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كلمة العدد

الثامن  العام  المؤتمر  انعقد  لقد 
التكافل  العالمي لشركات  لإلتحاد 
وزالتأمين اإلسالمي في 13 أكتوبر 
درة  المنامة  في  2014م  عام  من 
ضمن  من  وكانت  البحرين  مملكة 
العلمي  البحث  روح  نشر  قراراته: 
لتطوير صناعه التأمين اإلسالمي، 
للعاملين  الالزمة  المعرفة  وتوفير 
اإلسالمي،  التأمين  قطاع  في 
والبيانات  المعلومات  وتوفير 
المساندة.  للخدمات  الالزمة 
العاملة  البشريه  القوى  وتطوير 
بها فيما يتعلق بالجوانب الشرعية 
والفنية واإلدارية والمالية. وتزكية 
روح التعاون فيما بين االعضاء في 

مختلف المجاالت التأمينية.
بعد  ايدينا  ننفض  ونحن  شعرنا 
المؤتمر بأن ما ينتظرنا حمل ثقيل 
ولكن كنا تستشعر نشوة التحدي، 
وبدأنا في تنزيل قراراته إلى أرض 
الواقع فعملنا على تضمين موقع 
العنكبوتية وهذه  بالشبكة  اإلتحاد 
قد  ما  بكل  المتخصصة  المجلة 
مقاالت  من  إليه  نصل  أن  يمكن 
وروابط  ومعلومات  وبحوث 
حتى  بأهدافنا  صلة  لها  لمواقع 
من  الجميع  متناول  في  تكون 
مجال  في  والمتعاملين  العاملين 
والوعي  المعرفة  لنشر  التأمين 

التأميني بين الناس.  
معهد  مع  تعاون  اتفاقية  ووقعنا 
المصرفية  للدراسات  البحرين 
متخصصة  تدريبية  دورات  لتقديم 
التأمين  شركات  في  للعاملين 
على  للحصول  وتأهيلهم 
المتخصصة  العالمية  الشهادات 
برامج  وتوفير  المجال  هذا  في 
متخصصة لتطوير الوعي التأميني 
بهذا  والمهتمين  المتعاملين  لكل 

الشأن.
إلى  الله  شاء  إن  طريقنا  وفي 
معهد  مع  مماثلة  إتفاقية  توقيع 
برنامج  تطوير  مع  بمصر  التأمين 

مهني  تكافلي  تأمين  دبلوم 
يمكن  التي  الفرص  إلتاحة  وذلك 

أن تستوعب الجميع .
توقيع  على  الله  بإذن  نعمل  كما 
الهيئة  مع  تعاون مشترك  إتفاقية 
لإلقتصاد  العالمية  اإلسالمية 
مع  وأخرى  بالسعودية.  والتمويل 

اإلتحاد األفرو أسيوي للتأمين .
دور  عن  عمل  ورشة  أقمنا  وقد 
التمويل  في  األصغر  التأمين 
مع  بالتعاون  بالخرطوم  األصغر 
في  السودانية  المصارف  إتحاد 

ديسمبر 2014م الماضي.  
الدعم  بتقديم  شاركنا  كما 
لمؤتمر  اللوجستية  والمساندة 
والذي  بلندن  التكافل  قمة 
وكذلك   2015 فبراير  في  أقيم 
التكافل  مؤتمر  في  نشارك 
العالمي  لإلتحاد  المشترك  الثالث 
والتأمين  التكافل  لشركات 
واالتحاد   )IFTI( اإلسالمي 
والت  التعاوني  للتأمين  العالمي 

بالقاهرة .
مشترك  مؤتمر  هناك  وسيكون 
عن  للتأمين  العربي  اإلتحاد  مع 
الله  شاء  إن  التكافلي  التأمين 

سيعلن عنه في حينه. 
بحثية سنعمل  محاور  عدة  وهناك 
على استكمالها في شكل ورش 
عمل متخصصة خالل الدورة الحالية 

في عدد من الدول.
مجلتكم  في  العاملون  هم  وها 
يالحقون  التطور،  رياح  يسابقون 
والتأمين  التكافل  خطوات 
متواثبة  تعدو  وهي  االسالمي 
متنامية في كل القارات .. أعانهم 

الله         
وبكم  منكم  الثالث  العدد  أنه 
دليل  مساهماتكم   ... وإليكم 

مسيرتنا.

وبالله التوفيق. 

بقلم / سراج الهادي قريب الله

األمين العام
لإلتحـاد العالمي لشركات  التكافل و التأمين  

اإلسالمي

عين على المستقبل
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كلمة التحرير

بقلم /فخري فركاوي

رحــم  مــن   : يقــال  مــا  حقيقــة 
المعانــاة يولــد االبــداع ، ويبــدو 
لمــا  مطابقــًا  القــول  هــذا 
»التكافــل  مجلــة  فــي  نخبــره 
رحـــــــــم  ومــــــن   ، والتــــــــأمين« 
يولــد  إلينــا  بالنســبة  المعانــاة 
تكتمــل  ولــن  باإلنجــاز،  الفــرح 
هــذه الســعادة وهــذا الفــرح مــا 
لــم نتشــاركه مــع قــراء المجلــة، 
وإنمــا  بغربــاء  ليســوا  وهــم 

دار. أهــل 
المجــــــــــلة  فـــــي  مشكـــلتــنــــــا 
حركــة  ايقــاع  حــول  تتمحــور 
التكافــل والتأميــن االســالمي 
ــاته  ــارع، ففعـــــــاليــــ المتســــــــــــــــ
مؤشــراته  ومحــرك  دة،  متعــد 
فــي ســوق التأميــن فــي حالــة 
نمــو وتمــدد رأســي وأفقــي 
بــكل قــارات العالــم، وقيــادات 
ــة حركــة ال  مؤسســاته فــي حال
تهــدأ يبحــرون جــوًا بيــن الــدول 
مــا بيــن اجتماعــات ومؤتمــرات 
للمجلــة  البــد  وكان  ونــدوات، 
وهــي صــوت االتحــاد العالمــي 
والتأميــن  التكافــل  لشــركات 
هــذه  تالحــق  أن  االســالمي 
الحركــة التــي ال تــكاد تهــدأ لكي 
طازجــة،  بــأول  أوال  تعكســها 
وأن تنقلهــا بدقــة، وأن تلــم مــا 
فــي فضــاء  أفــكار  مــن  يتناثــر 

الفعاليــات. وقاعــات  الغــرف 
ال  للمجلــة  مخططنــا  أن  إال 
يتوقــف عنــد حــدود دور المــرآة 
لنشــاطات  ورقيــا  العاكســة 
والتأميــن  التكافــل  شــركات 
االســالمي فقــط وال ينحصــر 
طموحنــا عنــد هــذا الحــد ، بــل 
أن  ينبغــي  دورنــا  بــأن  نعتقــد 
يكــون أكثــر توغــال فــي تنفيــذ 
ناحيــة  مــن  االتحــاد  سياســات 

متقدمــة  عينــا  نكــون  وأن   ،
علــى  تنفتــح  االتحــاد  ألعضــاء 
آفــاق أبعــد فــي عالــم التأميــن 

وتطبيقيــا. معرفيــا 
أن  يجــب  ألنفســنا  نقــول 
ُنســمع العالــم صــوت التكافــل 
والتأميــن االســالمي كرســالة 
تجــارب  ننقــل  أن  ويجــب   ..
األخــرى  التأمينيــة  العالــم 
طاولــة  علــى  لندرســها 
والحكمــة  فالعلــم  تشــريعاتنا. 

المؤمــن. ضالــة 
هــل نتجــاوز الحقيقــة لــو قلنــا 
جيــش  إلــى  يحتــاج  هــذا  أن 
والمراســلين  المحرريــن  مــن 
ويحتــاج  والفنييــن  والكتــاب 
إلــى ميزانيــة تغطــي احتياجاتــه 

؟!.
أن  فــي  الصعوبــة  ليســت 
فباإلصــرار  النجــاح،  تحقــق 
يمكنــك  والصبــر  والمثابــرة 
بفضــل اللــه وتوفيقــه أن تنجــح، 
ولكــن الصعوبــة فــي أن تحافــظ 

التفــوق. علــى 
علــى  تحافــظ  أن  يمكنــك  وال 
أداءك  تطــور  بــأن  إال  التفــوق 
وأدواتــك وأن تنافــس نفســك، 
وهــذا مــا نضعــه نصــب أعيننــا 
إدارة  وفــي  االتحــاد  فــي 
بــأن  يقينــا  ونعلــم  المجلــة، 
الذيــن  وهــم  االتحــاد  أعضــاء 
التطــور  هاجــس  يســكنهم 
يبخلــوا  لــن  والتفــوق  والنمــو 
ســاعدها  ليشــتد  بدعمهــا 
ويقــوى صوتهــم مــن خاللهــا.

وبالله التوفيق

اإلبداع غايتنا



المحتويات

شريف ســامي : إحـالة الئحة قانون 
صنـــاديق التـــــأمين الخـــــاصة لـــوزير 

اإلستثمـــار

أنجازات الملك عبد الله تجاوزت سقف األلفية

إستمرار اإلنفاق على المشارع في عهد 
الملك سلمان

22

16

إفريقيا مجال خصب للتكافل وإقتصادها األكثر 
13جذبًا لإلستثمار عالميًا

األمير فيصل: النظــرة الشمــولية لمفهــوم 
النهضـة ميـزت مشــروع المـلك اإلصالحي

19

النشـــــــــــاط  أستحــــــــواذ 
التكــافلي عــلــى 20% مــن 

سوق التأمين بمصر

قينان الغامدي  : أشعر بيتم الوطن 

23

18

69

27

30

ثورة 25 يناير ترفع تعويضات 
السرقة باإلكراه و الحرائق

صالح كامل: مؤتمر شرم 
الشيخ عالمة فارقة في 

تاريخ مصر 

البنوك اإلسالمية آمنة



العدد الثالث  مارس  2015

7

أخبار التكافل و التأمين

التكافل  لشركات  العامي  االحتاد  من  كل  وقع 
تعاون  اتفاقية   BIBF ومعهد اإلسالمي  والـتأمني 
بني  فيما  املشترك  التعاون  فرص  بتعزيز  تقضي 
اجلهتني يف جمال التدريب يف قطاع التأمني وتنمية 

فيه. العاملة  الكوادر 

حرص  من  انطالقا  االتفاقية  هذه  توقيع  ويأيت 
والتأمني  التكافل  لشركات  العاملي  االحتاد 
خدمة  منسوبيه  وتأهيل  األداء  لتجويد  اإلسالمي 
خالل  من  وذلك  وعمالئه،  التأمني  لصناعة 
من  يعد  والذي   ،BIBF معهد  مع  تعاون  شراكة 
قطاع  يف  والتعليمية  التدريبية  املؤسسات  أبرز 
التأمني والتكافل اإلسالمي على مستوى املنطقة، 
معهد  مبقر  االتفاقية  توقيع  مراسم  جرت  حيث 
BIBF باجلفري، ووقعها من جانب االحتاد العاملي 
السيد  مجال  يونس  والتامني  التكافل  لشركات 
املدير   BIBF معهد  جانب  ومن  االحتاد  رئيس 

نيكلوس. سولفي  العام 

التكافل  لشركات  العاملي  االحتاد  رئيس  وأعرب 
التعاون  هبذا  ترحيبه  عن  السيد  مجال  يونس 
واسًعا  املجال  يفتح  أن  شأنه  من  والذي  املتميز، 
أمام تعزيز االستثمار يف قطاع التأمني اإلسالمي 
والتكافل، من خالل تدريب الكوادر املنضوية حتت 
وتلبية  البلدان،  خمتلف  من  االحتاد  عمل  مظلة 

آخر  ووفق  مباشر،  بشكل  التدريبية  احتياجاهتا 
العاملية. املستجدات 

هذا، وقد أشارت مدير عام معهد BIBF سولفي 
نوعي  تعليم  تقدمي  املعهد حنو  اىل سعي  نيكلوس 
التخصصات  خمتلف  على  يقف  اجلودة،  عايل 
أحد  ميثل  الذي  التأمني،  قطاع  والسيما  املالية، 
أهم املجاالت اليت يتخصص فيها املعهد، ويتفرد 
التأمني  يف  العلمية  املناهج  وتصميم  تقدمي  يف 
املتطلبات  لتليب  واالجنليزية،  العربية  باللغتني 

التأمني.  مؤسسات  من  شرحية  ألكرب  العلمية 

منذ  املصرفية  للدراسات  البحرين  معهد  ويقدم 
التأمني  يف  تدريبية  دورات  عاما   30 من  أكثر 
ومبوجب  األخرى،  واملالية  اإلدارية  والتخصصات 
العاملي  االحتاد  أعضاء  يستفيد  االتفاق  هذا 
لشركات التكافل والتأمني اإلسالمي من إمكانيات 
للحصول  وتأهيلها  كوادرهم  تدريب  يف  املعهد 

عامليا  هبا  واملعترف  املتخصصة  الشهادات  على 
)معهد التأمني القانوين الربيطاين ومعهد التأمني 
العاملني  مستويات  ودراسة  األمريكي(،  القانوين 
التدريبية،  احتياجاهتم  وتقييم  التأمني  يف جمال 
مع  املتعاملني  جلمهور  تثقيفية  برامج  وتوفري 
مناهج  تطوير  على  والعمل  التأمني،  شركات 
وتأهيل  والتأمني،  التكافل  مادة  لتشمل  التدريس 
ثقافة  هناك  تكون  حىت  التأمني  ووكالء  وسطاء 
كل  بني  وانسجاما  تفامها  موحدة ختلق  مشتركة 

التأمني. صناعة  شركاء 

التكافل  لشركات  العاملي  االحتاد  يقوم  وباملقابل 
والتأمني اإلسالمي بتوفري قاعات عقد االمتحانات، 
وتوزيع الكتب واملواد التدريبية ملنسوبيها امللتحقني 
اليت  التدريبية  الربامج  وتسويق  املعهد،  بدورات 
يوفرها املعهد، وتوصيل نتائج وشهادات منسوبيها 

امللتحقني بالدورات التدريبية.

)BIBF ( ومعهد البحرين )IFTI (توقيع اتفاقية تعاون بين االتحاد العالمي

 د.حسين العجمي و أ. سولفي نيكلوس من جانب معهد البحرين - أ. يونس جمال و أ. فخري فركاوي من جانب اإلتحاد

التكافل و التأمين - المنامة
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الشركة  و  للتأمني   املصري  االحتاد  يعقد 
االفريقية إلعادة التأمني التكافلي و بالتعاون 
مع اإلحتاد العاملي للتأمني التعاوين و التباديل 
 ( العاملية  التكافل  وجمموعة   )ICMIF(
GTG( و اإلحتاد العاملي لشركات التكافل و 
التأمني اإلسالمي )IFTI(  منتدى التكافل 
سيىت  انتركنتنتال  بفندق  الثالث  العاملي 
استارز بالقاهرة يف الفترة من 29-30 مارس  
)إستراتيجية  شعار  حتت  سيكون  الذي  و 
يأيت  و  التكافلي(  التأمني  لتنمية  مستقبلية 
إنعقاد هذا املنتدي بغرض تنمية و تطوير و 
تدعيم صناعى التأمني التكافلي و نظرا للدور 
التكافل  و  التأمني  تلعبه شركات  الذي  اهلام 

جنبا اىل جنب مع شركات التأمني التقليدي  
و  العربية  الدول  مستوي  على  فقط  ليس 
اإلسالمية و لكن أيضا على املستوى العاملي.   
التأمني  املؤمتر خطة  يناقش  أن  املقرر  ومن 
الفترة  خالل  التوسعات  ومستقبل  التكافلي 
حاليا  املطبقة  النماذج  ودراسة  القادمة 
والقواعد  استحداثها،  أو  تطويرها  وكيفية 
املؤمتر  يف  وسيتحدث  والتشريعية.  الفقهية 
يف  التكافلي  التامني  خرباء  من  جمموعه 

الوطن العريب والعامل االسالمي .

العاملي  االحتاد  سيعقد  املؤمتر  انعقاد  وقبل 
لشركات التكافل والتامني االسالمي اجتماعه 

يونس  األستاذ   برئاسة   2015 لعام  االول 
مجيع  وحضور  االحتاد  رئيس  السيد  مجال 
عدد  مناقشه  تتم  ان  املقرر  ومن  االعضاء 
 . الدورة  هلذه  املقررة  واخلطط  البنود  من 
وايضا ستتم مناقشه تفعيل برتوكول التعاون 
للبنوك  العام  واملجلس  االحتاد  بني  املشترك 
وسيتم  كما   . االسالمية  املالية  واملؤسسات 
االحتاد  مع  تعاون  برتوكول  توقيع  ايضا 
التعاون  برتوكول  وتفعيل   . االفرواسيوي 
للتامني،  العريب  العام  االحتاد  مع  املوقع 
االحتاد  مع  مشترك  مؤمتر  تنظيم  ومناقشه 
مع  برتوكول  توقيع  و  للتامني  العريب  العام 
اهليئة االسالمية العاملية لالقتصاد والتمويل 
يف  وستناقش   . املصري  التامني  معهد  ومع 
عن  ورش  لعمل  اخلطط  ايضا  االجتماع 
اال  والدراسات  واالخطار  الطيب  التامني 
الثالث  اللجان  تكوين  وسيتم   ، كتواريه 
الرئيسية لالحتاد وهى اجلنة الفنية واملالية 
والشرعية، ومواضيع اخري متفرقة . وتأتى 
يعقد  اجتماع  اول  كونه  االجتماع  امهية هذا 
لالحتاد بعد املؤمتر العام لالحتاد يف املنامة 
اجلديد  املجلس  وانتخاب  البحرين  عاصمه 
اليت  والطفرة  الكبري   التطور  وبعد  لالحتاد 

شهدها  يف مجيع أنشطته وبراجمه .

عقب منتدى التكافل العالمي الثالث 

المنعقد بفندق إنتر كنتننتال سيتى استارز  بالقاهرة

االتحاد العالمي لشركات التكافل والتامين االسالمي يعقد اجتماعه االول

صورة أرشيفية من إجتماع الجمعية العمومية لإلتحاد بالبحرين

مقر إنعقاد المؤتمر - القاهرة
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التكافل والتأمين )القاهرة(
االستراتيجية  شراكاته  قاعدة  توسيع  إطار  ىف 
التكافل  لشركات  التنافسية  القدرة  تدعم  اليت 

االحتاد  سيوقع  باألسواق  االسالمية  والتأمني 
العاملي لشركات التكافل و التأمني اإلسالمي عقب 
انتركنتننتال  بفندق  سيعقد  الذي  التكافل  مؤمتر 

2015م   29مارس  يوم  بالقاهرة  استار  سيىت 
بروتوكول تعاون وشراكة مع معهد التأمني مبصر 
يدعم  للطرفني، حيث  املشتركة  املصاحل  لتحقيق 
و  التكافل  شركات  احتاد  ميتلكه  ما  الربوتكول 
و  مادية  و  بشرية  مقومات  اإلسالمي من  التأمني 
دائم  بشكل  األسواق  ىف  تواجد  و  تنافسية  مزايا 
خالل  من  التنافسية  القدرات  هذه  دعم  على 
يف  العاملني  أنشطة  أداء  تعظيم  و  مهارات  رفع 
وما  اإلسالمي.  والتعاون  التكافلي  التأمني  جمال 
كوادر و  التأمني مبصر من  باملقابل معهد  ميتلكه 
خربات أكادميية و تطبيقية ىف املجاالت التأمينية 
تعاقدات  و  شراكة  عالقات  جانب  إىل  املختلفة، 
مع مؤسسات علمية حملية و اقليمية و عاملية تقدم 
من خالل ذلك كله األنشطة التدريبية والتعليمية 
املعتمدة  الشهادات  و  البحثية  و  االستشارية  و 

. التأميين  املجال  ىف  املوقرين  لعمالئها 

لشركات  العاملي  االحتاد  رئيس   أكد   جانبه  من 
التكافل والتأمني االسالمي  األستاذ يونس مجال 
للمجلة بأن الربوتكول بالتفاصيل اليت جاءت فيه 
معهد  يقوم  حيث  جيدة  مكاسب  لالحتاد  حيقق 
التأمني مبصر بتقدمي أنشطته املختلفة من دورات 
جانب  إىل  الحتاد  حبوث  و  واستشارات  تدريبية 
يف  متخصصة  دبلوم  لشهادة  اإلعداد  يف  التعاون 
التأمني  أسواق  جبميع  تعتمد  التكافلي  التأمني 
اإلسالمي واملعاهد الدولية املتخصصة يف التأمني 
باملشاركة  الدبلوم  إلدارة  عليا  جلنة  وتشكيل 
والتأمني  التكافل  لشركات  العاملي  اإلحتاد  مع 

اإلسالمي.

في شراكة تدعم التنافسية المؤسسية

بروتوكول تعاون مشترك بين اإلتحاد العالمي للتكافل ومعهد التأمين بمصر

حفل تخرج برنامج مهارات السكرتارية ومديرى المكاتب

أ. أحمد سراج - أ. فخري فركاوي - دكتور/ عادل منير - أ .أحمد رفيق - مهندس / سامح شاهين

حفل افتتاح دبلومة بيع وتسويق التامين
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مجعيتها  البحرينية  التأمني  مجعية  َعقدت 
بفندق   2015 فرباير   11 األربعاء  العامة 
االنتركونتيننتل رجيينسي يف مملكة البحرين 
البحرين  عن مصرف  وسط حضور ممثلني 

املركزي.

النتائج  و  التقارير  على  التصديق  مت  قد  و 
ديسمرب   31 املنتهية  املالية  للسنة  املالية 
2014 بعد العرض و املناقشة. كما مت انتخاب 
رئيس وأعضاء جملس اإلدارة ملتابعة أعمال 
والعمل   2016  –  2015 للعامني  اجلمعية 

على تقدمي ما هو أفضل لقطاع التأمني.

الدور  على  الضوء  ألقي  االجتماع  وخالل 
الذي تلعبه مملكة البحرين يف تطوير قطاع 
التأمني والذي يساهم بشكل مباشر يف تعزيز 
على  االقتصاد  تنمية  يف  البارز  اململكة  دور 

الصعيد اإلقليمي والعاملي.

حيىي  السيد  انتخاب  مت  االجتماع  خالل  و 
نور الدين رئيسَا ملجلس إدارة مجعية التأمني 
البحرينية من خالل حضور الفت لألعضاء، 
وانتخاب السيد ياسر البحارنه نائبا للرئيس. 
و قد كلف السيد ستيفان ويقستاف سكرتريا 
للمجلس و  السيد حممد رضي أمينا ماليا. 
و فاز أيضا بعضوية املجلس كال من:  السيد 
يونس مجال السيد، السيد ابراهيم الريس، 
السيد مجيل باهو،  السيد نادر املنديل، و 

السيد مسري الوزان.

