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كلمة العدد

بسم الله والحمدلله والصالة والسالم على رسول الله وعلى 
آله ومن اهتدى بهداه. مع إطاللة هذا العدد من مجلة التكافل 
أن  يسعدنا  الله  شاء  إن  الظافرة  اإلتحاد  مسيرة  في  والتأمين 
كل  على  بإإلنجازات  زاخرًا  سعيدًا  عامًا  أواًل  جميعًا  لكم  نتمنى 

األصعدة والمستويات.
في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم “إنما األعمال 
أصل  الحديث  هذا  ..الحديث”  نوى  ما  أمرئ  لكل  وإنما  بالنيات 
عظيم في الدين ، وموضوعه اإلخالص في العمل وبيان اشتراط 
ال  عمل  كل  أن  الصحيح  كتابه  البخاري  صدر  وبه  ذلك،  وأثر  النية 
يراد به وجه الله فهو باطل ال ثمرة له في الدنيا واآلخرة. وهو 
أحد األحاديث التي يدور الدين عليها، قال الشافعي هذا الحديث 
ثلث العلم ويدخل في سبعين بابًا من الفقه، وقال أحمد أصل 
بالنيات  األعمال  عمر  حديث  أولهم  أحاديث  ثالثة  على  اإلسالم 
وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا وثالثهم حديث النعمان 
بن بشير الحالل بين والحرام بين . قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم )من غزا في سبيل الله ولم ينو إال عقااًل فله مانوى( رواه 
أحمد، ما يقطع بأن التوفيق في العمل واألجر والثواب من الله 
سبحانه وتعالى عماده النية ، ونية التبرع باألشتراك )القسط( في 
تنصرف  حيث  اإلسالمي  التأمين  أساس  هي  التكافل  صندوق 
التبرع عن رضاء نفس وطيب خاطر بجزء من  نية المشترك إلى 
أو كل اشتراكه لصالح من قد يتحقق له الخطر وذلك عند تحقق 
الخطر المحدد والموصوف بالوثيقة وخالل فترة سريان إشتراكه .
مجموع  مع  والتكافل  التعاون  إلى  وتقود  النية  تهدف  وحيث 

المشتركين في تغطية خطر معين يتهددهم جميعَا.
•   فتصبح النية هي التعاون على البر مع مجموع المشتركين. 

مجموعة  من  المساعدة  وتلقي  على  الحصول  والغرض    •
المشتركين على تجاوز اآلثار المادية المترتبة على تحقق الخطر 

المحدد ألي منهم . 
النية  حيث  التقليدي  التأمين  في  موجود  ماهو  بعكس  وذلك 
هي حماية النفس وما تملك والتعويض عن الخسارة الشخصية 

بغض النظر عن اآلخر.
ولهذا فإنه لمن األهمية بمكان بعث وتجديد النية في التكافل 
وتحديد وتعظيم نية التبرع لدى كل مشترك عند بداية اإلشتراك 
الحياة  في  الكفالة  فينال  التأمين  نوعي  بين  الفرق  وتوضيح 

األولى والثواب في اآلخرة.
وبهذا قد يمكننا تعريف عقد التكافل بأنه عبارة عن عقد إشتراك 
ومشاركة مشمول بنية التبرع في صندوق  تعاوني تقوم على 
إدارته شركة متخصصة، الغرض منه مساعدة المشتركين في جبر 
وتخفيف األضرار التي قد تلحق بأي منهم في حالة تحقق الخطر 

المحدد والموصوف في وثيقة أو عقد التكافل.
دليل  مساهماتكم   ... وإليكم  وبكم  منكم  الثاني  العدد  أنه 

مسيرتنا.

وبالله التوفيق ، 

النية في التكافل والتأمين

بقلم / سراج الهادي قريب الله 
األمين العام لألتحاد 

sirag@ifti-sd.com
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أخبار

والتكافل  التأمني  لشركات  العاملي  اإلحتاد  عقد 
اإلسالمى , يف مطلع اكتوبر املاضي بفندق اخلليج 
باملنامة مجعيتة العمومية الثامنة باستضافة كرمية 
من إحتاد شركات التأمني البحريين  وسط حضور 
اإلسالمية  الدول  اإلحتاد من خمتلف  أعضاء  كل 
العام العريب  العام لإلحتاد  وبتشريف من األمني 
العام  واألمني  روؤف  عبداخلالق  األستاذ  للتأمني 

لإلحتاد األفروآسيوي األستاذ بدر مهام . 
يونس  األستاذ  االجتماع  بداية  يف  حتدث  وقد 
التأمني  لشركات  البحريين  اإلحتاد  رئيس  مجال 
قبوهلم  إلستضافة  باحلضور شاكرا هلم  مرحبا 
مملكة البحرين لالجتماع الثامن لإلحتاد  مثمنا 
و نشر  التأمني اإلسالمى  دور اإلحتاد يف صناعة 
ببذل  سيادته  واعدا  العامل  حول  التكافلي  الوعي 
يف  املتوفرة   االقتصادية  واالمكانيات  اجلهود  كل 
مملكة البحرين  لالرتقاء باالحتاد وتفعيل دوره . 
تلى ذلك األستاذ أمحد الصباغ الذي حتدث عن 
والتطور  التكافلي  الوعي  نشر  يف  اإلحتاد  أمهيه 
الكبري الذي شهده سوق التأمني اإلسالمى والزيادة 
يف شركات التأمني اإلسالمى حيث بلغت 70 شركة 
تأمني تكافلي يف الوطن العريب و200 شركة حول 
العامل . داعيا اىل تضافر جهود األعضاء لالرتقاء 
بالعمل التكافلي حول العامل مقترحا اعاده انتخاب 
املجلس  وافق  وقد  للمجلس  السابقني  االعضاء 
بامجاع احلضورعلى املقترحا. وتلى األستاذ سراج 
العاملي  لإلحتاد  العام  األمني  اهلل  قريب  اهلادي 
لشركات التأمني والتكافل اإلسالمى خطاب الدورة 
املاضية  الفترة  خالل  اإلحتاد  اجنازات  معددًا 

باالحتاد  املوضوعة لالرتقاء  املستقبيلية  واخلطط 
وتطوير العمل به 

عن  الصباغ    أمحد  األستاذ  أعلن  ذلك    وبعد 
التأمني  لشركات  العاملي  اإلحتاد  رئاسة  انتقال 
والتكافل اإلسالمى  اىل مملكة البحرين وتسليمها 

. يونس مجال  األستاذ  اىل  
اجلديد  الرئيس  حتدث  االجتماع  ختام  ويف 
والتكافل  التأمني  لشركات  العاملي  لإلحتاد 
بتقدمي  واعدًا  مجال  يونس  األستاذ  اإلسالمى 
مملكة  هبا  تتمتع  اليت  االقتصادية  االمكانات  كل 
البحرين من دعم   البنك املركزي ومجيع شركات 
التكافل العاملة يف اململكة وقال سيادته أن االوضاع 
االقتصادية يف مملكة البحرين مهيأة متاما إلجناح 
والتكافل  التأمني  لشركات  العاملي  اإلحتاد  أعمال 
اإلسالمى يف الفترة القادمة  واعدًا بالعمل جاهدًا 
لتطوير اإلحتاد  والعمل على ترقية صناعة التأمني 

التكافلي حول العامل     . 
برئاسة  اجلديد  املجلس  اجتماع  ذلك  تلى  وقد 
املجلس  اجتماع  خرج  وقد  مجال  يونس  األستاذ 

: التالية  بالتوصيات 
1/ تأهيل وترقية صناعة التأمني اإلسالمى مبا يف 

ذلك االستفادة من التقنية احلديثة 
باالمور  يتصل  فيما  الشرعية  الفتاوى  2/ اصدار 
اىل  إضافة  اإلسالمى  التأمني  بصناعة  املتعلقة 
التأمينية  املؤسسات  من  الصادرة  الفتاوى  جتميع 

الصلة ذات  األخرى  والدراسات 
صناعة  لتطوير  العلمي  البحث  روح  نشر   /3

اإلسالمى  التأمني 

4توفري املعرفة الالزمة للعاملني يف قطاع التأمني 
اإلسالمى 

اليت  واألسس  املعايري  وتوحيد  النماذج  وضع   /5
النواحي  من  اإلسالمى  التأمني  صناعة  تتطلبها 

واإلدارية  واملالية  والفنية  الشرعية 
للخدمات  الالزمة  والبيانات  املعلومات  توفري   /6

املساندة 
7/ تطوير القوى البشرية العاملة هبا فيما يتعلق 

واملالية  واالدارية  والفنية  الشرعية  باجلوانب 
8/ التعاون بني شركات األعضاء ومنحها األولوية 

يف التعامل بالنسبة إلعادة التأمني 
يف  األعضاء  بني  فيما  التعاون  روح  تزكية   /9

التأمينية  املجاالت  خمتلف 
بني  الزناعات  وحل  التوفيق  مبهمة  القيام   /10

األعضاء 
11/ إعادة انتخاب املجلس احلايل للدورة القادمة 

للعامني 2016-2015
 12/ دعم شركات التكافل املباشر لشركات إعادة 
أفق  وتوسيع  اإلسناد  بزيادة حصة  وذلك  التكافل 
التأمني  حلقات  إلستكمال  بينها  املستمر  التعاون 

اإلسالمي 
دولة  يف   2015 القادم  املؤمتر  13/استضافة 
من  بدعوة  ديب  إمارة  املتحدة  العربية  اإلمارات 
التاسع  العام  املؤمتر  واستضافة  تكافل ري  شركة 
من  بدعوة  العربية  مصر  جبمهورية   2016 يف 
وباستضافة   التأمني  لشركات  املصري  اإلحتاد 

املصري التأمني  قطاع 

المؤتمر العام لإلتحاد العالمي لشركات التكافل و التأمين اإلسالمي

ينتخب يونس جمال رئيسًا لإلتحاد 

مراسم تسليم رئاسة اإلتحاد الى مملكة البحرين
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املنامة: مملكة البحرين: 13 أكتوبر 2014: حتت 
املؤمتر  افتتح  املركزي،  البحرين  مصرف  رعاية 
للتكافل  األوسط  الشرق  مللتقى  الثالث  السنوي 
اخلليج  مركز  يف  أعماله   )METF 2014(
البحرين.  مبملكة  اخلليج  فندق  يف  للمؤمترات 
 200 من  أكثر  ضم  لفيف  املؤمتر  يف  وشارك 
أكثر من 100  القرار يف  القادة وصناع  من كبار 
مؤسسة، شاركوا يف مناقشات تركزت حول تنمية 
احلجم املؤسسي والكفاءة والرحبية لدى الشركات 

العاملة يف صناعة التكافل يف الشرق األوسط. 
ذلك  غطت  اليت  اإلعالم  لوسائل  حديث  ويف 
التنفيذي  املدير  ماكلني،  ديفيد  صرح  احلدث، 
ملنتدى الشرق األوسط للتكافل بقوله إن »التقارير 
األخرية ال تزال مبشرة مبستقبل إجيايب لصناعة 
إىل  التوقعات  تشري  حيث  املنطقة،  يف  التكافل 
أكثر.  أو   10% بنسبة  النمو  حنو  الصناعة  اجتاه 
السوقية  أنصبتها  تعزيز  الصناعة  تواصل  كما 
القيمة  بارتفاع  تتسم  اليت  األسواق  يف عديد من 
والنمو السريع، وهي أسواق ال تزال حافلة بكثري 
الكبرية اليت مل تكتشف بعد. ومع  من اإلمكانات 
عدد  مواجهة  بصدد  تزال  ال  الصناعة  فإن  ذلك 
شركات  سعي  مع  وذلك  الكبرية،  التحديات  من 
حبيث  أحجامها  زيادة  من  املزيد  حنو  التكافل 
الرحبية  حيث  من  ناجحا  جتاريا  منوذجا  تكون 

العالية«. 
يومني،  استغرق  ،الذي  احلدث  ذلك  افتتح  وقد 
الرمحن  عبد  السيد  سعادة  ألقاه  هام  خبطاب 
حممد الباكر مدير الرقابة على املؤسسات املالية 
مبصرف البحرين املركزي. وتضمن خطابه طرح 
طريق  على  القادمة  اخلطوات  بشأن  ثاقبة  آراء 
تقوية اإلطار التنظيمي لصناعة التكافل، و كذلك 
الرامية  واملبادرات  اجلديدة  اإلجراءات  تقييم 
لتعزيز جناح صناعة التكافل يف الشرق األوسط. 

 كما شهد االجتماع السنوي الثالث مللتقى الشرق 
الدكتور  ألقاه  دوليا مهما  للتكافل خطابا  األوسط 
إيدي تشونج سيونج تشوي، مدير الوكالة الدولية 
وطرح  ماليزيا.  يف   )FAA( املايل   لالعتماد 
الدكتور تشونج مفهوما دوليا لتقدم صناعة التكافل 
على املستوى العاملي وعوامل النجاح احليوية اليت 
من  عديد  يف  األمام  إىل  الصناعة  تلك  دفعت 

املراكز الرئيسية لصناعة التأمني يف العامل. 
الشرق  ملتقى  مؤمتر  مالمح  أبرز  من  وكان 
األوسط للتكافل METF 2014 هذا العام جلسة 
املناقشة البالغة األمهية اليت عقدها قادة صناعة 
هامة  ومداوالت  مناقشات  فيها  وأجروا  التكافل 
لصناعة  خالهلا  من  ميكن  اليت  بالكيفية  تتعلق 

التكافل يف الشرق األوسط أن ترتقي إىل املستوى 
عمار  السيد  املناقشة  وترأس  النمو.  من  التايل 
األسواق  يف  واملتخصص  األحباث  مدير  راضي  
الناشئة بوكالة أنباء تومسون رويترز، كما شارك 
أمني  اإلدارة  جملس  عضو   ، راضي  حممد  فيها 
التأمينية، وصفدر  الصندوق يف مجعية البحرين 
جعفر العضو املنتدب واستشاري حسابات التأمني 
ميليمان،  شركة  يف  وأفريقيا  األوسط  للشرق 
أفريقيا  شركة  يف  املنتدب  العضو  جودة  وعمر 
للتكافل، وحممد حسني الدشيش املدير التنفيذي 
بشركة اإلمارات إلعادة التأمني التكافلي املحدودة 
)اإلمارات إلعادة التأمني(، حيث تناولوا بالبحث 
الضغوط  ملوازنة  األساسية  االستراتيجيات 
تأخذ  سعرية  لسياسات  احلاجة  مع  التنافسية 

املخاطر القائمة بعني االعتبار. 
العايل  املستوى  ذات  املشاركة  تلك  على  وتعليقا 
رئيس  السيد  يونس  السيد  قال  امللتقى  أعمال  يف 
إن  التأمينية  البحرين  مجعية  إدارة  جملس 
كمركز  طويل  وقت  منذ  راسخة  مكانة  »للبحرين 
املكانة  وهي  اإلسالمي،  التمويل  خلدمات  عاملي 
اليت تعززت من خالل وجود إطار تنظيمي مستقر 
والتدريب  باألحباث  االلتزام  من  مرتفع  ومستوى 
ذلك  كان  وقد  اإلسالمي.  التمويل  صناعة  يف 
يف  املطلوب  األساسي  الفقري  اهليكل  مبثابة  كله 
البحرين كي ترسخ أقدامها،  التكافل يف  صناعة 
وكي تصبح البحرين حمطة مهمة لصناعة التأمني 
يف املنطقة. إن مجعية التأمني البحرينية تضم يف 

عضويتها 48 من شركات التأمني املحلية واألجنبية 
وشركات إعادة التأمني ومقدمي اخلدمات، ويسعد 
أعمال  يف  استراتيجيا  شريكا  تكون  أن  اجلمعية 
االوسط  الشرق  مللتقى  الثالث  السنوي  املؤمتر 
للتكافل عام METF 2014( 2014( . إن من 
للمناقشات  األمثل  املناخ  هتيئة  املؤمتر  هذا  شأن 
لالرتقاء  املطلوبة  الرئيسة  العوامل  ستحدد  اليت 

بالصناعة إىل مستوى أعلى من التطور«. 
الشرق  ملتقى  معرض  افتتاح  املؤمتر  شهد  كما 
األوسط للتكافل، الذي أقيم على هامش املؤمتر، 
وذلك حبضور سعادة السيد عبد الرمحن حممد 
الباكر مدير الرقابة على املؤسسات املالية مبصرف 
البحرين املركزي، وعرضت فيه أحدث املنتجات 
يف  الشريعة  مع  املتفقة  واالبتكارات  واخلدمات 
صناعة التأمني اإلسالمي على املستوى اإلقليمي.  

ومتتد أعمال ملتقى الشرق األوسط للتكافل حىت 
بالغة  عمل  جلسات  ستعقد  حيث  أكتوبر   14 يوم 
إدارة  وأولويات  السيولة  قضايا  لبحث  األمهية 
صناعة  يف  املخاطر  وإدارة  القانونية  القضايا 
اليوم  سيشهد  كما  األوسط.  الشرق  يف  التكافل 
الثاين من أعمال املؤمتر جلسات مائدة مستديرة 
رئيسة  تتناول جماالت  اليت  التفاعلية  للمناقشات 
من بينها احلوكمة، والشفافية وأطر العمل املتفقة 
مع الشريعة اإلسالمية واملفاهيم احلديثة يف إدارة 

األصول يف صناعة التكافل يف املنطقة. 
    

المؤتمر السنوي الثالث لملتقى الشرق األوسط للتكافل 

قادة صناعة التأمين اإلسالمي يناقشون تحديات الحجم والربحية

جانب من حضور المؤتمر
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بالتعاون والتنسيق بني اإلحتاد العام العريب للتأمني 
املالحة  ونقابة  التأمني  لشركات  األردين  واالحتاد 
باألردن وحتت رعاية رئيس جملس مفوضي سلطة 
منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة سينعقد املؤمتر 
اخلامس للتأمني والنقل البحري يف العقبة باململكة 
األردنية اهلامشية يف الفترة  11 – 13 مايو 2015 
وحتديات   .  .  . جديدة  أخطار   « شعار  حتت  م  

جديدة » .
يشارك يف املؤمتر شركات التأمني وإعادة التأمني 
واحتادات الشحن والنقل ومالك البواخر وشركات 
والتخليص  الشحن  ووكالء  واللوجستية  االمداد 
البحري  والنقل  التأمني  وخرباء  القانون  وخرباء 

 . وغريهم 
ويناقش املؤمتر األوراق التالية :

•  مواضيع قانونية وفنية 
• خماطر استخدام النظم املعلوماتية ) السايرب ( 

يف النقل البحري
• حالة صناعة الشحن البحري .. املشاكل احلالية 
اليت تواجه اكتتاب تأمني الشحن ومشاكل الشحن 

الفنية 
- تأمني إمهال الطاقم يف خمتلف األسواق

ومواضيع أخرى كثرية ....
املوقع  مراجعة  ميكنكم  التفاصيل  من  ملزيد 

: التايل  االلكتروين 

العقبة تحتضن المؤتمر الدولي الخامس للتأمين والنقل البحري
 ) 11-13 مايو 2015م (

اقامت شركة التكافل الدولية للتأمني  واليت تتخذ 
بتكرمي  احتفاال  هلا  مقرًا  البحرين  ممكلة  من 
قدامى املوظفني الذين أهنوا أكثر من عشر سنوات 
تزامن  وقد  الشركة،  يف  املتواصلة  اخلدمة  من 
هذا االحتفال مع احتفال الشركة مبرور 25 عاما 
التكرمي ضمن سياسة  على تأسيسها، ويأيت هذا 
الشركة اليت هتدف إىل تشجيع العاملني معها على 

تقدمي مزيد من اجلهد واالخالص يف العمل.
عبدالناصر  للدكتور  بكلمة  االحتفال  بدأ  وقد 
والذي  اإلدارة  جملس  رئيس  العباسي  جناحي 
أعرب عن اعتزازه مبا مت حتقيقه من اجنازات ، 
مشيدا بدور وجهود كافة املوظفني الذين سامهوا 

يف أن ختط الشركة طريقها إىل مصاف الشركات 
الكربى. الدولية 

السيد  مجال  يونس  السيد  ذلك  بعد  تفضل  مث 
الرئيس التنفيذي للشركة بكلمة أشاد هبا بتكاتف 
لروح  وتنميتهم  الشركة  يف  املوظفني  كافة  جهود 
اليت  الصعوبات  كافة  ملواجهة  الواحد  الفريق 
عليها  هي  ملا  لتصل  الدولية  التكافل  واجهت 
افضل  تقدمي  يف  السباقني  من  بذلك  لتكون  اآلن 

العصر. لتطورات  املواكبة  التأمينية  اخلدمات 
مع  مميز  ترفيهي  جانب  على  احلفل  واشتمل 
عازف الكمان البحريين على العليوي الذي اضفى 
أنغاما رائعة على املناسبة فضال عن عرض مرئي 

بالرسم على الرمل يبني ماحققته التكافل الدولية 
من اجنازات منذ تأسيسها يف عام 1989 وحىت 

اليوم.
تطبق  تأمني  شركة  أول  هي  الشركة  بأن  ويذكر 
يف  خدماهتا  كافة  يف  اإلسالمية  الشريعة  مبادئ 
مكانة  تتبوأ  أن  من  ومتكنت  البحرين،  مملكة 
التأميين  السوق  يف  متزايد  منو  ذات  مرموقة 
اليت  األوىل  التكافلية  الشركة  تعد  و  البحريين، 
تصنف من قبل وكالة التصنيف االئتماين العاملية 
 B  ++ بدرجة  اإلئتماين  للتصنيف  بست  إم  إية 

البحرين.  مملكة  يف  األداء  مستقر 

التكافل الدولية للتأمين تحتفل بمرور 25 عامًا على تأسيسها

aqabaconf.com/webForms/Pro-
gram.aspx
The 5th International Conference 
on Insurance and Marine Transpor-
tation
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الخرطوم / مهدي مبارك
والتأمني  التكافل  لشركات  العاملى  اإلحتاد   عقد 
إحتاد  مع  بالتعاون  اخلرطوم  ومقره  االسالمى 
التأمني  بعنوان  عمل  ورشة  السوداين  املصارف 
بنك  برعاية  األصغر  للتمويل  محاية  األصغر 

املركزي السودان 

واكد  نائب رئيس اإلحتاد العاملى لشركات التكافل 
والتأمني اإلسالمى والعضو املنتدب لشركة شيكان 
صالح الدين موسى أمهية التأمني األصغر حلماية 
وتغطية  اإلعسار  خطر  لغطية  األصغر  التمويل 
السودانية  التجربة  جناح  اىل  مشريًا   ، املمول 
أجنح  من  تعد  والىت  األصغر  التأمني  جمال  ىف 

. العامل  مستوى  على  التجارب 

السودان  ىف  األصغر  التمويل  ان  موسي   واضاف 
مؤسسات  تبنته  حيث  كبريا  زمخا  ياخذ  بدأ 
مبينا   ، جبدة  اإلسالمى  والبنك  الدويل  البنك 
ان هنالك بعض القصور الذي الزم التجربة وان   
هدف هو الوقوف على التجربة ودراستها لضمان 
قطاعي  ىف  العاملني  مبشاركة  وذلك  االستمرارية 

. التأمني  وشركات  البنوك 

واكد ان عملية اإلعسار بدأت تتقلص بوجود وثيقة 
التأمني األصغر اليت تصدرها شركات التأمني  

تناولت  الىت  األوراق  من  عددا  الورشة   وناقشت 
التمويل األصغر  والقوانني الىت حتكم  التشريعات 
بالسودان ، الشرائح واملشاريع املستهدفة بالتمويل 
األصغر واملشاكل والعقبات الىت واجهته ، تقييم 
رؤية  بالسودان  األصغر  التأمني  لتجربة  عام 
والذي  املمول  التأمني يف محاية  دور   ، مستقبلية 

دور  و  األخطار  وتكلفة  تقييم   ، التمويل  يتلقى 
. باملشاريع  اإلرتقاء  ىف  املجمعات 

ببنك  األصغر  التمويل  وحدة  مدير  واشار   
بــدرالــدين  الــربفــيسور  املــــركــــزى   الســـودان 
األصغر  التمويل  ورقة  إبراهيم مقدم  عبدالرحيم 
اىل نقص التوعية بأمهية التمويل األصغر وفوائده 
،مشريا اىل احلاجة حلملة تثقيفية عن اخلدمات 
االساسية ىف التمويل األصغر وهى التمويل والتأمني 

. والتحويالت 

للعام  املركزي  السودان  بنك  خطة  عن  واعلن 
الشركاء  كافة  جلمع  هتدف  واليت  املقبل   2015
بوثائق تليب الطلب ، مبينا ان هنالك 52 شريكا ال 
يوجد تنسيق بينهم جبانب غياب التقانة احلديثة 
التمويلية  السياسة  ىف  جهودا  هنالك  ان  ،كما 
الـ  باستغالل  املصارف  كل  ىف  اخلدمة  لتفعيل 
%12 للتمويل األصغر جبانب وضع خطة لتشجيع 
األستثمار ىف التمويل األصغر ولضمان التعرف على 
أداء املوسسات وآليات محاية الزبائن ،مشريا اىل 
تلقي البنكالعديد من االشادات من صندوق النقد 
ىف  امللحوظ  بالتطور  جبدة  التنمية  وبنك  الدويل 

السودان. ىف  األصغر  التمويل 

ووضع  املال  رأس  ىف  التوسع  ضرورة  على  وامن 
اجنبية  اموال  روؤس  واستقطاب  لذلك  حافز 

 . األصغر  التمويل  شبكة  قيام  ىف  واالسراع 

االمني  اهلادي  سراج  األستاذ/  قدم  جانبه  من 
التأمني  و  التكافل  لشركات  العاملي  العام لإلحتاد 
اإلسالمى يف ورفته عن ) دور التأمني األصغر ىف 

) املجتمع  و  األصغر  التمويل  محاية 

عامة  بصفة  التكافلى  التأمني  عن  تفصليا  شرحا 
و  االقتصادية             أمهيته  و  هيته  ما  و 
الىت  واالخطار  املسلمة  املجتمعات  االجتماعية ىف 
يغطيها  التأمني األصغر للتمويل األصغر والعقبات 
على  انعكاساهتا  و  األصغر  التمويل  تواجه  الىت 

. األصغر  التمويل  تأمني 

يشار اىل ان الورشة خرجت بالعديد من التوصيات 
امهها نشر الوعى املعرىف جماىل التمويل األصغر 
ومنتديات  ورش  عرب  ذلك  و  األصغر  التأمني  و 
منظومة  ملفات  إكمال  .وضرورة  متخصصة 
للقطاع  الفىن  الدعم  تقدم  الىت  األصغر  التمويل 
و  البحوث  و  الدراسات  و  التأهيل  و  التدريب  مثل 

. التسويق  ىف  املساعدة 

التأمني  و  األصغر  التمويل  جبانب  واالهتمام 
الريف. و  الواليات  ىف  األصغر 

باملصارف  متخصصة  إدارات  قيام  اىل  ودعت 
األصغر  التمويل  جمال  ىف  العاملة  املؤسسات  و 
التأمني  شركات  ىف  مشاهبة  أخرى  إدارات  و    ،
العاملة ىف جمال التأمني األصغر ملتابعة و مراقبة 

. تأمينها  و  متويلها  يتم  الىت  املشروعات 

التكافل  لشركات  العاملى  اإلحتاد  ان  يذكر     
كأول  1984م  سنة  تأسس  اإلسالمى  والتأمني 
ويضم  اخلرطوم  مقره  العامل  مستوى  على  إحتاد 
التأمني  و  التكافل  من شركات  عددا  يف عضويته 

العامل. دول  خمتلف  من  اإلسالمى 

ورشة عمل التأمين األصغر حماية للتمويل األصغر
صالح موسي : التمويل األصغر فى السودان بدأ ياخذ زخما كبيرا حيث تبنته مؤسسات البنك 

الدولي والبنك اإلسالمى بجدة
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دبي وكاالت 
وقعت مؤسسة ديب التجارية وشركة » نور تكافل » 
- ذراع التأمني اإلسالمي ملجموعة نور االستثمارية 
- اتفاقية يتم مبوجبها للمرة األوىل تقدمي خدمات 
تأمني تكافلية لعمالء املؤسسة عرب منصة » تريد 
شيلد » اإللكترونية للتأمني اعتبارا من العام املقبل 
بني  واسعة  باختيارات  التمتع  بإمكاهنم  وسيصبح 
تأمني  جمال  يف  الرائدة  العاملية  التأمني  شركات 

الشحن. 

ديب  أطلقتها  اليت  شيلد«  »تريد  خدمة  وتوفر 
التجارية خدمات تأمني الشحن على البضائع مما 
يسمح للعمالء إمتام عملية شراء خدمات التأمني 

املخصص.  املوقع  خالل  من  إلكترونيا 

وقع االتفاقية عن مؤسسة ديب التجارية .. املهندس 
 .. للمؤسسة  التنفيذي  الرئيس  البستكي  حممود 
فيما وقعها عن شركة »نور تكافل« أندرو غرينوود 
وذلك  للشركة  التنفيذي  الرئيس  بأعمال  القائم 

اجلهتني.  من  مسؤولني  حبضور 

ورحب سعادة سلطان أمحد بن سليم رئيس موانئ 
واجلمارك  املوانئ  مؤسسة  رئيس  العاملية  ديب 
واملنطقة احلرة يف ديب بانضمام » نور تكافل » إىل 
منصة » تريد شيلد » .. مشريا إىل أن » نور تكافل » 
تعترب أول شريك لتوفري خدمات التأمني اإلسالمي 

خدمات  مزودي  من  شركائها  جبانب  للمؤسسة 
يف  يسهم  العامل مما  مستوى  على  الشحن  تأمني 
التقليل من إجراءات التأمني الروتينية واملعامالت 

الورقية ويعزز التحول حنو اخلدمات الذكية. 

من   « تكافل  نور   « ستقدمه  ما  أن  يف  ثقته  وأكد 
شركات  ملجتمع  مضافة  قيمة  ستضيف  خدمات 

اللوجستية.  واخلدمات  التجارة 

وقال سعادة بن سليم أن » ديب التجارية » تسعى 
تشهده  الذي  االقتصادي  النمو  ملسايرة  دائما 
إمارة ديب من خالل تقدمي سلسلة من اخليارات 
املتنوعة واخلدمات التجارية امليسرة واملبتكرة عرب 
نافذة إلكترونية واحدة وذلك متاشيا مع توجيهات 
القيادة الرشيدة اليت ارتأت حتويل ديب إىل مدينة 
خالل  من  اإلسالمي  لالقتصاد  وعاصمة  ذكية 

باإلمارة.  املعنية  اجلهات  تكثيف جهود مجيع 

تكون  بأن  نفتخر  غرينوود  أندرو  قال   جانبه  من 
شركتنا األوىل يف توفري خدمات التأمني التكافلي 
لعمليات التجارة والشحن يف ديب واملناطق احلرة 

للتأمني.  عرب منصة »تريد شيلد« 

على  انطالقها  منذ   « تكافل  نور   « حرص  وأكد 
بناء مسعة جيدة يف جمال جودة خدمات احلماية 
واملرونة  باحلداثة  تتميز  حبيث  املقدمة  والتأمني 
تظل  أن  على  حرصها  عن  فضال  قنواهتا  وتطور 

يف طليعة قطاع التأمني التكافلي يف منطقة الشرق 
 . األوسط 

يف  جهودها  ستواصل  شركته  أن  غرينوود  وأكد 
وخدماهتا  ومنتجاهتا  التجارية  عالمتها  تطوير 
التأمني  خدمات  لتوفري  بوسعها  ما  كل  وستبذل 
منصة  خالل  من  أمانا  أكثر  لتكون  اإللكترونية 
»تريد شيلد« التابعة لديب التجارية واليت ستتوفر 
تقدمي  يف  االستمرار  مع  املقبل  العام  مطلع  يف 

حاجته. حسب  كال  العمالء  جلميع  اخلدمات 

»نور تكافل« تنضم لمنصة »تريد شيلد« اإللكترونية للتأمين

أندرو غرينوود:- نفتخر بأن تكون شركتنا األولى في توفير خدمات التأمين 
التكافلي لعمليات التجارة والشحن في دبي والمناطق الحرة

إجتمــاعيـات  -  إجتمـاعيـات - إجتمـاعيـات - إجتمـاعيـات  -  إجتمـاعيـات - إجتمـاعيـات إجتمـاعيـات  -  إجتمـاعيـات

وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا هلل وإنا إليه راجعون “صدق هللا العظيم”

يتقــــدم رئيـــس وأعضـاء المجـــلس واألمـــــانة العــــامة
لإلتحاد العالمي لشركات التكافل والتأمين اإلسالمي و أسرة تحرير مجلة التكافل و التأمين

بخالص العزاء وصادق المواساة 

لألستاذ / فراس العظم 
مدير عام شركة تكافل ري وعضو مجلس اإلتحاد                

في وفاة المغفور له بإذن الله والد سيادته

   سائلين الله عز وجل أن يتقبله بقبول حسن وأن يتغمده بواسع رحمته وأن يوسع له  في قبره ويحفه بمالئكة رحمته ويجعله 
من أهل الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا  وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان.

“يا أيتها النفس املطمئنة أرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي”   “صدق هللا العظيم”
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أعلن املجلس العام للبنوك واملؤسسات اإلسالمية 
وبنك التنمية اإلسالمي عن تنظيم إجتماع بعنوان 
املالية  للمؤسسات  الدويل  التوسع  “إستراتيجيات 
اإلسالمية” ملدراء العمليات واإلستثمار يف البنوك 
اإلسالمية يومي 23 – 24 فرباير 2015م مبملكة 

البحرين.
الفرص  أهم  على  التعرف  إىل  اإلجتماع  ويهدف 
بالنسبة  الدويل  التوسع  جمال  يف  والتحديات 
للمؤسسات املالية اإلسالمية ، وتوفري منصة حوار 
لدعم أفضل املمارسات من قبل خرباء الصناعة 
الدويل  بالتوسع  العالقة  ذات  اإلدارات  ورؤساء 
بإستراتيجيات  املتعلقة  القضايا  على  التركيز  مع 
 ، احلدود  عرب  املشترك  والتمويل   ، التوسع 
والتمويل التجاري واإلستثمار. كما يهدف اإلجتماع 
إىل إستقطاب مشاركني من رؤساء األسواق املالية 
املؤسسات  العالقة يف  ذات  األقسام  من  وغريهم 

اإلسالمية  املالية 

“إستراتيجيات التوسع الدولي للمؤسسات المالية اإلسالمية”

قاعدة  وتوسيع  اإلحتاد  انشطه  تفعيل  ضمن 
للمسامهة يف املؤمترات اليت  مشاركاته االقليمية 
تعقد وتفعيل عضويته عامليا يشارك اإلحتاد العاملي 
عدة  يف  اإلسالمى  والتكافل  التأمني  لشركات 
العام  هذا  من  القادمة  الشهور  خالل  مؤمترات 
منها مؤمتر القمة العاملي للتكافل  يف لندن باململكة 

2015م فرباير   18-17 يومي  املتحدة 

العاملــي  اإلحتــاد  مع  املشترك  املؤمتر  وايضا   
العاملــي  اإلحتــاد   -  )ICMIF( التبــاديل  للتأمــن 

 IFTI(( اإلســامي  والتأمــن  التكافــل  لشــركات 
الذي   )GTG( للتكافــل  العامليــة  واملجموعــة   -
سيعقد بالقاهرة يف يومي 30-29 مارس 2015م  

ويف مملكة البحرين سيعقد مؤمتر اإلحتاد العاملي 
 )IFTI( اإلسالمي  والتأمني  التكافل  لشركات 
 )GAIF( للتأمني  العريب  اإلحتاد  مع  بالتعاون 
 )BIA( البحرينية التأمني  وبالتنسيق مع مجعية 

وسيحدد تارخيه الحقا.

قوى  بعمق  وحتلل  العاملية  التكافل  قمة  تناقش 
التغيري اليت تدفع بصناعة التكافل ، كما تكشف 
لقضايا  احللول  وتقدم  تواجهها  اليت  التحديات 
حوايل  على  الربنامج  ويشتمل   . امللَحة  التكافل 
قادة صناعة  يقدمها  القمة  يومي  أوراق خالل   8
للنقاش  منربًا  الربنامج  يتضمن  كما   ، التكافل 
مع  احلقيقي  التفاعل  من  املشاركة  الوفود  ميكن 

. املطروحة  املوضوعات 
جادة  مساعي  املاضية  القليلة  السنوات  شهدت 
لرفع مستويات صناعة التكافل يف مجيع جماالهتا 

ولكن مل يتم االعتراف هبذا إال من خالل كلمات 
التكرمي  مناسبات  بعض  يف  التكافل  عن  قليلة 
بتنوع  التكافل  وإعادة  التكافل  صناعة  ولكن   .
حفل  هلا  يفرد  أن  تستحق  وخدماهتا  منتجاهتا 
جبدارة  أسهموا  الذين  واألفراد  للشركات  تكرمي 
وفعالية يف قيادة هذه الصناعة وسيقام حفل عشاء 
 17 مساء  األفراد  وهئوالء  الشركات  هذه  لتكرمي 

. 2015م  فباير 

مؤتمرات يشارك فيها اإلتحاد العالمي لشركات التكافل و التأمين اإلسالمى

القمة العالمية التاسعة للتكافل ) 17 – 18 فبراير 2015م ( فندق سافوي – لندن

)نقاَل عن موقع القمة على اإلنترنت(



العدد الثاني  يناير  2015

14

أخبار

بقلم محمد عبدالله عمر 
صحفي جيبوتي 

أطلق الرئيس اجليبويت إمساعيل عمر جيله اليوم 
األحد21ديسمرب 2014 م مشروع التأمني الصحي 
مرة  ألول  التنفيذ  حيز  يدخل  والذي  الشامل 
فئاهتم  مبختلف  املواطنني  حصول  ضمان  هبدف 
فضال  الالزم  الطيب  العالج  على  االجتماعية 
للمستشفيات  االستيعابية  القدرات  تعزيز  عن 
واملراكز الصحية وتزويدها باملعدات والتجهيزات 

الضرورية.
وأشار الرئيس جيله إىل أن هذا املشروع سيسهم 
كانت  اليت  اجليبوتية  األسر  معاناة  ختفيف  يف 
تفتقر إىل نظام التأمني الصحي ،موضحا أنه آن 
الصحية  التحتية  بالبنية  االرتقاء  أجل  األوان من 
مبختلف  للمواطنني  نوعية  طبية  خدمات  لتقدمي 

. االجتماعية  طبقاهتم 
اإلداري  باإلصالح  املكلف  العمل  وزير  نوه  بدوره 
الوزارية  دائرته  تشرف  الذي  أمحد  حسني  عبد 
للضمان  الوطين  الصندوق  عرب  املشروع  على 
االجتماعي أن دخول هذا املشروع يف حيز التنفيذ 
-عقب اعتماده من جملس النواب- جيسد التزام 
احلملة  خالل  للشعب  تعهداته  بتنفيذ  الرئيس 

الثالثة. للوالية  االنتخابية 
وأشار الوزير أن مشروع التأمني الصحي الشامل 
يتصدر أجندة احلكومة الواردة يف خارطة الطريق 
وأنه   2008 إبريل  يف  جيله  الرئيس  أطلقها  اليت 
مثرة مشاورات موسعة مع كافة القوى واألطراف 

املعنية.
يذكر أن العديد من الدول جلأت إىل إتباع نظام 
يف  املواطن  حق  لتأكيد  كسبيل  الصحي  التأمني 
االجتماعية  العدالة  وحتقيق  الصحية ،  الرعاية 

القادرة. غري  الفئات  ودعم 

جيبوتي : إطالق مشروع التأمين الصحي الشامل

حفل إطالق مشروع التأمين الصحي الشامل برعاية الرئيس

السيدة األولى خالل مشاركتها في حفل إطالق مشروع التأمين الصحي

الرئيس يقدم بطاقة التأمين الصحي ألحد المواطنين

مديرة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي هناء فارح عسوي
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وقع كل من رئيس اجلمهورية الفدرالية الصومالية  
أرض  مجهورية  ورئيس  حممود  شيخ  حسن 
الصومال اليت أعلنت استقالهلا من طرف واحد 
عام 1991م اليوم األحد يف جيبويت على اتفاقية 
إطار تنص على تأجيل مناقشة املواضيع املصريية 
بني  السياسية  املحادثات  من  املقبلة  اجلولة  يف 
مقديشو وهرجيسا املقرر اجراؤها يف 15و16 من 

التركية. استانبول  مدينة  املقبل يف  يناير  شهر 
يف  اجلانبان  أبرمها  اليت  االتفاقية  وشددت 
عمر  إمساعيل  الرئيس  الرئاسي حبضور  القصر 
-يف  يوسف  على  حممود  خارجيته  وزير  و  جيله 
هناية اجلولة الثالثة من املحادثات- على ضرورة 
االبتعاد عن كل ما يؤثر على حسن سري املفاوضات 
وأرض  الصومال  بني  العالقات  مبستقبل  املتعلقة 
عليه  االتفاق  مت  ما  تنفيذ  عن  فضال  الصومال، 
لندن  يف  السابقتني  اجلولتني  يف  الطرفني  بني 

واستانبول.
واتفق الطرفان حبسب بيان مشترك حصلت وكالة 
الدولية )إينا( على نسخة منه  اإلنباء اإلسالمية 
على احترام حقوق االنسان وتعزيز التعاون األمين 
اإلرهاب  مكافحة  إىل  اهلادفة  اجلهود  وتوحيد 
وعدم  املنظمة.  واجلرمية  البحرية  والقرصنة 
إعادة  ومشاريع  االنسانية  املساعدات  تسييس 

االعمار
وفدي  رئيسي  أكد  االعالم  لوسائل  تصريح  ويف 
و  خرباء  إشراك  اجلانبني  اتفاق  على  التفاوض 
املفاوضات  يف  الصديقة  الدول  بعض  من  فنيني 
-اذا اقتضى األمر-  وذلك دون تقدمي املزيد من 

التفاصيل.

مقديشو وهرجيسا يتفقان على تأجيل مناقشة المواضيع المصيرية 

بقلم محمد عبدالله عمر
صحفي جيبوتي

الجولة الثالثة من المفاوضات السياسية بين الصومال و أرض الصومال بحضور الرئيس 
الجيبوتي

رئيسا الصومال وصومالي الند وبينهما الرئيس الجيبوتي



العدد الثاني  يناير  2015

16

أخبار

قاد ارتفاع تكاليف بوليصة التأمني يف السعودية إىل 
إنقاذ شركات القطاع من شبح اخلسائر التشغيلية 
املتراكمة، حيث جنحت بعض الشركات يف حتويل 
مسارها من اخلسائر املحققة إىل األرباح التشغيلية 
خالل العام احلايل، يأيت ذلك بعد أن كان القطاع 
يعاين خالل السنوات املاضية من خطر الدخول يف 

نفق عميق من اخلسائر املتراكمة.

وحتسن  التأمني  بوليصة  تكاليف  ارتفاع  وبسبب 
مناخ املنافسة، اخنفض عدد الشركات اليت تواجه 
شبح تراكم اخلسائر وتعليق أسهمها عن التداوالت 
فقط،  شركتني  إىل  السعودي،  التأمني  قطاع  يف 
توقفت  فيما  للتأمني،  و»سند«  »وقاية«  شركتا  مها 
بعض شركات القطاع عن اخلسائر التشغيلية اليت 
كانت حتققها يف السنوات املاضية كشركة »أسيج« 
املتراكمة  اخلسائر  إطفاء  يف  الشركة  عقب جناح 
بوليصة  وارتفاع  املال،  رأس  زيادة  خالل  من 
حسبما  وذلك  األسعار  حرب  من  واحلد  التأمني، 

األوسط الشرق  ذكرت 

املالية  السوق  هيئة  وافقت  جديدة،  خطوة  ويف 
السعودية على طلبات كل من شركة »وفا للتأمني«، 
و»العاملية  للتأمني«،  و»بروج  للتأمني«،  و»سايكو 
بزيادة  التعاونية«  و»أكسا  التعاوين«،  للتأمني 
أولوية،  حقوق  أسهم  طرح  طريق  عن  رأمساهلم 
مما يعين أن الشركات اخلاسرة ستطفئ خسائرها 

اخلطوة. هذه  خالل  من  هنائيا 

ويف هذا الشأن، من املتوقع أن حتقق بعض شركات 
األخري من هذا  الربع  السعودية خالل  التأمني يف 
العام، ارتفاعا ملحوظا يف حجم األرباح، إذ أكدت 
أمس،  يوم  مطلعة  مصادر  األوسط«،  لـ»الشرق 
وفقا  الصحي  التأمني  بوليصة  بأسعار  العمل  أن 
ألسعارها اجلديدة، دخل حيز التطبيق الفعلي بدءا 

من مطلع النصف الثاين من العام احلايل.

شركات  فيه  رفعت  وقت  يف  التطورات  هذه  وتأيت 
تأمني سعودية أسعار خدمات التأمني الصحي على 
الشركات واألفراد بنسبة 21 يف املائة، خالل العام 
احلايل، إذ رفعت وثيقة التأمني الصحي اجلديدة 
احلد األعلى للغطاء التأميين للشخص املؤمن عليه 
إىل 500 ألف ريال )133.3 ألف دوالر( يف العام 
قيمة  عند  السابقة  مستوياهتا  من  بدال  الواحد، 
األمر  وهو  دوالر(،  ألف   66.6( ريال  ألف   250
الذي قاد شركات التأمني املقدمة خلدمات التأمني 

الصحي إىل رفع أسعارها بصورة ملحوظة.

الصحي«  »التأمني  فإن حمفظة  ذاته،  السياق  ويف 
تسيطر على ما نسبته 53 يف املائة من سوق التأمني 
»التأمني  حمفظة  تسيطر  حني  يف  السعودية، 

من  املائة  يف   23 نسبته  ما  على  املركبات«،  على 
آخر  حبسب  ذلك  يأيت  البالد،  يف  التأمني  سوق 

.2013 عام  يف  املعلنة  اإلحصاءات 

من جهة أخرى، أكد مسؤول رفيع املستوى يف إحدى 
شركات التأمني املدرجة يف سوق األسهم السعودية 
اخلبري  مالحظات  أن  أمس،  األوسط«،  لـ»الشرق 
التأمني ستظهر جليا  أداء شركات  األكتواري حول 
وقال:  احلايل،  العام  من  األخري  الربع  قوائم  يف 
»سنشهد حتسنا يف نتائج كثري من الشركات، إال 
أن حجم هذا التحسن يعود يف هناية املطاف إىل 

املنافسة«. والقدرة على  السوق،  معطيات 

لـ»الشرق  أوضحت  أن  بعد  املستجدات  هذه  وتأيت 
أشهر،   3 حنو  قبل  مطلعة،  مصادر  األوسط« 
الغطاء  رفع  الصحي  الضمان  جملس  قرار  أن 
من  بدءا  املائة  يف   100 بنسبة  الصحي  التأميين 
مطلع النصف الثاين من العام احلايل، يستهدف 
على  الصحية  خدماهتا  التأمني  شركات  تقدمي 
نطاق أوسع، يف ظل معاناة بعض مرضى السرطان 
وغريها من األمراض اليت ترتفع فواتري عالجها، 
من توقف الغطاء التأميين عند حد معني، وعدم 

ذلك. ضوء  يف  العالج  مواصلة  على  القدرة 

كشفته  ما  خلفية  على  التطورات  هذه  تأيت  كما 
االئتماين  التصنيف  هيئة  عن  صادرة  تقارير 
وإعادة  التأمني  استمرار سوق  )AM Best( عن 
الشرق  منطقة  يف  والتعاوين  التكافلي  التأمني 
األوسط ومشال أفريقيا بتقدمي فرص النمو، رغم 

التباطؤ العاملي يف األسواق املالية، وعدم االستقرار 
الفرص  بتثبيط  يهدد  املنطقة، مما  يف  السياسي 

الشركات. لبعض  بالنسبة 

وأشار التقرير الذي صدر يف وقت سابق من العام 
املرتبة  تأيت يف  السعودية  السوق  أن  املاضي، إىل 
سوق  بعد  األوسط،  الشرق  منطقة  على  الثانية 
التأمني اإلماراتية من ناحية حجم أقساط التأمني، 
الذي اقترب من مستوى 5 مليارات دوالر، كما توقع 
التقرير أن حتافظ السوق السعودية على موقعها بني 
األسواق الرئيسة يف املنطقة على املدى املتوسط، 
التشريعية،  األنظمة  تطوير  بأن  التقرير  ونوه 
باإلضافة إىل تطبيق التأمينات اإللزامية، كان له 

أثر يف منو السوق السعودية.

وبّين التقرير أن أسواق التأمني يف الشرق األوسط 
ومشال أفريقيا، شهدت قيمة منو كبرية يف السنوات 
األخرية، يف حني تباطأت وترية النمو خالل عامي 
أن  األسواق  معظم  توقع  بسبب  و2012؛   2011
التأمني  أقساط  زيادات يف جمموع إمجايل  حتقق 
بينما  العام،  هلذا  املائة  يف   5 من  بأقل  املكتوبة 
كانت التحركات يف إمجايل أقساط التأمني املكتوبة 
املتأثرة  البلدان  يف  وضوحا  أكثر  دبليو«  يب  »جي 
النمو عام 2011  العريب، حيث اخنفض  بالربيع 

مع ظروف جتارية صعبة عام 2012.

)المصدر: مباشر(

ارتفاع بوليصة التأمين ينقذ الشركات السعودية من شبح الخسائر المتراكمة
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يسعدنا أن نلتقي بالقراء األعزاء في العدد الثاني من مجلتكم » 
التكافل والتأمين » لننقل لكم مناسبات هامة قمنا بتغطيتها . كنا 
كل  مع  والتجارة  البحار  ارتياد  حضارة  امتزجت  حيث  البحرين  في 
إسالميًا  ماليًا  مركزًا  بجدارة  فأصبحت  العصرية  الحياة  مقومات 
وعالميًا  . وشاركنا الجميع فرحتهم وتفاؤلهم بانتقال مقر رئاسة 
اإلتحاد الى البحرين بقيادة الخبير العالمي األستاذ   يونس جمال 
. ويجد القارئ تغطية صحفية شاملة عن فعاليات المؤتمر العام 
لإلتحاد العالمي لشركات التكافل و التأمين اإلسالمى ومؤتمر 
مطلع  في  الخليج  بفندق  عقدا  الذين  للتكافل  االوسط  الشرق 

اكتوبر الماضي. 

الذين  الجميع  اعجاب وثناء  العدد األول  نال  الله وتوفيقه  وبحمد 
طالعوه  خالل هذين المؤتمرين أو وصلتهم المجلة حيثما كانوا، 
والمقترحات  والدعوات  التشجيع  تحمل  رسائل  عدة  وصلتنا  كما 
المجلة من فصلية الى شهرية و كذلك أن  ومنها تعجيل تحويل 
الدول  من  مؤسسة  عن  خاصًا  ملفًا  أمكن  إن  عدد  كل  يتضمن 
األعضاء في اإلتحاد . ونتوجه بالشكر الكثير لكل الذين وقفو معنا 
وشجعونا على مواصلة المسيرة سواًء بالرأي أو المشاركة في 

تحرير المجلة وايضا الداعمين للمجلة باإلعالن  

مرآة  تكون مجلتكم  أن  النجاح  الكرام وجميع شركاء  القراء  ونعد 
بكل مهنية  ننقل صورة صادقة  وأن  وآمالكم  حقيقية ألعمالكم 
واحتراف عن فرص األستثمار والتنمية في جميع الدول األعضاء 
لتتعرف عليها رؤوس األموال العربية واألفريقية والعالمية التي 
تبحث عن أرباح معتدلة مع تحقيق التنمية الشاملة للمنطقة باتباع 
ومنبر  ملتقى  مجلتكم  وتصبح   ، االجتماعية  العدالة  يوفر  منهج 

الخير الذي يعم دولنا ويفيض على العالم .   

وكانت وجهتنا الثانية جيبوتي بوابة الخير والنماء ألفريقيا للتوثيق 
للنهضة االقتصادية الشاملة التي تشهدها خصوصا بعد االهتمام 
تأسيس  في  والبدء  اإلسالمية  المصرفية  تشهده  الذي  الكبير 
شركات تأمين تعمل على نهج الشريعة اإلسالمية  والتي أثبتت 
العالم . ويجد القارئ ملفًا كاماًل عن هذا  انحاء  النجاح في جميع 
البلد الذي سيكون قريبًا مركزًا عالميًا للتجارة والمالحة يساعدها 

موقعها االستراتيجي المميز .

النابض  أفريقيا  قلب  تشاد  القادمة  محطتنا  تكون  أن  نتوقع 
ثابتة  انطلقت بخطى  ، وقد  بين شرقها وغربها  الوصل  وهمزة 

في مسيرة التنمية واالزدهار . 

كلمة التحرير

بقلم / فخري فركاوي

على الدرب سائرون
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حتتضن 
جيبـــــــــــويت 

للسنــــــة الثــالثة على 
السنوية  »القمـــــة  التـــــــوايل 
للمصـــــــارف اإلســـــــــامية يف 

أفـــــريقــيا فـــما هــي توجهاتكم 
يف هـــذا املجـــال لتطوير النظام 
املصريف اإلسامي يف بادكم؟  

تعقـــــد هــــــذه القمـــــة األفريقية 
للمصارف اإلسالمية يف مدينة 
جيبــويت سنـويا وحيضره عدد 
كبيـــر من حمافظي املصارف 

والبنوك اإلسالمية.
اهلـدف مـن عقـد هذه القمة 
هو حتقيق سياستنا الرامية 
التمويل  وتعزيز  إىل تطوير 
اإلســـــالمي يف املنـــطقــــــة. 

وحنـــن نســعى إىل أن تكــــون 
جيبــــــويت مركـــــــز عامليــا للتعــامالت 

اإلسالمية.
فالتمـــــويل اإلســـــالمي أثبــــــت فعــاليته 
ومسعته الطيبة يف عامل تعاين املصارف 
التقليدية من ركود وأزمات مالية نتيجة 
السيـــــاسات اخلــــــاطئة هلــذه املصارف 
مطلبا  اإلسالمي  التمويل  أصبح  وبذلك 
حىت يف العواصم الغربية . وحنن دعونا 
يف القمة األخرية إىل وضع حد لتهميش 
نظام  هيمنة  ظل  يف  اإلسالمي  التمويل 
املصارف التقليدية من خالل تبين  معايري 

مالئمة للوصول إىل اهلدف املنشود.
آليات السوق  يعتمد اقتصاد جيبويت على 
احلـــرة و قــــطاع اخلــدمات كـــيف ميكـــــــن 
يف  يســاهم  أن  اإلســـــــامي  للتمـــــــــويل 

االقتصــادي  البنـــــــاء 
جـــذب  و  املحلــــــــــي 

االستثــــمارات 

اإلسامية؟

الرئيـس فخامـة  مقابلـة  الـى   ذهبنـا 
جـوالت عـدة  بعـد  جيلـه  عمـر   إسـماعيل 
المرافـق مـن  عـدد  فـي  بهـا   قمنـا 
تحكـي التـي  والحيويـة   االسـتراتيجية 
 عـن مـدى الجهـد المبـذول فيها مـن أجل
 التنميـة والنهـوض باالقتصـاد الجيبوتي
 ونفوسـنا تملؤهـا مهابـة ورهبـة ، ليس
 مـن الرئيـس فـي شـخصه ألن تواضعـه
الرفيـع األفريقـي  اإلسـالمي   وخلقـه 
مقابلـة مهابـة  ولكـن   ، الجميـع   يعرفـه 
 رجـل ذو رؤيـة ثاقبـة وهمـة عاليـة يحمـل
 مسـئولية النهـوض بجيبوتي والمنطقة
شـاملة تنمويـة  نهضـة  مسـيرة  قائـد   ، 
، مثيـاًل  لهـا  ماتجـد  نـادرًا   ومسـتدامة 
 سـتجعل جيبوتـي مركـزًا عالميـًا للتجـارة

والمالحـة.
مـرات عـدة  عددهـا  تضاعـف   فالموانـئ 
متعـددة الـى  متخصصـة  مـن   وتنوعـت 
 األغـراض ، والنقـل تنوعت وسـائله فقد
الـى لتوصـل  المعبـدة  الطـرق   امتـدت 
وانطلـق مشـروع الجـوار  ودول   أثيوبيـا 
جيبوتـي لربـط  الحديديـة   السـكك 
وجنـوب بأثيوبيـا  مـرورًا   بالسـنغال 
 السـودان .  والتعليـم والصحـة وتدريـب
هـذا قلـب  فـي  البشـرية   المـوارد 

الكبيـر التنمـوي   . المشـروع 
جولتنـا ختـام  فـي  علينـا  لزامـا   وكان 
بقائـد نلتقـي  أن  جيبوتـي    بجمهوريـة 
الكبيـرة االقتصاديـة  االنجـازات   هـذه 
. وحديثـه لهـا  العالـم يشـهد  بـدأ   التـي 
 لنـا يوثـق لهـذه االنجـازات فالـي مضابـط

الحـوار

البد  من ايجــــاد شركـــات تأمين إسـالمية لتأمين المنتجات اإلسالمية 
في بـالدنا .  التــــي تشــهد نمـــــوًا مطــــردًا 

حـــاوره بجيبــــوتـــي 

فخــري فركاوي

فخامة الرئيس الجيبوتي اسماعيل عمر جيله لمجلة ) التكافل و التأمين (
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عــلى  رئيسي  بشـكل  يعتمد  بــالدنا  اقتــصـاد  إن  
االستراتيجي  املوقع  بفضل  اخلـدمات  قطـاع 
جليبويت . حيث أن جيبويت هي مهزة وصل بني 
نسعى  و  واألوربية.  واألفريقية  اآلسيوية  القارات 

دائمًا إىل إبراز هذه املكانة اإلستراتيجية لبلدنا.

