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حققن� 11.7% ك�أعلى ن�سبة 
للف�ئ�ض في القط�ع ال�سوداني 
منذ  اأ�سلمته..

مجلة فصلية تعنى باإلقتصاد والتأمين

خـــــــدمة 
العمالء
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الإقت�س�د ال�سوداني م�أزوم 
بتدني النمو والت�سخم 
والبط�لة و�سح ال�سيولة..

 اأ�س�د بمن�سوبين�  
واأعلن زي�دة الأجور 
بن�سبة %70.. 

المدير الع�م ل�شركة البركة  للت�أمين:  

  مجل�س  الإدارة.. 

اآدم اأحمد ح�شن :



     الرشكة الثانية يف تأسيس التأمني التكافلي بالسودان .
      تأكيد اإلستقرار املايل والتمزي بجودة أنشطة األعمال .

     حتقيق النمو الرسيع والتوسع يف شبكة الفروع .
     إبتكار منتجات تأمينية جديدة للسوق السوداين .

     اإللزتام باملعايري الرشعية .

www. albaraka-ins.com

الوكالة االسالمية الدولية للتصنيف )مقرها البحرين( لديها رخصة من البنك املركزي البحريني للعمل 
كمؤسسة خارجية لتقييم االئتمان وتوفر تصنيفات مستقلة للمؤسسات املالية، وأبرز مساهميها 

البنك االسالمي للتنمية واملؤسسة االسالمية لتنمية القطاع اخلاص.

رشكة التأمني السودانية الوحيدة التي نالت يف عامي 2016 - 2017

التصنيف
 اإلئتماني

من الوكالة اإلسالمية الّدولية للتصنيف )البحرين (

مصداقية  - إتقان - إبتكار

مؤرشات تصنيف 
رشكة الربكة 
للتأمني 
)السودان( : 

 )جودة اإلئتمان وعوامل احلـماية الكافية(
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�إفتتاحية

اأعزائي القراء..

العزم  على  تأكيد  ذلك  وفي  إتقان  مجلتكم  من  الثالث  العدد  طية  يديكم  بين 
والمضي المسترشد باليقين وتذليل الصعاب في مهنة المتاعب ومنها صناعة 

المجالت.

يكتسب هذا العدد أهميته من تزامنه وتغطيته ألهم حدث بالشركة وهو إجتماع 
هيئة المشتركين رقم 31 الذي أبانت نتائجه نمواً جيداً وتحقيق شركة البركة 
صافي  من  للتوزيع  القابل  التأميني  الفائض  لتوزيع   %11.7 نسبة  للتأمين 
كما  في سوق التأمين السوداني.  لتوزيعها  تتحقق  نسبة  وهي أعلى  األقساط 
المقابل  وفي  الشركة  تجاه  العمالء  من  كبيراً  تضامناً  اإلجتماع  مالمح  أكدت 
تعاطفاً كبيراً من عامليها اللذين يسعون لضمان سعادة عمالء البركة للتأمين.

بتنوع معرفي وفكري وثقافي من كنانة  العدد  أن نهديكم قطاف هذا  يسرنا 
العلوم ومشارب األفكار والرأي الذي جادت به أقالم الشركاء االوفياء.

كلمـــــتنا

دمتم قراء أفاضل
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�ملحتويات

مستشارو التحرير
د. إبراهيم الخزامي

أ. أحمد الدرديري
أ. عثمان أبوبكر

أ. أمير علي
أ. بلة العجب

سكرتارية التحرير
هاجر الدومة 

رئيس التحرير
أ. ياسر جدو 

التصميم واإلخراج الفني 
شهاب الكندي 

0910600744

الطابعون
مشروع الجودة للطباعة

المشرف العام
أ. آدم أحمد حسن 

�لعدد )3( �سبتمبر 2018م

هيئة التحرير

12

www.albaraka-ins.com info@albaraka-ins.com

اآلراء واألفكار الواردة بالمجلة تعبر عن أصحابها..

مجلة ف�سلية تعنى بالإقت�ساد و�لتاأمين ت�سدر عن �سركة �لبركة للتاأمين 
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�ملحتويات

داخل العدد

المحتويات
04أخبار متفرقة 

08إجتماع هيئة مشتركي شركة البركة للتأمين

12المدير العام لشركة البركة للتأمين في ضيافة )إتقان(

18برنـامج التواصل المؤسسي ولقاء المدير للعام 2018

30التأمين وتكنولوجيا المعــــلومات

43الوعي التأميني وأثره في التنمية االقتصادية

56زيادة القدرة التنافسية لشركات التكافل

08

56

الت�سويق في قط�ع الت�أمين

38

ودوره  العالم  في  التأمين  أهمية  من  بالرغم 
بالتأمين  الوطني، فإن اإلهتمام  في اإلقتصاد 
المكانة  إلى  بعد  يرق  لم  العربي  وطننا  في 

الالئقة به بين األنشطة اإلقتصادية األخرى.

الت�أمين وتكنولوجي� المعلوم�ت

30

األسس  كافة  هي  المعلومات  تكنولوجيا 
االتصال،  عند  المتبعة  والخطوات  والطرق 
ونشر المعلومات والقيام بالعمليات الحسابية 

بإستخدام كافة األجهزة اإللكترونية..

21

عدالة الت�سعير.. روؤية مف�هيمية 

46

سواء  للخسارة  القدم  منذ  االنسان  يتعرض 
كانت في ممتلكاته أو في حياته , ومع التطور 
والصناعية  اإلقتصادية  المجاالت  في  السريع 

زاد هذا الخطر..

الجودة ال�ســـــ�ملة

34

الجودة  مصطلح  كثيًرا  المجتمع  تداول 
أداء  وتطوير  تميز  من  فيها  لما  الّشاملة 
شركة  فكّل  التّجاريّة،  والّشركات  المؤّسسات 

ناجحة تسعى للتّطور والتّميز..
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�أخبار متفرقة

مجل�س اإدارة البركة للت�أمين ي�سيد بنت�ئج 
الأداء للن�ســـــــــــف الأول من الع�م 2018م

ويعلن70 % زيـــــــادة للأجور
البركة للتاأمين ت�سهم في
تاأمين التراث القــــومي 

وشركة  للتأمين  البركة  شركة  نظمت 
أعرف  حملة  والسياحة  للسفر  لكشري 
الشركات  زيارات  عبر  بالدك  تاريخ 
ورجال األعمال واألسر للمتحف القومي 
خالل ثاني وثالث ورابع أيام عيد الفطر 
والنصف  الثامنة  منذ  الماضي  المبارك 
والنصف  السادسة  وحتى  صباحا 
حسن  أحمد  آدم  األستاذ  مساءآ،وأكد 
للتأمين  البركة  لشركة  العام  المدير 
دور التأمين في حماية الثروات القومية 
وناشد الجهات الحكومية بضرورة وضع 
التأمين  مظلة  تحت  واآلثار  المتاحف 
الذكية  للشراكة  دعمه  وأعلن  لحمايتها، 
للسفر  ولكشري  للتأمين  البركة  بين 
والسياحة فيما أسماه بمشروعات تأمين 
التربية  وزارة  القومية،مناشدآ  السياحة 
بضرورة  السياحة  ووزارة  والتعليم 
تنظيم رحالت للمتحف القومي للتعريف 
جانبه  للسودان،من  اإلنساني  بالتراث 
قال الخبيراالقتصادي عبدالرحيم حمدي 
لكشري  شركة  إدارة  مجلس  رئيس 
سبقتها  الحملة  إن  السياحة  ألعمال 
لجهة  القومي  للمتحف  تأهيل  أعمال 
أعمال صيانة الكهرباء والسباكة ونظافة 
إستشعارهم  مؤكدآ  والزجاج  األرضيات 
بتأهيل  المساهمة  في  الوطني  للدور 
شكر  ديباجة  ووجه  القومية  السياحة 
لشركة البركة للتأمين لدورها في رعاية 
المتحف خالل  أن يزور  الحملة،ويتوقع 
زائر  الف  نحوآ من خمسة  الحملة  فترة 
وسيؤسس ذلك لتقليد حضاري يضيف 
السودانية،  بالحضارة  إعتزاز  ملمح 
أثمرت  الشراكة  أن  بالذكر  جدير 
كثيفة  وفردية  أسرية  بزيارات  نتائجها 
للمتحف حيث إعتبر كثير من المراقبين 
في  الجديد  بالتوجه  ذلك  واإلجتماعيين 
الحياة السودانية وإفتراع أنماط سلوكية 
جديدة منها زيارة المتاحف ضمن أيام 
محبة  لتجذير  داعماً  وإعتبروه  العيد 

األوطان في النفوس. 

رئيس  خيري  عبدالله  األستاذ  أشاد    
للتأمين  البركة  شركة  إدارة  مجلس 
العام  من  األول  للنصف  األداء  بنتائج 
العام  األداء  وبمستوى  2018م 
وفي  الشركة،  الزم  الذي  والتطور 
الشركة  إدارة  مجلس  أجاز  السياق 
2017م  للعام  الختامية  الحسابات 
بنسبة  األقساط  زيادة  أعلن  حيث 
والزيادة  2016م  العام  عن   %83
بنسبة%123  التقديرية  الميزانية  عن 
من  الشركة  إحتفاظ  زيادة  عن  فضآل 
األستاذ  وأضاف   %76 بنسبة  األقساط 
الله سكرتير مجلس  حسن محمد عبد 
إدارة الشركة بأن النتائج التي حققتها 
الشركة تعتبر أمثولة في القطاع مشيرآ 
والمادية  البشرية  القدرات  لتطور 
وتحسين  بالتدريب  اإلهتمام  بجانب 
بيئة العمل، إلى ذلك أعلن األستاذ آدم 
أحمد حسن المدير العام لشركة البركة 

عن  للتأمين  البركة  شركة  أعلنت    
العالجية  الخدمات  شركة  مع  إتفاقها 
العالج  خدمة  لتوفير  الهندية  )فايدام( 
بشركة  الطبية  للشبكة  دعمآ  بالهند 
أحمد  آدم  األستاذ  وقال  للتأمين،  البركة 
البركة  لشركة  العام  المدير  حسن 

خدمات البركة للتاأمين 
العلجية بالخارج 

العاملين  مرتبات  زيادة  عن  للتأمين 
بشركته بنسبة 70% وبأثر رجعي من 
يناير 2018م تقديرآ للنتائج اإليجابية 
يقابل  إنه  وقال  الشركة  حققتها  التي 
برضى  حديثه  وقوبل  بمثله،  الوفاء 
ببذل  وعدوا  اللذين  العاملين  من  كبير 
سعادة  لضمان  الجهد  من  المزيد 

العمالء ونماء الشركة.

وفد شركة  مقابلته مؤخرآ  لدى  للتأمين 
في  قدمآ  يمضون  إنهم  الهندية  فايدام 
التأمين  سيما  الشركة  خدمات  تطوير 
التكافلي والتأمين الطبي وأردف األستاذ 
بلة العجب مساعد المدير العام للتكافل 
للتأمين  البركة  بشركة  الطبي  والتأمين 
في  عمالئهم  تطلعات  يحققون  إنهم 
للتأمين  البركة  لشركة  الطبية  الشبكة 
بتوفير خدمة العالج بالخارج سعيآ لنيل 
بأن  وأضاف  والجمهور،  العمالء  رضاء 
خدمات  يوفر  فايدام  شركة  مع  اإلتفاق 
طبية متكاملة للمرضى من حيث استالم 
العالجية  األسعار  تحديد  التقارير 
والفيزا  السفر  اجراءات  وتسهيل 
مشيرآ  والترجمة،  والرعاية  واالستقبال 
ألن شركة فايدام توفر الخدمة بكل مدن 
الهند وبأسعار معقولة في أكثر من 80 

مستشفى والف طبيب داخل الهند.
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�أخبار متفرقة

اآدم اأحمد ح�سن..
�سفيرًا لقطاع التاأمين ال�سوداني 

دعا األستاذ آدم أحمد حسن المدير    
لضرورة  للتأمين  البركة  لشركة  العام 

اإلهتمام بحوسبة أنشطة أعمال التأمين 
اإلنفراد  في  شركته  لتجربة  مشيرآ 
بتطبيق تجربة الدفع اإللكتروني فضآل 
عن إستثمار التقنية في أعمال اإلدارة، 
جاء حديثه في تصريح صحفي عقب 
عودته مؤخراً من تونس بعد مشاركته 
في مؤتمر اإلتحاد العام العربي للتأمين 
بالتعاون  والثالثين  الثانية  دورته  في 
مع الجامعة التونسية لشركات التأمين 
التأمين  إلعادة  التونسية  والشركة 
تحت شعار )التحول الرقمي وصناعة 
التأمين في الوطن العربي( حيث إلتقى 
والوساطة،  التأمين  شركات  من  عددآ 

رفع قدرات العاملين
في التاأمين التكافلي

  أكد األستاذ عمر جودة المدير اإلقليمي 
للشركة اإلفريقية إلعادة التأمين عمق 
العالقات مع قطاع التأمين السوداني 
بأن  وأضاف  بالمتطور  وصفه  الذي 
ورفع  التدريب  جهود  تدعم  شركته 
مؤخرآ  حديثه  جاء  العاملين،  قدرات 
حول  التدريبية  الدورة  خاتمة  في 
بالقاهرة  المنعقدة  التكافلي  التأمين 
التأمين  شركات  منسوبي  بمشاركة 
واألردن  ولبنان  ومصر  السودان  من 
الدورة  مفردات  وتناولت  واليمن، 
حيث  من  التكافل  تأمين  التدريبية 

الوثائق  وأنواع  واألهداف  األهمية 
تناول  بجانب  والجماعية  الفردية 
تأمين  في  التسعير  حساب  طرق 
وكيفية  التأمين  وإعادة  التكافل 
عبر  جهتهم  من  الحسابات،  إدارة 
من  التدريبية  الدورة  في  المشاركون 

كما شارك في اجتماع مجلس اإلتحاد 
والتأمين  التكافل  لشركات  العالمي 
في  يشغل  حيث  بالقاهرة  اإلسالمي 
وقد  الرئيس،  نائب  منصب  اإلتحاد 
ناقش االجتماع خطط وتقارير اإلتحاد 
ملتقى  نجاح  أوجه  لبحث  وتطرق 
التأمين التكافلي الذي عقد بالخرطوم 
من  إشادة  وسط  الماضي  مارس  في 
الخبراء  وتفاعل  الجمهورية  رئاسة 
والمهتمين  والمشتغلين  واألكاديمين 
بالسودان،  التكافلي  التأمين  بصناعة 
على  المراقبين  من  كثير  علق  وقد 
في  حسن  أحمد  آدم  األستاذ  نشاط 
من  ووصفوة  التأمين  ممارسة  تطوير 
إستحق  وبذلك  ونجبائها  خلصائها 
بجدارة أن يكون سفيرآ لقطاع التأمين 

السوداني.

إستفادتهم  عن  للتأمين  البركة  شركة 
إياها  واصفين  والعلمية  المعرفية 
شركة  أن  بالذكر  جدير  بالمتقدمة، 
التمكين  البركة للتأمين أطلقت شعار 
العاملين  رضا  وتحقيق  الوظيفي 

وسعادة العمالء.
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البركة للتاأمين ومعهد م�سر للتاأمين...�سراكة فاعلة 

كينيا ري تكافل تعلن دعمها الفني وت�سيد بالبركة للتاأمين 

الكفاءة  لرفع  إستراتيجيآ  توجهآ  يعتبر 
وأضاف  القدرات،  وتطوير  المهنية 
بشركاء  عالقتهم  برعاية  يهتمون  بأنهم 

المدير  آدم أحمد حسن  األستاذ  أكد    
ونائب  للتأمين  البركة  لشركة  العام 
رئيس اإلتحاد العالمي لشركات التكافل 
لشركات  دعمه  اإلسالمي  والتأمين 

والمنتجين  الوكالء  سيما  المصلحة 
للتدريب  بإيفادهم  الشركة  تهتم  اللذين 
التاريخية  للعالقة  مشيرآ  الخارجي 
للتأمين،  مصر  بمعهد  تجمعهم  التي 
الشركة  وفد  إستقباله  لدى  حديثه  جاء 
التدريبية  الدورة  في  مؤخرآ  المشارك 
الخدمات  تسويق  حول  المتقدمة 
معهد  لدى  بالقاهرة  المنعقدة  التأمينية 
مصر للتأمين بمشاركة وفد شركة البركة 
للتأمين بعدد 12 متدرب بمشاركة وفود 
شركة  من  ووفد  السوداني  القطاع  من 
ليبيا للتأمين، من جهتم عبر وفد الشركة 
المفردات  مضمون  من  إستفادتهم  عن 
ضو  عادل  الوفد  رئيس  وقال  التدريبية 
البيت إن الدورة التدريبية تناولت مبادئ 
والقواعد  المرجعيات  لجهة  التأمين 
األساسية بجانب الخطر التأميني فضآل 

عن تسويق الخدمات التأمينية.

المدير  أمير علي مساعد  األستاذ  قال    
بشركة  واإلدارية  المالية  للشئون  العام 
منسوبيهم  تدريب  إن  للتأمين  البركة 

العالمية  التأمين  وإعادة  التأمين 
بين  العالقات  تطور  بمستوى  مشيدآ 
كينيا  السوداني وشركة  التأمين  قطاع 
مؤخراً  مقابلته  لدى  وقال  تكافل  ري 

البركة  شركة  إن  بمكتبه  الشركة  وفد 
إعادة  شركات  بكل  ترحب  للتأمين 
لجهة  السودان  في  العالمية  التأمين 
اإلقتصادي،  الحظر  رفع  بعد  اإلنفتاح 
كينيا  شركة  وفد  عبر  جهتهم  من 
لمجهودات  تقديرهم  عن  تكافل  ري 
لعرى  الداعمة  للتأمين  البركة  شركة 
األستاذ  بمساهمات  المسنود  التواصل 
مساهماته  وعرض  حسن  أحمد  آدم 
الفكرية والعلمية في الملتقيات العلمية 
الوفد  وأشاد  كينيا،  في  والمهنية 
البركة  شركة  في  التطور  بمستوى 
للتأمين من حيث النمو وزيادة أقساط 
في  لسعيه  الوفد  وأشار  اإلكتتاب، 
بجانب  بالسودان  للشركة  مكتب  فتح 
بين  الخبرات  ونقل  للتدريب  دعمهم 

البلدين للتطوير المنشود.

�أخبار متفرقة
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عبداهلل خيري واآدم اأحمد ح�سن
 تواأمة اإقت�سادية لنه�سة البركة 

  أستقبل األستاذ عبدالله خيري رئيس 
للتأمين  البركة  شركة  إدارة  مجلس 
السوداني  البركة  لبنك  العام  والمدير 

أنشطة  أهمية  حمدي  عبدالرحيم  اإلقتصادي  الخبير  أكد    
قطاع التأمين السوداني في حماية االستثمارات واصفآ إياها 
بالضرورية، وأضاف بأن الدولة يجب أن تغطي إستثماراتها 
البركة  بشركة  مشيدآ  المحتملة  للمخاطر  تجنبآ  بالتأمين 
تطوير  في  حسن  أحمد  آدم  األستاذ  مديرها  ودور  للتأمين 
التأمين  إعادة  شركات  مع  العالقات  وتجسير  القطاع 
العالمية، جاء ذلك لدى زيارة االستاذ آدم أحمد حسن لألستاذ 
بمناسبة  معايدة  زيارة  ضمن  بمكتبه  حمدي  عبدالرحيم 
عيد األضحى المبارك، وتناولت الزيارة جوانبآ من القضايا 
االقتصادية والسياسية تضمنت معاش الناس والخروج من 
إقتصادية  البحث عن بدائل وحلول  الحالية لجهة  الضوائق 

منتجة وإجتذاب إستثمارات إلنعاش اإلقتصاد السودان.

عبدالرحيم حمدي ينا�سدالدولة
لرفع الوعي التاأميني وي�سيد بالبركة للتاأمين

)العيد بعيون الإقت�س�ديين(

التهاني بمكتبه ببرج البركة بالخرطوم 
المدير  حسن  أحمد  آدم  األستاذ  من 
وتبودلت  للتأمين  البركة  لشركة  العام 

البركة  لمجموعة  واألمنيات  التبريكات 
والنهضة،  التطور  برجاء  بالسودان 
للتأمين  البركة  شركة  بأن  مضيفآ 
مع  سيما  بالسودان  القطاع  تتسنم 
المهنية  والكفاءات  القدرات  توافر 
متمنيآ  المطالبات،  سداد  وسرعة 
للشعب السوداني الرخاء والنماء، وفي 
حسن  أحمد  آدم  األستاذ  أعلن  السياق 
المدير العام لشركة البركة للتأمين عن 
قوبلت  الذي  الخدمي  للرضا  سعادته 
أشادة  لجهة  للتأمين  البركة  شركة  به 
التأمينية  الخدمات  بمستوى  العمالء 
بالذكر  جدير  الشركة،  محافظ  وتنوع 
أحمدحسن  وآدم  خيري  عبدالله  أن 
لرصيد  أضافت  مهنية  توأمة  شكال 
مجموعة البركة وشركة البركة للتأمين 

على وجه الخصوص.