التأمني  مجعية  أنشطة  أهم  من  أن  يذكر 
شركات  مع  والتباحث  التنسيق  البحرينية، 
و  البحريين  السوق  يف  تعمل  اليت  التأمني 
كذلك مصرف البحرين املركزي، وغريه من 
السلطات املختصة واملؤسسات، باإلضافة إىل 
كإقامة  املختلفة  التأمينية  بالفعاليات  القيام 
اليت  واملحاضرات  الندوات  و  العمل  ورش 
تسعى اجلمعية من خالهلا إىل نشر الثقافة 
والتوعية بأمهية التأمني على اختالف أنواعه 
حبريين  جمتمع  بناء  يف  يلعبه  الذي  والدور 
البحرينية  التأمني  كما تسهم مجعية  راسخ. 
للنهوض  وتوصيات  وخطط  دراسات  بتقدمي 

بصناعة التأمني يف مملكة البحرين.

و بعد انتخاب السيد حيىي نورالدين رئيسا 
ملجلس إدارة مجعية التأمني البحرينية، صرح 
انتخابي  أنه لشرف كبير أن يتم   « :ً قائال 
مجلس  أعضاء  قبل  من  للجمعية  رئيسّا 
اإلدارة وزمالئي في القطاع التأميني.  و 
ما  و  الجمعية  بأن مسيرة  ثقة  على  إنني 
وصلت إليه اليوم من مستوى رفيع و دور 
جهود  ثمرة  هو  إنما  المجتمع  في  فعال 
الذين  األعضاء  من  سبقوني  من  جميع 
الجمعية، و الشكر  بناء دور  ساهموا في 

موصول لهم جميعًا.«   

جمعية التأمين تنتخب مجلس إدارة جديد

األستاذ/ يحيى نور الدين
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مكة المكرمة )التكافل والتأمين(

صكوكا  مؤخرا،  للتنمية  اإلسالمي  البنك  أصدر 
دوالر،  مليار  بقيمة  األجل  متوسطة  استثمارية 
سنوي  وعائد  سنوات،   5 مدته  استحقاق  بأجل 

املئة. يف   1,83 قدره 

الصكوك  إصدار  مهمة  إدارة  أن  البنك  وأوضح 
واألهلي  سي،  يب  إس  »إتش  بنك  إىل  أسندت 
إتش  أر  وبنك  الوطين،  أبوظيب  وبنك  كابيتال، 
يب اإلسالمي، وبنك ديب اإلسالمي، وجي آي يب 
تشارترد،  وستاندرد  يب،  إم  آي  وسي  كابيتال، 
والشرق  لندن،  بنك  تعيني  مت  كما  وناتيكسيس، 

األوسط يف بريطانيا كمدير البنك املشارك يف هذه 
اإلسالمي  البنك  مقر  يف  بدأت  كما،  الصفقة«. 
ملجلس   )303( الدورة  اجتماعات  جبدة  للتنمية 
املديرين التنفيذيني برئاسة الدكتور أمحد حممد 

البنك. جمموعة  رئيس  علي، 

وعقدت قبل ذلك، ويف اطار االعداد هلذه الدورة، 
اجتماعات لعدد من اللجان املنبثقة عن املجلس، 
عدد  ومناقشة  االجتماعات حبث  هذه  ومت خالل 
من املواضيع اهلامة، واختاذ القرارات والتوصيات 

الالزمة حياهلا.

اإلسالمي للتنمية يصدر صكوكا بقيمة مليار دوالر

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

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

بخالص العزاء وصادق المواساة في  وفاة المغفور له بإذن الله 

المرحوم األستاذ/ هاشم محمد أحمد البربر
رئيس مجلس إدارة شركة التأمينات المتحدة ) سودان ( المحدودة           

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

“يا أيتها النفس املطمئنة أرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي”   “صدق هللا العظيم”

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

صرح السيد/ ماسايا اناجاكي – العضو املنتدب  
لشركة طوكيو مارين مصر فاملي تكافل- حبصول 
لعام  تكافل  شركة  أفضل  جائزة  على  شركته 
 ITS الدولية  التكافل  قمة  خالل  وذلك   2014
International Takaful Summit((  الثامنة  
اللقب  و هبذا تكون الشركة قد حصلت على هذا 
وأن حصلت  التوايل حيث سبق  على  الثاين  للعام 
طوكيو مارين مصر على جائزة أفضل شركة تكافل 
لعام 2013  خالل قمة التكافل الدولية السابعة و 
يف  تأمني   شركة  أفضل  علي  حصلت  لقد  ايضا 

مصر علي مستوي مشال أفريقيا و ذلك يف جملة     
“ Banker Africa «

وأوضح سيادته أن جمموعة طوكيو مارين العاملية 
هى  كيان تأميين عمالق ساهم يف صناعة التأمني 
منذ أكثر من 130 عام كما قال السيد اناجاكي: 
ذات  البشرية  الكوادر  ميتلك  الكيان  هذا  “إن 
و  والتكافل.  التأمني  جمال  يف  العظيمة  اخلربات 
يتم  حاليا  الدمج  بني القدرات املاليه واخلربات 
الوصول  أجل   من  الطريق  إلستكمال  التأمينية 
للهدف املنشود وهو أن تكون طوكيو مارين مصر 
فئات  مجيع  لدى  املفضلة  الشركة  تكافل  فاملي 
املجتمع املصري وأن يستفيد كل بيت مصري من 

الشركة.” تقدمها  الىت  التكافلية  اخلدمات 

العديد  تضم  منتجات  حافظة  طريق   عن  وذلك 
من  لكل  العائلي  التكافل  وتغطيات  برامج  من 
عدة  تقدم  فهى  ولذلك  واملؤسسات،  األفراد 
فلديها  والفردى،  اجلماعى  املستوى  على  برامج 
)برنامج  مثل  لألفراد  عديدة  تكافلية  برامج 

واليت  برنامج مثار(   - أهداف  برنامج   - ضمان 
احلماية  مليزة  العمالء  الحتياج  وفقا  تصممت 
وميزة االستثمار أو كالمها معا، أما على مستوى 
برامج  فلديها  والنقابات  والشركات  املؤسسات 
كل  لرغبة  وفقا  بتصميمها  تقوم  عديدة  تكافلية 
لديها  للعاملني  تكافلية  مزايا  تقدمي  يف  مؤسسة 
مثل تغطية خماطر الوفاة أو العجز وتوفري مكافاة 
هناية اخلدمة للعاملني سواء كانت مبالغ حمددة أو 
معاش تكميلي. كما يقوم بتسويق منتجاهتا شبكة 
من األخصائيني املؤهلني واملدربني بعناية من أجل 
خدمة كل املصريني بغض النظر عن اعتقادهم او 

االجتماعي.  مستواهم 

ويف خامتة حديثه، أكد السيد/  ماسايا اناجاكي 
دورها  إستكمال  على  وإصرارها  الشركة  إلتزام 
جتاه املجتمع املصري وذلك من خالل  االستمرار 
بربامج املسؤولية اإلجتماعية واليت بدأت يف عام 
هادفة  الغري  املنظمات  أحد  مع  بالتعاون   2012

للربح

طوكيو مارين مصر أفضل شركة تكافل في مصر

 السيد/ ماسايا اناجاكي
العضو المنتدب - طوكيو مارين مصر
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كشف مسؤول إقليمي يف صناعة التأمني، أن أقساط 
العام  بنهاية  العربية منت  الدول  التأمني يف أسواق 

2014 لتصل إىل حنو 30 مليار دوالر.

للتأمني  العريب  العام  لالحتاد  العام  األمني  وقال 
»الوسط«  صحيفة  مع  لقاء  يف  رؤوف  عبداخلالق 
العربية  الدول  يف  التأمني  أقساط  إن  البحرينية، 

منت يف العام 2014 بنسبة 6% على أساس سنوي.

يف  عاما  مخسني  قبل  تأسس  الذي  االحتاد  ويضم 
القاهرة حنو 400 شركة تأمني عربية. وأشار رؤوف 
إىل أن زيادة الوعي التأميين وخلق منتجات جديدة 

من شأهنما دفع القطاع ملزيد من النمو.

جدة - واس

أكد رئيس جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية الدكتور 
األعضاء  الدول  تنفيذ  أمهية  علي  حممد  أمحد 
وضمان  ومحاية  تشجيع  التفاقية  وانضمامها 
اإلستثمارات اليت أقرهتا منظمة التعاون اإلسالمي 

البينية. والتجارة  باإلستثمار  واخلاصة 

ونوه يف كلمة له خالل افتتاح منتدى بوابة االستثمار 
اإلسالمي العاملي األول الذي نظمه جملس التنمية 
اجلاري  األسبوع  البحرين  مبملكة  االقتصادية 
للتنمية  اإلسالمي  البنك  جمموعة  مع  بالتعاون 
املنامة  مبدينة  العاملية  رويترز  تومسون  وشركة 
خالل الفترة من 2-3 مارس احلايل، بالدور املهم 
الذي تضطلع به املؤسسات األعضاء يف جمموعة 
مبينا  املجال،  هذا  يف  للتنمية  اإلسالمي  البنك 
التجارة  لتمويل  اإلسالمية  الدولية  املؤسسة  قيام 
البنك« منذ بدء نشاطها يف عام  »عضو جمموعة 
لعمليات جتارة خارجية  بتقدمي متويالت  2008م 
بلغت 27  الدول األعضاء  »صادرات وواردات« بني 
البنك  أمريكي، عالوة على ما قدمه  مليار دوالر 
من متويالت قبل إنشاء املؤسسة بلغت »5ر29« مليار 
دوالر أمريكي لتعزيز التجارة بني الدول األعضاء.

6% نمو التأمين عربيًا 2014

دوالر  مليـــــــــــــــــــار   63
البنـــــــــك  مســـــاهمات 
اإلســالمي فــي الــدول 

األعضــاء
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ىف  موقعه  ماهو  )التكافل(  اإلسالمى  التأمني   -

املنظومة التأمينية ىف القارة السمراء؟

من  )التكافل(  اإلسالمى  التأمني  يعترب   
اإلسالمية،  املالية  اخلدمات  أنواع  أحدث 
فاق  بشكل  منى  الرئيسية.  أضالعها  وأحد 
التوقعات خالل األربعة عقود املاضية. القارة 
وفرص  هائلة  مبقدرات  تتمتع  اإلفريقية 
عظيمة لنمو التأمني التكافلى، فهى مبا تتمتع 
به من موارد طبيعية وبشرية وفرص هنضة 

صناعية كربى، باإلضافة إىل النمو السكاىن 
املطرد، كلها متثل بيئة صاحلة لنمو التأمني 
اخلصوص  وجه  على  والتكافل  عام،  بشكل 
تتعدى  القارة  املسلمني ىف  نسبة  وإن  خاصة 
ال %50، باإلضافة إىل أن منتج التكافل على 
باعتباره  املسلم  حاجة  يلىب  أنه  من  الرغم 
للجميع  متاح  أنه  إال  الشرع،  قواعد  يراعى 
وتطور  منو  عناصر  من  آخر  عنصر  وهذا 

التكافل.

أول  بدأت  فقد  اإلفريقية،  للقارة  بالنسبة 
اإلفريقية من  بالقارة  إسالمية  تأمني  شركة 
شركة التأمني اإلسالمية بالسودان، وأن عدد 
الشركات التكافلية ىف ازدياد كل يوم ونتوقع 
أن خيطو التكافل بثبات ىف القارة اإلفريقية.

اإلحصائيات؟  واقع  من  املستقبلية  أفاقه  ماهى 

هل يشكل منافسا حقيقيا للتأمني الوضعى؟

- يف اعتقادنا فإن الطبيعة التكافلية والتعاونية 
غريها  من  أكثر  تكون  قد  الصناعة  هلذه 
والناشئة،  الفقرية  لإلقتصاديات  مالءمة 
أكثر من غريهم  الفقراء  فيها  واليت حيتاج 
للتعاضد يف مواجهة كوارث احلياة املفاجئة.

وعلى ذلك متثل القارة اإلفريقية ملا تتمتع به 

التكافل،  لنمو  خصبا  جمااًل  مقدرات،  من 
على أنه هناك عدد من التحديات اليت يكون 
التغلب عليها ضروري لنمو هذا السوق واقبال 

العمالء املحتملني عليه.

فإنه على الرغم من أن مفهوم التأمني التكافلي 
جاذب ىف القارة اإلفريقية، وذلك من واقع 
الشركات الىت تنشأ كل عام واملشاربع الىت 
الوعي  أن نقص  إال  الدراسة،  مازالت حتت 
بأمهية التأمني عموما، واخنفاض مستويات 
أهم  تعترب  الفقر  وارتفاع مستويات  الدخل، 
يف  الصناعة  هذه  تواجه  اليت  التحديات 

إفريقيا.

قد  رأينا  يف  التحديات  هذه  نفس  أن  عل 
التأمني  لصناعة  حقيقية  فرصة  تعترب 
التكافلي على وجه اخلصوص ملا تتمتع به من 
األفراد  املثلى إلحتياجات  اإلستجابة  إمكانية 
والصناعات واملشروعات الصغرية على وجه 

المدير اإلقليمي للشركة اإلفريقية إلعادة التأمين  التكافلي لـ) التكافل و التأمين (

أجراه فخري فركاوي - القاهرة
»األفريقية«  في  نخصص 
األرباح  صافى  من   %2 مبلغ 
المسئولية  مشاريع  فى 

اإلجتماعية.

إفريقيا مجال خصب للتكافل و إقتصادها األكثر جذبا لإلستثمار عالميا

أكــد المديــر اإلقليمــي للشــركة اإلفريقية 
إلعــادة التأميــن التكافلــي عمــر جــوده إن 
فــي  جاذبــا  التكافلــي  التأميــن  مفهــوم 
القــارة األفريقيــة ، الفتــًا إلــي أن إنخفــاض 
مســتويات  وإرتفــاع  الدخــل   مســتويات 
الفقــر، تعتبــر مــن أهــم التحديــات التــي 

تواجــه صناعــة التأميــن التكافلــي .
وأعتبــر جــوده فــي حــواره الــى التكافــل 
و التأميــن أن إفريقيــا مــن اغنــى القــارات 
بمواردهــا الطبيعيــة و عــدد ســكانها مــا 
ــًا لإلســتثمارعالميًا  ــر جذب جعــل منهــا األكث

فــي الفتــرة األخيــرة .

في ما يلي تفاصيل الحوار :
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العموم.

- هل يشكل منافسا حقيقيا للتأمني الوضعى؟

التأمني  مصطلح  إستخدام  أفضل  انا  بداية 
التقليدي أو التجاري، ويف رأيي فان اإلجابة 
أو نعم، فإن  على هذا السؤال لن تكون بال 
التكافل كمنتج خيتلف عن التأمني التقليدى، 
فهو يلىب حاجات العمالء من ناحية إلتزامه 
مبقاصد الشريعة اإلسالمية، كما أن التكافل 
مفهوم يعتمد على مبدأ املشاركة يف مواجهة 
ألحكام  طبقا  الوثائق  محلة  بني  األخطار 
الشــــريعة،  بينـــــما التأمني التقليدى يعتمد 
قسط  مقابل  األخطار  حتويل  مفهوم  على 
التأمني، وبالتاىل فإن املنتجني بشكل أو بآخر 
منهما  كل  استجابة  حيث  من  يتكامالن  قد 

إلحتياجات قطاعات خمتلفة من السوق.

ومن ناحية أخرى فإن التكافل بإعتماده على 
على  اقتصاره  وعدم  والتعاضد،  التكافل 
املسلمني فقط ، فإنه ميكن أن جيتذب قطاع 
مهم من السوق، رمبا لديه بعض التحفظات 
ميكن  فإنه  وبذلك  التقليدي،  التأمني  على 
جديدة  سوق  خيلق  التكافل  بأن  اجلزم 

وعمالء جدد،

وبالضرورة فإن ذلك يؤدي اىل حتسن نسبة 
اإلشباع/ penetration  ، وهو مايؤدي اىل 
استفادة  مضطردة  مبعدالت  السوقني  منو 
الوعي  مستوى  لرفع  اإلجيابية  النتائج  من 
التأميين وزيادة الطلب على منتجات التأمني 

بكافة أنواعها.

على أنه من األشياء الطريفة يف هذا املجال 
فإن  التكافل،  إعادة  أنه يف جمال  نذكر  أن 
شركات إعادة التكافل تشهد منافسة حقيقية 
الرغم  على  التقليدية،  اإلعادة  شركات  من 
شركات  حلاجة  استجابة  األقرب  أهنا  من 
التكافل لوجود إعادة تأمني متوائمة متاما مع 

املتطلبات الشرعية.

- ماهى العوامل اإلجتماعية والثقافية الىت تعترب 

ىف صاحله تنافسيا داخل الفضاء اإلفريقي؟

 لقد ذكرنا سابقا أن التكافل الينافس التأمني 
السؤال  صياغة  إعادة  ميكن  ولكن  التجارى 
والثقافية  اإلجتماعية  العوامل  ماهى  ليكون 

الىت ميكن أن تشكل فرصا لنمو التكافل؟

مبواردها  القارات  أغىن  من  افريقيا  تعترب 
وهو  الكــــــبري،  سكــــــــاهنا  وعدد  الطبيعــية 

ماجيعل اإلقتصاديات اإلفريقية األكثر جذبا 
لإلستثمار عامليا يف الفترة األخرية، كما أهنا 
وحتقيق  للنمو  كبرية  لفرص  اتاحة  األكثر 
اإلقتصادى  النمو  وهذا  عالية،  معدالت منو 
بالطبع يؤثر إجيابيا، أيضا التعداد السكاىن 
السكاىن  النمو  معدالت  ىف  املضطرد  والنمو 
اإلكتتاب  لزيادة  املواتية  العوامل  من  تغري 
واحلوادث  واجلماعى  األسرى  التكافل  ىف 
أكثر من  أن  اإلعتبار  الشخصية واضعني ىف 

%50 من السكان مسلمني.

الدخل  مستويات  فإن  القول  سبق  وكما  بل 
املنخفض قد تشكل فرصة حقيقية لصناعة 
تقبل  ال  العمالء  من  شرائح  جلذب  التكافل 

بالتأمني عادة ألسباب ثقافية أو دينية.

- ماهى أكثر منتجات التكافل رواجا ىف افريقيا؟

تأتى  دائما  اإلشتراكات  حجم  حيث  مـــن 
التأمينات العامة وخباصة تأمينات السيارات 
املمتلكات  تأمني  مث  الطبية،  والتأمينات 
مث  البحرية  التأمينات  يليها  واهلندسى، 
الطاقة والطريان ويأتى معها تأمينات التكافل 

العائلي الفردى واجلماعى.

- كم يبلغ حجم تداوله؟

- ال توجد احصائيات تفصيلية ميكن الوثوق 
هبا يف هذا املجال، على أننا نعتقد أن حجم 
سوق التكافل يف إفريقيـــا قد يصــــل إىل   ‘ 
على أنه مازال هناك فرص كبرية للنمو هلذا 
التأمني  مانظرنا إىل حجم سوق  إذا  السوق 
الكلي، وكذلك الفرص الواعدة له يف القارة 

السمراء.

صيغة  لتعميم  املستقبــلية  خطـــطكم  ماهى   -
التكافل ىف القارة؟

إلعادة  اإلفريقية  الشركة  إنشاء  منــذ   
بتنمية  اإللتزام  عاتقها  على  أخذت  التكافل 
خالل  من  بالفعل  وعملت  بالقارة،  التكافل 
العمل  وورش  واملؤمترات،  املنتديات  إقامة 
والدورات التدريبية الىت من شأهنا أن ترفع 
أحد  يعترب  والذى  بالتكافل  الوعى  نسبة  من 
كبري  عدد  استقــطاب  ىف  املؤثرة  العـــوامل 
العاملني  كفـــاءة  رفع  وأيضا  املشتركني  من 
مكاسب  حيقق  بدوره  والذى  التكافل  بقطاع 
وأيضا  التكافل،  قطاع  تنمية  دفع  ىف  كبرية 
الشركة  تقيمها  الىت  امللتقيات  هذه  تشكل 
تنمية  حول  الثر  والنقاش  األفكار  تبادل  ىف 
قطاع التكافل وإجياد احللول والبدائل إلزالة 

التحديات الىت تعوق النهوض هبذا القطاع.

هذه  مثل  إقامة  الشركة  تواصل  وسوف 
السعى  إىل  باإلضافة  والورش  املنتديات 
الدؤوب خللق ظروف مواتية للنهوض بقطاع 

التكافل.

حيث  من  السوق  كوادر  ىف  النقــص  ويعترب 
واإلشـــــراف  والــــــرقابة  الفنيـــــة  الكفــــاءات 

بينمـــــــا التــــــأمين التقليدى 
يعتمــــــد مفهـــــوم تحــــــويل 
األخطار مقابل قسط التأمين

التكافـــــــليــــة  الطـــــــبيعــــــة 
والتعاونية لهذه الصناعة قد 
تكون أكثر من غيرها مالءمة 
لإلقتصـــــــاديات الفقيــــــــــرة 

والناشئة

أ.عمر جوده ،  أ.سراج الدين الهادي و أ.يوسف الالزم
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الرقابة  هيئات  ونقص  التكافل  سوق  على 
الشرعية، أحد أهم التحديات، وعالوة على 
العاملني  لتدريب  الشركة من جهود  ماتبذله 
يف صناعة التكافل، وكذلك املعاونة الدؤوبة 

اجلديدة،  للشركات  واملساندة  باملشورة 
التواصل  اعتبارها  يف  تضع  الشركة  فان 
مفاهيم  دعم  أجل  من  الرقابية  اهليئات  مع 
التكافل وتطوير األطر القانونية الالزمة هلا.

املستقبلية  الشركة  خطط  ضمن  من  أيضا 

حوار  وإدارة  منتظم  بشكل  األسواق  زيارة 
تعوق  الىت  والتحديات  املشاكل  بشأن  متصل 
الشركة  مسامهة  وكيفية  األسواق  هذه 

اإلفريقية ىف إجياد احللول.

- هل يلعب التكافل دورا ما ىف تنمية الدول الىت 

يوجد هبا، وماهى أبرز مشاريعه؟

- بالطبع يلعب التكافل دورا أساسيا ىف الدفع 
الالزمة  التغطيات  بتوفري  وذلك  بالتنمية 

للمشاريع التنموية ومحاية املمتلكات

وقطاعات  الزراعيـــة  واملشــــاريع  واألرواح 

شأهنا  من  األعمال  هذه  واإلنتاج...  الطاقة 
توفرياإلحتياطيات الالزمة ملواجهة اخلسائر 
غري املتوقعة مما حيد من املخاطر املحيطة 
النهوض  بأي مشروع ويساعدها على سرعة 
خسائر  أي  نتيجة  تصيبها  قد  عثرة  أي  من 
انتظام  على  مايساعد  وهو  عليها،  مؤمن 

حركة اإلقتصاد بشكل عام. 