وال شك أن التمويل اإلسالمي سيساهم يف البناء 
.ألنه  االجتماعية  العدالة  حتقيق  و  االقتصادي 
نظام  حيقق  العدالة االجتماعية للجميع حتقيقًا 
ملبادئي ديننا احلنيف  كما أنه يساعد على تقليل 
االحتكار وتنويع العرض وحتسني فرص احلصول 

على التمويل.

وخالل السنوات املاضية مت إنشاء أكثر من مخسة 
مال  رأس  وميثل   . جيبويت  إسالمية يف  مصارف 
املصارف اإلسالمية حنو %15 من جمموع حصيلة 
القروض  إمجايل  %11 يف  وحنو  املصارف. 
تدخل يف  اإلسالمية  املصارف  أن  كما  املصرفية. 
قطاع العقارات وهي تلعب دورًا  كبريًا يف جمال 

توفري فرص عمل للمواطنني.

اإلقليمي  للتكامل  مناسبات عديدة  تدعون يف 
كرؤية إستراتيجية فكيف ميكن حتقيق ذلك 
مع دول اجلـــــوار  و ال سيـمـــــا مع أثيوبيا اليت 

أصبحـــــــت جيبـــويت هي املنفذ 
البحــــري  األساسي  

هلا ؟ 

ال  املنطقة  لــدول  الشـاملة  التنمية 
بالتكامل االقتصادي  تتــــــحــقـــــق إال 
وتعزيز التعاون فيما بينها. وهذا ما 
ندعو إليه دائما كرؤية إستراتيجية. 
يف  حموريا  دورًا  جيبويت  وتلعب 
التكامل  إىل حتقيق  الرامية  اجلهود 
أثيوبيا  مع  والشراكة  االقتصادي. 
منوذج حي هلذا التكامل االقتصادي 

بني دول املنطقة.

بني  تربط  عديدة  مشاريع  هناك 
املثال  سبيل  وعلى  وأثيوبيا  جيبويت 
أثيوبيا  تعتمد   ، احلصر  ال 

االسترياد  يف  الدويل  جيبويت  ميناء  على 
الربط  مشروع  وهناك   . والتصدير 
الطاقة  لتوفري  البلدين   بني  الكهربائي 

الكهربائية  جليبويت.

لســــــــــــــــكة إضــافة اىل مشــــروع  ا
الذي  سيفـــــــــتتــــح  احلـــــــــــــــديدية 
عن   فضــاًل  شبكة الطرق قــــريبــا، 
تربط  اليت  بني بلدينا . الســــريعة 

لتحتــــيـــــة يف جمـــــــال البـــنيــــة  ا
دون  من  هـــــي،  منطلق التـــي  شك،  
تنموية  سيــــــــاسة  تكــــــــاملية، و أي 
النهـــوض  سبيـــــل  ي هي  د قتصــــا ال ا

البــــــــــــاد   فهـل تـــذكرون يف 
فخــــــامة  ما هي لنا  الرئيس 

ت  ا ز جنـــــــا إل ا
يف  حتققت  اليت 
املجال، و ما  هذا 
هي توقعـــــــاتكم 
لنســـــــــبة  بــــــــا
لــــــــــزيادة نسبة 

النـمو؟

مما ال شـــك فــيـه أن 
البنيـة التحتــيــة هي 
العصـــــــــب الرئيسي 
حقيقية  تنمية  ألي 
ومسـتــــــــــــــــــدامة. 
مل  لتكـــــــــــــــــــــا ا و
اإلقــــــليمي ال يــتم 
البنية  بتطوير  إال 

التحتية وخاصة الطرق والسكك احلديدية ووسائل 
النقل واالتصاالت.

نسعى  احليوي  موقعنا  بفضل  جيبويت  يف  وحنن 
إىل أن نكون البوابة الطبيعية ألفريقيا حنو العامل 

العريب واإلسالمي.

كبرية  مشاريع  تنفيذ  احلمد  وهلل  لنا  حتقق  وقد 
العاملية،  املوانئ  التحتية وخاصة  البين  يف جمال 
موانئ  مخسة  إلنشاء  وخنطط  الطرق.  وشبكة 
وستلعب  متنوعة  ألغراض  تستخدم  أخرى 
بني  التجـــاري  التبـــادل  لتطـــوير  رئيســيا  دورًا 
املطار  بدل  دويل   مطار  اىل   بلدينا. باإلضافة 
إفريقيا  شرق  بني  الربط  هي  وسياستنا  احلايل. 

بغرهبا عرب السكة احلديدية.

الكوميسـا  يف  فاعل  عضو  جيبـــويت   مجهـورية 
و هي متثل جتمعًا اقتصاديا و ماليا يضم العديد 
من الـــــدول األفريقيــــة النشطــــــة فيه،  فكيف 
يســاعد هذا التجمع يف تعزيز التكامل اإلقليـمي 
التمويل  نظــــام  تســـويق  فــــــرص   هي   مــــا  و 
و املنتجات اإلسامية داخل هذا التجمع الكبري؟   

كوميسا هي سوق يضم دول شرق وجنوب القارة 
األفريقية وفيها أكثر من 49 مليــــــون مستهــــــلك 
.و كوميسا منطقة جتارية حرة بني الدول األعضاء 
االقتصاد  لتحقيق  أويل  كخطوة  مشتركة  لسوق 

األفريقي املشترك.

مصر  مثل  عربية  دول  األعضاء  الدول  بني  ومن 
والسودان وليبيا. وطبعا هناك بعض العوائق تتعلق 
بالتعريفات اجلمـــركية ولكن إن شـــاء الــله نتوقع 
اليت  األهــداف  وحتقيق  العقبات  تلك  جتــاوز 

أنشأنا من أجلها املنظمة.

جيبوتــي همــزة وصــل بيــن 
ــوابة  ــارات و البــــــ ــالث قــــــ ث
ألفـــريقيــــــــــا  الطبيعيـــــــــة 
نحــــــو العــــــــالم العـــــــــــربي 

اإلســالمي و 
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وكمــــا قـــلت  فان جيـــبويت بـــوابة رئيسـية للدخول 
إىل  هذا الســــوق الكبيــــر اليت تتوفر فيهـــا موارد 
طبيعية . وحنن نرحب بكل من يرغب االستفادة 
إىل  جيبويت  من  لالنطالق  الفرصة  هذه  من 

أفريقيا.

حققت مجهورية جيبويت معدل منو سنوي يصل 
إىل 5 يف املائة خال السنوات الثماين املاضية. ما 
هي مســامهات األستثمار األجنيب املباشر يف ذلك  
و ما هو دور التعاون العريب يف دعم جهود التنمية 

يف جيبويت ؟

جيبويت تشهد منوًا اقتصاديًا مشجعًا جدًا بالرغم 
من الظروف العاملية الصعبة واألزمات االقتصادية 

يف  البترول  لسعر  احلاد  االرتفاع  بعد  وخاصة 
السنوات املاضية . ومع ذلك فإن اقتصادنا يواصل 
منوه بنحو %5 يف السنة املاضية. ونتوقع أن يستمر 
هذا النمو يف السنوات القادمة إن شاء اهلل ويصل 

اىل 6%.

يف  التنمية  يف  اجيايب  دور  العريب  للتعاون  نعم 
اليت  التنموية  العربية  الصناديق  وخاصة  بالدنا 
التحتية  البىن  يف  خاصة  تنموية  مشاريع  متول 

والقطاعات االجتماعية.  

تنمــوية   رؤيــــة  اجليبــــوتية   احلكــــومة  أعدت 
طـموحة و هـي »رؤية جيبويت 2035»،ما هي ركائز 
التمويل  إدماج  يف  فكرمت  هل  و  ؟  الرؤية  هذه 
اإلسامي يف هذه اخلطة املستقبلية بعيدة املدى؟

للتنمية  طموحة  رؤية  هي   2035 جيبويت  رؤية 

خالل  من  البعيد  املدى  على  الشاملة 
مستدامة.  تنمية  لبناء  خطة  وضع 
وسيشارك يف إعدادها وتنفيذها مجيع 

الوزارات واجلهات املعنية.

وتركز اخلـــطـــة علــــى املجــــاالت ذات 
األمن  مثل  للحكومة  بالنسبة  األولوية 
الرشيد  واحلكم  الوطنية  والوحدة 
واالقتصاد املتنوع القادر على املنافسة 

االقتصادي.  والتكامل  البشري  املال  رأس  وتقوية 
واعتقد أننا قادرون بفضل اهلل على حتقيقها ألنه 
البد من إستراتيجية واضحة حىت ال نبقى يف حالة 

الطوارئ فقط.

اإلسالمى  التمويل  حول  بالسؤال  يتعلق  فيما 
من   يتجزأ  ال  جزء  اإلسالمي  التمويل  إن  نعم   ،
اجتماعية  عدالة  حتقيق  ألن  املستقبلية  خططنا 
يتطلب تقليل الفجوة بني طبقات املجتمع وحماربة 
االحتكار  ليتسىن للمواطن الوصول اىل اخلدمات 

األساسية وفرص التمويل . 

كل  أساس  هو  الوطنية  القدرات  بناء  أن  ال شك 
عمل هنضوي يف أي بلد من البلدان، هل حتدثونا 
اجليبوتية  االستراتيجية  عن  الرئيس  فخامة 
لتأهيل املوارد البشرية املتخصصة اليت تستطيع 
أن تتعامل مع النظم احلديثة و منتجات التمويل 

اإلسامي ؟

جيبويت بلد ال ميلك موارد طبيعية هائلة يف الوقت 
موارد  ميتلك  باملقابل  لكنه   . األقل  على  الراهن 
املستقبلية  طموحاتنا  حتقيق  على  قادرة  بشرية 
املوارد  الستثمار  القصوى  األولية  نعطي  .وهلذا 
التأهيل  عن  مسؤولة   جهات  وهناك   . البشرية 
املهين مثل وزارة التربية والتكوين املهين وجامعة 
جيبويت  وميناء جيبويت الدويل إلعداد الكفاءات 

املهنية يف سوق العمل . 

وثيق  تعاون  اإلسالمى ،هناك  التمويل  خبصوص 
بني وزارة املالية والبنك املركزي اجليبويت  وبني 
يف  العاملني  تدريب  جمال  يف  اإلسالمى  البنك 
إدراج  على  وسنعمل   . اإلسالمى  التمويل  قطاع 
مواد النظام املصريف  اإلسالمى  يف برامج جامعة 

جيبويت . 

يف  العاملة  اإلسامية  املصارف  زيادة  الحظنا 
جيبويت و هذا مؤشر إجيايب يعكس قدرة السوق 
على استيعاب هذه النوع من التعامات املصرفية 
تصور  هناك  فهل  اإلسامية،  الطريقة  على 
غرار  على  تكافلي  إسامي  تأمن  نظام  إلنشاء 

شركات التأمن التقليدية ؟

التأمني  به يف جيبويت  يف جمال  املعمول  النظام 
للتأمني  وليس  الرحبي   أو  التقليدي  التأمني  هو 
اإلسالمى وجود يف الوقت احلايل . ولكن مع زيادة 
املصارف اإلسالمية يف جيبويت  فالبد  من اجياد 
شركات تأمني اسالمية لتأمني املنتجات اإلسالمية 

الشـــــــــاملة  التنميــــة 
ال  المنطقـــــة  لــــدول 
تتحـــقـــق    إال    بالتكــــامــل 
اإلقتصـــــادي و تعزيـــــز  

التعـــــاون فيــــما بينهــا

فخامة الرئيس الجيبوتي مع المحرر

التمـــويل االســـالمـي اثبت 
الركود  مواجـهة  فعالية في 

و األزمـات المـاليـة العالمية



العدد الثاني  يناير  2015

21

حوارات

اليت تشهد منـــوًا مطــــــردًا يف بــــالدنا .  وقــــد مت 
تعديل القانون اخلاص بالتأمني حبيث يشمل بندًا 
وبذلك   . اإلسالمي  أو  التكافلي  بالتأمني  خاصا 
يف  اإلسالمية  التأمني  شركات  بافتتاح  يرخص 

جيبويت .

تعترب أنشطة املـــــوانئ  يف جيبـــــويت أهم ركائز 
االقتصـــاد اجليبـــويت، فما هي خطتكم ملواجهة 
يف  اإلقليمية  املوانئ  باقي  مع  املنافسة  حتدي 

املنطقة؟

القطاعات  أهم  مــــــن  عنـــــدنا  املــــوانئ  تعترب 
القتصادنا  الرئيسي  العصب  وهي  االستراتيجية 
جمهز  حـــديث   ميناء  الدويل  جيبويت  وميناء   .
بأحدث التجهيزات العصرية  وهو من أهم املوانئ 
على  القادر  دورايل  ميناء  ولدينا  املنطقة  يف  
استيعاب اجليل اجلديد من السفن وسنعمل على 
توسعته حبيث يصبح ميناءًا دوليا متعدد األغراض 

بالشراكة مع الصينيني.

ولدينا مخسة موانئ أخرى  حتت االنشاء  ومنها 
ميناء لتصدير املواشي وآخر يف منطقة أبخ خلدمة 
للموانئ  وبالنسبة  أثيوبيا  يف  الشمالية   املناطق 
معهم  منافسة  يف  لسنا   ، املنطقة  يف  االقليمية 
وإمنا هناك تكامل اقليمي يف هذا املجال خلدمة 

املالحة العاملية. 

هل لكم أن حتدثونا عن االستراتيجية اجليبوتية 
اهلام  موقعها  من  االستفادة  و  الطاقة  جمال  يف 
السوق  لتزويد  البترول  لتكرير  مصفاة  إلنشاء 
هل  البترول،  ذكر  على  و  ؟  اإلقليمية  و  املحلية 
قمتم بأعمال استكشافية للتنقيب عن البترول أو 

وجود أي معادن أخرى ذات مردودية اقتصادية ؟

األوىل  الدولة  جيبويت   تكون  أن  نسعى 
تستخدم   اليت    املنطقة  ويف  أفريقيا  يف 
املتجددة  حبلول عام   أو  النظيفة  الطاقة 

.2020

وهناك مشاريع ضخمة ومتعددة يف جمال 
اآلن  ولدينا   . الطاقة يف جيبــــويت   توليد 
جيبويت  بني  الكهربائي  الربط  مشروع 

وأثيوبيا لتوليد الطاقة املائية .

وكــــذلك  مشـــروع استخــراج  احلـــــرارة اجلوفية 
يف ناحية حبرية عسال وهو مشروع  طموح  لتوفري 
اىل  باإلضافة   . والصناعية  االستهالكية  الطاقة  
هذين املشروعني هناك مشاريع أخرى  يف جمال 

الطاقة الشمسية والطاقة اهلوائية  , 

البترول هناك دراسات وجهود   التنقيب عن  حول 
هذا  يف   متخصصة  عاملية  شركات  مع  بالتعاون 
املجال ولكن  ما زال هذا األمر يف بداياته األوىل . 

فيما خيص  انشاء مصفاة لتكرير البترول  حنن 
البترول  لتكرير  مصفاة  إلنشاء  دائمًا  نسعي 

والظروف مهيأة اآلن لتنفيذها.

السودان  أنابيب من جنوب  هناك جهود ملد خط 
إىل جيبويت عرب األراضي األثيوبية فهل حتققت 

بعض اخلطوات العملية يف هذا القطاع ؟

وأثيوبيا  السودان  جنوب  دولة  بني  اتفاقية  هناك 
وجيبويت ملد خط أنابيب من جنوب السودان اىل 
ميناء جيبويت عرب األراضي األثيوبية . وكان ذلك 
اىل  الطريق  ألن  السودان  جنوب  دولة  من  رغبة 

يف  أخرى  موانئ  مع  مقارنة  تكلفة   أقل  جيبويت 
املنطقة . لكن  دولة جنوب السودان متر اآلن بأزمة 
يتأثر  وبالتايل  سياسية وصدام مسلح بني طرفني 
هذا املشروع سلبا هبذه التطورات. وإذا ما مت حل 
املشكلة السياسية  نتوقع أن تبدأ اخلطوات العملية  
هلذا املشروع .وهناك مشروع آخر يتمثل يف تصدير 
الغاز املسال من أثيوبيا الذي جيري التنقيب فيه يف 

االقليم اخلامس عرب ميناء جيبويت  .

تتمتع جيبويت بوجود ثروة مسكية و حيوانية 
تطوير  يف  احلكومية  السياسة  هي  فما  كبرية، 
قطاع الصيد البحري، و تربية املواشي  وتصديرها 

إىل اخلارج؟

كبرية  وحيوانية  مسكية  ثروة  لدينا   ، صحيح  
هذا  واستغالل  لتطوير  خاصا  اهتماما  ونعطى 
هلذين   التحتية  البنية  تطوير  خالل  من  القطاع 
القطاعني  ألنه يعد عاماًل هامًا لتطوير االقتصاد 
يف  اللحوم  على  الطلب  الرتفاع  نظرًا  الوطين 
املنطقة العربية. ولذا مت انشاء أول حمجر صحي 
يف  والتأكد  املواشي  لفحص  جيبويت  يف  اقليمي 
صحتها وسالمتها قبل تصديرها اىل اخلارج .وهو 
مركز معتمد من قبل دول  اخلليج وخاصة اململكة 
اهلل  شاء  إن  قريبا  وسيتم    ، السعودية  العربية 
افتتاح ميناء  خاص بتصدير املواشي  بالقرب من 
املحجر حبيث تتم عمليات تربية املواشي وفحصها 

واحد.  مكان  يف  وتصديرها 

ثروة مسكية  فلدينا  السمكية  الثروة  أما استغالل 
بالشكل  متطورًا  ليس  املجال  هذا  كان  وإن  هائلة 
وإنشاء   استغالله  لتطوير  جهود  وهناك  املطلوب  
وتعبئة  لتهيئة  ومصنع  البحري  للصيد  ميناء 
األمساك بالشراكة مع شركة جزائرية متخصصة 

يف هذا املجال  . 

شــــــــراكة جيبــــــــــــوتي 
و أثيوبيـا نموذج للتكامل 

اإلقتصادي بالمنطقة

ألن البنيــة التحتيــة هــي 
العصــب الرئيســي ألي 
و  حقيــــقـــــــية  تنميــــة 
نفــــــذنا   ، مستـــــــدامة 
مشــاريع كبيـــرة في بناء 
الموانئ و الطرق البرية 
و السكك الحــــــــــــديدية 

و الكــــهرباء فخامة الرئيس الجيبوتي مع محمد قينان الغامدي و المحرر
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بدايــة هننيكــم برئاســة اإلحتــاد العاملــي لشــركات 
ــم يف  ــن اإلســامي ، ماهــي رؤيتك ــل والتأم التكاف
تطويــر العمــل يف اإلحتــاد للفتــرة املقبلــة يف ظــل 

رئاســتكم؟

حنن نفتخر يف مملكة البحرين برئاستنا لإلحتاد 
العاملي لشركات التكافل والتأمني اإلسالمى وباذنه 
تعاىل سوف نسعى بكل االمكانيات املتوفرة لدينا 
لدعم مسرية اإلحتاد والنهوض به حىت يصبح يف 
مصاف االحتادات  اليت تساهم يف صناعة التأمني 
بشكل  التأمني  و  اخلصوص   وجه  على  التكافلي 
عام، سواءًا على مستوى شركات التأمني التقليدي 
أوشركات إعادة التكافل. ونسأل املوىل عزوجل أن 
يعيننا على ذلك وبالطبع هذا اليكون إال بدعم من   
شركات التكافل وشركات إعادة  التكافل واالخوة 
أبدوا  أمانة  بكــــــل  وهم  املجلس  يف  األعضاء 

 األستاذ يونس جمال السيد
رئيس اإلتحاد العالمي لشركات التأمين والتكافل اإلسالمى ) لمجلة التكافل و التأمين(..

 أطمح في  استقطاب أعضاء جدد لإلتحاد من المنطقة و من خارج المنطقة
واحدة من أهم مهامنا أن نقوم بتوحيد النظام التكافلي لكل الدول

اإلتحــاد  رئيــس  جمــال  يونــس  األســتاذ 
والتكافــل  التأميــن  لشــركات  العالمــي 
فــي  انتخابــه  تــم  والــذي  اإلســالمي 
اجتمــاع الجمعيــة العموميــة لإلتحــاد والــذي 
البحرينيــة  بالعاصمــة  الخليــج  بفنــدق  عقــد 
رجــل   2014 اكتوبــر   13 فــي  المنامــة  
اإلســالمي   التأميــن  بقضايــا  مهمــوم 
اإلســالمي  التأميــن  بنشــرمنهج   ويحلــم 
علــى  المراقبــون  أجمــع   . العالــم  فــي 
تفاؤلهــم الكبيــر برئاســته لإلتحــاد العالمــي 
اإلســالمي  والتكافــل  التأميــن  لشــركات 
يتمتــع  التــي  الكبيــرة  للكاريزمــا  وذالــك 
بهــا وعالقاتــه الممتــده فــي جميــع أنحــاء 
لــه   توليهــا  التــي  الكبيــرة  وللثقــة  العالــم 

شــركات التأميــن العربيــة والعالميــة وهــو 
التأميــن  ذلــك مفكــر متمكــن فــي  فــوق 
الكثيــر  جعبتــة  فــي  يحمــل  اإلســالمي  
الــذي يمكــن ان يقدمــه للتأميــن التكافلــي  
جلســنا اليــه فــي مكتبــه بشــركة التكافــل 
الدوليــة فــي العاصمــة البحرينيــة المنامــة 
معــه   وتجاذبنــا  الســيف  منطقــة  فــي 
اطــراف الحديــث حــول خططــه وطموحاتــه 
عضويتــه  قاعــدة  وتوســيع  اإلتحــاد  لدعــم 
علــى  التــي ســيعمل  التدريبيــه  والبرامــج 
تنفيذهــا فــي  فتــره رئاســتة لإلتحــاد وكان 

التالــي: الحــوار  لنــا معــه 

ســــــوف نســـعــــى بكـــــل 
االمكانيــات المتوفــرة لدينا 
االتحــــاد  مسـيــــرة  لــــدعم 

ــه والنهـــــوض بـــ

حاوره بالبحرين 
فخري فركاوي

األستاذ/ يونس جمال يلقي كلمته في المؤتمر العام لإلتحاد العالمي لشركات التكافل و التأمين اإلسالمي بفندق الخليج
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استعدادهم  كـــامــل 
أجل  من  للتعــــاون 
وحنـــــن  النجــــــــــاح 
نعتقـــــد أيضـــــا أنــــه 
وبوجــــــــود مصـــرف 
املـــــركزي  البحــرين 
املبــــاشر  املســـــــوؤل 
القـــــــــــوانني  مــــن  
ت  يعـــــــا لتشــــــر ا و
بصناعة    اخلاصة 
والتــــــــي  التكـــــافل  
بتوزيع  تسمــــــــــح 
محلة  على  األرباح 
وكفاءة  األسهم 
واملالءة  املال  رأس 
لشركات  املالية 

هلا  اليت  الشرعية  اهليئات  جانب  اىل  التكافل 
واليت  التكافل    صناعة  تأسيس  يف  طويل  باع 
امتدت خدماهتم اىل منطقة اخلليج . اىل جانب 
والتأمني  املصرفيني  تــــــدريب  معــــهـــــد  وجود 
قطــــــاع  يف  دورات  يوفـــــــر  والذي  البحرين  يف 
التــــأمـــني  التقليدي  والتكافلي  إضافة اىل البنية 
التحتية اليت تتمتع هبا مملكة البحرين ووجــــــــود 
يف  اإلســـــــالمــــــــية  املعايريواملحاسبة  هيئــــــــة 
وضع  مبهـــــة   تتطلع  واليت  البحــــرين  مملـــكة 
جانب  اىل  التكافل  لشركات  املعايرياملحاسبية  
تعمل  واليت  اإلسالمية  التصنيف  هيئة  وجود 
والبنوك  اإلسالمية  التأمني  على تصنيف شركات 
اإلسالمية   يف البحرين  واليت تتخذ من مملكة 
البنوك  من  عدد  ووجود  هلا   مقرًا  البحرين 
على  اهلل  باذن  معنا   ستعمل  كلها   ، اإلسالمية 
ما   . اإلحتاد   أعمال  لتطوير   والتنسيق   التعاون 
أود قوله أن كل ماذكرته سيكون دافعًا قويًا لنا يف 
اإلحتاد لتطويره وترقية أعماله . والننسى أيضًا أن 
العاملية هلا وجود يف مملكة  الطريان  كل شركات 
درجاهتا   مبختلف  الفنادق  من  وكثري  البحرين 
البنكية  والتسهيالت  العاملية  املطاعم  ووجود 
والتسهيالت اليت تتمتع هبا على املستوى احلكومي  
من سهولة دخول وخروج األفراد واملنظمات وأيضًا 
اليت  العاملية  املؤمترات  كثريًا من  أن هناك  جند 
للهيئات  الكبري  والتواجد  العام   مدار  على  تعقد 
البحرين من وجود  به مملكة  تتميز  ملا  السياحية 

 . معترب  سياحي 

الربكة  بنك  يف  حساب  بفتح  قمنا  وحبمداهلل 
بالبحرين لتسهيل عملية حتويل  اشتراكات   كافة 
يف  كانو جيدون صعوبة  والذين  اإلحتاد   أعضاء 
هذه  حتمل   أستطيع  وأنا   . السابق   يف  دفعها  
أن  اهلل  واسأل  وسعي  مايف  كل  وأبذل  األمانة 
أستطيع عمل  ال  أنا  للحقيقة  ولكن  عليها  يقدرين 
ومعاونتهم  األعضاء  جهود  تضافر  بدون  شئ 

وأمتىن وأطمح يف  استقطاب أعضاء جدد لإلحتاد 
من املنطقة أو من خارج املنطقة ألن هذا اإلحتاد 
ملك لكل شركات التكافل يف العـــامل  ، ووجـــــود 
أعضاء جدد يف اإلحتاد سيكون دافعًا قويًا لنجاحه 
ومتيزه وحنن سنضع   خطط  عمل واضحة ونقوم 
بتنظيم  مؤمترات وورش عمل ودورات   وكثري من 

. وتطوره  اإلحتاد  تربز  اليت  النشاطات 

اإلحتــاد  بــن  موقــع  تعــاون  بروتكــول  هنالــك 
اإلســامي  والتكافــل  التأمــن  لشــركات  العاملــي 
واالحتــاد العــام العــريب للتأمــن . حدثنــا عــن هــذا 
الربوتكــول ؟ وماســيتم مــن جانبكــم لتطبيقــه 

علــى أرض الواقــع ؟

العام  واالحتاد  مابيننا  املوقع  الربوتكول  بنود 
العريب للتأمني تنص على العمل املشترك والتعاون 
وأيضًا  االحتادين  ختص  اليت  األعمال  مجيع  يف 
مشتركة  عمل  وورش  وندوات  مؤمترات   تنظيم 
وأيضا من ضمن بنود الربوتكول توحيد البوالص 
التأمني  وشركات  التكافلي  التأمني  شركات  بني 
التجاري  وتبادل اخلربات لتوحيد اجلهود وتطوير 
العربية . ومن جانبنا  التأميين يف املنطقة  العمل 
سوف نبدأ مباشرة يف تفعيل هذا الربوتكول ووضعه 
على  أرض الواقع بإذن اهلل تعاىل  . وأيضا أريد 
أن أضيف أن هنالك بروتكول تعاون مشترك سوف 
التأمني  لشركات  العاملي  اإلحتاد  بني  توقيعه  يتم 
األفروآسيوي  اإلحتاد  وبني  اإلسالمي  والتكافل 
لشركات التأمني وسيوقع عن اإلحتاد األفروآسيوي 
اجلمعية  يف  حضورًا  كان  بدرالذي  مهام  السيد 
العمومية لإلحتاد وهذا الربوتكول سيتيح لنا العمل 

وتوسيع  املنطقةالعربية  خارج 
نشاطات اإلحتاد  واستقطاب 
على  والدخول  جدد  أعضاء 
آسيا  يف  جديدة  أسواق 
وأفريقيا وهذا بدوره سيسهل 
شركات  نشاط   من  ويوسع 
من  وميكنها  التكافل   إعادة 
قبول أعمال من خارج املنطقة 

شــركات  يف  قلــة  هنالــك 
التكافليــة  التأمــن  إعــادة 
املتزايــد  العــدد  مــع  مقارنــة 
لشــركات التأمــن التكافلــي ، 
ماهــي رؤيتكــم املســتقبلية يف 

؟ ذلــك؟ 

الطاقة  زيادة  أن  أعتقد 
التكافلي  التأمني  إعادة  لشركات  االستيعابية 
أصبح مطلبا ملحا وضرورة ألن كثريًا من شركات 
التكافل تعيد تأميناهتا  يف شركات تقليدية وهذا 
بسبب قلة شركات اإلعادة التكافلية ،  فمثاًل  إذا 
التأمني  إعادة  لشركات  االستيعابية  الطاقة  كانت 
من   40% حوايل  املنطقة  يف  املوجودة  التكافلية 
هناك  أن  سنجد  التكافل  شركات  احتياجات 
حوايل %60منها  تعيد تأميناهتا يف شركات إعادة 
زيادة عدد شركات  وأحبذ  وأنا أشجع   . تقليدية  
التكافل يف املنطقة مىت ما اكتمل النظام ألن هذا 
بدوره سيقلل من عدد شركات التكافل اليت تعيد 
تأميناهتا يف شركات إعادة تقليدية   وهذا سيؤدي 
اىل مزيد من التعاون ، وأمتىن أن تتعدى ال40% 
مايسمى  هناك  أن  والننسى   100% اىل  وتصل 
تأمني  بإعادة  تقوم  وهذه  التكافل  إعادة  بإعادة 
إعادة  لشركات  االستيعابية  الطاقة  على  مايزيد 
ألنه  سيكتمل  العاملي  التكافلي  فالنظام   . التكافل 
وشركات  تكافلي  تأمني  شركات  لدينا  سيكون 
إعادة تأمني تكافلي وشركات إعادة إعادة التأمني 
التكافلي اىل أن نصل اىل أعلى مستوى وهو البول 
على  وتوزيعه  اخلطر  تفتيت  أجل  من  كله  وهذا 
الشركات حىت التتأثر شركات التأمني إذا ماكان 

 . كبريًا  اخلطر 

أن  وهي  اليها  التطرق  أود  مهمه  جزئية  هنالك 
النظام التكافلي يف أغلب الدول غري موحد ألن كل 
دولة هلا نظامها اخلاص الذي تعمل به ونعتقد أن 
واحدة من مهامنا أن نقوم بتوحيد النظام التكافلي 
استيعاب   اعتبارنا  يف  وسنأخذ  الدول  ملختلف 
حىت  تكافلي  نظام  لديها  اليت  الدول  كل  جتارب 
نستطيع وضع آلية مبوجبها تتوحد أنظمة التأمني 
أعماهلا   إدارة  يف  لتساعدها  العامل  يف  التكافلي 
بذلك  وسنقوم  تأمينها  وإعادة  حساباهتا  ووضع 
من خالل جتميع األحباث  والدراسات اليت متت 
يف  هذا الصدد واملحصلة النهائية نقوم بطباعتها 

المحرر مع األستاذ / يونس جمال السيد

 أســتطيع تحــــمــــل  هــذه 
كل  وســــــــأبذل  األمانــــــة 
واســأل  وســعي  مـــــافي 

عليهــا يقدرنــي  أن  الــــله 
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العامل  حول  الشركات   كل  على  وتوزع  كتاب   يف 
على جناح  تعمل  أن هذه اخلطوة سوف  أعتقد   .

 . التكافلي  التأمني  وتطوير 

هــل يف خططكــم املســتقبلية وضــع منهــج للتأمــن 
واملعاهــد  اجلامعــات  يف  وتدريســـه  التكــــــافلي 
املتخصصــة أســوة مبعاهــد التأمــن التقليــدي؟

املوضوع يف غاية من األمهية  أن هذا  نعتقد  نعم 
وذوي  املختصيـــــــــــــــــن  مبعاونة  اهلل  شاء  وإن 
اخلــــــــربة وأيضــــــــا بالتعــــــــــــاون مـــــــع املعاهــــد 
املختـــصة والتــــــــي هلـــــــــــا جتارب سابقة يف وضع 
البحريـــــــــن  كـــــان معهـــــد  التأمني سواءًا  مناهج 
أو معهــــد التـــأمني العـــــــــــــــــريب ، وحقيـــــقـــــــــــة 
التــــــأمني  مناهج  يف  التــــطبـيق  أن  أعتقد  أنا 
جتــــــارب  عــــــلى  اعتـــــــــــمـــد  التكـــــــــافـــــــلـــي 
املــــــــــدراء وذوي اخلـــــربة لكـــن لـــم يكــن هنالك 
تركيز على املخاطروحتليلها وتقييمها  واحلسابات 
بنائها  اىل  جزئيات حنتاج  هنالك   . واملطالبات  
لوضع بنية حتتية ناجحة لشركات التأمني التكافلي 
منهج  وضع  على  يقتصر  ال  أن  جيب  عملنا  ألن 
لإلدارة فحسب وإمنا جيب أن يوضع املنهج على 
كانت  سواءًا  التأمني  نواحي  كل  استيعاب  أساس 

 . أو شرعية  أو فنية  إدارية 

هنالــك ضعــف يف منتجــات التأمــن التكافلــي هــل 

لديكــم خطــط لزيــادة املنتجــات التكافليــة  ؟

نوعًا ما هناك ضعف يف املنتجات بالنسبة لشركات 
التأمني التكافلي وهذا مرده اىل عدم اكتمال نظام 
التكافلية  الشركات  فعدد  بعد ،  التكافلي  التأمني 
حول العامل مازال قلياًل . لذلك حنتاج اىل زيادة 
زيادة  جانب  اىل  التكافلي  التأمني  شركات  عدد 
أن  فمثاًل جند   ، التكافلية  اإلعادة  شركات  عدد 
التأمني العائلي نظام يقوم على التغطية التأمينية 
حالة  يف  ألنه  استثمارًا  يكون  الوقت  نفس  ويف 
وفاة العائل ال قدر اهلل جتد األسرة نفس الوضع 
واالستثمار   . األسرة  رب  يوفره  كان  الذي  املايل 
يف شركات التأمني التكافلي غري موجود وحىت إن 
نظام  أن  أقول  لذلك  كافيًا  العائد  يكون  ال  وجد 
التأمني التكافلي جيب أن يكتمل أواًل لكي نستطيع 
إدارة  أن  وجند   . املنتجات  من  مزيد  استحداث 
يف  صعوبة  جيدون  التكافل  شركات  يف  املبيعات 
التسويق للمنتجات ألن التأمني متاح للمسلم وغري 
له  توفر  اليت  الشركة  اىل  يذهب  فالعميل  املسلم 

منتجات  هنالك  أن  اىل  إضافة   . جمزيا  عائدا 
التأمني  يف  والتتوفر  التكافلي  التأمني  يف  تتوفر 

 . والعمرة  منتج احلج  مثل  التجاري 

وأن  خصوصــًا  التدريــب   يف  خططكــم  ماهــي 

كثــريًا مــن العاملــن يف قطــاع التأمــن التكافلــي 

؟ يعانــون مــن قلــة التدريــب 

أعتقد أن التدريب يف التكافل ينحصر يف اجلانب 
وأنا  التشريعي  واجلانب  الفين  واجلانب  اإلدراي 
اجلانب  مابني  أربط  أن  وأمتين   أحلم  حقيقة 
اخلطوة  هذة  مبثل  وللقيام  والعملي  األكادميي 
والتعاون  اجلهود  كل  تضافر  و  رؤية  اىل  حنتاج 
جنمع  بأن   ، واملختصني   األعضاء  بني  املستمر 
بالتأمني  املهتمة  القطاعات  و  الشأن  أصحاب  كل 
للمنهج  بالنسبة  الرؤى  بتوحيد  ونقوم  التكافلي 
اجلوانب  لوضع  الشرعي  باجلانب  املهتمني  فمثاًل 
الشرعية و كذلك بالنسبة للجانب اإلداري والفين 
منهج  ووضع  الرؤى  توحيد  أجل  من  ذلك  كل 
شركات  كل  يف  للتدريب  أساسا  يكون  متكامل 
التكافل حول العامل . وللقيام هبذه اخلطوة جيب 
 . السوق  حــاجة  عـــلى  التركيــز  األول  املقام  يف 
جيـــل  عــلــى  التركيــــز  واالخــــــري  األول  ومهــــي 
بصمتــــــه  ويضـــــع  رؤيتــــــــــه  من  يضــيف  جديــد 
بالتأمني  املختصـــــــــــــــــــة  اجلــــــــوانب  كــــل  عـــــلى 

 . التكافلي  النظام  يكتمل  لكي  التكافلي 

عــاىن اإلحتــاد العـــــــــاملــــــــــي كثـــــــريًا مــــــن قلــة 
اإلعـــــام واالنتـشـــــــار حـــــى وســــــــط بعــض 
الشــركات التكــــــــــافلية يف بعـــــض دول العــامل 
االنتشــار  لتحقــــيق  خـــــطـــــطـــكــــــم  ماهــي   .

؟ رئاســتكم  فتــرة  اإلعامــي يف 

اجلانب  يف  وضعف  قصور  هنالك  كان  حقيقة 
مرده  هذا  أن  وأعتقد  لإلحتاد  بالنسبة  اإلعالمي 
لقلة نشاط األعضاء وأيضًا جند أن وجود املقر يف 
السودان نسبة للمشاكل اليت يعاين منها السودان 
بإذن اهلل حنن  ولكن    ، ذلك  أسهمت يف  أيضًا 
نضع نصب أعيننا الدور اإلعالمي الكبري وأمهيته  
يف  نفسه  عن  يتحدث  إعالم  على  سنركز  لذلك 
شكل اجنازات وخطط وبرامج حتقق لنا االنتشار 
وجعله من  دوراالحتاد  ابراز  ونستطيع من خالله 
التكافلي  التأمني  قطاع  ختدم  اليت  االحتادات 

. عامة  بصفة  والتأمني  بصفة خاصة 

جانب من حضور  الجمعية العمومية لإلتحاد

زيــادة الطاقــة االســتيعابية 
ــن  ــادة التأمي ــات إعـــ لشركـــ
التكـــــافلي أصبــــح مطلبــًا 

ملحــًا وضــرورة

إعلـــام  علـــــى  سـنــــــــــركز 
ــه فـــــي  يتحــدث عــن نفســـ
شـكــــــل انجـــــــازات وخطـــط 

وبــــرامــــــج
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التأمــن  عــن  حدثنــا  فهــد  أســتاذ  البــدء  يف 
؟ حولــه  ورؤيتــك  التكافلــي 

التأمني التكافلي أوالتعاوين هو نظام التأمني املبين 
على الشريعة اإلسالمية وعلى التكافل وهو النظام 
السعودي  النقد  مؤسسة  من  الصادر  األساسي 
ومطبق يف مجيع شركات التأمني العاملة باململكة 
التأمني  سوق  كل  ولذلك    ، السعودية   العربية 
السعودي قائم على التأمني التكافلي . و حىت من 
السعودي  املواطن  أن توجه  الفردية جند  الناحية 
على  القائمة  الشركات  باجتاه  مايكون  دائما 
وتطبقها  اإلسالمية  الشريعة  و  اإلسالمي  النظام 
يف معامالهتا  وهذا حال أغلب  املسلمني يف مجيع 
أحناء العامل ، فبالتايل جند أن مستقبل التأمني 
التكافلي مستقبل واعد جدًا وهو الخيتلف كثريًاعن 
معايري  فمثال  العمل  طبيعة  يف  التجاري   التأمني 
التسعري يف التأمني اهلندسي هي نفس املعايري و 
واليت   الوثيقة  فقط يف  االختالف  الشروط وجند 
تكون على حسب الشريعة اإلسالمية والعائد يسمى 
يف التأمني التكافلي فائض  عمليات التأمني وكيفية 
االختالفات  هي  تقريبا  هذه  وتقسيمها  توزيعها 
اجلوهرية . ولكن طبيعة التأمني سواءًا تعاوين أو 

   . تقريبا متشاهبة  جتاري 
لشــركات  العاملــي  اإلحتــاد  أن  املراقبــون  أمجــع 
التأمــن والتكافــل اإلســامي يف الفتــرة الســابقة 
كان ضعيفــًا ومل يــؤدي الدوراملنــوط بــه ماهــي 
رؤيتــك يف ذلــك ؟ وهــل تعتقــدون أن دوره يف ظــل 

ــرب ؟     ــيكون أك ــه س ــن ل ــة البحري رئاس
تأخذ فترة من  التأسيس ألي عمل   دائما مرحلة 

األداء    اليكون  أن  طبيعي  أمر  وهذا  الزمن 
السابقة  الرئاسة  فترة  أن  وجند  املرجو  بالشكل 
لالحتادالعاملي  كانت ممتازة  اذا قيمناها كفترة 
تكوين عضوية  اإلحتاد  واستطاع  تأسيس لإلحتاد 
مقدرة  من مجيع الدول اإلسالمية . وهذا جمهود 
هنالك  أن  وجند   . السابق  للمجلس  كبريحيسب 
وهذا  السودان  يف  اإلحتاد  بوجود  جغرايف  معوق 
يتمثل يف  صعوبة السفر وصعوبة املعامالت املالية 
أن  أعتقد  ولكن   . عليه  املفروض  احلظر  حبكم 
مع   السودان   يف  اإلحتاد  يظل  أن  راعو  اإلخوة 
البحرين وهذا سيزيد من قوة  الرئاسة يف  وجود 
اإلحتاد وبالتايل ستكون االنطالقة أقوى مما كانت 
يف  اإلخوة  أن  ثقة   على  وأنا  السابق،   يف  عليه 
السودان على وعي ودراية كاملة بذلك و وجوده يف 
البحرين سيساعد يف املستقبل على تطويره واتباع 

. خمتلفة  استراتيجيات 
التكافلــي  التأمــن  إعــادة  شــركات  أعــداد  قلــة 
مقارنــة بشــركات التأمــن التكافلــي خلقــت فجــوة 
لــدى شــركات التأمــن التكافلــي ، مارأيكــم يف ذلــك 
؟ وهــل تتوقعــون تأســيس شــركات إعــادة تكافليــة 

ــتقبل ؟ يف املس
وضع  يف  هي  التكافلية  التأمني  إعادة  شركات 

األستاذ فهد الحصني لمجلة ) التكافل و التأمين(:

  توجه المواطن السعودي دائمًا مايكون باتجاه الشركات القائمة على 
النظام اإلسالمي و الشريعة اإلسالمية

 نتمنى لشركات إعادة التأمين التكافلية أن تجد النجاح الكبير

فتـــرة الرئــــاسة الســــابقة 
لإلتحــــاد العــــالمي كــــانت 
ممتازة  اذا قيمناها كفترة 

تأسيس لإلتحاد

التنفيذي  المدير  الحصني  فهد  االستاذ 
يخيل  التأمين  إلعادة  السعودية  للشركة 
منذ  تعرفه  أنك  األولى  الوهلة  من  اليك 
الطيبة  وروحه  لبشاشته  السنين  عشرات 
العاملين  كل  من  محبوب  وتواضعه. 
بالشركة ويعمل بروح الفريق الواحد  يعتبر 
من اإلداريين المشهود لهم بالكفاءة في 
سوق التأمين السعودي لدية  فكر ورؤية 
حركة  صاحب  وهو  التأمين  لتطوير  ثاقبة 
مكتبه  في  وقته  معظم  يقضي  دؤوبة 
.ال  الرسمية  العطالت  أوقات  في  حتى 
يهدأ له بال إذا كان هنالك خلل ما أو إشكالية 
المناسب  الحل  لها  يجد  حتى  العمل  في 
كما يقول بعض المقربين منه. فالزائر الى 
التأمين  إلعادة  السعودية  الشركة  مكاتب 
يشعر  بالنظام والصرامة في تطبيقه  منذ 
والمعايير  االستقبال  مكاتب  الى  دخوله 
  . التي تتبعها في كل معامالتها  العالمية 
بالتأمين ليس  همه األول واألخير اإلرتقاء 
في المملكة العربية السعودية فحسب بل 
يتعداه الى جميع أنحاء العالم. استطاع في 
السعودية  بالشركة  يخطو  ان  وجيزة  فترة 
التطور  نحو  كبيره  خطوات  التأمين  إلعادة 
.ذهبنا اليه في مكتبه بالرياض نحمل  عدد 
من قضايا التي تهم التأمين في المملكة 
العربية السعودية والوطن العربي لطرحها 

عليه  فكانت المحصلة في الحوار التالي:

أجراه/ فخري فركاوي



العدد الثاني  يناير  2015

27

حوارات

الحيسد عليه واملسألة ليست مسألة قلة يف العدد 
ولكن هي كيفية إداره الشركة ،  فشركات إعادة 
واملنافسة   التقييم  حيث  من  التكافلي  التأمني 
نتائجها هي نفسها نتائج شركات اإلعادة التجارية   
يف رحبية احلسابات اليت تنافس عليها خصوصا 
مع الوضع السيئ للسوق من حيث املنافسة وأرباح 

. ولذلك جند أن شركات اإلعادة  الشركات 
التكافلية حمصورة من حيث التعامل وتقسيم 
مع  يستمر  نتخذه  الذي  والقرار   . الكيكة 
الشركة حىت وإن كانت الشركة خاسرة أوقد  
يكون  وقد   حصتها  ننقص  أن  اىل  نضطر 
منوها قلياًل أو ضعيفًا ، وال أعتقد أن هنالك 
شركات كبرية  ستغامر إذا كانت هلا دراسة 
جيدة ودقيقة لوضع السوق ، ومما الشك فيه  
بتحويل كل شركاهتا  الدول  بعض  قامت  إذا 
اإلعادة  تكرب حصة شركات  قد  تكافلية  اىل 

. املنافسة  وبالتايل ميكنها  التكافلية 
ولكــن هنالــك جنــاح كبــري للمصرفيــة اإلســامية 
تأمــن   شــركات  أو  بنــوكًا  كانــت  ســواءًا  عمومــا 
علــى  يــدل  العامليــة  املاليــة  األزمــة  وثباهتــا يف 
ذلــك. وصــول شــركات التأمــن اىل  200 شــركة 
حــول العــامل  أال تــرى أهنــا مــن النتائــج املشــجعه 
؟ إذا قارنا عدد البنوك بشركات التأمني جند أن 
عددها قليل بالنسبة لشركات التأمني اليت حققت 
انتشارًا واسعا يف فترة وجيزة جدًا ولكن السؤال 
أن  استطاعت  اليت  التأمني  شركات  عدد  كم  هو 
هنالك   . تأميين  فائض  هلا  ويكون  أرباحا  حتقق 
تساعد  ورمبا   ، الشركات  هذه  تواجه  معوقات 
الشركات  هذه  تطوير  على  اجلديدة  التشريعات 
الشركات  لكل  علمية  أسس  على  مبنية  ألهنا 
سواءًا كانت شركات تكافلية أو جتارية وأعتقد أن 
شركات اإلعادة  التكافلية حظوظها ضعيفة ألهنا 
مقيدة  مقارنة بشركات اإلعادة التقليدية  ونتمىن 
النجاح  أن جتد  التكافلية  التأمني  إعادة  لشركات 

الكبري.  
التأميــي  للفائــض  بالنســبة  رؤيتــك  ماهــي 
كلهــا  التكافليــة  التأمــن  شــركات  وأن  خصوصــًا 

؟ الفائــض  توزيــع  عــدم  مــن  تعــاين 
 شركات التأمني التكافلية أصاًل ليست لديها أرباح 
عمليات  فائض  وجود  عدم  من  تعاين  وبالتايل 
تأمني  لتوزعه    ألن االكتتاب واملنافسة قوية جدًا 
ولصعوبة السوق وألن وجود فائض تأميين يتوقف 

هلذه  املايل  املركز  وقوة  احتياطيات  وجود  على  
األخرى  الشركات  مع  املنافسة  حبكم  الشركات 
ألن بعض شركات اإلعادة التجارية  تعطي عموالت 

  . املنافسة  الفائض وهذا حبكم  خبالف 
ــى ســوق  ــاذا تعــزي االســتقرارالذي طــرأ عل اىل م

ــة نظــرك ؟  التأمــن الســعودي مــن وجه
اإلشراف   السعودي  النقد  مؤسسة  تولت  أن  منذ 
على سوق التأمني بكل فروعه سواءًا كانت شركات 
التأمني حتسن  وسطاء  أو  إعادة  أوشركات  تأمني 
وضع السوق كثريًا ومتثل ذلك يف وضع التشريعات 
والقوانني وحوكمة الشركات ، والشركات أصبحت 
تعي متامًا دورها وكل هذه التشريعات حسنت  من 
وضع السوق ونعتقد أنه مازال هنالك شوط كبري 

متبقي ، واملجهود الذي بذل يف الفترة السابقة من 
قبل املسؤلني اليوجد له مثيل يف كل الدول العربية 

وهذا بشهادة املجتمع الدويل واخلرباء .
حدثنــا عــن النجاحــات واالجنــازات الكبــرية الــيت 
ــن  يف  ــادة التأم ــعودية إلع ــركة الس ــت للش حتقق

ظــل قيادتكــم  ؟
يف  سبقونا  من  ومبجهودات  وفضله  حبمداهلل 
يف  مقدرة  جمهودات  هلم  كانت  والذين  العمل 
تأسيس الشركة ووضع الرؤية الواضحة وقناعتهم 
بأمهية وجود شركة إعادة تأمني يف اململكة العربية 
السعودية ختدم قطاع التأمني وهذا   دور مهم جدًا 
نسبة لوجود صرف على  البنية التحتية العمالقة   
للمملكة يف مجيع النواحي االقتصادية من  قطاع 
الطاقة والكهرباء والطرق واملستشفيات والتعليم ، 
وبالطبع كل هذه املشاريع حتتاج اىل وجود قطاع 
تأمني قوي يدعمه . وحبكم أن قطاع إعادة التأمني 
جغرافية  منطقة  حدود  يف  وجوده  ينحصر  ال 
واخلسائر  األخطار  مشكلة  تواجه  ألهنا  معينة 
وبدأنا   ، دوليًا  نشاطها  يكون  لذلك  كبرية  تكون 
اآلسيوي  التأمني  سوق  يف  التوسع  يف  اهلل  حبمد 
حبمداهلل  لدينا  التأمني  أقساط  واآلن  واألفريقي 
كانت  بدأنا  وعندما  باملئة  مخسني  باملئة  مخسن 
أقساطنا مئة باملئة مئة باملئة وهذا يعترب جمهودًا 
كبريًا حبمداهلل خالل مخس سنوات . واستطعنا 
بناء قاعدة عمالء وأصبحت هنالك ثقة من قبل 

جدًا  واضح  والتحدي   . التأمني  ووسطاء  العمالء 
هبوط  حالة  يف  دائمًا  العاملي  السوق  وضع  ألن 
واليوجد منو يف أغلب األسواق ، ولكن حبمد اهلل 
وفضله ومبجهود اإلخوة يف اإلدارة ومبعاونة جملس 
اإلدارة استطاعت الشركة أن تنمو ، وبالرغم من 
أننا حىت اآلن مل نستطع حتقيق أرباح للمسامهني 
ولكن    نظرتنا طويلة األجل ، وحبمد اهلل 
املالية  واملالءة  قوي  مال  رأس  لدينا  مازال 
قوية وبالطبع أن مرحلة البناء دائمًا ماتكون 
صعبة ولكننا استطعنا املنافسة مع الشركات 

العمالقة يف العامل . 
إلعــادة  الســعودية  دورالشــركة  ماهــو 
يف  االجتماعيــة  املســؤولية  جتــاه  التأمــن 

؟ الســعودية  العربيــة  اململكــة 
بالطبع هنالك دور نقوم به حبكم أن عمل 
شركات التأمني نفسه نوع من أنواع املسؤولية 
من  احلماية  يف  يتمثل  وذلك  االجتماعية 
األخطار املحيطة باملجتمع ومسامهتها الفعالة يف 
كبري  بدور  نقوم  وأيضًا حنن   ، والصحة  التعليم 
يف التوعية بالتأمني ممثاًل يف مشاركتنا الفعاله يف 
املؤمترات والورش اليت تقوم هبا شركات التأمني 

. واالحتادات 
هنالــك قصــور مــن شــركات التأمــن يف الوطــن 
العــريب يف  تدريــب كوادرهــا وتأهيلهــم ، مارأيــك 

يف هــذا األمــر ؟
التدريب  بأمر  يستهني  أن  يستطيع  أحد  اليوجد 
ألن التعليم هو أمر مستمر وبالنسبة لنا الربامج 
فمنذ  التتوقف  للموظفني  نقدمها  اليت  التدريبة 
سنوات  ثالث  ملدة  بتدريبه  نقوم  املوظف  تعيني 
التدريبة  الدورات  يف  موظفينا  باشراك  ونقوم 
هنالك  فعاًل   . العامل  أحناء  تقام يف مجيع  اليت 
بعض الشركات تنظر اىل التدريب على أنه صرف 
ليس له داعي لكننا نعتقد أنه استثمار للشركة ألن 

أداءًاجيدًا  يؤدي  املؤهل  املوظف 

أخيرًا 
واملسؤولية  والتقدم  التوفيق  كل  لإلحتاد  أمتىن 
أنه  نعتقد  ولكن  يونس مجال  األستاذ  على  كبرية 
اإلحتاد  دفة  قيادة  على  قادر  وإمكانياته  بقدراته 

 . كبرية  بصورة  جناحه  على  والعمل 

شركـــــات إعـــــادة التــــأمين 
التكافلي من حيث التقييم 
هي  فنتائجها  والمنافسة 
نفســهــــا نتــــــائج شــركات 

اإلعادة التجارية

مؤسسة  تولت  أن  منذ 
اإلشراف   السعودي  النقد 
على ســــوق التــأمين بكل 
فروعه  تحسن وضع السوق 

كثيرا

المحرر مع األستاذ فهد الحصني
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وكاالت

مــــــــرغني: ســــــوق التــــــــــــــأمين 
ــون  ــت 450 ملي ــودانية حقق الســــ
دوالر أقســـــــــاطًا بنهــــــاية العــام 
تجــاوز  فيمــــــا   ،2013 المــــاضى 
ــى  ــز الـــ15% حت معــدل النمــو حاج
مقارنــة  الماضــى  نوفمبــر  نهايــة 

الســابق. بنوفمبــر 

العام  األمني  ابشر  مرغين  معاوية  األستاذ  اشار 
إلحتاد شركات التأمني السودانية  ىف تصرحيات 
السودانية  التأمني  سوق  أن  اىل  لـ»املال«  خاصة 
 13 منها  تأمني،  وإعادة  تأمني  شركة   14 لديها 
تأمينات  نشاطى  وتزاول  مباشر  تأمني  شركة 
احلياة والتأمينات العامة مًعا دون الفصل بينهما 

املصرية. السوق  مثل 

السودانية  التأمني  على  الرقابة  هيئة  ان  وأضاف 
األدىن  احلد  يكون  بأن  التأمني  شركات  ألزمت 
ماليني   10 بالسودان  التأمني  شركة  لرأمسال 
جنيه سوداىن، عالوة على أن عائد الربح بنسبة 

املشتركني. لصاحل   %100

ورأى االمني العام الحتاد شركات التأمني السودانية 
لكن  ضعيف  التأمني  لشركات  املال  رأس  دور  أن 
قانون التأمني السوداين حيتم على الشركات عند 
التكافل  نظام  ألن  وذلك  هبا،  االلتزام  التأسيس 
أفضل بكثري من التأمني التجارى من وجهة نظره، 
باالضافة اىل توزيع فائض النشاط على املشتركني 
بالكامل، فضال عن ان التسعري السليم له الدور 
باخلطر  مقارنة  التأمني  شركة  ىف  واالكرب  االهم 

الذى يؤمن عليه.

