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عزيزي القارئ.. 

ي�شرنا �أن نلتقي مجددً� في �لعدد �لر�بع من مجلتكم )�إتقان( على مم�شى خطى 
�إ�شتر�تيجية دعمت  �إلى قلوبكم قبل عيونكم، لنوثق م�شهدً� من �شر�كة  �لو�ثق 

�شركة �لبركة للتاأمين �أركان ميالدها...

�لم�شرفي  �لخبير  مد�ده  بع�ض  �شكب  معرفي  وثر�ء  بتنوع  �لعدد  هذ�  يمتاز 
�لذي  يو�شف  �أحمد  عدنان  �لم�شرفية  �لبركة  لمجموعة  �لتنفيذي  و�لرئي�ض 
�إ�شتبان مالمح �لتحديات �لتي يتوقع �أن تو�جه �لم�شارف �لإ�شالمية في �لعام 

2019م وقدم �شهمًا من ر�شيد م�شيرته �لمائزة فكرً� ون�شجًا وتجربة ودربة.

�ل�شود�ني  �لتاأمين  قطاع  على  �لت�شخم  �إ�شقاطات  لندوة  ر�شدً�  تطالعون  كما 
بح�شور  �ل�شيحة  و�شحيفة  للتاأمين  �لبركة  �شركة  بين  بال�شر�كة  نظمت  �لتي 

وم�شاركة نفر من �لعلماء و�لمهتمين.

كذلك �إختطت �لمجلة نهجًا جديدً� بتقديم نماذج �إقت�شادية م�شرقة �أ�شافت 
�إلى �لإقت�شاد �لوطني، وباكورتنا في هذ� �ل�شدد مجموعة رجل �لأعمال ها�شم 

هجو ولنا في رحابه �إ�شتدناء لثريات مجده.

ف�شاًل عن �لأبو�ب �لثابتة و�لأعمدة و�لمقالت و�أن�شطة �ل�شركة.

يتقدمنا ال�شكر لوفائكم 

الإفتتاحية

كلمتنا
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جملة ف�شلية ت�شدر عن �شركة �لربكة للتاأمني)�ل�شود�ن(
�لعدد �لر�بع - دي�شمرب 2018م

داخل العدد

24مقــــــال..
�إد�رة �لمخاطرة �أو �إد�رة �لخطر.. هي عملية قيا�ض 
لإد�رتها،  �إ�شتر�تيجيات  وتطوير  للمخاطر  وتقييم 
�إلى  �لمخاطر  نقل  �لإ�شتر�تيجيات  هذه  تت�شمن 

جهة �أخرى..

2016 48

32

08نـــــدوة..
�لت�شخم  “�إ�شقاطات  ندوة  في  �لمتحدثون  �أجمع 
�لبركة  �شركة  نظمتها  �لتي  �لتاأمين”  قطاع  على 
للتاأمين بالتعاون مع “�ل�شيحة” على ت�شرر قطاع 

�لتاأمين من �رتفاع �لت�شخم، 

19درا�شــــــة..
عجلتها  ت�شارعت  �لتي  و�لحد�ثة  �لتطور  حركة  �إن 
�ل�شناعية  �لمجالت  بكافة  �ليوم  عالمنا  في 
و�لمهن  �لعلوم  بع�ض  ظهور  �لى  �أدت  و�لقت�شادية 

�لتي لم تكن موجودة في �ل�شابق..

20مقــــــال..
�لتامين، بطبيعة عملها كموؤ�ش�شات  تو�جه �شركات 
�لمختلفة  �لمالية  �لمخاطر  من  عدد�  مالية، 
�د�رة  لم�شئول  ينبغي  و�لتي  ن�شاطها  تعتر�ض  �لتي 

�لمخاطر �للمام بها..
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مستشارو التحرير
د. �إبر�هيم �لخز�مي
�أ. �أحمد �لدرديري

�أ. عثمان �أبوبكر
�أ. �أمير علي
�أ. بلة �لعجب

سكرتارية التحرير
هاجر �لدومة 

رئيس التحرير
�أ. يا�شر جدو 

التصميم واإلخراج الفني 
�شهاب �لكندي 

+249  910600744

الطابعون
م�شروع �لجودة للطباعة

املرشف العام
�أ. �آدم �أحمد ح�شن 

هيئة التحرير

احملتويات

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

اآلراء واألفكار الواردة باجمللة تعرب عن أصحابها..

26اإدارة..
د�خل  �لأفر�د  �شلوك  هو  �لتنظيمي  �ل�شلوك 
عن  ت�شدر  �لتي  �لإ�شتجابة  به  ويق�شد  �لمنظمة، 
نتيجة  �أو  �لأفر�د  من  بغيره  نتيجة لحتكاكه  �لفرد 

لإت�شاله بالبيئة �لخارجية، 

32حـــــوار..
في  مرجعية  كمطبوعة  دورها  �إطار  وفي   )�إتقان( 
كل ما يتعلق بالفكر و�لممار�شات في عالم �لقت�شاد 
و�لمال، حاورت �لرئي�ض �لتنفيذي لمجموعة �لبركة 

�لم�شرفية..

�أخبار متفرقة  04
م على قطاع �لتاأمين 08 ندوة �إ�شقاطات �لت�شخُّ
�أثر �لإحتيال على �أد�ء �شركات �لتاأمين   16
20 �لمخاطر �لمالية.. عا�شفة في وجه �شوق �لتاأمين �ل�شود�ني 
�إد�رة �لمخاطر.. �لتحديات و�آفاق �لحلول  24
26 �ل�شلوك �لتنظيمي بالمنظمة.. �أدو�ر قــيادية 
بانور�ما 2018م  40
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الأخـــــــــبار

�لعام  �لمدير  نائب  عبد�هلل  محمد  ح�شن  �لأ�شتاذ  قال 
�لفائ�ض  توزيع  في  �شرعو�  �إنهم  للتاأمين  �لبركة  ل�شركة 
�لتاأميني لل�شركة عن �لعام �لمالي �لمن�شرم2017 بن�شبة 
11٫7٪ من �صافي الأق�صاط المدفوعة من �صاحب وثيقة 
�ل�شابقة،  �لأعو�م  فو�ئ�ض  معدلت  فاق  وقد  �لتاأمين 

الربكة للتأمني توزع الفائض التأميني بنسبة٪11.7

ل�شركة   �لعام   �لمدير   ح�شن   �أحمد   �آدم   �لأ�شتاذ  �أكد  
�لبركة  للتاأمين  ونائب  رئي�ض  �لإتحاد  �لعالمي  ل�شركات  
�لتكافل  و�لتاأمين  �لإ�شالمي  �أن  قطاع  �لتاأمين �ل�شود�ني  
�آخذ  في  �لتطور  و�لنمو، وقال  �إن �لتاأمين  يغطي  كافة  
�أوجه  �لحياة   بالمظلة  �لتاأمينية  لحفظ  مو�رد  و�أمو�ل 
�لم�شتثمرين  ول�شمان  �إ�شهام  �لقطاع  في دعم �لإقت�شاد 
للتاأمين  حققت  �شبقًا   �لبركة   �إن �شركة   �لقومي، وقال  
كبيرً� في  نمو �لفائ�ض �لتاأميني للعام 2017م  حيث  بلغ 
زيادة  اإلى  جانب  الأق�صاط،   ن�شبة 11٫7٪  من  �صافي  
�لكتتاب  ورفع �لمالءة �لمالية لل�شركة و�لإهتمام بتدريب 
من�شوبي  �ل�شركة  د�خليًا وخارجيًا ف�شاًل عن  �إفتتاح عدد 
من �لمكاتب تنفيذً� ل�شيا�شة �لإنت�شار �لجغر�في،  وم�شى  

�لتاأميني   �لوعي   ثقافة   ن�شر  لأهمية   حديثه   في   �آدم  
بالتنبيه بدور  �لتاأمين في دعم  �لإقت�شاد  �لقومي،  م�شيرً�  
�لعالمية   �لتاأمين   �إعادة   �لعالقات  مع  �شركات   لتطور  

و�لإيفاء باإلتز�مات  �ل�شركة تجاه  �لمعيدين .
جدير  بالذكر  �أن  �شركة  �لبركة  للتاأمين  �إ�شتقبلت  وفودً� 
قبيل   من  �لعالمية  �لتاأمين  �إعادة   و�شركات   و�شطاء  من 
و�ل�شركة  ري  وغانا  �لتاأمين  لإعادة   �لإفريقية  �ل�شركة  
�لمغربية لإعادة �لتاأمين و�شينا ري و�ل�شركة �لعالمية لعادة 
بالإ�شافة   ري    وتون�ض  ري   و�ثيوبيا  ري  و�آك�ش�ض  �لتاأمين 
للو�شطاء  �لعالميين،  و�أ�شاف  �آدم  �إن  هذ�  �لإقبال  على  
قطاع  �لتاأمين  �ل�شود�ني  يعني  �أنه  وجهة  لالإ�شتثمار�ت  

�لعالمية  و�شي�شهم  ذلك  في  ن�شر  �لتاأمين  �لتكافلي.

منذ  �ل�شود�ني  �ل�شوق  في  تتحق  لم  كبيرة  ن�شبة  وهي 
��شلمته،و�أ�شاف باأن توزيع �لفائ�ض �لتاأميني يعد �لتز�ما 
و�لتكافل  �لتاأمين  �أعمال  �لتي تحكم  �ل�شرعية  بال�شو�بط 
من  يتحقق  �لذي  �لفائ�ض  توزيع  في  و�لمتمثلة  �لإ�شالمي 

�أعمال �لتاأمين في كل عام.

رشكة  الربكة  للتأمني  تستقبل  
رشكات  ووسطاء  تأمني  عامليني 

اأ�شحت وجهة للم�شتثمرين
و�شركات اإعادة التاأمين.. 
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عقدت �شركة �لبركة للتاأمين حلقة علمية تدريبية في منتدى �لمعرفة 
�لتاأميني �لذي تعكف �ل�شركة على عقده دورياآ، وقال �لأ�شتاذ عثمان 
بتطوير  يهتمون  �إنهم  �لأعمال:  لتطوير  �لعام  �لمدير  م�شاعد  �أبوبكر 
قدر�ت �لعاملين ودعم �لإت�شال �لموؤ�ش�شي �لد�خلي و�لخارجي لجهة 
جهته  من  �لإنتاجية ،  وزيادة  �لوظيفي  و�لولء  �لتعاطف  على  �لتو�فر 
�أفريقيا  بجامعة  �لمحا�شر  �إدري�ض  �أحمد  �لدين  ن�شر  �لدكتور  �أكد  
�لعالمية في �شياق  �لمحا�شرة �لتي قدمها بقاعة �شركة �لبركة للتاأمين  
بعنو�ن �لولء �لوظيفي ودوره في تحقيق ر�شا �لعمالء ، �أكد �أن �لولء 
�لوظيفي يمثل �أحد �أهم مكونات �لإنتماء �لمهني �لذي يعني �لإخال�ض 
�لوظيفي  �لولء  باأن  و�أ�شاف  �ل�شركة،  من�شوبي  بين  و�لمودة  و�لتبني 
يوفر للعامل �إ�شتقر�رً� نف�شياآ وي�شاعد على تحقيق �أف�شل عائد وظيفي 
للمهنة و�لفرد ويقود ذلك مجتمعاآ  للنمو �لمهني ويخلق �لإبد�ع لدى 

�لعاملين ويقلل �لتكاليف و�لخ�شائر �شيما في �أن�شطة �أعمال �لتاأمين.

  تدشني  برنامج  التدريب  
املستمر ملنسوبي 

الربكة للتأمني

م�شاعد  �لدرديري  �أحمد  �لأ�شتاذ  قال 
�لمدير �لعام للمطالبات ب�شركة  �لبركة 
للتاأمين �إنهم يهتمون بالتدريب �لم�شتمر 
من�شوبي  ومهنية  كفاءة   رفع  لجهة 
�ل�شركة  وو�شفهم  بالأذكياء و�لمتطلعين  
للتفوق وم�شابهة  �شركة  �لبركة  للتاأمين، 
لغة   تعتبر   �لإنجليزية   �للغة  �أن  و�أكد 
�لتاأمين  �أعمال  �أن�شطة  وتدعم  �لع�شر 
�لإ�شتثمار�ت  يو�زي  �إنت�شارً�  ت�شهد  �لتي 
موؤخرً�  حديثه  جاء  �لإقت�شاد�ت،  ونمو  
ببرج  �ل�شركة  برئا�شة  �لتدريب  بقاعة 
دورة  تد�شين  لدى  بالخرطوم  �لبركة  
�لإنجليزية،  �للغة  في  �لم�شتمر  �لتدريب 
مزمل  عماد  �ل�شتاذ  قال  �ل�شياق  وفي 
�إن  بال�شركة  �لإد�رية  �ل�شئون  مدير 
ومهنيًا  �إد�ريًا  �إلتز�مًا  يمثل  �لتدريب 
و�أ�شاف   من�شوبيها،  تجاه  �ل�شركة  من 
متقدم   منهج   �لم�شتمر   �لتدريب   باأن  
باأن   م�شيفًا   �لعاملين  قدر�ت  رفع   في 
�لم�شتهدفين حو�لي  40 د�ر�شًا  وت�شتمر 

�لدورة لدور�ت متقدمة.

منتدى املعرفة التأميني

�أعلن �لأ�شتاذ ح�شن محمد عبد�هلل نائب 
للتاأمين  �لبركة  ل�شركة  �لعام  �لمدير 
درمان  �م  حريق  مت�شرري  ت�شامنهم 
محل   300 من  �أكثر  على  ق�شى  �لذي 
تجاري وبلغت خ�شارته بح�شب �لتقدير�ت 
�لأولية 850 مليون و4 مليون دولر، وقال 
بالق�شاء  �لإيمان  �إن  �شحفي  تعميم  في 
�لحتر�ز  من  لبد  ولكن  مطلوب  و�لقدر 
�ل�شالمة  و�أ�شا�شيات  �ل�شمانات  وتوفير 
بما  �لأ�شو�ق  وتهيئة  تخطيط  بجانب 
ح�شن  ودعا  �ل�شالمة،  �أ�ش�ض  مع  يتو�فق 
�إلى �شرورة �لتاأمين لجبر �ل�شرر لجهة �ن �لتاأمين �لتكافلي يهدف لإر�شاء 
و�ل�شطو  �لحريق  وثيقة  باأن  و�أردف  �لمجتمع،  بين  و�لتاآزر  �لتعاون  قيم 
وهي  الموؤمنة  الممتلكات  قيمة  من   ٪1 �شعرها  يتجاوز  ل  �لأ�شو�ق  لتغطية 
ومخاطر  و�ل�شطو  �لحريق  تغطي  �لتي  �لوثيقة  لمنافع  قيا�شاآ  �شئيلة  ن�شبة 

�لطبيعة �لأخرى.
�لتاأميني  �لوعي  رفع  في  �لإ�شتر�تيجي  بم�شروعها  �شركته  �إ�شطالع  و�أكد 
حفظ  في  �لتاأمين  باأهمية  و�لجمهور  �لإنتاجية  �لقطاعات  تب�شير  لجهة 

�لثرو�ت ودعم �لقت�شاد �لقومي..

الربكة للتأمني تتضامن مع 
مترضري حريق أم درمان 
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عبداهلل خريي: سياسة البنك ساهمت يف إرضاء العمالء
لدى مخاطبته الموؤتمر ال�شنوي الـ )30( لبنك البركة

ك�شف بنك �لبركة �ل�شود�ني عن مو�جهة 
�لتحديات �لقت�شادية للعام 2018م من 
خالل �لمتابعة �للحظية وت�شافر �لجهود 
في �لمحافظة على و�شع �ل�شيولة �لآمن.

�لمدير  حامد  خيري  عبد�هلل  و�أ�شاف 
مخاطبته  لدى  �لبركة  لبنك  �لعام 
تحت  للبنك  �لثالثين  �ل�شنوي  �لموؤتمر 
ممتدة(،  لم�شيرة  متجددة  )روؤية  �شعار 
�إر�شاء  في  �شاهمت  �لبنك  �شيا�شة  �إن 
من  �لكثير  جذب  �إلى  �أدى  مما  �لعمالء 
م�شير�  �لجديدة،  �لن�شطة  �لتعامالت 
�لخطة  خالل  من  �لجهود  مو��شلة  �إلى 
�لفترة  تغطي  �لتي  للبنك  �ل�شتر�تيجية 
تبني  �إلى  وتهدف  )2023/2019(م 
مفهوم �لخدمة �لمتميزة و�ل�شتمر�ر في 
بالبنية  و�لدفع  �لعاملين  قدر�ت  تطوير 
�لتحول  نحو  �لتحول  لإنجاح  �لتحتية 

�لرقمي.
و�أ�شار �إلى �أن )�لموؤتمر �لثالثون( للبنك 
يهدف �إلى تجويد �لخدمة ورفع �لكفاءة. 
�تفاقية م�شتوى  كما �شيتم تد�ول تطبيق 
�لخدمة لإحد�ث �لتغيير �لمن�شود لتعزيز 
عر�ض  بجانب  للبنك،  �لتناف�شي  �لو�شع 
و�لخطة  �لبنك  فروع  لبع�ض  نماذج 
و�ل�شتماع  2018م  للعام  �لت�شغيلية 
للعام  �لتخطيطية  �لمو�زنة  لمقترحات 

2019م.
�لبركة  بنك  لمجموعة  بالثناء  متقدمًا 
�لإد�رة  ومجل�ض  بالبحرين  �لم�شرفية 
لدعمهم �لالمحدود و�لت�شجيع �لم�شتمر 
�لدور  ممتدحا  �لبنك،  م�شيرة  دفع  في 
بنك  تحقيق  في  �لمركزي  للبنك  �لكبير 
عن  معربا  �لنجاح،  تلو  �لنجاح  �لبركة 
بتو�شيات  �لموؤتمر  يخرج  �أن  في  �أمله 

ت�شهم في تعزيز م�شيرة �لبنك.

الأخـــــــــبار
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د. �لمين عبد�لكريم �شعيد

إدارة اجلودة الشاملة 
لتحسني القدرة التنافسية 
يف قطاع التأمني

في  �ل�شاملة  �لجودة  �إد�رة  مثل  حديث  مفهوم  تبني  �إن 
�شركات  ثقافة  في  وتطويرً�  تغييرً�  يعني  �لتاأمين،  قطاع 
اإ�صتعدادًا وتنظيمًا  وموؤ�ص�صات قطاع الن�صاط، مما يتطلب 
م�شبقًا مع �لإمتثال �لكامل وعلى كافة �لم�شتويات �لإد�رية 
�أولويات  فاإن  وعليه  �ل�شاملة،  �لجودة  �إد�رة  بمنهج  للعمل 
هذ� �لمنهج تتحدد في �إكت�شاب ر�شا �لم�شتهلك �أو �لزبون، 
�لم�شتمر  بالتطوير  �لكبير  و�لإهتمام  �لخدمة  �لذي يطلب 
نوعية  �لجودة تمثل قفزة  �أن  وبالتاأكيد  �لمنتوج،  وتح�شين 
�لأد�ء  وتح�شين  �لعمليات  في  �لم�شتمر  �لتطوير  هدفها 
�أم�ض  في  �لتاأمين  قطاع  و�أن  �شيما  �لتناف�شية  و�لقدرة 
�لتي  �لعالمية  �لمناف�شة  من  موقعه  �إثباث  �إلى  �لحوجة 
في  فرد  كل  �أن  على  توؤكد  عالية،  جد  كفاء�ت  على  تقوم 
�لموؤ�ش�شة هو �لم�شئول عن ت�شييرها. ومفهوم �إد�رة �لجودة 
تقديم منتوج  ي�شاعد على  �إد�ري حديث  �ل�شاملة كمفهوم 
�إلى تح�شين م�شتمر  �أو خدمة باأعلى جودة ممكنة، ويوؤدي 
�لخدمات  جميع  في  و�لإبد�ع  �لتميز  �إلى  للو�شول  ود�ئم 
�لمناف�شة  �لتجارية و�لمالية في �شوق تحكمه  و�لمعامالت 
باأن  يعتقد  كان  ببعيد  لي�ض  �شابقة  مرحلة  وفي  �لقوية، 
من  تتكون  �لموؤ�ش�شات  تخلقها  �لتي  �لتناف�شية  �لقدرة 
�لتكنولوجيا  باإقحام  لكن  فقط،  و�لمالية  �لمادية  �لأ�شول 
�لمتز�يد  �لإهتمام  ظهر  �لت�شويق  وعمليات  و�لمعلوماتية 

باأهمية �لجودة و�لنوعية في تقديم �لخدمات وغيرها.
�لأ�شو�ق  بقية  �شاأن  �شاأنه  �ليوم  �لتاأمين  خدمات  �شوق  �إن 

�لخدمية تحكمه معايير �لجودة و�لمناف�شة بحيث �أن قيمة 
�لتكنولوجية ودرجة �لإبد�ع  �ليوم تتحدد بقيمة  �أي منتوج 
فيه مما يجعل منه منتوج ذو قيمة �إقت�شادية لها تاأثيرها 
على  و�لقدرة  و�لتنمية  �لتطور  عجلة  يو�كب  بما  �لخا�ض 
قطاع جد  �لجانب  في هذ�  �لتاأمين  قطاع  �لمناف�شة،ويعد 
بالطاقات  �لوطني  �لإقت�شاد  �إمد�د  في  ي�شهم  ح�شا�ض 
�لعملية �لموؤهلة، لخو�ض غمار �لمناف�شة وتحديات �ل�شوق 
و�لإبد�ع  �لتاأميني  بالت�شويق  يعرف  �أ�شبح  ما  �إطار  في 
و�لتميز في �لأد�ء وجودة �لخدمة، �إل �أن �إمتالك �شركات 
�لتاأمين لقدر�ت وطاقات موؤهلة تناف�شية ل يعني بال�شرورة 
�لنتائج  لتحقيق  و�إ�شتثمارها  تفعيلها  على  قادرة  �أنها 
و�لجودة  �لنوعية  بتوفير  مطالبة  �أ�شبحت  بل  �لمتميزة، 
�لعمل،  �شوق  في  �لمناف�شة  على  �لقدرة  تك�شبها  �لتي 
ت�شيير  باإ�شتر�تيجية  مرهونًا  �لتاأمين  قطاع  �أ�شبح  لهذ� 
ت�شتطيع  وخالقة  موؤهلة  عمل  قوة  بناء  على  وقادرة  فعالة 
تح�شين  في  وت�شارك  �لجديدة  �لتكنولوجيات  مع  �لتكيف 
�لمنتوج �أو �لخدمة وتطويرهما عن طريق �إحد�ث نوع من 
�لتغيير �لإ�شتر�تيجي �لمعتمد على �إنتهاج �أحدث �لأ�شاليب 
بقطاع  �لطاقات  �إ�شتثمار  في  �لو�عية  و�لعملية  �لعلمية 
نموذجًا  ال�صاملة  الجودة  اإدارة  منهج  الن�صاط،ويعتبر 
ومن�شق  متكامل  �إطار  في  �إعتماده  يمكن  �إ�شتر�تيجيًا 
لتطوير قطاع �لخدمات ب�شفة عامة وقطاع �لتاأمين ب�شفة 
�لإ�شهام  وبالتالي  �لمناف�شة،  �شوق  لمتطلبات  وفقًا  خا�شة 

في �لإقت�شاد �لوطني.
�لجودة  �إد�رة  معايير  تطبيق  نجاح  قيا�ض  �شعوبة  تعتبر 
�لتي  �لكبيرة  �لتحديات  من  �لتاأمين  قطاع  في  �ل�شاملة 
�لطويل بحيث يتطلب  �لمدى  �لتاأمين على  تو�جه �شركات 
�لمختلفة  و�لأ�شاليب  و�لطرق  �لكيفيات  مع  �لتكيف  �لأمر 
�لم�شاكل  وتحدي  بالتطبيق  �لمرتبطة  �لعر�قيل  لمعالجة 
لتوفير ح�ش�ض �شوقية وربحية جيدة تف�شر تح�شين �لقدرة 
خالل  من  �إل  ذلك  يتاأتى  ول  �لقطاع،  هذ�  في  �لتناف�شية 
م�شتوى فعالية �لتنفيد من خالل م�شاركة جميع �لموظفين 
�لموؤ�شر�ت  هذه  كل  �أن  �لعلم  مع  �لعمالء  ر�شا  و�إكت�شاب 
يمكن و�شع مقيا�ض لها من خالل تحديد �أد�ء كال منها على 
�أعلى �لم�شتويات �لإد�رية و�لتنفيدية �لتي ت�شهم في تقييم 
فعالية هذ� �لمنهج باإعتباره �لهدف �لرئي�ض لتحقيق �لتميز 
على �إعتبار �أن �لجودة ق�شية �إ�شتر�تيجية و�لموظفون هم 
�أ�شا�ض تحقيق هذه �لجودة بهدف خلق قيمة م�شافة ت�شهم 

في ترقية وتطوير قطاع �لتاأمين.

