
ير  لمد ا

قانون  اول 
على  للرقابة 

األستاذ/ يونس جمال  سيتم 
عقد الجمعية العمومية لالتحاد 
العالمـــي لشــــركات التــــامين 
والتكـافــــل اإلســـــالمي فـــي 
الخليج  بفندق  أكتوبر  مطلع 

بالبحرين

إنشـــاء المعهـــد األفـــريقي  
للتـــأمين يمـــكن من تبــــادل  
األســـــــواق   بين  الخبــــــــرات 

اإلفريقية.

التكافل  لشركات  العالمي  االتحاد 
اجتماعه  يعقد  اإلسالمي  والتأمين 

في األردن

السعــودية  الشـــركة 
}إعادة{  التأمين  إلعادة 
المـــــــاسي  الراعــــــي 
العام لالتحاد  للمؤتمر 

العربي للتامين

«    ندوة البـركة لـ »االقتـصـاد اإلســــالمي  
الـ 35 تنطلق بتعزيز مفهـوم األوقــــاف

البحــــرين تصـــــدر معــــايير جــــديدة 
لشركــــات التــــــأمين التكـــــافــلـي
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التأمين  لشركات  العالمي  االتحاد  رئيس 
صباغ  محمد  احمد  اإلسالمي  والتكافل 

لـ)التكافل والتامين( :

تتجاوز  العالمي  المستوى  على 
التكـافلي 200  التامين  شــــــركات 
تنــاهز  أمـــوالها  شـــــركة ، رؤوس 

المليار دوالر

رئيس اتحاد شركات  التأمين  
السودانية  التأمين   وإعادة  

..حسن السـيد 
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المحتويات
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اإلشراف العام
سراج الهادي قريب الله

المدير العام 
ماجد قينان الغامدي
المدير التنفيذي 

فخري فركاوي
رئيس التحرير 
عبدالله الغامدي

المدير الفني 
سامح أحمد 

المكتب الرئيسي :
المملكة العربية السعودية جـده 
ص.ب: 3192 - الــــــــرمز: 23443 
تلفــــــــون: 966-122561911+ 
فـــــــاكس: 966-122561841+

امتياز اإلعالن و اإلخراج الفني
شركة دامه اإلعالمية

الناشر 
شركة دامه اإلعالمية

إلبـداء أرائكــم و مالحظــاتكم :

info@damahmedia.com
www.damahmedia.com

أعضاء مجلس إدارة االتحــاد العالـــــمي 
لشركات التأمين و التكافل اإلسالمي

المقاالت المنشورة بالمجلة تعبر عن أصحابها 
وال تعبر يالضرورة عن رأي المجلة 

السيد / أحمد محمد صباغ
األردن

رئيس االتحاد

السيد / يونس السيد جمال
البحرين
عضوًا

السيد / فهد الحصني
السعودية

عضوًا

السيد / عمر جودة
إفريقيا
عضوًا

السيد / صالح الدين موسى
السودان

نائب الرئيس

السيد / فراس العظم
اإلمارات

عضوًا
السيد / ماجد عقل

قطر
عضوًا

السيد / عبد الرؤوف قطب
مصر
عضوًا

السيد / سعد مكي
الكويت
عضوًا

السيد / د. بشير محمد درويش
ليبيا
عضوًا

السيد / محمد حسين نور
السودان

عضوًا

المستـــــــوى  علـــــى  الصبــــــاغ:ـ 
شـــركــــات  تتجـــــاوز  العـــــــالمي 
 200 التكــــافـــــــــلي  التــــــــامين 
أمــــــــوالهـــــا  ، رؤؤس  شــــــــركة 

تنـــــاهز المـــــليار دوالر

تؤسس  اإلمارات«  »سالمة   

تم  قطـــب  الروؤف  عبد 
الجـــــدوى  دراســــة  من  االنتهاء 
شــــــركة  بتــــــأسيس  الخـــــــاصة 

للتكــــــافل العائلي

التأمين   شركات   اتحاد  رئيس 
واعادة  التأمين  السودانية 

للتأمين  انشاء معهد  نتمنى   
بالممــلكة  التكافــــلي  

العربية السعودية

التكافل  لشركات  العالمي  االتحاد 
اجتماعه  يعقد  اإلسالمي  والتأمين 

في األردن

السعــودية  الشـــركه 
العاده التامين }اعادة{ 
المـــــــاسي  الراعــــي 
للمؤتمر العام لالتحاد 

العربي للتامين
»االقتـصـــــــاد  لـ  البـركة  ندوة 
بتعزيز  تنطلق   35 الـ   » اإلســــالمي 

معايير  إصدار  تعتزم  البحرين 
التكافلي  التأمين  لشركات  جديدة 

بنهاية فبراير

 - العـدد األول   أغسطـس 2014م

تصدر عن اإلتحاد العالمي لشركات التـأمين و التكـافـل اإلسالمي

بقلم/ سراج الهادي قريب الله
األمين العام لالتحاد

الذي  هلل  الحمد 
هدانا لهذا وما كنا 
أن  لوال  لنهتدي 
ووفقنا   هللا  هدانا 
تحقيــــق  إلــــى 
أحـــــد أحالمنــا 
إصـــدار  وهـــو 
مجــلــة نــاطــقة 
مبينــة  بــاسمـكم 
لرؤيـاكم شـارحة 
لمنهاجكم راصدة 
موثقة  لنجاحاتكم 
لطـمـوحــــاتكــم 
هـادية بــأقالمـكم 
ية  مهتــــــــــــــد

بمساراتكم. 
حيـــاة اإلنســـان 
تحكمها مجموعة 
مـــــن القـــــرارات 
تبـدأ منذ والدته. تتخذ بعضها بالنيابة عنه وأولها اسمه ويتخذ هو 
بعضها وأولها اإلعالن عن الجوع والخوف بالبكاء . ويحيط الكثير 

من القرارات في مسيرة الحياة أخطار متعددة .
وتنقسم األخطار بصفة عامة إلى نوعين: 

أخطار معنوية : وهي األخطار التي يستحيل تقدير قيمتها بشكل 
التاريخية أو قيمة ذكري معينة  المال مثل اآلثار  قاطع بمبلغ من 
نطاق  خارج  أخطار  وهي  عزيز  بفقدان  اإلحساس  أو  ما  لشيء 

التقييم المادي وبالتالي فهي ليست موضوعنا .
أخطار مادية :  وهي ما تهمنا في هذا المجال حيث نستطيع أن 
نقول إن الخسارة المترتبة على تحقق هذا الخطر تقدر  بهذا الكم 
أن  له  قدر  ما  اإلنسان  لحياة  مالزمة  أخطار  وهي    . المال  من 

يعيش . 
وتقسم األخطار المادية إلى: 

- أخطار تتهدد اإلنسان في حياته وصحته )تأمينات األفراد والتأمين 
العائلي(.

- أخطار تتهدد اإلنسان في ممتلكاته الخاصة )التأمينات العامة(
- أخطار تتهدد اإلنسان من حيث مسئوليته تجاه اآلخرين )تأمينات 

المسئولية المدنية(.
أساليب  وقد تطورت  كان طبيعيا  لذلك  إنساني  األمن مطلب  إن   
تفي  حتى  المطلوبة  األمن  وسائل  في  اإلنسان  يطور  أن  الحياة 
خاصة  المستحدثة  واألخطار  الحادثة  التغيرات  تجاه  باحتياجاته 
، وراحة  العصب والوسيلة  المال هو  االقتصادية حيث  المخاطر 
وسعادة اإلنسان وازدهار المجتمع هي الغاية ، وذلك في إطار ما 
شرعه هللا لنا من طرق إنماء هذا المال وتزكيته والمحافظة عليه.

والتأمين هو أحد هذه الوسائل والقرارات البديلة لتجاهل األخطار 
وعدم أخذ الحيطة والحذر منها.

ويعبر التأمين في أصله عن فكر تعاوني يهدف إلى مساعدة اآلخرين 

وهو وسيلة لجبر الضرر ومقصداً للخير يجعل جوهره ومضمونه 
قيمة خطر  الناس  من  بين مجموعة  توزع  ، حيث  شرعاً  مقبوالً 
مادي معين يتهددهم جميعاً لتصبح أجزاء صغيرة تقل مشاركة كل 
منهم في قيمة الخسارة الجزئية أو الكلية التي قد تصيب أيًا منهم 

كلما زاد عدد المشاركين فيه )قانون األعداد الكبيرة(. 
المالية  المعاوضة  منهج  على  قانوناً  التقليدي  التأمين  واستقر عقد 
ن له )العميل( حيث يقوم  بين طرفين هما المؤّمن )الشركة( والمؤمَّ
خسائر خطر  بنقل  العقد  شروط  وحسب  حدة  على  له  ن  مؤمَّ كل 
معين معلوم نوعه ومقداره محتمل وقوعه أو معلوم نوعه ومقداره 
مؤكد وقوعه مجهول وقته إلى جهة ما )المؤّمن / شركة التأمين( 
، وتتحمل هذه الجهة بموجب هذا العقد وخالل فترة زمنية محددة 
الخسائر المادية المحتملة بحد أقصى معلوم ومحدد في العقد إذا ما 
ن له خالل فترة سريان العقد وذلك مقابل  تحقق هذا الخطر للمؤمَّ

ن له إلي المؤّمن.  مبلغ معلوم ومحدد )القسط( يدفعه المؤمَّ
التقليدي  التأمين  شركات  عليها  درجت  التي  النمطية  العقود  هذه 
وعلماء  منهم  العامة  المسلمين  نفوس  في  الشك  من  أوجدت شيء 
الدين خاصة عن مدى توافقها وتطبيقها لمبادئ الشريعة اإلسالمية . 
وحيث إن الناس متفقون مبدئياً على أهمية التأمين كعلم له قواعده 
النظرية ومعاييره التطبيقية في حياتهم وأنه قد أصبح أحد الوسائل 
األساسية التي ال غنى عنها لحماية الممتلكات واألفراد والمجتمع 
من األخطار المادية التي تتهددهم نتيجة ممارستهم حياتهم اليومية 
الطبيعية فكان البد لعلمائنا األفاضل من البحث عن علة الشك في 
والذي  الشريعة  مع  المتوافق  المناسب  البديل  وإيجاد  العقود  هذه 
يحقق مقصد الشرع لالستفادة من إيجابيات وتطور هذا العلم الجديد 

وكان فكر التأمين اإلسالمي المبني على عقود التبرع. 
االعتباريين  أو  الطبيعيين  األشخاص  من  مجموعة  يشترك  حيث 
المعرضين لخطر معين معلوم نوعه ومقداره محتمل وقوعه  أو  
صندوق  في  وقته   مجهول  وقوعه  مؤكد  ومقداره  نوعه  معلوم 
بهدف جبر الضرر الذي قد يقع ألي منهم في حالة تحقق الخطر 
بالتبرع من صندوق  وذلك  االشتراك  بوثيقة  والموصوف  المحدد 
عليه ومحدد  متفق  ماهو  بحسب  الضرر  له  وقع  لمن  اشتراكاتهم 
الخطر  المشترك مكفول عند تحقق  في وثيقة االشتراك »ويعتبر 
اآلخرين  المشتركين  من  عنده  الخطر  يتحقق  قد  لمن  وكافل  له 

بالصندوق« . 
وحيث يتحقق التبرع عند وقوع الخطر المحدد في وثيقة التكافل 
فيكون المبلغ المسدد لمن تحقق الخطر لهم هو المبلغ المتبرع به 
في  الشائعة  حصته  حسب  كل  الصندوق  في  المشتركين  كل  من 

الصندوق.
المشتركين  عن  وكيالً  بصفتها  التكافل  أو  التأمين  شركة  وتقوم 
وبالنيابة عنهم بتجميع الراغبين في االنضمام إلي هذا الصندوق ، 
كما تقوم على إدارته بما لها من كادر متخصص وخبرة في إدارة 

المخاطر والشئون المالية مقابل أجر محدد سلفاً.   
إنه العدد األول وما أدراك ما الرقم األول فهو األصعب دائما أن 

رومت بعد جهد يحتذى نجاحاً به يقتدى.
لقد بدأنا وبكم نستمر .. ثقة في هللا وتوفيقه ما خلصت النيات هلل 

.. تحقيقاً لشرعه وهدي رسوله الكريم صلوات هللا وسالمه عليه.

التكــــــافل والتــــــــــأمين

seqariballah@gmail.com
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لشركة  العام  المدير  الغامدي  قينان  ماجد  األستاذ  التقي 
 ) والتأمين  )التكافل  لمجلة  العام  والمدير  اإلعالمية   دامه 
التكافل  لمجلة  التنفيذي  المدير  فركاوي  فخري  واألستاذ 
والتامين  بالدكتور أحمد صباغ رئيس مجلس إدارة االتحاد 
عام  ومدير  اإلسالمي  والتكافل  التامين  لشركات  العالمي 
شركة التأمين اإلسالمية علي هامش ندوة البركة لالقتصاد 
اإلسالمي . وقد تم في اللقاء مناقشة تفاصيل العقد الموقع 
لشركات  العالمي  واالتحاد  اإلعالمية  دامه  شركة  بين 
الجانبين  بين  التفاهم  ومذكرة  اإلسالمي  والتكافل  التامين 
في  الحصري  الحق  اإلعالمية  دامه  لشركة  تخول  والتي 
العمل اإلعالمي والتدريبي لالتحاد العالمي لشركات التكافل 
وتطرق  كما   . العالم  أنحاء  جميع  في  اإلسالمي  والتامين 
في  األعضاء  الشركات  دور  تفعيل  ضرورة  إلي  اللقاء 
االتحاد بالمساهمة والمشاركة في البرامج والفعاليات التي 

يقيمها االتحاد .

االتحـــــاد العـــالـــمــــي لشــــركـــات التكـــــافــل والتـــــــأميــــن 
اإلســالمي يعقد اجتماعه في األردن

تعزيزًا ألواصر التعاون والتبادل المعرفي

لقـاء األستاذ ماجد قينان الغـــامدي 
المدير العام لشركه دامه اإلعالمية  

المــــدير التنفيــــــذي لمجـــلـة 
)التكافل والتامين(

حصل السيد أحمد محمد أحمد صباغ مدير 
عام شركة التأمين اإلسالمية على الوسام 
الذهبي في مجال اإلدارة الحكيمة مع شهادة 
البراءة على مستوى المنطقة العربية من 
والمجلس  التميز  لجوائز  تتويج  أكاديمية 
العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية 
التكريمي ألكاديمية  الحفل  وذلك خالل   ،
والمخصص  السادسة  دورتها  في  تتويج 
لتكريم شخصيات قيادية وإدارية في عالم 
اإلسالمية  والمصارف  واألعمال  المال 
العربية   المنطقة  مستوى  على  الرائدة 
الشخصيات  من  عدد  وحضور  بمشاركة 
الرائدة  والمؤسسات  واإلدارية  القيادية 
تكريم  العربي. وجرى خالله  الوطن  في 
إنجازات  قدّمت  التي  الشخصيات   لهذه 
ومبادرات في مجال عملها. وقد جاء هذا 
التكريم تقديراً لقيادة الصباغ لشركة التأمين 
اإلسالمية وتحقيقها  إلنجازات ومبادرات 

في مجال التأمين اإلسالمي  أكدت كفاءة 
التأمين  نظام  تطبيق  على  الشركة  وقدرة 
وخارجياً  محلياً  اإلسالمي  التكافلي 
تكافلي  تأمين  شركة  أول  باعتبارها 
فاعل ومهم  لها دور  إسالمي في األردن 
والخدمات  الوطني   االقتصاد  خدمة  في 
التأمينية العديدة لجميع أبناء المجتمع وفق 
السيد  وعبر   . اإلسالمية  الشريعة  مبادئ 
التأمين  شركة  عام  مدير  صباغ  أحمد 
اإلسالمية عن فخره بالحصول على هذه 
شركة  إلنجازات  تضاف  التي  الجائزة 
التأمين اإلسالمية  وتعد محفزاً لالستمرار 
واإلنجاز  التقدم  من  المزيد  تحقيق  في 
 ، اإلسالمي  االقتصاد  أدوات  وتطوير 
هي  اإلسالمية  التأمين  شركة  بأن  علماً 
اإلسالمي  للبنك  الحليفة  الشركات  إحدى 
الجهة  تتويج  أكاديمية  وتعتبر  األردني. 
شخصيات  لتتويج  حصًرا  المخصصة 

واألعمال  المال  عالم  في  وإدارية  قيادية 
والمصارف العربية التي قامت بإنجازات 
ومبادرات في مجاالت أعمالها وكانت لها 
بصمات واضحة في مجال التميز والجودة 
كما   ، العربية  المنطقة  مستوى  على 
تهدف إلى تحفيز المؤسسات في المنطقة 
العربية على تطوير استراتيجيات إداراتها 
للوصول إلى معايير الجودة العالمية، وقد 
أنجزت أكاديمية تتويج لجوائز التميز في 
لها  التابعة  والمؤسسات  العربية  المنطقة 
وعلى عقد من الزمن العديد من فعاليات 
نشاطاً  القطاعات  ألكثر  والتتويج  التكريم 
العربي  الوطن  مستوى  على  وفاعلية 
في  وإدارية  قيادية  شخصيات  وضمت 
على  واألعمال  والمال  المصارف  عالم 

مستوى المنطقة العربية .

التكافل  لشركات  العالمي  االتحاد  عقد 
والتأمين اإلسالمي اجتماع مجلس إدارته في 
عمان الشهر الماضي في مقر شركة التأمين 
شركات  من  نخبة  وبمشاركة  اإلسالمية 
والدولية  والعربية  المحلية  التكافلي  التأمين 
االتحاد  رئيس  صباغ  محمد  أحمد  وقال   .
العالمي لشركات التكافل والتأمين اإلسالمي 
 – اإلسالمية  التأمين  شركة  عام  ومدير 
الذي  االجتماع  هذا  عقد  إن   ، األردن 
تستضيفه شركة التأمين اإلسالمية يهدف إلى 

تحقيق التكامل االقتصادي بين أسواق التأمين 
التكافلي في كافة أنحاء العالم ، ويعزز من 
والخبرات  المعرفة  وتبادل  التعاون  أواصر 
إلى  ويسعى  العالمية  التأمين  أسواق  بين 
تطوير هذه الصناعة الرائدة حتى تتبوأ مكانة 
مرموقة بين أسواق التأمين العالمية والعمل 
اإلسالمي  االقتصاد  حلقات  استكمال  على 
مع المؤسسات المالية والمصرفية اإلسالمية 
أسس  وفق  التأمينية  الحماية  تقدم  التي 
منسجمة مع أحكام الشريعة اإلسالمية الغراء 

العالمي لشركات  االتحاد  ثمن جهود  . كما 
التكافل والتأمين اإلسالمي في المحافظة على 
وذلك  اإلسالمي  والتأمين  التكافل  صناعة 
التأمين  شركات  انتشار  دائرة  اتساع  بعد 
اإلسالمية في مختلف أسواق التأمين العربية 
أن  الصباغ  وبيّن   . والعالمية  واإلسالمية 
التأمين اإلسالمي شهد تقدماً وتطوراً كبيراً 
في العالمين العربي واإلسالمي حيث تأسس 
والتأمين  التكافل  لشركات  العالمي  االتحاد 

اإلسالمي منذ عام 1987م .

للتأمين”  اإلمارات  “تكافل  شركة  ربحت 
النصف  خالل  درهم  ماليين   3 حوالي 
األول من 2014م، مقابل خسائر صافية 
قيمتها 12 مليون درهم خالل الفترة ذاتها 

من 2013م.
وأفاد بيان على “سوق دبي المالي” اطلعت 
عليه “االقتصادي اإلماراتية” ، بأّن ربحية 
الجاري  العام  من  األول  بالنصف  السهم 
للسهم  مقابل خسائر  درهم،  بلغت 0.03 
من  األول  بالنصف  درهم   0.12 بلغت 

“تكافل  حققت شركة  ذلك،  إلى  2013م. 
درهم  مليون  حوالي  للتأمين”  اإلمارات 
من  الثاني  الربع  خالل  صافية  أرباحاً 
2014م، مقابل 5.5 مليون درهم خسائر 

بالربع الثاني من 2013م.
وعليه، وصلت ربحية السهم بالربع الثاني 
درهم،   0.01 حوالي  إلى  2014م  من 
درهم   0.06 بلغت  للسهم  خسارة  مقابل 

بالربع الثاني من 2013م.
الجاري،  العام  من  األول  الربع  وخالل 

للتأمين”  اإلمارات  “تكافل  شركة  سّجلت 
أرباحاً صافية قيمتها 2 مليون درهم، مقابل 
األول  بالربع  درهم  مليون   6.6 خسائر 
اإلمارات  “تكافل  أّن  يذكر  2013م.  من 
مقر  ويقع  في 2008م،  تأسست  للتأمين” 
الشركة في “إمارة دبي”،  وتعمل بالتأمين 
التكافلي والتأمين الصحي، برأسمال يصل 
إلى 100 مليون درهم مقسمة إلى 100 
مليون سهم بقيمة اسمية درهم واحد للسهم.

أحمد صباغ يحصل على جائزة اإلدارة الحكيمة على التوالي للمرة الثانية

نقاًل عن االقتصاديتكافل اإلمارات تربح 3 ماليين درهم بالنصف األول
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جناح الشركة السعودية إلعادة التأمين في مؤتمر التأمين العربي بشرم الشيخ 

التامين   إلعادة  السعودية  الشركة  شاركت 
العام  للمؤتمر  ماسي  كراعٍ  »إعادة« 
نسخته  في  للتأمين  العربي  العام  لالتحاد 
التجمعات  أهم  من  يُعد  والذي  الثالثين 
الدولية التي تستقطب اهتمام المختصين في 
قطاع التأمين ويتيح فرصاً للتباحث في سبل 

االرتقاء بصناعة التأمين في المنطقة.
وقد قام االتحاد العام العربي للتأمين بالتنسيق 
للتأمين  المصري  االتحاد  مع  وبالتعاون 
الثالثين  العام  المؤتمر  فعاليات  باستضافة 
عقد  الذي  للتأمين  العربي  العام  لالتحاد 
ماريتيم  بفندق  للمؤتمرات  الدولي  بالمركز 
جولى فيل بمدينة شرم الشيخ خالل الفترة 
الماضي،  2014م  سبتمبر   4 حتى   1 من 
متزامنًا مع احتفاالت االتحاد العام العربي 
للتأمين باليوبيل الذهبي بمناسبة مرور 50 
1964م  سبتمبر  في  تأسيسه  على  عاًما 
بمدينة القاهرة تحت شعار: »اليوبيل الذهبي 
لالتحاد العام العربي للتأمين انطالقة لرسم 

استراتيجية صناعة التأمين العربية«.
  وقد شارك في فعاليات المؤتمر أكثر من 
من  ممثلين  عن  فضالً  شخصيَّة   1700
وإعادة  للتأمين  العالميَّة  الشركات  كبرى 
من  العالميَّة  الوساطة  وشركات  التأمين، 
مختلف دول العالم، باإلضافة إلى نخبة من 

القائمين على صناعة التأمين بمصر والعالم 
العربي

االتحاد  رئيس  الرؤوف قطب  عبد  األستاذ 
من  الرغم  على  إنه  قال  للتأمين  المصري 
أنه  إال  بالمنطقة  المضطربة  الظروف 
 1700 عن  يقل  ال  ما  حضوراً  سجل  قد 
المؤتمر ممثلين عن 42 دولة  مشارك في 
للتأمين والتي تأتي  العربية  بالقمة  مشاركة 
السابق  بعد مرور 25 عام على مؤتمرها 

لتلك القمة المرتقبة .      
1964م،  عام  تأسيسه  ومنذ  أنه  إلى  الفتاً 
دوًرا رئيسيـًا  للتأمين  العربي  االتحاد  لعب 
العربي  التأمين  سوق  أواصر  توثيق  في 
خالل  من  فيه  العاملين  كفاءة  من  والرفع 
النهوض  في  المشترك  العربي  التعاون 
بقطاع التأمين وزيادة فاعليته كقطاع مالي 

مؤثر في االقتصاد.
لعبه  الذي  الدور  أهمية  على  قطب  وأكد 
ما  مرحلة  خالل  مصر  في  التأمين  قطاع 

المصري  باالتحاد  دفع  ما  الثورة،  بعد 
ودراسة  المسئولية  موقف  للوقوف  للتأمين 
الكبيرة  الخسائر  لتلك  التصدي  إمكانية 
التي لحقت باالقتصاد المصري، وذلك من 
خالل تغطيات وثيقة االضطرابات األهلية 
قطاع  حمل  ما  المسلح  والسطو  والحرائق 
تعويضات  تسديد  إلى  مصر  في  التأمين 
مرحلة  في  جنيه  مليار   1.2 بنحو  قدرت 

عدم االستقرار بعد ثورة يناير مباشرة.
التأمينية  األقساط  محفظة  حجم  نمو  مؤكداً 
خالل الثالث األعوام األخيرة، حيث بلغت 
خالل  التأمين  قطاع  أقساط  محفظة  قيمة 
 10.1 نحو  2011/2010م  المالي  العام 
مليار جنيه وارتفعت خالل العام الذي يليه 
زادت  كما  جنيه،  مليار   11.2 إلى  لتصل 
لتقدر  2013/2012م  المالي  العام  خالل 

بنحو 12.7 مليار جنيه.
مشيراً إلى أن سوق التأمين في مصر اآلن 
في وضع أفضل، وأن االستقرار السياسي 
نمو  في  يساهم  األمني  الوضع  وتحسن 
من  كونستريوم  تكوين  مقترحـًا  القطاع، 
شركات التأمين العربية لتغطية أعمال تنفيذ 
مشروع التنمية بقناة السويس خالل مراحله 

المختلفة.

برعاية )إعادة( الماسية  وحضور أكثر من 2000 من ممثلي  شركات التأمين 
ة وإعادة التأمين العالميَّ

مصــر تستضيــف المــؤتمر الثالثـــين لالتحــاد العــــربي للتـأمين 
في شرم الشيـخ

القاهرة ـ التكافل والتامين

األخبار

يومي  في  جده  هيلتون  بفندق  انعقدت 
السبت واألحد 7-8/رمضان1435للهجرة 
البركة  ندوة   2014 5و6يوليو  الموافق 
اإلسالمي  لالقتصاد  والثالثون   الخامسة 
العلماء  من  كبير  عدد  حضرها  والتي 
من  اإلسالمي  االقتصاد  في  والمختصين 
العالم اإلسالمي . وقد كانت  جميع أنحاء 
الندوة برئاسة الشيخ صالح عبد هللا الكامل 
الندوة عده  اليوم األول من  . وقدمت في 
ودور  اإليجابية   المصرفية  عن  بحوث  
نظرة  االقتصادي  النشاط  في  الدولة 
اإلسالمي  االقتصاد  قواعد  وفق  تأصيلية 
عن  علمية  محاضرة  األوراق  وتخللت 
إدارة السيولة في البنوك اإلسالمية قدمها 
البروفيسور رفعت احمد عبد الكريم . وفي 
اليوم الثاني للندوة  قدمت بحوث عن دور 
الوقف اإلنمائي في محاربه الفقر والبطالة 
االقتصاد  في  الشرائح  مختلف  وإدماج 
وأيضا بحوث عن اتجاهات معاصرة في 

حصر وتوثيق وتسجيل األوقاف . 
وقد اجمع الحضور الذين استطلعتهم مجلة 
الندوة  أهمية  علي   ) والتامين  )التكافل 
االقتصاد  قضايا  لمناقشة  وضرورتها 
والبحوث  الدراسات  ووضع  اإلسالمي 
بعجله  الدفع  في  تساهم  التي  العلمية 

مواضع  وكشف  اإلسالمية  المصرفية 
الخلل والقصور ومعالجتها . وضرورتها 
مالية  منتجات  تطوير  في  المساعدة  في 
إسالمية تفي بالمتطلبات الفنية والشرعية. 
البركة  ندوه  من  أهداف  عده  وهنالك 
البحث   . أهمها  من  اإلسالمي  لالقتصاد 
عن حلول اقتصادية للمشكالت التي تعاني 
واستنباطها  اإلسالمية  المجتمعات  منها 
ونظاًما  نظرية  اإلسالمي  االقتصاد  من 
وتشجيع البحث العلمي في مجال االقتصاد 
اإلسالمي ورفع مستوي الوعي به . وأيضا 
التعامل  وتطوير  تنظيم  إلي  الندوة  تهدف 
وفق  والتجاري  المالي  بشقية  االقتصادي 
الوعي  وزيادة  ومتطورة  حديثة  أساليب 
لمختلف  التجاري  والحس  االستثماري 
االهتمام  وأيضا  اإلسالمي  المجتمع  فئات 
اإلسالمي  لالقتصاد  الشامل  بالمفهوم 

للمجتمعات  والتشغيل  اإلنماء  يحقق  بما 
البركة  ندوة  وتهدف  وكما  المسلمة 
لالقتصاد اإلسالمي إلي معرفة رأى الفقه 
المعامالت  صور  بعض  في  اإلسالمي 
واقع  من  والمستنبطة  المستحدثة  المالية 
العمل المصرفي .وأيضا تهدف إلي تطوير 
صناعة االقتصاد اإلسالمي عالميا بحيث 
تعلما  متكاملة  مؤسسية  صناعة  تكون 
المقاصد  فيها  تتحقق  وممارسة  وتعليما 

الشرعية . 
أحمد  الدكتور  الندوة  حضر  وقد  هذا 
الصباغ من األردن ممثال لالتحاد العالمي 
اإلسالمي  والتامين  التكافل  لشركات 
التكافل  مجلة  من  حضوًرا   كان  وأيًضا 
المدير  الغامدي  ماجد  األستاذ  والتأمين 
واألستاذ   ) والتامين  )التكافل  لمجلة  العام 
فخري فركاوي مدير التنفيذي  للمجلة.   

للتأمين  وثاق  لشركة  العام  المدير  قال   
األزمة  ظل  في  العلي  ماجد  التكافلي 
السياسية التي شهدتها مصر في السنوات 
فخر  وبكل  مصر  وثاق  تمكنت  األخيرة, 
من تحقيق أرباح جيدة ونتائج إيجابية. وفي 
تأتي  أن  نتوقع  أخيرا  األزمة  انتهاء  ظل 
إيجابية  المقبلة  للمرحلة  وأداؤها  نتائجها 
وافضل من ذي قبل. مؤكداً أن وثاق مصر 
مجلس  أن  كما  جدا  متحفظة  سياسة  تتبع 
وعلى  مختصين  مسؤولين  يضم  إدارتها 
مستوى عال من الخبرة, األمر الذي جنب 
الشركة من الوقع في الخسائر واألخطار.

وذكر سيادته أنه كانت لنا رغبة في التوسع 
إقليميا  ولكننا نعتقد أن أحوال المنطقة غير 
مشجعة لعمل أية توسعات فيها، فاألوضاع 

السياسية في تفاقم.
شركات  قابلية  مدى  موضوع  وحول 
الخدمات  توفير  على  المحلية  التأمين 
للمشاريع  الالزمة  التأمينية  والتغطيات 
التأمين  شركات  قائال:  فعلق  الضخمة 
مؤهلة  والتكافلية  التقليدية  سواء  الكويتية 
بشكل كاف لتوفير هذا النوع من التغطيات 
مع جهات  حاليا  متعاقد  منها  عدد  وهناك 
مشاريعها  على  للتأمين  مختلفة  وشركات 

الضخمة.
وعن أداء الشركة في الوقت الراهن قال: 
القطاع  قطاعين  إلي  ينقسم  األمر  هذا 
بالنسبة  التشغيلي.  والقطاع  االستثماري 
أداء  على  فنقيسه  االستثماري  للقطاع 
لألسف  االقتصادية.  والمؤشرات  الدولة 
المال  أسواق  وضع  يزال  ال  اآلن  حتى 
بأداء  مقارنته  عند  خاصة  مضطرب 
الرئيسي  والسبب  الخليجية  المال  أسواق 
الذي  السياسي  االستقرار  لعدم  يرجع 
القطاع  فان  وبالتالي  حاليا.  الدولة  تشهده 

االستثماري نجده غير مستقر حتى اآلن.

المدير العام لشركة وثاق للتأمين التكافلي ماجد العلي
لألسف حتى اآلن ال يزال وضع أسواق المال مضطرب

ندوة البركة لـ »االقتصاد 
 35 الـ  اإلســـــــــــــالمي« 
تنطلــــق بتعــزيز مفهوم 

األوقاف
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 »سالمة اإلمارات« تؤسس شركة 
تأمين تكافلي في مصر

األستاذ / عبد الرؤوف قطب 

عبد  التكافلي  للتأمين  تآزر  لشركة  التنفيذي  الرئيس  كشف 
في مصر  لتأسيس شركتين  الشركة  نية  الوهيب عن  الرزاق 
وتركيا برأسمال 4 ماليين دينار لشركة مصر وفي تركيا 10 

ماليين دينار. 
وقال إنه تم البدء في اإلجراءات الالزمة لدخول هذه األسواق 
مشيرا إلي أنه تم اختيارها بعد دراسة استمرت أكثر من سنتين 

ونصف ألنها أسواق واعدة وأعداد المنتفعين فيها كبيرة. 
الشركة  الوهيب في حوار خاص مع »الوطن« أن  وأضاف 
قامت بتأسيس شركة في عمان تحت اسم »عمان تكافل« بنسبة 
ملكية وصلت إلي 15% وذلك ضمن خططها التوسعية مؤكدًا 
على أن الشركة لديها مالءة مالية جيدة تمكنها من تملك أكثر 
من 60% من رأسمال أي شركة يتم تأسيسها لكن الشركة تلتزم 

بالقوانين التي تفرضها البلد التي يتم تأسيس الشركة بها.
التوسعية  خططها  تنفيذ  في  مستمرة  الشركة  أن  إلي  ولفت 
في  أعمالها  تطوير  على  الوقت  ذات  في  وتركز  الخارجية 
التأمين  وثيقة  قريبا  الشركة  ستطرح  حيث  الكويتي  السوق 
لإلطفائيين والتي تشمل العديد من التأمينات وذلك بعد التعاون 
المثمر مع اإلدارة العامة لإلطفاء لوثيقة التأمين الصحي التي 
طرحتها الشركة سابقا. وعن السوق المحلي أكد الوهيب أنه 
ال يزال يعاني ضعفاً في الثقافة التأمينية وذلك على الرغم من 
وجود شريحة كبيرة مثقفة لكن لم تتمكن شركات التأمين من 
الوصول إليها مشيًرا إلي أن السوق يعتبر سوق تأمينات فردية

الكويت

نقــال عـن الــوطــــن

رويترز

اإلمارات«  »سالمة  للتأمين  العربية  اإلسالمية  الشركة  تعتزم 
مليون   60 برأسمال  مصر  في  العائلي  للتكافل  شركة  تأسيس 

جنيه.
وقال عضو مجلس إدارة شركة »سالمة اإلمارات« في مصر 
عبد الرؤوف قطب إنه تم االنتهاء من دراسة الجدوى الخاصة 
بتأسيس شركة للتكافل العائلي، وهي حاليًا في مرحلة العرض 
المصري  التأمين  بيت  شركة  رأسهم  وعلى  المساهمين  على 
السعودي لتحديد قرارهم بالمساهمة من عدمه، فضالً عن تحديد 

نسب مساهمتهم برأس المال.
السوق  ونمو  تطور  من  االستفادة  إلي  الجديدة  الشركة  وتسعى 
خالل  االستثماري  النشاط  ينتعش  أن  يتوقع  حيث  المصري 
أعقاب  في  السياسي  االستقرار  عودة  مع  المقبلة السيما  الفترة 

االنتخابات الرئاسية.
وتعد شركة التأمين المصري السعودي إحدى الشركات التابعة 

لمجموعة »سالمة« وأول شركات التأمين التكافلي بمصر.
البركة  وبنك  المصري  اإلسالمي  فيصل  بنك  من  كل  ويُساهم 
وشركة  السعودية  والتنمية  لالستثمار  البركة  وشركة  مصر 
المصري  التامين  شركة  في  االستثمار  لصناديق  التوفيق 

السعودي.
لدى  اعتمادها  أوراق  الجديدة  الشركة  تقدم  أن  المفترض  ومن 
الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الوقوف على هيكل المساهمين، 
على أن يبلغ رأس المال المدفوع 30 مليون جنيه يستكمل خالل 
لسوق  المنظم  1981م  لسنة   10 للقانون  وفقًا  سنوات؛  خمس 

التأمين المصرية.
رأسمالها  ويبلغ  1979م  عام  اإلمارات«  »سالمة  وتأسست 
شركة  وكانت  إماراتي.  درهم  مليار   1.21 حاليًا  المدفوع 
»سالمة »قد وافقت على زيادة رأسمال شركتها التابعة إلعادة 

التأمين »بست ري« إلى 10 ماليين دوالر.

المصرف  إن  المركزي  البحرين  مصرف  في  مسؤول  قال 
التأمين  شركات  رأسمال  مالءة  لحساب  جديدة  معايير  أصدر 
بين طريقة  التناقض  القضاء على  بهدف  المملكة  في  التكافلي 
اإلسالمية  الشريعة  أحكام  مع  المتوافقة  الشركات  هذه  عمل 

ومعايير التأمين التقليدي الحالية.
ويأمل المسؤولون البحرينيون أن تساهم هذه القواعد في جعل 

السوق البحريني جاذبًا للشركات العالمية.

البحـــرين تصدر معـايير جديدة 
لشركــات التـأمين التكـــافلي

الباكر  الرحمن  وقال عبد 
للرقابة  التنفيذي  المدير 
المالية  المؤسسات  على 
البحــــــرين  بمصـــرف 
إن  لرويترز  المركزي 
القواعد الجديدة أخذت في 
الحسبان األموال الخاصة 
شركة  في  بالمساهمين 
التي  الوثائق  حملة  أموال  لصندوق  إضافة  التكافلي  التأمين 
يفترض طبقا لنظام التأمين التكافلي أن تديره الشركة نيابة عنهم 

وهو ما لم يكن معموال به من قبل..
وأكد الباكر أن القواعد الجديدة تتضمن »نوًعا من العدالة بين 
رأس  مالءة  قواعد  مع  وتتوافق  والمساهمين..  الوثائق  حملة 

المال المعمول بها عالميًا.«
وقال يونس جمال رئيس مجلس إدارة جمعية التأمين البحرينية 
المصرف  بين  عليها  االتفاق  تم  الجديدة  المعايير  إن  لرويترز 
المركزي وشركات التأمين التكافلي وستتالفى العيب األساسي 
في المعايير القديمة التي لم تكن تضع حملة البوالص )الوثائق( 
في الحسبان وإنما كانت تهتم فقط بحملة األسهم وأصول الشركة.
حملة  تخدم  معينة  صيغة  على  االتفاق  »تم  جمال  وأضاف 
البوالص )وثائق التأمين( وحملة األسهم وال تظلم حملة البوالص 

وال حملة األسهم.«
من  عددًا  الجديدة  القواعد  تساعد  أن  أمله  عن  الباكر  وأعرب 
الشركات العالمية على دخول السوق البحريني وهو ما يساهم 

في تطوير صناعة التأمين التكافلي في المملكة..«
وتوقع جمال أن يكون هناك مردود إيجابي كبير على شركات 
أحد  إن  وقال  الجديدة.  المعايير  تطبيق  جراء  التكافلي  التأمين 
أهم دوافع المعايير الجديدة »توحيد األنظمة لتستقطب وتجذب 
النظام  ينجح  حتى  التكافل  مجال  في  والمستثمرين  الشركات 

ويكون إسالميًا.
وتعتبر البحرين واحدة من أوائل الدول في منطقة الخليج التي 
في  المال  رأس  مالءة  لحساب  موحدة  معايير  بإصدار  تقوم 
تواجه  التي  التقليدية  المشاكل  إحدى  وهي  التكافلية  الشركات 

شركات التأمين اإلسالمي في المنطقة.
لشركة  التنفيذي  الرئيس  موقع  أيضا  يشغل  الذي  جمال  وذكر 
الجديدة  المعايير  أن  البحرينية  التكافلي  للتأمين  الدولية  التكافل 
ستسمح بتوزيع الفوائض المالية على »حملة البوالص« وحملة 
من  ترحيب  موضع  سيكون  ما  وهو  سواء  حد  على  األسهم 

الهيئات الشرعية.
وقال إن النظام القديم لم يكن موضع ارتياح من الهيئات الشرعية 
هذه  في وضع  الشريعة شاركوا  لعلماء  ممثلين  أن  إلى  مشيًرا 

المعايير.
وتعول الحكومة بشكل أساسي على الدور الذي يلعبه مصرف 
االقتصادية  السياسات  كفاءة  تطوير  في  المركزي  البحرين 
قطاع  على  واإلشرافية  والرقابية  التنظيمية  البنية  وتحديث 
وتنظيمات  تعليمات  من  يصدره  ما  من خالل  المالية  األسواق 

للوحدات العاملة تحت رقابته ومنها شركات التأمين التكافلي.

كشف نائب رئيس الشركة الخليجية للتأمين التكافلي نائب رئيس 
قام بوضع خطة  أن االتحاد  العمر  التأمين ناصر  اتحاد شركات 
رفع  تم  كما  المقبلة  للمرحلة  استراتيجيته  ورسم  الجديدة  االتحاد 
العتماد  األعضاء  اجتماع  بانتظار  وحاليًا   . التوصيات  بعض 
جميع ما سبق ذكره, متوقعا أن ينعقد االجتماع مع حلول سبتمبر 
المقبل, معربا عن تفاؤله أن تأتي انعكاسات الخطة الجديدة إيجابية 

وواضحة على الشركات وقطاع التأمين ككل.
وأضاف العمر في تصريح خاص لـ”السياسة” أن السوق ال يشجع 
عمالئنا,  قاعدة  توسيع  على  أإلبقاء  نحاول  أننا  إال  التوسع  على 
علما أن محفظتنا في نمو مستمر في حين أن نسبة خسائرنا باتت 
تقل بشكل ملحوظ, مشيرا إلي أن ميزانية الشركة األخيرة جاءت 
نتائجها مبشرة مقارنة بما كانت عليه العام الماضي, موضحا أن 

السبب في ذلك يعود التباع الشركة الستراتيجية جديدة.
وبين العمر أن تركيز الخليجية للتأمين التكافلي كان ينصب على 
العمالء  على  بات  األكبر  فتركيزها  اآلن  أما  واالنتشار  التوسع 
والمنتجات وتعزيز الوثائق التأمينية مع الحرص على انتقاء كل 

ما يتناسب ومصلحة الشركة.
وأوضخ العمر أن انعكاس الشهر الفضيل جاء واضًحا على أداء 
الشركة حيث أدي إلي خفض وتيرة العمل وهذا األمر تكرر من 

قبل على مدى العامين الماضيين.
تنشط  ما  عادة  والعطالت  السفر  وثائق  أن  إلي  العمر  وأشار 
خالل الفترة الصيفية الموسمية خاصة بعد الشهر الفضيل ابتداء 
فان هذا األمر ال يغطي  الرغم من ذلك  العيد, وعلى  من عطلة 
رمضان  شهر  في  القطاع  ونشاط  بحركة  يلحق  الذي  “الركود” 

المبارك.
واكد العمر أن قطاع التأمين لن يزدهر بالشكل المطلوب إال إذا 
توافرت عوامل دعم الحكومة لالقتصاد بشكل عام ولمطالبه بشكل 
خاص, حيث إنه في حال توافرت المشاريع التنموية وتم تعزيز 
حركتها, فان ذلك سينعكس على مختلف أنواع التأمين في القطاع 
كالتأمين الصحي والتعليم وعلى األفراد والعمل والحياة وغيرها. 
لكن لألسف وحتى اآلن يبقى السؤال أين هي خطة التنمية؟ هل 

سيتم تفعيلها جديًا؟ نأمل أن يتحقق ذلك قريبا.
مع  إيجابيًا  سيكون  المقبلة  للفترة  الشركة  أداء  أن  العمر  وأكد 

تحقيقها أرباًحا جيدة مع نهاية العام الحالي.
وعن تقييمه ألداء القطاع خالل الفترة الحالية قال لألسف أن بعض 
الشركات في القطاع مرت بأزمة لم تشهدها من قبل نتيجة لعدة 
عوامل سياسية واقتصادية ناهيك عن أن عدد شركات التأمين نما 
بشكل كبير خالل السنوات األخيرة األمر الذي جاءت انعكاساته 

سلبية على األسعار والخدمات التأمينية في السوق المحلي.
وعند سؤاله عن مستوى أداء االقتصاد المحلي علق قائال: بصراحة 
إذا لم يتم التسريع بتفعيل حزمة المشاريع التنموية المطروحة فان 
انعكاسات الركود االقتصادي ستلحق بجميع القطاعات االقتصادية 
إلى جانب قطاع التأمين. لطالما تفاءلنا بتحسن األوضاع إال أن 

الصراعات السياسية في تأزم.