وأوضح ان شركات التأمني على احلياة تشغل نسبة 
مجيًعا  تعمل  والىت  السوق  حجم  من  فقط   %15
األقساط  متثل  حيث  بالسودان  التكافلى  بالنظام 

 - احلياة   - العائلى  التكافل  لتأمينات  التأمينية 
بالسودان  الطيب  التأمني  نشاط  اىل  باالضافة 
التأمينات  وتشكل  و%35   30 بني  تتراوح  نسبة 
الباقية وهى  اجلماعية فيها حواىل 90% والنسبة 

األفراد. على  احلياة  لتأمينات   %10

توجد هبا شركة  السودانية  السوق  ان  اىل  وأشار 
إعادة تأمني وطنية واحدة فقط، هى شركة إعادة 
التأمني الوطنية »السودان« املحدودة ويتم االعتماد 
النسبة  لكن  عليها،  التأمني  شركات  جانب  من 
األكرب من اتفاقات إعادة التأمني بالسودان تربم 
ال  بنسبة  التأمني  إلعادة  األفريقية  الشركة  مع 
الرائدة  الوقت احلايل بصفتها  تقل عن 50% ىف 

السودانية. التأمني  لشركات 

التأمني  إلعادة  األفريقية  الشركة  أن  اىل  واشار 
بالسوق  وجودها  أبرزها  عديدة  مبزايا  تتمتع 
األسواق  باقى  مع  سوقها  تشابه  والىت  املصرية 
املطالبات  تسوية  سرعة  على  عالوة  األفريقية، 
الفنية  واملساعدات  التأمني،  بشركات  اخلاصة 
الكبرية الىت تقدمها لشركات التأمني الىت تتعامل 

. معها

مالية  سيولة  لديها   »  Africa Re« ان  واضاف 
كبرية تستطيع من خالهلا تقدمي اخلدمة لعمالئها 
عن  فضآل  مستوى  أعلى  على  الشركات  من 
 »A-« الشركة به  تتمتع  الذى  االئتماىن  التصنيف 
من مؤسسىت ستاندر اند بورز و»A .m Best« العاملية.

ورأى معاوية أن حمافظة األفريقية إلعادة التأمني 
 ،2009 عام  منذ  هلا  االئتماىن  التصنيف  على 

رغم التقلبات الىت مرت بالعديد من األسواق ىف 
السنوات األخرية، وهو ما ساعدها على منافسة 

باملنطقة. بقوة  العربية  اإلعادة  شركات 

السودانية،  التأمني  شركات  إحتاد  دور  وعن 
التأمني  لشركات  العام  اإلحتاد  دور  أمهية  أكد 
التأمني  لكوادر  والتأهيلي  التدرييب  السوداين 
امتد  اإلحتاد  دور  أن  اىل  مشرًيا  السودانية، 
بني  باإللزامي  وصفه  توافقي  قرار  اىل  للوصول 
اللجنة  التأمني بالسودان كافة من خالل  شركات 
التنفيذية، والىت تضم مجيع مديري عموم فيما 
بفرعي  خاصة  التأمينية  املنتجات  بتسعري  يتعلق 
التأمني على الطيب والسيارات، خاصة مع حجم 
اخلسائر الىت كانت تتكبدها حىت مت جتاوز هذه 

قوله. حد  على  متاما  املرحلة 

له  السوداين  التأمني  شركات  إحتاد  أن  وأكد 
اجليد  الترتيب  مت  أنه  أبرزها  عديدة  إجنازات 
 AIO« الستضافة مؤمتر اإلحتاد االفريقى للتأمني

اخلرطوم. بالعاصمة   2013 مايو  ىف   »

بتوصية  املؤمتر  هذا  من  خرجت  أهنا  وأضاف 
مهمة للغاية امهها إنشاء املعهد األفريقى للتأمني 
والىت  السودانية،  احلكومة  من  بقرار  باخلرطوم 
األفريقية  املنظمة  من  وبتمويل  باملقر  تربعت هلا 
اجراءات  مجيع  من  االنتهاء  اىل  الفًتا  للتأمني، 
الفتتاحه  مستوى  أعلى  على  املعهد  هذا  تأسيس 

.2015 املقبل  العام  هناية 

األمين العام إلتحاد شركات التأمين السودانية 

450 مليون دوالر أقساط السوق السودانية

أ/ معاوية ميرغنى ابشر 

)نقال عن مجلة المال(
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إستطالعات

العالمي  لإلتحاد  العام  المؤتمر  يعتبر 
اإلسالمي  والتكافل  التأمين  لشركات 
الخليج  بفندق  البحرين  بمملكة  عقد  الذي 
المؤتمرات  انجح  من  اكتوبر2014  في 
كل  للحضور  نسبة  وذألك  عقدت  التي 
الكبير ال  والتفعيل  اإلتحاد   أعضاء مجلس 
االنطالق  في  بدأت  التي  اإلتحاد  نشطه 
على  العزم  اإلتحاد  مجلس  أعضاء  وعقد 
اكبر  الستقطاب  الفعالة  المساهمة 
في  التحركات  وتكثيف  العضوية  من  عدد 
دور  ترقية  في  للمساهمة  االتجاه  هذا 
اإلتحاد وجعلة في مصاف االتحادات التي 
العالم  في  التأمين  صناعة  في  تساهم 
والمختصين  الخبراء  من  عدد  أجمع  وقد   .
انشطة  بتفعيل  الكبير  تفاؤلهم  على 
سراج  االستاذ  تعين  بعد  خصوصا  اإلتحاد 
الهادي كأمين عام لإلتحاد وانتقال الرئاسة 
الى مملكة البحرين بقيادة االستاذ يونس 
 . البحرينية  التأمين  جمعية  رئيس  جمال 
المؤتمر  في  حضورا  كانت  التكافل  مجلة 
التأمين  لشركات  العالمي  لإلتحاد  العام 
والتكافل اإلسالمي واستطلعت عدد من 

أعضاء المجلس وخرجت بالحصيلة التالية: 

 

عبدالرؤوف  دكتور  اىل   حتدثنا  البدء  يف 
التأمني  بيت  لشركة  املنتدب  العضو  قطب 
ادارة  جملس  وعضو  السعودي   املصري 
اىل   التهنئة  وجه  الذي  العاملي  اإلحتاد 
األستاذ يونس مجال برئاسة اإلحتاد العاملي 
املؤمتر  وعن   . والتأمني  التكافل  لشركات 
العامل لإلحتاد قال قطب  ان اإلحتاد العاملي 
مرة بفتر مل يكن نشاطه على قدر املستوي 
سراج  األستاذ  بتعني  قمنا  . حيت  املطلوب 
اهلادي قريب اهلل كأمني عام لإلحتاد والبد 
ان  جيب  مبجهود  قام  بانة  نعترف  ان  لنا 
نشاط  يف  كبري  تطور  وحدث  علية  نشكره 
لإلحتاد  موقع  انشاء  مت  حيث   اإلحتاد 
واصدار جملة خاصة باالحتاد تعين بشؤون 
و  التكافل  )جملة  وهي  والتكافل  التأمني 
التني  املجلتني  خبالف  وهذه  التأمني( 
العاملي  اإلحتاد  مع  اإلحتاد   فيهما  يشترك 
واملجموعة  والتباديل  التعاوين  للتأمني 
مشاركة  وهذه  التكافلي  للتأمني  العاملية 

البأس هبا .
يقول  اإلحتاد  تواجه  اليت  املشاكل  وعن 
قله  الرئيسية هي  قطب ان مشكلة اإلحتاد 
اجلديدة  الرؤية  مع  ونامل  االعضاء  عدد 
يونس مجال  األستاذ  اىل  الرئاسة  وانتقال 
استقطاب  يف  كبري  دور  له  سيكون  الذي 
التكافلي  التأمني  شركات  من  كبري  عدد 
سواء  كبري  وعددها  اخلليج  يف  املوجودة 
العريب  وجند  أو دول اخلليج  البحرين  يف 
الشركات اليت انشئت على مدي  ان مجيع 
شركات  كلها  املاضية  عام  عشر  اخلمسة 
تأمني تكافلي وانا على يقني من هذا وجند 
ان الكويت هبا اكثر من مخسة عشر شركة 
تفاؤله  عن  قطب  واعرب  تكافلي  تأمني 
برئاسة األستاذ يونس مجال لإلحتاد حيث 
الرئيس  على  نعول  حقيقة  :حنن  يقول  
ان  مجال  يونس  األستاذ  لإلحتاد  اجلديد 
التأمني  منهاج  نشر  يف  كبري   بدور  يقوم 
واستقطاب  رئاسته  خالل  من  التكافلي 
اعضاء جدد الحتاد ألنه عندما يزيد عدد 
تأثريا  اكثر  اإلحتاد  نشاط  يكون  االعضاء 
فنية  جلان  تشكيل  ونستطيع  فاعلية  واكثر 
لإلحتاد  تتبع  فنية  جلان  تشكيل  عند  ألنه 
كبري  عدد  لديك  يكون  ان  من  البد  العاملي 
من االعضاء ميثلوا عدد من األسواق كبري 
من  عدد  عقد  على  سيساعد  وايضا  ايضا 
الندوات وورش العمل وانا احلقيقة متفائل 
بان اإلحتاد ميكن ان يتطور وميكن ان يذيد 

نشاطه وميكن ان تذيد عدد عضويته  وعدد 
العاملني يف اإلحتاد وعن الدور املرجو منهم 
كأعضاء للمجلس يقول قطب قد قمنا بدورنا 
كمجلس لإلحتاد وممثلني لألسواق املختلفة 
حبث الشركات التكافلية العاملة يف اسواقنا 
بان تنضم لإلحتاد حيت يقوي ويكون له دور 

يف نشر منهاج التأمني التكافلي.

العام  املدير  جودة  عمر  األستاذ  وحتدث 
للشركة االفريقية ألعاده التأمني يف القاهرة 
عن املهام واالجنازات اليت متت يف الفترة 
املاضية حيث يقول جودةيعقد املؤمتر العام 
لإلحتاد العاملي بعد حماوالت استمرت ملده 
سنتني إلعادة احياء نشاطه وحبمد اهلل مت 
تعني امني عام واختاذ العديد من املبادرات 
خالل  هلل  وحبمد  نشاطه   احياء   ألعاده 
الفترة املاضية استطاع اإلحتاد اداء العديد 
من املهام واالجنازات بالشكل الذي اصبح 
كل  عضوية  واستيعاب  النضمام  مهيئ  به 
والعامل  العريب  العامل  يف  التكافل  شركات 
العام  املؤمتر  عن  جوده  .ويقول  اإلسالمى 
والتكافل  التأمني  لشركات  العاملي  لإلحتاد 
إطار  يف  العام   املؤمتر  يأيت   اإلسالمى  
التأمني  شركات  جتمع  اليت  الوحدة  تأكيد 
وجه  على  التكافل  وشركات  عامة  بصفة 
اجلميع  تكاتف  إطار  يف  وايضا  اخلصوص 

استطالعات على هامش الجمعية العمومية لإلتحاد العالمي لشركات 
التأمين والتكافل اإلسالمى

العــام   المؤتمــر  يأتــي   جــودة:- 
التــي  الوحــدة  تأكيــد  إطــار  فــي 
بصفــة  التأميــن  شــركات  تجمــع 
علــى  التكافــل  وشــركات  عامــة 

الخصــوص وجــه 

الرئيــس  علــى  نعــول  قطــب:- 
يونــس  األســتاذ  لإلتحــاد  الجديــد 
ــي  ــر  ف ــدور كبي ــوم ب ــال أن يق جم
التكافلــي التأميــن  منهــاج  نشــر 

المحرر مع أ / عبد الرؤوف قطب

المحرر مع أ / عمر جودة

أجراه فخري فركاوي
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إستطالعات

التأمني اإلسالمى  للعمل على نشر وتدعيم 
على مستوي العامل . وعن رئاسة البحرين 
انتقال  ان  نعتقد  جودةحنن  يقول  لإلحتاد 
تعمل  سوف  البحرين  اىل  اإلحتاد  رئاسة 
الفترة  يف  اإلحتاد  وتقوية  تدعيم  على 
مقربة  على  البحرين  لوجود  نظرا  املقبلة 
يف  املوجودة  التكافل  شركات  مجيع  من 
العريب  اخلليج  دول  يف  وخصوصا  املنطقة 
باإلضافة اىل السمعة اجليدة اليت ميتع هبا 
اإلحتاد  البحريين يف جملس  السوق  ممثل 
بعالقات واسعه واحترام كبري  من شركات 
على  التكافل  وشركات  عام  بشكل  التأمني 
وجه اخلصوص بشكل سيمكن اإلحتاد من 
الوضع  مع  وهذا   . جديدة  عضوية  جزب 
البحريين  السوق  أمهية ممثل  االعتبار  يف 
وامهية دوره الشخصي الذي سوف يؤديه يف 
إطار تنمية عضوية اإلحتاد يف إطار الفترة 

اهلل. القادمة  مبشيئة 

االمني  رؤوف  األستاذ عبد اخلالق  وحتدث 
عن  للتأمني  العريب  العام  لإلحتاد  العام 
مغزي مشاركة االمانة العامة لإلحتاد العام 
لإلحتاد  العام  املؤمتر  يف   للتأمني  العريب 
العاملي لشركات التأمني والتكافل اإلسالمى 
اجلمعية  اجتماع  يف  .مشاركتنا  قائال 
التكافل  لشركات  العاملي  لإلحتاد  العمومية 
التأمني جات يف إطار استجابتنا الدعوة  و 
وكنت  األخوة يف اإلحتاد  قبل   املقدمة من 
لسببني  واملشاركة  الوجود  على  حريصا 

العاملي  اإلحتاد  الن  اوال  ومها   رئيسيني 
يعترب  اإلسالمى  والتكافل  التأمني  لشركات 
من االحتادات العربية اليت هلا  دور كبري 
ثانيا  العريب  الوطن  التأمني يف  يف صناعه 
اإلحتاد  بني  موقع  برتوكول  وجود  بسبب 
العاملي لشركات التأمني والتكافل اإلسالمى 
واالحتاد العام العريب وعن الربتوكول املوقع 
بني اإلحتاد العريب للتأمني واالحتاد العاملي 
الربتوكول   ان  رؤف  يقول  التكافل  لشركات 
خربات  من  االستفادة  تبادل  على  ينص 
ينسجم  مبا  للتأمني  العريب  العام  اإلحتاد 
اجيابا على اإلحتاد العاملي لشركات التكافل 
العربية  الدول  كل  يف  امللتقيات  تنظيم 
اليت  االنشطة  مجيع  يف  املشترك  والعمل 
واملسامهة  تقدم من مؤمترات وورش عمل 
يف  العاملني  وتأهيل  التدريب  يف  املشتركة 
وتفعيل  العريب  بالوطن  التأمني  صناعة 
االعتزاز  كل  نبدئ  وحنن  الفنية   اللجان 
والتقدير هلذا اإلحتاد ومتين رؤف  لإلحتاد 
العاملي لشركات التأمني والتكافل اإلسالمى  
مسريه  خيدم  ومبا  افضل  بشكل  النهوض 
االعضاء وصناعه التأمني يف الوطن العريب 
والعامل ويقول رؤف اهنم يف  اإلحتاد العام 
للتعاون  االستعداد  امت  على  للتأمني  العريب 
الكامل مع اإلحتاد العاملي لشركات التأمني 
والتكافل اإلسالمى وتقدمي كافة خرباتنا ملا 

مسريته  خيدم 

العام  املدير  احلق  جاد  اعتدال  االستاذة 
التأمني  واعادة  التأمني  شركات  الحتاد 

يف  مشاركتهم  أمهية  ذكرت  السودانية 
تأيت أمهية مشاركتنا  قائلة   العام  املومتر 
كاحتاد شركات التأمني السودانية يف املؤمتر 
التأمني  لشركات  العاملي  لإلحتاد  العام 
انطالقة  الن  نسبة  اإلسالمى  والتكافل 
اإلحتاد كانت من السودان ولذألك وحبمد 
العاملة  الشركات  كل  مشاركة  كانت  اهلل 
مشارك  وفد  كأكرب  السوداين  السوق  يف 
عن  .و  العاملي  لإلحتاد  العام  املؤمتر  يف 
مستقبل اإلحتاد تقول اعتدال    حنن االن 
اكثر اطمئنان وتفاؤل بتفعيل انشطة اإلحتاد 
البحرين   مملكة  اىل  الرئاسة  انتقال  بعد 
السيد  احدثه  الذي  الكبري  احلراك  بعد  و 
االمني العام لإلحتاد اجلديد األستاذ سراج 
وفق  قد  اإلحتاد  ان جملس  ونعتقد  اهلادي 
كثريا يف اختيار امني عام على علم ودراية 
كاملة بعملة ومهموم بنشر التأمني اإلسالمى 
ومهه االول واالخري االرتقاء باالحتاد وجعلة 
يف مصاف االحتادات العاملية  . وعن انتقال 
اعتدال   تقول  للبحرين  اإلحتاد  رئاسة 
تكون  البحرين  اىل  الرئاسة  بانتقال  
به  تتمتع  ملا  وذألك   . اكتملت  قد  املنظومة 
اقتصادية  وقوة  البحرين من مكانة  مملكة 
الكبرية    االقتصادية  والعالقات  العامل  يف 
التأمني  وسط صناع  يونس مجال  لألستاذ 
يف العامل والوطن العريب ودول اخلليج على 
استقطاب  من  سيمكنه  مما  التحديد  وجه 
اكرب عدد من العضوية لالشتراك واملسامهة 
عدد  زياده  ان  والشك  اإلحتاد   انشطة  يف 
االعضاء سيذيد من فعالية وانشطة اإلحتاد 
. وحنن يف سوق التأمني السوداين سنقدم 
كل االمكانيات الفنية واخلربات اليت يتمتع 
السوداين خصوصا يف جمال  السوق    هبا 
التأمني اإلسالمى وذألك نسبة الن انطالقة 
من  كانت  العامل  يف  اإلسالمى  التأمني 

السودان 

روؤف :- اإلتحــاد العالمــي لشــركات 
اإلســالمى  والتكافـــــل  التـــــأمين 
يعتبــر مــن االتحــادات العربيــة التــي 
لهــا  دور كبيــر فــي صناعــة التأميــن 

فــي الوطــن العربــي

اعتــدال:- نحــن اآلن أكثــر اطمئنانــًا 
وتفــاؤاًل بتفعيــل انشــطة اإلتحــاد 
بعــد انتقــال الرئاســة الــى مملكــة 

ــن البحري

المحرر مع أ / عبد خالق رؤوف

األستاذة / إعتدال جاد الحق 
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فعاليات

جانب من  المؤتمر العام لإلتحاد العالمي لشركات  التكافل و التأمين اإلسالمي

من اليمين - السيد/ صالح الدين موسى و السيد/ أحمد الصباغ لحظة تسليم الرئاسة للسيد / يونس جمال

السيد / سراج الهادي ) األمين العام (

من اليمين - االستاذ/ همام بدر األمين 
العام لإلتحـاد اآلفـرو اسيوي للتــــتأمين 
و االستاذ/ فراس العظم عضو اإلتحاد 

العالمي 

السيد / أحمد محمد الصباغ ) نائب الرئيس (

 السيـد/ عبــد الرؤوف قـطــب و السيد/ 
عبدالخالق رؤوف ) األمين العام لإلتحاد 

العام العربي للتأمين (

السيد/ يونس جمال السيد )رئيس اإلتحاد(

جانب من الحضور المؤتمر العام
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فعاليات

السيد /ماجد عقل و السيد/ حسن سالمة و السيد/ محمد الفادني
األستاذة/ إعتدال جاد الحق) المدير العام إلتحاد شركات التأمين 

السودانية( و األستاذة / سمية عبدالله

جانب من المنصة

أعضاء اإلتحاد العالمي لشركات التكافل و التأمين اإلسالمي



العدد الثاني   يناير 2015

34

فعاليات

جانب من  مؤتمر الشرق األوسط للتكافل بفندق الخليج بالبحرين
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فعاليات

األمين العام لألتحاد العالمي و مدير إتحاد شركات التأمين السودانية في جناح األتحاد العالمي لشركات التكافل بمؤتمر الشرق 
األوسط

رئيس اإلتحاد العالمي بصحبة أ/محمد الباكر - مدير الرقابة على المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي و أمين اإلتحاد العربي 
للتأمين وعدد من الضيوف
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حوارات

أواًل حدثنا عن معهد البحرين للدراسات املالية ؟
شبه  مؤسسة  هو  املالية  للدراسات  معهدالبحرين 
حكومية أنشئ بقرار حكومى بغرض تدريب وتطوير 
املوارد  البشرية يف القطاع املايل بالبحرين وجند  
أكرب  من  يعترب  البحرين   يف  املايل  القطاع  أن 
القطاعات ألن  أكثر من %20 من الناتج القومي 
يعتمد عليه  ويبلغ عدد أعضائه حوايل 450 عضوًا 
مملكة  يف  العاملة  املالية  املؤسسات  كل  ميثلون 

البحرين .   
بل  البحرين  على مملكة  املعهد  نشاط  واليقتصر 
يتعداه اىل منطقة اخلليج والشرق األوسط وامتد 
أيضًا  وأوربا  واآلسيوية  األفريقية  الدول  ليشمل  
التمويل   جمال  على  أكثر  يتركز  املعهد  ونشاط   .
ولذلك  التكافل  أو  البنكي  اإلسالمي سواءًا  املايل 
املعهد  قبل  من  طورت  اليت  الربامج  أن  جند 
سواءًا يف التمويل املايل اإلسالمي أو التكافل هي 
 ، دويل  واعتراف  بقبول  وحتظى  دولية  بطبيعتها 
اليت  اإلسالمي  التأمني  مادة  املثال  سبيل  وعلى 
طورها املعهد هي جزء اليتجزأ من املواد الرئيسية  
اليت يقدمها ويعترف هبا  معهد التأمني  القانوين 
وهي  عاملية  طبيعه  ذات  أصبحت  وقد  الربيطاين 
للدراسات  معهدالبحرين  مابني  مشتركة  شهادة 

املالية ومعهد التأمني القانوين الربيطاين .
على  الرائدة  املؤسسة  املعهد  يظل  أن  هو  هدفنا 
مستوى  على  واملصريف  املايل  التدريب  مستوى 
الوصول  استطعنا  وتوفيقه  اهلل  وحبمد  املنطقة 

نظل حنافظ  أن   هو  والتحدي  الدرجة  هذه  اىل 
على هذا املستوى ، ومن حيث املالية  اإلسالمية   
والتكافل هدف املعهد  هو أن يكون الرقم األول . 
ويف السنوات املاضية حصل املعهد على عدة جوائز 
كأفضل  اإلسالمي  التمويل  جمال  يف  خصوصًا 

معهد تدريب يف العامل يف هذا املجال . 
ما أود قوله أن هدفنا بالنسبة اىل القطاع املايل 
مستوى  على  األوىل  املؤسسة  نكون  أن  التقليدي 
املنطقة والوطن العريب حىت على مستوى  الشرق 
والصريفة  التكافل  اىل  بالنسبة  بينما   . األوسط 
ذلك  من  أبعد  احلال  بطبيعة  هدفنا  اإلسالمية 
املؤسسات  ووجود  املنطقة  هذه  يف  وجودنا  حبكم 
ويعطي  يعطينا  وهذا  الضخمة  اإلسالمية   املالية 
مملكة البحرين الدافع القوي لكي حنقق انتشارًا 

أكرب يف العامل. 
املعهد  يقدمها  اليت  املهنية  الشهادات  ماهي 

للطاب؟
ال ابالغ اذا قلت لك أن املعهد يقدم أكثر من 90% 
املايل  التمويل  جمال  يف  العاملية  الشهادات  من 
البنكي  اإلسالمي  مستوى  على  ذلك  كان  سواءًا 
أغلب  أن  وجند   . اإلدارة  جمال  أو  أواملحاسبة 
التخصصات متوفرة . أما بالنسبة للتأمني فنحن 
التأمني  معهد  يقدمها  اليت  الشهادات  كل  نقدم 
احلصول  ميكن  أنه  حيث  الربيطاين  القانوين 
عليها من خالل املعهد وأيضًا يستطيع الطالب أن 
حيصل على نفس الشهادات وأعلى منها باإلضافة 
اىل اللغة االجنليزية و كذلك احلصول على أعلى 
شهادة مهنية يف العامل ميكن احلصول عليها باللغة 

العربية . إضافة اىل ذلك بالنسبة اىل الشهادات 
اليت يقدمها املعهد يف جمال التأمني توجد شهادة 
اليت  األمريكية  الشهادات  أعلى  وهي من  )لوما( 
شهادة  وأيضًا  احلياة  تأمني  جمال  يف  تقدم 
)ايزر ( وهي أرفع شهادة تقدم يف جمال التأمني 
الصحي وهذه أيضًا ميكن احلصول عليها باللغتني 

االجنليزية والعربية .
وأقول أن هذه الشهادات تقدم من معهد البحرين 
حبكم تركيبة املعهد واملعهد ليس مؤسسة رحبية 
واجلامعات  املعاهد  مع  التعاون  حبكم  وإمنا 
ثانوي  كهدف  تقدم  واألمريكية  الربيطانية 
يف  املوجودة  االحتياجات  بعض  لتلبية  أومساعد 
تأهيل  هو  للمعهد  الرئيسي  اهلدف  ولكن  السوق 
وتطوير املوارد البشرية يف القطاع املايل من خالل 
التركيز الرئيسي على الشهادات املهنية العملية . 

به  خاص  اضايف  منهج  بوضع  املعهد  قام  هل 
بالنسبة للتأمن التكافلي أم أنكم تعتمدون على 
املنهج اخلاص مبعهد التأمن القانوين الربيطاين 

؟
مقارنة  اإلسالمي  عمرالتأمني  أن  معروف  ماهو 
بالتقليدي ،انه مازال صبيًا صغريًا وهو يف مرحلة 

حسين يوسف العجمي لمجلة  ) التكافل و التأمين ( 

دولة   30 من  أكثر  هنالك 
حول العــــــالم تعقـــد فيها 
منــهج  عـــــــلى  امتحــــــانات 
التكـــــافل باللغتين العربية 

واالنجليزية .

القطاع المالي في البحرين  يعتبر من أكبر القطاعات ألن  أكثر من 20% من الناتج القومي يعتمد عليه

أتمنى لإلتحاد العالمي لشركات التأمين والتكافل اإلسالمي أن يلعب دورًا 
أكبر في تطوير سوق التأمين التكافلي

المالية  للدراسات  البحرين  معهد  يعتبر 
المالية  المعاهد  اعرق  من  والمصرفية 
عدد   يقدم  حيث  العربي  الوطن  في 
.التي  المعتمدة  المهنية  الشهادات  من 
تضاهي كبري الشهادات العلمية العالمية 
. . ويتبع في أسلوبه المناهج العلمية وله 
العالمية  المعاهد  من  عدد  مع  شراكات 
 . البشرية  الموارد  ويهتم بتطوير وتنمية 
تدرس  التي  العلمية  المواد  ضمن  ومن 
من   30% تعادل  وهي  التكافل  ماده 
درجات معهد التأمين البريطاني .. جلسنا 
العجمي  يوسف  حسين  االستاذ   الى 
بالمعهد  التأمينية  الدراسات  مركز  رئيس 
التي تهم  القضايا  وحاورناه في عدد من 
العربي  الوطن  في  التكافلي  التأمين 

والعالم . فالي مضابط الحوار
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التطور والنمو وحىت يتوفر التدريب املناسب البد 
أصبح  الذي  والتغيري  التطور  مع هذا  يتماشى  أن 
التأمني  يف جمال  خرباء  لدينا  ولذلك    ، ثانويًا 
هذا  من  الثانية  النسخة  على  يعملون  التكافلي 
الكتاب لتطويره حيت يليب االحتياجات  املوجودة يف 
السوق . هذا املنهج يغطي األساسيات ومن وجهة 
اإلسالمي  التأمني  بني  مقارنة  عقدنا  إذا  نظرنا 
اإلسالمي  التأمني  أن  جند  اإلسالمية  والبنوك 
بالقدر  للمنتجات  هندسة  إعادة  لديه    ليس 
الرئيسي  والفرق  اإلسالمية  البنوك  يف  املوجود 
موضوع  يف  هو  والتقليدي  اإلسالمي  التأمني  بني 
املحاسبية  الناحية  الرئيسي يف  واالختالف  الربح 
وليس   ، نفسها  املنتجات  يف  وليس  واالستثمار 
مابني  السيارات  تأمني  منتج  يف  اختالف  هنالك 
الربامج  وأغلب  وتقليدية.  إسالمية  تكافل  شركة 
التدريبية املهيئة لشركات التأمني التقليدية تصلح 
ماذكرت  مثل   . التكافلية  التأمني  لشركات  أيضًا 
الفصل  يف  التأسيس  يف  العمل  آلية  يف  االختالف 
بني محلة األسهم ومحلة الوثائق ألن هلم حسابني 
حاجة  هنالك  ليس  أنه  نرى  لذلك   . منفصلني 
يكون  أن  وميكن  التفاصيل  هذه  يف  الدخول  اىل 
التركيز على املعايري املحاسبية والتأسيس والناحية 
االستثمارية وأيضًا موضوع الشريعة فالكتاب األول 
املوجود يغطي هذه النقاط أما يف اإلصدار الثاين 

سيكون هنالك  توسعًا يف هذه املواضيع .
لديكم شهادات تقدم اىل ضباط هيئهات الرقابة 

يف شركات التأمن حدثنا عن هذه الشهادات ؟
يف  العاملني  اىل  رئيسي  بشكل  خمصصة  هي 
ضباط  اىل  وأيضًا  واإلشراف  الرقابة  هئيات 
االلتزام وقد فكرنا بالتعاون مع هيئة )اثرك( وهي 
واإلشراف  الرقابة  ضباط  أغلب  من  مكونة  هيئة 
عن   البحث  يف  العريب  الوطن  يف  التأمني  على 
قطاع  احتياجات  كل  يغطي  موجود  متكامل  منهج 
جند  مل  طويل  حبث  وبعد   ، واالشراف  الرقابة 
شهادة يف العامل متكاملة من األلف اىل الياء تغطي 
املبادئ و تغطي عمليات شركات التأمني التكافلية 
موضوع  تغطي  وأيضًا   ، التكافلية  وغري  منها  
الرقابة واإلشراف كتطبيقات عملية . لذلك تقرر 
للدراسات  البحرين  معهد  اىل  املهمة  هذه  إسناد 
املصرفية فقمنا بالتعاون مع خربات كندية كانت 
يف  واإلشراف  الرقابة  هليئات  كمستشارين  تعمل 
املنطقة ملساعدتنا لتطوير هذا املنهج . واآلن هو 
يف مراحل التنقيح النهائي ومباشرة بعد النسخة 
العربية . ويف  باللغة  األوىل ستصدر أيضًا نسخة 
سبيل  على  البحرين  ضمنها  ومن  الدول  بعض 
املثال سيكون لزامًا على ضباط اإلشراف وااللتزام 
بالشركات البحرينية احلصول على هذه الشهادة 
املركزي  املصرف  من  الترخيص  على  للحصول 
ملمارسة هذه املهنة. وأعتقد أن هنالك دول أخرى 
مكون  متكامل  .والربنامج  اخلطوة  هذه  ستخطو 

والتأمني  التأمني  أساسيات  يف  أجزاء   أربعة  من 
التكافلي ويف عمليات شركات التأمني ويف الرقابة 
عملية  تطبيقات  اىل  باإلضافة   ، واإلشراف 
ومن   . معها  التعامل  وكيفية  السوق  من  مأخوذة 
على  احلصول  ضرورة  املوضوعة  اخلطة  ضمن 
الربيطاين  القانوين  التأمني  معهد  من  اعتراف 
وتصبح جزءًا من  املناهج الرئيسية اليت يقدمها 
مستوي  على  الربيطاين  القانوين  التأمني  معهد 
العامل ، ألن هذا املنهج غري موجود اطالقًا ليس 
على مستوى املنطقة فحسب بل حىت على مستوى 
إتبعناها  اليت  الطريقة  نفس  هي  وهذه   ، العامل 
 30 من  أكثر  هنالك  اآلن      . التكافل  منهج  يف 
دولة حول العامل تعقد فيها امتحانات على منهج 

التكافل باللغتني العربية واالجنليزية .
بصفتك خبريًا يف جمال التدريب اىل ماذا  تعزي 
ضعف التدريب وسط العاملن بقطاع التأمن يف 

الوطن العريب ؟
الدول  كل  التدريب يف  نعزي ضعف  أن  ال ميكننا 
لديها  تكون  الدول  بعض  ألن   ، واحد  لسبب 
املالية قد تكون  التكلفة  التدريب ولكن  الرغبة يف 
عائقًا . وأيضا جند أن دواًل أخري تتحدث فقط 
واإلشكاليات    احلديث  ويتكرر  املؤمترات   يف 
ليس  الواقع  ارض  على  ولكن  نفسها  واملقترحات 
الشركات  بعض  هنالك  وحقيقة   ، تفعيل  هناك 
التعتقد يف التدريب مطلقًا وليس لديها أي  استثمار 
هناك  اخلليج  دول  . حيت يف  البشرية  املوارد  يف 
أنفسهم  تطوير  مسؤولية  حتملوا  املوظفني  بعض 
ألن شركاهتم التدعمهم يف التدريب  ال ماليًا وال 
حىت مبنحهم الوقت للتدريب . وحىت نساعد أمثال 
أن  اضطررنا  بالتدريب  املهتمني  املوظفني  هاؤالء 
)اجلمعة  العطالت  أيام  التدريب يف  برامج  نعقد 
والسبت ( ألن شركاهتم التعطيهم الوقت والحىت 
حتفزهم فيكون التدريب اجتهادًا شخصيًا . فمن 
ناحية الكوادر أنا أعتقد أن هنالك كوادر ترغب يف 
التطور وعلى استعداد للتضحية من وقتهم ودخلهم  

لكي يتطوروا .

هو  التدريب  أن  ترى  الشركات  بعض  فهنالك 
إذا  أهنم  يعتقد  وبعضهم  داعي  له  ليس  صرف 
الشركة  سيترك  فإنه  وتأهيله  املوظف  تدريب  مت 
ويذهب اىل جهة أخرى . وهذه حقيقة نظرة ضيقة 
وأهلته  دربته  الشركة  أن  رأى  إذا  الشخص  ألن 
على   حيصل  أن  املفترض  من  قدراتة  وارتفعت  
حتقق  فإذا   ، املكتسبة  قدراته  مع  يتناسب  أجر 
له ذلك اليوجد جمال ليذهب اىل شركة أخرى . 
وهذه النظرة يف بعض الشركات خمتلفة   فبعض 
الشركات اليت أتعامل معها ترى أن املشكلة ليست 
يف أن تدرب املوظف ويتركها بل على العكس ترى 
أن املشكلة األكرب إذا مل تدرب املوظف وبقي معها 
فتطور السوق بصفة عامة ينعكس اجيابًا على كل 
العاملني يف السوق وليس على الشركة أواألشخاص . 
من خالل اإلحصائيات اليت لدينا جند أنه بنظرة 
عامة أن أي  شركة ناجحة  فيها عالقة وتناغم بني 
جودة املؤسسة وأرباحها وأعماهلا  وبني استثمارها  
يف املوارد البشرية ، وهي اليت تنجح وتكون أكثر 
زبائنها  بني  عالية  بسمعة  تتمتع  اليت  وهي  رحبًا 
داخليًا   السوق  يف  املوجودة  املؤسسات  بني  وحىت 
أو خارجيًا  مع  معيدي التأمني . بينما الشركات 
مع  عالقاهتا  البشرية  املوارد  يف  استثمارًا  األقل 
يف  ووضعهاالعام   أقل  ورحبيتها  سيئة  زبائنها 
السوق أضعف وحىت يف التصنيف العاملي ال حتصل 
على تصنيف عايل لعدم تطويرها للكوادر البشرية 
البشرية  بالكوادر  مرتبط  املؤسسات  تقييم  ألن 
وتأثري الكوادر البشرية على الرحبية وعلى جودة 
توظيف  األعمال اليت حتصل عليها وقدرهتا على 

عالقاهتا مع الزبائن وحىت استثماراهتا . 

كلمة اخيرة : 
والتكافل  التأمني  لشركات  العاملي  لإلحتاد  أمتىن 
سوق  تطوير  يف  أكرب  دورًا  يلعب  أن  اإلسالمي 
دوره  أنتقد  أن  يل  وامسحو   . التكافلي   التأمني 
كان  نظري  وجهة  من  ألنه  املاضية  السنوات  يف 
ومن  عاملي  إحتاد  باعتباره  املتوقع  من  أقل  دوره 
املفترض أن يضم يف عضويته كل شركات التكافل 
يف العامل ولكن مازال هنالك الكثري الذي ميكن أن 
يقدمه اإلحتاد بالنسبة لتطويروتنمية سوق التأمني 
للدراسات  البحرين  معهد  يف  وحنن   . العامل  يف 
املالية واملصرفية على أمت االستعداد للمسامهة مع 
اإلحتاد ليس يف البحرين فحسب بل يف كل الدول 

العربية واالفريقية .

الشـــــركات األقل استثمارًا 
فـــــــي المـــــــوارد البشرية 
عالقـــــاتها مع زبائنها سيئة 
وربحيتــــــها أقــــــل ووضعها 

العام  في السوق أضعف
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تأمني احلماية واالدخار)احلياة( يعترب أقل أنواع 
عدد  حيث  من  السعودي  بالسوق  وجودًا  التأمني 
املقدمة  املنتجات  أنواع  أو  تقدمه  اليت  الشركات 
للمواطنني السعوديني واملقيمني على أرض اململكة.

لعام  السعودي  العريب  النقد  مؤسسة  أرقام  إن 
2013 توضح تراجع أرقام إنتاج احلماية واالدخار 
البنوك  متويل  حمافظ  محاية  يف  ترتكزها  مع 
منتجات   من  حمدوده  وحمفظة  التمويل  وشركات 
املدى  طويلة  التقاعد  منتجات  وخصوصًا  األفراد 

واليت معها مكون استثماري.

 سأتعرض يف مقايل هذا ومن واقع خربيت العملية 
بالسوق السعودي واقع السوق وفرص املستقبل .

)احلياة(  واالدخار  احلماية  تأمني  واقع  ملعرفة 
السوق  بني  مقارنة  بعقد  قمنا  السعودي  بالسوق 
من  املتحدة  العربية  اإلمارات  وسوق  السعودي 
بكل  املقيمني  وعدد  االمجايل  السكان  عدد  حيث 
دولة وأيضًا إمجايل حجم اقساط التأمني املكتتبة 
التأمني  اقساط  إمجايل  مث  التأمني  أنواع  كل  يف 
املكتتبة يف فرع احلماية واالدخار )احلياة( جدول 

. 2 ،1

           جدول رقم 2                   جدول رقم 1 
يتضح من اجلداول أن هناك فرق واضح بني عدد 
السكان الوطنني لصاحل اململكة العربية السعودية 
من  بكل  املقيمني  عدد  بني  تقارب  هناك  ايضًا 

الدولتني .

التأمني  أقساط  إمجايل  أن   لالنتباه  امللفت 
السوق  من  اكرب  االمارايت  بالسوق  املكتتبة 
حجم  يف  الضخم  الفارق  من  بالرغم  السعودي  
االقتصاد  حبجم  مقارنة  السعودي  االقتصاد 

عدد السكات بالمليون في السعودية و اإلمارات
27.763إجمالي عدد السكانإجمالي األجانب

8.429 9.206
7.733

السعوديةاإلمارات

إجمالي أقساط التأمين GWP وأقساط تأمين الحماية و اإلدخار 
p&s  بالمليون ريال سعوودي و درهم اإلمارات

20122013
25.293

21.174

29.500 26.300

886845

7000
5.900

JSA
GWP

UAE
GWP

P&S
GWP

P&S
GWP

تأمين الحماية واالدخار )الحياة( بالسوق السعودي  

الواقع والمستقبل

بقلم الدكتور / ناصر عبد الحميد 
خبير تأمين
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اإلمارايت ، الفرق الكبري يظهر  يف فرع احلماية 
واالدخار)احلياه( فهو فرع ينمو يف اإلمارات من 
5.9  مليار درهم يف عام 2012 إىل 7 مليار درهم 
يف 2013 بينما هذا الفرع من التأمني يف اململكة 
ينخفض من 889 مليون ريال يف عام 2012 إىل 
845 مليون ريال يف 2013 ؛ هذا الفرق الضخم 
يف تأمني احلماية واالدخار  يثري عده أسئله امهها  
كيف حدث هذا  الفارق الضخم يف حجم أقساط  

احلماية واالدخار)احلياه(؟ .

هناك  ان  يوضح  السعودي  السوق  واقع  إن حتليل 
عدة حتديات تواجه هذا القطاع وإن أمكن التغلب 
غري  بشكل  السوق  هذا  منو  املتوقع  فمن  عليها 

مسبوق  منها :

احلماية  تأمني  تقدم  اليت  الشركات  عدد  قلة    •
واحنصار  والفردي  اجلماعي  بفرعيه  واالدخار 
تقدمي التأمني الفردي لدى7 شركات واليت يدخل 
ساب  تكافل،  األهلي  مثل  بنوك  تأسيسها  يف 
الراجحي  الفرنسي،  السعودي  إليانز  تكافل، 
تكافل ، العريب للتأمني، اجلزيرة تكافل واالمناء 
على عمالء  تعتمد  الشركات  هذه  مارين،  طوكيو 

البنك املشارك معها يف األساس.

بكفاءة  البنكي  التأمني  منوذج  تطبيق  عدم     •
حيث جيب وحسب تعليمات مؤسسة النقد العريب 
السعودي أن يكون بيع منتجات التأمني من خالل  
وكيل لشركة التأمني وهذا يعيق منو وتطور التأمني 

البنكي.

بعدد حمدود من  الشركات  اكتفيت هذه  أيضا    •
منتجات األفراد التقليديه ولن تبذل جهد يف تطوير 
منتجات جديدة جتذب شرائح خمتلفة من املجتمع 
سوق  عليهم  يعتمد  والذي  املقيمني  ومن  السعودي 
االمارات يف منو تأمني احلماية واالدخار)احلياه( .

•  يواجه تطوير املنتجات ببطء من مؤسسة النقد 
يف دراسة املنتجات وتقيمها ومنح املوافقة على بيع 
املنتجات اجلديدة واليت قد يستغرق سنة أو أكثر.

• قلة عدد ممثلي املبيعات السعوديني املتخصصني 
يف نبيع برامج احلماية واالدخار وخصوصا الفردي 

منها وعدم تدريبهم وتأهيلهم بشكل كاف.

تأمني  جتاه  متحفظ  السعودي  املجتمع  زال  ما   •
بالفتاوى  ومتمسك  )احلياه(  واالدخار   احلماية 
القرن  من  اآلخري  النصف  يف   صدرت  اليت 
هنا  ،من  احلياة  تأمني  حترم  واليت  العشرين 
واالدخار  احلماية  تكافل  مفهوم  لتوضيح  سأقف 

من وجهه نظر إدارة املخاطر .

 إن اإلنسان يف حياته يتعرض للعديد من املخاطر 
سياسة  واسرته  لنفسه  يضع  أن  جيب  واليت 
أوضاع  استقرار  منها  اهلدف  يكون  معها  للتعامل 

املعنويه  األخطار  هذه  بدراسة  وذلك  األسرة  
أساليب احلد  وفق  التعامل معها  وكيفية  واملادية  

من املخاطر التالية :

واملمارسات  األعمال  أي جتنب  -1تفادي اخلطر: 
اليت حتتوي على خماطرة عالية )القيادة  بطريقة 

متهورة – املضاربة بالبورصة – اإلدمان (.

أطراف  إىل  األسرة  جلوء  أي   : اخلطر  -2نقل 
أخرى والطلب منها حتمل أثار بعض املخاطر  

اليت تتعرض هلا األسرة كشركات التأمني.

                    

شكل رقم 1 

إذا نظرنا إىل  الشكل رقم 1 أعاله  يتضح أن لكل 
أسرة دخل شهري من عدة مصادر وأن هذا الدخل 

يقابله  نوعان من املصروفات 

القيمة  معلومة  مصروفات  األول:   النوع   •
والوقت تقوم األسرة بسدادها وما يتبقي من 

               الدخل تستكمل به االسرة املصروفات 
حيت هناية الشهر .

غري  أي  مفاجئة  مصروفات  الثاني:   النوع   •
معلومة القيمة و وقت االحتياج إليها ، قد تأيت 

هذه  يغطي  ما  الدخل  من  يتبقي  مل  وقت  يف 
املصروفات.

 لذا جيب إجياد وسيلة للوقاية من هذه املصروفات 
تأمني  يغطيها  حبادث  السيارة  إصابة  فمثاًل  ؛ 
التأمني  يغطيها  املفاجئة  األمرض   ، املركبات 
الصحي، العجز الكلي الدائم أو املؤقت املقعد عن 
يف  االسرة  رب  وفاه  ذلك  من  واالخطر   ، العمل 
ويصيبها  االسرة  يؤثر على دخل  سن مبكرة مما 
احلماية  تأمني  دور  يظهر  وهنا  باالضطراب 

واالدخار )احلياه(.

التقاعد  سن  إيل  االسرة  رب  يصل  عندما  أيضا 
ويواجه بأن معاش التقاعد – إن وجد – اقل بكثري 
من الدخل الذي كان يتحصل عليه مما قد يضع 
االسرة يف وضع مايل  غري مستقر ؛ هذا اخلطر 
ميكن التحوط له بالدخول يف برنامج معاش تقاعد 
تكميلي لدي شركات تأمني احلماية واالدخار اثناء 

فترة عمله ويف سن مبكرة.

تكوين  إىل  احلاجة  تظهر  السابق  العرض  من 
هذه  تكون  أن  على   ، منتظمة  بطريقة  مدخرات 
يف  البدء  قبل  الداخل  من  مستقطعة  املدخرات 
الصرف ، أيضا يتضح أن تأمني احلماية واالدخار 
ال يتدخل يف قدر اهلل سبحانه وتعايل وال مينع وقوع 

أي أخطار يتعرض هلا الشخص وأسرته .

مبعدل  منوها  معدل  ويقاس  تنمو  املجتمعات  إن 
تراكم االدخار الكلي للمجتمع ، املجتمع السعودي 
وذلك  الفردي  االدخار  معدل  زيادة  إىل  حباجة 

بزرع فكرة االدخار لدى األجيال اجلديدة .

املساكن  متلك  ربط  ميكن  اإلدخار  ولتشجيع 
متويل  على  واحلصول  معني  لسن  الوصول  عند 
عقاري يرتبط حبجم املدخرات ومدة تراكم هذه 
املدخرات على أال تقل عن مخس سنوات مع إضافة 
تأمني محاية ملدخرات االشخاص حبيث إذا حدثت 
سداد  يستمر  املدخرات  تكوين  فترة  خالل  وفاة 
املدخرات حىت الوصول إىل احلد املطلوب للتأهل 
للحصول على متويل عقاري أو حتصل األسرة على 

مبلغ نقدي تواجه به التزماهتا .
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المقدمة
والصــــالة   ، العـــــــالمين  رب  للـــــــه  الحمـــــد 
والســــــــالم علــى رســـــــول اللــه األميــــــن ، 

آلـــــه وصحبــه أجمعيــن.          وعلــى 
  وبعد

فبنــاء علــى عــزم مجمــع الفقــه اإلســالمي 
الدولـــــي عقـــــــد نـــــدوة علــــمية بعنــــوان : 
قضايــا  بعــض  ودراســة  بحــث  )اســتكمال 
التأميــن التعاونــي( وطلبــه كتابــة بحــث حول 
الناظمــة  التعاقديــة  العالقــات  )تحديــد   :

لعقــد التأميــن التعاونــي مــن حيــث:
1- تكييــف العالقــة التــي تجمــع بيــن حملــة 
الوثائــق وبيــن الصنــدوق لتحديــد بــدء عالقــة 
ــا لشــبهة العــود فــي  ــرع تجنب ــزام بالتب االلت

الهبــة عنــد توزيــع الفائــض. 
2- تكييــف العالقــــــة بيــــــــن المســـــاهمين 
حســاب  عجــز  حــال  فــي  الوثائــق  وحملــة 
االشــتراك عــن أداء مســؤولياته »القــرض 
الحســن«، يســرني أن أقــدم هــذا البحــث 
راجيــًا أن يكــون معينــا علــى تحقيــق الهــدف 
مــن إقامــة هــذه النــدوة محــاواًل االختصــار 
والتركيـــــــز علــــى مــا يوصـــــــــل للمطـــــــلوب 
ــن فــي هــذا  ــدوة متخصصي حيــث تجمــع الن

المجــال.   
وسأتناول فيه القضايا التالية:

أواًل : تعريف التأمين التعــــــاوني وأنـــواعه. 
ثانيــًا : موقــف القوانيــن فــي الــدول التــي 
تســمح بإقامــة نظام التـــــــأمين التعــــــاوني.
ثالثا : حكـــــــــــم التأمين التعــــــاوني شـــــرعًا.

رابعــًا : تكييــف العالقــة بيــن األطــراف فــي 
التأميــن التعاونــي. 

حملــة  بيــن  العالقــة  تكييــف   : خامســًا 
الوثائــق وبيــن الصنــدوق لتحديــد بــدء عالقــة 
ــا لشــبهة العــود فــي  ــرع تجنب ــزام بالتب االلت

الهبــة عنــد توزيــع الفائــض. 
أداء  عــن  المســؤولة  الجهــة   : سادســًا 
التأميــن  صنــدوق  عجــز  عنــد  االلتزامــات 

نــي.  و لتعا ا
ســابعًا : تكييــف العالقــة بيــن المســاهمين 
حســاب  عجــز  حــال  فــي  الوثائــق  وحملــة 

مســؤولياته.  أداء  عــن  االشــتراك 

وبالله التوفيق

أوال : تعريف التأمن التعاوين وأنواعه

أقسام  التعاوين قسيمًا ألحد  التأمني  جاء مسمى 
يقسم  حيث  إنشائه  من  الغرض  حبسب  التأمني 

إىل)*(: عموما  التأمني 

أ- التأمني التجاري )الغرض األساسي من إنشائه 
حتقيق الربح(.

ب- التأمني غري التجاري )ليس الغرض األساسي 
من إنشائه حتقيق الربح(.   

ويقع حتت التأمني غري التجاري أنواع متعددة هي:

١- التأمني الذايت. 

٢- التأمني التباديل. 

٣- التأمني التعاوين. 

٤- التأمني التعاوين التباديل. 

 ٥- التأمني االجتماعي. 

)*( )٤٥-٤٧ التأمني االجتماعي يف ضوء الشريعة 
اإلسالمية ، عبداللطيف حممود آل حممود ، دار 

النفائس ، ١٤١٤هـ = ١٩٩٤م(. 

التعاوين  والتأمني  التباديل  التأمني  بني  وللتمييز 
: إليه  ما حيتاج  أورد  التعاوين  التباديل  والتأمني 

تعريف التأمن التباديل

التأمني التباديل هو التأمني الذي تقوم به جمموعة 
من األفراد بدور املؤمن واملستأمن، فيتفقون على 
تعويض املتضرر منهم إذا وقع عليه خطر حمدد، 

واملسؤولية فيه غري حمددة. 

التأمن التعاوين

من  عنه  ويفترق  التباديل  بالتأمني  شبيه  وهو 
: جانبني 

اجلانب األول : املسؤولية يف التأمني التباديل غري 
حمدودة، ويف التأمني التعاوين حمدودة بالقسط 

الذي يدفعه العضو. 

التأمني  يف  الصندوق  مسؤلية   : الثاين  اجلانب 
التعاوين حمدودة برأمسال الصندوق ، ومسؤولية 

حمدودة.  غري  التباديل  التأمني  يف  الصندوق 

التأمن التباديل التعاوين

ميزيت  بني  جيمع  التعاوين  التباديل  التأمني 
سداد  على  األعضاء  فيتفق   ، والتعاوين  التباديل 
التعويض الذي يقع على أحدهم وحيدد كل منهم 

يتحمله. ملا  أقصى  حدًا 

وقد اشتهر هذا النوع اجلامع مليزيت التأمينني على 

من  املسؤولية  حمدودية  بسبب  التباديل  التأمني 
جانب ، والستعادة العضو الفائض من الصندوق 
من جانب آخر ، وقد يطلق أحد اإلمسني ويراد به 
هذا النوع اجلامع بني التأمني التباديل والتعاوين، 
تطلق  ال  اليوم  والبحوث  الدراسات  أكثر  إن  بل 
تستخدمه  الذي  وهو   ، التعاوين  التأمني  إال  عليه 
الفقهية،  واملجامع  والندوات  والورش  الدراسات 
أنه  رغم   ، البحث  هذا  يف  سنستخدمه  ما  وهو 
)التأمني  بـ  تسميته  األخرية  اآلونة  يف  شاع  قد 

االصطالح.      مشاحة يف  وال   ، التكافلي( 

ثانيــا : موقــف القوانــن يف الــدول الــيت تســمح 
بإقامــة نظــام التأمــن التعــاوين

ختتلف الدول يف الشروط املطلوبة إلقامة التأمني 
التعاوين تطبيقًا لألنظمة القانونية لضبط مسرية 

اقتصادها الوطين.

التأمني  بإقامة  أذنت  اليت  الدول  فمعظم  أ- 
التعاوين يف بلداهنا ال تسمح به إال إذا وجدت جهة 
اخلسائر  عن  التعويض  مسؤولية  تتحمل  حمددة 
تكون  أن  اليت ميكن  الوثائق  تقع على محلة  اليت 
الدول  معظم  به يف  املعمول  وهو   ، غري حمدودة 

العامل. دول  ويف  بل   ، اإلسالمية 

ميكن  اليت  املسؤولية  هذه  لتحمل  الطرق  وأقرب 
إقامة شركات جتارية  هو  تكون غري حمدودة  إن 
إلدارة التأمني التعاوين ، فلم يسمح يف تلك الدول 
بالبدء يف إقامته إال بعد إنشاء الشركات التجارية 

إلدارته.

تحديد العالقات التعاقدية الناظمة لعقد التأمين التعاوني

عبداللطيــف   / الدكتــور  بقلــم   
محمــود آل  محمــود 

24 شوال 1435 هـ - 20 أغسطس 2014 م
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وهذه الشركات التجارية ليس اهلدف منها حتقيق 
شركات  يف  كما  التأمينية  العمليات  من  األرباح 
التأمني التقليدية وإمنا من إدارة عمليات التأمني 

التأمني.    صندوق  استثمارات  وإدارة 

ب - وقليل من الدول اليت تسمح بإقامة التأمني 
قبل  من  مدفوع  مال  رأس  غري  من  التعاوين 
تكون  أن  ميكن  اليت  املسؤولية  بتحمل  املتعهدين 

حمدودة. غري 

وهلذا فإن هذا النوع من التأمني التعاوين حيتاج 
لتحمل  كبري  احتياطي  لتكوين  طويلة  سنني  إىل 

الكبرية.  التعويضية  املسؤوليات 

للمسؤولية  احتاطت  الدول  معظم  فإن  هذا  وعلى 
بوجود رأس مال عند بدء العمل يف التأمني التعاوين 
، أما يف الدول األخرى فإهنا تعتمد يف الغالب على 

مساندة الدولة تشجيعا للتأمني التعاوين.    

ثالثاًا : حكم التأمن التعاوين شرعًا

على  الفقهية  واملجامع  الندوات  قرارات  جتمع 
إىل  تدعوا  إهنا  بل   ، التعاوين  التأمني  جواز 
إقامته وتشجع عليه ملا فيه من بعد عن املحرمات 
والشبهات اليت حتيط بالتأمني التجاري التقليدي.  