مقـــــــــــال
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متها �شركة )البركة للتاأمين( و�شحيفة )ال�شيحة( نظَّ

م على قطاع التأمني ندوة إسقاطات التضخُّ

مدير الربكة للتأمني.. 
القطاع تأّثر سلبًا بتضاؤل 
قيمة االستثمار

د. التجاين عبد القادر:
 هذه إختالفات التأمني 
اإلسالمي عن التقليدي..

و�شفة الخروج من الأزمة

“اإ�شقاطات  ندوة  في  المتحدثون  اأجمع 
نظمتها  التي  التاأمين”  قطاع  على  الت�شخم 
مع  بالتعاون  للتاأمين  البركة  �شركة 
من  التاأمين  قطاع  ت�شرر  على  “ال�شيحة” 
النعكا�شات  م�شرحين  الت�شخم،  ارتفاع 
مقدمين  القطاع،  على  للت�شخم  ال�شالبة 
رو�شتة  عبر  الأزمة  من  الخروج  و�شفة 
وتحقيق  الت�شخم  مع�شلة  لتجاوز  وا�شحة 
المدير  ك�شف  فيما  القت�شادي،  ال�شتقرار 
اأحمد  اآدم  للتاأمين،  البركة  ل�شركة  العام 
حجم  تقليل  في  الت�شخم  ت�شبب  عن  ح�شن 
الت�شغيل،  تكاليف  وزيادة  ال�شتثمار 
الغرف  لتحاد  العام  الأمين  قلل  وبدوره 
مجاراة  جدوى  من  حميدة  ي�س  التجارية، 
الت�شخم، وطالب باتباع حلول غير تقليدية 
ولي�س  الم�شكلة  جذور  معالجة  على  تركز 

الأعرا�س.
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يس حميدة:
ب   الدعم املستمر تسبِّ
م .. يف رفع التضخُّ

تاأثير �شلبي.. 
�آدم  للتاأمين،  �لبركة  ل�شركة  �لعام  �لمدير  �أو�شح  �لندوة،  في م�شتهل 
تمثلت  �لتاأمين  قطاع  على  �لت�شخم  �نعكا�شات  �أول  �أن  ح�شن،  �أحمد 
قيمة  ثبات  لعدم  �شهور  بعد  عليها  �لموؤمن  �لمادة  قيمة  ت�شاعف  في 
�لعملة �لوطنية، وزيادة تكاليف �إعادة �لتاأمين، وعملية �لتمويل ل تتم 
بال�شرعة �لمطلوبة، وذلك قد يوؤثر فيه �لت�شخم، ي�شيف �آدم، �أن �أرباح 
�شركات �لتاأمين تقل �أو تنعدم كليًا عند ��شتمر�ر �رتفاع �لت�شخم، لفتًا 
�لتاأمين جزءً� هام�شيًا من �هتمامات  �أدى ويوؤدي لجعل  �أن ذلك  �إلى 
و�أكد  �لأول،  �لمقام  �أ�شبحت معي�شية في  �لأولويات  لأن  �لم�شتهدفين 
تاأثر قطاع �لتاأمين �شلًبا بالت�شخم لت�شاوؤل قيمة �ل�شتثمار �لخارجي.

�لعميل  يجعل  �لمحلية  �لعملة  في  يحدث  �لذي  �لتاآكل  �أن  �إلى  م�شيرً� 
ي�شع �أمو�له في عمالت �أخرى، وهو ما يجعلها خارج �لدورة �لم�شرفية 

وخارج �لدورة �لإنتاجية.
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يو��شل مدير �شركة �لبركة للتاأمين قائاًل: �إن زيادة تكاليف 
�لت�شغيل �نعك�شت بدورها على قيمة �لأرباح �ل�شنوية ن�شبة 
للزيادة �لتي ينبغي �أن تحدث في رو�تب �لعاملين بالإ�شافة 
بالعملة  ��شتير�دها  يتم  �لتي  �لت�شغيل  �أدو�ت  �شر�ء  �لى 
�لأجنبية، عالوة على �أن �لمطالبات بع�شها ي�شدد بالعملة 

�لأجنبية. 
�أن  يرى  �لت�شخم،  ق�شية  معالجة  لإمكانية  وبالن�شبة 
�ل�شود�ن من �لدول �لتي تنتج �لذهب بكميات كبيرة جدً�، 
نظرً�  �أمثل  ب�شكل  منها  م�شتفاد  غير  �لكميات  هذه  ولكن 
لخلل في �ل�شيا�شات �لتي تحتاج للمر�جعة بما يمكن �لدولة 
في  ي�شهم  �أن  يمكن  �لذي  �لمورد  هذ�  من  �ل�شتفادة  من 
تحقيق �ل�شتقر�ر �لقت�شادي، ورهن تعافي قطاع �لتاأمين 

بالو�شول لمرحلة �ل�شتقر�ر �لقت�شادي �لكلي.
ل جدوى من مجاراة الت�شخم

يقول �لأمين �لعام لتحاد �لغرف �لتجارية د. ي�ض حميدة، 
�إن �لت�شخم �لحالي �لمت�شبب فيه هو قطاع �لنفط و�لمو�رد 
يبلغ  �لخرطوم  �لمنتج من م�شفاة  �أن  �لبترولية، مو�شحًا 
فتتم  �ل�شتهالك  حاجة  تكفي  ل  �شهريًا  جالون  �ألف   120
�لجازولين  برميل  �إن  وقال  �ل�شتير�د،  عبر  �لعجز  تغطية 
�إلى بورت�شود�ن بتكلفة 90 دولرً� ت�شبح مائة دولر  ي�شل 
�إن  وقال  �لتجار،  و�أرباح  و�لترحيل  �لنقل  تكاليف  باإ�شافة 
�لجالون ي�شل �إلى محطات �لوقود بتكلفة ت�شل �إلى مائة 
بـ 26 جنيها، وت�شاءل  �لمو�طن يح�شل عليه  جنيه، ولكن 
من يدفع �لفرق، قبل �أن يجيب بنف�شه باأن �لحكومة تتحمل 
حميدة  وقال   ،٪74 بن�شبة  �لوقود  وتدعم  �لفرق  �شد�د 
من  لال�شتد�نة  م�شطرة  �لحكومة  جعل  �للتز�م  هذ�  �إن 
�أمو�ل  و�أخذ  �شهامة  �شهاد�ت  و�إ�شد�ر  �لم�شرفي  �لجهاز 

�أخرى مما ت�شبب في رفع معدلت �لت�شخم.
�أ�شباب تحجيم �ل�شيولة يقول حميدة: جاء �لت�شخم  وعن 
مع  لتفاقه  م�شيًر�  عالج،  عن  �لبحث  كيفية  ممار�شة  من 
ح�شن  �آدم  �أحمد  للتاأمين  للبركة  �لعام  �لمدير  حديث 
ولكن  للذهب  �لمنتجة  �لدول  من  يعتبر  �ل�شود�ن  �أن  حول 
غرفة  مع  لهم  �جتماع  عن  وك�شف  قليل،  منه  �لم�شتفاد 
�لذهب �لتابعة للغرفة �لتجارية، وقال �إن �لجتماع خل�ض 
و��شتعد�دهم  �لخا�ض  و�لقطاع  �لذهب  �أ�شحاب  لمو�فقة 
لتنفيذ م�شفاة للذهب، ونفذت من قبل �لبنك �لمركزي، 
و�لآن لديهم م�شفاة بدًل عن ما يحدث في �ل�شابق، حيث 
مقترح  لتنفيذ  ودعا  دبي،  �إلى  كخام  �لذهب  ت�شدير  يتم 
�أ�شحاب  �أن  �إلى  م�شيرً�  �لذهب،  لأ�شو�ق  بور�شة  �إن�شاء 

فقط،  �أ�شهر   3 خالل  �لفكرة  لإنجاح  م�شتعدون  �لذهب 
لطباعة  �لم�شوؤولة  للجهات  لمقترح  تقديمهم  عن  كا�شفًا 
عمالت لفترة موؤقتة ت�شتخدم فقط ل�شر�ء كل �لكميات من 
ذهب  طنًا   250 �لمركزي  �لبنك  يمتلك  وبالتالي  �لذهب، 
عر�ض  في  وفرة  هنالك  وت�شبح  دولر،  مليار   12 بقيمة 
�لورقة  هو  �ل�شود�ني  �لجنية  وي�شبح  �لأجنبية  �لنقود 
�لر�بحة مما يوفر د�فعًا لأي مو�طن حتى ل ن�شابق ونحمل 

حميدة:
 أن احلل يتمثل يف إنشاء 

بورصة للذهب، ويف حال مت 
إنشائها توفر ذهبًا بكميات 

تصل إىل 250..
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بور�شة للذهب:
للذهب،  بور�شة  �إن�شاء  في  يتمثل  �لحل  �أن  حميدة  وبر�أي 
دولر  مليار   12 بقيمة  ذهبًا  توفر  �إن�شائها  تم  حال  وفي 
�لمركزي،  �لبنك  ي�شتريها  طنًا   250 �إلى  ت�شل  بكميات 
كمثال  �لمحلية،  للمنتجات  �لآجلة  �لعقود  �إلى  بالإ�شافة 
من  �أجنبية  عمالت  ل�شخ  �شنو�ت   5 لمدة  عقد  �إبر�م 
تعمل  ثقافة  هو  �لتاأمين  �أن  �إلى  لفًتا  �لمحلية،  �لمنتجات 
على تاأمين ر�أ�ض �لمال �لم�شغل »�لحفاظ على ر�أ�ض �لمال 

�لعملة  قيمة  تقليل  في  �أ�شهم  �لت�شخم  �لتعمير«  بغر�ض 
وعدم  �لإنتاجية  �لفكرة  من  �ل�شتفادة  ويجب  �لمحلية 

مجار�ة �لت�شخم.
بروؤية  عهدها  �لجديدة  �لحكومة  ت�شتهل  �أن  �أمله  مبديًا 
منفذً�  �لتاأمين  ويعتبر  �لت�شخم،  لم�شكلة  وحلول  عملية 
للحلول �إذ� حدث فجاأة تعر�ض �لموقع لحريق مثاًل �أو غرق 
ثقافة  �لتاأمين  بالتالي  �لمخاطر،  من  نوع  �أي  �أو  �شرقة  �أو 

المواطن اأعباء المعي�صة ومزيد من ال�صغوط، واأما بالن�صبة 
لع�شر  جنيهات  ع�شرة  بدفع  قمت  �إذ�  �لمعي�شية  لالأو�شاع 
قطع من �لخبز فهي تح�شب بـ 20 جنيهًا، لأنه مدعوم من 
�شت�شبح  �لت�شخم  ومالحقة  تتبع  حاولنا  و�إذ�  �لحكومة 
لزيادة  �لحكومة  وت�شطر  جنيهًا   30 رغيفات   10 قيمة 

�لدعم وهكذ�.

اخلبري التأميني
 د. مبارك الهاليل:

 التضخم  قلل  من قدرة املؤمن 
له على االلزتام بسداد أقساط 
التأمني..

حممد الناير: 
باإلمكان خفض التضخم 
عرب هذه اآلليات....



نــــــــــدوات

نحافظ  �أن  �لحكمة  من  وهذ�  �لممتلكات،  على  للحفاظ 
عليها، و�ل�شيء �لذي يعمر من �لمفتر�ض �أن يتم تاأمينه ل 
قدر �هلل �إذ� حدثت �أي مخاطر يحافظ عليه لمو��شلة دورة 
جنيه  من  و�ل�شلع  �لعملة  قيمة  من  قلل  �لت�شخم  �لحياة، 
�ل�شر�ئية  �لقوة  �أ�شبحت  بالتالي  جنيه،  بمائة  �أ�شبحت 
�شعيفة مقارنة مع ما تملكه ومن �لمفرو�ض �ل�شعي لحلول 
لعائد  بال�شوق  �لعمل  زيادة  مع  �لإنتاجية  زيادة  �أجل  من 
�أكبر، مثاًل �شر�ء �شيارة ومع نهاية �لدو�م يمكن �لعمل فيها 
كترحال، قبل �أن يختم �إفادته بالإ�شارة �إلى �أن �لت�شخم له 
�آثاره على �لمجتمع و�لتاأمين وقطع با�شتحالة وعدم جدوى 

مجار�ة �لت�شخم،.
تحديات..

�لناير،  محمد  د.  و�لأكاديمي،  �لقت�شادي  �لخبير  وقال 
في  وعملت  �شعبة،  تحديات  و�جهت  �لتاأمين  �شركات  �إن 
ظروف لم يو�جهها �أي قطاع في �لعالم كالحظر لمدة 20 

عامًا وذلك مثل تحدًيا حقيقيًا ل�شركات �لتاأمين.
اإ�شقاطات بائنة..

ي�شير �لناير �إلى �أن �إ�شقاطات �لت�شخم على قطاع �لتاأمين 
في  تبيانه  تم  ما  وهو  عنها،  �لطرف  غ�ض  يمكن  ل  بائنة 

كلمة مدير �لبركة للتاأمين.
لي�ض �شعبًا  �لناير  �لأزمة، قال  �لت�شخم في   وحول ت�شبب 
�أن  �إلى  لم�شتويات معقولة، لفتًا  و�إعادته  �لت�شخم  خف�ض 
�لت�شخم في �لت�شعينات و�شل �إلى 160٪ وتم خف�صه، وفي 
ذلك �لوقت لم يتم ��شتخر�ج ول ت�شدير �لنفط �ل�شود�ني، 
�لمغتربين،  للم�شاعدة في جذب مدخر�ت  �لحكومة  ودعا 
لتحقيق  ر�بحة  غير  قطاعات  في  �لتاأمين  لدخول  منوهًا 

�ل�شتقر�ر.

الحلول..
يجب  �لتي  �لآن  �لأ�شا�شية  �لق�شية  �أن  على  �لناير  ي�شدد 
تحقيق  بل  �لت�شخم،  معدل  خف�ض  فقط  لي�ض  معالجتها 
�لآثار  بقية  تعالج  تلقائيًا  ثم  ومن  �لقت�شادي،  �ل�شتقر�ر 
لال�شتفادة  د�عيًا  �لت�شخم،  ومنها  و�لأعر��ض  �لجانبية 
�أن  مو�شحًا  �لمغتربين،  تحويالت  وهو  مهم  مورد  من 
�ل�شود�ن كان يجذب 4 مليار�ت دولر �شنوًيا من مدخر�ت 
ودعا  و�حد،  مليار  �إلى  �لآن  تر�جعت  لكنها  �لمغتربين، 
عبر  للد�خل  مدخر�تهم  تحويل  على  �لمغتربين  لت�شجيع 
وت�شجيعية،  تحفيزية  �شيا�شات  وو�شع  �لر�شمية  �لقنو�ت 
�شرحها  يتم  لم  موؤخرً�  �أعلنت  �لتي  �ل�شيا�شات  �أن  معتبرً� 
نتيجة  توؤت  لم  لذلك  تفهم  لم  �إنها  وقال  كافية،  ب�شورة 
وغيرها  �لجمارك  من  �ل�شيار�ت  �إعفاء  خا�شة  بعد، 
كل  على  يوؤثر  �لت�شخم  �رتفاع  �أن  و�أكد  �لمحفز�ت،  من 
ثقافة  لرفع  ودعا  �لتاأمين،  قطاع  فقط  ولي�ض  �لقطاعات 
هو  �لذهب  �إن  وقال  �ل�شدمات،  لدرء  �لتاأميني  �لوعي 
�لذي �شيحدث �لتز�ن �لقت�شادي خالل �لفترة �لقادمة، 

وحينها يمكن تقليل �لت�شخم.
تاأثير وا�شح..

بجامعة  �لمحا�شر  �لهاللي،  مبارك  د.  �لتاأميني  �لخبير 
�لنيلين، يقول �إن �لت�شخم �أثر على قطاع �لتاأمين ب�شورة 
�لموؤمن  قدرة  من  �لحد  في  �لتاأثير  ذلك  وتمثل  و��شحة، 
بالعملة  وال�صداد  التاأمين  اأق�صاط  ب�صداد  اللتزام  على  له 
�لأجنبي  بالنقد  و�ل�شد�د  �لأ�شول  تاأمين  لإعادة  �لمحلية 
على  �لت�شخم  �أثر  وكذلك  �ل�شرف،  و�شعر  قيمة  لتغير 
وتاأمين  �لطبي  �لتاأمين  مثل  �لمدنية  �لم�شوؤولية  تاأمين 
�ل�شيار�ت، وقطع باأن �لت�شخم �أثر ب�شكل �شالب على �لنمو 
�لتاأمين  �شركات  لمو�زنات  تاأثيره  �متد  كما  �لإقت�شادي 
وعلى �شوق �لتاأمين ب�شكل عام، لفتًا ل�شمول �لأثر �ل�شلبي 

على عائد �ل�شتثمار وحركة �شوق �لأور�ق �لمالية.
معدلت  تخفي�ض  في  �لتاأمين  ل�شركات  دور  لوجود  منوهًا 
من  تمكن  �إدخارية  �أوعية  �متالكها  في  يتمثل  �لت�شخم 
يمكن  مدخر�ت  �إلى  وتحويلها  �لأمو�ل  فائ�ض  ��شتخد�م 
�ل�شتفادة منها، مو�شحًا �أن �آثار �لت�شخم �آثار متغيرة ول 

تنح�شر في قطاع معين.
ت�شارب ال�شيا�شات 

�لخبير �لقت�شادي ونائب محافظ بنك �ل�شود�ن �لمركزي 
�لدولر  رفع  �إن  قال  �لقو�شي،  �لمنعم  عبد  د.  �ل�شابق 
�لجمركي هو �ل�شبب �لأ�شا�شي في رفع �شعر �لت�شخم وقال 

12



العـــــــــــــدد 
الرابــــــــــع

دي�ســـمرب 
2م 0 1 8

13

في  �إفريقيًا  �لثانية  �لمرتبة  في  ي�شنف  كان  �ل�شود�ن  �إن 
منوهًا  عالميًا،  و�ل�شابع  2008م  �لعام  حتى  �لذهب  �إنتاج 
�رتفاع  حالة  “10٪” في  بـ  محددة  �لود�ئع  ن�شبة  �أن  �إلى 
لكي   ٪30 �إلى  �لود�ئع  ن�شبة  رفع  يجب  �لت�شخم  ن�شبة 
تغطي فرق �لزيادة في �لت�شخم، ودعا ل�شتقاللية �لبنك 

�لمركزي، وز�د: “�لحل هو �ل�شتقر�ر �لقت�شادي«.
معالجة بالإنتاج

�لتي تو�جه  �لم�شكلة  ت�شاءل: هل  �لقادر،  �لتجاني عبد  د. 
هنالك  �أم  فقط  �لت�شخم  م�شاألة  هي  �لتاأمين  �شركات 
�لإنتاج  بغير  تتم  ل  �لمعالجة  �إن  وقال  �أخرى؟؟  م�شكالت 
و�لإنتاجية ومقترح معالجة يقدم لرئي�ض �لوزر�ء �لجديد، 
�لقت�شادي  �ل�شتقر�ر  في  يتمثل  �لحل  �أن  �إلى  م�شيرً� 
و�لمعرو�ض يجب �أن يماثل �لقيمة و�إن�شاء �ل�شندوق �لمالي 
وتجمع فيه �لأمو�ل وت�شتخدم في �شلع حقيقية م�شترطًا �أن 
يتمتع �ل�شندوق �لمالي با�شتقالليته �لتامة عن �ل�شركات 
و�أن تكون له �شخ�شية �عتبارية وبح�شاب خا�ض  �لتاأمين، 
ومنف�شل، و�شركات �لتاأمين في �لنظام �لإ�شالمي ل تدفع 
�شيئًا بل يتم �ل�شد�د عبر �ل�شندوق �لمالي، �لت�شخم غير 
مقبول في �لنظام �لإ�شالمي، ول ن�شتطيع �أن نتعاي�ض معه 
�إن  وقال  فاعلة،  لأدو�ت  ونحتاج  نعالجه،  �أن  يجب  لذلك 
لديهم مقترحات ح�شب ما طلب رئي�ض �لوزر�ء كم�شروعات 
لتخفيف �لأزمة �لقت�شادية، ودعا لتو�شيع �شبل �لحل عبر 
لت�شريح  و�لندو�ت  و�لخبر�ء  �لبحث  ومر�كز  �لجامعات 

�لم�شكالت و�قتر�ح �لحلول �لمنا�شبة.
لكن �لحل �لآني هو �ل�شتقر�ر �لقت�شادي لأنه من �لالزم 
من  للمعرو�ض  مالئمًا  عندنا  �لمعرو�ض  �لمال  يكون  �أن 
�ل�شلع  من  جدً�  بكثير  �أكثر  �لآن  ولكنه  وخدمات،  �شلع 
�لنقود،  عر�ض  في  �لت�شخم  من  نوع  وهذ�  و�لخدمات، 
وقال �إن �لمعادلة غير متو�زنة ويجب �أن يكون فيها تو�زن 
�لحل يتمثل في �إن�شاء �شندوق مالي هذ� �ل�شندوق يجمع 

�لمال عبر �لم�شاربة �أو �لمر�بحة ثم ي�شتخدم هذ� �لمال 
�أن  ن�شتطيع  ذلك  وعبر  تنموية،  و�أ�شول  حقيقية  �شلع  في 
هو  �ل�شندوق  وهذ�  مفيد،  ب�شكل  �لأمو�ل  هذه  ن�شتخدم 
�أحد �لأدو�ت �لمنا�شبة للمعالجة وبه �شكوك يعتبر �ل�شك 
قيمة مالية، ثم ت�شتخدم عقود �لمر�بحة و�لإجارة في جمع 
و�شلعًا  �أ�شوًل  نن�شئ  �لأمو�ل  هذه  ومن  لل�شندوق،  �لمال 
يعني  وز�د:  �لت�شخم،  نمت�ض  �أن  يمكن  وبهذ�  ر�أ�شمالية، 
يوؤدي  و�أي�شًا  �لت�شخم،  نمت�ض  �لمو�رد  �إد�رة  عبر  �أننا 
�إن �لتاأمين �لإ�شالمي  لإد�رة �لمو�رد ب�شكل �شحيح، وقال 
يختلف عن �لتاأمين �لتقليدي �لإ�شالمي  ويقوم على �لتعاون 

و�لتكافل، و�لتاأمين �لتقليدي يقوم على �ل�شترباح.



ف�صلية
ت�صدر عن 
�صركة الربكة 
للت�أمني 
)ال�صودان(

14

حول الموؤتمر ال�شنوي )30(لبنك البركة ال�شوداني 
�إنعقد في 29 نوفمبر �لما�شي �لموؤتمر �ل�شنوي )30( 
متجددة  روؤية  �شعار  تحت  �ل�شود�ني  �لبركة  لبنك 
)عمالء  �لم�شلحة  �أ�شحاب  بح�شور  ممتدة  لم�شيرة 
رئي�ض  وبرعاية  وم�شاهمين(  وخارجيين  د�خليين 
�لذي  يو�شف  �أحمد  عدنان  �ل�شيد  �لإد�رة  مجل�ض 
وقد  عثمان،  �أحمد  عبد�لرحمن  �لمخ�شرم  عنه  �أناب 
ناق�ض �لموؤتمر خطة �لعام �لحالي 2018م و�إ�شت�شر�ف 
�لإ�شتر�تيجية  �لخطة  �شوء  على  2019م  �لعام  خطة 
على  �لفروع  تقارير  مناق�شة  بجانب  2021م   -2017
�شوء جهودها في معالجة �لأزمة �لمالية بالقطاع عبر 
�لبنك  منتجات  عبر  �لم�شرفية  �لود�ئع  �إ�شتقطاب 
ف�شاًل  �لإلكترونية(  و�لخدمات  �لمميزة  )�لوديعة 
تمويل  بجانب  للعمالء  �لمبا�شرة  �لعمل  زيار�ت  عن 

�لإعتماد�ت �لبنكية للم�شدرين و�لم�شتوردين.