»العمر«: »الخليجية للتأمين« تتجنب 
التوسع الخارجي وتركز على توسيع 

ـا ـً قــــاعدة عمـــالئها محــليــ

يونس جمـال :  المعايير 
االتفــاق  تم  الجـــديدة 
المصـــرف  بين  عليهــــا 
وشــــركات  المــــركزي 

التأمين التكافلي
المملكة العربية السعودية
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ينعقد في الفترة من 13-14 أكتوبر الجاري 
مؤتمر الشرق األوسط للتامين التكافلي في 
الخليج  بفندق  المنامة  البحرينية  العاصمة 
المركزي  البحرين  مصرف  من  برعاية 
هذا وقد صرح األستاذ يونس جمال عضو 
والتكافل  التامين  لشركات  العالمي  االتحاد 
البحرينية  الجمعية  رئيس  و  اإلسالمي 
بأن  والتامين(  )التكافل  لمجلة  للتامين  
التامين  عن  قضايا  عدة  سيناقش  المؤتمر 
واإلسالمي  العربي  العالمين  في  التكافلي 
من  عمل  أوراق  عدة  المؤتمر  في  وستقدم 
التكافلي  التامين  في  ومختصين  مهتمين 

باإلضافة إلي عدد من ورش العمل. 
وتوقع سيادته أن يكون اإلقبال كبيًرا علي 
المؤتمر من مختلف الدول كما أفاد سيادته 
العالمي  لالتحاد  العمومية  الجمعية  أن 
لشركات التأمين والتكافل اإلسالمي ستعقد 
وسيحضرها  المؤتمر  من  الثاني  اليوم  في 
جميع أعضاء االتحاد وسيتم مناقشة خطابي 
للدورة  االتحاد  مجلس  وانتخاب  لدورة 
علي  تعمل  قضايا  عدة  ومناقشة  القادمة 
المتوقع  التكافلي   التأميني  العمل  تطوير 
انضمام كثير من الشركات الجديدة لعضوية 

االتحاد.

صادق البرلمان الجيبوتي في جلسته بتاريخ 
شركه  أول  إنشاء  علي  2014/9م   /17
الشريعة  نظام  وفق  تعمل  تكافلي  تامين 
اإلسالمية وقد أوضح األستاذ عيسى خيري 
من  المسؤولين  واحد  االقتصادي  الخبير 
تأسيس الشركة أن الهدف الرئيسي من وراء 
هو  جيبوتي  في  تكافلي  تأمين  شركة  إنشاء 
استكمال االقتصاد المبني علي نهج الشريعة 
اإلسالمية بعد قيام عدة بنوك إسالمية والتي 
أثبتت نجاًحا كبيًرا في الدفع بعجلة االقتصاد 
بنك  المثال  سبيل  علي  منها  جيبوتي  في 
السالم اإلفريقي وبنك دهب شيل اإلسالمي 
الخطوة  هذه  وتأتي  اإلسالمي.  سبأ  وبنك 
استكماال لتأسيس اقتصاد إسالمي قوي  كما 
تهدف إلي تحريك عجلة االقتصاد الجيبوتي 
ومواكبته للتطور الكبير الذي شهده االقتصاد 
النجاح  بعد  خصوًصا  العالم  في  اإلسالمي 
العالمية  المالية  األزمة  في  وثباته  له  الكبير 
األخيرة التي شهدها العالم. ويضيف خيري 
أنه تم إقرار قانون جديد يجيز إنشاء شركات 
اإلسالمية  الشريعة  نهج  علي  تعمل  تأمين 
علي غرار الموجودة في الدول اإلسالمية . 
وعن فرص نجاح شركه تأمين إسالمية في 
جيبوتي يقول خيري اعتقد أن نسبة نجاحها 
من  رصيفاتها  مع  مقارنة  كبيرة  ستكون 

التأمين التجارية نسبة إلي الصبغة  شركات 
الجيبوتي  الشعب  بها  يتحلى  التي  الدينية 
المبنية علي  المنتجات  دائًما  وأنهم يفضلون 
نهج الشريعة اإلسالمية وليس أدل علي ذلك 
اإلسالمية  البنوك  تجده  الذي  الكبير  النجاح 
تكون  سوف  الشركة  بأن  قائال  وأضاف 
بإشراف مباشر من الدولة وسيتم تعيين هيئة 
األسس  لوضع  العلماء   كبار  من  شرعية 

واللوائح لها وفق الشريعة اإلسالمية .
اتصاالتهم  بدؤوا  قد  بأنهم  سيادته  وأوضخ 
المماثلة  اإلسالمية  والمؤسسات  بالهيئات 
تجاربهم  من  لالستفادة  اإلسالمي  العالم  في 
وذلك   التكافلي  التأمين  نظام  في  العملية 
الخاصة  والتقنية  الفنية  االستشارات  لوضع 
وأيًضا   . اإلسالمي  التأمين  وقواعد  بأسس 
أوضح سيادته بأنه قد تمت اتصاالت بينهم 
التكافل  لشركات  العالمي  االتحاد  وبين 
االتحاد  عضوية  ألخذ  اإلسالمي  والتأمين 
وسوف نكون حضوًرا في الجمعية العمومية 
والتامين  التكافل  لشركات  العالمي  لالتحاد 
مطلع  في  البحرين  في  المنعقدة  اإلسالمي 
أكتوبر الجاري بصفه مراقب وأن حضورنا 
لفعاليات المؤتمر يعتبر فرصة طيبة للتعريف 
باالقتصاد الجيبوتي والتي تأتي من أهميتها 
باعتبارها معبر  للشرق األفريقي و  بالنسبة 
حدودي هام لكثير من دول القرن اإلفريقي.

االتحاد العالمي لشركات التامين والتكافل اإلسالمي يعقد جمعيته 
العمومية في مملكة البحرين في أكتوبر

البرلمان الجيبوتي يصادق علي إنشاء أول شركة تأمين تكافلي
الهـــدف الرئيسي من وراء إنشاء شركة تأمين تكــافلي في جيبوتي هو 

استكمال االقتصـاد المبني علي نهج الشريعة اإلسالمية

فندق الخليج البحرين

األستاذ/ يونس جمال  - رئيس الجمعية البحرينية للتامين  

األستــــاذ/ عيـسى خيـــري
 الخبير االقتصادي 

خاص ) التكافل و التأمين(- جيبوتي
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أصبح التأمين اإلسالمي يحتل مكانة مهمة ومتميزة لخدمة 
االقتصاد العالمي فبعد األزمة المالية العالمية التي لم يتأثر 
التكافل من مرحلة  بها االقتصاد اإلسالمي انتقلت صناعة 
الواقعية، فارتفع عدد  إلي درجة كبيرة من  التعلم والفهم 
العام  في  ثماني شركات  من  اإلسالمي  التأمين  شركات 
200شركة  و  العربي  الوطن  في  75شركة  إلي   1996م 

شركات  عدد  في  الكبيرة  الزيادة  هذه  لعل  العالم  حول 
التأمين  وتقدم فكرة  تطور  توضح مدي  اإلسالمي  التأمين 
التجاري في  للتأمين  الحقيقي  البديل  انه  باعتبار  اإلسالمي 
أفساط  ترتفع  أن  )موديز(  التصنيف  وكالة  وتتوقع  العالم 
التأمين إلي سبع مليارات دوالر بحلول العام 2015م أما ميركر 
اوليفروايمن فقد قدرت نمو الرقم  ما بين 15-20 مليار دوالر 
الدولية قد تحركت  سنوًيا ولذلك نجد أن كثير من الشركات 
التي  اإلعادة  شركات  من  وكثير  اإلسالمي  التكافل  باتجاه 
للتامين  ونوافذها  أبوابها  فتحت  قد  التجاري  بالنظام  تعمل 
اإلسالمي  التأمين  سوق  ونمو  نهضة  ولعل   . اإلسالمي 
فيها  العاملة  الشركات  جهود  تضافر  إلي  ماسة  حاجة  في 
والمفكرين إليجاد حلول لبعض المشكالت واستحداث مزيد 

من المنتجات حتي تستطيع مواكبة التطور.
علي  جاهدين  سنعمل  والتأمين  التكافل  مجلة  في  ونحن 
متابعة كل ما يطرأ من مستجدات علي هذا القطاع المهم 
التي  الكبيرة  الثقة  ولعل  العالم  أنحاء  جميع  في  والحيوي 
و  الفكرة  لنشر  اجتهاًدا  أكثر  تجعلنا  االتحاد  قادة  إلينا  أوكلها 
أن نكون منبًرا يساعد علي زيادة الوعي بالتأمين اإلسالمي 
وأهميته ونفتح أبوابنا مشرعة لكل صاحب رأي ليدلي بدلوه .
ومن هنا ندعو كل شركات التكافل في العالم للمساهمة 
واالرتقاء  تطويرها  علي  والعمل  اإلصدارة  هذه  إنجاح  في 
زيادة  النجاح في  بها وتحقق  المنوط  الغرض  تخدم  بها حتي 
الوعي التأميني التكافلي . وهي فوق كل ذلك نافذة يطل 
التكافل والتأمين اإلسالمي  العالمي لشركات  منها االتحاد 
علي عضويته حول العالم ويطرح إنجازاته وأنشطته وآرائه و 
وبينها  واتحادها،  الشركات  بين  وصل  حلقة  تكون  أطروحاته 
واالتحادات المماثلة حول العالم وجميع المهتمين باالقتصاد 

اإلسالمي حول العالم.

بقلم / رئيس التحرير

 التــــأمين اإلســـالمي خطــــوة نحــو التطـــور

كيف ومتي بدأت فكرة التامين اإلسالمي ؟ 
وعلي أي أساس قامت ؟  

اإلسالمي  التأمين  بإطالق  التفكير  بدأ 
الماضي  القرن  من  السبعينيات  عقد  في 
وارتفاع  العالمي  االقتصاد  نمو  ضوء  في 
التجارية  األعمال  النفطية وزيادة  العائدات 
بشكل كبير، ومع هذا النمو وجد قسم كبير 

التعامل مع شركات  في  التجار حرًجا  من 
الخليج  دول  في  السيما  العادي  التأمين 
على  السعودية  العربية  والمملكة  العربي 
وجه الخصوص والسودان، وتنادى علماء 
الفقه وأعضاء هيئة كبار العلماء في المملكة  
العربية السعودية وأصدروا فتوى في العام 
المبني  التعاوني  التأمين  بإجازة  1979م 
البر  على  وتعاونوا   « الكريمة  اآلية  على 
والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان« 
التعاوني  التأمين  أن  الفتوى  تأصيل  وكان 
في  العلماء  كبار  هيئة  من  شرعاً  المقر 
في  المكرمة  مكة  في  متتاليين  اجتماعين 
التي  الفتوى  أصدرت  حيث  العام 1979م 
الشرعي  البديل  التكافلي  التأمين  تعتبر 

للتأمين التقليدي.
أما حول بداية الفكرة وعلى أي أساس تقوم 
؟ فإن األساس مستنبط من فكر سابق وهو 
في  أوروبا  في  المعتمد  التبادلي  التأمين 
أواسط القرن السادس عشر ، حيث تنادى 
عدد من التجار وأصحاب المهن المتشابهة 
البواخر  وأصحاب  وحدادين  نجارين  من 
تأمين  أقساط  وضع  يتم  صندوقًا  وأسسوا 
فيه بحيث يتم التأمين على أعمالهم في حال 
حدوث خسارة ما يتم دفع مبلغ من الصندوق 
، والتأمين التعاوني مبني على هذا األساس 
وعقد  والربا  الغرر  عقود  عن  واالبتعاد 
التأمين يعتمد على التبرع وليس المعاوضة 
، ومبدأ االلتزام بالتبرع المتبادل للمشتركين 

رئيس االتحاد العالمي لشركات التأمين والتكافل اإلسالمي أحمد محمد صباغ 
لـ)التكافل والتأمين( :

على المستوى العالمي تتجاوز شركات التأمين التكافلي 200 
شركة ، رؤوس أموالها تناهز المليار دوالر

تأسـيس شركات إلعادة  تم   
فـــي  اإلســـــالمي  التـــأمين 
ســــوق تتســع لها و تحتاجها 

بشكل جيد

التأمين  و  التكافل  مجلة  التقت 
صباغ  محمد  أحمد   / باألستاذ 
العالمي لشركات  رئيس االتحاد 
اإلسالمي  التأمين  و  التكافل 
تحدث من خالله  حوار خاص  في 
التكافلي  التأمين  نشأة  عن 
الفكرة  أساس  و  العالم  في 
سيادته  تطرق  و   ، تطورها  و 
اإلسالمي  التأمين  أهمية  إلي 
كرافد مهم من  روافد االقتصاد 

العالمي .
تزايد  عن  سيادته  تحدث  كما 
شركات التكافل و التأمين حول 
االقتصاد  في  وأثرها  العالم 
الفكرة  ببداية  مقارنة  العالمي 

فإلي مضابط الحوار:

أجراه فخـــري فركــــــاوي
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، وعند تأسيس الصندوق التعاوني يتم إيداع 
كافة أقساط التأمين وذلك لجبر الضرر في 
وفقاً  القسط  احتساب  ويتم   ، تحققه  حال 
للتأمين التقليدي ، وهذا الصندوق يقوم بجبر 
الضرر لمن أصابه الضرر وتُصرف منها 
المطالبات وتكلفة إعادة التأمين ، أما شركة 
التأمين فهي التي تدير الصندوق وفق أجرة 
المالي  العام  بداية  في  بشأنها  االتفاق  يتم 
لتطبّق على العام الذي يليه ، وما يتبقى من 
المتضررين  بعد تعويض  الصندوق  أموال 
إعادة  وتكاليف  الصندوق  إدارة  وبدل 
التأمين ، والفائض من أموال الصندوق بعد 
أخذ االحتياطيات القانونية يتم توزيعه على 
يقوم  الذي  األساس  وهذا   ، الوثائق  حملة 

عليه التأمين اإلسالمي .
كيـف تجـــني شـركــــات التـأمين التكافلي 

أرباحها ؟
 يجب الفصل بين حساب صندوق التأمين و 
حساب المساهمين في الشركة الذين أسسوا 
 ، الدولة  في  النافذ  القانون  حسب  الشركة 
وهنا فإن أرباح شركات التأمين اإلسالمي 
تأتي من ثالثة مصادر : األول العائد على 
استثمار رأس المال ، والثاني من ) األجر 
المعلوم ( إلدارة صندوق التأمين التعاوني 
النسبة الشائعة المتفق عليها من  ، والثالث 
عوائد استثمار أقساط التأمين الفائضة لدى 
يقوم  الذي  المضارب  بصفتهم  الشركة 
تتراوح  باستيفاء عوائد  وذلك  باستثماراتها 
ما بين 20 إلى 25 بالمائة من العائد والنسبة 
المتبقية تودع في حساب حملة الوثائق ، أما 
الوثائق  حملة  وهو حساب  اآلخر  الحساب 
يندرج تحته جميع عمليات التأمين، أي لديك 
التأمين  بأعمال  تختص  األولى   ، شركتين 
التعاوني ،  التأمين  تحت منظومة صندوق 
تحتوي  ألنها  التأمين  تدير  أخرى  وشركة 
ومهنية  ذوي خبرات  ومديرين  فنيين  على 

عالية في إدارة العملية التأمينية. 

كيف تدار شركات التامين التكافلي ؟
التأمين اإلسالمي  يجب أن يكون لشركات 
هيئة رقابة شرعية تراقب وثائقها ونظامها 
التأمين  إعادة  واتفاقيات   ، األساسي 
ومراقبة   ، إسالمية  تأمين  شركات  لدى 
والهيئة   ، استثماراتها  ومجاالت  حساباتها 

المالية  السنة  نهاية  في  تقريرها  تصدر 
عن مراقبتها وتفتيشها على أعمال الشركة 
إليها  ترد  التي  االستفسارات  واإلجابة عن 
بتصحيح عقودها  وتقوم  الشركة  إدارة  من 
اإلسالمية  الشريعة  أحكام  مع  يتوافق  بما 
مسألة  بحثنا  المثال  سبيل  على  ومؤخًرا   ،
التحكيم بما ال يتعارض مع أحكام الشريعة 
ال  ن  عمَّ تنوب  الهيئة  أن  كما   ، اإلسالمية 
نائب له وهم أصحاب حملة الوثائق، أما في 
لجان  فيها  فيوجد  التقليدية  التأمين  شركات 

فنية تراقب عمل التأمين فقط. 
والتي  الحياة  تأمينات  عليه  يطلق  ما  أما 
تسمى في شركات التأمين اإلسالمي بتأمين 
أساس  على  مبني  فهو  االجتماعي  التكافل 
قول النبي صلى هللا عليه وسلم  » أنا وكافل 
اليتيم في الجنة هكذا وأشار بإصبعيه السبابة 
في وضع  إال  الكفالة  ترد  ولم  والوسطى« 
اليتيم ، واستنبطنا أن التكافل هو يحل محل 
تأمين الحياة، ولم يرد ذكر الموت في القرآن 
الكريم إال بصفة أنه »مصيبة الموت« التي 
من  عنه  ينتج  ما  وجبر  عناية  إلى  تحتاج 
جاء  هنا  ومن   ، واألرامل  لأليتام  أضرار 
التأمين  شركة  وتقدم   . التكافلي  التأمين 
اإلسالمي وثيقة تأمين تكافل اجتماعي عند 

ويكون  اإلسالمية  البنوك  من  االقتراض 
المستفيد منها البنك وفي حال حصول الوفاة 
تسدد الشركة للبنك الرصيد القائم دون أن  
تتأثر األسرة ، وهذا هو التكافل االجتماعي 

عينه  .

التأمين  شركات  في  التعويض  يتم  كيف 
اإلسالمي ؟ وهل هنالك تشابه  بينها وبين 

شركات التأمين التجارية ؟
التأمين  قواعد  ألن   ، متشابهة  تقريبًا  هي 
واحدة في العالم وفق معايير محددة ، بينما 
تختلف المعامالت من شركة إلى أخرى ، 
الحادث  حال  في  واحدة  التعويض  وقيمة 
نفسه والضرر الذي وقع ، والفروقات في 
شركات التأمين هناك تسهيل وحماية أكبر 
للمكتِتب، وقد نختلف مع المكتتب حول قيمة 
جبر الضرر » التعويض« عندها نلجأ إلى 
مختصين اكتواريين وهيئة الرقابة الشرعية 
العميل  لصالح  الحكم  يكون  ما  وكثيرا   ،

  عنــد تأسيــس الصنـــــدوق 
التعـــاوني يتم إيداع كــافـة 
أقساط التأمين وذلك لجبــر 

الضرر في حــال تحققه

الفائض من أموال الصندوق 
االحتيــــاطيـــات  أخــــذ  بعــــــد 
القــــانونية يتم تــوزيعه على 

حملة الوثائق

لشــركــــات  يكـــون  أن  يجــــب 
التـــأمين اإلســــالمي هيـــئة 
رقـابة شـرعية تراقب وثائقها 

ونظامها األساسي  

التأمين التكافـلي يمثل بديال 
ا للتــأمين  التقــليدي ـً شرعيــ

انطالقا من سماحة الشريعة في المعامالت 
، كما أن تسديد الحقوق تتم خالل أيام قليلة 

دونما تأخير. 

باستثمــار  التــــامين  شــركات  تقوم  هل 
أموالها ؟        

نعم هي تستثمر في البنوك اإلسالمية . وفي 
األردن لدينا خيارات حيث توجد أربعة بنوك 
إسالمية ، والمجاالت كبيرة ، ونؤمن للبنوك 
الشراكة  أشكال  من  شكل  وهي  اإلسالمية 
السنوات  وخالل   ، األداء  تحسين  بهدف 
صندوق  في  أرباح  لدينا  ع  تجمَّ الماضية 
فائض التأمين ، ولدينا فئة من الناس تأتي 
من دول الخليج العربي عابرة األردن تقوم 
بالتأمين على مركباتها في المنافذ األردنية 
وعندما  ساعات  خالل  األردن  وتغادر   ،
إلزاميًا  تؤّمن  األردن  بلدها عبر  إلى  تعود 
لدينا  وتتجمع   ، نفسها  بالطريقة  ثانية  مرة 
أموال من التأمين اإللزامي ، وهذه األموال 
العنوان  معروفي  غير  المكتتبين  تخص 
فتوضع حقوقهم في حساب معلّق يُعلن عنه 
في الصحف خالل ثالثة أشهر مرتين ومن 

األموال  هذه  من  يخصه  ما  يستلم  يراجعنا 
الشركة وال  يدخل حسابات  ، والرصيد ال 
حسابات حملة الوثائق ، ويتجمع في حساب 
معلّق اسمه حساب وجوه الخير ، وبلغ في 
 ، دينار  ألف  الماضية نحو 600  السنوات 
الصندوق  هذا  أموال  بعض  وقد خصصنا 
لدعم الدراسات العليا في كلية الشريعة في 
الجامعات األردنية ويصرف منه سنوياً في 
وجوه الخير المعتبَرة والمعيّنة ِمن قِبَل هيئة 

الرقابة الشرعية للشركة.

التأمين اإلسالمي  هل هنالك نمو لصناعة 
اإلســـالمــية؟                البنــــوك  مـــع  بالمقـــارنة 
حيث  من  أسبق  اإلسالمية  المصارف  إن 
التأسيس، وأن الوعي بالتأمين اإلسالمي ما 
أكبر،  جهود  إلى  ويحتاج  بداياته  في  زال 
اإلسالمي  التأمين  شركة  أسست  وعندما 
ثماني شركات  نحو  كنا  العام 1996م  في 
أما  العربي  العالم  في  إسالمي  تأمين 
إلى  عددها  وارتفع  تبدلت  فالصورة  اليوم 
المستوى  وعلى  المنطقة  في  75شركة 
التكافلي  التأمين  شركات  تتجاوز  العالمي 
تناهز  أموالها  رؤوس   ، شركة    200
شركات  تأسيس  تم  كما  دوالر،  المليار 

إلعادة التأمين اإلسالمي في سوق تتسع لها 
و تحتاجها بشكل جيد، وحاليا هناك الشركة 
 »Saudi Re« التأمين السعودية إلعادة 
رأسمالها مليار لاير مدفوع بالكامل نساهم 
فيها، وهناك توسع أفقي ورأسي  لشركات 
شركات  لوجود  نتيجة  اإلسالمي   التأمين 

إعادة  التأمين اإلسالمية العمالقة.
هل ترون أن االقتصاد اإلسالمي قادر علي 

الثبات والتطور  ؟
نعم : إن المرحلة الحالية في ضوء تداعيات 

األزمة المالية العالمية هي مواتية لالقتصاد 
اإلسالمية  الصيرفة  مقدمته  في  اإلسالمي 
شركات  وإنتاجية  أهمية  تقارب  ضوء  في 
التأمين  لشركات  ، ألن  البنوك  مع  التأمين 
إذ  دور حيوي  المرحلة  هذه  في  اإلسالمي 
اإلسالمية  والشركات  البنوك  تتضرر  لم 
والشركات  التقليدية  البنوك  تضررت  كما 
 ، بذلك  عالمي  اعتراف  وهناك   ، األخرى 
أنه  أثبت  اإلسالمي  المالي  النظام  أن  كما 
تسريع  على  وقدرة  ومتانة  سالمة  أكثر 
وتيرة النمو والحفاظ على ودائع استثمارات 
يأكل  الربا  أن  مؤكدين   ، معهم  المتعاملين 
انتشار  تعاظم  وأن   ، ويحصدها  المنافع 
ليواكب  يأتي  اإلسالمي  التأمين  شركات 
المالي  للنظام  والمشهود  المرصود  التقدم 

اإلسالمي . 

األستاذ أحمد الصباغ يلقي كلمة في  الملتقى الدولي الثاني للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية
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اإلتحـــاد العـالمــي لشــركـات 
التكافل والتامين اإلسالمي

اعداد االمانة العامة

انطلقت خدمات التأمين اإلسالمي منذ عام 1979م ؛ إذ أنشئت أول شركة 
على خلفية ما ذهب إليه الفقهاء األجالء ؛ وهى شركة التامين اإلسالمية 
بالخرطوم )السودان( التي أسسها بنك فيصل اإلسالمي المعروف . ثم تلتها بقية شركات 
العشر  الماضي حوالى  القرن  من  الثمانينيات  فترة  بنهاية  بلغت  التي  اإلسالمية  التأمين 
شركات . بينما شهدت فترة التسعينيات من القرن الماضي ومطلع القرن الحالي إنشاء 

عشرات الشركات اإلسالمية حتى بلغت بفضل هللا تعالى ما يزيد عن الثمانين شركة .
الهيئات  من  العديد  إقامة  ودعمها  تقويتها  سبيل  في  تتطلب  التكافلي  التامين  فكرة  إن 
والمؤسسات ذات الصلة ، وأهم هذه الهيئات والمؤسسات هي عمل إطار عالمي جامع 
الفكرة  هذه  وتطوير  لتنمية  يهدف  اتحاد  في شكل  التكافلي  التأمين  مؤسسات  كل  يجمع 
وعالج مشكالتها وعقباتها وتبادل الخبرات والمهارات ورفع الكفاءات للعاملين في هذا 
تنفيذية  الثمانينيات خطوات  التكافلية خالل  التأمين  فقد خطت شركات  الحقل ؛ وبالفعل 

نوجزها في النقاط التالية :-

أواًل :
شهدت فترة الثمانينات تعاون وثيق بين شركتي التأمين اإلسالمية - الخرطوم فرع المملكة 
للتامين )إياك( جدة ، ثم بادرت شركة  العربية  العربية السعودية ، والشركة اإلسالمية 
التأمين اإلسالمية – الخرطوم بطرح فكرة تكوين االتحاد في عام 1985م. ثم عززت ذلك 
الشركة اإلسالمية للتأمين وإعادة التأمين – البحرين بتبنيها فكرة قيام هذا االتحاد وقد عبر 
عن ذلك مجلس إدارة الشركة خالل اجتماعه بتاريخ 1986/11/15م . إذن تبلورت فكرة 
الشركات  لدى  التأمين اإلسالمية وكان ذلك في عام 1986/1985م  اتحاد شركات  قيام 

القائمة آنذاك وهى:-
شركة التامين اإلسالمية – الخرطوم.. 1
الشركة اإلسالمية العربية للتامين ) إياك( – جدة.. 2
شركة التكافل اإلسالمية – البحرين.. 3
شركة البركة للتأمين – الخرطوم.. 4
بيت إعادة التامين السعودي التونسي )بست ري( – تونس.. 5
الشركة اإلسالمية للتأمين وإعادة التامين )يريكو( – البحرين.. 6

ثانيًا :
تم تكوين لجنه تمهيدية لوضع النظام األساسي لالتحاد وترتيب لقاء مديري شركات التأمين 

اإلسالمي وقد أنجزت هذا التكليف .

ثالثًا : 
/5 االثنين  يوم  التامين  وإعادة  التامين  شركات  مدراء  للسادة  األول  االجتماع  عقد  تم 
صفر/1408هـ الموافق28/سبتمبر/1987م بفندق ماريوت القاهرة على هامش االجتماع 

العاشر لالتحاد اآلفرو أسيوي للتأمين وقد حضر االجتماع الشركات التالية :-

شهدت فترة التسعينيات من القرن المــاضي ومطلـــع القرن الحالي 
إنشاء عشرات الشركات اإلسالمية حتى بلغت بفضل الله تعالى ما 

يزيد عن الثمانين شركة

التـــــأميـــن  شــركـــات  خطـــت 
التكـــافــلية خـالل الثمـانينيات 

خطوات تنفيــذية 

تقديم:
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الموقع اإلداري اسم الشخص الذي حضر عنها الشركة م
المدير العام د. عثمان عبد الوهاب

شركة التأمين اإلسالمية - الخرطوم

 
نائب المدير العام1 األستاذ/ عبد هللا أحمد عبد هللا

 مدير مكتب الرياض وسكرتير اللجنة
التمهيدية

األستاذ/ سيد الزبير

العضو المنتدب والمدير العام األستاذ/ عبد اللطيف غراب  الشركة اإلسالمية العربية للتأمين )إياك(
– جدة

2

المدير العام األستاذ / محي الدين الوافي  الشركة اإلسالمية للتأمين وإعادة التأمين
 )يريكو( – البحرين

3

مدير التكافل األستاذ/ نبيل الساللي  دار المال اإلسالمي مجموعة التكافل –
 البحرين

 
4

المدير العام األستاذ/ أحمد محمد األمين   شركة البركة للتأمين الخرطوم
5

نائب المدير العام األستاذ /جمال الخطيب شركة التكافل اإلسالمية  -البحرين 6

المدير العام األستاذ/ رضا فريد بنبوزيد  بيت إعادة التأمين السعودي التونسي
 )بست ري( – تونس

7

 رئيس مجلس اإلدارة عضو مجلس
اإلدارة

 األستاذ/ محمود طاحون - األستاذ /
ممدوح حامد عطية

 بدر لالستثمار )شركة بدر للتأمين تحت
 )التأسيس

8

وناقش المديرون في هذا االجتماع فكرة قيام االتحاد وملخص هذا االجتماع:-
جدول األعمال :. 1

         •   مناقشة مشروع الالئحة األساسية للتجمع.
         •  عرض ألهم المشاكل التي تواجه الشركات اإلسالمية .

         •  مناقشة سبل التعاون بين شركات التامين وإعادة التأمين اإلسالمية.
         •  أية موضوعات أخرى مستجدة.

2.   خرج االجتماع بالعديد من التوصيات أهمها :-
          1.  تفرعت اآلراء حول تسمية تجمع شركات التامين اإلسالمية هذا واتفق الحضور على تسميته »باتحاد« بدالً عن »رابطة«.

         2.  يتولى د. عثمان عبد الوهاب المدير العام لشركة التامين اإلسالمية - الخرطوم ، رئاسة مجلس مديري الشركات.
         3.  حل المشكالت وفض النزاعات داخل إطار االتحاد.

         4.  إعطاء األولوية في إعادة التأمين االختيارية لشركات إعادة التأمين اإلسالمية
         5.  العمل على التنسيق بين مجالس هيئات الرقابة الشرعية .

 
رابعًا :

انعقد االجتماع الثاني لالتحاد ممثالً في مجلس مديري شركات التأمين اإلسالمية بدمشق بتاريخ 14شوال/1408هـ الموافق 29مايو/1988م 
على هامش اجتماع مؤتمر االتحاد العام العربي للتامين وملخصه كاآلتي:-

أ( جدول األعمال
إقرار محضر االجتماع التمهيدي األول .

مناقشة وإقرار النظام األساسي المقدم من اللحنة المكلفة بإعداده.
مناقشة وإقرار الميزانية المقدمة من اللجنة المكلفة بإعدادها.

أي مواضيع أخرى.

بــــواسطة  منــــاقشته  بعد 
الجمعية العمومية لالتحاد:- 
اعـــــــادة صيـــــــاغة النظـــــام 
األساسي الصياغة النهـائية 
على ضوء ما أجازته الجمعية 

العمومية

ج( إجازة الجمعية العمومية النظام األساسي
بعد مناقشته بواسطة الجمعية العمومية لالتحاد واتخذت القرارات التالية :-

خامسًا :

االجتماع الثالث لالتحاد انعقد بالقاهرة على هامش اجتماع االتحاد العام العربي للتأمين بتاريخ 1990/3/12م وملخص هذا االجتماع 
كاآلتى :-

أ( جدول األعمال :

إجازة وقائع االجتماع السابق.
تقرير عن نشاط المجلس في دورته السابقة .

اختيار األمين العام الجديد.

•  القرار األول :-
إعادة صياغة النظام األساسي للصياغة النهائية على ضوء ما أجازته الجمعية العمومية .

• القرار الثاني :-
قررت الجمعية العمومية لالتحاد أن تكون الخرطوم هي المقر الدائم لألمانة العامة لالتحاد .

• القرار الثالث:-
قررت الجمعية العمومية لالتحاد اختيار الدكتور عثمان عبد الوهاب أحمد مدير شركة التأمين اإلسالمية – السودان – رئيساً 
لدورة االتحاد الحالية واختيار األستاذ عبد هللا أحمد عبد هللا أميناً عاماً لالتحاد كلفا بمتابعة إجراءات تسجيل االتحاد بالسودان.

• القرار الرابع:-
قررت الجمعية العمومية أن يسدد كل عضو مبلغ 2000)ألفين( دوالر أمريكى كرسوم عضوية تدفع مرة واحدة عند االنضمام 

لعضوية االتحاد عالوة على االشتراكات السنوية التي ستحدد الحقاً .

• القرار الخامس:-
قررت الجمعية العمومية أن تكون رئاسة االتحاد تداولية بين شركات االتحاد على أن تكون فترة الرئاسة سنتين .

العمــومية  الجمعيـــة  قـــررت 
أن يســـدد كــــل عضـــو مبلــغ 
) دوالر أمريكي  (ألفين   2000

كرسوم عضوية

تكون رئاسة االتحاد تداولية 
بين شركات االتحاد على أن 
تكون فترة الرئاسة سنتين

مدير شركة التأمين اإلسالمية - الخرطوم رئيس المجلس. د. عثمان عبد الوهاب أحمد
مدير عام الشركة اإلسالمية للتأمين وإعادة التأمين – البحرين. األستاذ محمد محي الدين الموافي

عضو مجلس إدارة الشركة العقارية الحديثة اإلسالمية للتأمين – الخرطوم. األستاذ عباس مدني
مدير عام شركة التكافل اإلسالمية – البحرين . األستاذ محمد خيري  

األستاذ رضا فريد بن بوزيد مدير عام بيت إعادة التأمين التونسي السعودي)بست ري( – تونس.
مدير فرع شركة التكافل وإعادة التكافل – جدة . األستاذ هشام بلقاضي

األستاذ عبد هللا أحمد عبد هللا  نائب مدير عام شركة التأمين اإلسالمية – الخرطوم.
مدير شركة البركة للتأمين – الخرطوم. األستاذ أحمد محمد األمين    

الدين  السيد محمد محي  أناب  )إياك( – جدة  للتأمين  العربية  الشركة اإلسالمية   مدير عام 
الموافي

األستاذ عبد اللطيف غراب  

ب( الحضور
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ما يستجد من أعمال .

ب(الحضور:

الموقع باالتحاد اسم الشخص وموقعه بالشركة
رئيس االتحاد د. عثمان عبد الوهاب                  مدير عام شركة التأمين اإلسالمية - الخرطوم

أمين عام االتحاد ً األستاذ/ عبد هللا أحمد عبد هللا          نائب مدير عام شركة التإمين اإلسالمية سابقا
عضو المجلس  األستاذ/ محمد محي الدين الموافي     مدير عام الشركة اإلسالمية للتأمين وإعادة

التأمين - البحرين
عضو المجلس  األستاذ/ رضا فريد بنبوزيد             مدير عام بين إعادة التأمين السعودي

التونسي      )بست ري( - تونس
عضو المجلس األستاذ/ هشام بلقاض                 مدير فرع شركة التكافل وإعادة التكافل - جده
عضو المجلس  األستاذ/ محفوظ يس على الرايس     مدير ببيت إعادة التأمين السعودي التونسي

)بست ري( - تونس
عضو المجلس  األستاذ/ عثمان الهادي إبراهيم    نائب مدير عام شركة التأمين اإلسالمية

 السودان
عضو المجلس منيباً عنه د.عثمان عبدالوهاب األستاذ/ أحمد محمد األمين عثمان   مدير عام شركة البركة للتأمين - السودان

بعد ذلك تناقش السادة االعضاء حول مشروع النظام االساسى واصدر المجلس القرارت التالية بشأن النظام االساسى .

سادسًا :

أجاز المجلس الوطني السوداني قانون مقر اتحاد شركات التأمين والتكافل اإلسالمي 
في جلسته رقم )22( بتاريخ 4/نوفمبر/1996م ونُشر فى الجريدة الرسمية وقد نصت 
هذه االتفاقية على أن يكون السودان مقراً مع منح الشخصية االعتبارية الدبلوماسية 

التحاد شركات التأمين والتكافل اإلسالمي . 

ج( القرارات:

1. قرار رقم 90/3/5:-
     •  يعرض النظام األساسي على المستشار القانوني  إلعادة صياغته بصورة قانونية.

     • يفوض مجلس االتحاد للقيام بالمراجعة النهائية وإجازة النظام وبذلك يعتبر مجازاً إجازة نهائية السادة :-
              »    األستاذ/ عبد اللطيف عمر غراب

              »    األستاذ/ محمد خيري
              »    األستاذ/ عثمان الهادي إبراهيم

2. القرار رقم 90/3/6 :-
    •  يكلف مجلس االتحاد األستاذ/ عبد اللطيف عمرغراب االتصال بالشركة الماليزية أثناء رحلته هناك وذلك لتأكيد التعاون     

مع هذه الشركة سعياً لمشاركتهم في مجلس االتحاد .
3. قرار رقم 90/3/7 :-

     •  يوجه المجلس األمانة العامة بإرسال خطاب شكر وتهنئة للسيد/ عبد هللا أحمد عبد هللا بمناسبة تقلده مهامه الجديدة وعلى 
ما بذل من جهد في عمل األمانة العامة لالتحاد.)حيث تم اختياره رئيس لمجلس اإلدارة ومديراً عاماً للشركة الوطنية 

إلعادة التامين بالسودان مع تكليفه بتحويلها إلى شركة تعمل وفق المنهج اإلسالمي(.
4. قرار رقم 90/3/8 :-

     •  تكليف الدكتور عثمان عبد الوهاب أحمد لالستمرار في مهامه كرئيس لالتحاد .
5. قرار رقم 90/3/9 :-

    •  اختيار السيد/ عثمان الهادي إبراهيم أميناً عاماً لالتحاد خلفاً للسيد/ عبد هللا أحمد عبد هللا .

       وفى ختام االجتماع أكد السادة األعضاء ضرورة تنشيط العمل وتأكيد التعاون بين الشركات األعضاء .

 أكـــــد الســـــادة األعضــــاء 
ضــــرورة تنشيـــــط العمـــل 
وتـــــأكيـــــد التعــــــــاون بين 

الشــــركـــات األعضاء

العربي  العام  االتحاد  اجتماع  هامش  على  ببيروت  انعقد  لالتحاد  الرابع  االجتماع 
للتأمين بتاريخ 5/مايو/1992

ملخص هذا االجتماع كاآلتى:-

أ( جدول األعمال

  

موضوعات االجتماع :
      1.  انتخاب رئيس لالتحاد خلفاً للدكتور عثمان عبد الوهاب

      2.  انتخاب األمين العام
      3.  تحديد االشتراك السنوي

      4.  دراسة الصيغ التى تطبقها شركات التأمين اإلسالمي

ب( الحضور:

ثامنًا :

سعى االتحاد للحصول على عضوية منظمة المؤتمر اإلسالمي – بجدة  بأن يكون 
أحد المؤسسات التابعة لها ولم يتلَق رداً بعد على الرغم من المكاتبات التى تمت معهم 

وزيارة رئيس االتحاد لمقر المنظمة واجتماعه باألمين العام للمنظمة .

الموقع باالتحاد اسم الشخص وموقعه بالشركة
امين عام االتحاد عثمان الهادى ابراهيم - مدير عام شركة شيكان للتامين واعادة التامين - الخرطوم

عضو المجلس االستاذ/ عبد هللا أحمد عبد هللا - مدير عام الشركة الوطنية إلعادة التأمين
عضو المجلس األستاذ/ هشام بلقاض - مدير فرع شركة التكافل وإعادة التكافل )جدة(
عضو المجلس األستاذ/ رضا فريد بنبوزيد - مدير عام بين إعادة التأمين السعودي التونسي )بست ري( - تونس
عضو المجلس حسن فريج
عضو المجلس األستاذ/  محمد خيري أحمد - مدير عام شركة التكافل اإلسالمية)البحرين(
عضو المجلس محمد نور أحمد - نائب المدير العام للشركة الوطنية للتأمين التعاوني
عضو المجلس األستاذ/ كمال جاد كريم - نائب المدير العام لشركة التأمين اإلسالمية

ج( القرارات والتوصيات:

اتخذ المجلس القرارات التالية :-
ً 1.   انتخب االجتماع األستاذ عثمان الهادي إبراهيم مدير عام شركة شيكان للتأمين رئيسا

ً 2.   انتخب االجتماع الدكتور كمال جاد كريم نائب المدير العام لشركة التأمين اإلسالمية اميناً عاما
ً 3. حدد االجتماع فئة االشتراك السنوي التى يدفعها العضو بمبلغ 1000 دوالر ) واحد الف دوالر( سنويا

للحصـــول  االتحــــاد  سعــــى 
منظمــــة  عضـــويــــة  على 
بجدة   – اإلسالمى  المؤتمر 
المؤسسات  أحد  يكون  بأن 

التابعة

تحصل االتحاد على اتفاقية 
المقر مع حكومة السودان 
التي أصبح بموجبها يتمتع 
يتعلق  ما  بكل  االتحاد 

بالشخصية الدبلوماسية

سابعًا :
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تاسعًا :
الدعوة لعقد االجتماع الخامس لالتحاد بسورية – دمشق فى الفترة من  12-11 مايو 2006م للنظر فى اآلتى :-

     1.   إجازة التعديالت المقترحة على النظام األساسي لالتحاد.
     2.   إقرار الرسوم السنوية .

     3.   انتخاب رئيس االتحاد للدورة الجديدة .
     4.   انتخاب األمين العام .

     5.   تحديد عضوية مجلس االتحاد وانتخاب أعضاء المجلس.
     6.   إجازة مؤشرات خطة العمل للفترة القادمة .

ختـامًا :-
خالل الفترة الماضية تمثل نشاط االتحاد فى اآلتى :-

    1.   تزكية روح التعاون بين الشركات األعضاء السيما فى منطقة السودان والسعودية وتونس .
2.  أسهم االتحاد بفاعلية فى وضع القوانين واللوائح التى تنظم اآلن صناعة التأمين فى السودان والتي أدت إلى أسلمة قطاع          

التأمين بأكمله وأصبحت جميع شركات التأمين في السودان تعمل وفق المنهج االسالمي .
    3.  أسهم االتحاد بفاعلية فى تكوين هيئة رقابة شرعية عليا لمراقبة التأمين بالسودان الغرض منها مراقبة العمل التاميني في 
السودان عبر وظيفة مراقب التأمين هذا باإلضافة إلى اعتماد أعضاء هيئات الرقابة الشرعية التي تشرف على أعمال شركات 

التأمين السودانية .
     4.   تحصل االتحاد على اتفاقية المقر مع حكومة السودان التي أصبح بموجبها يتمتع االتحاد بكل مايتعلق بالشخصية الدبلوماسية .

    5.   تحصل االتحاد على موافقة حكومة السودان بمنحه قطعة أرض إلقامة مقر األمانة العامة لالتحاد.

قرار رقم م إ /2012/5

وافق أعضاء مجلس االتحاد العالمي لشركات التكافل والتأمين اإلسالمي باإلجماع على قبول تعيين األستاذ/ سراج الدين محمد 
الهادي قريب هللا أمينا عاماً لالتحاد.

