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قراء جملة اإتق�ن.. 

متغريات  مع  يتزامن  الذي  جملتكم  من  الث�ين  ب�لعدد  و�سلكم  ي�سرن� 
اأن  اهلل  �س�ئلني  املعظم  رم�س�ن  �سهر  وهو  التوقيت  زم�نية  منه�  كثرية 
مين على البالد والعب�د مب� يحقق الرخ�ء وع�فية الإقت�س�د القومي. كم� 
اأن قط�ع الت�أمني ال�سوداين اإجتمع يف يوم الزينة يف م�ر�س امل��سي حيث 
مت عقد ملتقى التك�فل الع�ملي ب�خلرطوم بجهد كبري ومقدر من الإحت�د 
الع�ملي ل�سرك�ت التك�فل والت�أمني الإ�سالمي وقد ك�ن حدثً� كبريًا ق�سدن� 
اأن نوثق له يف طي�ت املجلة، كم� اأن �سركة الربكة للت�أمني عقدت ملتق�ه� 
التف�كري ال�سنوي مبدينة بورت�سودان وهو ملتقى يف غ�ية الأهمية ويدعم 
جهود التميز املوؤ�س�سي، بج�نب م�س�ركة �سركة الربكة للت�أمني يف اإ�سبوع 
املرور العربي يف حملية الك�ملني وجممعي خدم�ت اجلمهور ب�خلرطوم 

وبحري ف�ساًل عن اأن�سطة ال�سركة الأخرى.

التي  املتنوعة  ال�سحفية  القوالب  من  العديد  على  العدد  هذا  اإحتوى 
لروؤية  يوؤ�س�س  وال�سالت مب�  املج�لت  ال�سركة يف خمتلف  تعك�س جهود 

وا�سعة املدارك يف اأفق ال�سركة.

ي�سعدن� اأن اأقالمً� خبرية �س�همت ب�لكت�بة، وذلك نهج املجلة يف جت�سري 
عالق�ته� مع العمالء واجلمهور.

دمتم قراًء اأوفي�ء.

كلمتنا

إفتتاحية
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الع�م  المدير  ح�سن  احمد  اآدم  الأ�ست�ذ  اأكد 
الإتح�د  رئي�س  ون�ئب  للت�أمين  البركة  ل�سركة 
ال�سالمي  والت�أمين  التك�فل  ل�سرك�ت  الع�لمي 
يتع�فى  اأن  اأو�سك  ال�سوداني  الت�أمين  �سوق  ب�أن 
الإقت�س�دي  الحظر  رفع  بعد  نكبته  من 
الم��سي  اأكتوبر  في  ال�سودان  عن  الأمريكي 
دخول  من  لم�س�حة  اإنه  ح�سن  اآدم  وق�ل 
ال�سوق  في  كمن�ف�س  الع�لمية  الت�أمين  �سرك�ت 
ال�سوداني لجهة اأن ذلك يفر�س على ال�سرك�ت 
ال�سودانية اأن تزيد وتيرة ترقية اأن�سطة الأعم�ل 
الحقل،  هذا  في  ال�سودان  �سبق  يواكب  بم� 
التي  ال�سرك�ت  من  كبيرًا  عددًا  وق�ل)ق�بلن� 
كم�  ال�سوداني  ال�سوق  دخول  في  رغبته�  اأبدت 
اأن بع�س �سرك�ت اإع�دة الت�أمين الع�لمية فتحت 

مع  مع�مالته�  لت�سهيل  ال�سودانية  البنوك  في  م�سرفية  ح�س�ب�ت 
وتدريب  الم�ل  راأ�س  زي�دة  ل�سرورة  اآدم  ودع�  ال�سوداني(  ال�سوق 
اأجرت  ب�ل�سودان  الت�أميني  القط�ع  �سرك�ت  ب�أن  واأ�س�ف  الع�ملين 
الأعم�ل  اأن�سطة  بحو�سبة  الإلكترونية  الإدارة  نظم  في  تحديث�ت 
لتطوير  المهنة  زماالت  في  العاملين  من  كبير  عدد  اإنخرط  كما 
قدراتهم التن�ف�سية واأ�س�ر ل�سرورة بق�ء العالقة مع �سركتي اأفريك� 
وفي  الإقت�س�دية،  الأزمة  اإب�ن  ال�سودان  لمن��سرتهم�  وزبري  ري 
مبلغ 330  الى  الدية  زي�دة  اإن  اآدم ح�سن  الأ�ست�ذ  ق�ل  اآخر  �سي�ق 
الف جنيه قد اأ�سهمت في خف�س الحوادث المرورية المميتة حيث 
الإدارة  بح�سب  وف�ة  ح�لة   2221 المرورية  الحوادث  وفي�ت  بلغت 
الع�م  عن  وف�ة  ح�لة   90 باإنخفا�ض   2017 للع�م  للمرور  الع�مة 

عدد  في  الكبيرة  الزي�دة  من  ب�لرغم   2016
المروري  الوعي  ب�أن  اآدم  واأ�س�ف  ال�سي�رات، 
والجهود الكبيرة من �سلط�ت المرور اأ�سهمت 
اأي�سً� في خف�س الحوادث المميتة اإلى ج�نب 
جهود �سركته والقط�ع في من��سدة ال�س�ئقين 
اآدم  وذكر  الحذر،  بتوخي  الطريق  و�سرك�ء 
بيئة  تهيئة  في  طفرات  حققت  �سركته  ب�أن 
ب�لجمهور  عالق�ته�  وعمقت  الداخلي  العمل 
ون�سر مظلة  التوا�سل  والعمالء عبر مب�درات 
بمظلة  الإقت�س�دية  الأن�سطة  ل�سمول  الت�أمين 
الت�أمين ب�لإ�س�فة اإلى اإبتك�ر ال�سركة لعدد من 
فئ�ت  رغب�ت  تلبي  التي  التك�فلية  المنتج�ت 
كبيرة من المجتمع مثل التعليم وحم�ية الدخل 
والتك�فل الأ�سرى وتك�فل الحج والعمرة، فيم� 
ح�سلت ال�سركة على اإ�س�دة من البنك الزراعي ال�سوداني لوف�ئه� 
جديدة  لأنظمة  ولإ�ستحداثه�  المزارعين  عمالئه�  بمط�لب�ت 
الزراعي،  التاأمين  مخاطر  خف�ض  في  اأ�سهمت  فعالة  واإجراءات 
حققت  كم�   %91 بن�سبة  نموًا  حققت  للت�أمين  البركة  ب�أن  واأ�س�ف 
التعوي�س�ت  بلغت  فيم�  ت�أميني�  ف�ئ�س�  جنيه  مليون   37 من  اأكثر 
الع�م 2016م عالوة على  اأكثر من 35 مليون جنيه في  المدفوعة 
ال�سركة  خدم�ت  تقديم  لت�سهيل  الجغرافي  الإنت�س�ر  رقعة  زي�دة 
لت�سل نوافذها الخدمية اإلى 65 فرعً� ومكتبً�، واأكد اآدم اأن )موؤتمر 
بالخرطوم  عقد  الذي  والتحديات(  التكافلي...الم�ستقبل  التاأمين 
اأ�سهم  الم��سي بم�س�ركة وفود ع�لمية  الث�ني ع�سر من م�ر�س  في 

في تن�سيط قط�ع الت�أمين ال�سوداني.

قراءة بعيني خبير:

وصفته بالمهنية والشفافية ودعم الموثوقية:

آدم أحمد حسن: لن نتأثر بمنافسة شركات التأمين العالمية
وعلى السوق السوداني أن يتطور 

مع  الت�أمين،  وث�ئق  في  عليه  المن�سو�س  الت�أمين  مبلغ  لتتعدى  الكلية 
المبلغ  على  كذلك  يوؤثر  الذي  ال�ستهالك  خ�سم  الإعتب�ر  في  الأخذ 
ال�س�في الم�ستحق،وفي ح�لت الأ�سرار والتلف الجزئي ف�إن التعوي�س 
يكون متن��سبً� مع القيمة المحددة في وثيقة الت�أمين عند مق�رنته� مع 

القيمة الحقيقية للممتلك�ت.
واأكدت ال�سركة اأن هذه الخطوة تعبر عن المهنية وال�سفافية التي تت�سم 

به� اأن�سطة اأعم�له� لجهة المح�فظة على العمالء ودعم الموثوقية. 

البركة للتأمين تعمم منشورًا لعمالئها بإعادة تقييم ممتلكاتهم

ن��سدت �سركة البركة للت�أمين عمالءه� ب�سرورة اإع�دة تقييم ممتلك�تهم 
وذلك مواكبة المتغيرات الإقت�س�دية الراهنة المتمثلة في زي�دة اأ�سع�ر 
الممتلك�ت وقطع الغي�ر، وذكرت ال�سركة في تعميم �سحفي اإن الغر�س 
عقود  في  عليه   المن�سو�ض  الن�سبي  ال�سرط  تطبيق  تفادي  ذلك  من 
الت�أمين عندم� يكون مبلغ الت�أمين المن�سو�س عليه في الوثيقة اأقل من 
القيمة الحقيقية للممتلك�ت، مع مالحظة اأن الحد الأق�سى للتعوي�س�ت 
الخ�سارة  اأو  الكلي  الفقد  حاالت  في  الموؤمنة  الممتلكات  خ�سائر  عن 

أخبار
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ل�سركة  الع�م  المدير  ح�سن  اأحمد  اآدم  الأ�ست�ذ  ق�ل 
ل�سرك�ت  الع�لمي  الإتح�د  رئي�س  ون�ئب  للت�أمين  البركة 
ال�سوداني  الت�أمين  اإن قط�ع  التك�فل والت�أمين الإ�سالمي 
بم�  الت�أمين  مج�ل  في  الع�لمي  التطور  ويواكب  متقدم 
بالخدمات  المنتفعين  لجمهور  المثالية  الخدمات  يوفر 
تطوير  مدير  ك�ثيتو  داني�ل  ال�ست�ذ  اأكد  فيم�  الت�أمينية 
التزام  اأكد  كيني�،  ومقره�  ري  فر�ست  ب�سركة  الأعم�ل 
البركة  �سركة  لمن�سوبي  المهني  التدريب  بتوفير  �سركته 
اأ�س�د  كم�  والمع�ين�ت،  الم�سح  مج�لت  في  للت�أمين 
ب�لتطور الذي �سهدته �سركة البركة للت�أمين في ال�سنوات 
�سركة  ع�م  مدير  مق�بلته  لدى  ك�ثيتو  وق�ل  الأخيرة، 
هي  لل�سودان  زي�رته  اإن  موؤخرًا  بمكتبه  للت�أمين  البركة 
قط�ع  في  النمو  م�ستوى  يت�بع  ولكنه  نوعه�  من  الأولى 
للت�أمين  البركة  �سركة  عن  ف�ساًل  ال�سوداني  الت�أمين 
في  الع�لمي  ال�سوق  مع  التع�طي  في  مديره�  وجهود 
اأوروب� واأفريقي� وال�سرق الأو�سط بتقديم تجربة الت�أمين 
دعم  اإ�ستهدفت  الزي�رة  ب�أن  م�سيفً�  ع�لميً�  التك�فلي 

العالق�ت الثن�ئية بين ال�سركتين وتب�دل المن�فع.

واأفريقي�  الأو�سط  ال�سرق  قط�ع  م�سئولة  الجودر  لبنى  الأ�ست�ذة  ق�لت 
لقط�ع  زي�رته�  اإن  البحرين  الت�أمين ومقره�  لإع�دة  الع�لمية  ب�ل�سركة 
الإقت�س�دي  الإنفت�ح  لجهة  نوعه�  من  الأولى  هي  ال�سوداني  الت�أمين 
الزي�رة  وو�سفت  ال�سودان  عن  الأمريكي  الإقت�س�دي  الحظر  رفع  بعد 
وقبلة  نموذجً�  ويعتبر  متطور  ال�سوداني  ال�سوق  واأن  ن�جحة  ب�أنه� 
للت�سويق الت�أميني كم� اأ�س�دت ب�لتطور المهني الذي لزم �سركة البركة 
للت�أمين،من ج�نبه ق�ل الأ�ست�ذ ح�سن محمد عبد اهلل ن�ئب المدير الع�م 
ل�سركة البركة للت�أمين لدى ا�ستقب�له� موؤخرًا بمكتبه اإن الزي�رة تن�ولت 
اآف�ق التع�ون الم�سترك، وثمن مب�درة ال�سركة الع�لمية لإع�دة الت�أمين 
المن��سب�ت  ف�سل  �سد  الت�أمين  مثل  جديدة  ت�أمينية  منتج�ت  بطرح 
النفي�سة  الممتلكات  وتاأمين  ال�سيا�سي  العنف  مخاطر  �سد  والتاأمين 
وحيوانات  الكريمة  واالأحجار  واللوحات  والمخطوطات  كالمجوهرات 
الخدمات  اأنواع  بقية  في  المنافع  تبادل  عن  ف�ساًل  النادرة،  الزينة 

الت�أمينية ومنه� الت�أمين الزراعي والبحري وت�أمين الثروة الحيوانية.

العالمية إلعادة التأمين تقدم

منتجات تأمين مخاطر العنف السياسي 
والممتلكات النفيسة والمناسبات 

مدير البركةللتأمين: 
 فرست ري قدمت دعمًا فنيًا 

لقطاع التأمين السوداني

أخبار
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اإمتدح عبداهلل محمد اأحمد م�س�عد مح�فظ م�سروع الجزيرة تجربة 
ب�لمظلة  و�سموله  الجزيرة  م�سروع  دعم  في  للت�أمين  البركة  �سركة 
والقطن  الذرة  لمح�سولي  التاأ�سيرية  الخطة  واإ�ستعر�ض  التاأمينية، 
االأزمات  ظل  في  وتدابيره  الم�سروع  واإ�ستعداد  الجديد  المو�سم  في 
التدريبية  الدورة  اأعم�ل  ف�تحة  في  كلمته  لدى  ذلك  ج�ء  المحيطة، 
التي نظمته� �سركة البركة للت�أمين بق�عة ال�سهداء بم�سروع الجزيرة 
باإ�ستخدام  المخاطر  درء  �سعار:  تحت  ال�سيفية  للعروة  اإ�ستعداداآ 
الخزامي  اإبراهيم  الدكتور  اأكد  جانبه  من  المثلى،  التقنية  الحزم 
البركة  ب�سركة  الزراعي  والت�أمين  لالإكتت�ب  الع�م  المدير  م�س�عد 
للتاأمين اأن ال�سركة تنظم هذه الدورة التدريبية للمزارعين والم�سرفين 

للتف�كر حول �سبل اإنج�ح العروة ال�سيفية، وفي ال�سي�ق ق�ل المهند�س 
ب�لقط�ع  الزراعي  الت�أمين  الدين ف�سل عبدالق�در رئي�س ق�سم  �سيف 
الأو�سط ب�سركة البركة للت�أمين اإن الدورة التدريبية اإ�ستعر�ست اأربع 
الحزم  وورقة  الزراعي  الت�أمين  في  ال�سركة  تجربة  حول  عمل  اأوراق 
الذرة من  وورقة مح�سول  القطن  وتطبيق�ته� على مح�سول  التقنية 
حيث الأنواع ومق�ومة الأمرا�س وورقة تحدي�ت المو�سم الجديد، حيث 
قدم لالأوراق على التوالي الدكتور ن�جي محمد ابراهيم والبروفي�سور 
اأحمد التج�ني والبروفي�سور الع�سي عبد الحي جدير ب�لذكر اأن الدورة 
التدريبية عقدت في الفترة من 1-6 م�يو الم��سي وقد اإ�ستهدفت اأكثر 

من م�ئة مزارع وم�سرف وتن�ولت م�سروعي المن�قل والجزيرة.

مبادرة شركة البركة للتأمين
لدرء المخاطر الزراعية بمشروع الجزيرة 

د�سنت �سركة البركة للت�أمين بمالعب ال�سالم بكوبر الدورة الري��سية 
الرم�س�نية لهذا الع�م لت�أبين فقيده� اإ�سم�عيل حمدان، وق�ل الأ�ست�ذ 

الكبرى  لل�سرك�ت  الحديثة  التوجه�ت  ب�أن  واأ�س�ف  معهم،  التف�عل 
الدارية  الأنظمة  عبر  العمالء  عالق�ت  اإدارة  اأنظمة  بتطوير  يق�سي 
في  والو�سط�ء  الموظفين  دور  تفعيل  اأهمية  عن  ف�سالآ  والتكنولوجية 

اإدارة عالق�ت العمالء.
التف�علية  المح��سرة  من  اإ�ستف�دتهم  عن  ال�سركة  من�سوبو  عبر  وقد 
وقدموا نم�ذج تطبيقية في اإدارة عالق�ت عمالء ال�سركة، جدير ب�لذكر 
اأن توجه الدارة العلي� ل�سركة البركة للت�أمين هو تطوير قدرات الع�ملين 

ل�سم�ن �سع�دة العمالء واإر�س�ء توقع�تهم.

تدشين الدورة الرياضية 
لتأبين إسماعيل حمدان 

والإدارية  الم�لية  لل�سئون  الع�م  المدير  اأمير علي م�س�عد  الأ�ست�ذ  اأكد 
والتميز  الجودة  مع�يير  بتطبيق  التزامهم  للت�أمين  البركة  ب�سركة 
على عمالء  الحف�ظ  لجهة  ك�فة  ال�سركة  اأعم�ل  اأن�سطة  في  الموؤ�س�سي 
اآدم  ال�سالم  عبد  الدكتور  ق�ل  ال�سي�ق  ذات  وفي  واإ�سع�دهم،  ال�سركة 
في  والتكنولوجي�  للعلوم  ال�سودان  بج�معة  الأعم�ل  اإدارة  ق�سم  رئي�س 
في  للت�أمين  البركة  �سركة  لمن�سوبي  قدمه�  التي  التف�علية  مح��سرته 
منتدى المعرفة الت�أميني لتطوير قدرات الع�ملين، ق�ل ب�سرورة تن�سيط 
اإدارة  بج�نب  العالق�ت  وتركيز  العمالء  لالإلتف�ف حول  ال�سركة  تحول 

منتدى المعرفة بشركة بالبركة للتأمين يناقش
إستراتيجية إدارة عالقات العمالء

والفروع  والإنت�ج  الأعم�ل  لتطوير  الع�م  المدير  م�س�عد  اأبوبكر  عثم�ن 
بالحميمية  ويمتاز  ال�سركة  تنظمه  راتب  ن�ساط  الريا�سية  الدورة  اإن 
تح�سين  في  وي�سهم  ال�سركة  من�سوبي  بين  العالق�ت  روابط  واإحك�م 
عادل  موالنا  عدد  مت�سل  �سياق  وفي  الخدمات،  تقديم  جودة  م�ستوى 
حمدان  اإ�سم�عيل  الفقيد  م�آثر  لل�سركة  الق�نوني  الم�ست�س�ر  �سوالبيت 
له  ب�لدع�ء  الأكف  ورفعت  الأعلى  للرفيق  الم��سي  الع�م  رحل  الذي 
فرقه�  بين  بمب�ري�ت  الري��سية  الدورة  وبداأت  والمغفرة،  ب�لرحمة 
الى  المن�ف�س�ت  ت�ستمر  والن�سور(فيم�  الجيل  )الم�ستقبل،الن�س�ل، 

المباراة الختامية في االإ�سبوع االأخير من رم�سان.

أخبار
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تعاون سوداني جزائري:
والبركة للتأمين تشارك بسهم التدريب

 وفد من شركة البركةللتأمين
في دورة تدريبية للشركة اإلفريقية إلعادةالتأمين

وقع  الوفد  اأن  ب�ل�سودان  الم�لية  والأعم�ل  للم�س�رف  الع�مة  النق�بة 
في  والجزائر  ال�سودان  بين  الأدوار  لتك�مل  م�سترك  تع�ون  اإتف�قية 

مج�لت التدريب وتب�دل المعرفة.

اأعرب وفد �سركة البركة للت�أمين الم�س�رك في الدورة 
لإع�دة  الإفريقية  ال�سركة  نظمته�  التي  التدريبية 
عن  الم��سي  م�يو  في  روت�ن�  ال�سالم  بفندق  الت�أمين 
ال�سم�ن  خط�ب�ت  حول  الدورة  مفردات  من  ر�س�ئه 
النقدية،وفي  ت�أمين  ووثيقة  ال�س�ملة  البنكية  والوثيقة 
مدير  مجدالدين  الختم  �سر  االأ�ستاذ  اأكد  ال�سياق 
ي�سهم  التدريب  اأن  للت�أمين  البركة  ب�سركة  الإكتت�ب 
والمهنية  للعلمية  وير�سخ  الأعم�ل  اأن�سطة  تطوير  في 
و�سقل  المعرفة  تب�دل  لأهمية  واأ�س�ر  المن�سودة، 
المدير  جودة  عمر  االأ�ستاذ  قال  جانبه  الخبرات،من 
لإع�دة  الإفريقية  ب�ل�سركة  م�سر  لمكتب  الإقليمي 
تعد م�ساهمة  التدريبية  الدورات  اإن مثل هذه  التاأمين 
منهم لدعم المعرفة بقط�ع الت�أمين ال�سوداني وت�أكيد 

لعمق ال�سراكة ال�ستراتيجية مع ال�سوق ال�سوداني.

ق�ل الأ�ست�ذ اآدم اأحمد ح�سن المدير الع�م ل�سركة البركة للت�أمين ون�ئب 
رئي�س الإتح�د الع�لمي ل�سرك�ت التك�فل والت�أمين ال�سالمي اإن ال�سودان 
يعتبر مهد الت�أمين التك�فلي ع�لمي�آ وله �سرف المب�درة في بذر التجربة 
واإندي�حه� في المعمورة، واإ�س�ف ب�أن �سركة البركة للت�أمين رمت ب�سهم 
في  م��سية  واأنه�   1985 ع�م  بت�أ�سي�سه�  الت�أمين  اأ�سلمة  في  الم�س�ركة 
التب�سير بالتاأمين التكافلي وعر�ض مزاياه االإيجابية وحلوله االإقت�سادية 
تدريب  في  للت�أمين  البركة  لج�هزية  م�سيراآ  المع��سرة  للمع�مالت 
من  التك�فلي،  الت�أمين  عولمة  لتحقيق  ومن�سوبيه�  الع�لمية  ال�سرك�ت 
ج�نبه ق�ل الأ�ست�ذ الزبيري محمد رئي�س وفد الإتح�دية الوطنية لعم�ل 
راأ�س وفد  ال�سودان موؤخراآ على  يزور  الذي  ب�لجزائر  والت�أمين  البنوك 
جزائري اإهتم بمق�بلة المدير الع�م ل�سركة البركة للت�أمين بمكتبه،وق�ل 
اإنهم يخ�سعون تجربة ال�سودان في مجال ال�سيرفة والتاأمين التكافلي 
اأحد  تمثل  للت�أمين  البركة  �سركة  ب�أن  م�سيف�آ  والإ�ستئن��س،  للدرا�سة 
اأهم دعامات الن�ساط االإقت�سادي والتاأميني بال�سودان وا�سفاآ ال�سركة 
رئي�س  عبدالرحمن  يو�سف  الأ�ست�ذ  اأكد  مت�سل  �سي�ق  وفي  ب�لعريقة، 

أخبار
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صحافة

قصاصات 
صحفــــية
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مقال

كلفة الخطر...