نتيجة  الت�ضخم  فرط  من  كثيرًا  عانى  الذي  الم�ضرفي  القطاع  على  ال�ضنوات  اأق�ضى  من  الحالية  ال�ضنة  تعتبر 
اإرتفاع اأ�ضعار العمالت الأجنبية مقابل الجنيه ال�ضوداني، وقد ت�ضببت حالة عدم اإ�ضتقرار الودائع مهددًا للبنوك 
؛  الإنتاج  ل�ضعف  اأدى  مما  والأرباح  التمويل  �ضعف  ال�ضيولة،وبالتالي  ل�ضح  نظرًا  الم�ضرفي  الأداء  مجمل  وعلى 
وعطفًا عليه ت�ضاوؤل الإعتمادات لالإ�ضتيراد والتجارة الخارجية التي تمثل جزءًا مهمًا من خدمات الم�ضارف... 
والأمر يحتاج لحلول تت�ضق بال�ضرورة مع �ضيا�ضات البك المركزي الم�ضارف التي يقع عليها عبء اإعادة الثقة 

والحفاظ على العمالء بالقطاع الم�ضرفي.

م�شاهدات وتوقيعات
إجتماع بنك الربكة السوداين الـ )30(

وجهات اإقت�شادية
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مالمح الخطة الإ�ضتراتيجية 2017- 2021م 
زيادة  على  �ل�شود�ني  �لبركة  بنك  �شيا�شات  تركز 
تفعيل  عبر  �لأرباح  نمو  وتعظيم  �ل�شوقية  �لح�شة 
�لكفاءة �لت�شغيلية لإد�رة �لإير�د�ت و�لم�شروفات، وقد 
�لعام  خطة  �شمن  مبهرة  نتائج  ذلك  في  �لبنك  حقق 
�لحالي 2018م بجانب تدريب وتاأهيل �لكادر �لب�شري، 
�شمن  كان  �ل�شود�ني  �لبركة  بنك  �أن  بالذكر  وجدير 
�لما�شي  �لعام  في  �لأرباح  توزيع  في  �لبنوك  �أف�شل 

2017م.
عن اإتفاقية م�شتوى الخدمة 

ناق�ض �لموؤتمر �آليات قيا�ض جودة �لخدمات �لم�شرفية 
كعن�شر  للعميل  �لخدمة  �إنجاز  زمن  على  بالتركيز 
�أ�شا�شي ومهم في �لتعاطف مع �لعميل ت�شويق �لمنتجات 
هذه  �شمات  �أهم  �أن  كما  �لولء،  وك�شب  �لم�شرفية 
�لإتفاقية �لتو�شع بمفهوم تطوير �لعمل لتحديد توقعات 
زمن  في  ومهنية  بقيا�شية  وتقديمها  �لخدمة  م�شتوى 
وجيز لتحقيق �لجودة و�إ�شتقر�ر �لخدمات �لم�شرفية 
وك�شب ر�شا وتطلعات �لعمالء وتعزيز �لولء �لموؤ�ش�شي 

و�أتمتة �لإجر�ء�ت �لد�خلية عبر ميثاق �شرف �لمهنة.
2019م عام على الم�شارف 

تركز �شيا�شات �لبنوك في �شوء ماذكرنا من تحديات 
ماثلة على �أهمية تج�شير �لثقة مع �لعمالء و�إ�شتقطاب 
�لإنتفاع  �إجر�ء�ت  وت�شهيل  �لم�شرفية  للدورة  �لود�ئع 
بما  للعمالء  �ل�ش�شيولة  وتوفير  �لإلكترونية  بالخدمات 
يحقق �لإ�شتمر�رية لأن�شطتهم، وح�شنًا فعل بنك �لبركة 
على  وحثهم  مع عمالئه  �لمبا�شر  بالتو��شل  �ل�شود�ني 
�إيد�ع �أمو�لهم وب�شط �لخدمات �لبنكية �لتي من �شاأنها 

تحتاج  �لبنك وهي تحديات  لخزينة  �ل�شيولة  �إ�شتدر�ر 
لت�شافر �لجهود و�لعمل �لمتناغم.

عبداهلل خيري...اأفق الب�شيرة
لبنك  �لعام  �لمدير  خيري  عبد�هلل  �لأ�شتاذ  يمتاز 
بها  �إ�شتطاع  �لتي  �لقائد  بكاريزما  �ل�شود�ني  �لبركة 
ي�شمي  �أن  في  ولعجب  تام،  باإن�شجام  �لبنك  يقود  �أن 
كل مديري فروع �لبنك باأ�شمائهم من ذ�كرته، وكثيرً� 
�لودودة لهم، وقد �شجت  ما ينثر قف�شاته وممازحاته 
�مدرمان  فرع  مدير  كرم  حينما  بالت�شفيق  �لقاعة 
وقع  على  خيري  �ل�شيد  وقال  �لمميزة  �لفروع  كاأحد 

�لتكريم )�أمدر ياحبيبة(.
�لإ�شاد�ت  كل  خيري  �لأ�شتاذ  يحيل  �أن  �أعجبني  وقد 
�لتي و�شلته ويردها بالف�شل لمن�شوبيه في �لبنك ويثني 
من  لمزيد  �لد�فعية  على  ويحثهم  ثناءً� جمياًل  عليهم 

�لعطاء و�لإنجاز.
�لتي  �لفريق  روح  بالإ�شادة  �لجديرة  �لإ�شر�قات  من 
�لأ�شتاذ مزمل  �شيما  �ل�شود�ني  �لبركة  بنك  بها  يمتاز 
و�لأ�شتاذ  �لم�شاهمين  عالقات  د�ئرة  مدير  قناوي 
و�لأ�شتاذ كرم  �لعامة  �لعالقات  �لطيب مدير  معت�شم 
�أبريد  محمد  و�لمهند�ض  �لت�شويق  مدير  عبا�ض  �هلل 
�أيقونة  �لبنك  و�شي�شيف  �لمعلومات،  تقنية  مدير 
جديدة بوفادة �لأ�شتاذ �أيمن جاوي�ض �لقادم من رئا�شة 
�لمجموعة بالبحرين وكان ي�شغل فيها مدير �لتخطيط 
�لإ�شتر�تيجي وهو رجل مهموم بق�شايا �آفاق �لم�شتقبل 
ودور  �لمالي،  �لنظام  �إ�شتقر�ر  ق�شايا  تتناول  �لتي 
�لم�شارف في تحقيق �أهد�ف �لنمو و�لتنمية و�ل�شمول 

�لمالي و�لرقمنة.
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درا�شــــــــــــــــــــة

أثر اإلحتيال على أداء
رشكات التأمني

محمد عبد�هلل حنفي 

ت�شارعت  التي  والحداثة  التطور  حركة  اإن 
المجالت  بكافة  اليوم  عالمنا  في  عجلتها 
ال�شناعية والقت�شادية اأدت الى ظهور بع�س 
العلوم والمهن التي لم تكن موجودة في ال�شابق 
برزت  المت�شارعة  الحداثة  هذه  خ�شم  وفي 
والتي  الجرامية  والعمليات  ال�شلبيات  بع�س 
الدول  لقت�شاديات  ال�شلبي  الدور  لها  كان 
والموؤ�ش�شات والأفراد وتطورت هذه الأ�شاليب 
الإجرامية مع تطور العلوم والإقت�شاد فظهر 
من  متعددة  واأنواع  الأموال  بغ�شيل  ي�شمي  ما 
كجرائم  موجودة  تكن  لم  الإحتيال  اأ�شاليب 
)الهكر(  ب  ي�شمى  ما  اأو  العنكبوتية  ال�شبكة 
والإحتيال  لل�شرقة  التقليدية  الأ�شاليب  كما 

تطورت عن �شابق زمانها. 
�شاعدت  التي  المهمة  المرافق  تلك  ومن 
والموؤ�ش�شات  الدول  عن  الأخطار  تحمل  في 
تتحمل  التي  التاأمين  �شركات  هي  والأفراد 
الأخطار وتبعاته وفق تعاقد م�ضروط وملزم 
للطرفين ورغم المنافع الجمة لتلك ال�شركات 
اإتخاذ  نف�شه  له  �شولت  من  هنالك  اأنه  اإل 
اأ�شاليب اإحتيالية لنيل مكا�شب غير م�شروعة 

مما اأ�شر بالدولة والموؤ�ش�شات والأفراد. 
التي  الأ�شا�شية  المخاطر  من  الإحتيال  يعد 
ما  ظل  في  خا�شة  التاأمين  �شركات  تواجه 
ينتج عنه من خ�ضائر في ن�ضاط يعتمد اأ�ضا�ضًا 
اأرباحه  وترتبط  الأخطار  مع  التعامل  على 
من  التقليل  على  قدرته  بمدى  وخ�شائره 
اإن  عليها  وال�شيطرة  الأخطار  هذه  حجم 
الذي يحاول الإحتيال على �شركات  المحتال 
في  متقدم  موقع  في  يكون  ما  دائمًا  التاأمين 
غير  مكا�شب  على  الح�شول  لكيفية  التفكير 
ظاهرة  تعد  ل  الظاهرة  وهذه  م�شروعة، 
حيث  عالمية  ظاهرة  هي  واإنما  فقط،  محلية 
التامين  �شركات  الإحتيال على معظم  يمار�س 

في العالم. 
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يعرف �حتيال �لتاأمين على �أنه: �أي عمل �أو �إهمال يق�شد 
غير  �أو  �شريف  غير  �أو  م�شروع  غير  ك�شب  تحقيق  منه 
قانوني للطرف �لذي يرتكب �لإحتيال “ �لمحتال “ وذلك 
تغيير  �و  �ل�شرر  قيمة  رفع  �أو  تاأمين  مطالبة  با�شطناع 
طبيعته بو�شائل غير م�شروعة بغر�ض تحقيق مكا�شب غير 

م�شتحقة.
وعلية تتلخ�ض �شور �لإحتيال على �شركات �لتاأمين باأنها:- 
�إدعاء كاذب يقوم به �لموؤمن له �أو �لطرف �لمت�شرر   -
في �لحادث من خالل �لإدلء ببيانات ملفقة لخدمة 

م�شلحتة �ل�شخ�شية.
�شركة  �إيهام  �شاأنها  من  �حتيالية  طرق  �إ�شتعمال   -
�لتاأمين بوجود حادث لحقيقة له للح�شول على ربح 

مادي. 
�لتعرف على مال منقول �أو غير منقول وهو يعلم �أنه   -

لي�ض له �شفة �لتعرف عليه. 
�تخاذ ��شم كاذب �أو �شفة غير �شحيحة.   -

�لإحتيال على عقود  �أنو�ع  �أن  لنا  يت�شح  �ل�شور  ومن هذه 
�لتاأمين هي:

�حتيال �أ�شا�شي: وهو قيام �شخ�ض بادعاء وقوع حادث   -
�أو �أذى �أو �شرقة غير موجودة �أ�شاًل.

بكذبات  �أمين  �شخ�ض  قيام  وهو  ثانوي:  �حتيال   -
�شركة  من  م�شتحقاتة  تعظيم  بغر�ض  بي�شاء  �شغيرة 

�لتاأمين بغير وجه حق. 
اأركان جريمة الإحتيال:

لبد في كل جريمة من توفر ركنين �أ�شا�شيين وهما �لركن 
وجريمة  �ل�شرعي  �لركن  �أو  �لمعنوي  و�لركن  �لمادي 
و�شف  ليتم  �لركنين  هذين  وجود  من  فيها  لبد  �لإحتيال 
�لإحتيال  لها بجرم  �لمنظم  �أو  �لعملية  �لت�شريع على هذه 
�لمنقولة  وغير  منها  �لمنقولة  �لغير  �مالك  بهدف حماية 
�أركانها  تو�فر  من  لبد  �لحتيال  جريمة  تثبت  ولكي 

�لو��شحة )�لمادي و�لمعنوي( وفيما يلي تو�شيح ذلك:
اأ. الركن المادي:

�لإحتيال من ثالثة عنا�شر  �لمادي لجريمة  �لركن  يتكون 
هي:

فعل �لحتيال وهو  و�شيلة �لتدلي�ض �أو �لغ�ض �أو �لخد�ع.   -
ماله  عليه  �لمجني  ت�شليم  وهي  �لجر�مية  �لنتيجة   -

للجاني.
الجرامي  الن�صاط  بين  تربط  وهي  ال�صببية  عالقة   -

و�لمادي و�لنتيجة. 

ب. الركن المعنوي:
�لركن �لمعنوي لجريمة �لحتيال ي�شتلزم �لآتي:

�لق�شد �لجنائي �لعام.  -
- �لق�شد �لجنائي �لخا�ض.

�لجنائي.  �لعقد  – �إثبات 
م�شادر الحتيال علي �شركات التاأمين:

�أن  ويمكن  و�لأحجام،  �لأ�شكال  كافة  في  �لإحتيال  ياأتي 
يكون عماًل ب�شيطًا يتعلق ب�شخ�ض و�حد �أو يمكن �أن تكون 
عملية معقدة تتعلق بعدد كبير من �لأ�شخا�ض �أو �لم�شادر 
�لتاأمين، وت�شير �لجمعية �لدولية  من د�خل وخارج �شركة 

لم�شرفي �لتاأمين �لى �أن م�شادر �لإحتيال:
1. الإحتيال الداخلي:

مجل�ض  مدير  قبل  من  �لتاأمين  �شركة  على  �لإحتيال   
�أحدهما  �أو  �لعاملين  من  ع�شو  �أو  مدير  �أو  �لد�رة 
بالتاآمر مع �آخرين د�خل �شركة �لتاأمين �أو خارجها، 
فالعو�مل �لتي توؤثر على وقوع �شركة �لتاأمين ك�شحية 

لالإحتيال �لد�خلي هي:
�شركات  في  �لد�خلي  �لإحتيال  يقع  �أن  �لمحتمل  من   -
�لتاأمين �لتي تتمتع بهيكل تنظيمي معقد، حيث هناك 

غياب في تحديد و�جبات �لعاملين في �ل�شركة. 
�لتقنية،فتطور  �إختر�عات  بها  تتقدم  �لتي  �ل�شرعة   -
فر�شة  زيادة  على  تعمل  كلها  و�لحو��شيب  �لمنتجات 

�لإحتيال.
�لو�شع �لقت�شادي، قد تعمل مر�حل عدم �ل�شتقر�ر   -
في �شركة �لتاأمين مثل �لندماجات و�ل�شتحو�ز�ت �أو 
تولي �لمناق�شات فر�شًا غير متوقعة بوقوع �لإحتيال.

في  �لد�خلي  �لإحتيال  خطر  تز�يد  �لمحتمل  ومن   -
�لت�شاع  ظل  في  خا�شة  �لمركزية  �لد�رية  �لنظم 
�لجغر�في لرقعة �لدولة. وهنالك دلئل تقليدية على 

وجود �إحتيال د�خلي هي:- 
ي�شتقيلون  �لذين  �للذين  و�لمديرون  �لإد�رة  مجل�ض   -

فجاأة. 
تغير�ت و��شحة في �شخ�شية �أع�شاء مجل�ض �لإد�رة   -

�أو �لمديرين �لعامين.
ثر�ء مفاجيء �أو �لعي�ض بم�شتوى يفوق �لم�شتوى �لذي   -
يوفره �لدخل وذلك من قبل �ع�شاء مجل�ض �لإد�رة �و 

�لمدر�ء �أو �لعاملين. 
من  كثيرً�  عاملين  �أو  رئي�شين  مديرين  �إمتالك   -
قبل  من  تدقيق  �أو  رقابة  دون  �ل�شلطة  �أو  �ل�شيطرة 



ف�صلية
ت�صدر عن 
�صركة الربكة 
للت�أمني 
)ال�صودان(

18

�شخ�ض �آخر �أو ممن يرف�شون �أو يعار�شون �لمر�جعة.
غير  عمليات  وجود  �أو  �لح�شابات  ك�شوفات  فقد�ن   -

معروفة. 
2. اإحتيال حامل وثيقة التاأمين:

�لتاأمين  وثائق  حاملي  عن  �لنا�شئ  لالإحتيال  يمكن 
�أو  �لتامين،  عقد  �إبر�م  عند  يتم  �أن  �لمزورة  و�لطلبات 
في  �لحتيال  يمكن  كما  �لتعوي�ض  �أو  �لت�شديد  طلب  عند 
له عالقة  ثالث  يتم من قبل طرف  �أن  �لمالية  �لمطالبات 
�لمجال  في  يمكن  �لمثال  �شبيل  فعلى  �لمطالبة،  بت�شوية 
يتم  لم  طبية  خدمات  مقابل  بت�شديد  يطالبو�  �أن  �لطبي 
ي�شخمو�  �أن  للمهند�شين  يمكن  كما  للمر�شى،  تقديمها 
��شالحات  قيمة  بت�شديد  يطالبو�  �أو  �ل�شالحات  تكاليف 
بحجب  يقوم  �أن  �لوثيقه  لحامل  ويمكن  تتم(  )لم  وهمية 
معلومات  �أو  �شحيحة  غير  خلفيات  �أو  معلومات  تقديم  �أو 

يقع  �أن  �لتامين  مطالبات  في  لالحتيال  ويمكن  �أخرى، 
بالإ�شتر�ك مع �أنو�ع �أخرى من �لإحتيال مثل �لإحتيال في 
�لطبي  �لعالج  من  حالت  مثاًل  هناك  كانت  فقد  �لهوية، 
�شد  �آخرين  هوية  ي�شتغلون  �أ�شخا�ض  �إلى  يقدم  �لذي 

تكاليف �لعالج �لطبي. 
وتعتبر هذه �لمخاطر كبيرة بالن�شبة ل�شركات �لتاأمين �لتي 
�أو ربما قدمت تغطية �شمن ظروف  ربما لم تقدم تغطية 

مختلفة. 
3/اإحتيال الو�ضطاء اأو وكالء التاأمين:

�لتاأمينية  �لمهن  في  �لعاملين  �أو  �لتاأمين  و�شطاء  يعتبر 
ومن  �لمطالبات،  وت�شوية  ورفع  لتوزيع  مهمين  �لم�شاعدة 
�لممكن للو�شطاء �لإحتفاظ ب�شجالت ت�شم عمالء �شركات 

�لتاأمين. 
�لتي  �لعمليات  �أهم  في  م�شتركون  �لو�شطاء  فاإن  وبالتالي 
خطر  �إد�رة  في  مهمون  وهم  �لتاأمين  �شركات  بها  تقوم 
فالو�شيط هو مو�شوع  �لتاأمين،  �شركات  قبل  �لإحتيال من 

�لثقة بين �ل�شركة و�لعميل. 
�أمثلة على تورط �لو�سطاء في عمليات �إحتيال: 

و�لأكثر  �لتاأمين  و�شطاء  �إحتيال  علي  وحالت  �أمثلة  توجد 
م�شتركي  من  ق�شط  �لو�شطاء  يتلقى  عندما  وهو  �شيوعًا 
يوؤدي  مما  �لتاأمين  ل�شركة  بدفعه  يقومون  ول  �لتاأمين 
�لوثيقة  حامل  يكون  ول  تاأمينية  تغطية  وجود  عدم  �لى 
�أي�شًا  وهنالك  لمطالبة،  يتقدم  �أن  بعد  �إل  للو�شع  مدركا 
لتقليل  ب�شكل غير �شحيح  �لخطر  �أو طرح  �لإف�شاح  عدم 

الق�صاط من اأجل الح�صول على العمل. 
تكميلية  خدمات  تقدم  التي  الجهات  من  4/الإحتيال 

ل�شركات التاأمين:
من هذه �لجهات �لمر�كز �لطبية و�لم�شت�شفيات و�لأطباء 

وال�صيادلة واأنماط الإحتيال هي:
ت�شخيم �لفو�تير.  .1

��شتخد�م بطاقة �لخرين  .2
عمل �جر�ء�ت طبية غير لزمة.  .3

�لإحتيال في مطاعيم لم يتم �عطاوؤها.   .4
تكلفة الإحتيال واآثاره ال�شلبية:

مما �شبق يت�شح �أن �لإحتيال في عقود �لتاأمين ي�شكل خطرً� 
�لتاأمين  �شركات  تتحمل  حيث  �لتاأمين  قطاع  على  كبيرً� 
وحاملو� �لوثائق �لتكاليف �لمترتبة على هذ� �لحتيال كما 
�أن �لخ�شائر �لتي تنتج عن �لإحتيال توؤثر على �أرباح �شركات 
�لتاأمين وعلى �شالمة و�شعها �لمالي ومن �أجل تعوي�ض هذه 

درا�شــــــــــــــــــــة



العـــــــــــــدد 
الرابــــــــــع

دي�ســـمرب 
2م 0 1 8

19

الخ�صائر تعتمد �صركات التاأمين على رفع اأق�صاط التاأمين 
وثائق  حاملي  على  �لتكلفة  زيادة  �إلى  بدوره  يوؤدي  مما 
على  �ل�شالبة  �لآثار  من  �لكثير  يترك  �لذي  �لأمر  �لتاأمين 
على  ككل  �لمجتمع  وعلى  نف�شها  �لتاأمين  �شركات  م�شتوى 

�لنحو �لآتي:
اأ. الآثار ال�ضلبية لالإحتيال على ال�ضركات:

�لم�شتمرة  �لتعوي�شات  بدفع  قيامها  نتيجة  خ�شائر   -
غير  �أو  �شحيحة  غير  لحو�دث  تاأمينية  لمطالبات 

حقيقية.
�لتاأمين �لأمر �لذي ي�شبب  �أ�شعار  �أ�شر�ر ب�شبب رفع   -
خ�شارة بع�ض �لزبائن نتيجة فقد�ن �لتناف�شية �لقائمة 

على �ل�شعار.
�لخدمات  مزودي  بع�ض  مع  �لتعامل  �إيقاف  �أ�شر�ر   -
�لد�عمة للخدمة �لتاأمينية كمر�كز �شيانة �ل�شيار�ت 

�أو �لخدمات �لطبية.
�لمحتالين  �أجل مالحقة  تتكبدها من  �لتي  �لخ�شائر   -

�أمام �لمحاكم. 
�لتي تتكبدها في تعيين محا�شبين وخبر�ء  �لخ�شائر   -
وغير  �ل�شحيحة  و�لمطالبات  �لمبالغ  ك�شف  في 
�ل�شحيحة لتقديم �لتقارير �لمطلوبة لمجل�ض �لد�رة. 
�للوم لبع�ض  لل�شك وتوجية  نتيجة  �لمعنوية  �لخ�شائر   -
�لموظفين دون غيرهم �لأمر �لذي قد ي�شبب �إهتز�ز 

لولء �لموظفين. 
تقوم  �لتي  �لتعديالت  نتيجة  تتكبدها  �لتي  �لخ�شائر   -
تجدد  �لتي  �لتاأمين  �إعادة  �تفاقيات  على  باجر�ئها 

�شنوياأ. 
�إهتز�ز �شورة �شركة �لتاأمين �أمام �لموؤمن لهم نتيجة   -
�لذي  �لأمر  و�أنظمتها  لل�شركة  �لمحتالين  لإختر�ق 

يدفعهم للبحث عن �شركات تاأمين �أخري. 
ب. الآثار ال�ضلبية لالإحتيال على المجتمع والدولة:- 

�أ�شعار �لخدمات �لتاأمينية ب�شبب تكبد �شركة  �رتفاع   -
�لتاأمين للخ�شائر. 

تخفيف �لإ�شتثمار�ت �لتي يتح�شل عليها �لمجتمع من   -
قبل �شركات �لتاأمين مما يوؤثر على �لتنمية �لمحلية. 