قرار رقم م ع / 2012/4

انتخب المؤتمر العام لالتحاد العالمي لشركات التكافل والتأمين اإلسالمي باإلجماع في مؤتمره الذي عقد يوم األحد 22 شوال 
1433 هـ الموافق 9/9/2012 م في فندق الند مارك الكائن في عّمان – المملكة األردنية الهاشمية وبنصابه القانوني االتية 

أسماؤهم لعضوية مجلس اإلتحاد فى دورته الجديدة:

السيد/د. بشير محمد
عضًوا - ليبيا

السيد / فهد الحصني
عضًوا  - السعودية

السيد / فراس العظم
عضًوا - اإلمارات

السيد / سعد مكي
عضًوا - الكويت

السيد / أحمد محمد صباغ
رئيس االتحاد - األردن

السيد / يونس السيد جمال
عضوا  - البحرين

السيد /صالح الدين موسى
نائب الرئيس - السودان

السيد / عبد الرؤوف قطب
عضوا - مصرً 

السيد / ماجد عقل
عضًوا - قطر

السيد / محمد حسين نور
عضًوا - السودان

السيد / عمر جودة
عضًوا - إفريقيا
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أنواع مؤسسات التأمين 
األصغر 

أ/ شركات التأمين ومؤسسات 
التأمين األصغر

تعمل في التأمين بصورة عامة وتتم إدارتها 
التأمين  للوائح  خاضعة  وهي  مهني  بشكل 
المالية  االحتياطات  )لها  دولة  أي  في 

الالزمة وترتيبات عملية إعادة التأمين ( .
ب/المنظمات غير الحكومية 

تشمل الجمعيات التنموية االتحادات وهي ال 
تخضع إلي لوائح التأمين وال تتمتع بمهارات 
التأمين   في شركات  الموجودة  كتلك  مهنية 
تتميز بأنها قريبة من الفقراء وسوق التأمين 
األصغر وهي أكثر فعالية في تقديم الخدمة 

ج/ المؤسسات التبادلية 
إدارتها  وتتم  التأمين  لوائح  إلي  تخضع 
إلي  مملوكة  تكون  وغالبًا  وحرفية  بمهنية 
مجتمع  منظمات  أي  أو  تعاونية  جمعيات 
مدني أخري أو في شكل جمعيات تعاونية 
القرب  المؤسسات بميزة  تتمتع هذه   أيًضا 
األنشطة  مجال  في  خبرة  ولها  الفقراء  من 
المؤمن  الخطر  وقوع  من  والتحقق  المالية 

عليه .
د/ منظمات المجتمع المحلي 

األعضاء  ويديرها  يمتلكها  مؤسسات  هي 
وهم  الفقراء  من  جدًا  قريبة  األخري  وهي 

تعريف المخاطر 
أن  أي  الوقوع  المحتمل  الحادث  هي 
تحققه ال يتوقف علي محض إرادة أي 
من أطراف العقد )احتمالي الحدوث قد 

يتحقق وقد ال يتحقق (
تعريف التامين 

- نظام إلدارة المخاطر يشارك فيه الفرد-
والمشروعات  المنظمات   - المجتمع 
مخاطر  تحمل  يقابله  قسط  بدفع  وذلك 

معينة تحت ظروف محددة 
-عملية تعاونية فعالة لمجابهة األخطار 
التي يتعرض لها اإلنسان في شخصه أو 
 ممتلكاته عن طريق نقل عبء هذا الخطر 
بدفع  تلتزم  والتي  التامين  شركة  إلي 
الخطر  وقوع  حالة  في  التأمين  مبلغ 
مقابل مبلغ صغير ال يتناسب مع حجم 

الخطر وهو قسط التامين .
التأمين األصغر 

يسمي المنتج التأميني إذا استهدف به 
أو قدمت الخدمة التأمينية إلي الفقراء 
لهذا  التوصيف   ( األصغر  بالتأمين 
المسمي تختلف فيه المعايير من دولة 

ألخري  (

تأمين التمويل األصغر

تمهيد

نظــــــام إلدارة المخــــاطر  يشــــــارك فيــــه الفـــرد - 
المجتمــــع - المنظمـــات والمشـــروعــــات

مساعد المـــدير العــــام للمـــراجعة 
و الــتفتيــــش شـــــركة التـــــــأمين 

اإلســـالمية - الســــودان

بقلم /عبد اإلله حسن عبد الرحيم

األعضاء في أغلب األحيان 
المجتمع  من  المؤسسات  هذه  لقرب 
لتقديم  متميزه  يجعلها مؤسسات  المستهدف 
الخطر  محور  يأتي  ولكن  التأمينية  الخدمة 
للوائح  خضوعها  عدم  في  لها  األساسي 
التأمين وافتقارها للخبره المهنية في مجال 

إدارة التأمين 
دورة تقديم خدمة التأمين 

األصغر 
أ/ المؤمن عليه 

من  تمويلها  تم  التي  أوالجهة  الشخص 
األصغر  التمويل  لعملية  المانحة  المؤسسة 

وهو محل الخطر المحتمل الحدوث 
ب/ المؤمن له ) حامل الوثيقة(

المانحة  الخدمية  أو  المالية  المؤسسة  هي 
األصغر  التمويل  لعمليات  والممولة 
– حكومية  غير  جمعيات   - }مصارف 

جمعيات تنموية .
ج/المؤمن }شركة التأمين {

التأمينية  الخدمة  تقدم  التي  الجهة  هي 
المخاطر  تحمل  هي  الرئيسية  ومهمتها 
وسداد مطالبات التأمين عليه مناط بها إدارة 
هذه المخاطر ولها القرار النهائي في تحديد 
إدارة  وطريقة  الشروط  ووضع  السعر 

التحكم في بعض المخاطر.
د/ مؤسسات إعادة التأمين 

باحتياطات  تحتفظ  التأمين  مؤسسات  كل 
التأمين  مطالبات  قيمة  بسداد  لها  تسمح 
المعتادة ولكن هذه االحتياطات تصبح غير 
كافية إذا قام جميع أصحاب وثائق التامين 

بالمطالبة بقيمتها في نفس الوقت .
التأمين  إعادة  مؤسسات  دور  يأتي  هنا 
تأمين  مؤسسات  وهي  الواسعة  بالحماية 
المؤسسة  علي  بالتأمين  تقوم  متخصصة 
تأخذ  التي  الكبيرة  الخسائر  ضد  التأمينية 

الطابع  الكارثي .
–األعاصير-  البراكين   – }الزالزل 

الفيضانات {
معوقات التأمين األصغر 

الغش  علي  والسيطرة  الرقابة  صعوبة   -
عليه  المؤمن  به  يقوم  قد  الذي  والتزوير 
بعدم  المعنوي  الخطر  وارتفاع  }المستفيد{ 

االكتراث كثيًرا بالممتلكات المؤمن عليها 
من  تكون  قد  الخدمة  تقديم  جهات   -
مؤسسات  تري  ال  غالبًا  ألنها  المعوقات 
الفرص  التأمين{  }شركات  الخدمة  تقديم 
المتاحة في مجال التأمين األصغر أو تدرك 
عمالء  جعل  يمكن   { له  الثانوية   الفوائد 
التأمين األصغر أكثر استقراًرا من الناحية 
المالية{ فالجهات التي تقدم الخدمة تركز في 
الغالب علي الفوائد التي يحققها التأمين لهم 
العالية  األقساط  ذات  األخري  التأمينات   {
والجهد اإلداري المتكافئ أو األدنى مقارنة 

بالتأمين األصغر {
تعبر  لوائح  إلي  يحتاج  األصغر  التأمين   -
عن احتياجات محددة من الجهات التنظيمية 
اللوائح  بإصدار  المختصة  والتشريعية 
}لوائح أكثر مرونة من نظيراتها في التأمين 

العام {
- اآللية التقليدية لتسويق التأمين العام قدرتها 
التأمين األصغر }  محدوده الختراق سوق 
العموالت  في  تدني  يقابله  األقساط  تدني 

قين { والحوافز  الخاصة بالمسّوِ
المشـــروعـــــات  مخـــــــاطـــــر 

الصغيرة 
أ/أخطار معنوية 

حيث  من  اإلنسان  بسلوك  مرتبطة  وهي 
–وطريقة  اإلهمال   – األمانة   – الصدق 

اإلدارة .
أ/أخطار مادية 

مرتبطة بعوامل خارجية بعيدة عن السلوك 
الحريق  الطبيعة  أخطار  مثل  الشخصي 
}كساد  التجارية  واألخطار  والسرقة 

وإغراق األسواق {
للمشروعات  التأمين  محل  األخطار 

الصغيرة
- تبديد مال المشروع 
- سوء إدارة المشروع

- كساد السوق  
- نقص وتدني أسعار المنتج 

-  وفاة أو عجز صاحب المشروع 
العام من حريق ، سرقة  التأمين  - أخطار 
}نباتي  الزراعي  ، إصابات عمل والتأمين 

– حيواني {
تحليل المخاطر 

التأمين األصغر يرتفع فيه الخطر المعنوي 
األخري  التأمين  أنواع  من  أكبر  بصورة 

غاية  للمستفيدين  الممول  انتقاء  يأتي  عليه 
في األهمية وذلك من حيث الصدق واألمانة 
في مجملها  والكفاءة وهي مؤشرات مهمة 
دوران  وإعادة  الصغير  المشروع  لنجاح 

راس المال 

التأمين  شركات  بين  العالقة 
وصندوق عمليات التمويل األصغر 

األصغر  التأمين  عمليات  صندوق  يقوم 
علي التعاون بين الجهات الناشطة والمانحة 

لعمليات التمويل . 
األصغر}المصارف أو أي مؤسسات تمويل 
جهة  كل  تتبرع  حيث  وجدت{  أن  أخري 
بنسبة محددة وصغيرة ومبالغ التمويل التي 

الـتــــأمين التكميــــــــــــلي 
عــلي المقومــــات المـــادية 
لمـوضوع القـــرض ضــــروري 

لتغـــــطية األخطار

 هـــذه المؤسـسات من 
المجتمع المستهدف يجعلها 

مؤسسات متميزة
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الدخل  وشرائح  المنتجين  لصغار  يقدمها 
التبرعات  عائد   ، المجتمع  في  المنخفض 
واستثماراتها تستخدم في تعويض أي جهة 
مشاركة عن الخسائر التي لحقت به بسبب 
المستفيدين  من  ألي  المماطلة  أو  اإلعسار 
سداد  في  األصغر  التمويل  عمليات  من 

التزاماته تجاه الجهة المانحة . 
شركات التامين }المؤمن { مناط بها إدارة 
الفنية والمهنية  الصندوق وفق األسس  هذا 
آخر  تأميني  نشاط  أي  مثل  مثلها  السليمة 
الصندوق  في  المشتركين  عن  نيابة  وذلك 
نظير مبلغ مقابل اإلدارة ونسبة محددة من 
لمبالغ االشتراكات بصفة  أرباح االستثمار 

المضاربة .
عمليات  تأمين  وثيقة  مفهوم 

التمويل األصغر 
هو عقد بين الجهة الممولة لعمليات التمويل 
التامين  وشركة   } المشترك   { األصغر 
 } }المؤمن  الصندوق  عن  وكيال  بصفتها 
صفتي  الممولة  الجهات  تحمل  وبالتالي 

المؤمن والمؤمن له . 
بموجب هذا العقد تلتزم الجهة الممولة بدفع 
عن  عبارة  للصندوق  التبرع  بنية  اشتراك 
نسبة من مبلغ التمويل الذي قدمته للمستفيد 
بصفة  التامين  شركة  وتلتزم  الخدمة  من 
الوكيل عن دفع التعويض إذا تحقق الخطر 
المؤمن منه وتسعي السترداد الخسائر من 

المستفيدين 
فـــوائد عمليــــات تـــأمين التمـويل 

األصــغر 

أ/ ضامن حقيقي للجهات الممولة والمانحة 
لمشروعات التمويل   األصغر 

المركزي  البنك  لسياسات  حقيقي  دعم  ب/ 
في  كبيرة  بصورة  تسهم  وبالتالي  والدولة 

الناتج القومي اإلجمالي 
ج/ فائض عمليات التأمين األصغر مصدر 
المشاركة  للجهات  مباشرة  غير  إيرادات 

فيها تضاف إلي مواردها األخرى 
وزيادة  الفقراء  دخل  مستوي  رفع  د/ 

إيراداتهم 
ه/ تتيح للجهات الممولة } المانحة { مرونة 
كبيرة في اعتماد صيغ تمويل متعدده بدال 

عن التركيز علي المرابحات 
العقود المغطاة 

شركة  من  المشترك  يحصل  أن  يجب  أ/ 
التأمين كتابة بالموافقة علي العقد لكل عملية 

تمويل 
التمويل  عمليات  علي  الوثيقة  تسري  ب/ 

التي صدرت لها الموافقة بالتغطية 
العقود مكتوبة وينبغي  تكون  أن  يتعين  ج/ 
المباعة  البضاعة  وكمية  طبيعة  تبين  أن 

وشروط الدفع 
الخسائر المغطاة 

أ/إعسار المستفيد 
موضع  السلع  استالم  المستفيد  ب/رفض 

التعاقد أو عجزه عن ذلك شريطة أال يكون 
ذلك الرفض أو العجز ناجًما عن أي إخالل 

بالعقد من قبل المشترك 
ج/رفض المستفيد أوعجزه عن دفع أي مبلغ 

استحق للمشترك عن سلع تسلمها وقبلها 
المادية  المقومات  علي  التكميلي  د/التامين 
لتغطية  ضروري  القرض  لموضوع 
مدة  يتوافق  أن  ويجب  األخري  األخطار 

سريانه مع وثيقة تأمين التمويل األصغر 
االستثناءات 

أي  عن  مسؤولة  التأمين  شركة  تكون  لن 
خسائر تنتج عن :

أ/  أي عجز من المشترك أو من أي شخص 
أو  العقد  تنفيذ أي شريط وأحكام  يمثله في 
في عدم مراعاة أحكام أي قانون بما في ذلك 
أي أمر أو مرسوم أو الئحة لها قوه القانون 
ب/ أي هالك أوضرر طبيعي يصيب السلع 
بعض الضوابط المطلوبة للتقليل 

من التعثر ومنعه
ضمان الرهن

لدي  العادية  الرهن  بإجراءات  ذلك  يتم 
الجهات الممولة }المانحة {

الضمان الشخصي 

المجموعــــــة هـي التـــــي 
تتحمل سداد التمويل عن 

إعسار األفراد

 مؤسسات التامين فــإنهـا 
تحتفظ باألقســــاط التـــي 
تسدد بواسطـــــــة أصحاب 

الوثائق

العميل  من  مصرفي  صك  بأخذ  ذلك  يتم 
صك  ويودع  بالمصرف  حساب  فتح  بعد 
للضمان  تعزيًزا  آخر  طرف  من  مصرفي 

يتم االستعالم عن  الشخصي وذلك بعد أن 
والوثوق  الضمان  صك  محل  الشخص 

بمالءته المالية كضمان .
ضمان المجموعة 

لألفراد  التضامنية  المجموعات  هو ضمان 
أن  يفيد  والذي  تحت عضويتها  المنضوين 
التمويل  سداد  تتحمل  التي  هي  المجموعة 
عن إعسار األفراد ويتم ذلك عبر صناديق 
الضمان المشترك المنشأة من قبل منظمات 

المجتمع المدني }الجمعيات واالتحادات { 
الزيارات الدورية 

من  الدؤوبة  والمتابعات  الدورية  الزيارات 
التمويل  مشروعات  إلي  المانحة  الجهات 
الرقابية  جهات  بموجهات  وااللتزام 

واإلشرافية للمانحين}البنك المركزي مثال { 
بمجمل  لالرتقاء  المشترك  الجهد 
عمليات التمويل والتأمين األصغر 

بإدارة  االهتمام  المانحة  الجهات  أ/علي 
الخطر قبل اتخاذ قرار بأن التامين هو األداة 

المناسبة لذلك .
ومؤسسات  األصغر  التمويل  ب/مؤسسات 
التامين األصغر يجب أن تكون ذات مالءة 

مالية كبيرة ومهنية عالية كل في مجاله
ج/تنسيق الجهود بين القطاعات المشتركة } 

جهات مانحة ومقدمي خدمة التامين {
}التمويل  الفنية  بالخبرات  د/االرتقاء 
واضح  منهج  واتخاذ   } األصغر  والتامين 

للتقييم ووضع استراتيجيات لذلك .
الدعم  بتقديم  يختص  فيما  الحزر  ه/توخي 
إعادة  ومصادر  للخبرة  تفتقر  تامين  لنظم 

التامين 

و/متابعه أداء شركات التامين للوقوف علي 
حال  بالسداد  والتزاماتها  المالية  مالءتها 

تحقق الخطر
خالصة 

تقديم  في  المانحة  الجهات  وأهمية  قدرة 
التمويل األصغر ال تقل مطلقا عن قدرتها 
عمليات  علي  التعرف  علي  المشاركة  في 
دوران  سرعة  لضمانة  األصغر  التامين 

راس المال وتحقيق أهداف المشروعات .
المؤسسة المالية المانحة تتحمل الجسارة إذا 
لم يسدد المقترض } المستفيد { قيمة القرض 
وفي أسوا الحاالت والظروف تنهار الجهة 
المانحة } المقرضة { وينعكس ذلك بصورة 
مباشره علي محدودي الدخل لفقدانهم مصدر 
مؤسسات  أما   ، القروض  علي  الحصول 
تسدد  التي  باألقساط  تحتفظ  فإنها  التامين 
تمكن  وبالتالي  الوثائق  أصحاب  بواسطة 
الواردة  المطالبات  بدفع  التأمين  شركات 
ومعيدي  األقساط  هذه  تجميع  من  إليها 
مجال  في  الثقة  عالقة  تكون  علية  التأمين 

التأمين أقوي وأمتن من مجال اإلقراض. 

بما أن أكثر فئات المجتمع عرضة للمخاطر 
وهم الفقراء وفي نفس الوقت هي الشريحة 
يعني وجود  هذا  العواقب  األقل حماية من 
شريحة كبيره من السكان في الدول النامية 
عرضة للمخاطر بشكل كبير وغالبا طبيعة 
البعض  بعضها  مع  متداخلة  المخاطر  هذا 
أويتبعه  معه  يجر  حدوث خطر  أو  فوقوع 
لألسر  المالية  فاألزمات   ، آخر  خطر 
مثل  صعبة  قرارات  تتخذ  تجعلها  مثال 
األطفال  وخروج  الغذاء  استهالك  خفض 
اإلمكانات  تتعرض  وبالتالي  المدارس  من 
البشرية  التنمية  وإمكانات  االقتصادية 
للخطر فالتوسع في انتشار خدمات التامين 
الفقراء يمكن أن يلعب دوًرا كبيًرا  ليغطي 

في استقرار إمكانات التنمية البشرية .

 وجــــود شــريحة كبيره من 
السكان في الدول النامية 
عرضة للمخاطر بشكل كبير

 المـــــــؤســـسة المــــــــالية 
المانحة تتحـــمل الخســــــارة 
إذا لم يســــــدد المقــــترض 
}  المستفيد { قيمة القرض



متابعاتمتابعات

العدد األول  أكتوبر 2014 العدد األول  أكتوبر 2014

3031

تتميز »السعودية إلعادة التأمين التعــــــــــــــــــاونية« بتنويع محفظتـــهــا وتــــوسيـــع 
نطاقـهـــا الجغـــرافي وبـــرؤية مستقبــــــــــــــــــــلية مـــدروســة

في  التعاونية  »إعادة«  التأمين  إلعادة  السعودية  الشركة  تأسست 
العربية  المملكة  في  تأمين  إعادة  شركة  أول  لتكون  العام 2008 
السعودية مرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وتعمل 

وفقا ً لنظام التأمين التعاوني . 
يبلغ رأس المال المدفوع للشركة مليار لاير سعودي و هو األكبر 
في منطقة الشرق األوسط و شمال إفريقيا ، كما تتمتع »إعادة« 
التصنيف االئتماني BBB+ بنظرة مستقبلية مستقرة من قبل هيئة 
)Standard & Poor’s(. التصنيف العالمية ستاندر اند بورز

بنوعيه  التأمين  إعادة  حلول  في  »إعادة«  اختصاص  ويكمن 

عملت  وقد  نسبية.  وغير  نسبية  أسس  على  واالتفاقي  االختياري 
أنواع  مختلف  في  لديها  االكتتاب  خبرات  تطوير  على  »إعادة« 
و  البحري  التأمين  و  الممتلكات  و  الهندسي  التأمين  مثل  التأمين 

الحوادث و المركبات و الحياة و التأمين الصحي. 
لدى »إعادة«  التأمين  إعادة  أقساط  بلغ حجم  العام 2013م  وفي 
420 مليون لاير مقابل 245 مليون لاير في السنة السابقة محققة 
بذلك نسبة نمو بلغت 71%. وقد عملت الشركة على تنويع محفظتها 
وتوسيع نطاقها الجغرافي حيث تخدم الشركة حاليًا شركات  تأمين 
افتتحت  وقد  وآسيا.   وإفريقيا  األوسط  الشرق  في  دولة   30 في 
القارة  في  التسويقية  أنشطتها  لدعم  ماليزيا  في  لها  فرًعا  الشركة 

اآلسيوية. 

- تعاقدات إعادة التأمين والغرض منها

العضو  الحصني  الرحمن  عبد  بن  فهد 
المنتدب والرئيس التنفيذي لـ »إعادة« :

التأمين  إعادة  تعتبر 
في  أساسي  مكّون 
التأمين  منظومة 
بأنها  توصف  وهي 
تتمكن  تعاقدي  اتفاق 
شركة  بموجبه 
»المباشر«  التأمين 
التي  األخطار  كامل  أو  على جزء  التأمين  معيد  لدى  التأمين  من 
إعادة  تعفي  األصلي. وال  له  المؤمن  مع  عليها  وتعاقدت  اكتتبتها 
التأمين شركة التأمين من مسؤولياتها تجاه المؤمن لهم ، وإنما هي 
والوفاء  المالي  مركزها  سالمة  على  المحافظة  في  تساعدها  أداة 
بالتزاماتها التعاقدية. وعادةً ما تستمد شركات إعادة التأمين قوتها 

الضخمة  أموالها  رؤوس  من 
وخبراتها الفنية المتخصصة. 

ويمكن القول إن شركات التأمين 
تلجأ إلي إعادة التأمين ألغراض 
عدة منها المحافظة على استقرار 
نتائج االكتتاب من تخفيف التأثير 
السلبي لتقلب المطالبات ، حماية 
 ، المالي  الفائض  و  المال  رأس 
الفنية  االستيعابية  القدرة  زيادة 
المساعدة في تحقيق متطلبات   ،
المالءة المالية ، التقليل من حدة 

تركز األخطار ، واالستفادة من قدرات و خبرات معيدي التأمين. 

- مساهمة إعادة التأمين في التنمية االقتصادية :
إلعادة التأمين دور حيوي في دعم االقتصاد حيث توفر إعادة التأمين 
لشركات التأمين سعة 
اكتتابية إضافية يمكن 
من  التأمين  لشركات 
المزيد  قبول  خاللها 
من األخطار واكتتاب 
قدر أكبر من األعمال 
لزيادة  اللجوء  دون 
رؤوس أمواِلها أو فوائضها المالية مما يسمح لشركات التأمين من 
القيام بدورها في تأمين مشاريع التنمية والبنية التحتية التي تحظى 

بأهمية كبرى في المملكة.
في  التأمين  إعادة  شركات  تساهم  الكبرى  الكوارث  حاالت  وفي 
بموجب  التأمين  شركات  تتحملها  قد  التي  المالية  األعباء  تخفيف 
تعاقداتها ، األمر الذي يسهم في ثبات صناعة التأمين بشكل عام. 

كما أن وجود شركة إعادة تأمين محلية يسهم في زيادة االحتفاظ 
بأقساط التأمين داخل المملكة وبالتالي إعادة استثمارها بشكل يعود 
شركة  مع  التعامل  في  ثقة  هناك  أن  كما   ، بالفائدة  الوطن  على 

العربي  النقد  تأمين محلية كونها تعمل تحت مظلة مؤسسة  إعادة 
السعودي. 

ومن المعلوم أن شركات إعادة التأمين تشارك في تطوير الكوادر 
المحلية من خالل توفير الخبرات المتخصصة في النواحي الفنية 
التجارية  التعامالت  خالل  من  ذلك  كان  سواء  المخاطر  وإدارة 
تنظمها شركات  أو عن طريق دورات متخصصة  واالستشارات 

إعادة التأمين لشركائها من شركات التأمين . 

قات والتحديات التي تواجه قطاع التأمين  في المملكة:  - ابرز المعّوِ
ا متسارًعا في السنوات األخيرة  شهد قطاع التأمين في المملكة نموًّ
، وتجاوز حجم أقساط التأمين 25 مليار لاير في العام 2013م ، 
إال أن حدة المنافسة والمبالغة في 
في  وبخاصة  األسعار  تخفيض 
أنواع تأمين السيارات و التأمين 
في  سلبي  بشكل  أثر   ، الطبي 
المحافظة  على  الشركات  قدرة 
على مستوى مقبول من الربحية 
وقد يمتد ليضر بمستوى المالءة.
االحتفاظ  معدل  انخفاض  ويُعد 
مؤشًرا غير إيجابي حيث يصل 
من  به  االحتفاظ  يتم  ما  متوسط 
في  الشركات  قبل  من  أقساط 
 %30 إلي  المملكة 
العامة  التأمينات  في 
التأمين  باستثناء 
وتأمين  الطبي 
ويعكس   ، السيارات 
االعتماد  المعدل  هذا 
شركات  على  الكبير 
مما  التأمين  إعادة 
شركات  يحرم 
بناء  من  التأمين 
قاعدة احتياطيات قوية ويحد أيضا من تطوير الخبرات الفنية لديها. 
إال أنه مما يبشر بالخير أن عددًا من الشركات بدأت تركز على 
الدراسات االكتوارية المتخصصة والتي تساعد في  االستفادة من 
الُمثلى لالحتفاظ والتسعير على أسس فنية وذلك  تحديد المعدالت 

بتحفيز من مؤسسة النقد العربي السعودي.   
وطنية  كوادر  لبناء  حاجة  هناك  الناشئة  األسواق  من  وكغيره 
متخصصة في سوق التأمين السعودي ومن المالحظ أن كثيًرا من 
ولكن  السعودية  الكوادر  وتطوير  تأهيل  في  استثمرت  الشركات 

بطبيعة الحال تحتاج هذه العملية إلى وقت حتى تؤتي ثمارها.   

تخدم الشركة حالًيا شركات  
في  دولـــة   30 في  تــأمين 
الشرق األوســـط وإفـــريقيا 

وآسيا

وجـــود شــركة إعــادة تــأمين 
محلـــية يسهـم فــي زيـــادة 
االحتفـاظ بأقسـاط التــأمين 

داخل المملكة

شــــركات إعـــــــادة التــــأمين 
تشــارك فـي تطوير الكوادر 
المحـلية مـــن خــــالل تـــوفير 
الخبـــرات المتخصصــة فـــي 
النــــواحي الفنــيــــــة وإدارة 

المخاطر

أول شركة إعادة تأمين في المملكة العربية السعودية مرخصة من قبل مؤسسة 
النقد العربي السعودي وتعمل وفًقا  لنظام التأمين التعاوني.

تستمد شركات إعادة التأمين قوتها من رؤوس أموالها الضخمة وخبراتها الفنية 
المتخصصة.

تحمل »إعادة« التصنيف االئتماني BBB+ بنظرة مستقبلية مستقرة من قبل 
هيئة التصنيف العالمية ستاندر اند بورز 
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ماهي  األهداف  التي  يرمي  االتحاد إلي  
تحقيقها ؟ 

التي   األهداف   أهم   إن  حسن   يقول    -
يسعى  االتحاد لتحقيقها  العمل  علي تنمية  
وتطوير  صناعة  التأمين في السودان  وذلك 
بنشر  الوعي  التأميني  في  البالد وزيادة 
بجانب   التأمين   أقساط  إجمالي   حصيلة  
العمل  علي  إرساء  األسس  الفنية السليمة  
وتطوير    تنظيم   علي ضوئها   يتم   التي  
إلى   باإلضافة   السوداني   التأمين   سوق  
الرسمية   والجهات   السلطات   مخاطبة  
كمرفق  التأميني   بالعمل   يختص   فيما  
إلى  رفع  افتصادي  كما  يهدف  االتحاد 
سوق   في  والفني   العلمي   المستوي  
الخبرات   تبادل   طريق   عن   التأمين  

والندوات  الدورات  وإقامة   والمعلومات 
التأمينية  وكل  ما يتعلق  بالنشاط التأميني  
النشرات  وإصدار   اختصاصات   من  
والمطبوعات  والدوريات  وغيرها  وتمثيل  
والمباحثات   المشاورات  في   األعضاء  
المختصة   السلطات   مع   والمراسالت  
في  األعضاء   مصالح  لحماية   والسعي  
أن   إلى  مشيراً   العامة   المصلحة   إطار 
االتحاد يهدف  كذلك  إلى  خلق صالت مع 
اتحادات  التأمين  في العالم  بغرض  تبادل  
الخبرات  والمنفعة لما  فيه  مصلحة العمل 
التأميني وكذلك العمل  علي  تشجيع تبادل  
األعمال  بين  األعضاء  وأسواق  التأمين  
يخدم   بما   والدولية   واإلفريقية  العربية  

المصالح االقتصادية  المشتركة . 
 كيف  يسير  االتحاد أعمالة ؟ 

يوضح األستاذ حسن  أن  االتحاد لديه لجان 
تسير أعماله وهي  األمانة  العامة  لالتحاد 

واللجنة   لالتحاد  العمومية   والجمعية  
للجنة   التنفيذي  المكتب  بجانب   التنفيذية  
التنفيذية بجانب  اللجان  الفنية  المتخصصة  
البحري  للتأمين   الفنية   اللجنة   وهي  
والطيران  واللجنة  التنفيذية  المتخصصة  
للتأمين   الفنية  واللجنة   السيارات   لتأمين  
للتكافل   الفنية     واللجنة   البحري   غير  
مشيراً  إلى أن  كل  اللجان  تقوم  بدراسة  
المشاكل  الخاصة  بها  ووضع المعالجات  
ورفع التوصيات  إلى  االتحاد التخاذ القرار 
المناسب  مبيناً  أن  مالية  االتحاد تتكون  
من  اشتراكات األعضاء الشهرية والفائض  
من  المؤتمرات  بجانب  بعض  التبرعات  
مؤكداً أن االتحاد السوداني  من االتحادات  
المنظمة  في المنطقة  العربية  واإلفريقية  

والمشهود له في األسواق العالمية.

 المعهد اإلفريقي 

تأسس اتحاد شركات التأمين و إعادة 
1976م  العام  في  السودانية  التأمين 
بعد سودنة  قطاع رأس المال األجنبي 
 – للتأمين  الخرطوم  شركات  وهي 
التأمينات العامة – الشركة السودانية 
– المتحدة  والنيل األزرق العامة وفي 
ثمانينيات القرن الماضي  دخلت خمس  
شركات  أخرى  وأيًضا في التسعينيات    
انضمت  خمس  شركات حتى  أصبح 
عشرة   ست  للشركات   الكلي   العدد 

شركةً .
تجاذبت    ) والتأمين  التكافل   )مجلة  
اتحاد  رئيس  مع  الحديث   أطراف  
التأمين  وإعادة   التأمين   شركات  
السيد  حسن   / األستاذ  السودانية  
االتحاد وخططه   أهداف   محمد حول  
تسير   التي   واللجان   المستقبلية 
إلنشاء   االتحاد  وسعي   أعماله  
وغيرها    , للتأمين  اإلفريقي   المعهد 
المهمة حول صناعة  التساؤالت  من  
التأمين . وإلي  حصيلة  ما خرجت  به  

المجلة :-

رئيس اتحاد شركات  التأمين  و إعــادة  التـــأمين  السـودانية .. األستاذ/ حسن 
الســـيد لـ«مجلة  التكافل  والتأمين«:

إنشاء  المعهـــد اإلفريقي  للتـــأمين  يمكن  من  تبــادل  الخبرات  
بين  األسواق  اإلفريقية.

أهداف  وعمل

جلس إليه فخري فركاوي - رشا

التي  تواجه االتحاد؟  المشاكل   * ماهي  
وهل  لديكم  قسم للبحوث  والدراسات ؟

- يقول األستاذ حسن  أن أول  المشاكل التي 
تواجه  االتحاد عدم وجود مقر ثابت  مؤكداً  
حتي  ثابت  مقر   إلنشاء   االتحاد  سعي  
يتسنى لنا  إنشاء  قسم للدراسات  والبحوث  
ألهميتها  فضال  عن  سعينا إلقامة  مكتبة  

كبيرة  لطالب  الماجستير  والدكتوراه.
الجمعية   توصيات   إحدى 

العمـــومية  للمنظــــمة  
اإلفــريقــية  للتــأمين  
العام  2012م  في 
إنشــــاء  المعـــــهد 
اإلفـــريقي  للتـأمين  
بالخــرطوم  بجــانب  

إنشــــاء  صنــــــدوق 
لتاميـــن الحــروب ,مـاذا  عن 

عقد هـــذه الجمعيـة في السودان ؟ 
وأين  وصــلت جهودكم  في  إنشاء 
لتي  الفوائد  ومـاهي  المعهــد  هذا 
يجنيها سوق التأمين السوداني من 

إنشاء هذا المعهد ؟
نعم  استضـــاف  الســـــودان  فعاليات  

الجمعـية العموميــة للمنظــمـة اإلفريقية  
للتأمين  في العام  2012م  وأصبح السودان  
رئيًسا  لدورة 2012 – 2013م  وكان  لي 
الشــرف إن أكــــون رئيـــس  هذه  الدور   
وحضـــرالجمعـــية  نحـو )430( مشارًكا 
في   التي حـدثت   المـــؤسفة  األحداث  لكن 
هجليج أن ذاك جعلت  المشاركين  من بعض 
الدول تلغي مشاركتها في الجمعية العمومية  
ألسباب أمنية علي الرغم من أن الخرطوم 
الخارجي  اإلعالم  لكن  أمنًا  أكثر  كانت 
مؤسفًا وعلي  األمر  الحدث وأصبح  ضخم 
العامة  واألمينة  تصريحاتي  من  الرغم 
للمنظمة اإلفريقية للتأمين إلحدى المجالت 
في دولة جنوب إفريقيا وضمانة الدول إال 

أن  بعضها تردد في المشاركة.
قرارات  إحدى   حسن   األستاذ  ويضيف 
المعهد  إنشاء  كانت  العمومية  الجمعية  
في  مقره  يكون  أن  علي  للتأمين  اإلفريقي 
الخرطوم  بجانب  إنشاء  صندوق  لتأمين  
قيام  تعسر   الشديد  لألسف  لكن   الحروب 
الصندوق ولم نتمكن من  تغطيته  من شركات 
إعادة  التأمين  العالمية  نسبة  للحظر الغير  
مبرر علي  السودان  ولذلك تم نقل  إدارة  
الصندوق  إلي الشركة  اإلفريقية  إلعادة 
التأمين التكافلي  في القاهرة  وبحمد هللا كان 
خصوًصا  كبيًرا  العمومية  الجمعية  نجاح  

وأن  االهتمام بها  كان علي مستوي  رئاسة  
الجمهورية  .

 ويرى  األستاذ حسن  أن  
اإلفريقي  المعهد  إنشاء 
للتـــأمين  لـــــــه أهمية  
قصوى علي  المستوى  
المحــلي وهو  إضـافة  
التأمين  لسوق  حقيقية 
الســــوداني  ويمكنـنا  

عـقد  مــــن 

للمنتجين   المختلفة   التدريبية   الدورات  
ثقافة   نشر   عن  فضال  العمالء   وكبار  
من  صعبة  عمالت   يوفر  كما  التأمين  
ويعرف  البالد  خارج  من   المشاركين  
الســـوداني   التأميــــن   بســوق   الدول 
ويمكن  من تبادل  الخبرات  بين  األسواق  

اإلفريقية المختلفة .   
ما هي رؤيتك للتأمين اإلسالمي وهل قام 

بالدور المنوط به ؟
يرى حسن أن التأمين اإلسالمي عليه إقبال 
السوق  شركات  كل  وأن  خصوًصا  كبير 
السوداني هي شركات تكافلية  داعيًا لتوحيد 
إلي  للوصول  الشريعة  علماء  من  الرؤى 
صيغة ترضى  كل األطراف و المستثمرين 
وجمهور المؤمنين والجهات الرقابية حتى  
الماليزية  بالتجربة  الفكرة مشيًرا  ال تضيع 
لوضع  بالسعي  مناشدًا  الجانب  هذا  في 
منهج دراسي لمنح شهادات عليا في التأمين 
هذا  في  المصرية  التجربة  مثمنًا  التكافلي 

المجال .

نقل االتحاد  
بنقل  الشائعات  بعض  *سرت   
لشركات  العالمي  االتحاد  مقر 
اإلسالمي  والتكافل  التامين 
في  تقول  ماذا  السودان  من 

هذا األمر ؟؟
يقم  لم  االتحاد  أن  نعتقد   -  
بالـــدور المنــوط به كمــــا  
ينبـغي ال سباب كثيرة منها 
ان   األمانة 
مة  لعا ا

األكمل  الوجه  علي  بدورها  تقم  لم  السابقة 
وذلك لعدم التزام األعضاء بدفع االشتراكات  
وكانت هنالك محاوالت لنقل االتحاد إلحدى 
الدول ولكن سعينا بشتي الطرق حتى يكون 
أول شركة  أن  باعتبار  السودان  في  المقر 
السودان  العالم كانت في  تكافلي في  تأمين 
وغيرنا في الئحة االتحاد لمواكبة األحداث 
وأقول  اإلسالمية  الدول  في  والتطورات  
من  العديد  لدينا  واآلن  واحدة  بشركة  بدأنا 

الشركات .

تطور ونمو
سوق التأمين السوداني يشهد تطوًرا كبيًرا 

ا متسارًعا كيف تنظر إليه ؟؟ ونموًّ
ا   يقول حسن نعم هناك حراًكا كبيًرا ونموًّ
وتوسعًا وتنوًعا في سوق التأمين السوداني 
تأمين  مثل  عليه  عديدة  منتجات   ودخلت 

لكل دولة مدرسة في التأمين التكافلي والبد من توحيد 
رؤي علماء الشريعة.

 تشهـــــد لنـــــا األســـــواق 
العالمــية  تبادل  ونسـعى  
لتطوير  صنــــــاعة  التـأمين  

السوداني  

سعينا بشتى الطرق حتى 
يكون مقر االتحاد العالمي 

في السودان.  
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الطبي  والتأمين  والزراعة  والبترول  الغاز 
قطاع  من  االستفادة  عدم  إلي  مشيًرا 
الضخمة  المشروعات  معظم  في  البترول 
التأمين  ألن  الماضي  القرن  تسعينيات  في 
من  الطبي  التأمين  أن  دًا  مؤّكِ بالخارج  تم 
أكبر فروع التأمين مبديًا أسفه لمنع شركة 
التأمين  ممارسة  من  للتأمين  األزرق  النيل 
الطبي وهي كانت من أكبر الشركات التي 
منعت   أنها  إلي  مشيًرا  الطبي  التأمين  تقدم 
ألسباب تعلمها هيئة الرقابة واإلشراف علي  

التأمين .
الجغرافية  الرقعة  إن  حسن  األستاذ  وقال 
حيث  الجنوب  بانفصال  تقلصت  للتأمين 
خرجت مشاريع تنموية ضخمة كذلك تقلص 
التأمين في واليات دارفور وجنوب كردفان 
محصوًرا  التأمين  وأصبح  أمنية  ألسباب 
في الوسط والشمال وشرق السودان ولكن 
على الرغم من ذلك نجد أن أقساط التأمين 
في تنامي وكذلك أثر تذبذب أسعار الدوالر 
دون  وكان  البحري  التأمين  على  سلبًا 
المتوقع ولكن هناك تنامي في أقساط تأمين 

السيارات من عام إلى آخر .

تطوير العمل 
قطاع  في  العمل  لتطوير  رؤيتك  هي  ما   

التأمين بالسودان ؟؟
يعاني  التأمين  قطاع  أن  حسن  يوضح    -
من مشكالت محلية وهي عدم دفع األقساط 
من الجمهور في الوقت المناسب مما يعطل 
مشاريع االستثمار باإلضافة إلى أن التوسع 
السير  القومية زاد من حوادث  الطرق  في 
في  العبء  زيادة  إلى  أدى  الذي  األمر  
شركات  استطاعة   عدم  كذلك  المطالبات 
إعادة التأمين التي تتعامل مع السودان من 
خارج  إلى  ألصعبة  بالعملة  أموالها  تحويل 
السودان  مما حدا بنا لتشجيع الشركات و 
أقساط  لدفع  المحلية  بالعملة  حسابات  فتح 
نسعى  و  المحلية  بالعملة  التأمين  إعادة 
إللزام الشركات المتعاملة مع السودان لفتح 
شجعناها  وكذلك  المحلية  بالعملة  حسابات 
في  المحلي  االستثمار  مجال  في  للعمل 
مشاريع تنموية لتحريك االستثمار لمساعدة 

الدولة في هذا الجانب .

كلمة أخيرة
وأخيًرا ماذا تقول ) لمجلة التكافل والتأمين 

؟؟
هذه  على  المجلة  أسرة  أشكر  الختام  في   -
والسداد  التوفيق  لها  وأتمني  االستضافة 
وللسوق التأمين السوداني الرفعة والتطور 
وآمل أن تسهم المجلة في نشر ثقافة الوعي 

التأميني ونشر فكرة التأمين التكافلي  ونؤكد 
ونتمنى  ومعين  سند  خير  لكم  سنكون  أننا 
بالمملكة  التكافلي   للتأمين  معهد  إنشاء 
سنكون  هللا  شاء  وإن  السعودية  العربية 
من أول المساهمين فيه ونمد يد العون لكم 

ونتمنى لكم التوفيق والسداد .

 نتمنى إنشاء معهد للتأمين 
التكافلي بالمملكة العربية 

السعودية

المحرر مع  رئيس االتحاد السوداني

التأمين  في اللغة من مادة أمن يأمن أمنًا، 
إذا وثق وركن إليه فهو آمن، وأمنه تأمينًا، 
إذا جعله في األمن، والتأمين في اللغة أيضا 
االطمئنان  من  مأخوذة  ن  يؤّمِ ن  أمَّ مصدر 
التي  األمانة  ومن  الخوف  ضد  هو  الذي 
تأمينًا وائتمنه  نهُ  هي ضد الخيانة . يقال أمَّ
األمن  تحقيق  هو  فالتأمين   . واستأمنه 
واالطمئنان حيث استعمله القرآن الكريم في 
هذا المعنى كثيراً ، فقال تعالى : ) وآمنهم 
لهم  ...أولئك   (  : تعالى  من خوف ( وقال 

األمن وهم مهتدون(.
تعاريف  اختلفت  فقد  االصطالح  في  وأما 
التأمين لدى بعض الباحثين ولكن التعريف 
الشائع أن التأمين عملية بها يحصل شخص 
أو  لصالحه  تعهد  على  له  ن  المؤمَّ يسمى 
ن  لصالح غيره بأن يدفع له آخر هو المؤّمِ
معين،  خطر  تحقق  حالة  في  ماليًا  عوًضا 
القسط.   هو  مالي  مقابل  نظير  في  وذلك 
ن تبعة  وتنبني هذه العملية على تحمل المؤّمِ
المقاصة  بإجراء  المخاطر  من  مجموعة 
بينها وفقا لقوانين اإلحصاء. وصار يستخدم 
به  تقوم  خاص  عقد  على  للداللة  التأمين  
شركات التأمين تدفع بموجبه مبلغاً في حال 
وقوع حادث معين لشخص يدفع لها قسطاً 

من المال .
تأمينًا  التجاري  للتأمين  ظهور  أول  وكان 
المحملة  السفن  لها  تتعرض  التي  للمخاطر 
بالبضائع وذلك في شمال إيطاليا في القرن 
الثاني  عشر الميالدي ، حيث كان صاحب 
البضاعة يدفع قسًطا معيَّنًا على أنه في حال 
تلف البضاعة يقبض مبلغًا من المال ثم بدأ 
ينتقل  لم  ولكنه  بالرواج  التجاري  التأمين  
التاسع  القرن  في  إال  العربية  الدول  إلى 

عشر .
 ويتصف عقد التأمين بأنه عقد رضائي يتم 
بتراضي الطرفين ، وال يتوقف انعقاده على 
على  يقوم  معاوضة  عقد  وأنه  معين  شكل 
فيتملكه  التأمين  أقساط  يدفع  المستأَمن  أن 
التبرع  نية  وأن   ، التأمين  مبلغ  مقابل  في 
مبلغ  بدفع  ُملَزم  ن  المؤّمِ ألن    ، معدومة 
الخطر  تحقق  عند  العقد  من خالل  التأمين 
ن منه ، وأن المستأمن ال يجد تأميناً  الُمؤمَّ
بدون دفع األقساط ، كما  أن العالقة قائمة 
بين الطرفين على أساس المعاوضة وليست 
كون  ذلك  يضر  ، وال  التبرع  أساس  على 
المستأمن قد يعين مستفيدًا يعود  إليه مبلغ 
ألن  وذلك   ، التبرع  سبيل  على  التأمين 

حديثنا عن العالقة بين المؤمن والمستأمن .
تمام  بعد  للطرفين  ملزم  عقد  أنه  بجانب 
يحق  ال  بحيث   ، المطلوبة  اإلجراءات 
ولكن   ، به  التزم  عما  االنفكاك  ألحدهما 
في  يكتب  أنه  اليوم  العملي   العرف  جرى 
بعض وثائق التأمين أنه يحق للمؤمن إلغاء 
خالل  اآلخر  الطرف  إخطار  بعد  الوثيقة 
فترة زمنية محددة ، وهذا يكيف  على أن 
هذا  لهم  أن  على  األولي  باالتفاق  تم  ذلك 

الحق .
وأنه عقد زمني يكون الزمن عنصًرا أساسيًّا 
األخطاء  تحمل  ن  المؤّمِ يلتزم  حيث   ، فيه 
تأريخ  من  ابتداًء  محددة  لمدة  منها  ن  المؤمَّ

محدد . 
أنواع التأمين :

)1( تأمين السيارات )إلزامي (
األضرار  عن  التعويض   ( الشامل   / أ 
عن  الناتجة  المؤمنة  للسيارات  الحاصلة 
حادث اصطدام , انقالب , حريق أو سرقة 

المركبة .
الغير  تجاه  المدنية  المسؤولية  تأمين  ب/ 
أو  الجسدية  اإلصابة  أو  الوفاة  وتغطي   (
تنتج  والتي  الغير  بممتلكات  أضرار  أي 

باصطدام  السيارة المؤمنة بها ( .
)2( تأمين الممتلكات

 , كالمصنع  الممتلكات  على  التأمين  أي   (
المكتب , البضاعة , المستودع , الماكينات(
األخطار  بتغطية جميع  إما  ن  المؤمَّ ويخير 

أو تغطية معينة كالحريق والسرقة فقط (
)3( تأمين الحوادث الشخصية

الكلي  العجز  أو  بحادث  الوفاة  ويغطي 
الدائم والعجز الجزئي الدائم نتيجة اإلصابة 
ن بعدة مبالغ للتعويض  بحادث ويخير المؤمَّ

على أساسها يحدد القسط .
من  النقد  فقدان  ويغطي  النقد  تأمين   )4(
مكاتبهم  في  الحديدية  والخزائن  الصناديق 
خالل  المؤمن  يحددها  التي  المواقع  في 
أوقات الدوام وخارجها  إضافة إلى أضرار 
الخزائن نتيجة للسرقة أو محاولة السرقة .