يف  األطــراف  بــن  العاقــة  تكييــف   : رابعــاًا 
التعــاوين التأمــن 

التعاوين  التأمني  يف  األطراف  حتديد  من  بد  ال 
بينها. العالقة  تكييف  من  نتمكن  حىت 

تتحمل  جهة  وجود  تشترط  اليت  الدول  يف  أ- 
حتدث  أن  ميكن   اليت  املحدودة  غري  املسؤولية 
نرى أن األطراف مها طرفان ومها محلة الوثائق 

التأمني. وشركة 

أما العالقة بني محلة الوثائق فهي عالقة التعاون 
فيما بينهم على تعويض من يقع عليه الضرر منهم 
األقساط  فيه  جتمع  الذي  التأمني  صندوق  من 
الرب  على  التعاون  من  نوع  وهو   ، منهم  املدفوعة 

والتقوى.

أما العالقة بني شركة التأمني وبني محلة الوثائق 
التأمني  عمليات  إلدارة  تعاقدية  عالقة  فهي 

الصندوق.    أموال  والستثمار 

تتحمل  اليت ال تشترط وجود جهة  الدول  ب- يف 
املسؤولية غري املحدودة اليت ميكن أن حتدث نرى 
أن األطراف هي طرف واحد وهم محلة الوثائق. 

والعالقة بني محلة الوثائق هنا ال ختتلف عنها يف 
على  بينهم  فيما  التعاون  عالقة  فهي  األول  النوع 
صندوق  من  منهم  الضرر  عليه  يقع  من  تعويض 
التأمني الذي جتمع فيه األقساط املدفوعة منهم ، 

وهو نوع من التعاون على الرب والتقوى.

أموال  واستثمار  التأمني  عمليات  إدارة  أما 

محلة  من  إدارة  تكون  أن  إما  فهي  الصندوق 
الوثائق باالنتخاب وحتدد أجرهتم أو بتعيني شركة 

حمددة.  بأجرة  مؤسسة  أو 

محلة  بني  العالقة  أن  النظامني  من  والنتيجة 
التأمني  عمليات  إدارة  أما   ، ختتلف  ال  الوثائق 
واستثمار أمواله فإما أن تكون عن طريق الشركة 
اليت تتحمل املسؤولية غري املحدودة وهلا رأس مال 
إن وجدت وهو ما  املسؤولية  تلك  أن يغطي  ميكن 
تشترطه معظم الدول ، أو تكون اإلدارة باالنتخاب 
أو بالتعاقد مع بعض محلة الوثائق أو بتعيني شركة 
من  النوع  هذا  على  تقدم  وال  بأجرة.  مؤسسة  أو 
استعداد  لديها  اليت  الدول  إال  التعاوين  التأمني 
أن  ميكن  اليت  املحدودة   غري  املسؤولية  لتحمل 
حتدث، أو أن تدخل شركة التأمني التعاوين ببطء 
وتنتقي جماالت التأمني اليت ليست فيها خماطر 

كثرية. 

ــق  ــة الوثائ ــن محل ــة ب ــف العاق ــاًا : تكيي خامس
ــزام  ــدء عاقــة االلت ــد ب ــدوق لتحدي ــن الصن وب
عنــد  اهلبــة  يف  العــود  لشــبهة  جتنبــا  بالتــربع 

توزيــع الفائــض.

العالقة فيما بني محلة الوثائق قائمة على التربع 
الوثائق عن األضرار  لبقية محلة  والتمليك  باملنح 
يستدعي  ما  حدوث  عند  أحدهم  على  الواقعة 
حتمله مسؤولية األضرار اليت وقعت منه على الغري 

املنحة  وهذه   ، التأمني  صندوق  ميثلهم  والذين 
والتمليك وإن كان أساسها تعاقدي بني مجيع محلة 
الوثائق إال أهنا ميكن أن يكون هلا مردود أخروي 
إذا نوى حامل الوثيقة أن يكون ذالك إعماال لدعوة 
والتقوى  الرب  على  بالتعاون  للمسلمني  تعاىل  اهلل 
وآله  الرسول اهلل صلى اهلل عليه  لتوجيه  وتنفيذًا 
لكل  وإمنا  بالنيات  األعمال  )إمنا   : القائل  وسلم 

نوى(. ما  امرىء 

حكم القسط يف التأمن التعاوين

أساس  على  يقوم  االجتماعي  التأمني  أن  شك  ال 
مسؤولية  عليه  يقع  ملن  الوثائق  محلة  من  التربع 
التعويض عن األضرار اليت وقعت منه على الغري 
القسط  جبميع  يتربع  الوثيقة  حامل  هل  لكن   ،
للصندوق أم باجلزء الذي يغطي التعويضات اليت 
حتملها الصندوق ، ومن الذي حيدد مقدار التربع 

بالقسط؟

النظام  التربع هو  نوع  اليت حتدد  أن اجلهة  أرى 
نص  فإن   ، التعاوين  للتأمني  املنشىء  األساسي 
للصندوق  تعود  الفائض  ملكية  أن  على  صراحة 
أن  الوثيقة  وال حيق حلامل   ، كليًا  التربع  فيكون 
يطالب بشيء من الفائض ، وإن نص صراحة على 
التربع  فيكون  الوثائق  محلة  على  الفائض  توزيع 

جزئيا. 
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 ، الشرعية  الناحية  من  جائز  األمرين  وكال 
جيوز  لكن   ، مطلقة  تكون  أن  اهلبة  يف  فاألصل 
أن تكون مشروطة ، والنظام األساسي الذي على 
نوع  الذي حيدد  التعاوين هو  التأمني  قام  أساسه 

اهلبة.

توزيع  عند  اهلبة  يف  العود  شبهة  تنتفي  وبالتايل 
الفائض يف احلالة اليت ينص فيها النظام املنشىء 
محلة  على  الفائض  توزيع  على  التعاوين  للتأمني 
من  جبزء  التربع  من  يكون  حينئذ  ألنه  الوثائق 
القسط ، وال يوجد شرعًا ما حيتم أن يكون التربع 
اهلل  رسول  حديث  عليه  ينطبق  وال  القسط،  بكل 
ــِب  ــِه َكاْلَكْل ــدُ ِفــي ِهَبِت صلى اهلل عليه وسلم : )اْلَعاِئ

ــِه(.   ــي َقْيِئ ــوُد ِف ــمَّ َيُع ــيُء ُث َيِق

من  جبزء  بالتربع  األخذ  أن  لدي  يترجح  والذي 
جيعل  ألنه  التعاوين  للتأمني  األفضل  هو  القسط 
التأمني  صندوق  وبني  الوثائق  محلة  بني  العالقة 
يؤدي إىل استمرار هذا  التعاوين مستمرًا ، مما 
النظام ويبعد املسلمني عن التأمني التقليدي فقد 
قال  كما  لنفسه  اخلري  حب  على  اإلنسان  جبل 
ســبحانه وتعــاىل : »وإنــه حلــب اخلــري لشــديد«.  

العاقة بن محلة الوثائق وبن الصندوق

الصندوق  وبني  الوثائق  محلة  بني  العالقة  أما 
اجلامع ألقساط التأمني فإن الصندوق له اعتباران 
التأمني  ألقساط  جامع  وعاء  أنه  األول  االعتبار  ؛ 
وقانونية  شرعية  شخصية  فله  الوثائق  محلة  من 
اعتبارية للمطالبة بأداء أقساط التأمني من محلة 
من  الوثائق  محلة  على  يتوجب  ما  وألداء  الوثائق 
مسؤوليات مالية جتاه من وقعت عليه األضرار ، 
واالعتبار الثاين يتعلق بإدارة هذا الصندوق وهي 
عالقة تعاقدية تقوم على أساس الوكالة عن محلة 

الصندوق.         إلدارة  الوثائق 

يكون  الصندوق  من  األضرار  بدفع  فالتربع 

باعتبارين ؛ االعتبار األول هو شخصيته االعتبارية 
العالقة  الثاين  واالعتبار   ، الوثائق  املمثلة حلملة 

الصندوق. مدير  مع  التعاقدية 

الصندوق  وبني  الوثائق  محلة  بني  العالقة  وتبدأ 
لتحديد بدء عالقة االلتزام بالتربع باشتراك أول 
حامل للوثائق حيث تنتقل ملكية القسط الذي دفعه 
إىل الصندوق ذي الشخصية الشرعية والقانونية 

االعتبارية. 

سادســاًا : اجلهــة املســؤولة عــن أداء االلتزامــات 
عنــد عجــز صنــدوق التأمــن التعــاوين

وجوب  على  االقتصادي  نظامها  يقوم  اليت  الدول 
وجود جهة تتحمل مسؤولية عجز صندوق التأمني 
ما  حدوث  عند  املخرج  أوجدت  قد  التعاوين 
فوضعت   ، االحتمال  بعيد  كان  ولو  توقعه  ميكن 
لذاك االحتمال حاًل وهو جعل شركة التأمني هي 
النظم  نصت  وقد   ، املسؤولية  هذه  تتحمل  اليت 
األساسية لشركات التأمني اإلسالمية على أن يكون 
ذالك على سبيل القرض احلسن ، وال جيوز أخذ 

الربا.    ألنه صريح  القرض  هذا  على  فوائد 

على  االقتصادي  نظامها  يقوم  ال  اليت  الدول  أما 
تتحمل مسؤولية عجز صندوق  وجوب وجود جهة 
التأمني التعاوين فإن مسؤوليتها السيادية تقتضي 
مسؤولية  تتحمل  أن  جيب  اليت  اجلهة  حتدد  أن 
حتدد  مل  وإذا   ، التعاوين  التأمني  صندوق  عجز 
هي  إذ  املسؤولية  تتحمل  اليت  هي  فالدولة  جهة 
األقدر على ذالك ، وال جيوز للدولة أن تترك حّل 
االقتصاد  على  يؤثر  ألنه  جمهوال  االحتمال  هذا 
الوطين لتلك الدولة وعلى الثقة هبا عند حدوث ما 
ميكن حدوثه من عجز صناديق التأمني التعاونية 

مبسؤلياهتا.  والقيام  التزاماهتا  دفع  عن 

ســابعاًا : تكييــف العاقــة بــن املســامهن ومحلــة 
الوثائــق يف حــال عجــز حســاب االشــتراك عــن 

أداء مســؤولياته

هذه قضية تواجهها مجيع شركات التأمني يف أول 
ن هلا احتياطيات كبرية تستند  نشأهتا قبل أن تّكٓوِّ
حتملها  حال  يف  املالية  املصاعب  ملواجهة  إليه 
من  كثري  واجهت  وقد  فجائية،  مالية  التزامات 
شركات التأمني اإلسالمية هذه املشكلة أيضًا عند 
بدء نشأهتا وبسبب التعويضات خاصة يف صندوق 
ملواجهة  احللول  هي  فما  السيارات.  على  التأمني 

مسؤولياته؟  أداء  عن  االشتراك  عجز حساب 

لقد وجد التأمني التعاوين يف الدول اليت اشترطت 
العجز حاًل يف   بتحمل مسؤولية  تلتزم  وجود جهة 
املنشئة  الشركة  تقرضه  الذي  احلسن  القرض 
للتأمني التعاوين لصندوق محلة الوثائق ، وهو أمر 
قادرة  إذ هو ضمان مقدم من جهة  جائز شرعا 
على الوفاء بالتزاماهتا ، وليس فيه ربا أو شبهة 

ربا.

تشترط  ال  اليت  الدول  يف  التعاوين  التأمني  أمــا 
وجود جهة تلتزم بتحمل مسؤولية العجز فإنه يقع 
يف حرج شديد إذا مل جيد من يلتزم بسد عجز 
صعوبات  إىل  عجزه  يؤدي  رمبا  بل   ، صندوقه 
اقتصادية للدولة اليت صرحت له ، إال إذا التزمت 

العجز.  بسد  الدولة 

حمدودة  التعاوين  التأمني  يف  الوثيقة  وحامل 
وال   ، به  التزم  أو  دفعه  الذي  بالقسط  مسؤوليته 
تكون  الذي  التباديل  التأمني  قاعدة  عليه  ينطبق 
فيه املسؤولية غري حمدودة ، فلم يبق إال أن تلتزم 
الدولة بسد عجزه ، وهذا يستدعي إن يكون هناك 
التزام من الدولة سواء بنص قانوين عام أو التزام 

خاص. 

واهلل تعاىل أعلم وصلى اهلل على سيدنا حممد 
وعلى آله وصحبه وسلم. 
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ثانيــا: بــأن اشــتراط أن يكــون الربــح نســبّيا ال 
قــدرًا معينــا خالــف فيــه بعــض املجتهديــن مــن 

الفقهــاء، وليــس حكمــا جممعــا عليــه«)6(. 
وانتهى الشيخ خالف إىل القول بأن عقد التأمني 
على احلياة عقد صحيح نافع للمشتركني وللشركة 
وللمجتمع، وليس فيه إضرار بأحد، وال أكل مال 
أحد بغري حق، وهو ادخار وتعاون وتوفري ملصلحة 
املشترك، حني تتقدم سنه، و ملصلحة ورثته حني 
تفاجئه منيته، والشريعة إمنا حترم الضار، أو ما 

ضرره أكرب من نفعه)٧(. 
صور  من  صورة  هناك  ليس  أنه  أراه  والذي 
على  قياسها  ميكن  احلياة  على  التأمني  عقد 
الربح  كون  عن  جتاوزنا  لو  حىت  املضاربة  عقد 
شائعًا  قدرًا  يكون  أن  فيه  يشترط  املضاربة  يف 

اآلتية:   لألسباب  وذلك  بالنسبة، 
 أ- املبلغ الذي يدفعه رب املال للعامل يف املضاربة 
العامل،  ملك  يدخل يف  وال  لصاحبه،  ملكًا  يظل 
وذلك خبالف التأمني فإن القسط يدخل يف ملك 

الشركة تتصرف فيه تصرف املالك يف ملكه. 
 ب-  يف حالة موت رب املال يف املضاربة يستحق 
فيه  كان  إن  رحبه  مع  دفعه  الذي  املال  ورثته 
ربح، أما يف عقد التأمني على احلياة فإن الورثة 
اتفق  الذي  املبلغ  له  املؤمن  موت  عند  يستحقون 
أن  فلو  بلغ،  ما  بالغًا  الشركة  مع  له  املؤمن  عليه 
شخصًا أمن على حياته مببلغ ألف دوالر مث مات 
بعد ما دفع للشركة قسطًا واحدًا مائة دوالر،  فإن 
هذا  يقاس  فكيف  كاملة،  األلف  يستحقون  ورثته 

املضاربة؟.  عقد  على  العقد 
وال يصح أن يقال إن الشركة تتربع بالزائدة على 
ما دفعه املؤمن له، ألن من خصائص عقد التأمني 
على احلياة أنه عقد معاوضة، الشركة ملزمة فيه 
بدفع املبلغ املتفق عليه إذا وىف املؤمن له بالتزامه 

يف دفع األقساط. 
املال يف عقد املضاربة  ج- يف حال موت صاحب 
يكون املبلغ الذي يف يد املضارب من ضمن تركة 
املتوىف جيري فيه ما جيري يف سائر أموال التركة. 
أما يف عقد التأمني فإن املال املستحق قد ال يذهب 
عني  إذا  ما  حالة  يف  وذلك  مطلقًا،  الورثة  إىل 
فإن مجيع  حقه-  من  -وهذا  مستفيدًا  له  املؤمن 
للمتوىف  يكن  مل  ولو  املستفيد،  هلذا  يذهب  املال 

االعتراض.  للورثة يف  وال حق  مال غريه، 

لعقد  خمالفة  من  فيه  ما  على  زيادة  وهذا 
اليت  املرياث  فيه خمالفة ألحكام  فإن  املضاربة، 
يتوقف  أو  للورثة،  املال  هذا  يذهب  بأن  تقضي 
اعتربنا  لو  إجازهتم  على  التركة  ثلث  على  الزائد 

له. موصى  املستفيد 
6-رأي الشيخ حممد خبيت املطيعي: 

يرى بعض املانعني للتأمني أنه من القمار، منهم 
الشيخ حممد خبيت املطيعي مفيت الديار املصرية 
حيث يقول: عقد التأمني عقد فاسد شرعًا، وذلك 
ألنه معلق على خطر، تارة يقع، وتارة ال يقع فهو 

قمار معىن)8(. 
٧- ومنهم الشيخ أمحد إبراهيم: 

على  التأمني  عن  إبراهيم  أمحد  الشيخ  يقول 
 : ة احليا

أمــا إذا مات املؤمن له قبل إيفاء مجيع األقساط، 
وقد ميوت بعد دفع قسط واحد فقط، وقد يكون 
الباقي مبلغًا عظيمًا جَدًا، ألن مبلغ التأمني على 
احلياة موكول تقديره إىل طريف العقد، على ما هو 
معلوم، فإذا أدت الشركة املبلغ  املتفق عليه كامال 
لورثته أو ملن جعل له املؤمن والية قبض ما التزمت 
دفعت  أي شيء  مقابل  ففي  موته  بعد  الشركة  به 
الشركة هذا املبلغ؟ أليس هذا خماطرة ومقامرة، 
وإذا مل يكن هذا من صميم املقامرة ففي أي شيء 
حاصلة  املقامرة  أن  على  إذن؟  املقامرة  تكون  
أيضًا من ناحية أخرى، فإن املؤمن له بعد أن يوىف 
مجيع ما التزمه من األقساط يكون له كذا، وإن 
مات قبل أن يوفيها كلها يكون لورثته كذا،  أليس 
هذا قمارًا وخماطرة، حيث ال علم له وال للشركة 

مبا سيكون من األمرين على التعيني .
وال أوافق هذين العاملني الكبريين على أن التأمني 
التأمني  حقيقة  ألن  القمار،  معىن  يف  أو  قمار، 

ختتلف اختالفا كبريًا عن حقيقة القمار الذي منه 
القرآن)١0(.  الذي حرمه اهلل يف  امليسر 

8- رأىي يف التأمني: 
رأيي يف التأمني هو عدم جواز التأمني التجاري، 
وجواز التأمني التعاوين اإلسالمي، قلت هذا الرأي 
ومهرجان  اإلسالمي  الفقه  أسبوع  يف  مرة  أول 
1961م،   - 1380هـ  سنة  تيمية  ابن  اإلمام 
واقترحت العمل بالتأمني التعاوين اإلسالمي بدياًل 
انشاء  عند  عملّيًا  طبقته  مث  التجاري،  للتأمني 
شركة التأمني اإلسالمية يف بنك فيصل اإلسالمي 

سيأيت.   كما  1977م  السوداين 
أنه  هو  التجاري  التأمني  جواز  عدم  على  ودليلي 
عقد غرر منهي عنه باحلديث الصحيح الذي ينهى 

الغرر)١١(.  بيع  عن 
وقد اعترض االستاذان الكبريان الشيخ مصطفى 
الدليل،  هذا  على  اخلفيف  على  والشيخ  الزرقا، 
غرر،  عقد  التأمني  بأن  الزرقا  الشيخ  يسلم  فلم 
غررا،  التأمني  يف  بأن  اخلفيف  الشيخ  وسلم 
العقد،  ولكنه غرر خفيف، وغري مؤثر يف صحة 
العقود  يف  وأثره  الغرر  كتايب  يف  عليهما  ورددت 

فلرياجع)١٢(. 
٩- رأي املؤمترات واملجامع الفقهية: 

اليت  هي  التأمني  لعقد  مجاعية  دراسة  أول  لعل 
كانت يف أسبوع الفقه اإلسالمي ومهرجان اإلمام 
لرعاية  األعلى  املجلس  عقده  الذي  تيمية  ابن 
الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية مبدينة دمشق 
يف املدة من 16-21 من شوال 1380هـ - 6-1 

1961م.  ابريل 
قدم يف ذلك االسبوع أربعة حبوث عن حكم عقد 
أجاز حبثان  الشرعية،  النظر  وجهة  من  التأمني 
مها  والتجاري،  التعاوين  بنوعيه  التأمني  منها 

تقــويم المـسيـــرة النظريــة والتطبيقيـة
الحلقة الثانية

البروفسير الصديق محمد األمين الضرير

استاذ الشــريعة اإلسالمية -بكلــية 
القــــانون- جامعة الخرطوم - رئيس 

الهيئــة العليا للرقــابة الشـــرعية على 
أعمال التأمين
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األستاذ  وحبث  الزرقا  مصطفى  األستاذ  حبث 
هو  واحد  حبث  ومنعه  عيسى،  الرمحن  عبد 
حبث األستاذ عبد اهلل القلقيلي من غري أن يفرق 
التعاوين،  والتأمني  التجاري  التأمني  بني  صراحة 
التأمني  هو  املقصود  أن  على  يدل  حديثه  ولكن 
التعاوين،  التأمني  واحد  حبث  وأجاز  التجاري، 
ومنع التأمني التجاري، هو حبث األستاذ الصديق 
حممد األمني الضرير، وأيد هذا االجتاه األستاذ 
مع  منشور  طويل  تعقيب  يف  زهرة  أبو  حممد 

اإلسالمي.  الفقه  اسبوع  كتاب  يف  البحوث 
جواز  على  اتفقت  لبحوث  ا  ان  هذا  من  ويظهر 
التجاري  التأمني  يف  واختلفت  التعاوين،  التأمني 
ومنعه  حبثان،  فأجازه  ثابت-  بقسط  -التأمني 
أبوزهرة.  األستاذ  تعقيب  إليهما  مضافًا  حبثان 
ولعل من املناسب أن أنقل إليكم خالصة ما جاء 
التأمني التعاوين، وعقد  يف حبثي عن حكم عقد 

قلت:  التجاري:  التأمني 
اختالفًا يف  أن هنالك  أعتقد  ال  التعاوين  التأمني 
ويثاب  الشريعة،  إليه  تدعو  عمل  هو  بل  جوزاه، 
الرب  على  التعاون  من  ألنه  اهلل،  شاء  إن  فاعله 
والتقوى، وقد أمرنا اهلل به، فإن كل مشترك يف 
هذه العملية يدفع شيئا من ماله عن رضًا وطيب 
نفس ليكون منه رأس مال للشركة، يعان منه من 
حيتاج إىل املعونة من املشتركني يف الشركة، وكل 
مشترك هو يف الواقع متربع باشتراكه ملن حيتاج 
له من سائر املشتركني حسب الطريقة اليت يتفق 
من  النوع  هذا  أكان  وسواء  املشتركون،  عيها 
التأمني يف صورة تأمني حبري، أو بري، أو تأمني 
جائز  فهو  االضرار،  من  تأمني  أو  احلياة،  على 

شرعا.
أمــا التأمني التجاري فقد قلت عنه بعد ما بينت 

التأمني:  إىل  احلاجة  وجود 
التأمني  عقد  اباحة  أري  ال  فاين  هذا  كل  ورغم 
إىل  نلجأ  أن  يصح  ال  ألنه  احلايل،  بوضعه 
جند  مل  إذا  إال  احلاجة  أو  الضرورة  استخدام 
املمكن  من  هذا  موضوعنا  ويف  غريمها.  سبياًل 
أن حنتفظ بعقد التأمني يف جوهره ونستفيد بكل 
اإلسالمي،  الفقه  بقواعد  التمسك  مع  مزاياه 
عقد  من  التأمني  بإخراج  نظري  يف  يكون  وذلك 
التربعات،  عقود  يف  وإدخاله  املعاوضات، 
يسعى  الذي  الوسيط  نبعد  ان  هذا  إىل  والطريق 
تعاونّيًا  تأمينًا  كله  التأمني  جنعل  بأن  الربح  إىل 
تشرف  أو  أمكن،  إن  أنفسهم  املشتركون  يديره 
إدارة  يتولون  له موظفني  فتعني  عليه احلكومات، 
الشركات بأجر كسائر املوظفني، وينص صراحة 
يدفعها  اليت  األقساط  أن  على  التأمني  عقد  يف 
املشترك تكون تربعًا منه للشركة تدفع ملن حيتاج 
إليها من املشتركني حسب النظام املتفق عليه، من 
مالية حنو  مسئولية  أية  احلكومة  تتحمل  أن  غري 
تعاونا  التأمني  يصبح  الطريقة  وهبذه  املشتركني، 
حقيقّيا على الرب، يستفيد منه املشترك يف دنياه، 

آخرته)١٣(.  يف  الثواب  به  وينال 
هذا ما قلته قبل أكثر من أربعني عاما، وسأزيده 
إيضاحًا فيما بعد عند الكالم عن شركة التأمني 

اإلسالمية. 
وهذا البديل للتأمني التجاري هو يف الواقع رجوع 
مرة  أول  التأمني  نشأ  فقد  أصله،  إىل  بالتأمني 
من  رحبًا  أحد  يبتغى  ال  خالصا،  تعاونّيًا  تأمينًا 
الربح  مهها  الناس  من  فئة  جاءت  مث  ورائه، 
املادي، فحولت التأمني إىل عمل جتاري، وأصبح 
التأمني جتارة تدر على  القائمني به أرباحا طائلة، 

وهلذا تذكر القوانني أن عقد التأمني عقد معاوضة 
أحد طرفيه املؤمن »الشركة«، واآلخر املؤمن له، 
وقوع  عند  مايل  عوض  بدفع  املؤمن  فيه  يلتزم 
احلادث، نظري التزام املؤمن له بدفع قسط مايل.

-10 استمرت الدراسات لعقد التأمني بعد اسبوع 
واملؤمترات  املجامع  من  عدد  يف  اإلسالمي  الفقه 

منها:  أذكر 
أ. جممع البحوث اإلسالمية بالقاهرة، فقد حبث 
هذا املوضوع يف مؤمتره الثاين عام 1965-1985 
ومؤمتره الثالث عام 1386-1966، وقرر فيهما 
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دراسة  يف  واالستمرار  التعاوين،  التأمني  جواز 
والوقوف  الشركات،  لدى  التأمني  أنواع  خمتلف 
املسلمني يف األقطار اإلسالمية،  آراء علماء  على 
وقد كان أمام املجمع يف مؤمتره السابع  1392هـ 
- 1972 زهاء مثانني رأيًا من آراء علماء املسلمني 
يف التأمني التجاري، بعضها أجازه جبميع أنواعه، 
وبعضها منعه جبميع أنواعه، وبعضها منع التأمني 
ومل  األخرى،  التأمني  أنواع  وأجاز  احلياة  على 

يصدر املجمع قرارًا يف املوضوع. 
ب. املؤمتر العاملي األول لالقتصاد  اإلسالمي مبكة 
املكرمة 21-26 صفر 1396 هـ 21-26 فرباير 

1976 فقد جاء يف قراراته: 
متارسه  الذي  التجاري  التأمني  أن  املؤمتر  يرى 
شركات التأمني التجارية يف هذا العصر ال حيقق 
مل  ألنه  والتضامن،  للتعاون  الشرعية  الصيغة 
حله.  تقتضي  اليت  الشرعية  الشروط  فيه  تتوافر 
ويقترح املؤمتر تأليف جلنة من ذوي االختصاص 
القتراح  االقتصاد  وعلماء  الشريعة  علماء  من 
وحتقق  والغرر،  الربا  من  خالية  للتأمني  صيغة 
من  بدال  الشرعية  بالطريقة  املنشود  التعاون 

التجاري.  التأمني 
العربية  باململكة  العلماء  كبار  هيئة  جملس  ج- 
بتاريخ   55 رقم  قراره  يف  جاء  السعودية، 

: يلي  ما   1397/4/4
»بعد الدراسة واملناقشة وتداول الرأي قرر املجلس 
جوازه - التأمني التعاوين- وإمكان االكتفاء به عن 
األمة من  ما حتتاجه  التجاري يف حتقيق  التأمني 
التعاون على وفق قواعد الشريعة اإلسالمية…..«. 
د. جملس املجمع الفقهي برابطة العامل اإلسالمي 
الدورة األوىل شعبان 1398 هـ مكة املكرمة، جاء 

يف قراره ما يأيت: 
الرأي يف ذلك قرر  الوافية وتداول  الدراسة  »بعد 
أنواعه  جبميع  التأمني  حترمي  باألكثرية  املجلس 
سواء كان على النفس، أو البضائع التجارية، أو 
غري ذلك  من األموال، كما قرر املجلس باإلمجاع 
من  العلماء  كبار  هيئة  قرار جملس  على  املوافقة 
التجاري  التأمني  من  بدال  التعاوين  التأمني  جواز 

املحرم…«.
هـ. جممع الفقه اإلسالمي حبده يف دورته الثانية 
القرار  املجتمعون  اصدر  حيث   1985 1406هـ- 

التايل: 

قرار رقم )2(

بشأن التأمن وإعادة التأمن
أمــا بعد : فإن جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن 
الثاين  مؤمتره  انعقاد  دورة  يف  اإلسالمي  املؤمتر 
الثاين 1406هـ 28-22  جبدة من 10-16 ربيع 

1985م. ديسمرب 
بعد أن تابع العروض املقدمة من العلماء املشاركني 

يف الدورة حول موضوع التأمني، وإعادة التأمني. 

وبعد ان ناقش الدراسات املقدمة. 
وأنواعه،  صوره  سائر  يف  البحث  تعميق  وبعد 
يهدف  اليت  والغايات  عليها،  يقوم  اليت  واملبادئ 

إليها. 
الفقهية،  املجامع  عن  صدر  فيما  النظر  وبعد 

قرر:  الشأن  هبذا  العلمية  واهليئات 
الثابت  القسط  ذا  التجاري  التأمني  عقد  أن   -1
الذي تتعامل به شركات التأمني التجاري عقد فيه 
غرر كثري مفسد للعقد، وهلذا فهو حرام شرعًا. 
التعامل  2- أن العقد البديل الذي حيترم أصول 
اإلسالمي هو عقد التأمني التعاوين، القائم على 
بالنسبة  احلال  كذلك  و  والتعاون،  التربع  أساس 
إلعادة التأمني القائم على أساس التأمني التعاوين. 
إقامة  على  للعمل  اإلسالمية  الدول  دعوة   -3
مؤسسات  كذلك  و  التعاوين،  التأمني  مؤسسات 
االقتصاد  يتحرر  حىت  التأمني  إلعادة  تعاونية 
النظام  خمالفة  ومن  االستغالل،  من  اإلسالمى 

األمة.   هلذه  اهلل  يرضاه  الذي 
وما أظن اننا يف حاجة بعد هذه القرارات إىل مزيد 
من الدراسة لبيان حكم عقد التأمني، وإمنا حنن 
التأمني،  من شركات  مزيد  إنشاء  إىل  حاجة  يف 
اإلسالمية،  التعاونية  التأمني  إعادة  وشركات 
التعاونية  التأمني  شركات  عليه  تسري  ما  ودراسة 
اإلسالمية القائمة بقصد تطويرها، وتقومي املعوج 

منها.
11- وهلذا سأنتقل إىل اجلزء الثاين من البحث 

املطلوب احلديث عنه وهو:

ثانيــا- تقــومي املؤسســات التطبيقيــة لاقتصــاد 

اإلســامي )شــركات التأمــن اإلســامية( 
يف  التأمني  بشركات  خاصًا  حديثي  سيكون 
قامت  اليت  األسس  ببيان  وسأبدأ  السودان، 
عليها شركة التأمني اإلسالمية- أول شركة تأمني 
تعاونية اسالمية يف العامل اليت أنشأها بنك فيصل 
رقابته  هيئة  فتوى  على  بناء  السوداين  اإلسالمي 

برئاستها.  أتشرف  اليت  الشرعية 
كانت تلك الفتوى سنة 1977م وقد جاء فيها: 

ترى اهليئة أن التأمني التجاري غري جائز شرعًا 
هذا  حبثوا  الذين  الفقهاء  أكثر  رأي  هو  وهذا   -
املوضوع- ولكن هؤالء الفقهاء املانعني قد اختلفوا 
والربا-  الغرر-  هي  العلل  ومجلة  املنع،  علة  يف 
هذه  مجيع  أن  يرى  من  الفقهاء  فمن  والقمار، 
ومنهم  التجاري-  التأمني  موجودة يف  املحظورات 
ان  اهليئة  وترى  فقط،  بعضها  وجود  يرى  من 
املانع من جواز التأمني التجاري هو الغرر، وهذا 
التأمني  عقد  يف  حتققه  على  املتفق  املحظور  هو 

باملنع. القائلني  عند  التجاري 
وأصل املنع من عقود الغرر ورد يف حديث صحيح 
رواه الثقات عن مجع من الصحابة أن رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم هنى عن بيع الغرر، وقد وضع 
للعقد،  املفسد  للغرر  شروطًا  املجتهدون  الفقهاء 

وترى  عليه،  وبعضها خمتلف  فيه،  متفق  أكثرها 
اهليئة أن الشروط اليت جيب أن تتوافر يف الغرر 

ليكون مؤثرًا ومفسدًا للعقد هي: 
املعاوضات  عقود  من  عقد  الغرر يف  يكون  أن   .1

املالية. 
2. أن يكون كثريًا. 

3. أن يكون يف املعقود عليه أصالة. 
4. اال تدعو إىل العقد حاجة.

األربعة  املذاهب  بني  عليها  متفق  الشروط  وهذه 
مذهب  من  مأخوذ  فهو  األول،  الشرط  عدا  ما 
على  توافق  فال  الثالثة  املذاهب  أما  املالكية، 
عقود  يف  يؤثر  عندهم  الغرر  ألن  الشرط،  هذا 

أيضا.  التربعات 
وترى اهليئة ان ثالثة الشروط األوىل متحققة يف 
عقد التأمني التجاري، فهو عقد معاوضة مالية، 
أما  أصالة،  عليه  املعقود  ويف  كثري،  فيه  والغرر 
يف  الناس  ألن  فيه،  متحقق  فغري  الرابع  الشرط 
مجيع البالد يف حاجة إىل اخلدمات اليت تقدمها 
هذه الشركات، وقد تعامل كثري منهم معها تلبية 

احلاجة.  هلذه 
واحلاجة إىل العقد هي ان يصل الناس إىل حالة 
حبيث لو مل يباشروا ذلك العقد يكونون يف جهد 
املعتربة  املصاحل  من  مصلحة  لفوات  ومشقة، 

شرعًا. 
ويشترط يف احلاجة اليت جتعل الغرر غري مؤثر يف 

العقد شرطان: 
فاحلاجة  خاصة-  أو  عامة  احلاجة  تكون  أن   -1
فيها شامال جلميع  االحتياج  يكون  ما  العامة هي 
فيها  يكون  ما  هي  اخلاصة  واحلاجة  الناس- 
االحتياج خاّصًا بطائفة من الناس كأهل بلد، أو 

حرفة. 
2- أن تكون متعينة- ومعىن تعينها أن تنسد مجيع 
الطرق املشروعة للوصول إىل الغرض سوى ذلك 
العقد الذي فيه الغرر- ألنه لو أمكن الوصول إىل 
الغرض عن طريق عقد آخر ال غرر فيه، أو فيه 
غرر مغتفر، فإن احلاجة إىل العقد الذي فيه غرر 

مؤثر ال تكون موجودة يف الواقع. 
فإذا توافر هذان الشرطان جازت مباشرة العقد 
الذي فيه غرر، لكن جيب أن يقتصر على القدر 
الذي يزيل احلاجة فقط، عمال بالقاعدة املعروفة 

)احلاجة تقدر بقدرها(. 
ال  أنه  ترى  اهليئة  فإن  الضوابط  هلذه  وتطبيقا 
لدى  أمواله  على  بالتأمني  يقوم  أن  للبنك  جيوز 
شركات التأمني التجارية، ألن احلاجة إىل التأمني 
لدى تلك الشركات غري متعينة، ألن البنك ميكنه 
أن يؤمن على أمواله لدى شركة التأمني التعاوين 
 )3( رقم  استفساره  يف  انشاءها  اقترح  اليت 
الشركة  اهليئة عليه- وأصبحت يف حكم  ووافقت 

القائمة. 
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مثلهــا مثــل الضرائــب والمــوت ، أخــالالت 
حياتيــة  حقيقــة  أضحــت  البيانــات  حمايــة 

 : معاشــة 

التحضــريات املفصليــة الازمــة لدعــم جمهــودات 
تليــن ) ختفيــف ( اخطــار الســايرب يف مســتوى 

ــول  ــول ومقب معق

أضحت اليوم البيانات واملعلومات يف عامل األعمال 
فأن  ولذلك   ، للشركات  احلياة  شريان  مبثابة 
امتالك  يشتهون  ال  اليوم  األعمال  يف  املتنافسني 
التصاميم  بل   ، ذاهتا  املادية  الغري  منتجات 
االصول  هذه  أن  إال  ورائها  من  اليت  واالبتكارات 
يتهددها  نفسها  العالية  القيمة  ذات  الفكرية 
أو اخلطر  السايرب  وهو خطر  أال   : متنامي  خطر 
جرائم  دراسات  بعض  اظهرت  لقد   . االلكتروين 
التحريات  تقارير  كذلك  و   ، احلواسيب  وامن 
كل  من   80% حوايل  ان  البيانات   اخالالت  يف 
الشركات تقريبا سوف تعاين من واحد أو اكثر من 
االلكترونية سنويًا.  الشبكات  أمن  أخالالت  وقائع 

مسائل  من  متقدمة  مسألة  اخلصوصية  تعترب 
املتحدة  الواليات  ففي   . املستهلكني  حقوق  محاية 
الي  االمن  بتوفري  االخالل  خطر  أن  جند  لرمبا 
حساسة  معلومات  على  مشتمل  للمعلومات  نظام 
ومصنفة على اهنا ليست للنشر العام ،ويتأثر به 
اىل حتريك  يؤدي  ان  ، ميكن  )الزبائن(  الناس 
وهذا  ؛  ضخمة  مبطالبات  مجاعية  مدنية  دعوى 
املديرين  لدى  متناميا  انشغاال  ميثل  ذاته  حد  يف 
اخلطر  ومديري   ، املالية  ومديري   ، التنفيذيني 

 . بالشركات 

تتطلب اللوائح التنظيمية الرقابية املتعددة املتعلقة 
توفر  أن  األعمال   مؤسسات  من  باخلصوصية 
احلماية لبيانات حساسة معينة ، واينما تواجدت 
مثل هذه البيانات : سواء على الشبكات ؛ أو على 
كتلك   ،  SQL منفصلة  بيانات  قواعد  انظمة 
اخلاصة بتحصيل الضرائب ، واصدار الفواتري ، 
وبالبيانات الطبية والتسويقية ؛  أو عند تواجدها 
؛  املحمولة ، كالالبتوب  على االجهزة احلاسوبية 

أو على الورق . 

اضافة للقوانني واللوائح التنظيمية العامة حلماية 
يف  مقرة  معايري  هنالك  ان  جند   ، اخلصوصية 
صناعات معينة ميكن ان ينجم من عدم االمتثال 

هلا غرامات مالية مباليني الدوالرات . متطلبات 
اخلصوصية التنظيمية الرقابية العامة ، واملعايري 
اخلاصة بصناعات معينة ، رمبا تستخدم من قبل 
حماميي االدعاء كمعيار مرجعي للحرص املعقول 
االمن  توفري  ممارسات  يف  املتوقع  واالحترازي 

 . للمعلومات 

تزداد درجة التعرض خلطر السايرب لدى الشركات 
 ، واحلرجة  احلساسة  بياناهتا  قيمة  منت  كلما 
ولكنه وحلسن احلظ ، ان الشركات ميكنها ايضا 
برزت  فكلما   . اخلطر  هذا  من  نفسها  ان حتمي 
ابتكار  ذلك  يصاحب  بالشبكات  جديدة  اخطار 
اشكال جديدة ملنع اخلسائر – و كذلك منتجات 

 . جديدة  تامينية 

ينبغي على مؤسسات األعمال ان تتفحص املهددات 
المن املعلومات اليت تاتيها من املتطفلني ، والسراق 
من  جيعل  مما   ، الثالث   الطرف  ومقاويل   ،
احلتمي عليها ان تطبق التحوطات الوقائية االمنية 
الالزمة املوصى هبا يف الصناعة اليت تنخرط فيها 
. كما عليها ايضا تفحص التداعيات واالستتباعات 
القانونية ألخطار السايرب ، واالستراتيجيات اليت 
ينبغي ان يتبناها مديرو اخلطر يف هذا الصدد . 

حقيقة  فقط  هي  ليست  البيانات  اخالالت  أن 
ادارة  ملسألة  الراهنة  اخللفية  على  ماثلة  حياتية 
اخلطر يف األعمال التجارية  ، بل هي اقرب الن 
 . تقريبا  األعمال  مؤسسات  من  ألي  اكيدة  تكون 
اكثر  وحيت   ، تقع  ان  ميكن  الشديد  فلالسف 
وتوفري  االمتثال  نواحي  على  تركيزا  املؤسسات 

 . بالبيانات  االخالل  من  لنوع  ضحية  االمن  

احلقيقة هي انه كلما كانت العملية اكرب ، فاهنا 
اكثر  ديناميكيات  ومع   ، تعقيدا  اكثر  دوما  تكون 
خدمة  مزودي  على   اكثر  اعتماديات  كذلك  و   ،
وبالنتيجة   – لالعمال  شركاء  على  أو  خارجيني 

 . بداخلها  للرؤية  اكرب  انكشاف 

أو  يوضع  الذي  الواقي  الدرع  حجم  كان  ومهما 
مستوى التقدم الفين املوجود ، فال احد حمصن 

 . البيانات  اخالالت  هتديد  ضد  متاما 

يتم تعريف »خطر السايرب« بطريقة فضفاضة على 
املالية  أو اخلسارة  الضرر  أو  االذى  احتمالية  انه 
ان  ميكن  الذي  االلكتروين  للخطر  التعرض  من 
ينجم عنه تاثري غري مؤايت على األعمال . وهذا 

افشاء  املؤسسات  من  ولكثري   ، يعين  التعرض 
 ، اوسرقتها  تدمريها   / تعديلها  أو  للمعلومات 
تتعامل  الذي   االلكتروين  املوقع  توافر  فقدان  أو 
من خالله أو فقدان  توافر النظام احلاسويب أو 

 . الشبكة 

كما وان نوع البيانات االكثر تعرضا للخطر لرمبا 
املالية  املعلومات  املؤسسات،  من  ولكثري   ، تشمل 
والطبية ، اضافة اىل املعلومات املصنفة على اهنا 
ذات طبيعة خصوصية أو اليت ليست ماذونة للنشر 

العام .

 كثري من مديري اخلطر صاروا يكتسبون، وبشي 
من السرعة معارف جديدة حول اخطار السايرب 
توفري  يف  بواجبهم  وعيهم  ذلك  يف  مبا   ، لديهم 
الطبيعة اخلصوصية  ذات  الغري  ملعلومات  الوقاية 
أو   ، ختزيبنها  أو   ، جبمعها  يقومون  رمبا  اليت 
استخدامها ، أو التعامل جتاريا فيها ، أو تبادهلا 
اليت  الصناعة  يف  املقبولة  للممارسات  وفقا 
يتعلق  هذه  التعلم  عملية  من  جزء   . فيها  يعملون 
بادراك واقرار ان اخطار السايرب ميكن ان تايت 
 – الثالث  الطرف  من  األعمال  شركاء  من  ايضا 
ووعيهم جبهلهم حول  مستوى  ادراكهم  وبالتايل 
من  االطراف  اؤلئك  عند  املتوفر  املعلومات  امن 
املؤسسات اليت وثوقوا هبا وإستأمنوها املعلومات .  

ان بيئات األعمال الراهنة واملعتمدة بطريقة مكثفة 

أخطار السايبر

)االخطار المرتبطة بأمن أدوات وعمليات وخدمات وخصوصية البيانات/
المعلومات االلكترونية(

حماية مؤسسات األعمال في عصر التقنيات الرقمية

إعداد :
أ/طارق عامر بابكر ـ خبير تأمين 
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مسامية  ماتكون  دوما  والشبكات  احلواسيب  على 
املؤسسات  تعرض  وبذلك    ، للمعلومات  ومسربة 
من مجيع االنواع واالحجام الخطار امن السايرب 

، وملسؤليات قانونية متنامية . 

كثري من هذه االخطار ميكن ان تقود اىل اجراء 
 ، مكلفة  تصحيحية  ملعاجلات  وتدابري  حتريات 
دعاوى  حتريك  ورمبا   ، بالسمعة  إضرار  وايل 
 . األعمال  من  اقل  كسب  وايل   ، مدنية مجاعية 
واذا ما ماثلنا خروج الشبكة بيوم هلبوط اجلليد 
العمل، فاالخالل  العاملون عن  فيه مجيع  يتوقف 
بالبيانات ميكن ان يضاعف مثل هذا التاثري من 

 . عديدة  ملرات  التوقف 

على  العامل  يف  املكثف  االعتماد  من  الرغم  وعلي 
البيانات / املعلومات ، وعلى الشبكات وبرجميات 
تزال  فال   ، باالعمال  اخلاصة  التطبيقات 
املراجعات اليت تتم من خارج املؤسسات و كذلك 
االستشارية  املكاتب  هبا  تقوم  اليت  الدراسات 
املتخصصة تكشف لنا وباستمرار عن نقاط ضعف 
مستوى مجيع  وعلي   ، املعلومات  امن  خطرية يف 

. كذلك  القطاعات 

وكما تظهر ايضا الدراسات، فان مستوى اخلطر 
تتخلل  عندما  يتزايد  ما  عادة  املؤسسات  يف 
تطبيقات  اخلصوصية  الشخصية  املعلومات 
الشخصية  البيانات  ختزن  عندما  أو   ، األعمال 
 SQLاملحددة للهوية يف قواعد البيانات املنفصلة
ويسمح  فيها بالدخول )الوصول( لعاملني كثر من 
الداخل ، أو لشركاء األعمال من خارج املؤسسة . 

 ، األعمال  يف  الرديئة  املمارسات  من  بعضًا  ان 
كالسماح للموظفني بتحميل قوائم كاملة  للزبائن 
)دومنا  االلكتروين  الربيد  طريق  عن  وارساهلا 

العامل  كل  اىل  استعراضي(  مسح  أو  ترشيح 
 . باملؤسسات  ما  بدرجة  شائعة  ،التزال 

اضرار  السايرب حتيط باخلسارة املالية والضرر 
املتطفلني/القراصنة  هجمات  من  ينتج  الذي 
واخطاء املوظفني ، ومن انواع اخرى من االخطار 
يف انظمة املعلومات بالشركة. فقدر الضرر الذي 
جمرد  بني  فيما  يتراوح  لرمبا  حيدث  ان  ميكن 
االزعاج ، وحيت اىل حجم النكبة اليت ميكن ان 
تقوض مبستوى خطري سالمة البيانات وسريتها ، 
وتوافر النظام. اما يف احلالة االخرية ، فيمكن ان 
يتضرر وعلى حنو خطري  مستقبل األعمال نفسه. 

وشلل   ، احلرجة  االساسية  البيانات  تدمري  أن 
ميكن   ، التجارية  املعامالت  وتوقف   ، اخلدمة 
ان يعين كارثة مالية للشركة . كما وان ما يترتب 
ان  ميكن  السايرب  هجمات  من  هجمة  اي  على 
يقعد الشركة ماليا  متاما . وحسب دراسة حديثة 
فان سرقة  السايرب ،  البينات وجرائم  امن  حول 
املعلومات الشخصية تكلف املؤسسات حوايل 710 
 . الواحدة  للحادثة  املتوسط  تقريبا يف  الف دوالر 

مصادر التهديدات : 

على  الدخول  امكانية  )مع  /القرصنة  التطفل   •
الشخصية(.  البيانات 

• اهلجمات املسببه للحرمان من اخلدمة )هجمات 
اليت  السحابية  احلوسبة  ضد  أو  الشبكات  ضد 

. الشركة(  تستاجرها 

•  االبتزاز عن طريق التهديد بافشاء املعلومات .

• اخطاء املوظفني أو اخطاء شركاء األعمال .

• اخللل يف الربجميات .

• املخالفات الفجة/الكبرية لسياسة اخلصوصية . 

• الالبتوبات الضائعة أو املسروقة . 

العاملني  من  السلوك  منضبطة  غري  االطراف   •
اخلدمة  )مزودي   . املقاولني  من  أو  بالداخل 

) اخلارجيني 

• التخلص غري السليم من السجالت الورقية . 

• االشرطة االحتياطية الضائعة أو املسروقة . 

الواقعــة حتــرك  عنــد حتقــق  بإحلــاح  املطلــوب 
: البيانــات  مــن تدفــق  املزيــد  ســريع لوقــف 

الوضع املعهود عادة ، هو ان تعلم املؤسسات عن اي 
حادثة اخالل قانوين من شركات بطاقات اإلئتمان 
أوالبنوك أو شركاء األعمال ، ومن الضحايا أو من 
بنفسها. جيب  تكتشفها  ان  من  اكثر   ، املحامني 
على املؤسسات ان تتفاعل على حنو فوري، متبعة 
يف  ذلك بعناية خطتها املعدة لالستجابة والتعامل 
 . املشكلة  طبيعة  معامل  ولتحدد  االخالالت  مع 
وعليه ، يتوجب ان يستنفر خرباء التحري الفين 
للحواسيب اخلارجيون واملحامون ، ويطلب منهم 
التعليمات الالحقة . سوف حتتاج الشبكة  انتظار 
حنو  على  عليها  كانت  اليت  حالتها  اىل  تعاد  الن 
اىل  ستؤدي  توقف متر  ساعة  اي  ان  اذ   ، حيين 
ضياع يف االيرادات بسبب فقدان عمليات الشبكة .

اخلرباء  يتأهب  ان  جيب   ، االثناء  هذه  يف 
املتخصصون يف العالقات العامة لكي يوفروا دعما 
االستفسارات  على  االجابة  يف  باملساعدة  اضافيا 
املثارة من شكاوى الزبائن اليت تطلقها الوسائط 

 . االخبارية 

ان اي اخفاق يف اختاذ التدابري الضرورية املقرة يف 
الصناعة املعنية  لتوفري االمن للبيانات الشخصية 
، ومع حتوطات وقائية احترازية ومعقولة – مبعين 
املستقبلي  التضرر  فرصة  وتليني  ختفيف  اخر 
الواقعة  حدوث  بعد  حيين  حنو  على  للضحايا 
السيئة – ميكن ان ينتج عنه تكاليف مالية مقدرة 

 .

مسائل  حتكم  تنظيمية  ولوائح  قوانني  هنالك 
املؤسسات  من  تتطلب  ما  وعادة   ، اخلصوصية 
 ، البيانات  امن  من  معقوال  مستوى  حتشد  ان 
وتدابري خاصة مبسالة اخلصوصية لتوفري الوقاية 
للمعلومات املصنفة على اهنا غري مأذونة النشر . 

باالستجابة  باستمرار  احلكومية  الوكاالت  تقوم 
والتفاعل مع التطورات املستجدة يف بيئة االخطار 
، وذلك بأقتراح التشريعات اليت يقصد منها ان 
حتكم الكيفية اليت يتوجب ان حتمى هبا املعلومات 
ضد االخطار الكامنة ، وتلك اليت يتوجب ان ينبه 
هبا الضحايا ، من ما جيعل االمر على قدر من 
وتساير  تواكب  ان  يف  املؤسسات  على  الصعوبة  

 . املفروضة  االمتثال  وواجبات  املعايري اجلديدة 
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يف هذه االثناء ، كثري من هذه القوانني احلمائية 
ويسعون   ، املدعية  االطراف  مستشارو  يرصدها 
التقاضي  للحرص يف حاالت  الستخدامها كمعيار 

يف الدعاوى املدنية اجلماعية . 

بعــد استــــراتيجي مهــــــم فـــــــي ادارة خطــر 
الســايبر: 

انشــــــاء عـــــــدة طبقــــــات مـــــن وســــــائل الضبــط 
ــي :  ــي الوقائ التحوط

مبا انه ليس باالمكان منع اخالالت امن املعلومات 
متامًا، فعليه يكون التحضري والتهيئ املسبق ملثل 
من  كجزء  االمهية  غاية  مسألة يف  احلاالت  هذه 
لدى  السايرب  خطر  الدارة  الكلية  االستراتيجية 

األعمال.  مؤسسات 

وحلد  يشبه،  وللخصوصية  للبيانات  االمن  توفري 
كان  الوسطى.  القرون  يف  احلصن  فكرة  بعيد 
املائية  املوانع  يستخدمون  الوقت  ذلك  يف  الناس 
اخلفية  واملمرات  العالية،  واالسوار  والعوائق   ،
مسافة  على  املهامجني  البقاء   اخرى  ووسائل   ،
بعيدة – اي ،تبين مدخل امين مكون من طبقات 
واخلصوصية  املعلومات  امن  خرباء  متعددة. 
املائي لوصف  للخندق  املجاز  التشبيه  يستخدمون 
املؤسسة  اصول  محاية  هبا  ميكن  اليت  الطرق 
الشبكات  على  واملستندة  املتواجدة  الفكرية 
والبيانات االلكترونية. حنن اليوم تستخدم ضوابط 
حتكم وسيطرة )رقابة( بشرية وفنية ؛ كاجلدران 
املضادة للحريق ، والتصاميم الطبغرافية املتفردة 
وكواشف   ، السرية  املرور  وكلمات   ، للشبكات 
النظرية  االكترونية  واملواقع   ، والتطفل  اهلجمات 
االحتياطية،  اخلدمة  ومشغالت   ، املرآة  خليال 
واحلوادث،  االمنية  البيانات  تدوين  ودفاتر 
االخفاء.  واخريا   ، الفايروسات  ضد  واحلماية 
مدخل  اليوم  اخلرباء  يستخدم  النحو  هذا  وعلى 
الطبقات االمنية لتجزئة موارد الشبكة واملعلومات 
عن طريق الفواصل ، ويضيفون كذلك كثريا من 
الرتابة والتكرار واالخفاء يف الشبكات االلكترونية.

فإذا ما وضعنا يف بالنا ان معظم الشركات ليست 
بالضرورة واعية لعنصر اخلطر ، بل هي باملقابل 
واعية بالطبع ملسألة »اخلسارة« . فالثابت دومًا هو 
ان هنالك خطر متبقي )عدم تاكد( ، وعليه تكون 
الشركة  بامكان  كان  اذا  عما  هي  حينئذ  املسألة 
امتصاص التكلفة النامجة من عدم التاكد هذا . 
وحىت اذا ما كانت هنالك ضوابط حتكم متعددة 
سخية  وميزانية   ، مؤهلون  وعاملون  الطبقات، 
افضل  وحىت   ، انه  اال   ، االمن  لتوفري  للصرف 
الشركات يف هذه النواحي ميكن ان تصاب من مثل 
هذه املهددات . كما ان هنالك نقاط ضعف شائعة 
و مشتركة فيما بني كثري من املؤسسات ، وبغض 

النظر عن حجمها أو القطاع الذي تعمل فيه.

لضرر خطر السايرب خصائص شبيهة بتلك اليت 
السايرب  فخطر   . البيئي  التلوث  اضرار  توجد يف 
وبدينميكيات  التأثري،  كمون  خباصية  يتسم 
وأن   ، والنتيجة  السبب  بني  للعالقة  مستترة 
التعرض له ميكن ان يكون مدمرًا يف املدى الطويل.