في المـــثل القديم النية زاملة سيدا
وكلمات الشــعار رددها تاني وعيدا )مصداقية واتقان وابتكار( دا نشيدارباعيات تاأمينية 

في البركة األمان نبني البلد ونشـيدا

�أخبار متفرقة
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ملف هيئة �مل�سرتكني

اآدم اأحمد ح�سن
حققنا 11٫7% كاأعلى ن�سبة لتوزيع 
الفائ�ض ب�سوق التاأمين ال�سوداني

اإجتماع هيئة م�ستركي
�سركة البركة للتاأمين
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ملف هيئة �مل�سرتكني

حسن  أحمد  آدم  األستاذ  أعلن    
للتأمين  البركة  لشركة  العام  المدير 
 31 رقم  المشتركين  هيئة  إجتماع  في 
المالية  للسنة  األداء  تقرير  لمناقشة 

المنتهية 2017م ؛ الذي عقد مساء 14 
الشركة ببرج  الماضي بمقر  أغسطس 
حققت  الشركة  بأن  بالخرطوم  البركة 
نسبة 11.7% لتوزيع الفائض التأميني 

األقساط  صافي  من  للتوزيع  القابل 
لتوزيعها في  وهي أعلى نسبة تتحقق 
رئيس  السوداني،وقال  التأمين  سوق 
باإلنابة  اإلدارة  مجلس  رئيس  الجلسة 

عدسة تركي
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الحلو  السالم  عبد  النور  األستاذ 
إن  الجمعية  أمام  خطابه  في 
الشركة حققت نسبة نمو بلغت 
السابق  العام  85 % عن أقساط 
الفائض  إجمالي  بأن  مضيفاً 
إلى  بلغ 71 مليون جنيه مشيراً 
في  األعلى  هو  المبلغ  هذا  أن 
التأمين السوداني وأردف  سوق 
ثم  الله  بفضل  تحقق  ذلك  بأن 
ومهنية  الراشدة  بالســياسات 
العاملين وإنحياز عدد مقدر من 

العمالء للتعامل مع الشركة.
الوثائق  أشاد حملة  جانبهم  من 
بالعاملين ومستوى  الشركة  في 
الشركة  أداء  الزم  الذي  التطور 
ووالء  المتقدم  التدريب  بفضل 
الرقابة  إحكام  بجانب  العمالء 
والمالية  اإلدارية  والســياسات 
وأوصى  الحوكمة،  وسياسات 
اإلجتماع بالمضي قدماً في إتجاه 
وتطبيقات  المؤسسي  التطوير 
من  واإلستفادة  الحديثة  التقنية 
التكنولوجيا في حوسبة أنشطة 

األعمال.

م�ستوى التطور الذي 
الزم اأداء ال�سركة 
بف�سل التدريب 
المتقدم ووالء 
العملء

ملف هيئة �مل�سرتكني
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ملف هيئة �مل�سرتكني
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حـــــــو�ر

اأ�ست�ذ اآدم كمدخل حواري مهم م�هي قراءاتك لواقع الإقت�س�د ال�سوداني؟ 

مأزوم  واقع  للعيان هو  ماثل  كما هو  السوداني  اإلقتصاد  واقع    
المتصاعد  والتضخم  النمو  معدالت  )تدني  مركبة  أزمات  وفق 
والبطالة المتزايدة( ومع كل ذلك هنالك شح في السيولة وجميعها 
أمراض متعارضة ولكنها موجودة في اإلقتصاد السوداني ويحتاج 
بجانب  التنفيذ  على  وصبر  سياسية  وإرادة  لتخطيط  إقتصادنا 
اإللهام إلنتاج سياسات جديدة، ونسأل الله أن نجد من يوائم بين 
تكون  وأال  والطويل  القصير  المدى  على  والمعالجات  الواقع  هذا 

معالجاته مؤلمة للشعب السوداني.

واقع اإلقتصاد السوداني 

مأزوم بأزمات مركبة منها 

تدني معدالت النمو والتضخم 

المتصاعد والبطالة المتزايدة 

وشح السيولة.. 

االأ�ستاذ اآدم اأحمد ح�سن
المدير الع�م ل�سركة البركة للت�أمين

في �سي�فة )اإتق�ن(

تقديم: 

رئيس  ونائب  للتأمين  البركة  لشركة  العام  المدير  حسن  أحمد  آدم  األستاذ  مع  الحوار  هذا 

اإلتحاد العالمي لشركات التكافل والتأمين اإلسالمي، ونعرض في الحوار لقراءة واقع اإلقتصاد 

بعض  عرض  بجانب  بالتضخم  تأثر  الذي  السوداني  التأمين  قطاع  بواقع  مقروءاً  السوداني 

العالقات مع شركات  نتناول مالمح دوره في تجسير  الخطوات اإلجرائية لتالفي األزمة، كما 

البركة  هيئة مشتركي شركة  إجتماع  أعمال  نتائج  إستعراض  بجانب  العالمية  التأمين  إعادة 

للتأمين رقم 31 - معاً نطالع.
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حـــــــو�ر

 أشيد بجميع العاملين بشركة البركة للتأمين الذين 

حققوا نجاحات الشركة بمحافظتهم على العمالء 

وحسن التعامل معهم، وأدعوهم للمزيد من الجهود 

إلرساء قيم الشركة )المصداقية واإلتقان واإلبتكار(..
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حـــــــو�ر

الوارد  التأمين  بمبلغ  تلتزم  الشركة  فإن  الكلي  الهالك  مثل 
وشراء  للتعويض  مجزياً  ذلك  يكون  ولن  الوثيقة  قيمة  في 
سيارة بديلة وذلك يحدث ضرراً للعميل مالم يواكب التغيرات 
بإعادة تقييم ممتلكاته كلما طرأت زيادة على األسعار وفي 
ذلك مشقة لحدوث المتغيرات بشكل متكرر بأكثر من مرة 
في العام، وشركات إعادة التأمين تتضرر أيضاً من اإلرتفاع 
وفي  مبالغ  اإلعادة  لشركات  ستكون  إذ  لألسعار  المستمر 
حال إستبدالها بعملة حرة ستفقد قيمتها مرتين ألنها ستجد 
أن قيمة التعويضات قد زادت وقيمة مبالغ التحويالت آخر 
العام قد تناقصت من القيمة الحقيقية جراء التضخم، ويؤثر 

التضخم منفرداً اليمثل سبباً 

لدمج أو تصفية شركات 

التأمين ولكن هنالك متطلبات 

أخرى تتعلق بضرورة التطور 

لمواكبة الشركات العالمية 

ومعالجة معضالت رأس المال 

في الشركات السودانية..

تسارع معدالت التضخم 

العالية في السودان أثر 

على شركات التأمين 

وموظفيها والمؤمن لهم 

وشركات إعادة التأمين 

العالمية..

بو�سفك مراقبً� اإقت�س�ديً�... كيف تقراأ ت�س�رع معدلت الت�سخم 
الت�أمين  قيمة  اإرتف�ع  حيث  من  ال�سوداني  الت�أمين  �سوق  على 

ومع�لج�ت اإع�دة تقييم الممتلك�ت ؟ 

التأمين  سوق  على  أثر  العالية  التضخم  معدالت  تسارع    
إرتفاع  تعاني من  الشركات  أن  كم  األسواق  السوداني وكل 
التأمين  بين  زمنية  فترة  وجود  بسبب  التعويضات  تكلفة 
فرق  يحدث  الفترة  هذه  وفي  المؤمنة،  المخاطر  وحدوث 
إرتفاع  تتعقد معالجات  الغيار وبالتالي  في األسعار لقطع 
تكلفة التعويض بجانب تأثر المؤمن له وتكون قيمة سيارته 
ضئيلة وغير متناسبة مع قيمة السوق عند وقوع الحوادث 
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حـــــــو�ر

الموظف  الشرائية ألن  العاملين والقوة  التضخم كذلك على 
بشراء  تفي  وال  تتراجع  النقدية  المبالغ  قيمة  أن  سيجد 
حاجياته مما يسبب قلقاً لمجالس اإلدارات واإلدارات العليا 
المتغيرات  هذه  مع  الموظفين  تعاطي  من حيث  والعاملين 
ودون  والفوائض  الميزانيات  على  التأثير  دون  السوقية 

تسبيب خسارة لشركات التأمين. 
هل تتوقع دمج بع�س �سرك�ت قط�ع الت�أمين جراء الت�سخم، وم�هي 

التدابير المرحلية لتج�وز الآث�ر ؟ 

شركات  تصفية  أو  لدمج  سبباً  اليمثل  منفرداً  التضخم    

مجلس إدارة شركة البركة للتأمين أشاد 

بنتائج أعمال الشركة وكفاءة منسوبيها 

وأعلن زيادة كبيرة في األجور بلغت %70..

شركات إعادة التأمين 

العالمية وأعضاء شركات 

اإلتحاد العالمي لشركات 

التكافل والتأمين اإلسالمي 

ينظرون للسودان كمنشأ 

ومهد التأمين التكافلي 

عالمياً..

التأمين ولكن هنالك متطلبات أخرى تتعلق بضرورة تطور 
ومعالجة  العالمية  الشركات  لمواكبة  السوداني  السوق 
من  بالرغم  السودانية  الشركات  في  المال  رأس  معضالت 
عالي  األموال  رؤس  في  اإلستثمار  جعلت  فتاوى  وجود 
الربحية، ولكن لألسف فإن رؤوس األموال ضعيفة وإذا ما تم 
حسابها بقيمة العمالت األجنبية فإنها تزداد ضعفاً وتتراجع 
أمام التضخم وبالتالي فإن الشركات العالمية حينما تنظر 
ضالة  ستدرك  فإنها  الختامية  والحسابات  المال  رأس  إلى 
رأس المال الموجود وهو من العناصر التي تزيد من المالءة 

المالية وترفع من تصنيفها اإلئتماني. 

مع  عالق�ته  تج�سير  في  تقدمً�  اأحرز  ال�سوداني  الت�أمين  قط�ع 
لرئي�س  ن�ئبً�  بدورك  ذلك  مقروء  الع�لمية،  الإع�دة  �سرك�ت 
الإتح�د الع�لمي ل�سرك�ت التك�فل والت�أمين الإ�سالمي، ولم ينف�س 
الت�أمين  ملتقى  لنت�ئج  الم�دح  بحديثه  المدينة  �سم�ر  مجل�س 
التك�فلي الذي عقد في م�ر�س الم��سي ب�لخرطوم والندوة الكبرى 
ال�سوداني  الت�أمين  قط�ع  عن  حدثن�  2017م،  ع�م  في  للحوكمة 

بعيون �سرك�ت اإع�دة الت�أمين الع�لمية؟ 

اإلتحاد  العالمية وأعضاء شركات  التأمين  إعادة  شركات    
ينظرون  اإلسالمي  والتأمين  التكافل  لشركات  العالمي 
للسودان كمنشأ ومهد التأمين التكافلي عالمياً، فضالً عن أن 
نتائج شركات التأمين السودانية هي نتائج طيبة من حيث 
درجة استفادة شركات إعادة التأمين العالمية منها، كما أن 
السودان أختير كدولة مقر لإلتحاد العالمي لشركات التكافل 
إرساء تجربة  في  السودان  لدور  تقديراً  اإلسالمي  والتأمين 
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حـــــــو�ر

في  العالمي  اإلتحاد  نفذ  كما  الله  بفضل  الملتقى  وإنجاح 
القطاع  الحوكمة حضرها  كبرى حول  ندوة  الماضي  العام 

المصرفي بالسودان.

على �سعيد �سركة البركة للت�أمين حدثن� عن نمو الإكتت�ب وزي�دة 
ن�سبة الف�ئ�س الت�أميني؟ 

اإلكتتاب  في  مضطرداً  نمواً  الشركة  تحقق  لله  الحمد    
والفائض للعام 2017م والذي بلغ أكثر من 11.7 % تعود 
لموجهات  وتنفيذاً  التكافل  لمعاني  تجسيداً  الوثائق  لحملة 
هيئة الرقابة الشرعية لتحقيق معاني التكافل وسالمة األداء، 
وأشيد بجميع العاملين الذين تحقق هذا النجاح على أيديهم 
وأدعو  معهم،  التعامل  وحسن  العمالء  على  بمحافظتهم 
منسوبي الشركة لمزيد من النجاحات وتحقيق قيم الشركة 
)المصداقية واإلتقان واإلبتكار( واليتم ذلك إال بدعم قدرات 
الذي  المهني  بالتدريب  المهنية  كفاءتهم  ورفع  العاملين 
إذ ننظم دورة للغة  اللغات  تهتم به الشركة بجانب تطوير 
اإلنجليزية طويلة المدى لقناعتنا بأن التأمين صناعة عالمية 
ونتعامل فيه مع محيط دولي يحتاج إلجادة اللغة اإلنجليزية 

تحدثاً وكتابة لتوكيد التواصل.

ن�سبة كبيرة  للتوزيع  ت�أميني ق�بل  ن�سبة 11.7 % كف�ئ�س  تعتبر 
ال�سوداني... الت�أمين  وربم� هي الأولى والأعلى تحققً� في قط�ع 

كيف تف�سر ذلك ؟

الفائض  توزيع  إجراءات  على  ونعمل  صحيح  هذا  نعم    
التأميني لحملة الوثائق للعام 2017م وتم ذلك بفضل الله 
سبحانه وتعالى بجانب جهد عاملينا في اإلدارات المختلفة 
ونشكر منسوبينا األكفاء على ذلك، كما أشاد مجلس إدارة 
الشركة بنتائج أعمالهم وأعلن زيادة كبيرة في األجور بلغت 

70% وأجاز كذلك الحسابات الختامية للعام 2017م.

للت�أمين  البركة  �سركة  م�ستركي  هيئة  اإجتم�ع  نت�ئج  اأبرز  م�هي 
رقم 31 ؟ 

  كان اإلجتماع تظاهرة كبيرة بمشاركة عدد كبير من حملة 
الذين  العالمية  التأمين  إعادة  شركات  ومندوبي  الوثائق 
دهشة  مثار  اإلجتماع  كان  وقد  للسودان  زيارتهم  تزامنت 
بالنظام  تعمل  التي  الدول  في  الفائض  ألن  إليهم  بالنسبة 
وحملة  الشركة  لمؤسسي  الفائض  فيها  يكون  التجاري 
أسهم الشركة وليس لحملة الوثائق، كما أنه من أهم نتائج 
إجتماع هيئة مشتركي شركة البركة للتأمين رقم 31 إجازة 
الحسابات الختامية والموافقة على توزيع الفائض التأميني 
وتسجيل صوت إشادة بشركة البركة للتأمين من قبل هيئة 

المشتركين.

مضطرداً...  نمواً  حققت  للتأمين  البركة 

والفائض للعام 2017م بلغ 11.7 % تعود 

التكافل  لمعاني  تجسيداً  الوثائق  لحملة 

الشرعية  الرقابة  لموجهات هيئة  وتنفيذاً 

لتحقيق معاني التكافل وسالمة األداء..

التأمين التكافلي الذي بذر بذرته الشيخ الضرير عليه الرحمة 
اإلسالمي وضوابط  النسق  على  تأمين  أول شركة  بتأسيس 
الشريعة اإلسالمية والتنظير لشركات تأمين إسالمية تكافلية 
األموال  فائض  ويوزع  التبرع  سبيل  على  أقساطها  وتكون 
على حملة الوثائق وهو دور تاريخي مقدر وسيكون له دور 
مستقبلي في تطوير الممارسة، ولقد عقدنا ملتقى التكافل 
في مارس الماضي بحضور رئاسة الدولة ممثلة في النائب 
صالح  حسن  بكري  ركن  الفريق  الجمهورية  رئيس  األول 
الجمهورية  رئاسة  دعم  وأكد  الممارسة  بتطور  أشاد  الذي 
بجانب  بالخرطوم  لإلتحاد  أرض  قطعة  وخصص  للقطاع 
مشاركة منسوبي شركات إعادة التأمين العالمية من البالد 
األوروبية واألفريقية واآلسيوية والعربية وكان لهم دور بارز 
في إنجاح المؤتمر مضافاً للدور المقدر من إتحاد شركات 
التأمين وإعادة التأمين السودانية والعاملين فيه من اإلدارة 
دعم  في  الكبيرة  لمساهمتهم  الوسيطة  واإلدارات  العليا 
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مع  التعامل  من  تمكن  التي  الصدر 
العمالء باختالف فئاتهم وحاالتهم من 
أجل الحصول على رضائهم فالبشاشة 
واالبتسامة في المسلم صدقة كما قال 
الرسول صلى الله عليه وسلم: تبسمك 

فى وجه أخيك صدقة.
األساس  وهو  العميل  إحترام  أن  كما 
عالقتك  عليه  تقوم  أن  يجب  الذي 
بأهمية  تشعره  أن  يحتم  مما  بالعميل 
فال  بالمساعدة،  المبادرة  الشخصية 
أين يتوجه ولمن  العميل محتاراً  تترك 

يوجه سؤاله.
وكذلك مراعاة الخصــــوصية، وهذا 
يعتبر من مواصفات الموظف الكفء. 
الموظف نصب  أن يضع  يجب  وأخيراً 

عينيه مقولة: 
أنت لست كما تعتقد بنفسك ولكنك كما 

يراك اآلخرون.

محمد اأحمد محمد عثم�ن

تعمل  فأنت  المؤسسة  في  أهمية  األكثر  الشخص  هو  العميل  العميل:  أهمية    
لرعاية مصالحه، وبالتالي ال يشكل العميل مصدر إزعاج بالنسبة لك ألنه هدف 
عملك، ويطوقك العميل بفضله عندما يزورك في المؤسسة أو يتصل عليك،وليس 
العميل مجرد عدد إحصائي جامد بل هو شخص له مشاعره وعواطفه مثلك تماماً 
لذا عامل العميل بصورة أفضل مما تود أن تعامل بها ألنه شريان الحياة الرئيسي 
في عملك وتذكر دائماً بدون عمالء لن يكون لك عمل فأنت تعمل من أجل العميل.

حاجات العمالء: أن تعاملهم بكرامة واحترام ليشعروا بالنجاح من تعاملهم معك 
وأن  متفردين،  باعتبارهم  تعاملهم  وأن  اليها  الحاجة  عند  المساعدة  يتلقوا  وأن 
بأنك  تحترم وقتهم،وأن يشعروا  وأن  أنفسهم،  الذهنية عن  تتعامل مع صورهم 
تقف إلى جانبهم، وأن توفرلهم معلومات واضحة،وأن تحقق لهم فوائد محددة 
من التعامل مع دائرتك، كما يجب عليك أن تحلل أبعاد خدمة العمالء طبقاً لعملك 

وأن تتجاوب مع متطلبات العميل.

مه�رات مهمة فى خدمة العمالء: 

الصبر: الصبر مهم للعمالء الذين غالبا مايطلبون الدعم عندما يشعرون بالتوتر 
على  ليحافظوا  األعمال  لرجال  أيضاً  مهم  ولكنه  خدمة  أو  منتج  من  واالحباط 

عمالئهم وسمعة المنشأة.
لتقديم  األهمية  بالغ  أمر  وهو  للعمالء  باإلنتباه  اإلستماع  على  القدرة  االنتباه: 

الخدمة لهم.
القدرة على استخدام اللغة االيجابية: هذا الكالم قد يبدوا وكأنه ال معنى له ولكن 
قدرتك على إجراء تغييرات طفيفة في أنماط المحادثة التي تستخدمها يمكن أن 

تقطع شوطاً طويالً في جعل الزبائن سعداء من خالل اللغة التي تستخدمها.
إرضائهم  أو  إسعادهم  يصعب  شخصيات  مع  نتعامل  احيانا  التمثيل:  مهارات 
عليك  يوجب  مما  ذلك  من  المفر  ولكن  سيطرتك  عن  الخارج  سلوكهم  بحسب 

استقبالهم.
مع  الوقت  من  المزيد  تقضي  أن  ضرورة  من  الرغم  على  الوقت:  ادارة  مهارات 
يريدونه  بما  الزبائن  لتزويد  معقولة  مدة  هناك  يكون  أن  يجب  أنه  إال  العمالء 

بطريقة فعالة.
وقت العميل: قراءة العميل دون رؤيته فأحياناً لن تكون قادراً على رؤية العمالء 
وجهاً لوجه بل في كثير من الحاالت في الوقت الحاضر لن تسمع صوت العميل 

فقد يتم التعامل من خالل رسالة الكترونية او محادثة صوتية.
الشركة سعة  الخدمة في  بها مقدم  أن يتصف  التي يجب  الصفات  أهم  إنه من 

ق�س��س�ت في
مه�رات خدمة العمالء

ق�سا�سات
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تو��سل موؤ�س�سي

م�س�هدات وتوقيع�ت من
م�س�ء  في  الم�س�عر  بهفو  القلوب  التقت 
في  النيل  ب�س�رع  النفط  بدار  ب�ذخ  خريفي 
جنب�ت  �س�قت  حيث  الم��سي  اغ�سط�س 
ال�سركة  ومن�سوبي  العلي�  ب�لإدارة  الق�عة 
ه�س�م  الم�دح  و�سدح  والمنتجين  والوكالء 
بدغدغ�ت  ال�سحك�ت  وعلت  ال�سحوة 
الكوميدي�ن ع�دل فرج اهلل حيث ك�ن العنوان 
التوا�سل  برن�مج  في  بركة(  )كلن�  الأوحد 

الموؤ�س�سي ولق�ء المدير للع�م 2018م.