)5( تأمين األموال المنقولة ويغطي سرقة 
الخزينة  من  نقلها  حين  فقدانها  أو  األموال 

إلى البنك والعكس .
تعويض  وهي  األمانة  خيانة  تأمين   )6(
تنتج  التي  المادية  الخسائر  عن  له  ن  المؤمَّ
عن خيانة أمانة موظفي المؤمن له بالسرقة 
أو التدليس أو الفعل اإلجرامي أو  االختالس 

من المؤمن له .

)7( تأمين المسؤولية المدنية العامة وتغطي 
التي  والخسائر  األضرار  المسؤوليات عن 
يكون المؤمن له مسؤوال عنها والمتمثلة في 
ما ينتج عن حوادث الضرر الجسدي للغير 
للغير  الممتلكات  خسائر  حوادث  و   / أو 

والناتجة بسبب أعمال المؤمن له .
)8( تأمين النقل البحري

ويغطي البضاعة التي يتم نقلها عن طريق 
السفن على أن يتم تحديد البضاعة المنقولة 
التأمين  قبل  إبحارها  ووقت  السفينة  ونوع 

عليها .
البضاعة  البري وتغطي  النقل  تأمين   )  9(

المنقولة عن طريق البر .
)10( التأمين الهندسي و أخطار المقاولين 

) إلزامي (
ويغطي إخطار المقاولين في تنفيذ المشاريع 

المؤمن عليها .
 (  . الطبية  المهن  أخطاء  تأمين   )  11  (

إلزامي (
ويغطي األخطاء التي تنتج عن األطباء أو 
الممرضات أو أي شخص يعمل في المرفق 

الطبي .
) 12 ( تأمين السفر ) إلزامي (

ويغطي فقدان األمتعة أو المبالغ المالية أو 
الحاالت الطارئة عند السفر .

) 13 ( تأمين الحياة
بين  عليه  االتفاق  يتم  مبلغ  صرف  وهو 
يحدده  من  أو  للورثة  والشركة  المؤمن 

المؤمن عند وفاته .
) 14 ( تأمين الطيران

) 15 ( التأمين الطبي أو الصحي )إلزامي 
)

وهو تغطية األمراض والمراجعات الطبية 
للمؤمن له .

ما التأمين ؟

بقلم/ رشا أحمد عثمان 
rashaosman0@gmail.com
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هو  ما  تساؤل:  من  هنا  الحديث  ينطلق 
مبادئ  وتفعيل  إرساء  في  الشريعة  دور 
إطار  في  الحوكمة  تتميز  وبم  الحوكمة؟. 

الشريعة اإلسالمية عن غيرها؟ 
»إن  الخضيري:  محسن  الدكتور  يقول 
مقوماته  له  اإلسالم  في  اإلداري  العمل 
العقدية القائمة على العقيدة اإلسالمية تضع 
طريقًا  لها  وترسم  ومحددات،  قيودًا  لها 
والمنظمة  اإلداري،  القائد  سلوك  يحكم 
اإلدارية، واألفراد العاملين فيها، سواء في 
مع  أو عالقاتهم  ببعض،  بعضهم  عالقاتهم 
المجتمع المحيط بهم، ومن ثم تصبح اإلدارة 
اإلسالمية ذات رسالة شاملة لكل العبادات 
) والمعامالت واألخالق في إطار متكامل 
األجزاء  عن  منها  جزء  فصل  يستحيل 

األخرى« )1(.
للعمل  التعريف  هذا  خالل  من  نالحظ 
اإلداري في اإلسالم أنه يشير نوًعا ما إلى 
فيه  يركز  حيث  المنشآت،  حكومة  مفهوم 

على نقطتين هما:
المهتمة  األطراف  مختلف  بين  العالقة   -
بالمنشأة، وهو أساس قيام نظرية الحوكمة 
أي ضبط العالقة بين كل األطراف بشكل 

يعالج مشكلة تعارض المصالح؛
- دور مبادئ الشريعة اإلسالمية في تفعيل 
أربعة  في  أساًسا  والمتمثلة  العالج،  هذا 
والمساءلة  والمسؤولية  العدالة  هي  مبادئ 

والشفافية.
من  بد  ال  أهدافها  الحوكمة  تحقق  »وحتى 
األخذ بعين االعتبار عاملين أساسيين هما:

• العوامل الداخلية : والتي تمثل مجموعة 
من المحددات والقواعد واألسس التي تحدد 
في  التعارض  وعدم  القرار  اتخاذ  طرق 
السلطات الممنوحة لكل من الجمعية العامة 

ومجلس اإلدارة وهيئة المديرين .
البيئة  في  متمثلة   : الخارجية  العوامل   •
االستثمارية في البلد والتي تتضمن القوانين 
والتشريعات المنظمة للسوق وكفاءة القطاع 
المالي وقدرته على توفير التمويل المطلوب 
وكفاءة الهيئات الرقابية وما إلى ذلك«. )2(

الشريعة  في  الحوكمة  خصائص  ثانياً: 
اإلسالمية.

المنظور اإلسالمي  فتعتبر من  العدالة  فأما 

العقود  عليها  تقوم  التي  األسس  أهم  من 
الشرعية، وذلك ما نجده في آيات عديدة في 
القرآن الكريم، منها قول هللا عز وجل: ﴿يا 
أَيها الَِّذين آمنُواْ ُكونُواْ قَواِمين بِاْلِقسِط ُشهداء 
ِ﴾ ، وقوله تعالى: ﴿وإِذَا قُْلتُم  فَاعِدلْوا﴾ ،  ِلّ
العدو  مع  حتى  العدل  اإلسالم  أوجب  كما 
يجرمنكم  ﴿وال  وتعالى:  سبحانه  بقوله 
شنآن قوم على أال تعدلوا اعدلوا هو أقرب 
للتقوى﴾  وأما المسؤولية، والتي تعني تحديد 
بدقة،  طرف  كل  على  المقررة  المسؤولية 
والعمل على أدائها بكل صدق وأمانة، وأن 
حددتها  المنشآت  في  طرف  كل  مسؤولية 
أي  دقيق، »ألن  بشكل  الشريعة اإلسالمية 
تعاقد  على  بناًء  المسلم  يتحملها  مسؤولية 
من  أمام  فقط  مسؤوالً  يكون  ال  غيره  مع 
هللا  أمام  أوالً  مسئول  هو  إنما  معه،  تعاقد 
﴿وكل  تعالى:  لقوله  وفقًا   ، وجل«   عز 
إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونُخرج له 
يوم القيامة كتابًا يلقاه منشورا﴾  وقوله عز 
بما  فينبئهم  جميعا  هللا  يبعثهم  ﴿يوم  وجل: 
عملوا أحصاه هللا ونسوه﴾ ، وجاء في قول 
النبي صلى هللا عليه وسلم )كلكم راعٍ وكلكم 
المسؤولية  أن  كما  ؛  رعيته(  عن  مسؤول 
تنتهي  ال  مسؤولية  اإلسالمية  الشريعة  في 
بقرار اتخذ في ضوء البيانات والمعلومات 
هذا  نتائج  إلى  ممتدة  هي  بل  الصادقة، 

القرار.
ضرورة  بمعنى  أي  للمساءلة،  وبالنسبة 
التزاماته، وربط  محاسبة كل مسؤول عن 
صورة  في  للجزاء  بنظام  بها  الوفاء  مدى 
خالل  من  المقصر؛  ومعاقبة  المِجدّ  إثابة 
نظام داخلي في المنشأة للحوافز وللعقوبات 
نظام  وجود  وكذا  الجميع،  على  وتطبيقه 

ومن  الدولة،  في  وحاسم  عادل  قضائي 
في  الشريعة  وضعت  اإلسالمي  المنظور 
لمحاسبة  أسساً  المعامالت  لعقود  تنظيمها 
كل طرف على مدى التزامه بأداء ما عليه 
عقوبات  وقررت  العقد،  في  واجبات  من 
يقتصر  ال  واألمر  بها،  يخّل  لمن  حاسمة 
أو  اإلداري  أو  الشرعي  الجزاء  على 

القضائي، وإنما يتعداه إلى الجزاء اإللهي.
الصدق  بمعنى  فهي  للشفافية،  بالنسبة  أما 
واألمانة والدقة والشمول للمعلومات، والتي 
الذين  لألطراف  المنشأة،  أعمال  عن  تُقدم 
المباشر  اإلشراف  من  ظروفهم  تمكنهم  ال 
على أعمال المنشأة، والتي لهم فيها مصالح 
اإلدارة؛  وكفاءة  أمانة  مدى  على  للتعرف 
في إدارة أموالهم والمحافظة على حقوقهم، 
في  السليمة  القرارات  اتخاذ  من  وتمكينهم 
بالمنشأة، ومن خالل هذا الطرح  عالقاتهم 
الشريعة اإلسالمية تتضمن كل  أن  نستنتج 
بها  جاءت  التي  المنشآت  حوكمة  مبادئ 
المفكرون  ووضعها  الدولية  المنظمات 

الغربيون.
األمانة  معنى  لترسخ  الشريعة  جاءت  وقد 
وتوجه الناس إليه، قال تعالى: ﴿والذين هم 
النبي  وقال   ، راعون﴾  وعهدهم  ألماناتهم 
ال  لمن  إيمان  )ال  وسلم:  عليه  هللا  صلى 
أمانة له( ، ففي األمانة كل معاني الصدق 
أساس  وهي  والوفاء،  والعدالة  والشفافية 
والمؤسسات،  األفراد  بين  التعامالت  كل 

وباألخص التعامالت المالية التجارية.
المصارف  في  الحوكمة  بين  الفرق  ثالثاً: 

اإلسالمية والتقليدية.
شكالً  تختلف  اإلسالمية  المصارف  أن 
حيث  التقليدية،  المصارف  عن  ومضموناً 

في تعريف الحوكمة من منظور إسالمي
تعتمد األولى على مجموعة من المبادئ ال أبحاث فقهية

أي واحد منهم، وأهمها  التنازل عن  يمكن 
المبادئ  هذه  وتتمثل  المصرف،  إسالمية 

أساًسا في:
أو  والخسارة  الربح  في  المشاركة  مبدأ   •

الغنم بالغرم .
•  مبدأ المتاجرة على أساس الملكية ال على 

أساس الدين
• مبدأ التزام المصرف في معامالته بأحكام 

الشريعة اإلسالمية.
الثابتة  الفائدة  مبدأ  على  الثانية  تعتمد  بينما 
أخذًا وعطاًء، وال تشترط في ذلك مشروعية 

المشاريع الممولة.
على  تقوم  التي  العقود  أن  نجد  هذا  وعلى 
تتميز  والخسارة  الربح  في  المشاركة  مبدأ 
بدرجة عالية من المخاطرة مقارنة بالعقود 
المحددة مسبقًا، مما  الفائدة  تقوم على  التي 
وشفافية  فعالة  ورقابة  عادلة  إدارة  يستلزم 
واضحة توضح حقوق وواجبات كل طرف.
الشريعة  بأحكام  االلتزام  مبدأ  أن  كما 
اإلسالمية ال ينظر إليه فقط من باب تطبيق 
المشاريع  تمويل  أو عدم  بالغرم  الغنم  مبدأ 
باب  من  أيًضا  إليه  ينظر  وإنما  المحرمة، 
المصرف  على  القائمين  األشخاص  التزام 
سلوكياتهم  في  اإلسالمية  الشريعة  بمبادئ 

وتصرفاتهم.
وكذلك من خالل تركيبة العناصر األساسية 
للحوكمة، حيث تتضمن المصارف التقليدية 
المساهمين  في:  تتمثل  عناصر  أربعة 
أصحاب  وكذلك  واإلدارة  اإلدارة  ومجلس 
هؤالء  عن  يزيد  بينما  األخرى،  المصالح 
خامس  عنصر  اإلسالمية  المصارف  في 
الشرعية  والرقابة  الفتوى  هيئة  في  يتمثل 
التي تسهر على مراقبة مدى توافق أعمال 
اإلسالمية،  الشريعة  أحكام  مع  المصرف 
المصارف  في  الحوكمة  نظام  بذلك  فيكون 
في  الحوكمة  نظام  عن  مختلفا  اإلسالمية 
إن  نقول  أن  ويمكن  التقليدية،  المصارف 
المصارف اإلسالمية يواجهها نظام حوكمة 
 gouvernance )double( ثنائية 
ترتكز على مبادئ الحوكمة األنجلوسكسونية 
المفروضة من طرف المساهمين والزبائن 
لتنظيم  الدولية  والهيئات  المسلمين  غير 
المصارف ونظام حوكمة إسالمية مفروضة 
المسلمين  والزبائن  المساهمين  طرف  من 

باإلضافة إلى هيئات الرقابة الشرعية. 
اإلسالمية  المصارف  في  الحوكمة  أن  أي 

تتميز بما يلي:
تطبيقها  في  ملزمة  اإلسالمية  -المصارف 

أصحاب  لمصالح  أكبر  بمراعاة  للحوكمة 
مبدأ  على  القائمة  االستثمارية  الودائع 
المخاطرة،  المضاربة أي درجة عالية من 
مقارنة بمصالح أصحاب الودائع في البنوك 
لثبات  نظرا  مخاطرهم  تقل  التي  التقليدية 

فوائدهم المصرفية. 
وجود  عن  ناتجة  ثنائية  حوكمة  وجود   -
مجلسين مختلفين هما مجلس اإلدارة بهدف 
مراقبة الجانب اإلداري للبنك وهيئة الرقابة 
الشرعية بهدف مراقبة مدى توافق العمليات 

المصرفية مع الشريعة اإلسالمية.
- وجود هدفين مختلفين في نفس المصرف 
المصالح  تعارض  حدة  في  يزيد  أن  يمكن 
بعض  سيخلق  ربما  الحال  وبطبيعة 
الصعوبات في نشاط المصرف اإلسالمي.

التي  اإلرشادية  المبادئ  عرض  ويمكن 
المالية  المنشآت  حوكمة  معيار  في  جاءت 
الخدمات  مجلس  عن  الصادر  اإلسالمية 
ديسمبر  في  بماليزيا  اإلسالمية  المالية 

2006 م كما يلي:
المالية  الخدمات  مؤسسات  على  يجب   -
العالقة  ذات  التوصيات  اعتماد  اإلسالمية 
االقتصادي  التعاون  منظمة  مبادئ  مثل 
لإلشراف  بازل  لجنة  وورقة  والتنمية 
السلطات  وتوجيهات  وتعاليم  المصرفي 
بضرورة  المبدأ  أوصي  وقد  اإلشرافية، 
االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها؛
التي  بالتقارير  اإلدارة  مجلس  تزويد   -
المالية  الخدمات  مؤسسة  التزام  مدي  تبين 
المتعارف  المحاسبية  بالمعايير  اإلسالمية 
قطاع  على  تسري  والتي  دوليًا  عليها 
جاءت  وقد  اإلسالمية،  المالية  الخدمات 
بإنشاء  المصارف  قيام  بضرورة  التوصية 

لجنة المراجعة.
المالية  الخدمات  مؤسسات  على  يجب   -
ائتمانية  مسؤولية  تتحمل  أن  اإلسالمية 
مع  االستثمار،  حسابات  أصحاب  تجاه 

وقد  المعلومات،  عن  والشفافية  اإلفصاح 
جاءت التوصية بأن يتم ذلك من خالل لجنة 

ضوابط اإلدارة .
بمراقبة  اإلدارة  ضوابط  لجنة  تكليف   -
و«احتياطي  األرباح«  معدل  »احتياطي 
المخاطر« والتوصية لمجلس اإلدارة حول 

كيفية استخدامه؛
-  البد وأن يبقي تنوع اآلراء الشرعية من 
المالية  الخدمات  لقطاع  الدائمة  الخصائص 
اإلسالمية ، ويجب أن يحصل المراجعون 
على  الشرعيون  والمراقبون  الداخليون 
التدريب الالزم والمناسب لتحسين مهاراتهم 

من حيث مراجعة مدى االلتزام بالشريعة؛
-  يجب أن تعتمد مؤسسة الخدمات المالية 
تطبيق  اعتمادها  في  الشفافية  اإلسالمية 
أحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها الصادرة 
عن علماء الشريعة للمؤسسة، ويجب على 
الشرعية  الهيئة  بقرارات  االلتزام  المنشأة 
عدم  سبب  عن  اإلفصاح  أو  المركزية 

االلتزام .
اإلسالمية  المالية  المنشآت  على  يجب   -
حسابات  ألصحاب  المعلومات  توفير 
األرباح  توزيع  أسس  حول  االستثمار 
نسبة  وخاصة  االستثمار  حساب  فتح  قبل 

المشاركة في األرباح والخسائر.

مراجع:
اإلدارة  أحمد،  محسن  الخضيري،   )1
معهد   ،  21 رق  ندوة  وقائع  اإلسالم،  في 
اإلسالمي   ) البنك  والتدريب،  البحوث 

للتنمية، جدة، السعودية.
في ضبط  الشرعية  الحوكمة  دور  من«   *
اإلسالمية  البنوك   : المصرفية  العمليات 

األردنية نموذجاً« 
في  بحث  حلقة   : مادة  لمتطلبات  استكماالً 

العمليات المصرفية
إعداد : أسامة فتحي أحمد
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التأمين  عن  الحديث  في  الخوض  قبل 
لنا  قدمت  هال  الهيئة  ودور  اإلسالمي  

خلفية عن تاريخ التأمين في السودان؟
في عام 1960م تم إصدار أول قانون سمي 
السودان  في  التأمين  على  الرقابة  بقانون 
وفروع  توكيالت   من  يتكون  كان  والذي 
غير  هنالك  تكن  لم  حيث  أجنبية  لشركات 
الخرطوم  شركة  هي  واحدة  وطنية  شركة 
للتأمين والتي قامت بتأسيسها نقابة البصات 

والعربات األهلية إال أن المعنيين في وزارة 
عمليات  أن  السودان الحظوا  وبنك  المالية 
يترتب  عقود  أنها  من  الرغم  على  التأمين 
اثرها مستقبال وفي معظمها خاصة بالحياة 
تأمينات  واقصرها  والعامة  األجل  طويلة 
التي  والجوي  النهري  البضائع  على  النقل 
بذلك  تنص  كما  البضاعة  بوصول  تنتهي 
لذلك  عليها  االتفاق  تم  التي  التأمين  وثيقة 
رئاستها  توجد  الشركات  معظم  أن  وجدوا 
خارج السودان وتقوم بتحويل أقساط التأمين 
أن  المحتمل  ومن  بالخارج  رئاستها  إلى 
تصفى الشركة أو توقف نشاطها قبل نهاية 
حامل  يتضرر  وبالتالي  التأمين  عقود  مدة 
مسؤول  أو  وكيل  وجود  عدم  من  الوثيقة 
في  الخارجية  الشركات  عن  ينوب  من  أو 
تحقق  حالة  في  تجاهه  بالتزاماتهم  الوفاء 
األخطار ولذلك تم تكوين لجنة عام 1958م 
بخبراء  واالستعانة  المعنية  الجهات  من 
وضع  مجال  في  خبرة  لديهم  الخارج  من 

المدير العام للهيئة العامة 
للرقــــابة واإلشـــراف عــلى 
التــــأمين لـ )مجـــلة التكـافل 

والتأمين(:
حوار :راقية حسان.
تصوير: كرار أحمد .

أول قــــانون للــــرقابة عــلى 
فـــــي  كــــــان  التــــأمين 
وفـروع  لتـــوكيــالت  1960م 

لشركات أجنبية.

في  الرائد  البلد  السودان  يعتبر 
في  اإلسالمي  التأمين  صناعة 
النظام  من  انتقل  حيث  العالم 
تطبيقه  بدأ  الذي  التقليدي 
النظام  إلى  1960م  العام  منذ 
في  التكافلي  أو  اإلسالمي 
العام 1993م  حيث تم أول تعديل 
للقانون وطبق رسميًا وتم بموجبه 
إنشاء هيئة للرقابة الشرعية العليا 
بين  الفرق  لمعـــرفة  للتأمين 
واإلسالمي  التقليدي  التأمين 
األخير  أضاف  وماذا  التكافلي 
لحملة األسهم والوثائق من حماية 
)التكافل  مجلة  جلست  وضمانات 
والتأمين( إلى المدير العام للهيئة 
العامة للرقابة على الـتأمين )محمد 
موسى( في حديث الثالث ساعات  
حول  لخلفية  بسرده  الحديث  ابتدر 
ومن  السودان  في  التأمين  تاريخ 

التأمين  مفاهيم  في  الغوص  ثم 
هذا  في  الهيئة  ودور  اإلسالمي 

المجال :

قوانين اإلشراف والرقابة وعلى ضوء ذلك 
تم إعداد مسودة قانون الرقابة على التأمين 
وصدر كقانون في 1960م  وحدد السلطات 
شخص  وهو  التأمين  مراقب  شخصية  في 
المالية  وزير  قبل  من  يعين  فنيًا  مؤهل 
يرأس إدارة فنية من مهامه تنفيذ متطلبات 
من  أيضا  التأمين،  على  الرقابة  قانون 
ممتلكات  مواصفات  على  اإلشراف  مهامه 
التي  السياسات  الوحدات الحكومية وتحديد 
يتم بها التأمين إما عن طريق العطاء العام 
عن  أو  لها  المرخص  المحلية  للشركات 
بما  المباشر  والتفاوض  المناقشة  طريق 
يراه مناسب للشركات المرخص لها داخليًا 
التي  والخسائر  المتطلبات  سداد  متابعة  ثم 
طريق  عن  العامة  الممتلكات  لها  تتعرض 
صناديق الوحدات الحكومية  المعنية باألمر 

.
تأمين  على  اإلشراف  ذلك  إلى  أضف 
إدارة  عبر  تتم  كانت  التي  الدولة  واردات 
المالية .ومن  المشتريات المركزية بوزارة 
لوزارة  يتبع  فني  كجهاز  الهيئة  أنشئت  ثم 
المالية معني باإلشراف والرقابة على قطاع 
التأمين والذي يتكون من شركات التأمين ، 
التأمين  وكالء   ، التأمين  شركات  منسوبي 
وجهات محايدة وهم )وسطاء التأمين خبراء 
المسح ومقدري الخسائر (كل تلك الجهات 
والهيئات  كانت معنية بالترخيص االبتدائي 
لها وفق القانون واللوائح ثم التجديد سنويًّا 
التي  التأمينية  والسياسات  للضوابط  وفقًا 

تحددها هيئة الرقابة على التأمين 
 

الغرض  يعتبر  إليه  أشرت  ما  كل  هل 
األساسي والكلي لتكوين الهيئة ؟

أوال  متعددة  أغراض  فللهيئة  ال  بالطبع 
وثائق  حملة  حماية  أي  الحماية  غرض 
التأمين والحفاظ على حقوقهم وفق شروط 
الرقابة  هيئة  تجيزها  التي  التأمين  وثائق 
من  إجازتها  يتم  ثم  بالهيئة  العليا  الشرعية 
قبل مجلس إدارة هيئة الرقابة على التأمين 

من الناحية الفنية والمهنية .
حملة  حقوق  حملة  حماية  الثاني  الغرض 
التأمين حتى  لشركات  المالك  األسهم وهم 

الممارسة  سوء  من  استثماراتهم  تضيع  ال 
اإلدارية والفنية للعاملين التنفيذيين لشركات 

التأمين .
 

ماهي   ، التأمين  على  الرقابة  قانون 
التعديالت التي أدخلت عليه وفقًا لمعطيات 

تطور الحياة السياسية في السودان؟
هنالك  أن  اتضح  العملية  الممارسات  من 
وكذلك  قانون 1960م  في  الثغرات  بعض 
تطلبت  التي  المستجدات  بعض  ظهرت 
تعديل في القانون لمعالجتها فتم عمل مسودة 
بتعديل القانون في العام 1975م إال أن هذا 
التعديل لم يَر النور ثم كانت المحاولة الثانية 
مصير  نفس  مصيرها  وكان  1978م  في 
هو  1960م  قانون  وظل  1975م  مسودة 
بواسطة  السلبيات  وتعالج  الساري  القانون 
إلى  التأمين  منشورات صادرة من مراقب 
أن قامت ثورة اإلنقاذ في 1989م  وبموجب 
سياسة الدولة في التأصيل واألسلمة صدر 
قانون في عام 1993 سمي بموجبه قانون 
)اإلشراف والرقابة على التأمين (  بموجبه 
التجاري  أو  التقليدي  التأمين  إلغاء  تم 
أي  )قرر(  وبه  الشرع  قواعد  يخالف  ألنه 
القمار  وشبيهة  النسيئة  في  الفضل  ربا 
اإلسالمي،  التكافل  بقانون  عنه  واستعاض 
وإنشاء هيئة رقابة شرعية عليا من مهامها 
تكون  حتى  التأمين  وثائق  جميع  مراجعة 
وفقًا لقواعد الشرع كما أن هذه الهيئة ترأس 
هيئات الرقابة الشرعية في شركات التأمين 
كما   ، منها  تصدر  التي  الفتاوى  وتراجع 
الفتاوى والرد على  أن من مهامها إصدار 
االستفسارات التي تصلهم من العاملين في 
الهيئة أو من العاملين في قطاع التأمين في 
كل ما يختص بعمليات التأمين ، وبموجب 
هذا القانون أعطي الخيار لشركات التأمين 
القائمة إما تصفية أعمالها أو توفق أوضاعها 
أن  والبد  الجديد  القانون  لمتطلبات  وفقا 
تراجع النظام األساسي لها حتى تتوافق مع 

النظام األساسي الذي وضعته الهيئة .
في  الثاني  التعديل  كان  2001م   وفي 
قانون  االسم من  تعديل  بموجبه  تم  القانون 
إلى  التأمين  على  الرقابة  على  اإلشراف 
أعطى  كما  التأمين(  على  الرقابة  )قانون 

لوائح  إصدار  صالحيات  الجديد  القانون 
بصورة أوسع لمجلس إدارة الهيئة ولكن من 
الممارسات العملية ظهرت بعض السلبيات 
من عدم التدخل الرقابي في الوقت المناسب 
السلبيات  معالجة  في  الرقابي  والتدرج 
لقانون  الشركات  تصفية  إرجاء  وكذلك 
1925م لذلك أصبح هنالك خلل كبير جدًَا 
من عدم تمكن تطبيق األولويات في الحقوق 
أنشئ  الذي  التأمين  وثائق  لحملة  الخاصة 
وأصبحت  حقوقهم  لحماية  أساساً  القانون 
األولويات وفقاً لما أشار إليه قانون 1925م 
وبكل أسف المشروع في تلك الفترة لم يكن 
عقود  لاللتزامات  تصور  أي  ذهنيته  في 
الحقبة  تلك  في  التأمين ألنها غير موجودة 
الدولة  حقوق  إلى  األولويات  وأرجئت 
العاملين  وحقوق  والعوائد  الضرائب  في 
والمتعاقدين و لم يهتم بحقوق حملة الوثائق 
التأمين  على  الرقابة  قانون  إليه  أشار  كما 
السابق والحالي وهذا القانون مازال ساريا 
على  حاليا  وهو  مسودة  عمل  يستلزم  مما 

طاولة مجلس الوزراء إلجازته.
وضعتها  التي  المتطلبات  هذه  ماهي   

الهيئة؟
أول تلك المطلوبات فصل الحسابات داخل 
الشركة إلى حسابين أساسيين ،حساب خاص 
بحملة األسهم يوضع به رأس المال وعائد 
وريع  أرباح  من  يأتيه  ما  وكل  استثماراته 
كل  منه  ويصرف  األسهم  بحملة  خاص 
وكذلك   بهم  الخاصة  أإلدارية  المصروفات 

الضرائب والزكاة المفروضة عليهم .

أول قانون أنشأ الهيئة تحت 
اإلشـــراف  هيئـة  مسمـــى 
تتبع  التأمين  على  والرقابة 

لوزارة المالية.

شـــركة الخــــرطوم للتــأمين 
أول شـــركة وطنيــــة قــــام 
بتــأسيســها نقــابة البصــات 

والعــربات األهلية.

أول تعـــديل للقـــــانون كــــان 
فــي 1993م طبق بمــوجبــه 
والغير  اإلسـالمي  النظـام 

تقليدي.
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حملة  حساب  فهو  الثاني  الحساب  أما 
فيه  يوضع  حساب  وهو  التأمين  وثائق 
المتحصلة  التأمين  اشتراكات  جميع  ابتداء 
أقساط  منه  يخصم  ثم  الوثائق  حملة  من 
الخاصة  التأمين  ثم عموالت  التأمين  إعادة 
التي  والمطالبات  التأمين  ومنتجي  بالوكالة 
تدفعها الشركة لحملة الوثائق والمصروفات 
اإلدارية الخاصة بالعاملين والخاصة بحملة 
الوثائق ، كما يضاف إلى هذا الحساب ريع 
وهي  التأمين  أموال  من  الناتج  االستثمار 
العامة  واالحتياطيات  الفنية  المخصصات 

والقانونية الخاصة بحملة األسهم .
ومن المتطلبات أيًضا على كل شركة إنشاء 

هيئة رقابة شرعية للشركة لمراجعة أعمالها 
وحساباتها من ناحية شرعية ثم إنشاء هيئة 
مشتركين من حملة وثائق التأمين ويعرض 
العام  نهاية  في  التأمين  أعمال  ناتج  عليها 
ألخذ رأيها في كيفية التصرف في الفائض 
التأميني وكذلك اختيار من يمثلهم في مجلس 
إدارة الشركة مما يترتب عليه ويحرم على  
مبلغ  أي  على  يتحصلوا  أن  األسهم  حملت 
الفائض  ألن  التأمين  عمليات  فائض  من 

بأكمله خاص بحملة وثائق التأمين .
 ماهي الفائدة التي سيجنيها حملة األسهم 

من شركات التأمين؟

العليا  الشرعية  الرقابة  هيئة  أجازت 
األسهم  لحملة  التأمين  على  الرقابة  لهيئة 
بهم  خاصة  لالستثمار  إدارة  يؤسسوا  أن 
حساب  في  الفائضة  األموال  ويستثمروا 
الفنية بصيغة  حملة الوثائق والمخصصات 
المضاربة المقيدة في أوجه استثمار شرعية 
تصل  نسبة  على  يتحصلوا  أن  لهم  ويحق 
إلى )50%( من ريع عائد المضاربة بحيث 
يضمنوا التعدي من جانب إداراتهم في حال 
حدوث تقصير من الموظف وهم المسؤولين 

كنوع من الضوابط .
أن  بمعنى  الشرعية  اإلجارة  إجازة  كذلك 
منح  أي  المال  لرأس  تابع  اإلدارة  مجلس 

بها  النسبة  ألن  نسبة  وليس  مقطوع  مبلغ 
جهالة.

أجمالي  من  محددة  نسبة  هنالك  هل 
االشتراكات للمصروفات اإلدارية؟

تتجاوز  ال  ولكنها  ثابتة  بنسبة  تحدد  لم 
ال)15%(من جملة اشتراكات التأمين.    

 ما الفرق بين التأمين التقليدي واإلسالمي؟
من النواحي الفنية والمهنية البحتة ال يوجد 
فائض  في  األساسي  الفرق  ولكن   ، فرق 
هي  التقليدي  في  مثال  التأمين  عمليات 
أرباح خاصة بحملة األسهم أما في التأمين 
اإلسالمي الفائض خاص بحملة الوثائق وال 

يجوز منحها لحملة األسهم .
ثانياً: بالنسبة للتأمين اإلسالمي أو التكافلي 
الحسابين أي حساب حملة  الفصل بين  يتم 
في  ،أما  الوثائق  بحملة  وحساب  األسهم 

النظام التقليدي فالحساب واحد .

ثالثاً: في التأمين التقليدي مجلس اإلدارة تقوم 
المساهمين  من  العمومية  الجمعية  بتعيينه 
فقط أو من يمثلهم وفي اإلسالمي البد من 
أن يضم مجلس اإلدارة ممثل لحملة الوثائق 

.
هيئة  هنالك  ليس  التقليدي  في  رابعاً: 
في  ولكن  شرعية  رقابة  أو  مشتركين 
اإلسالمي البد من وجود هيئة رقابة شرعية 
والبد من تكوين هيئة مشتركين تمثل حملة 

الوثائق.
خامساً: في التقليدي جميع أرباح االستثمار 
اإلسالمي عائد  األسهم وفي  بحملة  خاصة 

خمســة مميــزات يمتـــاز بهـا 
نظـــام التـــأمين اإلسالمي 
في  تصب  التقليدي  عـــن 
حمــــــاية حمــــــلــة األســـهم 

والوثائق.

فـــــــي  التــــــأمين  ثقـــافة 
زالـــت  مـــــــا  الســـــــــودان 
ضعـيفة ال تتجــاوز الـــ)%20( 

واألسباب متعددة.

المضاربة من أموال حملة الوثائق ال يذهب 

بالمشاركة  بل  األسهم  حملة  إلى  بالكامل 
بينهما .

 على الرغم من كل ما ذكرت من ضمانات 
وضوابط إال أن ثقافة التأمين في السودان 

ما زالت ضعيفة ؟
نعم ثقافة التأمين ما زالت ضعيفة على الرغم 
من قدم الفكرة نسبة التأمين على ممتلكاتنا 
ال)%20(  تتجاوز  ال  والخاصة  العامة 
الكوارث  خاصة  الكوارث  حالة  وفي  لهذا 
الطبيعية كالسيول والفيضانات تعاني الدولة 
والمواطن من معالجة الموقف أو تعويض 
المتضررين خالف الدول األخرى التي بها 

كل شيء مؤمن عليه حتى الحياة بل حتى 
مثال  كالزواج  اليومية  الحياتية  المشكالت 

مؤمن عليه .
الدول  بقية  حذو  الدولة  تحذو  ال  لماذا   
وتفرض التأمين إجباريًا كما هو معمول به 

في التأمين على السيارات مثالً؟
في عام 1971م أصدر وزير المالية قراًرا 
والمناطق  االستراتيجية  المؤسسات  بإلزام 
المهمة كمناطق اإلنتاج سواء كانت عامة أو 
خاصة بما فيها األسواق والمحال التجارية 
حيث  إجباريًا  التأمين  بضرورة  إلزامها  و 
كان هنالك تنسيق بين أجهزة الدولة جميعاً 
أو  مصنع  أي  رخصة  تجديد  يتم  يكن  ولم 
محل تجاري إال بإحضار وثيقة تأمين .هذا 
المنشور مازال ساريا حتى اليوم ولكن ليس 
الحكم  تطبيق  بعد  خاصة  تنفيذية  آلية  له 

الفيدرالي .
 ماهي األسباب؟

عدم  من  إليه  أشرت  ما  إلى  باإلضافة 
التنسيق بين الجهات المعنية وتطبيق نظام 
في  تتمثل  أسباب  هنالك  الفيدرالي  الحكم 

عدم وجود الخبرات كما كانت في السابق 
التقاعد  سن  إلي  جميعها  وصلت  أن  بعد 
بسبب  الخبرات  تراكم  ضعف  أيضاً   ،
الدورات  التدريبية خاص  الدورات  ضعف 

الخارجية .
 سؤال يتبادر إلي أذهان الجميع وهو هل 
يجوز لحامل الوثيقة استرداد قيمة الوثيقة 

متى ما أراد ؟
ليس  ولكن  ناحية شرعية  من  له  يحق  نعم 
توقيع  تاريخ  انتهاء  قبل  بل  أراد  ما  متى 
الوثيقة كما ال يتم استرداد المبلغ كامال بل 
يتم  حيث  الشركة  مع  التعاقد  لشروط  وفقًا 
خصم المصروفات اإلدارية التي تم االتفاق 
عليها بين حامل الوثيقة والشركة ولكن ال 
يحق إلغاء الطرف الثالث في حالة التأمين 
ترخيص  منح  يتم  حيث  السيارات  على 

للسيارة وفقاً لشرط التأمين .
للتجاوز  الخسائر  نسبة  ارتفاع  حالة  في   
قيمة ماهو موجود في حساب الشركة كيف 

يتم تغطية هذه الفجوة ؟
عجز  وجود  حالة  وفي  شرعية  ناحية  من 

يقوم  الوثائق  أو حساب حملة  في صندوق 
العجز كقرض  بسداد  حساب حملة األسهم 
ثم يسترد القرض الحسن من الفوائض التي 

تنتج في السنوات القادمة .
هو  السودان  أن  للعالم  معروفاً  أصبح   
نظام  تطبيق  مجال  في  الرائدة  الدولة 
التأمين اإلسالمي هل هنالك ميزات أخرى 

يتميز بها في هذا المجال؟
ضمان  صندوق  إنشاء  يتم  مرة  ألول  نعم 
على  الرقابة  لقانون  وفقاً  الوثائق  حاملي 

التأمين للعام 2001م.
تنظم  والئحة  وسكرتارية  أمناء  كمجلس 
فيه  توضع  استثماري  وحساب  أعماله 
اشتراكات شركات التأمين ومن اهم مهامه 
شركات  تصفية  وإقراض  الضرر  جبر 
حتى  اإلجبارية  التصفية  حالة  في  التأمين 
الصندوق  ،هذا  الوثائق  حملة  يتضرر  ال 
هو أحد أجهزة الهيئة لإلشراف على قطاع 
شركات  اشتراكات  من  موارده  التأمين 

التأمين بنسب محددة وفقاً لالئحته.

السودان أنشأ أول صندوق 
ضمــــان لحــــامـــلي الـــوثائق 
التأمينية كأحد أجهزة الهيئة.
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تتواتر  التي  االقتصادية  والتقارير  األخبار 
القطاع  مسارات  عن  وآخر  وقت  بين 
إلى  االطمئنان  على  تبعث  ال  التأميني 
من  يحذَّرون  الخبراء  بعض  دعت  درجة 
التأمين  قطاع  عليها  سيقبل  فادحة  خسائر 
في السعودية بشكل عام ، إن لم تكن هناك 
حلول سريعة لشركات التأمين المدرجة في 
أوضاعها  لتدارك  السعودية،  المال  سوق 
 24 أن  إلى  مشيرين  األوان.  فوات  قبل 
جزءاً  فقدت   34 أصل  من  مدرجة  شركة 
منها 8 شركات  المال،  رأس  من  أكثر  أو 

خسرت ما نسبته 50% من رأس المال.
التي  تلك  الدراسات، مثل  ورغم أن بعض 
شركات  على  »أرقـام«  أجرتها  كانت 
األرباح  أن  أظهرت  السعودية  التأمين 
المجمعة لـ 31 شركة تأمين مدرجة بالسوق 
إلى 698  بنسبة 52 %  ارتفعت  السعودي 
مليون لاير قياساً بأرباح قدرها 459 مليون 
عام  من  الفترة  نفس  خالل  سجلتها  لاير 
2011م. إال أن 10 شركات من أصل 34 
شركة، تستحوذ على 75% من حجم سوق 
التأمين في المملكة، بحسب النصف األول 
للعام الجاري. ما يدل على أن هناك تفاوتاً 
إلى  التي وصلت  الشركات  أداء  في  ًكبيراً 

34 شركة. 
مراقب  أي  يستنتجه  أن  يمكن  ما  إن 
لتناقضات هذا الواقع التأميني هو أن السبب 
إما أن يعود لحداثة الشركة، حيث إن هذه 
الشركات لم تصل بعد إلى الذروة التشغيلية، 
ولم  التأسيس  مرحلة  في  زالت  ما  أنها  أو 
تقتطع حصة سوقية بعد، أو أنها تعاني من 
على  سلباً  يؤثر  مما  عالية،  تشغيلية  كلفة 
تساؤل  من  أكثر  يضع  ما  وهذا  التنافسية، 
ومزاولة  الشركة  استمرار  إمكانية  حول 
األنشطة. مشيرين إلى أن عمليات االندماج 

واالستحواذ ستكون نتيجة حتمية لعدد كبير 
من الشركات التي عانت من ارتفاع تكلفة 
من  حصتها  اقتطاع  تستطع  ولم  التشغيل، 

السوق.
قطاع  تواجه  التي  التحديات  أبرز  إن 
بلغت  التي  المصروفات  نسبة  هي  التأمين 
17% كمتوسط للقطاع، ولكن على مستوى 
ذلك،  من  أعلى  فهي  الشركات،  بعض 
نسبة  ألن  الشركات،  لهذه  تهديداً  وتشكل 
المصروفات مؤشر مالي يقيس العالقة بين 

مصروفات الشركة وأقساطها المكتتبة.
وال يقل أهمية عن هذا انحصار التنافس في 
مجاالت ضيقة من التأمينات بين الشركات، 
والمالحظ جلياً في سوق التأمين حاليا أنها 
محددة  مجموعة  على  مقتصرة  تزال  ال 
بينما هناك عديد  والمنتجات،  األنشطة  من 
مثل:  بداياتها  في  تزال  ال  المجاالت  من 
الهندسية  والتأمينات  االدخارية  التأمينات 
وتأمينات النقل والتأمين البحري والتأمينات 
التجارية وغيرها، تحتاج إلى تفعيل من قبل 

شركات التأمين.
حول  الرؤية  تبرز  الواقع  هذا  ظل  وفي 
أهمية االندماج بين شركات التأمين خاصة 
بالنسبة للشركة التي مر عليها أكثر من أربع 
الخسارة  دائرة  في  تزال  ال  وهي  سنوات 
التحديات  القدرة على مواجهة  لديها  وليس 
والخبرات  المادية  اإلمكانات  أو  المستقبلية 
وتحقيق  النمو  على  تساعدها  التي  البشرية 

أرباح.
بل إن عمليات االندماج واالستحواذ ستكون 
الشركات  من  كبير  لعدد  حتمية  نتيجة 
التشغيل،  تكلفة  ارتفاع  من  عانت  التي 
فهي  سوقية،  حصة  اقتطاع  تستطع  ولم 
وإعالن  التصفية  إما  خيارين:  أمام  اآلن 
الخسارة والخروج من السوق، أو االندماج 
وخلق  أخرى،  شركات  من  واالستحواذ 
تحقيق  على  قادرة  تكون  جديدة  كيانات 
القائمة  المشكالت  على  والتغلب  األهداف 
سيساعد  ما  مستقبالً،  المتوقعة  أو  حالياً 
الشركات على تعزيز موقفها المالي ودعم 

قدراتها التنافسية. 
هذه  مواجهة  في  مخرج  عن  البحث  في 
في  التأمين  قطاع  يواجهها  التي  التحديات 
: هل تطرح  نفسه  السؤال  يفرض  المملكة 
نفسها  اإلسالمية  والتكافل  التأمين  صيغة 
الذي  وما  النفق،  هذا  من  للخروج  كخيار 

عليها فعله لتمأل هذا الفراغ؟!.