األموال  استثمار  ميكن  ذلك  إىل  وباإلضافة 
وصندوق  املشتركني  صناديق  يف  املتجمعة 
محلة األسهم مما يؤدي إىل خلق املزيد من 

فرص لإلستثمار.

تواجه  حمددة  حتديات  أو  معوقات  مثة  هل 

انتشاره بالشكل املطلوب؟

- نعم هنالك العديد من التحديات واملشكالت 
ينسبه  أن  جيب  والىت  التكافل  تواجه  الىت 
هلا، والعمل على وضع احللول الالزمة حىت 
أهم  من  التكافل.  هنضة  ىف  اإلسهام  ميكن 
مييزه  وما  بالتكافل  الوعى  املشكالت  هذه 

من حيث أنه يلىب حاجات املسلم من التزام 
واألنشطة  التجارية  ممارساته  ىف  بالشريعة 

األخرى.

أيضا يعترب قله الكوادر الفنية املؤهلة والىت 
وإقتناع  للتكافل  الفقهية  مبعرفتها  متتاز 
أيضا  التكافل حالل شرعا،  أن  البعض إىل 
ل  خال  من  بالقطاع  العاملني  معرفة  زيادة 

عقد الدورات التدريبية.

- ماهى أبرز مشاريع املسئولية اإلجتماعية الىت 

تقدمها الشركات التكافلية؟

تضع  التكافل  إلعادة  اإلفريقية  الشركة   
وكإلتزام  أعينها  املسئولية اإلجتماعية نصب 
أخالقى حنو املجتمع الذى أنشأت لتخدمه، 
وهى سياسة راسخة من الشركة األم الشركة 
اإلفريقية إلعادة التأمني والىت توىل إهتمام 
كبري جتاه املسئولية اإلجتماعية على مستوى 
اإلدارة العليا. قامت الشركة اإلفريقية إلعادة 
ىف  للمسامهة  هتدف  مشاريع  بعدة  التكافل 
مقدمة  ىف  والتعليم  الصحة  وتأتى  املجتمع 
الدول  ألن  وذلك  املجتمع،  جتاه  أولوياهتا 
اإلفريقية بإعتبار أهنا دول نامية حتتاج إىل 
ترصد  وبالتاىل  والصحة،  التعليم  ىف  دعم 
املسئولية  حنو  صرفه  كيفية  وحيد  مبلغ 
األم  الشركة  حددت  أيضا  اإلجتماعية، 
من   2% مبلغ ميثل  التأمني  إلعادة  اإلفريقية 
مشاريع  ىف  ويستهدف صرفه  األرباح  صاىف 

املسئولية اإلجتماعية.

ىف  املنعقد  القادم  التكافل  مؤمتر  عن  حدثنا   -

مارس بالقاهرة؟ 

 يعترب هذا املؤمتر هو الثاىن من نوعه الذى 
ودولية  إقليمية  دول  احتادات  عدة  تقيمه 
مشتركة، ويستضيفه احتاد التأمني املصرى 
والشركة اإلفريقية إلعادة التكافل مشتركني 
معا، ويتناول العديد من القضايا الىت هتم 
أسواق التكافل، ومتوقع احلضور 80 – 120 

شخص.

وأعتقد أن املؤمتر سيلىب طموحات املشتركني 
التكافل  لقطاع  كبرية  بفائدة  وسيعود  فيه 
يتناول  األساسي  موضوعه  وان  خاصة 
التحديات اليت تواجه صناعة التكافل وكيفية 
مواجهتها وتعظيم األسواق من خالل التأكيد 
اإلنسانية  واملفاهيم  له  التعاوين  الطابع  على 

الراقية يف التكاتف والتعاضد.

مفهــــوم التكــــــافل يعتمــــد 
مبدأ المشاركة فــي مــواجهة 
ألحــــكام  طبقــــــــا  األخطـــــار 

الشريعة..  
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احلرمني  خادم  عهد  يف  البالد  شهدت  لقد 
الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز )رمحه 
التنموية،  واملشاريع  اإلجنازات  من  العديد  اهلل( 
األساس جلامعة  منها وضعه )رمحه اهلل( حجر 
للعلوم الصحية ومركز امللك عبداهلل  امللك سعود 
العاملي لألحباث الطبية وعدد من املشاريع الطبية 
بصرف  وأمره  الوطين،  احلرس  يف  التخصصية 
مبلغ مليار و150 مليون ريال جلميع األسر املشمولة 
بالضمان االجتماعي يف اململكة ملساعدهتا يف شهر 
موافقته – عليه رمحة اهلل  املبارك، مث  رمضان 
اخلاصة  الدراسة  تكاليف  الدولة  حتمل  على   -
بربنامج التعليم املوازي يف جامعات اململكة ،وما 
تاله من التوجيه بزيادة مكافآت الطالب املبتعثني 
،ومنها  املئة  يف   50 بنسبة  اخلارج  يف  للدراسة 
موافقته على إقامة أكرب مشروع علمي على املستوى 
اجلامعي حيث وضع حجر األساس جلامعة األمرية 

للبنات . نورة بنت عبدالرمحن 

اإلجنازات  من  عدد  إىل  اإلشارة  تقتضي  و 
البالد،  ازدهار  زيادة  يف  أمهيتها  لبيان  الكبرية 
إىل  متواصلة  بصورة  العام  الدين  ختفيض  مثل 
جانب  وختصيص  عاملًيا،  النسب  أدىن  بلغ  أن 

مشاريع  لتمويل  الدولة  ميزانيات  فائض  من 
والتدريب،  التعليم  جماالت:  يف  إضافية  تنموية 
الصحي  الصرف  البلديات،  اإلسكان،  الصحة، 
موظفي  مرتبات  وزيادة  االجتماعي،  والضمان 
املئة،  يف   15 بنسبة  والعسكريني  املدنيني  الدولة 
 5 نسبتها  البالغ  املعيشة  غالء  عالوة  عن  فضاًل 
يف املئة و10 يف املئة و15 يف املئة لثالث سنوات 
للوقود  املحلية  لألسعار  وختفيضا  التوايل،  على 
بإصدار حزمة  والغالء  التضخم  آثار  ومعاجلة   ،
واملالية،  االقتصادية  واإلجراءات  القرارات  من 
بالرياض،  املايل  عبداهلل  امللك  مركز  وإنشاء 
املئة  يف   70 وختصيص  اإلمناء،  بنك  وإنشاء 
رأمسال  وزيادة  املواطنني،  ملشاركة  رأمساله  من 
صندوق التنمية العقارية بثمانية عشر مليار ريال، 
إىل  واالدخار  السعودي  التسليف  بنك  ورأمسال 
ستة مليارات ريال لتمويل أصحاب املهن واملنشآت 
للمواطنني،  ميسرة  قروض  وتقدمي  الصغرية، 
وزيادة رأمسال صندوق التنمية الصناعية بثالثة 
االستثمارات  صندوق  ودعم  ريال،  مليار  عشر 
العامة مببلغ عشرين مليار ريال، ودعم الربنامج 
وإنشاء  الصناعية،  التجمعات  لتطوير  الوطين 
العامة  واهليئة  السعودية،  الصادرات  تنمية  هيئة 

لإلسكان.

مدينتني  إنشاء   - اهلل  رمحه   - عهده  يف  ومت 
يف  والثانية  الزور  رأس  يف  ،إحدامها  صناعيتني 
رابغ، وإىل جانب ذلك مت توسيع مدينيت اجلبيل 
املشاريع  الصناعيتني حيث دشن عددا من  وينبع 
التنموية املهمة يف مدينة اجلبيل الصناعية تزيد 
استثماراهتا على ) 54 ( مليار ريال، كما مت البدء 
يف استغالل االحتياطيات الضخمة للفوسفات من 
منجم اجلالميد، والبوكسايت من منجم الزبرية، 

اململكة. ووسط  مشال 

إعداد  خالل  من  اإلجنازات  هذه  تعزيز  مت  لقد 
استراتيجية  مثل:  مهمة  قطاعية  استراتيجيات 
للصناعة،  الوطنية  االستراتيجية  التوظيف، 
التعليم  تطوير  استراتيجية  املياه،  استراتيجية 
املوهبة  رعاية  استراتيجية  )آفاق(،  العايل 
والتقنية،  للعلوم  الوطنية  السياسة  واإلبداع، 
وخطة  استراتيجية  للمملكة،  السكانية  السياسة 
محاية  استراتيجية  للغابات،  الوطنية  العمل 
الزناهة وحماربة الفساد، اخلطة الوطنية لتقنية 
املعلومات واالتصاالت، استراتيجية تطوير الوضع 
املعيشي العام جلميع املواطنني يف مجيع املناطق، 

الفقر. مكافحة  استراتيجية 

وقد متيزت سياسة امللك الراحل بالتعامل احلصيف 

إستمرار اإلنفاق على المشاريع في عهد الملك سلمان

إنجازات الملك عبد الله تجاوزت سقف األلفية

)مجلة التكافل(  جدة

اســتيعـــاب  مــدى  هــــو  األهـــــم  الســــؤال   «
واســتعداد األوســاط االقتصاديــة فــي المملكة 
ــر  ــمان فــي التغيي ــلك سلـ ــاميكية المــــ لــدينـــــ

» والتطويــر. 

مشروع توسعة الحرم المكي.. صورة أرشيفية 
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مع التطورات السريعة اليت يشهدها العامل، وما 
مير به من أزمات اقتصادية أبرز مظاهرها ارتفاع 
األسعار، وخاصة أسعار املواد الغذائية، حيث أمر 
حفظه اهلل بالعمل على عقد اتفاقيات مع العديد 
لضمان  أراضيها  يف  االستثمار  هبدف  الدول  من 
استراتيجية  من  كجزء  الغذائية  املحاصيل  إنتاج 
األمن الغذائي للمملكة. وذلك إضافة إىل إصدار 
واإلجراءات  السياسات  من  متكاملة  جمموعة 

التضخمية. الضغوط  ملكافحة 

النفطية  السياسة  تستمر  أن  متخصصون  يتوقع 
احلالية للمملكة دون تغيري يف عهد خادم احلرمني 
على  عبدالعزيز  بن  سلمان  امللك  الشريفني 
ستظل  اململكة  وأن   . واملتوسط  القريب  املديني 
الفتني  النفطية،  األسواق  يف  استقرار  عامل 
النظر إىل أن اململكة ستشهد مزيدا من املنافسة 
اإلنفاق  بأن  ومؤكدين  احليوية.  القطاعات  يف 
احلكومي سيستمر سخيا يف عهد امللك سلمان بن 
فرص  بإجياد  يتعلق  فيما  خصوصا  عبدالعزيز، 
وكذلك  والتدريب،  والتعليم  للتوظيف  جديدة 
الضخمة  املشاريع  تنفيذ  على  اإلنفاق  استمرار 
واحليوية كمشروع قطار احلرمني ومترو الرياض 
واملدن االقتصادية العمالقة. وأن اململكة ستعمل يف 
عهد امللك سلمان على فتح املجال أمام مزيد من 

احليوية. القطاعات  يف  املنافسة 

للتنمية   ) )الدميوغرايف  السكاين  التوزيع  ويعترب 
من أبرز التحديات اليت تواجه االقتصاد السعودي 
يف املستقبل ، إذ أن %65 من التنمية يتركز على 
ثالث مناطق أو أقاليم، وهي الوسطى والشرقية 

اإلشكالية  هذه  تصبح  أن  املتوقع  ومن  والغربية. 
املؤكد  ومن  سلمان،  امللك  عهد  يف  املاضي  من 
كل  يف  طفرة  على  مقبل  السعودي  االقتصاد  أن 
األهم  والسؤال  األكرب  التحدي  ويبقى   . النواحي 
هو مدى استيعاب واستعداد األوساط االقتصادية 
للتغيري  وحبه  سلمان  امللك  لديناميكية  اململكة  يف 

والتطوير.

االقتصاد  ومستقبل  توجه  معرفة  أردنا  وإذا 
السعودي يف عهد خادم احلرمني الشريفني امللك 
يترأس  كان  عندما  بأنه  نتذكر  أن  فعلينا  سلمان 
يف  انعقدت  اليت  العشرين  القمة  يف  اململكة  وفد 
أستراليا نوفمرب املاضي أبدى نظرة ثاقبة عندما 
شخص واقع االقتصاد العاملي واإلقليمي واملحلي، 
املالية  السياسات  تعزيز  إىل  العامل  دول  ودعا 
تعايف  يف  للمسامهة  اقتصاداهتا  يف  واهليكلية 

الفقرية. الدول  وتنمية  العاملي  االقتصاد 

عن  بعيدا  ليس  عبدالعزيز  بن  سلمان  امللك  إن 
للرياض  أمريا  كان  أن  منذ  االقتصادية  القضايا 
مدينة  من  العاصمة  حتويل  استطاع  حيث   ،
كل  متطورة متتلك  مدينة عصرية  إىل  صحراوية 
الكرمي وتنافس عواصم  للعيش  املقومات احلديثة 
البريوقراطية  حماربة  خالل  من  الكربى  الدول 
لالستثمار  اخلاص  القطاع  أمام  األبواب  وفتح 
وغريها،  واخلدمية  الترفيهية  املجاالت  كل  يف 
إضافة إىل أنه وضع بصمته على املسرية احلالية 
للعهد،  واليته  إبان  املتطور  السعودي  لالقتصاد 
خصوصا يف ما يعرف باالقتصاد االجتماعي الذي 
يعىن باأليتام والفقراء. فهو ميتلك الدور الريادي 

بامتياز يف هذا املجال عندما أسس مجعية إنسان 
. وغريمها  الرب  ومجعية 

ولعل أبرز ما ُيذكر عن عهد امللك عبد اهلل بن عبد 
العزيز )رمحه اهلل( أن اململكة العربية السعودية 
اهلل  عبد  امللك  الشريفني  احلرمني  خادم  بقيادة 
السقف  التنمية  جمال  يف  جتاوزت  اهلل(  )رمحه 
التنموية  األهداف  من  العديد  إلجناز  املعتمد 
اليت حددها )إعالن األلفية( لألمم املتحدة عام 
2000م ، كما أهنا على طريق حتقيق عدد آخر 

املقترحة. املواعيد  قبل  منها 

حتقيق  حنو  سعيها  يف  السعودية  التجربة  إن 
األهداف التنموية لأللفية، متيزت بالزخم الكبري 
األهداف  إىل  الوصول  يف  الناجحة  جهودها  يف 
وبالنجاح  املقرر،  الزمين  سقفها  قبل  املرسومة 
يف إدماج األهداف التنموية لأللفية ضمن أهداف 
التنموية  األهداف  وجبعل  الثامنة،  التنمية  خطة 
والسياسات  التنموي  اخلطاب  من  جزءا  لأللفية 

للمملكة. املدى  وبعيدة  املرحلية 

وقد متكن امللك الراحل عبد اهلل حبنكته ومهارته 
الشأن  يف  اململـــــكة  دور  تعزيز  من  القيـــــادة  يف 
وجتاريا.  واقتصاديا  سياسيا  والعاملي  اإلقليمي 
الدولية  املحافل  يف  أعمق  وجود  للمملكة  وأصبح 
ويف صناعة القرار العاملي وشكلت عنصر دفع قوي 
للصوت العريب واإلسالمي يف دوائر احلوار العاملي 

ومؤسساته. وهيئاته  منظماته  اختالف  على 

الكربى  العشرين  الدول  اململكة ضمن  كما دخلت 
اللتني  العشرين  العامل حيث شاركت يف قميت  يف 

ولندن. واشنطن  عقدتا يف 

-عليه  الراحل  امللك  بقيادة  اململكة  حافظت  وقد 
واستمرت  اإلسالمية  الثوابت  على   - اهلل  رمحة 
بن  عبدالعزيز  املؤسس  امللك  جاللة  هنج  على 
فصاغت   - اهلل  رمحه   - سعود  آل  عبدالرمحن 
التنموي  تطورها  بني  ووازنت  احلضارية  هنضتها 

واألخالقية. الدينية  بقيمها  والتمسك 

عهد  يف  السعودية  العربية  اململكة  لشعب  وحتقق 
امللك عبداهلل خالل واليته العديد من اإلجنازات 
املهمة ،اليت منها تضاعف أعداد جامعات اململكة 
جامعة   20 من  أكثر  إىل  جامعات  مثاين  من 
والصحية  التقنية  واملعاهد  الكليات  ،وافتتاح 
إنشاء  عن  واإلعالن   ، البنات  تعليم  وكليات 
جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية والعديد من 
عبداهلل  امللك  مدينة  مثل   ، االقتصادية  املدن 
عبدالعزيز  األمري  ومدينة  رابغ  يف  االقتصادية 
جازان  ومدينة  حائل  يف  االقتصادية  مساعد  بن 
االقتصادية ومدينة املعرفة االقتصادية يف املدينة 
يف  املايل  عبداهلل  امللك  مركز  جانب  إىل  املنورة 
ستستمر  وتوفيقه  اهلل  وبعون  الرياض.  مدينة 
واالزدهار. النماء  دروب  على  القاصدة  املسرية 

مشروع قطــار الحرمين - ارشيفية
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الغامدي  قينان  الصحفي  الكاتب  سطر 
حروف الحزن واأللم على فراق والد الجميع 
خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن 
بسيرته  الله-مستشهدًا  -رحمه  عبدالعزيز 

العطرة والعادلة التي سيخلدها التاريخ.

نص المقال:
والدي

ال  حقيقيا  فارسا  صادقا  نبيال  إنسانا  كان 
يدعي وال يتصنع كانت حقبته قمة اهلرم يف 
تاريخ السعودية الثانية فهو املؤسس احلقيقي 
التغيري  ورائد  الفاعل  واملطور  للدولة  الثاين 
جوهرية  أمور  يف  األولويات  وراعي  الواعي 
ورائعة ملسها املواطن بيديه وأحسها يف حياته 
حىت أصبح عبداهلل بن عبدالعزيز هو اللحن 
والكلمات والصوت يف حنجرة أولئك العجائز 
وأصبحت  اجلبال  وقمم  التهم  عمق  يف 
الربابة ال جتر الشجن اال اذا قيل امللك خبري 
البحار  شراع  على  حبله  ميد  ال  املوال  وكان 
وكان محام  متعب  أبو  كلمة  يسمع  اال حني 

احلرمني يف آفاق جمد املليك التارخيي 
ترها  مل  مشاهد  حامال  حيلق  هناك 

مساوات جمد االسالم منذ ان رفع 
البيت  أركان  ابراهيم  سيدنا 

بركت  أن  ومنذ  العتيق 
املطهر  الطاهر  مأمورة 

طيبة  عرصات  يف 
وكـــــــــانت كـــــــل 

عـــــــــــــــاصمة 
عامليـــة وهي 

احلب  لغة  اال  التتذكر  العلم  وفود  تستقبل 
والسالم اليت حلقت يف مساواهتم وامطرت 
احلب  رسل  فريون  مساماهتم  مأل  بردا 
والعلم أبناء وبنات عبداهلل وهم يشرفونه يف 
كل لفتة وهو يفخر هبم مع كل دعوة يطلقها 
دعوة  أي  اليرى  للمواطن  الليل  جوف  يف 
شرفا  يرى  وال  له  الدعاء  من  عليه  أوجب 
املواطن  وليطمئن  ولذلك  خدمته  من  أعظم 
على مستقبله القريب أسس هيئة البيعة ورتب 
بيت احلكم فكان سلمان امللك مبا نعرف من 
وعي وثقافة وهيبة وكان مقرن وليا للعهد مبا 
وانضباط ،وجعل  ومعرفة  نعرف من حيوية 
فجاءت  ووجها  وصوتا  حضورا  حواء  لبنت 
الشورى وشرفت دور البحث والعلم وارتادت 
حضورا  وتفوقت  العاملية  التكرمي  منصـــات 
وألقــــا وتفتــحت مدارك الزهرات اىل جانب 
املوهبة  وحدائق  املعرفة  أودية  يف  إخواهنن 
 : االعالم  وزير  قال يل شخصيا حبضور  و 
الكلمة أمانة الكلمة أمانة الكلمة أمانة وقال 
للوزراء كلمته الشهرية : من ذميت اىل ذمتكم 
يتحدث  الذي  هو  االنسان  واملؤمن  قاهلا   .
بوقار وهيبة تزينهما تواضع البدوي املخلص 
لدينه وأمته ويطرزمها ورع من يثق أن املؤمن 
الذي  املهيب  الدولة  رجل  ويتوجهما  اليكذب 

إذا هتــــــزه قيمة  اإلنسان 

الفانية  أدمي  على  شرب  كل  يف  اجنرحت 
كائن  حاول  اذا  املواطن  كرامة  وتستفزه 
من كان ان ميسها بسوء وهلذا كان ومازال 
دعا  الذي  وجعه  اإلرهايب  الظلمات  غدر 
الدنيا كلها لتقف بصدق املوجوع عبداهلل ولو 
صدقوا معه ملا كانت الشام وبال د الرافدين 
يف  وتسبحان  والكراهية  الظلم  وابل  حتت 
الغادرة  الذي ضربت أمواجه  الظلمات  حبر 
كل عاصمة وأقض هديرها اخلتول مضاجع 
األبرياء العزل يف كل شرب ، ولو صدق معه 
حديقة  كله  الوطن  لكان  األمانة  من محلهم 
عبداهلل اليت كان ومات وهو حيلم هبا وهو 
مثل  وصروحا  بشرا  أحالمه  يرى  أن  اعتاد 
ومثل ثالث عشرة مدينة  واجلوهرة  كاوست 
جامعية غطت ارجاء الوطن و… ومثل .…
التاريخ  يارجل.  اهلل  رمحك   … ومثالت 
العظماء  صف  يف  سيبقى  الذي  احلقيقي 
لعتمة  ،فيا   ، يبعثون  يوم  اىل  اخلالدين 

الليل.. يا لوحشة هذا الليل… يا ليتمنا

رئيس  أو  ملك  على  أحزن  مل  أين  اعترف 
خالل عمري الفائت… اليوم فقط فعلت …

بكيت ..…أنيت …

أشعر بيتم الوطن اليوم

رمحك اهلل ابا متعب

وهلل األمر من قبل ومن بعد

ابنك الحزين : قينان الغامدي

قينان الغامدي في مقاٍل حزين : أشعر بيتم الوطن
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مشروع اصالحي متكامل

ــي  ــة ال ــا مسوكــم عــن الطفــرة االقتصادي حدثن
شــهدهتا اململكــة يف عهــد امللــك الراحــل عبــد اهلل 

بــن عبــد العزيــز رمحــه اهلل ومبــاذا متيــزت؟

 ما مت يف عهد خادم احلرمني الشريفني امللك عبد 
من  وأوسع  أكرب  اهلل  رمحه  العزيز  عبد  بن  اهلل 
كتب  فهو جمال  حديث صحفي،  حيز  يسعه   أن 
ودراسات ، ولكن دعين أخلصه لك يف سطور، إن 
ما حتقق من اجنازات ما كان ليتحقق )بفضل اهلل( 
استراتيجيات قطاعية مهمة  إعداد  إال من خالل 
مثل: استراتيجية التوظيف، االستراتيجية الوطنية 
للصناعة، استراتيجية املياه، استراتيجية تطوير 
التعليم العايل )آفاق(، استراتيجية رعاية املوهبة 
والتقنية،  للعلوم  الوطنية  السياسة  واإلبداع، 
وخطة  االستراتيجية  للمملكة،  السكانية  السياسة 
محاية  استراتيجية  للغابات،  الوطنية  العمل 
الزناهة وحماربة الفساد، اخلطة الوطنية لتقنية 
املعلومات واالتصاالت، استراتيجية تطوير الوضع 
املعيشي العام جلميع املواطنني يف مجيع املناطق، 
النظرة   هذه  مثل  الفقر.  مكافحة  استراتيجية 
الشمولية واملتكاملة ملفهوم النهضة هي اليت ميزت 
مشروع امللك الراحل )عليه الرمحة( االصالحي.