�لخبر�ء  تعيين  في  �لدولة  تتكبدها  �لتي  �لخ�شائر   -
و�لتنفيذية  �لق�شائية  �لموؤ�ش�شات  في  وتدريبهم 
لمتابعة �لمحتالين وك�شف �لطرق �لحتيالية �لجديد. 
�لموؤ�ش�شات  بع�ض  في  �لد�ري  �لف�شاد  زيادة مظاهر   -
من  فكثير  �لخا�ض  �لقطاع  وموؤ�ش�شات  �لحكومية 

�لم�شتند�ت  بع�ض  لدعم  تحتاج  �لإحتيال  معامالت 
�لحكومية للح�شول على بع�ض �لم�شتند�ت �أو �لتقارير 

�لمزورة ح�شب �لطلب �أو �لر�شوة. 
�شركات  �لكبرى  �لإحتيال  جر�ئم  بع�ض  ت�شجع  قد   -
خالل  من  �لأمو�ل  غ�شيل  جر�ئم  لزيادة  �لتاأمين 
من  م�شروعة  غير  بطريقة  �لمكت�شبة  �لأمو�ل  تحويل 
تعوي�شات غير �شحيحة �لى م�شاريع �أخري من �أجل 

تغيير �لحقيقة.
�أ�شكال  �أحد  �لتاأمين  �شركات  على  �لإحتيال  يعتبر   -
�ل�شركات  تلك  في  �لعام خا�شة  �لمال  على  �لإعتد�ء 
�لتي ت�شاهم فيها بع�ض موؤ�ش�شات �لدولة وهذ� بالطبع 

ينعك�ض على منجز�ت �لدولة و�لمجتمع ب�شكل عام. 
�لتي  �ل�شمعة  نتيجة  �لعام  �لقت�شادي  �لجو  تاأثر   -
�لإحتيال  جر�ئم  فية  تنت�شر  �لذي  �لبلد  �شتلحق 
�لإ�شتثمار  ومناخ  �لإ�شتقر�ر  �شعف  �لى  يوؤدي  مما 

�لخارجي. 
ختامًا: 

زيادة  على  تعمل  �لتاأمين  �شركات  على  �لإحتيال  جر�ئم 
�لمركبة  �لجر�ئم  من  �لإحتيال  لأن  ككل  �لجريمة  ن�شبة 
�لتي يعمل من خاللها �لجاني على �إرتكاب بع�ض �لجر�ئم 
ذكر  ما  فكل  وغيرها  و�لتزوير  �لر�شوة  كجريمة  �لأخرى، 
�شابقًا يدل على خطورة �لإحتيال على مالءة �شركة �لتاأمين 
و�لإ�شر�ر بالمجتمع وزيادة �لت�شخم في �لإقت�شاد �لقومي 

فيكون �لمت�شرر �ل�شركه و�لمجتمع و�لدولة. 
�لتاأمين  �شركات  نو�شي  �لحلول  تقديم  �شياق  وفي  و�أخيرً� 
بتوعية �لعمالء عبر و�شائل �لإعالم عن �أ�شاليب �لإحتيال 
�إدر�ك  �أن  كما  �لإحتيال،  عملية  من  يحد  �أن  يمكن  مما 
�لعاملين للنو�حي �لفنية و�لقانونية للتاأمين يحد من خطر 
بيانات  قاعدة  و�شع  �لتاأمين  �شركة  على  ويجب  �لإحتيال، 
للمطالبات للحد من خطر �لإحتيال كما يجب عليها �لقيام 

بفح�ض �لم�شتند�ت بدقة للتقليل من خطر �لحتيال.

اخلسائر التي تنتج عن اإلحتيال تؤثر 
على أرباح رشكات التأمني وعلى 
سالمة وضعها املايل..
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مقــــــــــال

�أو �لقلق �لناجم من  �لخطر �لمالي هو حالة عدم �ليقين 
�آثار على  �لتفاعل من  �ل�شوق وما يخلفه ذلك  تفاعل قوى 
�ل�شوق،  خطر  هي  �أنو�ع:  ثالثة  وهو  و�لخ�شوم  �لأ�شول 

وخطر �لدين، وخطر �ل�شعر. 
1. خطر ال�شوق:

هو خطر �رتفاع �أو �نخفا�ض �لمحفظة �ل�شتثمارية نتيجة 
وي�شم  �لمعني  �ل�شتثمار  �شوق  في  تحدث  �لتي  للتغير�ت 

ثالث مخاطر �أخرى:

خطر معدل �لفائدة: يق�شد به عدم �ليقين في �تجاه  �أ. 
لذلك  وما  و�نخفا�شًا  �إرتفاعًا  �لفائدة  �أ�شعار  تحرك 
�لتحرك  �أن  وذلك  �ل�شتثمار�ت  قيم  على  �أثر  من 
قيمة  من  يقلل  �أو  يرفع  �أن  يمكن  �لفائدة  �أ�شعار  في 
�أ�شول �ل�شركة وخ�شومها. و�أن كان هذ� �لخطر �أخف 
في  �لأخرى  �لمالية  �لمخاطر  من  غيره  من  قدرً� 
�شوق �لتاأمين �ل�شود�ني لقلة �لتعامل باأ�شعار �لفائدة 

بطريقة مبا�شرة.

 عا�شفة في وجه �شوق التاأمين ال�شوداني 

اخملاطر املالية..

المالية  المخاطر  من  عددا  مالية،  كموؤ�ش�شات  عملها  بطبيعة  التامين،  �شركات  تواجه 
بها.. اللمام  المخاطر  ادارة  لم�شئول  ينبغي  والتي  ن�شاطها  تعتر�س  التي  المختلفة 

ال�شوق  اأدوات  من  اأداة  ت�شخدم  اأنها  طالما  المخاطر  لهذه  عر�شة  �شركة  اأي  وتظل 
المالية..ت�شمل الأدوات المالية ال�شيكات وخطابات ال�شمان والأ�شهم واأي م�شتند ذي 
الأطراف  لأحد  مالية  مبالغ  دفع  بموجبها  يتم  التي  التفاقيات  وكذلك  نقدية  قيمة 

المتعاقدة.

د.�بر�هيم عبد�هلل محمد
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�لتي  لل�شركات  هاج�شًا  ويعتبر  �ل�شرف:  �شعر  خطر  ب. 
تبديل  �لأمر  يتطلب  حيث  خارجية  فروعًا  لها  تكون 
تحويلها  �أو  �لفروع  تلك  و�إلى  من  نقلها  حال  �لعملة 
�أخرى  جو�نب  لالأمر  كذلك  �لتاأمين.  معيدي  �إلى 
تزد�د ح�شا�شيتها عندما يتعلق بالأ�شياء ذ�ت �لمكون 
ومو�د  بالدو�ء  �لمتعلقة  �لطبي  كمطالبات  �لخارجي 
�لغيار  قطع  حيث  �ل�شيار�ت  ومطالبات  �لمعامل 
�شعر  �إ�شتقر�ر  عدم  �أن  كذلك  ومعروف  �لم�شتوردة، 
زيادة  �ل�شركات  وخ�شوم  �أ�شول  في  يوؤثر  �ل�شرف 

ونق�شانًا.
لدى  �لكا�ض  �إنعد�م  عن  تعبير  هو  �ل�شيولة:  خطر  ج.  
�لأ�شول  �إنعد�م  وكذلك  �لتز�ماتها  لمقابلة  �ل�شركة 
وهذ�  لذلك.  �لحاجة  عند  �لعاجل  للت�شييل  �لقابلة 
قد يحدث لل�شركات في بع�ض �لمو��شم ب�شبب زيادة 
– كما  �لطلب على �ل�شيولة لمقابلة حاجات �لعمالء 
هو حال �لمطالبات في �شهر رم�شان - �أو ربما ب�شبب 

�لتي  �لمالية  �ل�شيا�شات  بع�ض  نتيجة  �ل�شيولة  �شح 
وكما  بال�شود�ن.  �لآن  حالنا  هو  كما  �لّدولة  تفر�شها 
هو معتاد عند نفاد �ل�شيولة لدى �ل�شركة فانها تلجاأ 
�إلى �لإقتر��ض �أو بيع �لأ�شول �لقابلة للت�شييل باأقل من 
قيمتها قلياًل لتد�رك �لموقف، و�إذ� ��شتمر �لحال على 
ما هو عليه من �ل�شوء �شتجد �ل�شركة نف�شها م�شطرة 
�إلى بيع �لأ�شول �لتي ل يمكن ت�شييلها بطريقة عاجلة 
�إل بخف�ض قيمتها بدرجة كبيرة كالعقار�ت وفي ذلك 
خ�شارة كبيرة ن�شبيًا لأنه يمثل نق�شان في قيمة �أ�شول 
�ل�شركة �إ�شافة �إلى �لأثر غير �لطيب �لذي يخلفه في 
�لمالية  �ل�شركة في نظر �لعمالء و�لموؤ�ش�شات  �شمعة 

و�لمجتمع باأ�شره.
2. خطر الدين:

 ويق�شد به خطر ف�شل �لعميل �أو �لمدين في �لإيفاء ب�شد�د 
�شد�دها،  وقت  يحين  مالية عندما  �إلتز�مات  عليه من  ما 
�لوثيقة  حامل  هو  �لمدين  �لتاأمين،  �شركات  حالة  وفي 
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يتمكن  ولم  ال�صركة  ل�صالح  مَجدولة  اأق�صاط  عليه  الذي 
�إلتز�م فلن  �أدى كل عميل ما عليه من  من �شد�دها. فاذ� 
�ل�شد�د في  يكون هنالك خطر دين. وتكمن خطورة عدم 
ومن  )�أق�شاطها(  مبيعاتها  عو�ئد  من  �ل�شركة  يحرم  �أنه 
تم  �إذ�  �لعو�ئد  تلك  من  تجنيها  �أن  يمكن  �لتي  �لمكا�شب 

تح�شيلها في وقتها.
ويعتبر �لدين خطرً� ماحقًا يهدد �شركات �لتاأمين �ل�شود�نية 
من  ي�شاحبها  وما  �لحالية  �لقت�شادية  �لظروف  ظل  في 
تناق�شات غريبة متمثلة في �لت�شخم و�نعد�م �ل�شيولة في 
نف�ض �لوقت..ويكون خطر �لدين �أ�شد وطاأة �إذ� ر�فقه خطر 
�لت�شخم �إذ �أنه يفقد �لنقود قيمتها �إذ� تاأخر تح�شيلها ول 
�شك فاإن لذلك �إنعكا�شات خطيرة على �لمطالبات ب�شفة 
�لخ�شو�ض  وجه  على  و�ل�ّشيار�ت  �لطّبي  ومطالبات  عامة 

لرتباطها �لوثيق بالعملة �ل�شعبة. 
3- خطر ال�شعر:

�أو  �لمبيعات  قيمة  يعتري  �لذي  �لتغيير  خطر  به  يق�شد 
�أو  �لمنتجات  �شعر  �نخفا�ض  �أو  �إرتفاع  نتيجة  �لتكاليف 
مدخالت �لإنتاج ول فرق في ذلك �إن كان �لمنتج �شلعة �أو 
خدمة. ويكمن خطر �إرتفاع مدخالت �لإنتاج في �أنه يقلل 
�أما خطر �شعر �لمنتج فيعني عدم  هام�ض �لربح لل�شركة، 
ذلك  ويت�شح  للمنتج  �لمنا�شب  �ل�شعر  تحديد  في  �ليقين 
حيث  �ل�شود�ني  �لتاأمين  �شوق  على  �إ�شقاطه  تم  �إذ�  جليًا 
�لمناف�شة �ل�شر�شة �لتي ينح�شر ميد�نها في �شعر �لمنتج 
فقط دون غيره من �لمزيج �لت�شويقي. فال�شعر �لعالي ن�شبيًا 
قد ي�شرف �لعميل �إلى �لمناف�ض �لآخر و�ل�شعر �لمنحف�ض 

�أثر  ويظهر  �إلتز�ماتها  مقابلة  من  �ل�شركة  يمكن  ل  قد 
�ل�شركات و�شكاوى  �لمطالبات لدى بع�ض  ذلك في تر�كم 
�لمماطلة  �أو  مطالباتهم  �شد�د  تاأخر  من  �لعمالء  بع�ض 
و�لم�شاومة في �شد�دها..ل �شك �أن خطر �ل�شعر يجعل من 
�لت�شعيير مع�شلة تو�جه �شركات �لتامين وهو �أ�شبه بال�شير 
على �لحبل �لذي يتطلب قدرً� كبيرً� من �لمهارة و�لكيا�شة 

واإل فال�صقوط م�صير من ل يح�صنه.
خال�شة �لقول �أن �شركات �لتامين �ل�شود�نية في موقف �أقل 
ما يقال عنه �أنه �شعب للغاية في ظل �ل�شيا�شة �لقت�شادية 
يعي�شان  �ل�شيولة  و�نعد�م  �لت�شخم  جعلت  �لتي  �لحالية 
بالو�قف  �أ�شبه  �ل�شركات  حال  و�أ�شبح  و�حد،  �آن  في  معًا 
عليه  �أجتمعت  فقد  ت�شرعه،  تكاد  �لتي  �لعا�شفة  قلب  في 
عنده  فقلت  �لجهات،  كل  من  به  و�أحاطت  �لمخاطر  هذه 
�ل�شيولة �و �نعدمت لنعد�مها عند �لعميل �لذي عجز عن 
�شد�د �لتز�ماته فتر�جع �لتاأمين كثيرً� في �شلم �إحتياجاته 
و�أ�شبح يكابد من �أجل لقمة �لعي�ض و�كتفي من �لتاأمين بما 
هو �لز�مي فقط.غير �أن �أ�شو�أ هذه �لمخاطر على �لإطالق 
�لوطنية  �لعملة  قيمة  تدني  �ل�شطور،  هذه  كاتب  يرى  كما 
للعملة  �لمتو��شل  �لإنخفا�ض  هذ�  �أن  ذلك  �لدولر،  تجاه 
�لوطنية تجاة �لعمالت �لأخرى يجعل هذه �ل�شركات تخ�شر 
ب�صبب  لقيمتها  المكتتبة  الأق�صاط  فقدان  جراء  من  كثيًر 
�لت�شخم �لذي يحيلها �إلى ل �شئ مهما عال رقمها في نهاية 
�لعام. وهذ� �أمر ينذر �شركات �لتاأمين بعاقبة �أ�شبه بتلك 
�لتي �آل �إليها م�شير �لم�شارف من قبل ول عجب فالإثنان 
يرتبطان بالمال وي�شتركان في نف�ض �لم�شير ولو بعد حين. 

مقــــــــــال
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التحديات واآفاق الحلول

إدارة اخملاطر

:)Risk Management( اإدارة المخاطرة اأو اإدارة الخطر
هي عملية قيا�س وتقييم للمخاطروتطويراإ�شتراتيجيات لإدارتها،تت�شمن هذه الإ�شتراتيجيات نقل المخاطر 
اإلى جهة اأخرى وتجنبها وتقليل اآثارها ال�ضلبية وقبول بع�ض اأو كل تبعاتها، كما يمكن تعريفها باأنها الن�ضاط 
الإداري الذي يهدف اإلى التحكم بالمخاطر وتخفي�شها اإلى م�شتويات مقبولة وب�شكل اأدق هي عملية التحديد 

والقيا�س وال�شيطرة وتخفي�س المخاطر التي تواجه ال�شركة اأو الموؤ�ش�شة.

مراحل التعامل مع الخطر:
�لمرحلة �لأولى:تحديد�لمخاطر:

في هذه �لمرحلة يتم �لتعرف على �لمخاطر ذ�ت �لأهمية 
و�لتي يكون حدوثها قد يوؤدي �إلى نتائج غير مرغوبة، ويبد�أ 
�لم�شكلة  �أو  �لم�شاكل  م�شدر  من  �لمخاطر  على  �لتعرف 

بحد ذ�تها تمهيدً� للتعرف على �لم�شكلة ومدى تاأثيرها.
�لمرحلة �لثانية: �لتعرف على �لم�ساكل:ويتم ذلك بعدة 

طرق منها:
�ل�شركات  جميع  �لأهد�ف:  على  �لتحديد�لمعتمد   .1
�أهد�ف،و�أي حدث يعر�ض تحقيق  لديها  و�لمنظمات 
يعتبرخطورة  كليًا  �أو  �إلى خطر جزئيًا  �لأهد�ف  هذه 

يجب تفاديها.
�لحالة  هذه  �ل�شيناريو:في  على  �لمعتمد  �لتحديد   .2
بديلة  طرق  تكون  قد  مختلفة  �شيناريوهات  خلق  يتم 
في  �لقوى  بين  للتفاعل  تحليل  �أو  ما  هدف  لتحقيق 

�شوق ما.

عن  عبارة  وهو  �لت�شنيف:  �لمعتمدعلى  �لتحليل   .3
تف�شيل جميع �لم�شادر �لمختلفة للمخاطر.

مر�جعة �لمخاطر �ل�شائعة: في �لعديد من �لموؤ�ش�شات   .4
هنالك قو�ئم بالمخاطر �لمحتملة.

�لمرحلة �لثالثة: تقييم �لمخاطر:
بعد �لتعرف على �لمخاطر�لمحتملة يجب �أن تجري عملية 
تقييم لها من حيث �شدتها في �إحد�ث �لخ�شائرو�إحتمالية 
�لكميات  هذه  قيا�ض  �ل�شهل  من  يكون  و�أحيانًا  حدوثها، 
تقييم  �شعوبة  �أن  كما  قيا�شها،  يتعذر  �أخرى  و�أحيانًا 
�أن  حيث  حدوثها  معدل  تحديد  في  تكمن  �لمخاطر 
�لمعلومات �لإح�شائية عن �لحو�دث �ل�شابقة لي�شت د�ئمًا 

متوفرة ومبوبة بالطريقة �لمطلوبة.
كيفية التعامل مع المخاطر:

�إلى  توؤدي  �لتي  �لن�شاطات  �إيقاف  �لتجنب:ويعني   .1
حدوث خطر فعلي وب�شدة عالية.

م. �أحمد عي�شي �أحمد
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�أو جزئيًا لجهة  �أثر �لخطر كليًا  �لنقل:حيث يتم نقل   .2
و�إعادة  )�لتاأمين  ذلك  على  ومثال  �أخرى  جهات  �أو 

�لتاأمين(.
�إد�رة  على  �لعمل  �لحالة  هذه  في  �لتقلي�ض:ويق�شد   .3
�لخطر بو�شع �إجر�ء�ت رقابية ت�شمن خف�ض كل من 
وقوعه  حالة  في  �لخطر  ونتيجة  �لحدوث  �إحتمالية 

)�صروط واإ�صتراطات وثيقة التاأمين كمثال(.
و�شع  دون  من  هى  كما  �لمخاطرة  قبول  �لقبول:�أي   .4
�لمخاطر  ذ�ت  لالأعمال  عادة  وتكون  �إجر�ء�ت  �أي 

�لجيدة)منخف�شة �ل�شدة و�إحتمالية �لحدوث(.
التحديات العملية:

من و�قع �لممار�شة �لعملية يمكن �لقول �إن حو�دث �لحريق 
الن�صاط  تواجه  التي  اأكبرالمخاطر  من  يعتبران  وال�صرقة 
�لإقت�شادي في �لبالد من ناحيتي �إحتمالية �لوقوع و�شدة 
�لتاأثير وبالقاء نظرة �شريعة على �لحو�دث �ل�شابقة يمكن 
ن�شبة كال �ل�شنفين لجملة �أ�شباب �شائعة ح�شب �لتف�شيل 

�لآتي:
اأوًل:حوادث الحريق:

�لكهربائي:غالبًا  �لإلتما�ض  عن  �لناتجة  �لحر�ئق   .1
�لز�ئدة  �لأحمال  �أو  �لتو�شيالت  ب�شبب رد�ءة  تحدث 
يهتمون  ل  �لعمالء  بع�ض  لأن   )Over Load(
باإعادة توزيع �لأحمال في حالة �لتمديد�ت �لجديدة 
يوؤدي  �لأمر�لذي  �لقائمة،  لل�شبكة  �أجهزة  �إ�شافة  �أو 

لوقوع حو�دث ل تحمد عقباها.
حر�ئق �لمو�د �لقابلة لالإ�شتعال �لذ�تي و�لتي تتطلب   .2
�لحر�رة  قيا�شية من حيث درجة  تخزين في ظروف 

و�لرطوبة و�لتهوية.
د�خل  و�لبناء  �ل�شيانة  �أعمال  عن  �لناتجة  �لحر�ئق   .3
�لموقع وخا�شة عند �إ�شتخد�م �للحام �أو �لقطع بحجر 

�لنار.
غير  �لب�شرية  �لأخطاء  عن  �لناتجة  �لحر�ئق   .4

�لمق�شودة
�لحر�ئق �لناتجة عن �لعمل �لكيدي.  .5

ال�ضائعة  الثغرات  ب�ضبب  ال�ضرقة:تقع  حوادث  ثانيًا: 
الآتية:

عدم وجود حر��شة فعالة وكافية للموقع.  .1
ق�شر �ل�شور �لخارجي.  .2

3.  �شعف �لأقفال )طبل/كو�لين(
عدم وجود كامير�ت مر�قبة.  .4

عدم وجود ك�شافات )�أنو�ر تاأمين( لل�شور �لخارجي.  .5
من  الحماية  في  الأعمال(  )اأ�ضحاب  العمالء  واجبات 

الحوادث:
عن  وت�شميمها  �لكهربائية  بالتو�شيالت  �لإهتمام   .1

طريق مهند�شين ذوي خبرة.
جميع  بتخزين  الخا�صة  الفنية  بال�صروط  الإلتزام   .2

�لمو�د خا�شة �لقابلة لالإ�شتعال �لذ�تي
�للحام  فيها  ي�شتخدم  �لتي  �ل�شيانة  مر�قبة عمليات   .3
�إطفاء  باأدو�ت  مزود  و�شالمة  �أمن  فرد  بو��شطة 

منا�شبة.
�إتباع طرق  باأهمية  وتوعيتهم  �لعاملين  تدريب جميع   .4

�لأمن و�ل�شالمة.
الن�صاط  نوع  والفعالة ح�صب  الكافية  الحرا�صة  توفير   .5

وم�شاحة �لموقع.
بناء �صور خارجي باإرتفاع معقول ح�صب نوع الن�صاط.  .6

توفير �أقفال منا�شبة لالأبو�ب �لد�خلية و�لخارجية.  .7
توفير �إ�شاءة كافية حول �ل�شور �لخارجي.  .8

توفير كامر�ت مر�قبة د�خلية وخارجية.  .9
دور�شركات التاأمين في اإدارة المخاطر:

بما �أن مجال عمل �شركات �لتاأمين هو تقديم �لحماية من 
�لمخاطر �لمالية لمختلف �لقطاعات �لإقت�شادية ولتحقيق 
�لغاية بطريقة فعالة وم�شتقرة لأكبر قدر ممكن من  هذه 

�لعمالء عليها �لقيام بالآتي:-
م�شاحبة  كخدمة  �لخ�شائر  تقليل  خدمة  تقديم   .1

لعمليات �لتاأمين.
و�ل�شالمة  �لأمن  عن  و�شمنار�ت  عمل  ور�ض  تنظيم   .2

ت�شتهدف �لعمالء متخذي �لقر�رومن�شوبيهم.
�لت�شريعات  ل�شن  �ل�شلة  ذ�ت  �لجهات  مع  �لتعاون   .3

�لكفيلة بتحقيق �أعلى درجات �لأمن و�ل�شالمة.
معايير  �أعلى  بتنفيذ  يقومون  �لذين  �لعمالء  ت�شجيع   .4

الأمن وال�صالمة بتخفي�ض اأق�صاط التاأمين.
ترتيب �إتفاقيات �إعادة �لتاأمين مع �شركات ذ�ت خبرة   .5

ومالءة منا�شبتين.
الخاتمة:

كلما توثقت �ل�شالت و�لتعاون بين مختلف �أطر�ف �لعملية 
�لإقت�شادية متمثلة في �أ�شحاب �لأعمال و�لبنوك و�شركات 
باإ�شتثمار�ت  �لجميع  نعم  كلما  �لرقابية  و�لجهات  �لتاأمين 

�آمنة وم�شتقرة.

تاأمــــــني
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�ل�شادق فقيري

داخل  الأفراد  �شلوك  هو  التنظيمي  ال�شلوك 
عن  ت�شدر  التي  الإ�شتجابة  به  ويق�شد  المنظمة، 
الفرد نتيجة لحتكاكه بغيره من الأفراد اأو نتيجة 
ما  كل  يت�ضمن  حتمًا  الخارجية،  بالبيئة  لإت�ضاله 
ي�شدر عن الفرد من عمل حركي اأو تفكير اأو حديث 

اأو م�شاعر اأو اإنفعالت.
التي  الموؤ�ش�شات  تلك  بها  فيق�شد  المنظمة  اأما 
ينتمي اأو ينت�شب اليها الفرد وتهدف لتقديم منفعة 
كالم�شانع والبنوك وال�شركات والم�شالح الحكومية 

والمدار�س والنوادي والم�شت�شفيات وغيرها.