أكاديمي وكاتب سعودي
Binsabaan.com

 

الصيغة التكافلية هل تمأل هذا الفراغ؟

أ. د/ صالح بن سبعان

بيت التأمـين المصـرى السعــودى

أولـى شركات التأمين التكافـلى فى مصـر
تعمـل وفقــاً ألحكام الشريعـة اإلســـالمية

تمارس جميع أنواع تأمين الممتلكات والمسئوليات

الشركة اإلسالمية العربية للتأمين ( سالمة-اإلمارات)
شركة التوفيق للصناديق االستثمارية ( جزر الكيمان البرطانية )

بنك فيصل اإلسالمى المصري.
بنك التمويل المصري السعودي

شركة البركة ( السعودية )  

التأمين ضد إخطار الحريق
التأمين التكميلى على السيارات
التأمين التكميلى على السيارات

التأمين البحرى و البرى على البضائع
التأمين البحرى و البرى على الضائع

التأمين على أجسام السفن
التأمين ضد الحوادث المتنوعة
التأمين ضد الحوادث المتنوعة

التأمينات الهندسية
التأمين الطبي و الرعاية الصحية

تأمين المشروعات التجارية والمهنية
تأمين مساعدات السفر

تأمين رحالت الحج و العمرة

طبقا لمبادئ التأمين التكافلى فإن المؤمن له يعتبر شريكا  في الفائض الذى يتحقق بأذن هللا في نهاية العام 
حيــث يتــم تـــوزيع ما مقـــداره %40 كــحد أدنى مـن فــائـض النشــاط التــأمـينى عــلى حمـلــة الوثــائق 

Web Site- www.esih.com.eg

EGYPTIAN SAUDI INSURANCE HOUSE

أسسها نخبة من رواد الفكر التكافلي بالعالم العربي

المركز الرئيسى : ۱٥ شارع مصدق - الدقي - جيزة
تلـيفون : ۰۲۰۲۳۳۳۷۷۹۹۷ ( ۱۰ خطوط ) 

فـــاكس : ۲۰۲۳۷٤۹٥۹۱٦
فرع مدينة نصر: ۳۸ شارع عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرة 

تليـفـون : ۲٦۷۱۷۰۸۱ - ۲٦۷۱۷۰۸۲ - ۲۲۷۰۱۸٤۳ - 
۲۲۷۰۱۸۲٤ - فاكس: ۲۲۷٥۳٥٤۱

فرع المهندسين : ۷۷ شارع شهاب - المهندسين - الجيرة .
 تليفـون : ۳۳۰٤٦۳۹۲ - ۳۳۰٤٦۳٥٤ - ۳۳۰٤٦۳٥۷ 

 فـــاكس : ۳۳۰٤٦٥۲٦

فرع اإلسكندرية : ۸۸ شارع طريق الحرية - فؤاد باشا سابقا - اإلسكندرية
تــليـــــفون: ٤۸۰۰۳٦٥/۲۰۳ - ٤۸۰۰٤۱۹/۲۰۳ - 

فـــــــــاكس: ٤۸۰۰٥۸۹/۲۰۳ 
فرع طنطنا : شــارع سعيد - ناصية شارع الجالء  - ميدان الجمهورية 

تليــــفـــون : ۲۰٤۰۳۲۹۸٥۲۳ - ۲۰٤۰۳۲۹۸٥۲٤ -
فــــــــاكس : ۲۰٤۰۳۲۹۸٥۲۳

فرع دمنهور: برج الزهراء شارع  عبد السالم الشاذلى أمام المحافظة بجوار  
بنك باركليز  - تليفاكس : ۳۳۷٤٤۷٥/۰٤٥ 
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خلطة المصداقية، االبتكار 
واإلتقان

البركة   لشركة  العــام  المـدير  يرى  كيــف 
للتأمين  إلمكانيات و قدرات الشركة ؟؟

التأمين   شركات   قدرة   أن  آدم   يقول    -
تستند بشكل  أساسي  على  الكفاءة المهنية 
العالية لمنسوبيها واستيعابها لرسالة الشركة 
وخططها اإلستراتيجية عالوةً على ترتيبات 
إعادة   شركات  مع  التفاقياتها  الشركة 
التأمين  العالمية  ودرجة  المالءة  المالية  
استوعبته   الذي   األمر   الشركات   لهذه  
شركة  البركة  فكرست جهودها من أجل 
ورتبت  البشري  الكادر  قدرات  تطوير 
اتفاقياتها  مع شركات  إعادة  تأمين  عالمية  
من الدرجة األولى  حتى  تضمن  الحماية  
والمؤازرة  وتتمكن  من الوفاء  بالتزاماتها  
كاملة تجاه  حملة  الوثائق  بسداد مطالباتهم  
عن  الخسائر  التي  يتعرضون  لها  في 
ميقاتها ودون  تأخير وهناك عنصرإضافي 
مع  والمتميزة   الوطيدة  العالقة  في  يتمثل 
بنك البركة  السوداني  ومجموعة  أخرى  
الذين   األعمال  ورجال   المصارف   من  
ومستمرة   إضافية   دعم  عناصر  يمثلون  

للشركة .

إحدى  مؤسسات   المحدودة هي  )سودان(  للتأمين   البركة   شركة  
مجموعة  البركة  المصرفية المنتشرة في 15 دولة في العالم وقد 
تم  تأسيسها في العام  1985م لتمارس  نشاط التأمين  علي  النهج 
اإلسالمي  التعاوني  الذي  ال يغنم  فيه رأس  المال  وال يغرم من 
أعمال  التامين  وبموجب  هذا  النهج فان  عمالء  الشركة )المشتركون( 
أو أصحاب وثائق  التامين  يستحقون  فوائض  )أرباح( أعمالهم التأمينية  
عالوة  علي  اشتراكهم في إجازه الحسابات  الختامية  للشركة  واختيار  
فرعًا ومكتبًا    )39( الشركة  ولدى   اإلدارة   يمثلهم  في مجلس   من 

بجانب المقر الرئيسي بالخرطوم. 
البركة   لشركة   العام  المدير  إلى  جلست  والتامين(  التكافل  )مجلة 
والتامين )سودان( المحدودة األستاذ/ ادم أحمد حسن تستجلي معه 
الشركة  ومصادر قوتها وقدرتها  وكيف   بها  تتميز   التي  المميزات  
المدير  ينظر   وكيف   المقدمة   في  سمعتها  تكون  أن  استطاعت  
اإلسالمي  التعاوني  التامين  لمستقبل  للتأمين  البركة  لشركة  العام 
)التكافل(  وماهي  أنواع منتجات التامين  التي  تقدمها  وغيرها من 

التساؤالت  فكان  الحصاد هذا  الحوار :-

المدير العام لشركة البركة للتأمين: األستاذ/ أدم أحمد حسن - مجلة التكافل 
و التأمين 

نسعى العتماد التأمين كمادة أساسية في المناهج الدراسية 
للمرحلة الثانوية

ما الذي  يميز شركة  البركة للتأمين عن  
مجال   في  العاملة  الشركات  من  غيرها 

التامين ؟؟
للتأمين   البركة  شركة   أن  آدم   يرى    -
واإلبتكار    التعامل  في  بالمصداقية   تتميز  
وباإلتقان  وجودة  الخدمة  ويتمثل  ذلك في 
االلتزام بسداد مطالبات العمالء وااللتزامات 
األخرى  في مواقيتها  دون  تأخير  إضافة  
والخسائر   المخاطر  تقليل   في  لمساهمتها 
وتقديمها لالستشارات  الفنية  التي  تقدمها  
الشركة  كخدمات  مصاحبة  للوثائق  خدمة  
الخدمات اإلضافية  تجسد  لعمالئها  وهذه 
ذات  كفاءات  ولنا   العمالء  مع  التعاون  

مقدرات  عالية  في هذا  المجال. 

التأمين  وثائق   أنواع  عن  حدثتنا   هال  
العام التي تقدمها الشركة؟؟

- يقول  آدم إن الشركة  تقدم  نحو  خمسة 
وعشرين منتجاً تأمينياً تمثل وثائق  الحريق  
الوثيقة   وهذه   بها،  الملحقة   واألخطار  
تغطي أخطار الحريق والصواعق والتماس  
األسالك الكهربائية  كما  يمكن أن  تغطي 
الطبيعة  األخطار  العميل   رغبة   حسب  
وخسائر الشغب واإلضطرابات  باإلضافة  
إلي  وثيقة  التأمين  البحري  التي  تغطي  
ا  البضائع  المنقولة  بحراً  أو بًرا  أو جوًّ
من موقع  بداية  الرحلة إلي  نقطة  النهاية  
وماكيناتها  السفن  هياكل  تأمين  بجانب 
ومسؤولياتها ووثيقة  تأمين  السيارات  التي  
يتعرض  التي  المدنية  المسؤولية  تغطي 
يتضرر  ثالث(  طرف  )أي  الغير   لها 
المؤمنة  السيارة  أو  المركبة  استعمال  من 
تحدث  التي  التلفيات  التعويض عن  بجانب 
اإلصطدام  مثل  السيارة  أو  المركبة  لجسم 
وهناك  والسرقة  والحريق  واإلنقالب 
التي  المخاطر  كل  تغطي  هندسية  تأمينات 
تتعرض لها اآلليات واألجهزة اإللكترونية 
تردد  عن  الناشئة  األعطال  ذلك  في  بما 
الكهربائي  وااللتماس  الكهربائي  التيار 
اآللي  الكسر  تغطي  هندسية  وثيقة  وهناك 
التشييد  أخطار  كل  عن  تعوض  وأخرى 
الحوادث  تأمينات  أما  التركيب  وأخطار 
إصابات  تأمين  تغطيات  فتشمل  المتنوعة 
وتأمين  والمصانع  المنشئآت  لعمال  العمل 

ألصحاب  بالنسبة  الشخصية  الحوادث 
المنشئات  في  والعاملين  المختلفة  المهن 
المدنية  المسؤولية  وتأمين  والمؤسسات 
تجاه الجمهور بجانب التأمين على النقد في 
آلخر  موقع  من  المرحل  النقد  أو  الخزينة 
األمانة   خيانة   والتأمين  ضد  العام  خالل 
للعامين  والمستخدمين كما أن هناك وثيقة 
 BBB(( المصارف  لتغطية  شاملة  تأمين 
ضد   Bankers Blanket Bond
نتيجة  كانت  سواء  النقد  إدارة  مخاطر  كل 
للسطو أو السرقة أو اإلختالس أو التزوير 
أو الخطف كما تشمل التغطية أيضاً جرائم 

الكمبيوتر.
منتجات لحماية الدخل واألسرة

تأمين   وثيقة  إلي   كذلك  آدم  السيد/  اشار 
والتي   ) ومسؤوليات  هياكل   ( الطيران 
تغطي هياكل الطائرات ضد كآفة الحوادث 
واالنفجارات   والحريق  كالصواعق  
وخطف   والسرقة   واالرتطام   والتصادم 
الطائرات بجانب  تأمين  المسؤوليات تجاه 
تتضرر  جهة   وأي   والبضائع   الركاب 
هناك  أن  موضحاً   الطائرة   تشغيل   من 
وثيقة  لتأمين  األنعام  )الثروة الحيوانية ( 
تغطي  الضأن  واألبقار  والماعز  واإلبل  
والخيول  ضد السرقة واإلصابات والحريق 
الحوادث   أو  المرض  بسبب  والنفوق  

وخطر اإلجهاض.
تأمين  مجال  في  متعاظم  نشاط  للشركة 
السفر  التي  تغطي  وثيقتها صاحب الوثيقة 
الرعاية  له  وتقدم  أثناء سفره خارج وطنه 
الطبية عند وقوع حادث أو مرض للمؤمن 
وطنه  إلى  إعادته  تكاليف  عنه  وتتحمل  له 
عالوة على تكاليف عالج األسنان الطارئ 
وتكاليف سفر أي فرد من أسرته أو المرافق 
الجثمان  إعادة  وتكاليف  لوطنه  إلعادته  له 
إلى بلد اإلقامة )في حالة وفاة المؤمن عليه( 
وتتحمل عنه كذلك تكاليف فقدان المستندات 
الشخصية األساسية كجواز السفر ورخصة 
وتذاكر  والحقائب  الهوية  وبطاقة  القيادة 
في  التأخير  عن  التعويض  بجانب  السفر 
وصول الحقائب ونفقات تأخير رحلة متعاقد 

عليها.

ما هي منتجات التكافل التي تقدمها شركة 
البركة؟؟ 

من  العديد  الشركة  تقدم  الجانب  هذا  في 
الذي  الجماعي  التكافل  وأهمها  المنتجات 
عندما  أو  العجز  أو  الوفاة  حاالت  يغطى 
يتعرض المؤمن له ألحد األمراض الخطرة 
السكتة    - الذبحة   – القلبية  النوبة  مثل 
الشريان  عمليات   _ السرطان   – الدماغية 
التاجي - الفشل الكلوي ، أما التكافل لحماية 
فى  المشترك  لدخل  حماية  فيحقق  الدخل 
بسبب  الدائم  الكلى  عجزه  أو  وفاته  حالة 
حادث أو مرض باإلضافة إلى توفير الدخل 
تعرض  إذا  الحياة  قيد  للمشترك وهو علي 
اإلزالة  أو  الفقدان  أو  للهالك  دخله  مصدر 
أو التوقف عالوةً على مزية أخري عبارة 
لزومه  حالة  في  يوميًا  له  يدفع  مبلغ  عن 
بجانب  حادث  بسبب  المستشفى  سرير 
نفقات  توفير  الذي يضمن  التكافل األسرى 
حالة  فى  المشترك  أسرة  ألفراد  المعيشة 
التعليمي  والتكافل  وفاته   أو  الكلى  عجزه 
الدراسية  المصروفات  توفير  يضمن  الذى 
في  الثانوية  أو  الجامعية  للمرحلة  للطالب 
حالة الوفاة أو العجز الكلى للمشترك )ولى 
األمر( خالل فترة االشتراك  باإلضافة إلي 
مزية أخرى تدفع للطالب في كل األحوال 
بلوغ  عند  وذلك  حيًّا،  المشترك  ظل  إذا 
هناك  أن  كما   ، الجامعية  المرحلة  الطالب 
مزية أخرى تدفع للطالب في حالة  تخرجه 
حماية  وثيقة  أن  إلى  مشيًرا  الجامعة  من 
المرهون تضمن الوفاء بما عجز المدين عن 
سداده للدائن من دين موثق برهن في ذمته 
والمبلغ الذي يتم الوفاء به هو جميع أقساط 
الدين المتبقية الواجب على الملتزم ) المدين 
تاريخ  من   ) الدائن   ( له  للملتزم  دفعها   )
وفاته أو عجزه الكلى الدائم حتى انتهاء فترة 
فتهدف  الطبي  التكافل  وثيقة  أما  االشتراك 

تعتمد»البركة«على ثالثية: 
المصــــــداقيــــة، اإلتقــــــان 

واالبتكار. 

 نتعامل مع  شركات  إعادة 
تأمين  عـــالمية ذات مــالءة 

مالية عالية.
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إلي توفير نفقات الخدمات الطبية التي تقدم 
األطباء  أجور  وتشمل  التغطية  من  للمنتفع 
والفحص السريري والمخبري و الشعاعي 
واالختصاصية  الفيزيائية  والمعالجة 
ونفقات  واألدوية  الجراحية  والعمليات 
اإلقامة في المستشفى ونفقات العالج خارج 
البالد إذا استدعى األمر وهناك منتج آخر 
لحماية التمويل  وهو يهدف إلى تسهيل تبادل 
المصارف  بين  واالئتمان  التمويل  وسائل 
سداد  بضمان  الشركة  تقوم  إذ  وعمالئها 
فى  للمصرف  المستحق  للمبلغ  المقترض 
التمويل ألى خطر  تعرض موضوع  حالة 
أو تلف أو فى حالة وفاة المقترض أو عجزه 

الكلى الدائم أو إعساره.
وأشار آدم إلى منتج التكافل المعاشي الذي 
يوفر مبلغاً للمستفيد كمعاش يستعين به على 
ظروف الحياة ومنتج شعيرتي الحج والعمرة 
المشترك  يطلبها  التي  المبالغ  يوفر  الذي 
العمرة  أو  الحج  شعيرة  أداء  من  ليتمكن 
وذلك بتوفير النفقات التي يحددها المشترك 
لضمان وتمكين المشترك من أدائه لشعيرة 
الحج أو العمرة وفى حالة وفاته أو عجزه 
قبل إكمال المبلغ المحدد في الوثيقة فسوف 
تتكفل الشركة بإكمال مبلغ الحج أو العمرة 
وتكليف أحد أقربائه للقيام بأداء شعيرة الحج 
منتج  أيضاً  وهناك  عنه.  نيابة  العمرة  أو 
إنعاش  إلى  يهدف  الذي  المعامالت  حماية 
الزدهارها  وصوالً  المصرفية  المعامالت 
المنتج  وهذا  وحمايتها.  عليها  والمحافظة 
وكافة  االجتماعي  التمويل  معامالت  يشمل 

القروض كما يشمل تغطية المودعين.
نسعـــى إلدخـــال التــــأمين في 

مناهج التعليم
شركة البركة للتأمين تعمل على بث ورفع 
ثقافة الوعي بالتأمين ما هي جهودكم فى 

ذلك ؟؟ 
ومجهوداتها  الشركة  سعي  آدم  يؤكد 
حيث  بالبالد  التأمين  ثقافة  رفع  فى 
فـــى  والمحــــاضرات  النـــدوات  تعقد 
إلى  مشيًرا  المختــلفة  الســودان   أقـــاليم 
أن هـــذه النـدوات ضمت العديد من القادة 
ذات  في  األعمال مؤكداً  التنفيذيين ورجال 
لنشر  األمثل  الوسيلة  ليست  أنها  الوقت 
أن  يجب  التوعية  إن  إذ  التأمينية  الثقافة 
التأمين  مواد  تفرض  بأن   ، شاملة  تكون 
السودان حتى  الدراسية في  المناهج  ضمن 
يستوعبها الطالب ويحفظون قواعد التأمين  
النتائج  تحقيق  أجل  من  وأنواعه  وأهميته 

األذهان  في  عالقًا  التأمين  ويكون  المرجوة 
بقية  اإلنسان  مع  وليسير  الصبا  عهد  منذ 
حياته مبيناً استعداد سوق التأمين  السوداني 
لبذل  الحاجة  مؤكداً  العلمية  المادة  لتوفير 
مزيد من الجهود مع وزارة التربية والتعليم  
وأكد أن  الشركة  سوف تساهم في تكاليف 
توفير  كتاب  التأمين  مجاناً وستعمل  كذلك 
علي تدريب  معلمي  التأمين  وجلب أساتذة 
من الواليات  لتدريبهم  حتى  يتمكنوا في 
مدربين   يكونوا   أن  من  التالية   المرحلة  

لغيرهم.
تجاه  االجتماعية   واألنشطة   المبادرات  
بين   العالقات  بناء   ركائز  أحد  المجتمع 
الشركة  والمجتمع  ماذا  قدمتم  في هذا  

االتجاه؟؟
االجتماعية  المسؤولية   إن  آدم   يقول    -
هذا  الشركة  وتولي  أهدافنا  أهم  أحد  تمثل 
وتمد  تساهم   إذ  قصوى  أهمية  الجانب 
شرائح  من  للعديد  والمساعدة   العون   يد 
المجتمع  وتتضامن  معها  وتخصص مبالغ  
لجنة  عبر  عام  كل  بتوزيعها  تقوم  مقدرة 
مختصة وأغلب اإلعانات تخصص للعالج 
كما  وماسة  ملحة  إليه  الحاجة  أن  باعتبار 
تساهم  الشركة  مع  بقية  الشركات  في 

تخفيف آثار الكوارث. 
ماذا  عن مجال  التدريب  للكوادر العاملة  

في الشركة ؟؟ 
- يؤكد آدم أهمية  تدريب الكادر  البشري 
مبيناً  أن الشركة  تقوم  بتدريب  منسوبيها  
من  وخارجياً  داخلياً  مدروس  منهج  عبر 
البشري  المال  رأس  وتطوير  ترقية   أجل 
ولضمان تقديم الخدمة لعمالئها وفق أحدث 
التدريب  أن  موضحاً  األساليب  وأفضل 
يمثل رأس الرمح لشركات التأمين  وكآفة 
شركات الخدمات ولذا كان من الالزم العمل 
للوفاء   والجودة   التميز  أجل  من  الدؤوب 
بمتطلبات العمالء  مشيراً إلي  أن الشركة  
لمقابلة  مقدرة   سنوية   ميزانيات   ترصد 

تكاليف التدريب .
التأمين  مستقبل  إلى  تنظر  كيف 

اإلسالمي بعد أن شهد العالم في السنوات 
األخيرة أزمةً وانهياراً في أسواق العالم؟ 

 – يقول  آدم  إن  التأمين اإلسالمي  في 
تكافلي   تبادلي  تعاون  نظام   هو  األصل  
التي   األخطار   الحماية  من  إلي   يهدف  
وهذا  النظام  في  مشترك  ألي  تحدث  
يشجع  على  اإلسالمي ال  التعاوني  النظام 
التضامن  روح  فيه  تغلب  إذ  االستغالل  
تعظيم  على  الحرص  فيه  ويقل  والتعاون 
الربح إذ ال يستفيد المؤسسون من أرباح أو 
تماماً  منفصلة  وحساباتهم  الشركة  فوائض 
عن حسابات حملة الوثائق وتستثمر لهم في 
عليهم  ويوزع  لصالحهم  إستثمارية  أوعية 
عائد استثماراتهم أكد آدم أن  االزمة  المالية  
العالمية  لم تؤثر كثيراً علي قطاع  التأمين  
اإلسالمي  نظراً  ألن المنهج المتبع في فقه 
وضوابط المعامالت المالية اإلسالمية كان 
المؤسسات  هذه  حمى  قوياً  وحاجزاً  واقياً 
واقع  أن  مضيفا  اإلنهيار  مخاطر  من 
المضاربات  قائم علي   الراسمالي   النظام 
والشركات   المؤسسات  تنتهجها  كانت  التي 
المشتقات  وخاصةً  وأمريكا  أوروبا   في  
تلك  فإن  الغالب  وفي    )Derivatives(
كانت عبارة عن مراهنات ال  المضاربات 
ألي  حقيقي  إنتاج  على  تشجع  أو  تساعد 
وصلت  التي  واألسعار  خدمات  أو  سلعة 
إليها كانت مضخمة وغير حقيقية مما أدى 

آدم: التــامين اإلســالمــي 
مدخل للـــدعوة  لإلســالم 
ونسـعى  إلعطـــاء مثـــــال 
جاذب للتـــامين التعـــاوني 

اإلسالمي.

إلى إنهيار تلك األسواق المالية وفقد العديد 
من األشخاص  والمؤسسات ألموالهم وقيمة 
المالية ألنهم ما كانوا يعرفون أن  أوراقهم 
يمنع  شريفاً   نبوياً   وحديثاً  توجيهاً  هناك 
ولذلك  الفرد  يملكه  ال  ما  وبيع  الغرر  بيع 
كانوا يبيعون ما ال يملكون والرسول )ص( 
التأمين  أما  تملك(   ال  ما  تبع  ال   ( يقول: 
صندوق  بمثابة  فهو  اإلسالمي  التعاوني 
االستغالل  بعدم  يلزم  ومنهجه  خيري 
الربوية  المصارف  في  االستثمار  وعدم 
نجاة  أن  آدم  المحرمة. ويرى  الفائدة  وأخذ 
األزمة  من  اإلسالمية  المالية  المؤسسات 
باالقتصاد  عصفت  التي  العالمية  المالية 
العالمي يجب أن تُبَيَّن ويشرح أسبابها حتى  
يتم تعزيز  ثقة  المستثمرين المسلمين في 
المسلمين  غير  ويدعو  االسالمي  االقتصاد 
إلعتماده ونقل  استثماراتهم  إلي  المصارف 
اإلسالمية وإلى التأمين اإلسالمي وضرورة 
تأسيسهم لشركات ومصارف ملتزمة بمنهج 
االقتصادي  النظام  أن  مؤكداً  اإلسالم  
الشريعة  أحكام  علي  المعتمد  اإلسالمي  
بل  وهمية  أنشطة  يمارس  ال  اإلسالمية 
يقوم بأنشطة ومبادالت وعمليات إنتاج سلع 
الحقيقية  التكاليف  ويعتمد  حقيقية  وخدمات 
بالمصداقية   يتسم   كما  والخدمات  للسلع 
والتكافل   والتعاون   والشفافية  واألمانة  

والتضامن بين أطراف العقد.
االقتصاد  نظرية  صحة  أثبت  نجاحنا 

اإلسالمي
بصفتك خبـيراً  فـــي  التــــأمين اإلســــالمي  
التأمين  شركات  مساهمة  إلي  تنظر  كيف 

اإلسالمي؟  
 يؤكد آدم  أن  شركات التأمين  اإلسالمي  
أدخـلــــت  قطـــاعاً كبيراً من المجتمع في 
عن  عازفين  كانوا  أن  بعد  التأمين  نشاط 
التأمين ألسباب دينية لذا فقد  وسع التأمين 
خدمات  من  المستفيدين  قاعدة  اإلسالمي 
األقساط  حجم  زيادة  في  وساهم  التأمين 
المكتتبة كما أن الممارسة أثبتت أن شركات 
في  العالم  في  اإلسالمي  والتكافل  التأمين 
اإلقبال  شدة  بسبب  سريع  وانتشاٍر  تناٍمٍ 
المجتمعات غير اإلسالمية  عليها حتى في 
وسوف يشهد العالم بإذن هللا انتشار شركات 
التكافل اإلسالمي في أوربا وآسيا وأمريكا 
بالتزام  مرهون  وهذا  العاجل  القريب  في 
إدارات الشركات اإلسالمية والعاملين فيها 
وأدبياته  اإلسالمي  التعاوني  التأمين  بصيغ 
الكفاءة  توفر  مع  وبأخالقياته  المعتمدة 

المهنية العالية. 

  ويري آدم أن االقتصاد اإلسالمي الحديث 
قبل  قواعد وضعها اإلسالم  اُستُنبَِط من  قد 
نجاح  التجربة  وأثبتت  قرنا  عشر  أربعة 
المصارف اإلسالمية الملتزمة بقواعد العمل 
تأثرها باألزمة  المصرفي اإلسالمي وعدم 
التجربة  هذه  فإن  ثم  ومن  العالمية  المالية 
أن  يمكن  ولذا  النظام  هذا  صالحية  تؤكد 
للدعوة اإلسالمية  النجاح مدخالً  يكون هذا 
عبر اإلقناع بصالحية اإلقتصاد اإلسالمي 
مشيراً إلى أن شركته قد استحدثت مؤخراً 
والعمرة  الحج  تكافل  مثل  جديدةً  منتجاٍت 
األمر  الزواج   وتمويل  التعليمي  والتكافل 
المجتمع  تطلعات  من  الكثير  يحقق  الذي 
األسس  مع  التأمينية  التغطيات  تواؤم  مع 
المتوقع  ومن  اإلسالمي   للتأمين  الشرعية 
أن ينتشر هذا النموذج وينمو أكثر كما أن 
تلبي  من واجباتنا أن نبتكر منتجاٍت جديدةً 
المجتمع في إطار مبادئ الشريعة  حاجات 

االسالمية .
األسواق  الى  االنتقال  الى  تنظر  كيف 
ثقافة  ونشر  التأمين  مجال  في  العالمية 

التأمين االسالمي ؟؟
- يؤكد آدم أ ن االنتقال الى األسواق العالمية 
اإلسالمي  التأمين  ثقافة  نشر  على  يعمل 

ويحقق التجويد واالرتقاء بمستوى الخدمات 
في  ويرسخ  االنتشار  يحقق  كما  المقدمة 
وأفضليته  التأمين  نظام  صالحية  األذهان 
فيها  الخطوة  وهذه  التقليدي  التأمين  على 
من الخير الكثير لشركات التأمين اإلسالمي 
ود خدماتنا ونؤهل كوادرنا  ولكن علينا أن نّجِ
ونستخدم  بالتأمين  المرتبطة  المعارف  بكل 

أحدث النظم والتقنيات.
الخطــط والــرؤى واألهــــداف  مـــــا هي 
إليهـــا  تــــرمي  التـــي  المستقبــليــة 

شركة البركة ؟؟ 
- يقول آدم نتطلع إلى ريادة العمل التأميني 
اإلسالمي  التعاوني  التأمين  بقواعد  الملتزم 
بكوادرنا  والوصول  التأمين  ثقافة  ونشر 
التأمينية إلى أعلى مراتب المهنية وااللتزام 
المهني واألخالقي حتى نجسد عملياً روح 
مثاالً  لنكون  والشفافية  والتكافل  التعاون 
االنتشار  بجانب  اإلسالمي   للتأمين  جاذباً 
السودان  حدود  ليتعدى  الواسع  الجغرافي 
العالم  أنحاء  وبقية  المجاورة  الدول  إلى 
منتجات  الستحداث  الشركة  سعي  مؤكداً 
جديدة وأن لديها موارد بشرية ومادية كافية 

للوصول إلى غاياتها.
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    يعمل االتحاد علي تنمية وتطوير صناعة التأمين في السودان 
التأميني في البالد و زيادة حصيلة إجمالي  )وذلك بنشر الوعي 
أقساط التأمين( كما يعمل علي إرساء األسس الفنية السليمة التي 
يتم علي ضوئها تنظيم وتطوير سوق التأمين السوداني’ بجانب 
مخاطبة السلطات والجهات الرسمية فيما يختص بالعمل التأميني 
كمرفق اقتصادي ورفع المستوى العلمي والفني في سوق التأمين 
عن طريق تبادل الخبرات والمعلومات وإقامة الدورات والندوات 
الخاصة بالتأمين وكل ما يتعلق بالنشاط التأميني من اختصاصات 
وإصدار النشرات والمطبوعات الدورية وغيرها وتمثيل األعضاء 
في المشاورات والمباحثات والمراسالت مع السلطات المختصة 
والسعي لحماية مصالح األعضاء في إطار المصلحة العامة ’ مع 
خلق صالت مع اتحادات التأمين في العالم بغرض تبادل الخبرات 

والمنفعة لما فيه مصلحة األعضاء .
األعضاء  بين  األعمال  تبادل  تشجيع  علي  االتحاد  يعمل  كما    
وأسواق التأمين العربية واإلفريقية والدولية بما يخدم المصالح 
باتباع  االتحاد  يقوم  األهداف  تحقيق  أجل  ومن  االقتصادية 
الممكنة  المناسبة وإستخدام كافة األساليب والوسائل  السياسات 

ومنها :-
·   بحث مشاكل التأمين وإعادة التأمين في السودان .

طريق  عن  التأمين  سوق  في  والفني  العلمي  المستوي  رفع   ·
متخصصة  ومراكز  معاهد  وإنشاء  والمعلومات  الخبرات  تبادل 
وكل  التأمينية  والندوات  الدورات  وإقامة  التأمينية  بالدراسات 
النشرات  وإصدار  اختصاصات  من  التأميني  بالنشاط  يتعلق  ما 

والمطبوعات الدورية وغيرها .
البيانات  وتجميع  التأمين  مشروعات  عن  الدراسات  إعداد   ·

واإلحصاءات والبحوث .
التأمين  حقل  في  العاملون  فيها  يجتمع  دورية  لقاءات  تنظيم   ·
وإعادة التأمين للتعارف وتبادل اآلراء والخبرات وتعزيز الصالت 

بينهم .
بتقديم  تختص  لالتحاد  تابعة  استشارية  خدمة  مركز  إنشاء   ·

المشورة الفنية والقانونية .
·  القيام بمهمة الوساطة والتحكيم بين أعضاء االتحاد وفق النظام 

الذي يقره مجلس االتحاد.
· العمل علي كل ما من شأنه توثيق ودعم السياسة االستثمارية 
في مجال التأمين وإعادة التأمين لخدمة مصالح األعضاء ومصالح 

االقتصاد القومي .
والهيئات  والمنظمات  االتحادات  بين  التعاون  أواصر  تعميق   ·

العربية والدولية المعنية بحقل التأمين .

يعمل على تكملة إجراءات قيام المعهد اإلفريقي للتأمين:
التأميني في  الوعي  نشر  عاتقه  على  أخذ  السوداني  التأمين  إتحاد شركات 

المجتمع
يسعى االتحاد لتأسيس الصندوق اإلفريقي للتأمين علي أخطار الحروب

أهداف االتحاد

السيد/ حسن السيد محمد
رئيس االتحاد

السيد/ معاوية ميرغني ابشر
 االمين العام لالتحاد

السيدة/ تماضر ابو القاسم
أمين المال باالتحاد

نشاط اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين السودانية
أثر كبير  التأمين السودانية  التأمين وإعادة  إن التحاد شركات 
الصوت  فهو  السوداني  بالسوق  العاملة  التأمين  شركات  علي 

المعبر عن 
صناعة التأمين في أي مسائل تتصل بالنشاط التأميني بالسوق، 
ويعمل اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين السودانية كاتحاد 

مهني 
يهدف إلي تطوير صناعة التأمين وإعادة التأمين في السودان 
االقتصاد  ركائز  من  أساسية  ركيزة  تشكل  التي  الصناعة  تلك 
توفره  بما  ومنعته،  تطوره  عوامل  من  ا  مهمًّ وعامال  القومي 
من الحمايات التأمينية الالزمة لألفراد والممتلكات سواء كانت 
وقوع  حال  في  الكافي  التعويض  تقديم  و  عامة   أو  خاصة 

الحوادث.
لقد أخذ االتحاد على عاتقه نشر الوعي التأميني وسط العامة 

بوصفه أحد األدوات األساسية لتنمية صناعة التامين. 
و في إطار نشر الوعي و المعرفة التأمينية استخدم االتحاد كل 
الوسائل اإلعالمية و رجال الدين لتوضيح أن  التامين التعاوني 

ليس 
مخالفًا لمبادئ األديان و يسعى االتحاد بخطي حثيثة إلدراج مادة 

التأمين ضمن المناهج التربوية بمختلف المراحل الدراسية .
المنظمة  اجتماعات  في  مشاركته  االتحاد  نشاطات  أهم  من  و 
العام  االتحاد  ومؤتمرات  اجتماعات  وفي  للتأمين  اإلفريقية 
لعب  قد  و  للتأمين.  اآلفروأسيوي  واالتحاد   ، للتأمين  العربي 
والمؤتمرات.  االجتماعات  هذه  في  وفعاال  مؤثًرا  دوًرا  االتحاد 
وقام باستضافة اجتماع لجنة تأمينات البحري والطيران التابعة 
قام  كما  م  في2010  بالخرطوم  للتأمين  العربي  العام  لالتحاد 
عام  في  للتأمين  اإلفريقية  المنظمة  مؤتمر  باستضافة  االتحاد 

2012 م .
ومن أبرز ما قام به االتحاد هو عقد الجمعية العمومية الرابعة 

فيها  وتولى  بالخرطوم  للتأمين  اآلفروآسيوي  لالتحاد  عشر 
رئيس اتحاد 

االتحاد  رئاسة  السودانية  التأمين  وإعادة  التأمين  شركات 
مؤتمر  في  االتحاد  شارك  كما   . عامين   لمدة  اآلفروآسيوي 
الدور  له  وكان  التأمين(  )لجنة  الشاملة  القومية  االستراتيجية 

الفعال في إعداد الورقة الخاصة بالتأمين .
كما يسعى االتحاد من خالل اللجنة الفنية المتخصصة لتأمينات 
منع  مكتب  إلنشاء  المختصة  السلطات  مع  والطيران  البحري 

وتقليل 
الخسائر بميناء بورتسودان والذي بدون شك سيكون له األثر 
الكبير في تحسين نتائج التأمين البحري )بضائع( . كما يتعاون 

االتحاد 
مع سلطات األمن والمطافئ في مجال تبادل المعلومات ودعم 
مناطق  في  اإلطفاء  محطات  وإنشاء  لتطوير  المرافق  هذه 

التراكمات 
والصناعات وكذلك تدريب العاملين بهذه المرافق .

وفي ظل صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي تشهد 
إنجاز كافة  في  أساسياً  تطوراً سريعاً جعل من تطبيقاتها ركناً 
أكثر  أمنية  ووسائل  أكبر  بدقة  التأميني  العمل  ومنها  األعمال 
إحكاماً وأمناً األمر الذي أسهم في توفير الجهد والوقت وترشيد 
بالتنسيق مع  االتحاد  قام    ، األهـداف  لهذه  اإلنفاق.  وتحقيقاً 
التأمين بإنشاء نظام  إدارة شرطة المرور وهيئة الرقابة علي 
التأمين اإللكتروني في السودان وتطبيق المرحلة األولي على 
قاعدة  إنشاء  إلى  المشروع  ويهدف  السيارات.   تأمين  أعمال 
التأمين  شركات  من  للمستخدمين  تتيح  للمعلومات  عريضة 
ودوائر الترخيص  وهيئة التأمين تبادل المعلومات في عمليات 
تأمين السيارات من جوانبها المتعددة من عملية إصدار وثائق 

التأمين بكافة تفصيالتها .

نشأة االتحاد

تأسس  اتحاد شركات  التأمين  وإعادة  التأمين  السودانية  في العام  1974م بعد سودنة  
للتأمين –  الخرطوم  آنذاك من شركة   االتحاد  يتكون  األجنبي  وكان  المال   قطاع رأس 
التأمينات العامة – الشركة السودانية للتأمين وإعادة التأمين  – المتحدة للتأمين والنيل  
األزرق للتأمين والشركة اإلفريقية للتأمين وفي ثمانينيات  القرن  الماضي  دخلت أربع 
شركات أخرى والتسعينيات أيضا شهدت دخول   خمس شركات ويتكون االتحاد اآلن من 
أربع عشرة شركة باإلضافة إلي الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات، وتنضوي  في 

عضويته جميع شركات التأمين وإعادة التأمين السودانية .
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شركة النيل األزرق للتأمين المحدودة
1965م سنة التأسيس

المدير العام  السيد/ محسن حسن محمد
عمارة شركة النيل األزرق للتأمين ـ 

شارع القصر
 العنوان

781536 ـ  770580 ـ 780300 )83( التليفونات
  generalinsure@hotmail.com البريد االلكتروني

bni@sudanmail.net الموقع االلكتروني

السودانية للتأمين وإعادة التأمين المحدودة
سنة التأسيس 1967م

المدير العام  السيد/ حسن السيد محمد
تقاطع شارع سنكات مع الزبير  باشا   
عمارة  الشركة  ا لسودانية  للتأمين  

 العنوان

777796 ـ 777797 ـ 770812 )83( التليفونات
info@sudinreco.com البريد االلكتروني
www.sudinreco.com الموقع االلكتروني

شركة التأمينات المتحدة )سودان ( ليمتد
1968م سنة التأسيس

المدير العام  السيد/ محمد عابدين بابكر مقبول
برج التأمينات المتحدة ـ شارع البرلمان 

تقاطع الطيار مراد  
 العنوان

7770657 ـ 776630 ـ 773722 )83( التليفونات
info@unitedinsurance.ws البريد االلكتروني
www.unitedinsurance.ws الموقع االلكتروني

شركة إعادة التأمين الوطنية )سودان( المحدودة
1973م سنة التأسيس

السيد/ عبد الله أحمد عبد الله التوم المدير العام 
دار اعادة التأمين شارع البرلمان ـ جوار 

جامع فاروق
 العنوان

778221 ـ  777328ـ 774329)83( التليفونات
nationalre@sudanmail.net البريد االلكتروني

شركة التأمينات العامة )سودان( المحدودة
1961م  سنة التأسيس

المدير العام  السيد/ محمد حسن محمد
الخرطوم شرق ـ شارع المك نمر  العنوان

التليفونات 780617 ـ 780618 ـ 780614 )83(
  generalinsure@hotmail.com البريد االلكتروني

شركة النيلين للتأمين المحدودة
1981م سنة التأسيس

السيد/ عبد الرحيم بلة عبد القادر المدير العام 
السودان ـ الخرطوم ـ شارع الجمهورية  العنوان
771354 ـ778190 ـ 771747 ـ 774128)83( التليفونات

elnilenc@hotmail.com البريد االلكتروني

أعضاء اتحاد شركات التأمين 
وإعادة التأمين السودانية

اإلفريقية  للمنظمة  العمومية  الجمعية  قرار  على  بناًء 
للتأمين في مؤتمرها التاسع والثالثون المنعقد بالخرطوم 

في مايو2012 بتأسيس 
حالياً  االتحاد  .يعمل  بالخرطوم  االفريقي  التأمين  معهد 
بمساحة  بالخرطوم  استالم قطعة ارض  اجراءات  لتكملة 
ومباني  المعهد  لمباني  لتخصيصها  م    3692 قدرها 

االتحاد .    

معهد التأمين اإلفريقي

للتأمين  اإلفريقي  الصندوق  تأسيس  علي  االتحاد  يعمل 
علي أخطار الحرب ، الذي بدأت عضويته بجميع شركات 
لهذا  الرائدة  اإلعادة  وشركة  السوداني  التأمين   سوق 
التكافلي  التأمين  إلعادة  اإلفريقية  الشركة  هي  العمل 
كل شركات  تنضم   أن  علي  االتحاد مستقبالً  ، وسيعمل 

التأمين اإلفريقية لعضوية الصندوق .   
الكوادر  أنشطة االتحاد االستمرار في برنامج دعم  ومن 
خاصة  أهمية  التدريب  جانب  إيالء  خالل  من  التأمينية 
بالتعاون مع المؤسسات والمعاهد التدريبية إلقامة دورات 
تدريبية بخبراء من انجلترا ’ مصر ’ الهند ’ تركيا’ غانا ’ 
كينيا ’ والسودان في التسويق ’التأمين البحري ’ التأمين 
طرق   ’ الطيران  تأمين   ’ الهندسي  التأمين   ’ األصغر 

الحماية والوقاية للمواد البترولية والتأمين التكافلي .