وهلذا السبب ، جيب على شركات التأمني ، وعلى 
استباقية  خطوات  تتخذ  ان  املستامنة  املؤسسات 
تأمني  يوفرها  اليت  التغطية  مدى  لتوضيح  قبلية 
خطر السايرب . كما جيب عليهم ايضًا أن يتقفوا 
 ، الشبكة  يف  تقع  اليت  احلوادث  آثار  وبإستمرار 
وعندما يتقدم املستأمن باي مطالبة ، فيجب ان 
وتوفري  واالستقصاء  للتحري  عملية  هنالك  تكون 
ارفع  تستخدم  واليت  املتطلبة  احلينية  املعاجلات 
االدلة  وتوفري  اجلنائي  البحث  فنيات  واحدث 

  . باحلواسيب  اخلاصة 

من  املرفوعة  املطالبات  مع  التعاطي  سيحتاج 
الشبكة  عن خسائر  ثالث  من طرف  أو  املستأمن 
اخلطر  مديرو  يستخدم  ان   ، املعلومات  وخسائر 
اليت  اخلدمات  املطالبات  وادارة   ، بالشركات 
يقدمها اخصائيو البحث وتوفري االدلة احلاسوبية 
اليت  االضرار  تفاقم  معاجلة  يف  لتساعدهم 
»باخلسارة«  ولتأييد احلقائق اليت حتيط  حدثت، 
اخلرباء  هؤالء  مثل  ان   ، االساس  ففي   .
املتخصصون هم الذين يقدمون املساعدة خلرباء 
القانونيني حىت  للمستشاريني  أو  اخلسائر  تسوية 
يتوصلوا اىل اجابات حمددة حول هوية االشخاص 
ذوي العالقة بالواقعة ، وماهية طبيعة املطالبة ، 

. الواقعة  حدثت  وكيف  وأين  ومىت 

الفنية يف  اخلدمة  تقدم  اليت  اجلهات  من  بعض 
ان  ايضا  ميكنها  االدلة  وتوفري  اجلنائي  البحث 
واعادهتا  البيانات  استرجاع  عمليات  يف  تساعد 
االسكشايف  البحث  فنيات  ان  عليه.  كانت  ما  اىل 
يف  قدرة  على  تنطوي  االدلة  وتوفري  احلاسويب 
املحافظة على االدلة احلاسوبية املتوافرة واملخزنة 

كذلك  و   ، بيانات ممغنطة  أو  معلومات  يف شكل 
يقوم   . وتوثيقها  واستخالصها  معاملها  حتديد 
للعتاد  والفحص  بالتحري  املتخصصون  هؤالء 
احلاسويب وللربجميات ، مبا يف ذلك حركة سري 
الربيد االلكتروين ، مستخدمني يف ذلك اجراءات 
اليت  االدلة  على  احلصول  من  متكنهم  قانونية 
تربهن أو تنفي اي من االدعاءات املرفوعة، واليت 
حتت  التعويض  مبطالبات  االدعاء  ايضًا  تشمل 
البوالص اليت تغطي اخطار السايرب . كما ينطوي 
جزء من هذا التحري على مراجعات تشتمل على 
حتليل لالدلة ، والتتبع الزمين للواقعة ، وتكوين 
ولرمبا حماكاة إلعادة  فرضيات ملسار اهلجمة ، 
حدوثها ) دورة تغذية راجعة يف إطار ادارة اخلطر 

. )

ينبغي  يتمحور حول اخلطر،  الذي  املناخ  يف هذا 
على مؤسسات األعمال ان تفكر مليئُا حول الكيفية 
الخالالت  وتتهيأ  حتًضر  ان  من  متكنها  اليت 
اليت  االخرى  االخطار  من  الي  كذلك  و  البيانات 
التحضريات يف هذا  . ان افضل  لرمبا تصاحبها 
تعقيد  حقيقة  باقرار  تبدأ  اليت  تلك  هي  الصدد 
تنظيم  يتم  وبالتايل   ، الوقائع  هذه  مثل  تركيبة 
ضوابط  وتطبيق   ، ملقابلتها  القانونية  املوارد 
التحوط الوقائي ، وعلى ضوء ذلك اختيار احلماية 

. املالئمة  التأمينية 

احللبة  هذه  يف  يقني  اصاًل  هنالك  كان  ما  فإذا 
للتعويض  مطالبتني  اي  هنالك  ليست  انه  فهو   ،
تتشابه يف كل شئ . ففي اي من احلالتني نلحظ يف 
جانب املهاجم مهارات خمتلفة ، ودوافع ومطامع 
خمتلفة ايضًا؛ اما يف جانب املؤسستني الضحيتني 
فنجد ان هنالك مقاطع بيانية متفردة للتحوطات 
املتأثرة  ولالنظمة   ، هلا(  لالفتقار  )أو  الوقائية 

 . البيانات  وللخسائر يف  باالعتداء، 
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مقاالت

بعدم  الهتامات  التأمني  قطاع  يتعرض  ما  كثريا 
تسديد املستحقات أو عدم الوفاء بنصوص وثائق 
التأمني ، لكن يف املقابل تتعرض شركات التأمني 
لعمليات احتيال من االفراد يف عدد من املجاالت 

التأمينية.
اليوم،  وليده  ليست  التأمني  يف  االحتيال  حاالت 
أو  الغربية  باملجتمعات  يتعلق  األمر  كان  سواء 
الشرقية، لكن الفرق أن الدول الغربية استطاعت  
احلاالت،  هذه  ملثل  واضحة  قوانني  تشرع   أن 
كل  بني  احلاالت  وتتنوع  بدقة،   معها  ويتعاملون 
ال  اليت  الدول  لدى  احلاالت  وتزداد  واخري  دولة 

فاعلة. تأمينية  رقابة  بأنظمة  تتمتع 
وفقًا  العاملي  املستوى  على  االحتيال  معدالت 
املئة،  يف  و17   15 بني  ما  يتراوح  للدراسات، 
والتأمني الصحي تقع فيه أكرب نسبة من عمليات 
التأمني  أنواع  مث  املركبات  تأمني  يليه  االحتيال، 
األخرى«. ولك أن تتخيل قيمة املطالبات االحتيالية 
إذا علمت أن حجم أقساط التأمني الطيب املهولة  
أنه  اال  الرقم استنتاجي من بعض اخلرباء  وهذا 
هبذا  متكاملة  معلومات  أو  احصائيات  ألتوجد 
أسرع  يف  سدها  جيب  ثغرة  وهي  اخلصوص 
العالقة  وأطراف  املشرعني  قبل  من  ممكن  وقت 

املختلفة. التأمينية 
جيب أواًل أن نعرف بدقة معىن الغش أو االحتيال 
له  املؤمن  به  يقوم  كاذب  ادعاء  فهو  التأمني،  يف 
مقدم  أو  احلادث  يف  املتضرر  الثالث  الطرف  أو 
ملفقة خلدمة  ببيانات  اإلدالء  خالل  من  اخلدمة 
املال  لكسب  أو  الشخصية،  منفعته  أو  مصلحته 
من التأمني عن طريق اخلداع، وظاهرة االحتيال 
لكنها  نشاطًا،  أو  بلدًا  تستثين  وال  العامل  تعم 
منتشرة بشكل خاص يف نشاط التأمني. فعمليات 
نسبتها  تتخطى  التأمني  شركات  على  االحتيال 
%60 من إمجايل حاالت الغش واالحتيال اليت تقع 
يرون يف  املحتالني  ألن  األخرى  األنشطة  كافة  يف 
التأمني أرضًا خصبة ومناخا مالئما . وتصل نسبة 
املطالبات االحتيالية يف أسواق التأمني العاملية إىل 
%15 من إمجايل املطالبات اليت تسددها شركات 

سنويًا. التأمني 
وملواجهة هذه الظاهرة املقلقة كما اشرنا مسبقا« 
من  ملحاربتها  صارمة   لقوانني  لسن  حتتاج  اهنا 
الوعي  درجة  رفع  جيب   كما  األطراف...  مجيع 
مع  التعامل  مث  الظاهرة  تلك  خبطورة  العام 
وبالتايل  شديدين،  وحرص  باحترافية  املطالبات 
تسويتها  يتم  لن  مطالباهتم  أن  العمالء  أدراك 
والتدقيق  التحقيق  من  لنوع  اخلضوع  بدون 
التأمني   شركات  تقوم  ان  جيب  كما  واملراجعة. 
مع  والتعامل  للكشف  خاصة  وحدات   بأنشاء  
مدربة  بكوادر  جمهزة  واالحتيال  الغش  مطالبات 
االحتيالية  املطالبات  اكتشاف  أساليب  على 
متقدم  معلومايت  نظام  وتطوير  معها.  والتعامل 
الكتشاف االحتيال .وتبادل املعلومات بني شركات 
التأمني و االحتفاظ بإحصائيات عن أكثر املناطق 

وأنواعها، وطرقها  االحتيال  فيها  يقع  اليت 

االحتيال على شركات التأمين وكيفية محاربته

بقلم / امين عثمان - خبير تأمين
aosman@burujinsurance.com
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ثقافة تأمينة

ألخطار  يتعرضون  أشخاص  بني  يتم  اتفاق  هو 
حمددة هبدف تاليف األضرار الناشئة عرب إنشاء 
أساس  على  فيه  اشتراكات  إيداع  يتم  صندوق 
اليت  األضرار  عن  التعويض  منه  ويتم  التربع، 
األخطار  وقوع  جراء  من  املشتركني  أحد  تلحق 

منها. املؤمن 

من  خمتارة  هيئة  التأمني  صندوق  إدارة  وتتوىل 
بأجر  مسامهة  شركة  تديره  أو  الوثائق،  محلة 
موجودات  واستثمار  التأمني  أعمال  بإدارة  تقوم 

الصندوق.

جلان  اإلسالمية،  التأمني  شركات  على  وتشرف 
رقابة شرعية للنظر يف عقود التأمينات ويف قانون 

الشرعية. الناحية  الشركات من 

ويرتكز التأمني اإلسالمي على مبدأ التعاون وعلى 
لعمليات  املالية  االعتمادات  بني  الفصل  أساس 
املسامهني،  عمليات  وبني  )التكافل(  التأمني 
وبالتايل ترحيل ملكية تلك االعتمادات والعمليات 

الوثائق. حاملي  إىل  هبا  اخلاصة 

يف  يتم  فإنه  اإلسالمي  التأمني  نظام  وحسب 
على  املالية  الفوائض  توزيع  مالية  سنة  كل  هناية 
اإلدارية، حيث  املصاريف  اقتطاع  بعد  املشتركني 
ال حتتفظ الشركة أو املسامهون فيها بأي فوائض 

نقدية.

شركة  يديرون  الذين  املسامهون  يستثمر  كما 
موجودات  الوثائق  محلة  عن  بالنيابة  التأمني 
هبا  املحتفظ  االحتياطات  يراكم  الذي  الصندوق 
مكافأة  تتم  وعليه  واملخصصات،  والفوائض 
األرباح  من  نسبة  على  حبصوهلم  املسامهني 

االستثمارات. هذه  من  املحققة 

كبري  عدد  التكافلي  التأمني  جبواز  أفىت  وقد 
الفقهية  املجامع  من  وعدد  العصر  علماء  من 
واهليئات العلمية الشرعية، كاملجمع الفقهي التابع 
التابع  الفقهي  ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، واملجمع 
العلماء يف  كبار  وهيئة  اإلسالمي،  العامل  لرابطة 
اإلسالمي،  لالقتصاد  األول  واملؤمتر  السعودية، 

والبحوث. لإلفتاء  األورويب  واملجلس 

ثالث عالقات
ويشمل التأمني اإلسالمي ثالث عالقات تعاقدية، 

األوىل عالقة املشاركة بني املسامهني اليت تتكون 
هبا الشركة من خالل النظام األساسي وما يتصل 

به.

وبني صندوق  الشركة  بني  الوكالة  والثانية عالقة 
حيث  من  أما  اإلدارة،  حيث  من  الوثائق  محلة 
وكالة  أو  مضاربة،  عالقة  فهي  األستثمار 

. ر الستثما با

محلة  بني  بالتربع  التزام  هي  الثالثة  والعالقة 
والصندوق. الوثائق 

الفرق
والتأمني  اإلسالمي  التأمني  بني  األبرز  الفرق 
على  يقوم  األول  أن  هو  التقليدي،  التجاري 

فكرة  على  فيقوم  الثاين  أما  التعاون،  فكرة 
بني  الفرق  الربح يف  هذا  ويتمثل  للشركة،  الربح 
والتعويضات  العمالء  من  املحصلة  االشتراكات 

الضرر. أصاهبم  ملن  املعطاة 

اليت  التربع  عقود  من  يتشكل  اإلسالمي  والتأمني 
األخطار،  تفتيت  على  التعاون  أصالة  هبا  يقصد 
املعاوضات  عقود  من  فهو  التجاري  التأمني  أما 

االحتمالية. املالية 

التأمني  شركات  تقوم  اإلسالمي  التأمني  ويف 
األستثمار  لصيغ  وفقًا  األموال  فائض  باستثمار 
التجاري  التأمني  تقوم شركات  بينما  اإلسالمية، 
الفائدة. لنظام  وفقًا  األموال  باستثمار  التقليدي 

 تتولى إدارة صندوق التأمين هيئة مختارة من حملة الوثائق

 يرتكز التأمين اإلسالمي على مبدأ التعاون وعلى أساس الفصل بين 
االعتمادات المالية لعمليات التأمين )التكافل(

 التأمين اإلسالمي يتشكل من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون 
على تفتيت األخطار
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حوارات

حدثينا عن شركة السامة للتأمن؟
أعماهلا  وبدأت  الشركة تأسست يف عام 1992م 
ترخيص  متنح  شركة  كآخر  1993م-  العام  يف 
من وزارة املالية هيئة الرقابة على التأمني ملزاولة 

أعمال التأمني يف السودان.
قانون  تعديل  بعد  رخصة  منحت  شركة  وأول   
النهج  على  تسري  الشركات  كل  لتصبح  التأمني 

اإلسالمي وهي بذلك ولدت متفردة.
والشركة هي واحدة من شركات البنك اإلسالمي 
قيمة  من   80% من  أكثر  ميتلك  والذي  السوداين 
لبعض  أيضًا  مملوكة  األسهم  ومتبقي  األسهم 

مسامهي البنك اإلسالمي السوداين .

النجاحات اليت استطاعت حتقيقها شركة السامة 
للتأمن؟

الشركة حققت منوًا واضحًا يف السنوات األخرية 

سواء على مستوى حجم األقساط وأيضًا السرعة 
والتميز يف سداد املطالبات.

لتغطية  متنوعة  تأمينات  إدخال  إىل  باإلضافة 
احلياة  مناحي  تطورت  كلما  املتزايدة  املخاطر 

وزادت املخاطر.
ما الذي مييز شركة السامة للتأمن ؟

شركة  أول  هي  التوايل  على  سنتني  ويف  الشركة 
السنوي  الترخيص  متطلبات جتديد  بإكمال  تقوم 

للشركات من السادة هيئة الرقابة على التأمني.
حساباهتا  إجازة  يف  األوىل  الشركة  هي  وأيضًا 
اخلتامية وإقامة اجلمعية العمومية حلملة الوثائق 

و كذلك محلة األسهم.
الشركة  توسعت   2014 العام  بنهاية  هلل  واحلمد 
وأمتدت فروعها ومكاتبها يف كافة واليات السودان 
، كما لدينا مكتب بصالة املغادرة مبطار اخلرطوم 
الدويل يقوم بتأمني السفر بالتعاون مع شركة ماب 

فريي.
املسئولية  يف  للتأمن  السامة  شركة  دور 

اإلجتماعية؟ ودعمها لألعمال اخلريية؟
املسئولية  يف  فعالة  بصورة  الشركة  سامهت 

اإلجتماعية وذلك من خالل املشاركة يف محالت 
خريف  يف  واألمطار  السيول  فترة  أبان  عالجية 
والدواء  األطباء  بتوفري  وذلك   –  2014 العام 
 « منظمة  مع  بالتعاون  الثالثة  العاصمة  مدن  يف 
استقرار الشباب » وأيضًا عملت الشركة محالت 
اخلرطوم  ومعرض  اجلامعات  يف  تأمينية  توعية 
الدويل هذا باإلضافة إىل الدعم املباشر جلهات 

متعددة.
هل أنت راضية عن أداء سوق التأمن السوداين؟

االستاذة تماضر ابو القاسم  المدير العام لشركة السالمة للتأمين

السوق السوداني يقوم بدوره كاماًل في تغطية المخاطر 

بنهــاية العام 2014توسعت 
الشــــركة وامـــتدت فروعها 
ومكاتبهــا في كافة واليات 

السودان

ســـاهمت الشـــركة بصورة 
فعــــــــالة في المسئـــولية 
االجتمــــــــــاعية من خــــــالل 
المشــــــــاركه في حمــــالت 

عالجية

أول للتأميـن  السـالمة  شـركه   تعتبـر 
 شـركه منحـت رخصـه مزاولـة التأمين على
القانـون تعديـل  بعـد  اإلسـالمي   النهـج 
 فـي الســــــــودان وحققــــت الشـــــــــــــــركة
 نمـوًا واضحـًا فـي السـنوات األخيـرة على
  مسـتوى حجـم األقسـاط وأيضـًا السـرعة

والتميز في سداد المطالبات .

متنوعـة تأمينـات  إدخـال  إلـى   باإلضافـة 
 لتغطيـة المخاطـر المتزايـدة كلما تطورت
 مناحي الحياة وزادت المخاطر. وللوقوف
 علـى حجـم االنجـاز الـذي تحقـق كان البـد
 لنـا مـن الجلوس الـى قائد هذة اإلنجازات
 األسـتاذة تماضـر ابـو القاسـم مديـر عـام
فـي كبيـرا  نجاحـا  اثبتـت  والتـي   الشـركة 
والعربـي السـوداني  التأميـن   سـوق 
 ايضـا فهـي اضافـه الـى كونهـا مديـر عـام
منصـب تحتـل  للتأميـن  السـالمة   شـركه 
 اميـن المـال فـي اتحـاد شـركات التأميـن
مـن وهـي  السـودانية  التأميـن   واعـاده 
 االعضـاء النشـطين  فـي اإلتحاد العالمي
اإلسـالمي والتاميـن  التكافـل   لشـركات 
انجـازات حـول  وناقشـناها  اليهـا   جلسـنا 
 الشـركة وقضايـا التأميـن التكافلي فالي

الحـوار مضابـط 
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حوارات

تغطية  يف  كاماًل  بدوره  يقوم  السوداين  السوق 
املخاطر وإذا مت حساب ما تسدده شركات التأمني 
لوجدنا  للمتضررين  مطالبات  من  العام  خالل 
اليت  املناطق  يف  العمل  إستقرار  يف   الفضل  أن 
تعرضت للخسائر ومت تعويضها يعود إىل شركات 
التأمني اليت سامهت يف تدوير مسرية العمل دون 

تضرر ألصحاب العمل أو العاملني.
يف  التكافلي  التأمن  تعترض  اليت  املعوقات  أهم 

نظرك؟
معوقات التأمني التكافلي كثرية ومن ضمنها أرتفاع 

تكلفة توزيع األرباح حلاملي الوثائق الصغرية.
حيمل  اإلصدار  وقت  يف  األقساط  سداد  -عدم 
إىل  باإلضافة  اإلعادة  أقساط  عبء  الشــركــــات 
من  وغريها  الدمغة  ورسوم  اإلدارية  املصروفات 

الرسوم احلكومية.
تضمن  تكافلية  إعادة  شركات  قيام  -ضرورة 
الشركات  من  املتجهة  األقساط  كافة  إستيعاب 

التكافلية حىت تنجح التجربة.
دوركم يف  ماهو  العاملي  اإلحتاد  بصفتك عضو يف 
والتكافل  التأمن  لشركات  العاملي  اإلحتاد  دعم 

اإلسامي؟
التكافلي  التأمني  لشركات  العاملي  اإلحتاد 
وقد  واملساندة  الدعم  كل  منا  جيد  واإلسالمي 
رحبنا جدًا باإلدارة اجلديدة إلاحتاد – األستاذ/ 
جيدة  بصورة  اإلحتاد  عمل  حرك  والذي  سراج 

ونسأل اهلل له التوفيق والسداد.
يف  العاملة  الكوادر  وتأهيل  تدريب  يف  رؤيتك 

التأمن؟
العاملني بشركات التأمني هم العنصر األساسي يف 
جناح الشركات لذا جيب أن يكون هناك إهتمام 
املجاالت  مجيع  يف  والتأهيل  بالتدريب  جدًا  كبري 
من  إليه  وصلت  ما  على  الشركات  حتافظ  حىت 

مكانه.
وإمتحان  شهادات  هناك  تكون  أن  ودائما نتمىن 
ملمارسة مهنة التأمني ونتمىن أن يكون ذلك بشكل 
تدرجيي - شهادة تسمح للخريج بالعمل يف مدخل 

فترة  مرور  بعد  متقدمة  شهادة  مث  ومن  اخلدمة 
حمددة من املمارسة حىت يترقى املكتتب إىل درجة 
التأمني  سوق  يف  العمل  تقنني  ليتم  وهكذا  أعلى 
النهوض  يف  يساعدوا  أكفاء  بأشخاص  السوداين 

بصناعة التأمني يف السودان.

كلمة أخيرة:-
لشركات  العالمي  لإلتحاد  أتمنى  أخيرًا   •
التـــــأمين والتكــــافل اإلسالمي مزيدًا من 
النجـــاح وأن يحقق الله على أيديهم النهضة 
الكاملة للتأمين التكافلي. والشكر للمجلة 

ولكل العاملين بها.

• وال يفوتني أن أحيي الزمالء في سوق 
التــــأمين الســـــــوداني وأســـــــواق التــأمين 
لهم ولألمة  أتقدم  وأن  والعالمية  العربية 
اإلســـــالمية بالتهــــــــاني بمنـــــــــاسبة مـولد 

المصطفى صلى الله عليه وسلم. 
سائلة الله للجميع الصحة والتوفيق.

للتأمين  وأن أشيد بأسرة شركة السالمة 
العاملين ووكالء  مجــــلس اإلدارة وجميــــع 
الشـــــــركة وعمــــالئها األكارم – والتهـــاني 
للزمــــــالء بهيئـــــــة الرقـــــــابة عــــــلى التــأمين 

وبشركات اإلعادة داخل وخارج السودان.

اإلتحــــاد العلـــمي لشـركات 
التــــــــــأمين والتكــــــــــــافل 
اإلســـــــالمى يجد منــــا كل 

الدعم والمساندة 

نتمني أن تكـــــــــون هنالك 
شهادات وامتحان لممارسة 

مهنة التأمين 
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منوعات

كان أشهر املعمرين من صحابة رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم حسان بن ثابت بن حرام األنصاري 
شاعر الرسول وقد عاش  مائة وعشرون سنة منها 
كذلك  و   . االسالم  ومثلها يف  ستون يف اجلاهلية 
املؤمنني  أم  أخ  ابن  خويلد  بن  حزام  بن  حكيم 

خدجية بنت خويلد رضي اهلل عنها .

املعمرين  بكثرة  العامل  املناطق يف  بعض  اشتهرت 
الذين جتاوز عمرهم املائة ، منها اليابان وبعض 
احلياة  ألمناط  هنا  وسنتعرض  اآلسيوية  البالد 

لبعض املعمرين من اليابان وايطاليا.

نستخلص  املعمرين  حياة  ومنط  عادات  ومن 
النقاط التالية :

وغري  )الكاملة  بالبقول  غنية  وجبات  -تناول 
مقشورة أو معاجلة( واألمساك واخلضروات.

احلمراء  اللحوم  من  جدا  قليلة  كمية  -تناول 
والبيض ومشتقات األلبان .

- عدم وجود ضغط  وأرق وقلق يف حياهتم اليومية 
.

بالعزلة  الشعور  وعدم  املجتمع   داخل  -العيش 
والتمتع برعاية األسرة الكبرية ) صدق اهلل حيث 

يقول » وإما يبلغن عندك الكرب أحدمها أو كالمها 
.. » اآلية. فنجد أن اآلية حتدد وجود الوالد املسن 
عندك   « كلمة  ذلك  على  تدل  كما  أبنائه  بيت  يف 
األسرة  بيئة  يف  بالبقاء  تكرميه  اىل  إشارة  يف   «

الدافئة (.

وممارسة  عايل  جسماين  نشـــــاط  -مستوى 
حىت  واملشي  باحلديقة  االهتمام  مثل  احلركة  

أعمار متقدمة .

-  االهتمام باجلوانب الروحية من صلوات وتعبد 
والقلق  األرق  من  التخلص  اىل  ذلك  يؤدي  حيث 
واراحة الدماغ )صدق من قال أن ثلثا اهلرم هم ، 
وجند أن اهلم ميثل ثلثا اهلرم حىت يف احلروف( 

.

ومن البالد اليت اشتهرت بكثرة املعمرين اليابان 
وبصفة خاصة جزيرة أوكيناوا اليت يعيش معظم 
سكاهنا على نظام غذائي يتمثل يف ثالث وجبات 
من السمك أسبوعيا وكميات كبرية من البقوليات 
ومنتجات  واخلضروات  املقشورة  غري  الكاملة 
كميات  غريهم  من  أكثر  يتناولون  كما   . الصويا 
من وجبة توفو  tofu  املصنوعة من لنب الصويا 
بشكل أساسي و كذلك وجبة أعشاب حبرية تعرف 
باسم كونبو  konbu  . كما يكثر عند سكان هذه 
احلبار  مثل  البحرية  املأكوالت  تناول  اجلزيرة 
مبادة  الغنية    octopus واألخطبوط     squid
خفض  اىل  تؤدي  قد  اليت    taurine التورين  

الكوليسترول وضغط الدم . 

2013م  عام  السعودية  اخلطوط  جملة  نشرت 
تقـــــــــريرا عن معـــمر يدعى سلفـــــــادور كـــــاروسو 
عـــــــاش ست سنوات فوق املائة يف قرية مولوشيو 
بايطاليا وكان فوق املائة حينما كان ميارس حياته 
ميالده  تاريخ  عليها  لوحة  ويضع  طبيعي  بشكل 

1905/11/02  فخورًا بذلك .

البحوث  حقل  يف  العاملني  بعض  حاوره  وعندما 
بالصحة  ومتتعه  الطويله  حياته  سر  عن  الطبية 
أجاب متبسما أنه جتنب اخلمر والتدخني والنساء 
معظـــم  كان  صبيا  كان  حينـما  أنه  وأضاف   .
مـا  ونــــــــــــادرًا  والبقـــوليــات  التـــني  مثار  طعــامه 

تناول اللحم األمحر .

جمال  يف  يعملون  أطباء  عدة  رأي  اتفق  ولقد 
الصحة العامة وطب املجتمع أن من أهم األسباب 
واحليوية  بالصحة  يتمتعون  املعمرين  جتعل  اليت 
حمدد  لنظام  اتباعهم  هو  أعمارهم  أواخر  حىت 
يف تناوهلم لوجباهتم . فقد ذكر عدد من املعمرين 
أهنم ال يتناولون شيئًا بني الوجبات وأهنم مل يكونوا 
 . الشبع  جيربوا  مل  أهنم  مبعىن  األكل  يف  هنمني 
وهذا جيعلنا خنتم مقالنا بقول رسول اهلل » حنن 
قوم ال نأكل حىت جنوع وإذا أكلنا ال نشبع » حيث 
على  الطعام  ادخال  عدم  النبوي  اهلدي  يوضح 
الطعام واالمتنــاع عن األكل بني الوجبات كما يدلنا 

على عدم االفراط يف األكل لـــــــــــــدرجة الشبع .

المعمـــــرون  فــــــوق المـــــائــة
Longevity on beyond 100

بقلم/ يحى عبد العال

yanub123@gmail.com
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فعاليات

احلمد هلل والصالة على رسول اهلل وآله وصحابته 
أمجعني

السيدات والسادة ... ضيوفنا األعزاء

على  الثالثة  للسنة  باستضافتها  جيبويت  تفخر 
يف  اإلسالمية  للمصارف  السنوية  للقمة  التوايل 

أفريقيا . وإنه ملن دواعي سروري أن أرحب بكم يف 
بلدكم جيبويت وأن جنتمع مرة أخرى حول مشروع 
مشترك يوحدنا وخيدم مصاحلنا االستراتيجية .

بعض  يف  اإلسالم  أن  فيه  جند  الذي  الوقت  يف 
حتيطه  منصف  غري  تصنيف  من  يعاين  البالد 

العار ،  للتمييز وإحلاق  الشكوك ويتعرض أحيانا 
فإنه من دواعي اإلعتزاز أن جند جماالت أخرى 
أشارت  الذي  الوقت  ففي   . اإلسالم  فيها  يتفوق 
فيه أصابع اإلهتام اىل التمويل التقليدي ملسئوليته 
عن األزمات اليت حلقت باالقتصاد العاملي نشعر 
ويتمنون  يبحثون  الناس  أن  جند  حينما  بالرضا 
العواصم  كربى  يف  اإلسالمي  التمويل  تطبيق 
الغربية . ومن بواعث الرضا احلقيقي لنا أن نعلم 
يف  متناميا  جناحا  حيقق  اإلسالمي  التمويل  أن 

قارتنا.

وهذا احلماس والوله يف قارتنا للتعامل مع التمويل 
وخصوصيته  أصالته  شك  بال  يفسره  اإلسالمي 
أيديولوجية  تدفعه  التقليدي  التمويل  أن  فكما   ،
اإلسالمي  التمويل  فإن  الليربالية  وفوق  ليربالية 
حتكمه  دينية  وأخالق  قيم  جمموعة  على  مبين 
 . املضاربة  جتاوزات  من  وحتميه  الداخل  من 
أيضًا  يظهر  احلماس  هذا  فإن  آخر  جانب  ومن 
يف حقيقة أن هذا املنهج التمويلي هو الذي تتقبله 
مكونات اهلوية التقليدية واألعراف يف جمتمعاتنا . 
وبلدنا منوذج ساطع هلذا احلماس والوله بالتمويل 
اإلسالمي ، ففي أقل من عقد من الزمان متكنت 
حصة  على  االستحواذ  من  اإلسالمية  املصارف 

 . السوق  مقدرة من 

مل  بالدنا  يف  املوجودة  اإلسالمية  املصارف  إن 
املزدوج  االحتكار  من  اخلروج  من  فقط  متكننا 
أيضًا يف  ساعدت  ولكنها  علينا  املفروض  اخلانق 
احلصول  فرص  حتسني  وبالتايل  العرض  تنويع 

. التمويل  على 

وليس من باب املبالغة القول أن املصارف اإلسالمية 
منو  يف  دورًا  تلعب  بالدنا  يف  املوجودة  األربعة 

. الزمان  من  عقد  منذ  اجليبويت  االقتصاد 

السيدات والسادة

ذاته  حد  يف  غاية  ليس  التمويل  فإن  تعلمون  كما 
ولن يكون له معىن أو أمهية إذا مل تكن متكاملة 
مع رؤية ، بل أقول مع فلسفة تضع اإلنسان يف قمة 
بقيم  املعزز  اإلسالمي  التمويل  وإن   . اهتماماهتا 
مشروع  يف  للدخول  غريه  من  أكثر  مهيأ  وأخالق 
واخلري  الرفاهية  تأمني  والنهائي  األمسى  هدفه 

 . قارتنا  وللنساء يف  للرجال 

األخالقي  الطموح  هذا  جيبويت  غرست  وقد 
» رؤية  التنمية املسمى  والسياسي يف قلب برنامج 
رؤية  عن  عبارة  وهي   .  « 2035م  عام  جيبويت 
طويلة األجل هتدف اىل بناء هيكل وقواعد التنمية 
اىل  وتسعى   ، الشاملة  واالجتماعية  االقتصادية 
ويسخر  يوجه  التخطيط  من  جديد  إطار   « وضع 
للربجمة  االستراتيجية  التوجهات  أفضل  بشكل 

خطاب فخامة رئيس  جمهورية جيبوتي  إسماعيل عمر جيله في المؤتمر
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.  « واملساعدات  واملوازنة 

تتمحور حول هذا  واملستقبلية  إن جهودنا احلالية 
الطموح وهذا اهلدف . وبالفعل فإن مشاريع البنية 
حتقيق  يف  تساهم  بدأناها  اليت  الكربى  التحتية 
إن  وساديت  سيدايت  تعلمون  وكما   . اهلدف  هذا 
جيبويت اليت مل يكن لديها غري ميناء واحد سيكون 
وبعد   . 2016م  عام  بنهاية  موانئ   )  6  ( لديها 
أن كان يربطنا بأثيوبيا طريق معبد واحد سريتفع 
العدد اىل ) 3 ( طرق معبدة بنهاية عام 2015م . 
ومل هنمل السكك احلديدية ، بنهاية عام 2015م 
سريبط خط قطار كهربائي جديد جيبويت وأديس 
مدينة  آخر  كهربائي  خط  سريبط  كما   ، أبابا 

تاجورا ومكليه بأثيوبيا .

السيدات والسادة

فًعال يف جمموعة  فإن جيبويت عضو  تعلمون  كما 
أكثر  إقليمي  تكامل  وتعمل جبد إلجياد  الكوميسا 
قوة ألن تكامل دولنا حتقق التآزر يف حتقيق التنمية 
االقتصادية وهذا هو الطموح الذي نعمل من أجل 

حتقيقه ملنطقتنا وقارتنا . 

 16.5 دوهلا  مساحة  تبلغ  الكوميسا  جمموعة  إن 
فيها  املستهلكني  عدد  ويفوق  مربع  كيلومتر  مليون 
490 مليون نسمة ويبلغ إمجايل الناتج املحلي 425 
مؤاتية  فرصة  متثل  املعطيات  هذه   . دوالر  مليار 
احتياجات  ومتثل   ، االقتصادي  التآزر  لتحقيق 
كبرية يف مشروعات البنية التحتية ، وعلى التمويل 
اليت  التكاملية  املشاريع  مع هذه  العمل  اإلسالمي 
مشتركة  سوق  بناء  اىل  املطاف  هناية  يف  هتدف 

. لقارتنا 

السيدات والسادة

إن تشجيع نظام مايل فًعال ومتني ونشط سيكون 
الشاملة  لالستراتيجية  أساسيًا  مكونًا  شك  بال 

 . قارتنا  لتنمية 

معروف  اإلسالمي  التمويل  أن  املؤكد  ومن 
أيضًا  ولكنه  احلقيقي  االقتصاد  يف  باالستثمار 
ملتزم مبعايريه االحترازية وهو بذلك مبزايا هامة 
متكنه من تغذية تنمية قارتنا . ولكن على التمويل 
اإلسالمي أن يصبح أكثر جرأًة واقتحامًا وتنافسًا 
أنه  املؤكد  ولكن من   . اآلن  وفعالية مما هو عليه 
التمويل  هذا  انتشار  تشجيع  الدول  على  جيب 
اإلسالمي ألنه يف بداية األمر يتعني على أصحاب 

. املناسبة  البيئة  توفري  والساسيني  القرار 

اىل  اإلسالمي  التمويل  دخول  ولتسهيل  وعليه 
وطنية  مؤسسة  إقامة  على  نعمل  فسوف  بالدنا 
مرحلة  من  اإلسالمي  التمويل  خلدمة  متخصصة 
التمويل األصغر ) مايكرو ( اإلسالمي اىل مرحلة 
مثل  التقليدية  املنتجات  بتشجيع  مرورًا  الصكوك 
و   « االستصناع   « و   « املشاركة   « و   « املراحبة   «
 « العام إقامة  » . وخنطط خالل هذا  » االجيارة 
الدقيقة  باملراقبة  مكلفة   « للشريعة  وطنية  جلنة 

لقيم  اإلسالمية  املنتجات  مطابقة  من  للتأكد 
وأخالقيات ديننا . كما أننا نأمل خالل هذا العام 
.  « تكافل   « وكالة  أول  استقبال  التأمني  قطاع  يف 

أفضل  عن  البحث  عليكم  أنتم  جانبكم  ومن 
التمويل  وتكثيف  تسريع  من  متكننا  استراتيجية 
يكون  وكيف   . اقتصادنا  قطاعات  يف  اإلسالمي 
على  اآلن  تركز  اليت  اإلسالمية  املنتجات  تنويع 
القطاع املصريف ؟  وكيف ميكننا استخدام التمويل 
وكيف  ؟   االجتماعية  التنمية  لتحقيق  اإلسالمي 
هذا  واستيعاب  لفهم  كوادرنا  تدريب  نستطيع 

؟ أفضل  بشكل  اإلسالمي  التمويل 

األجابة على كل هذه األسئلة وغريها سينتج عنها 
عناصر تؤكد أن التمويل اإلسالمي ميكن اعتماده 

كربنامج لتنمية قارتنا .

مجيعًا  نعمل  أن  علينا  جيب  كبري  حتدي  وهذا 
. أفضل  غد  لتأمني  متحدين 

وهذا ما يدعونا اليه ديننا يف قوله تعاىل يف سورة 
ْقــَوٰى َواَل َتَعاَوُنوا على  املائدة ) َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبـرِّ َوالتَّ

ْثِم َواْلُعْدَواِن( “ صدق اهلل العظيم . اإْلِ

وشكرًا جزياًل . . . 
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الكثيرة  ارتباطاته  من  الرغم  على 
مع  تتزايد  التي  الجسيمة  ومشغولياته 
 ، جيبوتي  في  التنمية  شركاء  عدد  تزايد 
 )La Nation( الناسيون  صحيفة  تمكنت 
أبوبكر   / السيد  مع  الحوار  هذا  إجراء  من 
عمر حدى ، الرجل المعروف بهمته العالية 
وأدائه المميز ، عن مشروعات تطوير البنية 
التحتية للموانئ الجيبوتية والمناطق الحرة 

ومرافقها . فإلى مضابط الحوار :

احلرة  واملناطق  املوانئ  هيئة  رئيس  السيد    -
جبيبويت APZF أرجو أن حتدثنا عن مهام هذه 

اهليئة وأهم إجنازاهتا ؟

 مت إنشاء اهليئة بقرار رئاسي عام 2002م وهي 
للموانئ  التحتية  البنية  مسئولة عن إدارة وتطوير 
واملطارات واملناطق احلرة . ويهدف فخامة رئيس 
متميزًا  مركزًا  جيبويت  جعل  اىل  اجلمهورية 
هذه  على  واستناداًا   . وعامليا  باملنطقة  للتجارة 
لوجستية  جيبويت حمطة  تكون  بأن  نطمح  الرؤية 
متكاملة لإلمداد واملساندة ومتخصصة يف مناولة 

ونقل احلاويات بني أفريقيا واوروبا وآسيا .

 ما هي الطاقة التشغيلية مليناء جيبويت ؟ ميناء 
احلاويات ؟ وميناء هورايزون جيبويت للنفط ؟

من  اكثر  مناولة  أجنز  التارخيي  جيبويت  ميناء 
باإلضافة  العادي  الشحن  من  طن  مليون   4.1
اىل 50.267 حاوية 20 قدم . أما ميناء دوراليه 

حاوية  مليون   1.6 السنوية  طاقته  تبلغ  للحاويات 
للبترول  جيبويت  هورايزون  مبيناء  يتعلق  وفيما   .
وقد   . طن  مليون   3 اىل  السنوية  طاقته  تصل 
القصوى وهي  املرافق طاقتها  وصلت معظم هذه 

اآلن يف مرحلة التوسعة .

علمنا أن اهليئة تسعى الستثمار أكثر من 6 مليار 
واألنشطة  للموانئ  التحتية  البنية  يف  دوالر 

املتعلقة هبا . أرجو أن حتدثنا عن ذلك ؟

بالفعل سنقوم باستثمار 9.803 مليار دوالر خالل 
بالدنا  قدرة  لرفع  وذلك  القادمة  سنوات  الثالث 
التنافسية لتصبح مركزًا مالحيًا عامليًا يف الشحن 
البحري وتوفري املساندة اللوجستية وكمحطة مرور 
وبقية  أفريقيا  شرق  بني  اخلام  واملواد  للمنتجات 

أحناء العامل .

املنطقة  استخدام  يف  صناعية  شركات  وترغب 
الصناعية احلرة جبيبويت لتصنيع منتجاهتا لتكون 
، وحنن  أفريقيا  وجنوب  أسواق شرق  من  قريبة 
يف ملتقى ثالث قارات ولالستفادة من هذا املوقع 
رئيس  فخامة  وجه  فقد  االستراتيجي  اجلغرايف 
النقل  وسائل  لتطوير  األولوية  بإعطاء  اجلمهورية 
الربية واجلوية والبحرية وتزامنها مع تطوير البنية 
االقتصادية  القدرات  وإطالق  للموانئ  التحتية 
ألفريقيا . وسنقوم بإنشاء 6 موانئ جديدة منها 4 
حتت التشييد وهي ميناء تاجورا وغوبيه ودوراليه 
لتصدير  دامريجوج  وميناء  األغراض  متعدد 
املاشية . كما توجد مشروعات إلقامة خطي سكك 

حديد ومطارين ومرفق لصيانة البواخر .

ميناء  يف  بدأت  اإلنشاءات  أعمال  أن  ذكرت  كما 
تاجورا الذي سيبدأ تشغيله يف أغسطس 2016م. 

تأثريه  هو  وما  ؟  امليناء  هذا  مميزات  هي  ما   
االقتصادي واالجتماعي على املناطق الشمالية ؟

سيكون تأثريه كبريًا ومنذ بداية أعمال اإلنشاءات 
سوف  تشغيله  وعند   ، عمل  فرصة   300 وفرت 
مباشر  غري  عمل  ويوفر  شخصًا    200 يستوعب 
القوة  امليناء  هذا  وسيكون   ، شخص   600 لعدد 

الدافعة لتنمية هذه املنطقة .

باحلو   – تاجورا  الربي  الطريق  فإن  تعلم  وكما 
الذي سيكتمل يف غضون األشهر القادمة سريبط 
أثيوبيا بامليناء ، وسريبط طريق السكك احلديدية 
تاجورا مبدينة قاال يف مما سيؤدي اىل زيادة حجم 
البضائع املنقولة . أما بداية نقل الركاب بالقطار 
ومجيع  السياحة  ازدهار  يف  كبري  أثر  له  سيكون 

األنشطة املتعلقة هبا .

رئيس هيئة الموانئ والمناطق الحرة بجيبوتي أ/ ابوبكر عمر حدى

جيبوتي بوابة الكوميسا وملتقى التبادل التجاري لثالث قارات 

فخـــامه الـــرئيس يعمل من 
أجل أن تكون جيبوتي مركزًا 

وملتقى للتجارة العالمية

اللوجستية  التكلفة  تخفيض 
والعمـــل باحتــــرافية لتحقــيق 
األستثمـــــار األمثــــل لقطـــاع 

النقل 



العدد الثاني  يناير  2015

59

حوارات

دول  اىل  الدخول  بوابة  جيبويت  ستكون  هل 
أوروبا  بن  التجاري  التبادل  وملتقى  الكوميسا 

وآسيا ؟

جيبويت  من  احلرة  واملناطق  املوانئ  جعلت  لقد 
العاملي  التجاري  للتبادل  وملتقى  نشطًا  مركزًا 
موقعنا  استثمار  يف  جنحنا  ولقد   . جلرياننا 
اجلغرايف وتسخريه بشكل اجيايب يف رفع قدرتنا 
النقل  أنشطة  يف  الكبري  التطور  إن   . التنافسية 
التنمية  واستراتيجية  اللوجستية  واخلدمات 

االقتصادية يف جيبويت شجعت املستثمرين .

وقد وقعت جيبويت على اتفاقية ثالثية مع جرياهنا 
تقوية عالقاتنا  اىل  أدت  السودان  وجنوب  أثيوبيا 
جنوب  الفتية  والدولة  أثيوبيا  املفضل  شريكنا  مع 
السودان لتحقيق شراكة جنوبية  جنوبية ناجحة .

السكك  طرق  وحمور  رأس  جيبويت  ستصبح 
حجم  يصل  أن  إمكانية  مع  األفريقية  احلديدية 
 20 حاوية  مليون   42.1 اىل  باحلاويات  النقل 
يف  احلديدية  الطرق  أعمال  وتنطلق   . قدم 
جيبويت وأثيوبيا يف آن واحد وسوف تصل السكك 
احلديدية اىل جوبا عاصمة جنوب السودان وتكون 
بذلك قد بلغت %40 من الطريق القاري جيبويت 
النقل  التحتية يف جمال  البنية  وهذه   . – القوس 
على مستوى القارة سيدعم موقف جيبويت لتصبح 

ملتقى للتبادل التجاري العاملي .

العملية  لشركاء  توجهها  رسالة  من  هل 
االقتصادية الذين يستخدمون موانئ جيبويت ؟

خبطى  انطلقت  قد  جيبويت  أن  القول  ميكنين 
الدول  بني  متنامية  نقل  حركة  وجود  ومع   . ثابتة 
األفريقية فإنين أوجه رساليت جلميع املستثمرين 
تكلفة  لتخفيض  اجلاد  بالسعي  النقل  قطاع  يف 
باحترافية  أعماهلم  وأداء  اللوجستية  اخلدمات 
وفعالية واالهتمام قبل كل شيئ بعمالئهم . وكما 
تعلم فإن حلقة النقل تتكون من عدة مكونات وإذا 
تعطل أي مكون أو جزء يؤثر سلبًا على كل عملية 
عمليات  تأخري يف  هناك  كان  إذا  فمثاًل   ، النقل 
امليناء ، أو اجلمارك ، أو خملص مل يؤدي عمله 
بإتقان ، أو الطريق غري معبد بشكل جيد ، فإن 
مجيع هذه العناصر سوف تؤثر على عملية النقل 

وتقلل من فعالية قطاع النقل 

نستثمر أكثر من 9 مليار دوالر 
لتحقيـــــق نهضــــــة كبـرى في 

الموانئ والمطارت والنقل

نقـــل الركـــاب بالقطار السريع 
سيــؤدي الى ازدهار السياحة 

في جيبوتي والمنطقة

)نقاًل عن صحيفة الناسيون الجيبوتية(
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أعمدة  من  هبا  املتعلقة  واألنشطة  املوانئ  تعترب 
هذا  طبيعيًا  كان  ولذا   ، اجليبويت  االقتصاد 
الرئيس  فخامة  يوليه  الذي  الكبري  اإلهتمام 
اجليبوتية  املوانئ  لتنمية  قيله  عمر  إمساعيل 
استنادًا  العاملية  للمالحة  مركزًا  جبدارة  لتصبح 
ملتقى  يف  االستراتيجي  اجلغرايف  موقعها  على 

التجارة بني القارات .

كان ميناء جيبويت التقليدي يف املاضي يقوم مبهمة 
الصادرات  وشحن مجيع  الواردات  اسقبال مجيع 
امليناء  افتتاح  منذ  ولكن   ، جيبويت  جلمهورية 
النفطية عام 2005م  باملنتجات  اجلديد اخلاص 
باحلاويات  اخلاص   )Doraleh( دوراليه  وميناء 
النفطية  املنتجات  حتولت  فقد  2009م  عام 

واحلاويات من ميناء جيبويت العريق . 

الشركاء  ثقة ودعم مجيع  املوانئ اجليبوتية  نالت 
من أفريقيا ودول اخلليج وآسيا وأوروبا والواليات 
املتميز  املوقع  بفضل  وذلك  األمريكية  املتحدة 
إدارة  يف  العريقة  اجليبوتية  وللخربة  جليبويت 
التطوير  من  ملزيد  دافعًا  كان  مما   ، املوانئ 
جديدة  موانئ  وإنشاء  اخلدمات  وحتسني 

متخصصة ومتعددة األغراض .

ملوانئ  التحتية  البنية  وتطوير  تنمية  خطة  وتأيت 
وتطوير  لتنمية  الشاملة  اخلطه  ضمن  جيبويت 

املطارات  مشروعات  تضمنت  ولذا   ، جيبويت 
اليت  احلديدية  والسكك  املعبدة  الربية  والطرق 
اجليبوتية  املدن  وخمتلف  اإلنتاج  مواقع  تربط 
وأعضاء  اجلوار  بدول  تربطها  كما   ، ببعضها 
وجنوب  شرق  لدول  املشتركة  السوق  جمموعة 

أفريقيا  ) الكوميسا ( .

اليت  التحتية  البنية  مشروعات  أهم  يلي  وفيما 
ختدم تنمية وتطوير املوانئ اجليبوتية :

1-مينــــاء تـــــــاجـــورا 
)Tadjourah( لتصـدير المعــادن 

:

واحد  كيلومتر  مسافة  على  تاجورا  خليج  يف  يقع 
وبإمكانه  رصيفني  ويشمل  تاجورا  مدينة  غرب 
استقبال باخريت شحن محولة 20.000 طن يف آن 

واحد ، مع وجود مساحة 30 هكتار جمهزة بكل 
املعدات واالحتياجات احلديثة للموانئ مما سيؤدي 
اىل تسريع انفتاح التجارة األثيوبية اخلارجية عرب 

هذا امليناء .

 – )تاجورا  معبد  بري  طريق  امليناء  هذا  ويربط 
مقلي  )تاجورا –  وطريق سكك حديدية   ) باهلو 
املستثمرين  املتخصص  امليناء  هذا  ويشجع   ،)
ومعادن  البوتاس   ( التعدين  قطاع  يف  الراغبني 

أخرى ( حيث يسهل عملية الصادرات .

 )Doudah( دواداه  2-مينـــــــــــاء 
لتصدير الماشية :

بتصدير  اخلاصة  التحتية  بالبنية  جمهز  ميناء 
اإلبل واألغنام واألبقار وقريب من املحجر الصحي 
يساعد  وسوف   ، املاشية  أنواع  جلميع  املخصص 

جيبوتي
هيئة الموانئ والمناطق الحرة
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يف تنمية صادرات الثروة احليوانية لدول اجلوار . 

   : )Ghoubet( 3-ميناء جوبيت
هذا امليناء الذي طال انتظاره سيؤدي اىل تسهيل 
يف  إنتاجها  مواقع  من  واجلبس  امللح  صادرات 

حبريةعسال Assal(( املجاورة .

 64 اىل  الصرح  هذا  يف  األستثمار  حجم  يبلغ   
مليون دوالر . وعندما يستقبل امليناء بواخر محولة 
100.000 طن ويبلغ حجم صادرات امللح 5 مليون 
العاملية   القائمة  يف  جيبويت  ستكون  العام  يف  طن 
امليناء  العمل يف  يبدأ  للملح ، وسوف  للمصدرين 

عام 2015م .

4-ميناء متعدد األغراض :
جيبويت  ميناء  يف  السايب  الشحن  حجم  بلغ 
مليون   4.1 من  أكثر  اىل  2013م  عام  الرئيسي 
طن باإلضافة اىل 50267 وحدة )TEU( . يف 
متعدد  جديد  ميناء  يف  العمل  بدأ  2014م  يوليو 
بني  املتنامية  التجارة  حجم  ملقابلة  األغراض 
ربط  فيه  يتم  الذي  الوقت  يف   ، والعامل  أفريقيا 
جيبويت بشبكة حديثة من الطرق الربية والسكك 
احلديدية . سوف يتم تنفيذ هذا املشروع العمالق 
الذي يستقبل 22 باخرة دفعة واحدة على مرحلتني 

بتكلفة تبلغ 580 مليون دوالر .

5-مينــــــــــــــــــــــاء دميــــــــــــرجوق 
)Damerjog( للصــــــــــــــــــادرات 

والمنــطــقة الصــناعية الحرة :

هناك خطط لتصدير 10 مليون رأس من املاشية 
اخلليج  دول  اىل  السودان  وجنوب  أثيوبيا  من 
الواقع على خليج  امليناء  أفريقيا من هذا  ومشال 

عدن والذي ستبلغ تكلفته 70 مليون دوالرًا . 

منطقة  امليناء  هذا  منشآت  ضمن  من  سيكون 
. من  املاشية  صناعية حرة متخصصة يف جمال 
يف  نوعه  من  الفريد  امليناء  هذا  تشغيل  املتوقع 

ديسمرب 2015م .

دورالـــــــــــــــــــــيه   6-ميــنـــــــــــــــاء 
)Doraleh( للحاويات :

طول  ويبلغ  2009م  عام  امليناء  هذا  افتتاح  مت 
مليون   1.6 بطاقة  ويعمل  مترًا   1050 أرصفتها 
وحدة )TEU( يف السنة . هناك مشروع يهدف 
اىل مضاعفة طاقة امليناء سيبدأ يف عام 2015 م  
، كما يتم التخطيط يف مشروع يبلغ تكلفته مليار 
دوالر بالشراكة مع شركات صينية عمالقة إلنشاء 
ميناء     دوراليه 2 للحاويات مبساحة 200 هكتار 

للتخزين وخدمات اإلمداد واملساندة .

هـــــــــــــــورايزون  7-مينـــــــــــــــــاء 
  )Horizon Djibouti( جيـبــــوتي

للنفط :
مليون  بلغت 140  بتكلفة  إنشاؤه عام 2006م  مت 
دوالر ويقوم بإمداد البالد بأكثر من 3 ماليني متر 
مكعب من الوقود سنويًا  ويعمل يف امليناء حوايل 
130 شخص . جتري حاليا أعمال املرحلة الثالثة 
 30% بنسبة  للميناء  االستيعابية  الطاقة   لرفع 

بتكلفة تبلغ 70 مليون دوالر .

التكلفة)مليون بداية املشروعاملشروعم
دوالر(

فرص وظيفية 
التشغيل/ اإلنشاء

8000/ 4001000الربع األول 2015احلوض اجلاف ومرفق صيانة السفن1
100 / 201520150تطوير ميناء صيد األمساك2
900 / 4502000الربع األخري 2015مطار بيعيديل وقرية الشحن3
300 / 70400الربع األخري 2015املنطقة احلرة – جينعس4
700 / 300500الربع األخري 2015ميناء احلاويات – دوراليه5
800 / 5802000أغسطس 2014ميناء جيبويت متعدد األغراض6
200 / 550700يوليو 2013سكك حديد جيبويت – قاليله7
200 / 600700الربع الثاين 2015سكك حديد تاجورا – قاال يف8
250 / 100200حتت الدراسةمطار رأس سيان9

مشروعات تنموية تتزامن مع تطوير الموانئ لتحقيق التنمية الشاملة :

منطقة جابانا احلرة – مطار بيسيديللي الدويل وقرية الشحن – مطار رأس سيان – حوض صيانة 
البواخر – شركة جيبويت للبواخر -  طرق برية معبدة – طرق السكك احلديدية

مشروعات تنمية وتطوير الموانئ واألنشطة المتعلقة بها
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أجراه / فخري فركاوي - جيبوتي

يعتبــر بنــك ســبأ اإلســالمي مــن البنــوك 
فــي  انشــئ  والــذي  العريقــة  اإلســالمية 
العــام 7991م وبــدأ التوســع فــي المنطقــة 
جمهوريــة  فــي  لــه  فــرع  بإنشــاء  العربيــة 
رئيــس  فخامــة  مــن  بدعــم  جيبوتــي 
الجمهوريــة اســماعيل عمــر جيلــه فــي العــام 
6002م   كأول بنــك إســالمي تأســس فــي 
جمهوريــة جيبوتــي وكان لــه الفضــل فــي 
تشــجيع البنــوك اإلســالمية للدخــول الــى 
جيبوتــي . كمــا أن لبنــك ســبأ  إســهامات 
مقــدرة فــي دعــم التنميــة االقتصاديــة فــي 
جيبوتــي  وفــي دعــم األفــراد والمشــاريع 
التجاريــة والصناعيــة . جلســت مجلــة التكافــل 
والتأميــن  الــى األســتاذ / ناصــر عبد المولي 

حســان.

حسان  الويل  عبد  ناصر  األستاذ  توجه  بداية   
بالشكر اىل اهلل ومن مث  اىل  للبنك  العام  املدير 
دائمًا  تسعى  واليت  جيبويت  يف  السياسية  القيادة 
اىل تشجيع الصناعة املصرفية اإلسالمية . وتوقع 
ناصر أن جيبويت ستكون يف يوم من األيام املركز 
املايل اإلسالمي للقرن األفريقي ، ويرى ناصر أن 
هنالك عوامل كثرية تساعد جيبويت يف أن يكون هلا 
مستقبل واعد يف الصناعة املصرفية اإلسالمية من 
خالل ما حدث خالل األزمه املالية العاملية وإقبال 
الدول على الصناعة املصرفية اإلسالمية وصناعه 
دور  من  هلا  ملا  وذلك  اإلسالمي  التكافلي  التأمني 
كبري يف جتنب املخاطر والتحوط لكثري من املخاطر 
واملصرفية  التقليدي  التأمني  خالف ما حيدث يف 

التقليدية . 

البنك  فرع  فتح  املقرر  من  كان  أنه  ناصر  ويقول 
اللحظات  يف الصومال ولكن شاءت االقدار   ويف 
األخرية رأينا أن يتم افتتاح الفرع يف جيبويت وذلك 
املصريف  للعمل  األساسية  املقومات  لوجود  نسبة 
والصناعة  املصرفية  اإلسالمية يف جيبويت وعوامل 

بكر يف جمال  دولة  تعترب  أهنا  منها  أخرى  كثرية 
املصرفية اإلسالمية . كل هذه العوامل ساعدتنا على 
إختاذ القرار للتحول اىل جيبويت فكانت االنطالقة 

وحبمد اهلل وتوفيقه اآلن وضعنا جيد وطيب .