برنــــــامج
التوا�سل الموؤ�س�سي
ولقاء المدير للعام 2018

ري�دة  اأهل  نحن  للت�أمين  البركة  �سركة  مدير 
وقي�دة 

آدم أحمد حسن: لن نبخل على منسوبينا 

ونعدهم بالمزيد وسنمضي إلى غاياتنا

  أشاد األستاذ آدم أحمد حسن المدير العام 
العاملين  بجهود  للتأمين  البركة  لشركة 
الوظيفي  ووالئهم  ومهنيتهم  وكفاءتهم 
مقابل  في  االداري  الصرف  لتقليل  داعيا 
على  نبخل  )لن  اإلكتتاب،وقال  زيادة 
إلى  إشارة  بالمزيد(في  ونعدهم  منسوبينا 
زيادة أجور العاملين بالشركة بنسبة %70 
وبأثر رجعي إعتباراً من يناير 2018م،وفي 
والمنتجين  الوكالء  مجهودات  ثمن  السياق 
حول  العمالء  وإلتفاف  اإلكتتاب  زيادة  في 
وقيادة  ريادة  اهل  نحن  وقال  الشركة 
وموقعنا الطبيعي والطليعي هو تسنم سوق 
التأمين السوداني وسنمضي بعزيمتكم إلى 
المنشودة، جاء ذلك لدى كلمته في  غاياتنا 
برنامج  في  النفط  بدار  الماضي  أغسطس 
التواصل المؤسسي ولقاء المدير العام الذي 
تنظمه الشركة سنويآ لدعم قاعدة التواصل 
وإذكاء  األداء  نتائج  وإستعراض  الداخلي 

روح العطاء.
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تو��سل موؤ�س�سي
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التميز  بج�ئزة  يفوز  عبداهلل  عمر  المهند�س 
الوظيفي 

تقنية  قسم  رئيس  عبدالله  عمر  المهندس  فاز 
المعلومات بشركة البركة للتأمين بجائزة التميز 
مجانية  سفر  تذكرة  عن  عبارة  وهي  الوظيفي 
إياه  سلمها  الخرطوم(  القاهرة  )الخرطوم 
لشركة  العام  المدير  حسن  احمد  آدم  األستاذ 
مساعد  أبوبكر  عثمان  واألستاذ  للتأمين  البركة 
والفروع  األعمال واإلنتاج  لتطوير  العام  المدير 
واألستاذة بدرية محمد أحمد مدير إدارة الشئون 
اإلدارية، وعبر المهندس عمر عن سعادته بنيل 
لتطوير  الجهد  من  مزيد  ببذل  واعداً  الجائزة 
الشركة، جدير بالذكر أن جائزة التميز الوظيفي 
الشركة  في  العاملين  بين  مهنية  منافسة  هي 
بين  العطاء  وزيادة  الكفاءة  رفع  إلى  تهدف 

العاملين.

نق�بة الع�ملين توؤكد دعمه� لالإدارة العلي�..

النور  حسن  األستاذ  لسان  على  العاملين  نقابة  شكرت     
في  العليا  اإلدارة  جهود  بالشركة  العاملين  نقابة  رئيس 
واعداً  التدريب  ودعم  األجور  وزيادة  العمل  بيئة  تحسين 
ببذل المزيد من الجهد لتتسنم شركة البركة للتأمين سوق 
التأمين السوداني وأعلن وقوف العاملين إلى جانب إدارتهم 

ومساندتها.

للت�أمين  البركة  والمنتجين...  الوكالء  ممثل 
تقود القط�ع الت�أميني 

والمنتجين مضيهم في  الوكالء  وأكد ممثل   
مشيداً  العليا  اإلدارة  جانب  إلى  واحد  صف 
المصلحة،  شركاء  بين  المتميزة  بالعالقة 
العالقة  بمستقبل  تفاؤله  عن  وأعرب 
بخدمات  العمالء  إشادة  نقل  كما  وتطورها، 

الشركة وسرعة سداد المطالبات.

تو��سل موؤ�س�سي
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فى  النفطي  القطاع  نما   2011 العام  وحتى   1999 من  الفترة  خالل   
اإليرادات  في  األولى  المرتبة  يحتل  جعلته  جدآ  واضخة  بصورة  السودان 
األجنبية  العمالت  من  الصادرات  عائدات  وفي  بنسبة %40  للدولة  العامة 
السوداني  االقتصاد  ظل  الهائل  النمو  لهذا  ونتيجة   %90 بنسبة  الحرة 
بعض  في  وصلت  اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  موجبة  نمو  نسب  يسجل 
السنوات الى 10% وبالجملة انتقل هذا الناتج من حوالي 10مليارات دوالر 
األولى من  العشرية  في  مليار دوالر  مايقارب 100  العالم 1990الى  في 

األلفية الثالثة بشهادة المؤسسات المالية الدولية.

الطفرة الهائلة في اإلنتاج النفطي بالسودان قبيل اإلنفصال جاءت بسبب 
من مصادر  البتروليه  المواد  من  إحتياجاتها  لتغطية  الصين  إستراتيجية 
غير تقليدية، لهذا إتجهت إستثماراتها في قطاع البترول الفريقيا وقررت 
أن يكون السودان مصدراً لسد ما يقدر ب7% من إحتياجاتها من البترول 
النفطي  القطاع  في  لإلستثمار  الكبرى  شركاتها  الصين  وجهت  الخام. 
لخام  المجزي  والسعر  الصينية  اإلستثمارات  نجاح  وبسبب  بالسودان 
البترول حينذاك والذي تجاوز مائة دوالر للبرميل الواحد دخلت إستثمارات 
أخرى من مختلف دول العالم وكان أهمها اإلستثمارات الماليزية والهندية.

غير أنه من المثالب التي تؤخذ على المخطط اإلستراتيجي السوداني أنه 
اإلستثمارات  هذه  الهائلة حينذاك ودخول  النفطية  الطفرة  من  يستفد  لم 
الكبيرة لتأسيس بنى إقتصادية في القطاعات الحقيقية وبالذات في القطاع 
السودان  يملك  كقطاعين  بالزراعة  المرتبط  الصناعي  والقطاع  الزراعي 
فيها ميزة نسبية وتنافسية عالية جداً. وكان من الضروري أيضاً اإلستثمار 
ما  اإلقتصاد.إذا  نموه ومساهمته في  النفطي نفسه إلستدامة  القطاع  في 
وجه الجزء األكبر من الموارد البترولية في تلك الفترة لبنيات الري التحتية 
للمواصفات  المطابقة  والمدابغ  والمسالخ  الحديثة  الزراعية  وللتقانات 
الدولية لكانت عائدات هذه المرافق من العمالت الحرة موازية أو تتفوق 
على عوائد البترول. ولو وجه جزء من هذه العوائد للقطاع النفطي نفسه 
لزادت الحقول المنتجة وتمت الصيانة الدورية لآلبار والمصافي ولم نك 

لنتحير أمام 102 مليون دوالر لصيانة مصفاة الخرطوم.

على سبيل المثال خالل العامين 2008 و2009 كان مقرراً إنشاء مصفاة 
بورتسودان القديمة بطاقة تكريرية هائلة تبلغ 300 الف برميل في اليوم 
وبتقنيات حديثة جداً،كانت التكلفة الكلية حوالي 3 مليارات دوالر وتنافست 
شركتا سي ان بي سي الصينيه وسامسونج الكورية وشركة يابانية على 
الظفر بعقد التنفيذ. وبدأ تصنيع بعض المعدات بواسطة مقاول إيطالي 
مختص. بكل أسف أجلت وزارة المالية تنفيذ المشروع والذي لو نفذ في 
خالل  من  األجنية  للعمالت  ومستداماً  مستقراً  مصدراً  لشكل  الحين  ذلك 

تكرير خام البترول المنتج في دول أخرى مثل تشاد وغيرها.

نأمل أن نستفيد من مثل هذه التجربة بعد أن بدأت الحياة تدب في قطاع 
النفط السوداني.

االإ�ستثمار
في القطاع 

النفطي

د.عادل عبدالعزيز الفكي
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تقنية

واإ�سادات من القطاع االإقت�سادي 

تقدمت على قط�ع الت�أمين ال�سوداني في م�سروع ال�سداد اللكتروني..

عبدالله  محمد  حسن  األستاذ  أعلن     
نائب المدير العام لشركة البركة للتأمين 
التأمين  سوق  في  شركة  أول  أنهم 
غير  السداد  خدمة  توفر  السوداني 
النقدي بواسطة بطاقة الصراف اآللي 
اإللكتروني  البيع  نقاط  ماكينات  عبر 
العمالء  مع  تعامالتها  منظومة  ضمن 
المركزي  البنك  توجهات  مع  إتساقآ 
للدفع اإللكتروني،مشيرآ ألن المشروع 
بنك  العضوي  الشركة  شريك  مع  تم 
البركة السوداني، وأضاف بأن سياسة 

�سركة البركة للتاأمين تدعم �سراكتها 
الع�سوية مع بنك البركة ال�سوداني

الخدمات  بتطوير  تقضي  والتميز  للجودة  الشركة 
وضمان سعادة العمالء لجهة تيسير التعامل 

المالي بكل السبل دون عنت أو مشقة

وفي السياق وعد األستاذ 
عثمان أبوبكر مساعد 

المدير العام 
لتطوير
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تقنية

بالشركة  والفروع  واإلنتاج  األعمال 
تعميم الخدمة على كل فروع ومكاتب 
والواليات،واصفآ  بالعاصمة  الشركة 
مزايا هذه الخدمة بالسهلة واآلمنة وال 
عدها  وال  النقود  لحمل  العميل  يحتاج 
عن  فضآل  السرقة  من  تقلل  أنها  كما 
أنها تمتاز بالسرعة والدقة في السداد.

جدير بالذكر أن شركة البركة للتأمين 
والمهنية  المبادرات  هذه  بمثل  نالت 
وشفافية األداء وتأكيد جودة الخدمات 
العربي  اإلتحاد  برعاية  التميز  جائزة 
العربية  المصارف  وإتحاد  للتأمين 
من   BBB وتصنيف  2016م،  بدبي 
للتصنيف  الدولية  اإلسالمية  الوكالة 

اإلئتماني لألعوام 16-2017م

الدفـــــــــع  لمـ�سروع  اإيج�بية  اأ�ســـــــداء 
الإلكتروني:

الخبراء  من  كبير  عدد  عبر   
وعمالء  والمصرفيين  اإلقتصاديين 
والمتابعين  للتأمين  البركة  شركة 
عن  السوداني  التأمين  سوق  لحركة 
شركة  إلطالق  وتقديرهم  رضائهم 
أقساط  سداد  لخدمة  للتأمين  البركة 
االلكتروني  البيع  نقاط  عبر  التأمين 
اآللي،  الصراف  بطاقة  بإستخدام 
عبدالله  محمد  حسن  األستاذ  ووعد 
البركة  لشركة  العام  المدير  نائب 
للتأمين بمزيد من المشروعات وبرامج 
لألداء  تجويدآ  األعمال  أنشطة  حوسبة 
وكسبآ لرضاء العمالء، وقال لنا شرف 
المبادرة لقيادة القطاع التأميني لجهة 
الشركة  بتأسيس  التاريخية  ريادتنا 
تأصيل  جهود  لدعم  1985م  عام 
التأمين التكافلي ونشر تجربته عالميآ، 
في  للتأمين  البركة  شركة  مضي  وأكد 
توفير بيئة عمل مثالية وشروط ميسرة 
مناشدآ  التأمينية،  بالخدمات  للتمتع 
السوداني  التأمين  قطاع  بقية شركات 
بتطبيق نظام السداد االلكتروني تمشيآ 

خدمة سداد أقساط التأمين
ببطاقة الصراف اآللي عبر نقاط البيع  

شركة البركة للتأمين 

أول شركة تأمين سودانية تدشن
خدمة السداد غير النقدي بفروعها ومكاتبها

عميلنا الكريم.. نسعى لراحتك وضمان خدمتك 

مصداقية - اتقان - ابتكار

مزايا الخدمة :
  سهلة وآمـــــــــنة   ال حوجة لحمل وعد النقود
  تحد من السرقة  سرعة ودقـــــــــة الســـــــــــــــداد

www. albaraka-ins.com

عميلنا الكريم.. نسعى لراحتك وضمان خدمتك عميلنا الكريم.. نسعى لراحتك وضمان خدمتك عميلنا الكريم.. نسعى لراحتك وضمان خدمتك 

ببطاقة الصراف اآللي عبر نقاط البيع  ببطاقة الصراف اآللي عبر نقاط البيع  

المركزي  السودان  بنك  سياسات  مع 
وتسهيل إجراءات سداد أقساط الوثائق 

التأمينية.

المكاتب  مديري  أكد  جانبهم  من 
للتأمين  البركة  بشركة  والفروع 
اإللكتروني  الدفع  خدمة  أهمية  عن 
الشركة،  خدمات  لحزمة  وإضافتها 
قال  كما  بالناجحة  إياها  واصفين 
المالي  المدير  الدين  نور  آدم  األستاذ 
بشكل  ساهمت  الخدمة  إن  للشركة 

كبير في زيادة إيرادات الشركة.
األستاذ آدم نور الدين - المدير المالي
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تطوير
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تطوير

�سيدته� �سركة البركة للت�أمين على اأحدث طراز

م�س�عد المدير الع�م لالإكتت�ب الدكتور اإبراهيم الخزامي 

اإلكتتاب من  المظهر والجوهر... وصالة  لتوافق  نسعى 

أجل توفير بيئة مثالية للعاملين والعمالء..

العام  المدير  مساعد  الخزامي  ابراهيم  الدكتور  أكد     
لإلكتتاب والتأمين الزراعي بشركة البركة للتأمين إن التوجه 
العام للشركة يقضي بضمان سعادة العمالء وتوفير البيئة 
المثالية لهم، وأضاف بان شركة البركة للتأمين شيدت أحدث 
صاالت للجمهور والعمالء في مكاتب الرئاسة ببرج البركة 
بالخرطوم وتعتبر هي األحدث في سوق التأمين السوداني 
لجهة دعم عالقات المصلحة مع شركائها وقال إننا نحدث 

بذلك توافقاً بين المظهر والجوهر في خدمات الشركة.
وقت  في  تعاقدت  للتأمين  البركة  شركة  أن  بالذكر  جدير 
الصاالت  هذه  لتشييد  داخلي  تصميم  إستشاري  مع  سابق 
وفقاً لهوية الشركة،وقد وجدت إستحساناً كبيراً من جمهور 
وعمالء الشركة اللذين عبروا عن إرتياحهم للمعامالت وبيئة 

العمل. 

�ســــــــــالتي االإكتتاب والمطالبات برئا�سة ال�سركة
دالئل التطور ل�سمان �سعادة العملء ومواكبة ال�سوق العالمي 
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م�س�عد المدير الع�م للمط�لب�ت )المكلف(اآدم اآدم 

صالة المطالبات تأكيد لشراكتنا الحيوية مع عمالئنا... 

وشعارنا قياسية المعامالت..

للمطالبات  العام  المدير  مساعد  آدم  آدم  األستاذ  اعلن    
)المكلف( إن شعارهم قياسية المعامالت وإنجاز المطالبات 
في زمن وجيز لضمان رد الحقوق والوفاء باإللتزامات تجاه 
العمالء، وأكد أن الشركة لديها فريق فني متدرب بإحترافية 
المطالبات مع خبرة واسعة في أسس ومهارات  في مجال 
التعامل مع الجمهور والعمالء، مشيداً بإنتماء عمالء الشركة 
وإنحيازهم لها، واعداً بتقديم المزيد من الخدمات المتطورة 
من خبرات بشرية وبيئة عمل لضمان إنسياب الخدمات بما 

يحقق مصالح العمالء.
يراعي  بشكل  صممت  المطالبات  صالة  إن  آدم  وقال 
لتصنيف  وفقاً  العاملين  بين  ويسر  بسهولة  الملفات  تدرج 
لحسم  أزمنة  لذلك  وحددت  وتعقيداتها  وقيمها  المطالبات 
ويحقق  العمالء  يرضي  بما  التسوية  بموجبها  تتم  الملفات 

تعاطف الشركة معهم.

تطوير
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تطوير
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عطر �ملد�د

 عد بي إلى النيِل ال تسأل عن التعِب
 الشوق طي ضلوعي ليس باللعِب

 لي في الديار دياٌر كلما طرفت عيني
 يرف ضياها في دجى ُهدبي
 وذكرياُت أحبائي إذا خطرْت

 احسُّ بالموِج فوَق البحِر يلعب بي
 شيخ كأن وقار الكون لحيته
 وآخروَن دماُهْم كونت نسبي
 وأصدقاء عيون فضلهم مدد

 إن حدثوك حسبت الصوت صوت نبي
 أمي التي وهبْت حرفي تألَقُه

 تجئ رحمتها من منبٍع خصِب
 وإن تغيَّب في درِب الحياِة أبي

 قامت إلى عبئها أيضاً بعبء أبي
 والناس في وطني شوق يهدهدهم

 كما يهز نسيم قامة القصب
 والجار يعشق للجيران من سبب

 وقد يحبهم جًدا بال سبب
 الناس أروع ما فيهم بساطتهم
 لكن معدنهم أغلى من الذهب

 عد بي إلى النيل ال تسأل عن التعب
 قلبي يحن حنين األينق النجب

 من كان يحمل مثلي حب موطنه
 يأبى الغياب ولو في األنجم الشهب

 ثارت جراحي نيراناً يؤججها
 عدو الرياح على قلبي وفي عصبي

 كنا سماء تبث الخير منهمًرا على البالد
 كقطر الديمة السكب

 وكان موطننا عًزا ومفتخًرا
 ما هان في عمره يوماً لمغتصب

 وقدوة لشعوب ال تماثلنا
 في الحلم والعلم واألخالق واألدب
 والكنز كان هو اإلنسان مكتمالً

 في محفل الجد لم يهرب ولم يغب
 والنيل إن فاض أروتنا جداوله
 وإن تراجع جاد النخل بالرطب

 والحب أروع ما في الكون نغزله
 خيطاً من الشمس أو قطراً من السحب

 والحنبك الفذ في األشجار لمعته
 ازرت بكل صنوف الكرم والعنب
 والناس قاماتهم طالت إذا هتفوا

 بالشمس جيئي تعالي هاهنا اقتربي
 جاءت على خجل حيرى تسائلهم

 من ذا على النيل يا أحباب يهتف بي
 ماذا أصاب ضمير الناس في زمن

 صعب كان به داء من الكلب
 هذا زمان غريب كيف نعرفه

 أو كيف يعرفنا من زحمة الحقب
ً  ارجع الي شباب العمر مؤتزرا

 بالحب والوصل ال بالوعد في الكتب
 وارفع عن القلب ما يلقاه من عنت

 واغسل عن الوجه لون الحزن والغضب
 فقد أعود كما قد كنت من زمن
فخر الشباب ورب الفن واألدب

عد بي إلى النيل 

سيف الدين الدسوقي
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جتـرب كرسك

مصداقية - إتقان - إبتكار
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تاأمني و تكنولوجيا

وتكنولوجي� 
المعــــلوم�ت  التاأمين

والطرق  الأ�س�س  ك�فة  هي  المعلوم�ت  تكنولوجي� 
والخطوات المتبعة عند الت�س�ل، ون�سر المعلوم�ت 
ك�فة  ب�إ�ستخدام  الح�س�بية  ب�لعملي�ت  والقي�م 
الح��سوب  مثل  لذلك  المعدة  الإلكترونية  الأجهزة 
وقوانين  ثوابت  �سمن  المختلفة  الت�س�ل  وو�س�ئل 

علمية و�سعت لذلك.

عمر عبداهلل
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تاأمني و تكنولوجيا

تنق�سم تكنولوجي� المعلوم�ت اإلى ق�سمين:

القسم مادي:

أجهزة  من  اإلتصال  عملية  في  المستخدمة  األجهزة  هي 
حاسوبية ومكتبية وهواتف وصوالً إلى األسالك المستخدمة 
في صنع الشبكات التي يتم وصلها مع كافة األجهزة إلتمام 

نقل المعلومة من جهة إلى أخرى.

القسم البرمجي:

يتمحور حول لغات البرمجة، والهندسة الحاسوبية، والذكاء 
االصطناعي واألنظمه المبتكرة بواسطه مهندسي النظم.

أهمية تكنولوجيا المعلومات:

أثرت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الحياة البشرية 
بتطوير  اإلنسان  بدأ  الصناعية  الثورة  فمنذ  كبير،  بشكٍل 
اآلالت والمعدات التي تسّهل من عمله، ومع ظهور تكنولوجيا 
المعلومات قفزت البشرية قفزة نوعية نحو التطّور من جهة 
تقام  قديماً  األعمال  كانت  أخرى، حيث  والرفاهية من جهة 
داخل المكاتب باستخدام األوراق والمعامالت بشكل يدوي 
إلنهائها، وبعد دخول  إلى استغراق وقت طويالً  مما يؤدي 
والمعامالت  االتفاقيات  أصبحت  األعمال  عالم  التكنولوجيا 
فإّن  وبالتالي  بالغة،  وبسرعة  العالم  في  مكان  أّي  من  تتم 

لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت األثرالكبير في حياتنا. 

كما تساعد تكنلوجيا المعلومات وإبتكاراتها في تقليل عبء 
االعمال ذات الجهد الشاق وذلك من خالل استخدام معدات 

التكنلوجيا الحديثه.