�لروؤ�شاء  يحتاج  وتقريبًا في جل مر�حله  �لعمل  في مجال 
وذلك  �لبع�ض،  بع�شهم  فهم  �لى  و�لمروؤو�شين  و�لزمالء 
�لعملية  نو�تج  على  كبيرة  بدرجة  يوؤثر  �لفهم  هذ�  لأن 

�لقت�شادية،فكلما ز�د �لفهم كلما �إرتفع �أد�ء �لمنظمة.
على  للم�شاعدة  �لتنظيمي  �ل�شلوك  علم  دور  ينبري  وهنا 
و�ل�شيطرة عليه، فقد  به  و�لتنبوؤ  �لإن�شاني  �ل�شلوك  تف�شير 
من  �لجزء  باأنه:)ذلك  و�لتمان  هودجيت�ض  �لأ�شتاذ  عرفه 
�لمعرفة �لأكاديمية �لتي تهتم بو�شف وتفهم وتنبوؤ و�شبط 

�ل�شلوك �لإن�شاني في �لبيئة �لتنظيمية(
�إهتم علم �لنف�ض ب�شلوك �لفرد بينما �إهتم علم �لإجتماع 
هوتفاعل  �لتنظيمي  فال�شلوك  عليه  �لإجتماعي،  بال�شلوك 
�أهمها  �أخرى  علوم  مع  و�لجتماع  �لنف�ض  لعلم  ٌقح  علمي 
�أهد�ف  من  ويعتبر  و�ل�شيا�شة،  و�لإقت�شاد  �لإد�رة  علوم 

�ل�شلوك �لتنظيمي �لرئي�شية مايلي:
�لتعرف على م�شببات �ل�شلوك.  .1

�لتنبوؤ بال�شلوك وذلك خالل معرفة م�شبباته.  .2
خالل  من  �ل�شلوك  في  و�لتحكم  و�ل�شيطرة  �لتوجيه   .3

�لتاأثير في �لم�شببات.

السلوك التنظيمي باملنظمة
 اأدوار قـــــــيادية
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يمكن  �لأ�شا�شية  �لأهد�ف  من  متفرعة  دو�عي  هناك 
�إجمالها في �لآتي:

معرفة وتحليل �شخ�شية �لأفر�د وتكوينهم �لنف�شي.  .1
يهددها)�لقلق/  مما  �لب�شرية  �لنف�ض  حماية   .2

الإحباط/ ال�صراع/ وعدم التوازن النف�صي(
�لمقاومة  من  وتحويله  �لب�شري  �ل�شلوك  نمط  تغيير   .3
�لى روح �لفريق و�لتعاون و�لإتقان و�لإبتكار فالإبد�ع.

وتعريفه  للمدير  �لإد�رية  �لقيادة  مقومات  زيادة   .4
بالدو�فع و�لحاجات ومكونات �ل�شخ�شية و�لإتجاهات 

و�لقدر�ت و�لميول.
�لد�خلية/   – �لعمل  بيئة  بين  طردية  عالقة  وجود   .5

�لخارجية/�لمعنوية، و�نتاجية �لفرد.
�نحر�فات �لموظفين و�لتي تعيق �إن�شياب مد �لتنظيم   .6

تجاه بلوغ �أهد�فه.
تاأثيرً�  �لمروؤو�شين  على  يوؤثر  �لقيادي  �ل�شلوب   .7

جوهريًا يحتمل �لوجهين )�ليجابي و�ل�شلبي(.
تعزيز �ل�شلوك �لإيجابي بالمكافاأة لتوخي �لإ�شتمر�ر،   .8

وال�صلبي بالن�صباط ل�صمان النح�صار.
وذلك  �لإن�شاني،  �ل�شلوك  �د�رة  ب�شعوبة  نعترف  �أن  يجب 
ناحية،  من  �ل�شلوك  هذ�  في  توؤثر  �لتي  �لمتغير�ت  لتعدد 
ناحية  من  فيه  �لموؤثرة  �لمتغير�ت  �إ�شتقر�رهذه  ولعدم 

�أخرى.
مارك  و�لأ�شتاذ  �شيزلقي  دي  �أندرو  �لأ�شتاذ  و�شف 
“�ل�شلوك  بقولهم  �لتنظيمي  �ل�شلوك  مجال  و�ل�ض  جي 
�لتنظيمي يتعلق بدر��شة �شلوك و�إتجاهات و�أد�ء �لعاملين، 
وتاأثير�ت �لبيئة على �لمنظمة ومو�ردها �لب�شرية و�أهد�فها 

وكذلك تاأثير�ت �لعاملين على �لمنظمة وفاعليتها«.
فالر�شا �لوظيفي هو ذلك �ل�شعور بالكتمال و�لإنجاز �لنابع 
من �لعمل حيث يمثل �لعمل جزء معلوم من حياتنا، وبمرور 
�لوقت د�خل هذ� �لعمل يت�شكل لدى كل فرد مجموعة من 
يطلق  ما  وهذ�  �لعمل،  هذ�  حول  و�لم�شاعر  �لمعتقد�ت 
عليه بالر�شا عن �لعمل، ويبد�أ �لأمر بقيام كل فرد بتكوين 
هذ�  حول  و�لخبر�ت  و�لمعلومات  �لمعرفة  من  ح�شيلة 
�لعمل، وبناء عليها يت�شكل وجد�نه وم�شاعره ناحية عمله، 
�شلوكيًا  يت�شرف  �أن  �إلى  �لنهاية  في  يحركه  �لذي  �لأمر 
ب�شكل معين قد يظهر في �أ�شلوب تعامله مع �لزمالء، وفي 
لرئي�ض  �إحتر�مه  وطريقة  للعمل،  وتركه  وتاأخيره،  غيابه، 
و�أنظمة �لعمل. فالفرد �لر��شي عن وظيفته �أو مهنته يقبل 
من  يزيد  مما  بها  �صعيدًا  ويكون  ون�صاط  همة  في  عليها 
فينتج عنه  �لمهنة  �لر�شا عن  �أما عدم  �لإنتاجية،  كفايته 

�شوء تكيف غير متو�زن �نفعاليًا ويظهر �لكثير من مظاهر 
ال�صجر والملل والإ�صتياء والإحباط...

هي  كما  وظيفته  �لإن�شان  بقبول  �لوظيفي  �لر�شا  يرجع  و 
وقيامه باإ�شتغالل كل �شبل �لر�شا �لمتاحة له من خاللها، 
فال�شر يكمن �أن ت�شتمتع بعملك �لحالي بينما ت�شتعد لعمل 

�أف�شل. 
�إن توفير �لر�شا لدى �لعاملين يوؤدي �إلى �أد�ء مرتفع، فهناك 
�لر�شا،  وهو  م�شتقل،  �لأول  طرفين  بين  طردية  عالقة 
و�لثاني تابع، وهو �لأد�ء، وكلما ز�دت درجات �لر�شا، كلما 
�لعامل  يعتبر  �لتنظيمي  �لمناخ  �لأد�ء،  معدلت  �إرتفعت 
�لو�شيط بين �لر�شا و�لأد�ء فالمناخ �لتنظيمي هو �لمر�آة 
بالمنظمة  �لعاملين  لدى  يكون  �لذي  �لإنطباع  تعك�ض  �لتي 
�لعاملين  �أن  بها، وطالما  �لمو�شوعية  �لعنا�شر  عن جميع 
فاإنه  �لأهد�ف،  وبلوغ  �لأعمال  لأد�ء  �لأ�شا�ض  �لو�شيلة  هم 
�أدى ذلك  �إيجابية لديهم كلما  كلما كانت �شورة �لمنظمة 

�إلى رفع �لروح �لمعنوية، وبالتالي �لإرتقاء باأد�ئهم.
فئتين  �إلى  �لعمل  عن  �لر�شا  م�شببات  تق�شيم  فيمكن   

رئي�شيتين:
)الفئة الولي(: م�شببات خا�شة بالمنظمة:

تكلفة  مع  �لأجر  تنا�شب  و�لعو�ئد:  �لمرتبات  نظام   .1
يتم  و�لترقيات  و�لمكافاآت  �لحو�فز  نظام  �لمعي�شة، 
و�لجهد  �لمن�شاأة  وو�شع  يتنا�شب  وبما  عادل،  ب�شكل 

�لمبذول.
�لإ�شر�ف  وجودة  بمدى  �لفرد  فاإدر�ك  �لإ�شر�ف:   .2

�لو�قع عليه يوؤثر في درجة ر�شاه عن �لوظيفة.
�شيا�شات �لمنظمة: فمن م�شببات �لر�شا عن �لعمل،   

وجود لو�ئح، و�إجر�ء�ت تنظم �لعمل.
توفر  ما  �ذ�  �لوظيفي-  �لنموو�لرتقاء  عن  �لر�شا   .3
لتخطيط  و��شحة  �شيا�شة  وجود  من  �لمنا�شب  �لحد 

�لم�شتقبل �لوظيفي. 
نمو �لوظيفة �لتي ي�شغلها �لموظف.   -

توفر �لتاأهيل �لمنا�شب للعاملين  -
�شليم  ت�شميم  للعمل  يكون  فحينما  �لعمل:  ت�شميم   .4
و�ل�شتقالل،  و�لتكامل،  و�لمرونة،  بالتنوع  ي�شمح 
ن�شبي  �شمان  هناك  يكون  كاملة،  معلومات  وتو�فر 

بالر�شا عن �لعمل.
ظروف عمل جيدة: فكلما كانت ظروف �لعمل �لمادية   .5

منا�شبة �شاعد ذلك على ر�شا �لعاملين عن عملهم.
�لحد  توفر  ما  )�ذ�  �لعمل  مجموعة  عن  �لر�شا   .6

�لمنا�شب من(: 
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�لن�شجام �ل�شخ�شي بين �أع�شاء مجموعة �لعمل.   -
و�لفكرية  �لعلمية  و�لناحية  �لثقافة  درجة  تقارب   -

للمجموعة. 
�لنزعة �لجتماعية لدى �أع�شاء �لجماعة.   -

توفر  ما  )�ذ�  �لجتماعية  �لنو�حي  عن  �لر�شا   .7
�لقدر�لمنا�شب من(:

بحث �لم�شكالت �لجتماعية للموظف، وم�شاعدته في   
حلها. 

�لمنا�شبة  �لإنتقال  وو�شائل  �ل�شحية،  �لرعاية  توفير   
للعاملين 

)الفئة الثانية( م�شببات خا�شة بالفرد نف�شه:
�لم�شببات �ل�شخ�شية للر�شا: وتتمثل في �لمحاور�لتالية:

يتاأثر  �لعمل  عن  �لر�شا  �أن  �لدر��شات  �أظهرت  لقد 
�لخا�شة  طبيعتهم  بحكم  �أنا�ض  فهناك  �لفرد  ب�شخ�شية 
قد يكونو� �أقرب �إلى �لر�شا �أو �لإ�شتياء ولعل من �أهم هذه 

�لم�شببات �ل�شخ�شية للر�شا ما يلي:
�حتر�م �لذ�ت: فكلما كان هناك ميل لدى �لفرد لالعتد�د 
�إلى  �أقرب  كان  كلما  بقدره،  و�لعلو  ذ�ته،  و�حتر�م  بر�أيه 
في  ببخ�ض  ي�شعرون  �لذين  �أولئك  �أما  �لعمل،  عن  �لر�شا 

قدرهم، فاإنهم عادة ما يكونو� غير ر��شيين عن �لعمل 
تحمل  على  قادرًا  الفرد  كان  فكلما  ال�صغوط:  تحمل 
كان  كلما  معها،  والتكيف  والتعامل  العمل  في  ال�صغوط 
ب�شرعة، وينهارون  يتقاع�شون  �لذين  �أولئك  �أما  �أكثر ر�شا 
فور وجود �لعقبات فاإنهم عادة ما يكونو� غير ر��شين عن 

�لعمل.
�لجتماعية،  �لمكانة  �رتفعت  فكلما  �لجتماعية:  �لمكانة 
عن  �لفرد  ر�شاء  ز�د  كلما  �لأقدمية،  �أو  �لوظيفية،  �أو 
عمله، وعلى �لعك�ض يزد�د ��شتياء �لفرد كلما قلت مكانته 

�لجتماعية �أو �لوظيفية �أو قلت �أقدميته.
�ل�شعد�ء في  �لعام عن �لحياة: حيث يميل �لأفر�د  �لر�شا 
حياتهم �إلى �أن يكونو� �شعد�ء في �أعمالهم)ليري �لجمال 
�لتع�شاء في حياتهم و�لغير ر��شيين عن  �أما  �ل �لجميل( 
فاإنهم عادة  و�لزوجية و�لجتماعية  �لعائلية  نمط حياتهم 
بغير  نف�شه  )و�لذي  عملهم  �إلى  �لتعا�شة  هذه  ينقلون  ما 

جمال ليري في �لوجود �شيئا جميال(.
وتاأثير�ت  مخرجات  من  مميزة  نماذج  علي  نعرج  دعونا   
توقد  �لتي  �لمفرد�ت  على  تند�ح  �لتي  �لتنظيمي  �ل�شلوك 

�شر�رة عجلة �لإنتاج بالمنظمة �أل وهي:-

:)SOFT SKILLS( المهارات الناعمة
�لأخيرة،  �لآونة  في  كثيرً�  يكرر  �أ�شبح  �لم�شطلح  هذ� 
بقدرة  ترتبط  �لتي  �لأ�شا�شية  �لمهار�ت  تلك  به  ويق�شد 
�أفكاره  وعر�ض  �لآخرين  مع  �لتعامل  على  �ل�شخ�ض 
و�لإت�شالت،  �لتو��شل  ولبقة، وقدرته على  ب�شورة مقنعة 
مع  عالقاته  تميز  �لتي  �لقيادية  �ل�شلوكيات  و��شتخد�م 
�لآخرين، و�لمبادرة، و�لتفاعل مع �لزبائن �أثناء خدمتهم، 

و�لعمل �شمن فريق عمل م�شترك...�لخ
حاليًا هنالك قناعة لدى �لمعنيين ب�شوؤون �لإقت�شاد و�إد�رة 
�لجد  محمل  على  �لم�شطلح  هذ�  �أخذ  ب�شرورة  �لأعمال 
�أكثر من �أي وقت م�شى، لأنها ��شبحت محورية في تحديد 
وجودها  عدم  فاإن  �لنقي�ض  وعلى  �لأعمال،  نجاح  عو�مل 
�لت�شغيل،  تكاليف  زيادة  مثل  �شلبية  عو�قب  �إلى  يوؤدي 
منتجات  تقديم  في  �لتاخير  للمناف�شين،  �لأعمال  خ�شارة 

�و خدمات جديدة.
�لمهار�ت �لناعمة تعنى بتحديد �ل�شلوك �لمطلوب و�لمتوقع 
�لتي  �ل�شخ�شية  �لخ�شائ�ض  تحدد  فهي  �لموظف،  من 
�لتفاعل و�لتناغم مع  �أن تتو�فر لديه لكي ينجح في  يجب 
�لعمل  �لمبادرة،  �لمثال  �شبيل  وعلى  �لعمل،  بيئة  مفرد�ت 
خدمة  �لعمل،  في  و�لتميز  �لجودة  �لو�حد،  �لفريق  بروح 
�إد�رة  للم�شتقبل،  �لتخطيط  �لتو��شل،  مهار�ت  �لزبائن، 
�لوقت، �لقيادة �لفاعلة، �إد�رة �لتتغيير، حل �لخالفات....

:)HARD SKILLS( المهارات ال�شلبة
�لتخ�ش�شية،  �لمهار�ت  تلك  �لم�شطلح  بهذ�  يق�شد 
و�جبات  لأد�ء  �لالزمة  �لقدر�ت  تحدد  �لتي  �لإحتر�فية 
و�لكمبيوتر،  �لبرمجيات  �لوظيفي،مثل  �لو�شف 

و�لمحا�شبة، وغيرها من �لتخ�ش�شات.
ي�شكلون  و�لمعرفة  �لكفاءة  مهنج  بجانب  �لمكونات  هذه 
نهاية  في  وتوؤدي  �لموظفين  �أد�ء  تعزيز  في  �إرتكاز  �أعمدة 
خارطة  توفير  خالل  من  �لموؤ�ش�شي  �لنجاح  �إلى  �لمطاف 

طريق لزيادة �لقدرة �لإنتاجية.
مثل هذ� �لتوجه حتما يحتاج �إلى ربط �ل�شلوكيات �لفردية 
تحقيق  كيفية  على  �لتركيز  مع  �لمنظمة،  وقيم  بثقافة 
�لنتائج �لمرجوة، ولي�ض فقط �لتركيز على �لنتيجة �لنهائية 
�شعيًا  �شعي  قد  �لم�شطلح  يكون  فبهذ�  مجردة،  ب�شورة 
حثيثًا ل�شد �لفجوة بين �إد�رة �لأد�ء وتطوير �لموظفين من 
خالل بيئة د�ئمة �لتعلم تنمو مع �لمتغير�ت في �شوق �لعمل 
وتتناغم وتو�كب �آخر �لتطور�ت �لتكنولوجية، �أو �أنها تقود 

تلك �لتطور�ت من خالل �لإبتكار وريادة �لأعمال.

اإدارة
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�لتاأمين في تن�شيط �لقت�شاد �لوطني �شيما في �لدول �لنامية �لتي تقع �غلب �لدول �لعربية في  هنالك دور كبير ل�شركات 
د�ئرتها،حيث ت�شاهم �شركات �لتاأمين بطريقة غير مبا�شرة في دعم وتن�شيط �لقت�شاد من خالل توفير �لحماية �لتاأمينية 
وتعوي�ض �لخ�شائر �لمالية �لتي تتعر�ض لها �لمن�شاآت و�لم�شروعات �ل�شناعية و�لزر�عية. وهذ� من �شاأنه �إ�شتمر�ر �لم�شروعات 
وعدم توقفها نتيجة �لكو�رث و�لحو�دث �أو �لخ�شائر �لمفاجئة وكثير منها حدث في �لآونة �لأخيرة حتى كادت �أن تبتر جزء من 
�قت�شاد �شود�ننا �لحبيب لما نتج عن ذلك من خ�شائر فادحة �أدت بدورها �إلى خ�شائر �أكبر في نفو�ض �لمنكوبين و�لمت�شررين، 

وهذ� قد يرجع �إلى �شعف �لوعي �لتاأميني لدى �لكثير و�لتهاون في ذلك و�إ�شتبعاد حدوث مال يحمد عقباه. 
�إن �لفرد �لذي ي�شتري تاأمينات �شد �لحريق على متجر �أو منزل يمتلكه يف�شل �أن يتحمل خ�شارة مالية �شغيرة موؤكدة)ق�شط 

�لتاأمين( بدًل من �أن يبقى متحمال خليطًا من �إحتمالت �شغيرة لخ�شائر مالية كبيرة )قيمة �لمتجر �أو �لمنزل باأكمله(.
�لو�شيط )�لمنتج(هو فقط  ويكون  �لأفر�د  �لتاأميني مرتفعة جدً� عند  �لوعي  تكون درجات  �لمتقدمة  �لمجتمعات  لذلك في 
م�شت�شار للتاأمين �إذ يلجاأ �إليه �لأفر�د للم�شاعدة في �إختيار �لتغطية �لمنا�شبة، �أما في �لمجتمعات �لنامية في�شبح دور �لو�شيط 
�إختيار  بعد  وفيما  بالتاأمين ومز�ياه  �إقناعهم  ويحاول  و�لأفر�د  �لم�شروع  باإ�شتمر�ر عن  يبحث  بكثير حيث  �أ�شعب  )�لمنتج( 

�لتغطية �لمنا�شبة لذلك يزد�د مجهود عبء �لجهاز �لإنتاجي في هذه �لمجتمعات.
وفي �شركة �لبركة للتاأمين ن�شعى في جهد جماعي لأن يتطور �لإقت�شاد �ل�شود�ني ليت�شق مع �لإقت�شاد �لعالمي وفقًا ل�شيا�شات 
ت�شجيع �ل�شادر حتى يزد�د �لتبادل �لتجاري و�لإهتمام بالنتاج �لزر�عي حتى ينمو، نظرً� لما يتمتع به �ل�شود�ن من �إمكانيات 

في هذ� �لمجال.
ومع �إزدياد �لنمو�لقت�شادي وزيادة معدلته بوتيرة م�شطردة نتوقع �أن ي�شهد �ل�شوق �لتاأمين �ل�شود�ني تطورً� يحقق غاياته 

�لكبرى في دعم �لإقت�شاد �لقومي.

�إينا�ض يو�شف �لأمين 

التأمني..
ذوؤابات اإقت�شادية

اأوراق
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تغريدات ناعمة

هويدا بابكر 
�لبركة للتاأمين ت�شاركنا محبة �أبنائنا وهي منا 

كم�شرى �لدم في �لعروق.

 خفق القلوب 
الربكة للتأمني

بدرية محمد اأحمد 
�لبركة للتاأمين..عمري 

وذكرياتي �لجميلة ونظم 
�أ�شعاري. 

هاجر الدومة 
�لقطاع �لتاأميني غير م�شاري �لمهني و�لبركة 

للتاأمين منحتني معنى �لإجتهاد و�لمثابرة وبلوغ 
�لغايات �لمجيدة..

ماريا مو�شى 
ثم علمنا  و�لمال  و�لقيم  �لعالقات  ك�شبنا  منها 

�أبناءنا معنى �لإنتماء وف�شيلة �لعمل.. 

عواطف اإبراهيم
�إ�شمها  بناتي  �أحدى  باأن  �أ�شعر 
وهي  للتاأمين...  �لبركة  �شركة 

�لأكثر جماًل وتدلاًل 
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www. albaraka-ins.com

Credibility..
Perfection..
Innovation..

Insurance



ف�صلية
ت�صدر عن 
�صركة الربكة 
للت�أمني 
)ال�صودان(

32

مقدمة �لمحرر 
يعتبر �لنظام �لم�سرفي بمثابة �لقلب 
وهو  �لإقت�سادي،  �لن�ساط  ج�سد  في 
للتنمية  جوهرية  �أهمية  ذو  كذلك 
�لمدى  على  و�لنمو  �لقت�سادية 
ليكاد  هذه  �أيامنا  وفي  �لطويل. 
�لنظام  دور  عن  يتوقف  �لحديث 
�لم�سرفي في ظل تحديات �لر�هن من 
على �ساكلة ق�سايا �ل�سيولة في �لبنوك 
�لتي  �لم�ستقبل  �آفاق  �إلى  �ل�سود�نية،  
تتناول ق�سايا �إ�ستقر�ر �لنظام �لمالي، 
�أهد�ف  تحقيق  في  �لم�سارف  ودور 
�لمالي  و�ل�سمول  و�لتنمية  �لنمو 

و�لرقمنة..... الخ.

حــــــــــــــوار
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لهذه  كمدخل  مبا�ضر  ب�ضوؤال  ونبداأ  الثاني  بلدك  في  بك  مرحبًا  عدنان  اأ�ضتاذ 
اإهتمامات الروؤ�ضاء التنفيذيين للموؤ�ض�ضات  اأبرز  ال�ضياحة الفكرية معكم، عن 
الدولية،  المالية  والموؤ�ش�شات  والإ�شرافية  الرقابية  الجهات  وقادة  المالية، 
ذات  والق�شايا  الم�شتقبل  باآفاق  يتعلق  فيما  والتفكير،  العلمي  البحث  ومراكز 

الطبيعة الإ�شتراتيجية؟ 

�أوًل �شكرً� جزياًل على �لإ�شت�شافة �لكريمة، وعلى �إتاحة �لفر�شة لنا لالطالل 
على جمهورنا �لح�شيف في �ل�شود�ن �لحبيب و�لعالم �لعربي. �أما عن �شوؤ�لك 
عن �لتوجهات فمما ل�شك فيه �أن �لمجتمع �لمالي �لدولي ممثال في �لمنظمات 
�لعالم  �إمتد�د  على  �لمالية  �لموؤ�ش�شات  ومجموع  �لدولية  �لمالية  و�لموؤ�ش�شات 
�لمالي،  �لمرتبطة بتحقيق �ل�شتقر�ر  بالق�شايا  �لر�هن  �لوقت  �أكثر في  معني 
وتحقيق �ل�شمول �لمالي، وبدرجة �أقل بق�شايا �لتحول �لرقمي وكيفية تقنينها، 
�لرئي�شية  �لعناوين  هي  هذه  و�لنمو.  �لتنمية  في  �لم�شاهمة  بق�شايا  وكذلك 
تهم  �لتي  �لأخرى  �لتف�شيلية  �لق�شايا  من  �لعديد  بينها  �أو  تحتها  ياأتي  و�لتي 

�لموؤ�ش�شات �لمالية على �لم�شتوى �لفردي.  