ويقول ناصر أن إهتمام القيادة السياسة يف جيبويت 
يف  تعقد  اليت  السنوية  املؤمترات  يف  جليًا  يظهر 
جيبويت عن املصرفية اإلسالمية والتأمني والتكافل 
رئيس  األخ  متابعة شخصية من  وأيضًا  اإلسالمي 
اجلمهورية عن أوضاع البنوك اإلسالمية واملصارف 

جيبوتي . .  المركز المالي اإلسالمي للقرن األفريقي
المدير العام لبنك سبأ األسالمي بجيبوتي ) لمجلة التكافل و التأمين (

جيبوتي . . محط أنظار العالم لموقعها االستراتيجي واستقرارها األمني والسياسي

بنك سبأ اإلسالمي دعامة للتنمية االقتصادية الشاملة التي تشهدها جيبوتي

الفرع  افتتاح  يتم  أن  رأينا 
وذلــك  جيبـــــــــوتي  فـــــي 
نسبــــة لوجـــود المقومات 
للعــــــــــمل  األســـــــاســـية 
والصنــاعة   المصـــــــــــرفي 
المصرفية  اإلسالمية في 

جيبوتي
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اإلسالمية وتوفري كل الوسائل والسبل لتطوير هذه 
كل  ويشجع  االجيابية  األشياء  من  وهذا  الصناعة 
البنوك اإلسالمية على االستمرارية وحتقيق التنمية 
املستدامة يف البالد ومن هنا وجب علينا أن نتوجه 
بشكرنا للقيادة السياسية وفخامة  الرئيس لدعمهم 

املستمر لبنك سبأ والبنوك اإلسالمية كافة . 

ويرى ناصر أن فرصة جناح املصرفية اإلسالمية يف 
مجهورية جيبويت كبرية جدًا جدًا نسبة ألن جيبويت 
كل  الستقبال  استعداد  وعلى  حديثة  دولة  مازالت 
االستراتيجي  باملوقع  ولتميزها  االستثمارات  أنواع 
وأيضًا  األساسية  العوامل  من  يعترب  والذي 
. مع صغر حجمها  البالد  املتوفرة يف  االمكانيات 

جيبويت  يف  لالستثمار  تساعد  العوامل   هذه  كل   
وأعتقد أهنا فرصة لكثري من الشركات للدخول يف 
هذه الفترة وحنن أيضًا نعتقد أن هذا األمر يتطلب 
وتقدمي  الرمسية  اجلهات  من  الدعم  من  مزيدًا 
مزيد من احلوافز. وأيضًا أعتقد أن جيبويت حتتاج 
اىل مزيد من الربامج التسويقية والتروجيية وعلى 
والتركيز  العريب  اخلليج  دول  يف  اخلصوص  وجه 
على بعض رجال األعمال املعروفني وطرح املشاريع 
الهتمام  السفارات   طريق  عن  هلم  االستثمارية 
ذكرت  كما  ملوقعها  نسبة  جبيبويت  اخلليج  دول 
العوامل  من  وهذا  والسياسي  األمين  واستقراراها 
الكبرية اليت تساعد وحتفز املستثمرين . والصناعة 
يف جيبويت مازالت بكر وجيب ان تويل الدولة البنية 
التحتية مزيدًا من اإلهتمام وعلى وجه اخلصوص 

الطرق والكهرباء وختفيض سعرها . 

وال ننس وجود سوق كبري جدًا حيث تعترب مجهورية 
جيبويت منفذًا ألثيوبيا وهنالك عالقات استراتيجية 
عدد  وأثيوبيا   . وأثيوبيا  جيبويت  بني  جدًا  كبرية 
سكاهنا ال يقل عن 90 مليون نسمة ، فاذا انشأت 
مصانع فان عملها ونسبة  جناحها بدون أدىن شك 

مضمونه لوجود السوق .

ويقول ناصر أنه من ضمن عوامل النجاح االستثماري 
يف جيبويت  أن أنظار العامل اآلن أصبحت موجهة 
ومتيزها  االستراتيجي  املوقع  حبكم  جيبويت  اىل 
وجود  مع  قلت  كما  والسياسي  األمين  باالستقرار 
إرادة سياسية على مستوي رئاسة اجلمهورية . فمثاًل 
من العوامل اليت ساعدت ديب على التطور والنجاح 

إصرار قياداهتا على خدمة بالدهم وبعد ذلك تأيت 
العوامل األخرى مثل وجود اخلرباء والبنية التحتية 
فهي ال تعتمد على النفط ألن ميزانية النفط يف ديب 
أقل من ثالثني باملائة . وهذه العوامل إذا توفرت يف 
جيبويت ستساعد كثريًا على جناحها وتقدمها الن 
االنظار موجهة إليها وهذه يف رأيي الشخصي فرصة 
يف  ماليًا  مركزًا  لتصبح  جيدًا  تستثمر  أن  جيب 
القرن األفريقي وميناء رئيسيًا  وممرًا مائيًا هامًا 
يف البحر األمحر وحبر العرب ملوقعها االستراتيجي 
لتصبح  التطور  . كل هذه عوامل ستساعدها على 
متطورة  مدينة  وتصبح  ماليًا ضخمًا جدًا  مركزًا 

ومتقدمة مشاهبة لديب .

يف  إسالمية  تأمني  شركات  وجود  عدم  وحول 
جيبويت مع وجود البنوك اإلسالمية يقول ناصر أن 
هذا األمر يدخلهم يف حرج كبري وأهنم يسعون مع 
الدولة لتتبىن إصدار قانون لتشجيع صناعة التأمني 
كبري  مردود  له  سيكون  والذي  اإلسالمي  التكافلي 

عند  أنه  نرى  وحنن  النجاح.  عوامل  لتوفر  نظرا 
القدرة  هلا  تكون  أن  جيب  الشركات  هذه  دخول 
كبري  مال  ورأس  جيدة  مالية  مالءة  خالل  من 
أنه من خالل دخوهلا  وأعتقد   ، بشرية   وقدرات 
القرن  دول  اىل  انطالقة  هلا  سيكون  جيبويت  اىل 
يتم  أن  ونتمىن  نسعى  حقيقة  وحنن   . األفريقي 
حتريك هذا املوضوع بشكل سريع وسيكون لنا دور 
هذا  على  املوافقة  وبعد  الشركة  اجيايب يف جناح 
التأمني اإلسالمية  بتأسيس شركة  القانون سنقوم 
لشركات  العاملي  اإلحتاد  مع  بالتعاون  اليمن  يف 
التأمني والتكافل اإلسالمي نظرًا إلسهاماته الكبرية 
وقدراته وامكانياته  حبيث يكون دخولنا اىل جيبويت 
بقوة ونستطيع حتقيق جناحات كبرية وتقدم سريع .

العاملي  اإلحتاد  قادة  اىل  بشكره  ناصر  وتوجه 
الهتمامهم  اإلسالمي  والتكافل  التأمني  لشركات 
التأمني  صناعة  إجناح  يف  االجيايب  ودورهم 
وتقدمي  املبادرة  منهم  ونرجو  العامل  يف  اإلسالمي 
جيبويت  مثل  الدول  اىل  وباألخص  التسهيالت 
والصومال واليمن ألهنا يف أمس احلاجة اىل هذه 
وفرصة  واعدة  أسواق  ستكون  وهي    ، الصناعة 
الدنيا  يف  أن جيزيهم خرياًا  اهلل  ونسأل   . كبرية 

. واالخرة 

ويف ختام احلوار تقدم األستاذ ناصر بشكر اجلزيل 
على إتاحه الفرصة له وشكر قادة اإلحتاد العاملي 
لشركات التأمني والتكافل اإلسالمي على إهتمامهم 
الكبري بنشر صناعه التأمني التكافلي حول العامل .

المحرر مع المدير العام لبنك سبأ

إهتمــام القيــادة السياســة 
فــي جيبوتــي يظهــر جليــًا 
فــي المؤتمــرات الســنوية 
التــي تعقــد فــي جيبوتــي 
ــة اإلســالمية  عــن المصرفي
والتكـــــــــــافل  والتــــــأمين 

اإلســالمي
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التقــت مجلــة التكافــل و التأميــن بســعادة 
الجيبوتــي    للرئيــس  الخــاص  المستشــار 
االســبق  الســفير  شــيخ  ادم  األســتاذ  
المملكــة  فــي  جيبوتــي  لجمهوريــة 
مصــر  وجمهوريــة  الســعودية  العربيــة 
العربيــة ومنــدوب جيبوتــي االســبق لــدي 
جامعــه الــدول العربيــة ومنظمــه المؤتمــر 

اإلســالمى.

  سألناه عن اهم ما مييز مجهورية جيبويت عن باقي 
الدول العربية فذكر سعادته بان مجهورية جيبويت 
ال متتك اراضي شاسعة صاحله للزراعة وليست هبا 
حقول نفطية مثل باقي الدول الناهضة ولكنها تتميز 
مبوقع جغرايف واستراتيجي مهم جعل انظار العامل 
كلها تتجه حوهلا .  وحاول االستعمار الفرنسي خلق 
والعامل  املواطنني  وسط  واخلوف  الرهبة  من  نوع 
بأراضي  مره  اذا  نفسه  الثعلب  ان  يقولون  فكإنو 
جيبويت فانة جيب علية ان يوقع على وصيته ال نه 
الشائعات  بالسالمة  ، كل هذه  العودة  ال يضمن 
املغرضة كان اهلدف منها قتل الروح الوطنية  لدي 
الشعب حيت ال يطالبون حبقوقهم وجعل  جيبويت 
االستغناء  والميكن  هلم  خالصة  فرنسية  مستعرة 
عنهم ولكن  حبمد اهلل مل ختضع مجهورية جيبويت   
هلذا االستعمار  وناضلت واستعادت  حريتها وبذات 
تفكر عكس ما كان يفكر فيه االستعمار واستفادت 
يف  مكانتها  للعامل  واظهرت  اجلغرايف  موقعها  من 
لالستثمار  وقابله  للكل  مفتوحه  واراضيها  املنطقة 
هلل  وحبمد  مستخرجة.  غري  كثرية  خريات  وهبا 
وتوفيقة استطاع فخامة الرئيس امساعيل عمر جيله  
ان يظهر للعامل  مكانة جيبويت وخرياهتا الكثرية   . 
وان االموال العربية ميكنها ان تستثمر يف جيبويت ال 
هنا االحق بذلك و االقرب وجدانا للشعب اجليبويت 
و حول اسهامات صناديق التنمية العربية يف تنمية 
الدعم  ان  سعادته  ذكر  جيبويت  وتنمية  وتطوير 
العريب موجود وله تأثريه يف البالد. و ان ما تراه 
من تنمية وتطوير يف مجهورية جيبويت هو بفضل 
العربية فهي مل تبخل يف دعم جيبويت  الصناديق 
والوقوف جبانبها فهنالك الصندوق الكوييت للتنمية 
والصندوق العريب لألمناء االقتصادي واالجتماعي 
الصناديق  من  وعدد  للتنمية  السعودي  والصندوق 
األخرى كلها كانت ذات اسهامات  فاعلة فالوجود 
العريب موجود .وما حتتاجه البالد يف هذه املرحلة 
هو االموال العربية اخلاصة من شركات ومؤسسات 

ورجال اعمال   لالستثمار 
وجمال  جيبويت  يف 
 . وكبري  واسع  األستثمار 
وهذا ما يدعو الية فخامة 
عمر  امساعيل  الرئيس 
ان  جيله وحبمد اهلل جند 
 . جيده   استجابة  هنالك 
ومجهورية جيبويت بالرغم 
هي  مساحتها  صغر  من 
هبا  اليت  الوحيدة  الدولة 

سبع مواين  فتشغيل وادارة املواين من اختصاصنا 
التشغيل  طور  يف  واثنني  عاملة  منها  مخس 

وحمفزات  قوانني  هنالك  كان  اذا  ما  وحول 
يقول  جيبويت  مجهورية  يف  لالستثمار  للمستثمر 
سعادة املستشار .. نعم هنالك حمفزات كبريه جدا 
فجمهورية جيبويت هي الدولة العربية الوحيدة اليت 
ميكن ان تستخرج فيها صك لالستثمار يف خالل 

24 ساعة فقط وقانون األستثمار يعطي تسهيالت 
كاملة للمستثمرين يف كافة املجاالت فتنقل االموال 
حر والفرنك اجليبويت مضمون بالدوالر وسعره مل 
النقد  على  رقابة  وألتوجد   1949 عام  منذ  يتغري 
اطالقا فيمكنك ان تودع مبلغ لالستثمار تأخذه يف 

اليوم التايل .
يسمي  برنامج  هنالك  ان  املستشار  سعادة  ويقول 
جيبويت عام 35 20وبالرغم من العقبات اليت ميكن 
ان تواجهه هو برنامج طموح جدا للتخطيط والعمل 
على تنمية وتطوير جيبويت واملواطن اجليبويت لرفع 
املياه يف جيبويت  املياه الن  مستوي املعيشة وتوفري 
تكاد تكون معدومة ومن ضمن اخلطط املوضوعة 
استرياد مياه من اثيوبيا عن طريق مد انابيب الن 
اثيوبيا هبا خمزون هائل من املياه وهنالك مشروع 
مقارنة  مكلفة  تعترب  وهذه  البحر  مياه  لتحلية 

باسترياد املياه من اثيوبيا .

المستشار الخاص للرئيس الجيبوتي لمجلة التكافل و التأمين

جيبوتي  استفادت من موقعها الجغرافي وأظهرت للعالم مكانتها في المنطقة 

سعادة المستشار مع المحرر

أجراه/ محمد الغامدي - جيبوتي

فــي  البــالد  تحتاجــه  مــا 
هــذه المرحلــة هــو األمــوال 
مــن  الخاصــــــــة  العــــــــربية 
ومؤسســـــــات  شـــــــركات 
ورجــال أعمــال   لالســتثمار 

جيبوتــي فــي 
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 100 حوالي  له  يمني  بنك  بنك هو  كاك 
عام 2008م صدر  اليمن وفي  داخل  فرع 
اقليميًا  للتوسع  اإلدارة  مجلس  من   قرار 
في  شقيقة  شركة  فتح  أساس  على 
جمهورية جيبوتي . وهو من أوائل البنوك 
خدمات  بعمل  قامت  التي  جيبوتي  في 
الصرافات اآللية وهو أول بنك ايضًا يباشر 
في الخدمات البنكية االلكترونية مثل خدمة 
الهاتف البنكي والفيزا كارت ومنذ افتتاحه 
فخامة  يد  على  م   2009 عام  الرسمي  
الرئيس الجيبوتي اسماعيل عمر جيله ظل 
بنك كاك يقدم خدمات مصرفية متكاملة 
واستطاع المساهمة في مسيرة التنمية 
والتطور الذي تشهدها جمهورية جيبوتي 
. وألنه يعتبر من البنوك الرائدة في مجال 
التي  الكبرى  وللنجاحات  البنكي  العمل 
حققها كان لزامًا علينا أن نجلس الى قائد 
هذه االنجازات ، المصرفي األستاذ / أحمد 
الذي  للبنك  العام  المدير  الذيب  حميد 
التي  والتطور  اإلنجاز  مسيرة  عن  تحدث 
شهدها البنك وعدد من القضايا الهامه عن 

االقتصاد الجيبوتي وعوامل تطوره ونجاحه  
فإلى مضابط الحوار 

هل ترى أن حجم االقتصاد اجليبويت حمفز لكم 
ومساعد على مزيد من االستثمار ؟ 

وخالل  م   2009 العام  يف  العمل  باشرنا  حنن 
كبرية  تنموية  وطفرة  تطور  حدث  أعوام   مخسة 
أن  نعتقد  األخريتني  السنتني  خالل  وخصوصًا 
القيادة  بفضل  صحيحا  توجها  توجهت  احلكومة 
املوضوعة  املدروسة  واخلطط  للبالد  الرشيدة 
بناء  خالل  من  للبالد  التحتية  البنية  يف  ممثلة 
املوانئ  حيث يتم اآلن تشيد حوايل أربعة موانئ 
جديدة وإنشاء الطرق الداخلية والسكك احلديدية 
سريبط  الذي  باحلو    - تاجورا  طريق  وهنالك 
أثيوبيا مبيناء تاجورا وميناء امللح وميناء املواشي 
أن  وأعتقد  والسليم  الصحيح  التوجه  هو  فهذا   ،
ستشهد  القادمة  سنوات  اخلمس  خالل  جيبويت 

تغريًا كبريًا وستشهد طفرة تنموية كربى .
هل استطاع بنك كاك  يف جيبويت املنافسة أمام 

البنوك األخرى املوجودة ؟
و  وجوده  وإثبات  املنافسة  كاك  بنك  استطاع  نعم 
يعترب البنك الثالث يف جيبويت حسب تقارير البنك 

 ، املدة  قصر  من  الرغم  على  اجليبويت  املركزي 
ألن هنالك بنوك سبقتنا مبائة عام يف جيبويت  ، 
وهو  البنك الوحيد الذي استطاع االلتزام بقوانني 
حسب  املال  راس  رفع  حيث  من  املركزي  البنك 

التشريعات اجلديدة .
بدأ البنك برأس مال قدره مليون ومخسمائة ألف 
ارتفع رأس مال  دوالر وخالل مخسة أعوام فقط 
البنك اىل أكثر من مخسة عشر مليون دوالر، هذا 
فقط كرأس مال باإلضافة اىل  منو حجم األصول 

وغريها .  
يساهم بنك كاك بشكل كبري يف املشاريع الوطنية 
بعض  وهنالك  واملواصالت  الطرق  مشاريع  مثل 
الطرق حنن نعترب داعمني رئيسيني هلا ، وهدفنا 
يف ذلك  كان  املسامهة يف مشاريع البنية التحتية 
اليت تعمل على تنمية وتطوير مجهورية جيبويت.  

يعتبر بنك كاك من أكبر البنوك في جيبوتي

خالل خمسة أعوام  حدث تطور وطفرة تنموية كبيرة

أحمد الذيب : فخامة الرئيس 
اسمـــاعيل عمــــر جيله  قــــائد 
مسيرة األستثمــار والتنمية 
في جيبوتي بل وفي القرن 

األفريقي قاطبة 
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طفرة  تشهد  جيبويت  سابقا أن  ذكرت  وكما 
موقعها  من  وستستفيد  وتنموية كربى  اقتصادية  
جيبويت  تصبح  وسوف  املنطقة  يف  االستراتيجي 
ان  وجند  املجاورة.  الدول  وبوابة  عبور  مركز 
الذي  اخلدمات  قطاع  تنمية  اىل  التفتت  الدولة 
والترانزيت  النقل  قطاع  يف  أساسي  بشكل  يتمثل 
وبصراحة شديدة نؤكد أن الدولة قد بذلت جهدًا 

كبريًا جدًا خالل السنتني األخريتني .
حجم  أن  الذيب   محيد  أمحد   / األستاذ  ويقول 
اجلوار  ودول  جيبويت  بني  كبري  التجاري  التبادل 
حجم  وأن   والصومال  وأثيوبيا  اليمن  مثل 
يتم  ما  علي  يعتمد  ألنه  الصادرات  ضعيف جدًا 
استرياده وجيبويت يف األساس ليست بلدًا صناعيًا 
قطاع  على  يعتمد  واقتصادها  خدمي  بلد  وإمنا 
اخلدمات بشكل أساسي ، لذلك جند أن املعنيني 
دراسة  وهنالك  األمر.  هذا  اىل  انتبهوا  باألمر  
أعدها البنك الدويل تسمي جيبويت 2035 نصح 
فيه احلكومة اجليبوتية باالهتمام بقطاع اخلدمات  
ألنه  القطاع املجدي بالنسبة لالقتصاد اجليبويت 
مصانع  هبا  ليست  اليت  ديب  مثل   مثلها  .فهي  

وليست  صغرية  مصانع  ديب  يف  اليت  املصانع   ،
نسميها  أن  ايل مستوى  ترقى  وال  مصانع ضخمة 
نشاطها   يف  تعتمد  أيضًا  وهي   . صناعية  دولة 
االقتصادي على قطاع اخلدمات وإعادة التصدير 
األوسط  والشرق  ايران  مثل  املجاورة  الدول  اىل 
واآلن   . ديب  مثل  مستقبلها  وجيبويت   ، وأفريقيا 
ميناء  وأيضًا  األغراض  متعدد  ميناء  تشيد  يتم 
األثيوبية  املنتجات  بتصدير  سيقوم  الذي  تاجورا 
امللح  ميناء  وأيضًا  ومعادن   زراعية  منتجات  من 
وميناء املواشي وهذا سيكون الوحيد من نوعه يف 
العمل  جيري  وأيضًا   . املواشي  لتصدير  املنطقة 
العمل فيها يف  السكك احلديدية وسيبدأ  بناء  يف 
عام 2016 وهذه ستسهم بشكل كبري سواء يف نقل 
الركاب أو البضائع ، ويتم اآلن بناء خط أنابيب 
لنقل النفط من ميناء جيبويت اىل أديس أبابا بداًل 
من استخدام شاحنات نقل الوقود وهنالك شركة 
حوايل  سيكلف  الذي  العمل  هبذا  تقوم  ايطالية 

مليار ومخسمائة مليون دوالر . 
ويضيف األستاذ / أمحد الذيب أن استقرار العملة 
وعدم وجود رقابة على النقد سهلت كثريًا أعمال 

الشركات واملؤسسات املستثمرة . ويف جيبويت يتم 
االنفتاح   . األموال  غسيل  مكافحة  قوانني  تطبيق 
السياسي ساعدت  واالستقرار  واألمن  االقتصادي 
كثريًا جدًا على التطور ، ومن أهم العوامل أيضًا 
هنالك  فليست   ، األجنيب  وقبول  املجتمع  انفتاح 
 ، آخر  على  جنس  تفضيل  أو  وحقد  عنصرية 
وأنا اعتقد أن هذا شيء مهم جدًا وحبكم عملي 
مل  أنين   حيث  العامل  بلدان  من  كثري  يف  تنقلت 
 . جيبويت  يف  وجدهتا  اليت  النفسية  الراحة  أجد 
يوجد  وال  باألمان  معه  حتس  اجليبويت  فاملواطن 
من  نظري  وجهة  حسب  وهذا  بالغربة  احساس 

العوامل املهمة إلجناح أي  عمل وتطوره .
وأخريًا عرب األستاذ / أمحد الذيب عن عميق حبه 
أنه  ذاكرًا  اجليبويت  والشعب  جليبويت  وتقديره 
)موجهًا حديثه  نفسه  سفريًا جليبويت –  يعترب 
مداعبا القنصل بقنصلية جيبويت جبدة األستاذ / 
يوسف علترة  الذي كان حاضرًا احلوار » أنا سفري 
وأردف   )  - أنفسهم  السفراء  من  أكثر  جليبويت 
تنقاليت  يف  الفرصة  يل   سنحت  »وكلما  قائاًل  
اخلارجية واملجالس املختلفة أقوم  بالتسويق هلذا 
البالد  كل  من  أصدقائي  وأدعو     « الطيب  البلد 
هذا  خريات  من  واالستفادة  لالستثمار  العربية  
البلد  وحبمد اهلل استطعت  استقطاب عدد مقدر 
هم  واآلن  واألمارتيني  اليمنيني  املستثمرين  من 

يعملون بشكل جيد  . 

الصلة  تنقطع  أن ال  أتمنى  الذيب  ويقول 
وجيبوتي  والتأمين  التكافل  مجلة  بين 
وأن تتابعوا أخبارها في كل أعدادكم وأال 

تقتصر أخبار جيبوتي على عدد واحد .
 ومن مجلة التكافل والتأمين  أوجه الدعوة 
من  لالستفادة  العرب  المستثمرين  لكل 
البلد  هذا  في  المتاحة  االستثمار  فرص 
االستثمار  يعتبر  والذي  المعطاء  الطيب 
فيه متاح وميسور . ووجه شكره لقيادات 
البلد وعلى رأسها فخامة الرئيس إسماعيل 
عمر جيله  قائد مسيرة االستثمار والتنمية 
االفريقي  القرن  وفي  بل  جيبوتي  في 

قاطبة. 
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استثماري  بمناخ  جيبوتي  تتمتع جمهورية 
خصب جعل أنظار المستثمرين في شتى 
بقاع العالم تتجه اليها ألسباب كثيرة منها 
العملة  واستقرار  األموال  نقل  سهولة 
يميز  ما  وأهم  الدوالر  مقابل  المحلية 
جمهورية جيبوتي عن بقية الدول األفريقية 
 . أهلها  وطيبة  به  تتمتع  الذي  األمن 
االستثماري  الوجود  ضعف  من  وبالرغم 
أن  إال  جيبوتي  جمهورية  في  العربي 
هنالك نماذج مشرقة وضعت اسمها في 
لها  وأصبح  الجيبوتية  االستثمارية  الخارطة 
وتتمتع  الجيبوتي  المجتمع  داخل  كبير  أثر 
انضباط  من  به  تتميز  لما  جيدة  بسمعة 

وأمانة في العمل . 
هذه  أحد  إلى  نجلس  أن  علينا  لزامًا  كان 
جمهورية  في  المشرقة  العربية  النماذج 
جيبوتي لكي ننقل الصورة الطيبة للمناخ 
االستثماري فــــــي جمهــــــــورية جيبـــــــوتي 
العربي  العالم  تعريف  من  الهدف  لتحقق 
التي  والنجــــاحـــات  االستثمار  بمقومـــات 
في  العربية  الشركات  تحققها  أن  يمكن 
المســـتثمر  لقــــــاءنا مع  جيبـــــوتي فكــــــان 
منه  وطلبنا  الهاشمي  األستاذ/  العراقي 
بداية أن يحدثنا عن طبيعة عمل مؤسسته 

في جيبوتي فكان الحوار التالي :
إلهتمامكم  لكم  اجلزيل  بالشكر  أتوجه  بداية 
ملا  عليها  األضواء  وتسليطكم  جيبويت  جبمهورية 
عملي  بدأت   . وخصب  طيب  مناخ  من  به  تتمتع 
وبيعها  السيارات  باسترياد  جيبويت  جبمهورية 
اآلن  اهلل  وحبمد  للمواطنني  املرحية  باألقساط 
ستجد أن أكثر من %60 من السيارات اليت تسري 

يف جيبويت من شركتنا .
حدثـــنا عن الصعــــوبات اليت واجهتكم يف بداية 

عملكم يف جيبويت ؟
كحال أي عمل استثماري البد من وجود صعوبات 
واجهتين  اليت  الصعوبات  كانت  وقد  البداية  يف 
دخول املنافسة أمام كربى شركات بيع السيارات 
شكل  مما  تعقيدات  من  فيها  ما  و  جيبويت  يف 
عائقا كبريًا أمام أرباحنا وأصبحنا نزيد من سعر 
املنتج حيت نغطي التكاليف  مما شكل ركود كبري 
للسيارات وأصبح البيع صعبا. مما دعاين اىل طلب 
مقابلة فخامة الرئيس امساعيل عمر جيله وكنت 
ستكون  فخامته  مقابلة  أن  األمر  بداية  يف  أظن 
مستحيلة يف بداية االمر كحال كثري من الرؤساء 
ولكن لدهشيت الشديدة متت املقابلة بأسرع مما 
تصورت وحقيقة دهشت غاية االندهاش للتواضع 

الكبري الذي يتمتع به فخامته وبساطته يف التعامل 
والفكر العميق الذي حيمله لتطوير وترقية البالد 
وخلق مناخ استثماري ينافس دول العامل األخرى . 
وطلبت من فخامته إعفائي ملدة ثالثة أشهر فقط 
حىت أستطيع استرجاع جزء من رأس مايل الذي 
فقدته ولدهشيت الشديدة  منحين فخامته مخسة 
أعوام ، وحبمد اهلل كانت االنطالقة مرة أخرى 

اقوى من ذي قبل واستمرت النجاحات ومت منحنا 
قطعة أرض جمانية يف املنطقة احلرة ومن بعدنا 
تأسست كثري من الشركات اليت سارت على هنجنا .

ما هو أهم ما مييز مجهورية جيبويت من الناحية 
االستثمارية يف نظركم ؟

تقدم  اليت  التسهيالت  نظري  وجهة  حسب 
لالستثمار  املتاحة  الكبرية   والفرص  للمستثمر 
ويليها استقرار النقد وسهولة نقل األموال ، أضف 
حباجة  وهي  بكرة  مازالت  جيبويت  أن  ذلك  اىل 
رؤوس  وتدفق  االستثمارات  من  مزيد  اىل  ماسة 
املوقع االستراتيجي الذي  أموال عليها واعتقد أن 
حمط  منها  ستجعل  اليت  العوامل  من  به  تتمتع 

أنظار جلميع دول العامل .

دهشـــت غـــــاية االندهاش 
للتــواضع الكبير الذي يتمتع 
به فخـــامته وبساطته في 

التعامل

رجل األعمال العراقي على الهاشمي )لمجلة التكافل والتأمين (

نسبة كبيرة من السيارات التي تسير في جيبوتي من شركتنا
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حدثنا اوال دكتور عادل عن إنشاء املحجر اإلقليمي جبيبويت؟

يعترباملحجر الصحي االقليمي يف جيبويت من اكرب املحاجر ليس على مستوي 
الشرق االوسط وافريقيا فقط بل يف العامل حيث مت إنشاء املحجر يف موقع 
متميز يطل على البحر األمحر عند مدخل باب املندب على مساحة قدرها 
605 هكتار، ويبعد املحجر حنو 12 كلم عن املدينة، وال توجد جبواره أي 
خمططات سكنية. حيث يصدر املحجر يف مواسم االعياد اكثر من 700الف 
الف من  اىل 70  و60  االبقار  الف من  ومااليقل عن 50  االغنام  راس من 

اجلمال وجند ان موسم احلج يعتمد يف املقام االول على حمجر جيبويت 

وزارة  يف  ممثلة  جيبويت  دولة  بني  إستراتيجية  شراكة  املحجر  يعترب  حيث 
وإدارة  الدولية إلنشاء  ياسر  أبو  العمل ومؤسسة  واليت تشرف على  الزراعة 
دوالر  مليون  بـ20  املحجر  إنشاء  تكلفة  وتقدر  اخلاص.  القطاع  من  املحجر 
وتقدر الطاقة االستيعابية له خبمسمائة الف راس من األغنام وأربعني ألف 

رأس من األبقار واجلمال يف وقت واحد.

الزراعة  الكلي من حكومة جيبويت ممثلة يف وزارة  واملحجر حتت اإلشراف 
واليت تقوم باإلشراف على كافة عناصر التشغيل باملحجر و تصدر بامسها 
الشهادة الصحية النهائية بناًء على توصية املدير الفين للمحجر بعد استيفاء 

الشروط.

وقام املحجر بتصدير أكثر من أربعة ماليني رأس من املاشية منذ افتتاحه.  
العربية  اإلمارات  السعودية،  العربية  للمملكة  التصدير  للمحجر  وميكن 

املتحدة، قطر، البحرين، مصر، اليمن، الكويت، سلطنة عمان.

وحول اهداف انشاء املحجر يقول الدكتور عادل من اهم اهداف انشاء املحجر 
توسيع التجارة البينية بني الدول اإلفريقية و العربية واإلسالمية بصفة خاصة 

ودول العامل بصفة عامة.

وإيصال أجود أنواع املواشي وبأسعار منافسة للمستهلك والذي يعترب حمور 
االهتمام ورأس املال احلقيقي للمشروع. وايضا توفري بيئة مناسبة لالستثمار 

تعتبــر منطقــة القــرن اإلفريقــي )جيبوتــي، إثيوبيــا، 

الصومــال( مــن أهــم مواقــع الثــروة الحيوانيــة فــي 

ــروة،  ــك الث ــر تل ــتمرارية تصدي ــان اس ــم، ولضم العال

ولتلبيــة كافــة المتطلبــات الصحيــة والبيطرية للدول 

المســتوردة لتلــك المواشــي، فقــد تقــرر بالتعــاون 

ــة فــي  ــة العامل ــات والمنظمــات اإلقليمي مــع الهيئ

هــذا المجــال إنشــاء محجــر بيطــري يحتضــن كافــة 

ــاح  ــم افتت مواشــي القــرن اإلفريقــي. هــذا وقــد ت

المحجــر يــوم األربعاء الموافــق 2006/11/22م وذلك 

بحضــور فخامــة رئيــس جمهوريــة جيبوتــي الســيد/ 

إســماعيل عمــر جيلــه، ورئيــس الــوزراء ووزراء دولــة 

ــدى  ــدول المعتمــدة ل ــك ســفراء ال ــي، و كذل جيبوت

جيبوتــي باإلضافــة إلــى منظمــات إقليميــة ودوليــة 

وعــدد مــن رجــال األعمــال. وقــد تــم تغطيــة افتتــاح 

المحجــر إعالميــًا فــي معظــم الــدول العربيــة ودول 

أفريقيــا عبــر وســائل اإلعــالم المرئيــة والمســموعة 

ــن وفــي إطــار  ــة التكافــل و التأمي والمقــروءة. مجل

جولتهــا ألهــم المنشــآت االقتصاديــة فــي دولــة 

ــادل عبدالغفــار كشــك  ــور ع ــي التقــت بالدكت جيبوت

المديــر الفنــي للمحجــر االقليمــي بجيبوتــي و أجــرت 

معــه الحــوار التالــي

كشك: من أهم اهداف إنشاء المحجر توسيع التجارة البينية بين الدول 
األفريقية و العربية واإلسالمية

    المدير الفني للمحجر االقليمي بجيبوتي )لمجلة التكافل و التأمين (

د /عادل كشك - المدير الفني للمحجر 
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يف جمال تنمية الثروة احليوانية يف املنطقة.

 و كذلك من اهدافه رفع املستوى املعيشي للرعاة 
املستدامة  التنمية  إطار  يف  املنطقة  يف  العاملني 

لإلنسان

تتمتع    جيبويت  مجهورية  ان  عادل  الدكتور  ويقول 
األمحر  البحر  ملتقى  يف  هام  استراتيجي  مبوقع 
حيث  املندب  باب  مضيق  على  اهلندي  واملحيط 

أبرز وأهم طرق املالحة البحرية يف العامل.

وذلك  األمراض  من  مواشيها  خلو  وايضا   
احليوانية  للصحة  الدولية  املنظمة  شهادة  حسب 
آلذي  واألمين.  السياسي  )O.I.E(.واالستقرار 
تتمتع به   وال ننسي ان جيبويت عضو يف منظمة 
التجارة العاملية وتتميز أيضا باالستقرار االقتصادي 
وثبات العملة وتوفر املصارف واملؤسسات االئتمانية 
وسهولة إجراء التحويالت البنكية. وعدم التدخل 
جيبويت  .وتعترب  الشركات  إجراءات  احلكومي يف 
مرفًأ طبيعيًا لبعض الدول املجاورة واليت ليس هلا 
منفذ حبري .كل هذه العوامل ساعدت على قيام 

املحجر يف مجهوريه جيبويت .

املحجر  اىل  املواشي  وصول  كيفيه  عن  وسألناه 
املواشي  بعض  ان   سيادته  ذكر  حيث  الصحي 
و  إثيوبيا  من  ومعظمها  حملية  مصادر  من  تصل 
الصومال، و حتمل كل املواشي القادمة من الدول 
اجلمارك  سلطات  تقوم  و  منشأ  شهادة  املجاورة 
يقوم  املحجر  ولكن  ذلك،  من  بالتأكد  اجليبوتية 
بغض  موحدة  بصورة  املواشي  كل  مع  بالتعامل 

النظر عن مصدرها.

حدثنا دكتور عن كيفيه عمل املحجر ؟واخلطوات 
املتبعة للكشف عن املواشي ؟

يقول الدكتور عادل أواًل: يتم الكشف على املواشي 
التزنيل ويف  والنقاط احلدودية وأماكن  امليناء  يف 
احلجر االبتدائي عند بوابة املحجر، وُيسمح فقط 
بدخول املواشي الصاحلة للحجر، ويتضمن ذلك 

خلوها من األمراض والعيوب الظاهرة.

و   A الوحدة  يف   ً أوال  املواشي  إنزال  يتم  ثانيًا: 
أوليًا ويتم  أو ُترش، مث ُيكشف عليها  B وُتغطس 

ترقيمها حبسب الوحدة. 

باالستالم  اخلاص  النموذج  إكمال  يتم  ثالثا: 
بنفس  البيانات  بقاعدة  املعلومات  مجيع  وتدخل 

شـــــــراكة  المـــحجــــر 
بيــــــن  إستـــــراتيجية 
دولــــــــة جيبـــــــــوتي 
ــة فــي وزارة  ممثلــــــ
ــي  ــة والتـــــــ الزراعــــــ
تشــرف علــى العمــل 
ومؤسســة أبو ياســر 

الدوليــة

الشيخ / أبو ياسر / رئيس مجلس إدارة مؤسسة ابوياسر الدولية
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اليوم.

وحظائر  رقم  شحنة  لكل  ختصيص  يتم  رابعا: 
حمددة حسب فصائل احليوان، ويعني هلا طاقم 
مباشرًا  االتصال  يكون  إذ  وعمال،  وفين  بيطري 
والوضع  الصحية  احلالة  بشرح  الفين  للمدير 

الغذائي.

فرز  يتم  املحجر  لدخول  التايل  اليوم  خامسا: يف 
والتجارية،  الصحية  الشروط  حسب  املواشي 
ويتم   ، صحيًا  الالئقة  غري  املاشية  وُتعزل 
الفصيلة  متطلبات  حسب  الضروري  التحصني 

وجهة التصدير.

عينات  )أو  وروث  دم  عينات  سحب  يتم  سادسا: 
إىل    5% من  احلالة(  تقتضي  ما  حسب  أخرى 
اجلهة  اشتراطات  حسب  شحنة،  كل  من   100%
الدم،  وطفيليات  للطفيليات  وتفحص  املستوردة، 
الربوسيال  اختبارات  عليه  وُيجرى  املصل  وُيفصل 

وغريها،  املتصدع  والوادي  القالعية  واحلمى 
وُتتخذ هذه املعلومات كنظام إنذار مبكر.

ويشمل  ماشية،  كل  عن  املعلومات  ُتدخل  سابعًا: 
ذلك املالحظات املعملية يف نظام حاسويب داخلي 

للمتابعة بواسطة العميل وإدارة املحجر.

 21 بعد  اخلارجي  للشحن  املواشي  ُتجهز  ثامنًا: 
– 30 يومًا من احلجر وُتنقل حلظائر خمصوصة 
حتديث  ويتم  النقل،  باخرة  وصول  يوم  قبل 

معلومات القطيع  ويُعاد الكشف. 

الشهادة  باستخراج  التوجيه  إصدار  تاسعا: 
الصحية عن كل جمموعة. 

الستقبال  املحجر  يف  جيدة   حظائر  هنالك  هل 
املواشي ؟ 

نعم  مت إنشاء حظائر مسورة ومظللة، ومت توصيل 
وحتفظ  الفنية.  الطرق  أحدث  على  مياه  شبكات 

إرسالية، يف حظائر مرقمة ومنفردة حمكمة  كل 
االنتقال  من  املاشية  تتمكن  ال  حبيث  اإلغالق 
أرضية  ورش  تنظيف  ويتم  ألخرى،  حظرية  من 
احلظائر بعد كل إرسالية ويستخدم الروث كسماد. 
والبد ان نشيد بدور الشيخ ابو ياسر الذي دائما ما 
يقول لنا انين اريد ان يكون املحجر فايف استار 

يف كل مرافقه 

 وتنقسم احلظائر ثاث وحدات:

االبتدائي  مرحلة احلجر  وهي  األولى:  الوحدة 
من:12حظرية  تتكون  و  استقبال  فيها  يتم  واليت 

لألغنام و10   حظائر لألبقار واجلمال.

فيها  يتم  اليت  املرحلة  الثانية   وهي  الوحدة  اما 
لألغنام. حظرية  من:40  تتكون  و  املواشي  حجر 

و36  حظرية لألبقار واجلمال.

املواشي  حجر  فيها  ويكتمل  الثالثة:  والوحدة 
لألغنام.و10حظائر  105حظرية  من  وتتكون 

لألبقار واجلمال.

حدثنا دكتور عن املخترب ومكوناته ؟

املعملية  األجهزة  بأحدث  املخترب  جتهيز  مت 
مستقلة  غرفة  إنشاء  مت  و   ، اآللية  واحلاسبات 
السجالت.   وحفظ  وإنشاء  العينات  الستقبال 
ويدير املخترب خبري حاصل على درجة دكتوراه يف 
مكون  لطاقم  باإلضافة  واملناعة  الفريوسات  علم 
من 16 فنيًا يقومون بالفحوصات الالزمة بكفاءة 

ودقة تامة وعلى مدار الساعة.

ومنها  البيطرية  الفحوصات  أغلب  املخترب  ويوفر 
فحص  على  تشتمل  واليت  البكتريية  األمراض 
باستخدام   )Brucella( املالطية  امراض 
اختبار  و   )Rose Bengal Plate Test(
اختبار  طريق  عن  السل  )ELISA(.وفحص 
وحتديد  وعزل   .)Tuberculin Test( السلني 
واألمراض  اإلسهال  حلاالت  املصاحبة  البكترييا 

التنفسية.

يعمل  هو  الفريوسية  األمراض  قسم  وهنالك 
 )FMD 7 Serotypes( القالعية  فحص  على 
الوادي  ELISA((.ومحى  اختبار  باستخدام 

فخـــــــامـــــــة  وضــــــع 
رئيـــــــس الجمهوريــة 
عمــــر  اسماعيــــــــــل 
جيلــه حجــر األســاس 
إلنشــاء مينــاء خــاص 

لمحجــر با

الرئيس الجيبوتي يضع حجر األساس لميناء المواشي

الشيخ أبو ياسر مع الرئيس الجيبوتي
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 )RVF IgG, RVF IgM( املتصدع 
فحص  ))ELISA.وايضا  اختبار  باستخدام 
باستخدام   )Rinderpest( البقري  الطاعون 
االلتهاب  فحص  ))ELISA.وهنالك  اختبار 
اختبار  باستخدام   )CBPP( البلوري  الرئوي 
الصغرية  املجترات  طاعون  ))ELISA.وفحص 

ELISA((.وايضا  اختبار  باستخدام   )PPR(
 )Bovine Leucosis( فحص  الليكوزيز البقري
االنتشار  واختبار   ))ELISA اختبار  باستخدام 

 .)Gel Immunodifusion( املناعي

الطفيلية  األمراض  قسم  فهو  الثالث  القسم  اما 
اإلبل  يف  اهليام  مرض  فحص  على  يعمل  حيث 
الرقيقة  الشرائح  بواسطة   )Trypanosmiasis(
)Giemsa Stain(.وفحص  بـ  املصبوغة 
املاشية  روث  يف  املختلفة  املعوية  الطفيليات 
 DNA( النووي  احلمض  فحص  يتوفر  كما 
 Real Time( جهاز  باستخدام   )& RNA

.)PCR

اليت مت جتهيزها  البيطرية  الصيدلية  وهنالك   
لتشخيص  الالزمة  البيطرية  باملستحضرات 

األمراض وعالجها  

لعمل فحص تشرحيي  إنشاء مشرحة حديثة  ومت 
ملسببات  املبدئي  والتحديد  النافقة  للمواشي 
للعزل  املخترب  إىل  عينات  وترسل  األمراض، 

البكتريي أو إلجراء الفحوصات املجهرية.

للذبح  احلاجة  يالئم  مسلخ  املحجر  ويب 
و  معدات  من  يلزم  ما  بكل  وزود  االضطراري، 

ثالجات.

من  استريادها  مت  حمرقة  باملحجر  تتوفر  وايضا 
شركة أوربية عريقة للتخلص من اجلثث واللحوم 
يف  وروعي  صحية،  بطريقة  املعملية  واملخلفات 
تصميمها الكفاءة وعدم التأثري السليب على البيئة.

فيها  يستخدم  ورشاشات  مغاطس  إنشاء  ومت 
الطفيليات  من  للتخلص  دوليًا  جمازة  مركبات 
اخلارجية عند وصول احليوانات للمحجر. كما يتم 

استخدام مركبات خاصة بالتطهري الفريوسي.

السالمة  متطلبات  استيفاء  مت  انه  القول  واود 
باملطهرات  تزود  ضحلة  مغاطس  بإنشاء  احليوية 
بوابة  الداخلة عرب  والعربات  للقاطرات  باستمرار 

املحجر. 

للعاملني  بالكامل  جمهز  سكن  وباملحجر 
باملشروع. 

اعلي  على  تأهيل  مؤهلة  كوادر  باملحجر  ويعمل 
املستويات فمدير املحجر أستاذ الطب البيطري يف 

األمراض املعدية 

ومدير املخترب حيمل دكتوراه يف علم الفريوسات 
واملناعة  

متعددة  جنسيات  من  طيب  كادر   40 وهنالك 
الصومال،  السودان،  اليمن، مصر،  )جيبويت، 

إثيوبيا، اهلند ( 

خمتلف  من  عامل  و450  فين    16 وباملعمل 
اجلنسيات. 

هل يقوم املحجر خبدمات للمجتمع اجليبويت؟ 

املجتمع  داخل  للمحجر  كبري  دور  هنالك  نعم 

االيزو  شهاديت  على  حاصل  واملحجر  اجليبويت 
املجانية  األدوية  بتوزيع  ونقوم  العامليتني  واهلاسب 

واألنابيب على الرعاة.

باألمراض  والتجار  الرعاة  توعية  برامج  ولدينا 
وطريقة   التعامل معها. 

اليت  والندوات  املؤمترات  بدعم  املحجر  ويقوم 
ختص أمراض احليوان يف القرن اإلفريقي.

ونقوم بعقد الدورات العلمية للعاملني باملحجر.

وندعم   رسائل ماجستري ومشاريع وأحباث أخرى 
لباحثني إقليميني وعامليني.

أمية  وحمو  الصيفي،  التدريب  برامج  ولدينا 
العاملني باملحجر.

ونقوم باملسامهة يف التشجري وإمداد املزارعني يف 
املنطقة بالفسائل واألمسدة.

دكتور عادل حدثنا عن اخلطط املستقبلية للمحجر

من ضمن خططنا املستقبلية التعاون مع اجلامعات 
األوربية يف جمال البحث والتدريب. 

أمراض  يف  مرجعية  خمتربات  مع  توأمة  وعمل   
القرن اإلفريقي وتشمل تبادل اخلربات واإلشراف 
وإرسال  العامني  وتدريب  املخترب  يف  العمل  على 

عينات للفحص. 

يتيح  إلكتروين  ترقيم  نظام  بتوفري  نقوم  وسوف 
التحكم عن بعد. 

ايضا  املوضوعة  املستقبلية  اخلطط  ضمن  ومن 
احلمى  يف  عامليني  وعلماء  خبرباء  االستعانة 
وتعيينهم كمستشارين  املتصدع  والوادي  القالعية 

للمحجر.

ولقد وضع فخامه رئيس اجلمهورية امساعيل عمر 
جيله حجر االساس إلنشاء ميناء خاص باملحجر 
حركة  لتسهيل  اجليبوتية  احلكومة  إدارة  حتت 
ونقل املواشي. وسيكتمل امليناء بأذنة تعايل خالل 
عامني وهذا امليناء يعترب االول من نوعه يف العامل 
املواشي  نقل  املحجر يف  عمل  من  كثريا  وسيسهل 

مباشره من املحجر اىل امليناء .

 البــد أن نشــيد بــدور 
الشيــــخ أبـــــو يـــــاسر 
ــا  ــًا مـ ــذي دائمــــــــ الـــ
يقول لنــــا أننــي أريد 
أن يكــــــــون المحجــــــر 
فايـــــف اســــتار فـــي 

كل مرافقــه
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إىل  بالتمويل  املتعلقة  االقتصادية  األدبيات  تشري 
النمو  املصارف يف حفز  تؤديه  الذي  اهلام  الدور 
املالية  الوساطة  مهام  ألداء  سعيها  خالل   من 
وفقا  األعمال  لقطاع  وتوجيهها  املدخرات  وجتميع 
حتقيق  بغرض  واالستثمارية  اجلارية  الحتياجاته 
كفاءة ختصيص املوارد وتقليل املخاطر. ويف هذا 
كمؤسسات  اإلسالمية  املصارف  ظهرت  السياق 
مالية تتخذ الشريعة اإلسالمية منطلقا لتعامالهتا. 
ورغم حداثة جتربة البنوك اإلسالمية واملصاعب 
حتقيق  استطاعت  عملها،  تواجه  اليت  والعقبات 
جناحات مكنت من تطور ومنو الصناعة املصرفية 

اإلسالمية يف فترة زمنية وجيزة.

تسعى  جيبويت  مجهورية  فإن  املنطلق  هذا  ومن 
واملصرفية  اإلسالمي  لالقتصاد  قاعدة  بناء  إىل 
الواعد  اقتصادها  منو  مع  سيما  ال  اإلسالمية 
للتسابق  الكربى  الدول  من  بكثري  يدفع  الذي 
إليها، وأمهية موقعها كبوابة لشرق أفريقيا وسوق 
واملزايا   ، واعدًا  سوقًا  يعترب  الذي  الكوميسا 
األخرى اليت تتمتع هبا البالد من قبيل االستقرار 
العوامل  من  ذلك  إىل  وما  والنقدي  السياسي 
توجه  اىل  باإلضافة  مايل  نشاط  ألي  الضرورية 
األموال  رؤوس  استقطاب  إىل  احلكومة اجليبوتية 

العربية والعاملية.

التدابري  من  سلسلة  احلكومة  اختذت  وقد 
واستطاعت زيادة نسبة عمالء البنوك من املجتمع 
بعض  كانت متنع  اليت  احلواجز  إزالة  من خالل 
البنكية  اخلدمات  مع  التعامل  من  مواطنيها 
مستوى  تعزيز  يف  جنحت  وبذلك  التقليدية، 
اإلدخار الوطين ويف خفض الفوائد على القروض 
التمويل  تطوير  دعم  مت  كما   , التمويل  سوق  يف 
يف  اإلسالمية  البنوك  عمل  خالل  من  األصغر 

جيبويت اليت توفر هذا النوع من التمويل.

وقد مت انعقاد القمة اإلفريقية للمصارف اإلسالمية 
يف جيبويت يف السنوات املاضية يف فندق كمبنسكي 
, ومن أهم املواضيع اليت نوقشت يف جلساهتا : 
التمويل  جمال  يف  النمو  فرص  اغتنام  سبل   “
اإلسالمي يف إفريقيا “، وكانت فعاليات هذه القمة 
قد انطلقت حتت رعاية رئيس اجلمهورية السيد/ 
إمساعيل عمر جيله، ومبشاركة  شخصيات بارزة 

من قادة مؤسسات التمويل اإلسالمي يف العامل.

افتتاحه  أثناء  وأشار رئيس اجلمهورية يف خطابه 
التمويل  أمهية  إىل  القمة  هذه  جلسات  ألوىل 
لتحقيق  اهلائلة  بإمكاناهتا  والقناعة  اإلسالمي 
القارة  يف  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية 
األفريقية، وأن جيبويت تعتزم بذل كل ما بوسعها 
هذا  ألبعاد  جيد  فهم  إىل  للوصول  جهد  من 
جدواه،  اآلن  أدرك  العامل  أن  يبدو  الذي  النظام 
وأن املشاركني يف القمة قد إتفقوا يف سياق العمل 
استراتيجية  شراكة  وإقامة  إفريقيا  ازدهار  على 
التمويل  نظام  يف  الفاعلة  واجلهات  قارتنا  بني 
بالنسبة  تشكل  اإلسالمية  البنوك  وان  اإلسالمي. 
الالزم  للتمويل  وشاماًل  بدياًل  ضمانًا  ألفريقيا 
إلطالق العنان لإلنتاجية يف القارة من أجل تنمية 

قدراهتا االقتصادية واالجتماعية.

وهبذا فال غرابة  يف تزايد عدد البنوك اإلسالمية 
حيث   , األخرية  اآلونة  يف  جيبويت  تشهده  الذي 
األعمال  رجال  مقدمتهم  ويف  املتنافسون  تنافس 
والعامل  اإلفريقي  القرن  منطقة  مستوى  على 
مصارف  أقاموا  حيث  الفرصة   هذه  الغتنام 
إسالمية يف جيبويت, ونذكر هنا بعضًا من أمساء 
سبأ  بنك  جيبويت:  يف  العاملة  اإلسالمية  البنوك 
كأول  2006م  يونيو  يف  تأسس  الذي  اإلسالمي 

ملبادئ  وفقًا  تعامالته  كل  تدار  إسالمية  جتربة 
أول  أيضًا  البنك  هذا  ويعّد  اإلسالمية،  الشريعة 
تسيطر  كانت  اليت  جيبويت  يف  إسالمي  منافس 
تقليديني  بنكني  فيها  املصرفية  تعامالهتا  على 
فقط ، ومتكن من كسر االحتكار القائم من قبل 
مصرفية  خدمات  بتقدمي  التقليدية  البنوك  تلك 
سابقًا  موجودة  تكن  مل  جماالت  وفتح  إسالمية 

كقبول الودائع االستثمارية اإلسالمية .

اليت  للحواالت  شيل  ذهب  شركة  أنشأت  والحقا 
تعد من أهم الشركات املالية يف الصومال مصرفًا 
ماليًا إسالميًا يف العاصمة جيبويت ويعتمد البنك 
من  املستمد  اإلسالمي  النظام  على  تعامالته  يف 
السالم  بنك  يوجد  كما  اإلسالمية،  الشريعة 
صوماليون.  أعمال  رجال  يديره  الذي  اإلسالمي 
ويوجد يف جيبويت حاليًا أحد عشر مصرفًا، منها 

أربعة إسالمية إىل جانب بنك شورى اإلسالمي.

قبل  من  كبري  بإقبال  اإلسالمية  وحتظى البنوك 
اإلسالمية  البنوك  املجتمع اجليبويت حيث هتدف 
املالية  املعامالت  يف  اإلسالمي  املنهج  إحياء 
واملبادئ  بالقواعد  االلتزام  خالل  من  واملصرفية 
اإلسالمية يف املعامالت املصرفية  وتقدمي خدمات 

مصرفية بعيدة عن املعامالت الربوية.

أثبتت جدارهتا أمام املنافسة الشديدة جتاه  وقد 
البنوك األخرى على الرغم من أن أغلبها ال متتلك 
بنوكًا  باعتبارها  عاملية  إقليمية أو  أخرى  فروعًا 

فتية وحديثة العهد. 

مزايا المصارف اإلسالمية
التوسع يف   أن هذا  املقام  اإلشارة يف هذا  وجتدر 
كاماًل  جناحًا  يعد  ال  اإلسالمية  املالية  الصناعة 
مادامت الصناعة ال هتتم االهتمام الكايف مبا يعرف 
اليوم باملسؤولية االجتماعية، فالبنوك اإلسالمية 
لرغبات  إرضاءًا  فقط  العائد  لتحقيق  تسعى  ال 
أحد  االجتماعية   املسؤولية  تعد  بل   ، املسامهني 
أهم جماالت اهتمام  البنوك اإلسالمية، إذ أهنا 
اإلسالمية  البنوك  تؤدي من خالله  الذي  اجلسر 
الفقر  للمشاركة يف مكافحة  املجتمع  واجبها حنو 
وتوزيع الثروة واإلسهام يف نشر العدالة . وتستخدم 
البنوك اإلسالمية عدة منتجات للوفاء مبسؤوليتها 
ومتويل  احلسن  والقرض  التربع  مثل  االجتماعية 

تسارع وتيرة التعامالت المصرفية اإلسالمية في جمهورية جيبوتي

جيبوتي بوابة أسواق شرق أفريقيا والكوميسا وملتقى القارات

نمو التمويل اإلسالمي دعامة لتنمية قدرات القارة االقتصادية واالجتماعية
تقدم البنوك اإلسالمية عدة منتجات وفاءًا بمسئوليتها اإلجتماعية

محمد طاهر عثمان

ذهب  لبنك  والتسويق  األستثمار  مدير 
شيل الدولي
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اخلدمات  ومتويل  واملتوسطة  الصغرية  احلرف 
الصحية والتعليمة ودعم اهليئات اخلريية والدينية 

وإدارة أموال الزكاة مجعًا وتوزيعا . 

ويف اخلتام أود أن ألفت نطر القارئ إىل ضرورة 
ومعرفة  التجربة  واملوضوعي هلذه  األمني  التقييم 
ما حققته من نتائج وكيف مت تطبيق هذه التجربة 
هامة  وسيلة  تعترب  التقييم  عملية  أن  حيث   ،
لتسديد مسار العمل املصريف اإلسالمي وتصحيح 
من  يقدم  ما  سالمة  لضمان  ذلك  و   . أخطاءها 

خدمة مصرفية إسالمية.