الراحة  سبل  كافة  لتوفير  الوقت  طوال  التكنولوجيا  تسعى 
مساعدة  ضمنها  من  كان  والتي  المستخدمين،  ومساعدة 
التكنولوجيا  استطاعت  حيث  الخاصة،  االحتياجات  ذوي 
واالختراعات  االبتكارات  من  به  البأس  عدد  توفير  الحديثة 
بشكل  حياتهم  ممارسة  على  لمساعدتهم  النهاية  في  أدى 
طبيعي وسلس، وفيما يلي نرصد أبرز الطرق التى تمكنت 

بها التكنولوجيا من مساعدة ذوي االحتياجات الخاصة:
يد  تطوير  من  البلجيكيين  العلماء  من  مجموعة  تمكن   -
إيماءات  إلى  الكلمات  تترجم  أن  يمكن   3D روبوتية 
لغة إشارة للصم ويتصل الجهاز بواسطة نوع من لغة 

اإلشارة، يحمل اسم هجاء األصابع. 
أذرعاً  بريطانية  شركة  طورت  السياق  نفس  وفي   -
يرتديها  التي  تلك  تشـــبه   التطور،  شديدة  صناعية 
األبطال الخارقون، والمصممة لألطفال ذوي االحتياجات 
الخاصة، لمساعدتهم على زيادة الثقة بأنفسهم، حيث تم 
تنفيذها بتصميمات مميزة تجذب األنظار، مستوحاة من 
الرجل  مثل  الخارقة  والشخصيات  العلمي  الخيال  أفالم 
الحديدي، حيث صممت باستخدام الطباعة ثالثية األبعاد 
للحفاظ على التكاليف، وزيادة التركيز على التصاميم، 
كما تأمل الشركة أن يفتخر مرتدي هذه األذرع الصناعية 
طريقة  وتستخدم  حياتهم  تسهيل  في  تساهم  وأن  بها 
الرسائل  قراءة  على  فتساعدهم  للمكفوفين،  بريل 

اإللكترونية والتغريدات والرسائل النصية. 

Talkitt:

أو  الكالم  عن  العاجزين  باألشخاص  خاص  تطبيق  هو 



اإتق�ن جملة ف�سلية ت�سدر عن �سركة الربكة للت�أمني ) ال�سودان(32

أهمية تكنولوجيا المعلومات في مجال التأمين

تعقيداً  الحاسوب  أنظمة  أكثر  من  هي  التأمين  أنظمه  إن 
إلرتباطها بفروع التأمين المتباينة وإعادة التأمين وحساباته 
شركات  إحتياجات  تلبي  كما  متكاملة،  أنظمة  تصبح  لكي 
لخبرة  يحتاج  المعلومات  نظم  من  النوع  هذا  وإن  التأمين 
التقنيه  الخبرات  إلى  التأمين، إضافة  فنية كبيرة في مجال 

في األنظمه المعلوماتية من تحليل وتصميم وبرمجة.

هذا  إدارة  في  المعلومات  تكنلوجيا  أهمية  يتجاهل  الأحد   
مثل  المعامالت  كافة  للزبون  تسهل  أنها  المهم،إذ  القطاع 
السداد  وأنظمة  المطالبات  سداد  وسرعة  الوثائق  اصدار 
اإللكتروني عبر ماكينات السداد غير النقدي التي تم تدشينها 
بشركة البركه للتأمين كأول شركة تأمين تطبق هذه الخدمة 
على معامالتها في قطاع التأمين السوداني وهي وسيلة آمنة 

في السداد وتندرج ضمن خطة الدولة بحوسبة األعمال.

العميل من معرفه كافة مجاالت  التكنولوجيا تمكن  أن  كما 
االلكترونية  المواقع  خالل  من  حوجته  تلبي  التي  التأمين 
المنتشرة وذلك من خالل المواقع االلكترونية، وللبركه موقع 
الكتروني متجدد ومتفاعل بصورة يومية وكذلك حائط في 

الفيسبوك ومجموعات واتساب. 

األنظمه الحاسوبيه تقدم لمجال التأمين العديد من الخدمات 
منها على سبيل المثال وليس الحصر مركزية البيانات وهي 
ضخمة  بيانات  للشركة  توفر  وهي  األهمية  عالية  خاصية 
يمكن الرجوع اليها متى ما دعت الضرورة لها وتفتح نافذه 
قاعدة  في  الموجوده  بياناته  خالل  من  العميل  مع  تواصل 
البيانات كإرسال رسائل نصيه أو إتصال تلفوني او رسالة 
ايميل... الخ ويعمل ذلك على حمايه للبيانات وتقليل النسخ 
وشعار  األتمتة  هو  اليوم  العالم  توجه  أن  حيث  الورقية 

مؤسسات خاليه من الورق. 

إستخدام  في  الشركات  أوائل  من  للتأمين  البركه  شركة 
عالمية متخصصة  أنظمة  التأمينية متمثله في  التكنولوجيا 
في التأمين وبرنامج للتواصل مع الزبون.. الخ بجانب الكول 
بذلك  مواكباً  ميديا  بالسوشيال  خاص  قسم  لها  كما  سنتر 
أحدث النظم التكنلوجية التي تلبي حوجه العمالء بمختلف 
مستوياتهم المعرفية كما تساعد نظم المعلومات من خالل 
إتخاذ  في  االداره  البيانات  قاعدة  في  الموجوده  البيانات 
القرار بواسطة تقارير نظم دعم القرار تتوافر عليها االدارة 
بصورة كاملة عن موقفها كما تساعد تكنلوجيا المعلومات 
في البركة على استخراج الحسابات الختاميه للشركة وكما 
وسائل  كافه  تحديث  في  دائمة  بصورة  الشركه  تسعى 

التكنلوجيا المبتكرة في مجال التأمين الحديثة.

يجدون صعوبة في الكالم يساعد هذا التطبيق على ترجمة 
فهمه  الى  األشخاص  يساعد  نص  الى  المفهوم  غير  الكالم 
بطريقه أسهل وأسرع التطبيق متوفر بجميع الغات ويعمل 
األصوات  فيحفظ  بالمستخدمين،  خاص  معجم  إنشاء  على 

التي تصدر عنهم ويربطها بالكلمات المناسبة لها.

Finger Reader :

تساعد  كاميرا  ومعه  اليد  أصبع  على  يوضع  جهاز  هو 
المكان  في  الموجودة  الكلمات  قراءة  على  المستخدمين 
الكتب  على  الجهاز  هذا  االصبع،ويستخدم  عليه  يمر  الذي 

المطبوعة واإللكترونية  يوفر إمكانية الترجمة.

كما تمكنت تكنولوجيا الذكاء االصطناعي عبر النظم الخبيرة 
بنقل  المختصين واألطباء وذلك  العلماء  من برمجة خبرات 
وجعلها  العلوم  جميع  في  االختصاصيين  وخبرة  تجربة 
في الحاسبات ومن خالل البرنامج تتفاعل معك وتقدم لك 
إلى  نقله  تم  الذي  الخبير  برنامج  حسب  على  االستشارات 
النبات... علم  النفسي والصيدلة  الطب  الحاسب كمثال في 

الخ.

عيوب التكنلوجيا 

كما ان لها العديد من الفوائد العظيمه فلها العديد من العيوب 
التكنولوجيا  تحدثها  التي  األخالقية  األضرار  بعض  فهنالك 
االجتماعي  التواصل  وبرامج  االلكترونية  المواقع  من خالل 

التي تتدخل في الثقافات واألديان والخصوصيات.

تاأمني و تكنولوجيا
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تغريد�ت

تغريدات تاأمينية

عثمان أبوبكر

مساعد المدير العام لتطوير األعمال واإلنتاج الفروع 

اإللكتروني  الدفع  خدمة  بتوفير  السوداني  التأمين  قطاع  في  سبقاً  حققنا 
للعمالء والجمهور لتسهيل الحصول على خدماتنا التأمينية في نوافذ الشركة 

التي تفوق 61 فرعا ومكتباً.

آدم آدم عبدالعزيز

مساعد المدير العام إلعادة التأمين 

عالقاتنا مع شركات إعادة التأمين الوطنية واألجنبية متميزة وتتمتع الشركة 
بمالءة مالية عالية لتغطية كل المطالبات. 

بلة العجب 

مساعد المدير العام للتكافل والتأمين الطبي والسفر 

نعمل على توسيع شبكتنا الطبية لتوفير راحة العمالء وقريباً بإذن الله تمتد 
خدماتنا العالجية لمصر والهند وتركيا وتايالند.

أمير علي 

مساعد المدير العام للشؤون المالية واإلدارية 

الشركة تنمو بوتيرة متصاعدة ونعمل على تحسين بيئة العمل ونهتم 
بالتدريب وتوسيع مواعين التحصيل والسداد للوفاء بالمطالبات المستحقة.

احمد الدرديري 

مساعد المدير العام للمطالبات 

المطالبات )زمن وجيز للسداد  الجودة في سداد  شعارنا لتطبيق قيم 
من أجل سعادة العميل(
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الجودة ال�ســـــاملة

لما فيها من  الّشاملة  الجودة  المجتمع كثيًرا مصطلح  تداول 

فكّل  التّجاريّة،  والّشركات  المؤّسسات  أداء  وتطوير  تميز 

شركة ناجحة تسعى للتّطور والتّميز والتحسين، و تعمل على 

تطبيق مفهوم الجودة الّشاملة حتّى تحّقق النّجاح في عملها.

فما هو مصطلح الجودة الّشاملة ؟ 

وما هي أهّميّته بالنّسبة للمؤسسات ؟

ب�سير عبد الرحمن مفرح

م�ست�س�ر اإداري

بأنّه  الّشاملة  الجودة  مصطلح  يُعرف 
سياسة إداريّة شاملة تتبعها المؤسسة 
الخطوات  من  مجموعة  تتضّمن 
إلى  الوصول  تضمن  التي  واإلجراءات 
يحّقق  اإلنتاجيّة  من  معين  مستوى 
على  والعميل  للّشركة  الكامل  الّرضا 
الّشاملة  الجودة  أهميّة  وإّن  حّد سواء، 

تكمن في عّدة أمور نذكر منها: 
مخرجات  على  الحصول  ضمان   -
والمستفيدين  العمالء  ترضي 
باستمرار، فالّشركات والمؤّسسات 
رضا  تضع  أنشطتها  اختالف  على 
هرم  قّمة  في  والمستفيد  العميل 
رضا  يتحّقق  فحين  أولويّاتها، 
المؤسسة  عمل  يستمّر  العمالء 
عدد  وهناك  إنتاجها،  ويستمّر 
تحقيق  تضمن  التي  األساليب  من 
أسلوب  اعتماد  منها  العمالء  رضا 
استبيان العمالء لمعرفة اتّجاهاتهم 
التّغذية  أسلوب  أّن  كما  ورغباتهم، 
رأي  معرفة  على  يُساعد  الّراجعة 
المطروح  المنتج  في  العمالء 
جودة  لتحسين  ومقترحاتهم 
تلك  مواكبة  وبالتّالي  المنتج 
الّرغبات والعمل على تحقيقها قدر 

المستطاع.
والنّفقات،  التّكاليف  تقليل   -
مفهوم  تطبّق  حين  فالمؤسسة 

)التميز..التطور..التح�سين(



جملة اإتقان - العدد الثالث - �سبتمرب 2018

مقـــــــــــال

35

الجودة الّشاملة فإنّها تطبّق معايير 
على  تعمل  العمل  في  معيّنة  وقيم 
تقليل االعتماد على العمالة الّزائدة 
لإلنتاج  أّوليّة  مواد  وإستخدام 
بأسعار تفضيليّة منافسة، وكّل هذا 

يعمل على خفض النّفقات.
أجل  من  المبذول  الوقت  تقليل   - 
فمفهوم  المختلفة،  األعمال  إنجاز 
للمؤسسات  يوّفر  الّشاملة  الجودة 
األعمال  إلنجاز  وطرق  أساليب 
وهذا  أقّل،  ووقت  أكبر  بسرعة 

العمليّة  سير  على  إيجابًا  ينعكس 
اإلنتاجيّة وتحسين بيئة العمل.

من  والمؤّسسات  الّشركات  تمكين   -
الّدخول بقّوة إلى األسواق الجديدة 
والمنافسة، فمفهوم الجودة الّشاملة 
للّشركات  تنافسيّة  قّوة  يعطي 
لديها  تتوّفر  حين  والمؤّسسات 
مفهوم  تنفيذ  في  مسبقة  خبرات 
الجودة الّشاملة وتطبيق معاييرها، 
كما يساهم هذا المفهوم في وضع 
المؤسسات  مصاّف  في  المؤسسة 

الكبرى التي تلتزم بمعايير الجودة 
العالميّة كمعيار اآليزو

من  القصوى  االستفادة  ضمان   - 
سياسات  وتطبيق  البشريّة  القوى 
إداريّة تعمل على تحقيق االستقرار 
أسلوب  منها  للعاملين  الوظيفّي 
الموّظفين  يبقي  الذي  التّدريب 
المختلفة  باألعمال  للقيام  مؤّهلين 

والمتنّوعة 

مايسمى )بالموظف الشامل(

وكذلك أسلوب المكافأة والتّحفيز الذي 
يشّجع الموّظفين على زيادة إنتاجيّتهم 
وتحسين نوعيّتها وكّل هذا يعمل على 
في  الّشاملة  الجودة  مفهوم  تحقيق 

المؤّسسات.
على المؤسسات والّشركات التي تسعى 
لتحقيق مفهوم الجودة الّشاملة أن تبدأ 
بعد  المفهوم  هذا  تطبيق  قرار  باتخاذ 
دراسته جيًّدا وشرحه لجميع مستويات 
كقيمة  الّشركة  في  والعاملين  اإلدارة 
يجب التعامل بها، ثّم وضع خّطة عمل 
التي  واألساليب  اإلجراءات  تتضّمن 
التّقويم  عمليّة  ثّم  فيها،  الّسير  ينبغي 
تضمن  التي  والمتابعة  واإلشراف 
مفهوم  تحّقق  مخرجات  إلى  الوصول 
والتطور  والتحسين  الّشاملة  الجودة 

والتميز.
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كان  إذا  تفاديها  يُمكن  األمور  فهذه 
تقّل  وبالتالي  جودة  ذو  المنتج 
تخفيِض  في  والمساهمِة  التكاليف 
للُمنتَج  الَمعايير  تطابُِق  َعَدم  حاالِت 
اسم  ِزياَدِة وكبر  إلى  َسيُؤّدي  ما  وهذا 

المؤسسة فى السوق المنافس.
ومستفيدى  الزبائن  ِرضا  كسِب   -
ذو  الُمنتج  يَكوُن  عندما  الخدمة: 
تعمل  بدورها  فالمؤسسة  جودة 
على زيادة الثّقِة بينها وبين الزبون 
او العميل وأيضا كسب رضا متلقي 
كّلما  وبالتالي  الُمنتج،  من  الخدمة 
الخدمة  ومتلقي  الزبائن  عدد  زاد 
يزيد من إنتاجيّة المؤسسة وثباتها 
والمحافظة على إسمها فى السوق.. 
على  تأثير  لها  الجودة  أن  كما   -
العاِمل  التنافسيّة:  اإلستراتيجيّة 
هي   مؤسسة  أّي  لنجاِح  األساسي 
للجودة  واالستراتيجيّة  الجودة، 

تنحصر بثالِث أمور ِهي:
)التكاليف، التميز، والتركيز( فكلما   
عالية  جودة  ذات  الخدمة  كانت 
على  اإلقباُل  زاد  كّلما  السوق  ِفي 
وجوِد  يجعل  ما  وهذا  المؤسسة 
ُمناَفَسٍة بيَن الُمؤسسات، فيجب أن 
يكون مقدم الخدمة ُمتَميّز عن غيرِه 
بـ صالحيِّه، فاعليّتِه، قّلِة األخطاء، 
والمصداقية،  واالبتكار  التصميم، 
ُمنتَج  أي  في  مهّمة  األمور  فهِذِه 
ِلَكي  المؤسسة  تحققُه  أن  ويجب 
أكبر  على  تستحِوذ  أن  تستيطيَع 

قدر ُممِكن ِمَن السوق.
يَجَعُل  الذي  الُمستَمر:  التحسين   -
هو  عملها  ِفي  تتقّدم  المؤسسة 
ِفي  األفضل  عن  دائماً  البحث 
للبحِث  الُفرَصِة  فتفتح  منتجاتها، 
والتميّز  اإلبداع  وتشجيِع  والتطوير 
هي  فهذه  األخرى،  المنتجات  عن 
مفاهيم  عليها  ترّكز  التي  األمور 
ومتلقي  الزبون  إلرضاء  الجودة 

الخدمة وجذبهم إلى المؤسسة.

تقّدمها  التي  والخدمات  الجودة  من 
المؤسسة يتيح لها القدرِة على ما تريد 

واكتساح السوق باألفضلية.

تقليُل التكاليف:

تأثيِر  َحوَل  أخرى  دراساٍت  أجِريَت 
أنُّه  التكاليف فَظَهَر  الجودة ِمن ناِحيَِة 
كّلما زاَد تََحّسن الُمنتج للمؤّسسة قّلت 
المنتج  يكون  عندما  ألنُّه  التكاليف، 
تراُجع  احتماليّة  ِمن  يزيُد  بالجودة 
اإلصالحات،  التعويضات،  الزبائن، 

أهمية إدارة الجودة الشاملة

ِبها  تُحارُب  التي  األسلحة  أهمُّ  الجودة 
ُقّوتها  وإظهاِر  للتَناُفس  المؤّسسات 
ِمَن  ُممكن  َعَدد  أكبَِر  ِلَجذِب  َوتََميّزها 
وإيجاد  الخدمة،  ومستفيدي  الّزباِئن 
حاجاتهم  إليصال  ناجحة  وسيَلٍة 
وبالتالي  يمكن،  ما  بأفضل  ورغباتهم 
للجودة  الجيّدة  اإلدارة  أهميّة  تنحصر 
بالجودة وحّصة المؤسسة في السوق، 
حيث أّكدت دراسات كثيرة أّن التحسين 
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قلدة �سرف خ�سراء
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في قط�ع الت�أمين
محمد حنفي 

الت�سويق

بالرغم من أهمية التأمين في العالم ودوره في اإلقتصاد الوطني، فإن اإلهتمام بالتأمين في وطننا العربي لم يرق 

بعد إلى المكانة الالئقة به بين األنشطة اإلقتصادية األخرى، فالتأمين لم ينل نفس القدر الذي حظيت به المجاالت 

ملموسة  غير  مستقبلية  خدمة  يعتبر  التأمين  ألن  وذلك  الملموسة،  والخدمات  السلع  شراء  قرار  بدراسة  الخاصة 

على عكس السلع المادية والخدمات األخرى التي إرتبطت بها مفاهيم الترويج والدعاية والتسويق. مع العلم بأن 

البشرية جبلت على ما هو محسوس دون غيره،  الصعوبة بمكان فالنفس  الغير ملموسة من  للخدمات  التسويق 

وعندما جاء الفريد مارشال بالقول الذي مفاده أن الشخص الذي يقدم أو يعرض خدمة هو شخص قادر على تقديم 

منفعة للمستفيد تماماً مثل الشخص الذي ينتج سلعة ملموسة فمن هذالمنطلق كان للتسويق دور مهم في إيصال 

هذا المنتج الخدمي لطالبي الحماية التأمينية لممتلكاتهم أو ألنفسهم.
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أهمية التسويق للتأمين:

التسويق للتأمين والذي عرف على أنه )التحليل والتخطيط 
لتحقيق  إعدادها  يتم  التي  البرامج  على  والرقابة  والتنفيذ 
تشبع  والتي  ومنفعة  قيمة  لها  التي  لألشياء  طوعي  تبادل 
على  كبيرة  بدرجة  وتعتمد  المستفيد(  ورغبات  حاجات 
إستخدام طرق فعالة للتسعير واإلتصاالت والتواصل واإلعالم 

والتحفيز وجذب األسواق.

التأمين  لشركات  بالنسبة  أهميته  جلياً   لنا  يتضح 
يسمح  فالتسويق  التأمينيه  الخدمة  من  وللمستفيدين 
التأمين بالتكيف مع محيطها وجعلها قادرة على  لشركات 
تقديم منتجات تتناسب مع األسواق التي إختارتها بإعتبار أن 
بقاءها وتطورها مرتبط الى حد كبير بقدرتها على التكيف 
لها  كما يسمح  بإستمرار  المتطورة  المتغيرة  الحاجات  مع 
هذه  بتطورها،ومن  المرتبطة  التحديات  مجموع  بمواجهة 
والتنظيمي  اإلستراتيجي  الربح،التسويق  التحديات تحسين 
التكنولوجيا المستخدمة  العلمي، واإلستفادة من  والتسويق 
في البنوك لتطوير الخدمة مثل ماكينات الصراف اآللي أو 
البركة  شركة  بها  سبقت  والتي  النقدي  غير  السداد  خدمة 

للتأمين تسهيال لعمالئها الكرام.

تعريف  على  يقوم  بأنه  للمجتمع  التسويق  أهمية  تكمن 
الوعي  نشر  على  يساعد  مما  ومنتجاتها  بالشركة  الجمهور 
التأميني وإنخفاض السعر التأميني في ظل المنافسة بين 
الجودة  ذات  التأمينية  الخدمات  العمالء  تلقي  الشركات، 
المقدمة  التأمين  مؤسسات  عروض  لتشابه  نظراً  المميزة 
بالنسبة  التسويق  أهمية  على  يدل  وأكثر  ذلك  كل  للزبائن 

لطالبي الخدمة التأمينية. 