 د.ابراهيم عبدالله الخزامي 

خالل العقدين الم��سيين ك�ن هن�لك العديد من الأحداث الج�س�م 
اآ�سي�  جنوب  وت�سنومي  �سبتمبر  من  ع�سر  الح�دي  اأحداث  مثل 
ال�سفينة  ولوكربي وغرق  ب�لي ومدريد  واإع�س�ر كترين� وتفجيرات 
اأكزون ف�لد�س واإنفج�ر ب�يبر األف� وحتى اع�س�ر م�ثيو الذي �سرب 
جزيرة ه�ييتي ب�لبحر الك�ريبي في الث�من من اكتوبر 2016 مخلفًا 

وراءه اأكثر من 880 من الموتى و350 الف� بال م�أوى.
الأحداث  العديد من  ف�إن هن�لك  وبن�ء على ق�عدة مثلث هينريج 
االأحداث  هذه  من  حدث  كل  مقابل  الخطورة  القليلة  ال�سغيرة 
الخطر  جوهر  هي  العديدة  ال�سغيرة  االحداث  هذه  الج�سام، 
والتـاأمين  المخاطر  اإدارة  في  النا�ض  وقت  ي�سغل  الذي  الرئي�سي 
وغيرها  الم�سئوليات  ومخاطر  والحوادث  وال�سرقات  كالحرائق 
هذا  ولو�سع  اآنفً�؛  ذكرت  التي  الج�س�م  الأحداث  تلك  ولي�س 
اإن عدد االأ�سخا�ض الذين لقوا حتفهم  المو�سوع في ال�سياق نقول 
في ك�رثة من�سة ب�يبر األف� للنفط بلغ 167 �سخ�سًا رغم �سخامة 
في  يموتون  الذين  االأ�سخا�ض  عدد  نف�ض  يكون  يكاد  وهو  الحدث، 
بكل  اأدري  ول  اأ�سبوعين  كل  المتحدة  المملكة  في  المرور  حوادث 
المرور في  اأرواحهم ب�سبب حوادث  الذين يفقدون  اأ�سف كم عدد 

بالدي خالل المدة المذكورة ؟
 ومن الوا�سح اأن الكوارث الطبيعية وتلك التي من �سنع الب�سر اآخذة 
في الزدي�د منذ ال�سبعين�ت وحتى يومن� هذا لأ�سب�ب منه� الكث�فة 

ال�سن�عية  الدول  في  الأموال  روؤو�س  تراكم  و  الع�لية  ال�سك�نية 
وتراكم الممتلك�ت الموؤمنة في المن�طق المهددة ب�لكوارث بج�نب 
الكوارث  وتيرة  من  تزيد  التي  المت�س�رعة  المن�خية  التغيرات 

الطبيعية.
 330 حوالي   2005/1 رقم  ال�سوي�سرية  �سيقم�  تقرير  حمل  وقد 
 2004 الع�م  خالل  حدثت  الب�سر  �سنع  من  واأخرى  طبيعية  ك�رثة 
عبر الع�لم، واأودت بحي�ة اأكثر من )300،000( من الب�سر وقدرت 
 123 بحوالي  الكوارث  تلك  جراء  من  الكلية  الخ�سائر  الدرا�سة 
بليون دولر منه� 49 بليون دولر مغط�ة بوث�ئق ت�أمين الممتلك�ت، 
ب�لن�سبة  ب�إمتي�ز  مط�لب�ت  ع�م   2004 الع�م  جعل  الذي  الأمر 
اأ�سب�به�  تعود  التي  المط�لب�ت  الممتلك�ت، خ��سة  ت�أمين  ل�سرك�ت 
له�  المج�ورة  والدول  المتحدة  الولي�ت  في  والأع��سير  للعوا�سف 
حيث كلفت �سرك�ت الت�أمين حوالي 32 بليون دولر في الوقت الذي 
دفعت فيه �سرك�ت الت�أمين 6 باليين دولر اأخرى كمط�لب�ت ن�تجة 
هذا  خريف  ان  ول�سك  الي�ب�ن  اقليم  في  القمعية  الأع��سير  عن 
والبني  الممتلكات  في  الخ�سائر  من  الكثير  طياته  في  حمل  العام 
التي  ال�سودان  ولي�ت  من  بعدد  المحلي  الم�ستوى  على  التحتية 
�سن�ر  لوليتي  ك�ن  حيث  الج�رفة  والفي�س�ن�ت  لل�سيول  تعر�ست 
وك�سال الن�سيب االأكبر من تلك الخ�سائر غير اأن �سركات التاأمين 
ال�سودانية ظلت اآمنة ن�سبيا من تلك الخ�سائر الأن اأغلب الممتلكات 
الخا�سة والعامة والبنى التحتية بال�سودان غير موؤمنة،االأمر الذي 
ادراك  وعدم  الت�أمين  ثق�فة  اإنعدام  وربم�  �سعف  بجالء  يو�سح 

اأهميته لدى الغ�لبية العظمى من اأهل بالدي ال من رحم ربي.
غير اأنه ي�سعب قيا�ض كلفة الخطر لالأ�سباب التالية:

اأظهرت الدرا�س�ت التي ق�مت به� جه�ت مثل �سلط�ت ال�سحة   .1
وال�سالمة ولجان المراجعة اأنه من ال�سهل معرفة الخ�سائر مثل 
كلفة اإ�ستبدال الممتلك�ت اأو المب�لغ التي تحكم به� المحكمة، 
عدة  الخ�سائر  هذه  تفوق  مرئية  غير  تكاليف  هنالك  اأنه  غير 
اإعادة  وتكلفة  وال�سمعة  والجودة  الخبرة  فقدان  مثل  مرات 

التدريب في ح�ل فقدان الك�در الب�سري المدرب.
الخطر مثل  تكلفة  االن�ساني من  البعد  تلغي  المالية  المقايي�ض   .2
الخطر  عن  الناتج  النف�سي  واالأثر  والجراح  والمعاناة  االلم 
قي��سه�  ليمكن  كله�  ع�ئل،  اأو  عزيز  فقدان  في  ت�سبب  الذي 

ب�لإح�س�ئي�ت الرقمية الب�ردة.
معلوم اأن التاأمين يمثل واحدة من اأهم و�سائل اإدارة الخطر وقيا�سه 
حدوث  تكرار  كمعدل  المختلفة  الجوانب  من  العديد  خالل  من 
الخطر وتكلفته النقدية اأو الخ�سارة المالية وكلفته الب�سرية ممثلة 
وموؤثرة  مهمة  اآلية  ف�لت�أمين  وب�لت�لي  والوف�ة،  والمع�ن�ة  الألم  في 
في جبر ال�سرر وتخفيف كلفة الخطر اإن لم يكن ت�سديدها كاملة. 

آليات التأمين 
في جبر الضرر
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الت�أمين  ق�سم  لطالب  علمية  رحلة  للت�أمين  البركة  �سركة  نظمت 
للوقوف  التج�رية  الدرا�س�ت  الجزيرة كلية  الرابعة بج�معة  ال�سنة 
مع  المهنية  التطبيق�ت  ومواءمة  ال�سركة  اأعم�ل  اأن�سطة  على 
الع�م  المدير  ح�سن  اأحمد  اآدم  الأ�ست�ذ  وق�ل  النظرية  الدرا�س�ت 
التنوير  جهود  يدعم  اإنه  الوفد  لق�ئه  لدى  للت�أمين  البركة  ل�سركة 
من  جديدة  اأجي�ل  تدريب  لجهة  الت�أمين  قط�ع  في  والتطوير 
ب�أنه� داعمة  الزي�رة  الت�أمين وو�سف  الوافدين للقط�ع من طالب 
واأ�س�ف  الجتم�عية،  الم�سئولية  اأن�سطة  في  ال�سركة  لم�سروع�ت 
�سرك�ت  ب�أن  ومنتجة،م�سيفً�  ج�ذبة  اأ�سحت  الت�أمين  درا�سة  ب�أن 
الدخل ودعم  تمثل حقالآ خ�سب�آ ومدراراآ لالأرب�ح وزي�دة  الت�أمين 

القت�س�د القومي، فيم� اأكدت الدكتورة وداد محمود اأحمد رئي�س 
ق�سم الت�أمين بج�معة الجزيرة اأن اإختي�رهم ل�سركة البركة للت�أمين 
لتدريب من�سوبي الج�معة يجيئ من منطلق تطور ال�سركة وري�دته� 
�سي�ق  وفي  ع�لمي�آ،  التك�فلي  الت�أمين  قواعد  اإر�س�ء  في  واإ�سه�مه� 
مت�سل عبر الطالب عن اإ�ستف�دتهم من الرحلة العلمية والتدريب�ت 
المتدرب  الفريق  اأن  ب�لذكر  الت�أمين،جدير  اأعم�ل  على  العملية 
والمط�لب�ت  الإكتت�ب  اإدارات  على  ط�فوا  وط�لبة  ط�لب�آ   25 �سمل 
وتاأمين  والطبي  التكافلي  والتاأمين  االأعمال  وتطوير  والمخاطر 

ال�سفر والت�أمين الزراعي والثروة الحيوانية .

ق�لت ال�ست�ذة بدرية محمد اأحمد مدير اإدارة ال�سئون الدارية ب�سركة 
لتحقيق  ب�ل�سركة  الع�ملين  بتدريب  يهتمون  اإنهم  للت�أمين  البركة 
من  العمالء  لعالق�ت  دعمهم  عن  ف�سالآ  المرجوة،  المهنية  الكف�ءة 
خالل تقديم ال�ست�س�رات الفنية وتدريب م�سئولي الت�أمين لديهم، ج�ء 
�سركة  بمقر  عقدت  التي  التدريبية  الدورة  خت�م  لدى  موؤخرًا  حديثه� 
البركة للت�أمين ببرج البركة حول عملي�ت ت�أمين المن�س�آت والممتلك�ت 
ا�ستهدفوا 30 متدرب�آ من  ب�أنهم  واأ�س�فت بدرية  والوث�ئق،  والمعلوم�ت 
لدعم  التجارية  االأن�سطة  لمختلف  عمالئها  كبار  وموؤ�س�سات  ال�سركة 
�سرطة حقوقي  العقيد  و�سف  والمهني، من ج�نبه  الموؤ�س�سي  التوا�سل 
دكتور ع�دل محمد عبدالرحيم مقدم الدورة التدريبية و�سفه� ب�لمهمة 
والمزارع  والم�سارف  بال�سركات  المحدقة  المخاطر  اأوجه  بيان  لجهة 
وغيره� من اأن�سطة الأعم�ل التي يغطيه� الت�أمين، واأ�س�ف ب�أن الدورة 
التدريبية تن�ولت جوانب الإلم�م بتطبيق نظم الأمن وال�سالمة وال�سحة 
المهنية ورفع الح�ض االأمني لدى العاملين، واأ�ساف باأن هذه المنظومة 

التدريبية ت�سهم في رفع الوعي الت�أميني لدى �سرك�ء الم�سلحة.

البركة للتأمين
تختتم دورة تدريبية

إشادة من منسوبي الشركة 
وعمالئها بالتدريب ..

البركة للتأمين وجامعة الجزيرة شراكة معرفية

مسئولية
إجتماعية
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اأبوابه بم�ساركة خارجية وداخلية  الدولي  اإفتتح معر�ض الخرطوم 
مجموعة  و�سف  فيم�  وموؤ�س�س�ت،  وبنوك  �سرك�ت  �سملت  وا�سعة 
من الزوار جن�ح �سركة البركة للت�أمين ب�أنه ف�كهة اأجنحة ت�سويق 
المنظومة  ي�سرح  باأنه  م�سيفين  بالمعر�ض،  الخدمية  المنتجات 
اأبوبكر  عثم�ن  الأ�ست�ذ  ق�ل  ذلك  اإلى  وي�سر،   ب�سهولة  الت�أمينية 
ب�سركة  والفروع  والإنت�ج  الأعم�ل  لتطوير  الع�م  المدير  م�س�عد 
البركة للتاأمين اإنهم يرمون ب�سهم الم�ساركة في معر�ض الخرطوم 

تميز
 جناح البركة 

للتأمين 
في معرض 
الخرطوم 

الدولي

الدولي لت�أكيد اأهمية الت�أمين في اأن�سطة الأعم�ل مم� ي�سكل حم�ية 
الم�سئولية  مج�ل  في  ال�سركة  جهود  ويدعم  الإقت�س�دية  للموارد 
ب�أن  واأ�س�ف  الجمهور،  لدى  الت�أميني  الوعي  ورفع  الإجتم�عية 
الجناح يو�سح خدمات التاأمين المختلفة التي تقدمها ال�سركة في 
الحريق  �سد  والت�أمين  البحري  والت�أمين  ال�سي�رات  ت�أمين  مج�ل 
الجناح  ويمتاز  المختلفة،  التكافلي  التاأمين  ومنتجات  وال�سرقة 

كذلك ب�لتف�علية مع الجمهور من خالل طرح م�س�بق�ت وجوائز.

وفن�دق، اإلى ج�نب م�س�ركة 3 دول هي ال�سعودية وم�سر والكويت، 
حيث  والن�جحة  ب�لالفتة  للت�أمين  البركة  �سركة  م�س�ركة  وو�سفت 
والبيوت�ت  الم�ستثمرين  لقط�ع  الت�أمينية  خدم�ته�  ال�سركة  قدمت 
اأعم�له  اإختتم  المعر�س  اأن  ب�لذكر  والإ�ستثم�رية، جدير  التج�رية 
ثق�فية  فع�لي�ت  اأم�سي�ته  و�سهدت  الم��سي  اأبريل  من  الرابع  في 

مح�سورة.

البركة للتأمين تتفوق
في تنوع خدماتــها

دعمت قطاع السفر والسياحة بالخرطوم ...

لالإكتتاب  العام  المدير  م�ساعد  الخزامي  اإبراهيم  الدكتور  اأكد 
ال�سي�حي  الإ�ستثم�ر  قط�ع  يدعمون  اأنهم  للت�أمين  البركة  ب�سركة 
بو�سعه تحت مظلة الت�أمين، وق�ل اإن جهود ال�سركة في رفع الوعي 
التاأمين  باأهمية  واعي  اإقت�سادي  ن�ساط  باإنتاج  اأثمرت  التاأميني 
ال�سي�ق  وفي  والبحري،  والجوي  البري  النقل  مج�ل  في  ال�سي�حي 
اأ�س�ف الأ�ست�ذ بلة العجب م�س�عد المدير الع�م للتك�فل والت�أمين 
الطبي ب�ل�سركة اإن ت�أمين ال�سفر يمثل اأحد اأهم اأنواع الت�أمين التي 
تقدمه� �سركة البركة للت�أمين اإلى ج�نب الت�أمين الطبي وال�سي�حة 
للت�أمين  البركة  �سركة  بم�س�ركة  مقرون�آ  حديثهم�  ج�ء  العالجية، 
بجناح في معر�ض ال�سفر وال�سياحة بمعر�ض الخرطوم ببري حيث 
�سفر وم�س�رف  ووك�لت  ب�سرك�ت  ت�سنف  فيه 100 جهة  �س�ركت 



المرور  اإ�سبوع  في  للت�أمين  البركة  �سركة  م�س�ركة  اأ�سحت 
العربي تقليدًا �سنويًا راتبًا تت�سق فيه الخطى مع �سرطة المرور 
الت�أميني من  الوعي  الى ج�نب رفع  المرورية  الثق�فة  لتعزيز 
الإجتم�عي  ك�لتف�عل  الم�ستركة  الجم�هيرية  الأن�سطة  خالل 
اللذين تخلو  ال�سائقين  النوابغ من التالميذ وقدامى  وتكريم 
�سجالتهم من المخالفات المرورية اإلى جانب تكريم قيادات 
جرع�ت  وتقديم  الف�علة،  الكوادر  من  ومن�سوبيهم  ال�سرطة 
تثقيفية حول ال�سالمة المرورية والت�أمين في ق�لب الكوميدي� 
والدرام� الإجتم�عية وتوزيع الجوائز والهداي� على الجمهور، 
وج�ء اأ�سبوع المرور العربي لهذا الع�م تحت �سع�ر )اإحترامك 
للنظ�م دليل وعيك( في الفترة من 4-15/م�يو 2018م حيث 
وتكريم  م�رثون  رع�ية  في  للت�أمين  البركة  �سركة  �س�ركت 
عن  الك�ملين،ف�ساًل  بمدينة  الجم�هيري  والحفل  النوابغ 
حلقتي تف�عل جم�هيري مع المواطنين في مجمعي الجمهور 
اإ�سادة وا�سعة  بالخرطوم وبحري وقد وجدت هذه الم�ساهمة 
يوؤكد  الم�سئولية المجتمعية مم�  اأن�سطة  ب�ل�سركة ودوره� في 

دورها الطليعي تجاه المجتمع. 

شرطة المرور وشركة البركة للتأمين

) توأمة مرورية وتأمينية ( 

اسبوع المرور العربي:

مسئولية
إجتماعية
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مسئولية
إجتماعية

الأعم�ل  لتطوير  الع�م  المدير  اأبوبكر م�س�عد  الأ�ست�ذ عثم�ن  اأكد 
والإنت�ج والفروع ب�سركة البركة للت�أمين التزامهم ب�لدور الطليعي 
الإجتم�عية  الم�سئولية  اأن�سطة  دعم  في  والقيمي  والأخالقي 
�سي�ق  وفي  الري��سي،  القط�ع  �سيم�  الفئوية  للقط�ع�ت  والإنحي�ز 
�سركة  فرع  مدير  الرحمن  عبد  ابراهيم  الأ�ست�ذ  اأ�س�ف  مت�سل 
رقمية  �س��س�ت  بتوفير  م�س�همتهم  ب�أن  ب�لأبي�س  للت�أمين  البركة 
لملعب كرة القدم ب�لأبي�س المعروف ب�لقلعة، يعد دعم�آ حتمي�آ تمليه 
و�سهم�آ  كردف�ن  ب�سم�ل  الري��سي  القط�ع  واإ�سن�د  الوطنية  دواعي 
مب�درة  وجدت  وقد  كردف�ن،  �سم�ل  نه�سة  نفير  في  ال�سركة  من 
المر�سي  ركن  اللواء  من  واإمتن�ن�آ  ت�سجيع�آ  للت�أمين  البركة  �سركة 
ومحمد  الوالي  ممثل  الجتم�عية  ال�سئون  وزير  المر�سي  ال�سديق 

�سليم�ن دقي رئي�س الإتح�د المحلي لكرة القدم ب�سم�ل كردف�ن.
�س��س�ت  موؤخراآ  قدمت  للت�أمين  البركة  �سركة  اأن  ب�لذكر  جدير 
رقمية لملعب كرة القدم ب�لأبي�س ووفرت دعم�آ عيني�آ لفريق هالل 
الم�سئولية  اأن�سطة  في  الأخرى  م�س�هم�ته�  ج�نب  اإلى  التبلدي، 

شركة البركة للتأمين
تدعم ملعب األبيض بشاشات رقمية

لبحوث  الفني  الدعم  وتقديم  الت�أمين  الإجتم�عية كتدريب طالب 
الم�ج�ستير والدكتوراة ف�سالآ عن الم�س�ركة في رفع الوعي الت�أميني 

وال�سالمة المرورية واأن�سطة اإ�سبوع المرور.

جهود لرفع الوعي التأميني بمنطقة الكالكلة

 البركة للتأمين تتفاعل جماهيريا
الأعم�ل  لتطوير  الع�م  المدير  ابوبكر م�س�عد  ال�ست�ذ عثم�ن  ق�ل 
�س�أنه�  من  التي  الجهود  كل  يدعمون  اإنهم  للت�أمين  البركة  ب�سركة 
ودعم  الأعم�ل  اأن�سطة  حم�ية  في  الت�أمين  ب�أهمية  التب�سير 
الإقت�س�د القومي، واأكد اأن م�س�ركة ال�سركة في فع�لي�ت ال�سبوع 

الكالكلة  بمنطقة  الأ�س��سية  القراآنية  الزهراء  لموؤ�س�سة  الثق�في 
يعد دعم�آ للتزام ال�سركة بدوره� في الم�سئولية الجتم�عية ورفع 
الوعي الت�أميني لدى الجمهور، واأ�س�ف الأ�ست�ذ محمد ال�سي من 
تعريفي  في جن�ح  تمثلت  الم�س�ركة  اأن  ب�ل�سركة  المط�لب�ت  اإدارة 
الم�ساركة  اأهداف  بتحقق  م�سيفًا  التاأمينية،  ال�سركة  بخدمات 
المتمثلة في التف�عل مع الجمهور بمنطقة الكالكلة واأولي�ء الأمور 
وخدم�ت  مف�هيم  حول  مي�سرة  مح��سرة  التالميذ  تلقي  بج�نب 

الت�أمين.
وبع�س  المعر�س  مت�سمنً�  الثق�في  ال�سبوع  اأن  ب�لذكر  الجدير 
منطقة  �سك�ن  من  كثيفة  زي�رات  وجدت  التي  الثق�فية  الفع�لي�ت 
العديد  بج�نب  ب�لمنطقة  التج�رية  والبيوت�ت  وال�سرك�ت  الكالكلة 
من موؤ�س�سات الخدمة المدنية ومنظمات المجتمع المدني ووجدت 

م�س�ركة �سركة البركة ثن�ءا وتبريكً�.
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مؤتمر

ملتقى التأمين 
التكافلي بالخرطوم
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مؤتمر

ق�ل الأ�ست�ذ عبد الروؤوف قطب رئي�س الإتح�د الع�لمي 
الملتقى  اإن  الإ�سالمي  والت�أمين  التك�فل  ل�سرك�ت 
مار�ض  في  بالخرطوم  عقد  الذي  للتكافل  العالمي 
الم�ستخدم  وتثقيف  توعية  اأهمية  على  ركز  الما�سي 
التك�فلي  الت�أمين  بمب�دْي  له(  )الموؤمن  النه�ئي 
والمم�ر�س�ت الم�لية التك�فلية مم� يتطلب من م�سغلي 
المالية  الموارد  من  اأكبر  قدر  تخ�سي�ض  التكافل 
والب�سرية لتطوير قدرات الزب�ئن المحتملين،واأكد اأن 
الملتقى يعزز الجته�د الم�سترك بين الفقه�ء ومهنيي 
والواجه�ت  الق�نونية  الأ�س�س  ت�أ�سيل  لإكم�ل  التك�فل 

الفنية للتك�فل.
وتبذل جهود حثيثة من فقه�ء ومهنيي التك�فل لإكم�ل 
للتك�فل،  الفنية  والواجه�ت  الق�نونية  الأ�س�س  ت�أ�سيل 
وفر�س  مع حجمه  يتن��سب  بم�  التك�فل  نظم  وتطوير 
الفعال  الحوار  لتعزيز  م�ستركة  قاعدة  وتكوين  نموه، 
للمع�يير  الك�مل  التطبيق  وت�سريع  الموحد،  والتنظيم 
وبن�ء  التك�فل  اإع�دة  �سوق  رفع  على  والعمل  ال�سرعية 

القدرات وتطوير ت�سريع�ته.
الفنية  الجوانب  ن�ق�س  الملتقى  اأن  قطب  واأ�س�ف 
لإدارة التك�فل من حيث المع�يير المح��سبية والفنية 
للتك�فل ومع�يير الف�ئ�س الت�أميني والحوكمة وم�ستقبل 
التن�ف�سية  والقدرة  الم�سرفية  والمنتج�ت  التك�فل 
اكم�ل  وجهود  التك�فل  �سن�عة  وتحدي�ت  للتك�فل 
م�سيرة الت�أ�سيل ثم المالءة الم�لية ل�سرك�ت التك�فل.