وهلذا قطفنا مثارها عدد من اإلجنازات الكبرية ، 

مثل  البالد،  ازدهار  زيادة  يف  يتمثل  وأبرزها 
أن  إىل  متواصلة  بصورة  العام  الدين  ختفيض 
من  جانب  وختصيص  عاملًيا،  النسب  أدىن  بلغ 
تنموية  مشاريع  لتمويل  الدولة  ميزانيات  فائض 
إضافية يف جماالت: التعليم والتدريب، الصحة، 
والضمان  الصحي  الصرف  البلديات،  اإلسكان، 
االجتماعي، وزيادة مرتبات موظفي الدولة املدنيني 
والعسكريني بنسبة 15 يف املئة، فضاًل عن عالوة 
غالء املعيشة البالغ نسبتها 5 يف املئة و10 يف املئة 
و15 يف املئة لثالث سنوات على التوايل، وختفيض 
التضخم  آثار  ومعاجلة  املحلية،  الوقود  أسعار 
والغالء بإصدار حزمة من القرارات واإلجراءات 
امللك عبداهلل  وإنشاء مركز  واملالية،  االقتصادية 
املايل بالرياض، وإنشاء بنك اإلمناء، وختصيص 
70 يف املئة من رأمساله ملشاركة املواطنني، وزيادة 
عشر  بثمانية  العقارية  التنمية  صندوق  رأمسال 
السعودي  التسليف  بنك  ورأمسال  ريال،  مليار 
أصحاب  لتمويل  ريال  مليارات  ستة  إىل  واالدخار 

األمير فيصل بن مساعد بن سعود لـ“التكامل والتأمين”:

 النظرة  الشمولية لمفهوم النهضة ميزت مشروع الملك االصالحي

االقتصـاد االســـالمي أمام 
تحدي إثبات جدارته كبديـــل 

لالقتصـــــاد الوضعي

األمير فيصل  بن مساعد

األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  أكــد 
فيصــل بــن مســاعد بــن ســعود بــن عبــد 
السياســات  تواصــل  ســعود  آل  العزيــز 
للمملكــــــة  اإلجتمــــــاعية  و  اإلقتصــــــادية 
الشــرفين  الحرميــن  خــادم  عهــــــد  فــــــي 
الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز و إســتمرار 
يتعلــق  فيمــا  خاصــة  الحكومــي  اإلنفــاق 
فــرص  توســيع  و  التدريــب  و  بالتعليــم 

. للمواطنيــن  العمــل 
وأشــار ســموه فــي حــوار لـــ ) للتكافــل و 
التأميــن ( الــي مــا تحقــق مــن إنجــازات فــي 
عهــد الملــك عبــد اللــه  - رحمــه اللــه – و 
إســتراتجيات وطنيــة للتوظيــف و الصناعــة 
و  العالــي  التعليــم  تطويــر  و  الميـــــاه  و 
السياســة الســكانية للمملكــة و مكافحــة 

الفقــر.
علــى  مرتكــزا  ســموه  مــع  الحــوار  جــاء  و 

 : لتاليــة  المحــاورا  اهــم 

أجره فخري فركاوي  - جده
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املهن واملنشآت الصغرية، وتقدمي قروض ميسرة 
التنمية  صندوق  رأمسال  وزيــــادة  للمـــواطنني، 
الصناعية بثالثة عشر مليار ريال، ودعم صندوق 
ودعم  مليار،  عشرين  مببلغ  العامة  االستثمارات 
الصناعية،  التجمعات  لتطوير  الوطين  الربنامج 
وإنشاء هيئة تنمية الصادرات السعودية، واهليئة 
العامة لإلسكان، وغريها من االجنازات واملكاسب 

املواطن. منها  استفاد  اليت 

قطار التنمية ال يعرف التوقف
مــا هــي توقعــات مسوكــم االقتصاديــة يف ظــل 
قيــادة خــادم احلرمــني الشــريفني امللــك ســلمان 

بــن عبــد العزيــز؟ 

تتميز  تعرفون  كما  اململكة  يف  العامة  السياسات   
باالستقرار واالستمرارية، وكل ملك يأيت ليواصل 
إكمال ما بدأه سلفه، وهذا هنج ظل مستمرا منذ 
تأسيس اململكة  على يدي امللك عبد العزيز رمحه 
السياسات  تتواصل  أن  املتوقع هو  ولذا فإن  اهلل، 
خادم  عهد  يف  للمملكة  واالجتماعية  االقتصادية 
اهلل(  )أيده  سلمان  امللك  الشريفني  احلرمني 
العريقة  سلمان  امللك  خربة  إليها  وسيضاف   ،

يستمر  أن  املتوقع  من  حيث  احلكم  يف  واحلكيمة 

اإلنفاق احلكومي بسخاء يف عهده خصوصا فيما 
والتعليم  جديدة  وظيفية  فرص  بإجياد  يتعلق 
تنفيذ  على  اإلنفاق  استمرار  وكذلك  والتدريب، 
قطار  كمشروع  واحليوية  الضخمة  املشاريع 
االقتصادية  واملدن  الرياض  ومترو  احلرمني 
امللك  عهد  يف  ستعمل  اململكة  وأن  العمالقة، 
سلمان على فتح املجال أمام مزيد من املنافسة يف 

احليوية. القطاعات 

تحــٍد هو .. أم فرصة
ــود النظــام  ــا ويق ــن يقون ــي إىل أي االقتصــاد العامل

ــي؟ العامل

األغذية  ملنظمة  حديثة  تقديرات  بأن  تعلم  هل 

والزراعة )الفاو( أكدت بأن عدد اجلياع يف العامل 
سيصل إىل رقم قياسي يزيد عن مليار نسمة يف 
ظل ارتفاع الفجوة الغذائية إىل حدود 34.3 مليار 

دوالر؟

الدويل  البنك  حذر  الدويل  البنك  بأن  تعلم  وهل 
هتدد  معممة  وظائف  أزمة  يواجه  العامل  أن  من 
آفاق حتسن النمو، وأنه جيب إجياد 600 مليون 
وظيفة إضافية على املستوى العاملي حبلول 2030 

السكان؟ عدد  زيادة  ملواجهة 

هل تعلم أن أكثر من سبعني مليون شخص )حنو 
ألسباب  للهجرة  العامل(مضطرون  سكان  من   1%
من  أكثر  الدويل  املجتمع  يكبد  ما  وهو  متعددة، 

؟. الواحدة  السنة  دوالر يف  مليارات  مثانية 

بأن  قالت  العاملية  الصحة  منظمة  بأن  تعلم  وهل 
تلوث اهلواء أودى حبياة حنو سبعة ماليني شخص 
سنويا ، وأن تلوث اهلواء مسؤول عن وفاة واحد 
جيعله  ما  العامل،  يف  وفيات  مثاين  كل  بني  من 

العامل”. يف  البيئية  الصحية  املخاطر  “أكرب 

العاملي  النظام  عليه  مما  فيض  من  غيض  هذا 
يتمثل يف  رأيي  واحلل يف  وآثاره.  ونتائجه  احلايل 
من  اهلل  شرعه  ما  على  يقوم  بديل  عاملي  نظام 
منهج للحياة يف كتابه الكرمي وسنة نبيه املطهرة، 
االقتصاد  صيغة  طرح  هو  لذلك  مدخلنا  وليكن 

كبديل. االسالمي 

االقتصادي  النظام  فشل  فإن  حال  كل  وعلى 
االقتصاد  أمام  الباب  يفتح  هذا  الربوي  الوضعي 
على  يدلك  وما   ، كبديل  نفسه  ليطرح  االسالمي 
الرأمسالية  أن  يعتقدون  األملان  ثلث  أن حنو  هذا 
استطالع  أفاد  حسبما  ــ  واجلوع  الفقر  سبب  هي 
ونشرت  احلرة  برلني  أمنيد جلامعة  معهد  أجراه 
أغلبيتهم  تعتقد  كما  قليلة.  أسابيع  قبل  نتائجه 
يف  توجد  أن  ميكن  ال  احلقيقية  الدميقراطية  أن 
فإن  إذن  القائم،  االقتصادي  النظام  هذا  ظل 
ليثبت  فرصة  هو  حتد  أمام  االسالمي  االقتصاد 

كحل. جدارته 

اقتصاد يتأسس على القيم
- مــا الــذي يقدمــه االقتصــاد االســالمي ويعجــز 

عنــه االقتصــادي التقليــدي؟

  لقد استطاعت “املصرفية اإلسالمية” أن تفرض 
نفسها واقعا ليس على املستوى اخلليجي والعريب 
األوروبية  الدول  يف  بل حىت  وحسب،  واإلسالمي 
دول  ويف  واليابان،  واستراليا  والصني  وأمريكا 
أخرى، بل أصبح بعض الرأمساليني اآلن ينادون 
تعىن  لكوهنا  اإلسالمية  باملصرفية  بالتعامل 
بالتعامل املبين على حقائق، وليس على تومهات 

فرضيات. أو  مستقبلية 

االسالمي  االقتصادين  بني  االختالف  وجه  وهنا 
فيهما،  االستثمار  بني  االختالف  ووجه  والوضعي 

تـــــواضع التـــأمين الرياضي، 
الريــــاضي، رغــــم عــــــراقــــة 
الممــــارسة الــريـاضيـــة في 

المملكة

المحرر يتوسط سمو األمير و المهندس فادي جمال مدير مكتب سمو األمير
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واالقتصاد االسالمي يف جوهره هو هو عبارة عن 
من  املستخرجة  واألسس  املبادئ  من  جمموعة 
زمان  كل  يف  املسلمون  هبا  ليلتزم  والسنة  الكتاب 
ومكان بغض النظر عن درجة التطور االقتصادي 
الكفيلة  األسس  اإلسالم  وضع  فقد   ، للمجتمع 
ق  لقيام نظام اقتصادي غري قائم على الربا ، ُيحقِّ
على  ويعني   ، الدنيا  احلياة  يف  الناس  مصلحة 
االقتصادي  فالنظام  األخرى ،  الدار  جناهتم يف 
خالية  نظيفة  حرة  سوق  ظل  يف  يعمل  اإلسالمي 
والغش  واملقامرة  واملنابذة  واجلهالة  الغرر   : من 
والتدليس واالحتكار واالستغالل وكل صوراملعامالت 
كما  بالباطل ،  الناس  أموال  أكل  تؤدي إيل  اليت 
يقوم على منظومة من القيم واملثل واألخالق مثل 
والتعاون  والتكامل  والتيسري  والشفافية  األمانة   :
املشروعة  املقومات  من  ذلك  وغري   ، والتضامن 

. السعيدة  احلياة  لإلنسان  اليت حتقق 

وخيضع   ، للتغري  قابلة  غري  ثابتة  مبادئ  فهذه 
هلا املسلمون يف كل زمان ويف كل مكان ويالحظ 
عليها أهنا قليلة ، وأهنا عامة ال تتجاوز احلاجات 

. لكل جمتمع  األساسية 

واألحاديث يف هذا الباب كثرية ومنها قوله صلى 
ــِة  ــا اْلَجاِهِليَّ ــنْ ِرَب ــا ِم اهلل عليه وسلم » َأاَل ِإنَّ ُكلَّ ِرًب
َواَل  َتْظِلُمــوَن  اَل  َأْمَواِلُكــْم  ُرُءوُس  َلُكــْم  َمْوُضــوٌع 

ُتْظَلُمــوَن”.

َعــاِن ِباْلِخَيــاِر َمــا  وقوله صلى اهلل عليه وسلم “اْلَبيِّ
ــا  ــِإْن َصَدَق ــا - َف َق ــى َيَتَفرَّ ــاَل َحتَّ ــا - َأْو َق َق ــْم َيَتَفرَّ َل
ــا  ــا َوَكَذَب ــا ، َوِإْن َكَتَم ــى َبْيِعِهَم ــا ِف ــوِرَك َلُهَم ــا ُب َن َوَبيَّ
عليــه  اهلل  صلــى  وقولــه  َبْيِعِهَمــا”.  َبَرَكــُة  ُمِحَقــْت 
ــنَي  ِبيِّ النَّ َمــَع  اأَلِمــنُي  ــُدوُق  الصَّ “التَّاِجــُر   : وســلم 

اْلِقَياَمــِة”.  َيــْوَم  َداِء  ــهَ َوالشُّ يِقــنيَ  دِّ َوالصِّ

ِ صلــى اهلل  وَعْن َأِبى ُهَرْيَرَة َقاَل : “َنَهــى َرُســوُل اهللَّ
ــَر  ــِن ُعَم ــُب” ، وعــن اْب ــى اْلَجَل ــه وســلم َأْن ُيَتَلقَّ علي
َنَهــى َعــِن  ِ صلــى اهلل عليــه وســلم  َأنَّ َرُســوَل اهللَّ

ْجــِش . النَّ

ِ صلــى اهلل  وَعْن َأِبى ُهَرْيَرَة َقاَل : “َنَهــى َرُســوُل اهللَّ
عليــه وســلم َعــْن َبْيــِع اْلَحَصــاِة  َوَعــْن َبْيــِع اْلَغــَرِر”.

المشهد يبشر بالخير هنا
ــا  ــالمي عموم ــالمي واالقتصــاد االس التأمــني االس
شــهد تطــورا ملحوظــا خــالل األعــوام الســابقة مــا 

رأي مسوكــم يف ذلــك؟

نعلم  فإننا  االسالمي  لالقتصاد  بالنسبة   : قال 
بأن  حجم املصرفية اإلسالمية يف العامل بلغ 1.5 
هذا  يصل حبلول  أن  املتوقع  ومن  دوالر،  ترليون 
العام 2015 إىل ما يقارب 2.1 ترليون بنسبة منو 

30 يف املئة

يف  اإلسالمية  للمصـــــرفية  كبريا  توسعا  وهناك 
اململكة حيث زادت أعداد البنوك اإلسالمية خالل 
التأمني  شركات  وكذلك  األخرية  السنوات  العشر 
توجه  هناك  وايضا  الصكوك،  وسوق  التعاوين 
إلطالق سوق للسلع، وانتشرت املنتجات اإلسالمية 
يف القطاع املصريف بشكل كبري وملحوظ، ونسبة 
تقدر  اململكة  يف  لدينا  اإلسالمية  املصرفية  منو 

سنويا.  30% بنحو 

أما بالنسبة لقطاع التأمني فإن نسبة النمو املتوقع 
فيه هذا العام 2015 فتبلغ حوايل )9 - 10 %(. 
هلذا  التأمني  أقساط  حجم  يبلغ  أن  املتوقع  ومن 

العام ما يزيد عن 280 مليون دينار.

االقتصاد  واقع  عن  ونقرأ  نشاهد  ما  واقع  ومن 
التكافلي  التأمني  أو  التمويل  يف  سواء  االسالمي 
بقفزة  نتفاءل  املختصني جيعلنا  من  املصارف  أو 
واالقليمي  الوطين  املستوى  على  ليس  حيققها 

بوادره  تبدو  ما  وهذا  العامل،  مستوى  على  وامنا 
واضحة اآلن فاملصرفية اإلسالمية تنتشر بكثرة يف 
السعودية وماليزيا ودول اخلليج وبريطانيا، وتعترب 
ملفهوم  تطبيقا  األكثر  البلدان  من  البلدان  هذه 
الدول  من  تعترب  فماليزيا  اإلسالمية،  املصرفية 
السباقة والرائدة يف تطبيقها خصوصا يف اجلانب 
التشريعي وايضا فيما يتعلق يف األنظمة، وكذلك 
بريطانيا تعترب من الدول اليت أضافت للمصرفية 
يف  الكبرية  خبربهتا  نوعية  إضافة  اإلسالمية 

التقليدي. املصريف  املجال 

اإلبداع مطلوب لالزدهار
مــا رأي مسوكــم يف التأمــني الرياضــي وهــل لديكــم 
عــرف  ملــا  اململكــة  لدعمــه وتطبيقــه يف  مســاع 

عنكــم مــن اهتمــام بالرياضــات املختلفــة؟

ميثل  أصبح  معروف  هو  كما  الرياضي  التأمني 
هو  بل  االحتراف،  لنظام  املكملة  األوىل  اخلطوة 
اساس االحتراف املتبع يف اغلب دول العامل ، ألنه 
والتعويضات  واملكاسب  الفوائد  من  العديد  حيقق 
عقوداته،  أطراف  مجيع  بني  عادل  بشكل  املالية 
االحتادات  كشوفات  يف  املسجلني  الالعبني  سواء 
واالحتادات  ولألندية  السنية،  الفئات  كافة  يف 
التأمني  فإن  صرحيني  ولنكن  واجلمهور، 
حضورا  يشكل  الشامل  مبفهومه  الرياضي، 
عراقة  رغم  الرياضي،  وسطنا  يف  متواضعا 
مراكز  واحرازها  اململكة  يف  الرياضية  املمارسة 
فكم من  والقارية.  الدولية  املنافسات  متقدمة يف 
اعتزاله  بعد  أسرته  وتأثرت  افتقر  عندنا  العب 
الكثري  خسر  ناد  وكم  غريها؟  أو  االصابة  بسبب 
يف عالج العبيه من االصابات؟ ما يؤكد احلاجة 
املاسة إلكمال البنية االحترافية بتفعيل هذا املنتج 

أنواعه. مبختلف  التأميين 

القطاع  فإن  أخرى  ناحية  ومن  ناحية،  من  هذا 
قطاع  دعائم  أهم  أحد  ُيعترب  الذي  التأميين 
أغلب  وتعاين  اململكة،  يف  املالية  اخلدمات 
تفعيل  سيضخ  والركود،  التعثر  من  شركاته 
التأمني الرياضي يف شرايينه املزيد من املنتجات 
قدراته  من  سيزيد  مما  اجلديدة،  التأمينية 
األهداف  حتقيق  يف  بالتايل  ويساعد  التنافسية، 
حقوق  محاية  يف:  واملتمثلة  للدولة  االستراتيجية 
املؤَمن هلم واملستثمرين. وتشجيع املنافسة العادلة 
بأسعار  أفضل  تأمينية  خدمات  وتوفري  والفعالة 
استقرار  توطيد  إىل  إضافة  منافسة،  وتغطيات 
اململكة  يف  التأمني  قطاع  وتطوير  التأمني،  سوق 
مبا يف ذلك فتح املزيد من فرص التدريب وتوطني 

الوظائف.

فقط كل ما هو مطلوب االبتكار يف صياغة منتجات 
االقتصاد  أطر  داخل  من  تتأسس  املجال  هذا  يف 

االسالمي ومقاصد الشرع.

إبتكـــار صيـــــاغة منتجـــــات 
تـــأمينية من داخــــل أطـــر 
االقتصـــــــاد االســالمـــي

األمير فيصل  بن مساعد متحدثًا للزميل فخري فركاوي
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استعرض شريف سامي رئيس اهليئة العامة 
جلنة  بأعضاء  لقاءه  خالل  املالية  للرقابة 
التأمني بالغرفة التجارية األمريكية بالقاهرة 
اليت  التأمني  لسوق  املنظمة  القرارات  أهم 
وتعديالت  املاضي،  العام  اهليئة  أصدرهتا 
الالئحة التنفيذية لقانون التأمني اليت انتهت 
قانون  مالمح  أهم  عرض  مت  كما  منها، 
اجلديد  التأمني  على  واإلشراف  الرقابة 
من  للتأمني  االستشارية  اللجنة  انتهت  الذي 

صياغته.

وفقا لبيان للرقابة املالية اليوم الثالثاء نشرته 
على موقعها اإللكتروين، أشار سامي إىل أن 
أهم ما تضمنته تعديالت الالئحة التنفيذية 
جمال  يف  اخلربة’’  ‘’ذوي  تعريف  إحكام 
التأمني فيما يتعلق بأعضاء جملس اإلدارة، 
وتعديل خمصص التقلبات واستحداث قنوات 
ضمنها  ومن  التأمني  لوثائق  حديثة  توزيع 
وجماالت  نسب  تعديل  وكذا  االنترنت، 
وحذف  التأمني،  شركات  ألموال  االستثمار 
الرقابة  هيئة  ودور  بتنظيم  اخلاصة  املواد 
على التأمني بعد أن اندجمت يف اهليئة العامة 

للرقابة املالية.

التنفيذية  الالئحة  مشروع  أن  وكشف 
اجلديدة لقانون صناديق التأمني اخلاصة مت 
لدى  وموجودة  الدولة  جملس  من  مراجعتها 
وزير االستثمار بصفته الوزير املختص للنظر 

يف إصدارها.

اجلديد  القانون  مشروع  أن  إىل  سامي  ونوه 
للرقابة واإلشراف على التأمني حيمل العديد 
من املستجدات ومنها صيغة التأمني التكافلي 
والتأمني متناهي الصغر، وتضمينه الشركات 
وشركات  الطيب،  التأمني  يف  املتخصصة 
إىل  إضافة  الصحية،  الرعاية  برامج  إدارة 
تطوير املواد اخلاصة باحلوكمة وعمل وسطاء 
التأمني وإعطاء احلرية للشركات يف حتديد 
احلايل  القانون  أن  حيث  املالية،  سنتها 
لسنة 1981 مر على صدوره وقت  رقم 10 
التأمني  نشاط  يف  كبرًيا  تطورا  شهد  طويل 

وممارساته مل يواكبها القانون.

أدىن  ترحيبه مبقترح وضع حد  وأبدى عدم 
السوق  يف  املنافسة  ملواجهة  الوثائق  لتسعري 
من  غريه  أو  التأمني  أو  املال  سوق  يف  سواء 
اخلدمات املالية، وأن حرية املنافسة تقتضي 

عدم التدخل.

شركات  بعض  شكوى  إىل  سامي  واستمع 

التأمني من عدم سهولة تدبري النقد األجنيب 
التأمني يف  إعادة  لسداد مستحقات شركات 
اخلارج، ووعد بالتواصل مع البنك املركزي 

يف هذا اخلصوص.