عوامل أهمية التسويق في التأمين:

جعلت  التي  األساسيه  الدوافع  أهم  من  وهي  المنافسة: 
للتسويق أهمية وذلك لظهور عدد من الشركات تهدف كلها 
أكبر  على  والحصول  الزبون  ورغبات  حاجات  إشباع  إلى 

حصة من السوق.
من  يتطلب  التأمين  سوق  في  وجوده  األجنبي:  المنافس 
من  مبتكرة  أنواع  توفير  سرعة  المحلية  التأمين  شركات 

المنتجات التأمينية أو إضافات لمزايا جديدة.
األسواق  على  التي طرأت  التغيرات  إن  العالمية:  المتغيرات 
التحرير  تم  وبالتالي  األسواق  تحرير  الى  أدت  العالمية 
اإلقتصادي في معظم الدول حيث أدى ذلك إلى زيادة حجم 

السوق وما تبع ذلك من متغيرات. 
السنة  نهاية  في  الربحيه  معرفة  وهو  الربحية:  مبدأ  أعالء 

إنتقاء  ضرورة  الى  الشركات  كافة  سيدفع  وهذا  المالية 
السليم  الجيد  بالتسعير  ذلك  ويتم  اإلكتتاب  عند  األخطار 

والدراسة المتأنيه لألخطار.
التطوير السريع في تكنولوجيا المعلومات: أن للتكنولوجيا 
بربط  وذلك  للتأمين  الفنية  األعمال  على  ملموس  وأثر  دور 
األصدار  عملية  يسهل  بنظام  والمكاتب  الفروع  جميع 

والتعويضات وجمع البيانات. 
إلى  التأمين  مؤسسات  دفع  العامل  هذا  المستهلك:  قدرة 
اإلهتمام أكثر بالزبائن فهي أصبحت تهتم بقدرات المستهلك 

وكيفية المحافظة عليه وعلى والئه.
تسديد  بسرعة  وذلك  للمؤسسة:  الجيدة  الصورة  إعطاء 

المطالبة واإلهتمام بشكاوى ومالحظات العمالء.

إن لهذه العموامل األثر الفعال على ظهور النشاط التسويقي 
واإلتقان فيه ومن ثَم ديمومة العالقة بين الزبائن وشركات 
هذا  ومن  أفضل  بشكل  الزبائن  إحتياجات  وفهم  التأمين 

المنطلق فإن للتسويق خصوصيات في قطاع التأمين.

خصوصيات التسويق في قطاع التامين:

إن طبيعة الخدمات التأمينية تتميز ببعض الخصائص التي 
من شأنها أن تؤثر على السياسات التسويقية المرتبطة بها 

ومن بين هذة الخصائص ما يلي:
لها  ليس  الشركات  أن  حيث  الحكومية:  السياسات  تأثير 
الحرية الكامله في عرض منتجاتها أو في تحديد أسعارها.

البيئة  باختالف  يختلف  والذي  الخطر:  مفهوم  أهمية 
ومستوى التطور المادي والثقافي للمجتمع وهذه االختالفات 
جميع  في  اإلعتبار  بعين  تأخذه  أن  التأمين  شركات  يلزم 

النشاطات التسويقية.
مردودية المنتجات المقدمة: والتي اليمكن أن تظهر إال بعد 

سنوات من بيعها أي في حالة تحقق األضرار والخسائر.
ظهور  في  يتمثل  وذلك  واالجتماعي:  االقتصادي  التطور 
اخطار جديدة، ارتفاع حوادث السيارات، تكاليف التصليح، 

وعدد السرقات. 
الدور اإلجتماعي للتأمين: الذي يفرض على الشركات عدم 

التخلي عن بعض المنتجات أو بعض الزبائن. 

سوق التأمين السوداني:

التأمين  مجال  في  الرائدة  الدول  أوائل  من  السودان  يعتبر 
التكافلي والذي كان الدعامة األساسية في أسلمة االقتصاد 
االسالمي عموماً وألن التأمين أحد دعائم اإلقتصاد في عالمنا 

اليوم كان دور السودان بارزاً في وضع لبناته.
التسويق في مجال التأمين له لغة أخرى وعوامل وتداخالت 
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تفرض واقع على تلك الشركات فالسودان كغيره من الدول 
اإلدراك  عدم  وبسبب  التأميني  الوعي  فيه  ينخفض  النامية 
ألهمية التأمين يخرج كثير من األفراد من مظلة التأمين كما 
أن سياسات الدولة والواقع االقتصادي أثر وبشكل كبير على 

سوق التأمين السوداني. 

المنافسة  في  أمل  بارقة  السوداني  التأمين  سوق  يعتبر 
واإلنفتاح العالمي خاصة بعد فك الحظر عن السودان والذي 
ساهم في تشجيع المستثمرين وبعض البنوك العالمية لفتح 
التحويالت  عملية  لتسهيل  السودانية  البنوك  في  حسابات 
النقدية. ففي حالة النمو االقتصادي وزيادة معدالته يتوقع 
أعماله  زيادة  في حجم  السوداني  التأمين  يشهد سوق  أن 
في  الرغبة  لها  العالمية  الشركات  بعض  أن  ذلك  أدلة  ومن 
الدخول الى سوق التأمين السوداني ولكن يبقى السؤال هل 
خلق  على  المقدرة  له  السودانية  التأمين  شركات  رأسمال 
بيئة تنافسية إقليمية أوعالمية ؟ وفي االتجاه المقابل نطرح 
إستفهام لتلك الشركات التي لها الرغبة في الدخول للسوق 
التشريعات  مع  للتأقلم  والمرونة  القدره  لها  هل  السوداني 
والسياسات التي تنعكس سلباً أو إيجاباً على سوق التأمين 

السوداني ومن ثم على االقتصاد الكلي للدولة ؟ 
على  سيؤثر  المستقبل  في  واشتدادها  المنافسة  زيادة  إن 
تكلفة االنتاج بالنسبة لتسعير الخطر، فاذا إفترضنا تماثل 
أو تجانس أسس التسعير الفني بالنسبة لألخطار المختلفة 
االدارية  التكلفة  الى  باإلضافة  اإلنتاجية  التكلفة  فإن تحمل 
قدرة  على  كبير  تأثير  لها  يكون  سوف  الفني  السعر  على 
الشركة في المنافسة على األسعار لألخطار المختلفة حيث 
تتمكن الشركة ذات المصاريف اإلنتاجية واالدارية األقل من 
التقدم بأسعار تقل عن الشركات ذات المصاريف اإلنتاجية 
واالدارية األعلى، وأيضاً مقدرة الشركة على تطوير وإبتكار 
على  اإلنتاجي  الجهاز  قدرة  تنمية  مع  التسويق  وسائل 

اإلستجابة السريعة لرغبات العمالء والمتغيرات السوقية.
التأمين  السوداني لقطاع  أما بالحديث عن منتجات السوق 
الشركات  منتجات  خارطة  جعل  التأمين  أسلمة  واقع  فإن 
وفق الشرع القويم ومبادئه التي تقوم على التكافل والتآزر 
وكان  وعاداته  السوداني  المجتمع  في  تتجذر  مبادئ  وهي 
والمتمثلة  التأمين  ألعمال  المتابعة  في  المهم  الدور  للدولة 
شركات  فتقوم  التأمين  على  للرقابة  القومي  الجهاز  في 
سواء  المحلية،  األسواق  في  منتجاتها  بتسويق  التأمين 
أو من خالل  والمنتجين  الوكالء  أو عبر  كان بشكل مباشر 
األشكال الحديثة كالتأمين عن طريق البنك ووكالء السيارات 

أو اإلنترنت أما بالنسبة للترويج فيهدف الى جذب الزبائن 
وتسهيل الحصول على الخدمة ويتم إما عن طريق الوسائل 
االعالمية والجماهيرية، وأيضاً هنالك عناصر تسويقيه مهمة 
أداء  على  قادرة  كوادر  وتأهيل  البشري  العنصر  في  تتمثل 

المهمة التسويقية بكفاءة. 

التأمين بركة:

إن شركة البركة للتأمين ضمن رواد التأمين التكافلي وكان 
تأمينية ترضي وتلبي  الفعال في تقديم خدمات  الدور  لها 
االسالمية  الشريعة  ومبادئ  ألحكام  وفقاً  العمالء  حاجة 
وتمتاز  السودان  واليات  كل  في  جغرافي  إنتشار  لها  كما 
ولها  والدولية،  المحلية  المحافل  في  بحضورها  الشركة 
العينية  دور فعال في تقديم المساهمات وبعض الخدمات 
وبالنسبة  المجتمعية،  للمسئولية  برامجها  ضمن  للمجتمع 
المطالبات  عن  بالتعويض  تقوم  الشركة  فان  للتعويضات 
عن  وبالحديث  وجيز،  وقت  في  وتسويتها  سدادها  ويتم 
مشاركاتها المجتمعية التي تقوم بها الشركة سواء كان في 
المعارض  صاالت  داخل  العرض  أجنحة  في  أو  الجامعات 
للشركة  التسويقية  القدرة  وإمكانية  مكانة  تعكس  فهي 
ومتانة منتجها الخدمي، كما تمتاز أيضاً بمواكبتها للتقانة 
باستخدامها للتكنلوجيا الحديثه لتسهيل الخدمات للجمهور 
في كل فروعها ومكاتبها، كل ذلك يدل على رؤيتها الواضحة 

للتطور والسعي الستدامة التفوق. 

خاتمة:

أن نلقي  المقال والذي حاولنا فيه جاهدين  في خاتمة هذا 
الضوء على أهمية التسويق لقطاع التأمين في واقع السوق 
المنتج  بجودة  اإلهتمام  أن  الى  نشير  أن  البد  السوداني 
التكنولوجيا  ثورة  أدت  وقد  للعميل،  رئيسيا  مطلباً  أصبح 
الثقافات  وانتقال  المعلومات  وتبادل  االتصاالت  مجال  في 
قرية  الى  العالم  وتحول  المحلية  الثقافات  أثر  تالشي  الى 
أياً كان يطلب األفضل في مستوى  صغيرة وأصبح العميل 
مستفيضة  بدراسة  القيام  التأمين  شركات  وعلى  الجودة، 
للسوق والعمالء المحتملين والحاليين، والوقوف على رغبات 
على  التعرف  وكذلك  لديهم،  الشراء  دافع  ودراسة  العمالء 
المشاكل التي تعترض تسويق الخدمة وأخيراً التعرف على 
رد فعل العمالء بعد اإلنتفاع بالخدمة،وألهمية موضوعنا هذا 
نوصي الدارسين في المجاالت التجاريه والمتخصصين في 
التسويق أن يولوا اهتماماً بالتسويق في قطاع التأمين حتى 
تكون هنالك قاعدة بحثية متينة في تسويق خدمات التأمين. 



  يعتبر التأمين من القطاعات الخدمية التي إكتسبت أهمية 
كبرى في عصرنا الحالي فهو وسيلة أمان لتغطية الخسائر 
األفراد  تصيب  قد  التي  المخاطروالحوداث  عن  الناجمة 
والمؤسسات، فضالً عن اإلعتبارات المتعلقة بكونه أداة من 
للتأمين  فإن  ذلك  على  وعالوة  واإلستثمار،  اإلدخار  أدوات 
أهمية مقدرة في إزدهار حركة التنمية اإلقتصادية، ويتجلى 
للمؤسسات  الثقة  عامل  توفير  في  دوره  خالل  من  ذلك 
والمشاريع بمختلف أنواعها وأحجامها في ممارسة نشاطها 
دون أية محاذير أو مخاوف، فهو يعمل على توفير صمام 
األمان والحماية لها، بحيث يحيل مختلف المخاطر التي قد 

تتعرض لها إلى قطاع الشركات العاملة في سوق التأمين.

به  ويتأثر  اإلقتصاد  في  يؤثر  التأمين  فإن  الحال  وبطبيعة 
بوتيرة طردية، فكلما كان اإلقتصاد قوياً ومتماسكاً إنعكس 
فالرخاء  وتطوراً،  إزدهاراً  التأمين  نشاط  على  إيجاباً  ذلك 
التجارية  األعمال  وإنتعاش  لنمو  حتماً  سيدفع  اإلقتصادي 
وإقبال المستثمرين وتدافعهم من الداخل والخارج إلقتناص 

التاأمين واالإقت�ساد
متلزمة النــــــمو

ندى محمد أحمد
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الفرص التي يوفرها لهم ذلك اإلقتصاد، وتبعاً لذلك يتضاعف 
لصعود  يؤدي  مما  المختلفة،  بأنواعه  التأمين  على  الطلب 
إقتصادي حيوي ومهم،  نفسه كنشاط  نجمه وسطوعه في 
المعني،  اإلقتصاد  على  وسالماً  برداً  ذلك  ينعكس  ثم  ومن 
خالل الفوائد التي يقدمها التأمين ودوره في تحقيق توازن 
السوق وزيادة اإلنتاجية، فضال عن كونه بديل عن اإلدخار، 
وتجنب  األموال  ورؤوس  اإلستثمار  تشجيع  في  مزاياه  وله 
تجميدها، كما أنه يؤثر في ميزان المدفوعات )الذي يشتمل 
على قيمة الصادرات والوارادت( ويوضح الوضع اإلقتصادي 
للدولة، ويبرز أثره في رصيد العمليات التأمينية التي تخضع 
لعملية مقايضة بين أموال التأمين الصادرة و أحوال التأمين 

الواردة.
وربما كان إستخراج النفط في البالد عام 1999 وماترتب 
العملة  في سعر صرف  وإستقرار  إقتصادي  نمو  من  عليه 
المحلية  األمثلة  من  لإلستثمار  مواتياً  مناخاً  أفرز  الوطنية 

الواضحة في هذا الصدد.
في  السودان  إنفصل جنوب  عندما  ذلك  من  النقيض  وعلى 
الرئيسي  المصدر  النفط  خروج  ثم  ومن  2011م،  يوليو 
زعزعة  إلى  أدى  العامة،  الموازنة  من  الصعبة  للعملة 
السلبي بين عملية  التباين  الخلل في  اإلقتصاد جراء  أركان 
اإلنتاج  قلة  بموازاة  مهولة  بصورة  المتصاعد  اإلستهالك 
مما أفضى إلنهيار العملة الوطنية، ويترتب على ذلك مآالت 
خطيرة على اإلقتصاد، فتتشكل بيئة إقتصادية طاردة لكل 
ولعل  التأمين،  قطاع  فيها  بما  واإلستثمار  األعمال  أنواع 
أعلنت  فقد  ذلك،  على  مثال  خير  كير(  )هوم  محال  نموذج 
وإغالق  إستثماراتها  تعليق  عن  الماضي  يوليو  نهاية  في 
فروعها المختلفة في أنحاء البالد مؤقتاً وقرر رئيس مجلس 
إدارة هوم كير إتخاذ الخطوة بسبب “األوضاع االقتصادية 
الراهن”  الوقت  في  العمل  إستمرار  تُصعب  التي  المُعقدة 
وشكى من تضارب القرارات اإلقتصادية فيما يتعلق بالعمل 
الوضوح  وعدم  بـ”الضبابية”  يتصف  بات  الذي  التجاري 
كما قال في حديثه لموقع )باج نيوز( متهماً جهات لم يسمها 
إستثناءات  منح  عبر  اإلستثمارية  البيئة  تشويه  على  تعمل 
ألفراد محددين ومنعها عن آخرين كما تعهد بالتراجع عن 
قراره، ودعا إلى فتح تحقيقات حول بعض ممارسات العمل 
التجاري بالبالد ومحاسبة المتسببين في هز الثقة بين رجال 
األعمال والجهات ذات الصلة،ولعل الممارسات المشار إليها 
أعاله تقودنا لقضية الفساد التي تطرق عليها الدولة مؤخراً 
والسبل..  الوسائل  بشتى  مكافحته  على  تعمل  إنها  وتقول 

وعلى رأى المثل أفلح إن صدق.
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�أ�ستات

لدعم  المهمة  االقتصادية  األنشطة  من  التأمين  قطاع  يعد 
خالل  من  وغيرها  والمالية  والزراعية  الصناعية  القطاعات 
توفير الضمان لمختلف أنواع الحماية ضد األخطار المستقبلية 
التي تواجه األفراد وأموالهم ومؤسساتهم المالية واالقتصادية. 
إن تدني الوعي التأميني لدى قطاع كبير من الجمهور يعتبر 
من أهم العقبات التي تواجه شركات التأمين السودانية وتقف 
الخاصة  الخطة  من  االمرجوة  األهداف  تحقيق  دون  حائاًل 
في  لتضخ  التأمين  مظلة  في  لتكون  اإلستثمارات  بضمان 

شريان موارد الدولة.
 كما أن نقص الوعي التأميني لدى قطاع عريض من المواطنين 
في السوق السوداني يمثل تحديًا حقيقيًا يواجه تقدم شركات 
الظاهرة  هذه  على  للتغلب  الجهود  كل  بذل  فينبغي  التأمين، 
السلبية، التي من شأنها خلق مناخ غير صحي ما بين العميل 
المورد  هذا  من  الدولة  خزانة  وحرمان  التأمين  وشركات 

اإلقتصادي.
لدى  التأميني  الوعي  إنخفاض  مظاهر  بعض  أدناه  وأورد   
مختلف  في  التأمين  قطاع  مع  المتعاملين  من  كبير  جمهور 

صوره:
عدم إدراك الفرد إحتياجه للتأمين فقد تكون لديه القدرة   .1 
المالية على شرائه، وأيضاً قد يكون مدرًكا ألهمية التأمين 
لكنه ال يعلم أي نوع من المنتجات التأمينية هو ما يحتاج 

إليه فعالً.
بقراءة  التأمين  قطاع  مع  المتعامل  الفرد  إهتمام  عدم   .2
مما  التأمين،  بوثيقة  الموجودة  واإلشتراطات  الشروط 

يتسبب في ظهور تقاطعات عديدة مع شركة التأمين.
عدم االلتزام بتنفيذ توصيات شركات التأمين عند معاينة   .3

الممتلكات المراد تأمينها. 

ال�س�دق فقيري

وقيمة  التأمين  لسعر  المطلقة  األولوية  يعطي  العميل   .4
من  المقدمة  التأمينية  الخدمة  عن  النظر  بغض  القسط 
بإحتياجاته  يفي  الذي  التأميني  المنتج  أو  الشركة  خالل 

مع عدم اإلكتراث لخدمة ما بعد البيع.
يدفعها  التي  التكلفة  وأن  التأمين؛  أهمية  بعدم  األفراد  شعور 

لشراء التأمين هي عبء وثقل يرهق ميزانيته.

من وجهة نظرنا أدناه نقاط لمعالجة نقص الوعي التأميني:

استغالل األحداث والحوادث الجسيمة وطرح دور التأمين   .1
مثل حادثة البص أو حريق القطار ، أو غيرهما ألنها تخلق 
وصرف  البيع  بعد  ما  خدمة  على  والتركيز  مناسبة  بيئة 
التعويضات واإلعالن عنها حتى يمكن أن نمد جسور الثقة 

مع المواطنين.
مخاطبة الدولة إلصدار تشريعات جديدة تعمل على إلزام   .2
المجتمع بشراء أنواع من التأمين بشكل إجباري، مثل إلزام 
أصحاب وأرباب العمل بشراء تأمين مسئولية رب العمل، 
وكذلك  العامل  على  الواقع  الضرر  بحجم  إلرتباطه  نظًرا 

مسئولية المنتجات وغيرها.
العمل على زيادة الوعي التأميني لدى الجمهور طبقاً لنوع   .3
ندوات  عقد  ذلك  على  مثال  معهم،  يتناسب  الذي  التأمين 
األموال  وأرباب  البنوك  بقطاع  للعاملين  تأمينية  ودورات 
مع  تتناسب  التي  التأمينية  األنواع  وتوضيح  واألعمال، 

نشاطهم مثل تأمين االئتمان والضمان.
رغبات  تلبي  جديدة  تأمينية  منتجات  ابتكار  على  العمل   .4

العمالء، وعدم االعتماد على المنتجات النمطية.
استخدام اإلعالم المرئي والمسموع والمقروء في بث رسالة   .5 
التعليم  مراحل  في  دراسية  مادة  إضافة  وكذلك  التأمين 
المختلفة توضح مبادئ التأمين وأهدافه وأهميته بالنسبة 

للمجتمع وإلقتصاد الدولة.
التسويقي  بالقطاع  العاملين  مهارات  تنمية  على  العمل   .6 
على  والحث  دوري  بشكل  تدريبية  ودورات  ندوات  بعقد 
للحديث  أولوية  وإعطاء  الخدمة  سعر  على  التركيز  عدم 
عن الخدمة المقدمة من شركة التأمين ونوع المنتج الذي 

يتناسب مع نشاطه.
رفع مستوى مقدرات مقدمي الخدمة )مواجهي الجمهور(   .7
في تقديم شرح كامل وبصورة مبسطة لكل طالب خدمة، 
حسب المجال الذي يعمل فيه واإليثار بإعطاء بدائل تكون 
أكثر اقناعاً لهذا العميل والعمل علي طمأنته بجودة وجدية 
خدمات مابعد البيع،وكيف ستكون الشركة بجانبه طالما 
مع  تواصل  في  وظل  الوثيقة  واشتراطات  بشروط  التزم 
الشركة عبر الوسائط المتاحة لتوفير المعلومات الضرورية 

آنياً تسهيالً للمهمة.