عززنا اإلجتهاد بين 
الفقهاء ومهنيي التكافل

عبدالرؤوف قطب:
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مؤتمر

آدم أحمد حسن:
أحرزنا نجاحًا بعقد ملتقى التكافل 
بالخرطوم وكسبنا دعم الرئاسة

ل�سرك�ت  الع�لمي  الإتح�د  رئي�س  ن�ئب  ح�سن  اأحمد  اآدم  الأ�ست�ذ  اأكد 
نج�ح  للت�أمين  البركة  �سركة  ع�م  ومدير  ال�سالمي  والت�أمين  التك�فل 
ال�سالم  بفندق  اأعم�له  اإختتم  الذي  التك�فلي  للت�أمين  الع�لمي  الموؤتمر 
روتانا موؤخرًا بالخرطوم و�سط ح�سور كبير من فقها ء وعلماء ومنت�سبي 
ال�سودان  خ�رج  من  م�س�ركً�   70 وبم�س�ركة  ال�سوداني  الت�أمين  قط�ع 
يمثلون �سركات و�سخ�سيات عالمية اأ�سهمت في اإر�ساء التاأمين التكافلي 
ع�لميً� من دول عربية واآ�سيوية وافريقية واوروبية حيث قدمت فيه 15 
الت�أمين  �سن�عة  وم�ستقبل  واقع  تن�ولت  نق��سية  مح�ور   6 �سمن  ورقة 

التك�فلي واآف�ق تطوير ت�سويق منتج�ت التك�فل.
الرئ��سة  دعم  الملتقى  نت�ئج  اأهم  من  اأن  المراقبين  من  كثير  ويعتبر 
وتبنيه� لق�س�ي� الت�أ�سيل الت�أميني حيث اأعرب �سع�دة الفريق ركن بكري 
ح�سن �س�لح ن�ئب رئي�س الجمهورية رئي�س مجل�س الوزراء القومي عن 
دعم الدولة لقطاع التاأمين ال�سوداني واأعلن عن تخ�سي�ض قطعة اأر�ض 

لالإتحاد بالخرطوم.
وتعد من اأبرز مخرجات الملتقى تبنيه لفكرة االأ�ستاذ اآدم اأحمد ح�سن 
كدعم  اأخرى  تو�سي�ت  بج�نب  التك�فلي  للت�أمين  مهني  معهد  ب�إن�س�ء 
التح�د الع�لمي بم� ي�س�عد على ب�سط روؤيته وتو�سيع ق�عدته وت�أ�سي�س 
بتن�سيق  المط�لبة  عن  ف�ساًل  التك�فل،  مهنيي  بين  الم�سترك  التح�د 
والمن��سدة  التك�فل  ق�س�ي�  في  ال�سرعية  الرق�بة  هيئ�ت  بين  الجهود 
بم�س�عدة �سرك�ت التك�فل الن��سئة لإعداد البنى التحتية للتك�فل وتطوير 
وت�سجيع  نموه  فر�ض  لزيادة  والمالية  والفنية  القانونية  التكافل  اأنظمة 
وتطوير �سن�عة اإع�دة التك�فل والإلتزام بمع�يير حوكمة �سرك�ت التك�فل 
وتطبيق الأ�س�س ال�سرعية والم�لية ال�س�درة من هيئ�ت اإ�سالمية بج�نب 
من  المجتمع  لم�س�عدة  الدعوة  وكذلك  التك�فلي  ب�لت�أمين  الوعي  رفع 

خالل برامج الم�سئولية الجتم�عية للت�أمين التك�فلي.
لرئي�ض  نائبًا  اإختياره  تم  ح�سن  احمد  اآدم  االأ�ستاذ  اأن  بالذكر  جدير 
الم��سي  الع�م  الإ�سالمي  والت�أمين  التك�فل  ل�سرك�ت  الع�لمي  الإتح�د 
الت�أميني  ب�لحقل  والم�ستغلين  الإقت�س�ديين  من  كبير  اإحتف�ء  و�سط 
بثقتهم في جهود اآدم لتطوير قط�ع الت�أمين ال�سوداني حيث عقد ندوة 
تنظيم  في  الم�سنية  جهوده  تبلورت  ثم  االقت�سادي  القطاع  حوكمة 
ملتقى التكافل بالخرطوم، كثيرون من المتابعين اإعتبروا الحدثين قيمة 

م�سافة لر�سيده االإيجابي و�سهمه في تطوير القطاع.



اإتق�ن مجلة ف�سلية ت�سدر عن �سركة البركة للت�أمين ) ال�سودان(18

لالإتحاد  العام  االأمين  خليل  روؤوف  الخالق  عبد  االأ�ستاذ  جدد 
على  للعمل  التك�فلي  الت�أمين  ل�سرك�ت  دعوته  للت�أمين  العربي 
عن  تنتج  التي  المخاطر  وا�ستيعاب  التاأمين  اآليات  تح�سين 
الت�أمين  موؤ�س�س�ت  من  الف�علة  الأطراف  جهود  وت�س�فر  التك�فل 
العربية. الت�أمين  ب�سن�عة  للرقي  والحكوم�ت  الرق�بية   والهي�كل 

الإ�ستراتيجي  ب�لت�سويق  ت�أثرت  التك�فلي  الت�أمين  منتج�ت  اإن  وق�ل 
التاأمين  اأق�ساط  بلغت  حيث  التقليدية  التاأمين  لمنتجات 
2016م،  ع�م  دولر  بليون   11 حوالي  الخليج  منطقة  في  التكافلي 
وظلت  الإبداع  اإلى  الح�لية  التك�فل  منتج�ت  اإفتق�ر  اإلى  م�سيرًا 
التبرع.  مفهوم  على  ق�ئم  التك�فل  اأن  من  ب�لرغم   تقليدية 
الت�أمين،  �سن�عة  في  والرق�بية  الإ�سرافية  الهيئ�ت  دور  اأهمية  واأكد 
العربية  بالمنطقة  الهيئات  بهذه  كبيرًا  تفاوتًا  هنالك  اأن  مبينًا 
لالتح�د  الأ�س��سية  المب�دئ  مع  يتم��سى  بم�  التحديث  يتطلب  مم� 

األمين العام لإلتحاد العربي للتأمين يدعو إلى

 تحسين آليات التأمين 
وإستيعاب المخاطر

مب�دئ  تتن�ول  توجيه�ت  اإ�سدار  بج�نب  الت�أمين  لمراقبي  الدولي 
المخاطر  واإدارة  ال�سوق  �سلوكيات  مراقبة  واأ�ساليب  الحوكمة 
التاأمين. نزاعات  ت�سوية  تتولى  متخ�س�سة  ق�سائية  �سلطة   واإن�ساء 
القوانين  عبر  الإ�سراف  هيئ�ت  دور  بتفعيل  ال�سي��س�ت  �س�نعي  وط�لب 
الب�سرية  ب�لكوادر  وال�ستع�نة  الالزمة  ال�سالحي�ت  ومنحه�  والأنظمة 
الرق�بية. القدرة  تعزيز  اأجل  من  التقنية  من  وال�ستف�دة   الموؤهلة 

تقدمً�  �سهدت  الإ�سالمية  الم�سرفية  الم�لية  ال�سن�عة  اأن  واأو�سح 
من  العديد  اإن�س�ء  تم  حيث  الم��سية  الع�سر  ال�سنوات  خالل  كبيرًا 
الدول وقد عملت  الإ�سالمية في كثير من  الم�لية  والموؤ�س�س�ت  البنوك 
الإ�سالمية. ال�سريعة  مع  المتوافقة  الم�لية  المنتج�ت  توفير   على 
عقد  الذي  التك�فل  ملتقى  تو�سي�ت  ت�سبح  اأن  في  اأمله  عن  واأعرب 
بالخرطوم في مار�ض الما�سي خير حافز لبناء م�ستقبل م�سرق وزاهر 

ل�سن�عة الت�أمين واإع�دة الت�أمين في البالد العربية.

وجوه من الموؤتمر

مؤتمر
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مؤتمر



أ. عبدالله خيري
مدير عام بنك البركة السوداني

ورئيس مجلس إدارة شركة البركة للتأمين

تقديم

مؤشرات رفع الحظر األمريكي لم تحرز 
اإليجابيات المتوقعة.. 

اإلقتصاد السوداني يعاني ضعف اإلنتاج 
وشح الموارد..

حوار

يعتبر إسم البركة سابق بالخيرات إلى خزانة ومخيلة ووجدان اإلنسانية بمداخيل الثراء 
وتأصيل الفكر اإلقتصادي وإذكاء روح المشاركة اإلجتماعية الداعمة والمحفزة للقطاعات 
المنتجة ودعم إقتصادات أكثر من 17 دولة توقع فيها البركة بالحضور، وعلى أن مجموعة 
البركة بالسودان لها ذات التوجهات بسهم المشاركة اإلقتصادية الفاعلة وبيان أنشطة 
تشير  حيث   ) والحرفيين  )المرأة،المغتربين  قطاعات  وتحريك  اإلجتماعية  المسئولية 

مؤشرات النمو إلى إرتقاء محمود في أنشطة األعمال وحقوق المساهمين.
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إتقان تحاور
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حوار 

شركتنا تلتزم المهنية 
ونالت جوائز عالمية..

رئيس مجلس إدارة شركة البركة للتأمين:
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وم�صرفي  و�إقت�صادي  �ل�صود�ني  �لبركة  لبنك  عاماً  مدير�ً  بو�صفك 
عركته �لخبرة و�لتجربة... كيف تقر�أ �لو�صع �لإقت�صادي بال�صود�ن ؟

الإنت�ج  في  ال�سعف  اأبرزه�  من  كثيرة  تحدي�ت  تعتر�سه  ال�سوداني  الإقت�س�د 
القرو�س  فر�س  وتراجع  الأجنبي  النقد  موارد  في  ال�سديد  ال�سح  والإنت�جية، 
اأن  كما  الخارجية  الديون  فوائد  في  المتزايد  التراكم  المي�سرة،  الخارجية 
موؤ�سرات رفع الحظر الأمريكي لم ت�أت ب�لإيج�بي�ت المتوقعة خ��سة في تدفق 
و�سع  اإلى  اإ�س�فة  الإيج�بية،  النمو  محفزات  وتوليد  الأجنبية  الإ�ستثم�رات 
من  الحد  في  اأخرى  عقبة  مّثل  لالإره�ب  الراعية  الدول  ق�ئمة  في  ال�سودان 
التع�مل مع  ت�ستمر في تحفظه� من  الع�لمية  الم�س�رف  التمويل وجعل  فر�س 
الحلقة  للخروج من هذه  يكابد  نجده  ذلك  رغم  ولكن  ال�سودانية.  الم�سارف 
المفرغة وفي تقديرن� اأن الأمر ي�ستوجب تنمية القدرات الإنت�جية للموارد غير 
ك�ل�سمغ  تن�ف�سية  ميزة  منه�  لدين�  التي  خ��سة  ال�س�درات  وتحفيز  النفطية 
الأخرى  والمع�دن  الذهب  وت�سدير  لإنت�ج  المحفزة  الآلي�ت  وتفعيل  العربي 

لجذب الإ�ستثم�رات الأجنبية والمحلية.

ماهي خارطة بنك �لبركة في �لتعامل مع �لو�صع �لإقت�صادي �لر�هن؟

اإنفاد خطته  ال�سوداني في  البركة  بنك  تتمحور جهود  التحديات  في ظل هذه 
تنويع  على  الق�ئمة  خ��سة  المب�درات  من  مجموعة  بتفعيل  الإ�ستراتيجية 
وتو�سيع م�س�در الدخل، ونحمد اهلل اأن البنك يتمتع بموقف �سيولي اآمن جذب 
البركة  مجموعة  �سمن  وجودن�  اأن  كم�  الن�سطة،  التع�مالت  من  الكثير  اإلين� 
الم�سرفية المنت�سرة في اأنح�ء الع�لم يعّزز موقفن� في تمويل عملي�ت التج�رة 

الخارجية وخلق البيئة الم�سرفية الممتازة للعمالء. 

وجودنا ضمن مجموعة 
البركة المصرفية 
المنتشرة في أنحاء 
العالم يعّزز موقفنا 
في تمويل عمليات 
التجارة الخارجية وخلق 
بيئة مصرفية ممتازة 
للعمالء..

مدخل:

حزمت اأ�سئلتي وتوجهت به� لالأ�ست�ذ عبداهلل خيري المدير الع�م لبنك البركة ال�سوداني ورئي�س مجل�س 
اإدارة �سركة البركة للت�أمين و�سرك�ت المجموعة، والرجل يبدو الوجه منه ب�سيم�ء في�س التجربة والحنو 
وبي�ن  ب�لإخال�س  الملت�عة  روحه  غور  �سبر  ب�إبتدارات  اإليه  الجلو�س  ويغري  المهني،  والحزم  الإن�س�ني 
فاإن  الب�سيرة  اأهل  و�سهادة  ال�سيرة  تواتر  ف�سول  ومن  بال�سودان،  االإقت�سادي  للراهن  كفاحًا  الخال�ض 
�سيفي في هذا الحوار رقم كبير في اإقت�س�د ال�سودان ذودًا من كن�نة علمه وخبرته واآرائه.... معً� نت�بع 

الحوار:

حوار

اأجراه: رئي�ض التحرير 
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نتائج أعمال بنك البركة 
السوداني لعام 2017م 

حققت نموًا إجماليًا 
في األصول بنسبة %63 

والتمويل بنسبة %88 
والودائع بنسبة %91 
وصافي الربح بنسبة 
153% ونسبة كفاية 

رأس المال 20% ومعدل 
العائد على رأس المال 

73% ومعدل العائد على 
األصول %3.5 

ماهي �أبرز نتائج بنك �لبركة �ل�صود�ني خالل �لعام 2017 م ؟

 بف�سل اهلل والتع�ون المثمر مع العمالء اأظهرت نت�ئج الأعم�ل لع�م 2017م 
 %63 بن�سبة  الأ�سول  اإجم�لي  قفزت  حيث  الأن�سطة  جميع  على  م�سرفة  نت�ئج 
الربح  و�س�في   %91 بن�سبة  الودائع  واإجم�لي   %88 بن�سبة  التمويل  واإجم�لي 
ن�سبة  بلغت  للبنك فقد  الم�لية  المالءة  بموؤ�سرات  يتعلق  وفيم�  بن�سبة %153، 
كف�ية راأ�س الم�ل 20% ومعدل الع�ئد على راأ�س الم�ل 73% ومعدل الع�ئد على 

رة للربح.  الأ�سول 3.5% كم� يحتفظ البنك ب�أ�سول ممت�زة مدِّ

مميزة  مواقع  اإمتالك  من  اهلل  بحمد  تمكن�  فقد  الم�لية  للموؤ�سرات  اإ�س�فة 
لعدد من فروع البنك، كما �سرعنا في تنفيذ اأ�سخم مبنى لل�سيارات يتكون من 
ثالث طوابق ويعتبر الأول من نوعه في ال�سودان و�سي�سهم في تح�سين الوجه 
الح�س�ري للع��سمة؛ ومن المتوقع اأن يكتمل خالل الع�م الق�دم ب�إذن اهلل، كم� 
عمل البنك على التو�سع في طرح المنتج�ت مثل الوديعة المميزة ذات الع�ئد 
وتتوا�سل  )مع�ك(،  وخدمة  )نم�ء1(  الإ�ستثم�ري  البركة  �سندوق  اليومي، 
اإكتم�ل  مع  الإلكترونية  الم�سرفية  البنك  خدم�ت  ب�قة  تنويع  في  مجهوداتن� 
المالي  ال�سمول  لمبداأ  تدعيمًا  وذلك  بالبنك،  الخا�ض  القيود  محول  تطوير 
وتعزيز  النقدية،  التع�مالت  خف�س  في  المركزي  البنك  توجه�ت  وتحقيق 

التع�مل بو�س�ئل الدفع الإلكترونية.

عالقات  د�ئرة  في  �لبنك  بناها  �لتي  �لجيدة  �لعالقات  بخلفية 
�لم�صاهمين، ماذ� عن عائد�ت حقوق �لم�صاهمين وحجم نموها؟ 

 نمت حقوق الم�س�همين في ع�م 2017 م لتبلغ 453 مليون جنيه بمعدل زي�دة 
حقوق  وعلى   %73 الم�ل  راأ�س  على  الع�ئد  معدل  وبلغ   2016 الع�م  عن   %35
ح�فزًا  وتمثل  الم�س�همين  ر�س�  ن�لت  ممت�زة  معدلت  وهي   %34 الم�س�همين 
اأن  �سنوات على  البنك منذ عدة  يح�فظ  كم�  البنك،  م�سيرة  لدعم  لهم  قويً� 

لتقل ن�سبة التوزيع�ت النقدية عن %40.

يعتبر �لتمويل من �أ�صا�صيات �لعمل �لم�صرفي – ماهي م�صاهمة بنك 
�لبركة �ل�صود�ني؟ 

الموارد وتنويعها،  البنك خطة طموحة ترتكز على عدة محاور: كتعزيز  لدى 
متميزة  ب�سراك�ت  ونتمتع  للبنك؛  الإئتم�نية  المحفظة  جودة  على  المح�فظة 
مع قط�ع ال�سرك�ت وكب�ر العمالء بعدد من القط�ع�ت )ال�سن�عي، الزراعي، 
للم�سروع�ت  اأولوية  اإعط�ء  على  البنك  ويحر�س  المهنيين....(  ال�س�در، 
التنموية ع�لية القيمة الم�س�فة من اأجل تعظيم الع�ئد والمردود الإقت�س�دي، 
وكذلك اإعط�ء الأولوية لمب�درات البنك المركزي خ��سة في تمويل الم�سروع�ت 
ال�سغيرة والمتو�سطة، ولدين� ح�سة كبيرة من ال�سوق في تمويل القط�ع الن�سوي 
متخ�س�ض  اآخر  وفرع  الن�ساء،  لقطاع  المخ�س�ض  الزهراء  فرع  خالل  من 
لخدمة المغتربين ببرج البركة، اإ�سافة لفرع اآخر باأم درمان لخدمة الحرفيين 

وذلك لقن�عتن� ب�أهمية تعميق فكرة الأعم�ل المنتجة.

حوار
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مقال

حقوق المساهمين في عام 
2017م بلغت 453 مليون جنيه 
بمعدل زيادة 35% عن العام 
2016م وبلغ معدل العائد على 
رأس المال 73% وعلى حقوق 
المساهمين 34%، كما يحافظ 
البنك منذ عدة سنوات على أن 
التقل نسبة التوزيعات النقدية 
عن %40.

يساهم بنك البركة السوداني 
في تعميق فكرة األعمال 
المنتجة عبر التمويل من خالل 
فرع المغتربين، وفرع الحرفيين 
وفرع الزهراء للقطاع النسوي 

 شركة البركة للتأمين من أميز 
شركات القطاع في السودان 
وحازت على جائزة التمّيز من 
مؤسسة المعايير الدولية بدبي 
 )BBB( كما نالت تصنيف إئتماني
من الوكالة اإلسالمية الدولية 
بالبحرين.

 يتميز بنك �لبركة �ل�صود�ني بتفاعله مع م�صروعات �لم�صئولية 
�لإجتماعية، ماهي مالمح ذلك؟

مبداأ  لتحقــــــيق  خ��سة  اأهمية  الم�سرفية  البركة  مجموعة  تعطي   
ولديه�  المجتمع  في  �ســـرك�ئه�  مع  المحققة  المك��سب  في  الم�س�ركة 
)البركة  برن�مج  و�سع  وتم  )2016-2020م(  لالأعوام  اإ�ستراتيجية 
للم�سئولية الإجتم�عية والإ�ستدامة(؛ هو الأول من نوعه الذي تطرحه 
موؤ�س�سة م�سرفية وم�لية اإ�سالمية تلتزم فيه المجموعة بتحقيق ثالثة 
التعليم  تمويل  عمل،  فر�سة   50،000 خلق  في  تتمثل  رئي�سية  اأهداف 
بحوالي 191 مليون دولر، وتمويل الرع�ية ال�سحية بحوالي 434 مليون 

دولر، اإ�س�فة الى تمويل مب�درات اأخرى في حدود 10 مليون دولر.