سعر  ارتفاع  من  الرغم  على  أنه  إىل  وأشار 
ذلك  وتأثري  املصري  اجلنيه  أمام  الدوالر 
أنه  إال  الشركات،  بعض  أعمال  نتائج  على 
اليورو،  أمام  اجلنيه  سعر  ارتفع  املقابل  يف 
وتساءل عن سبب عدم جلوء شركات التأمني 

لليورو يف بعض تعامالهتا.

وعلى هامش االجتماع، أعرب شريف سامي 
عن ارتياحه لنتائج شركات التأمني يف العام 
املايل 2014، واليت بينت منًوا جيًدا للقطاع 
للشركات  املالية  املراكز  إمجايل  بلغت  حيث 
العام  عن  باملئة   15 بزيادة  جنيه  مليار   55
املسامهني  حقوق  جمموع  ووصل  السابق، 
بتلك الشركات إىل 10.5 مليار جنيه مقارنة 
بارتفاع  السابق  العام  بـ 7.9 مليار جنيه يف 
أقساط  بلغ إمجايل  باملئة، حيث  نسبته 33 
بنسبة  جنيه  مليار   14.4 السوق  يف  التأمني 

ارتفاع 12.2 باملئة.

من  املسددة  التعويضات  قاربت  املقابل  ويف 
العام  عن  باملئة   5 بزيادة  جنيه  مليار   7.3
التأمني  شركات  استثمارات  ومنت  السابق، 
خالل عام بنحو 6.2 مليار جنيه لتصل إىل 
49 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014، وحققت 
 4.7 مقداره  دخل  صايف  االستثمارات  تلك 

مليار جنيه.

وأضاف أنه إمجااًل تضاعف فائض النشاط 
التأميين من 810 مليون جنيه إىل 1.6 مليار 

جنيه يف العام املايل 2014.

اخلاصة،  التأمني  صناديق  خيص  وفيما 
كشف سامي أن إمجايل االشتراكات بلغت 5 
مليار جنيه بنمو 7.4 باملئة عن العام السابق، 
املسددة  التأمينية  املزايا  إمجايل  ووصل 
لألعضاء املشتركني بتلك الصناديق إىل 4.7 
مليار جنيه، وبلغ املال االحتياطي بصناديق 
التأمني اخلاصة 40 مليار جنيه بنهاية يونيو 

2014 حمققا زيادة قدرها 16.8 باملئة.

المصدر : وكاالت

شريف سامي: إحالة الئحة قانون صناديق التأمين الخاصة لوزير االستثمار

شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
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“الشركة المصرية للتأمين التكافلي على 
الممتلكات والمسؤوليات” بدأت نشاطها 
في عام 8002 ومنذ ذلك الحين وهي تحتل 
التكافلي على  التأمين  األول في  المركز 
إجمالي  بين  الرابع  والمركز  مستوى مصر 
شركات التأمين التكافلي والتقليدي على 
تبلغ  واآلن  والمسؤوليات   الممتلكات 
في  التكافل  سوق  من  الشركة  نسبة 
إجمالي سوق  من   %&2.4 و   %53 مصر 
والمسؤوليات  الممتلكات  على  التأمين 
طبقا لبيانات هيئة الرقابة المالية المصرية 
في عام 4102، كما استطاعت أن تحقق 
العام حجم أقساط 813 مليون  في هذا 
 43 أقساط  بحجم  مقارنة  مصري،  جنيه 
الشركة  لبدء  عام  أول  في  جنيه  مليون 
بل  كبيرا  يعد تطورا  ما  التأميني  نشاطها 

قفزة نوعية قياسا بالفترة الزمنية.
االستاذ أحمد عارفين عضو مجلس اإلدارة 
“التكافل  التقته  الشركة  في  المنتدب 
والتأمين” في محاولة منا الستقراء هذه 
على  قرب  عن  والتعرف  الفذة  التجربة 
تنافسية صعبة  نجاحها في سوق  مفاتيح 
مشكورًا  تفضل  وقد  المصرية،  كالسوق 
االداري  االنجاز  أوراق  بكشف  وبأريحية 

للشركة.

خلطة النجاح السرية
 بادرناه بالقول : هل وصلت مسرية النجاح إىل 

غاياهتا مبا استطعتم اجنازه حىت اآلن؟   

اآلن؟  بدأمت  بل قل هل   : يقول   ضحك وهو 
مازال  النجاحات  هذه  جانب  إىل  فالشركة 
إىل  هتدف  حيث  املزيد،  طموحاهتا  يف 
يف  التكافل  شركات  بني  األول  باملركز  الفوز 
مبشيئة  األوسط  الشرق  ومنطقة  أفريقيا 
اهلل من منطلق ان هذا التنافس يشجع على 
النشاط  منو  معدالت  وحتسني  األداء  تطوير 

التتكافلي ككل.

وانتهز هذه الساحنة ألزف اىل قراء جملتنا 
قمة  يف  عاملية  جائزة  نالت  الشركة  بأن 
 18 يف  بلندن  أقيمت  اليت  الدولية  التكافل 
ألفضل  جائزة  وهي  املاضي،  فرباير   19 و 
مستوى  على  ناشئة  تكافلي  تأمني  شركة 
صحفي  مؤمتر  بعقد  نقوم  وسوف  العامل، 
حبصول  املصري  التأمني  سوق  لتعريف 
اليت  وبالعوامل  اجلائزة  هذه  على  الشركة 
كتحقيق  عليها  الشركة  حصول  يف  سامهت 
وحتقيق  املوضوعة  لالستراتيجية  الشركة 
معدالت منو مرتفع ومستمرة وكذلك قيامها 
بتوزيع لألرباح على املسامهني ومحلة الوثائق 

منذ عام 2012.

 وما هي خلطة جناحكم السرية هذه؟ سألناه 

 -

فأجاب : هذه النجاحات هي نتاج قصة كفاح 
وجهد مضين خالل فترة نشاط الشركة منذ 
يؤهل  قوي  عمل  فريق  تكوين  ونتاج   2008
معلومات  نظام  وإنشاء  جبدارة  للمنافسة 
الوسطاء  مع  وعقود  وتكوين عالقات  متمكن 
لتنمية نشاط الشركة ومجيع ذلك يعد كعوامل 
عجلة  لدفع  بتناغم  بينها  فيما  سامهت 
اإلنتاج بالشركة وإستمرار تقدمها واحلفاظ 
على مراكز قوهتا، وترجيح كفة مصداقيتها  
كصناعة  التكافل  ومصداقية  خاص  بشكل 
تأمينية بشكل عام من منطلق التزام شركاته 
خلطة  باختصار  هذه  بوعودها،  بوفائها 

جناحنا السرية..

مستقبل تكافلي واعد
وهي  السياق  نفس  يف  هامة  لنقطة  ينقلنا  هذا 
مدى تطور وانتشار التأمني التكافلي يف مصر يف 

رأيكم؟

التأمني التكافلي بدأ يف مصر بشركة واحدة 
ويف  السعودي  املصري  الـتأمني  بيت  هي 

عارفين لـ »التكافل والتأمين« :

االستاذ أحمد عارفين عضو مجلس اإلدارة المنتدب في الشركة المصرية للتأمين التكافلي على الممتلكات والمسؤوليات

استحواذ النشاط التكافلي على %20 من سوق التأمين بمصر

التـــــــــأمين  حـــــــــداثة  رغـــــم 
إال  مصر  فــــي  التكافـــــلي 
قـــويا  منافسا  أصـبـح  أنـه 

للتأمين التقليدي

حاوره/ أحمد سراج )القاهرة(
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أمسامها  تتضمن  شركتان  إنضمت   2008
و  وثاق  مها  التكافلي  النظام  إشارةإىل 
املصرية للتأمني التكافلي. مث يف عام 2009 
إنضمت 3 شركات تكافلية اخرى وتلتهم بعد 
التكافل  شركات  عدد  فأصبح  شركتان  ذلك 
شركة   30 ضمن  من  شركات   8 مصر  يف 
عموما مبصر.  التأمني  شركات  إمجايل  هم 
شركة   18 إىل  منقسمة  شركة  ال30  وهذه 
تأمينات على املمتلكات واملسؤوليات 5 منهم 
 3 احلياة  على  تأمني  شركة   12 و  تكافلية، 

منهم تكافلية ايضا.

مع  تعاملتم  كيف  التأميين  الواقع  هذا  ظل  يف 

حتديات التأسيس والتنافس؟

- حنن يف الشركة املصرية للتأمني التكافلي 
النشاط  تطوير  على  العمل  بتبين  قمنا 
هذا  جناح  مدى  ومراقبة  مبصر  التكافلي 
اليت  العوامل  اإلعتبار  بعني  واألخذ  التطوير 
تقوم على تدعيم هذا النجاح للتركيز عليها 
تبطئ  قد  اليت  العوامل  وكذلك  وتكثيفها 
فكما  وتثبيطها،  معها  التطورللتعامل  عملية 
هو معلوم فإن النشاط التكافلي يف مصر يعد 
متأخر عنه يف دول أخرى كالسودان او بعض 
دول اخلليج على سبيل املثال، إال أنه بالرغم 
من ذلك وقياسا بالفترة املحدودة نسبيا اليت 
نشط فيها التأمني التكافلي مبصر حىت اآلن 
فإن معدالت منوه وتزايد تطوره املستمر تعد 
جيدة للغاية وتنبئ مبستقبل كبري جدا. ولدينا 
بيان عن النشاط التكافلي مبصر نقوم دوما 
بإعداده وحتديثه كل عام ومن مث عرضه يف 
هذا  وبدراسة  بالتأمني،  اخلاصة  املناسبات 
النشاط  النتائج تبشر بإستحواذ  البيان فإن 
التأمني مبصر  على %20 من سوق  التكافلي 
احلالية  بظروفه  السوق  إستمرار  حال  يف 
عام  حبلول  معدالته  بنفس  النمو  وإستمرار 
سيتسارع  التكافلي  النشاط  منو  فإن   2020

أعلى من منو التأمني التقليدي مبصر.

يف ميزان التنافسية

عام  منذ  التكافلي  النشاط  البيان  ويغطي 
2008 إىل عام 2014 وهو مستخرج من واقع 
الكتاب اإلحصائي الصادر من هيئة الرقابة 
املالية يف مصر والذي تتوفر بيناته على موقع 

اهليئة االلكتروين املتاح للجميع ايضا.

التأمني  يف  متخصصة  شركة  أننا  وبإعتبار 
على املمتلكات واملسؤوليات فإن بياننا متركز 

على هذا الشق من التأمني التكافلي كما أنه 
الشركات  عن  مفصل  بشكل  موضوع  ايضا 

اخلمس املعنية هبذا النوع من التأمني.

عند تفحص معطيات البيان جند انه يف عام 
التكافلي 157  اإلكتتاب  كان إمجايل   2008
مليون جنيه بينما كان إمجايل إكتتاب سوق 
حوايل  واملسؤوليات  املمتلكات  على  التأمني 
4.8 مليار جنيه أي أن التكافل يعادل تقريبا 
%3.3 من إمجايل سوق التأمني، ويف 2009 
وإمجايل  مليون   259 التكافل  إمجايل  كان 
نسبته  التكافل  أن  أي  مليار   5 ككل  السوق 
%6.9 من إمجايل السوق وزادت هذه النسبة 
يف 2010 لتصل إىل %8.8 مث إىل %12 يف 

عام 2014

التكافلي  التأمني  إحصائيات  تلك  كانت 
املختص باملمتلكات واملسؤوليات فحسب، وإذا 
أردنا إلقاء نظرة شاملة على معطيات النظام 
التكافلي ككل ملعرفة معدالت منوه خالل سوق 
اإلشتراكات  حجم  أن  جند  املصري  التأمني 
يف عام 2010 مثال بلغ 373.6 مليون جنيه، 
مبعدالت  جنيه  مليون   532 بلغ   2011 ويف 
منو وصلت إىل %42 عن السنة السابقة هلا، 
 697.6 اإلشتراكات  حجم  كان   2012 يف 
كان معدل  الذي  الوقت  مبعدل منو %31 يف 
فقط   8%-7 بني  يتراوح  ككل  التأمني  سوق 
مما يشري إىل النمو املتطرد للنظام التكافلي 
تظهر  فكما  مصر،  يف  التأمني  سوق  داخل 
السوقية  احلصة  نسبة  فإن  اإلحصائيات 
للتأمني التكافلي قد قفزت من أقل من واحد 
سوق  أمجايل حصة  من   12% إىل  املائة  يف 
التأمني مبصر حبلول عام 2014، اي خالل 

ست سنوات فقط.

التوازن في مواجهة المتغيرات
على  التأمني  يف  الراغبني  إقبال  ترون  كيف 

التعامل مع نظام التأمني التكافلي؟

تقبل  ولديه  متدين  بطبعه  املصري  الشعب 
دائم لكل ما هو متوافق مع عقيدته ومتناغم 
معها وهو ما يلبيه الفكر التكافلي يف التأمني.

 25 ثورة  بعد  مصر  يف  التأمني  نشاط  يتأثر  امل 

يناير؟

- ال نستطيع أن نقول بأهنا تتأثر إال أن تأثرها 
لصناعة  النمو  معدالت  أن  يف  ينحصر  يكاد 
تباطأت قليال عن سابقاهتا قبل  التأمني قد 

ثورة 25 يناير.

كان التصور التلقائي لدى من هم خارج صناعة 
إلزدياد  نظرا  إزدهرت  قد  الصناعة  أن  التأمني 
فكيف  الثورة،  تبعت  الي  املخاطر  من  التخوف 

تفسر حدوث هذا التباطؤ؟

إزداد  اليت  التأمني  منتجات  بعض  هناك 
من  أقل  بنسب  ولكن  بالفعل  عليها  اإلقبال 
أخرى  منتجات  على  الطلب  إخنفاض  نسب 
قد  والتصدير  اإلسترياد  فحركت  إمجاال، 
اخنفضت وظهرت بعض الصعوبات يف توفري 
قد  املصانع  بعض  أن  كما  األجنبية،  العملة 
إخنفض ايضا معدل إنتاجها وتدىن النشاط 
أن  جند  املقابل  يف  كبرية.  بنسب  السياحي 
العنف  ضد  كالتأمني  منتجات  على  اإلقبال 
ملنتجات  احلال  وكذلك  منى  قد  السياسي 
مثل  على  اإلقبال  حد  وقد  احلياة،  وثائق 
هذه املنتجات من اإلخنفاض العام لصناعة 
جزء  غطى  توازن  بإحداث  وقام  التأمني 
تأمينية  منتجات  على  اإلقبال  إخنفاض  من 
أخرى مما حافظ على إستمرار منو النشاط 
التكافلي وصناعة التأمني بصورة عامة ولكن 
 25 ثورة  قبل  عليه  كانت  أقل مما  مبعدالت 

يناير.

جيب أن نأخذ يف احلسبان أن مفهوم التأمني 
والصورة  اإلدخار  مبفهوم  أشبه  الناس  لدى 
عن  فاض  ما  هي  اإلدخار  لعوامل  الطبيعية 
املوارد،  من  األساسية  احلياتية  حاجاهتم 
يف  تذبذب  من  تالها  وما  الثورة  بعد  ولكن 
الوفرة  بنفس  الفائض  هذا  يعد  األسعارمل 
اليت كان عليها فيما قبل ذلك، والطلب على 
الرغبة  من  كال  تالزم  عند  يتوفر  التأمني 
بالطلب  يسمى  ما  يتكون  حىت  معا  والقدرة 
إصدار  عنه  ينتج  الذي  احلقيقي  أو  الفعال 

وثيقة التأمني.

تكاملية جهود الوعي التأميني
ميتلك  من  لدى  التأميين  الوعي  ترون  وكيف   -

مؤهالت الطلب الفعال لدى اجلمهور؟

العربية  والدول  مصر  يف  التأميين  الوعي 

في  نحقق  أن  استطعنا 
هذا العام حجم أقساط 318 
مقارنة  مصري،  جنيه  مليون 
بحجم أقساط 34 مليون جنيه 
الشركة  لبدء  عام  أول  في 

نشاطها التأميني
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بصفة عامة ليس على نفس املستوى املوجود 
لدى بعض الدول األخرى، وهو ليس مسؤولية 
بنشاط  يتأثر  فهو  مبفردها،  معينة  جهة 
الندوات  وعقد  الدعاية  يف  عموما  الشركات 
وكل  والتقليدي  التكافلي  بالتأمني  للتعريف 
من  جانب  هذا  أن  إال  التأمينية،  األنشطة 
لدى  التأميين  الوعي  لنشر  عديدة  جوانب 
اجلمهور. من اجلوانب الفعالة يف هذا الشأن 
أن تتم هذه التوعية بشكل متدرج يف املراحل 
بالتأمني  التعريف  ويصبح  املختلفة  العمرية 
على هيئة تقدم لالجيال اجلديدة كل مرحلة 
وما يتناسب معها من املادة التعليمية، حبيث 
ال 20 – 21  بلوغ سن  يصبح احدهم عند 
وأنواعه  التأمني  عن  واضحة  لصورة  ممتلكا 
مؤهال  و  ونشاطاهتا  ومنتجاهتا  وشركاته 
يف  البدء  عند  إحتياجاته  يالئم  ما  إلختيار 
بوعي  وأعبائها  احلياة  مسؤوليات  حتمل 

ودراية كافية.

منظومة  إىل  حتتاج  التعليمية  اخلطوة  هذه 
كأجهزة  املختلفة  اجلهات  من  متكاملة 
املختلفة  بأنواعها  املثال  سبيل  على  اإلعالم 
ستكون  ألهنا  التأميين،  الوعي  يف  لإلسهام 
شركات  ميزانية  تستطيع  ال  مكلفة  خطوة 
التأمني حتملها مبفردها دون تضافر املوارد 
مفهوم  ان  خاصة  املؤسسية،  واهليئات 
الدعاية  عليه  يغلب  الشركات  لدى  الدعاية 
التأمني  لصناعة  الدعاية  دون  بعينه  ملنتج 
بصفة عامة. لذلك جبانب قصور الشركات 
يف مسألة متويل احلمالت التعريفية بالتأمني 
فقط،  اخلاصة  حساباهتا  على  تعتمد  ألهنا 
الفعالة على  القدرة  هناك جهات أخرى هلا 
األساسي  التعليم  كوزارات  بذلك  القيام 
والعايل واملؤسسات املجتمعية كجمعية حقوق 
اإلنسان ومحاية حقوق املستهلك واجلمعيات 
تضافر  عند  انه  املؤكد  فمن  ايضا،  األهلية 
هذه اجلهات بشكل متكامل فإن الناتج العائد 

على اجلمهور سيكون مفيد جدا.

وال جيب أن نغفل عامل من العوامل الرئيسية 
يف غياب الوعي العام بالتأمني وهو إخنفاض 
اإلنتظام  مالزمة  وعدم  التعليم  مستوى 
باملدارس واإلستمرار يف عملية التعليم ألساب 
خمتلفة منها العادات والتقاليد مما أدى إىل 
نسب ملحوظة من األمية خاصة يف اإلناث، 
األصل  يف  هو  أسرة  كل  يف  األساس  وحجر 
تعليم  عملية  اإلهدار يف  فإن  وبالتايل  األم، 

فكر  على   التأثري  إىل  بالتبعية  يؤدي  اإلناث 
ووعي األجيال اليت تربيها فيما بعد. صحيح 
هناك تغيري وحتسن يف هذه املسألة إال أهنا 
واملجهود  الدعم  من  للمزيد  مازالت حباجة 
لإلرتقاء مبستوى التعليم إىل درجات أفضل.

جهة  مسؤولية  ليس  التأميين  فالوعي  إذا 
بعينها، بل هو مسؤولية جمتمع بأكمله.

الخبرات  من  واالستفادة  التدريب 
التأمينية

بالفعل يف قطاع  العاملة  الكوادر  تأهيل  ماذا عن 
والتدريبية  التعليمية  البعثات  هل  التأمني؟ 
ومازالت  كانت  كما  اخلاصة  الشركات  يف  متوفرة 

يف شركات القطاع العام؟

سوق التأمني يف مصر يف بداياته كان ميتلك 
هذه  وكانت  الشركات،  من  حمدود  عدد 
أنا  عام.  قطاع  أغلبها شركات  الشركات يف 
مثال عملت يف شركة مصر للتأمني منذ عام 
الفترة  هذه  خالل  يف   ،2007 حىت   1971
كان عدد شركات سوق التأمني يف مصر 22  
شركة، وهذه الشركات كانت يف العادة تقوم 
كوادرها من ذوي اخلربات اجلاهزة  بتعيني 
أخرى  شركات  تدريبهم يف  ومت  عملوا  ممن 
مسبقا، وكان املصدر األكرب هلذه اخلربات 
يف السوق املصري هو شركات القطاع العام، 
الذي كان املستحوذ الرئيسي ألغلب الكوادر 

العاملة يف قطاع التأمني مبصر.

مر  على  العام  القطاع  شركات  فإن  لذلك 
التاريخ هي من قامت بتغذية السوق املصري 
فإن  وبالتايل  الكفؤ،  والقيادات  باخلربات 
للتدريب موجودة،  حاجة الشركات اخلاصة 
ضرورة  إىل  ترقى  ال  احلاجة  هذه  أن  إال 
تدريب قيادات على مدى زمين طويل. ومن 
كوادر  بتعيني  اخلاصة  الشركات  تقوم  مث 
مع  عملها  خالل  من  قدراهتا  تنمى  حديثة 
من  خبرباهتا  القادمة  املتكمنة  القيادات 
مبيزة  يتمتع  ال  الذي  العام  القطاع  شركات 
يقوم  وإمنا  القادمة  اجلاهزة  اخلربات 
بإستمرار بتعيني الكوادر اجلديدة متاما ومن 

مث تأهيلها وتدريبها تدريبا مكثفا.

شركات  عمدت  األخرية  الفترة  يف  أنه  إال 
خمتلف،  منهج  أخذ  أىل  اخلاص  القطاع 
فنحن يف املصرية التكافلية قمنا بتعيني عدد 
من خربات القطاع العام ال يتعدى 7 تقريبا 
يف مواقع قيادية كركائز لنشاط الشركة ألن 

أمر  هو  باملناسبة  السابقة  اخلربات  تعيني 
مث  دائم،  بشكل  متاح  وغري  مرتفعه  تكلفته 
النشاط  بداية  مع  كوادر حديثة  بتعيني  قمنا 
نؤهل  ان  الوقت  ذلك  منذ  استطعنا  وقد 
رؤساء  إىل  هبم  وصلنا  حىت  الكوادر  هذه 
شخصني  بإرسال  ونقوم  أبنائنا  من  أقسام 
كل سنتني للتدريب يف لندن كما نقوم تباعا 
املعاهد  يف  للتدرب  أخرى  كوادر  بارسال 
ارسال  جانب  إىل  براجمهم  حسب  املصرية 
بإستمرار،  البحرين  ملعاهد كاليت يف  كوادر 
وأعتقد أن هذا النهج متبع يف أغلب الشركات 
القيادات  مستوى  على  وحىت  اآلن.  اخلاصة 
مناسبة  تدريبية  دورات  يوجد  الشركة  يف 
ملدة  ماليزيا  إىل  شخصيا  ذهبت  فقد  هلم 
أسبوع وكذلك رئيس الشركة املصرية للتأمني 
العمل  كيفية  على  للتدرب  حياة  التكافلي- 
داخليا حيث أن ماليزيا معروفة بتقدمها يف 

املجال التكافلي وأنظمته املختلفة.