علما بأن اخلدمات املصرفية اإلسالمية متثل يف 
صرح  يف  لبنة  واملصرفية  االستثمارية  نشاطاهتا 
أدوات  من  هامة  وأداة   ، اإلسالمي  االقتصاد 
املجتمع  يف  تطبيقاته  ألوان  من  ولونًا  فاعليته 
وتساهم يف   ، أهدافه  اإلسالمي ، حبيث ختدم 

بناء الواقع االقتصادي اإلسالمي بأبعاده كلها. 
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اإلسالمي  التنموي  الرحمة  مجمع  يعتبر 
وفي  جيبوتي  في  المجمعات  أكبر  من 
من  اصبح  وقد  االفريقي  القرن  منطقه 
المعالم الرئيسية والمهمة لما يقدمه من 
الملموس  ونجاحه  كبيره   تنموية  خدمات 
لدي المواطن الجيبوتي في محاربة مثلث 
البد  كان  ولذلك  والمرض  الجهل  و  الفقر 
لنا من زيارته والوقوف على حجم الخدمات 
التي يقدمها والنجاحات الكبيرة التي حققها 
وتقديمه  االفريقي  القرن  مستوى  على 
العالم  دول  لجميع  به  يحتذى  كنموذج 
للمساهمة  العربي  الدعم  واستقطاب 
الخيرية في تطويره وترقيته . وبعد طوافنا 
ندوة  بعقد  قمنا  المختلفة  اقسامه  على 
عبد  االستاذ  بحضور  قاعاته  احدى  داخل 
العام  المدير  القرشي  اسماعيل  الغني 
روبله  محمود  واالستاذ  الرحمة  لمجمع  
الرحمه  لمستشفى  اإلداري  المدير  بوح 
ومن رئاسة الجمهورية كان حضورا االستاذ 
رئيس  مستشار  روبله  خيري  عيسي 
الجمهورية للشئون العربية واألستاذ ديرية 
البنية  لشئون  الرئيس  مستشار  هاشم 
التعريف  بجانب  الندوة   تناولت   . التحتية 
بمجمع الرحمة الكثير من قضايا االستثمار 

واالقتصاد الجيبوتي 

امساعيل  عبدالغي  األستاذ   رحب  البداية  يف 
التكافل  جملة  لوفد  ومتىن  باحلضور  القرشي  
جيبويت  الثاين  بلدهم  يف  اإلقامة  طيب  والتأمني 
املجلة على االهتمام واحلضور متمنيا  شاكرا وفد 
من مجيع األخوة يف الدول العربية االهتمام بدولة 

جيبويت باعتبارها املارد االفريقي القادم .

تنموي  الرمحة مشروع  أن جممع  قائاًل  اردف  مث 
يسبقنا  العمل اخلريي مل  ورؤية جديدة يف  فريد 
وهو   ) الكويت  بدولة  العاملية  )كرمحة  أحد  اليه 
التنمية  جوانب  يتناول  تنموي  املشروع  يكون  ان 
املشهور  املثلث  انه حيارب  فيه  ما  واهم  املختلفة 
يف افريقيا ) الفقر- اجلهل - املرض ( ، بالنسبة 
تنموية  استثمارية ومشاريع  للفقر هنالك مشاريع 
العمل يف  على  قادر  املهين خترج شباب  للتدريب 

ندوة الرحمة بمجمع الرحمة

مجمــع الرحمــة مشــروع تنمــوي 
فريــد ورؤيــة جديــدة فــي العمــل 

الخيــري

خيري / الحكومة الجيبوتية تدعم العمل الخيري وعمل المنظمات بصفة عامة

أدار الندوة األستاذ / محمد قينان
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احلياة  يف  طريقه  يشق  ان  ويستطيع  العمل  سوق 
يف  الفقرية  االسر  تساعد  مشاريع  هنالك  وايضا 
احلياة مثل الكسب احلالل أو الكفاالت أو بناء قرى 

واملحور   . هلم  سكنية  
اجلهل  حمور  هو  الثاين 
التعليم  يف   يتمثل  وهو 
والصناعي  العام  بشقيه 
جيدة  خطوات  وخطونا 
يف  وجل  عز  اهلل  بفضل 
هذا املحور ولدينا  حوايل 
 100 منهم  خريج   150
اخلارج  يف  يدرسون  اآلن 
السودانية  باجلامعات 
يدرسون  ومصر  واليمنية 
التقنية  املعاهد  يف 
وهذا  التقنية  والكليات 
البالد  حتتاجه  ما  اهم 
الصحي  املحور  يف  أما   .
فهنالك مستشفى الرمحة 
املستشفى  بأنه  ونفتخر 
ولنا  جيبويت  يف  األول 
الشرف يف ذلك وهنالك 
قسم  إلنشاء  دراسة  
والقلب  واالعصاب  املخ 
يكون  لن  وبإنشائه   ،

املواطنني  لسفر  حوجة  هنالك 
يف  تعاىل  بإذنه  فيه   نبدأ  وسوف  اخلارج  اىل 
بفضل  جنحت  املتكاملة  املنظومة  وهذه   .  2015
وهذه   . اجليبوتية  احلكومة  ودعم  وجل  عز  اهلل 
حقيقة جيب أن تقال ألن الرمحة العاملية تعمل يف 
اكثر من عشرين دولة حول العامل وجيبويت حتتل 
من  الرمحة  مع  تتعامل  دولة  كأفضل  الصدارة   
حيث تسهيل اجراءات العمل واعفاء مجركي على 
كل املعدات واألدوات واملعدات واألجهزة والسيارات 
وكل املعينات اخلاصة بالعمل . وربع املوازنة  ممثلة 

احلكومة جماناًا  اليها  تعطينا  واملاء  الكهرباء  يف 

العمل  حماور  كافة  يف  أخرى  تسهيالت  وهنالك 
األخرى من قبل احلكومة . وحنن مدينني للحكومة 
امساعيل  الرئيس  فخامة  رأسها  وعلى  اجليبوتية 
 . جيبويت  يف  اخلريي  العمل  دعم  يف  جيله  عمر 
وحيت يكتب ملشروعات الرمحة االستمرار والنجاح 
ألن التربعات  تزيد  وتنقص ولذلك كان تفكرينا 
واعتماد  الذايت  االكتفاء  حتقيق  األول  املقام  يف 
مزيدا  تدر  وتنموية  استثمارية  مبشاريع  ذايت 
اآلن  لدينا  اهلل  وحبمد  املؤسسة  على  الدخل  من 

املستشفى  ولدينا  للمشروع  وقف  وعمارتني  فلتني 
والصيدلية واملخبز . واملستشفى يؤدي عملني حيث 
انه يودي خدمه طبية متميزة للمواطن اجليبويت 
ويف نفس الوقت يدر دخل جيد لأليتام  ، وهنالك 
ايضا الورش االنتاجية يف الثانوية الصناعية  و يف 
اخلطة انشاء برج كبري بإذنه تعاىل هبدف حتقيق 
التربعات  والتوقف عن استقبال  تام  اكتفاء ذاتى 
موظف   300 حوايل  وباملجمع   . سنتني  خالل 
موجودين  واالجانب   15% حوايل  االجانب  نسبة 
يف التخصصات النادرة مثل الطب والتعليم املهين 
وهنالك تنسيق كامل بيننا وبني اجلهات احلكومية  

املختلفة . 

عن  اإلداري حتدث   املدير  ربله  األستاذ حممود 
املستشفى  قائال ان باملستشفى اكثر  من عشرة 
والعظام  واالسنان  الباطنية  منها  ختصصات 
والرمد واالطفال واجللدية والقلب والنساء واملخترب 
باملتوسط   شخص   200 يقارب  ما  يوميا  ويزورنا 
عبدالغين   األستاذ  ذكر  كما  الصدارة   يف  وحنن 

وخاصة يف جمال التخصصات وجبانب األستثمار 
نقوم  طبية  قوافل  بعمل  نقوم  املستشفى  يف  حنن 
ومن  جيبويت  مدن  املرضى يف خمتلف   مبعاجلة 
تستدعي حالته بالعالج يف املستشفى نقوم بتحويله 

مباشرة   لعمل العالجات والفحوصات جمانا .

األيتام جمانا  املستشفى مبعاجلة  نقوم يف  وايضا 
األمومة  لرعاية  املستشفى  من  دعم  هنالك  و 

والطفولة واالهتمام بصحة اجلنني .

تعـــــــــــــاون  ويــــوجد 
وتنسيق تـــــــام بيننا 
الصحة  وزارة  وبني 
لتـــــــأهيل الـــكــــوادر 
الــطبيبـــــة ودعــــــــم 
كــــل املستشفيــــــــات 
املوجودة يف جيبويت 
تبادل  طـــــــريق  عن 
اخلبــــرات الطبيـــــة 
مستشــــــــــــــــفى  بني 
ومجيـــع   الرمحـــــــــة 
املستشفيات األخرى  
ونقـــوم ايضـا بتوفر 
االدويــــــة  بعـــــــــــض 
اليت  للمستشفــــيات 
تعاين من نقص يف 

ذلك .

األستــــــاذ  ويقـــــــول 
حممـــــــــــــــــــــــــود أن 
املستشـــــــفى  رحبي 
عليه   حيـصـــــل  وما 
عـــــــــائد يذهب  من 
األيتام   رعـــــاية  اىل 
وهو ليس رحبي بالكامل وتعترب 

رحبيته متوسطة . 

واضاف األستاذ عبدالغين  معقبًا مبقارنة تكلفة 
وأقل  لنا   أقرب مستشفى  الرمحة مع   مستشفى 
يقدم    ، نقدمها  اليت  كثريا من حيث اخلدمات 
نقدمه  وحنن  فرنك  االف  سبعة  مببلغ  الكشف 
مببلغ ثالثة االف فرنك . فنحن اذا قلنا انه رحبي 
بالكامل فهذا يعين ان االرباح تذهب اىل حسابات 
ان  اي  خريي  رحبي  نسميه  حنن  ولكن  املالكني. 

االرباح تذهب اىل األعمال اخلريية .

المجهودات الخيرية 
ويقول األستاذ عبد الغين ان جممع الرمحة  التنموي 
مت   تنفيذه من قبل جهات خريية كمؤسسات وافراد 
من دول اخلليج فهنالك اكثر من 250متربع فمثال 
والورش  قطري  متربع  قبل  من  بناه  مت  املسجد 
الصناعية ايضا من اشخاص آخرين وهنالك من 
تربع بفصول دراسية من اململكة العربية السعودية 
وبعض الدول اخلليجية األخرى . نستطيع القول ان 

عبد الغني / جيبوتي تحتل 
دولة  كــــــأفضل  الصـــــدارة 
تتعامل مع الرحمة من حيث 

التسهيالت

عبدالغني/ ونتمــنى مـــــن 
األخـــــــوة المستثمـــــــــرين 
وفاعلي الخير في المملكة 
ودول  السعودية  العربيـــة 
الخليج المساهمة معنا في 

هذا المشروع

األستاذ/ عبد الغني اسماعيل القرشي - المدير العام لمجمع  الرحمة
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املجمع مت انشاؤه بدعم من أفراد و مؤسسات  من 
دول اخلليج ولكن احلكومات اخلليجية مل تساهم 
فيه إال بالدعم اللوجسيت فالسفارة القطرية مثال 

تدعم املشروع وتقف معنا بشدة .

دور مجمع الـــــرحمة  فــــــي دعم 
المنظمات الوطنية 

يقول  الوطنية  باملنظمات  املجمع  عاقة  وحول 
وبني  بيننا  تام  وتعاون  تنسيق  هنالك  عبدالغي: 
الوطين  التضامن  ووزارة  الوطنية  املنظمات 
االجتماعي  العمل  حمور  خيص  فيما  وحتديدًا 
ودعم  اآلبار  وحفر  وااليتام  الكفاالت  يف  ممثاًل 

األسر الفقرية ومشاريع الكسب احلالل .

مشاريع الكسب 
اليت  املشاريع  عن  جيله  حممود  األستاذ  حتدث 
يقدموهنا لألسر الفقرية واليت تتمثل يف مشاريع 
ومشاريع  اخلبز  أو  بيع اخلضار  عربة  توفري  مثل 
تربية الدواجن وهذه املشاريع تتم بطريقة تدوير 

رأس املال وليس فيها أرباح بالنسبة للمنظمة .

آليــــة عمـــــــل مشــــاريع الكسب 
الحالل 

وعن اآللية اليت يقومون بالعمل هبا يقول عبدالغين  
املال  كقرض  اعطائهم  املتربع  يطلبون من  أهنم 
حسن بدون ربا ،  ويتم هبا بناء عقار مثاًل  ومن 
أو سبع  بعد مخس  القرض  قيمة  له  تسدد  ريعها 
خريي  عمل  يف  شارك  قد  يكون  وبذلك  سنوات 
اآللية  وهذه   ، ربا  غري  من  استفادت  واملنظمة 
جتد القبول االستجابة اجليدة من التجار من دول 

اخلليج .

العــــالقة بين المجمـــــع   ورئاسة 
الجمهورية 

وعن العالقة بني املجمع والرئاسة حتدث األستاذ 
أن  اجليبويت   الرئيس  مستشار  خريي  عيسى 
وكل  اجلمهورية  ورئاسة  املجمع  بني  العالقة 
الوزارات تتسم بالتعاون التام حيث تقوم الرئاسة 
تساعده  معينات  من  املجمع  يطلبه  ما  كل  بتوفري 
على العمل وتدفع بالعمل االجتماعي يف البالد  ألن 
يقتصر  ال  و  املنطقة  مجيع  خيدم  أصبح  املجمع 
على جيبويت  فقط ، وقدمت افتتاح فرع يف منطقة 

هرجيسا يف مشال صومايل الند . 

العمل  ان احلكومة اجليبوتية تدعم  ويقول خريي 
اخلريي وعمل املنظمات بصفة عامة بالرغم من 
الضغوط الدولية اليت اصبحت تفرض على عمل 
ولكن  العامل  أحناء  مجيع  يف  اخلريية  املنظمات 
ترضخ  مل  اجليبوتية  احلكومة  أن  اهلل  وحبمد 
املنظمات  مع  بعملها  تقوم  وهي  الضغوط  هلذه 
بصفة مراقب وال تتدخل يف عملها اطالقا . وحول 
الوجود العريب للمنظمات اخلريية يقول خريي ان 
هنالك وجود عريب مقدر يف البالد فمثاًل هنالك 
اإلغاثة  وهيئة  اإلسالمى   للشباب  العاملية  الندوة 
املنظمات  لكل  مفتوح  واملجال  العاملية  اإلسالمية 
جيبويت.  يف  اخلريي  العمل  دعم  يف  ترغب  اليت 
واملجال مفتوح جلميع املنظمات للعمل يف جيبويت 

طاملا أن عملها ال يتعارض مع سياسات الدولة .

خدمي  بلد  اهنا  عنها  معروف  هو  كما  وجيبويت 
قطاع  على  واقتصادها مبين  االويل   الدرجة  من 
اليت ساعدت على  املقومات  اخلدمات وهي نفس 

هنضة وتطور إماره ديب .

أهميـــــة الــــوجـــود العربي في 
جيبوتي 

املستثمر  اىل  منيل  جيبويت  مجهورية  يف  وحنن 
الديين  لالرتباط  نسبة  األجنيب  عل  العريب 

العمل  يف  بدأنا  ولقد   . البالد  يف  لدينا  واألخوي 
العرب  املستثمرين  لدعوة  واالعالمي  التسويقي 
ال  و  لالستثمار  الوطنية  الوكالة  وذلك عن طريق 
اللغة  أن  سببه  يكون  قد  قصور  هنالك  أن  ننكر 
كانت  وان  الفرنسية  اللغة  البالد هي  السائدة يف 
هلا  املطلوب  احليز  تاخذ  بدأت  العربية  اللغة 
االستثمارات  بعض  بدأت  وفضله  اهلل  وحبمد 
سبتمرب   11 بعد  خصوصا  التدفق  يف  العربية 
حيث اجتهت االنظار حنو البالد االفريقية ونتوقع 
من  العديد  لتنفيذ  واكثر  اكثر  التدفق  يزداد  ان 

املشاريع التنموية . 

نحو  الجيبوتي  االنفتاح  أهمية 

الدول العربية 
التحتية  البنية  لشئون  الرئيس  مستشار  ويقول 
أن احلكومة اجليبوتية قد  األستاذ ديريه هاشم: 
وهذا  العربية  باللغة  للتعريف  برناجمًا  وضعت 
على  قادر  جديد  جيل  تأهيل  من  احلكومة  ميكن 
العريب ألن احلكومة  الوطن  واالنفتاح حنو  العمل 
هنالك  يكن  مل  برناجمها  تنفيذ  يف  بدأت  عندما 
هلل  احلمد  ولدينا   العريب  الوطن  حنو  انفتاح 
الكوادر املؤهلة اليت تتحدث باللغة العربية جبانب 
الفرنسية واالجنليزية ، اعتقد أن املشوار قد بدأ .

الضعف االعالمي العريب 

يوسف عيلترة القنصل بقنصلية جيبويت جبده يقول 
حول الضعف االعالمي يف الوطن العريب للتعريف 
جبيبويت أن هنالك أسباب وعوامل أدت اليه  منها 
ضعف اللغة العربية لدى معظم املسؤولني و ضعف 
و  العربية  اللغة  لنشر  املخصص  العريب  الدعم 
تعزيزها ولكن بفضل اهلل تعاىل منذ العقد اآلخري 
أنتشرت اللغة العربية يف جيبويت، وهنالك توجه 
كبري جداًا سواء من اجلانب الرمسي أو الشعيب 
العريب،   العامل  حنو  لالنفتاح  سواء  حد  على 
وفتح  اخلارج  اىل  طالب  ابتعاث  هنالك  وأصبح 
وهنالك  العواصم  معظم  يف  جيبوتية  سفارات 
للبالد  التسويق  على  القدرة  لديهم  سفراء شباب 
، وكل هذه العوامل ساعدت على جذب املستثمر.  
سنوات  عشر  من  أقل  له  الرمحة  جممع  فمثاًل 
ولكن أصبح يستقبل أكثر من زيارتني شهريا من 
الوفود حسب ما ذكره الشيخ عبد الغين سابقا ، 
وأصبحت مجهورية جيبويت عضو ناشط يف أغلب 
املنظمات االقليمية مثل الكوميسا ومنظمة التعاون 
اإلسالمي وجامعة الدول العربية واإليقاد كل هذه 
مؤشرات تدل على االنفتاح حنو العامل اخلارجي . 

جــــانب مـــن حضـــور الـــنـــــدوة

الجيبوتية  الحكومة   / خيري 
تدعم العمل الخيري وعمل 

المنظمات بصفة عامة

خيري/ نميل الى المستثمر 
العربي على االجنبي نسبة 

لالرتباط الديني واالثني
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منظمات

أهمية الدور االعالمي 
اململكة  يف  عمله  بدأ  ما  عند  أنه  عيلترة  ويقول 
العربية السعودية وقام بزيارة اىل بعض املؤسسات 
كبري  جهل  هنالك  أن  وجد  اململكة  يف  والشركات 
من  االقتصادية  وسياساهتا  كدولة  جبيبويت  جدا 
االخوة العرب . ويقول عيلترة لذلك كنت حريصًا 
للبالد  االعالمي  التسويق  بعمل  ابدأ  أن  جدًا 
وكان اختياري لعنوان امللف الذي سيقوم بإعداده 
)جيبويت  هو  والتأمني  التكافل  جملة  يف  االخوة 
ومكتسبات  خبريات  للتعريف   ) العامل  عيون  يف 
اخلليجي  املستثمر  استقطاب  وحماولة  جيبويت 
وحبمد اهلل نسري حنو األفضل يف تعريف املستثمر 
االجنيب بالبالد   بدعم ومباركة من فخامة رئيس 
التكافل  جملة  يف  االخوة   وأشكر  اجلمهورية. 
العمل  لدعم  الفورية  استجابتهم  على  والتأمني 
وانا   . جيبويت  جلمهورية  والتسويقي  االعالمي 

االيام  من  يوم  يف  العرب  االخوة  يندم  ان  اخاف 
من عدم استغالهلم لفرص األستثمار املتاحة يف 
جيبويت ألنه سيايت يوم لن جيدو فيه موطئ قدم 
هلم ألن هنالك عدد من الدول االجنبية قد بدأت 
الصيين  املارد  مثل  جيبويت  حنو  تتجه  أنظارها 
وروسيا ايضا قدمت طلب إلقامة قاعدة عسكرية 
اىل  ستتدفق  الروسية  االستثمارات  أن  يعين  مما 
البالد ، كما أن اليابان هلا وجود قوي . وهنالك 
وجود أجنيب قوي جداًا و مع األسف هنالك ضعف 

شديد للوجود العريب جبيبويت.

للعامل   ويقول عيلترة أن هنالك خريطة جديده 
بدأت تتشكل يف املرحلة القادمة ولن يستفيد منها 
اال من له ختطيط سليم يف مجيع املجاالت سواء 
النواحي االستثمارية أو العسكرية أو االمنية وهي 

تعتمد على خطة الستشراف املستقبل . 

املستثمرين  االخوة  نشجع  أننا  عيلترة  ويقول 
االسثمار  خارطة  يف  وجود  هلم  ليكون  العرب 
قوي   العريب  املال  رأس  وأن  اجليبويت  خصوصًا 
ال يستهان به وهنالك حب وميل قليب من الشعب 

اجليبويت حنو الوطن العريب حبكم االنتماء .

أن  الغين  عبد  األستاذ  حتدث  الندوة  ختام  ويف 
الوطين  التضامن  وزارة  زار  فرنسي  وفد  هنالك 
وكان من ضمن توصياته أن منوذج منظمة الرمحة 
العاملية هو منوذج جيب أن يطبق للنهوض بالدول 
الفقرية والدول املحتاجة  وطالب وزارة التضامن 
االجتماعي  العمل  يف  الرمحة  منوذج  بتطبيق 
وعندما انتهينا من تأسيس املجمع وجناحه الكبري 
 . املجمع  بعد  شيء  هنالك  ليس  انه  اجلميع  قال 
دخل  حمافظة  يف  مزنل  مائة  بإنشاء  فقفزنا 
من  أكثر  يوميًا  يرتاده  ومستوصف  مدرسة  مع 

انتقلنا  وايضا   . مخسني مواطن يف قرية صغرية 
وايضا  مدرسة  فأنشانا  على صبيح  اىل حمافظه 
حمافظة  يف  مصغر  الرمحة  جممع  بإنشاء  قمنا 
ببناء  وذلك  عرتا  حمافظة  يف  بدأنا  واآلن  ابخ 
قريتني حتتوي كل منهما على مائيت مزنل ومسجد 
وورشة  للخياطة  ومشغل  ومستوصف  ومدرسة 

للحدادة وكل قرية هبا بئر ارتوازي . وحبمد اهلل 
وفضله مت توفري التمويل الالزم هلذا املشروع من 

اخلريين وبدأنا يف تنفيذه . 

وبالنسبة للمجال الصحي هنالك خطة مع األخوة 
الثانوية  لتطوير  بالسودان  أفريقيا  جامعة  يف 
الصناعية لعمل قسم جامعي ليتم تعليمهم داخل 

جيبويت بداًل من سفر الطالب اىل اخلارج .

توسعة    2015 يف  خططنا  من   هنالك  وايضا 
املخ  قسم  يضم  والذي  وتطويره  املستشفى 
املستثمرين  األخوة  من  ونتمىن   ، واالعصاب 
ودول  السعودية  العربية  اململكة  يف  اخلري  وفاعلي 
وحنن  املشروع   هذا  يف  معنا  املسامهة  اخلليج 
نركز عليه ألن عالج القلب واملخ واألعصاب غري 
متوفر يف منطقه القرن االفريقي  كلها وليس يف 
جيبويت فقط . لذلك حنن نعتربه من املشروعات 
احليوية واالستراتيجية بالنسبة لنا ألنه سيساهم 
من  كثري   وإنقاذ  سنويًا  املرضى  آالف  انقاذ  يف 
ومتنع  السرعة  عالجهم  يستدعي  الذين  املرضى 
حالتهم الصحية سفرهم للخارج . وهنالك بعض 
الكلية  والتكلفة  التدفق  يف  بدأت  قد  التربعات 
للمشروع مليون ومائتني ومخسني الف دوالر  للبناء 
بأمجايل  دوالر  ألف  وتسعمائة  مليون  والتأثيث   ،

ثالثة مليون  دوالر ومائة ومخسني ألف دوالر .  

عيلتــــرة/ نشــجـــع االخـــــوة 
المستثمرين العرب ليكون 
لهـــم وجـــــــود فـــي خارطة 

األستثمار الجيبوتي

جهــــــــل  هنـــــالك  عيلترة/ 
كبيــــر جــــدا بجيبوتي كدولة 
االقتصـادية  وسيــــاساتها 

من االخوة العرب

 السيد عيسي خيري
مستشار الرئيس الجيبوتي
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بسياسة  الصــغري  الـــبلد  هـــذا  قـــيادة  التزمت 
حكيمة ومتـــــــــوازنة يف حميط مأزوم، وجنـــــــحت 
يف تـوظــيف املوقع اجلغرايف الفريد فإذا باملوانئ 
بالصـــــــــــخر  وإذا  وتنهـــــض،  تـــولد  احلديثة 
وإذا  الكربى  باالستثمارات  يتفجر  القاحل 
باملستقبل الزاهر يتشكل بثقة ويلوح يف أفق قريب.

الروماني القديم” ذي  الرمانة يف “الميزان 
الواحدة والعمود املعدين الطويل هي منشأ  الكفة 
املثل العريب الذي يقال للتعبري عن الشيء عندما 
يكون صغريا يف حجمه ووزنه بينما ال تتزن األمور 

بغريه.

اخلمسة”  األيام  “رحلة  يف  األخري  اليوم  يف  كنا   
الكتابة،  يف  وشرعت  اإلفريقي  الشرق  رمانة  إىل 
ومل  اإلفريقي؟  الشرق  اخترت  ملاذا  مهال!  ولكن 
اختر القرن اإلفريقي؟ ميتد الساحل اإلفريقي من 
أقصاه إىل أقصاه، وجيبويت يف خاصرته ولكنها 
من شرق  املزدحم  املمر  وقوعها يف  بسبب  األهم 
دول  عشر  وخلفها  كلها،  غرهبا  إىل  كلها  الدنيا 

حبيسة، ال ساحل هلا.

مقااليت  سلسلة  تكون  أن  خططت  قد  كنت 
وموهبة  الجغرافيا،  هبة  “جيبوتي  بعنوان 
التوازن”، وكتبت فعاًل املقال األول فيها، ولكن 
يف ذلك اليوم وبعد مقابلة السيد وزير املالية إلياس 
الرمسي  باملوكب  نزحف  وحنن  دوايل،  موسى 
اجلمهورية  رئيس  ملقابلة  اجلمهوري  القصر  حنو 
السيد إمساعيل عمر جيله، كانت أرقام ومشاهد 
وصور األيام اخلمسة تتقافز يف ذهين وتنحت يف 
ذاكريت وتكتب هذه السلسلة باإلنابة عين، وبعدها 
صارت يداي جتريان على “الكي بورد” يف حاسويب 
املحمول دون أن أقوى على إيقافهما بعد أن سيطر 
عليهما سحر الرمانة متامًا فاخترت هذه السلسلة 

هبذا العنوان.

وكأنه  ضرورية  مبقارنة  حديثه  بدأ  املالية  وزير 
يعلم أننا حنتاجها بعد “عامل الدهشة” الذي كنا 
فيه، يقول إلياس “عندما خرج االستعمار في 
العام 1977  ترك لنا عشرة خريجين ثانوي 
وطبيبان  واحدة  مدرسة  البلد  في  وكان 
بتعليم  فقط ال غير، لم يهتم االستعمار 
الجيبوتيين وال تطوير بالدهم”، ويستمر 
التاريخية وقصة  الفذلكة  الوزير في عرض 
عهد  إلى  بخطوة،  خطوة  جيبوتي  نجاح 
يف  عليه  وقفنا  الذي  بروجكتس”  “الميجا 

زيارتنا.

ميناء  أن  سابقة  زيارات  من  أعرفه  الذي  اجلزء 
قبل  ثالث  أو  رافعتان  فيه  كانت  الوحيد  جيبويت 
قدوم جيله للسلطة، ولكن بعده مت تطوير امليناء 

الدولية،  للمواصفات  لريقى  القدمي  التارخيي 
وهورايزن  للحاويات،  دورايل  ميناء  افتتاح  ومت 
يف  الكربى  احلرة  املنطقة  وافتتحت  للبترول، 
احلرة  واملناطق  املوانئ  هيئة  وشرعت  جيبويت، 
جديدة،  موانئ  أربعة  يف  جيبويت،  حكومة  يف 
ومنطقة  ميناء  منها  تباعًا،  ذكرها  على  سنأيت 
للحوم  نعم  فقط،  واللحوم  املاشية  لتصدير  حرة 
فقط، يف دامريجوج، وهذا يعين أن إقليم الشرق 
سيخدمه  واللحوم  باملاشية  جًدا  الثري  اإلفريقي 
ميناء ومنطقة حرة متكاملة تشمل احلجر الصحي 
واملواصفات ... وهذا يعين أن دامريجوج سيصبح 

“الضامن األوحد” للصادر الشرق إفريقي.
رمانة  عن  الكتابة  يف  ونستمر  الرحلة،  وتستمر 

امليزان وسيدة املوانئ.

وال  للتعب  يكن  مل  لزيارتنا،  اخلامس  اليوم  يف 
الرحلة برًا وحبرًا من الصباح إىل الليل من وإىل 
»تاجورة« أي أثر، فالقلب ينبض حبب هذا الشعب 

املتواضع املعتدل املزاج.

التابع  اجلديد  الدراسات  ملركز  فخيمة  قاعة  يف 
تناقش  باألحرى  أو   – حتدث  اخلارجية،  لوزارة 
-  الوزير حممود على يوسف مع الوفد الصحفي 
عشرين  ملدة  راقية  بإجنليزية  بالده  إىل  الزائر 
عشرين  ملدة  وأجاب  ألسئلتهم  استمع  مث  دقيقة 
يف  ساعة  نصف  من  أكثر  بعدها  وقضى  دقيقة 
مقابالت تلفزيونية متفرقة مع عدد من الفضائيات 
طلق«،  »بوجه  كله  العامل  يلتقي  كان  والوكاالت، 
قضايا  شرح  أنه  ذلك  من  واألهم  عذبة  وعبارة 

بالده مبنطق قوي ومستقيم.

متتطاير  حميط  يف  التوازن  أمهية  عن  حتدث 
من  وجيز  وقت  »بعد  وأوضح:   باألزمات، 
بين  الحرب  اندلعت  جيبوتي  استقالل 
اشتدت  بقليل  وبعدها  والصومال  إثيوبيا 
الداخلية ضد منقستو حتى سقط  الحرب 
نظامه، وما إن استقرت إثيوبيا إال وانهارت 
في  دخل  اليمني  الجوار  واآلن  الصومال، 
في  إنجازات  هنالك  كان  إذا  جديدة،  أزمة 
القرصنة  من  الحد  مثل  حاليا  المنطقة 
جيبوتي  فإن  تماما  انهائها  من  واالقتراب 
مساهمتها  ولوال  أساسيا  ركنا  كانت 
استطاع  لما  الدولية  وشراكاتها  الفاعلة 
الكبير  الخطر  هذا  تجاوز  برمته  اإلقليم 
تحجيمها  يتم  التي  األخرى  والمخاطر 

حاليا«... حديث الوزير صحيح مئة باملئة!
الوزير،  ذكره  أخطر مما  اإلقليمي  الواقع  أن  بل 
لقد  املنطقة،  على  هبت  شديدة  وعواصف  رياح 
تزايدت املطامع يف جيبويت بعد فتح قناة السويس 

أواخر القرن التاسع عشر، بعد احتالل بريطانيا 
وبربرة  زيلع  مينائي  احتلت  فقط  بعامني  ملصر 
وعدن وعندها ارسلت فرنسا إحدى بوارجها حنو 
هذا  يومنا  إىل  التنافس  واستمر  تاجورة  خليج 
أصدقائي  أحد  يل  قال  وكما  خمتلفة.  بأشكال 
بالصراعات«،  أفريقيا غني  »شرق  األوربيني 

على وزن »غني بالثروات«!
اجلوار املحيط جليبويت مل يهدأ يوما، بعد احلرب 
ثورات  يف  املنطقة  دخلت  اإلثيوبية  اإليطالية 
بعد  والغرب  الشرق  بني  الزناع  مث  االستقالل، 
احلروب  من  دوامات  مث  الثانية،  العاملية  احلرب 
لصراعات  »تصفيات«  إال  تكن  مل  اليت  األهلية 

دولية.

الثمانينيات،  بدايات  يف  وحدها،  احلرب  ليس 
ضربت سلسلة من املجاعات اجلارة الكربى إثيوبيا 
»الدرج«  نظام  واستخدم  مليون شخص  فيها  مات 
التجويع سالحا، فاندلعت احلرب األهلية وانتهت 
العام 1992 بانتصار الثوار وبدأت أثيوبيا تستقر. 
عام  برى  سياد  نظام  اهنار  الصومال،  يف  ولكن 
الوسط  الند يف  بونت  إىل  البالد  وتفككت   1991
لالستقالل  ثالثة  و حركة  اجلنوب  الند يف  وجوبا 
بقيادة »جيش راحانوين«، وإستقالل ذايت رابع يف 
الصومال  أرض  مجهورية  إىل  باإلضافة  جاملودج 
الوطن  من  لالنفصال  جادة  خطوات  ختطو  اليت 

األم.

مع  وحربًا  متقطعة  داخلية  حروبًا  شهدت  اليمن 
اليمين واقعا  مصر، ويف كل األحوال ظل اجلوار 
الصراع  بؤر  يغذي  الذي  بالسالح  متكدسًا  قبليًا 
واحنسرت، مث جاء  القرصنة  اإلقليم. جاءت  يف 

»الشباب«!

خيرج  الذي  السياسي  املعمل  جيبويت  ظلت 
»وصفات اإلستقرار الفّعالة« مع ممانعة يف تطبيقها 

جيبوتي “رمانة الميزان في الشرق األفريقي”

بقلم األستاذ :مكي المغربي 
باحث و كاتب سوداني
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من هنا ومن هناك لكن بقيت »الرمانة« يف مأمن 
أمينة  أيد  يف  بقيت  واالختطاف،  االقتطاف  من 
وأكسبتها السياسة اخلارجية املتوازنة هذه احلالة 
من األمن واإلستقرار، مما جعلها قوة إقتصادية 

إقليمية صاعدة.

بنقاش  يوسف  على  حممود  مع  اجللسة  اختتمنا 
لغة  وجييد  الفقيه«،  فهو«ابن  بالعربية  قصري 
احلكومة  باسم  الرمسي  للناطق  التحية  الضاد، 

وباسم هذا التوازن.

الكادر القيادي الشبايب الذي التقيت به يف الرحلة 
وحسب  »مادية«  ليست  جيبويت  أن هنضة  أكد يل 
حكومة  به  تقوم  الذي  احلقيقي  األستثمار  وأن 
الرئيس امساعيل عمر جيله، يف البشر وليس يف 

املنشآت.

حممد  األستاذ  الرحلة،  ومشرف  لصديقي  قلت 
انظر  األفريقي«،  القرن  مراسلي  »شيخ  توكل  طه 
الشباب يف طريقتهم يف استعراض  وراقب هؤالء 
واللغة  »البوربوينت«،  واستخدام  املعلومات 
تدخل  مل  عريب،  فرانكفوين  بلد  يف  اإلجنليزية 
فيه اإلجنليزية إال مؤخرا وبوصفها لغة خامسة، 
نعم خامسة بعد الصومالية والعفرية! انظر لدرجة 
سيطرهتم على األجهزة وعدم وجود أي أخطاء ولو 
خفيفة يف استخدام التقانة أو درجة ضبط األلوان 
والصوت، وقبل ذلك انظر إىل ثقتهم يف أنفسهم 

.. شباب جيبويت هنض وبدأ يف حتمل املسئولية!

العرض األول من تقدمي األستاذ حممد  لقد كان 
واملناطق  املواينء  هبيئة  التسويق  مدير  عارف 
احلرة، عرضا مذهال يف فندق كيمبيسكي، وبعد 
ظنناها  مدجمة  زرقاء  بطاقات  تسلمنا  العرض 
إلكترونية  شرائح أو شيء ممغنط لدخول بوابات 
بيانات«  »خمزن  أهنا  عرفنا  فترة  وبعد  حديثة، 
حيتوي على كل املعلومات اليت استعرضها حممد 
املواينء  إدارة  جملس  رئيس  عن  باإلنابة  عارف 

واملناطق احلرة أبوبكر عمر هادي.

ال  أبار،  موسى  حممد  التقينا  جيبويت  ميناء  يف 
أدري هل هي أبار أو عبار، ويا ليت كل اجليبوتيني 
كتبوا كروهتم باللغتني العربية واإلجنليزية، وذلك 
ألن لديهم أصواتا عربية جييدوهنا أكثر من بقية 
العرب، وهي احلاء والعني، من الظلم مبكان أن 
إىل  حائهم  أو  »فتحة«،  إىل جمرد  عينهم  تتحول 

»هاء خفيفة«!

البيان  نظرية«  فينا  طبق  موسى  حممد  أن  املهم 
مناطق  أربع  يف  جولة  يف  معنا  وذهب  بالعمل« 
تشهد التلوث النفطي بسبب شركات توتال وشل، 
واجبة  بتعويضات  املحكمة  عليهما  حكمت  واللتني 
املئتني  قرابة  بلغت  امليناء  تربة  لتنظيف  السداد 
واستنفدت  يورو!«  مليون  »مئتني  نعم  يورو،  مليون 
للمحكمة  وصوال  التقاضي  مراحل  كل  القضية 
العليا اجليبوتية وشهدت مرافعات ومحالت دفاع 

مستميتة من الشركات الدولية.

العام  املدير  كان  للبترول  جيبويت«  »هورايزن  يف 
للميناء حسني أمحد حسني، تقديري له أن عمره 
بالكاد مخسة وثالثني سنة، وهو مثل غريه يتميز 
بالفرنسية واإلجنليزية، وقدم هبا عرضا مصورا 

و«حموسبا« ممتعا للغاية.

مواينء  تديره  الذي  للحاويات  دورايل  ميناء  يف 
ديب العاملية التقينا بالشاب اإلمارايت نواف ناصر 
اجليبويت  والشاب  للميناء،  التنفيذي  الرئيس 
وكالمها  التجاري،  املدير  على  حسن  ورامسا 
ضخمة،  مسئولية  ولديهما  العشرينات  أواخر  يف 
يف  ينتهي  طويل  رصيف  أو  ميناء  على  ويشرفان 
املنطقة العميقة ويتسع ليشمل عددا من الرافعات 
ضخمة  وحركة  العمال،  ومئات  احلاويات  ومئات 
من البزنس. املنصة اليت اعتالها نواف ومن بعده 
اجليبوتية  اإلماراتية  الشراكة  أن  أكدت  ورامسا 
باحليوية  نابض  شباب  املستقبل،  إىل  تنتمي 
للميناء  توسعة  أعمال  عن  ومعرفة  بثقة  يتحدث 
املال  على  مؤمتن  شباب  إنه  الدوالرات،  مباليني 

والعمل.

مدير السياحة، حممد عبد اهلل واعظ، أو واعز 
أخذنا  لقد  الصومالية،  يف  »املالك«  تعين  ولكنها 
اليت  تاجورة،  من  بالبحر  هذا  املالئكة  حفيد 
جئناها بعد رحلة برية شاقة من عرب حبرية امللح 
والطريق الصخري، أخذنا إىل قطعة من اجلنة، 
ليال،  وتأخرنا  البيضاء،  الرمال  منتجع  وهي 
لنشق البحر عودة إىل املدينة، يف زوارق متتحن 
قوتك وشبابك، زوارق ترتفع مقدمتها عن البحر 
وقدمها  السماء  يف  تطري  وكأهنا  املترين،  قرابة 
يف البحر، وليس أمامك إال أن متسك بالسواري 
بقبضة حديدية .... ولكنها حلظات ممتعة للغاية.

)حتديدا  دوالرات،  مليارات  عشرة  من  حنوا 
مشاريع  سبعة  يفوق  لعدد  استقطاهبا  مت   )  9.8
مت  املبلغ  هذا  من   60% الـ  قرابة  جيبويت،  يف 
ذكية  شراكات  وعرب  تنموية  عربصناديق  توفريه 
يف التمويل والتنفيذ واإلدارة، هنالك اآلن أرصدة 
تصلها دفعات من األموال وهنالك مبالغ جمدولة 
يأيت  وما  خلل،  ودون  تباعا  مواقيتها  يف  تأيت 
يذهب للتنفيذ فورا، ولذلك ميكنين القول إن هذا 
الرقم صار رقما اقتصاديا حقيقيا ضمن حسابات 
اإلقتصاد الدويل، وصار واقعا ميشي على قدمني 

على ساحل الشرق األفريقي جيئة وذهابا.

نشاهد  كنا  جيبويت  مشاريع  يف  جولتنا  واقع  من 
احلديدية،  والسكك  والطرق  املواينء  منشآت يف 
وكنا نستمع داخل القاعات عروضا مدعمة بالصور 
بأرقام مثل 60 مليون دوالر  والبيانات  واخلرائط 
هذا  دوالر، يف  مليون   115 و  دوالر  مليون   80 و 
أن  فنجد  للميدان  خنرج  مث  ذاك،  أو  املشروع 
للسطح يف  دوالر فعال قد خرجت  مليون  عشرين 
شكل أعمدة ومنصات خرسانية عمالقة مع وجود 

فيها  والبناء  التشييد  لتكملة  ضخمة  مستودعات 
ومعدات  يوميا  ترسو  وسفن  الدوالرات،  ماليني 
يتم انزاهلا مباليني وماليني، لقد صارت األحالم 
جيب  ولذلك  ورق،  على  حربا  تعد  ومل  واقعا 
عهد  يف  دخل  اآلن  جيبويت  إقتصاد  أن  نكرر  أن 

املليارات متاما.

 بعد قدوم امساعيل عمر جيله للسلطة يف 1999 
يف  الوحيد  جيبويت  ميناء  يتغري،  شيء  كل  بدأ 
متعدد  ميناء  وصار  تطور  السابقة،  العهود 
البشري  الكادر  حىت  وحقيقة،  حبق  األغراض 
وتشغيل  إدارة  على  البحار  وراء  وتدرب  ذهب 

املواينء والتقانات العاملية.

يف 2005 مت افتتاح املنطقة احلرة ويف ذات العام 
أيضا مت افتاح ميناء هواريزون جيبويت للبترول ويف 
2008 مت افتتاح ميناء دورايل للحاويات. وحبلول 
العام 2017 ويف العيد األربعني لالستقالل سيتم 

افتتاح عدد من املشروعات.

ميناء تاجورة قيد اإلنشاء، وميناء قوبيت للملح، 
وميناء دورايل متعدد األغراض، وميناء دامريجوج 
للماشية ومعه منطقة حرة وحمجر صحي للماشية 
واللحوم. قبل هذا العرس الكبري ويف العام املقبل  
2015  ستكتمل توسعة هورايزن للبترول، ودورايل 
مع  للربط  احلديد  السكك  وستكتمل  للحاويات، 
إثيوبيا، وسيتحول ميناء جيبويت إىل منطقة حرة 

كربى.

سبعة  نعم  مشاريع،  سبعة  هنالك  ذلك  وغري 
مشاريع!
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 – النفط  خام  ميناء   - الطبيعي  الغاز  ميناء 
جيبويت  شركة   - السفن  صيانة  وورشة   رصيف 
للمالحة - كورامبادو املنطقة الصناعية - ميناء 
األمحر  البحر  خطوط   - الشحن  وقرية  بيكاديل 

للطريان - ميناء رأس سياين.

مظلة  خارج  اخلاص«،  »البزنس  يوجد  كما 
أو  إجنازات  كلها  تعترب  اليت  العشر  املليارات 
خاص  بزنس  مناذج  توجد  حكومية،  شراكات 
كثرية، ومثاهلا الواعد »منتجع جزر املوشا« الذي 
يف  الشهرية  »كورفتو«  منتجعات  صاحب  ميلكه 
السودانيون  يعرفه  الذي  تاديوس  السيد  إثيوبيا، 
الذين يزورون منتجعاته يف دبرازيت وحبر دار، 

ويعرفونه عن قرب.

باإلجناز  تشهد  احلدود  داخل  واملشاريع  املنشآت 
ولكن بعض هذه  السابقة  كما ذكرنا يف احللقات 
خارج  القوية  العالقات  بفضل  قامت  اإلجنازات 
اخلارجية  العالقات  عن  احلديث  وعند  احلدود. 
»رمانة  عن  أخرى  مرة  للحديث  نعود  اجليبوتية 
اجليبوتية  اخلارجية  السياسة  ألن  امليزان« 
املتوازنة عززت الصداقات وأسست عليها مشاريع 

وإجنازات.

العالقات اخلليجية اجليبوتية مبختلف حماورها، 
للتكامل  أفريقيا  أمنوذجا  إثيوبيا  مع  والعالقات 
االقليمي و النهضة االقتصادية، و مع الصني، ومع 

تركيا، والقائمة تطول و نأيت عليها تباعا.

موضع  فهي  السودانية  اجليبوتية  العالقات  أما 
فخرنا  موضع  هي  بل  احللقة،  هذه  يف  حديثنا 

فالعام 2015 سيشهد حدثا كبريا ضخما أال وهو 
افتتاح املستشفى العسكري وهو هدية خالصة من 
يف  الشقيقات  و  لألشقاء  السودان  وحكومة  شعب 
ما  النظيف  الكبري  الصرح  هذا  ويقع  جيبويت، 
بني ملعب الرئيس حسن جوليد وحي التقدم مثل 
سحابة بيضاء عمالقة هبطت على األرض بسالم. 
باإلضافة  سريرا   130 قرابة  املستشفى  ويسع 
والتشخيص  الفحص  وأجهزة  واألقسام  للعيادات 
املتطورة، وهو مستشفى عام يقدم اخلدمة للشعب 
العسكرية،  املؤسسة  اجليبويت وال حيصرها على 
احتفاال  افتتاحه  برنامج  يشمل  أن  املأمول  ومن 
جيسد التواصل الرمسي و الشعيب وذلك مبباراة 
قمة ودية بني اهلالل واملريخ ومهرجان ثقايف فين 
جيله  عمر  إمساعيل  الرئيسان  يشهده  متكامل 
وعمر البشري ويقف على هذا اجلهد الكبري سفري 

جيبويت باخلرطوم السيد أمحد على بري.

 300 تشمل  السوداين  اجليبويت  التعاون  أرقام 
يف  السودان،  يف  حاليا  يدرسون  جيبويت  طالب 
احلربية  الكلية  ويف  والعلوم  التخصصات  خمتلف 
من  للخرجيني  ذلك  من  أكرب  ورقم  أيضا، 
اجلامعات السودانية ومن مساق الدراسات العليا، 
كانت  واليت  أفريقيا«  »جامعة  دائما  الذاكرة  ويف 
وكثريا  األفريقي«،  اإلسالمي  »املركز  اسم  حتمل 
ما يتبادر للذهن أن أي طالب أفريقي حط رحاله 
بالسودان هو ضمن طلبة هذه اجلامعة ولكن حاليا 
صارت كل جامعات السودان »جامعة أفريقيا«، يف 
وهنالك  دراسية  منح  هنالك  اجلامعات  من  عدد 

السودان  إىل  مباشرة  جائوا  جيبوتيون  طلبة 
يف  السوادن  سفارة  من  وتنظيم  وتيسري  بتسهيل 

جيبويت وسفارة جيبويت يف السودان.

بعد  اخلرطوم  جيبويت يف  بسفارة  بدأت عالقيت 
يد  على   2005 العام  يف  املهيب  افتتاحها  حفل 
واجب  ألداء  جئت  مث  جيله،  امساعيل  الرئيس 
فتحت  عندما  جوليد  حسن  الرئيس  يف  العزاء 
ويف  السودانيني.  للمعزين  أبواهبا  السفارة 
وهو  مؤمن  على  حممد  السيد  السفري  الذاكرة 
بعده  الكويت، ومن  دولة  سفري جيبويت حاليا يف 
السفري حسن على حسن، ويف كل العهود تشرفت 
اخلرطوم  يف  الربرة  جيبويت  أبناء  مع  بالتواصل 

طلبة وديبلوماسيني وسفراء وزوار.

يف  زراعي  فدان  آالف  عشرة  جيبويت  لدى 
القضارف، ومخسة آالف أخرى يف هنر عطربة، 
عالية وصار عسكريا  أجواء  التعاون يف  لقد حلق 
طبيا سياسا ثقافيا تعليميا، و اآلن يف عهد السفري 
تتجلى  قمته  بري سنشهد  األنيق أمحد  الرياضي 
يف القمة الكروية السودانية يف ملعب حسن جوليد 

جوار املستشفى العسكري.

حىت  السياسة  تأيت  التنموي  السياق  هذا  يف 
وتأيت  املستقل،  سياقها  ولديها  أشهر  كانت  وإن 
حزب  بني  جيبويت  إتفاقية  مثل  مضيئة  عالمات 
»نداء  امسها  كان  لقد  السودان،  وحكومة  األمة 
الوطن« ولكن أخذت هذا االسم املختصر املحبب 
للجميع حكومة ومعارضة »إتفاقية جيبويت« وكانت 
السودان،  السياسي يف  اإلنطالق لإلنفراج  نقطة 
مساء  يف  وساطعة  مضيئة  عالمة  أيضا  وهنالك 
مما  جيبويت  ورئيس  حكومة  موقف  وهو  أفريقيا 
بل  وواضح،  قاطع  موقف  باجلنائية،  يسمى 
األفريقي  للموقف  األساسية  الركائز  أحد  كان 
اإلرادة  واستالب  احلديث  اإلستعمار  مواجهة  يف 

واملوارد.
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بقنصلية   القنصل  سعادة  علينا   عرض  عندما 
مجهورية جيبويت جبده فكرة عمل ملف متخصص 
عن جيبويت حتت عنوان )جيبويت يف عيون العامل 
( كان ترحييب الكبري بالفكرة لعدة أسباب أوهلا 
السمراء  بالقارة  الكبري   الوجداين  ارتباطي 
مهضومة  األفريقية  البالد  بأن  العميق  وامياين 
إعالميًا بالرغم من الطفرات االقتصادية الكبرية 
اليت ظلت تنتظمها  . مجهورية جيبويت تعترب من 
العريب  اإلعالم  قبل  من  إعالميًا  املغيبة   البالد 
اليت  الكربى  االقتصادية  الطفرة  من  بالرغم 
الرئيس  فخامة  رئاسة   ظل  يف  البالد  تشهدها 
البحث  بدأت  وعندما   . جيله   عمر  إمساعيل 
الظلم  مدى  اكتشفت  جيبويت  عن  معلومات  عن 
اإلعالمي الذي تتعرض له هذه البالد وعلى الفور 
بعد  من  وبالرغم  السفر  إجراءات  يف  شرعنا 
االستقبال  حرارة  أن  إال  السفر  ومعاناة  املسافة 
قد  وصولنا  منذ  وجدناه  الذي  الكبري  والترحيب 
. فكانت بداية انطالقتنا  والتعب  الرهق  أزال كل 
لرئيس  اإلعالمي  املستشار  معايل  سعادة  بلقاء 
اجلمهورية األستاذ / جنيب طاهر الذي رحب بنا 
أميا ترحيب وشكى مر الشكوى من جتاهل اإلعالم 
العريب وأن الوفود اإلعالمية األجنبية  أكثر ترددًا 
على جيبويت واهتمامًا هبا  . ومن قصر الرئاسة 

انطالقتنا.  كانت 

من  الكبرية  الدهشة  كانت  جولتنا  بدأنا  وعندما 
البالد  تشهدها  اليت  التنمية  و  الكبري  التطور 
قبل مخسة  جيبويت  حال  عن  مرافقنا  لنا  وحكى 
الطفرة  فشهدنا  اآلن.  باألوضاع  مقارنة  أعوام 
فخامة  حكومة  وأن  خصوصًا  املوانئ  يف  الكربى 
كل  أولتها  قد  جيله  عمر  إمساعيل  الرئيس 
االهتمام والعناية ألهنا أساس االقتصاد اجليبويت 
. وجيبويت يف األصل تعتمد اعتمادًا كليًا على قطاع 
اخلدمات فهي بلد خدمي من الدرجة األوىل حىت 
أن توصية البنك الدويل للحكومة اجليبوتية كانت 
ولذلك  اخلدمات  قطاع  على  باالعتماد  تنصحهم 
كانت الطفرة الكربى يف عمل املوانئ وكان لقاءنا 
بنائب رئيس هيئة املوانئ اجليبوتية األستاذ سعد 
عمر جيله حبضور سعادة القائم باألعمال يف دولة 
جنوب السودان حسن روبله وقد قدم لنا األستاذ 
سعد جيله شرحًا مفصاًل عن عمل مواين جيبويت 
املشرق  واملستقبل  تشهده  الذي  الكبري  والتطور 
افتتاح عدد  يتم  ينتظرها خصوصًا بعد أن  الذي 
من املوانئ أمهها ميناء املواشي والذي يعترب األول 
من نوعه يف أفريقيا والعامل حيث سيسهل كثريًا من 
عملية نقل املواشي  مباشرة من املحجر الصحي 

نقل  تكاليف  من  كثريًا  سيقلل  مما  امليناء  اىل 
املواشي ويضمن صحتها وعدم نقلها لألمراض . 