وفي هذا الإط�ر ينفذ بنك البركة حزمة من برامج الدعم للموؤ�س�س�ت 
تقديم  خالل  من  عمل  فر�س  وخلق  والثق�فية  والتعليمية  ال�سحية 
ذوالبعد  التمويل  في  والتو�سع  العم�لة  كثيفة  للم�سروع�ت  التمويل 
الإجتم�عي، ومنتج تمويل التعليم، كم� ح�سد البنك ج�ئزة الم�سئولية 
المجتمعية لع�م 2017م للم�س�رف الإ�سالمية ب�لبحرين والتي تمنحه� 

ال�سبكة الأقليمية للم�سئولية الإجتم�عية ع�سو برن�مج الأمم المتحدة.

للتاأمين  �لبركة  �صركة  �إد�رة  لمجل�س  رئي�صاً  من�صبك  و�قع  من 
كيف تقر�أ و�قع وم�صتقبل �ل�صركة ؟

الم�سرفية،  البركة  روافد مجموعة  اإحدى  للت�أمين  البركة  �سركة  تعد 
ومن اأميز �سرك�ت الت�أمين في ال�سودان حيث ح�زت على ج�ئزة التمّيز 
من موؤ�س�سة المع�يير الدولية بدبي كم� تح�سلت على ت�سنيف اإئتم�ني 
)BBB( من الوك�لة الإ�سالمية الدولية ب�لبحرين، ولدين� خطة تو�سعية 
العمالء  تطلع�ت  تلبي  ت�أمينية  ومنتج�ت  جديدة  خدمية  نوافذ  بفتح 

وتواكب التطور في �سوق الت�مين ع�لميً�.

)�لبركة  �لمجموعة  �صركات  بين  للعالقة  تو�صيفك  ماهو 
 – �ل�صادر�ت  لتنمية  –�لبركة  �لعقارية  �لبركة   – للتاأمين 
�إد�رتك  في  بينها  �لمتناغم  و�لعمل   ) �لمالية  لالور�ق  �لبركة 

لمجال�س �إد�ر�تها ؟

الأذرع  في  واأفقي  راأ�سي  تو�سع  يوازيه  للبنك  الجغرافي  الإنت�س�ر 
االإ�ستثمارية التي ي�ساهم فيها البنك واإن زيادة وتو�سيع ن�ساط ال�سركات 
ب�سكل  عمالئن�  خدمة  على  ومقدرتن�  موقفن�  من  يعزز  قطعً�  الت�بعة 

اأف�سل.

بماذ� تختم هذ� �لحو�ر؟

على   ) النج�ح  في  )�سرك�وؤن�  البركة  عمالء  جميع  ن�سكر  عبركم   
ثقتهم، وكذلك جميع الع�ملين ب�لبنك وال�سرك�ت الت�بعة؛ على جهدهم 

واإخال�سهم ووفقكم اهلل وكل عام والجميع بخير.



مفردات وثائق التاأمين للعمالء واإعمال ال�سفافية وبيان اأنواع الخدمات 
الت�أمينية وكيفية الإنتف�ع به�،وذلك ب�إ�ستحداث طرائق وو�س�ئل �سمعية 
والإ�ستف�دة  الج�ئل  والم�سرح  الق�سيرة  والر�س�ئل  ك�لدرام�  وب�سرية 
من و�س�ئط التوا�سل الجم�هيري في ن�سر مق�طع و�سور ور�س�ئل ذات 
كم�  الحي�تية،  اأن�سطتن�  في  الت�أمين  لأهمية  داعمة  اإقت�س�دية  دللت 
ودعم  التاأميني  الوعي  رفع  في  التاأمين  لطالب  الفاعل  الدور  اليخفى 
مع  وتوا�سلهم  العلمية  الأ�س�بيع  اأن�سطة  عبر  ب�لقط�ع  النهو�س  جهود 
الم�سرفي  القط�ع  اإ�ست�سح�ب  وب�ل�سرورة  ومجتمع�تهم،  ال�سرك�ت 
الم�لية كمحر�س�ت  وقدراته  بني�ته  ي�ستثمر  اأن  اإذ لبد  الر�س�لة  لذات 
ثق�فية تدعو للتع�مل الم�لي داخل القط�ع وتدرب الجم�هير والعمالء 
القط�ع  ف�إن  معلوم  هو  وكم�  الم�سرفية،  المع�مالت  تقني�ت  على 
الم�سرفي والت�أميني لي�س اأمينً� على اأموال الجمهور والعمالء فح�سب 
ولكنه م�ست�س�ر اإقت�س�دي ي�سهم في توظيف الكتلة النقدية �سمن عجلة 

الإنت�ج وفي ذلك اأدوار كثيرة يمكن الإ�سطالع به�.

الر�سمي  الإعالم  في  الم�سرفية  الأن�سطة  فجوة  ت�سييق  من  لبد 
ببلورة  الجمهور  مع  الثقة  وبن�ء  المعرفية  الهوة  وتج�سير  والإجتم�عي 
الن�ساط  فاإن  وبنظري  وتقنياته،  الع�سر  لم�ستوى  ترقى  اإعالمية  روؤية 
المطروحة  الخدمات  م�ستوى  تطور  تناف�سية  ميزة  يقدم  االإعالمي 
و�سرك�ت  الم�س�رف  اإختي�ر  في  خي�راته  تحديد  في  العميل  وت�س�عد 
الت�أمين المن��سبة، ول غرو اأن تجعل المجتمع�ت الغربية الح�سول على 

ت�سنيف اإئتم�ني �سرطً� لإختي�ر ال�سركة في العملي�ت الإقت�س�دية.

 

اإلعالم التأميني

ي��سر جدو 

 كثير من الظروف الإقت�س�دية ب�ل�سودان اإب�ن الأزمة الم�لية والحظر 
الموؤ�س�س�ت  ج�سم  في  �سمورًا  اأحدثت  ال�سودان  على  الإقت�س�دي 
اأ�سبح  حيث  الت�أمين  لقط�ع  اإقت�س�دية  م�س�رات  وفتحت  الم�سرفية 
ال�س�در  وحركة  الم�س�نع  اإنت�س�ر  مع  القومي  لالإقت�س�د  فقريً�  عمودًا 
لرفع  الت�س�من  هو  الت�أمين  اأن  اإذ  الإ�ستثم�ر،  فر�س  وزي�دة  والوارد 
م�ي�سيب الموارد من �سرر. وقد قدم الت�أمين كقط�ع اإقت�س�دي خدم�ت 
الإجتم�عية  والم�سئولية  المهني  ن�س�طه  على  تح�سب  اأن  يمكن  جليلة 
وحم�ية  والتعليمي  الأ�سري  )التك�فل  التك�فل  ت�أمين�ت  عبر  كذلك، 
التك�فل  والعمرة-  الحج  �سعيرتي  تك�فل   - ال�س�ئق  وثيقة   – الدخل 

الجم�عي- الطبي( وجميعه� خدم�ت لأغنى للمجتمع الحديث عنه�.

وبهذه الفذلكة المقت�سبة لم يعد التاأمين ترفًا اإقت�ساديًا ولكنه اأ�سبح 
اأحد محرك�ت الإقت�س�د القومي، ولغرو في اأن ت�سدد �سرك�ت الت�أمين 
ال�سودانية تعوي�س�ت الع�م 2016م التي بلغت )3،061جنيه( اأي )ثالثة 
من  لكثير  �ستقوم  وم�ك�نت  ب�لقديم(  جنيه  ملي�ر  �ستون  وواحد  بليون 
بجبر �سرره�  الت�أمين  �سرك�ت  تدخل  لول  ق�ئمة  والم�س�نع  ال�سرك�ت 
اأهمية الت�أمين بم�س�همته في القيمة  واإع�دته� لدائرة الإنت�ج، وتزداد 
اأق�ساط  عبر  لالإ�ستثمار  موارد  بتوفير  االإقت�سادية  للعملية  الم�سافة 

التاأمين وت�سجيع االإ�ستثمار عبر تحمل المخاطر.

تعتبر هذه الخدمات غير منظورة لكثير من االأفراد والقطاعات الحية 
التوا�سل  الت�أميني عملية  ب�لإعالم  اأن�سطته�،ونق�سد  اإلى حجم  قي��سً� 
المعرفي والخدمي واالإعالمي مع العمالء باإعتماد �سيا�سة ون�سق اإعالمي 
تب�سيط  عبر  ال�سواء،  على  الت�أميني  الوعي  ورفع  الت�سويق  في  ي�س�هم 
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مقال



مقال

خلفية تاريخية:

في  ع�صر  �لتا�صع  �لقرن  من  �لأول  �لربع  �إلى  �لإ�صتثمار  �صناديق  �إن�صاء  فكرة  تعود 
�أوروبا وتحديد�ً هولند� في �لعام 1822م، تلتها �إنجلتر� في عام 1870م مّرت �صناديق 
�لإ�صتثمار بالعديد من �لتطور�ت و�لتغّير�ت �لتي طر�أت على عالم �لإقت�صاد و�لمال 

حتى و�صلت �إلى �صكل يقارب ما هي عليه �لآن. 

وقد تبلورت فكرة �صناديق �لإ�صتثمار بالمفاهيم �لقائمة حالياً في �لوليات �لمتحدة 
 Massachusetts اأول �سندوق في بو�سطن ب��سم  اأن�سئ  الأمريكية ع�م 1924م حينم� 
هذه  وا�ستمرت  االأمريكية،  هارفارد  جامعة  اأ�ساتذة  يِد  على   Investment Trust
بعد  ول�سيم�  وخ�رجه�،  المتحدة  الولي�ت  داخل  والتنوع  التو�سع  في  بعده�  ال�سن�ديق 
الحرب الع�لمية الث�نية، حتى و�سلت في ع�م 1966م اإلى نحو 550 �سندوقً� ا�ستثم�ريً�، 

بلغ �س�في اأ�سوله� نحو 50 ملي�ر دولر اأمريكي.

في  خ�سو�سًا  كبيرًا  واإزدهارًا  اإنت�سارًا  العربية  منطقتنا  في  ال�سناعة  هذه  �سهدت  وقد 
دول منطقة الخليج العربي و�سمال افريقيا، وكانت اإحدى االأدوات المهمة التي اأ�سهمت 
اإنتع��س بور�س�ته� واإزدي�د حجم تداولته�، بل وت�أثيره� على م�ستوى الن�تج القومي  في 

الإجم�لي لتلك الدول. 

هذه  اإلى  المقال  هذا  في  و�سنتطرق 
اأن �سكوك  ال�سن�ديق ب�سورة ع�مة ب�إعتب�ر 
الم�لية  الأدوات  تعد من  الإ�ستثم�ر  �سن�ديق 
الموؤ�س�س�ت  موارد  تعزيز  في  جدًا  المهمة 
وا�ستقط�ب  الم�لية  لالأوراق  الم�سدرة 
روؤو�ض اأموال �سخمة ت�سهم في تو�سيع حجم 

اأن�سطته� وا�ستثم�راته�.

تعريف �صناديق �لإ�صتثمار:

اأوعية  ب�أنه�  الإ�ستثم�ر  �سن�ديق  ُتعّرف 
ا�ستثم�رية تقوم بجمع روؤو�س اأموال مجموعة 
من الم�ستثمرين وتديره� وفقً� لإ�ستراتيجية 
مدير  ي�سعه�  محددة  ا�ستثم�رية  واأهداف 
ليمكن  ا�ستثم�رية  مزاي�  لتحقيق  ال�سندوق 
في  منفرد  ب�سكل  تحقيقه�  الفرد  للم�ستثمر 

ظّل محدودية موارده المتاحة.

ال�سندوق  ي�ستمل  التعريف  لهذا  ووفقً� 
الأوراق  من  مجموعة  على  الإ�ستثم�ري 
محددة  ومعايير  الأ�س�ض  وفقًا  ُتختار  المالية 
الإ�ستثم�رية،  ال�سندوق  اأهداف  تحقق 
للم�ستثمر  التنوع  ف�ئدة  تحقيق  على  عالوة 
م�ستوى  خف�س  اإلى  توؤدي  التي  ب�ل�سندوق 
وتتجنب  لالإ�ستثمار،  االإجمالية  المخاطر 
تقع  التي  القيود  ال�سن�ديق  ا�ستثم�رات 
فيتحقق  الأفراد،  ا�ستثم�رات  على  ع�دًة 

صناعة
صناديق 
اإلستثمار

مزمل عبداهلل ن�سر قن�وي
دائرة عالق�ت الم�س�همين 

بنك البركة - ال�سودان

التي  اإلستثمارية  األوعية  ِمن  اإلستثمار  صناديق  ُتعد 
ُتتيح فرصة المشاركة في األسواق المالية العالمية أو 
المحلية خصوصًا لألفراد الذين ليست لديهم القدرة على 

إدارة استثماراتهم بصورة مباشرة.
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و�سراء  بيع  تكاليف  في  واإنخفا�ض  التنويع،  على  القدرة  من  مزيد  لها 
الأ�سهم، وتتكَون اأرب�ح ال�سن�ديق الإ�ستثم�رية من الأرب�ح الراأ�سم�لية؛ 
الم�ستثمر  الم�لية  الأوراق  اأ�سع�ر  تغير  اأو  نمو  عن  الن�تجة  الأرب�ح  اأي 
يتعر�س  وقد  الم�لية،  لالأوراق  التوزيع�ت  اأرب�ح  اأخرى  جهة  ومن  به�، 
المالية  االأوراق  قيمة  انخفا�ض  حالة  في  وذلك  للخ�سارة  ال�سندوق 

المكونة لأ�سول ال�سندوق.

ومما يجدر ذكره اأن �سكوك ال�سناديق االإ�ستثمارية ت�سهم ب�سكل كبير 
في نمو اإقت�س�دات الدول اذا م� وجهت لالإ�ستثم�ر في الم�سروع�ت ذات 
لتلك  الإجم�لي  القومي  الن�تج  قيمة  رفع  في  وت�سهم  الحقيقي،  الع�ئد 

البلدان.

والم�س�رف  وال�سرك�ت  للموؤ�س�س�ت  ب�لن�سبة  ف�إنه  اآخر  ج�نب  ومن 
تعتبر  الإ�ستثم�ر  وبنوك  التمويل  و�سرك�ت  الت�أمين  و�سرك�ت  والبنوك 
وجذب  ا�ستقط�ب  وم�س�در  اأدوات  اإحدي  الإ�ستثم�ر  �سن�ديق  �سكوك 
وتعتبرم�سدر  ا�ستثم�ري،  م�سروع  اأي  ع�سب  هو  والذي  الم�ل؛  راأ�س 
من م�س�در راأ�س الم�ل الم�س�ند الذي يقوي مراكزه� الم�لية وي�سهم 
في تو�سعة اأن�سطته� واأعم�له�؛ �سيم� واأنه� تعد موارد م�لية )تمويلية( 
م�ستقرة وذات تكلفة منخف�سة مقارنة بقرو�ض البنوك،ومن جهة اأخرى 
فهي تتمتع بمرونة كبيرة من حيث حجمه� واأجله�؛ فعلى �سبيل المث�ل 
ت�ستطيع الجهات الم�سدرة اأن تطرح �سكوك �سناديق باأحجام �سخمة 
الودائع  في  يتوفر  ل  قد  اأمر  وهو  المدى،  طويلة  اأو  متو�سطة  وب�آج�ل 
مع  ؛ خ�سو�سً�  نط�قً�  والأ�سيق  ا�ستقرارًا  اأقل  تعتبر  والتي  الم�سرفية 
تزاحم وتناف�ض كل البنوك عليها للفوز بن�سيب اأوفر من هذه الودائع، 
مرونة  اأكثر  يجعلها  بالبور�سة  ال�سكوك  هذه  اإدراج  كون  اإلى  اإ�سافة 
وفق  و�سراءًا(  )بيعًا  الخروج  اأو  الدخول  الم�ستثمرون  ي�ستطيع  بحيث 
روؤو�س  على  ذلك  يوؤثر  اأن  دون  ت�مة  وحرية  ب�سف�فية  ال�سوق  اأ�سع�ر 
الم�ل( يمكن الجه�ت  اأموال تلك ال�سن�ديق وب�لت�لي )ا�ستقرار راأ�س 
لخطر  التعر�ض  دون  االإ�ستراتيجية  اأهدافها  تحقيق  من  الم�سدرة 

الإ�سترداد عند خروج اأي م�ستثمر من حملة ال�سكوك.

هو  كم�  رواجً�  تجد  ل  ال�سن�عة  تلك  لزالت  المحلي  ال�سعيد  وعلى 

الح�ل في الدول المتقدمة وذلك لأ�سب�ب كثيرة منه� علي �سبيل المث�ل 
القوانين والقواعد المنظمة والتي ت�أخذ وقتً� طوياًل، و�سعف دور البنك 

المركزي، وعدم اإنت�س�ر ثق�فة ال�سن�ديق الإ�ستثم�رية في البالد.

الحكومية  ال�سكوك  اأ�سهمت  فقد  الدولة  �سعيد  على  ذلك  ورغم 
ب�إ�سداراته�  )�سه�مة(  عبر  الم�سروع�ت  من  لعدد  الدولة  تمويل  في 

المختلفة وباأحجام و�سلت اإلى ترليونات الجنيهات.

�لبركة وتجربة �إ�صد�ر �صناديق �لإ�صتثمار:

الدولي )من خالل مجموعة  بعده  له  كان  ال�سوداني  البركة  بنك  والأن 
تج�رب خ�رجية  له�  والتي  الع�لم(  المنت�سرة حول  الم�سرفية  البركة 
دخلت  والأردن؛  تركي�  في  الدولية  المجموعة  وحدات  م�ستوى  على 
البركة  )�سندوق  فج�ء  مرة،  لأول  الإ�ستثم�ر  �سن�ديق  �سن�عة  مج�ل 
في  البركة  �سكوك  اإ�سدار  فكرة  نبعت  وقد  نم�ء1(  ال�ستثم�ري_ 
االأ�سا�ض من روؤية وقناعة مجل�ض االإدارة بالخروج عن االأطر التقليدية 
وال�سيقة الإ�ستقطاب ال�سيولة وراأ�ض المال الم�ساند، والخروج اإلى مجال 
�سوق  البنك  بها  يخترق  مالية  اأدوات  اإبتكار  خالل  من  واأرحب  اأو�سع 
الم�ل، وقد حذت �سركة البركة لالأوراق الم�لية حذو البنك واأ�سدرت 

�سندوقين هم� )انج�ز 1 و2(.

وبحكم اأنني كنت ع�سوًا ومقررًا في �سندوق نم�ء1 واإنج�ز1 فقد حظيت 
ال�سندوقين  اإن�س�ء هذين  بمم�ر�سة عملية ومهنية في مت�بعة خطوات 
منذ بداي�تهم� الأولى وحتى خروجه� للنور. وبحمد هلل ك�نت التجربت�ن 
ومردودهم�  اأثرهم�  لهم�  المق�يي�س..وك�ن  بكل  نج�حً�  ن�جحت�ن 

الإيج�بي على البنك وعلى ال�سركة.

خت�مً� ن�أمل اأن تدخل كل الموؤ�س�س�ت )بنوك ا�ستثم�ر وم�س�رف و�سرك�ت 
الإ�ستثم�رية،  ال�سن�ديق  �سن�عة  منظومة  تمويل(في  و�سرك�ت  ت�أمين 
الحقيقي  الإنت�ج  م�سروع�ت  اإلى  توجيهه�  يتم  التي  تلك  خ�سو�سً� 
القطاعات  كل  وتخدم  االإقت�سادي  النمو  م�ستوى  رفع  في  ت�سهم  والتي 
واأنماطها،  اأ�سكالها  بمختلف  لالإقت�ساد  االأ�سا�سية  والبنى  االإقت�سادية 

مم� ينعك�س اأثره� اإيج�بً� في تطوير ورف�هية المجتمع�ت المحلية.
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ملف

الملتقى التفاكري 
السنوي..

راضون عن أداء منسوبينا..
المدير العام لشركة البركة للتأمين: 
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 لقيم الجودة والتميز المؤسسي:
ً
إعماال

شركة البركة للتأمين تعقد
ملتقاها التفاكري السنوي

ملف
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�لمدير �لعام لل�صركة: �لجودة ماثلة في معامالتنا 
اإن  للت�أمين  اأحمد ح�سن المدير الع�م ل�سركة البركة  اآدم  ق�ل الأ�ست�ذ 
الملتقى يمثل تقليداآ اإداري�آ يعزز قيم الجودة وولء العمالء واأعلن عن 
ر�س�ئه عن من�سوبي ال�سركة وا�سفً� قيم الجودة ب�أنه� م�ثلة في مع�مالت 
ون��سد  والإبتك�ر(  والإتق�ن  )الم�سداقية  الت�سغيلية  وقيمه�  ال�سركة 
العمالء  اإلى  الإح�س�ن  ب�سرورة  الملتقى  اأعم�ل  ف�تحة  في  الع�ملين 
وتحري ال�سدقية واإن�سافهم، وقال في حديث بليغ اإن العمالء يختارون 
البركة لكوادره� الب�سرية التي تت�سم ب�لأخالق والتدين والمهنية، وحي� 

جهود كل الع�ملية داعيً� لبذل المزيد لتحقيق التطور المن�سود.

مقدمة: 
تحت  السنوي  التفاكري  ملتقاها  بورتسودان  بمدينة  للتأمين  البركة  شركة  عقدت 
بمنتجع  أبريل 2018م  العالمية)يومي 29-28  التجارة  البحري دعامة  )التأمين  شعار 
الربوة السياحي وبمشاركة الفروع والمكاتب المتميزة إعماالً لقيم الجودة والتميز 
أنشطة  تطوير  سبل  ناقش  داخلي  لقاء  على  اللقاء  أجندة  وإشتملت  المؤسسي، 
المؤسسي  التميز  ومعايير  أسس  على  واإلتفاق  للتأمين  البركة  بشركة  األعمال 
كميثاق عمل يتواضع عليه منسوبي الشركة حيث كرمت نوافذها الخدمية األولى 
الشركة  عمالء  مع  تفاعالً  أحدث  الملتقى  أن  جانب  إلى  ومكتبًا  فرعًا   20 بلغت  وقد 

وحراكًا في المدينة.

ملف
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عثمان �أبوبكر: ندعم عالقات �لعمالء و�لعاملين... 