الصندوق اإلفريقي للتأمين 
على أخطار الحرب

شركة التأمين االسالمية المحدودة
1979/1/21م سنة التأسيس

السيد/ د. كمال جاد كريم المدير العام 
الخرطوم ـ شارع علي عبد اللطيف ـ 

برج االسالمية
 العنوان

771189 ـ 781556 )83( التليفونات
  generalinsure@hotmail.com البريد االلكتروني

www.islamicinsur.com الموقع االلكتروني

شركة البركة للتأمين )السودان( المحدودة
1985م سنة التأسيس

السيد/ آدم احمد حسن المدير العام 
لخرطوم ـ برج البركة ـ الطابق الثاني  العنوان

770713 ـ 785626)83( التليفونات
info@albaraka–ins.com البريد االلكتروني
www.albaraka–ins.com الموقع االلكتروني الشركة التعاونية للتامين

1989م سنة التأسيس
السيد/ د. سيد حامد حسن المدير العام 

شارع الجامع الكبير برج التعاونية غرب 
كلية الطب جامعة الخرطوم

 العنوان

782431 83 ـ 783110 83 ـ 778615 83 التليفونات
www.witco.com.sd البريد االلكتروني

www.albaraka–ins.com الموقع االلكتروني

شركة سافنا للتأمين المحدودة
1989م سنة التأسيس

السيد/ محمد احمد البشير المدير العام 
العمارات شارع 25 رقم 8 مربع 10  العنوان

471259 ـ 471125 ـ 471458)83( التليفونات
info@tawuniya.com.sd البريد االلكتروني

 www.savicoins.com الموقع االلكتروني

شركة سافنا للتأمين المحدودة
1989م سنة التأسيس

السيد/ محمد احمد البشير المدير العام 
العمارات شارع 25 رقم 8 مربع 10  العنوان

471259 ـ 471125 ـ 471458)83( التليفونات
info@tawuniya.com.sd البريد االلكتروني

 www.savicoins.com الموقع االلكتروني

شركة السالمة للتأمين
1992م سنة التأسيس

السيدة/ تماضر ابو القاسم عبد الرحيم المدير العام 
تقاطع شارع النجومي مع الشريف 

الهندي غرب مركز الدكتورة سلمي 
لغسيل الكلي

 العنوان

772920 ـ 775938 ـ 795614 )83( التليفونات
tumadira@yahoo.com البريد االلكتروني

 www.alsalama–ins.com الموقع االلكتروني

شركة السالمة للتأمين
1992م سنة التأسيس

السيدة/ تماضر ابو القاسم عبد الرحيم المدير العام 
تقاطع شارع النجومي مع الشريف 

الهندي غرب مركز الدكتورة سلمي 
لغسيل الكلي

 العنوان

772920 ـ 775938 ـ 795614 )83( التليفونات
tumadira@yahoo.com البريد االلكتروني

 www.alsalama–ins.com الموقع االلكتروني

الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات
2005م سنة التأسيس

السيد / الهادي عبد الله محمد سعيد المدير العام 
برج االدخار جنوب الواحة الخرطوم  العنوان

747101 ـ 747098)83( التليفونات
www.naife.org البريد االلكتروني
www.naife.org الموقع االلكتروني

شركة جوبا للتأمين المحدودة
1984م  سنة التأسيس

السيد/ عبد العال الضوي المدير العام 
عمارة سيد عثمان االمين شارع 

البلدية الطابق الثاني
 العنوان

83779597 ـ 83779596 التليفونات
abdelaaljuba@yahoo.com البريد االلكتروني

الشرق االوسط للتأمين )س( المحدودة
1981م سنة التأسيس

السيد/ معاوية ميرغني ابشر المدير العام 
الخرطومـ  شارع النيل العمارة الكويتية 

ـ البرج االول ـ طابق الميزانيين
 العنوان

7770657 ـ 776630 ـ 773722 )83( التليفونات
info@middleeast.-ins.com البريد االلكتروني
www.middleeast.-ins.com الموقع االلكتروني

شركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين المحدودة
1983م مباشرة العمل الفعلي في 

عام 1990م
سنة التأسيس

السيد/ صالح الدين موسي المدير العام 
السوق العربي ـ عمارة شيكان غرب 

كلية الطب
 العنوان

83784469 ـ 83784479 التليفونات
shiekan@shiekanins.com البريد االلكتروني
   www.shiekanins.sd الموقع االلكتروني
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عدة  منذ  المعاصر  بمفهومه  التأمين  نشأ 
قرون استجابة لحاجات ملحة تتعلق بطبيعة 
في  خاصة  وتطورها  االقتصادية  األنشطة 
من  صاحبها  وما  الصناعية  الثورة  ظل 
في  مضطرد  ونمو  كثيف  صناعي  إنتاج 
األنشطة  أحد  التأمين  ويعتبر  النقل.  حركة 
االقتصادية التي تهدف لتحقيق األمن علي 
طريق   عن  الجماعي  أو  الفردي  المستوي 

ادخار جزء من المال لمواجهة الحوادث 
 علي الرغم من أن الدول األوروبية كانت 
قد عرفت التأمين منذ عقود طويلة وسخرته 
لحل المشكالت التي تتعلق بمجتمعاتها مما 
البناء  علي  تعتمد  هناك  الدولة  مهمة  جعل 
والتعمير ، وعلي الرغم من احتكاك العالم 
منذ  األوروبية  بالدول  واإلسالمي  العربي 
تدخل  لم  التأمين  أن  صناعة  إال  بعيد  أمد 
متأخرة  عهود  في  إال  العربي  عالمنا  إلي 
جداً . بل يمكن القول إن العالم اإلسالمي لم 
التأمين بشكله المنظم إال في القرن  يعرف 
العشرين كما أن  التجربة في السودان وفي 
تلق  لم  اإلسالمي  العالم  من  عديدة  أجزاء 
ََالرواج المطلوب  وذلك لعدة أسباب نجملها 

في اآلتي:-
الرأسمالي  بالنظام  التأمين  صناعة  ارتباط 
الغربي الذي ال يقوم على المبادئ اإلسالمية 
وبالتالي لم تتم االستفادة من نظام التأمين إال 
قليلة  مجموعات  وسط  محدودة  دوائر  في 
من الناس الذين لم يكــونوا يكترثون كــثيًرا 
أو  المالية  التعامالت  في  الشرعية  للمسألة 
ربما لجهلهم  بمبادئ الدين اإلسالمي فيما 
نظام  في  الموجودة  الغرر  بمسالة  يتعلق 

التامين التجاري.
وثيقًا  ارتباًطا  التأمين  صناعة  ترتبط   -
بالتطور االقتصادي ، ولما كانت األحوال 
تشهد  لم  اإلسالمية  البلدان  في  االقتصادية 
تلت  التي  السنوات  في  إال  الفتا  تطورا 
اكتشاف النفط مما أدى إلى حدوث تحوالت 
األمر  االقتصادية  الحياة  نمط  في  جذرية 
هذه  حياة  على  كبيًرا  تأثيًرا  أثر  الذي 
المجتمعات وأوجد الحاجة إلي االستفادة من 

خدمات التأمين.
- لم تكن الحاجة متعينة إلى خدمات التأمين 
كانت  حيث  قديًما  اإلسالمي  العالم  في 
بينها  فيما  تمارس  اإلسالمية  المجتمعات 
حوادث  ففي   ، التكافل  صور  من  صوًرا 
القتل علي سبيل المثال كانت القبائل تتولى 
الصورة ال زالت  الديات وهذه  دفع  مسألة 

من  واسعة  أجزاء  في  اآلن  حتي  تمارس 
اإلسالمية  الدول  من  العديد  وفي  السودان 

وهو ما يعرف بـ)العاقلة(.
أول مانع للتأمين التجاري بعد ظهوره هو 
الفقيه الحنفي ابن عابدين المتوفى في سنه 
1252هـ ، وقد بني ابن عابدين فتواه بالمنع 

علي عدة أسباب منها:-
أ/ إن هذا العقد من قبيل التزام ما ال يلزم 
، وهو غير جائز لعدم وجود سبب شرعي 
يقتضي الضمان ، وهذا العقد ال يصلح سببًا 

شرعيًا لوجوب الضمان.
ب/ هذا العقد ليس من قبيل تضمين المودع 

إذا أخذ أجًرا علي الوديعة 
من  يعد  الزرقاء  مصطفي  األستاذ  أن  إال 
التأمين  عقد  أباحوا  الذين  العلماء  أوائل 
وأكثرهم شهرة حينما قدم بحثا مستفيًضا في 
أسبوع الفقه اإلسالمي بدمشق وكان ذلك في 
العام 1961م حيث لم يكتِف بردِّ الشبهات 
التي أوردها غيره من العلماء الذين حرموا 
التأمين بل إنه أورد الكثير من األدلة التي 
استند إليها الذين أباحوا التأمين ممن سبقوه 
وأضاف إليها أدلة جديدة ، ويمكن تلخيص 

ما ذهب إليه في اآلتي:-
وتضامن  تعاون  عقد  التأمين  عقد    -.1

اجتماعي
2.-  إن عقد التأمين يمنح األمان واالطمئنان 
هذا   ، حياته  ومستقبل  ماله  علي  للمستأمن 

األمان من أعظم نعم هللا تعالي 
الشريعة اإلسالمية  في  العقود  ليست    -.3
استحداث  يجوز  بل   ، و محصورة  محددة 
صور جديدة من العقود كلما دعت الحاجة 

وأصول  الشريعة  أحكام  في  إن  ثم    -.4
فقهها ونصوص الفقهاء ما يصلح أن يكون 
مستندًا قياسيًّا واضًحا في جواز عقد التأمين 
)نظام  كتابه  في  البهي  محمد  الدكتور  أما 
التأمين في هدي أحكام اإلسالم وضرورات 
التأمين  عقد  )أن  يري  المعاصر(  المجتمع 
في  جميعًا  المؤمنين  بين  تكافل  عقد  هو 
مواجهة دفع الكوارث والتخفيف عن آثارها 
، سواء كانت في األنفس أو في األموال في 
اإلصابة  بسبب  العمل  عن  العجز  مواجهة 
علي  ويجيب   ) الشيخوخة  أو  المرض  أو 
تعاليم  بين  التكافل  منزلة  ما  حول  تساؤله 
اإلسالم بالقول ) إن اإلسالم وهو دين هللا ، 
لم يقصد بتعاليمه جميعها في النهاية سوى 
التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع، ويري 

الدكتور البهي أن :- 

بقلم /مهدي مبارك ـ

1-  الربا وبعد إن يعرفه بقوله ) هو عقد عود علي بدء: التامين بين الحل والتحريم 
المتعاقدين  أحد  ضرر  يتضمن  الذي  البيع 
ضرًرا واضًحا فيما هو عادة مقسوم لمعيشة 
اإلنسان( يصرح بأنه ) إذا خرج العقد في 
المواد الربوية عن ضرر التفاوت في غير 
 ، االنتظار  بسبب  القلق  ضرر  أو   ، جهد 
فوقع تفاوت بين األخذ والمعطي ، أو تأجيل 
الحدهما ولكن عن رضا وطيب نفس لفائدة 
من  عندئذ  يكون  فال   ، مرتقبة  أو  مظنونة 
إذا استثني  أنه  العقود المحرمة ( ويضيف 
لدين  وفاء  البيع  المحرم  الربا  من  الفقهاء 
يجوز  إال   ، يهودي  لصالح  األسرة  علي 
التأمين علي المصنع أو المتجر أو المنجم 

وفاءا لديونه بضمان آالته أو سلعه. 
البهي  الدكتور  عرف  وقد   ، الغرر   -2
علي  ينطوي  الذي  البيع   ( بأنه  الغرر  بيع 
 ) بمستقبله  جهالة  أو  البيع  بحاضر  جهل 
الهواء  في  والطير  الماء  في  السمك  كبيع 
أو بيع الثمرة قبل بدو صالحها ، ثم يجزم 
بعد ذلك ) أن مناط الحرمة في عقد الغرر 
هو الضرر الذي من شانه أن يصيب أحد 
تعاقدا  فيما  مفجعة  أمل  بخيبة  المتعاقدين 
عليه ، أو يصيبه في قوام معيشته الذي ال 
أن  في  ذلك  بعد  القول  أما    . عنه(  غنى 
أحد  ألن  غرر  علي  تنطوي  التأمين  عقود 
طرفي العقد قد يغبن فال يا خد شيئا أصال 
البهي  الدكتور  يدفعه فإن  أقل مما  يأخذ  أو 

يرد بالقول :-
طبيعة  عن  تختلف  التكافل  عقد  طبيعة  إن 
سد  علي  يقوم  التكافل  فعقد   ، البيع  عقد 
والمشاركة  الكوارث  أثر  ودفع  الحاجات 

بالمال فيه ال تستلزم حتًما مقابال ماديًّا.
سبيل  في  اإلنفاق  اعتبر  اإلسالم  وأن   
في  إسهاًما  السبيل  وابن  الرقاب  وفي  هللا 
انتظار  دون  االجتماعي  والتكافل  التعاون 
من  صورة  التأمين  وعقد   ، مادي  لمقابل 
التأمين  وعقد  سبيل هللا  في  التعاون  صور 
الطرفين  أحد  يصيب  إلى ضرر  يؤدي  ال 
، وال يقوم علي جهالة ، بل إن كل طرف 
من الطرفين يعلم حق العلم بما تعاقد عليه ، 
ويعلم مصير العقد نفسه فليس عقد غرر بل 

هو عقد أمان واطمئنان 
بعض  كان  وإذا   : هللا  علي  التوكل    -3
التوكل  ينافي  التأمين  أن  يعتبرون  الناس 
فإن  والقدر  للقضاء  تحديًا  ويعتبر  علي هللا 
الدكتور البهي يرد عليهم بنفي ذلك إطالقا 
هللا  بيد  األعمار  أن  يعرف  المستأمن  ألن 
هو  وإنما   ، هللا  من  ابتالء  المصائب  وأن 
يبحث عن وسيلة لتخفيف نتائج المصيبة ال 

لذلك  المؤدية  باألسباب  يأخذ  منعها ، وهو 
وهذه هي حقيقة التوكل علي هللا كما بينها 
الرسول صلي هللا عليه وسلم لصاحب الناقة 
ماله  علي  يؤمن  فالذي  وتوكل(  اعقلها   (
عندما  األعرابي  فعل  كما  باألسباب  يأخذ 

عقل الناقة فأمن عليها من الفرار. 
أما الدكتور عيسى عبده فأورد في كتابه ) 
العقود الشرعية الحاكمة للمعامالت المالية 
التأمين   ( اآلخر  كتابه  وفي  المعاصرة 
األصيل والبديل( أن التأمين التجاري حرام 
القريبة  آثاره  كانت  ولو  أنه  ذلك   ، قطعا 
المستأمن  الفرد  علي  الضرر  وقع  تخفيف 
من  خطورة  أشد  المدي  البعيدة  آثاره  فان 
المعاصرة  المادية  المدنية  عرفته  ما  كل 
شركات  ألن  الشعوب  إذالل  وسائل  من 
التأمين تتحكم بوسائلها في مدخرات األفراد 
ال  السلطان  لها  يجعل  تحكًما  والجماعات 
علي الجماهير وحدهم بل علي الحكومات .
أول من أباح صراحة ممارسة نظام التأمين 
التعاوني وأسس له وتابع خطوات تنفيذه هو 
البروفيسور الصديق محمد األمين الضرير 
الخرطوم  بجامعة  الشريعة  قسم  رئيس 
ورئيس هيئة الرقابة الشرعية العليا والذي 
بينه في البحث الذي قدمه في أسبوع الفقه 
عام  تيمية  ابن  اإلمام  ومهرجان  اإلسالمي 
1961م وزاده بيانًا في كتابه الغرر وأثره 
في العقود ، وهو الرأي الذي اعتمدته هيئة 
اإلسالمي  فيصل  لبنك  الشرعية  الرقابة 
البنك  بمنع  الفتوى  بمقتضاه  وأصدرت 
التجارية  التأمين  شركات  في  التأمين  من 
وإلزامه بإنشاء شركة تأمين تعاونية إسالمية 
في  إسالمية  تأمين  أول شركة  البنك  فأنشأ 
العالم  عام 1979م وهو أيًضا الرأي الذي 
اعتمده مجمع الفقه اإلسالمي العالمي بجدة 
وإعادة  التأمين  بشأن   )2( رقم  قراره  في 

التأمين.
أصدرها  التي  الفتوى  أهمية  وتنبع 
في  أسهمت  أنها  من  الضرير  البروفيسور 
تأسيس أول شركة تأمين تقوم علي النظام 
األساسية  الركيزة  كانت  أنها  كما  التعاوني 
التي بنيت عليها التجربة السودانية برمتها  
الدول  في  المماثلة  التجارب  من  والعديد 

األخرى.
التأمين  تحريم  شان  في  الفتاوى  بعض 

التجاري وجواز التأمين التعاوني

مجمع البحوث اإلسالمية ) القاهرة (
 المؤتمر العالمي األول لالقتصاد اإلسالمي 
 26-21 1396هـ  صفر   26-21 بمكة 

فبراير 1976م
 مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية 

السعودية

العالم  رابطة   – الفقهي  المجمع  مجلس 
1389هـ  شعبان  األولى  الدورة  اإلسالمي 

- 1978م مكة المكرمة 
دورته  في  بجدة  اإلسالمي  الفقه  مجمع 

الثانية 1406هـ -1985م 
مؤتمر صناعة التأمين في العالم اإلسالمي 
واقعها ومستقبلها ، جامعة األزهر –القاهرة 

17 – 19/ مارس 2001م 
التكافل  أو  اإلسالمي  التأمين  فان  ختاما 
بقوة  وماثال  معاًشا  واقعًا  اآلن  أصبح  قد 
من  للعديد  ومهربًا  العالمي  االقتصاد  في 
المؤسسات والشركات الغربية التي ضربتها 
األزمة المالية الحالية ، وأصبحت المنتجات 
والمصارف  التأمين  قطاعي  في  اإلسالمية 
رصيفاتها  من  وتحصينًا  ضمانًا  األكثر 
علي  مقدرة  وأكثرها  الغرب  في  التجارية 
امتصاص األزمات والمطلوب منا اآلن هو 
االستعداد ألن نكون علي قدر التحدي لقيادة 
االقتصاد العالمي بعد أن كنا منجرين لعقود 
والربا  الجشع  قوامه  سراب  وراء  طويلة 
واكل أموال الناس بالباطل وال خيار لنا هنا 
الفرصة  التحدي واقتناص  سوي قبول هذا 

التي أتت إلينا علي طبق من ذهب.
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النظرية  المسيرة  تقويم  أوال: 
للتأمين: 

عقد  اآلن  المعروفة  بصورته  التأمين 
مستحدث اختلف الفقهاء في حكمه الشرعي 
بين مجيز له بجميع أنواعه، ومانع له بجميع 
الحياة ومجيز  للتأمين على  ومانع  أنواعه، 
فيه  لما  التجاري  للتأمين  ومانع  عداه،  لما 
القائم  التعاوني  للتأمين  الغرر، ومجيز  من 
على التبرع، وهذا هو رأيي الذي ذكرته في 
بحثي الذي قدمته في أسبوع الفقه اإلسالمي 
ومهرجان اإلمام ابن تيمية سنة 1380هـ-
1961م. وهو متفق مع القرار الصادر من 
العربية  بالمملكة  العلماء  مجلس هيئة كبار 
الصادر  والقرار  سنة 1397هـ،  السعودية 
المكرمة  بمكة  الفقهي  المجمع  مجلس  من 
سنة 1398هـ، والقرار الصادر من مجمع 

الفقه اإلسالمي بجدة 1406هـ 1985م. 

ثانيا: تقويم المسيرة التطبيقية 
بنك  بإنشاء  التطبيقية  المسيرة  بدأت 
التأمين  لشركة  السوداني  اإلسالمي  فيصل 
تعاونية  تأمين  شركة  أول  اإلسالمية- 
إسالمية في العالم- عماًل بفتوى هيئة رقابته 
الشرعية التي أتشرف برئاستها، التي منعته 
التجارية،  التأمين  شركات  في  التأمين  من 
ألن في إمكانه إنشاء شركة تأمين تعاونية 

إسالمية، بينت له الهيئة أسسها العامة. 
نشأت بعد شركة التأمين اإلسالمية شركات 
هذه  وظلت  إسالمية،  تعاونية  تأمين 
شركات  بجانب  تعمل  اإلسالمية  الشركات 
التي  1992م  سنة  إلى  التجارية  التأمين 
على  والرقابة  اإلشراف  قانون  فيها  صدر 
شركات  جميع  ألزم  الذي  التأمين  أعمال 
إلى  بالتحول  السودان  التجاري في  التأمين 
هذا  وتم  إسالمية،  تعاونية  تأمين  شركات 
كبير  إقبال  عليه  وترتب  بسهولة،  التحول 
اإلحصائيات  تؤيده  التأمين  شركات  على 

الدالة على تزايد االشتراكات،  .  
بسم هللا الرحمن الرحيم

والسالم  والصالة  العالمين،  رب  هلل  الحمد 
على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى سائر 

األنبياء والمرسلين، وبعد:
النظرية  المسيرة  تقويم  األول:  المحور 
والتطبيقية لالقتصاد اإلسالمي     )التأمين(  
1- تقويم البحوث والدراسات في االقتصاد 
مجال  في  والدراسات  اإلسالمي)البحوث 

التأمين  (
لالقتصاد  التطبيقية  المؤسسات  تقويم   -2

تقــويم المـسيـــرة النظريــة والتطبيقيـة
البـروفيسور/ الصــــــديق محــــمــد 

األمين الـضرير
بكلية  اإلسالمية  الشريعة  أستاذ 
القانون - جامعة الخرطوم  - رئيس 
الهيئـــــة العلـــيا للرقـــابة الشرعية 

على أعمال التأمين
 بحث قدم في المؤتمر العالمي 
اإلســــالمي  لالقتصـــــاد  الثــــالث 
الــــذي  عقـــد في كلـــية الشـريعة 
أم  بجامعة  والدراسات اإلسالمية 
شهر   في  المكرمة  بمكة  القرى 

محرم 1424هـ- مارس 2003م   

مقدمة
   تعتبر نماذج التكافل اإلسالمي 
المطروحة من قبل شركات التأمين 
اإلسالمي  البديل  اإلسالمية، 
التي   ، الحياة  التأمين علي  لنماذج 
الشريعة  فقهاء  مجامع  تجزها  لم 
، لما فيها من مخافات  اإلسالمية 
والباحثون   ، العلماء  ينها  بَّ شرعية 
في فتاواهم ، وأبحاثهم العلمية .
تجربة  إلي تقويم   ، البحث   يهدف 
نماذج التكافل التي ُطبقت . ولكن 
صفحات  عدد  لمحدودية  نسبة 
البحث ، فقد اختار الباحث نظامين 
طبقتها  التي  التكافل  نظم  من 
 ، اإلســــالمية  التـــــأمين  شــركــــــات 
وذلك لحيويتها الزائدة ، وأهميتها 
المتعاظمة ، و هما نظاما : التكافل 
واالستثمار ،ونظام التكافل لحماية 
ب ، )أو التكافل التعليمي (. الطالَّ

يسلط   ، البحث  هذا  خالل  من 
النظامين  علي  الضوء  الباحث 
المذكورين ، بهدف توضيح األسس 
التي يقومان عليها ، ثم يستعرض 
الباحث األهداف التي يسعى إلى 
تحقيقها كل نظام . كذلك يتناول 
الباحث بالشرح النظري ، والتطبيق 
 . نظام  كل  عمل  كيفية  العملي 
السلبيات  اهم  الباحث  يبين  كما 
لكل  العملية  التجربة  أفرزتها  التي 
الباحث  يذكر  ثم  ومن   . نظام 
،حسبما  العالج  لوسائل  مرئياته 

الحلقة األولي

إعادة  بهدف  نظام،  لكل  له  تراءى 
 ، المعني  التكافل  نظام  صياغة 
علي  التقلب  من  ُتَمّكنه  بصورة 
التي  والسلبيات   ، العقبات  أهم 
انطالقته،  وكبحت   ، به  لحقت 

وبالتالي حدت من النفع به. . 
الباحث  يشير   ، للبحث  كخاتمة     
إلى ما توصلت إليه الدراسة ، ثم 
التي  التوصيات  من  بجملة  يتبعها 
يري في تطبيقها تجويدًا لمسيرة 
شركات  تنظمها  التي  التكافل 

التامين اإلسالمية  

اإلسالمي )شركات التأمين اإلسالمية(. 
وملتزًما أيًضا بعدد الصفحات )30 صفحة( 
وأن  الصواب،  إلى  يوفقني  أن  أسأل  وهللا 

يجنبني مواطن الزلل، إنه سميع مجيب. 
-)البحوث  النظرية  المسيرة  تقويم  أوال: 

والدراسات في مجال التأمين( 
المعروفة  بصورته  التأمين  عقد   -1
اجتهد  وقد   ، المستحدثة  العقود  من  اآلن 
من  حكمه  بيان  في  ظهوره  منذ  الفقهاء 
آراؤهم  واختلفت  الشرعية،  النظر  وجهة 
فيه بين مجيز له بجميع أنواعه، ومانع له 
الحياة  على  للتأمين  ومانع  أنواعه،  بجميع 
التجاري،  للتأمين  لما عداه، ومانع  ومجيز 
ومجيز للتأمين التعاوني بشروط، وصدرت 
بحوث وكتب عديدة في هذا الموضوع، كما 
مؤتمرات  في  جماعية  فتاوى  فيه  صدرت 

ومجامع فقهية. 
هذه  تقويم  المؤتمر  منظمو  طلب  وقد 
البحوث والدراسات في التأمين، وسأحاول 
االستجابة لطلبهم بذكر أهم ما وقفت عليه 

في هذا الموضوع: 
2- رأي ابن عابدين:

التجار  أن  العادة  عابدين: جرت  ابن  يقول 
له  يدفعون  إذا استأجروا مركبًا من حربي 
أجرته ، ويدفعون أيًضا ماالً معلوًما لرجل 
المال  ذلك  يسمى  بالده،  في  مقيم  حربي 
سوكرة على أنه مهما هلك من المال الذي 
في المركب بحرق ، أو غرق ، أو نهب ، 
بمقابلة  له  الرجل ضامن  فذلك   ، غيره  أو 
مستأمن  عنهم  وكيل  وله   ، منهم  يأخذ  ما 
في دارنا يقيم في بالد السواحل اإلسالمية 
بإذن من السلطات، يقبض من التجار مال 
البحر  في  مالهم   من  هلك  وإذا  السوكرة، 

يؤدي ذلك المستأمن للتجار بدله تماماً. 
أخذ  للتاجر  يحل  ال  أنه  لي  يظهر  والذي 
بدل الهالك من ماله، ألن ذلك التزام ما ال 
يلزم، فإن قلت: إن المودع إذا أخذ أجرة عن 
مسألتنا  قلت:  هلكت،  إذا  يضمنها  الوديعة 
في  ليس  المال  ألن  القبيل،  هذا  من  ليست 
صاحب  يد  في  بل  السوكرة،  صاحب  يد 
هو  السوكرة  صاحب  كان  وإن  المركب، 
قد  مشترًكا  أجيًرا  يكون  المركب  صاحب 
الحمل، وكل  الحفظ وعلى  أخذ أجرة على 
من المودع واألجير المشترك ال يضمن ما 
والغرق  كالموت  منه،  االحتراز  يمكن  ال 

ونحو ذلك. 
فإن قلت: سيأتي قبيل باب »كفالة الرجلين« 
إن قال آلخر: اسلك هذا الطريق فإنه آمن 
إن  قال:  ولو  يضمن،  لم  ماله  وأخذ  فسلك 

كان مخوفًا وأخذ مالك فأنا ضامن ضمن ، 
وعلله الشارح هناك بأنه ضمن الغار صفة 
بخالف  أي  اهـ.  نّصاً  للمغرور  السالمة 
بقوله  الضمان  على  ينص  لم  فإنه  األولى، 

فأنا ضامن. 
وفي جامع الفصولين: األصل ان المغرور 
إنما يرجع على الغار لو حصل الغرور في 
صفة  الغار  ضمن  أو  المعاوضة،  ضمن 
الطحان  كقول  فصار  للمغرور،  السالمة 
لرب البر: اجعله في الدلو، فجعله فيه فذهب 
عالًما  الطحان  وكان  الماء،  إلى  النقب  من 
وهو  العقد،  ضمن  في  غره  إذ  يضمن  به 

يقتضي السالمة. اهـ. 
قلت: البد في مسألة التغرير من أن يكون 
يدل عليه مسألة  بالخطر، كما  الغار عالما 
المغرور  يكون  وأن   ، المذكورة  الطحان 
غير عالم ، إذ ال شك أن رب البر لو كان 
لماله  المضيع  هو  يكون  الدلو  بنقب  عالًما 
ذلك  عن  ينبئ  المغرور  ولفظ   ، باختياره 
وغروًرا  غّراً  غره  القاموس:  في  لما  لغة 
فهو مغرور وغرير خدعه وأطمعه بالباطل 

فاغتر هو . اهـ.
يقصد  ال  السوكرة  صاحب  أن  يخفى  وال 
الغرق،  بحصول  يعلم  وال  التجار،  تغرير 
هل يكون أم ال، وأما الخطر من اللصوص 
ال  ألنهم  وللتجار،  له  معلوم  فهو  والقطاع 
يعطون مال السوكرة إال عند شدة الخوف 
طمعًا في أخذ بدل الهالك، فلم تكن مسألتنا 
ابن  فتوى  انتهت   . أيًضا  القبيل  هذا  من 

عابدين)1(. 
أقول: هذا العقد الذي استظهر ابن عابدين 
فالتجار  بحري،  تأمين  هو  جوازه  عدم 
المؤمن،  هو  والحربي  لهم،  المؤمن  هم 
والغرض من هذه العملية، كما هو واضح 
ضد  التأمين  هو  عابدين،  ابن  كالم  من 
المركب،  لحمولة  تحدث  التي  المخاطر 
فالمؤمن الحربي يلتزم بتعويض التجار ما 
يضيع من بضائعهم التي في المركب نظير 

مال يدفعونه له. 
وقد بنى ابن عابدين فتواه بالمنع على ثالثة 

أسباب: 
أ- إن هذا العقد من قبيل التزام ما ال يلزم، 
شرعي  سبب  وجود  لعدم  جائز  غير  وهو 
يقتضي الضمان، وهذا العقد ال يصلح سببًا 

شرعيًّا لوجوب الضمان. 
ب- هذا العقد ليس من قبيل تضمين المودع 

إذا أخذ أجًرا على الوديعة لسبين: 
صاحب  هو  ليس  الحربي  المؤمن  األول: 

المركب، فال يكون مودعاً. 

الثاني: لو كان المؤمن هو صاحب المركب 
مودعاً،   ال  مشتركاً  أجيراً  يكون  فإنه 
يمكن  ال  ما  يضمن  ال  المشترك  واألجير 

االحتراز منه، ومثله المودع. 
تضمين  قبيل  من  ليس  العقد  هذا  ج- 
كان  إذا  إال  يضمن  ال  الغار  ألن  الغار، 
به،  جاهالً  المغرور  وكان  بالخطر،  عالماً 
التجار،  تغرير  يقصد  ال  الحربي  والمؤمن 

وال يعلم هل تغرق المركب أم تسلم. 
3- هذه هي أول فتوى وجدت بعد ظهور 
هو  عابدين  ابن  ان  اشتهر  ولهذا  التأمين، 
أول من أفتى بعدم جواز عقد التأمين، ولكن 
توجد نصوص عامة لفقهاء قبل ابن عادين، 
عدم  على  تدل  التأمين  عقد  ظهور  وقبل 
جواز بعض أنواع التأمين، منها هذا النص: 

»ضمان ما يغرق أو يسرق باطل« 
البحر  كـــــــتاب  في  النص  هذا  ورد 
علماء  لمذاهب  الجامــــع  الزخـــــار 
التأمين  أن  على  يدل  األمصار)2(،وهو 
البحري، والتأمين من السرقة ال يجوز عند 
جميع علماء األمصار، ألن المؤلف لم يذكر 

خالفاً في هذا الحكم.
ومنها النص التالي الذي أورده الباجي في 

أثناء كالمه عن بيع الغرر، قال: 
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ومن دفع إلى رجل داره على أن ينفق عليه 
ال  أشهب:  عن  المواز  ابن  روى  حياته، 
أحب ذلك وال أفسخه إن وقع، وقال أصبغ: 
هو حرام ، ألن حياته مجهولة ويفسخ، وقال 
ابن القاسم عن مالك: ال يجوز إذا قال على 

أن ينفق عليه حياته. اهـ. 
صور  من  صورة  هي  المعاملة  هذه 
اصطالح  في  تعرف  الحياة  على  التأمين 
براتب  البقاء  لحال  بالتأمين  القانون  علماء 
عمري وهو »أن يتعهد المؤمن بدفع إيراد 
له  يدفعه  مجمد  مبلغ  نظير  الحياة  لمدى 

المستأمن«)3(. 
واضح أن هذا العقد غير جائز عند هؤالء 
الفقهاء ، لما فيه من غرر، ويفسخ إن وقع 
العقد إن وقع  فإنه ال يفسخ  إال عند أشهب 

مع منعه له ابتداء. 
4- فتوى الشيخ محمد عبده: 

يذكر بعض الذين يرون جواز التأمين على 
جوازه  يرى  عبده  محمد  الشيخ  أن  الحياة 
اعتمادًا على فتوى صدرت منه عندما كان 
مفتيًا للديار المصرية سنة 1319هـ، نذكر 

فيما يلي نص االستفتاء والفتوى: 
سأل مدير شركة ميوتوال اليف األمريكية 
الشيخ محمد عبده عن رجل اتفق مع جماعة 
-قومبانية - على أن يعطيهم مبلغًا معلوًما، 
في مدة مطلوبة على أقساط معينة لالتجار 
إذا  وأنه   ، والمصلحة  الحظ  فيه  يبدو  فيما 
مضت المدة المذكورة، وكان حـيًّا يأخذ هذا 
المبلغ منهم مع ما ربحه من التجارة في تلك 
المدة، وإذا مات في خاللها يأخذ ورثتة، أو 
المبلغ  أخذ  والية  حياته  حال  له  يطلق  من 
 ، دفعه  مما  ينتج  الذي  الربح  مع  المذكور 

فهل ذلك يوافق شرًعا ؟ 
فأجاب الشيخ محمد عبده : 

هؤالء  مع  الرجل  هذا  اتفاق 
المبلغ  ذلك  دفع  على  الجماعة 

يكون  ذكر  ما  وجه  على 
مــــن قبيـــــل شــركة 

وهي   ، المضــاربة 
مانع  وال   ، جائزة 

مع  ماله  أخذ  من  ما للــرجل 
العمل  بعد  الربح  من  في انتجه  به 

التجـارة ، وإذا مــات الرجـــل فــي إبـــان 
فـيما  عمــلوا  قد  الجماعة  وكان   ، المدة 
دفع  من  التزموه  بما  وقاموا   ، دفعـــــه 
التصرف  له  يكون  لمن  أو  لورثته،  المبلغ 
بدل المتوفى بعد موته جاز للورثة، أو لمن 
يكون له حق التصرف في المال، أن يأخذ 

المدفوع  ربحه  ما  مع  جميعه  المبلغ 

منه بالتجارة على الوجه المذكور)4(. 
من  بعض  منها  أخذ  التي  الفتوى  هي  هذه 
الشيخ محمد عبده  التأمين أن  يرون جواز 

أجاز عقد التأمين على الحياة. 
عليها  ينطبق  ال  المسألة  هذه  أن  والحقيقة 
يقول:  المستفتي  ألن   ، مطلقًا  التأمين  عقد 
يدفع  الشركة  مع  يتفق  الذي  الشخص  إن 
أن  هذا  ومعنى  به،  لالتجار  المبلغ  لها 
وأن   ، له  ملًكا  تظل  يدفعها  التي  األقساط 
التجارة فقط ، وهذا  بها في  الشركة تعمل 
من خصائص عقد المضاربة، وأما في عقد 
التأمين فإن األقساط التي يدفعها المؤمن له 
وهي   - الشركة   - المؤمن  ملك  في  تدخل 
مطلقة اليد في أن تتصرف فيها كما تشاء. 
وكما ال ينطبق على هذه المعاملة عقد التأمين 
ال ينطبق عليها أيًضا عقد المضاربة ، ألن 
فيها شرًطا يخرجها من أن تكون مضاربة 
، هو أن يدفع في حال الوفاة للورثة ، أو 
لمن يعينه رب المال كل المبلغ المتفق عليه 
بالفعل ، ومعنى هذا  دفع  أرباح ما  ئدًا  زا 
أن الورثة يأخذون مبالغ لم يدفعها مورثهم، 
فلو فرضنا أن المبلغ المتفق عليه ِمئة دينار 
تدفع على عشرة أقساط دفع المورث منها 
بمقتضى  فإنه   ، مات  ثم  للشركة  قسطين 
الشرط المذكور يستحق الورثة الِمئة دينار 
زائدًا ربح العشرين دينار، وليس في الفقه 

اإلسالمي مضاربة بهذه الصورة . 
هذه  من  يؤخذ  أن  يصح  فال  هذا  وعلى 

عبده  محمد  الشيخ  رأي  الفتوى 
إني  بل   ، التأمين  في 

أشــــــك في 

ر  و صد
هـــذه الفــتوى 

من  الصيغة  بهذه 
الشيخ محمد عبده. 

عبد  األستاذ  رأي   -5
الـــوهــاب خـــــــالف: 

األستــــــاذ  قــــــــال 
عبـــــد 

التأمين  عقد  بجـواز  خـــالف  الـــوهاب 
على الحياة على أنــه عقــد مضـاربة ، ألن 
عقد  هو  الشــريعة  في  المضــاربة  عـقـد 
وعمل  طرف  من  بمال  الربح  في  شركة 
من طرف آخر ، وفي التأمين - كما يقول 
األستاذ خالف - المال من جانب المشتركين 
الذين يدفعون األقساط ، والعمل من جانب 
والربح  األموال،  هذه  تستغل  التي  الشركة 

للمشتركين والشركة حسب التعاقد)5(.
وقد أورد األستاذ خالف نفسه اعتراًضا على 
القياس هو أن شرط صحة المضاربة  هذا 
والقائم  المال  بين صاحب  الربح  يكون  أن 
بالعمل شائعًا بالنسبة، وفي التأمين يُشترط 
للمشترك قدر معين في الربح 3% أو %4 

فالمضاربة غير صحيحة. 
وأجاب عنه باآلتي: 

في  الربا  آيات   تفسير  في  جاء  بما  أوال: 
للشيخ محمد عبده وهو: »ال  البقرة  سورة 
يدخل في الربا المحرم بالنص الذي ال شك 
يستغله،  مااًل  آخر  يعطي  من  تحريمه  في 
ويجعل له من كسبه حظًّا معينًا، ألن مخالفة 
الربح  يكون  أن  اشتراط  في  الفقهاء  أقوال 
نسبيّاً القتضاء المصلحة ذلك ال شيء فيه، 
والعامل  المال  لرب  نافعة  المعاملة  وهذه 

معاً«. 

يتبع

أهداف ورسالة
استــــاذة ســـامية مــاهي الرؤية والرسـالة 

واألهداف التي ترمي إليها المؤسسة ؟
تقول سامية : إن مؤسسة سند الخيرية هي 

منظمة تطوعية مساندة ، داعمة’منسقة ،
معا   ( ورسالتها   ، وفاعلية  بكاءة  ومنفذة 

مجتمع  ألجل  متفرد  إنساني  عمل  نحو 
المستدامة (  والتنمية  والسالم  باألمن  ينعم 
وتهدف المؤسسة إلي بناء قدرات المنظمات 
الوطنية والقاعدية واإلسهام في سد الفجوة 
والفئات  للمواطنين  األساسية  الخدمات  في 
آثار  تخفيف  في  اإلسهام  بجانب  الخاصة 

الفقر وبناء السالم .
مجاالت العمل

تقــدمهــا  التي  العمـــل  مجــاالت  مـاهي 
المؤسسة ؟

في خمس  تعمل  المؤسسة  إن  سامية  تقول 
مجاالت وهي الصحة والتعليم والعمل

 ’ القدرات  وبناء  السالم  وبناء  االجتماعي 
المؤسسة وضعت استراتيجية خمسية  وأن 
حتى  وتستمر  2012م  العام  من  بدأت 
خدمات  تقديم  في  للمساهمة  العام 2016م 
للمستهدفين ودعم ومساندة  الصحة األولية 
وتأهيل  القابالت  ودعم  السرطان  مرضى 
الصحية  القوافل  وتسيير  المراكزالصحية 
في  المؤسسة  تنشط  كما   ، البيئة  وإصحاح 
ومشروعات  القاعدية  المنظمات  تدريب 

الفقيرة  األسر  ودعم  الفقر  حدة  تخفيف 
والمتعففة ودعم ذوى االحتياجات الخاصة 
السالم  بناء  دعم  و  المرأة  تنمية  ومراكز 
باألمن  السودان  ينعم  حتى  ثقافته  ونشر 

والتنمية .
عمل المنظمات

في الفـــترة المـــــاضية واجـهت المنظمات 
هل   ، عملها  في  اإلشكاليات  من  العديد 
تأثرت مؤسسة سند الخيرية بهذه ألزمة ؟
تؤكد سامية عدم تأثر مؤسسة سند الخيرية 
بهذه األزمة مبينة أن المؤسسة تعمل عبر 
وغير  العربية  المؤسسات  مع  الشراكات 
لديها  المؤسسة  أن  إلي  مشيرة  العربية 
العربية  المملكة  شراكات مع منظمات من 
السعودية ، جمهورية مصر العربية ودولة 
إلي  باإلضافة   ، المتحدة  العربية  األمارات 
مؤكدة  والصين  تركيا  دولتى  مع  الشراكة 
مع  مباشرة  تعمل  الوطنية  المنظمات  بأن 

المستهدفين .
الحرب والسالم

المدير العام لمؤسسة سند الخيرية األستاذة سامية محمد عثمان:

مؤسسة  هي  الخيرية  سند 
في  أنشئت  سودانية  طوعية 
العام 2004م بمبادرة من السيدة 
الجمهورية  رئيس  حرم  الفضلى 
وداد بابكر وفقا لقــــانون العمــــــل

الطــــــوعي واإلنســـاني , وهــــــي 
غـــير ربحيـــة  مــــؤســــسة طــــــوعية 
مســــــاندة للمنظمـــــات الطــــوعية 
وتساهم في ترويج المشروعات 
لالضطالع  المانحين  مجتمع  في 
ودولي  محــــلي  إنســــاني  بــــدور 
استكماال لمجهودات الدولة خاصة 
في الظروف االستثنائية وحاالت 

الطوارئ .
سياسة  على  وتعمل  فروع 
القاعدية  المنظمات  مع  الشراكة 

في الواليات .
المشــــروعات  فنــجــــد أن 80% من 
نجحت  وقد  الخرطوم  والية  خارج 
المؤسسة في هذا النهج, وبهذا 
قد  الخيرية  سند  تكون  النهج 
هذا  في  فريدة  تجربة  انتهجت 

المجال .
في  رائدة  المؤسسة  وتعتبر 
مجال العمل الطوعي واإلنساني 
تقديم  مجال  إسهامها في  خاصة 
الخدمات اإلنسانية للمستهدفين .
التقت   ) والتأمين  التكافل   ( مجلة 
سند  لمؤسسة  العام  بالمدير 
محمد  سامية  األستاذة  الخيرية 
عثمــــان وتجـــــاذبت مـهـــــــا أطــــــراف 
الحديث حول المؤسسة وأهدافها 
والرؤى  ورسالتها ومجاالت عملها 

المستقبلية فتابعوا معنا ماذا
قالت :-

البد من إنشاء مركز قومي مرجعي يهتم بعالج السرطان

رســـالتنا معــا نحـو عمل إنســـاني متفــرد ألجــل مجتمـــع ينعـــم 
باألمن والســالم والتنــمية المســتدامــة
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مؤسسة سند أحد أهدافها اإلسهام في بناء 
وماهو  للسالم  سند  تنظر  كيف   ، السالم 

الدور الذي قامت به في هذا االتجاه ؟
أنه  باعتبار  للسالم  سند  تنظر  سامية  تقول 
المساهمة  من  مجتمعية  البد  مسؤولية 
النسيج  ورتق  إرساء  دعائمه  في 
في  المؤسسة  عملت  االجتماعي  لذلك 
مختلفة  مشروعات  في  النزاعات  مناطق 
في  فعملت   ، القدرات  وبناء  السالم  لبناء 
كردفان  وجنوب  األزرق  النيل  واليات 
منظمة DDR كما  مع  شراكة  ولديها 
أطلقت المؤسسة مبادرة سند للسالم ولديها 
والمؤسسات  الجامعات  مع  كذلك  شراكات 
اإلعالمية متوقعة أن تبذل المنظمات مزيدًا 
أحد  باعتباره  المجال  هذا  في  الجهد  من 

أسس التنمية المستدامة .
كفالة األيتام 

سند الخيرية دخلت حديثًا على مجال كفالة 
األيتام فماذا قدمت لهم ؟

األيتام  كفالة  مشروع  نعم   : سامية  تقول 
نحو  وكفلنا   ، الحديثة  المشروعات  أحد 
األحمر  الهالل  مع  بالشراكة  )500( يتيًما 
ونقدم  المتحدة  العربية  األمارات  بدولة 
سلة  بجانب  لأليتام  الشهرية  الكفالة  كذلك 
األضحية  وخروف  العيد  وفرحة  رمضان 
كمشروعات موسمية وبالتعاون مع دولتي 

األمارات وقطر .
غسيل الكلى :-

الكلى  لمرضى  مشروعات  في  بدأت  سند 
هال حدثتينا عن هذا المشروع ؟

الكلى  لدعم مرضى  في مشروع  بدأنا  نعم 
بالشراكة مع شركات الراجحي عبر شركة

أسمنت عطبرة ، وبدأنا بدعم مراكز غسيل 
وشمال  األزرق  النيل  واليات  في  الكلى 
الدور  ونثمن  الشمالية  والوالية  كردفان 
تقدمها  التي  المقدرة  والمساهمات  الكبير 

مؤسسة الراجحي في السودان .
مجاالت الصحة 

مؤسسة سند تعمل في مجال الصحة فما هي 
المجاالت الصحية التي تقدمها تقول سامية 
إن المؤسسة تعمل في مجال دعم ومساندة 
ومشروع  السودان  في  السرطان  مرضى 
مكافحة مرض اإليدز ومشروعات القوافل 
الصحية من تأهيل للمراكز الصحية والقوافل 
الطبية العالجية بجانب مشروعات الصحة 
األولية من تدريب للقابالت وإصحاح البيئة 
ودعم غرف الوالدة بجانب مشروع قسطرة 

وجراحة القلب لألطفال .

مكافحة اإليدز
مكـافحة  مشـروع  في  سند  قـدمت  مــاذا 

األيدز ؟
بدأنا هذا المشروع منذ العام 2004م باعتبار 
الجمهورية  الفضلى حرم رئيس  السيدة  أن 
إفريقيا  مستوى  على  المشروع  هذا  ترعى 
المتعايشين  مع  والتعامل  بالتوعية  وبدأنا   ،
وقدمنا المساعدات الفنية والمحاضرات في 

مشروع عدم االنتقال الرأسي .
تدريب القابالت

مجال  في  المؤسسة  مشروعات  أحد 
ماهي   ، القابالت  تدريب  االولية  الصحة 

رؤية المؤسسة في هذا الشأن ؟
الصحة  أساس  هي  القابلة  أن  سامية  تؤكد 
والية  أطراف  وفي  السوداني  الريف  في 

الخرطوم ونعتمد عليها حتى اآلن .
في العام 2009م أطلقنا مبادرة ) قابلة لكل 
التدريبية  الدورات  من  عدد  وأقمنا   ) قرية 
األدوات  بها  شنطة  قابلة  كل  وملكنا  لهن 
غرف  من  عدد  وقدمنا  للوالدة  الالزمة 

الوالدة في المستشفيات الريفية.
مرضى السرطان

سند أطلقت مبادرة لدعم ومساندة مرضى 
لهذه  الرئيسة  المحاور  ماهي   ، السرطان 

المبادرة ؟
على  اشتملت  المبادرة  إن   : سامية  تقول 
والتوعية  التدريب  األول   ، محاور  ثالثة 
والثاني االحتياجات العاجلة والثالث الرؤية 
مجال  في  العمل  أن  مضيفة   ، المستقبلية 
اجتماعي  عمل  يعتبر  السرطان  مرضى 
بإنسان  محدقًا  خطًرا  يشكل  المرض  ألن 
السودان البسيط في وسط الفئات الفقيرة ، 
مشيرة إلي أن اإلحصاءات الرسمية تؤكد أن 
15% فقط هم من يصل إلي مراكز العالج 
وأن نسبة 85% التصل لمراكز العالج إما 
للفقر أو الجهل ، مؤكدة أن المؤسسة عملت 
كبيرة  بنسبة  والتوعية  التدريب  محور  في 
خاصة في الواليات وأعدت منهًجا متكاماًل

بالشراكة  مع منظمات صينية وتم التعرف 
بخطورة سرطان الثدي وعنق الرحم باعتبار 
أنه يشكل نسبة 65% من السرطانات لدى 
النساء ، داعية لتنسيق الجهود المبذولة من 
الدولة والقطاع الخاص والمنظمات الوطنية 
قومي  مركز  إلنشاء  واإلسالمية  والعربية 
مرجعي يهتم بالعالج واألبحاث والدراسات

العلمية .
مناشدة بتشجع ودعم القطاع الخاص إلنشاء 
لتقليل  بالسودان  األورام  لعالج  مركز 

األعباء على المراكز الحكومية ولمزيد من 
من  المجال  هذا  في  للعاملين  العمل  فرص 
كوادر طبية وكوادر مساعدة ولتنفيذ الخطط 
وإنشاء  بالداخل  العالج  لتوطين  المستقبلية 
المختلفة  السودان  واليات  في  المستشفيات 
وكل ما من شأنه أن يسهم في توطين عالج 
السرطان في السودان ، متوقعة أن تحدث 
مبادرة سند لدعم ومساندة مرضى السرطان 

آثاًرا طيبة في القريب العاجل .
قسطرة القلب 

مشروع  الخيرية  سند  مشروعات  إحدى 
األطفال  قلب  وجراحة  القلب  قسطرة 
 ، المشروع  هذا  في  المؤسسة  ونجحت 

ماذا تقولين ؟
أميز  المشروع من  نعم هذا   : تقول سامية 
هناك  ألن  المؤسسة  مشروعات  وأفيد 

شريحة من
خاصة  القلب  بأمراض  مصابين  األطفال 

وسط الفقراء ، األمر الذي يتطلب وضع
العمليات  هذه  مثل  وأن  خاصة  معالجة 
التجرى في السودان وأن األطفال ينتظرون
إجراء العمليات لعدة سنوات . وقالت سامية 
: إن المؤسسة أطلقت مبادرة نبضات لعالج 
القلوب بالشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد 
آل مكتوم إلجراء العمليات بمركز جراحة 
أن  مبينة  الجزيرة  بوالية  بودمدني  القلب 
المركز يُعتبر من المراكز المؤهلة إلجراء 
عمليات  خمس  فيه  وتجرى  العمليات  هذه 

في اليوم ، مؤكدة أن هذا المشروع حيوي
واستراتيجي للمؤسسة ، مشيرة إلى أن أكثر 
 ، العمليات  لهذه  يحتاجون  طفل   800 من 
من  عدد  فيها  ساهم  المبادرة  أن  مضيفة 

الجراحين العالميين .
المشروعات  مجال  في  سند  قدمت  ماذا 

التعليمية ؟
األول   : مشروعان  لدينا  التعليم  مجال  في 
المسح األولي  لنا  اإلجالس بعد أن أوضح 
أن أعدادًا مقدرة من التالميذ يجلسون على

األرض عليه أطلقنا حملة ) نقعد عشان نفهم 
( ومستمرة هذه الحملة ، مشيرة إلى ارتفاع 
تكاليف اإلجالس مما استدعى المؤسسة إلى 
استنفار شرائح المجتمع ، مؤكدة أنهم بدؤوا 
بتمويل  وطالبة  طالب  ألف  اثنين  بإجالس 
وبعض  لالتصاألت  سوداني  شركة  من 

رجال األعمال  .
الثاني  المشروع  أّن  إلى  سامية  وأشارت 
الحقيبة  تقديم  هو  اإلجالس  بعد  التعليم  في 
مبينة   ، المدرسية  واألدوات  والزي 
ستة  إلي  خمسة  لنحو  المؤسسة  استهداف 

آالف طالب وطالبة من أبناء الفقراء خارج 
والية الخرطوم .