اإذا هل يمكن اأن ن�شع عنوانا عري�شا اأو هدفا اإ�شتراتجيا لهذا الحراك الدولي 
الذي و�شفته ؟ 

�ل�شياق �لعام �ل�شتر�تيجي خالل �ل�شنو�ت �لأخيرة كان ولز�ل محكومًا بتد�عيات 
�لعالمي  �لمالي  �لنظام  �أن  عام  ب�شكل  �أو�شحت  و�لتي  �لأخيرة  �لمالية  �لأزمة 
يعاني من �أوجه �شعف عامة SYSTEMTIC VULNERABILITIES يجب 

      حتاور اخلبري املرصيف والرئيس التنفيذي
 جملموعة الربكة املرصفية

بالفكر و�لممار�سات في عالم �لقت�ساد  يتعلق  �إطار دورها كمطبوعة مرجعية في كل ما   )�إتقان( وفي 
�لمال  �سناعة  في  �لر�ئد  و�لإ�سم  �لم�سرفية،  �لبركة  لمجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�س  حاورت  و�لمال، 
لإتحاد  �ل�سابق  �لرئي�س  يو�سف،  �أحمد  عدنان  �لأ�ستاذ  �لدولي  �لعربي  �لم�سرفي  و�لخبير  �لإ�سالمية، 

�لم�سارف �لعربية، و�لرئي�س �لحالي لإتحاد �لم�سارف �لبحريني.. �إلى م�سابط �لحو�ر:   

األستاذ/عدنان أحمد يوسف

عدنان أحمد يوسف:
يكشف التحديات 
التي يتوقع أن تواجه 
املصارف اإلسالمية 
يف العام 2019م 
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هناك دول أخذت املبادرة خللق بيئة مالئمة للرقمنة املرصفية وأعتقد 
أن البحرين أول دولة عربية تدرس تطبيق مفهوم املرصف املفتوح..

املصارف اإلسالمية يف 
العرش سنوات األخرية  إرتفع 
منوها مبعدل الضعف 
تقريبًا كل 5 سنوات، 
وإجمايل حجم الصناعة 
سيبلغ حوايل 4 تريليون 
دوالر بحلول العام  2020

�شدها لتجنب تكر�ر �لأزمة �لمالية بتلك �ل�شورة. ولذلك ل يمكن 
�لحديث عن �لآفاق �لم�شتقبلية على �لمديين �لق�شير و�لمتو�شط 

بدون �لرجوع لهذه �لخلفية. 

لالآفاق  الرئي�ضي  المحرك  هي  المالية  الأزمة  فتداعيات  اإذا 
الم�شتقبلية؟ 

فاإن  و�لإ�شر�فية  �لرقابية  �لجهات  م�شتوى  فعلى  تاأكيد  بكل  نعم 
�لتنظيمية  �لثغر�ت  �شد  على  �لأول  �لمقام  في  يتركز  �لإهتمام 
�لرئي�شية ب�شورة �أكثر تف�شياًل حيث �أ�شبح لدينا �لآن �لعديد من 
�لمعايير �لمحا�شبية ومعايير �إد�رة �لمخاطر و�ل�شبط و�ل�شيطرة 
لأنها  بالمفرطة  �لبع�ض  و�شفها  لدرجة  �لإمتثال  وبر�مج  و�أدو�ت 
عمل  في  رئي�شية  �إقت�شادية  مجالت  على  مبا�شر  ب�شكل  �أثرت 

�لبنوك مثل �لتحاويل �لدولية وتمويل �لتجارة �لخارجية. 
وبح�شب متابعتي وم�شاركتي في �لعديد من �لمحافل �لدولية فاإن 
رغبة  في  يتمثل  �لمنظور  �لم�شتقبل  لمالمح  �لرئي�شي  �لعنو�ن 
�لأ�شرة �لمالية �لدولية في بناء نظام مالي عالمي يتمتع بالفعالية 
و�لمرونة ويكون �أكثر �إن�شافًا. وللم�شادفة فاإن هذ� �لهدف يتفق 
تمامًا مع �لإ�شتر�تيجية طويلة �لمدى لمجموعة �لبركة �لم�شرفية 
�لإ�شالمي  �لقت�شاد  فل�شفة  من  بدورها  و�لم�شتمدة  )�لروؤية(  
ومقا�شده وماآلته، وقد لفت �إنتباهي لذلك موظف كبير في �لأمم 
للمنتدى  �لرئي�شي  �لهدف  �أ�شبح  قد  �أنه  لحظت  كما  �لمتحدة، 

�لإقت�شادى �لعالمي )د�فو�ض( 

في تقديركم ما هو تاأثير حرب الأ�شعار الجمركية بين الوليات 
والجيو�شيا�شية  القت�شادية  والمتغيرات  وال�شين  المتحدة 
في  النمو  موا�شلة  على  العالمية  البنوك  قدرة  في  كالبريك�شت 
العام القادم، وذلك في ظل الكم الهائل من المتطلبات التنظيمية 

والرقابية التي اأ�شرتم اإليها ؟ 
بالعك�ض تمامًا �أعتقد �أن �لإجر�ء�ت و�لمعايير �لتنظيمية �لجديدة 
�شاعدت �لبنوك و�لموؤ�ش�شات �لمالية �لأخرى على تقوية قدر�تها 
من  وكثير  �لر�أ�شمالية  قدر�تها  وكذلك  �لد�خلية،  �لتنظيمية 



من  �لمالية  مر�كزها  قوة  على  ��شتنادً�  �إ�شتفادت  �لبنوك 
زخم �لتح�شن �لن�شبي في �لقت�شاد �لعالمي خالل �لفترة 
�لما�شية لتحقيق قدر جيد من �لنمو.  ولكن هل �شي�شتمر 
ذلك خالل �لعام 2019 و�لأعو�م �لتالية في ظل �لمهدد�ت 
�أن  توقعي  �لقت�شادية؟  �لدورة  في  و�لتغير�ت  �لحالية 
�شعيد  على  نمو جيدة  معدلت  تحقيق  في  �لبنوك  ت�شتمر 

�لربحية و�لموؤ�شر�ت �لمالية �لرئي�شية �لأخرى لأن �لمهدد 
�لرئي�شي و�لمتمثل في حرب �لر�شوم �لتجارية بين �ل�شين 
على  ب�شاأنها  �لإتفاق  يتم  �أن  �أتوقع  �لمتحدة  و�لوليات 
هام�ض قمة �لع�شرين وهو ما �شي�شاعد على تغيير �لتوقعات 

�ل�شلبية �لمتعلقة بالدورة �لقت�شادية.  

 حرب الرسوم التجارية بني الصني 
والواليات املتحدة أتوقع أن يتم 
اإلتفاق بشأنها.. على هامش قمة 
العرشين.. 
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ماهي توقعاتك للبنوك الإ�ضالمية ؟ 
تاأكيد  بكل  وهي  �لدولي  �لمالي  �لنظام  من  جزء  �لإ�شالمية  �لبنوك 
تتاأثر بالتطور�ت �لتي تحدث فيه، وهنا لبد لي �أن �أ�شير �إلى مالحظة 
جديرة بالتاأمل وتتمثل في �أن �لم�شارف �لإ�شالمية ظلت خالل �لع�شر 
وهذ�  �شنو�ت،   5 كل  تقريبا  �ل�شعف  بمعدل  ترتفع  �لأخيرة   �شنو�ت 
يعني �أن �إجمالي حجم �ل�شناعة �شيبلغ حو�لي 4 تريليون دولر بحلول 
�لملحوظ على �شعيد  بالتطور  �لتنويه  لي من  كما لبد  �لعام  2020. 
�لم�شارف  �شي�شاعد  �لتطور  هذ�  �لت�شغيل،  وبيئة  �لتنظيمية  �لبيئة 
�لإ�شالمية على �لإ�شتمر�ر في �لنمو بنف�ض �لزخم �لحالي �أو �أقل قلياًل 

خالل �لعام �لقادم. 

ماهي اأبرز المهددات التي قد توؤثر على نمو الم�ضارف ال�ضالمية ؟ 
بالمخاطر  �لتاأثر  عن  بمناأى  �لإ�شالمية  �لم�شارف  ظلت   تاريخيًا 
تتاأثر  قطعًا  ولكنها  عملها  نموذج  طبيعة  ب�شبب  وذلك  �لتنظيمية 
و�إلى  �لجيو�شيا�شية،  و�لتاأثير�ت  �لقت�شادية،  �لبيئة  في  بالمتغير�ت 
حد ما نماذج �لعمل �لت�شغيلية. فاإذ� �أخذنا علي �شبيل �لمثال ل �لح�شر 
مو�شوع حرب �لر�شوم �لجمركية بين �لوليات �لمتحدة و�ل�شين فهي 
على �لرغم من تاأثيرها �ل�شلبي على حركة �لأمو�ل بين �لأقطار، ولكن 
�لبنوك لديها ر�شيد متر�كم من �لخبر�ت للتعامل مع مثل هذ� �لنوع 
تخفي�شه  �أو  �لتمويل  تجميد  �إلى  �إما  يلجاأ  ومعظمها  �لمتغير�ت،  من 

لفتر�ت موؤقتة. 
�لجانب �لآخر �لذي �شيكون له تاأثير على جو�نب كثيرة في عمل �لبنوك 
�شهد  و�لذي  �لرقمي،  �لتحول  مو�شوع  في  يتمثل  وغيرها  �لإ�شالمية 
�أعتبرها نقطة تحول  �لعام �لحالي ت�شارع وتيرة �لتعامل معه ب�شورة 
حا�شرً�  �شيكون  �لمو�شوع  هذ�  �لم�شرفي.  �لعمل  تاريخ  في  مف�شلية 
وبقوة على ر�أ�ض �أولويات �إد�ر�ت �لم�شارف في �لعام �لقادم و�لم�شتقبل 
�أدعو �لم�شارف في �لمنطقة لأخذ هذ� �لمو�شوع  �لمنظور. و�أنا هنا 
بجدية كبيرة و�لبدء في و�شع خطط عمل وفقًا لإ�شتر�تيجيات و�قعية 
بما يتالئم مع �لبيئة �لمحلية وقدر�ت و�إمكانيات كل م�شرف و�لتعاون 
�لمو�شوع  فهذ�  لذلك،  تحتاج  �لتي  �لمجالت  في  �لبع�ض  بع�شنا  مع 
وعلى �لرغم من كونه يمثل تطورً� طبيعيًا في م�شيرة �لم�شارف ولكن 
في  �شخمة  �إ�شتثمار�ت  �شخ  في  و�لإندفاع  بو�قعية  معه  �لتعامل  عدم 
�لموؤ�شر�ت  على  و�شغطًا  كبيرً�  تهديدً�  ي�شكل  قد  وتطبيقاته  بر�مجه 

�لمالية �لرئي�شية لهذه �لم�شارف.  
هناك دول �أخذت باب �لمبادرة لخلق بيئة مالئمة للرقمنة �لم�شرفية 
تطبيق  في  �لبدء  عن  موؤخرً�  �أعلنت  �لتي  و�أ�شتر�ليا  بريطانيا،  مثل 
�أن  و�أعتقد   ،2019 �لعام  من  �إعتبارً�  �لمفتوح  �لم�شرف  مفهوم 

�لبحرين �أ�شبحت �أول دولة عربية تدر�ض تطبيق هذ� �لنموذج.

شهد العام احلايل تسارع 
وترية التعامل مع التحول 
الرقمي بصورة أعتربها 
نقطة حتول مفصلية يف 
تاريخ العمل املرصيف..

العنوان الرئيسي ملالمح 
املستقبل املنظور 
يتمثل يف رغبة األرسة 
املالية الدولية يف بناء 
نظام مايل عاملي يتمتع 
بالفعالية واملرونة 
ويكون أكرث إنصافًا..
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�لأ�شتاذ/ �آدم �أحمد ح�شن �لمدير �لعام ل�شركة �لبركة للتاأمين 
و�لأ�شتاذ/ عثمان ميرغني رئي�ض تحرير �شحيفة )�لتيار(. 
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بروفــــــــــــايل

رئيس هيئة الرقابة الرشعية 
رشكة الربكة للتأمني )السودان(

موالنا.إبراهيم أحمد الشيخ حممد األمني الرضير

ال�شهادات:
�شعود  بن  محمد  �لإمام  بجامعة  �لدين  �أ�شول  كلية  من  لي�شان�ض  	•

�لإ�شالمية )�لريا�ض(�لمملكة �لعربية �ل�شعودية 1980م.
بجامعة  للق�شاء  �لعالي  �لمعهد  من  �لمقارن  �لفقه  في  ماج�شتير  	•
�لعربية  �لمملكة  )�لريا�ض(  �لإ�شالمية  �شعود  بن  محمد  �لإمام 
في  و�أحكامها  �لورقية  )�لنقود  بعنو�ن:  بحث  1986م  �ل�شعودية 

�لفقه �لإ�شالمي(.

الخبرات العملية:
بالجامعة  للعمل  ومبعوث  �شعود  بن  محمد  �لإمام  بجامعة  معيد  	•

�لنظيمية �ل�شالمية ب�شيريالنكا من 1980- 1983م.
�ل�شريعة  بكلية  �لمقارن  �لفقه  بق�شم  م�شاعد  �أ�شتاذ  ثم  محا�شر  	•
وحتى  1988م  من  �لإ�شالمية،  و�لعلوم  �لكريم  �لقر�آن  جامعة 

تاريخه.
رئي�ض ق�شم �لفقه و�لأ�شول بكلية �ل�شريعة بمعهد �أمدرمان �لعلمي  	•

من 1989 – 1991م.
عميد بالإنابة لكلية �لتربية بملكال، جامعة �لقر�آن �لكريم و�لعلوم  	•

�لإ�شالمية من 1995 – 1997م.
وكيل كلية �ل�شريعة جامعة �لقر�آن �لكريم و�لعلوم �لإ�شالمية من  	•

1998 – 2001م.
و�لعلوم  �لكريم  �لقر�آن  جامعة  و�لتدريب  �لمعلومات  مركز  مدير  	•

�لإ�شالمية من 2001 -2002م.
)مركز  بالخرطوم  �لطيب  �لكلم  �أبحاث  بمركز  متفرغ  باحث  	•

م�شتقل( من 2002 – 2003م.
�لعلمية  لل�شوؤون  �لإ�شالمي  �لفقه  لمجمع  �لعام  �لأمين  م�شاعد  	•

)�ل�شود�ن( من 2003 – 2005م.
من  )�ل�شود�ن(  �ل�شالمي  �لفقه  بمجمع  �لعلمية  �ل�شوؤون  �أمين  	•

2012م وحتى �لآن.
وجامعة  �لعالمية،  �إفريقيا  جامعة  من  كل  في  بالتدري�ض  متعاون  	•

�أمدرمان �لإ�شالمية، وجامعة �لخرطوم.

الميالد:
1956م – �أمدرمان - �ل�شود�ن
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البحوث:
�لمعا�شر( �لمالي  �لفقه  )م�شطلحات  كتاب:  	•
بال�شتر�ك مع �آخرين وذلك باإ�شر�ف �لمعهد �لعالمي 

للفكر �لإ�شالمي بالقاهرة.
بحث عن �شو�بط �ل�شتثمار في �لأور�ق �لمالية. 	•

�لعلمي  للموؤتمر  �لمقدم  �لزكاة  جباية  تكاليف  بحث  	•
�لأول للزكاة بالخرطوم.

بحث عن �لتكييف �لفقهي ل�شركات �لت�شويق �ل�شبكي  	•
للجهاز  �ل�شرعية  للرقابة  �لعليا  للهيئة  �لمقدم 

�لم�شرفي و�لموؤ�ش�شات �لمالية.
بحث عن وقف �لنقود. 	•

بحث عن تكييف �لر�شيد في �شركات �لإت�شالت. 	•
للهيئات  �لمقّدمة  �لفتاوى  تكييف  في  بحوث  عدة  	•

ولجان �لفتوى �أعاله.

ع�شوية المجامع والهيئات العلمية:
د�خل �ل�سود�ن:

ع�شو مجمع �لفقه �لإ�شالمي. 	•
ع�شو �لهيئة �لعليا للرقابة �ل�شرعية للجهاز �لم�شرفي و�لموؤ�ش�شات �لمالية. 	•

ع�شو �لهيئة �لعليا للرقابة �ل�شرعية على �لتاأمين. 	•
ع�شو �آلية در��شة م�شروعات �إتفاقيات �لقرو�ض بالفائدة بمجل�ض �لوزر�ء. 	•

ع�شو �للجنة �ل�شت�شارية �لعليا لل�شكوك بوز�رة �لمالية. 	•
ع�شو هيئة �لرقابة �ل�شرعية ل�شركة �ل�شود�ن للخدمات �لمالية. 	•

رئي�ض وع�شو بعدد من هيئات �لرقابة �ل�شرعية بالبنوك �ل�شود�نية. 	•
ع�شو لجنة �لفتوى و�لبحوث بجامعة �لقر�آن �لكريم و�لعلوم �لإ�شالمية من 1997م وحتى تاريخه. 	•

ع�شو لجنة �إ�شتحد�ث �أدو�ت مالية �شرعية و�شيغ �إ�شالمية ببنك �ل�شود�ن. 	•
ع�شو �للجنة �لقومية لإعد�د �ل�شيا�شة �لقومية لالأطفال مجهولي �لأبوين. 	•

ع�شو �للجنة �لوز�رية لتقدير �لوعاء �لكلي للزكاة. 	•

خارج �ل�سود�ن:
ع�شو لجنة �لتحكيم �لمنبثقة من �لمجل�ض �ل�شرعي بهيئة �لمحا�شبة و�لمر�جعة للموؤ�ش�شات �لمالية �لإ�شالمية بالبحرين  	•

�شابقًا.
ع�شو �لهيئة �ل�شرعية للت�شنيف و�لرقابة بالمجل�ض �لعام للبنوك و�لموؤ�ش�شات �لمالية �لإ�شالمية بالبحرين. 	•

ع�شو فخري بمجمع �لفقه �لإ�شالمي بالهند. 	•

الموؤتمرات والندوات:
�ل�شــــــود�ن  بد�خل  وندو�ت  موؤتمر�ت  عدة  في  �شــــارك 

وخارجه، منها:
�لموؤتمر �لعلمي �لثاني للزكاة بالخرطوم 2001م. 	•

�لإ�شالمي  �لفقه  لمجمع  �لأول  �لعلمي  �لموؤتمر  	•
�ل�شود�ني 2003م.

موؤتمر هيئات �لرقابة �ل�شرعية بالخرطوم 2003م. 	•
�ل�شرعية  للهيئات  �ل�شنوية  �لموؤتمر�ت  جميع  	•
و�لمر�جعة  �لمحا�شبة  بهيئة  �لمالية  و�لموؤ�ش�شات 

بالبحرين.
عدد من ندو�ت �لبركة لالقت�شاد �لإ�شالمي �ل�شنوية. 	•
�لدولية  �لوثيقة  لإعد�د  �لعربية  �لدول  جامعة  ور�شة  	•

لالأطفال فاقدي �لرعاية �لأبوية – �لقاهرة.
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معر�ض �ل�شفر و�ل�شياحة

مدير فرع �لبي�ض وهالل �لتبلدي

مهرجان �لتاأمين �لجماهيري

معر�ض �لخرطوم �لدولي

بانوراما 2018م

مسئولية اجتماعية

إجتماع هيئة املشرتكني رقم )31(
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رحلة علمية- طالب �لتاأمين - جامعة �لجزيرة

�إ�شبوع �لمرور �لعربي - �لكاملين 

�إ�شبوع �لمرور �لعربي - مجمع �لجمهور بحري

مع موؤ�ش�شة �لزهر�ء �لأ�شا�شية

�إ�شبوع �لمرور �لعربي - مجمع �لجمهور �لخرطوم

مسئولية اجتماعية
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وفد �شركة تون�ض لإعادة �لتاأمين

موفد بر�يمربنك

موفدة �ل�شركة �لعالمية لعادة �لتاأمين

وفد غانا ري

موفدة �شينا ري

وفد �ل�شركة �لمغربية لإعادة �لتاأمين

عالقات خارجية:

بانوراما 2018م
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موفد �لجزيرة للتاأمين

وفد �إثيوبيا ري

وفد �شركة فايد�م �لهندية

وفد �آفريكا ري

وفد �آك�ش�ض ري

وفد نقابات �لم�شارف - �لجز�ئر

عالقات خارجية:
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برنامج �لتو��شل �لموؤ�ش�شي  ولقاء �لمدير �لعام 2018

�لدورة �لريا�شية

جائزة �لتميز �لوظيفي

عالقات العاملني..

معايدة و��شتقبال �لحجيج

بانوراما 2018م
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جودة ومتزي مؤسسي..

�لملتقى �لتفاكري �ل�شنوي - بورت�شود�ن
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دورة �لتاأمين - �لخرطوم 

تدريب..

دورة �ل�شالمة �لمهنية - �لخرطوم 

دورة �لت�شويق �لتاأميني - �لقاهرة

دورة تاأمينات �لتكافل - �لقاهرة

بانوراما 2018م
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ندوات..
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مهرجان التأمني 
اجلماهريي الثاين

�ل�شاحة �لخ�شر�ء - �شبتمبر 2018م

فعاليــــات
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م�شاهري يف الربكة

الكوميديان 
 جمال عبدالرحمن
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�ل�شمان  خطابات  حالة  في  كما  تعاقدية  تكون  قد  �أو 
�لإبتد�ئية �لتي ت�شدر �شمانًا لجدية �لعطاء�ت �لمقدمة، 
�لجمركية  �ل�شمان  خطابات  مثل  تنظيمية  تكون  قد  �أو 
تاأمينات  باإيد�ع  �لعميل  �إلز�م  �شاأنه  من  ما  وكل  و�لمهنية 

نقدية.
ونورد �أدناه �أنو�ع خطابات �ل�شمان:

1. خطاب �ل�شمان �لإبتد�ئي:
في  منه  �لمقدم  بالعطاء  �لمقاول  يرفقه  �لذي  هو   
�لمناق�شة �أو �لمز�يدة، ويمثل ن�شبة معينة من قيمته 
لكي تطمئن �لجهة طارحة �لمناق�شة �أو �لمز�يدة �إلى 
جدية �لعطاء�ت �لمقدمة وعدم تر�جع مقدم �لعطاء 
و�شمي  تقديره  خطاأ  له  تبين  �أو  �لأ�شعار  تغيرت  �إذ� 
�شمان �إبتد�ئي �أو موؤقت لأن �لغر�ض منه ينتهي بعدم 
ر�شو �لمناق�شة �أو �لمز�يدة على �لعميل مقدم �لعطاء 
�لحالتين  ففي  عقده،  على  وتوقيعه  عليه  بر�شوها  �أو 
�إذ� تر�جع عن  �أما  �ل�شمان،  �لمقاول خطاب  ي�شترد 
توقيع �لعقد بعد �أن ر�شى عليه كان للجهة �لم�شتفيدة 
قيمة  ت�شادر  �أن  �لمز�يدة  �أو  �لمناق�شة  طارحة 

�ل�شمان �لإبتد�ئي.
�أن  �لتنفيذ: هذ� �ل�شمان يتعين  2.  خطاب �شمان ح�شن 
ح�شن  �شمان  بغر�ض  �لعطاء  عليه  ير�شو  من  يقدمه 
�لم�شتفيدة،  �لجهات  مع  �لمبرمة  �لإرتباطات  تنفيذ 
ويظل خطاب  التوريد،  اأو  المقاولة  �صروط عقد  وفق 
لحين  قيمته  بكامل  �لمفعول  �شاري  �لنهائي  �ل�شمان 

�إنتهاء �لغر�ض منه �أو �إنتهاء مدته.
خطاب �شمان �لدفعة �لمقدمة.  .3

بمو�رد  �لمقبول  �لعطاء  مقدم  �لمقاول  ي�شتعين  قد   .4
�لم�شاريع  في  وخ�شو�شًا  �لعطاء،  طارحة  �لجهة 
�ل�شخمة لتمويل �لعملية �لمطلوب �إنجازها، وحيث ل 
تكفي مو�رده �لذ�تية لمقابلة �إحتياجاتها، بالح�شول 
قيمة  من  عليها  يتفق  بن�شبة  تقدر  مقدمة  دفعة  على 
لإعد�د  �لدفعة  هذه  ت�شتخدم  ما  وغالبًا  �لعملية 
و�لأدو�ت  �لمو�د  من  للعملية  �لأولية  �لإحتياجات 

و�لآلت.. �لخ.
ختاما: خطابات �ل�شمان... من �أنو�ع �لتاأمينات �ل�شرورية 

في قطاع �لإن�شاء�ت و�لمقاولت.