الأعم�ل  لتطوير  الع�م  المدير  م�س�عد  اأبوبكر  عثم�ن  الأ�ست�ذ  اأكد 
ال�سنوي  التف�كري  الملتقى  اأن  للت�أمين  البركة  ب�سركة  والفروع  والإنت�ج 
على  العمالء  عالق�ت  دعم  لجهة  ال�سواء  على  ومعرفي  تن�سيطي 
االإنعقاد هذه لبحث  باأن دورة  الداخلي والخارجي،واأ�ساف  الم�ستويين 
ال�سركة  فروع  اإن  وق�ل  تطويره�،  و�سبل  ال�سركة  خدم�ت  جودة  م�س�ر 
عبر  والتو�سع  الإنت�س�ر  في  اآخذة  ن�فذة   60 من  اأكثر  البالغة  الخدمية 
وتق�سير  للعمالء  التاأمينية  الخدمات  بتوفير  القا�سية  ال�سركة  �سيا�سة 
الع�ملين  بكف�ءة  ي�سهد  ال�سوداني  ال�سوق  ب�أن  واأ�س�ف  الإداري،  الظل 

ب�سركة البركة للت�أمين.

بمدينة  و�إقت�صادي  �إجتماعي  وحر�ك  م�صاحبة  �أن�صطة 
بورت�صود�ن.. 

اإجتم�عيً�  حراكً�  اأحدث  الملتقى  اأن  المراقبين  من  كثير  اأعتبر 
ال�سركة  اإدارة  تفقدت  حيث  بورت�سودان  بمدينة  ومعرفيً�  واإقت�س�ديً� 
تفقد اإدارة ال�سركة نوافذه� بمدينة بورت�سودان ف�ساًل عن تنظيم حلقة 
واإتح�د  اأك�ديميون  اأعم�ل  البحري ح�سره� رج�ل  الت�أمين  علمية حول 
ح�سره  بورت�سودان  كورال  بفندق  عمل  ع�ساء  ثم  الجمركي  التخلي�ض 
والي الولية واأع�س�ء حكومته وعمالء ال�سركة ووجه�ء المدينة، بج�نب 

تنظيم زي�رات لكب�ر رج�ل الم�ل والأعم�ل وعمالء ال�سركة.

ملف



33 اإتق�ن مجلة ف�سلية ت�سدر عن �سركة البركة للت�أمين ) ال�سودان(

و�لي �لبحر �لأحمر يثمن دور �لبركة للتاأمين في �لتنمية
اأ�س�د ال�ست�ذ علي اأحمد ح�مد والي ولية البحر الأحمر ب�سركة البركة 
للتاأمين ودورها التاريخي والطليعي في ريادة التاأمين التكافلي وتعميق 
الغراء،  الإ�سالمية  ال�سريعة  ومع�يير  اأ�س�س  وفق  واأعم�له  مف�هيمه 
الجتم�عية  الم�سئولية  واأن�سطة  التنمية  دعم  في  ال�سركة  دور  وثمن 
بوليته،داعيً� ل�سرورة التو�سع في خدم�ت الت�أمين ب�لولية والإ�ستف�دة 
اإن�ساء  من الميزة الن�سبية لمدينة بورت�سودان لجهة جهوده الحثيثة في 
وتجارة  الخدمات  تطوير  في  واإ�ستعر�ض خطط حكومته  بها،  بور�سات 
مط�رات  لت�سمل  الحرة  المن�طق  فكرة  لتطبيق  واإتج�هه  الترانزيت 
العق�ري  التطوير  م�سروع  �سمن  �سي�حية  ومدن  ومجمع�ت  وفن�دق 
ال�سي�حي مع اإ�ستحداث من�طق �س�حلية على غرار مين�ء �سواكن الجديد 
في  �ست�سهم  �سي�حية  منتجع�ت   10 لإن�س�ء  التوجه  عن  معلنً�  المزمع، 
وال�س�در  ال�سي�حة  حركة  وتن�سيط  الحرة  العمالت  واإ�ستدرار  الت�سغيل 

والوارد.

حول  محا�صرة  يقدم  للتاأمين  �لبركة  ل�صركة  �لعام  �لمدير 
�لتاأمين �لبحري.. 

قدم ال�ست�ذ اآدم اأحمد ح�سن المدير الع�م ل�سركة البركة للت�أمين حلقة 
معرفية حول التاأمين البحري من حيث ال�سروط واال�ستثناءات ح�سرها 
حول  التداول  تم  وقد  الجمركي،  التخلي�ض  اإتحاد  واأع�ساء  اأكاديميون 
وجهود  البحري  النقل  خدم�ت  في  الت�أمين  �سن�عة  م�سكالت  اأهم 

التن�سيق بين �سرك�ء الم�سلحة. 
�لموؤتمرون يثمنون تقدير �ل�صركة ويعلنون مزيد�ً من �لجهد 
عبر الموؤتمرون في الملتقى من مديري الفروع والمك�تب ب�سركة البركة 
ب�ل�سف�فية  التي و�سفوه�  الملتقى  للت�أمين عن ر�س�ئهم حول مداولت 
والمهنية، واأعلنوا ت�س�منهم مع الإدارة العلي� لتحقيق الأهداف الكلية 
لل�سركة، وقطعوا عهدًا ب�أن لحي�د عن توجه ال�سركة الق��سد في تطوير 
ب�لذكر  الف��سلة. جدير  والخالق  الدين  قيم  واإعم�ل  الأعم�ل  ان�سطة 
اأن الملتقى �سهد تكريم وتحفيز الع�سرين الأوائل ب�لتميز الإداري وفق 
مع�يير واأ�س�س متفق عليه� ت�سنم ذروته� �ساللي عو�س محمد نور مدير 
لتحقيق  وال�سعي  الكد  ب�سرورة  زمالءه  خاطب  الذي  الكاملين  مكتب 

التميز. 

ملف



شركة البركة للتأمين من الشركات الناجحة 
في المجموعة وتغطي أعمال مهمة 

بالنسبة لنا كقطاع مصرفي..

نقش الكلمات

الأ�ست�ذ عدن�ن اأحمد يو�سف 
المدير التنفيذي لمجموعة البركة الم�سرفية 

اأبريل 2018م

إتقان
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مقال

الت�سغيل.

اإن الهدف من اإن�س�ء مركز خدمة العمالء ب�سركة البركة للت�أمين 
اإر�ساء العميل وخدمته واإ�سعاده ل�سمان   2770 بالرقم المخت�سر 
ولئه لل�سركة.وبو�سفي اأحد اأع�س�ء فريق خدمة العمالء اإتفقت مع 
منهجً�  لتكون  عليه�  توا�سعن�  ت�سغيلية  قيم  على  ب�لمهنة  زميالتي 
عمليً� ك�أن يكون الرد ب�سورة لطيفة وبفرح ي�سعر به المت�سل من 
خالل اله�تف،وكذلك الإن�س�ت للعميل واإمت�س��س غ�سبه اإعم�ًل 
اأفهم  اأن  علي  يتحتم  لذا  حق”  على  دائمً�  العميل  اإن   “ ل�سع�ر 
وفقً�  �ست�سير  الأمور  ب�أن  واأطم�أنه  بحنكة  معه  واأتع�مل  م�سكلته 
لرغب�ته، بج�نب التحدث بعب�رات اإيج�بية لتعلق بذهنه مثل “ اأن� 
م�سرورة لم�ساعدتك، اأنا لخدمتك، �ساأبحث عن حل من اأجلك “ 
لي�سعر ب�إهتم�م من طرفن� لأنه عميلن� المميز،واأن اأ�ستثمرلحظ�ت 
ج�ذبة،  ب�سورة  ال�سركة  منتج�ت  المت�سل  على  واأطرح  الإنتظ�ر 
وفي نهاية المكالمة اأ�سكره على اإت�ساله، واأ�ساله اإذا كان لديه اأي 

اإ�ستف�س�ر اآخر.

العمل بمركز خدمة العمالء يعني اأن تكون �سخ�سًا اإ�ستثنائيًا قادرًا 
على �سن�عة التميز وتمثيل ال�سركة واإ�سع�د عمالئه�.

حي�تكم بركة.

عنوان التميز والجودة
سماح دفع الله

 ذات م�س�ء ه�تفت اإحدى �سرك�ت الإت�س�ل لحل م�سكلة م� واأن� 
اأ�ست�سيط غ�سب�آ، ج�ءني �سوت موظفة خدمة العمالء لطيفً� ومهذبً� 
اأحببت هوؤلء  !!!! لط�لم�  ثورتي  ب�لتقدير... هداأت بعده�  ومفعمً� 
اأعجبنى  هادئة...  بنبرة  يتحدثون  النا�ض...  لخدمة  المبذلون 
رده� المميز وحله� لم�سكلتي ب�سورة �سل�سة... لذا قررت اأن اأجعل 
طريقته� منهجً� في حي�تي للتع�مل مع الن��س وبذل اأق�سى الجهد 

لإ�سع�د من يلتم�سون خدمتن�.

موظفة خدمة  �س�أ�سبح  اأني  اأعلم  اأكن  لم  اأني  الأقدار  لطيف  ومن 
�سعيدة  واأن�  الفر�سة  لي  ثم �سنحت  للت�أمين  البركة  ب�سركة  عمالء 

بذلك.

من الموؤكد اأن اأي �سركة يجب اأن يكون من �سمن اإداراته� واأق�س�مه� 
اإدارة خا�سة بخدمة العمالء تهتم بمعالجة وحل م�ساكلهم واالإجابة 
الو�سل  حلقة  هو  العمالء  خدمة  مركز  اإ�ستف�س�راتهم،ويعتبر  على 
بين العميل وال�سركة ؛ ب�لإ�س�فة لالإ�ستف�س�رات وال�سك�وى والطلب�ت 
يمكن من خالله الت�سويق والترويج لمنتج�ت ال�سركة،وذلك ب�لطبع 
يدر الربح والمك��سب الوفيرة لل�سركة. كم� اأن �سع�ر �سركة البركة 
للت�أمين هو “م�سـداقية – اإتقـ�ن – اإبتكـ�ر” وقد تمثلت هذه القيم 
الإبتك�ر  من  فك�ن  اأعم�له�،  اأن�سطة  كل  في  ب�ل�سركة  الأداء  مث�ل 
ونظم  التقنية  و�سائل  باأحدث  العمالء  لخدمة  مركز  اإ�ستحداث 

مركز خدمة العمالء... 
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إنترنت

التطور  واقع  من  الع�سر  لغة  الإلكتروني  التوا�سل  مواقع  اأ�سحت   
زمن  في  االإن�سانية  لخدمة  وت�سخيرها  التكنولوجيا  تعاطي  وحتمية 
اأن�سب  واإختي�ر  الوقت  ره�ن  وك�سب  ال�سرعة  هو  الع�م  �سمته  يعتبر 
الميزات  واقع  ومن  االأ�سافير  عرو�ض  من  باالإ�ستفادة  الخدمات 

التن�ف�سية.

اأو  )�سركتك  على  يجب  لماذا  مفاهيمي:  ل�سوؤال  نوؤ�س�ض  وبذلك 
موؤ�س�ستك اأو عملك( اأن ت�سكل ح�سورًا على �سبكة الإنترنت !!!

 ولالإج�بة على ذلك ف�إن المواقع الإلكترونية ت�سيف ر�سيدًا اإيج�بيً� 
للموؤ�س�سة من خالل اإ�ستقط�ب زوار الموقع الإلكتروني مم� ي�سهم في 
الحف�ظ على العمالء الح�ليين واإ�ستقط�ب عمالء محتملين عبر زي�دة 
اأف�سل  عمالء جدد لل�سركة، وكذلك نمو فر�س البيع لم� تقدمه من 
اأنه ي�ساعد على اإ�سهار العالمة التجارية  الخدمات والمنتجات، كما 
والتي تعمل على زي�دة ثقة العمالء، كم� اأن الموقع الإلكتروني يمكن 
زواره من التعرف على خلفية ال�سركة ون�ساطها وتاأ�سي�سها وعناوينها 
التع�قد  التوا�سل ويجعل  وجميع مميزاته� في زمن وجيز مم� ي�سهل 

وتب�دل المنفعة اأمرًا مي�سورًا.

وحول الموقع االلكتروني ل�سركة البركة للتاأمين فاإنه يمتاز بخا�سية 
على  الراأ�سي  والت�سفح  الكمبيوتر  �س��س�ت  على  الأفقي  الت�سفح 

www.albaraka-ins.com

بتجدد  يمت�ز  اأنه  المحتوي�ت،كم�  ا�ستعرا�س  ي�سهل  مم�  المحمول 
الأحداث  كل  مت�بعة  الت�أمينية،مع  والعرو�س  والإعالن�ت  الأخب�ر 
الج�رية من خالل الموقع وربط العمالء والجمهور ب�أخب�ر الفع�لي�ت 
والأن�سطة المتعددة لل�سركة، كم� يحقق الموقع �سرعة و�سول العمالء 
للخدمات والمنتجات التاأمينية التي تقدمها ال�سركة، ويمتاز بالمرونة 
والتف�علية ويعمل على ربط الزوار ب�لمواقع النظيرة ل�سرك�ت الت�أمين 
بمواقع  ربطه  الموقع  لمزاي�  وي�س�ف  الع�لمية،  الت�أمين  واإع�دة 

التوا�سل الإجتم�عي ك�لفي�سبوك و التويتر واليوتيوب.

كم� ي�سعى الموقع على عر�س ال�سورة الذهنية الإيج�بية   
واإنت�س�ره�  ال�سركة  ونمو  الأداء  بي�ن�ت  خالل  من  ال�سركة  عن 
وروؤيته�  ور�س�لته�  واأهدافه�  الت�سغيلية  قيمه�  واإعم�ل  الجغرافي 
وعر�س الر�س�ئل الب�سرية التي تر�سخ اأهمية الت�أمين، هذا اإلى ج�نب 
التف�عل مع الجمهور الزائر للموقع وعمالء ال�سركة ب�لإ�ستبي�ن حيث 
يعر�س لق�سية معينة ويتق�سى الآراء حوله�، وكذلك يتم التف�عل مع 
الجمهور عبر اإ�ستقب�ل اإ�ستف�س�راتهم وطلب�تهم حول خدم�ت ال�سركة 
والتعرف عليها من خالل العر�ض الموجز ومطلوبات التاأمين الخا�سة 
بكل خدمة، ويتحرى الموقع التطور الإيج�بي من خالل ر�سد الزوار 

وتقبل اآرائهم حول الموقع من حيث المحتوى والمو�سوع.

الموقع اإللكتروني لشركة البركة للتأمين
سياحة إسفيرية

مهندس: محمد فارس 
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مشاهير

في
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معايير تحديد

أسعار التأمين

�سرالختم مجدالدين �سرالختم 

التأمينات  أنواع  نوع من  لكل  المناسب  التأمين  تحديد سعر  السهل  ليس من 
العامة حيث أنه يعتمد على عدد من العوامل التي يجب أن يضعها المكتتب 
في حسبانه وهذه العوامل تختلف من نوع آلخر من أنواع التأمين وقد وضع 
االجباري  التأمين  في  المركبات  أنواع  من  نوع  لكل  محددة  تعريفة  المشرع 
للسيارات)الطرف الثالث( مما سهل على شركات التأمين تسويق هذه الوثائق 
وسهل على العمالء معرفة حجم القسط الذي يتوجب عليهم دفعه لتحويل 

المسئولية منهم الى شركات التأمين.
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تغطية  العميل  يطلب  عندم�  ال�سعر  تحديد  في  الم�سكلة  تظهر  ولكن 
�س�ملة ل�سي�رته اأو لمنزله اأو م�سنعه اأو حتى لب�س�ئع ق�دمة من بلد اآخر 
ي�سع  اأن  قبل  المكتتب  يدر�سه�  اأن  يجب  عوامل  لل�سودان،فهن�لك عدة 

ال�سعر المنا�سب ومن اأمثلة ذلك:

تاأمين �لحريق و�ل�صرقة:

ففي هذا النوع من اأنواع الت�أمين يجب على المكتتب و�سع عدة اإعتب�رات 
في ح�سبانه عند تحديد ال�سعر المنا�سب مثل:

تغطيات  با�سافة  العميل  يرغب  هل  االإ�سافية:  التغطيات  	•
اأخرى اإلى الوثيقة مثل تغطية ال�سغب وال�سطراب�ت والأعم�ل 

الكيدية وغيره� من التغطي�ت الإ�س�فية.
قلت  كلما  ثابتة  بمواد  البناء  كان  فكلما  البناء:  نوع  	•

الخطورة،ويعتبر البناء الم�سلح اأف�سلها.
ال�سعر مقارنة  زاد  كلما  البناء قديمًا  البناء: فكلما كان  عمر  	•

ب�لبن�ء الحديث.
الن�ساط  طبيعة  ح�سب  الخطورة  تزداد  المبنى:  ا�ستخدام  	•

الم�ستخدم في المبنى والمواد التي يتم تخزينها به.
وجود الحرا�سة: ي�سهم وجود الحرا�سة في تقليل درجة خطر  	•

ال�سرقة وخطر الحريق حيث يتم اكت�س�فة مبكرًا.
كان  كلما  الخطورة  تزداد  بالمبنى:  المحيطة  المناطق  	•

المبنى قريب اإلى من�طق خطرة مثل طلمبة وقود.
يقلل  ال�سرقة  اأو  الحريق  من  والمراقبة  الإنذار  اأجهزة  وجود  	•

من خطرهم� ويقلل من ال�سعر كذلك.
وما�سببها  �سابقة  حوادث  اأي  للعميل  هل  ال�سابقة:  الحوادث  	•

وم� الإحتي�ط�ت التي يتبعه� العميل لمنع حدوثه�.

�لتاأمين �لبحري:
عدة  و�سع  المكتتب  على  يجب  الت�أمين  اأنواع  من  النوع  هذا  ففي 

اإعتبارات في ح�سبانه عند تحديد ال�سعر المنا�سب مثل:
نوع التغطية المطلوبة: هنالك ثالثة اأنواع من التغطيات )اأ( و  	•

)ب( و )ج( يختلف ال�سعر في كل تغطية عن االأخرى.
نوع التغليف: يعتبر نوع التغليف اأهم عامل في تحديد ال�سعر  	•

فاأف�سل اأنواع التغليف يكون با�ستخدام الحاويات.
الب�ساعة  ح�سب  الخطورة  درجة  تختلف  الب�ساعة:  نوع  	•

المطلوب الت�أمين عليه�.
ال�سفينة  نوع  ح�سب  الخطورة  درجة  تختلف  الناقلة:  ال�سفينة  	•

وت�ريخ �سنعه� والعلم الذي ترفعة.

من  اأطول  مدة  الرحلة  اأخذت  كلما  الخطورة  تزداد  الرحلة:  	•
مك�ن المغ�درة وحتى مك�ن الو�سول.

�لتاأمين �ل�صامل لل�صيار�ت: 

يجب  التي  العوامل  من  عدد  هن�لك  لل�سي�رات  ال�س�مل  الت�أمين  في 
مراعاتها لتحديد ال�سعر منها:

فال�سيارات  ال�سيارة  نوع  ح�سب  ال�سعر  يرتفع  ال�سيارة:  نوع  	•
ت�أمينه�  ا�سع�ر  ترتفع  واحد  لوكيل  المحتكرة  اأو  الثمن  غ�لية 

مق�رنة ب�ل�سي�رات الأخري.
ت�ستخدم  العربة  كانت  اذا  ال�سعر  يزيد  العربة:  ا�ستخدام  	•
لغر�س تج�ري مثل نقل الرك�ب اأو الب�س�ئع عن نظيرته� التي 

ت�ستخدم لغر�ض خا�ض.
تاأمينها. اأ�سعار  ترتفع  الحديثة  فالموديالت  ال�سنع:  �سنة  	•

حوداث  هنالك  كانت  اإذا  ال�سعر  يزداد  ال�سابقة:  الحوادث  	•
�س�بقة لط�لب الت�أمين 

�سائق  عمر  كان  اإذا  ال�سعر  يزداد  العربة:  م�ستخدم  عمر  	•
العربة اأقل من 25 ع�مً� اأو اأكثر من 60 ع�مً�.

تاأمين �لم�صئولية �لمدنية:

يغطي هذا التاأمين الم�سئولية المدنية لطالب التاأمين تجاه الغير)خالف 
اأو  اأج�س�دهم  تلف ي�سبهم في  اأو  اأو موظفيه( لأي �سرر  اأ�سرته  اأفراد 
ممتلك�تهم داخل حدود موقعة، ولتحديد ال�سعرالمن��سب على المكتتب 

االأخذ في االإعتبار:
الموقع  كان  كلما  الخطورة  درجة  تزداد  الجغرافي:  الموقع  	•
الموا�سالت  مواقف  اأو  الأ�سواق  مثل  مزدحم  لمك�ن  قريب 

الع�مة.
المبنى  كان  اإذا  الخطر  ن�سبة  تزداد  الجمهور:  مع  التعامل  	•
يتعامل مبا�سرة مع الجمهور مثل الموالت وال�سركات الخدمية.
طبيعة  ح�سب  الخطورة  درجة  تزداد  الموقع:  ا�ستخدام  	•

اإ�ستخدام الموقع.
لطالب  حدثت  �سابقة  حوادث  هنالك  هل  ال�سابقة:  الحوادث  	•

الت�أمين وتمت ت�سويته�.
ل�سركة  م�سئولية  اأق�سى  عن  عبارة  وهي  الم�سئولية:  حدود  	•

الت�أمين في ح�لة حدوث مط�لبة.
االإعتبارات  من  عدد  هنالك  االعتبارات  هذه  جميع  الى  وباالإ�سافة 
اأنواع  لجميع  مب��سرة  ب�سورة  ال�سعر  تحديد  علي  توؤثر  والتي  الأخرى 

الت�أمين�ت مثل مبلغ الت�أمين وحجم اأعم�ل ط�لب الت�أمين مع ال�سركة.
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قالواعنالبركة

للتأمين

لإع�دة  الع�لمية  -ال�سركة  اإقليمي  مدير   – �س��سي  در�س�ف 
الت�أمين -تون�س 

 هى اأول زي�رة لي ال�سودان ب�سفة ع�مة ولقد اأ�س�سن� موؤخرًا 
خير  بداية  ذلك  �سيكون  اهلل  وان�س�ء  بتون�س  للتك�فل  ن�فذة 

للتع�ون قريبً� مع البركة للت�أمين ونحوز ال�سرف بذلك. 

عين  �سركة   - التنفيذى  الرئي�س  م�س�عد  ال�سيد  م�سطفى 
للتاأمين التكافلي -الكويت:

للت�أمين  البركة  �سركة  مع  للتع�مل  الإ�ستعداد  اأتم  على  نحن 
وهي من ال�سرك�ت الرائدة فى �سوق الت�أمين ال�سودانى.