الوعي التاأميني
واأثره في التنمية االقت�سادية
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مرثــــــــية 

على أعتاب العيد يرقب الناس 
فجر يومه األول مثل النجيمات 
الفجر  بوابة  على  الحيرى 

واألمنيات تنثال كالتواشيح تلف 
أدخنة  وتخفي  العطيرة  األمكنة 

العود والصندل أضواء الثريات حتى 
يبقى  عطراً  والمفارش  الثياب  تتعتق 

ليحدث عنه عناق التزاور والتوادد والتواصل 
كأنما  الثياب  جديد  إلرتداء  تأهب  في  والناس  النبيل، 

يؤرخون لميالد جديد عنوانه الفرح البهيج، ويسبق الرؤى 
طيوفاً وطيوباً يستدفئ التالقي بها، ألن العيد مسرح التمني 
تهليالت  يردد  الكبار  ولهج  الجميل،  والتصافي  والتعافي 
وتكبيرات العيد تارة وعذب األمنيات تارة أخرى من طعوم 

الحلوى والمكسرات والمخبوزات.

الشجن،  ولواعج  الذكرى  من  أطياف  المنافي  أفق  وفي 
فثمة حبيب يستحث الخطى للعودة لدفء األهل والعشيرة 
في  العائد  ولحمة  الخريف،  بدايات  في  األرض  ودعاش 
والعشق  المحبة  مواويل  بإجترار  جميل  وترقب  إنتظار 
والتالقي الحميم، وعلى الشط دموع تغتسل لتخفي الوجوه 
الحزانى من سيماء عيد نهانا شرعنا الحنيف من التحزن فيه 
إال بإعتصار المواجع وإحتقان المدامع، فكثيرون يفتقدون 
مع  ورفقة...  وعشيرة  وجيرة  وولدانا  آباءاً  مرحمتهم  أهل 
القلب  البكاء يعتصر  حزن آخر تصنعه عوابر األحداث ألن 

ويحنو به ثم يجبر العيون األخر على التباكي... 

اآلن تحل الذكرى السنوية لرحيل األستاذ إسماعيل حمدان 

اإ�سماعيل حـمدان
 عام على الرحيل

إغماضته  أغمض  حيث  األبيض  لمدينة  طريقه  مسرى  في 
تندلتي...  بمدينة  روضته  في  مرقده  وتوسد  األخيرة 
من  نحواً  عمل  الرابع  عقده  في  أبنوسي  فتى  اسماعيل... 
مذهل،وهو  بنحو  خبره  الذي  التأمين  قطاع  في  عقدين 
إداراتها  في  عمل  للتأمين  البركة  شركة  في  البدريين  من 
المختلفة باإلكتتاب والمطالبات، وحينما خبر مديروه 
العمالء  مع  تعامله  وحسن  العاطفي  ذكاءه 
اآللي  الفحص  مكتب  إدارة  إليه  أوكلو 
ساعة  حتى  به  وظل  بامدرمان 
إختتم  األخير...  والوداع  الرحيل 
إسماعيل آخر أيام العمل بإيداع 
الشركة  خزينة  المالية  عهدته 
مداعباً زمالءه بجميل التهاني 
األستاذ  وهاتف  والتبريكات 
شركة  مدير  حسن  أحمد  آدم 
للتأمين لموادعته قبيل  البركة 
السفر، ولم يدر بخلده أن القدر 
مضى  مفجعاً...  رحيالً  يخبئ 
والصالح  الصالة  بسيماء  إسماعيل 
كما ولدته أمه، ذهب مرضياً عنه بنقاء 
مع  مقعده  تبوأ  أنه  المظان  وحسن  الروح، 
وفادته  أكملو  أن  بعد  والنبيين  والشهداء  الصديقين 

بباب الريان...

ياللفجيعة... ما أقسى رحيلك ياإسماعيل... تبددت كل اآلمال 
مشاعر،  بال  بارد  مجرد طقس  االعياد  وأصبحت  واألشواق 
الترى  التي  الحرى  األدمع  غشاوة  في  تجمع  المنى  وكل 
سوى إبتسامك ومداعبتك الودودة لزمالئك وكثير إحترامك 
لعمالئك بالشركة اللذين حدثوا عنك بجميل الصفات والمآثر 
والجيران  والرفقة  باألحباب  المحتشد  العزاء  سرادق  في 

والعابرين على توله.

سريرتك  بحسن  الناس  وشهادة  الخلق  دماثة  فيك  وننعى 
نبتهل  وبها  الجميل...  وتصدقك  نيتك  وصفاء  وسيرتك 
لخالقك برجاء المغفرة والقبول وأن يمن على أهلك بالصبر 
والسلوى في صغيرتيك وزهرتيك ذواتي التسع والسبع من 
قطاف نسلك وبقية من وجودك الجميل فينا... إنا لله وإنا 

إليه راجعون.
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هذا المونديال مجتمعة.. وكيف يكون التأمين عليها وماهي 
أحد  أو  ككل  الفريق  لها  يتعرض  أن  يتوقع  التي  المخاطر 
نجومه وكم بلغت الميزانية التي رصدتها الحكومة الروسية 

لهذه المناسبة الكروية الكبيرة ؟
حسب مجلة أطلس اإللكترونية بلغت ميزانية هذا المونديال 
11بليون تقريباً ويتوقع لها أن تبلغ 15.7 بليون دوالر في 
العام 2022 بقطر بزيادة 46% علماً بأن الميزانية النهائية 
بليون دوالر ولم  بالبرازيل كانت 9.4  العالم 2014  لكاس 
نظمتها  عندما   2010 العام  في  بليون  الخمسة  تتجاوز 
)الفيفا(  القدم  لكرة  الدولي  اإلتحاد  إفريقيا ويعتبر  جنوب 
القدم  لكرة  القومية  والفرق  والالعبين  الراعية  والجهات 
محالً  وغيرهم  والحكام  الناقلة  وأطقمها  التلفزة  وقنوات 

للتأمين وبمثابة األخطار المطلوب التأمين عليها.
ماهى المخاطر المتوقعة ؟

هنالك عدة مخاطر يمكن أن تحدث في مثل هذه المناسبات 
الكبيرة وتخلف ورائها خسائر فادحة في األرواح والممتلكات 
من  سبب  ألي  المناسبة  الغاء  خطر  الطليعة  في  ويأتي 
المهمة  الفرق  ذات  الدول  بعض  مقاطعة  مثل  األسباب 
أو لهجوم عسكري متزامن مع  للمونديال ألسباب سياسية 
هذه  تغطية  قيمة  بلغت  وقد  الكتروني،  أولهجوم  المناسبة 
المخاطر بحسب مجلة أطلس االلكترونية 1.5 بليون دوالر 
والدعاية  الراعية  والجهات  التلفزة  قنوات  حقوق  متضمنة 

والتذاكر المسترجعة.
كذلك فإن خطر اإلرهاب زاد من مخاوف الجهات المنظمة 
للمونديال وقد رصدت له مبلغ 250 مليون دوالر لتغطيته 
أسرهم  أفراد  أو  الالعبين  إختطاف  خطر  أيضا  وهنالك 
للفريق  دوالر  مليون   25 مبلغ  له  رصد  والذي  ومحبيهم 
تأهل  فريقاً  ثالثين  بأن  علماً  لالثنين،  دوالر  مليون  و800 

لتصفية نهائيات المونديال بروسيا 2018.
معلوم أن كبار نجوم كرة القدم ذوي القيمة السوقية العالية 
أن  كما  المونديال  هذا  في  القومية  فرقهم  إلى  يعودون 
إستقدام هؤالء النجوم للعب لصالح بلدانهم األصلية يكلف 
مالية  مبالغ  البلدان  بتلك  القدم  لكرة  القومية  اإلتحادات 
يلعبون  التي  األندية  لصالح  النجوم  ألولئك  كتأمين  ضخمة 
لها، وكلما زاد عدد النجوم المحترفين في ذلك الفريق كلما 
زادت قيمته وبالتالي زادت قيمة تأمينهم تبعاً لذلك. ويراعى 
والبطولة  وأعمارهم  مواهبهم  الالعبين  قيمة  تقدير  في 

واألندية التي لعبوا له ومواقعهم في تشكيل الفريق.
الفرق  جميع  لتأمين  الكلي  المبلغ  أن  بالنشر  ورد  وقد 
مليون   17,26 بلغ   2018 مونديال  في  المشاركة  القومية 

دوالر أمريكي بزيادة 64% عما كان عليه في العام 2014.

تابعوا  الذين  الماليين  من  غيري  مثل  مؤخراً  تابعت      
2018.ومن  روسيا  مونديال  في  المستديرة  الساحرة 
بالفريق  السامبا  فريق  جمع  الذي  الرائع  اللقاء  مشاهداتي 
الصربي في المستطيل االخضر...كان الفريق الصربي قدر 
التحدى نازل خصمه األصفر نزال الكبار ولم ترهبه سمعة 
مشمراً  اليسير  من  بها  وسار  اآلفاق  طبقت  التي  السامبا 
باألصفر  أن نظن  كدنا  بها من اليغني مغرداً.. حتى  وغني 
سوءأ لوال أنه تدارك نفسه بهدف جدد به الثقة في نفسه ثم 

أردفه بآخر أكد به هيمنته وسيطرته على الموقف.
لعب فريق السامبا وإستحوذ تماما على الكرة وترك خصمه 
وتألقوا  لعبوا  الحلقة...  في  الدراويش  كما  يدور  حائراً 
يتبادلون  أتابعهم وهم  اإلمتاع.. كنت  وابدعوا وأمتعوا غاية 
الكرة بينهم وأتابع اقدامهم كيف تفعل بالمستديرة.. رأيت 
ذلك الـ )نيمار( العجيب.. فسحرني حتى ظننت أن هنالك 
الكرة بقدمه وإن كنا ال نراه.. جالت بخاطري  خيط يربط 
في تلك اللحظة.. أسئلة عديده من شاكلة أين يلعب )نيمار(

البرازيلي  الفريق  قيمة  تبلغ  وكم  قيمته  تبلغ  وكم  هذا 
في  المشاركة  الفرق  قيمة  تبلغ  كم  بل  وشموسه،  بنجومه 

د.ابراهيم الخزامي

زاوية ت�أمينية

كاأ�ض العــــــالم
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بقلم اأ. نور عط�المن�ن علي

اأ�ست�ذ الإح�س�ء الإكتواري بج�معة الخرطوم

عدالة الت�سعير... روؤية مفاهيمية 

كانت  سواء  للخسارة  القدم  منذ  االنسان  يتعرض 
التطور السريع  في ممتلكاته أو في حياته , ومع 
في المجاالت اإلقتصادية والصناعية زاد هذا الخطر 
ولذلك كان البد من إيجاد وسيلة لمواجهة ذلك الخطر 
مواجهته  المؤسسات  أو  األفراد  على  يصعب  الذي 
لوحدها. جاء التأمين للحماية من الخسارة المالية 
, وقد إختلف في تعريفه التأمينيون واإلقتصاديون 
واإلحصائيون واإلكتواريون والماليون والرياضيون 
يتفق  الجميع  ولكن  اختصاصه  حسب  على  كل 
التأمين  ألن  الخسارة«  حدوث  »امكانية  أنه:  على 
اليصح إذا كان حدوث الخسارة مؤكد أو مستحيل، 
األساليب  إستخدام  من  البد  كان  السبب  ولهذا 
اإلحصائية  الطرق  في  المتمثلة  السليمة  العلمية 
العادل  القسط  لحساب  واإلكتوارية  والرياضية 
القانونية  الشروط  احد  هو  الذي   ”not-unfairly«

لتسعير التأمين.

السعر  يختلف  أن  تعنى  التأمين  لسعر  بالنسبة  العدالة    
تناسبآ  السعر  يتناسب  أن  بمعنى  الخطر  درجة  بإختالف 
من  السعر  إلختالف  هذا  ويؤدي  الخطر  درجة  مع  طردياً 
له  للمؤمن  بالنسبة  بل يختلف  التعاقد،  عند  له آلخر  مؤمن 
نفسه من فترة زمنية ألخرى كلما استحدثت ظروف تستدعي 
إتباع  أن  كما  الخطر.  وقوع  إحتمال  لزيادة  نتيجة  ذلك 
سياسة متوسط السعر ال يحقق العدالة ألنه يكون أقل من 
الالزم بالنسبة للوحدات المؤمن عليها والتي تتعرض لدرجة 
المؤمن  للوحدات  بالنسبة  الالزم  من  وأكبر  أعلى  خطورة 
هذه  يجعل  مما  أقل  خطورة  لدرجة  تتعرض  والتي  عليها 
المنشودة  العدالة  التأمين. ويمكن تحقيق  الفئة تحجم عن 
بدرجة معقولة عن طريق تقسيم وحدات الخطر إلى فئات 
متجانسة – إعتمادآ على العوامل المؤثرة فى درجة الخطر 
– يكون لكل منها سعر خاص بها وتعتبر هذه تفرقة عادلة.

هذه  تحكمان  نظريتان  هنالك  العالمي  المستوى  وعلى   
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التفرقة هما:
العدالة اإلكتوارية Actuarial Equity وبمقتضاها على   .1

كل مؤمن له أن يدفع سعراً يتناسب مع معدل خسارته
على  وبمقتضاه   Social Equity اإلجتماعية  العدالة   .2

المؤمن له أن يدفع سعراً يتناسب مع قدرته المالية.
ويجب على شركات التأمين الموازنة بين هاتين النظريتين.

المهمة  الوظائف  من  التأمين  تسعير  وظيفة  تعتبر 
أسعار  تقدير  فإن  عامة  وبصفة   ،)Insurer(للمؤمنين
بدون  إذ  نفسه  التأمين  لقيام  األولى  الخطوة  يعد  التأمين 
والمؤمن  المؤمن  بين  التعاقد  عملية  التتم  األسعار  تقدير 
التأمين  سعر  وضع  مسئولية  فإن  أخرى  ناحية  ومن  له، 
المناسب يقع على عاتق المؤمن بمعنى أنه إذا كان منخفضآ 
يعاني المؤمن من خسائر متتالية تؤدي إلى إفالسه وإذا كان 
لتنافس  نتيجة  السوق  من  خروجه  إلى  ذلك  يؤدى  مرتفعاً 
من  البد  نفسه  الوقت  وفي  األخرى  التأمين  شركات  أسعار 
مع  السعر  يتناسب  بحيث  اإلعتبار  بعين  له  للمؤمن  النظر 

درجة الخطر الذي يتعرض له.

وعند تحديد سعر التأمين يجب على متخذ القرار أن يراعي 
تحقيق األهداف التالية:-

جذب اكبر عدد من العمالء.   .1
أو  ربح  تحقق  التي  الشروط  الفضل  وفقاً  ذلك  تحقيق   .2

فائض. 
تحقيق العدالة بين طرفي عقد التأمين.   .3

اإلشراف  وهيئات  الحكومية  الهيئات  تتدخل  وعادة   
والرقابة في األسعار للتأكد من اآلتي:-

أال يكون السعر مبالغا فيه من جانب شركات التأمين.   •
أال يكون هنالك منافسة غير مشروعة في مجال أقساط   •

الخطر الذي يطبق عليه السعر.

عند تسعير أي منتج فإن الشركة أو المصنع أو المؤسسة 
السلعة  تسعير  يسهل  ولذلك  مقدماً  الفعلية  التكلفة  تعرف 
-بإستثناء  التأمين  في  التسعير  عند  الخدمة،ولكن  أو 
مقدماً  التعرف  التأمين  شركة  فإن   - الحياة  على  التأمين 
المؤمن  الخطر  تحقق  عند  سداده  الواجب  التعويض  قيمة 
الخسارة  قيمة  على  أساسية  بصفة  يتوقف  األمر  ألن  منه 
على  إعتماداً  بها  التنبؤ  يمكن  والتي  تتحقق  التي  الفعلية 
تعتمد  والتي  قيمتها  إلى  باإلضافة  المطالبة  تكرار  معدل 
إال  متوسطاتها،  حساب  على  التقليدية  اإلكتوارية  األساليب 
المتوسط  استبدلت حساب  الحديثة  اإلكتوارية  األساليب  إن 
المطالبة متغيران  المطالبة وقيمة  بإعتبار أن معدل تكرار 
عشوائيان ينتج عنهما متغير عشوائي آخر وهو مجموع قيم 

المتغيرات  لتلك  السليم  العلمي  التنبؤ  ويتطلب  المطالبات. 
معرفة التوزيعات اإلحتمالية لها.

التوزيعات  إستخدام  فإن  العامة  التأمينات  مجال  في 
قيم  بمجموع  والمتعلقة  التسعير  عملية  في  اإلحتمالية 

المطالبات له أهمية خاصة ألنه يمكن من اآلتي:-
حساب القسط الصافي )قسط الخطر(.  •

في  االنحرافات  لمواجهة  الالزم  المخصص  تحديد   •
المطالبات الفعلية عن المطالبات المتوقعة.

اتخاذ أي قرار يتعلق بمحفظة التأمين سواء كان متعلقاً   •
بحد اإلحتفاظ أو أسعار إعادة التأمين.

 Ruin“ الدمار  أو  اإلفالس  إحتماالت  تحديد   •
المؤمن  مطالبات  تزيد  أن  إحتمال  أي   ”Probability

لهم عن األقساط والمخصصات.
تلخيص جميع البيانات المتعلقة بمحفظة التأمين ككل   •

في شكل نموذج كمي واحد.

 ومن المعلوم أنه ال يمكن التوصل إلى التوزيعات اإلحتمالية 
لظاهرة ما إال من خالل معرفة التوزيع الفعلي لها باسلوب 
المنطلق  ذلك  ومن   , والدقة  والسهولة  السرعة  بين  يجمع 
التكنولوجي  التطور  ظل  في  البيانات  قواعد  أهمية  جاءت 
والحجم الهائل من البيانات الذي نشهده حالياً. ونستنتج من 
التأمين تمثل جانباً  البيانات بالنسبة لقطاع  ذلك أن قاعدة 
سليمة  علمية  أسس  على  القطاع  إدارة  متطلبات  من  مهماً 
المطالبات  لعدد  الفعلي  التوزيع  إلى  الوصول  على  تساعد 

وقيم المطالبة ومن ثم التوزيع اإلحتمالي لهما.

التأمين  في  العادل  السعر  حساب  يتم  ال  السودان  في  أما 
هو  الذي  اإلكتوارية  العلوم  على  إعتماداً  علمية  بطريقة 
وتقييم  لتقدير  واإلحصائية  الرياضية  لألسس  تطبيق 
الخطر في التأمين وفي مختلف المؤسسات المالية، فكثيًرا 
خالل  من  للمكتتبين  الشخصية  التقديرات  على  يعتمد  ما 
في  الذي اليدخل  القسط  متوسط  لتقدير  السابقة  الخبرات 
حسابه العوامل التي تؤثر في درجة الخطر على حسب نوع 
التأمين مما ينتج عن ذلك قسط غير عادل. فمثالً في تأمين 
السيارات المالكي عادة ما يحدد معدل السعر بنسبة 2% من 
بناءاً  يحسب  لم  الذي  الشامل  للتأمين  السيارة  تأمين  مبلغ 
على العوامل التي تؤثرفيه ومنها عوامل تخص قائد السيارة 
مثل: العمر, النوع, الحالة االجتماعية, المهنة, سنوات الخبرة 
وخصم  المطالبة  عدم  خصم  الصحية.  الحالة  القيادة,  في 
العديد  تناولتها  التي  العوامل  من  المتفوق،وغيرها  الطالب 
أهميتها،  على  وأكدت  العالم  في  والبحوث  الدراسات  من 
السعر،  معدل  حساب  في  المتقدمة  الدول  طبقتها  وأيضاً 
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األمر الذي يحتم على بقية الدول بما فيها السودان إستخدام 
تلك العوامل حتى تتحقق العدالة في حساب القسط،فمثالً 
نجد كثيراً من الدراسات توضح أن اعمار السائقين التي تقل 
خطورة  أعلى  فئات  هم  65سنة  من  اكثر  أو  سنة   25 عن 
المسئولة والتي  المتهورة وغير  الفئة  تمثل  األولى  أن  حيث 
تقود السيارة لفترات طويلة بينما تمثل الفئة الثانية الشيوخ 
الذين حالت الكثير من األمراض من قيادتهم بصورة جيدة 
الشباب  أن يتساوى هؤالء مع فئات  العدل  ولذلك ليس من 
األصحاء والمسئولين في سعر تأميني واحد , وكذلك األمر 
لبقية العوامل حيث أثبتت الكثير من الدراسات أن الرجال 
يحققون أعلى نسبة حوادث من النساء لذلك البد أن يحظوا 
بمعدل سعر أعلى، وأيضاً المتزوجين من الفئة العمرية أقل 
من 25 سنة أقل حوادث من غير المتزوجين لنفس الفئة مما 

يقل سعرهم التأميني.

بإعتبارها  نفسها  السيارة  تخص  عوامل  هنالك  وأيضاً 
موضوع التأمين مثل: الموديل, الماركة, سنة الصنع, الغرض 
من إستخدام السيارة, قوة المحرك وعدد السيارات المملوكة 
وغيرها وكذلك الجراج والمنطقة الجغرافية التي توضح أن 
السيارة التي تستعمل في منطقة ذات كثافة سكانية وكثافة 
مروريه عاليتين أعلى معدل سعر من غيرها فليس من العدل 
أن يتساوى السعر للسيارة التي تستخدم في والية الخرطوم 
فاألمر  لذلك  ومرورية،  سكانية  كثافة  أقل  أخرى  والية  مع 
بأخذ  العادل  السعر  تحديد  في  العلمية  إنتهاج  إلى  يحتاج 

العوامل التي تؤثر في درجه الخطر في اإلعتبار.