خطابات الضمان..

�أريج بابكر عبد�هلل 

وهي  �ل�شمانات  من  عددً�  للتــــــاأمين  �لبركة  �شركة  تقدم 
على  �لمترتبة  �لإلتز�مات  �ل�شركة  بموجبها  تتحمل  عقود 
تجاه  و�لإلتز�مات  بالتعهد�ت  �إخالله  حالة  في  �لعميل 

طرف ثالث.
�أطر�ف �لعملية في خطاب �ل�شمان:

طلبه  على  بناءً�  ي�شدر  �لذي  هو  �لعميل،  �لأول:  �لطرف 
ولح�شابه خطاب �ل�شمان 

ل�شالحه  ي�شدر  �لذي  هو  �لم�شتفيد،  �لثاني:  �لطرف 
خطاب �ل�شمان.

�لتاأمين، هي �لتي ت�شدر �ل�شمان  �لطرف �لثالث: �شركة 
نيابة عن عميلها ولح�شابها وتقبل بمقت�شاه �أن ت�شمنه لدى 

�لم�شتفيد في مبلغ �ل�شمان.
عالقة �لعميل طالب �ل�شمان بالم�شتفيد:

�لتي تن�شاأ في حالة  تكون هذه �لعالقة عالقة عقدية مثل 
عقود �لمقاولت �أو �لتوريد �أو عقود �لإ�شتير�د و�لت�شدير، 
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مبادئ وخ�شال..

كبرى  من  و�حدة  وهي  تاريخها  لها  موؤ�ش�شة  �لبركة 
بالقطاع  �لتاأمين  مجال  في  تعمل  �لتي  �ل�شركات 
�لعمالقة  �لموؤ�ش�شات  من  و�حدة  وهي  �ل�شود�ني، 
�لنماء  على  يدل  �لبركة  ��شم  ولعل  ومعنى  �إ�شمًا 
و�لزيادة،وتفاوؤًل بهذ� �لمدلول �شميت بهذ� �لإ�شم،ولقد 
�شدق هذ� �لتفاوؤل مظانه،كما �أن �شركة �لبركة للتاأمين 
لم تكن بهذ� �لم�شتوى لول �أن �أنا�شًا من لحمتها نحتو� 
فى  طوياًل  وقتًا  و�أخذو�  جد�رتهم  و�أثبتو�  عقولهم 

�لتخطيط و�لتنظير لالأهد�ف �لإ�شتر�تيجية.
خيرة  من  �لموؤ�ش�شة  هذه  على  �لقائمين  بان  �شك  ل 
�لمبادئ  متانة  على  ل  يد  وهذ�  ونجبائه  �لمجتمع 
و�لأ�ش�ض �لتي يتم بها �إختيار �لكفاء�ت �لمنهية ب�شركة 

�لبركة للتاأمين حتى �شدق �لإ�شم على �لم�شمى.
ومن خالل هذه �لمقدمة �ريد �ن �لتم�ض بعد �لجو�نب 
�لتي تمثل �لأ�ش�ض لهذه �ل�شركة منذ بد�يتها �لتي قامت 

على مبادئ قوية.
في  كبيرة  �أ�شو�طًا  �ل�شركة  قطعت  وجيز  زمن  ففي 
تر�ود  �أحالم  مجرد  كانت  �لتي  �أهد�فها  تحقيق 
بمثابة  كانت  �لو�قع  �أر�ض  على  نزلت  فلما  موؤ�ش�شها 
�لغيث �أ�شاب �أر�ض مجدبة فاأنبتت �لع�شب و�لكالأ خيرً� 
ي�شيب �لنا�ض ويحفظ �مو�لهم باإذن �هلل من �لمخاطر 

�لمحدقة.
وهذ� كله يرجع �لى خم�شة محاور �أ�شا�شية �ولها �لروؤية 

�لكبير  �لهدف  وثالثها  �شامية  �لر�شالة  وثانيها  �شاملة 
تهد  �لتي  �لقوية  و�لإر�دة  بالهدف  �لإيمان  ور�بعها 

�لجبال وخام�شها �لإد�رة �لر��شدة.
�لتي  �ل�شركة  �شعار�ت  من  و�حدة  هي  و�لم�شد�قية 
و�لم�شد�قية  �لأ�شكال  من  �شكل  باأي  عنها  تنفك  ل 
على  كبير  ب�شكل  تعتمد  حيث  للثقة  �لآخر  �لوجه  هي 
�ل�شفافية و�لتي بدورها تعتبر عن�شر �أ�شا�شي في بناء 
م�شتوى  تقديم  وفي  �لطماأنينة  ت�شودها  عمل  عالقات 

عال من �لم�شد�قية في �لتعامل مع �لعمالء.
كما �ن عالقات �ل�شركة مع �لعمالء تتحول �لى عالقة 
�شخ�شية، كما يجب �أن �قيم عالقات مع �لعمالء فيما 
يت�شل بالعمل لكي يعود �لعميل مرة �أخرى، عند �شعور 
�لعميل بالألفة بينه وبين �لموظف فهو يف�شل �لرجوع 
�لقادرون  هم  �لأذكياء  �لأ�شخا�ض  �ل�شركة  تلك  �لى 
علي �لتفريق وعدم �لخلط بين �لعالقات �إذ ل بد من 
لأن  �لعمل  وعالقة  �ل�شخ�شية  �لعالقات  بين  �لف�شل 
�لعالقة �لمهنية تكون د�خل محور �لعمل ولي�ض خارج 

�لعمل.
فاإن  �شخ�شية  �لعميل عالقة  مع  تكون عالقتي  عندما 
�أعرف  �أن  يجب  لأنه  �لمهنية  �لعالقة  قمة  هو  ذلك 
�لمهنية  و�لعالقات  �ل�شخ�شية  �لعالقات  بين  �لفرق 
�لأ�شل  لأن  بع�ض   مع  �أربطهما  �أو  �أخلطهما  ل  و�أن 
وفق  �لعميل  خدمة  على  قائمة  تكون  �أن  �لعالقة  في 
�لخدمات �لتي تقدمها �ل�شركة، مع �لف�شل بين عالقة 

محمد �أحمد محمد عثمان 

الربكة
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م�شكلة  �أي  تحويل  وعدم  �ل�شخ�شية  و�لعالقة  �لعمل 
�إحتر�م  يجب  كما  �شخ�شية   م�شاألة  �لى  �لعميل  مع 
�لعميل د�ئمًا و�لتعامل معه بلطف لجذب �لعميل ولي�ض 
�لمعامالت  لن  �ل�شخ�شية.  �لعالقات  في  للخو�ض 
بالمحافظة  �ل�شركة  تلتزم  �لعالقة  ذ�ت  �لأطر�ف  مع 
في  و�لقانوني  �لأخالقي  �ل�شلوك  معايير  �أعلى  على 
�أن  للتاأمين  �لبركة  �لوفاء بم�شئوولياتها وتدرك �شركة 

�لعالقات مع �لأطر�ف �أ�شحاب �لم�شلحة.
�شورة  تعك�ض  �لآخرين  مع  بها  نتعامل  �لتي  �لطريقة 
�ل�شائدة  و�لقيم  �لثقافة  ليعرفو�  للجمهور  كاملة 
�لأع�شاء  يدرك  �أن  يجب  ذلك  على  وبناءً�  بال�شركة 
و�لموظفون و�لعمال �أهمية دورهم كممثلين لل�شركة في 

جميع �لتعامالت مع �لعمالء و�لجهات �لخارجية.
قاعدة  لبناء  �ل�شركات  تحتاجها  �لتي  �لأ�ش�ض  �أن  كما 
عمالء متينة ت�شعى كثير من �ل�شركات لتكوين قو�عد 
�لطرفين  بين  ومتبادلة  قوية  ثقة  �أ�ش�ض  على  مبنية 
وذلك في �شوء �إدر�كها لأهمية دور �لعميل �لفعال في 
نجاح �ل�شركة وتطورها،ولتنفيذ ذلك تحتاج �ل�شركات 
تحقيق  على  لم�شاعدتها  �لأ�شا�شيات  من  لمجموعة 

�أهد�فها �لمرجوة ومنها: 
ول  ناجحة  عالقة  �أي  قو�عد  �أهم  من  �لتو��شل  يعتبر 
ي�شتثنى من ذلك عالقات �ل�شركات مع عمالئها حيث 
�شهلة  تو��شل  �شبل  باإيجاد  �ل�شركات  تهتم  �أن  يجيب 
وتو�جدها  �ل�شركة  بقرب  ي�شعر�لعمالء  مما  و�شريعة 

�لد�ئم.

�لذي  �لأول  �لهدف  هي  �لثقة  تعتبر  حين  في  �لثقة 
�لو�شول  فطريقة  مع عمالئها  لبنائه  �ل�شركات  ت�شعى 
�ليها تكون عبر تقديمها وذلك من خالل �إظهار مدى 

ثقة �ل�شركة في تقديم �ف�شل �لخدمات لعمالئها.
�لبركة  �شركة  �إعالن  بذلك  و�لمق�شود  �ل�شفافية 
و�لمعايير  و�شيا�شاتها  و�أهد�فها  ر�شالتها  عن  للتاأمين 

�لمتبعة لها.
�لأمانة و�لإ�شتقامة تعني �لتحلي بكل خلق حميد يمكن 
بكل  �لمهنية  و�جباتهم  �أد�ء  من  وموظفيها  �ل�شركة 

�أمانة وتجرد.
وعليه يجب على �لموظف �أو �لعامل �أن يخ�ش�ض كامل 
هذ�  ي�شتغل  و�أل  �لوظيفة  و�جبات  لأد�ء  �لعمل  وقت 

�لوقت لإنجاز �أو ق�شاء �أعمال �شخ�شية خا�شة به.
�ل�شرية �لمهنية ويعني ذلك �أن �أعمال �ل�شركة بما في 
عليها  يطلع  �لتي  و�لوثائق  و�لمعلومات  �لبيانات  ذلك 
�لموظف �و �لعامل �ثناء �د�ءه لمهامه �لوظيفية تعتبر 
و�لعمال  �لموظفين  كافة  علي  ويحظر  �شرية  �عمال 
ويظل  بعملهم  �لمتعلقة  و�لبيانات  �لمعلومات  �ف�شاء 
�لعامل  �أو  للموظف  ترك  بعد  حتى  قائما  �لحظر  هذ� 

�لخدمة بال�شركة.
للتاأمين  �لبركة  ل�شركة  �لت�شغيلية  �لقيم  فاإن  و�أخيرً� 
مجتمعة  وتمثل  و�لإبتكار،  و�لإتقان  �لم�شد�قية  هي 
�لمنتفعين  �لخدمات لجمهور  �لعام في تقديم  �لتوجه 

و�أ�شحاب �لم�شلحة. 
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ميــــــــديا

لتطبيق �إ�شتخد�م �لأ�شمدة �لورقية على �أ�شجار �لبرتقال و�لقريب فروت   .1
�لتعرف على �لأمر��ض و�لآفات ونق�ض �لعنا�شر �لغذ�ئية على �لحم�شيات   .2

�لتاأمين �لزر�عي وجهود �شركة �لبركة للتاأمين.  .3
تاريخ �لبث: 21- 11- 2018م بتلفزيون �ل�شود�ن 

https://youtu.be/rbR2CNTFEqk :ر�بط �لم�شاهدة

م�شاهدات
تلفزيونية 

برنامج
سنابل 

ملخ�س الحلقة
برنامج لالإر�شاد و�لتوجيه �لإقت�شادي 

وزيارة ميد�نية لمز�رعي �أبو �شليم �شمال 
م�شروع �لزيد�ب 
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مقــــــــال

في حل ازمة �شح النقد في الم�شارف

على  �لعملية  �لتجارب  �لأ�شغر.ودلت  �لتمويل  خالل  من 
هذه  ��شتغالل  في  يف�شل  و�لم�شرفي  �لمالي  �لقطاع  �أن 

�لفر�شة وتكملة دورة �ل�شمول �لمالي لهذه �لقطاعات.
�لو�شول  هو  �لمالي  �ل�شتمال  �أهد�ف  �أهم  من  ولعل 
عبر  �لم�شتهدفة  �لخدمات  وتقديم  �لمحرومة  لل�شر�ئح 

عدد من �لو�شائل �لتي يمكن �أن نذكر منها:
فيها  و�لتو�شع  للخدمة  �لمقدمة  للم�شارف  منافذ  زياة 
)�أفقياآ ور�أ�شيا( بحيث ت�شل �لى قطاع و��شع من �لمجتمع 
وفئاته �لمختلفة، و�إ�شتغالل تقنية تمازج تقانة �لمعلومات 
و�ل�شد�د  �لجو�ل،  عبر  �لدفع  )خدمات  مثل:  و�لت�شالت 
الم�صرفي،  البيع، والنترنت  الإتمان، ونقاط  عبر بطاقات 
�لخــدمات  من  وغيرها  �للكتروني..�لــخ(  و�لم�شرف 

�للكترونية �لم�شرفية. 
�أي�شًا عمل تحالفات و�شر�كات ذكية بين  �إلى جانب ذلك 
�لبريد  قطاع  مثل  �أخرى:  خدمية  وقطاعات  �لم�شارف 

و�شركات �لت�شالت.
وموؤ�ش�شات  �لمركزي  �لبنك  و�جب  من  �أ�شبح  �لآن  ولعله 
�لدولة خلق و�إيجاد �لبنية �لتحتية للخدمات ولالت�شالت 
�لمتقدمة و�لم�شتقرة، بجانب و�شع �لت�شريعات و�ل�شو�بط 
�لتغلغل  �لمالية  و�لموؤ�ش�شات  للبنوك  تكفل  �لتي  �لمنظمة 
في �لمجتمع، كاأحد هذه �لو�شائل �لتي تتيح تقديم خدمات 
مالية، لم ي�شبق تقديمها من قبل لتلك �ل�شر�ئح؛ فالبنوك 
�لعاملة ككل لها دورها �لأكبر في تحقيق �لإ�شتمال �لمالي 
فئات  لكل  للو�شول  طاقاتها  وح�شد  جهودها  تكثيف  عبر 
عن  �لمعلومات  وجمع  �ل�شوق  در��شة  خالل  من  �لمجتمع، 
�ل�شر�ئح �لم�شتهدفة وتحليلها، وهنا تاأتي قدرة �لم�شرف 
و�لبدء  �لبيانات،  وتر�كم  �لنظم،  ت�شغيل  من  فترة  بعد 
عاد�ت  على  للتعرف  وتحليلها،  �لبيانات  هذه  معالجة  في 
�لزبائن و�شلوكهم لتقديم �لخدمات �لمالية �لمنا�شبة لهم، 
خالقة  و�أفكار  و��شحة  روؤية  تتطلب  حا�شمة  مرحلة  وهي 

للت�شويق. 
�شو�ء  �لت�شويق  �أهل  يقوده  �أن  يجب  �لدفع  نظم  ت�شيير  �إن 
وذلك  مالية،  خدمية  موؤ�ش�شات  من  �أو  م�شرفيين  كانو� 
�لتقنية،  �لحلول  يوجدون  �لذين  �لفنيين  جنب  �لى  جنبًا 
روؤيا  لهم  وماليين  لإقت�شاديين  ما�شة  حاجة  في  فالأمر 

لم�شيرة �لقطاع �لقت�شادي ودور�لخدمات �لمالية فيه.
وختامًا نقول �إن �لو�شول �إلى �لإ�شتمال �لمالي في بلد نامي 
دوؤوب  وعمل  �إ�شتر�تيجية  تخطيط  �لى  يحتاج  كال�شود�ن 
�لتعامل  من  �لمجتمع  كبير  قطاع  لنقل  قوية  و�إر�دة  وروؤية 
�لنقدي،  �لتعامل  عن  بدًل  وقنو�تها،  �لم�شارف  عبر 
�إلى  �لكثير،  بمز�ياها  �للكترونية  �لدفع  بو�شائل  و�لتعامل 
م�شتوي  لزيادة  �لبنوك  تمويل  �لفر�د من  ��شتفادة  جانب 

دخولهم ومعي�شتهم ورفاهيتهم.

و�لموؤ�ش�شات  للم�شارف  �لمتعاظم  �لدور  فيه  �شك  ل  مما 
تقديم  خالل  من  وذلك  �لقت�شاد،  حركة  في  �لمالية 
�لخدمات �لمالية �لتي تعتبر من �أهم �لعو�مل �لتي تخدم 
�لأمو�ل  بتوفير  ت�شهم  فهي  �لدولة،  في  �لقت�شاد  تنمية 
وكذلك  �إن�شائها،  في  و�لم�شاركة  �لم�شروعات  لتمويل 
و�لتوزيع  �لإنتاج  تدعم  �لتي  �لأن�شطة  كل  في  �لم�شاهمة 
و�إ�شتهالك �لثرو�ت، وبالتالي ت�شبح �أحد �لعو�مل �لن�شطة 
في تنمية �لقت�شاد ككل، فالم�شارف كو�شيط تعمل بمثابة 
و�إعادة  توفيرها  يتم  �لتي  فالأمو�ل  �لج�شد،  من  �لقلب 
��شتثمارها هي بمثابة �لدماء �لتي يتم �شخها في �شر�يين 
�لقت�شاد  ج�شم  وفي  �لتنموية  و�لم�شروعات  �لقت�شاد 

�لوطني ككل.
يق�شد بال�شتمال �لمالي �أن تغطي مظلة �لخدمات �لمالية 
�أكبر عدد من �أفر�د �لمجتمع و�لذين هم ينتمون ل�شر�ئح 

مختلفة من م�شتوى �لدخل �لمالي.
مجتمع  من  �لمجتمع  تحول  على  �لمالي  �لإ�شتمال  ويعمل   
يتعامل معظم �أفر�ده خارج �لقنو�ت �لمالية وقنو�ت �لقطاع 
�لنقدي،  �لتد�ول  على  تعامله  في  ويعتمد  �لم�شرفي، 
�إلى  �لمجتمع  يتحول  �لمالي  �لإ�شتمال  خالل  من  وبالتالي 
خدمات  فيه  فرد  �أي  يتلقى  حيث  �أكثرتر�بطًا  مالي  نظام 
�لنظام  وي�شبح  �لمالي  دخله  م�شتوى  مع  تتنا�شب  مالية 
يتمتع بخا�شية ذ�ت �إعتمادية عالية ومريحة بغ�ض �لنظر 

عن خلفية �لفرد �لجتماعية و�لقت�شادية.
�لمركزي  �لبنك  �أن  يرى  �لبالد  �لمالي في  لل�شاأن  �لمتابع 
في  مقدرة  جهودً�  تبذل  �لبالد  في  �لعاملة  و�لم�شارف 
�لأعمدة  كاأحد  �لمالية  �لخدمات  لمظلة  �لتغطية  زيادة 
كدولة  �ل�شود�ن  في  و�لنمو  �لإنتاج  زيادة  في  �لرئي�شية 
نامية، وفي ح�شر �آثار �لفقر و�لتمايز في �لمجتمع، وذلك 

دور اإلشتمال املايل

مزمل قناوي
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ق�ضة عطاء ترويها الإنجازات

رشكات اجملموعة 

هاشم هجو

1. م�ضنع اقدي لنتاج الزيوت النباتيه )تحت الن�ضاء(
للم�شنع في م�شاحة 26000  �لمدنيه  �لأعمال  �كتملت 
�أن  �لمنتظر  ومن  �شوبا  �شناعات  بمنطقة  مربع  متر 
يدخل �لم�شنع د�ئرة �لإنتاج في بد�ية �لعام 2019 بعد 
توريد �لماكينات للم�شنع من �لهند. ي�شتهدف �لم�شنع 
�ل�شادر  بغر�ض  �لتكرير  عالية  نباتية  زيوت  �إنتاج 
�لتر�كمية  �لخبرة  م�شت�شحبين  �لمحلي  و�ل�شوق 
للمجموعة في مجال �شناعة �لزيوت من خالل م�شنع 

�ل�شاطر�ب لإنتاج �لزيوت �شابقًا.
2. �شركة هجو للخدمات الزراعية المحدودة

�لمحدودة  �لزر�عية  للخدمات  هجو  �شركة  �أن�شئت 

�إن�شاء و�إد�رة وتطوير �لمز�رع  ك�شركة متخ�ش�شة في 
�لقطاعين  في  للمجموعة  �لتابعة  �لزر�عية  و�لم�شاريع 

�لمروي و�لمطري، وتتبع لها �لم�شروعات �لآتية:
م�شاحة  على  ويقع  �لزر�عي:  �لرقيبة  م�شروع  �أ. 
�لذرة  وينتح  �لأزرق  �لنيل  بولية  فد�ن  �ألف   15
و�ل�شم�شم وزهرة �ل�شم�ض و�لقطن، وتتم عمليات 

�لزر�عة و�لح�شاد في �لم�شروع �آليًا.
ويقوم على م�شاحة 120 فد�ن  �لتمانيات  م�شروع  ب. 
بمنطقة �لتمانيات �شمال �لخرطوم وينتج �لخ�شر 
�لم�شروع  ينتج  حيث  �ل�شادر  بغر�ض  و�لفاكهة 

�أ�شنافًا مح�شنة من �لفو�كه بغر�ض �لت�شدير.
م�شاحة  على  ويقوم  �لزر�عي:  �ل�شبيل  م�شروع  ج. 
وينتج  �لخرطوم  �شوبا جنوب  بمنطقة  130 فد�ن 

�لأعالف بجانب تربية �لحيو�ن.

قام  حيث  للمجموعة  الموؤ�ض�ض  الرئي�ض  هو  هجو  ال�ضيد/ها�ضم  الأعمال  رجل  ويعتبر   1972 عام  هجو  ها�شم  مجموعة  تكونت 
بتاأ�شي�س اأولى �شركاتها )الدالي والمزموم الوطنية( وقد ظلت منذ ذلك الوقت ت�شارك في دعم الإقت�شاد ال�شوداني في مختلف 
المجالت التي تعمل فيها �شركات المجموعة الأخرى، وتتلخ�س الفل�شلفة التي بنت عليها المجموعة مفهومها للنمو والتطور في 

مبداأ » العمل والإلتزام لفائدة الجميع« 
يغطي ن�ضاط المجموعة قطاعًا وا�ضعًا من الأعمال ي�ضمل الزراعة والخدمات الزراعية/ ال�ضناعة / التجارة )ت�ضدير وا�ضتيراد( 
المقاولت والإن�ضاءات، بجانب اأعمال التوكيالت حيث تعمل �ضركة الدالي والمزموم الوطنية وكياًل لعدد من ال�ضركات العالمية 

في مجالت مختلفة منها اآليات ومدخالت الزراعة واآليات الحفر واإن�ضاء الطرق والإطارات وغيرها..

نماذج اإقت�شادية ناجحة
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م�شروع غرب �أم درمان �لزر�عي: تحت �لتاأ�شي�ض  د. 
بم�شاحة 3500 فد�ن لإنتاج �لأعالف لالإ�شتخد�م 
لإنتاج  �لما�شية  تربية  بجانب  ولل�شادر  �لمحلي 

�للحوم.
مركز �شنار للخدمات �لزر�عية: هـ. 