المركزية  ال�سركة   - اأبراي�س  اله�م   
لإع�دة الت�أمين - المغرب 

 نحن نت�سرف بزي�رة ال�سودان و�سي�فة 
�سركة البركة للت�أمين لمك�نته� واأهمية 
ال�سوق ال�سودانى لن�، واأبوابن� مفتوحة 

للتع�ون مع �سركة البركة للت�أمين.

ال�سركة   – جم�ع  الالزم  يو�سف 
الإفريقية لإع�دة الت�أمين –م�سر 

البركة  �سركة  ف�إن  والحقيقة  لالأم�نة 
للت�أمين من ال�سرك�ت الرائدة في �سوق 
الت�أمين ال�سوداني وحجم التع�مل بينن� 
الإفريقية  ال�سركة  في  ونحن  كبير، 
العالقة  بهذه  نعتز  التاأمين  الإعادة 
والم�ستقبلية  والتاريخية  الرا�سخة 
البعيد  المدى  وروؤيتن� على  ب�إذن اهلل، 
اأن نوؤ�س�س لعالقه �سراكة اإ�ستراتيجية، 
البركة  جهود  تثمر  اأن  اهلل  ون�س�أل 
ال�سوق  وتطور  نم�ئه�  في  للت�أمين 

ال�سوداني.

هدى دام�سي�ض - ال�سركة المركزية الإعادة التاأمين - المغرب:
للت�أمين �سركة كبيرة ولقد جمعن� معه� عمل م�سترك  البركة 
و�سن�ستثمر هذه العالقة ونطورها،وقناعتنا اأن �سركات القطاع 

ال�سوداني مهمة جدًا للمغرب.

لإع�دة  )اأبيك�س(  التنفيذي  الرئي�س  ن�ئب  �س�لح  ابراهيم 
الت�أمين –قط�ع افريقي�

�سركة البركة للت�أمين من ال�سرك�ت الرائدة فى �سوق الت�أمين 
من  والإداريين  والفنيين  الت�أمين  قي�دات  وبه�  ال�سوداني 
وا�سعة  خبرة  لها  التي  الخبيرة  والعنا�سر  الممتازة  العنا�سر 
الت�أمين ونحن في )اأبيك�س( الت�أمين واع�دة  ودراية بعملي�ت 
التاأمين ي�سرفنا ويحتوينا الفخر بالتعامل مع  اإعادة  لو�ساطة 

�سركة البركة للت�أمين.

للت�أمين  عين  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  العون  محمد  عدن�ن 
التك�فلي –الكويت 

اأثلجت  حيث  كثيرًا  �سعدت  وقد  لل�سودان  لي  زيارة  اأول  هذه   
ال�سوداني  ال�سعب  من  حار  ترحيب  من  وجدناه  لما  �سدري 
على  وتعرفن�  ال�سودان  وعلم�ء  فقه�ء  من  وا�ستفدن�  ال�سقيق 
في  كبيرة  خطوات  تقدم  الذي  ال�سودان  في  الت�أمين  �سن�عه 
هذا الحقل خ��سه واأن �سن�عه الت�أمين التك�فلي خرجت من 
ب�سفه  وكعرب  كم�سلمين  به  نفتخر  ونحن  ال�سودان،  رحم 
خ��سه،ون�أمل ان�س�ء اهلل ان تكون لن� لق�ءات اخرى فى بلدن� 
الحبيب ال�سودان لتب�دل المعلوم�ت والمعرفة الت�أمينية ونعمق 
البركة  �سركة  مع  و�ستجمعن�  الت�أمين،  �سن�عة  ثق�فة  معً� 
ب�إذن  القريب  الم�ستقبل  في  من�فع  وتب�دل  للت�أمين تع�مالت 

اهلل.



 من اأخط�ء المم�ر�سة العملية ل�سرك�ت الت�أمين تمركز الإكتت�ب 
في نوع معين من الت�أمين مم� يهدد المالءة الم�لية لل�سركة ب�إعتب�ر 
اأنها تمركز الخطر باإ�سدارها لوثائق في محفظة معينة،ومن هنا 
التغطي�ت  تمركز  وعدم  الإكتت�ب  محفظة  تنويع  �سرورة  تن�س�أ 
الت�أمينية في اأنواع معينة من الت�أمين وخلق حوجة للعمالء في طلب 
تغطي�ت ت�أمينية جديدة وتفعيل بع�س فروع الت�أمين الموجودة من 
خالل بذل مجهودات في رفع الوعي الت�أميني وتدريب الو�سط�ء في 
اإقن�ع العمالء بطلبه�، اإذ اأن اأهم الوظ�ئف الفنية ل�سرك�ت الت�أمين 
الأخط�ر  بدرا�سة  الت�أمين  �سركة  تقوم  حيث  الإكتت�ب  عملية  هي 
المعرو�سه عليه� في طلب الت�أمين ومعرفة كل الظروف المحيطة 
الناتجة  الخ�سارة  وتقدير  الخطر  اإنتقاء  عملية  تتم  حتى  بالخطر 
من تحققه ومن ثم تحديد قراره� ب�لقبول، وهذا القرار يوؤثر على 
تكوين محفظة الأخط�ر لدى ال�سركة،فم�سطلح محفظة الإكتت�ب 
ي�سير اإلى تجميع الوث�ئق المكتتب فيه� بوا�سطة �سركة الت�أمين وهذا 
اإكتت�ب جزئية مث�ل محفظة  اأي�سً� على محفظة  الم�سطلح يطلق 
تق�سم  الإكتت�بية  الأن�سطة  اأن  الحريق،فنجد  ت�أمين  فرع  اإكتت�ب 
وهي  الإكتت�بية  ب�ل�سي��سة  متعلقة  واأن�سطه  تنفيذيه  اأن�سطة  اإلى 
العلي�  الإدارة  التي ت�سعه�  والقواعد  والمع�يير  الأ�س�س  تمثل جملة 
لل�سركة ب�س�أن قبول الأخط�ر ومهمته� تحقيق التوازن بين الأهداف 
خالل  من  يت�أتى  والذي  المحفظة  تنويع  مع  المت�حة  والإمك�ني�ت 
اأخذ بع�س النواحي في الإعتب�ر متمثله في تحديد اإتج�ه�ت البنية 
�سي��سته�  وتحديد  الجغرافية  المن�طق  وتحديد  لالإكتت�ب  النوعية 
المب�دئ  لبع�س  اإتب�عه�  والمن�ف�سة مع مراع�ة  الت�أمين  اإع�دة  في 
)الأخط�ر  العك�سي  الإنتق�ء  وتجنب  بدقه  الت�أمين  ط�لبي  ك�إختي�ر 
وتحديد  المقبولة  لالأخطار  الخطورة  درجة  تباين  مع  الرديئه( 
العمالء  والء  على  الحفاظ  في  ي�ساعد  مما  لها  عادله  اأق�ساط 
هو  الخطر  بقبول  ال�سركة  قرار  فاإن  وجذب عمالء جدد،وبالتالي 
الإكتت�ب  وتنوعه� بحيث تحقق ربحية  المحفظة  تكون  التي  النواة 
ت�س�عده�  ك�إحتي�طي�ت  مب�لغ  تجنيب  على  ق�درة  ال�سركة  وت�سبح 
الم�لية  والحف�ظ على مالءته�  الم�ستقبلية  ب�إلتزام�ته�  الوف�ء  في 
مم� ي�س�عده� على تجنب خطر التقلب�ت العك�سية ويعزز من�ف�سته� 

وزي�دة ح�سته� ال�سوقية مع �سم�ن بق�ئه� في الم�ستقبل.

األهداف
والطرائق 

تنويع محفظة 
اإلكتتاب التأميني

اأ. �سه�م ح�سن بدري 
رئي�س ق�سم الت�أمين 
كلية التج�رة-ج�معة النيلين 
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المنا�سب  المكان  في  المنا�سب  ال�سخ�ض  و�سع  التنفيذيين  المديرين 
الأداء  كف�ءة  لرفع  تدريبهم  على  والعمل  الجدد  الموظفين  وتوجيه 
وتحفيزهم،  به�  للع�ملين  المنظمة  �سي��س�ت  تف�سير  بج�نب  الوظيفي، 

والمح�فظة على ال�سحة وال�سالمة المهنية للموظفين.

  �لتحديات �لتي تو�جه �إد�رة �لمو�رد �لب�صرية..
اإدارة الموارد الب�سرية تواجه بتحدي�ت اأهمه� العولمة التن�ف�سية وو�س�ئل 
ال�س�ملة  الجودة  اإدارة  ومهمة  العمل  نوع  وتغير  الحديثة  التكنولوجي� 

ومواجهة التغير الذي يطراأ على هيكل القوى الع�ملة.

 تخطيط �لمو�رد �لب�صرية..
هي عملية يتم من خالله� التنبوؤ ب�حتي�ج�ت المنظمة من القوى الع�ملة 
الع�ملة  القوى  بين  الفجوة  ل�سد  العم�لة  من  والعر�س  الطلب  ومعرفة 

المطلوبة والقوى الع�ملة المعرو�سة.

�لروؤية و�لر�صالة...عنو�ن �لموؤ�ص�صة..
الخا�ّض  ن�ساطها  بدء  عند  والموؤ�س�سات  ال�ّسركات  من  الكثير  تتجه 
بتحديد اأهدافها وما �ستنجزه وتقدمه لل�ّسير بعجلة تقدمها اإلى االأمام، 
ب�لّتطوير  والّتقدم  الّربح  هو  موؤ�س�سة  ت�أ�سي�س  عند  دائمً�  ف�لهدف 
الم�ستمّر، ولتحقيق هذه االأهداف على الموؤ�س�سة اأن ت�سع ر�سالة وروؤية 

تنتهجه� لتحقيق خططه� الم�ستقبلية واأهدافه�.

اإلدارة الفعالة..

 ماهية �لمو�رد �لب�صرية..
المنظمات  في  العاملين  االأ�سخا�ض  اإلى  الب�سرية  الموارد  ت�سير   
والموؤ�س�سات وتهتم اإدارة الموارد الب�سرية باإدارة هوؤالء االأ�سخا�ض من 
خالل اأ�س�ليب واإ�ستراتيجي�ت معينة تعمل على رفع اأداء الموظفين وحل 
م�ساكل العمل وتحقيق المنظمة الأهدافها المن�سودة، وتقع م�سئولية هذه 
المديرين  ج�نب  اإلى  الب�سرية  الموارد  اإ�ست�س�ريي  ع�تق  على  الإدارة 

التنفيذين الع�ملين ب�لمنظمة.

 تحقيق �لإد�رة �لفّعالة للُموّظفين..
الإدارة  تحقيق  اإلى  ال�سعى  الب�سرّية  الموارد  لُمدير  الرئي�سّية  الَمهّمة 
ُف على  الُمن��سبة لكّل الُموّظفين �سمن الُمن�س�أة؛ حّتى ي�سُهَل عليه الَتعُرّ
طبيعِة عملهم، وتوجيههم بطريقٍة �سحيحٍة في حال حاجتهم اإلى وجوِد 
عملهم،  �سير  ُمتابعة  خالل  من  بهم  ة  الخا�سّ الَمهام  في  ُم�ساعدٍة  اأّي 
كما  لتخّطيها،  وُم�ساعدتهم  اإرتكابها،  االأخطاء في حال  والوقوف على 
للَمهام  تنفيذهم  من  والتاأّكد  الُموظفّين  ن�ساِط  ُمراقبِة  على  يحر�ُض 

الَمطلوبة منهم.

 تطوير كفاء�ت �لأفر�د..
الب�سرّية  الموارد  ُمدير  يتبعه�  التي  ال�ستراتيجّي�ت  من  مجموعٌة  هي 
كفاءات  تطويِر  في  ُت�ساهُم  وتاأهيلّية  تدريبّية  برامَج  بو�سِع  الُمرتبطة 
لذلك  ُممكن؛  اأداٍء  الأف�سِل  تحقيقهم  و�سمان  الُموؤ�س�سة،  في  االأفراد 
الّدورات  اأنواع  اأف�سل  اختياِر  على  الب�سرّية  الموارد  ُمدير  يحر�ُض 

التدريبّية لدعِم كفاءِة االبتكار عند الُموّظفين.
العمل  على  تعتمُد  والتي  الب�سرّية  الموارد  لُمدير  الإ�س�فّية  الَمه�م  من 
مع الُموظفّين لتطبيِق مجموعٍة من االأفكار الُم�ستحَدثة، والتي يبتكرها 

الُموّظفون لت�ساهَم في اإ�سافِة اأ�سياٍء جديدٍة اإلى العمل، مثل
تعزيُز الّت�س�ل والّتوا�سل بين الإدارة والُموظفّين؛ وخ�سو�سً� في ح�ل 
وجود اأّي طلباٍت يحتاُجها الُموّظف �سمن نطاق العمل، اأو في الحاالت 

ال�سخ�سّية؛ مثل الح�سول على اإجازاٍت مر�سّية وخالفه.

 �أهد�ف �إد�رة �لمو�رد �لب�صرية..
اأعلى م�ستوي�ت الكف�ءة في  اإدارة الموارد الب�سرية تحقيق  اأهداف  من 
الأداء ورفع الح�فز لدى الموظفين والتزامهم في العمل بج�نب تحقيق 
وتعيين  اإ�ستقط�ب  وكذلك  وتنميته،  الب�سري  للمورد  التن�ف�سية  الميزة 
اإنج�زاتهم،  اأف�سل الموارد الب�سرية ف�ساًل عن مك�ف�أة الموظفين على 

ثم تحقيق الإن�سج�م في العمل لرفع م�ستوى الأداء وم�ستوى الإنت�جية.

 �لأن�صطة �لأ�صا�صية لإد�رة �لمو�رد �لب�صرية..
وو�سف  تحليل  الب�سرية  الموارد  لإدارة  الأ�س��سية  الأن�سطة  من  تعتبر 
بجانب  العاملة،  القوى  من  المنظمة  اإحتياجات  وتخطيط  الوظائف 
والمرتب�ت  الأجور  وتحديد  وتدريبهم،  الجدد  الموظفين  اإختي�ر 

والحوافز والمك�ف�آت والتدريب والتطوير ومن ثم تقييم الأداء.
مه�م الموارد الب�سرية التي يم�ر�سه� المديرون التنفيذيون يتوجب على 

مفاهيم مؤسسية

ب�سير عبد الرحمن مفرح
م�ست�ســـ�ر اإدارى
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ثقافة 
تأمينية 

إدارة المخاطر وتقليل الخسائر

مذكرة في
التأمين الهندسي

 الت�أمين الهند�سي يوفر الحم�ية الت�أمينية لأ�سح�ب روؤو�س الأموال 
�سد  والأفراد  والموؤ�س�س�ت  وال�سرك�ت  ال�سن�عية  والم�س�ريع 

المخاطر التي تتعر�ض لها ممتلكاتهم عبر مرحلتين هما: 
المرحلة االأولى:تاأمين الم�ساريع المدنية وال�سناعية وهي في   .1

مرحلة الت�سييد والتركيب بتوفير التغطيات التالية:-
ت�أمين اآلي�ت ومعدات المق�ولين   -

ت�أمين جميع اأخط�ر التركيب   -
وبدء  اإنجازها  اإكتمال  بعد  الم�ساريع  تاأمين  الثانية:  المرحلة   .2

مرحلة االإنتاج من خالل توفير التغطيات التالية: 
ت�أمين الك�سر الآلي.   -

ت�أمين الأجهزة الإلكترونية.   -
ت�أمين اإنفج�ر الغالي�ت.   -

 مهندس/عمار الزاكي
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�آليات ومعد�ت �لمقاولين:
المن�ساأة والمعدات واالآليات عادة تعتبر االأجزاء االأ�سا�سية لن�ساط 
المق�ول وهي تحت�ج لوثيقة ح�سرية لك�فة الأخط�ر تغطي الأخط�ر 

المعر�سة له� المن�س�أة والآلي�ت والمعدات الع�ملة به�.
هذه الوثيقة يتم توفيرها لجميع اأنواع المقاولين مثل مقاولي البناء، 
الهند�سة المدنية ومق�ولي الكهرب�ء وهي تغطي الأعم�ل والأن�سطة 
الخا�سة بالعقد وي�سمل ذلك االأعمال الموؤقتة والدائمة التي تتم في 
الموقع حتى يتم ت�سليم العمل من المق�ول اإلى رب العمل الأ�سلي. 

تغطي هذه الوثيقة االآتي: 
تبداأ  كي  تنفيذه�  يتم  التي  الأعم�ل  وهي  الموؤقتة..  الأعم�ل   .1
ال�سق�لت  اأعم�ل  مثل  الرئي�سية  والت�سييد  البن�ء  اأعم�ل 

والحواجز. 
الأعم�ل الدائمة.. وت�سمل المواد والأدوات التي يتم دمجه� اأو   .2

اإ�س�فته� للعمل وكذلك التي تتم بوا�سطة المق�ولين ب�لب�طن 
وعجالت  االأ�سمنت  خالط  مثل  واالآليات  والمعدات  االأجهزة   .3
والحف�رات  الطرق  �سق  وجراف�ت  الدفن  ومركب�ت  النقل 

الميك�نيكية والرافع�ت 
معدات تجهيز الخر�سانة واال�سفلت ومعدات الر�سف وال�سب   .4

ومعدات ر�س الأ�سفلت ورولت الت�سوية.
فترة التاأمين: تاأمين �سنوي ويتم تجديده دوريًا 

اأو  الفقد  وتغطي  االأخطار  كافة  تغطي  الوثيقة  التغطية:  مجال 
ال�سررالذي تتعر�س له الممتلك�ت نتيجة تحقق اأي خطر عدا تلك 

الم�ستثن�ة.

�لأخطار �لمغطاة هى:
الحريق/ ال�سواعق/ االإنفجار / �سقوط اأج�سام الطائرات   .1

ال�سغب/ الإ�سراب/ الأفع�ل الكيدية   .2
الفي�س�ن�ت/الغمر/العوا�سف/الأع��سير وم�ي�س�حبه�   .3

اإنزلق التربة وهبوطه� – �سقوط ال�سخور   .4
ال�سطو وال�سرقة   .5

الت�سادم واالإنقالب و�سقوط االأج�سام الغريبة.  .6
تكن  م�لم  متوقعة  وغير  مرئية  الغير  الفج�ئية  الأخط�ر   .7

م�ستثن�ة. 

�لإ�صتثناء�ت:
الأعط�ل الكهرب�ئية والك�سر الآلي   .1

العربات المخ�س�سة والمرخ�سة للعمل بالطريق العام   .2
ال�سفن واالأج�سام التي في المياه   .3

الآلي�ت التي تعمل تحت الأر�س   .4
المعدات التي تحت الإختب�ر  5ـ 

القطع التي تخ�سع للغيار )ال�سيور/الفالتر /االإطارات(  .6

الفقد اأو ال�سرر الن�تج عن اإنفج�ر الغالي�ت اأو اأجهزة ال�سبط   .7
الغمر الجزئي اأو الكلي الناتج عن مياه المد والجزر.  .8

اأثن�ء النقل.   .9
الخ�سائر التبعية.  .10

ق�صط  دفع  بعد  �لمطلوب  حدود  في  �لإ�صافية  �لتغطيات 
�إ�صافي: 

ممتلك�ت الموؤمن له المج�ورة.  .1
اإزالة الحط�م.  .2

م�سوؤلية الطرف الث�لث.  .3

�إد�رة �لخطر وتقليل �لخ�صائر:ـ 
�لأخطار �لمتوقعة:

خطر حريق المب�ني الموؤقتة داخل موقع العمل.  اأ/ 
اأخطار الم�سئولية الخا�سة بمواقع البناء حول اأو بالقرب من   ب/ 

الم�س�كن وال�سك�ن.
خطر اإ�ستخدام الرافعات واالأونا�ض.  ج/ 

خطر اإ�ستخدام المعدات واالآليات المتحركة.  د/ 
خطر الخنادق واإحتمال اإنهيارها.  ذ/ 

اأخطار ال�سرقة اأو التخريب للمواد واالآليات بموقع العمل.   ر/ 

الإحتياطات الواجب توفرها )�شروط الوثيقة(:-
توفر معدات الأمن وال�سالمة ومك�فحة الحريق.  .1

القبع�ت والمالب�س والأحذية الواقية.  .2
التدريب قبل بدء العمل.  .3

قوانين ال�سحة وال�سالمة الخا�سة بمواقع العمل   .4
تعيين م�سوؤل عن الأمن وال�سالمة في موقع العمل.  .5

ملخ�س:
من ال�سروري اإتب�ع جميع و�س�ئل ال�سالمة في المن�س�آت ال�سن�عية 
وال�سالمة  ال�سحة  باإخت�سا�سيي  باالإ�ستعانة  المختلفة  والخدمية 
المهنية، وذلك تحقيقً� ل�سالمة الع�ملين والمن�س�أة، اإذ اأن الت�أمين 
من  الخ�سائر  وتقليل  المخاطر  باإدارة  الحماية  مفهوم  على  يركز 
الأرواح والأموال وهي م�سئولية م�ستركة بين  المح�فظة على  اأجل 

طرفي التع�قد الت�أميني.

ثقافة 
تأمينية 
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جوائز
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مقال

اإلى  يوؤدي  ل  الت�أمين  اأن  الت�أمين  بق�س�ي�  المهتمين  كثير من  يرى 
ال�سالمة  م�ستوى  تح�سن  اإلى  بل  فح�سب،  ال�سرر  عن  التعوي�س 
ال�سركات  م�سلحة  الأن  االجتماعي،  واال�ستقرار  المخاطر  وتقليل 
ببرامج  اإهتم�مه�  وب�لت�لي  الحوادث،  تقليل  على  العمل  ت�ستدعي 

ال�سالمة المرورية ودعمه�. 