تأمين  تسعير  كان  العربية  مصر  جمهورية  في  فمثالً 
السيارات التكميلي يعتمد على السعة اللترية للسيارة وعلى 
أساس إستخدام معدل سعر واحد وقدره 4% من مبلغ تأمين 
السيارة لجميع أنواع السيارات فيما عدا اليابانية والكورية 
الصنع حيث يزيد القسط بنسبة 25% وال فرق في السعر إال 
التحمل وخصم  للسيارة ووحدة  اللترية  السعة  على أساس 
ذلك  بعد  أما  1994م  يناير  قبل  ذلك  وطبق  المطالبة  عدم 
مبلغ  من  قدره %5  واحد  معدل  أساس  على  السعر  فتحدد 
اليابانية  عدا  فيما  السيارات  أنواع  لجميع  السيارة  تأمين 
والكورية حيث يزيد بنسبة 20% وهنالك فرق في السعر على 

أساس عمر السيارة ووحدة التحمل وخصم عدم المطالبة.

لتأمين  السنوي  للقسط  الموحدة  التعرفة  أن  نجد  حيث 
السيارات التكميلي من االتحاد المصرى للتأمين 5% من مبلغ 
تأمين السيارة حتى عمر 10 سنوات ويرتفع إلى 6.25% في 
حالة السيارات الياباني والكوري ولكن ما يحدث حاليا في 

السوق يتراوح مابين %2 - %6.25.

وهنالك أقساط إضافية لقدم الموديل حسب التعرفة الموحدة 
يزيد عمرها  التي  للسيارات  السنوي  القسط  من  بواقع %5 
عن 10 سنوات وحتى 15 سنة و10% للسيارات التي يزيد 
يزيد عمرها عن  التي  للسيارات  عمرها عن 15سنة و%20 
20 سنة وتطبق النسب 10%, 15%, 20% على التوالي. تمنح 
شركات التأمين عمالءها الذين يقومون بالتأمين لديها على 
أكثر من سيارة تابعة للمؤمن له أو زوجته أو أوالده القصر 
السيارة،  على  المستحق  القسط  من   %10 قدره  تخفيضآ 
اإلعتبار حيث  المطالبة في  وكذلك يدخل عامل خصم عدم 
بقيمة  التجديد  قسط  صافي  من  خصماً  له  المؤمن  يمنح 
التأمين  سنة  خالل  مطالبة  أي  تقديم  عدم  حالة  في   %20
أي  تقديم  عدم  حالة  في  و%50   %40 و%30،  السابقة 
مطالبة خالل سنتين أو ثالث سنوات وأربع سنوات متتالية 
سابقة على التوالي. وأيضاً تمنح المؤمن له تخفيضات في 
الحوداث  الناشئ عند  الضرر  القسط مقابل ما يتحملة من 
التي تقع للسيارة المؤمن عليها. وقد إعتمد السوق المصري 
في حساب السعر في تأمين السيارات التكميلي على خبرة 
األسواق األخرى وخاصة السوق اإلنجليزي مع إضافة بعض 
عن  فترة ألخري  من  المصري  السوق  خبرة  من  التعديالت 
الحالية  فاألسعار  ثم  ومن  للتأمين  المصري  اإلتحاد  طريق 
ألغلب فروع التأمينات العامة غير متناسبة مع الواقع بسبب 
إختالف العوامل التي تؤثر على درجة الخطر من بلد آلخر 
و لذلك البد من تطبيق األسس العلمية -التي اليختلف عليها 
الذي قد  فالعامل  يتناسب مع طبيعة كل دولة  بما  اثنان - 
يؤثر بدرجة كبيرة )أي له تأثير معنوي( في تسعير التأمين 
يحتم  مما  بدرجة ضعيفة  يؤثر  أو  آخر  بلد  في  يؤثر  ال  قد 
ضرورة تحديد العوامل المؤثرة في درجة الخطر التأميني 
الدراسات  كل  أوصت  ولهذا  تأثيرة.  درجة  من  والتأكد 
والبحوث العلمية المصرية -وهي كثيرة -التي تناولت هذا 
الجانب من تأمين السيارات بضرورة إتباع األساليب العلمية 
تحكم  أن  ويتعين  التأمين،  تسعير  في  اإلكتوارية  والطرق 
أسعار التأمين قواعد فنية اليجوز الخروج عنها، وأن تأخذ 
في اإلعتبار جميع العوامل المتعلقه بالسيارة وقائد السيارة 
والطريق والمنطقة الجغرافية من أجل الوصول الى كفاية 

وعدالة السعر سواء للمؤمن لهم أو لشركة التأمين.

التأمين نظراً إلختالف العوامل  ويطبق ذلك على كل فروع 
تختلف  كما  آخر،  الى  فرع  من  الخطر  درجة  في  المؤثرة 
العوامل في فرع التأمين الواحد بإختالف أنواعه. فمثآل في 
المؤثرة في حساب سعر  العوامل  تختلف  السيارات  تأمين 
كما  األسطول  عن  التجاري  السيارة  عن  المالكي  السيارة 
يختلف تسعير التأمين الشامل عن تسعير التأمين اإلجباري.
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شاعرة النيلين روضة الحاج تسجل 
حضوراً موسوماً بالجمال في شركة 

البركة للتأمين..

م�ساهير في البركة 
اإحتفى به� المدير الع�م والع�ملون 

وخ�سي�سة الحرائر..
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سفر  تأمني  وثيقة  إلبراز  األجنبية  السفارات   لطلب  وتلبية  املسافر  وسالمة  صحة  على  حفاظًا 
على  بالقصرية  ليست  فرتة  منذ  للتأمني  الربكة  رشكة  درجت  فقد  التأشرية  على  للحصول 
وهي  العاملية   Mapfre رشكة  مع  بالتعاون  وذلك  للجمهور   السفر  تأمني  خدمات  تقدمي 
للمسافرين  اخلدمة  هذه  تقدمي  يتم  حيث  اجملال  هذا  يف  والرائدة  األوىل  العاملية  الرشكة 

يف أنحاء العامل اخملتلفة باملزايا والتغطيات املذكورة ادناه:
احلوادث  حاالت  يف  وطنه  خلارج  سفره  أثناء  )املسافر(  له  املؤمن  السفر  تأمني  وثيقة  تغطي 
واملرض املفاجئ الذي يستدعي العالج واإلقامة باملسشفى يف بلد السفر - تغطي الوثيقة 
إعادة   - الطارئ  األسنان  عالج  تكاليف   - االمر  استدعى  ان  للمريض  مرافق  وإقامة  سفر  تكاليف 
 - وصولها  وتأخري  األمتعة  فقدان   - له  املؤمن  وفاة  حالة  يف  الوطن(    ( اإلقامة  بلد  إىل  اجلثمان 
 - عليه  املؤمن  أرسة  أفراد  أحد  وفاة  بسبب  املفاجئ  السفر  تكاليف   - املغادرة  مواعيد  تأخري 

فقد جواز السفر - رخصة القيادة وغريها من التغطيات االخرى بالوثيقة.

خدمة تأمني السفر

سافر
بأمان 
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�إ�سرت�تيجيات

اإلدارة والمستويات اإلدارية الوسطى بالمنشأة. 
تدعيم المركز التنافسي والثقة.  -

بالنسبة للمستثمرين:
مخاطر - يصعب تقييمها.  ـ 

السبب الرئيسي لهروب المستثمرين من األسواق المالية   -
إطار  في  تعمل  كانت  إذا  الجيدة  والشركات  النامية 

حوكمة ضعيفة. 
للدخل  ثابتة  نمو  معدالت  لتحقيق  األساسى  المعوق  ـ 

القومى والسيولة والدين العام. 

بالنسبة للمجتمع:
الحوكمة يعنى عدم كفاءة استخدام  عدم تطبيق قواعد  ـ 

رأس المال وسوء توزيع المدخرات. 
ـ زيادة تكلفة رأس المال وانخفاض معدالت النمو. 

لعدم  األساسى  السبب  يعد  الحوكمة  قواعد  تطبيق  عدم  ـ 
االستقرار واألزمات المالية واالقتصادية. 

وتعمل قواعد الحوكمة على تحقيق االتى:
الشركة  اموال  تخصيص  و  المالى  االداء  مراجعة  ضمان   

ومدى االلتزام بالقانون. 
ضوء  فى  االجتماعية  الشركة  مسئولية  على  االشراف  ـ 

قواعد الحوكمة الرشيدة.
ادارة  محاسبة  من  تمكن  ادارية  هياكل  وجود  ضمان  ـ 

الشركة امام مساهميها.
بالشركة(  العاملين  غير  )من  المستقلة  المراقبة  وجود  ـ 
على المديرين و المحاسبين وصوال الى قوائم مالية على 

اسس و مبادئ محاسبية عالية الجودة.
كل  عن  االفصاح  تضمن  نزيهة  تصويت  عملية  وجود  ـ 
الناخبين  أصوات  من  صوت  لكل  المادية  الحقائق 
وتمكن المساهمين من ممارسة حقوق ملكيتهم لتحقيق 

مصالحهم االقتصادية

العائد من تطبيق قواعد الحوكمة في شركات التأمين: 

تطوير وتنمية مهارات وقدرات العاملين.  ـ 
تعظيم الوقت المخصص لدراسة االستراتيجيات وفرص  ـ 

النمو واحتياجات النشاط. 
تطوير نظم اإلنذار المبكر الكتشاف المخاطر الهامة. ـ ـ 

الحد من تعرض المنشأة للغرامات المالية.  ـ 
بناء الثقة بين المنشأة وأصحاب المصالح.  ـ 

أصل استراتيجى يزيد من قيمة المنشأة.  ـ 
الوفاء بالمتطلبات االلزامية والقانونية.  ـ 

االحتفاظ بالثقة بين المنشأة وأصحاب المصالح. ـ 

مصطلح  يشير  عام  بشكل  الشركات:  حوكمة  مفهوم   
حوكمة الشركات إلى مجموعة القوانين والقواعد والمعايير 
التى تحدد العالقة بين إدارة الشركة من ناحية، والممولين 

وأصحاب المصالح من ناحية أخرى.

وتهدف الحوكمة الى تحقيق االتي:
ذى  لكل  يسمح  بما  المساءلة  و حق  والشفافية  العدالة  ـ 

مصلحة ان يستجوب االدارة.
أغلبية  أو  أقلية  سواء  عامة  بصفة  المساهمين  حماية  ـ 

وتعظيم عائدهم.
متاجرة  منع  و  الشركات  فى  بالسلطة  المتاجرة  منع  ـ 

أصحاب السلطة التعسفية.
مراعاة مصالح المجتمع والعمال. ـ 

تدفق األموال المحلية والدولية و تشجيع جذب االستثمار.  ـ 

أهمية حوكمة الشركات: 

بالنسبة للشركة:
مستوى  على  الحوكمة  لقواعد  السليم  التطبيق  عدم  ـ 
تقييم  انخفاض  إلى  يؤدى  ككل  الدولة  و  المنشآت 

الشركات. 
كفاءة التشغيل / الربحية  ـ 

مجلس  دور  تدعيم  شأنه  من  الحوكمة  قواعد  تطبيق  ـ 

العائد من تطبيق
قواعد الحوكمة في �سركات التاأمين

د. محمد الصافي

الجهاز القومي للرقابة على التأمين
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العباس علي يحي العباس

قطار ال�سوق

ذلك  على  سارت  التي  األغاني  أكثر  وما  والسهاد..  واللوعة 
المنوال.

الشاعر  بها  جاد  حرى،  زفرة  تعد  الشوف  قطار  فأغنية 
بها  وتغنى  البالبل،  بها  وشدون  محجوب،  علي  المهندس 
حسين شندي، وقد سبقهم إليها فنان عطبرة بابكر حسين 
رابح، المعروف بالذكار، وبالتالي فهو له قصب السبق في 
إلى  ذلك  يعود  وربما  إجادتها،  في  تباروا  وقد  بها  التغني 

انتمائهم الحميم جميعاً إلى عطبرة.
قطار الشوق متين ترحل تودينا.. 

نشوف بلداً حنان أهلها ترسى هناك ترسينا

النفس،  علي  تأثيرها  في  شديدة  األغنية  هذه  جاءت  وقد 
ملحاحة في استجدائها للقطار، ليبدر في الميعاد، ويحرك 
حبيبه  الحبيب  يالقي  حتى  المحطات  وينسي  العجالت، 
هذه  تأثير  شدة  ترجع  وربما  الشوق،  جمر  يطفئ  وبذلك 

األغنية، الرتباط كل عناصرها بعطبرة.
عاتبة  أغنية  واالنتشار،  الذيوع  من حيث  األغنية  هذه  وتلي 
القطار، وتستجديه  أخرى تصب حمم غضبها ولومها علي 
أن  خواتيمها  في  له  تدعو  بل  أخذه،  الذي  الحبيب  ليعيد 
يتكسر حته حته، وتستدرك أن يسلم الحبيب، واألغنية يقول 

مطلعها:

لحزنها.  ويحزن  لفرحها  يفرح  أمته،  ضمير  هو  الشاعر 
فهو  وبالتالي  الوجدان،  تخاطب  لغة  في  ذلك  عن  ويعبر 
في  يحدث  ما  ويترجم  وتطلعاتها،  وأحالمها  آمالها  يصور 
الوجدان  لغة  هو  الشعر  كان  وإذا  تحوالت..  من  المجتمع 
أن  الوجدان، لذلك نجد  الغنائي هو لغة صميم  الشعر  فإن 
األغنيات قد عبرت عن بعض األفكار المستوحاة من التطور 
أو التخلق الذي يحدث للمجتمع.. ومن المالحظ أن وسائل 
السفر، حظيت بكثير من زفرات الشعراء السودانيين، والتي 
قد  السفر  كانت وسائل  وإذا  األغنيات..  تجلت في عدد من 
حظيت بحظ وفير من تلك األغنيات، من بين األشياء األخرى، 
السفر  وسائل  بين  من  األسد،  نصيب  نال  قد  القطار  فإن 
ساهمت  نقل  كوسيلة  القطار  أهمية  من  وبالرغم  قاطبة.. 
طالب  ويقل  المستشفي،  يحمل  فهو  المسافات،  طي  في 
لم  ذلك  كل  ان  إال  السائح،  ويجلب  الموظف،  وينقل  العلم، 
من  يحدثه  وما  األحبة،  تفريق  في  المتمثل  جرمه  له  يغفر 
لوعة وما يضرمه من أشواق.. الشيء الذي أثار عليه حفيظة 
العشاق والمحبين، فجادت قرائحهم بكثير من الدرر، والتي 
في  اتفقت جميعاً  أنها قد  إال  التناول  اختلفت في شكل  إن 
التعبير عن ألم الفراق ومرارة األشواق وجوى الحنين، عندما 
ينتزع القطار حبيباً ويقذف به بعيداً عن حبيبه، مخلفا األلم 
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من بف نفسك ياقطار ورزيم صدرك قلبي طار
وينو الحبيب إنت شلتو جيبو يا القطار

ثم تأتي رائعة المبدع، الراحل حسن خليفة العطبرواي، التي 
الحنين، حيث  األشواق وتباريح  الفراق وجوى  بآالم  تنضح 

يقول:
قطارو حل يا ناس

قطارو حل ترك لعمري االآلم والمذلة

وتتوالى األغاني العاتبة على القطار، لتطل من بينها إحدى 
أغاني البنات التي تناجي قائلة:

حبيبنا يوم سفرو ما ورانا قام قطرو
واللوعة  الدموع  من  مزيداً  القطار، مخلفة  وتتدافع عجالت 
التي  بكلماته،  القرشي  الكريم  عبد  لنا  فيجود  وااللتياع، 

يصدح بها الراحل عثمان الشفيع مردداً:
القطار المر فيهو مر حبيبي

بالعلي ما مر يا الشلت مريودي
القطار يتهادى حل في وادينا

يال نجري نشوفو المن زمن ناسينا

من  لنا  فتلوح  اإلبداع،  مواكب  تتبعها  القطار  قافلة  وتمر 
التي  عطبرة،  أغنية  عبدالطيف،  جمال  المبدع  رائعة  بينها، 
لحنها طارق جويلي، وتمايلت مع أنغامها طربًة فرقة عقد 

الجالد المبدعة:
لما القطار صفر وقف بهرتني صورة عطبرة

دي محطة الوطن الكبير كانت تضج متحضرة
ونزلت ماشي على الرصيف أغبش هدومي مغبرة

لنا  فيلوح  القطار،  علينا  يطل  األخيرة  قبل  محطته  وفي 
المطرب أحمد الصادق، وهو يصدح قائالً:

القطار دور حديدو مني شال زولي البريدو
شوقي ولع فيني نار ما كتب عنوان بريدو

قولو لي كيفن أعيدو 

القطار، في محطته األخيرة، يبدو  وقبل أن تتوقف مسيرة 
لنا البلبل الصداح أحمد شارف، وهو يردد بصوته الشجي:

الزول ما عنده ذوق الزول منو السقاهو ألمي الحوض
الزول منوا صفر قطار نياال
لي حبيب شاال الزول منو

وهكذا يظل القطار سادراً في رحلته متنقالً بين المحطات، 
وال  المحبين،  لعنات  تثنيه  ال  والبشريات،  الخيرات  حامالً 
إليه،  ينظرون  ال  الذين  أولئك  مع  الشعراء، متسامحاً  عتاب 
يقرب  من  نفسه،  القطار  أن  متناسين  الزاوية،  هذه  إال من 

المسافات، وبالتالي يجمع األحبة.
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اإ�س�رة حمراء 

القـــــــيادة
اأثناء هطول 
االأمطار 

الحاالت  أكثر  من  األمطار  هطول  خالل  القيادة  تعتبر 
من  والحرص  الحذر  من  الكثير  وتتطلب  المزعجة، 
اآلخرين  وسالمة  النفس  سالمة  على  حفاظاً  ؛  السائقين 

أيضاً على الطريق.

على  ال�س�ئق  ت�س�عد  التي  والإر�س�دات،  الن�س�ئح  بع�س  اأدن�ه 
قي�دة اآمنة خالل المطر:

الخاصة  السيارة  مساحات  صالحية  من  التأكد   **
مدى  من  والتأكد  وجدت،  إن  والخلفي  األمامي  بالزجاج 
لو  حتى  صباحاً  بالسيارة  الخروج  قبل  وعملها  فعاليتها 
تم االطالع على النشرة الجوية، ولم تكن هناك أي بوادر 
دورية  بطريقة  تفقدها  األفضل  ومن  محتملة،  ألمطار 
غير  أو  تالفة  كانت  إذا  إصالحها  أو  وتغييرها  ومستمرة، 

صالحة قبل دخول موسم األمطار.

** خالل هطول األمطار يجب توخي الحذر أثناء القيادة، 
والحفاظ على سرعات معتدلة وأقل من تلك السرعات التي 
أو  االنزالق،  لحاالت  تجنباً  وذلك  بها  القيادة  على  اعتدت 

فقدان السيطرة على السيارة بسبب السرعات المرتفعة.

وتشغيل  النوافذ،  إغالق  يجب  األمطار،  هطول  عند   **
التكييف بدرجة حرارة مناسبة مع درجة الحرارة الخارجية 

منعاً لتشكل البخار داخل السيارة وانعدام الرؤية.

** االبتعاد عن أماكن تجمعات مياه األمطار.
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معارف

هو  جديداً  عصراً  اليوم  نعيش   
جديداً  واقتصاداً  المعرفة،  عصر 
المعرفة،  على  المبني  االقتصاد  هو 
قاموس  يحددها  ذاتها  بحد  والمعرفة 
هي  بأنها  االنجليزي  اكسفورد 
الخبرات والمهارات المكتسبة من قبل 
التعليم  أو  التجربة  خالل  من  شخص 
مجال  في  معروف  ماهو  مجموع  أو 
في  المتخصصة  والمعرفة  معين، 
المختلفة  والخدمات  الصناعة  مجاالت 
الدول  بين  ليس  المنافسة  محور  هي 
الشركات  بين  ولكن  فقط  نفسها 
مستوى  على  والخدمية  الصناعية 
من  القصوى  ولالستفادة  العالم، 
المعرفة نشأ علم ادارة المعرفة وهو من 
التي  الفعال  األثر  الحديثة ذات  العلوم 
التنافسي  الموقع  في  تؤثر  أن  يمكن 
للشركة، وتعتبر إدارة المعرفة هي أحد 
أن  بيد  المعاصرة،  الفكرية  التطورات 
الكتسابها  والسعي  بالمعرفة  اإلهتمام 
تمتد  اذ  قديماً  يعد  عنها  والبحث 
حيث  وارسطو،  افالطون  الى  جذوره 
يقول افالطون بدون المعرفة لن يكون 
وأن  ذاته،  معرفة  على  قادراً  االنسان 
القادر على فهم  المعرفة وحده  حامل 
ولكن  بالوجود،  والمتمثل  به  المحيط 
ويتعمق  يتجدد  بالمعرفة  االهتمام 

بتعقد الحياة وتطورها.
المعرفة  إدارة  مفهوم  يتضمن  كما 
موارد  وتحليل  بتعريف  يتعلق  ما  كل 
المعرفة المتوفرة والمطلوبة والعمليات 
والتخطيط  الموارد  بهذه  المتعلقة 
الخاصة  األفعال  على  والسيطرة 
بحيث  والعمليات،  الموارد  بتطوير 
تحقيق  في  الكامل  االسهام  يحقق 

أهداف الشركة.
بالنسبة  المعرفة  إدارة  أهمية  وتكمن 
على  قدرتها  في  التأمين  لشركات 
المتعلقة  المعلومات  وتحليل  دراسة 
المنافسة  والوكالء والشركات  بالعمالء 
حيث يمكننا القول بأن شركة التأمين 

مفاهيم اإدارة المعرفة
في �ســــــركات التاأمين

إبتهاالت أحمد الطيب 

من خالل  لزبائنها  قيمة  على خلق  القدرة  لديها  كانت  اذا  تنافسية  ميزة  تمتلك 
استراتيجية تنافسية ذكية وفعالة تؤكد تميزها واختالفها عن منافسيها ويمكنها 
التقدم  لها  تضمن  أرباح  وتحقيق  السوقية  حصتها  وزيادة  مواجهتهم  من 

واالستمرار في سوق التأمين.
اإلدارة  مشروع  نجاح  في  رئيسية  عناصر  تعد  عوامل  مجموعة  هنالك  أنه  بيد 

المعرفية في شركات التأمين وهي:
التركيز على قيم الشركة وأهميتها وضمان الدعم المالي من اإلدارة العليا.  -

تبني غاية واضحة ولغة مفهومة لدفع المستخدم للمعرفة واالستفاده القصوى   -
من النظام المعرفي.