ملتقى ادارة االخطار
من  عليها  احلصول  مت  الي  الفائدة  ترون  كيف 
ملتقى إدارة األخطار الذي مت مؤخرا يف القاهرة 

يف اواخر فرباير املاضي؟

صناعة التأمني بطبيعتها تدور حول األخطار، 
ولوال األخطار ملا وجدت احلاجة إىل التأمني، 
اإلنسان  حياة  من  جزء  هي  األخطار  وهذه 
أكثر هذه  نواحيها.  تواجهه يف خمتلف  وهي 
األخطار صراحة هو بالطبع خطر الوفاة، ال 
أحد يعلم موعده والبد من احليطة له، وهذه 
احليطة تكون يف هيئة إدخار طاملا الشخص 
لديه فكر أن حيافظ على منط حياة أسرته 
أو أن يدعمه. كذلك احلال بالنسبة ملمتلكات 
للخطر، من  اإلنسان، هي مجيعها معرضة 
تتجلى  وهنا  األخطار  ملتقى  دور  يأيت  هنا 
إبراز  على  امللتقى  هذا  عمل  حيث  فائدته 
ومدى  باملؤسسات  يتعلق  ما  خاصة  األخطار 
داخل  حىت  للخطر  مديرا  تواجد  أمهية 

بالمركز  الفوز  إلى  نهدف 
التكافل  شركات  بين  األول 
في أفريقيا ومنطقة الشرق 
األوسط .. والتنافس يشجع 
وتحسين  األداء  تطوير  على 
النشاط  نمو  معدالت 

التكافلي ككل
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معرضة  ايضا  هي  اليت  التأمني  شركات 
للخطر، وما يتعلق باألفراد وأصحاب األعمال 
أو  الزراعة،الصناعة  أعمال  أو  كاملحالت 
يتعرضون  اليت قد  النقل من امناط اخلطر 
امللتقى  هذا  أمهية  كانت  فقد  لذا  لتأثريها. 
وتسليط  األخطار  مفهوم  إعالء  يف  هي 
الضوء عليه من خالل حماضريه وتوصياته 
وآرائه،  بنقاشاته  شارك  الذي  واحلضور 
مع  التعامل  أساليب  إستعراض  خالل  ومن 
بوجود  إدراك حقيقي  هناك  مادام  األخطار 
عبء  نقل  وحماولة  وقوعه  وحبتمية  اخلطر 
التعامل  هذه األخطار جلهات متخصصة يف 

مع أضراره كشركات التأمني.

العنف  تأمين  جديدنا..وثائق 
السياسي

 إذا ماهو جديد منتجات التأمني املطروحة ملالءمة 
ما يستحدث من األخطار والظروف املتغرية سواء 

البيئية منها أو املجتمعية أو السياسية أيضا؟

التأمني يتعامل بتلقائية دائمة مع مستجدات 
خيص  ما  املثال  سبيل  فعلى  اإلنسان.  حياة 
معدالت  إزدياد  فمع  مصر،  من  املسافرين 
اليت  الشروط  بعض  ظهور  ومع  سفرهم 
األورويب  اإلحتاد  كدول  الدول  بعض  تضعها 
وثائق  هناك  أصبح  أراضيها  إىل  للدخول 
من  املسافر  يواجهه  قد  ما  تغطي  تأمني 
خماطر وأصبح هناك طلب متزايد على هذه 
أثناء  احلوادث  تغطيتها  تشمل  اليت  الوثائق 
واإلصابة  الشخصية  األمتعة  فقد  أو  السفر 
وهذه  املستشفيات  دخول  تستلزم  بأمراض 
يف  بالعالج  اخلاصة  بالذات  اجلزئية 
مستشفياهتم هي ما تشترطه الدول األوروبية 
قبل السماح للمسافر باحلصول على تأشرية 
دخول ألراضيها. كل هذه تدخل ضمن تغطية 
وهي  السفر،  تأمينات  بوثائق  يسمى  ما 
موجودة مسبقا يف الدول األجنبية إال اهنا مل 

تكن منتشرة يف مصر.

الفردي  الطيب  التأمني  وثائق  ايضا  هناك 
اليت ختتلف عن وثائق التأمني الطيب املعتادة 
من  يظهر  كما  أهنا  يف  للشركات  واملوجهه 
من  هم  كمن  فقط  باألفراد  هتتم  إمسها 
أصحاب املهن احلرة الراغبون يف احلصول 
على تأمني طيب ملواجهة تكلفة العالج املرتفعة 

يف الستشفيات اخلاصة على سبيل املثال.

إىل  أدى  يناير   25 ثورة  بعد  ماطرأ  كذلك 

يسمى  التأمني  وثائق  من  جديد  منتج  ظهور 
هناك  كان  فقد  السياسي.  العنف  وثائق 
تغطيات تأمينية سابقة تسمى تغطيات الشغب 
التغطيات  وهذه  األهلية،  واإلضطرابات 
كانت منتشرة جدا يف سوق التأمني العاملي، 
واليت  العريب  الربيع  ثورات  حدثت  أن  إىل 
أفرزت عاماًل جديدا غري ما يعرف بالشغب 
واإلضطرابات. فحسب تعريف معيدي التأمني 
عن الشغب واإلضطرابات أهنا ما حتدث من 
العاملني على سبيل املثال عند إضراهبم عن 
العمل نتيجة لعدم رضاهم عن األجور أو عن 
ظروف العمل. أما ماحدث يف ثورة 25 يناير 
فيمكن تسميته بالعنف السياسي وهو حسب 
أو  مجاعة  من  أكثر  بني  إصطدام  تعريفهم 
حزب خمتلفني يف التوجه السياسي أو الديين 

نتيجة إعتقاد كل منهم بأنه على حق.

لذا مت إستحداث منتج تأميين جديد خاص 
األحداث  مع  ليتالئم  السياسي  بالعنف 
القى  وقد  العربية،  املجتمعات  يف  اجلديدة 

هذا إنتشارا بالفعل يف السوق املصرية.

أم  بالشركات  أو  باألفراد  خاص  املنتج  هذا  هل 

بكالمها؟

العنف  للشركات، ألن  هو يف األصل موجهه 
النسبة  يف  اإلضرار  عليه  يترتب  السياسي 
ال  قد  األفراد  ان  كما  بالشركات.  األكرب 
تأمينية  تكلفة  عبئ  األغلب  يف  يتحملون 
جبانب  السياسي  بالعنف  خاصة  زائدة 
املمتلكات  كوثائق  املعتادة  التأمينية  الوثائق 
مع  الطيب  والتأمني  واحلياة  واملسؤوليات 

خبسائر  لإلصابة  ضئيلة  إحتمالية  وجود 
الشركات  بعكس   . السياسي  للعنف  نتيجة 
من  ميكنها  ما  املوارد  من  متتلك  اليت 
اإلشتراك يف هذه الوثيقة واليت متثل بالنسبة 
هلا أمهية كبرية ألهنا معرضة خلطر توقف 
ألحداث  نتيجة  مواردها  وإنقطاع  النشاط 

العنف السياسي.

كلمة أخيرة
اوراقي: األستاذ أمحد عارفني  امللم  وانا  قلت له 
عضو جملس اإلدارة املنتدب يف الشركة املصرية 
 .. واملسؤوليات  املمتلكات  على  التكافلي  للتأمني 
العاملي  لإلحتاد  موجهه  أخرية  كلمة  يف  لكم  هل 
وملجلة  اإلسالمي  والتأمني  التكافل  لشركات 

التأمني والتكافل؟

يف الواقع لقد سعدنا جدا بإنضمامنا لإلحتاد 
العاملي ونأمل أن نكون عضوا فعااًل يف أنشطة 
اإلحتاد ونأمل أيضا يف اإلستفادة من خمتلف 
أنشطته كدوراته التدريبية وأن يصبح هناك  
للتأمني  سنويا  ومستمرة  أساسية  برامج 
التكافلي يف معاهد التأمني الغربية إىل جانب 
إنشاء ندوات ومؤمترات على فترات متقاربة  
كما  التكافلي،  والفكر  الوعي  تنمية  هبدف 
اإلحتاد  عضوية  إنتشار  يف  نساهم  أن  نأمل 
ألنه كيان ميثل كافة شركات التأمني التكافلي 
وحبمد اهلل هناك منو يف عدد هذه الشركات 
وجنوب  اخلليج  ومنطقة  والسودان  مصر  يف 
تكوين  يساهم  أن  نأمل  لذا  أسيا،  شرق 
يف  التكافلي  النشاط  إزدهار  يف  اإلحتاد 
املنطقة العربية وعلى مستوى العامل مبشيئة 

اهلل.

أما عن املجلة فأنا كنت قد إضطلعت عليها 
دمسة  جملة  الواقع  يف  وهي  سابقا  بالفعل 
وتتناول موضوعات متعددة وأرى أن املجهود 

املبذول كبري.

لمنظومة  ماسة  الحاجة 
الجهات  من  متكاملة 
في  لإلسهام  المختلفة 

الوعي التأميني
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أجراه فخري فركاوي - أحمد سراج - القاهرة

العضو  سالم  عبداللطيف  األستاذ 
للتأمين  وثاق  شركة  في  المنتدب 
التكافلي – مصر، رجل يتمتع بفكر تأميني 
إليه  تستمع  وأنت  بذلك  تشعر  عميق، 
بأبسط  التأمينية  القضايا  أعقد  لك  يلخص 
“التكافل  غموضها،  وتضيء  تكشف  لغة 

والتأمين” التقته في هذا الحوار :

نمو مطرد وسياسات متحفظة
 - التكافلي  للتأمني  وثاق  شركة  مالمح  هي  ما   -
مصر، هل تكرمت علينا بإعطاء نبذة عنها وعن 

تأسيس مقرها يف مصر؟

بالتأكيد، بالنسبة لوثاق مصر مت تأسيسها يف 
ديسمرب من عام 2007، ومت إنطالق العمل 
 ،2008 عام  منتصف  يف  فعلية  بصفة  هبا 
ومنذ ذلك التاريخ وحىت عام 2014، مرت 
بالنسبة  هبا  بأس  ال  تطور  مبراحل  الشركة 
الشركة  داخل  التأمينية  األنشطة  أنواع  لكل 
واإلداري  الفين  للتكوين  بالنسبة  وايضا 

للكوادر العاملة بالشركة.

بداية  عند  املدفوع  الشركة  مال  رأس  وكان 
وقد  جنيه،  مليون   30 نشاطها  مزاولة 
جنيه،  مليون   60 إىل  ليصل  اآلن  تضاعف 
كما أن هناك نية لدى جملس إدارة الشركة 
أو  العامني  املال يف خالل  لزيادة قيمة رأس 

الثالثة أعوام القادمة إىل 100 مليون جنيه 
مبشيئة اهلل. 

وكما هو معروف عن الشركة فإهنا متخصصة 
باملمتلكات  اخلاصة  العامة  التأمينات  يف 
واملسؤوليات، فطبقا للقانون يف مصر، فإنه 
بني كال من  الدمج   تأمني  لشركة  يسمح  ال 
وبالنظر  وتأمينات احلياة.  العامة  التأمينات 
أن  لنتائج األعمال يف 2014/6/30 سنجد 
مليون   242.5 بلغ  الشركة  موارد  إمجايل 
املقارنة  مستوى  تتخطى  نتيجة  وهي  جنيه، 
مع نتائج عامي 2008 و 2009 مما يدل على 
مقدار هائل يف منو الشركة، قد حدث خالل 
الشركة  أصول  فإمجايل  فقط،  الفترة  تلك 
جنيه،  مليون   276 بلغ  املثال  سبيل  على 
مليون   69 إىل  املسامهني  حقوق  ووصلت 
جنيه أما إمجايل األرباح مضافا إىل حقوق 
كذلك  جنيه.  مليون   72.6 فبلغ  املسامهني 
فقد بلغ صايف أرباح فترة الستة أشهر اليت 
مبلغ   2014 ديسمرب  من   31 بتاريخ  إنتهت 
4 مليون و 587 ألف جنيه، وناهز إمجايل 

األقساط يف نفس الفترة 52 مليون جنيه.

موضوع  هو  كما  اهلل  مبشيئة  الشركة  وتأمل 
بتاريخ  تنتهي  واليت  هلا  السنوية  اخلطة  يف 
يتراوح  ملا  الشركة  تصل  أن   2015/6/30
بني 115 و 120 مليون جنيه مع اإلستمرار 

السوق  يف  للغاية  متحفظة  سياسة  إتباع  يف 
املصري واليت أنتهجتها الشركة بعد ثورة 25 

يناير.

تأثيرات الثورة السلبية
ما  نتيجة  الشركة  نشاط  على  تأثري  كان  هل   -

ترتب من أحداث تابعة لثورة 25 يناير؟

نشاط  مباشرعلى  تأثري  حدث  بالفعل  نعم   
 6 فترة  يف  التعويضات  بلغت  حيث  الشركة 
السنوي  املعدل  وجاء  مليون جنيه  شهور 25 
للتعويضات املكتتبة ليعادل 50 مليون جنيه. 
التعويضات حتت تسوية اإلحتياطيات  وبلغت 
دخل  وكذلك وصل صايف  جنيه،  مليون   54
أن  كما  جنيه،  مليون   12 إىل  اإلستثمارات 
فائض النشاط التأميين عن 6 أشهر أصبح 
 15 عن  نتحدث  اننا  أي  جنيه،  مليون   7.5

مليون يف خالل السنة التأمينية.

وإمجااًل، كان من التأثريات السلبية املباشرة 
زيادة  يناير   25 لثورة  نتيجة  الشركة  على 

عبداللطيف سالم لـ  للتكافل و التأمين :

ثورة 25 يناير ترفع تعويضات السرقة باإلكراه والحرائق

التـــــأمين بنوعيـــه التكــــافلي 
والتقليدي  أشبه بقطعة من 
القماش التي يمكن تفصيلها 
بوسائل متعدده الستخدامات 

متنوعة.

األستاذ / عبد اللطيف سالم 
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التأمني  أنواع  بعض  يف  التعويضات  معدل 
كاليت تغطي خطر السرقة باإلكراه واليت قد 
تعرضت هلا عمليات نقل البضائع الداخلي.، 
كذلك ما يتعلق خبطر احلرائق اليت إرتفعت 
معدالت حوادثها يف مصر بعد الثورة. أما عن 
ماحدث من تأثريات سلبية غري مباشرة فقد 
متثلت يف إخنفاض عمليات إعادة اإلشتراك 
العاملني  التأمني خاصة من جانب  يف وثائق 
بنشاط اإلسترياد والتصدير الذي يتبعه كامل 
قطاع  أن  وكما  البحري،  التأمني  عمليات 
الثورة  بعد  بالغ  بشكل  تضرر  قد  السياحة 
السيارات  تأمني  على  التأثري  أىل  أدى  ما 
وتأمينات  الشخصية  احلوادث  وتأمينات 
البحر  منطقة  يف  واليخوت  النيلية  الوحدات 
يف  ندرة  من  حدث  ما  كذلك  األمحر. 
املشروعات اإلستثمارية اجلديدة اليت تساعد 
على عمل قفزة داخل السوق املصرية بل أن 
املشروعات القائمة بالفعل بدأت يف ختفيض 
إحتياجها  إخنفاض  تبعه  مما  إنتاجياهتا 

لوثائق التأمني.

التأمني  قطاع  فإن  عامة،  وبصفة  أنه  إال 
سبيل  على  احلال  هو  كما  متماسكا،  مازال 
املثال مع قطاع البنوك باملقارنة مع قطاعات 
ومازال  املصري،  اإلقتصاد  داخل  أخرى 
منو  معدالت  حتقيق  على  حمافظا  التأمني 
تتراوح بني %7 و%9 منذ 2011 مما  سنوي 
يعد يف حد ذاته أمرا جيدا. إال أنه ال ينفي 
أن الصورة كانت ستختلف متاما إىل األفضل 
مما أصبحت عليه اآلن لو أن الظروف كانت 

أيضا يف حالة أفضل.

عمل  مبستقبل  خيتص  فيما  رؤيتكم  هي  ما   -

شركات التكافل يف مصر؟

 يوجد يف مصر كما يف باقي الدول العربية 
صلة  ماله  كل  إىل  الناس  لدى  داخلي  ميل 
املثال  سبيل  فعلى  اإلسالمية.  بالشريعة 
البنوك  يف  اإليداع  حتبذ  الناس  أن  نشاهد 
العاملة وفقا للشريعة اإلسالمية بالرغم من 
صدور فتوة عن األزهر الشريف تبيح الفوائد 
للدولة  التابعة  البنوك  قبل  من  املدفوعة 
املركزي  البنك  إشراف  حتت  تقع  اليت  أو 
ومعامالت  عقود  باهنا  ووصفها  املصري، 
مالية، وليست ربا باملعىن الشرعي املتعارف 
عليه أو الثابت باملعىن الربوي املحرم شرعا 

الذي ال خيتلف أحد على حترميه.

مشكلة منظومة تعليمية

 

العريب  الوطن  منه  يعاين  عام،  ضعف  هناك 
سواء  التأمني  قطاع  داخل  التدريب  خيص  فيما 
التقليدي أو التكافلي، فما هي رؤيتكم للتعامل مع 
هذا امللف وخاصة أن سيادتكم زميل معهد التأمني 

القانوين بلندن؟

تدريب  قضية  ليست  األصل  يف  القضية   
من  تعليمية  منظومة  قضية  هي  بل  فقط، 
قبل  فيما  التعليم  تأمل عملية  األساس. عند 
20 أو 25 عاما املاضية مث القيام مبقارنتها 
تطرق  قد  أنه  لالحظنا  اآلن  عليه  هي  مبا 
إليها بعض اإلمهال وعدم املراعاة عند وضع 
املناهج العلمية سواء يف املرحلة املدرسية أو 
الواضحة  احلقائق  فمن  اجلامعية.  املرحلة 
اآلن أن مستوى خريج اجلامعة يف وقتنا هذا 
الثانوية  خريج  مستوى  إىل  إطالقا  يرقى  ال 
خمتلف  من  السابقة  العقود  يف  العامة 
النواحي، ألن العليم يف وضعه احلايل أصبح 
حلقة مفرغة مرتبطة حبلقات أخرى مفرغة 
واالزمات  األسعار  كغالء  املجتمع،  يف  ايضا 
معلمني  أجور  عليها  يترتب  اليت  االقتصادية 
مما  احلالية،  املعيشية  الظروف  تالئم  ال 
يضطر املعلمني للجوء للدروس اخلصوصية. 
وكذلك احلال مع األساتذة اجلامعيني، فبدال 
طلبته  مابني  وقته  األستاذ  ميضي  أن  من 
بإلقاء  منشغال  اصبح  العلمي،  البحث  وبني 
حماضرات يف اجلامعات اخلاصة لقاء مبالغ 

مرتفعة تعينه على نفقات احلياة.

إذا فالتعليم اصبح من املشاكل املعقدة، اليت 
بل  واحد،  ال ميكن حصرأسباهبا يف طرف 
هو مسؤولية جمتمعية وإقتاصادية. والتدريب 
هو يف األصل عملية تكميلية لعملية التعليم، 
وبالتايل فإن ضعف األساس التعليمي يذهب 
الرياح  أدراج  املفترضة  التدريب  مبحصالت 

مهما كان التدريب مكثفا.

منهجية للتدريب المستمر
تعرب  والي  حاليا  السائدة  الشكوى  عن  وماذا   -
عن عدم إهتمام شركات التأمني عموما واخلاصة 

منها حتديدا بتدريب كوادرها؟

بالفضل  أدين  نفسي  عن  أنا  الواقع  يف   
عملي  بدأت  فقد  العام،  القطاع  لشركات 
يف جمال التأمني يف شركة التأمني األهلية، 
عمري  من  سنوات  اخلمس  أكمل  ان  وقبل 
الوظيفي مت إبتعاثي لسويسرا يف دورة تدريبية 
 SITC ختطت مدهتا اخلمسة أشهر مبعهد
حيايت  يف  جدا  الطيب  األثر  هلا  كان  واليت 
متبعا  كان  النهج  وهذا  بعد.  فيما  العملية 
بصورة عامة يف كافة شركات التأمني التابعة 
املصرية  أو  للتأمني  كالشرق  العام  للقطاع 
للتأمني مثاًل، وتكاد تكون كل قيادات التأمني 
املتواجدة اآلن قد متتعت هبذه امليزة، حيث 
من  إرسال  على  دائبة  الشركات  هذه  كانت 
خارج  دورات  يف  متدربني  مخسة  إىل  أربعة 
البالد، سواء إىل سويسرا أو املانيا أو لندن، 
حلضور برامج خمتلفة، كالتأمني اهلندسي، 
إعادة  أساسيات  أو  التأمني،  أساسيات  أو 
معهد  أن  مالحظة  من  والبد  أيضا.  التأمني 
تابع  هو   SITC السويسري  التأمني  كمعهد 
للشركة السويسرية إلعادة التأمني اليت كان 
على  التأمني  إلعادة  ميونخ  وشركة  هي  هلا 
سبيل الذكر تواجد وثقل داخل سوق التأمني 
تدريبية  دورات  منحها  يف  ساهم  املصرية، 
القطاع  بشركات  العاملة  املصرية  للكوادر 
حتمل  عدم  عنه  نتج  ما  مقابل،  دون  العام 
الطالب ألكثر من أتعاب سفره وإقامته خالل 

فترة دراسته.

أصبحت  فقد  حاليا  التدريب  تكاليف  أما 
إحدى متغريات سوق التأمني، حيث إرتفعت 
يف  بالتكاليف  مقارنته  ميكن  ال  هائل  بشكل 

عبد اللطيف سالم متحدثًا للزميل فخري فركاوي
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فيما  خيتلف  األمر  فإن  لذلك  السابق، 
للقطاع  التابعة  التأمني  بشركات  خيتص 
شركة  أي  أولويات  أهم  أن  حيث  اخلاص، 
خاصة هو تقليل املنصرفات اإلدارية عموما 
قدر املستطاع، مما يترتب عليه تباعا عدم 
توفر ميزانية مالية هبا مساحة كافية إلرسال 
احلدود  خارج  تدريبية  دورات  يف  كوادر 
املصرية. ومع هذا فنحن يف شركات التأمني 
التحفيز  توجيه  على  دائما  نعمل  اخلاصة 
والتشجيع  الترقي  عمليات  يف  واملساعدة 
لتنمية  لدينا  اجلديدة  لألجيال  املستمر 
قدراهتم ومهاراهتم من خالل متابعة التعليم 
والتدريب ونقوم باملسامهة مع معهد التأمني 
بعض  وإرسال  التدريبية  دوراته  يف  املصري 
ختصصه،  حسب  كل  فيه  للتدرب  كوادرنا 
منذ  لندن  إىل  لنا  زميل  بإرسال  قمنا  كما 
هناك،  دورة  حلضور  تقريبا  ونصف  عام 
وكنا نعمل على إرسال متدرب آخر يف العام 
املاضي لوال أن طرأت أحداث تسببت ببعض 
تأشرية  على  حصوله  أعاق  الذي  التأخري 

لدخول اململكة املتحدة.