 اإن اإهتم�م �سرك�ت الت�أمين ببرامج ال�سالمة في الدول المتطورة 
مفعل وفق منهجية علمية خالفً� لدول الع�لم الث�لث،وتجوب طرق�ت 
الع�لم اأكثر من 800مليون مركبة ومثله� من الدراج�ت، واإ�ستن�دًا 
اإلى نحو  المركب�ت �سي�سل  ف�إن عدد  الدولي  البنك  اإلى تقديرات 
الف�ئدة ورغم  2020م  ع�م  بحلول  مركبة  الملي�ر  ون�سف   ملي�ر 
العظيمة التي تقدمه� المركب�ت في ت�سهيل متطلب�ت الحي�ة اليومية 
للن��س وفي زي�دة رف�هيتهم وفي �سرعة تنقالتهم ونقل ب�س�ئعهم 
األف  وم�ئتي  مليون  نحو  زهق  في  تت�سبب  ذاته  الوقت  في  ف�إنه� 
الإن�س�ن  ويمثل  فرد،  40مليون  من  اأكثر  اإ�س�بة  وفي  �سنويً�،  نف�س 
الع�مل الرئي�س في وقوع الحوادث؛ وذلك ب�سبب محدودية اإمك�ن�ته 
الح�سية والنف�سية، وب�سبب ت�سرف�ته و�سلوكه حيث يت�سبب الإن�س�ن 

اإلنسان أوالً

أ.محمد أبكر سليمان
محاضر بقسم التأمين 
كلية التجارة-جامعة النيلين 

تأمين السيارات 
والسالمة المرورية

ب�سكل مب��سر اأو غير مب��سر في نحو %94من الحوادث المرورية. 
�سركات  خ�سائر  كانت  كلما  التاأمين:  قيمة  في  الموؤثرة  الخ�سائ�ض 
الت�أمين من قبل فئة معينة من ال�س�ئقين ومركب�تهم اأكبر، ك�نت قيمة 
تعر�س  ك�ن  كلم�  ثم  ومن  اأغلى،  الفئة  تلك  تغطي  التي  الت�أمين  وثيقة 
اأن  اأكبر،حيث  ت�أمين  من  يلزمه  م�  قيمة  ك�نت  اأعلى  للحوادث  الفرد 
حيث  من  تت�سابه  ومرورية  وديموغرافية  �سخ�سية  خ�سائ�ض  هناك 
كمعايير  التاأمين  �سركات  وتتخذها  والخطورة،  المرورية  ال�سالمة 
وتتمثل  ال�سف�ت،  تلك  وفق  الت�أمين  عقد  يغطيه�  التي  القيمة  لتقدير 

الخ�سائ�ض الموؤثرة في قيمة التاأمين باالآتي:
قيادة  اأقل  االإناث  اأن  المختلفة  الدرا�سات  اأظهرت  الجن�ض   -
للحوادث  تعر�سهن  معدل  وب�لت�لي  الذكور،  من  للمركب�ت 
قيمة  تجعل  الت�أمين  �سرك�ت  لذلك  الذكور،  من  اأقل  اأي�سً� 

ت�أمين مركب�تهن اأقل من الرج�ل.
اإ�ستخدامًا  اأكثر  اإناثًا  اأو  كانوا  ذكوراً   المديرين  المهنة:   -
ا�ستخداما  اأكثر  المديرين  اأن  كما  غيرهم،  من  ل�سياراتهم 
لهواتفهم الجوالة اأثن�ء القي�دة مق�رنة بع�مة الموظفين، كم� 
اأنهم اأكثر تج�وزًا لل�سرعة واأكثر مج�زفة للقي�دة واأكثر تهورًا في 
قي�دتهم للمركبة من غيرهم من الموظفين- وتدرك �سرك�ت 
الت�أمين ذلك- وتقوم برفع قيمة الت�أمين التي تغطيهم، ويجدر 
بن� اأن نذكر اأن ال�س�ئقين الذين يتطلب عملهم قي�دة المركبة 
لفترات طويلة ك�س�ئقي الأجرة وال�س�حن�ت والح�فالت يكونون 
اأكثر  للت�أمين  اأكثر عر�سة للحوادث من غيرهم، لذا يدفعون 

من غيرهم.
اأخطاوؤه،  قلت  القيادة  في  ال�سائق  خبرة  زادت  كلما  الخبرة:   -

وب�لت�لي �سلوعه في الحوادث.
وال�سلوكية  االجتماعية  الم�سكالت  من  تعد  الزائدة:  ال�سرعة   -
المنت�سرة كثيرًا في جميع اأرج�ء الع�لم، كم� اأن �سدة الح�دث 
ال�سرعة،فكلما كان  الناجمة عنه تزداد مع ازدياد  والخ�سائر 
عدد مخالفات ال�سرعة التي ح�سل عليها ال�سائق في ال�سنوات 

القليلة الف�ئتة اأكبر ك�نت قيمة الت�أمين التي يدفعه� اأكبر.
عقد  ي�سمح  ال  والمخدرات:  الم�سكرات  تاأثير  تحت  القيادة   -
وهنا  والمخدرات  الم�سكرات  تاأثير  تحت  بالقيادة  التاأمين 
لل�سالمة  ننظر  بل  ب�سببه�  المرفو�سة  المط�لبة  الى  ننظر  ل 
واال�سخا�ض  ال�سيارات  متن  على  التي  لالأرواح  الج�سدية 
فح�ض  يتم  باأن  حمايتهم؛  من  فالبد  الطريق  م�ستخدمي 
�س�ئقي ال�س�ح�ن�ت والب�س�ت ال�سفرية كل ثالثة اأ�سهر من قبل 
للمخدرات  تعاطيهم  عدم  من  للتاأكد  للمرور  العامة  االإدارة 
الت�أمين  قيمة  رفع  الت�أمين  �سرك�ت  على  كذلك  والم�سكرات. 
عالقة  ذات  وحوادث  مخالفات  من  �سوابق  له  من  على 
الت�سريعية  ب�لموؤ�س�س�ت  المعنية  الإدارات  وعلى  ب�لم�سكرات، 

والتنفيذية حماية المجتمع من هذه المخاطر.
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تكامل جهود اإلعالم لمجابهة

أ. وئام عبد الله أحمد 

ضعف الوعي التأميني

أستاذ بقسم التأمين كلية التجارة-جامعة النيلين 

يقصد بالوعي التأميني معرفة األفراد على إختالف ثقافاتهم ومؤهالتهم 
وأيضًا رجال األعمال من أصحاب الشركات بمختلف أنواعها سواء التجارية أو 
الصناعية أو الخدمية أو النفطية بمفهوم التأمين ودوره في تحمل األخطار 

ومواجهتها نيابة عنهم عند تحقق هذه األخطار.

والمق�سود ب�لوعي هو اأن يكون هن�لك فهم وحفظ وتقدير واإدراك 
التي  الخ�سائر  لتوزيع  و�سيلة  يعتبر  الذي  التاأمين  لمو�سوع  �سليم 
لتحمل  و�سيلة  ف�لت�أمين  الأفراد،  من  مجموعة  على  ب�لفرد  تلحق 
اأو  حدوده  اليعرف  خطر  مواجهة  من  بداًل  عاجلة  قليلة  تكلفة 
مداه، وتقا�ض درجة الوعي التاأميني لالأفراد في اأي مجتمع بمدى 
اإ�ستيعابهم للمخاطر التي تواجههم ومدى قدرتهم على تحويل جزء 
لمواجهة  ت�أمين  اإنف�ق  اإلى  الع�جلة  الحتي�ج�ت  على  الإنف�ق  من 

الم�سوؤلي�ت والأخط�ر المحتملة اأو الآجلة.

�لعقبات �لتي تو�جه �إنت�صار �لوعي �لتاأميني:
على  والتعرف  فح�سه�  يمكن  �سلعة  لتقدم  الت�أمين  �سرك�ت   -

من�فعه� ومق�رنة قيمته�، اأي اأن الت�أمين ليكون مح�سو�سً� ول 
يعطي ع�ئدًا م�ديً� ع�جاًل لم� يدفعه م�ستري الوثيقة ف�لموؤمن 
وتقدير  الح�دث  وقوع  بعد  اإل  التعوي�س  مبلغ  على  ليح�سل 

الخ�سارة التي اأ�سابته.
اإختالف التقديرات ب�لن�سبة لحجم التعوي�س فهن�لك اإعتق�د   -
حقوقهم  تبخ�سهم  التاأمين  �سركات  باأن  لهم  الموؤمن  لدى 

وت�سع اإ�ستثناءات و�سروط للتهرب من ال�سداد.
ال�سعوبة التي تواجهها �سركات التاأمين في تح�سيل االأق�ساط،   -
لأن الموؤمن لهم ليدفعون ق�سط الت�أمين ك�ماًل فتقوم �سرك�ت 
العميل  لك�سب  دفع�ت  على  لهم  الق�سط  بتق�سيط  الت�أمين 

وت�سهيل �سداد االأق�ساط على العمالء.



49 اإتق�ن مجلة ف�سلية ت�سدر عن �سركة البركة للت�أمين ) ال�سودان(

مقال

الو�س�ئل، وكذلك قي�م �سرك�ت الت�أمين بعمل كتيب�ت تنويرية 
ت�سدر كل فتره واأخرى عن التاأمين واأنواع الوثائق الم�ستحدثة 
واأهميته� وهذا ي�س�هم في ن�سر الوعي الت�أميني بين المواطنين 

واأنه� تقدم الأمن والرخ�ء والطم�أنينة والرف�هية.
في  خ��سة  كبيرة  اأهمية  الت�أمين  لقط�ع  ك�ن  ولم�  	•  
الت�أمين  ل�سرك�ت  فالبد  والإجتم�عي  الإقت�س�دي  الج�نبين 
الخ�سائ�ض  اأهم  ومن  الت�سويقية،  االأ�ساليب  تتبع مختلف  اأن 

الت�سويقية لخدمة التاأمين:-
القائم  ب�سخ�سية  التاأمين  خدمة  وعر�ض  تقديم  يرتبط   -
عر�س  عند  والمعنوية  النف�سية  وح�لته  وموؤهالته  بعر�سه� 

وتقديم الخدمة.
اليه -  الموجه  ال�سخ�ض  بطبيعة  لتاأمين  ت�سويق خدمة  يرتبط 

وعيه  ودرجة  االإجتماعي  ومركزه  وثقافتة  الخدمة 
الت�أميني ومدى ح�جته للتغطية واإح�س��سه ب�لأم�ن 
والخطر في حياته ومدى قدرته على �سراء الوثيقة.
الوثيقة  نوع  على  الخدمة  هذه  نجاح  ويتوقف   -
الجهود  وكذلك  االأق�ساط  �سداد  وطريقة  ومزاياها 
الترويجية لهذه الخدمة كوظيفة ت�سويقية مهمة وت�سمل هذه 
الجهود االإعالن ب�سوره وو�سائله المختلفه �سواء كان االإعالن 
المرئية  المختلفة  العرو�ض  بو�سائل  اأو  والمجالت  بال�سحف 

وال�سمعية ومنها: -
الجهازين  هذين  عبر  االإعالن  والتلفزيون:  االإذاعة  	•  
خطة  تنفيذ  في  االأجهزة  هذه  دور  فيتمثل  الكافة  اإلى  ي�سل 
ي�سعها خبراء لتنمية الوعي التاأميني �سواء باإ�ستخدام المواد 
الحوادث  اأو  البرامج  بع�س  ا�ستغالل  اأو  المب��سرة  الإعالنية 
التي يكون للتاأمين فيها دور اإيجابي في التعوي�ض عن الخ�سائر 

والتقليل من اآث�ر الكوارث.
خا�سة  واللقاءات  الندوات  عمل  طريق  عن  ال�سحافة:  	•  
العر�س  دائمة  المطبوعة  الم�دة  في  دور  من  لل�سح�فة  لم� 
ويمكن  للخدمة  تف�سيليًا  عر�سًا  ال�سحافة  تقدم  اأن  ويمكن 

للعميل الرجوع اليه� عند الح�جة.
وهن�لك اأ�سك�ل اأخرى مثل المل�سق�ت واللوح�ت الملونة  	•  

واللوح�ت الكهرب�ئية وغيره�.
ف�لإعالم ي�ستطيع اأن يروج ثق�فة الت�أمين ويزود الجمهور بطريقة 
جهد  تبذل  اأن  الت�أمين  �سرك�ت  وعلى  الت�أمين،  من  الإ�ستف�دة 
ر�سالة  تبليغ  في  المختلفة  االإعالم  و�سائل  تطوير  في  م�ساعف 

الت�أمين بم� يجعله ج�ذبً� للجمهور.

اإنخفا�ض م�ستوى التعليم في ال�سودان مقارنة بالدول االأخرى   -
التي تزدهر فيها �سناعة التاأمين وكذلك اإرتباط التاأمين في 
اأغلب ال�سودانيين بمجافاته للقدر ومخالفته لل�سريعة  اأذهان 

الإ�سالمية.
دور الدولة في دعم هذا النوع من االأن�سطة اإذ يجب اأن ترعاه   -
ب�إعتب�ره� الراعي لكل الأن�سطة القت�س�دية والجتم�عية وهي 
التي تعمل على ن�سر الوعي وبث مبررات قي�م واإنت�س�ر اأي نوع 

من اأنواع الأن�سطة.
ويمكن تجاوز كل هذه العقبات عن طريق و�سائل االإعالم  	•  
ومن  وغيره�  وال�سح�فة  والتلفزيون  )الذاعة  في  المتمثلة 
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�لم�صتخل�س
تناولت الدرا�سة اأثر �سرط التحكيم في عقود التاأمين وتمثلت في اأهمية 
ادراج �سرط التحكيم داخل عقود التاأمين باعتبار اأن التحكيم هو ال�سبيل 
االأمثل لحل م�ساكل عقود التاأمين ونبعت هذه الدرا�سة من اأن التحكيم 
لم يكن حديثا وال حتى التاأمين، ولكن رغم قدمهما اال اأن فعالية �سرط 
التحكيم ظلت محل جدل فقهي وقانوني لذلك هدفت هذه الدرا�سة الى 
اإظهار اأهمية �سرط التحكيم وقوته واأهمية اللجوء اإلى هيئات التحكيم 
لحل كل نزاعات التاأمين كما تتمثل م�سكلة هذه الدرا�سة في اال�سكاليات 
هيئ�ت  �سالحية  ومدى  الت�أمين  عقود  ب�سبب  المح�كم  اأم�م  تث�ر  التي 
في  الم�سرعين  اإختالف  اإلى  يعود  ذلك  مرد  ولعل  حله�  في  التحكيم 
الو�سف ال�سحيح ل�سرط التحكيم بين الر�سائية واالذعان لذا درا�ستي 
لهذا المو�سوع ج�ءت وفق� للمنهجين التحليلي والو�سفي ملتزمً� بقواعد 
واأدبي�ت تلك المن�هج ووفقً� للمنهجية العلمية المتبعة في كت�بة البحوث 
العلمية  والحق�ئق  المعلوم�ت  جمع  على  معتمدًا  الج�معية  والر�س�ئل 
الق�نونية ومن ثم تحليله� ومق�رنته� وتف�سيره� بغية الو�سول الى النت�ئج 
المقبولة،ومن ثم هدفت الدرا�سة اإلى الت�كيد على م�سروعية التحكيم 

بكافة الم�سادر ال�سرعية واإبراز التطور الذي �سهده التحكيم واأهميته 
اإط�ر  في  العلم�ء  اإجته�دات  على  والت�أكيد  الت�أمينية  النزاع�ت  في حل 
التحكيم واأهميته في جذب روؤو�س الأموال الأجنبية، ومن كل م� �سبق 
تو�سلت اإلى نتائج مهمة تمثلت في قوة �سرط التحكيم وعدم تاأثره بما 
ي�سيب باقي �سروط العقد واأن التحكيم نظام قديم بقدم االإن�سانية وقد 
داخله  ي�سمل في  التحكيم  اإتف�ق  تعبير  واأن  الإ�سالم ح��سً� عليه،  ج�ء 
الم�سارطة  عن  يختلفان  ولكنهما  التحكيم  وم�سارطة  التحكيم  �سرط 
المحاكم  من  ي�سلب  ال  التحكيم  �سرط  اأن  اإت�ساعًا،كما  االأكثر  الأنها 
وليته� ولكن يمنعه� من �سم�ع الدعوى رغم الجدل الذي �س�د في بع�س 
قد  ال�سالمي  الع�لم  علم�ء  اأن  اإل  الت�أمين  عقد  �سرعية  عن  الع�سور 
اأج�زوا عقود الت�أمين عدا الت�أمين على الحي�ة،كم� خل�ست الدرا�سة اإلى 
الإعتراف  ب�س�ن   1958 نيويورك  اإتف�قية  الى  ال�سودان  اإن�سم�م  اأهمية 
وتنفيذ اأحك�م التحكيم الأجنبية،كم� خل�ست اإلى اأن عقد الت�أمين لي�س 
اإ�سدار  �سرورة  الت�سريع�ت،بج�نب  بع�س  اليه  ذهبت  كم�  اإذع�ن  عقد 
ت�سريع يعطي المح�كم حق التدخل لدفع الأطراف اإلى التحكيم تلق�ئي� 

اإذا تبين لها اأن هنالك �سرط تحكيم.

الأحكام القانونية ل�شرط التحكيم في التاأمين بال�شودان  عنوان الر�شالة: 
جامعة �لزعيم �لأزهري - كلية �لدر��صات �لعليا  �لجامعة: 

اإعداد الطالب:  اإبراهيم جمعة محمدين حماد 
�إ�صر�ف �لدكتور:  �إبر�هيم محمد �أحمد عبد �هلل 

2017م 

رسالة مقدمة لنيل درجة 

دكتوراة الفلسفة 
في القانون

رسائل 
جامعية
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اإدارة  معلوم  وال�سي�نة،  والهند�سية  والم�لية  والإنت�ج  والح��سوب 
المدخالت  تحديد  في  الرئي�سية  الم�سوؤولية  تمتلك  الم�ستري�ت 
والأ�سع�ر  للتوريد  موؤ�س�سة(  كل  عمل  طبيعة  )ح�سب  المن��سبة 
المتعلقة  والخدمات  المدخالت  و�سول  ومتابعة  التفاو�سية 
اأثر بالغ على ربحية الموؤ�س�سة  بالتخزين. كما اأن لدى الم�ستريات 
اأن  بجانب  االإنتاج  كلفة  اإنخفا�ض  اأو  اإرتفاع  على  اأثرها  خالل  من 
قدرًا  تتطلب  اإذ  للموؤ�س�سة  الكلي  الأداء  على  بين  اأثر  للم�ستري�ت 
الم�سلحة  لجلب  والتحري  والم�سداقية  ال�سف�فية  من  كبيرًا 
لل�سركة، حيث اأن بع�س ال�سرك�ت الكبرى تن�سئ اإدارة للجودة تكون 
معنية باإ�ستالم الواردات من مطلوبات الم�ستروات بح�سب ال�سروط 

المعدة م�سبقً� ت�أكيدًا للمهنية وال�سف�فية والدقة.

وتن�س�أ  الطرفين  بين  م�ستركة  المن�فع  تب�دل  ال�سراء  من  وينتج 
ت�سوية  في  وت�سهم  المتب�دلة  المنفعة  على  ق�ئمة  تع�قدية  عالقة 
نتج  ت�سويقي  ن�ساط  عبارة عن  النموذج  وهذا  المالية،  المطالبات 
في  كبير  ب�سكل  ال�سورة  هذه  وتت�سح  متطورة،  �سراء  عملية  من 
�سركات االإنتاج ال�سلعي و�سركات البيع الخدمي ك�سركات وم�سانع 

الأث�ث�ت و�سرك�ت ال�سي�رات و�سرك�ت الت�أمين على �سبيل المث�ل.
**

حا�سية: اأيهما اأ�سح م�ستروات اأم م�ستريات ؟ 
الياء  اأ�سلها  االألف  وهذه  اإ�سترى  فعلها  الأن  م�ستريات  ال�سحيح 

والدليل م�س�رعه� حيث نقول ي�ستري واإ�ستريت. 

تحقيق الجودة والشفافية 

الصادق فقيري

ال�سرايين  عبر  القلب  من  الدم  �سخ  لعملية  الج�سم  يحت�ج  كم�   
الحياتية  المنظومة  في  دوره  الأداء  الحيوية  تفاعالته  الإكمال 
اله�در  حراكه�  في  الإنت�جية  الموؤ�س�س�ت  كل  ف�إن  كذلك  لالإن�س�ن 
قبل  المجازة من  اإ�ستراتيجياتها  وفق  المخططة  اأهدافها  لتحقيق 
اإداراته�  عبر  الموؤ�س�سة  اأو�س�ل  في  ت�سري  والتي  اإداراته�  مج�ل�س 
عملي�ت  لإدارة  ع�لية  وبمهنية  اأ�س��سي  وب�سكل  تحت�ج  التنفيذية 
اأو  ال�سركات  هذه  تن�ساأ  ياترى  فلماذا  االإنتاج،  مدخالت  �سراء 
تبرز  لل�سراء؟  اإدارات  الإنت�جية  القط�ع�ت  من  اأي  اأو  الموؤ�س�س�ت 

اأهمية اإدارة ال�سراء لالأ�سباب التالية:
بين  المن�ف�سة  وحدة  ب�لندرة  المدخالت  بع�س  تتميز   .1
الموؤ�س�س�ت لت�أمينه� لإ�ستمرار الإنت�ج لذا اإزدادت اأهمية اإدارة 

ال�سراء ل�سم�ن ديمومة الإنت�ج.
ازدادت اأهمية اإدارة ال�سراء مع زي�دة الإنف�ق على المدخالت   .2

الم�ستراة وفقً� لحركة الإنت�ج.
تت�أثر قدرة وكف�ءة الموؤ�س�سة على الإنت�ج بقدرة اإدارة ال�سراء   .3
ب�لكمية  المدخالت  على  الح�سول  في  اأعم�له�  اأداء  على 

والموا�سف�ت المن��سبة.

المنتظم  التدفق  ت�أمين  مهمة  الم�ستري�ت  م�سوؤولية  تت�سمن  كم� 
لمدخالت العملية الإنت�جية ب�لموؤ�س�سة والتع�مل مع المورد ومت�بعتة 
ومتابعة التوريد لحين و�سول المدخالت)باأ�سكالها المختلفة( الى 

م�ستودع�ت الموؤ�س�سة.