شراكة الراجحي
بدأت سند شراكة استراتيجية مع شـــركات 
الراجـــــحي السعـــــودية ، مــــاذا عـــــن 

هــذه الشراكة ؟
شركات  مع  شراكة  بدأنا   : سامية  تقول 
اإلعاقه  مجال  في  بمشروعات  الراجحي 
بداية  يكون  أن  ونتوقع  والبصرية  السمعية 
بمخيم  كردفان  شمال  والية  في  المشروع 
للعيون بجانب تقديم معينات اإلعاقة ونتوقع 
شركات  مع  الشراكة  وتتطور  تستمر  أن 

الراجحي .
التمويل األصغر 

المشروعات الموسمية والعمل االجتماعي 
ماهي المجهودات التي قامت بها المؤسسة 

في هذا الجانب ؟
نعمل في  الموسمية  المشروعات  في إطار 
العيد  وفرحة  الصائم  فرحة  مشروعات 
ونستهدف مااليقل عن خمسة إلي ستة اآلف 

أسرة .
وتقول سامية : بادرنا بإطالق مشروع رائد 
إلنتاج زيت ألبان )الكافور( وهو زيت طبي 
مركز  من  دراسة  إعداد  تم  حيث  تجميلي 
بوزارة  الصناعية  واالستشارات  البحوث 
الدراسة  وعملت  الزيت  إلنتاج  الصناعة 
النيل  بغابة كنانة بوالية  ألبان  على أشجار 
استخالص  جهاز  تصنيع  وتم   ، األبيض 
تدريب  وتم  خالصة  سودانية  بمواد  الزيت 
وتم  االبيض  النيل  والية  في  أسرة  ِمئة 
ووصل  الزيت  استخالص  جهاز  تمليكهم 

اإلنتاج لألسواق .
بين  شراكة  المشروع  أن  سامية  وتضيف 
االدخار  وبنك  كنانة  سكر  وشركة  سند 
للتنمية االجتماعية متوقعة إنتشار المشروع 
صديقة  شجرة  ألبان  شجرة  وأن  خاصة 
لمجهود  يحتاج  ال  التقطير  وكذلك  للبيئة 
كبير ، مؤكدة أن السودان يمكن أن يكون 
منتًجا لزيت ألبان بصورة كبيرة من األسر 

الفقيرة .
في  بدأت  المؤسسة  أن  سامية  وأوضحت 
مشروع إلنتاج الزبادي واألجبان في والية

بها  يتمتع  التي  الثروة  ظل  في  النيل  نهر 
السودان والتجد مجااًل للتصنيع .

بناء القدرات 
ماذا قدمت سند في مجال بناء القدرات ؟

تعمل على مستوى  سند  إن   : سامية  تقول 
سودنة  إطار  في  الشأن  هذا  في  الواليات 
مشيرة   ، السودان  في  الطوعي  العمل 
لتقديم المؤسسة لمشروعات تأهيل وتطوير 
القاعدية  و  الوطنية  المنظمات  وتدريب 
الرد  منظمة  مع  المؤسسة  شراكة  مبينة   ’
العام  البريطانية تعمل في السودان منذ  آر 
2004م وتقوم بالتدريب المستمر في والية 

الخرطوم وبقية واليات السودان .
الشراكات مع المنظمات

كيف تنظر سند للشراكات مع المنظمات ؟
تقول سامية : لدينا شراكات مع المنظمات 
ولدينا  العربية  وغير  والعربية  المحلية 
المملكة  من  منظمات  مع  مقدرة  شراكات 
العربية  واإلمارات  السعودية  العربية 
مصر  وجمهورية  قطر  ودولة  المتحدة 
وقد  الشعبية  الصين  العربية  وجمهورية 
ونعتبرذلك  المانحين  ثقة  كسب  في  نجحنا 

خطوة إيجابية كبيرة .
الشراكة مع السعودية :-

المملكة  مع  للشراكة  سند  تنظر  كيف 
العربية السعودية ؟

استراتيجية  شراكة  لنا   : سامية  تقول 
من  وهي  المملكة  من  منظمات  مع  مميزة 
المملكة  تقدمه  الذي  الشراكات والدعم  أفيد 
أياٍد  ولها  وملموس  مقدر  دعم  للسودان 
بيضاء تصل إلى كل من تستطيع الوصول 
إليه من المحتاجين في السودان مؤكدة متانة

في  خاصة  السعودية  السودانية  العالقات 
مجال العمل اإلنساني الخيري الطوعي .

الرسمي  بالعمل  تتأثر  لن  أنها  مضيفة 
المميزة  الشراكة  إلى  سامية  وأشارت   ،
اإلسالمي  المنتدى  منظمة  مع  والوطيدة 
قلب  وجراحة  قسطرة  )مشروع  مجال  في 
األطفال(  الذى استهدف الفقراء الذين كانوا 
اليجدون  وهم  العمليات  إجراء  ينتظرون 
 ، مجانا  معالجتهم  وتمت  العالج  تكاليف 
اإلسالمية  اإلغاثة  هيئة  مع  الشراكة  مبينة 
في مجال كفالة األيتام والمشاريع الموسمية 
مثل فرحة الصائم وفرحة العيد واألضاحي
بجانب العمل اإلنساني المتفرد في الكوارث 
إطار  في  الصحية  القوافل  إلى  باإلضافة 
الطبية  والقوافل  الصحية  المراكز  تأهيل 

العالجية .
خطط مستقبلية :-

أخيًرا ماهي الخطط المستقبلية التي تسعى 
إليها مؤسسة سند الخيرية ؟

وخلق  لبناء  تسعى  سند  أن  سامية  توضح 
المنظمات  مع  الشراكات  من  المزيد 
وفتح  والعربية  اإلسالمية  والهيئات 
انساني  لعمل  المنظمات  أمام  المجال 
تخطط  كما   ، المانحين  ثقة  وكسب  متفرد 
سودنة  إلى  المستقبيلية  رؤيتها  في  سند 
مؤكدة  السودان  في  الطوعي   العمل 
العمل  في  الشفافية  مبدأ  تنتهج  سند  أن 
االستراتيجي  النجاح  منهج  وباعتماد 
المؤسسة  تتوجه  المتوازن  األداء  وتوظيف 
كتاب  مجرد  من  وتتحول  باالسترتيجية 
وجداول إلى مفاهيم قاصدة يصطف الجميع 

بموجبها نحو الغايات الكلية للمؤسسة .

الراجحي  شركات  مع  بدأنا 
مشروعات  تنفيذ  السعودية 
في مجاالت اإلعاقه السمعية 

والبصرية والحركية.
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االقتصاد  موقع  ومشرف  مؤسس 

العادل

مما ال شك فيه أن األمن واألمان من األمور 
ودعوة   ، اإلنسان  حياة  الستمرار  المهمة 
الصالة  نبينا  وعلى  عليه  إبراهيم  سيدنا 
والسالم " َرّبِ اْجعَْل َهذَا بلَدًا آِمنًا َواْرُزْق 
ِ َواْليَْوِم  أَْهلَهُ ِمَن الثََّمَراِت َمْن آَمَن ِمْنُهم بِالَّ
األمن.  أهمية  على  دليل   ،  ]1[" اآلِخر 
ويمن هللا على قريش بنعمة األمن في قوله 
تَاِء  يالِف قَُرْيٍش إِيالفِِهْم ِرْحلَةَ الّشِ تعالى: " إِلِ
الَِّذي  اْلبَْيِت  َهذَا  َربَّ  فَْليَْعبُدُوا  ْيِف  َوالصَّ
 ]2[" َخْوٍف  ْن  ّمِ َوآَمنَُهم  ُجوعٍ  ن  ّمِ أَْطعََمُهم 
 " تعالى:  قوله  في  أيضاً  المعنى  ويتأكد   .
ْطَمئِنَّةً  مُّ آِمنَةً  َكانَْت  قَْريَةً  َمثاَلً   ُ َوَضَرَب الَّ
فََكفََرْت  َمَكاٍن  ُكّلِ  ن  ّمِ َرَغدًا  ِرْزقَُها  يَأْتِيَها 
َواْلَخْوِف  ِلبَاَس اْلُجوعِ   ُ ِ فَأَذَاقََها الَّ بِأَْنعُِم الَّ
تعالى:  وقوله   ،  ]3[" يَْصنَعُوَن  َكانُواْ  بَِما 
يَّةً  ذُّرِ َخْلِفِهْم  ِمْن  تََرُكواْ  لَْو  الَِّذيَن  َوْليَْخَش   "
َ َوْليَقُولُواْ قَْوالً  َّقُوا الَّ ِضعَافًا َخافُواْ َعلَْيِهْم فَْليَت
َسِديدًا "]4[ ، وهذه اآلية يمكن اعتبارها آية 
للذرية  األمان  تحقيق  لطريقة  اآلباء  إرشاد 

في حالة الخوف عليهم.
األمن واألمان من هللا والتأمين أحد الوسائل 

البشرية لتخفيف الضرر
أن  يحدد  الكريم  كتابه  في  وجل  عز  فاهلل 
الدنيا  في  واألمان  األمن  ومصدر  أساس 
واآلخرة هو اإليمان باهلل وحده وذكره وعدم 
الظلم والعمل الصالح، قال تعالى: " الَِّذيَن 
 ِ ِ أاَلَ بِِذْكِر الَّ آَمنُواْ َوتَْطَمئِنُّ قُلُوبُُهم بِِذْكِر الَّ
تَْطَمئِنُّ اْلقُلُوُب "]5[ ، وقال تعالى: " الَِّذيَن 
لَُهُم  أُْولَئَِك  بُِظْلٍم  إِيَمانَُهم  يَْلبُِسواْ  َولَْم  آَمنُواْ 
ْهتَدُوَن "]6[ ، وهو أمن مؤكد  األَْمُن َوُهم مُّ
في  المؤمنين  لعباده  الحدوث ألنه وعد هللا 
ِمنُكْم  آَمنُوا  الَِّذيَن   ُ الَّ َوَعدَ   " تعالى:  قوله 
اِلَحاِت لَيَْستَْخِلفَنَُّهم فِي األَْرِض  َوَعِملُوا الصَّ
لَُهْم  نَنَّ  َولَيَُمّكِ قَْبِلِهْم  ِمن  الَِّذيَن  اْستَْخلََف  َكَما 
بَْعِد  ن  ّمِ لَنَُّهم  َولَيُبَدِّ لَُهْم  اْرتََضى  الَِّذي  ِدينَُهُم 
يَْعبُدُونَنِي ال يُْشِرُكوَن بِي َشْيئًا  أَْمنًا  َخْوفِِهْم 
"]7[ . وهذا الوعد مشروط بـ " يَْعبُدُونَنِي 
الشرك  وجد  فإذا   ،" َشْيئًا  بِي  يُْشِرُكوَن  اَل 
ضعف  وإذا   ، وجوده  بقدر  األمان  اختل 
فال   ، ضعفه  بقدر  األمان  ضعف  التوحيد 
بد من تحقق الشرط ليترتب عليه المشروط 

]8[.
أساس  لإلنسان  تعالى  هللا  حدد  أن  فبعد 
الدنيا واآلخرة  ومصدر األمن واألمان في 
وإعمال  االجتهاد  في  الحرية  له  ترك 
الظروف  وفق    ، باألسباب  واألخذ  العقل 
والمعطيات المتاحة ، والخبرات والتجارب 
السابقة ، والعبرة واالعتبار، كشأن بشري 
ليبادر اإلنسان في إيجاد الوسائل التي تحقق 
له ولمن يعول وللمجتمع األمان ، وتخفيف 
األضرار المادية الناشئة عن وقوع األخطار 
الدنيوية التي يتخوف اإلنسان من حدوثها ، 
وهذه الوسائل البشرية إما أن تكون جائزة 
شرًعا فيتعامل بها أو محرمة ويجب إبطالها 
أو يكتنفها مخالفة شرعية ويجب تصحيحها.
حقيقة يجب المصارحة بها تتعلق 

بالتكافل والتأمين
مسميات  أن  بحقيقة  المصارحة  يجب  هنا 
التعاوني  التأمين  أو  اإلسالمي  التأمين 
أو  التكافلي  التعاوني  التأمين  أو  اإلسالمي 
التأمين التكافلي اإلسالمي – كلها مترادفات 
في  استخدامها  للبعض  يحلو  المعنى  بنفس 
تسمية التأمين التعاوني في كتاباتهم – هي 
اإلسالمي  التكافل  عن  تعبر  ال  مسميات 
تجمع  مركبة  مسميات  وهي   ، شئ  في 
القسط  دفع  أساسه  فالتأمين   ، بين األضداد 
والتكافل   ، القسط  بدون  للتأمين  وال وجود 
أساسه التواد والتراحم والتعاطف وبال قسط 
وانقلب  تكافاًل  يعد  لم  فيه قسط  دفع  وإذا   ،

إلى تأمين .
كما أن التكافل أصل في المنهج االقتصادي 
المحدودة  غير  خدماته  يقدم   ، اإلسالمي 
لجميع أفراد المجتمع فقرائهم قبل أغنيائهم 
خدمات  يقدم  بشري  تطبيق  والتأمين   ،
معينة وفق قواعد قانونية وفنية محددة لفئة 
األغنياء في المجتمع ، ولن يستطيع تغطية 
المجاالت التي يغطيها التكافل في يوم من 

األيام .
سلوك  خطورة  بيان  هو  ذلك  من  واألهم 
بعبارة  أو   « الرأسمالية  أسلمة   « طريق 
يقطع  ألنه   « اإلسالم  رأسملة   « أدق 
للمشاكل  جذرية  حلول  تقديم  أمام  الطريق 
اإلسالم  ألحكام  وفقًا  القائمة  االقتصادية 
تتعامل  التي   ، للحياة  الشاملة  وتصوراته 
مع اإلنسان باعتباره روح ومادة ، وتتعامل 
معه بوصفه فرد وجزء من مجتمع، وتحميه 
المجتمع  بين مصلحته ومصلحة  بالموازنة 

مفهــــوم التــــــأمين التعــــاوني اإلسـالمي أو التأمين التكافلي   

والعامة سلسلة مقاالت ضبط المفـاهيم االقتصـادية وفق منهج االقتصـاد اإلسالمي. الخاصة  المصلحتين  من  كالً  ألن 
أحدهما  حماية  وفي  اآلخر،  كالهما  يكمل 

حماية لآلخر.
فالرؤية ليست مجرد » أسلمة للتأمين » لما 
يوفره من أمان لألفراد والشركات، أو لما 
يقوم به من وظائف اقتصادية في المجتمع، 
فيه  تقترن  مجتمع  خلق  هي  الرؤية  وإنما 
المساواة في توفير الكفاية لكل أفراد المجتمع 
اإلنسانية،  واألخوة  والكرامة،  باألمان، 
والعدالة االجتماعية، لتحقيق السمو الروحي 
للكائن البشري ليقوم بمهمته األساسية التي 
العبادة  إخالص  وهي  أجلها،  من  هللا  خلقه 
هلل رب العالمين، لقوله تعالى: » َوَما َخلَْقُت 

اْلِجنَّ َواإِلنَس إاِل ِليَْعبُدُوِن »]9[ .
فإذا كان األمر كذلك والواقع التطبيقي أثبت 
أن عملية التحول من التأمين التجاري إلى 
تحقيق صيغة  في  أخفقت  التعاوني  التأمين 
في  وردت  التي  المجاز  التعاوني  التأمين 
الفتاوى الشرعية وقرارات المجامع الفقهية، 
ونتج عنها إشكاليات كثيرة بسبب اعتمادها 
على استخدام اسم » التأمين التعاوني »– 
له  الذي  التقليدي  التأمين  أنواع  أحد  وهو 
ليطلق  الغرب–  في  المعروفة  مواصفاته 
على عقد جديد له مواصفات أخرى بشروط 
شرعية ليصبح » التأمين التعاوني المجاز 
االسم  فتستغل  التأمين  شركات  لتأتي   ،«
لها  أخرى  واإلجازة وتضعهما على عقود 
مواصفات وشروط مختلفة فينشأ » التأمين 
التأمين  عن  مختلفاً   ،« المطبق  التعاوني 
مقل  فمن  بيناً،  اختالفاً  المجاز  التعاوني 
التطبيق،  مكثر حسب جهة  البعد ومن  في 
وهناك من أبعد حتى فاق التأمين التجاري 
ذاته]10[ . وكان نتيجة لذلك صدور تنبيه 
المفتي  التعاوني من  التأمين  بشأن شركات 
بالمملكة  العلماء  كبار  هيئة  ورئيس  العام 

العربية السعودية.
تنبيـــه بشــــأن شــركات التـــأمين 

التعاوني   
العلماء  كبار  هيئة  من  صدر  أن  سبق   «
بجميع  التجاري  التأمين  بتحريم  قرار 

والمخاطرات  الضرر  من  فيه  لما  أنواعه، 
العظيمة، وأكل أموال الناس بالباطل، وهي 
أمور يحرمها الشرع المطهر، وينهي عنها 
أشد النهي، كما صدر قرار من هيئة كبار 
العلماء بجواز التأمين التعاوني، وهو الذي 
يتكون من تبرعات من المحسنين، ويقصد 
يعود  وال  والمنكوب،  المحتاج  مساعدة  به 
منه شيء للمشتركين – ال رؤوس أموال، 
وال أرباح، وال أي عائد استثماري – ألن 
قصد المشترك ثواب هللا بمساعدة المحتاج، 
في  داخل  وذلك  دنيوياً،  عائداً  يقصد  ولم 
والتقوى  البر  على  )وتعاونوا  تعالى:  قوله 
وال تعاونوا على اإلثم والعدوان( وفي قول 
النبي صلى هللا عليه وسلم: )وهللا في عون 
وهذا  أخيه(  عون  في  العبد  كان  ما  العبد 
واضح ال إشكال فيه، ولكن ظهر في اآلونة 
والشركات  المؤسسات  بعض  من  األخيرة 
تلبيس على الناس ولي للحقائق، حيث سموا 
تعاونياً،  تأميناً  المحرم:  التجاري  التأمين 
كبار  هيئة  إلى  بإباحته  القول  ونسبوا 
العلماء، من أجل التغرير بالناس، والدعاية 
من  بريئة  العلماء  كبار  وهيئة  لشركاتهم، 
هذا العمل كل البراءة، ألن قرارها واضح 
والتأمين  التجاري  التأمين  بين  التفريق  في 
الحقيقة  يغير  ال  االسم  وتغيير  التعاوني، 
التلبيس،  وكشف  للناس،  البيــان  وألجل 
هذا  صدر  واالفتــراء  الكــذب  ودحض 

البيان ».
لمزيد  يحتاج  التعاوني  التأمين 

من البحث
الذين  العلماء  كبار  هيئة  رؤية  كانت  إذا 
تأمين  أنه  على  التعاوني  التأمين  أجازوا 
المطبق  التعاوني  التأمين  أن  إسالمي، هي 
للحقائق وأنهم منه  الناس ولي  تلبيس على 
بحث  إعادة  إلى  يحتاج  األمر  فإن  براء، 
التي  للتأمين  المعاصرة  التطبيقات  ودراسة 
تتشابه مع التكافل في بعض جزئياته، حتى 
يتبين للكافة أن التأمين التعاوني ليس التكافل 
اإلنسانية  بمعانيه  التكافل  وأن  اإلسالمي، 
اجتماعية جليلة ال  يقدمه من خدمات  وبما 
يصح اختزاله وتقديمه على أنه مجرد بديل 

للتأمين.
بشأن  العلماء  الفضيلة  أصحاب  فخالف 
بحاجة  مازال  أنه  يثبت  التعاوني  التأمين 
إلى مزيد من البحوث االقتصادية والفقهية 
بين  التعاون  على  تعتمد  جديدة،  بمنهجية 
التأمين  مجال  في  المختصين  االقتصاديين 
الخروج  بشرط  المعاصرين،  الفقهاء  وبين 
 « التأمين  أسلمة   « دائرة  ضيق  من 

المرتبطة بإعادة التوصيفات الفقهية وتغيير 
المسميات التأمينية لتوافق هذه التوصيفات، 
والدخول في رحابة االجتهاد االستصالحي 
الحياة  تطور  يواكب  الذي  المصلحي  أو 

العصرية.
بتصحيح  وسلم  عليه  هللا  النبي صلى  اهتم 
المعامالت المالية التي كان العرب يتعاملون 
الشرعية،  المخالفات  من  بعثته  قبل  بها 
المعامالت  إبطال  على  حرص  وكذلك 
لها،  الشرعية  البدائل  تقديم  مع  المحرمة 
في  النبوية  الحكمة  مقتضى  من  وهذا 
التيسير على العباد وتحقيق المصلحة لهم. 
ومن صور هديه صلى هللا عليه وسلم في 

تصحيح المعامالت:
أ- تصحيح التعامل بالنقود

النبي صلى هللا عليه وسلم أقر المسلمين على 
تعاملهم بالدراهم الفضية الفارسية والدنانير 
الذهبية الرومانية التي كانت متداولة بينهم 
في الجاهلية ولم يضرب لهم نقوداً خاصة 
يتعاملون  مكة  أهل  وكان  الجديدة،  بالدولة 
أحجامها،  الختالف  وزناً  الفضية  بالدراهم 
وكان أهل المدينة يتعاملون بها عداً بصرف 
النظر عن اختالف الحجم والوزن، فصحح 
لهم النبي ذلك بأن أرشدهم إلى ترك التعامل 
هللا  رضي  عمر  ابن  فعن   . بالعدد]12[ 
النبي صلى هللا عليه وسلم قال:  عنهما أن 
مكيال  والمكيال  مكة  أهل  وزن  الوزن   «
أهل المدينة »]13[ ، ومع هذا ظل الدرهم 
درهماً والدينار ديناراً ولم يصبحا الدرهم أو 

الدينار اإلسالمي.

فبعـــد أن حـــدد اللــه تعــالى 
لإلنســــان أســــاس ومصــدر 
األمـــن واألمــــان فـي الدنيا 
في  الحرية  له  ترك  واآلخرة 
اإلجتهـــاد وإعمـــــال العقـــــل 

واألخذ باألسباب
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ب- تصحيح بيع السلم
قال:  أنه  عنه  هللا  رضي  عباس  ابن  عن 
قدم النبي صلى هللا عليه وسلم المدينة وهم 
يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: » 

من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم 
 .  ]14[« معلوم  أجل  إلى  معلوم  ووزن 
في هذا الحديث أجاز النبي صلى هللا عليه 
وسلم بيع السلم واستثناه من النهي عن بيع 
حديث  في  الوارد  عنده  ليس  ما  اإلنسان 
هللا  يارسول   : قال  حيث  حزام  بن  حكيم 
ليس عندي  البيع  فيريد مني  الرجل  يأتيني 
، أفأبتاعه له من السوق، قال : » ال تبع ما 

ليس عندك »]15[ .
وتصحيح  التأمين  في  الغرر  معالجة 
تطبيقات التأمين التعاوني المجاز استرشادًا 
المعامالت  تصحيح  في  النبوي  بالهدي 
والحرج  المشقة  الناس ورفع  للتيسير على 
عنهم، وانطالقًا من عدم تكلف النبي صلى 
هللا عليه وسلم كما جاء في قوله تعالى: » 
َوَما أَنَا ِمَن اْلُمتََكلِِّفيَن »]16[ والتكلف: هو 
بسبب  والتزامه  عمله  المرء  على  يشق  ما 
الحرج ، والمعنى أن ما جاء به النبي من 
الدين ال مشقة في تكاليفه وهو معنى سماحة 
اإلسالم]17[ . من هذا المنطلق يمكن تقديم 
بصفة  التأمين  في  الغرر  لمعالجة  مقترح 
عامة ، وتصور لتصحيح تطبيقات التأمين 
ليمكن   ، خاصة  بصفة  المجاز  التعاوني 
االستفادة من التأمين في تحقيق المصلحة ، 
ورفع المشقة والحرج عن الناس ، على أن 
يظل التأمين تأمينًا ناتًجا عن الفكر البشري 
اللجوء  الغربي ، يمكن االستفادة منه دون 
تم  إلى إضفاء صفة اإلسالمي عليه طالما 

معالجة ما يكتنفه من غرر أو استغالل.
أواًل : مقترح بشأن ضابط الغرر

من  التأمين  استثنوا  الغربيون  كان  إذا 
االقتصادي  لدوره  والغرر  القمار  عقود 

واالجتماعي الذي ال غنى عنه للمجتمعات 

أيًضا  المسلمين  الفقهاء  فإن   ، المعاصرة 
كالجعالة  الغرر  من  مستثنيات  لديهم 
يدل  وهذا   ، للحاجة  وغيرهما  والمسابقة 
ومتسامح  ممنوع  غرران  الغرر  أن  على 

فيه]18[ .
الممنوع  الغرر  أن  والعلماء يجمعون على 
وبينهم  اليسير،  وليس  الكثير،  الغرر  هو 
الكثير،  الغرر  اختالف واسع حول ضابط 
ورأى بعضهم أن الغرر الكثير ما كان غالبًا 
في العقد حتى صار يوصف به ، وأن الغرر 
اليسير هو ما ال يكاد يخلو منه عقد ، ومن 
 ، أعرافهم  فيه حسب  التسامح  الناس  شأن 
وللخروج من الخالف الذي يسببه استخدام 
ضابط الغرر الكثير في الحكم على العقود 

بالبطالن من عدمه فإن هذا يتطلب أمرين:
الكثير،  الغرر  ضابط  عن  االستعاضة   -1
منه  االحتراز  يمكن  الذي  الغرر  بضابط 
ال  الذي  والغرر   ، مشقة  بغير  )اجتنابه( 
في  الوارد  بمشقة  إال  منه  االحتراز  يمكن 
ألن  ذلك   . الفقهاء]19[  بعض  تعبيرات 
في  كما  اجتنابه  يمكن  ال  قد  الكثير  الغرر 
بعض العقود كالجعالة وفيها غرر في العمل 
واألجل ، ومع هذا فهي جائزة ، ألن الناس 
ال  قد  اليسير  الغرر  كذلك  إليها.  يحتاجون 
 ، مشقة  بدون  اجتنابه  أمكن  إذا  عنه  يعفي 
يتجاوز  الذي  الغرر  يكون  الضابط  وبهذا 
عنه هو الغرر الذي يتعذر اجتنابه إال بمشقة 

عظيمة مع الحاجة إليه.
ذاته  في  الغرر  مقدار  إلى  ينظر  أال   -2
إلى  بالنسبة  مقداره  إلى  ينظر  وإنما   ،
 . عنه  التجاوز  من  تتحقق  التي  المصلحة 
يقول العز بن عبد السالم في بيان اختالف 
 « : التصرفات الختالف مصالحها  أحكام 
وكذلك شرع في الوقف ما تتم به مصالحه 
والغالت  المنافع  من  المعدوم  كتمليك   ،
لموجود مبهم كالوقف على الفقراء والغزاة 
على  كالوقف  مبهم  ولمعدوم   ، والحجاج 
أوالد األوالد بعد األوالد ، وكالوقف على 
من سيُوجد من الفقراء إلى يوم الدين ، ألن 
مصلحة هذه الصدقة الجارية ال تحصل إال 
بما ذكرناه . وكذلك إخراج المنافع إلى غير 
مالك ، كالوقف على بناء المساجد والقناطر 
ومصالحها »، ويختم كالمه بقوله: » إنما 
المقصود  ألن  الوقف  في  القواعد  ُخوِلفت 
إلى  باقية  وهي   ، والغالت  المنافع  منه 
فلما عظمت مصلحته خولفت   ، الدين  يوم 

الهدي النبوي في تصحيح المعامالت

التكـــافـــل أســــاسه التـــواد 
والتـراحم والتعاطف وبـــــــال 
قســـــط، التكـــــافل أصـــــــل 
فــــي المنهـــــج االقتصـــادي 
يقـــدم خدماته  اإلســالمي، 
غيـر المحــدودة لجمــيع أفراد 
المجتمــــع فقـــــرائهـــم قبل 

أغنيائهم،

» رأسملة اإلسالم »   يقطع 
حلول  تقديم  أمام  الطريق 
جذرية للمشاكل االقتصادية 
القــــــائــمة وفقــــــــًا ألحــكام 
اإلسالم وتصوراته الشاملة 

للحياة.
* فخــــالف أصـــحاب الفضيلة 
العــلمــــاء بشــــأن التـــــــأمين 
التعـــاوني يثبـــــت أنــه مازال 
بحاجة إلى مزيد من البحوث 

االقتصادية والفقهية 

القواعد تحصيالً للمصلحة »]20[ .
الغرر  في  واليسر  العسر  فاستخدام ضابط 
الحيل  إلى  واللجوء  التكلف  على  يقضي 
إلجازة ما تم إبطاله بضابط الغرر الكثير، 
إلعادة  للباحثين  إضافية  مساحة  ويعطي 
للحاجة  التأمين بصفة عامة إلجازته  بحث 
جعل  هو  ذلك  من  واألهم  والمصلحة. 
لبحث  يتفرغون  والفقهاء  االقتصاديين 
في  وخطورة  أهمية  األكثر  الموضوع 
التأمين ، وهو خروج مئات المليارات من 
الدوالرات سنويًا من ثروة دولنا المستوردة 
أقساط  صورة  في  الخارج  إلى  للتأمين 
تأمين وإعادة تأمين ، وهو ما يشكل إنهاًكا 
لالقتصاد وحرمانًا من فرص استثمار هذه 
 ، الوطني  باالقتصاد  النهوض  في  األموال 

وإيجاد فرص عمل للعاطلين.
التطبيقي  النموذج  تصحيح   : ثانيًا 

للتأمين التعاوني المجاز
العلماء  الفضيلة  أصحاب  يتبنى  أن  إلى 

لمقترح ضابط الغرر الذي يمكن االحتراز 
الذي  والغرر   ، مشقة  بغير  )اجتنابه(  منه 
عظيمة  بمشقة  إال  منه  االحتراز  يمكن  ال 
والذي  عامة،  بصفة  التأمين  على  وتطبيقه 
أرجو من هللا أن يكون قريبًا ، فإنه يتوجب 
تصحيح النموذج التطبيقي للتأمين التعاوني 
التأمين  إلى  أقرب  جاء  الذي  المجاز، 
التجاري منه إلى التأمين التعاوني ، وأخفق 
التي  التعاوني  التأمين  صيغة  تحقيق  في 
وقرارات  الشرعية  الفتاوى  في  وردت 
تطبيقات  ولتصحيح   . الفقهية  المجامع 
في  منه  لالستفادة  المجاز  التعاوني  التأمين 
الصيغة  تكون  أن  يجب  المصلحة  تحقيق 
من  خالية  الشرعي  تكييفه  في  المستخدمة 
ال  استخداَمها  أن  أي   ، المعاوضة  مبدأ 
بالتبرع  متقابلة  التزامات  إلى وجود  يؤدي 
، وأن تكون متوافقة مع غرض المشتركين 
وقصدهم ، ويتأتى هذا باإلباحة أو اإلذن .

النبي  بحديث  اإلباحة  مبدأ  على  ويستدل 
صلى هللا عليه وسلم: » إن األشعريين إذا 

أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة 
ثم  واحد   ٍ ثوب  في  عندهم  كان  ما  جمعوا 
فهم  بالسوية  واحد  إناء  في  بينهم  اقتسموه 
مني وأنا منهم »]21[ . أرملوا: فرغ زادهم 

أو قارب الفراغ]22[ .
لحديث  شرحه  عند  العيني  واإلمام 
األشعريين قال: » أن إخراج الرفقاء النفقة 
 ، بالمخارجة  ويسمى  وخلطها  السفر  في 
وذلك جائز في جنس واحد وفي األجناس 
وإن تفاوتوا في األكل ، وليس هذا من الربا 
في شئ، وإنما هو من باب اإلباحة ». وقال 
فعلي  فعلوا  أي   « مني  فهم   « معنى:  في 
هنا  بالقسمة  المراد  وليس   . المواساة  في 
القسمة المعروفة عند الفقهاء ، وإنما المراد 
إباحة بعضهم بعًضا بموجوده وفيه فضيلة 
اإليثار والمواساة . وهذا ال يسمى هبة ألن 
الهبة تمليك المال ، والتمليك غير اإلباحة ، 
وأيضاً الهبة ال تكون إال باإليجاب والقبول 

لقيام العقد بهما]23[ 
أهمية النموذج المقترح

يصحح  تمليًكا  اإلباحة  اعتبار  عدم  إن 
والتي  الحالية  التعاوني  التأمين  إشكاليات 

تتمثل في :
للعالقات  الشرعي  البناء  تصحيح   -1
التعاقدية ، فبه تنحل مشكلة المعاوضة التي 
المشتركين  بين  المتقابلة  االلتزامات  سببها 
يبيح  المشترك  ألن   ، التأمين  وصندوق 
دون  شيء  استهالك  آخرين  أو  آلخر 
له  ملًكا  المباح  الشيء  يبقى  لكن   ، مقابل 
بين  التعاقدي  التكييف  مشكلة  تنحل  كما   ،
الشركة وحملة الوثائق ، فال حاجة إلى ذلك 
بين  تكون  التي  التعاقدية  للعالقات  التقسيم 
تكون  التي  وتلك  والصندوق،  المشتركين 
العالقة  فتكون   ، والشركة  الصندوق  بين 
الشركة  وبين  الوثائق  حملة  بين  مباشرة 
على  التأمين  عمليات  إدارة  ومقتضاها   ،
حصيلة  واستثمار   ، بأجر  الوكالة  أساس 

التأمين على أساس المضاربة.
أرقت  التي  المشكلة  يحل  النموذج  هذا   -2
وهي  المجاز،  التعاوني  للتأمين  المنظرين 
كيفية التصرف في الفائض التأميني، أي » 
ما يتبقى من أقساط المشتركين )المستأمنين( 
واالحتياطيات وعوائدهما بعد خصم جميع 
المصروفات والتعويضات المدفوعة أو التي 
ستدفع خالل السنة »]24[ . فمبدأ اإلباحة 
يبقي الفائض في الصندوق ملًكا للمشتركين 
ويُخضع التصرف فيه لرغبتهم، وال يكون 
على  تستحوذ  أن  التأمين  شركة  حق  من 
الفائض أو تتصرف فيه إال بإذن مستقل من 

الخيار  مشترك  لكل  فيكون  الوثائق،  حملة 
عند االشتراك بين التنازل عن حصته من 
أو   ، التبرع  سبيل  على  وجد  إن  الفائض 
أن يعود عليه بطريق التوزيع ، أو الخصم 

المستقبلي من االشتراك الالحق.
3- بناء التأمين على اإلباحة أو اإلذن يحل 
قضية إلزام شركات التأمين التعاوني المجاز 
التأمين ، في  بتقديم قرض حسن لصندوق 
حالة عجز موجودات التأمين ، وعدم كفاية 
تعويضات إعادة التأمين لسداد التعويضات 
في  الشركة  تستوفيه  أن  على   ، المطلوبة 
 . التالية]25[  السنوات  فائض  من  ما  سنة 
فمبدأ اإلباحة ال يعطي الحق لحملة الوثائق 
في إلزام شركة التأمين بتغطية التعويضات 
التأميني  صندوقهم  حصيلة  تتجاوز  التي 
فشركة   ، يلزم  ال  ما  لزوم  ذلك  في  ، ألن 
التأمين،  عمليات  بإدارة  وكيلة  التأمين 
بالمضاربة،  الصندوق  لحصيلة  ومستثمرة 
غير  فهي  وعليه  تُقصر  أو  تتعدَ  لم  وهي 

مسؤولة عن العجز الطارئ.
قد تواجهه  الذي  العجز  ويكمن حل مشكلة 
في  المجاز،  التعاوني  التأمين  شركات 
فيه  تشترك  الغرض  لهذا  صندوق  تأسيس 
كل شركات التأمين التي تعمل وفق نموذج 
اإلباحة بنسبة معينة من موجودات صناديق 
التي تديرها ، ويكون ذلك بطريقة  التأمين 
شركات  تصبح  معها  التي  أيًضا  اإلباحة 
تغطية  لصندوق  مالكة  األعضاء  التأمين 
العجز الطارئ ، ويقوم هذا الصندوق بسد 

العجز للشركة العضو.
أكون وفقت  أن  تعالى  أسأل هللا  الختام  في 
تصحيح  على  تساعد  رؤية  تقديم  في 
التعاوني  التأمين  لعقد  التطبيقي  النموذج 
 ، المصلحة  تحقيق  في  منه  لالستفادة 
وذلك دون اللجوء إلى تخريج عقد التأمين 
المسماة  العقود  أحد  بالقياس على  التعاوني 
الشريعة إلضفاء صفة اإلسالمي عليه  في 
، والتي لن تسلم من النقد باعتبارها محاوله 
خطوة  وليست   ، التقليدي  التأمين  ألسلمة 
للتكافل  اقتصادية  كيانات  إقامة  نحو  جادة 
اإلسالمي الحقيقي الذي يستند على فريضة 
التطوعي ،  الوقف  الزكاة اإللزامية ونظام 
االقتصادي  النظام  أدوات  من  أداتان  وهما 
اإلسالمي المستمد من الشريعة اإلسالمية .

* الغــــــرر غـــــرران ممنـــــوع 
ومتسامح فيه

* الغرر اليســير هـــــو مــــــا 
ال يكــاد يخلـــــو مـــــنه عـــقد، 
التسامح  الناس  شأن  ومن 

فيه حسب أعرافهم،
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النمـــــوذج   بتعـــريف  نبـــــــدأ   : أوال 
: )  model (

لحدوث  متوقع  سيناريو  عن  عبارة   هو 
حدث معين يتميز بنفس  مواصفات  األصل  
عن   نتحدث  كنا  إذا  أكثر وضوًحا   بشرح 
نقوم بتصميم يحمل نفس  ألة مصنع محدد 
كل  عليه  ونجري  األصل   مواصفات 
نتحصل  حتي   والتعديالت  االختبارات  
علي  النتائج المرضية  ومن ثم نقوم بعملية 
المال  للمحافظة علي رأس  وذلك  التصنيع 

األصلي .
للنموذج  بالنسبة   البسيط  المفهوم  هذا هو  
) model  (    بصورة عامة وال يختلف 
كثيًرا في سوق التأمين  ألن استخدام مفهوم 
و  التأمينية   األخطار  إدارة   في  النماذج  
واألمثل   الناجحة   الطرق  من  المال  رأس 
في شركات التأمين . والنماذج هي أدوات  
حديثة  نسبيًا  وال تزال  في مرحلة  التطور   
سوق  رقابة  وفي  التأمين   صناعة  في 

التأمين  .
معينة   توقعات   عبارة عن  النماذج   إذن   
 ( محددة  وموجودات  معطيات  علي  بناًء 
قياس  في  ونستعين   )  model  inputs
تلك  المعطيات  بمعادالت  وطرق رياضية 
مختلفة  حتي  نكون  علي معرفة ودراية 
تامة بموقف  التوقعات من الواقع  حتي ال 
ونحافظ   المتوقع  من  مختلفة  بنتيجة  نفاجئ 
علي ذلك  الموقف  بخطط  ضبط  محدده .
ومن هنا  نجد  أن  شرح  مفهوم  النموذج  
الداخلي  في شركة  التأمين  بصورة مبسطة  
ياتي من شرح كيفية  مزاولة النشاط  في 
شركة    أن  فنجد  نفسها    التأمين   الشركة 
التامين تبدأ  مزاولة  أعمالها  بقدر  محدد 
من  النقود)رأس المال( في شكل احتياطي  
من  النقد   عليها   ويتدفق   " "مخصصات 
من  ومستردات  التأمين وعموالت   أقساط 
إعادة التأمين  واستثمارات  الشركة األخري  
كما أن  لها أصول ثابتة  تساعدها في إدارة 
للخارج  تدفع  أنها   أعمالها  ونجد  وتسيير 
أقساط إعادة تأمين وعموالت و المطالبات  
والمصروفات اإلدارية األخرى , ومن هنا  

يتكون قائمة المركز المالي للشركة .