)المشاركة  ثقافة  لخلق  التحفيز  وطرق  أساليب  في  تغيير  عملية  تبني   -
المعرفية( وإشاعتها في الشركة.

األفراد  كون  المعرفة  نقل  عملية  لتسهيل  المعرفية  القنوات  تعدد  ضمان   -
العاملين في الشركة لهم طرق مختلفة لتنفيذ األعمال والتعبير عن أنفسهم.

دعم االدارة العليا التام وهذه مسأله إساسية إلقامة المشروع المعرفي وتوفير   -
الموارد الالزمة لذلك وتحديد أنواع المعرفة ذات األهمية لنجاح الشركة.

ونستخلص مما ذكر في هذه السطور أنه ال بد لشركات التأمين االهتمام بإدارة 
المعرفة لضمان االستمرار في المنافسة في سوق التأمين خاصة في هذا العصر 

)عصر المعرفة(.
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الت�سنيف االإئتماني المتميز )مدخًل(
زي�دة القدرة التن�ف�سية ل�سرك�ت التك�فل

بالتزاماتها التعاقدية، أو جودة األوراق أو المنتجات المالية 
وفي نفس الوقت، ال يعتبر التصنيف ضماناً بقدرة المؤسسة 

على الوفاء بالتزاماتها.
العالمية بمثابة  التصنيف  التصنيف من قبل شركات  ويُعد 
ومقياس  العالم  أمام  المالية  والمؤسسات  للبنوك  الهوية 
لتقدير  مقياس  ألية مؤسسة. وهو  المالية  األوضاع  لمعرفة 
في  بالتزاماتها  الوفاء  على  المقترضة  الجهة  قدرة  مدى 
سداد  عدم  مخاطر  آخر  بمعنى  أو  المقرضين،  مواجهة 
وفوائده  القرض  بالتزاماته(قيمة  الوفاء  في  المقترض 

)للمقرض. والتصنيف االئتماني يمكن أن يكون: 

مفهوم التصنيف االئتماني

هو عبارة عن رأي محلل متخصص أو مؤسسة متخصصة 
في المالءة االئتمانية للمؤسسات، أي التنبؤ بقدرتها ورغبتها 
في الوفاء بالتزاماتها المالية ودرجة المخاطر التي تواجهها، 
أو المالءة االئتمانية إلصدار نوع معين من السندات أو أي 
ذات  المخاطر  على  إعتماداً  وذلك  أخرى،  مالية  التزامات 

العالقة.
عملية  عن  عبارة  بأنه  االئتماني  التصنيف  يُعرف  كما 
المستقل  المستقبلي  للتقييم  المعلومات  توفير  إلى  تهدف 
الوفاء  على  وقدرتها  المالية  المؤسسة  مالئمة  مدى  بشأن 
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االقتصادية.
4.  المقترض.
5.  المقرض.

مالية  مؤسسات  والسماسرة(مصارف،  الوسطاء   .6
واستثمارية(.

الشروط التي يجب توافرها عند التصنيف االئتماني:

الوضوح والشفافية والمصداقية.  .1
الدقة خصوصاً عند تقييم المخاطر.  .2

تغطية كبيرة لألسواق المالية واألدوات التمويلية.  .3
والقومي  المحلي  المستوى  على  اإلهتمام  تعددية   .4

والعالمي.
للمرجعية  فعال  بإطار  القرارات  متخذي  إمداد   .5

اإلستثمارية.
هو  والدول  للشركات  بالنسبة  التصنيف  فإن  عام  وبشكل 
أو  الدين  رد  على  منها  كل  قدرة  على  التركيز  وهو  نفسه، 
الوفاء بالتزاماتها، ومع ذلك تستخدم الوكاالت معايير تقييم 

مختلفة.
التمويل  عن  معلومات  اإلئتماني  التصنيف  يقدم  ال  للدول: 
الحكومي، كالعجز والدين فقط، ولكنه يقدم أيضاً معلومات 
سياسية واقتصادية أخرى، مثل مستوى الدين للدولة ككل، 
األهداف االقتصادية، ودرجة استقرار الوضع السياسي في 

الدولة.
للشركة  المالية  المعلومات  على  الوكاالت  تركز  للشركات: 

واإليرادات واألهداف الربحية.

ما هي أشهر وكاالت التصنيف اإلئتماني؟

توجد وكاالت عديدة للتصنيف االئتماني في العالم نحو 150 
شركة، ولكن أشهرها ثالث وكاالت، وهي، وكالة »ستاندارد 
آند بورز« نشأت عام 1860، ووكالة موديز التي نشأت في 
من  وكاالت  الثالث  اعتماد  وتم  فيتش،  ووكالة   ،1909 عام 

هيئة البورصة واألوراق المالية األمريكية عام 1975.

:)S&P( ستاندرد آند بورز

هي شركة خدمات مالية ومقرها في الواليات المتحدة، وهي 
والتحليالت  البحوث  تنشر  التي  هيل  مكغرو  لشركات  فرع 
المالية على األسهم والسندات،ويعود تاريخ الشركة إلى سنة 

.1860
مؤسسة موديز وهي شركة قابضة، أسسها جون مودي في 
عام19091، تقوم باألبحاث االقتصادية والتحليالت المالية 
المالية  القوة  وتقييم مؤسسات خاصة وحكومية من حيث 
 400 يقارب  ما  على  موديز  مؤسسة  وتسيطر  واالئتمانية 

%من سوق تقييم القدرة االئتمانية في العالم.

للدولة)الجدارة االئتمانية السيادية(  .1
االستثمار - شركة  بنك - صناديق  المالية(  2/للمؤسسات 

تأمين(
التمويل،  عمليات  سندي،  قرض  إئتمانية(قرض،  3/عملية 

التوريق.

من المستفيد من التصنيف االئتماني ؟

الحكومات والمنظمين لألسواق المالية.  .1
2.  رجال األعمال واالقتصاديين والمحللين الماليين.

والتنمية  المالية  باألسواق  المعنية  الدولية  المنظمات   .3

م�سطفى ال�سيد 

م�س�عد الرئي�س التنفيذي للحي�ة وال�سحية

�سركة عين للت�أمين التك�فلى - الكويت
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للتصنيف  الدولية  فيتش  أومؤسسة  فيتش  وكالة 

االئتماني:

هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة هيرست، في 12 
مجموعة  في  حصتها  بزيادة  هيرست  قامت   2012 أبريل 
نولز  الشركة من قبل جون  إلى 50 % وقد تأسست  فيتش 
باسم  نيويورك  مدينة  في   1913 ديسمبر   24 في  فيتش 
شركة فيتش النشر، وإندمجت مع شركة IBCA المحدودة 

ومقرها لندن في ديسمبر عام 1997.
لقد تراجعت مصداقية وكاالت التصنيف االئتماني بعدما ثبت 
الشركات  لبعض  منحتها  التي  التقييم  درجات  صحة  عدم 
المالية األخيرة كانت وكاالت  والدول، ويؤكد ذلك أن األزمة 
التصنيف االئتماني سبباً فيها، حيث أعطت الوكاالت الثالث 
األمريكية،  العقاري  الرهن  ألوراق  ممتازاً  إئتمانيا  تصنيفاً 
إندالع  بعد  إتضح  والتي  العقار  بضمان  دين  أوراق  وهي 
األزمة المالية عجز أصحابها عن سداد ديونهم. وقد إعترفت 
شركة موديز بارتكابها أخطاء تتمثل في سوء تقييم خطورة 
أنها إتخذت إجراءات  سندات الرهن العقاري، وأشارت إلى 
وإصدارها  عملها  طرق  تحسين  بغرض  الداخلية  للمراقبة 

للتقييم.

مفهوم المالءة المالية لشركات التأمين:

األموال  إمتالك  على  القدرة  بأنها  المالية  المالءة  تُعرف 
الكافية لمقابلة االلتزامات المالية أو هي الفرق بين األصول 
والخصوم بحيث يكون هذا الفرق دائماً في صالح األصول 
الوفاء  على  قادرة  التأمين  شركة  بأن  القول  يمكن  حتى 
بالتزاماتها. كما أن حملة الوثائق ال يهمهم فقط قدرة الشركة 
على الوفاء بالتزاماتها اآلن، وإنما يهمهم قدرة الشركة على 

الوفاء بالتزاماتها طوال مدة سريان الوثيقة.
الهدف من تصنيف المالءة المالية لشركات التأمين:

يعتبر تصنيف المالءة المالية هو تقييم للقوى المالية لشركة 
التأمين وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه حاملي الوثائق 
المالية  المالءة  تصنيف  من  والغرض  المصلحة.  وأصحاب 
لشركة التأمين هو تقديم رأي موثوق به من جهة خارجية 
مستقلة بشأن القوة المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها 

التعاقدية للمؤمن له ولألطراف ذات العالقة.
ما هي المعايير المستخدمة لتحديد التصنيف االئتماني أو 

تصنيف القوة المالية لشركات التأمين ؟
تقييم  ذلك  من  والهدف  األعمال  مخاطر  وضع  تقييم   .1
والعائد  المحتمل  والعائد  التأمين  عمليات  مخاطر 
الهدف  ولتحقيق  المخاطر.  تلك  المحتمل عن  المستدام 

نقوم بتحليل اآلتي: 

مخاطر قطاع التأمين والدولة.  -
الوضع التنافسي لشركة التأمين.  -

العوامل الفرعية المخاطر الدولة أ.   
المخاطر االقتصادية  -

المخاطر السياسية  -
مخاطر النظام  -

سيادة القانون وثقافة السداد  -
ب. العوامل الفرعية لمخاطر القطاع التأميني

العائد على األسهم  -
المخاطر المتعلقة بالمنتجات التأمينية  -

-  العوائق الناتجة من سوق التأمين
معدل نمو سوق التأمين  -

االطار المؤسسي لشركة التأمين  -
التأمين من خالل ستة  التنافسي لشركة  الوضع  يتم تقييم 

عوامل فرعية هي:
مستوى األداء التشغيلي   -

-  العالمة التجارية )السمعة(
المكانة السوقية  -

مستوى قنوات التوزيع  -
التنوع الجغرافي  -

أنواع المنتجات وخطوط األعمال اإلضافية  -
2/تقييم وضع المخاطر المالية 

معيار رأس المال واألرباح
معيار وضع المخاطر

يتم قياسه من خالل خمس عوامل هي:
تنوع المحفظة االستثمارية.  -
الرافعة المالية االستثمارية.  -

المخصصات لتقلب رأس المال واألرباح.  -
مخاطر صرف العملة األجنبية.  -

التعويضات لمزايا العاملين.  -

معيار المرونة المالية

يتم من خالل ثالث عوامل هي:
الرافعة المالية.  -

الرسوم اإلدارية والعمومية( الثابتة(.  -
الحصول على رأس المال والسيولة الخارجية.  -

تقييمات أخرى قد تؤدي إلى تغير التصنيف

1/إدارة المخاطر والحوكمة
يتم دمج إدارة المخاطر والحوكمة في تقييم يتدرج بمستوى 
قوي جداً إلى مستوى ضعيف ويعكس تنفيذ إدارة المخاطر 

وفقا لإلستراتيجية الموضوعة للشركة.
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الجودة الشاملة.
المالية  للقوة  للتصنيف  الدولية  اإلسالمية  الوكالة  منهجية 

لشركات التأمين.
يعتبر تصنيف الوكالة للقوة المالية لشركة التأمين هو تقييم 
للقوة المالية لها وقياس مدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها 
يقدر  كما  معها،  اآلخرين  والمتعاقدين  الوثائق  حملة  تجاه 
تصنيف مدى متانة القوة المالية في المستقبل،كما يخضع 
تصنيف الوكالة لمجموعة من العوامل الكمية والنوعية وهي:
الدولة  مخاطر  تحليل  على  النوعي  التقييم  يعتمد  اوالً: 

بالنسبة لشركة التأمين واألوضاع واألعمال فيها.
الميزانية  لقوة  تقييم  على  الكمي  التقييم  يعتمد  ثانياً: 
العمومية للشركة وأدائها التشغيلي بإستخدام مجموعة من 

اإلختبارات المالية على األداء المالي للشركة.
المالية  للقوة  للتصنيف  الدولية  اإلسالمية  الوكالة  منهجية 

لشركات التأمين

أوال النوعية
مخاطر الدولة:

الرقابة اإلدارية والسياسية.  .1
األوضاع االقتصادية السائدة.  .2

األوضاع السائدة في قطاع التأمين.  .3

نموذج األعمال:
خطة واستراتيجية األعمال.  .1

اإلدارة.  .2
الضوابط التشغيلية.  .3

برنامج إعادة التأمين.  .4

ثانياً الكمية
قوة الميزانية العمومية: أ. 

الرسملة.  .1
السيولة.  .2

جودة الموجودات.  .3
كفاية االحتياطيات لمواجهة الخسائر.  .4

2/التحليل الشامل
المالي  لألداء  والضعف  القوة  لمستوى  شامل  تحليل  يُعد 
في  العاملة  بالشركات  مقارنة  للشركة  الدائم  والتشغيلي 

نفس القطاع والدولة.

3/السيولة
يركز على قدرة الشركة لتغطية احتياجاتها من السيولة في 

ظل وضع السوق واألوضاع االقتصادية.

وكاالت التصنيف اإلسالمية البديل الشرعي 

الجودة  بنظام  يسمى  عما  الشرعي  التصنيف  يختلف 
الشرعية للمنتجات المالية اإلسالمية، غرار النظام المسمى 
I.S.O، الذي يعني امتالك المؤسسة المالية مستندات تعكس 

معايير الجودة.
المالية  والمنتجات  للمؤسسات  التصنيف  فكرة  أن  كما 
بجانبين،  بهما  المتعاملين  الهتمام  إنعكاس  هي  اإلسالمية 

هما:
االلتزام الشرعي ومتطلباته.  .1

2.  المالءة المالية.

أبرز مؤسسات التصنيف اإلسالمية
الشركات  بتصنيف  خاصة  الماليزية  التصنيف  وكالة   .1

اإلسالمية الماليزية 
الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف  .2

من  وانطلقت  2006م  اإلسالمية  التصنيف  مؤسسات  اقدم 
اإلسالمية  البنوك  من  عدد  بتأسيسها  وقام  البحرين  مملكة 
وتقدم  اإلسالمي  والمصرفي  المالي  القطاع  خدمة  وهدفها 

نوعان من التصنيف هما:
-  تصنيف فني)ائتماني(

تصنيف شرعي.  -
الهيئة الشرعية للرقابة والتصنيف  .3

للبنوك  العام  للمجلس  العمومية  الجمعية  بإجماع  انطلقت 
تصنيف  عليه  اطلقت  بما  تعنى  وهي  جدة،  في  اإلسالمية 
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معوق�ت الت�أمين الزراعي 

وعدم  الزراعي  التمويل  ضعف  في  الزراعي  التأمين  معوقات  إجمال  يمكن 
توفر الدراسات واألحصاءات المساعدة في إتخاذ القرارات وضعف تطبيقات 
مخافة  زراعية  مشاريع  في  الدخول  عن  المزارعين  وإحجام  التقنية  الحزم 

اإلعسار فضالً عن ضعف الوعي بالتأمين الزراعي.

نوافذ للحلول.. 

بإستيراد طلمبات  الزراعي  التأمين  في  للتأمين  البركة  تجربة شركة  تعتبر 
ري حديثة تعمل على نحو مزدوج في العطش والغرق بسحب المياه وري 
المناطق الجافة وفق تقسيمات لمجموعات وفرق فنية من منسوبي الشركة 
ونجدتهم  المزارعين  إسناد  في  الجادة  المحاوالت  إحدى  هي  المختصين 
بوالية  الزراعي  البنك  أن  بلغنا  أن  وجيد  الحال،  لمقتضيات  وفقاً  بسرعة 
الجزيرة قد أبرق للشركة باإلشادة والتكريم والعرفان بجهدها الذي يمتد في 
تأمين تمويل المشاريع الزراعية في الجزيرة وحلفا الجديدة والرهد وشرق 

وغرب سنار والدمازين والخرطوم.

الإقت�س�د الأخ�سر..

البيئية وهو توجه  المخاطر  اإلقتصاد األخضر ويعنى خفض  يعتبر مفهوم 
مغاير لمفهوم اإلقتصاد البني ويعني التنمية الملوثة للبيئة، ويعتمد اإلقتصاد 
األخضر على الزراعة الخضراء في المساحات الصغيرة كالمحميات والصيد 
وزيادة اإلستثمارات في األصول الطبيعية لمعالجة ازمات الغذاء والتوظيف 
ومحاربة الفقر، ويمكن أن تتولى جماعات وإتحادات صغار المزارعين هذا 
التوجه عبر تحفيز خريجي الزراعة بمشاريع المشاتل والمناحل والمصائد 
بدالً من وجودهم في حقول الهدر الطالبي بالعمل كمعلمين او إداريين ونحو 

ذلك. 
ال�سرورة للتعليم التقني..

)أفندية(  بيضاء  ياقات  مجتمع  أصبحنا  فقد  الشفاهية  ثقافتنا  لتأثير  نظراً 
حيث تم هجر بعض التخصصات التقنية كالزراعة، إذ ال يأبه بها سوق العمل 
كثيراً، ولذلك فمن الضروري أن تركز سياسات الدولة في هذه المرحلة من 
اإلنفتاح اإلقتصادي على تحفيز الدراسات الزراعية والحيوانية وتوفر مشاريع 

للمتخرجين في هذا الحقل بما يؤمن مستقبل إقتصادي جيد للبالد.

 ورقة اأخيرة ..

شركة البركة للتأمين... إخضرار الممشى والمقصد

الت�أمين الزراعي... غر�س ونم�ء 

حول الوثيقة..

بنوعيها  الزراعي  التأمين  وثيقة  تشمل 
تأمين الثروة الحيوانية وتأمين المحاصيل، 
من  للمزارعين  ضمانة  تعتبر  حيث 
عبر  باإلنتاج  تلحق  التي  الخسارة  خطر 
الجوائح  آثار  وتخفيف  اإلعسار  تجاوز 
واألمراض  والعطش  كالغرق  الطبيعية 
وتعتبر  والعواصف،  والفيضانات 
)الق قبيل  من  للتأمين  القابلة  المحاصيل 

طن،القمح،الذرة،الدخن،السمسم،زهرة 
البستانية  الشمس،الخضروات،المحاصيل 

واألعالف(.
مف�رق�ت التمويل الزراعي..

من الغريب أن الدولة تمنح القطاع الزراعي 
مانسبته عشرين بالمائة من الموازنة العامة 
القاضية  والسياسات  التوجهات  ظل  في 
بوقف تمويل السيارات والعقارات وتوجيه 
وكان  اإلنتاجية  القطاعات  لتمويل  الموارد 
بحسب  السودان  بنك  من  القرار  ذلك 
أضر  قد   2014 العام  في  المنشور)3( 
التي  التأمين  وشركات  بالبنوك  كثيراً 
وتنويع محافظها  بدائل  إيجاد  إلى  عمدت 
للتعويض، ولكن أن يكون التمويل الزراعي 
بهذه النسبة الضعيفة فإن السودان يغازل 

حلم أن يكون سلة غذاء العالم. 

ي��سر جدو 
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Miscellaneous Accident Insurance: Aviation Insurance- (Hull and Liabilities)

Agricultural Insurance Live Stock Insurance:

Banker’s Blanket Bond (BBB):

Travel Insurance: Takaful Services
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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.

Marine Insurance Inland Transit Insurance:

Motor Vehicle Insurance:
a. Compulsory Third Party Policy
b. Comprehensive Motor Insurance Policy

Fire and Allied Perils Insurance

Engineering Insurance
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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).

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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فرع أمدرمان - شارع العرضة 2
فرع السوق المحلي3
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فرع شارع الستين5
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 فرع سنار10
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