أعلى  على  للدولة  كبري  واهتمام  توجه  وهنالك 
ذلك  ويظهر  اإلسالمية  املصرفية  املستويات حنو 

والنجاحات  اإلسالمية  البنوك  عدد  يف  جليًا 
الكبرية اليت حققتها البنوك اإلسالمية يف جيبويت 
لتأسيس شركات  الدولة  من  توجه  هنالك  وايضًا 
البنوك  من  رصيفاهتا  مع  لتعمل  تكافلي  تأمني 

. اإلسالمية 

خواطـــر من جيبــوتي بــوابة أفــريقيــــا
إعداد فخري فركاوي

السيد / سعد عمر جيله - نائب مدير هئية المواني الجيبوتية

السيد / نجيــب طاهـر - المستشــار اإلعـالمي للرئيس الجيــوبتي مع األستاذ / محمد 
قينان الغامدي ) مدير العالقات العامة بشركة دامة (

سعادة العقيد / وعيس بقوري - قائد قوات خفر السواحل الجيبوتية
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اىل  حيتاج  جيبويت  مجهورية  تشهده  ما  حقيقه 
وقفات من قبل املستثمرين العرب لالستثمار هبا 
مثيله يف  أن جتد  قل  بأمن  تتمتع  وأهنا  خصوصًا 
دول العامل أمجع وهذا أكثر ما حيفز املستثمرين 
على ممتلكاهتم  احلفاظ  لضمان  األعمال  ورجال 
صرف  أسعار  يف  وثبات  استقرار  هنالك  وايضًا 
العملة وعدم وجود رقابة على النقد خصوصًا وأن 
اليت  األجنبية  االستثمارات  من  هائل  كم  هنالك 
بدأت حتتل مكاهنا يف خارطة األستثمار اجليبويت 
االمكانات  جليا  يظهر  الصيين  املارد  ودخول 
الكبرية اليت تتمتع هبا هذه البالد .وجيبويت تتمتع 
للسياح من  قبلة  تكون  أن  بطبيعة ساحرة ميكنها 
مجيع أحناء العامل وهبا عدد من اجلزر السياحية 
من  لواحدة  زيارتنا  وكانت  األمحر  البحر  داخل 
قائد  بصحبة  موشي  جزيرة  وهي  اجلزر  هذه 
مستشارة  صفية  واألستاذة  السواحل  خفر  قوات 
القنصل   سعادة  الدائم  ومرافقنا  األوقاف  وزير 
بقنصلية جيبويت جبده يوسف عيلترة درار  وكان 
بلقاء  جيبويت  املسك جلوالتنا يف مجهورية  ختام 
التنمية  فخامة الرئيس امساعيل عمر جيله قائد 
 ، أفريقا  شرق  ومنطقة  جيبويت  يف  االقتصادية 
البالد والعمل  التنمية يف  فالرجل مهموم بقضايا 
الدول  مصاف  يف  جيبويت  مجهوريه  جعل  على 
رؤيته  فخامته  اىل  يشدك  ما  وأكثر   ، الكربى 
به  يتمتع  الذي  الكبري  والتواضع  الثاقبة   الشاملة 
وابتسامته اليت ال تفارق حمياه  حىت  خييل اليك 

. السنني  تعرفه  منذ عشرات  أنك 

سعادة األستاذ/ يوسف علتره درار - القنصل بقنصلية جيبوتي بجدة السيد / حسن روبلة - القائم بأعمال جيبوتي بجنوب ا لسودان

السيدة / صفية  عبد القادر عبدي - مستشـــــارة وزير األوقاف و الشؤون األســـــالمية 
و الثقافية 



التأمين التكافلي  حماية لك و ألسرتك

سامح أحمد
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par rapport à 2013. 
Les dépôts qu’elles captent 
s’élèvent à 33 milliards FDJ et 
représentent ainsi 15% du to-
tal des dépôts de la clientèle 
bancaire. Leur participation au 
financement de l’économie se 
distingue par des concours en 
constante progression (estimée 
en moyenne à 38% annuelle). 
Ainsi, les bénéficiaires des 
crédits à caractère islamique ont 
plus que doublé entre 2012 et 
2014. Le portefeuille des crédits 
détenu par les banques islami-
ques, se distingue  par ailleurs 
par un faible taux de créances 
douteuses estimé à 1,56%, soit 
un niveau inférieur à la moyenne 
du secteur bancaire en général.
Les banques islamiques ont mis 
en place une série de projets 
immobiliers pour renforcer leur 
niveau de fonds propres évalués 
à 3,4 milliards FDJ en 2014, con-
tre 1,9 milliards FDJ en 2013.
Ces banques accompagnent 
également le Gouvernement 
pour le financement des projets 
immobiliers sociaux. Ainsi, en 
dépit de leur présence relative-
ment récente dans le paysage 
économique djiboutien, les ban-
ques islamiques apportent leur 
précieuse contribution tant dans 
le financement de l’économie 
que dans l’instauration d’une in-
dustrie financière inclusive. 
En termes de création d’em-
plois, ce secteur emploie 198 
personnes sur les 692 agents 
du secteur bancaire, soit près du 
tiers des effectifs. 
En termes d’inclusion financière, 
un projet pilote de microfinance 

islamique, qui connait un franc 
succès actuellement, viendra à 
terme étoffer l’offre des produits 
et services, dédiés aux plus pau-
vres.
Mesdames et Messieurs,
Pour accompagner au mieux 
cette tendance, nous avons en-
trepris des réformes importantes 
du secteur financier afin de le 
rendre harmonieux et l’adapter 
aux exigences professionnelles 
dictées par l’évolution du cadre 
macroéconomique. 
Tout en facilitant l’expansion du 
secteur financier, par la suppres-
sion des dispositions légales et 
réglementaires désuètes, nous 
avons instauré des normes qui 
renforcent la solidité financière 
de ces institutions et resserré 
leurs modalités de supervision. 
Dans le même temps, nous 
avons engagé deux projets ma-
jeurs pour accroître la « banca-
bilité » de la clientèle bancaire : 
l’un visant la modernisation des 
infrastructures financières, pour 
produire l’information financière 
intégrée et de qualité en temps 
réel, et l’autre ayant pour objet 
la création d’un fonds de garan-
tie partielle en appui au finance-
ment des PME/PMI.
L’ancrage de la finance islami-
que dans le paysage financier 
de Djibouti est désormais ac-
quis, tant auprès de la clientèle 
de professionnels que des par-
ticuliers. Dès lors Djibouti, terre 
d’Islam et carrefour commercial 
entre l’Afrique et l’Asie, se pose 
tout naturellement comme la 
place indiquée pour l’épanou-
issement de la finance islamique 
en Afrique.
Sur le plan international, la fi-
nance islamique suscite un in-
térêt croissant malgré son je-
une âge. Les investissements 
à caractère islamique à travers 
le monde sont estimés au jour 

d’aujourd’hui à 1 800 milliards 
de dollars, et connaissent une 
hausse moyenne de 17% par 
an. On estime également que ce 
chiffre sera, doublé d’ici à 2020. 
Preuve de son excellente santé, 
elle a pénétré tous les continents 
et  s’est aussi installée en Occi-
dent, où par exemple la banque 
américaine, Goldman Sachs 
vient d’émettre des sukuks à 
hauteur de 500 millions de dol-
lars.
L’Afrique, n’est pas en reste 
avec l’Afrique du Sud qui vient 
aussi d’émettre un sukuk de 
500 millions dollars américains. 
La Gambie et le Sénégal initient 
une expérience similaire. Le 
Maroc et la Tunisie sont prêts à 
accueillir bientôt le Sukuk après 
l’adoption de textes législatifs 
spécifiques.
Ces performances notables, 
sont certes encourageantes, 
mais restent perfectibles. Pour 
accélérer la pénétration de la 
finance islamique en Afrique et 
bénéficier de son succès man-
ifeste, nous devons faire plus 
d’efforts, multiplier les colloques, 
promouvoir la coopération entre 
nos pays, former nos spécial-
istes, vulgariser les produits et 
partager ainsi les expériences 
réussies. 
C’est ainsi, qu’avec l’appui des 
partenaires tels que l’IFSB, le 
Fonds Monétaire Internation-
al ou la Banque Islamique de 
Développement, nous pourrons 
définir une stratégie efficace 
pour capter les opportunités of-
fertes par la finance islamique 
pour notre continent. 

Mesdames et Messieurs, je vous 
remercie pour votre attention.
Assalam Aleikom Wa Rahmatu-
lah Wa Barakatuh.

التأمين التكافلي  حماية لك و ألسرتك

سامح أحمد
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Secrétaire Général du Comité 
des Banques et Institutions Fi-
nancières Islamiques,

3. Dr. Alberto Brugnoni : Di-
rigeant Fondateur de ASSAIF, le 
cabinet d’expertise et de conseil 
en finance islamique,

4. Monsieur  Farid Masmou-
di : Directeur de la Société Is-
lamique pour le Développement 
du Secteur Privé (Islamic Corpo-
ration for the Development of the 
Private Sector),  de la Banque 
Islamique de développement,

5. Monsieur Etsuaki Yoshi-
da, Directeur de la Japan Bank 
for International Cooperation 
(JBIC),

6. Docteur AbdelGadir War-
sama Ghalib : Conseiller Tech-
nique de Bank of Bahrain and 
Kuwait à Bahrain,

7. Docteur Cassim Docrat : 
Directeur de DDCAP,
Enfin, je remercie tous les ex-
perts et éminents dirigeants 
de la Finance islamique qui se 
sont déplacés depuis leur pays 
et dont certains ont fait un long 
voyage pour prendre part à ce-
tte conférence. Encore une fois, 
merci pour votre présence à ce 
sommet et bienvenue à tous à 
Djibouti.
Mesdames et Messieurs, 
Au regard des performances 
économiques actuelles et des 
prévisions à moyen-terme, l’Af-
rique qui héberge 7 des 10 
économies ayant la plus forte 
croissance au monde,  est 
sans conteste le continent qui 
offre les perspectives les plus 
prometteuses. Cette considéra-
tion excitante, justifie, entre au-
tres, la tenue de notre Sommet. 
De plus, les moteurs de cette 
dynamique croissance africaine 
se diversifient davantage, pour 
englober désormais la transfor-
mation des matières premières 
qui, stimule en même temps 

l’empirique exploitation des res-
sources naturelles de l’Afrique. 
Les perspectives radieuses que 
suscitent les secteurs pétroliers, 
gazier, minier, des transports et 
des services modernes tels que 
la téléphonie, nécessitent un ap-
port massif de capitaux, quelque 
soient leurs formes.
Parallèlement, nous assistons 
à l’émergence fulgurante de la 
finance islamique à travers le 
monde avec une abondance de 
ressources financières. 
Comment orienter l’extraordi-
naire manne financière islam-
ique pour la mettre au service 
des économies africaines ? 
Telle sera la principale question 
de nos discussions pendant ces 

deux jours. 
Comme les années passées, 
les thèmes de réflexion porter-
ont encore, entre autres, sur 
les opportunités offertes par le 
continent africain pour capter et 
développer  la finance islamique. 
Cet exercice est une occasion 
pour passer en revue les réalisa-
tions accomplies par la finance 
islamique à travers le monde, et 
surtout pour partager les expéri-
ences et les leçons apprises par 
notre groupe.
Ainsi, à l’issue de nos débats, 
il nous sera possible de mieux 
tracer la voie à suivre pour le 
développement de la finance is-
lamique sur le continent.
Mesdames et Messieurs,
La république de Djibou-
ti fait preuve d’un dynamisme 
économique historique, avec 

une croissance,  moyenne de 
5 % par an sur les 8 dernières 
années. 
Les moteurs habituels de cette 
croissance sont les investisse-
ments directs étrangers (IDE) et 
les activités portuaires. L’afflux 
des IDE, après avoir atteint 286 
millions USD en 2013, se pour-
suit et devrait atteindre 30% du 
PIB en 2014.
Les projets d’infrastructures 
d’envergure, initiés par le 
Gouvernement, de par leur 
volume et leur nature, alimen-
tent la croissance et prodigue 
un effet structurant sur l’écon-
omie. 
Le secteur financier quant à lui 
s’est considérablement dévelop-
pé, passant de 2 à 11 banques 
en moins de 10 ans, avec comme 
principal effet, une augmentation 
substantielle des dépôts et des 
concours en hausse respective 
de  14% et de 22% au cours de 
cette année.
Cependant, ces performances 
restent largement perfectibles, 
compte tenu du faible niveau 
d’accès au financement,  du po-
tentiel du secteur financier très 
liquide et du faible taux de ban-
carisation de la population. 
La politique monétaire, basée 
sur la stabilité du Franc Djibou-
ti et la parité fixe par rapport au 
Dollar américain est restée in-
changée, avec un taux de cou-
verture de l’émission en devises 
internationales de 133%. 
Pour sa part la finance islami-
que, qui a démontré ses innom-
brables qualités, notamment sa 
résistance face aux crises fi-
nancières internationales a fait 
son apparition à Djibouti en 2006 
et compte à ce jour 4 établisse-
ments. La taille du marché de 
la finance islamique à Djibouti 
est évaluée en 2014 à 55,5 mil-
liards FDJ, en hausse de 20% 
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Bismillahi al rahman al rahim,

Monsieur le Président de la 
République,

Madame la Première Dame,

Monsieur le Premier Ministre,

Monsieur le Président de l’As-
semblée Nationale,

Mesdames et Messieurs les 
membres du Gouvernement,

Mesdames et Messieurs, les 
membres de l’Assemblée Na-
tionale,

Mesdames et Messieurs les 
Ambassadeurs et Représent-
ants du corps diplomatique et 
des organisations internation-

ales,

Mesdames et Messieurs les 
Membres du Panel d’experts,

Honorables invités,
Mesdames et Messieurs,
Assalam ‘Alaïkoum Wa Rahmat-
uAlahi Wa Barakatou,
Mesdames et Messieurs, 
Au moment de prendre la pa-
role, je ne peux m’empêcher de 
penser avec émotion et tristesse 
au défunt gouverneur, Djama 
Mahamoud Haid qui a été l’initi-
ateur de ce Sommet Africain de 

la Finance Islamique. Son nom 
reste à jamais attaché à la Ban-
que Centrale de Djibouti qui lui 
doit son rayonnement actuel et 
le présent évènement qu’il a im-
aginé et réalisé, et que nous es-
sayons de reproduire fidèlement 
à sa mémoire. Que le Tout-Pu-
issant lui accorde une paix éter-
nelle, Ina LillahWa ina Ileyhi Ra-
jiou’ne.
Honorables invités,
Faire de Djibouti, le point d’en-
trée de la finance islamique pour 
le continent africain, est à la fois 
un défi et une douce promesse 
qui nous comblent de fierté.
A ce titre, je tiens à vous remer-
cier tous et à souhaiter la bien-
venue dans notre pays à nos 
invités qui nous viennent de 
l’étranger.
En premier lieu, mes remercie-
ments les plus appuyés, sont à 
l’endroit du Président de la Ré-
publique, son Excellence, Mon-
sieur Ismaël Omar Guelleh, qui 
par son engagement permanent, 
a accompagné, pas à pas, de sa 
genèse à ce jour, le Sommet afr-
icain de la Finance Islamique.
Merci Monsieur le Président ! 
Sans votre soutien l’IBSA n’au-
rait pas connu un tel éclat.
J’aimerais également remerci-
er, les distingués participants ici 
présents, qui font la renommée 
de notre forum. 
Mesdames et Messieurs, nous 
avons parmi nous :

1. Monsieur Fadi Salim Al Fa-
qih : Président Directeur Général 
de Bank of Khartoum,

2. Monsieur Abdelilah Belatik, 

Banque Centrale de Djibouti

Allocution Prononcée par le Gouverneur à l’Occasion du 
Troisième Sommet Africain de la Finance Islamique

Djibouti, 4 et 5 novembre 2014 au Djibouti Palace Kempinski

l’Afrique héberge 7 des 10 économies ayant la plus forte crois-
sance au monde,  est sans conteste le continent qui offre les per-

spectives les plus prometteuses. 

H.E. Ahmed Osman - Governor Central Bank of  Djibouti
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projets intégrationnistes dont 
la finalité est de constituer un 
marché unique du continent.

Mesdames et Messieurs,

La promotion d’un système 
financier efficace, robuste et 
active, sera, à n’en pas douter 
une composante essentielle 
de la stratégie globale pour 
le développement de notre 
continent. Certes la finance 
islamique, réputée pour être 
investie dans l’économie réelle 
mais aussi louée pour ses 
normes prudentielles, possède 
des atouts non négligeables 
pour irriguer le développement 
de notre continent. Mais il faut 
qu’elle soit plus offensive, plus 
compétitive et plus efficace 
qu’elle ne l’est actuellement. 
Evidemment les Etats doivent 
favoriser son émergence 
puisque c’est avant tout aux 
décideurs et aux politiques de 
mettre en place l’environnement 
le plus propice. 

C’est pourquoi, pour renforcer 
l’implantation de la finance 
islamique dans notre pays, nous 
œuvrons à la construction d’une 
capacité nationale spécialisée et 
dédiée à la finance islamique qui 
ira de la micro finance islamique 
aux Zukuks, en passant par 
la promotion des produits les 
plus classiques comme les 
Murabahas, les musharaka, les 
Istisnas  et les Ijaras.  Au terme 
de cette année, nous projetons 
de créer un Comité National 
de Charia, chargé de veiller 

rigoureusement à la conformité 
des produits financiers et à 
l’éthique de notre religion. Enfin, 
pour 2015, nous espérons 
accueillir dans le secteur 
des assurances le première 
agence TAKFOUL.
De votre coté vous devez 
réfléchir à une meilleure stratégie 
qui accélère et intensifie le 
financement islamique dans tous 
les secteurs de notre économie. 
Comment diversifier les produits 
de ce financement, actuellement 
concentré sur le secteur 
bancaire ? Comment impliquer 
le financement islamique dans le 
développement social ?Comment 
former nos cadres à une 
meilleure appréhension de ce 
financement ? Quelle stratégie 
marketing différentielle adopter ? 

Toutes ces questions et d’autres 
feront naitre des éléments de 
réponses qui feront en sorte 
que la finance islamique puisse 
être perçue comme un logiciel 
de développement de notre 
continent. 

C’est un combat que nous 
devons mener tous ensemble 
pour un monde meilleur. C’est 
l’essence même de notre 
religion : « Aidez vous les uns 
les autres à l’accomplissement 
du bien et de la piété et ne vous 
entraidez pas à commettre le 
péché et l’agression » Coran: 
Verset 2, Sourate 5.

       Je vous remercie.
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finance islamique est structurée 
autour d’un ensemble de valeurs 
religieuses et morales qui la 
régulent de l’intérieur et évite ainsi 
les dérives spéculatives. Mais cet 
engouement s’explique aussi par 
le fait qu’il s’agit là d’un paradigme 
de financement qui se greffe 
facilement au socle des identités 
traditionnelles et coutumières de 
nos sociétés. Notre pays est 
un exemple emblématique de 
cet engouement. En moins 
d’une décennie les banques 
ont réussi à capter une part 
significative du marché. En effet, 
non seulement les banques 
islamiques présentes sur notre 
place nous ont permis de sortir 
d’une situation de duopole 
étouffante imposée, mais elles 
ont permis également une 
diversification de l’offre et par 
conséquent un meilleur accès 
au financement. De ce point de 
vue, il n’est pas exagéré de dire 
que les 4 banques islamiques 
qui se sont implantées dans 
notre pays ont leur part dans la 
croissance économique de notre 
pays depuis une décennie.

Mesdames et Messieurs,

Comme vous le savez, le 
financement n’est pas une fin 
en soi. Il n’a de pertinence et 
de sens que s’il s’intègre dans 
une vision, je dirai même une 
philosophie, qui place l’humain 
au centre de ses préoccupations. 
Le financement islamique, qui 
est infusée par une éthique 
et une morale a vocation à 

s’impliquer avant tout dans un 
projet de société dont l’objectif 
ultime est d’assurer le bien être 
des hommes et des femmes sur 
notre continent. Cet ambition, 
morale mais politique aussi, 
Djibouti l’a inscrite au cœur de 
son développement dans un 
programme intitulé «  Djibouti 
Vision 2035 ».
 Il s’agit d’une vision à long 
terme qui a pour objectif 
de bâtir l’architecture d’un 
développement économique et 
social inclusif. Elle vise à mettre 
en place « un nouveau cadre 
intégré de planification  articulant 
mieux les orientations 
stratégiques à la programmation, 
à la budgétisation et à l’aide ».

Tous nos efforts, actuels ou 
futurs, auront pour point de 
convergence cette ambition. 
D’ores et déjà, les grands projets 
d’infrastructures que nous avons 
lancés participent de cette 
démarche. Comme vous le savez 
Mesdames et Messieurs, d’un 
seul port en 2000, Djibouti aura 
six ports à  la fin de 2016. D’une 
seule route asphaltée nous 
reliant à l’Ethiopie, nous aurons 

trois axes routiers à la fin de 
2015. Le chemin de fer n’est 
pas en reste. Une nouvelle ligne 
totalement électrique reliera les 
deux capitales Djibouti et Addis-
Abeba et sera opérationnelle, 
elle aussi, à la fin de 2015. Une 
autre ligne électrique reliera la 
ville de Tadjourah à Mekele en 
Ethiopie. 

En outre, Mesdames et 
Messieurs, La République de 
Djibouti, membre actif de la 
COMESA, milite aussi pour une 
intégration régionale encore plus 
forte. Car, plus nos pays seront 
intégrés, plus il y aura  une 
synergie de leur développement 
économique. C’est cette 
ambition que nous caressons  
pour notre région et pour notre 
continent. La COMESA c’est 
16,5 millions de KM2, plus de 
490 millions de consommateurs 
et un PIB global de 425 milliards 
USD. Cet espace représente 
une formidable opportunité de 
synergie économique. Voilà un 
immense espace où  les besoins 
d’infrastructures sont énormes. 
La finance islamique se doit 
d’accompagner ces grands 
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Djibouti s’enorgueillit de 
recevoir pour la troisième 
année consécutive, le 
Sommet Annuel des Banques 
Islamiques en Afrique. Pour 
moi,   c’est un réel plaisir de 
vous accueillir ici et de nous 
retrouver  autour d’un projet 
commun fédérateur qui sert nos 
intérêts stratégiques.

 A l’heure où  dans certaines 
parties du monde, le qualificatif 
d’islamique est victime 
d’amalgame douteux, des fois 
même de discrimination et de 
stigmatisation, c’est une fierté  
de savoir qu’il existe un domaine 
où il excelle. A l’heure où la 
finance classique est pointée de 
doigt pour ses responsabilités 
dans les crises de l’économie 
mondialisée, c’est une 
satisfaction de constater 
que cette finance islamique 
est recherchée  et même 
souhaitée dans les grandes 
capitales occidentales. Enfin, 
c’est également pour nous un 
réel motif de satisfaction de se 
rendre compte que la finance 
islamique rencontre un succès 
grandissant sur notre continent.

Cet engouement pour la finance 
islamique sur notre continent 
s’explique, évidemment, par 
son originalité et sa spécificité. 
Car, tout comme la finance 
classique véhicule une idéologie 
libérale et même ultralibérale, la 

La Troisième Conférence Africaine de la Finance Islamique

Allocution de S.E.M le Président de la République ISMAÏL OMAR GUELLEH

Louange à Dieu que la paix et la bénédiction soient sur le 

Prophète, sa Famille et ses Compagnons

Mesdames et Messieurs,

Chers invités,
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Salaam African Bank in pictures:

Salaam Tower to be completed in 1Q16

  Slaam Bank inauguration 2008  IBSA DJIBOUTI 2013/2014

Inside the main branch

Dorale Free Zone property
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Salaam African Bank has been 
consolidating in its formative 
years since 
Its inauguration in 2008.  Be-
tween 2011-2014, deposits have 
grown by194% 
And Investments by 119% with 
net profit up by 869% during the 
same 
Period. The current capital of the 
bank is DJF1,000,000,000 fully 
paid.

Extract from the Chair-
man’s statement 2013 An-
nual Report: 
Omar Ismail Egal
Chairman
 “We stand committed to imple-
ment successfully our growth 
strategy in all segments of the 
bank including opening more 
branches, introducing more 
products and investing signifi-
cant funds into our human re-
sources and systems. This is 
aimed to ensure growth both for 
our shareholders and investors, 
enhance customer service and 
increase our operational effi-
ciency. A key feature of our 2014 
program will be to take electronic 
banking to a higher level and be 
a leader in e-banking in Djibouti.
On behalf of the Board of Direc-
tors, I also want to express our 
sincere gratitude to his Excel-

lency the president of the Re-
public of Djibouti, Hon. Ismail 
Omer Gelle and the Prime Min-
ister Hon. Abdoulkader  Kamil 
Mohamed for their support and 
encouragements to the finan-
cial sector and economic de-
velopments of Djibouti. A spe-
cial thanks to H.E the Governor 
of the Central Bank of Djibouti 
Hon. Ahmed Osman Ali and his 
team for their consistent support 
and development of the Djibouti 
Banking sector.”  

Extract from the General 
Manager’s statement 2013 
Annual Report: 
Nur A Mohamed
General Manager
“Djibouti is full of potentialities 
– growing economy, connect-
ing Africa to Middle East, Eu-
rope and Asia, stable political 
climate, gateway to East Afri-
ca: a region with a combined 
area of over 6.2m square me-
ters and a combined population 
of over 295m. Salaam African 
Bank is well positioned in Dji-
bouti and the region to tap into 
these potential opportunities. 
We therefore look toward 2014 
with a great sense of hope and 
optimism.  
Salaam African Bank recog-
nizes its Corporate Social Re-
sponsibility (CSR) and endeav-
ors to be active in projects that 
improve the community and 
fights poverty. These include 
offering training to students 
of various colleges/university 
every year, contributing spon-
sor funds to community events, 
charities and organizations. “ 

•	 Streamline process-
es and procedures – to en-
sure simplified workflows and 
better procedures. · Establish 
risk and control framework to 
ensure that risks are identified 
and controls to mitigate those 
risks are in place. Priority will 
be in the areas of governance, 
compliance (including AML/
CTF), investment and treas-
ury.

•	 Enhance risk and 
control framework to ensure 
that risks are identified and 
controls to mitigate those risks 
are in place. Priority will be in 
the areas of governance, com-
pliance (including AML/CTF), 
investment and treasury. 

•	 Focus on Human re-
sources in view of our expan-
sive strategy. Priority on train-
ing and career development.

Salaam African Bank in a nutshell
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segment. •	 Analyze the challenges 

– These include risk and oper-

ational issues, collateral and le-
gal issues, skills and recruitment 
issues, policy and procedures 
issues, product and system is-
sues.
•	 Contribute to the bank-
ing sector - through the Central 
Bank and Ministries  of Finance/
Commerce initiatives to promote 
and strengthen the banking and 
investments sectors. CB’s re-
cent World Bank Payment sys-
tem, the prestigious IBSA annual 
meetings and many others are 
recent examples. 
•	 Active local develop-
ment partner – We see our-
selves as part of the Djibouti 
development. Our policy is there-
fore to be a leader in allocating 
significant funds for local funding 
and investment and particularly 
focus on the SME segment. SAB 
also funded major projects in Dji-
bouti and also made significant 
own direct investments including 
the iconic Salaam Tower sched-
uled to be operative next year 
and that is already changing the 
Djibouti skyline.

Key focus of Salaam 
African Bank 3 year 
strategy (2014-2016)

•	 Grow Business - by 
generating more deposits to 
be able to invest in opportuni-
ties in the region. Priority to be 
investment selection to max-
imize returns and minimize 
risks.

•	 Develop bank prod-
ucts and customer servic-
es – in order to meet the ex-
pectations of our customers. 
Processes will be put in place 
to filter products and services 
that fit into our various cus-
tomer segments.
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Our Mission
Salaam African Bank’s mission 
is to grow and become one of 
the pioneer private banks in the 
region and a leader in provid-
ing Shariah compliant services 
and trade financing. This will be 
achieved by serving our custom-
ers with the highest integrity and 
in a responsible and transparent 
manner.

Our Vision
The vision of Salaam African 
Bank is to become the leading 
provider of Islamic sharia Com-
plaint financial products and ser-
vices in the East Africa region.

History
Salaam African Bank was inau-
gurated on 27th December 2008 
in Djibouti, the Republic of Dji-
bouti by the H.E the President of 
the Republic of Djibouti, Mr. Is-
mail Omar Gueleh. The founding 
shareholders envisioned a bank 
that meets the region’s need for 
a pioneering bank offering shari-
ah compliant and innovative ser-
vices. The bank is regulated by 
the Central Bank of the Republic 
of Djibouti.
The bank commenced its activ-
ities in the heart of Djibouti on 
Avenue Pierre de Pascal and 
quickly established itself as a 
leading Islamic banking insti-
tution. In the 6 years it existed, 

Salaam African Bank 
has developed into an 
active Djiboutian bank 
with a significant loyal 
clientele with a growing 
market share.  It has 
since opened a further 
3 branches in Djibouti, 
established banking re-
lationships with a large 
number of international 
banks and is developing 
its presence in East Afri-

ca as a key strategy of its current 
3 year strategic plan.

Banking Segments
Salaam African Bank is an all-
round banking entity offering 
full banking – personal banking, 
corporate banking and banking 
services:
•  Personal Banking includes 
offering savings accounts, cur-
rent accounts, Islamic deposit 
accounts and special segment 
focused accounts like minor ac-
counts, sole proprietorship ac-
counts, etc. 
     •  Corporate Banking includes 
company accounts, SME seg-
ment accounts and salary ac-
counts.
   •   Islamic Investment Bank-
ing includes Murabaha, Mushar-
akah, Mudarabah, Salam, 
project financing and Direct In-
vestment, among others.
   •   Commercial Services in-
cludes all letters of credit, guar-
antees and bills.
    •    Banking Services include 
company formations, telex 
transfers, demand drafts, and 
traditional services like cheque 
books, statements, attestations, 
etc.
       •   Electronic Banking includes 
local ATM cards, mastercard, 
webserver cards, debit cards, 
prepaid cards, bill payment, 
online banking, ATM banking, 

POS, account to account trans-
fer, POS and SMS messaging, 
among others.   

Djibouti and Salaam Afri-
can Bank
Salaam African Bank takes pride 
in being a national Djiboutian 
bank with Djibouti at its heart. 
Salaam African Bank and the 
other banks continue to oper-
ate in an environment that offers 
many opportunities for banks to 
mark progress. Djibouti is a fast 
developing country with a lot of 
strategic potentialities.  It is the 
getaway to Africa and is next 
door to the Middle East and is 
located on the Red Sea which 
is the passage which connects 
Asia to Europe. It is this strategic 
location that makes Djibouti City 
one of the fast growing cities in 
Africa. This is complemented by 
a stable political environment 
and very investment – friendly 
policies.  
Salaam African Bank therefore 
puts a great priority in investing 
in Djibouti.  We therefore have 
made significant funding avail-
able to our clients in both the 
Retail and Corporate segments 
with particular emphasis on the 
Small and Medium Establish-
ments (SME) segments. SAB 
also is a leader in investments 
in such sectors as the import 
and export, real estate, transport 
and other key infrastructure seg-
ments.  This is driven by:
•	 Identifying the devel-
opment direction of the local 
market - We therefore make 
great efforts to align our strategy 
with the government develop-
ment plans.
•	 Profile the customer 
segments - This enables us to 
identify the requirements of each 
segment and accordingly devel-
op suitable packages for each 

Salaam African Bank   Djibouti
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Middle East Ins. Co 2,381,545 2,578,259 2,997,581
United Insurance Co 2,459,419 3,615,226 8,994,567
El Baraka Insurance Co 1,503,751 1,933,023 3,298,129
El Salama Insurance 769,721 826,147 2,265,888
Savanna Insurance Co 1,553,466 1,718,995 2,364,611
El Nelein Insurance 296,233 199,364 2,242,464
General Insurance Co 157,650 343,611 172,152
Sudanese Ins. Co 3,651,108 2,376,681 2,906,686
Taawuniya 929,311 5,127,899 9,871,795
Blue Nile Ins. Co 3,077,719 3,272,922 5,192,742
Total 44,608,343 64,632,611 132,984,583

Challenges
As in many other markets, lack of qualified and well trained person-
nel within the Sudanese insurance market in addition to the lack of 
financial independence and attractive working conditions within the 
Insurance Supervisory Authority, remain the main challenges that 
have very much affected the overall performance of the insurance 
industry in Sudan.

Conclusion
Over the past 35 years, Islamic insurance as practiced in Sudan, 
has proved itself as a genuine solution to provide an acceptable 
Sharia’   compliant alternative to the conventional insurance which 
is followed by other markets with some deviation here and there and
despite the many challenges that still exist, the Sudanese experi-
ence will continue to remain the truest Islamic insurance experience.
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Company Currency  SDG 
2010 2011 2012

Shiekan Insurance Co 422,292,781 453,119,010 601,243,846
Islamic Insurance Co 99,405,391 128,303,430 181,571,767
Juba Insurance Co 48,390,604 49,443,764 66,788,301
Middle East Ins. Co 23,038,352 26,672,478 51,408,714
United Insurance Co 30,972,740 40,170,612 55,214,100
El Baraka Insurance Co 17,930,489 22,605,515 31,460,656
El Salama Insurance 23,323,069 25,091,846 32,688,017
Savanna Insurance Co 10,691,026 18,958,245 21,191,516
El Nelein Insurance 5,411,214 6,415,954 17,647,514
General Insurance Co 1796,035 1,955,780 2,109,719
Sudanese Ins. Co 35,545,520 37,123,235 42,169,955
Taawuniya 16,770,909 36,252,663 48,700,188
Blue Nile Ins. Co 30,699,608 62,121,630 130,433,436
Total 766,267,738 908,234,162 1,282,627,729

7.2 Takaful (life) Gross Contributions
The table below shows a consistent growth in the takaful (life) 
gross contributions of 12.2% for the 2011 and 14.3% for the 2012. 
However, as it is the case in many other countries in the region, 
general insurance total  gross contributions continue to outgrow 
takaful (life) total gross contributions which only constitute 5.2%, 
4.9% and 4% of the total gross contributions written in the market 
for the years 2010, 2011 and 2012 respectively. 
Sudanese   Insurance Market

Gross Takaful (Life) Contributions
 For the years 2010, 2011 and 2012

Company Currency  SDG 
2010 2011 2012

Shiekan Insurance Co 32,835,186 36,442,543 42,652,835
Islamic Insurance Co 6,090,096 6,624,019  6,754,031
Taawuniya InsuranceCO. 77,439 718,493 604,126
Al Baraka Insurance CO. 888,360 966,908 1,140,996
Total 39,891,081 44,751,963 51,151,988

 Source: Insurance Supervisory Authority (ISA)

7.3 Gross Surplus
The table below shows a consistent growth in the gross surplus re-
alized in the market over the last three years which has increased 
from 44.9% in 2011 to 105.8% in 2012.
Sudanese Insurance Market
Total Gross Surplus for the years 2010, 2011 and 2012
Company Currency  SDG 

2010 2011 2012
Shiekan Insurance Co 12,263,031 26,955,665 71,797,370
Islamic Insurance Co 10,960,918 11,687,909 15,877,797
Juba Insurance Co 4,604,471 3,960,910 5,002,801
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assist in improving the quality of 
life of the local community and 
society at large.
Operational Framework
6.1 Business Model
The Sudanese experience in Is-
lamic insurance is based on the 
pure cooperative model where 
capital is just a legal requirement 
to incorporate the company and 
stands not to gain or lose from 
insurance operations. Therefore, 
the shareholders are not entitled 
to any share in the underwriting 
surplus, if any, and the manage-
ment expenses are fully borne 
by the policyholders. However, 
the shareholders, as a Mudarib, 
are entitled for a percentage in 
the returns of the investments 
of the policyholders’ funds to be 
decided by the Board of Direc-
tors and approved by the Sharia’ 
Supervisory Board.
Deficit, if any, in the policyhold-
ers’ fund is to be covered from 
the general reserve set out from 
the surplus. In case of inade-
quacy or non-existence of this 
reserve, this deficit is to be cov-
ered from the shareholders’ fund 
by way of Qard Hassan (free of 
interest loan) to be repaid from 
future surpluses.
6.2 Segregation of Funds
As per its Articles of Associa-
tion, each insurance company 
is required to maintain two dis-
tinct separate accounts, one 
for the shareholders, known as 
the Shareholders’ Account, and 
the other for the policyholders, 
known as the Policyholders’ Ac-
count. This entails separate and 
segregated reporting of trans-
actions and balances relating to 
the shareholders and the poli-
cyholders. All risks and rewards 
relating to capital are attributa-
ble to the shareholders while all 
risks and rewards arising from 
insurance operations are attrib-
utable to the policyholders and 

the financial statements are to 
be drawn up accordingly.
6.3 Reinsurance (Retakaful)
Reinsurance was one of the is-
sues which faced the Islamic 
Insurance Industry in its early 
beginnings in Sudan. In view of 
necessity it was allowed to deal 
with conventional reinsurers sub-
ject to the satisfaction of certain 
Sharia’ requirements (no ceding 
commission, no interest rate on 
reinsurers’ reserves … etc.). 
Now, with the growing number 
of fully fledged Retakaful Oper-

ators and opening of Retakaful 
Windows by leading internation-
al and regional reinsurers, rein-
surance is no longer an issue.
6.4 Surplus
Surplus is one of the basic char-
acteristics of Islamic insurance 
as practiced in Sudan. All poli-
cyholders are entitled to have a 
share in the underwriting surplus 
realized at the end of each year. 
Shareholders are not allowed to 
have a share, whatsoever, in the 
surplus. However, as Mudarib, 
they are entitled for a share in 
the investment returns of the ac-
cumulated retained surplus. This 
share is expressed as a percent-
age decided by the Board of 
Directors and approved by the 
Sharia’ Supervisory Board and 
the Policyholders’ General As-
sembly.
The portion to be retained from 
the annual surplus is usually 
decided by the Board of Direc-
tors and approved by the Poli-
cyholders’ General Assembly to 
strengthen the financial position 
of the Policyholders’ Fund and 

cater for any future contingen-
cies.
The accumulated retained sur-
plus over the years can sub-
stitute the role of capital and 
serve solvency requirements in 
addition it may serve as a first 
defense line in case of deficit in 
the Policyholders’ Fund and re-
duce the possibility of resorting 
to Qard Hassan from the Share-
holders’ capital.
6.5 Investment
In insurance operations, invest-
ment is essential for the benefit 
of both the shareholders and 
policyholders. As per the SSB’s 
Fatwa, the shareholders can in-
vest the insurance funds availa-
ble for investment on behalf of 
the policyholders as a Mudarib 
in return for a certain percentage 
of the profits generated to be 
fixed by the Board of Directors. 
In this case a separate and an 
independent investment unit  is 
to be formed and the expenses 
are to be borne by the share-
holders.
Alternatively, investment can be 
managed by the company with a 
lower percentage of the returns 
to the shareholders.
All investments must be Sharia’ 
compliant and as per investment 
governing laws. As per the Insur-
ance Supervisory Authority reg-
ulations, investments in real es-
tate should not exceed 50% and 
40% for bank deposits, sukuk 
and government certificates and 
10% for shares. 
Market Performance
7.1Total Gross Contributions
The table below shows the total 
gross contributions for general 
insurance and takaful (life), writ-
ten by the 13 direct insurance 
companies operating in the mar-
ket for the years 2010, 2011 and 
2012. The figures indicate a con-
sistent growth of 18.5% for 2011 
and 41.2% for 2012.



العدد الثاني  يانير 2015

6

Research and Studies

Licensing and Registration
Despite any conditions contained 
in the Companies Act 1925 to the 
contrary, no insurance company 
is allowed to commence or con-
tinue operation without obtaining 
a license from the Board of Di-
rectors of the Insurance Super-
visory Authority (ISA). Besides it 
is not allowed to register at the 
Commercial Registrar Gener-
al before the applicant obtains 
the provisional approval of the 
Board of Directors of the ISA to 
this effect.
It is worth mentioning that the li-
cense can be obtained to trans-
act all classes of insurance as 
delineated in Schedule A, Gen-
eral Insurance and Schedule B, 
Takaful ( Life) annexed to the In-
surance Control Act, 2001.
Governance
5.1 The General Assembly
As per the Articles of Associa-
tion of each insurance company, 
the General Assembly is the su-
preme authority in the company 
which is fully empowered to set 
the general policies and rules of 
how to govern and manage the 
company particularly the approv-
al of Board of Directors annual 
report and the financial state-
ments of the company, the ap-
pointment of the External Auditor 
and the election of the members 
of the Board of Directors.
5.2 The Policyholders’ Assembly
 Each insurance company is to 
form a Policyholders’ Assembly 
as set out in its Articles of Associ-
ation. The Policyholders’ Assem-
bly is formed of the policyholders 
whose annual contributions ex-
ceed a minimum amount decid-
ed by the Board of Directors and 
has the authority to discuss the 
Board of Directors annual report 

and the financial statements as 
well as the surplus/ deficit state-
ment, the External Auditor’s re-
port and the Sharia’ Superviso-
ry Board’s report and submit its 
recommendations to the Gener-
al Assembly.
The Policyholders’ Assembly is 
also authorized to elect a min-
imum of two of its members to 
represent the policyholders in 
the Board of Directors.
5.3 The Sharia’ Supervisory 
Board (SSB)
As per the Articles of Association 
of every insurance company, a 
Sharia’ Supervisory Board of a 
minimum of three members is to 
be appointed by the General As-
sembly based on the recommen-
dation of the Board of Directors. 
The SSB is fully authorized to 
monitor the Sharia’ compliance 
of all the operations of the com-
pany and its role goes beyond 
the issuing of fatwa to include 
the review of all the policy word-
ings and contracts issued by the 
company as well as the invest-
ment policy and instruments of 
investment. It is also authorized 
to submit an annual report on 
all the activities of the compa-
ny to the Policyholders’ Assem-
bly and the General Assembly 
and attend their meetings. The 
Chairman or his representative 
has the right to participate in the 
Board of Directors meetings.
5.4 The External Auditor
Appointed by the General As-
sembly, each insurance compa-
ny has an External Auditor who 
is fully empowered to audit the 
accounts and the financial state-
ments of the company as well as 
the profit and loss account of the 
shareholders and the surplus 
and deficit account of the poli-
cyholders and present his report 

to the Policyholders’ Assembly 
and the General Assembly of the 
company.
5.5 Other Organs of Govern-
ance
Although it is not mandatory or 
required by regulations, some 
companies have in place com-
petent and independent internal 
audit departments directly re-
porting to the Audit Committee at 
the Board of Directors and Sha-
ria’ audit sections directly report-
ing to the Sharia’ Supervisory 
Board as well as compliance of-
ficers to ensure full governance 
and compliance with the ethical 
and statutory obligations.
5.6 Corporate Social Responsi-
bility (CSR)
In recognition of the takaful na-
ture of cooperative insurance 
and to serve the interest of soci-
ety, most of the insurance com-
panies operating in the market 
voluntarily finance community 
based projects in the fields of 
health, education and many 
other areas of community de-
velopment programmes as well 
as donations to individuals and 
local charitable organizations to 

2 ( Continued)
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 Two of Prophet Mohammed
 (PBUH) fellows lived over 100
 years; Hassan Ibn Thabit the
 poet and Hakeem Ibn Hizam Ibn
 Khoylid, cousin of Kadeeja Bint
Khoylid (wife of the Prophet).
 People living beyond 100 years
 are many in some countries
 around the world and more
 particularly in Japan and some
 Asian countries. We will see the
 life style of some centenarians
 from Japan and Italy.
 From life style of centenarians
we derive these common fea-
tures:
 • Meals composed of whole
grains, fish and vegetables.
 • Small quantities of red meat,
eggs and dairy products.
•  No tension, no anxiety.
 •  Collective life within society, no
 loneliness or solitude, but enjoy
 the big family environment.

 •  Active and dynamic life; doing
 some light tasks, walking and
taking care of the garden till ad-
vanced age.
 •Practice prayers and spiritual
 and religious ritual to get rid of
 tension, anxiety and worry and
enjoy free spirit.
 Japan known as home for many
 people passed the line of 100
 years, particularly in Okinawa
 Island where most of people
 take regularly three meals of fish
 weekly, big quantities of whole
 grains, a lot of vegetables and
 soya products. They take often
 a lot of Tofu meals which is rich
 of soya milk and Konbu meals
 mainly made from sea weeds.
 Okinawa habitants depend on
 sea food such like squid and
 octopus rich of Taurine believed
 to reduce cholesterol and blood
 pressure.
 An article about centenarians in
 Ahlan Wasahlan Saudi Airlines
 magazine (2013) tells the story
 of an Italian Salvatore Caruso

who lived 106 years in Molo-
 chio village. He was over 100
when still leading a normal ac-
 tive life and was putting proudly
 a framed copy of his birth record
November 2, 1905.
 When some scientists asked
 him about the secret behind his
 healthy long-life he said with a
 smile: “no drinking, no smoking
 and no women”. He added that
 when he was a young boy they
 mostly eat figs and beans and no
 red meat.
 Many doctors working in the field
of general and community med-
 icine believe that main factor
 for centenarians to enjoy good
health and dynamic is the disci-
 plined system they apply on their
                nutrition method. They never eat
 in-between meals and they don’t
 eat too much till they feel satiety.
 Thus we end our article with the
 meaning of a Hadith of Prophet
 Mohammed (PBUH): “we don’t
 eat till we become hungry, and
 then we don’t eat till satiety limit”.

Longevity on Beyond a Century

ًWritten by : yahia abdellah

ًyanub123@gmail.com



العدد الثاني  يانير 2015

4

Research and Studies

ia’a compliant products, this doc-
trine should not jeopardize the 
capabilities of Takaful products to 
attract customers of all types re-
gardless of their religion. We can 
even enhance the capability to 
attract those who currently insure 
their property on conventional 
basis due to the embedded na-
ture of the Takaful product which 
is basically based on the principle 
of profit sharing scheme (surplus 
distribution). This reality can be 
attested to by the GCC portfolio if 
analyzed in comparison with con-
ventional portfolio. It has been 
observed that Takaful has creat-
ed a demand from scratch, and 
attracted many customers who 
were not insuring their property in 
the past.
     However, it has been discov-
ered that part of the growth of the 
Takaful has been marginally at 
the expense of the conventional 
business. This provides that part 
of the conventional customers 
has joined Takaful companies. 
The global Takaful industry is 

estimated to have increase at a 
rate of 20% annually; as com-
pared to the annual growth rate 
of conventional insurance which 
is 2.5% annually.
        Economic growth in Afri-
ca : Most of the African countries 
economies are on its early stag-
es of development, and most of 

those economies were operating 
below full utilization of its vast 
resources, therefore economic 
capacity is there and many coun-
tries now trying to utilize its Hy-
drocarbon reserves. According 
to a published report on Oil and 
Gas Journal in December 2006.
Africa and Asia represent 64% 
of proven Oil and Gas reserves, 
while on the rank Africa came 
number three after Middle East 
and North America. Therefore if 
those Oil and gas combined with 
other natural resources, for which 
Africa is very rich, then those de-
veloping economies can develop 
very well. Takaful and Retakaful 
will be part of this development.
       Population Growth rates: 
One of the main factors support-
ing the growth of the Takaful in-
dustry is the growth rates of pop-
ulation. Since the most populated 
continents in the World are Asia 
and Africa and they represent 
more than 75% of the World’s 
population (see table), and this is 
considered to be the most impor-
tant area of Takaful development.
         Another factor which can 
make difference in favor of 
Takaful/Retakaful development 
is the fact that the Medical and 
Group Family Takaful ,and the 
personal lines are the most im-
portant areas of potential growth 
of the Takaful, this fact implies 
that the anticipated Takaful con-
tribution from those classes will 
be very high, especially with 
tendency for Authorities to make 
Medical insurance compulsory. 
Combining this fact with the low 
penetration rates of the Takaful in 
most countries with potential for 
Takaful growth, then the oppor-
tunity for Takaful development is 
very high.
       Products innovation: Prod-

ucts development and innovation 
represent the cornerstone for 
Takaful growth and development. 
The Takaful industry has suc-
cessfully introduced new prod-
ucts to meet the needs of the 
community, such as education, 
marriage, retirement and other 
form of microfinance insurance 
directed to eliminate poverty. 
Product innovation is enhanced 
with the development of Islamic 
Finance methods and the expan-
sion of Islamic Finance Institu-
tions. These facilities accelerate 
the need to introduce new prod-
ucts to cope with Islamic insti-
tutions expansions. Moreover; 
the growth of Islamic investment 
market play a dual role in Takaful 
development. Firstly, more op-
portunities for Takaful operators 
to hold a spread of Sharia’a com-
pliant investments and second-
ly, alleviate any concerns which 
might arise from regulators.
      The Takaful’s: the ability to 
understand the need of custom-
ers and consequently design and 
deliver products to meet the 
promises that are Sharia’a com-
pliant products are of prime im-
portance to the development of 
the Takaful industry.
CONCLUSION
      The Takaful and Retakaful 
industry is the youngest industry 
among all industries, and despite 
that it has established strong 
platforms, yet a lot of effort is 
needed in order that it continue to 
deliver value of quality to custom-
ers and carry the message of co-
operation, solidarity, equity and 
sharing of common goals among 
participants, yet African continent 
represents a huge potential for 
Takaful.
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doctrine on inception of Takaful, 
the Dharourah Figh (necessi-
ty principle) afforded Takaful 
operators the platform to use 
conventional insurance. How-
ever, after the establishment of 
Retakaful market with substan-
tial capitalization and strong ca-
pacity, Takaful companies can 
fully place their business with a 
Retakaful operators. However, 
Takaful companies greatly utilize 
the necessity principle and place 
Retakaful companies in com-
petition with Non Takaful. This 
practice will not assist in the de-
velopment of Retakaful Market, 
because Conventional reinsur-
ance players can still compete on 
Retakaful business without the 
need to set a Retakaful window 
or a fully-fledged Subsidiary on 
Retakaful model.
       Sharia’a compliance of 
Takaful Insurance products is 
essential to ensure credibility of 
the products and institutions. The 
Potential for Takaful is there due 
to increasing Muslim policyhold-
ers, and they are becoming more 
sophisticated and will demand 
more from their Takaful Insurers.
       The need for standardization 
to ensure effectiveness of Sha-
ria’a compliance  Insurance. A 
lack of standardization may 
result in problems such as in-
creased transaction costs, lack 
of recognition of legal rights and 
marketability problems across 
borders. It may even impede the 
development of the industry.
     Muslim policyholders need 
a range of products to meet their 
desire for full protection, based 
on their unique individual needs. 
Micro Takaful in medical Takaful 
are the areas much needed in 
addition to new Takaful innova-
tions and product development.

     Developing Talents: in order 
to address these challenges and 
to achieve further improvements, 
we cannot escape the fact that 
we need talented people. Shar-
ia’ascholars, in particular, have 
to play a greater role. Shar-
ia’a Boards may have to  oper-
ate differently in order to facilitate 
the innovation process, without 
compromising Islamic principles. 
They have to be involved in the 
new product development pro-
cess at the onset. They have to 
integrate Sharia’a considerations 
early and fully in any develop-
ment or strategy.
Retakaful and Takaful operators 
have to tolerate many challeng-
es, and those challenges are fur-
ther exacerbated by the distortion 
of the existing traditional bounda-
ries between reinsurers, insurers 
and capital markets. This uncer-
tainty, in my opinion, is related to 
two major realities facing Takaful 
industry. Firstly, Takaful and Re-
takaful operators are increasingly 
growing in their sizes with sub-
stantial capital base and huge ca-

pacities. They are becoming more 
diversified, and thereby able to 
retain substantial portion of risks 
on their own accounts. Second-
ly, Retakaful operators as well 
as conventional reinsurers, in 
carrying out Retakaful/reinsur-
ance and associated services, 
are increasingly targeting cor-
porate clients. For many under-
writing and strategic reasons, 
and those corporate clients had 
been previously dedicated cus-
tomers of conventional insurers. 
Consequently, Takaful/Retakaful 
industry is faced by an increased 
competition, which leads to lower 
contributions for Takaful or Re-
takaful operators; and decreased 
surpluses.
OPPORTUNITIES FOR TAKAFUL

         Enormous Takaful Poten-
tials: There is immense potential 
for Takaful growth and develop-
ment as validated by the numbers 
of customers who seek Takaful 
products. Although, the Takaful 
products are designed to meet 
the need of Muslims, being Shar-

One of  the main factors supporting the 
growth of  the Takaful industry is the growth 
rates of  population
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ii. Every policyholder pays his 
contribution to assist those that 
need assistance.
iii. Losses/surpluses are divided 
and liabilities spread according to 
the community pooling system.
iv. Uncertainty is eliminated in 
respect of subscription and com-
pensation.
v. No one member of the scheme 
derives advantage at the cost of 
others.
vi. Contributions are paid with in-
tention of donation.

 CHALLENGES
       The Retakaful industry in 
Africa is faced with many chal-
lenges, and most of which can 
be converted into opportunities 
and utilized for the benefit of the 
development of the Retakaful in-
dustry. Those challenges include:
Standardized legal framework 
for Takaful Industry: The ab-
sence of a unified/standard 
framework to regulate Takaful 
and Retakaful companies is a ma-
jor challenge for the growth and 
development of Takaful industry. 
The existence of a legal frame-
work will ensure easy regulation 
and improvement in the market 
conduct. The establishment of 
a taskforce from highly versed 
individuals from a different mar-
ket to standardize the Retakaful 
regulations will go a long way to 
address this problem. Moreover, 
continuous efforts should be ex-
erted by various concerned as-
sociations by conducting regular 
regulators’ seminar to bring all 
regulators together to share their 
knowledge and experience and 
ensure constructive and ongoing 
dialogue between regulators.
      Shortage in Takaful and Re-
takaful trained manpower: The 

lack of skilled calibers of trained 
Takaful and Retakaful operators 
is adversely affecting the indus-
try. There is urgent need to in-
troduce Takaful and Retakaful 
concept in educational system. 
In addition to training and retrain-
ing of existing manpower, con-
ducts of seminars, workshops 
and conference to raise stand-
ard of skills and competences of 
various stakeholders will ensure 
that business is conducted in ac-
cordance, and in compliance with 
Sharia’a Rules.
      Shortage or absence of sup-
port from institutions: The lack of 
institutes either dedicated sole-
ly to Takaful/Retakaful or part 
of its study program including 
Takaful and Retakaful education. 
Furthermore, the introduction 
of the Takaful and Retakaful in 
the courses provided by formal 
education together with Islamic 
banking and c finance institutes 
is very essential in setting the 
platform of knowledge and pro-
vide the Takaful/Retakaful indus-
try with stream of candidates with 
Takaful/Retakaful and Islamic fi-
nance background.
     Enhancement of Retakaful 
Operators and Controlling & Leg-
islative Authority: Top manage-
ment of Takaful and Retakaful 
Operators share the responsibil-
ity of creation and maintenance 
of good relationship with Super-
vision Authorities. Such good re-
lationships are considered to be 
the cornerstone of the success 
of the Retakaful operations. This 
could be achieved through reg-
ular visit, enhancement of com-
munications level and holding of 
regular regulators seminars and 
forums that will assist in creating 
a conducive environment for the 
advancement of such relation-

ships.
     Low levels of public aware-
ness: Lack of public awareness 
about Insurance in general and 
Takaful in particular has re-
mained for decades the main 
factor affecting the growth of in-
surance Industry. In order to ad-
dress this problem, all stakehold-

ers in Insurance industry should 
play their part in spreading in-
surance awareness, organizing 
regular forums, seminars, confer-
ences, and in the use of various 
mass media to increase the level 
of public awareness. The posi-
tive aspect of insurance such as 
the role of Takaful and Retakaful, 
benefits of Takaful and Retakaful 
and to what extent Takaful and 
Retakaful result in co operations, 
solidarity and mutual support be-
tween policyholders should be 
emphasized to the public, it is es-
sential to persuade those who do 
not insure their property that the 
Takaful and Retakaful are in ac-
cordance withSharia’a principles.
       Dharourah or “necessity” 
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The Takaful Industry has 
been growing tremendously on 
the last three decades; the be-
ginning of the Takaful was re-
marked by the establishment of 
the Islamic Insurance Company 
in Sudan in 1979.  However, the 
number of companies now has 
exceeded 200 Takaful compa-
nies, with total global Takaful 
contribution around US $19.4 b.
      Initially, When the Takaful 
started, legislators, Sharia’a 
(Islamic Rules) board and reg-
ulators were much concerned 
with reinsurance business and 
the non-availability of Retakaful 
companies to meet the needs 
of the newly born Takaful com-
panies. Thus, legislators had 
maintained the doctrine of ne-
cessity (figh El Dharourah), 
and this provides that: in the 
absence of a Retakaful Market, 
Takaful companies can rein-
sure with a conventional Rein-
surance companies). However, 
with the increasing demand for 
Takaful products, the numbers 
of Takaful companies have sub-
stantially increased and gradu-
ally some Retakaful companies 
have been created to meet the 
increasing needs of the Takaful 
companies for Retakaful.
       At the outset, Takaful mar-
ket was dominated by small 
local players with modest capi-
talization, hence the low level of 
retentions and capacities. How-
ever, there is an urgent techni-
cal requirement for risk transfer, 
reduced aggregation, limiting 
claims volatility and protection 
of assets and asset earning ca-

pacity of the emerging Takaful 
companies. Consequently, the 
needs for Retakaful have been 
reinforced. As a matter of fact; 
the Co-insurance and reinsur-
ance between Takaful operators 
may lead to no real risk transfer 
outside of the group, hence the 
need for Takaful companies for 
reinsurance in one form or an-
other whether conventional or 
Retakaful.
       Sharia’a compliance In-
surance, is based on the prin-
ciple (Ta’awun’) which means 
‘mutual protection’ or coopera-
tion between policyholders col-
lectively to meet the unexpect-
ed losses of Takaful scheme 
participants. Sharia’a compliant 
Insurance is defined as “a sys-
tem through which the partici-
pants donate part or all of their 
contributions which are used to 
pay claims for the loss suffered 
by some of the participants”. 
Takaful is based on mutual soli-
darity, responsibility, assurance, 
protection, and assistance be-
tween groups of participants. 
The main attributes of Takaful 
are transparency of terms, con-
ditions and fees, consumer fair-
ness, and full disclosure with 
no ‘hidden extras’. The sharing 
losses and surplus contribution 
(if any) between the policyhold-
ers is one of the main features 
of the Takaful. The contribution 
when paid by policyholders 
should be paid not with intention 
of receiving a services or claims 
settlement in exchange, but with 
intention of donation.
BAISIC ASPECTS

    

The following are the basic as-
pects which their presence is 
prohibited in order that product 
shall be Sharia’a compliant:
i. Riba (excess or interest on 
loans): Is the payment of Inter-
est which is absolutely forbidden 
in Sharia’a due to the fact that 
money is a medium of exchange 
and not a commodity.
ii. Maysir (wagering, specula-
tion): Gambling is forbidden in 
Islam, therefore all policy forms 
which may include gambling 
were prohibited.
iii. Gharar (uncertainty, decep-
tion and unclear terms): Uncer-
tainty is forbidden in both con-
tracts and transactions
iv. Haram: Commodities such 
as alcohol & pork are forbidden 
as well as any associated activ-
ities
The following are the basic prin-
ciples of Takaful Insurance:
i. Policyholders co-operate 
among themselves for their 
common good (contribute to the 
pool and share losses and sur-
pluses).

The Future Prospects of  the Takaful and Retakaful in Africa

Yousif  El Lazim Gamma
Snr Underwriter-Cairo office

The lack of  skilled calibers of  trained Takaful and Retakaful 
operators is adversely affecting the industry
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