ما الفارق بين التأمنين؟
 ما مدى توفر املناهج خاصة بالتأمني التكافلي؟ 
واحدة  شهادة  لديه  بلندن  املعهد  أن  املعلوم  من 
تعادل تقريبا 30 درجة وهي معتمدة لدى معهد 
البحرين، فهل يوجد تعددية يف خيارات التعليم 

اخلاصة هبذا النوع من التأمني اآلن؟

التفرقة  نقاط  خبالف  التكافلي  التأمني   
األساسية بينه وبني التأمني التقليدي كوجود 
بني  الفصل  ومبدأ  الشرعية  الرقابة  هيئة 
الوثائق،  محلة  وأموال  املسامهني  أموال 
فائض  يف  الوثائق  محلة  مشاركة  وكذلك 
األصل  يف  هو  النوعني  كال  فإن  اإلنتاج، 
فعندما  األساسية.  التأمني  ملبادئ  ممارسة 
فأنا   ، حبرية  تأمني  وثيقة  بإصدار  أقوم 
واألساس  البحري،  اخلطر  بتغطية  أقوم 
يف  املؤثرة  للعوامل  السليم  الفهم  يكون  هنا 
قرار  يتخذ  أساسه  على  والذي  اخلطر  هذا 
البحري  التأمني  لعملية  التأمني  شركة  قبول 
املعروضة عليها من عدمه. إذا األساس هنا 
كانت  سواء  كصناعة  مببادئه  التأمني  هو 
التأمني  تشبيه  وميكن  تقليدية.  أم  تكافلية 
اليت  القماش  من  بقطعة  الفكرة  لتبسيط 
ميكن تفصيلها بوسائل متعدده إلستخدامات 
خيرج  األحوال  مجيع  يف  أنه  إال  متعددة، 

الناتج من نفس اخلامة املصنعة منها قطعة 
القماش يف األساس.

تعويضها  يمكن  ال  خسائر  هناك 
ماديًا

عن  ندوة  مؤخرا  مبقره  املصري  اإلحتاد  أقام   -
الفدية  وطلب  اخلطف  عمليات  ضد  التأمني 
تأمني  رأيكم كشركة  فما  تأميين جديد،  كمنتج 

فيما خيتص هبذا املنتج؟

 يرد مازحا: يف الواقع حينما أعلن عن هذا 
املنتج قلت أن مصائب قوم عند قوم فوائد. 
ظهر  العريب،  الربيع  ثورات  حدثت  فحينما 
العنف  ضد  التأمني  عليه  أطلق  جديد  منتج 
السياسي والذي مت تطويره خصيصا ليالئم 
إتطرابات  هبا  حيدث  اليت  العربية  الدول 
اخلطف  وثيقة  اآلن  ظهرت  مث  سياسية، 
للدول  موجهه  أيضا  هي  واليت  والفدية 
حلوادث  مرتفعة  معدالت  هبا  اليت  النامية 
اخلطر  وهذا  الفدية.  أجل  من  اإلختطاف 
يف أصله هو ايضا نتاج للمشكالت السياسية 
كارثة  حدثت  حينما  وأذكر  واإلجتماعية، 
املاضي  فرباير  يف  اجلوي  الدفاع  إستاد 
كحل  التأمني  دور  عن  سؤال  إثارة  متت  أنه 
احلوادث،  هذه  مثل  لعاجلة  البديهي 
التأمني ليس دائما احلل األمثل  بأن  فأجبت 
للمشكالت املشاهبة، وال يصح اإلرتكان إليه، 
جيب  وحامسة  أساسية  خطوات  هناك  بل 
إختاذها مسبقا لتجنب حدوث هذه الكوارث 
إتاحة  من  بداًل  حتاشيها  عمليا  ميكن  اليت 
املجال هلا مث العودة بعد ذلك لقطاع التأمني 
طلبا لتغطية خسائر قد يكون منها ما ال ميكن 
تعويضه ماديا مهما إرتفعت قيمة التعويض. 
املخاطر،  إدارة  عليها  يطلق  اخلطوات  هذه 
تقوم اجلهات  أن  اليت تعين يف سياقنا هذا 
تؤهلها  اليت  للدرجة  كفائتها  برفع  املختصة 
بشكل أكثر فاعلية إلختاذ درجات كافية من 
توفر  من  والتأكد  الالزمني  واحلذر  احليطة 
لكل  حتسبا  والسالمة،  األمن  معايري  كافة 
بعد  فيما  التأمني  يأيت  مث  اخلطر،  أشكال 

ذلك كأحد وسائل معاجلة اخلطر.

- ما تقيمكم للوعي التأميين يف مصر؟

مت  أمر  هو  عامة  بصفة  التأميين   الوعي 
اإلشتراك  فعملية  طاقته،  من  أكثر  حتميله 
الوعي  على  فقط  تعتمد  ال  التأمني  وثائق  يف 
التأمني دون خبس هذا الوعي أمهيته، وإمنا 
هي عملية تتطلب توافر الرغبة والقدرة املالية 
لديه  توفر  ملن  الرغبة  وجود  أن  حيث  معا، 
الوعي التأميين ال ينتج الطلب الفعال. وسائل 
بدور كبري يف نشر  الواقع  اإلعالم قامت يف 
اإلعالمية  احلملة  أن  إال  التأميين،  الوعي 
وحالة  املالية  القدرة  دور  عند  دورها  إنتهى 
وإزدهار  وإنتعاشها،  اإلقتصادي  الرواج 
يف  فالتأمني  والتصدير،  اإلسترياد  عمليات 
أغلب منتجاته حمسوب على الرفاهية كدرجة 
يتأثر حبساسية  أنه منتج  من درجاهتا، أي 

مبستوى الدخول عند العمالء.

الحل في تخفيض التكاليف االدارية

التأمني إلتاحة  لدى شركات  هناك خطة  - هال 

بعض املنتجات ملن ال يتمتعون بدخول مرتفعة؟

 يف احلقيقة هذا النوع من اخلطط تواجهه 
معوقات عديدة، أوهلا إدارة العملية نفسها. 
التأمني  عن  املثال  سبيل  على  حتدثنا  لو 
سنجد   ،  ”Micro Insurance“ املصغر 
تسويقية  قنوات  تتبلور يف إجياد  أن مشكلته 
له، حيث أن تكاليف هذه القنوات قد يعادل 
الضعف على األقل من قيمة قسط الوثيقة، 
جنيه  مثال  القسط  قيمة  كانت  لو  وبالتايل 
واحد ومنصرفات حتصيله 5 جنيهات، فإنه 
من األفضل واألوفر عدم حتصيلها وإعتبارها 
روي  و  بالفعل  هذا  حدث  وقد  مدفوعة، 
تأمني  شركات  مدراء  أحد  من  شخصيا  يل 
القطاع العام، والذي قام بالتوقف متاما عن 
إرسال حمصلني جللب األقساط، وكان هذا 
يف الفترة اليت كانت شركات التأمني خالهلا 
مصرح هلا قانونا الدمج بني التأمينات العامة 

وتأمينات احلياة يف مصر.

منتجات  إليصال  األفضل  احلل  أن  أعتقد 
املجتمعية مع ختفيض  الشرائح  لكل  التأمني 
تصبح  حبيث  حد،  ألقل  اإلدارية  تكاليفه 
إستخدام  هو  األقساط،  قيمة  مع  متالئمة 
 ، إلكترونيا  للتأمني  والتسويق  التكنولوجيا 
وهذا اإلسلوب مل يتم وضعه بعد قيد الدراسة 
تشريعات  اآلن  حىت  له  تتوفر  وال  اجلدية 

تنظم التعامل من خالله.

القضية فــي األصـــل ليســـت 
قضــية تدريب فقــط، بـل هي 
قضية منظومــة تعليميـــة من 

األساس



العدد الثالث  مارس  2015

30

متابعات إقتصادية

التكافل والتأمين )القاهرة(

أبدى رئيس جملس األعمال السعودي املصري 
ورجال  استعداده  كامل  األعمال صاحل  رجل 
الدوالرات  مليارات  الستثمار  آخرين  أعمال 

يف مصر.

االقتصادي  املؤمتر  يف  مشاركته  إن  وقال 
وعشقه  حبه  منطلق  من  تأيت  الشيخ  بشرم 
بوفد  يأيت  جعله  ذلك  أن  إىل  الفتا  ملصر، 
من رجال األعمال السعوديني مكون من 100 

رجل أعمال لالستثمار يف مصر.

االقتصادي  الشيخ  شرم  »مؤمتر  وأضاف: 
عالمة فارقة يف تاريخ مصر«.

»مستعدون  صحفية:  تصرحيات  يف  وأوضح 
مشاريع  يف  الدوالرات  مليارات  الستثمار 
أهنم  إىل  مشريا  املصري«،  املواطن  ختدم 
سيسامهون يف مشروع تشغيل عمالة مصرية 

كبرية تساعد على توفري النقد األجنيب.

املؤمتر  يف  للمشاركة  جاء  أنه  وأوضح 

فقط،  نفسه  عن  ممثال  ليس  االقتصادي 
اإلسالمية،  للبنوك  العام  املجلس  عن  إمنا 
وجملس األعمال السعودي املصري، والغرفة 
والزراعة،  والصناعة  للتجارة  اإلسالمية 
الفتا  السعودية،  الربكة  شركات  وجمموعة 
استثمارات  لديها  املؤسسات  هذه  أن  إىل 

ضخمة ومستعدة الستثمار املليارات يف مصر.

املصري  النقل  وزير  مع  اتفق  أنه  وأكد 
املهندس هاين ضاحي على املشاركة يف عدد 
كبري من املشاريع بقطاع النقل، على رأسها 
حديد  سكة  وخط  دمياط،  يف  صيد  ميناء 
السخنة إىل حلوان، مشريا إىل  بضائع من 
مشاريع  أي  يف  للمشاركة  مستعدون  أهنم 
تكاليف  االقتصادي  عائدها  يغطي  أن  ميكن 
املستهلك  وختدم  تنفيذها،  بعد  تشغيلها 
املصري وتساعد يف تنمية االقتصاد املصري.

العامل،  قلب  »مصر  كامل:  صاحل  وتابع 
إىل  الفتا  مصر«،  حيتاج  العريب  والعامل 
بقوة  لالستثمار  مستعدون  املستثمرين  أن 
مع  املليارات،  مبئات  مشاريع  يف  واملشاركة 
ومستعدون  املناسب،  القانوين  املناخ  توفري 
ختدم  اليت  املشروعات  كل  يف  للمشاركة 

املستهلك املصري«.

صالح كامل:مؤتمر شرم الشيخ عالمة فارقة في تاريخ مصر

الشيخ / صالح كامل
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أحمد سراج )القاهرة(

االحتاد  رئيس  قطب  الرؤوف  عبد  وصف 
املصري للتأمني املؤمتر اإلقتصادي الذي عقد 
املقاييس  بكل  ناجحا  كان  بأنه  الشيخ  بشرم 
من  أكثر  حضره  حيث  واقتصاديا،  سياسيا 
80 دولة على مستوى امللوك والرؤساء ورؤساء 
ملصر  الدول  رسالة  أن  وأوضح  احلكومات 
القائمة  وحكومتها  نظامها  دعم  يف  متثلت 
والتشديد على أمهية دور مصر اإلقليمي يف 
استقرار املنطقة  واحلرب على اإلرهاب. كما 
يف  مصر  حلق  تأييدا  حتمل  رسالتهم  كانت 
من  دعمها  على  والعمل  اإلقتصادية  التنمية 
يف  واالستثمار  واملنح  القروض  تقدمي  خالل 
مصر من خالل املؤسسات االستثمارية هبذه 

الدول.

لالحتاد  ممثال  املؤمتر  حضوره  بأن  مؤكدا 
اهلامة  الرسالة  توصيل  هو  للتأمني  املصري 
املؤمتر  خالل  من  العاملي  اإلستثمار  لسوق 
التأمني يف مصر  قطاع  قدرة  مفادها  واليت 
لإلستثمارات  الالزمة  التغطية  توفري  على 

العربية  مصر  مجهورية  يف  إقامتها  املزمع 
األصول  إستثمارات يف  لتشمل  ستمتد  واليت 
يف  العاملة  والشركات  املصرية،  واملمتلكات 
مصانع  وتطوير  وإنشاء  املصري،  اإلقتصاد 
إستثمارات  ستشمل  كما  البالد،  داخل 
بالذكر  وخص  املصرية  الطاقة  قطاع  يف 

مشروعات الطاقة املتجددة.

ستتخطى  اإلستثمارات  هذه  أن  إىل  ولفت 

املليارات من اجلنيهات، وأن  بطبيعة احلال 
التكامل  خالل  من  أحجامها،  بلغت  مهما 
القائم بني شركات التأمني يف مصر وشركات 
التكامل  هذا  يساهم  حيث  التأمني،  إعادة 
على تفتيت األخطار فيما بينها، مؤكدا على 
أن شركات التأمني املصرية ستتوىل عمليات 
ومن مث حتتفظ  أواًل،  بنسبة 100%  التأمني 
لنفسها مبا يتناسب وقدراهتا املالية. وكشف 
إلستعراض  باملستثمرين  اإلجتماع  مت  أنه 
قدرات قطاع التأمني املصري مدى كفائته يف 

تغطية هذه االستثمارات.

بأنه  قائال  املؤمتر  توقيت  على  قطب  وعلق 
مصر  النطالق  وحديا  موفقا  توقيتا  كان 
الرئيس  توصيات  على  أثىن  كما  إقتصاديا، 
بإختصار  للمستثمرين  السيسي  الفتاح  عبد 
إلستكمال  املستغرقة  الزمنية  املسافات 
املؤمتر  قرارات  أهم  من  بأهنا  املشروعات 
املصري  اإلقتصاد  احتياج  لشدة  وتوصياته 
التأخر  مرحلة  وختطي  الزمن  ملسابقة 

اإلقتصادي واللحاق بركب الدول املتقدمة.

قطب: قطاع التأمين بمصر جاهز لتغطية استثمارات قمة شرم الشيخ

جانب من المشاريع اإلستثمارية المقترحة في القمة اإلقتصادية بشرم الشيخ

اإلستاذ / عبد الرؤوف قطب
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البنهاوي  الشيخ( هناء  أيمن باهي )شرم 
)القاهرة(

الثاىن  اليوم  من  األوىل  الساعات  شهدت 
وشركاء  مصر  توقيع  الشيخ  شرم  ملؤمتر 
واإلمارات 23  اململكة  مقدمتهم  ويف  التنمية 
اتفاقية ومذكرة تفاهم، باستثمارات قيمتها 

108 مليارات دوالر.

وكانت أوىل االتفاقيات اليت مت التوقيع عليها 
شركة  مع  املصرية  الكهرباء  وزارة  اتفاقية 
سيمنس العاملية 4 مذكرات تفاهم بقيمة 10 
مليارات دوالر إلنشاء حمطات توليد كهرباء. 
كما شهد الدكتور حممد شاكر وزير الكهرباء 
شركة  رئيس  جوشا  وجيا  املتجددة  والطاقة 
State grid الصينية، توقيع اتفاقية إطارية 
والشركة  الكهرباء  لنقل  املصرية  شركة  بني 
الكهرباء مبصر  نقل  شبكة  لتطوير  الصينية 

بتكلفة إمجالية حنو 1.8 مليار دوالر.

عن  عبارة  االتفاقيات  تلك  ثاين  وكانت 
الكهرباء  وزارة  وقعتهما  تفاهم  مذكريت 
املصرية مع شركة أكواباور السعودية وشركة 
دوالر،  مليار   2.4 بتكلفة  اإلماراتية  مصدر 
أخرى مع  الكهرباء مذكرة  وزارة  وقعت  كما 

شركة مصدر بتكلفة 7 مليارات دوالر.

مع  اتفاقية  املصرية  البترول  وزارة  ووقعت 
شركة إيين اإليطالية هتدف لضخ 5 مليارات 
تنمية  أنشطة  ىف  جديدة  استثمارات  دوالر 
شريف  املهندس  وشهد  البترولية.  احلقول 
إمساعيل وزير البترول والثروة املعدنية بشرم 
دوالر  مليار   12 بقيمة  اتفاقية  توقيع  الشيخ 
النفط  لشركة  معا  والغاز  البترول  ىف جمال 
بتروليوم(،  )بريتش  العمالقة  الربيطانية 

حبضور سفري اململكة املتحدة بالقاهرة.

النقل  وزير  ضاحي  هاين  املهندس  وشهد 
على  عاملية  شركات  مع  اتفاقيات   6 توقيع 
 2.2 بقيمة  مشاريع  لتنفيذ  املؤمتر  هامش 

مليار دوالر.

ووقع وزير اإلسكان مصطفى مدبويل اتفاقية 
ومسؤول  اجلديدة  اإلدارية  العاصمة  إنشاء 
دوالر،  مليار   45 بقيمة  كابيتال  شركة 
حبضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشيخ 
حممد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة 

اإلمارات.

ووقعت الدكتورة جنالء االهواين وزير التعاون 
الدويل على أربع اتفاقيات مع الدكتور أمحد 
حممد علي رئيس جمموعة البنك اإلسالمى 
تتجاوز 800 مليون  بقيمة إمجالية  للتنمية، 

الربط  مشاريع  متويل  ىف  للمسامهة  دوالر 
الكهربائي املصري – السعودي )اتفاق اجيار 
بقيمة 220 مليون دوالر( وتطوير مطار شرم 
الشيخ )اتفاق إجيار على شرحيتني، األوىل 
بقيمة 226.8 مليون دوالر والثانية بـ230.2 
مليون( وتطوير معمل تكرير أسيوط )اتفاق 

إجيار بقيمة 198 مليون دوالر(.

والدكتور  االهواين  جنالء  الدكتورة  ووقعت 
أمحد حممد علي على اتفاق إطاري بقيمة 3 
مليارات دوالر مع املؤسسة الدولية اإلسالمية 
التابعة  املؤسسات  )إحدى  التجارة  لتمويل 
العامة  اهليئة  لصاحل  البنك(،  ملجموعة 
للبترول، لتمويل استرياد املنتجات البترولية 
الىت حيتاجها السوق املصري مثل البوتاجاز 

والسوالر خالل السنوات الثالث املقبلة.

وشهد املهندس إبراهيم حملب رئيس جملس 
وزارة  بني  اتفاقية  توقيع  مراسم  الوزراء 
مشروع  بشأن  العربية،  والشركة  اإلسكان 
 2800 مساحة  على  مارينا  جنوب  تنمية 
فدان، لتكون مركزا سياحيا وجتاريا ونشاطا 

سكنيا بتكلفة 24 مليار جنيه مصري.

المصدر عكاظ

108 مليارات دوالر حصيلة اليوم الثاني لمؤتمر شرم الشيخ
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رأى

استقرار  تواجه  اليت  التحديات  أكرب  من 
يف  وأسرهم  املواطنني  من  العظمى  الغالبية 
الديون  مشكلة  املثال(  سبيل  )على  اململكة 
املصرفية، حيث تشري بعض التقارير إىل أن 
أكثر من %85 من السعوديني مدينني للبنوك 
وهم أشبه بالرهائن بني يديها، وقد بلغ حجم 
ديون املواطنني السعوديني للبنوك 246مليار 
اخلرباء  ببعض  حدا  الذي  ،األمر  ريال 
بإنشاء “صندوق”  املطالبة  إىل  االقتصاديني 
للمتعثرين يتم متويله من خالل استقطاع جزء 
من أرباح البنوك ملعاجلة أوضاع املواطنني، 
باعتبار أن القطاع املصريف هو املسؤول عن 
وعليه  االستهالكية،  بالديون  املجتمع  إغراق 
املعسرين  جتاه  مسؤوليته  يتحمل  أن  بالتايل 

من خالل تشكيل ذلك الصندوق.

وهذا يف رأينا ليس بالعالج الناجع على املدى 
سيزول  موضعي  خمدر  هو  ما  بقدر  البعيد 
ومكمن  مكانه،  يف  الداء  ويظل  سريعا  أثره 

الداء يتمحور كما هو واضح يف:

• الزنعة االستهالكية القوية 
• وضعف ثقافيت اإلنتاج واالدخار. 

الوطنية  الصكوك  مؤّشر  لنتائج  فوفقا 

أشارت  اخلليجية،  بالدول  اخلاص  لالّدخار 
الدول  سّكان  من   26% أّن  إىل  اإلحصائيات 
اخلليجية يّدخرون بانتظام، يف حني أظهرت 
إحصائيات آخر عامني أن %89 من املواطنني 
العدد  )الرياض  مقترضني  السعوديني 

.) 15766

وظيفة  ال  وكأن  تعمل  العربية  بنوكنا  أن  إال 
أو  مهملة  والتسليف،  اإلقراض  سوى  هلا 
ولعل  والتوفري،  االدخار  جانب  متاما  بة  ُمغيِّ
املصارف  تلك  أولويات  يكشف  مؤشر  أبرز 
التروجيية  والعروض  اإلعالنات  نسبة  أن 
اخلاصة برباجمها االدخارية - أن وجدت - 
وتروج  تزين  اليت  بتلك  قياسا  تذكر  تكاد  ال 

لالقتراض واستخراج البطاقات االئتمانية. 

البنوك ميكن، وعرب براجمها  رغم أن هذه 
يف  وازدهارا  أرباحا  حتقق  أن  االدخارية، 
أعماهلا، إذ يستطيع ومن خالل الودائع أن 
منها  رئيسية،  رحبية  أهدافا  البنك  حيقق 
رؤوس  على  عوائد  وحتقيق  االدخار  تنمية 
املتعاملني  نفسه  الوقت  يف  ويساعد  األموال. 
معه من خالل براجمه التثقيفية املالية على 

تبين سلوكيات اقتصادية رشيدة.

وإذا مل تبادر هذه املصارف من تلقاء نفسها، 

تضغط  أن  املركزية  املالية  اجلهات  فعلى 
تفعيل  أجل  من  ملزمة  تشريعات  عرب  عليها 
حبمايته  وذلك  املجتمع،  جتاه  مسؤوليتها 
مسبقا من األخطار، وعدم جره إىل مستنقع 
اإلعسار،  تساعده يف حال  أن  قبل  الديون، 
بشطب الدين أو إعادة جدولته، أو خفضه. 

فالوقاية املالية خري من العالج. 