الت�سويق  مثل  ال�سراء  عملية  في  ت�س�رك  اإدارة  من  اأكثر  هن�ك 

إدارة المشتريات...
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ي� اأخي في ال�سرق، في كل �سكن
ي� اأخي في الأر�س، في كل وطن

اأن� اأدعوك.. فهل تعرفني ؟
ي� اأخ� اأعرفه.. رغم المحن
اإنني مزقت اأكف�ن الدجى
اإننى هدمت جدران الوهن
لم اأعد مقبرة تحكي البلى
لم اأعد �س�قية تبكي الدمن

لم اأعد عبد قيودي
لم اأعد عبد م��س هرم عبد وثن

اأن� حي خ�لد رغم الردى
اأن� حر رغم ق�سب�ن الزمن

من أغاني افريقيا

ف��ستمع لي.. ا�ستمع لي
اإنم� اأذن الجيفة �سم�ء الأذن

اإن نكن �سرن� على
ال�سوك �سنين�

ولقينا من اأذاه ما لقينا
اإن نكن بتنا ولقينا من اأذاه ما لقينا

اإن نكن بتن� عراة ج�ئعين�
اأو نكن ع�سن� حف�ة ب�ئ�سين�

اإن تكن قد اأوهت الف�أ�س قوان�
فوقفن� نتحدى ال�س�قطين�

اإن يكن �سخرنا جالدنا
فبنين� لأم�نين� �سجون�

ورفعناه على اأعناقنا ولثمنا قدميه 
خ��سعين�

ومالأن� ك�أ�سه من دمن�
فت�س�ق�ن� جراح� واأنين�

وجعلنا حجر الق�سر روؤو�سا ونق�سناه 
جفون� وعيون�

فلقد ثرن� على اأنف�سن� ومحون� و�سمة 
الذلة فين�

الماليين اأف�قت من كراه� م� تراه�
مالأ الأفق �سداه�

خرجت تبحث عن تاريخها
بعد اأن ت�هت على الأر�س وت�ه�

حملت فوؤ�سه� وانحدرت
من روابيه� واأغوار قراه�

ف�نظر الإ�سرار في اأعينه� و�سب�ح 
البعث

يجت�ح الجب�ه�
ي� اأخي في كل اأر�س عريت من �سي�ه�

وتغطت بدم�ه�
ي� اخي في كل اأر�س وجمت �سفت�ه�

واكفهرت مقلت�ه�
قم تحرر من توابيت الأ�سى

ل�ست اعجوبته�
اأو مومي�ه� انطلق

فوق �سح�ه� وم�س�ه�

محمد مفتاح الفيتوري
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مقال

المخاطر  اإدارة  على  التركيز  م�ستوى  اأي�سًا؛اإنخفا�ض  التاأميِن 
التي قد تواجه �سن�عة الت�أمين في ال�سودان. وتظهر اأهمية زي�دة 
التركيز على اإدارة المخاطر لما لها من اأثر مبا�سر على اإ�ستمرار 
واإ�ستقرار نمو اإقت�س�د البلد وفي ت�سميم اإتف�قي�ت اإع�دة الت�أمين 
مع �سرك�ت الإع�دة، لذا اأ�سبح من ال�سرورة بمك�ن العمل بجد على 
رفع م�ستوى الوعي باأهمية اإدارة المخاطر من خالل اإيجاد االأنظمة 
الم�ستويات  مختلف  على  وتطويرها  بتفعيلها  الكفيلة  واالآليات 
وب�ل�سكل الذي ي�س�هم في تحقيق المق��سد والغ�ي�ت المن�سودة من 
تحديًا  التاأمين  �سناعة  تواجه  كما  ودقة.  بمهنية  المخاطر  اإدارة 
ال�سرك�ت  الحوكمة في  تفعيل وتطبيق مب�دئ  يتمثَّل في عدم  اآخر 
الحوكمة  مبادئ  لتطبيق  ما  الجميع  على  يخفى  وال  فيها،  العاملة 
ونمو  اإ�ستمرارية  �سم�ن  في  مب��سر  ب�سكل  ُت�سهم  اإيج�بي�ت  من 

الموؤ�س�س�ت الم�لية ومنه� �سرك�ت الت�أمين.

ختاماً:

التع�ون  جميعً�   � منَّ يتطلب  عليه�  والتغلب  التحدي�ت  تج�وز  اإنَّ 
واالإ�ستفادة  االإمكانات  وت�سخير  الجهود  وتكثيف  والفعال  الم�ستمر 
من الخبرات لالإرتقاء بم�ستوى قطاع التاأمين في البلد اإلى م�ساف 

الأ�سواق التي �سبقتن� في ن�س�أته� وتنظيمه�. 

تحديات ماثلة 

د. محمد عبد العزيز ال�س�في 
هيئة الرق�بة على الت�أمين

 �سهد قط�ع الت�أمين في ال�سودان ُنموًا وتطورًا ُم�سطردًا وملحوظً� 
على  التاأمين  االأق�ساط  اإجمالي  بلغت  حيث  االأخيرة  الفترِة  خالل 
و2016  جنيه،   2،125،993،609 عام2015:  التالي:  النحو 
التي  التنموية  التطورات  مع  وتزامنت  3،061،634،113جنيه 
�سهدته� البالد، ومن المتوقع ا�ستمرار نمو وتطور هذا القط�ع لم� 
له من اأهمية ودوٍر رئي�ض وفاعل في دعم اإ�ستقرار ونمو القطاعات 
قد  التي  المخاطر  توزيع  خالل  من  كافة؛  وال�سناعية  التجارية 
تواجه تلك القطاعات وتخفيف حدة اآثارها. حيث ي�سهد ال�سودان 
فر�سً� تنموية واعدة في ظل توجه الحكومة للنهو�س ب�لإقت�س�د من 
البط�لة،  الداخلية، وخف�س م�ستوي�ت  التنمية  التركيز على  خالل 

ب�لإ�س�فة اإلى ا�ستقط�ب الإ�ستثم�رات الأجنبية.

التاأمين في ال�سودان في ظل ما �سبق تحدياٍت عدة  ويواجه قطاع 
�سرك�ت  واإتح�د  الت�أمين  والرق�بة على  الإ�سراف  ينبغي على هيئة 
جنب  اإلى  جنبً�  العمل  �سواء  حدٍّ  على  فيه  والع�ملين  الت�أمين 
التدريب  �سعف  التحدي�ت  تلك  واأبرز  عليه�.  والتغلب  لتج�وزه� 
يتطلب  الذي  االأمر  التاأمين  قطاع  في  العاملين  لدى  المتخ�س�ض 
ت�سخير االإمكانيات وتكثيف الجهود والتعاون الُم�ستمر الإ�ستحداث 
وتطوير برامج تدريبية متخ�س�سة في التاأمين بمختلف مجاالته؛ 
ومهنية  كف�ءة  م�ستوى  ورفع  الب�سرية  الكوادر  ت�أهيل  اإلى  تهدف 
قط�ع  تواجه  التي  التحدي�ت  ومن  الت�أمين.  قط�ع  في  الع�ملين 

قطاع التأمين السودان...
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قاليري

mutazartist@gmail.com
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بنقل  القرار  اإتخاذ  ت�سهم في  نقطة عمليات متحركة  بمثابة  وهي 
الحدث  في  الإخت�س��س  وجه�ت  الرئ��سة  اإلى  المب��سرة  ال�سورة 

المعني. حيث ت�سهم في:
تقليل الإختن�ق�ت المرورية ب�لطرق الرئي�سية ومداخل الكب�ري   -
من خالل البث الحي اإلى غرفة الرئ��سة وذلك للمن�طق خ�رج 

تغطية الك�ميرات الث�بتة.
ت�سوير  حيث  من  المرورية  الحوادث  مع  الك�مل  التع�مل   -
الح�دث وتحديد الموقع بدقة ع�لية من خالل برن�مج تحديد 
اإ�ستدع�ء  حيث  من  الح�دث  وتقييم  ب�لك�ميرا   GPS المواقع 
مركب�ت الإ�سع�ف ومركب�ت ال�سحب والرفع المن��سبة ح�سب 

وزن المركبة المت�سببة في الح�دث.
واإ�ستخراج  البالغ  تدوين  من  الحادث  اإجراءت  كل  اإكمال   -
تقرير الح�دث من خالل اأجهزة لوحية I Pad مرتبطة بنظ�م 

المرور.
رفع تقرير مب��سر عن ح�لة الطرق ومدى مواءمته� لالإن�سي�ب   -
الطبيعي للحركة المرورية بر�سد العوائق الطبيعية مثل مياه 
المخ�س�سة  الم�ساحات  على  التعدي  اأو  االأنقا�ض  اأو  االأمطار 

بجوانب الطرق.
تزويد االإذاعات ذات البرامج المتخ�س�سة بنقل مبا�سر عن   -

ح�ل ال�سير.
اإ�س�فة نوعية للتفويج في من��سب�ت الأعي�د وذلك ب�إ�ستطالعه�   -

المتقدم ورفع ح�لة الطريق للدوري�ت الم�س�حبة للفوج.
تغطية المن��سب�ت الوطنية والإحتف�لت والن�س�ط�ت الري��سية   -

بتواجده� في موقع الحدث كغرفة عملي�ت متنقلة.

لكل  الكترونية  خدم�ت  ت�سهد  �سوف  الق�دمة  المرحلة  اأن  كم� 
ورخ�س  المركب�ت  ترخي�س  مج�لت  في  المرورية  المع�مالت 
القي�دة بكل اأنواعه� ب�سورته� الجديدة بج�نب ال�سداد الإلكتروني 
في كل مراكز الترخي�س، حيث بذل خالل هذا الع�م جهد مقدر 
بوا�سطة  المعلوم�ت  وتب�دل  المع�مالت  بربط  المرور  �سرك�ء  مع 

ال�سبكة القومية والتي ي�سرف عليه� المركز القومي للمعلوم�ت.

المرور  اإت�س�لت  غرفة  الى  ت�س�ف  �سوف  التي  التحديث�ت  ومن 
777 تخ�سي�ض نوافذ لالإ�ستعالم المبا�سر للجمهور عن معامالت 
وطريقة  االإلكترونية  المخالفات  عن  واالإ�ستف�سار  الترخي�ض 
�سدادها اأو ت�سويتها، بجانب زيادة عدد خطوط اإ�ستقبال المكالمات 
عبر الرقم المخت�سر 777 لي�سبح عدد الخطوط الفاعلة 30 خط 

لالإ�ستج�بة. 

ناأمل اأن ت�سيف هذه االإجراءات نقلة نوعية في اإدارة اأن�سطة اأعمال 
�سرطة المرور ح�ل تطبيقه� في القريب الع�جل ب�إذن اهلل.

للمـوت 
المجاني 

مصعب محمود 

اأحدث  باإ�ستخدام  تقنية  االأخيرة طفرة  االآونة  المرور في  �سهد   
تنظيم  في  المبذول  الب�سري  الجهد  لتقليل  والمعدات  الأجهزة 
ب�إدخ�ل  وذلك  المدن  داخل  الزح�م  من  والحد  المرورية  الحركة 
والتي  المروري  ال�سبط  منظومة  اإلى  الذكية(  تقنية)الدورية 
�سوف ت�سهم بقدر كبير في واجب�ت ال�سرطة وتحقيق اأكبر قدر من 

ال�سالمة المرورية.

وتعتبر الدورية الذكية تطورًا في منظومة دوري�ت غرفة اإت�س�لت 
المرور777 حيث زودت تلك الدوري�ت بك�ميرات حديثة ذات برامج 
برامج  من  واحدة  وتعد  الإ�سطن�عي   الذك�ء  جيل  من  متطورة 
 777 المرور  اإت�س�لت  لغرفة  اإمتدادًا  تعتبر  الأ�سي�ء،،كم�  انترنت 

شرطة المرور
ورقابة الطرق بالكاميرات

 رؤيتي
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death during the contract period. In addition 
to further benefits which will be paid to the 
student protected by the policy and in all 
cases if the participant remained alive up to 
the end of the period specified in the policy i.e. 
(date of graduation).,the student will receive 
the total amount paid by the participant 
plus any profits generated throughout the 
years. This will enable the graduated student 
to start any private enterprise like surgery 
theatre, workshop, advocate office or any 
other enterprise.

Mortgage protection
This product aims to protect the creditors 
(Loan providers) and guarantee them against 
any default of debtors if they fail or become 
unable to honor their obligations due to their 
permanent disability, disease or death.

Health Cover
This product provides protection for the 
living expenses of the participant s family in 
case of total or permanent disability or the 
participant s death.In addition to specified 
agreed sum of money which will be paid to 
the participant in case of death of any of his/
her family members included in the Takaful 
cover. The participant will also be eligible for 
a daily fixed amount, which will be paid to 
him/her in case he/she is hospitalized due to 
an accident.

Micro-Credit Cover
This product aims to facilities the exchange 
of credit and finance tools among the low-
income groups to alleviate poverty. This 
scheme goes in line with the directions and 
the wisdom of our prophet Mohammed 
(PBUH) when he says; (facilitate rather than 
impede and propagate rather than alienate). 
The Takaful micro-finance protection meet 
the need of short term and long-term finance, 
creditors and borrowers and therefore 

supports poverty alleviation efforts and 
facilitates development particularly for grass 
roots population.
Transactions protection Production
This product aims at reviving the banking 
transactions to achieve total prosperity 
by securing protection of Transactions 
defaults of borrowers who fail to meet their 
obligations due to their death, permanent 
disability disease or mere default due to any 
other reason.

Group Takaful protection
The cover aims at achieving Takaful among 
group participants during the participation 
period in case of death of any group member 
or his/her total permanent disability or loss or 
disability of an extremity organ (upper & lower 
limbs) or the expenses of hospitalization due 
to an accident or injury requiring treatment 
during the participation period.

Retirement Protection Cover
This product provides pension benefits to 
the participant in case of his/her disability 
or if the participant reached the optional or 
compulsory retirement age. (I.e. 65 years) Hajj 
& Omrah Benefits Cover AlBaraka Takaful 
for Hajj or Omrah aims at achieving Takaful 
among all participants by providing the 
cost of Hajj or Omra enabling any individual 
participant to perform Haj or Omrah for 
himself or for any person named by him/her 
to enjoy this benefit.
Lease Protection Cover Albaraka Lease 
protection cover aims at achieving Takaful 
among the participants in case Any one of 
the participants failed to honor his lease 
obligations towards his creditors due to total 
permanent disability or death and in such case 
the sum of Takaful benefits agreed upon will 
be paid to creditor as specified in the contract 
between the creditor and the participant.



agreed sums are also covered in 
addition to the cost of the return 
of traveler’s corpse, emergency 
return of travelers due to death 
of a family member as well as the 
cost of an emergency travel of a 
family member to join a suddenly 
diseased traveler.

12. Takaful Services
These types of insurance services 
are the Islamic alternatives 
of life Assurance Covers and 
resembles the cooperation 
between certain community 
members (participants) in a way 
of reciprocal solidarity contracts 
whereby any member will be 
indemnified if he/she loses his/
her income due to his/her death, 
disease or permanent disability. 
These products can be described 
as follows:

Family protection:
This product provides protection 
for the living expenses of the 
participant’s family in case of 
total permanent disability or the 
participant’s death.
In addition to a specified agreed 
some of money, which will be 
paid to the participant in case 
of death of any of his/her family 
members included in the Takaful 
cover. The participant will also be 

eligible for a daily fixed amount, which will be paid to him / her in case 
he/she is hospitalized due to an accident.

Education protection scheme
This product aims to provide education cost for the participant’s 
dependents (students) at university or high secondary schools in case 
of his/her total permanent disability or due to an accident or disease or 
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• Product liability covering the users of a specific product or 
products.

• Fidelity Guarantee which the dishonesty or betrayal of trust 
(for workers and employees).

• Cash in safe and cash in transit.
• Betrayal of trust (for workers and employees).
• Plate of glass Insurance.
• Burglary.

7. Aviation Insurance- )Hull and Liabilities(:
This policy covers the aircrafts against thunderbolt, fire, crashes, 
explosion, collisions, burglary, and hijacking, in addition to civil 
liability toward passengers, commodities, passenger luggage 
and any third party who may sustain loss or damage due to 
aircraft operations. Also, the policy may be extended to cover loss 
of license of crews and aviation engineers.

8. Agricultural Insurance
This policy covers crop damage and loss caused by drought, 
floods, pests, diseases, national pests, hurricanes ,fires ,and 
lightning risks.
• Contractors all risks policy.
• Erection all risks policy.
• Electronic Equipments Insurance policy

9. Live Stock Insurance:
This policy covers livestock (Sheep, Cattles, Goats, and Camels) 
against mortality Caused by diseases and other accidents. It also 
covers burglary to animal (inside closed farms) The policy can be 
extended to cover abortion by paying additional premium.

10. Banker’s Blanket Bond )BBB(:
This policy covers money in the banks and during transit against 
all risks except specified exclusions. It also covers employee’s 
dishonesty, theft, forgery checks& securities and theft or burglary 
of office contents..

11. Travel Insurance:
The traveler’s insurance policy is designed to insure passengers 
while on continuous travel outside his/her native country not 
exceeding 90 days. The company will pay to the principal a 
specific amount of money in case of accidental death and/or 
major injury as well as the Provision of scale of disability benefits. 
It also covers emergency medical expenses, loss of baggage, and 
loss of money, passport or ID card. Also the policy covers public 
liability up to an agreed sum. Legal defense expenses up to 



3. Motor Vehicle Insurance: -

a. Compulsory Third Party Policy:
This policy represents the minimum insurance 
cover enforced by Traffic Laws.
It covers the liability towards bodily injury or 
damaged to the property of the insured motor 
vehicle but excludes any liability towards the 
insured or any person in his employment or 
being a member of his family.

b. Comprehensive Motor Insurance Policy:
This policy covers the civil liability towards any 
death or bodily injury or damage to property 
of any person due to an accident caused by the 
vehicle insured in addition to indemnification 
of vehicle if the vehicle insured sustains 
damages due to road accidents, fire, burglary 
collision, overturning, or (malicious damage). 
Riots and civil commotion can also be covered
by the policy.

4. Fire and Allied Perils Insurance: -
The policy covers perils of fire, thunderbolt 
and electric short-circuit. It can also cover, 

according to clients request, natural hazards 
such as storms, rain water, floods, earthquakes, volcanoes and other 
risks such as strike riots, damages caused by bursting of water pipes and 
gas cylinders explosion, spontaneous combustion, aircrafts impact and 
articles dropped or falling from the space in addition to burglary and 
malicious acts.

5. Engineering Insurance:
There are many policies that cover different classes of engineering 
activities as described hereunder:
• Machinery breakdown policy.
• Boilers explosion policy.

6. Miscellaneous Accident Insurance:
These types of policies cover the following:
• Workmen’s compensation which cover the injuries and death of 

workers at specified sites.
• Personal accidents which cover professionals and employees of certain 

institution, companies or projects.
• Third party liability towards the public
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5. Analysis of Strengths:
• Albaraka Insurance Co. undertakes the appropriate arrangements of 

its annual reinsurance agreements and contracts with reputable first 
class international reinsurers as well as Lloyd’s Syndicates thereby 
strengthening its financial capabilities to ensure immediate settlements 
of its client’s claims.

• As a member of the well known worldwide) Albaraka Group(, the 
company gets considerable Group support especially from Albaraka 
Bank of Sudan.

• The company’s Board of Directors includes members elected by the 
representatives of the Policyholders, in addition to a number of other 
prominent Sudanese economic and industrial project owners who stand 
and constitute the main financial supporters of Albaraka Insurance 
Co. and contribute, through their clientele, to enrich the company’s 
reputation in the insurance market.

• The Company’s actual experience during its past years with its clients 
showed real success in its continuous efforts to sustain excellence and 
reflects its good reputation in the market.

6. Available Opportunities of Insurance Services:
Al baraka Insurance Co. (Sudan) Ltd. Provides a wide range of insurance 
covers including the following Insurance covers: In addition to the above 
mentioned covers the company renders a wide range of other insurance 
services i.e. risk management, loss prevention, loss minimization and free 
insurance consultations to its clients.

1. Marine Insurance:
Marine Insurance Policies cover goods transported by sea, air and land.
According to marine insurance clauses (A),(B) or (C), those covers start from 
time of loading from the stores of the supplier and continue up to the time 
of unloading at the port of delivery or the warehouse of the insured.
• Clause (A), which sometime called (marine all risks policy) covers all 

perils emanating from any source including fire, collision, overturning, 
sinking, leakage of sea water, theft, losses due to contamination of 
goods, breakup, damage emanated from bad weather, rough handling 
and malicious acts, earthquake, volcanoes and general average.

• Clause (B) and (C) are restrictive and provide indemnity for certain perils 
like fire, sinking, collision and overturning in addition to general average.

2. Inland Transit Insurance:
This policy covers damage emanating from road accidents such as turnover, 
collision, fire, and railways accidents. It does not cover damage caused by 
rains, or burglary unless such accidents proved to be consequential to 
covered perils, overturning, collision, or fire.
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1. Historical Background:
Al Baraka Insurance Co. is a Sudanese 
insurance company established in 
1985 with a capital of $ 500,000 as an 
independent investment entity of famous 
and worldwide group (Al Baraka Group.) 
The company is licensed under Sudan 
laws to perform cooperative insurance 
based on Islamic principles and modern 
international insurance practices. 
According to this model the company is 
practically owned by its policyholders who 
in addition to the numerous indemnities 
they receive from the Company they also 
approve in their
General Meetings the annual budgets and 
the Audited Financial Accounts, as well as 
the election of their representatives to the 
Board of Directors. They also receive their 
share in the annual surplus (profits).

2. Mission Statement:
The mission of Al Baraka Insurance Co. is to 
become and stand as a dominant leader in 
the provision and development of a sound 
(Islamic) co- operative insurance services 
to satisfy the needs of its growing clients, 
and extend its insurance services to new 
customers and geographical areas.

3. Promises and Commitments:
To continuously observe the highest 
standards of professionalism and business 

ethics.
To continuously adhere to truthfulness, perfection and creativity.

4. Public Image:
To guarantee the achievement of its mission and promises, Albaraka 
Insurance Co.
values and recruits competent employees who continuously fulfill their main 
responsibilities that actively contribute in the development of their Company 
which should always be of high quality services, efficient, flexible, accessible, 
responsive and attractive to clients and open to understand and create new 
initiatives.
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Al Baraka Insurance Co. LTD(SUDAN)
Main office: 2nd Floor, Al Baraka Tower - Khartoum 

 P.O Box: 3877 Pc: 11111- Khartoum - Sudan
Telephones: 2770 hot line 

Fax: 83- 774732
E-mail: info@albaraka-ins.com 

Website: www.albaraka-ins.com 
 Credibility - Perfection – Innovation

The Company Branch - Offices
The Company Branch - 62 Offices Covering all Sudan States.

Tripple )B( BBB Rate company from the Islamic 
international Rating Agency )Bahrin( 2016 -2017 
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