النمـــاذج الداخــــلية ودورهـــــا في إدارة األخطـــــار ورأس 
المــــال في شركــات التـــــأمين

 STANDARD  ON  THE  USE  OF  INTERNAL  MODELS FOR RISKS
  AND  CAPITAL  MANAGEMENT  IN INSURANCE  COMPANY

النماذج   إلي   نحتاج   أننا  نجد  هنا   ومن 
لوضع  االفتراضات  المتعلقة)سيناروهات(  
وتحديد  الجديدة  األعمال  بمستويات  
األسعار  بالنسبة ألقساط التأمين  ومستوى  
االحتفاظ عند التجديد  ومستويات اإللغاءات  

واألقساط المسترجعة 
وهنالك  أيضا  افتراضات  في  المطالبات  
نسبة   ومعدالت   شدتها   أو  لتكرارها  
 long  الخسارة   وتصنيفها  حسب نوعها
بها   االستثمار  عائدات  أن   كما       tail
قدر من عدم التأكد  يحتاج أيضا إلي وضع 
بصورة  النموذج  ذلك  وقياس   نموذج  

دورية .
يتعلق  بهذا  الجزء  من  النموذج  افتراضات  
أخري  تتعلق  بتكرارية  أو  شدة  المطالبات  
الكبيرة   وتدخل  في  احتساب  المستردات  
من  المعيدين . هنالك  أيًضا  افتراض آخر  
يحتاج إليه  وهو  تكرارية وشدة الحوادث 
الكارثية  التي  هي  أيضا  تؤثر  مباشرة  
وتستند    . المعيدين  من  المستردات   في  
لدى  التعرض  تقديرات  علي  عادة   هذه 
المؤمن وربما  باستخدام  البيانات الخارجية  
العامة  عن الحوادث الكبيرة  كاألعاصير  
قاعدة   علي   وتطبيقها    ، والفيضانات 
احتمالية   لتقدير   الكلية   التأمين   بوالص  
وتكلفة  مثل  هذه الحاالت  بالنسبة للمؤمن .
بذلك  يكون  النموذج  قد تم  وضعة ، وما 
سيناريوهات   عليه  تجري  أن  هو  يحدث  

معينة .
في  حالة  نموذج اختيار  الشدة  وسيناريو  
األحوال غير  المواتية فإن  تشغيل  النموذج 
يكون  لمجموعة من السيناريوهات المختلفة  
المبينة  علي  تجربة  إدارة  الشركة وما 
يمكن أن  يتم  توقعه علي  أنه قيم متطرفة  
)قصوى ( لهذه االفتراضات   وتعطي هذه  
النتائج  رؤية  معمقة  إلى  ما يفترض  أن  
في  الشركة  ومالءمتها   لربحية   يحدث  

مثل  هذه األحوال  .
التصادفي)العشوائي(   النموذج  في  
تطبيق   يتم      stochastic model
  statistical اإلحصائي   التوزيع  
هذه   من   كل   علي     distributions
النموذج  أن   يعني   هذا   االفتراضات  
في   التأكد  عدم   مدي  يعرف   أن  يمكنه 
هذا  ويدخل   ، االفتراضات  هذه   من   أي 
كإسقاط  في احتساب  األرباح و الخسائر  
وفي  قائمة  المركز  المالي ، يتم  تشغيل  
آالف      S .M التصادفي   النموذج  
المرات  وتؤخذ متغيرات قياس  افتراضية  

عن  عشوائية   بطريقة    parameters
التوزيعات اإلحصائية  حتي  تكون  مثال  
تكرارية  مطالبات  حوادث السرقة  أفضل  
و السنوات   بعض  في   المتوسط   من 
كل   مع   وربطا   أخري   في  منه   أسوأ  
للمؤمن   فيمكن   األخري    االفتراضات 
أن  يرى  ما  قد يحدث في مجموعة  من 
السيناريوهات  المتنوعة  .  بعضها  يمكن  
تخطئ   عندما   جدًا   مزعًجا   يكون   أن 
تماًما  كل  متغيرات  القياس  االفتراضية 
تسير   ممتازة  تكون  سنوات   وبعضها    ,
فيها  االفتراضات علي  نحٍو  حسن  يختار  
يعتبره   الذي   الخطر   مستوى   المؤمن  
ثم   ومن   له   بالنسبة   ومريًحا   مناسبًا  
إليه  يحتاج  الذي   المال   لرأس   ينظر  
لمنع  اإلعسار  insolvency ، في  هذا 
المستوى  تخزن  النماذج متغيرات  القياس  
االفتراضية  هذه النتائج  المستخرجة   من  
النموذج في  كل  تشغيل  علي حدة  بحيث  
إليها   النظر   يتم   المتطرفة   السنين   أن  
بطريقة  مفصلة مما  يساعد إدارة  الشركة  
في  الكامنة   لألخطار  المعمق  الفهم   في 
أعمالها  والتفكير  في  وسائل  التحكم  التي  
تحتاجها  لتلين Mitigate   هذه  الحاالت  
)التحوط التقليدي – او باستخدام  المشتقات  

المالية  وإعادة التأمين  المتناهية (

ومن  ثم   نعرف إدارة األخطار بواسطة 
النموذج الداخلي  هي: 

إدارة المخاطربواسطة النموذج الداخلي 

يحتاج  المؤمن)شركة التأمين / شركة إعادة 
 Internal   ( الداخلية  للنماذج   ) التأمين 
models  (    كجزء  من عملياته  إلدارة 
احتساب   ، تحليل   ، )توصيف  األخطار 
المعلومات  إلدارة  )نظام  واستشعار  كمي 

دائًما نستخــــدم  مفهـــــوم النموزج الداخلي 
)Internal model( مقتـــرنًا  بـــــإدارة 
األخطار)Risk management  ( وإدارة 
رأس المـــال  ســـواء الرقابي أو االقتصادي 
 Economic capital/Regulatory(

)   capital management

توقع

قياس

خطط ضبط

لتهيئة  وشامل  متكامل  نظام 
الالزمة  واألدوات  المناسبة  البيئة 
المحتملة  المخاطر  ودراسة  لتوقع 
وتحديدها وقياسها وتحديد مقدار 
أعمال  على  المحتملة  آثارها 
وإيراداتها  التامين  وأصولها  شركة 
يلزم  لما  المناسبة  الخطط  ووضع 
هذه  لتجنب  به  القيام  يمكن  ولما 
المخاطر أو لكبحها والسيطرة عليها 
وضبطها للتخفيف من آثارها إن لم 

يمكن القضاء على مصادرها

النـماذج  استخدام  على  ومثاًل  
إعــداد مجموعة  إلـــي   نحتــاج   فإننا 
لتحديد  المتوقعة   النماذج   من 
أقصي خسارة متوقعة  وتحديد  حد 
التأمين   إعادة  االحتفاظ في عملية 
 Bad( وذلك  بعمل أسوأ  سيناريو
scenario ( متوقع  ألقصي خسارة 
متوقعة ، مثاًل  في قسم العربات  
ممكنة   خسارة   أقصي   لتحديد  
بالنسبة  للشركة  فإنها تضع  احتمال  
يتصادم   مروري   حادث   يحدث   أن 
فيه بصان  سفريان  قيمة  كل بص  
ما بين  500 -700 ألف جنيه   وكل 

إعداد:
 األستاذة/ رميســاء عــوض إبـــراهيم 
شركة التأمينات المتحدة - الســودان
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الذي  التمويل   وتوفير  وسيطرة  وتحكم   )
يحتاجه  لمقابلة  هذه  األخطار )أي  تدبير 

الموارد  المالية (. 
النماذج  الداخلية  أساسية  ومهمة  في  عملية  
المؤمن   مالءة   موقف   وتقييم   مراجعة  
 : الوفاء  )القدرة  علي  المال  وكفاية رأس 
موجودات  تغطي  المطلوبات  ورأس مال  
كافي  المتصاص  الخسائر  الغير  متوقعة 
موقف   لتقدير   المؤمنون   ويستخدمها    )
األخطار  لديهم  كمي ووصفي  ونوعي مما 

يتيح إدارة مثلى  لرأس المال .
 ومن  ذلك  نجد أن المؤمنين  يستخدمون  

النماذج  الداخلية  لغرض  مزدوج  :
من   احتياجاتهم   لتحديد   طريقة    /1
  ( اقتصادي   مستوى   في   المال   رأس  

 )Minimum  Economic capital
متطلبات    موقف   لتقدير   2/ووسيلة  
  Regulatory  ( الرقابية  المال   رأس 
منظومة   سياق   في  منهم    )Capital

المالءة الرقابية )الحوكمة(.
النوعية   الجودة   فإن   الحالتين   كلتا   في 
لدى   الرشد  ونوعية   األخطار  إلدارة  
ان الستخدام    المؤمنين  يُعداِن  أمــران  ُمِهمَّ
  )Internal models( النماذج  الداخلية

.
دراية   التأمين   لرقابة   تكون   أن  البد  
تتمكن   حتي   الداخلية   بالنماذج   كافية  
يستخدمها   التي   النماذج   مراجعة    من 

المؤمنون  والمصادقة  علي استخدامها .
 (  : الداخـــــــلي  النمـــوذج  

:)  Internal model
يشيرالمصطلح  إلى  :  نظام داخلي  إلدارة  
األخطار  يطوره  المؤمن  لتحليل  موقف   
كل   كميًا  وليحسب   لديه   الكلي   الخطر 
استخدام  )وذلك  تواجهه  التي   األخطار  
اختبار   : مثل   مختلفة  إحصائية  طرق  
الجودة  واختبار   )Use Test( االستخدام 
  Statistical quality test( اإلحصائية
 Calibration(  واختبار فاعلية المعايرة  )
test (  ( ويحدد رأس  المال  االقتصادي  
المطلوب  لمقابلة  هذه  األخطار ) خطر 
االكتتاب ، خطر  االئتمان ،  خطر  السيولة 
، خطر التشغيل ، خطر  السوق، باإلضافة 

لألخطار السياسية  األخري ( .
  Internal model  ( النموذج  الداخلي
(:   يمكن  أن  يستخدم  لتحديد  متطلب  
رأس  مال المالءة  الرقابي  وعلى  أساس  
مالمح  الخطر  الخصوصية   لدى  المؤمن  
تحدده  منظومة   الذي   األمان   ومستوى  

المالءة  الرقابية .
 Riskاألخطار إدارة  عمليات 
المـال  رأس  وإدارة     management
إليها   يشار   capital management
المال  رأس  بنموذج    ( اصطالحــــــــا  
االقتصادي   Economic capital( أو 
)نموذج  رأس المال  المبني  علي األخطار 
الداخلي)   النموذج     " إلى  تشير  وكلها   )

."      )  Internal model
مع  مالحظة  أن المؤمن )شركة التامين /
إعادة التأمين (  ال تحتاج  إلى  أي  موافقة  
التأمين   مراقب   من  تصريح   أو  مسبقة 
أو  لتحديد   الداخلي   النموذج  الستخدام  
للشركة  االقتصادي  المال  رأس   إدارة 

)لتحديد  السياسات  الداخلية  ( .
هنالك    سمات  مهمة  يتوجب  تشجيعها  
عند كل  المؤمنين  الذين يستخدمون النماذج  
الداخلية  لمراجعة  وتقييم  موقف المالءة 
لديهم )القدرة علي الوفاء( وألغراض إدارة 
رأس المال سواء  رأس المال االقتصادي  
الداخلي  أو رأس المال  المتطلب  من هيئة 

الرقابة علي التأمين :
)إياس  مرشد  توجيه   حسب  على  وهي 
للنماذج   المؤمنين   استخدام   (في    IAIS
الداخلية  إلدارة  األخطار  وإدارة  رأس 

المال :
1- في  حالة  أن  يستخدم  المؤمن  نموذًجا  
ألغراض    )Internal model( داخليًّا 
 )ERM ( اإلدارة  الكلية  ألخطار المنشأة
المالءة  الذاتي  وموقف  التقييم   وأغراض 
لديه . يتعين  أن يكون  مثل  هذا  النموذج  
الداخلي  أداة  مهمة  له  في  اتخــــاذ القرارات  
اال ستراتيجيـة  والتشغيلية   بالمنشأة  .ويجب  
أن يكامل  النموذج  عمليات  المؤمن  إلدارة  
المال   رأس  إلدارة  عملياته  مع   االخطار  
وذلك  لتقدير  وتقيم  األخطار التي تواجه 
تحديد   في  ويساعد   أعمالها   في  المنشأة  
رأس  المال  الذي  يحتاجه  المؤمن  لمقابلة  
هذه األخطار )إذا كان ذلك  مناسبًا  ومالئًما 
منظور   من  االقتصادي   المال  ()رأس 

المؤمن  إلدارة األخطار (.  
2-  يجب  أن  تتم  معايرة  )ضبط وتدقيق 
( أي  نموذج  داخلي  وفق  مجموعة  من  
   Criteria الموضوعي  التحقيق   طرق  
مستوى  ستحدد  أنها  المؤمن   يري  التي 
لمقابلة   والكافي   المالئم  المال   رأس 
أن  علي  االستراتيجية   وأهدافه  خطته  
مستوى   أدنى   وكحد  المعايرة   تتضمن  
أن    )   Confidence level   ( للثقة 
 Risk   ( يكون مالئًما  لتحمل  األخطار

.  ) tolerance
3- في حالة  أن تسمح  منظومة  المالءة  
الرقابية  باستخدام  النماذج  الداخلية  لتحديد 
فيتعين  الرقابية   المال   رأس   متطلبات  
طرق   يحدد  أن  التأمين   مراقب  علي 
تحقق مالئمة  Criteria الستخدامها لهذا 
الغرض لكي  تضمن  اتساقا  عريًضا بين 

جميع المؤمنين  في داخل المنظومة .
النموذج  بناء  في  المؤمن   من  يتوقع   -4
الداخلي  ألغراض إدارة  األخطار  وإدارة  
ومداخل   فئات   يتبنى   أن   ، المال  رأس 
لطبيعة   مالءمة   أكثر   تكون  للنمذجة  
وحجم  ودرجة  تعقيد  األخطار التي شملها  

من البصين  به 50 راكب  وادى ذلك 
وتلف  الجميع   وفاة  إلي  التصادم 
البصيـــن  فــــإن أسـوأ االحتماالت أن 
تأمين  في  مؤمنين  البصــاِن  يكون 
شــــامٍل فـــي نفس الشركة وذلك 
يعني  أن القيمة  الكلية  للخسارة  

المتوقعة  عبارة  عن  :
قيمــــة الــــدية بــالنســـــــبة  للـــــــــركاب 
ألف  راكب  * 30  المتوفين = 100 
جنيـــــــــه )قيمة الدية بالنسبة للفرد 

الواحد (
باإلضـــــــــــافة  إلـــــــــــي القـيمة الكلية 

للبصين  100000 جنيه  
أي تصبــــح الخسارة المتوقعة  عبارة  
عن  4000000 جنيه  مما يفوق رأس 

المال  األصلي للشركة .
أن  التأمين   شركة   على   لذلك  
إعادة   اتفاقية   بإجراء   تتحــوط  
تأمين  مثلــــي  تغـــــــطي  أقصـــــــى  
على   للحــفــــــــاظ  متوقعة   خســارة 

راس مال الشركة األصلـــي .  

في  وأهدافه  لألخطـار   استراتيجيته   في 
األعمال .

5- يتعين  علي المؤمن  أن  يقوم  باستشعار  
مدي  أداء تشغيل النموذج  الداخلي  وأن  
من   ويتحقق  منتظمة  مراجعة   يجري  
مواصفات   مالئمة  استمرارية   صدقية 

النموذج  الداخلي  .
هذه  التحقق  عملية   من  كجزء  
عليه   يتعين   validation process
اإلحصائية   للجودة  اختبار   يجري   أن  
 )   Statistical quality test(
الكمية   المنهجية   تقييم   فيه   يتم   والذي  
 Internal  (  األساسية  للنموذج الداخلي
بعين  يأخذ  أن   المؤمن  علي    )  Model
 Input  ( النموذج  مدخالت   االعتبار  
االفتراضية  القياس  ومتغيرات   )model
) Parameters( واالفتراضات  ومدى 
وذلك كجزء من عملية  المنهجية  مالءمة  
التحقق ) Validation process( وأن 
النموذج   المستخدمة  في  البيانات  يتأكد أن 
ذات  جودة  كافية )دقيقة  ومفصلة وموثوقة 

وحديثة (.
 Calibration( 6- اختبار  فاعلية  المعايرة
test ( ألجل  أن يكون  النموذج  الداخلي 
أكثر فاعلية  في االستخدام  إلدارة  الخطر  
أن   المؤمن   علي   يتعين   المال   ورأس 
يجري "اختبار  صدقية  المعايرة " كجزء  
من  العملية الداخلية  للتحقق من  الصدقية )       
 )  Internal validation  process
هذه  العملية  تساعد  في تقييم  مدي  اتساق  
طرق   مع  الداخلي   النموذج  مخرجات  
التحقق الموضوعي  التي يضعها  المؤمن  
لألخطار  استراتيجية   باغراض  ليفي 

وأهدافه المتعلقة  باألعمال .
وفي  حالة  أن يستخدم  المؤمن  نموذجه  
أن   فيجب   الرقابة   ألغراض  الداخلي  
يظهر  في  ذلك  أن متطلب   رأس  المال 
النموذج   وفق   يحدد   الذي   الرقابي  
مواصفات   بأغراض   أيضا  يفي  الداخلي  
التحقق التي  يضعها  مراقب  التأمين . كما  
يجب  أن يتم  تحقيق  ذلك  بإجراء  اختبار  
معايرة إضافي  لتأكيد  صدقية  مخرجات  
النموذج  ألغراض  متطلبات  رأس  المال  
رأس  يخرج   األساس  في  )ألنه   الرقابية 

مال اقتصادي  ( .
المؤمن   7 – ألجل  أن  يكون  نموذج    
الداخلي  أكثر  موثوقية وفعالية  لالستخدام 
رأس  وإدارة  األخطار  إدارة   من   كجزء 
أن  المؤمن   يضمن   أن  فيجب  المال  

النموذج  ومنهجياته  ونتائجه  مضمنة على  
نحو  تام  في  استراتيجية  األخطار  وفي  
إلى  يشار    ( للمؤمن  التشغلية   العمليات  
 Use  ( ) ذلك  دائًما  )باختبار االستخدام
Test (  إضافة  إلى هذا  وعندما  يكون  
النموذج المستخدم  ألغراض  تحديد رأس 
 Regulatory Capital  ( المال الرقابي
(  فيجب  علي مراقب التأمين  أن يضمن 
استخدام  النموذج  الداخلي  لدي  المؤمن  
   ) Use Test  (  يجتاز اختبار   االستخدام

الستخراج رأس المال المطلوب رقابيًّا  .
يتعين  أن يكون  لمجلس  اإلدارة  واإلدارة  
ومسؤولية   سيطرة   المؤمن   لدي   العليا  
النموذج  واستخدام   بناء   عن  شاملة  
الداخلي  ألغراض  إدارة  األخطار  وأن 
عن  الكافئ   الفهم  تملكهم    من  يتأكدوا  
بناء  النموزج  ومخرجاته  والمحدودية  في 
إمكاناته . و ما يترتب  علي  ذلك  في اتخاذ  
القرارات  المتعلقة  بإدارة األخطار  وإدارة 

راس المال .
نموذجا   المؤمن   يستخدم   عندما     -8
داخليا  الحتساب  متطلباته الرقابية  لراس 
المال  فيجب  ان يخضع  استخدام  النموذج 
لهذا الغرض للموافقة  المسبقة  من مراقب 

التامين .
في   التامين   مراقب  يتاكد  ان  يجب  
لمثل  الداخلي   المؤمن   لنموذج  مراجعته 
صالحا   النموذج    ان   االغراض  هذه 
لهذا  الغرض  وفي  الظروف  واالحوال  
اختبارات   اجراء   خالل   من   , المتغيرة 
والمعايرة  االحصائية  الجودة  من  التحقق  
و  االستخدام  وان  للنموذج ضوابط داخلية  
ممارسة  )حسن   بالرشد  تتصل   كافية  

السلطات (

:  ) Use Test  (  اختبار االستخدام
   use test استخدام   ان  نجد  ما  دائما  
مرتبطا  باخطار  التشغيل  واهم  ما يتميز  

به االختبار 
•  يجب  ان  يكون  نظام  تتقييم  االخطار 

متكامل  مع  عملية  إدارة  وقياس  األخطار  
وجزء ال يتجزأ  منها 

ألخطار  التقييم  نظام  يكون   أن  يجب    •
التشغيل  يتم بصورة  يومية .

وهذه  المتطلبات  تهدف إلى  ضمان  أن 
والقياس   لألخطار  بالنسبة  التقييم   عملية  
هي جزء ال يتجزأ من إدارة  المخاطر في 
الشركة يجب أن يكون  النموذج متناسب مع 
حجم وتعقيد الخطر أهم مفاتيح  الستخدام  
USE TEST   تكامل   تقييم  األخطار  

مع إدارتها :
-  أوال عملية تحديد  المخاطر  مسبقا .

-  رصد واستعراض الخسائر  المتوقعة .
والعوامل   المؤشرات  أهم   تحديد    -

المرتبطة  بتلك األخطار .
إلدارة   )خطط(  مناسب  إطار   إنشاء    -

وقياس وتقييم تلك األخطار .
يوجد هنالك  أربع مبادئ  أساسية  الستخدام 

:  USE TEST
ليس  المخاطر  قياس  نظام  استخدام    -1  
الرقابي   المال   رأس  تحديد  بغرض 
Regulatory  Capital   فقط و لكن  
يجب أن يكون  جزء  من إدارة  المخاطر  

في  الشركة  بصورة عامة  .
 The  purpose  and  use of    the
  risk  measurement  system  is
  not  limited to  determining

“ regulatory
2- استمرارية نظام  قياس المخاطر  مما 
إدارة   في  المؤسسة   خبرة  من   يزيد  

االخطار  والحلول .
  The  risk  measurement   “
 system  should continually
  evolve  as the  institution
  develops experience of  risk
  management techniques and

“ .  solutions
3- يجب أن يتكامل  نظام  قياس  األخطار  

مع  إدارة  األخطار  داخل  المؤسسة . 
 The operational  risk  frame“
  work  brings  together
  the  measurement and
  management  of operational

”. risk within an  organization
ملموسة   فوائد  تتوفر   أن  يجب    -4
من نظام  قياس  األخطار  داخل  المؤسسة 

.
 The use of  an operational“
  risk measurement system
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التأمين  صناعه  رواد  أحد  الفيصل  محمد  األمير  يعتبر 
تأمين  شركة  أول  صاحب  وهو  العالم  في  التكافلي 
في  اإلسالمية  التأمين  شركه  وهي  العالم  في  إسالمية 

السودان حيث بدأت نشاطها في21يناير 1976م.  
تفرغ سموه للعمل المصرفي اإلسالمي بعد تركه العمل 

العام حيث كان يعمل في منصب رئيس مطار الرياض 
القديم ومنصب رئيس الهيئة العامة لتحلية المياه المالحة في 
عهد الملك خالد وهوصاحب فكرة جلب الجليد من القطب 
السعودية  العربية  المملكة  في  المياة  مشكلة  لحل  الشمالي 
. و  يملك عدة أنشطة استثمارية كبنك فيصل اإلسالمي 
في  اإلسالمي  فيصل  ومصرف  القاهرة  في  المصري 
في  متعددة  فروع  ولهم  السودان  فيصل  وبنك  المنامة 

كافة أنحاء العالم كذلك الشركة اإلسالمية لالستثمار 
الخليجي وهي الذراع االستثماري النشط له. كما 

العالمى  االتحاد  رئيس  منصب  أيًضا  يشغل 
منذ  الدولية  اإلسالمية  العربية  للمدارس 

أنه  كما  اآلن.  إلى  1976م  عام  إنشائه 
العديد  في  ويشارك  يمتلك 

مــــن الشـركــات المـــالية 
والبنـوك  واالستثمــــارية 
المثال  سبيل  على  وهي 
إثمار  بنك   : الحصــر  ال 
المنامة - مملكة البحرين. 

مؤسسة فيصل المالية األنتيل 
المالية  فيصــل  مــــؤسسة  الهولنــدية. 

سويسرا. رايتون هوالينجر ليمتد جيرسي. الشركة 
دولة   - الشارقة  الخليجي  لالستثمار  اإلسالمية 
اإلمارات العربية المتحدة. الشركة السعوديةالخليجية 
لالستثمارات  الخليجية  الشركة  السعودية.  لألعمال 
المالية جمهورية مصر العربية. الشركة المصرية 
العربية.  مصر  جمهورية  والتجارة  لألعمال 
المالية  فيصل  مؤسسة  البهامس.  فيصل  مؤسسة 
د.  لوكسمبورغ.  المالية  فيصل  مؤسسة  هولندا. 
إم. إز للخدمات المالية سويسرا. كانترا سويسرا. 
إم. إف. إيه. إي جيرسي. شركة إثمار للتطوير 
جيرسي.  المالية  فيصل  شركة  الشامل  مصرف 
بنك فيصل المحدود باكستان. شركة سوليدارتي 
بنك البحرين والكويت شركة دار المال اإلسالمي 
جيرسي.ونجد أن تجربة األمير محمد الفيصل 
الكثير ليس على  وأفكاره قد  غيرت فيما بعد 
المستوى العربي واإلسالمي بل على المستوى 

 الرائد الذي دشن تجسيد الفكرة وأطلق أول شــــــــــــــــــركة تــــأمين إســـــالمية فـي العـــالـــــــــم
األميرمحمد الفيصل صاحب فكرة إنشاء اتحاد للبنوك االسالمية

بقلم فخري فركاوي

المصرفي  للعمــــــل  تفــــرغ سمــــــــــوه 
االســــالمي بعد تركه العمل

العالمي أيًضا
وبالرغم المعاناة الشديدة والحرب التي شنت 
الذي  الدولي  النقد  من صندوق  حتي  عليه 
لرفض  العالم  دول  كل  على  يضغط  كان 
فكرة االقتصاد اإلسالمي ، أيًضا ال ننسى 
لهذا  التجارية  البنوك  من  الكثير  محاربة 
االتجاه ، إال أن سمو األمير محمد الفيصل 
على  يطرحها  وأخذ   ، فكرته  على  أصر 
والقوي  العميق  إيمانه  بحكم  الواقع  أرض 
والمصارف  اإلسالمي  االقتصاد  بفكرة 
الناس  خدمة  على  وقدرتها   ، اإلسالمية 
ظل  أنه  إال  وصحيحة  صحية  قيم  وفق   ،
في  نجح  ولقد   . ومبادئه  بأفكاره  متمسًكا 

الدول  من  العديد  أنَّ  بدليل  نجاح  أيّما  ذلك 
التي  النكسة  أيامنا هذه وبعد  الصناعية في 
أزمة  جراء   ، العالمي  االقتصاد  بها  مني 
أن   ، صراحة  اعترفت   ، العقاري  الرهن 
االقتصاد اإلسالمي هو المخرج الوحيد لهذه 

األزمة . 
األمير  المـلكي  السمـــو  صـــاحب  ويعتبر 

اتحاد  إنشاء  فكرة  صاحب  الفيصل  محمد 
رئاسته  عهد  وفي  اإلسالمية  للبنوك 
النجار   أحمد  الدكتور  بتوجيه  قام  لالتحاد 
 ، اإلسالمية  للبنوك  »موسوعة«  إلعداد 
من  الكثير  النجار  الدكتور  ضمنها  وقد 
التي كانت مهمة   ، والدراسات  التوجيهات 
ذلك  و  اإلسالمية  البنوك  نشأة  بداية  في 
اإلسالمية  المصارف  في  العاملين  لحاجة  

إلى ثقافة شرعية واقتصادية .
وعن رأيه في األزمة المالية العالمية يقول 
  ، معه   أجريناه  سابق  حوار  في  سموه  
:}إنها كانت متوقعة ، فاألموال التي تكسبها 
إنساني  جهد  نتيجة  ليست  هناك  البنوك 
الدول  تلجأ  لذلك    ، أوراق  تبادل  فهي   ،
إسالمية  بنوك  تأسيس  إلى  اآلن  الغربية 
الفائدة  إلى أن  الربا ، مشيًرا  تقوم على  ال 
التعامالت  في  معدالتها  أدنى  إلى  وصلت 
يؤكد  وهذا  صفر،  إلى  وأحيانًا   ، المالية 
صحة اتجاهنا اإلسالمي في االقتصاد. وقال 
»أنا أرى أن على األمريكيين تخفيض نسبة 

المستوى المعيشي بما ال يقل عن30% حتى 
تستقيم األمور.

ويري سمو األمير محمد الفيصل في فلسفته 
أن  على  تقوم  أنها  اإلسالمي   لالقتصاد 
وأن   ، األرض  هذه  في  مستخلف  اإلنسان 
ماله يجب أن يكون مصدر رزق لآلخرين 
مثلما هو مصدر رزق له ، ولذلك يرفض 
اإلسالم اكتناز المال ، ويحض على تداوله 

بأكثر من طريقة.
ولقد نجح سمو األمير محمد الفيصل نجاح 
كبير في تثبيت تجربة االقتصاد اإلسالمي 
في العالم و إليه يُنَسب الفضل في تقوية هذه 
أكثر  فبعد  العالم أجمع  التجربة وثباتها في 
جهات  أقرت  الزمان  من  عقود  ثالثة  من 
وتوجهاته.  أفكاره  عالمية صحة  اقتصادية 
من هنا واعترافًا بدور سموه  في مضمار 

االقتصاد اإلسالمي خاصة.
والبساطة  الجم  بالتواضع  سموه  يتميز   
بهذا  تشعر  وأنت  اآلخرين  التعامل مع  في 
التواضع الجم في استقباله لضيوفه وحديثه 
المتواضع معهم . وهو دائًما ما يقول عن 
نفسه :} »أنا لست معلًما بل بالكاد أستطيع 
أن أتعلم ، كما أنني ال أفهم بالفلسفة ، وإنما 

لي خبرة في اإلدارة{ .

شــــــركة  أول  صــــاحب  هــو 
تامين إسالمية في العالم

يتميز سموه بالتواضع الجم 
والبسـاطه في التعامل مع 

اآلخرين

المحرر في حوار سابق مع األمير محمد الفيصل
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التأمين بأنواعه الملزم وغير الملزم ، وعلى 
العالمية  الجهات  بعض  تصنيف  حسب 
بأنه  يعرف  االقتصادي  بالشأن  المهتمة 
التجارية  العالقات  لمختلف  المالية  الحماية 
والمالية سواء لألفراد أو المؤسسات ، وفي 
ظل التوقعات العالمية لسوق التأمين والتي 
كشفت عنها »سويس ري« للتأمين في بيان 
النمو  نسب  ارتفاع  ُمرجحة  مؤخًرا،  لها 
2% في البلدان المتقدمة و8% في األسواق 
الناشئة في عام 2014م ، متوقعة أن تنمو 
األقساط بشكل قوي في األسواق الناشئة مع 
العالم  الحياة في  التأمين على  أقساط  زيادة 
من  و2015م   2014 عام  في   %4 بنسبة 
من  التأمين  يصبح   ، الحقيقية  القيمة  حيث 
االقتصاد  لتنافسية  الداعمة  القطاعات  أهم 

الوطني عالميًا .
الرياضي  التأمين  يحقق  السياق  هذا  وفي 
الفوائد  من  العديد  منتجاته  أنواع  بكافة 
بشكل  المالية  والتعويضات  والمكاسب 
فمنذ  عقوداته.  أطراف  جميع  بين  عادل 
أقر االتحاد الدولي لكرة القدم نظام التأمين 
في  الالعبين  إصابات  ضد  والتعويض 
صفوف المنتخبات ، وأنه في حال تعرض 
في  الحاجة  تتجاوز  إلصابة  دولي  العب 
االتحاد  فإن   ، يوًما   28 من  ألكثر  شفائها 
يبلغ  يوميًا  تعويًضا  يقدم   ) الفيفا   ( الدولي 
20548 ) عشرون ألفًا وخمسمائة وثمانية 
األندية  حق  من  أصبح   ) يورو  وأربعون 
وقد   . التعويض  هذا  على  تحصل  أن 
على  اإلسباني  مدريد  لاير  نادي  تحصل 
على  القرار  هذا  من  مستفيدًا  المثال  سبيل 
يورو  المليون  ونصف  مليوني  يقارب  ما 
من االتحاد الدولي لكرة القدم جراء إصابة 
وابتعاده  خضيرة  سامي  األلماني  العبه 

عن المالعب ألكثر من 6 أشهر وذلك بعد 
لركبته  الصليبي  الرباط  في  لقطع  تعرضه 
الودية  المباراة  في  مشاركته  إبان  اليمنى 
التي جمعت بالده أمام المنتخب اإليطالي . 
وهذا مجرد مثال يكشف عن أهمية التأمين 
في  المسجلين  الالعبين  لكافة  الرياضي 
كشوفات االتحادات ولكافة الفئات السنية ، 
ولألندية واالتحادات والجمهور، باعتبار أن 
التأمين أصبح يمثل الخطوة األولى المكملة 
لنظام االحتراف ، بل هو أساس االحتراف 

المتبع في أغلب دول العالم .
بمفهومه   ، الرياضي  التأمين  يسجل  بينما 
وسطنا  في  متواضعًا  حضوًرا  الشامل 
الممارسة  عراقة  رغم   ، الرياضي 
مراكز  وإحرازها  المملكة  في  الرياضية 
والقارية.  الدولية  المنافسات  في  متقدمة 
افتقر وتأثرت أسرته  فكم من العب عندنا 
غيرها؟  أو  اإلصابة  بسبب  اعتزاله  بعد 
وكم ناد خسر الكثير في عالج العبيه من 
االتحاد  في  الطبية  واللجنة  اإلصابات؟. 
رئيسها  أكد  فيما  القدم  لكرة  السعودي 
الدكتور صالح الحارثي في مؤتمر تعريفي 
تفاوض  لتوها  1435/4/20هـ  في  ُعقد 
إحدى شركات التأمين لبحث إمكانية التأمين 
يؤكد  ما   . الالعبين  إصابات  على  الطبي 
االحترافية  البنية  إلكمال  الماسة  الحاجة 
بتفعيل هذا الًمنتج التأميني بمختلف أنواعه 
، خاصة بعدما أعلن رئيس لجنة االحتراف 
الدكتور عبد هللا البرقان عن استحداث نظام 
المحترفين  السعوديين  الالعبين  تسجيل 

نظام األحوال  بصفة رسمية وواضحة في 
المدنية ، في خطوة تهدف لضمان حصول 
المادية واالحترافية  الالعبين على حقوقهم 
، وتأمين حياتهم المستقبلية بتدوين رواتبهم 

لدى نظام التأمينات االجتماعية .
هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن القطاع 
قطاع  دعائم  أهم  أحد  يُعتبر  الذي  التأميني 
الخدمات المالية في المملكة ، وتعاني أغلب 
شركاته من التعثر والركود ، سيضخ تفعيل 
من  المزيد  شرايينه  في  الرياضي  التأمين 
المنتجات التأمينية الجديدة ، مما سيزيد من 
قدراته التنافسية ، ويساعد بالتالي في تحقيق 
األهداف االستراتيجية للدولة والمتمثلة في: 
والمستثمرين.  لهم  المؤَمن  حقوق  حماية 
وتوفير  والفعالة  العادلة  المنافسة  وتشجيع 
وتغطيات  بأسعار  أفضل  تأمينية  خدمات 
منافسة ، إضافة إلى توطيد استقرار سوق 
التأمين ، وتطوير قطاع التأمين في المملكة 
بما في ذلك فتح المزيد من فرص التدريب 

وتوطين الوظائف.
فقط كل ما هو مطلوب االبتكار في صياغة 
داخل  تتأسس من  المجال  هذا  في  منتجات 

أطر االقتصاد اإلسالمي ومقاصد الشرع.

صحفي وكاتب
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 should outline the rules and
 provisions which govern the
management of the company.
 Basic Principles for the
 Formation of an Islamic
Insurance Company
 To fit in the legal framework of
 the formation and registration
 of a new company as
 outlined above, the Sharia’
 Supervisory Board of Faisal
 Islamic Bank dictated the
following principles;
 The formation of a Sharia’
 Supervisory Board to govern
and guide the practice.
 Segregation of funds of
 the shareholders and the
 policyholders by maintaining
 two distinct and separate
 accounts, an account for each
party.
 Investment of funds in Sharia’
compliant instruments.
 Underwriting surplus)if any
 ( is to be distributed to the
 policyholders only in the
 manner decided by the Board
 of Directors and approved
 by the Sharia’ Supervisory
 Board and the Policyholders
General Assembly.

 The Regulatory and
Supervisory Framework
 4.1 Insurance Supervisory
 Authority )ISA(: Insurance
 Industry, throughout the world
is regulated and supervised
 by governments with
 the primary objective of
 protecting the interests of
 insurance consumers. In
 many countries in the region
 insurance supervision and
 control is carried out by units
 within government ministries.
 Insurance supervision and
 control in Sudan rests with
 the Insurance Supervisory

 Authority )ISA( which falls
 under the direct supervision
 of the Minister of Finance and
National Economy.
 Up to 1992, the insurance
 industry in Sudan was
 regulated by the Controller
 of Insurance Act, 1960
 which remained in force and
 applicable to all conventional
 and Islamic insurance
 companies. This act was
 repealed in 1992 following the
 adoption of the Supervision
 and Control Act, 1992 which
 in turn repealed following
 the introduction of Insurance
Control Act, 2001.
 All these changes were made
 so as to accommodate the
 changes involved the entire
 economy of Sudan, including
 the insurance industry, which
 was mandatory governed by
 the provisions and principles
of Islamic Sharia’ since 1992.
 The Insurance and Takaful
 Act, 2003 was introduced
 to define the scope, subject
 and parties of insurance and
 takaful contracts so as to be
 used as a reference in courts.
 It is worth mentioning that the
 term takaful is used in Sudan
 to refer to life insurance
 as distinct from general
insurance.

 4.2 The High Sharia’
 Supervisory Board )HSSB(:
 In accordance with Article 7 of
 the Supervision and Control
 Act, 1992 and consistent with
 the resolutions and decrees
 issued by the government to
 free the entire economy from
 non-Islamic transactions,
 the Minister of Finance and
 National Economy issued
 the Ministerial Resolution
 No. 219 for the year 1992
 to form the High Sharia’
 Supervisory Board )HSSB(
 of the Insurance Supervisory
 Authority )ISA( with the
following primary objectives;
 To issue fatwa on matters
 raised by the Insurance
Supervisory Authority )ISA(.
 Purify insurance operations
from non-Islamic transactions.
 Unify and harmonize
 the vision of the Sharia’
 Supervisory Boards of the
 different insurance companies
     operating in the market.
 The HSSB has the authority
 to look into and scrutinize any
 documents, records, records
 or correspondence pertaining
 to the Supervisory Insurance
 Authority or any other body
 regulated by the Insurance
 Supervisory Authority. It has
 also the authority to inspect
 and monitor the operations of
 all the companies operating
 in the market to ensure their
 compliance with the Sharia’
rules and principles.
 Fatwas issued by the HSSB
 on Sharia’ matters are
 obligatory and overrule any
 fatwa issued by any of the
 Sharia’ Supervisory Boards
 of the companies operating in
the market.

4

            

The Legal Framework
   3.1 Formation and
 Registration: In Sudan, the
 formation and registration
 of companies is governed
 by rules prescribed in the
 Companies Act, 1925. Any
 two persons or more can
 incorporate a private company
 while a minimum of seven is
 required for the formation of a
public company.
 Before starting operation, any
 newly formed company is to

 register with the Commercial
 Registrar General where the
 Memorandum and the Articles
 of Association of the company
 is retained. The Memorandum
 should state the name of the
 company, the place in which
 the registered office of the
 company is situated, the
 objectives of the company and
 the amount of the capital and
 the total number of shares into
 which the capital is divided.
 The Articles of Association

Name Year of Remarks
Shiekan Insurance&  Re Co. 1983 Voluntarily converted to an Islamic Insurance 

Company in 1990
Islamic Insurance Co. 1978 Started operations in 1979 as the first Islamic 

Insurance Company in the world.
Juba  Insurance Co. 1984 Converted to an Islamic Insurance Company by 

law in 1992.
Middle  East  Insurance 
Co. 

1981 Converted to an Islamic Insurance Company by 
law in 1992.

United  Insurance Co. 1968 Converted to an Islamic Insurance Company by 
law in 1992.

EL Baraka  Insurance Co. 1985 Started operations as an   Islamic Insurance 
Company.

EL Salama  Insurance Co. 1992 Started operations as an   Islamic Insurance 
Company.

Savanna  Insurance Co. 1989 Converted to an Islamic Insurance Company by 
law in 1992.

EL Nelein   Insurance Co. 1980 Converted to an Islamic Insurance Company by 
law in 1992.

General   Insurance Co. 1961 Converted to an Islamic Insurance Company by 
law in 1992.

Sudanese  Insurance & Re 
Co. 

1967 Converted to an Islamic Insurance Company by 
law in 1992.

Taawuniya  Insurance Co. 1989 Started operations as an Islamic Insurance 
Company.

Blue Nile  Insurance Co. 1965 Converted to an Islamic Insurance Company by 
law in 1992.   

National Reinsurance Co. 1973 Converted to a Retakaful Company by law in 
1992. P.T.A - Sudan.2002 Retakaful  window of 
Zep Re

List   of  Sudanese   Insurance & Reinsurance Companies
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 Abstract

 This paper is intended to give
 an overview of how
 Islamic insurance was created
 and developed in Sudan. It
 will cover the regulatory and
 supervisory frameworks and
 governance of this type of
 insurance which came as an
 alternative to Conventional
 Insurance which is not
 acceptable from the Sharia’
point of view.
 The paper will shed light
 on the basic principles that
 differentiate Islamic Insurance
 from Conventional Insurance
 and some other issues such
 as capital, business model,
 accounting, reinsurance,
investment and surplus.
 By examining all these areas,
 the paper aims at showing
 that the Sudanese experience
 in Islamic Insurance is the
 most genuine and acceptable
 experience that is consistent
with Sharia’.

 Brief Historical Background
 Incorporated in August

 1977, Faisal Islamic Bank
 )Sudan( was the first Islamic
 bank in Sudan. Soon after
 commencing its operations
 in May 1978, the bank
 encountered the problem
 of insuring its assets and
 operations when the Sharia’
 Supervisory Board of the
 bank ruled out that it is not
 acceptable for the bank to
 deal with the commercial
 insurance companies existed
 in the Sudanese market
at that time in view of non-
 compliance of this type of
 insurance with the Sharia’
principles and provisions.

 The management of the
 bank responded to the
 Sharia’ Supervisory Board
 by maintaining that it is
 extremely difficult for the bank
 to operate without having
 insurance cover in place to
 mitigate the risks involved in
its operations.
 To get out of this dilemma, the
 Sharia’ Supervisory Board of
 Faisal Islamic Bank )Sudan(
 came with the solution that
 the bank has to establish an
 insurance company on the
 basis of cooperative insurance
 which is fully conforms with
 the principles and provisions
 of Sharia’. Based on that
 Fatwa, Faisal Islamic Bank

 )Sudan( established the
 Islamic Insurance Company
 in 1978 which started its
 operations in January 1979
 as the first Islamic Insurance
Company in the world.
 That was followed by Al
 Baraka Insurance Company
 established by Al Baraka
 Bank in 1985 followed by
 the National Cooperative
 Islamic  Insurance Company
 ) now renamed Taawuniya
 ( established by the Islamic
 Cooperative Development
 Bank in 1989 followed by El
 Salama Insurance Company
  established by the Sudanese
Islamic Bank in 1992.
 As may be noticed, all these
 companies were established
 by Islamic banks which
 indicate the important role
 played by Islamic banks in the
 promotion and development
 of the Islamic Insurance
Industry.
 Shiekan Insurance and
 Reinsurance Company,
 established in 1983,
 voluntarily converted to an
 Islamic insurance company
 in 1990. All the other
 companies were converted
 by law in 1992 following
 the Ministerial Decree of
 the Minister of Finance No.
 219 for the year 1992 which
 mandated the conversion of
 all the conventional insurance
 companies to Islamic
companies.
 The following table shows
 the full list of insurance
 companies operating in the
 Sudanese insurance market
 which are all Islamic since the
year 1992.

Islamic Insurance in Sudan

 By/ Salah El Din Musa
 Mohamed
September, 2013
  Khartoum, Sudan

 The International Federation
 of Islamic insurance takaful
 companies Board of Directors
 meeting in Oman last week at
 the headquarters of the Islamic
 insurance company with the
 participation of local insurance
 companies and international
 and Arabic. He said Ahmad
 Mohammad Sabbagh, President
 of the International Federation
 of takaful companies, Islamic
 insurance and Islamic insurance
 company General Manager
 – Jordan, that this meeting
 hosted by the Islamic insurance

 company aims to achieve
 economic integration between
 insurance markets around
 the world, and strengthen the
 bonds of cooperation and the
 exchange of knowledge and
 experiences between the world
 insurance markets and seeks to
 develop the industry's leading up
 to occupy a prominent position
 among the global insurance
 markets and complete episodes
 of Islamic economy with
 financial institutions and Islamic
 banking which offers protection
 Insurance on the basis of

 conformity with Shari'a. As for
 the efforts of the International
 Federation of Islamic insurance
 takaful companies in maintaining
 solidarity and Islamic insurance
 industry after growing spread
 of Islamic insurance companies
 in various Arabic and Islamic
 insurance markets and global.
 The pigment that insurance
 has advanced considerably in
 the Arab and Islamic worlds
 where founded International
 Federation of Islamic insurance
.takaful companies since 1987

 International Federation of Islamic insurance takaful
companies hold meeting in Jordan
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 Mr. Ahmed Sabbagh, General
 Manager of the Islamic
 Insurance Company of Jordan,
 has received a Golden Merit
 and a Certificate of Excellence
 as awards in recognition of his
 Wise Management from The
 Excellence Awards Academy
 )The Tatweej Academy for
 Excellence Rewards(. This
 ceremony was jointly organized
 by the Excellence Awards
 Academy )Tatweej( and the
 General Council for Islamic
 Banks and Financial Institutions.
 The Tatweej Islamic Awards in its
 6th annual honoring ceremony
 will witness the coronation of
 selected leaders of Islamic
 Financial Sector for the ”Nibras“
 BIFA AWARD the Best Islamic
 Financial Award in recognition

 of their achievements and
 leadership. This ceremony was
 held in participation and with
 the valuable attendance of
 high ranked officials, business
 leaders, chairmen, presidents,
 managing directors, bankers,
 investors from different countries
 of the Middle East. Whereas Mr.
 Sabbagh was honored for his
 effective leadership of the Islamic
 Insurance Company of Jordan,
 which was also classified during
 the ceremony as one of the best
 Islamic Insurance Companies in
 the Middle East. Noting that the
 Islamic Insurance Company is
 the first Islamic Takaful Company
 in the Hashemite Kingdom of
 Jordan and played a huge and
 important role in supporting the
 national Economy, as it provides

 several Insurance services
 in compliance with Shari’ah
 Principles to different segments of
 society. Mr. Sabbagh expressed
 his gratitude for this recognition
 of his effective leadership for
 the Islamic Insurance Company
 of Jordan and he said that
 this reward is considered as
 additional achievement for the
 Islamic Insurance Company,
 then he added ”Receiving
 such an award respectively
 is a great motivation for the
 Islamic Insurance Company
 to reach the highest ranks in
 Islamic Insurance Industry
based on its three satisfying )C(
 s pillars; Conscious, Client and
”.Company

 Ahmed Sabbagh Receives Award Respectively in
Recognition of Wise Management
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