يمتلك �لمركز عددً� مقدرً� من �لتر�كتور�ت �لزر�عية 
و�لتي تبلغ قوتها )230 ح�شان �أمريكي( بالإ�شافة �إلى 
�لمركز  يقدم  �لأخرى.  �لزر�عية  و�لآليات  �لمعد�ت 
خدماته في مجال تح�شير �لأر��شي �لزر�عية و�لحرث 
�لأر��شي  ت�شوية  خدمات  �إلى  �لعميق،بال�شافة 

باإ�شتخد�م تقنية �لليزر.
3. هجو للبال�ضتيك:

تم  وقد  للبال�شتيك  �لأبي�ض  �لنيل  لم�شنع  �إمتد�د  وهو 
وقد  �شوبا  �شناعات  منطقة  �إلى  ونقله  �لم�شنع  تحديث 

مربع  متر   )32،748( م�شاحة  في   1982 عام  تاأ�ش�ض 
من  �لمياه  �أنابيب  لإنتاج  �شوبا  �ل�شناعية  بالمنطقة 
بطاقة  �لإ�شتخد�مات  ولمختلف  �لمقا�شات  مختلف 
�لم�شنع  تبلغ 4000 طن متري/�لعام،وي�شهد  �إنتاجية 
و�لتجهيز�ت  �لماكينات  ي�شمل  و��شعًا  تحديثًا  �لآن 
�ل�شناعات  من  �أخرى  �أ�شكاًل  �إنتاجه  ليغطي  �لأخرى 

�لبال�شتيكية متعددة �لإ�شتخد�مات. 
4. التعدين وا�شتك�شاف الذهب:

مجموعة  فيها  دخلت  �لتي  �لجديدة  �لن�شاطات  من 
والمعادن  الذهب  عن  التعدين  ن�صاط  هجو  ها�صم 
�لأخرى حيث تم توقيع �إتفاقية تنقيب عن �لذهب في 
 RNS –R3 بمربع  �لمعادن  وز�رة  مع   2018 يوليو 
لرجاء  �لأولية  �لدر��شات  وت�شير  �لأحمر  �لبحر  بولية 
و�لمعادن  �لذهب  معدن  من  عاليًا  �إنتاجًا  تحقيق 

�لأخرى.
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مداد ال�شوق

�لتجاني يو�شف ب�شير 

 فى حمراب النيل
َفتََحَدّرَْت ِفي �لَزَّماِن و�أَْفَرْغًتَ
اِبْك رِْق َجنًَّة ِمْن رُ�ضَ ّ َعلَى �ل�ضَ
اِنَك �لِعر��ضِ وفي بَيَْن �أْح�ضَ
كََفّيَْك تاِريُخُه وتَْحَت ِثياِبْك

اٍق ُمرُ َعن �ضَ َمَخَرتَْك �لقُرُوُن تَ�ضْ
نَاِبْك ّ بَِعيِد �لُخَطى َقِوِيّ �ل�ضَ
َفاِف ِخَفافاً ّ يَتََوثَّبَْن في �ل�ضِ
عاِبْك َن في َمَمِرّ �ضِ ثَُمّ يَرْكُ�ضْ

اِعدً� في َمَر�ِقيَك َعَجٌب �أنَْت �ضَ
بَاِبْك لََعْمِري �أَْو َهاِبَطاً في �نْ�ضِ

َرُح �أَْفكَارٍ ُمْجتَلَى ُقَوٍّة وَم�ضْ
وَمْجلَى َعِجيبٍَة كُُلّ َما ِبْك

ُخوٌذ يَك َماأْ كَْم نَِبيٍل ِبَمْجِد َما�ضِ
وكَْم َو�ِقٍف َعلَى �أَْعتَاِبْك
َذ�ِهالً يَكَْحُل �لُعيُوَن ِببََرّ�ٍق

نٍَيّ ِمْن لُوؤْلُوؤِيّ تُر�ِبْك �ضَ
َفا�ضٍ ْفَحِة �لماِء َف�ضْ ِقيٍل في �ضَ و�ضَ

ٍرّ ِمْن �إَهاِبْك ّ نَِدٍيّ ُمنَ�ضَ

الُم �أيَُّها �لِنّيُل ِفي �لْقُلُوِب �ضَ
بَاِبْك يِر �ضَ �لُخلِْد َوْقٌف علَى نَ�ضِ
لَِك �لِدَّماِء وفي �أَنَْت في َم�ضْ

ياِبْك يًَا في �نْ�ضِ �لأنَْفا�ضِ تَْجِري ُمَدِوّ
بْنا �إلَيَْك في ِعَزِّة �لَو�ِثِق �إْن نُ�ضِ

اِبْك يَن َوْفَرًة عن ِن�ضَ رَ��ضِ
�أْو رََفلْنَا في َعْدَوتَيَْك ُمِدِلّيَن

ِة ِبَما في ِكتَاِبْك َعلَى �أَُمّ
ا ْقنَا ِفيَك �لَجالَل فلََمّ �أَْو َع�ضِ

نَْق�ضِ َحَقّ �لِذّيَاِد َعْن ِمَحر�ِبْك
�أَْو نَِعْمنَا ِبَك �لَزَّماَن َفلَْم نَبُْل
ْوِن َغاِبْك باَلَء �لُجُدوِد في �ضَ

�أنت يا نيل يا �ضليل �لفر�دي�ض 
اِبْك نَِبيٌل ُمَوَفٌّق في َم�ضَ

َك �لَْجالُل فَمرَْحى بَيَْن �أَْوَفا�ضِ
اِبْك بالَْجالِل �لُمِفي�ضِ ِمن �أَنْ�ضَ

نَتَْك �لأَْمالُك في َجنَّة �لُخلِْد َح�ضَ
يِء ُعبَاِبْك ورََفّْت علَى َو�ضِ

رً� و�أََمَدّْت َعلَيَْك �أَْجِنَحًة ُخ�ضْ
َفْت ِثيَابَها في ِرَحاِبك و�أَ�ضْ



www. albaraka-ins.com
خري  وبركة
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�ضــــــــالمة

اأحد الإطارات
واأنت ت�شير ب�شرعة عالية؟

كيف تت�شرف..

اأحد  اإنفجار  حوادث  من   ٪66 اأن  اإلى  الدرا�شات  ت�شير 
ال�ضاعة  في   / كم   100 من  اأعلى  ب�شرعة  الإطارات 
يوؤدي اإلى حوداث مميتة، وت�ضير اأي�ضًا اأن معظمها يمكن 
فائقة  ب�شرعة  الت�شرف  ال�شائق  ا�شتطاع  اإذا  تفاديها 

وباإحترافية وبال�شورة المطلوبة.

تخيل �أنك تقود �شيارتك ومعك �لأ�شرة على طريق �شريع ب�شرعة 
�إرتجاج  تاله  قوي  �إنفجار  دوى �شوت  وفجاأة  �شاعة،  120 كم/ 
عالية..  و�شجة  �إحتكاك  لأ�شو�ت  و�إ�شد�رها  بال�شيارة  �شديد 
على  وت�شغط  غريزية  ب�شورة  تت�شرف  �لمفاجاأة  تجعلك 
�لفر�مل وتحاول �لخروج من �لطريق �إل �أن �ل�شيارة تدور حول 
نف�شها وتنقلب عدة مر�ت ل قدر �هلل... وتنتهي �لرحلة �ل�شعيدة 

بنهاية ماأ�شاوي...
�لت�سرف �ل�سليم لإيقاف �ل�سيارة بعدة خطو�ت وهي كالتالي:

1/ الن�ضيحة الذهبية الأولى: 
قد بال�شرعة �لمنا�شبة فمهما كنت محترف للقيادة هناك حدود 
فيزيائية �إذ� تخطتها �أي �شيارة ي�شبح من �لم�شتحيل �ل�شيطرة 

عليها..
2/ الن�ضيحة الذهبية الثانية:

�أن تبقى هادئًا قدر �لإمكان  �أحد �لإطار�ت حاول  �إنفجار  عند 
وقم بتثبيت �لمقود بكلتا يديك بقوة..

3/الن�ضيحة الذهبية الثالثة:
ب�شغطها  تقم  ول  �لفر�مل  بعيدً� عن  قدمك  �أجعل  �لأهم  وهي 

نهائيًا..
4/الن�ضيحة الذهبية الرابعة:

�أبقى  �أو �لخروج من �لطريق،  �بقى بم�شارك ول تحاول تغييره 
على م�شار م�شتقيم قدر �لإمكان..
5/ الن�ضيحة الذهبية الخام�ضة:

�إذ� كانت �شيارتك ذ�ت ناقل حركة يدوي، قم بتغيير )�ل�شرعات( 
�أنك  من  �لتاأكد  بعد  �إل  �لخطوة  بهذه  ولتقم  تدريجيًا  لالأدني 
ناقل  ذ�ت  �شيارتك  كانت  �إذ�  �أما  جيدً�،  �ل�شيارة  على  ت�شيطر 

حركة �أتوماتيكي، ف�شوف تقوم بهذه �لمهمة لوحدها..
6/ الن�ضيحة الذهبية ال�ضاد�ضة:

�لناتج عن �لإطار �لمنفجر  ل تحمل همَّ �لفر�مل فاإن �ل�شحب 
�شوف يقوم بمهمة �لفر�مل وتخفيف �شرعة �ل�شيارة..

7/ الن�ضيحة الذهبية ال�ضابعة:
�شغط  يمكنك  �شاعة  كم/   50 �لى  �ل�شرعة  �إنخفا�ض  عند 

�لفر�مل بلطف حتى تتوقف �ل�شيارة .

إذا انفجر

الربكة للتأمني.. تتمنى لكم دوام الصحة والعافية
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مقـــــــال

نادر عو�ض 
�لمر�جع �لد�خلي

دور املراجعة 
الداخلية
يف رشكات 
التأمني 
التكافلية

لقد تطورت �إجر�ءت وعمليات �لمر�جعة �لد�خلية من �لتقليدية �لى �لأ�شاليب 
و�شعت  �لتي  �لمهنية  �لجمعيات  ممار�شة  تطبيقات  من  �لمنبثقة  �لحديثة 
معايير دوليه لأ�ش�ض �لمر�جعة �لد�خلية،حيث تم �لتركيز على �لمهام �لأكثر 
�لتاأمين من �لوظائف  خطورة،�إذ تعتبر وظيفة �لمر�جع �لد�خلي في �شركات 

�لم�شتحدثة في �شركات �لتاأمين وتتلخ�ض مهمتها في: 
ب�صكل  يمار�ض  وممنهج  منظم  كن�صاط  الداخليه  الرقابة  بمهام  القيام   .1
مو�شوعي �لهدف منه �إ�شافة قيمه ت�شاركية في تحقيق �أهد�ف �لموؤ�ش�شة.

يجب �أن يتمتع �لمر�جع �لد�خلي با�شتقاللية تامة في �لتنظيم �لموؤ�ش�شي   .2
لكي يقوم بالمهام �لمنوطة به.

�لمخاطر  �د�رة  تقييم  بخ�شو�ض  تاأكيد�ت  �لد�خلي  �لمر�جع  يقدم    .3
و�للو�ئح  بال�شيا�شات  و�لإلتز�م  و�لحوكمة  بال�شركة  �لخا�شة  و�لأنظمة 

�لتنظيمية.

 و�إجماًل تتلخ�ض مهمة �لمر�جع �لد�خلي في �لتاأكد و�لإطمئنان �إلى �أن ماتقوم 
التاأميني  الن�صاط  في  اإجراءت  من  اإتخاذه  يتم  وما  اأعمال  من  ال�صركة  به 
�للو�ئح �لتنظيمية لل�شركة و�لقو�نين و�ل�شادرة من �لدولة ب�شكل  ين�شجم مع 
�أنه  كما  �لتاأمين  على  للرقابة  �لقومي  �لجهاز  من  �ل�شادرة  و�لقر�ر�ت  عام 
تجدر �لإ�شارة في �شياق �لتعريف باأن�شطة �لمر�جعة للتنبيه بالمبادى �لأ�شا�شية 

للمر�جع �لد�خلي وهي: 
�ل�شتمر�رية – يجب �أن تت�شم �أن�شطة �لمر�جعة �لد�خلية بالإ�شتمر�رية   .1
و�لديمومة في تنفيذ �لمهام و�لوجبات �لخا�شه بها،وفى �شبيل ذلك يقع 
على عاتق �لد�رة �لعليا �إتخاذ كافة �لإجر�ءت �لتي ت�شمن �لإ�شتمر�رية.

2. �لإ�شتقاللية – يجب �أن تكون تبيعية �لمر�جع �لد�خلي لأعلى جهه تنفيذية 
بال�شركة لكي ي�شمن �ل�شتقاللية وكذلك و�شع �لتو�شيات مو�شع �لتنفيذ.
�لفكرية  �لتبعية  من  �لتحرر  �لد�خلي  �لمر�جع  على  يجب   – �لنز�هة   .3
م�شلحة  تحقيق  على  ويعمل  عالية  بمهنية  عمله  ينجز  و�أن  لالد�رة 
�أي  من  يتجرد  و�أن  �لمهنة  و�أخالق  �لقيم  مع  ليتعار�ض  بما  �لموؤ�ش�شة 

م�شالح توؤثر على �أحكامه. 
�لد�خلي  �لمر�جع  وم�شئوليات  و�جبات  �إلى  �لإ�شارة  هذه  تهويماتنا  وختام 

�لمتمثلة في: 
�لقومي  �لجهاز  من  �ل�شادرة  �لعالقة  ذ�ت  �للو�ئح  ومو�كبة  �لإطالع   .1

للرقابة على �لتاأمين.
�إعد�د �لخطط ق�شيرة وطويلة �لمدى للمر�جعة.  .2

تحديث �ل�شيا�شات و�لإجر�ء�ت دوريًا.  .3
رفع تقارير ربع �شنوية و�شنوية لالد�رة.  .4

�لمر�جعة �لفجائية للفروع و�لمكاتب و�لأق�شام.  .5
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�إد�رة �لمخاطرة �أو �إد�رة �لخطر:
للمخاطروتطوير�إ�شتر�تيجيات  وتقييم  قيا�ض  عملية  هي 
�إلى  �لمخاطر  نقل  �لإ�شتر�تيجيات  تت�شمن هذه  لإد�رتها، 
جهة �أخرى وتجنبها وتقليل �آثارها �ل�شلبية وقبول بع�ض �أو 
كل تبعاتها، كما يمكن تعريفها باأنها الن�صاط الإداري الذي 
م�شتويات  �إلى  وتخفي�شها  بالمخاطر  �لتحكم  �إلى  يهدف 
مقبولة وب�شكل �أدق هي عملية �لتحديد و�لقيا�ض و�ل�شيطرة 

وتخفي�ض �لمخاطر �لتي تو�جه �ل�شركة �أو �لموؤ�ش�شة.
نحو  �لعالمي  �لم�شتوى  على  �لإقت�شاد  خطى  تت�شارع 
�أ�شكال جديدة غير تقليدية، برز مفهوم �لت�شاركية كنمط 
في  �لمتاحة  ت  �لإمكانيا  كل  من  �لإ�شتفادة  ي�شتهدف 
�لقطاعات �لإقت�شادية وتفادي �إهد�ر �أي مورد. في �ألمانيا 
�ل�شم�شية  �لخاليا  من  �لكهرباء  �ل�شكان  ينتج  �لهند  كما 
ويت�شاركونها عبر �ل�شبكة �لعامة مع �لآخرين، ونتيجة لهذ� 

ز�د �إنتاج �لكهرباء وز�د دخل �ل�شكان.
ل�شاحب  يتيح  �ل�شود�ن  في  �لمنفذ  مثل )ترحال(  تطبيق 
دخل  لتحقيق  �لوقت  طول  منها  �لإ�شتفادة  �لمركبة 
غرفة  عنده  لمن  يتيح   AlRBNB وتطبيق  �إ�شافي، 
وتطبيق  يرغب مفرو�شة،  لمن  �إيجارها  فائ�شة في منزله 
TASKRABBIT يتيح لأ�شحاب �لمهن و�لحرف �لعمل 
هذ�  توظيف  فر�غ  عنده  �شخ�ض  لأي  �لوقت،ويتيح  طول 
وحيدة  م�شنة  �شيدة  مثالآ  �إ�شافي،  دخل  لتحقيق  �لفر�غ 
�ليومية وتتاآن�ض معها،  ترغب في �شابة تقر�أ لها �ل�شحف 
�إ�شتهالكية،  �إحتياجات  لها  ي�شتري  �شاب  تطلب  �أ�شرة 
طالب مقبل على �إمتحان في �لفيزياء، كل هوؤلء يوفر لهم 

لأ�شخا�ض موؤهلين  �لإختيار�ت  و��شعة من  �لتطبيق طائفة 
باأ�شعار منا�شبة.

�ل�شغيرة  �ل�شناعات  تنمية  هيئة  بد�أت  �ل�شود�ن  في 
�ل�شيانات  في  �ل�شكان  �إحتياجات  لتغطية  م�شروعًا 
توفير  خالل  من  حد�دة...�لخ  كهرباء،  �شباكة،  �ل�شغيرة 
و�إتاحتها  �لمهن  هذه  في  �لموؤهلين  ت�شم  بيانات  قاعدة 
عند �لطلب لمن يرغب ل �أدري لماذ� توقف هذ� �لم�شروع 
�لر�ئد ؟ �لجمعيات �لتعاونية و�لهيئات �لنقابية في �ل�شود�ن 
�لإقت�شاد  فكرة  من  �لإ�شتفادة  يمكنها  وخبرتها  بتاريخها 
�لإقت�شادية،  �لمع�شالت  من  �لكثير  لحل  �لت�شاركي 
وتحقيق ربح لأع�شاء �لجمعية و�لنقابة، على �شبيل �لمثال 
هي  و�لهيئات  �لوز�ر�ت  في  �لموظفين  نقل  حافالت  فاإن 
غالبًا تتبع للهيئات �لنقابية، يمكن توظيف هذه �لحافالت 
�لمو��شالت  في  �أعمالهم  لمقار  �لعاملين  تو�شيل  بعد 
وتحقق  �لمو��شالت  م�شكلة  حل  في  ن�شهم  بهذ�  �لعامة، 

�لربح للنقابة.
جمعيات  لتاأ�شي�ض  جدً�  خ�شب  مجال  �لنفايات  تدوير 
�لنفايات  جمع  على  تعمل  �ل�شكنية  �لأحياء  في  تعاونية 
ممتاز،  ل�شماد ع�شوي  تحول  �لأكل  تدويرها،بقايا  و�إعادة 
لم�شانع  بالكيلو  وتعباأ  تقطع  و�لأ�شالك  �لمعادن  بقايا 
�لم�شروبات  من  �لبال�شتيكية  �لأو�ني  فو�رغ  �لحديد، 
وت�شدر  ب�شيطة  بمكاينات  تطحن  �لمعباأة  و�لمياه  �لغازية 
لل�شين، بهذ� ننظف �أحياءنا وفي نف�ض �لوقت نحقق دخاًل 
للحي يمكن �إ�شتغالله في �لإنارة و�لت�شجير ور�شف طرقات 

�لحي.
�إرتفاع  لمعالجة تدخل �ل�شما�شرة و�لو�شطاء وت�شببهم في 
�أ�شعار �لمنتجات �لزر�عية يمكن �لتخطيط ل�شوق مركزي 
و�لتوزيع،  �لنقل  �شركات  �لمنتجون  فية  ي�شارك  �أفتر��شي 
و�لمعايرة  �لفح�ض  �شركات  �لمبردة،  �لمخازن  �أ�شحاب 
با�شتخد�م تطبيق ب�شيط ترعاه �إد�رة �لتجارة في كل ولية 
يمكن توفير �لخ�شر و�لكثير من �ل�شلع للمو�طنين باأ�شعار 

منا�شبة وفي كل �أماكن �شكنهم.

د.عادل عبد�لعزيز 

التعاون والتشاركية
مبادئ الإقت�شاد الجديد

مقـــــــال
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ت�سدر عن 
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قناديل

 التاأمين اأوًل

يا�شر يو�شف جدو

حريق �شوق �أمدرمان �لذي �شب في دي�شمبر2018م �شبقه 
خ�شائر  تكون  �أن  غريبًا  ولي�ض  �ل�شهير،  ليبيا  �شوق  حريق 
�شوق �أمدرمان قد بلغت 850 مليون جنيه و4 ماليين دولر، 
فالأمر ليعدو بنظري �إل كونه �إمتد�د لمحن هذ� �ل�شعب، 
فما �أق�شى حال �لمنكوبين من حريق �شوق �أمدرمان �إذ نقل 
لي �لرو�ة حال �لت�شظي �لنف�شي و�للوثة و�لهذيان و�لنحيب 
بالخز�ئن  ومدخر�تهم  �أمو�لهم  فقدهم  جر�ء  �لمرير 
فيه  �أ�شهمت  �لحادث  هذ�  فاإن  تقديري  وفي  و�لمخازن، 
�لحالة �لإقت�شادية و�شيا�شات �لدولة �لمالية �لتي �شجعت 
في  �لطبيعية  �لمال  دورة  من  نقودهم  حجب  على  �لنا�ض 
بعد  من  ال�صيولة،واأ�صبح  �صح  نتيجة  الم�صرفي  الن�صاط 
لكل �شخ�ض بنك خا�ض به في منزله �أو متجره، و�لنتيجة 
مو�عين  في  و�شعت  لأنها  �لمدخرة  �لأمو�ل  هذه  فقد�ن 
غير محرزة ودون �إجر�ء�ت �ل�شالمة وبدون توفير خز�ئن 
حديدية م�شادة للحريق ول توجد وثائق �لحريق و�ل�شطو 

ول تاأمين �لنقدية د�خل �لخزينة.
التاأمين واإجراءات ال�ضالمة... �ضنوان 

�لتاأمين  وليتم  �ل�شالمة،  �شنو  هو  �لتاأمين  �أن  في  ل�شك 
�إل بعد قيا�ض �لخطر وتحديده وتوفير لو�زم �ل�شالمة �لتي 
تخفف من وطاأة �ل�شرر حال حدوثه، وكان من باب �أولى 
وتهيئة  تخطيط  في  �لخدمية  وهيئاتها  �لدولة  ت�شطلع  �أن 
و�لمخارج  �لمد�خل  وفتح  �لممر�ت  حيث  من  �لأ�شو�ق 
وتوفير �لحر��شات و�شيار�ت �لإطفاء للتدخل �ل�شريع، علمًا 
باأن وثيقة �لحريق و�ل�شطو �لتي تغطي �لمحالت �لتجارية 
ليتجاوز �شعرها 1٪ من قيمة الممتلكات، واأقول اإن �صركات 
�لتاأمين ت�شطلع بدورها �لكامل في �شد�د �لمطالبات وجبر 
قطاع  �إكتتاب  �إجمالي  فاإن  �لمثال  �شبيل  فعلى  �ل�شرر، 
�لتاأمين �ل�شود�ني في �لعام �لما�شي 2017م بلغ حو�لي 5 
مليار جنيه �شود�ني وفي �لمقابل فاإن �إجمالي �لمطالبات 
بلغت حو�لي 2 مليار ون�شف جنيه  �لعام  �لمدفوعة لذ�ت 
�شود�ني... وهذه �لمعادلة تقول �إن �شركات قطاع �لتاأمين 
�ل�شود�ني دفعت �لمطالبات جبرً� لل�شرر بما يعادل ن�شف 

دخلها وذلك يوؤكد �شدقية �لمعامالت �لتاأمينية.
حول وثيقة تاأمين الحريق وال�شطو 

 مما يوؤ�شف له �أن �إ�شد�ر وثيقة تاأمين �لحريق و�ل�شطو في 
�لأ�شو�ق ل يتعدى 1٪ علمًا باأن �صعر وثيقة الحريق وال�صطو 
الحريق  الوثيقة  وتغطي  الممتلكات،  قيمة  من   ٪1 دون 
وغيرها،  و�أمطار  �شو�عق  من  �لطبيعة  ومخاطر  و�ل�شطو 

�إ�شافية  تغطية  يعتبر�ن  و�لإ�شطر�بات  �ل�شغب  �أن  كما 
ت�شاف لوثيقة �لحريق و�ل�شطو.

حول جهود رفع الوعي التاأميني 
لأن  ونظرً�  مقره  في  للعميل  �لو�شول  منهج  دعاة  من  �أنا 
�لتاأمين يلزمه �لكثير من �لجهد لرفع �لوعي �لتاأميني فقد 
تبنت �شركة �لبركة للتاأمين مبادرة �إدر�ج �لأ�شو�ق �لكبرى 
وفي  يحميك(  )تاأمينك  بم�شروعها  �لتاأمين  مظلة  تحت 
�شبيل ذلك نظمت �ل�شركة حمالت �إ�شناد وتوعية لفروعها 
�ل�شجانة(  �أمدرمان،  �ل�شعبي  ب�شوق)ليبيا،  و�لجمهور 
�لتاأمين  فكرة  لتب�شيط  جماهيرية  حمالت  على  �إ�شتملت 
�لموجود�ت  لكل  �لآمنة  �لتغطية  �إلى  �ل�شيارة  يتجاوز  و�أنه 
وقد عر�شت �ل�شركة لذلك باأد�ء در�مي وم�شرح حر لنجوم 
�لدر�ما و�لكوميديا يبين مز�يا �لتاأمين وعو�قب عدم وجود 
وثيقة �لتاأمين حال حدوث �لخطر كما منحت �ل�شركة في 
�لتاأمين،  على  �لمو�طنين  لت�شجيع  خ�شم  كوبونات  ذلك 
بال�شاحة  للتاأمين  �ل�شنوي  �لمهرجان  تنظيم  بجانب 

�لخ�شر�ء ووجدت �لجهود �إ�شتجابة مقدرة. 
جملة اأخيرة 
�لتاأمين بركة 

حريق سوق أمدرمان
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