درهم وقاية مالية خير من العالج

عزالدين صغيرون

izzeddin9@gmail.com
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لدعم  الشيخ  مؤمتر شرم  أن  اعتربت مصر 
واالستثمارات  واملساعدات  االقتصاد  وتنمية 
البالغة 12.5 مليار دوالر اليت قدمت ملصر 
اجلمعة تعد “شهادة ثقة ودعما سياسيا” من 
السيسي  الفتاح  عبد  والرئيس  ملصر  العامل 
مجاعات  ضد  شرسة  حربا  يقود  الذي 

جهادية.

الشيخ  شرم  منتجع  يف  اجلمعة  وانطلق 
مؤمتر  األمحر  البحر  على  املطل  املصري 
املصري  االقتصاد  وتنمية  لدعم  دويل 
يستمر حىت اليوم األحد، وهتدف من ورائه 
عاملية  استثمارات  اجتذاب  إىل  القاهرة 
للنهوض باالقتصاد املصري الذي تأثر كثريا 
باالضطرابات السياسية اليت تشهدها البالد 

منذ أربع سنوات.

وأعلنت كل من السعودية واإلمارات عن تقدمي 
مساعدات قيمتها أربعة مليارات دوالر من كل 
منهما، من بينها ثالثة مليارات يف اإلمجال 

يف صورة ودائع لدى البنك املركزي املصري. 
وأكدت الكويت أهنا ستستثمر أربعة مليارات 
دوالر يف مصر يف حني تعهدت سلطنة عمان 
صورة  يف  نصفها  دوالر  مليون   500 بتقدمي 

منحة والنصف اآلخر يف شكل استثمارات.

وقال وزير التخطيط املصري أشرف العريب 
يف مقابلة مع وكالة فرانس برس إن اإلعالن 
عن 12.5 مليار دوالر مساعدات واستثمارات 
القادمة  املرحلة  يف  ارتياحا  أكثر  “جيعلنا 
وهي شهادة ثقة ملصر تؤكد أهنا قادرة على 
النهوض وعلى أن تصبح أفضل من ذي قبل”. 
وأضاف العريب مشيدا مبا شهده اليوم األول 
األول.  املقام  يف  سياسي  “الدعم  للمؤمتر 
املرحلة  السياسي مهم جدا يف هذه  والدعم 
وأعتقد أن الرسالة واضحة رسالة دعم من 
وضع  من  مصر  وتعاين  ملصر”.  كله  العامل 
االستثمارات  احنسار  مع  متدهور  اقتصادي 
وتضاؤل  السياحة،  وتراجع  األجنبية، 

املركزي  البنك  يف  األجنيب  النقد  احتياطي 
شباط  يف  دوالر  مليار   15.5 قرابة  إىل 
)فرباير( الفائت يف حني كان يبلغ قرابة 36 
مليار دوالر أمريكي قبيل اإلطاحة مببارك يف 

شباط )فرباير( 2011.

كان  املساعدات،  هذه  عن  اإلعالن  وقبل 
من  شهر   2.8 يغطي حنو  االحتياطي  حجم 
الدعم  لكن  الواردات،  احتياجات مصر من 
االحتياطي  سريفع  اجلمعة  الكبري  اخلليجي 

إن  العريب  وقال  دوالر.  مليار   3.25 مبقدار 
املؤمتر  خالل  ستعرض  املصرية  احلكومة 
“مشروعات قيمتها تراوح بني 20 و 25 مليار 
سيتم  الذي  )ما  نضمن  أن  ميكن  ال  دوالر. 
توقيعه(، هناك الكثري من املفاوضات اليت 
عدد  اهلل  بإذن  املاضية،  الفترة  يف  جرت 

الدعم الخليجي الكبير رفع االحتياطي المصري 3.25 مليار دوالر
مؤتمر شرم الشيخ اإلقتصادي

االستثمارات  انحسار 
السياحة،  وتراجع  األجنبية، 
النقد  احتياطي  وتضاؤل 

األجنبي

بيريتيش بتروليوم تعلن عن 
استثمار 12 مليار دوالر في 
دلتا  غرب  في  غازي  حقل 

النيل في مصر

إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري متحدثا في مؤتمر شرم الشيخ. 
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المؤتمر  خالل  تعرض  مصر 
تراوح  قيمتها  “مشروعات 

بين 20 و 25 مليار دوالر

هذه  قبل  العربي: 
حجم  كان  المساعدات، 
 2.8 نحو  يغطي  االحتياطي 
من  احتياجات مصر  من  شهر 

الواردات فقط

األمريكية  إليكتريك  جنرال 
دوالر  مليون   200 تستثمر 
للتدريب  مركز  النشاء 
مدينة  في  والتصنيع 
السويس في قناة السويس

معقول من املشروعات يتم توقيعها”.

وبالنسبة الجنوس بلري مؤسس مركز سيجنت 
يف القاهرة فإن املؤمتر حقق “دعما مميزا” 
من املجتمع الدويل ملصر. وقال بلري لفرانس 

برس “أعتقد أن األمر جلي وأن مصر نالت 
دعما مميزا جدا من املجتمع الدويل وبوجود 
للمرة  بعضها  مصر،  تزور  عديدة  شركات 
مصر  نرى  األوىل  “للمرة  وأضاف  األوىل”. 
للغاية”.  كمركز لالستثمار. وهذا أمر مميز 
وقلل بلري من العامل السياسي للمؤمتر قائال 
اخلاص.  القطاع  من  آتية  “االستثمارات  إن 

هذا  تأخذ  ال  اخلاص  القطاع  وشركات 
النوع من القرارات السياسية واحلكومات ال 

ختربها أين ميكن هلا أن تستثمر”.

يسهل  قانونا  اخلميس  السيسي  وأصدر 
االستثمارات ويزيل العقبات اليت يشكو منها 
يف  هلم  حتفيزية  مزايا  ويقدم  املستثمرون 
ال  نسبة منو  السلطات يف حتقيق  تأمل  وقت 

املالية  السنة  خالل  املائة  يف   4.3 عن  تقل 
السنوي  املعدل  أن  حني  يف   2016/2015
أعقبت  اليت  األربع  السنوات  خالل  للنمو 
سقوط مبارك راوح حول 2 يف املائة. وصباح 
السبت، عرض إبراهيم حملب رئيس الوزراء 
تتبناها  اليت  االقتصادية  الرؤية  املصري 

حكومته للنهوض باالقتصاد املصري.

وقال حملب إن مصر “تتحرك يف اجتاه إعطاء 
مساحة كبرية للقطاع اخلاص كي يلعب الدور 
الرئيسي يف دفع عجلة اإلنتاج وفقا للمعايري 
العاملية من حيث التنافسية واجلودة والتنوع”. 
اهتماما  تويل  حكومته  أن  إىل  أشار  كما 
استثماري متميز )...(  ُمناخ  بـ “خلق  كبريا 
بتبين سياسات وإجراءات اقتصادية ملعاجلة 
طاملا  واليت  واهليكلية  املزمنة  التشوهات 

عاناها االقتصاد املصري”.

إليكتريك  جنرال  شركة  أعلنت  واجلمعة، 
دوالر  مليون   200 ستستثمر  أهنا  األمريكية 

مدينة  يف  والتصنيع  للتدريب  مركز  النشاء 
السويس.  قناة  على  املصرية  السويس 
وأعلنت »جنرال إليكتريك« إحدى املجموعات 
املركز  أن  الكربى  األمريكية  الصناعية 
يف  متنوعة  منتجات  تصنيع  يف  اجلديد 
مثل  املختلفة  العمالقة  الشركة  قطاعات 
الطريان  والغاز،  البترول  الطاقة،  توليد 
املرفق  هذا  أن  مضيفة  احلديدي،  والنقل 
للمصريني  عمل  فرصة   500 حنو  سيخلق 
املقبلة.  اخلمس  إىل  الثالث  السنوات  خالل 
وقبل حنو أسبوع، أعلنت املجموعة النفطية 
استثمار 12  بتروليوم عن  بريتيش  العمالقة 
مليار دوالر يف حقل غازي يف غرب دلتا النيل 
ربع  يوازي  إنتاجا  يؤمن  أن  ميكن  مصر  يف 

اإلنتاج احلايل يف مصر.

المصدر : »رويترز«
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تهــدف هــذه السياســات الــي التأكــد مــن 
التــزام الشــركة والعامليــن بهــا بالضوابــط 
بمجــال  المتعلقــة  والمبــادئ  واللوائــح 
مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب 

فــي: الــواردة 
اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل  مكافحة  قانون   -

الساري 

-  توصيات جمموعة العمل املايل 

اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل  مكافحة  الئحة   -
التأمني.  علي  الرقابة  هيئة  عن  الصادرة 

جبميع  للشركة  التام  االلتزام  من  للتأكد   -  
إملام  من  والتأكد  واالجرائية  النظامية  املتطلبات 
كافة موظفي الشركة مبحتوي هذه القواعد فهما 
تاما ومراجعة سياسات املكافحة بانتظام لضمان 
املراجعة  تقارير  فعاليتها وذلك من خالل متابعة 

االلتزام. إدارة  أو  الداخلية 

هذه  علي  االطالع  العاملني  كافة  على  جيب   -
غسل  مبكافحة  اخلاصة  واإلجراءات  السياسات 

هبا. والعمل  اإلرهاب  ومتويل  األموال 

تتضمن هذه السياسات إجراءات العناية الواجبة 
عن  واالبالغ  السجالت  وحفظ  العمالء  جتاه 
العمليات غري االعتيادية او املشتبه فيها ، الواردة 
اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل  مكافحة  الئحة  يف 
هيئة  من  الصادرة  2014م  لعام  التأمني  لقطاع 

. التأمني  علي  الرقابة 

1- حتديد املسئوليات:

برنامج مكافحة جرائم  اإلدارة  يعتمد جملس    -
عليه  واالشراف  اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل 

الربنامج. ذلك  تطبيق  االلتزام  مسئول  وعلي 

الداء  االلتزام  مسئول  مساعدة  اجلميع  على    -
وتقارير  املستندات  علي  االطالع  من  مهامه 

املراجعة.

-  على مسئول االلتزام تزويد العاملني باملستجدات 
وافضل  اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل  جمال  يف 
العمل  جمموعة  عن  الصادرة  العاملية  املمارسات 

املايل .

-  على مسئول االلتزام رفع تقارير دورية ملجلس 
اإلدارة.  

املراجعة  بإدارة  الداخلية  املراجعة  إدارة  على    -
برنامج  فعالية  مراجعة  االلتزام  وإدارة  والتفتيش 
التغريات  لتواكب  اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل 
وتقنيات  أساليب  يف  الكبري  والتطور  املستمرة 

. اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل  مكافحة 

-  على اداريت املراجعة الداخلية وااللتزام حتديد 
خماطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب والعمل علي 
جتنبها والوقاية منها بالتعاون والتنسيق مع إدارة 

املخاطر .

هذه  تطوير  وااللتزام  املراجعة  اداريت  على    -
السياسة ومتابعة التقارير بأي أنشطة غري عادية 

املالية.  التحريات  وحدة  مع  التعاون  وتعزيز 

-  توفري البيانات اخلاصة بالعمالء والتحقق منها 
واالحتفاظ هبا 

وااللتزام وضع اخلطط  املراجعة  اداريت  على    -
مكافحة  جتاه  الشركة  موظفي  جلميع  التدريبية 

اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل 

املوقع االلكتروين  إدارة احلاسوب محاية  -  على 
التقين ونظامها  للشركة 

2- جيــب توخــي الزناهــة والكفــاءة عنــد اختيــار 
الكــوادر البشــرية وتدريبهــم .

باملستجدات  اإلدارة  جملس  أعضاء  تنوير   -3
غسل  جرائم  ارتكاب  يف  املستخدمة  والتطورات 

اإلرهاب  ومتويل  األموال 

4- على إدارة االلتزام التأكد والتحقق من االلتزام 
املشبوهة  العمليات  عن  واالبالغ  الشركة  داخل 
ومراجعة التقارير اخلاصة بالعمليات غري العادية 

بيانات الشركة . واالطالع علي كافة 

5- الكشف عن العمليات املشبوهة واحالتها لوحدة 
التحريات املالية وفق منوذج اإلبالغ مع املستندات 

املؤيدة لالشتباه .

حتدده  ما  وفق  واملستندات  السجالت  حفظ   -6
ضوابط الشركة والئحة هيئة الرقابة علي التأمني .

7- تقييم درجة خماطر العمالء يف الدول اليت ال 
تطبق او تطبق بشكل غري كايف توصيات جمموعة 
النفوذ واهليئات  العمل املايل ، واألشخاص ذوي 

واملنظمات اخلريية الغري هادفة للربح .

8- اخذ موافقة جملس اإلدارة عند بداية التعامل 
الشخاص  املمثلني  او  النفوذ  ذوي  األشخاص  مع 

نفوذ. ذوي 

الغري  واملنظمات  اهليئات   مع  التعامل  عند   -9
هادفة  للربح  جيب التأكد  من  حصوهلا  على  
تصديق  رمسي وأن  يتم  تصنيفها  ضمن  العمالء 
ذوى  املخاط  العالية  وتعزيز  إجراءات  العناية  

املشددة  عليها  .

10- يتم تطبيق هذه السياسات على مجيع  فروع 
الشركة داخل السودان  وخارجه أن وجدت  مامل  
تطبق   دول   يف  اخلارجية   الفروع   تلك   تكن  
أكثر  املايل  بصورة   العمل   توصيات  جمموعة  

. وفاعلية   صرامة  

11-  العقوبات :

إدارة  على  الشركة  تطال  قد  عقوبات  الي  جتنبا 
باملتطلبات   التام   االلتزام  واملراجعة  اإللتزام 

أعاله.

والضوابط  التعليمات  بإصدار  الشركة  تقوم   -12
واملوجهات ومتابعة  تنفيذها  والتأكد من ممارستها  
دون    للحيلولة   الشركة   نشاطات   وتطبيقها يف  

وقوع  جرائم  غسل األموال ومتويل  األرهاب .

13- متطلبات العناية  الواجبة  بالعمالء :-

أوال : على شركة التأمني االسالميه إختاذ إجراءات 
العناية الواجبة  بشأن العميل  يف احلاالت  التالية  :-

أ -  قبل  وأثناء  تعامله  معها  .

ب- اإلشتباه بوجود عملية مرتبطة بغسل  األموال 
أو متويل اإلرهاب بغض  النظر عن قيمة العملية  .

مت   اليت  البيانات  كفاية  أو  دقة  يف  الشك  ج- 
احلصول عليها  مسبقا  خبصوص  حتديد  هوية 

. العمالء 

ثانيا : على شركة التأمني اإلسالمية االلتزام  مبا  
يلي :-

القائمة  العالقة  على  مستمرة  متابعة  إجراء  أ -  
مع العميل وفحص العمليات اليت  تتم  من خالل 
تتوافق   أهنا   للتحقق  من   وذلك   العالقة   هذه 
احلقيقي  واملستفيد  بالعميل  الشركة  معرفة   مع  
وطبيعة عمل أو نشاط أي منهما  وتقييمها ملخاطر 
عمليات غسل األموال أو متويل اإلرهاب من جراء  

عالقتها  معه .

دورى   بشكل  عمالئها   بيانات  مراجعة   ب- 
وحتديث  هذه  البيانات  وذلك  بالنسبة  للعمالء  
ذوى  املخاطر املرتفعة أو مىت  توافر لديها  الشك  
يف  صحة   أو  مالئمة  البيانات  اليت  مت  احلصول  

عليها  مسبقا .

ج-  بذل  العناية  الواجبة  جتاه  العمالء املتعاملني  
على  التعليمات  تاريخ  صدور  هذه   قبل   معها  

السياسات الداخلية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

بقلم/ أحمد أبراهيم محمد
مدير إدارة المراجعة و التفتيش

  شركة التأمين اإلسالمية - السودان
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وإختاذ    ، للمخاطر  النسبية   األمهية   أساس 
تدابري  العناية  الواجبة  جتاه  عالقتها  مع  أولئك  

العمالء  يف  األوقات  التالية  :-

)1(  عند  تعامل العميل  مببالغ  كبرية  .

)2(  عند  اإلدراك  بعدم  توافر  معلومات  كافية  
عن  أحد  العمالء .

َالية توثيق   )3(  عند حدوث  تغيري جوهرى  يف 
بالعميل.   اخلاصة   املعلومات 

بواسطة   سدادها   يتم   مبالغ   أي   تسجيل   د- 
العميل  بشكل  نقدي  إذا  كان  جمموعها يزيد عن 
) 50.000( أو ما يعادهلا من العمالت األجنبية 
او سداد  مبالغ  صغرية متكررة أو جمزءة أقل من 
) 50.000جنيه  (  وذلك  يف سجالت  خاصة  .

هـ  -  عدم التعامل مع  األشخاص جمهويل اهلوية  
أو ذوى  األمساء  الصورية  أو  الومهية  أو  البنوك  

أو  الشركات الومهية .

عالقة   حول   معلومات   على   احلصول    : ثالثا 
-: العمل  

أ .  جيب أن تكون الشركة مطالبة باحلصول على 
املعلومات بشأن الغرض  والطبيعة  املقصودة  من  

عالقة  العمل  .

بتطبيق  مطالبة   الشركة  تكون  أن  جيب  ب .  
عالقة   خيص   فيما   الواجبة  العناية  إجراءات 

. العمل  

الواجبة  العناية   إجراءات  تشمل  أن  جيب  ج. 
عالقة  فترة  طوال  جتري   اليت  العمليات  فحص 
إجرائها  يتم  اليت  العمليات  أن  من  للتأكد  العمل 
 ، الشركة  لدى  املوجود  العميل   ملف  مع   تتفق 
ومصدر  خماطره   وملف    ، نشاطه   وطبيعة  

. األموال  

بتحديث  تقوم  أهنا  من  التأكد  الشركة  على  د. 
يتم  اليت  املعلومات  أو   البيانات  أو  املستندات 
احلصول عليها خالل عملية  تنفيذ العناية الواجبة  
املوجودة   السجالت  مراجعة  خالل  من   وذلك  
من  العالية   املخاطر   ذات   للفئات   وخاصة  

. العمل   أو عالقات   العمالء  

رابعا :  املـــخـــاطــر :-

على الشركة تنفيذ إجراءات عناية واجبة مشددة 
من  العالية  املخاطر  ذات   بالفئات  يتعلق  فيما 

. العمليات   أو  العمل  أو عالقات  العمالء 

خامسا : التعرف على العميل :-

سواء   ( العميل  على  التعرف  الشركة  على  جيب 
كان  العميل  مستدميا أو عميال  عرضيا أو شخصا 
طبيعيا او اعتباريا او ترتيبا قانونيا( والتحقق من 
هوية  العميل  من  خالل  املستندات  او  البيانات  

او املعلومات  املعتمدة  .

هوية  على  التعرف  بيانات  إجراءات   : سادسا 
نشاطه:-   وعلى  الطبيعي   الشخص 

العميل   على   التعرف   بيانات   تشمل   أن    )1(
 -: األيت  

أ - اإلسم الكامل  للعميل .

ب- جنسيته  وتاريخ  ومكان  امليالد .

ج -  الرقم الوطىن لألشخاص السودانيني .

د- رقم  جواز  السفر  بالنسبة  لألشخاص غري  
السودانيني  .

إقامته   ملكان   والدائم   احلايل   العنوان   هـ- 
. الفعلية  

وأى   وطبيعتها   العمل   عالقة   من  الغرض  و- 
يف   ضرورة   الشركة   ترى   أخرى   معلومات  

. عليها   احلصول  

)2( يتعني على شركات التأمني يف حالة التعامل 
مع األشخاص ناقصي أو عدميي األهلية احلصول 
علي املستندات املتعلقة هبم ومبن ميثلهم قانونا ، 
حسب مقتضي احلال ، وذلك وفقا ألحكام البند 

)1( من هذه الفقرة.

)3( يف حال تعامل الشركة مع شخص موكل من 
العميل فيجب احلصول واالحتفاظ بصورة مصدق 
عنها، كما جيب التعرف والتحقق من هوية العميل 
والوكيل طبقا إلجراءات التعرف على هوية العميل 

املنصوص عليها يف هذه الالئحة.

سابعا: إجراءات التعرف على الشخص االعتباري 
وعلى نشاطه :-

الشخص  علي  التعرف  بيانات  تشمل  أن   )1(
األيت:ـ االعتباري 

)أ ( امسه وشكله القانوين .

)ب ( عنوان مقره ونوع النشاط الذي ميارسه .

)ج( رأمساله وتاريخ ورقم تسجيله لدي اجلهات 
املختصة.

)د( رقمه الضرييب وأرقام اهلواتف اخلاصة به.

)ه( الغرض من عالقة العمل وطبيعتها.

)و( أمساء املالكني وعناوينهم وحصص ملكيتهم.

)ز( أمساء املفوضني بالتوقيع عنه.

)ح( األحكام اليت تنظم السلطة امللزمة للشخصية 
االعتبارية أو الترتيب القانوين.

)ط( أي معلومات اخري تري الشركة ضرورة يف 
احلصول عليها 

)2( أمساء وعناوين الشركاء واملسامهني الذين 
تزيد نسبة مسامهتهم عن )%10( من رأس مال 

الشركة.

)3( أن يتم التحقق من وجود الشخص االعتباري 
واملفوضني  املالكني  وأمساء  القانوين  وكيانه 
بالتوقيع عن طريق املستندات الالزمة وما تتضمنه 

مثل:ـ معلومات  من 

)أ( عقد التأسيس والنظام األساسي.
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عام  مسجل  عن  الصادرة  الشهادات  )ب( 
ت  كا لشر ا

)ج( شهادة رمسية صادرة عن جهة خمتصة يف 
حال كون الشركة مسجلة يف اخلارج 

وجود  علي  الدالة  املستندات  على  احلصول   )4(
لألشخاص  االعتباري  الشخص  من  تفويض 
به  عالقتهم  وطبيعة  ميثلونه  الذين  الطبيعيني 
إلجراءات  طبقا  ونشاطهم  هويتهم  على  والتعرف 
التعرف على هوية العميل ونشاطه املنصوص عليه 
عدم  من  والتحقق  املادة  هذه  من   )1( البند  يف 
واحلصول  معهم  التعامل  دون  قانوين حيول  مانع 

تواقيعهم. من  مناذج  على 

ثامنا: التحقق من صحة البيانات واملعلومات :-

االطالع  اإلسالمية  التأمني  شركة  على  جيب  أ( 
العميل  هوية  على  للتعرف  الرمسية  الوثائق  علي 
وطبيعة نشاطه مع احلصول علي نسخة من هذه 
الوثائق موقعة من قبل املوظف املختص مبا يفيد 

األصل. طبق  نسخة  أهنا 

اختاذ  اإلسالمية  التأمني  شركة  على  ب ( جيب 
البيانات  صحة  من  للتحقق  املناسبة  اإلجراءات 
وذلك  العميل  من  عليها  حصلت  اليت  واملعلومات 
يف  مبا  هبا  وموثوق  حمايدة  مصادر  خالل  من 
ذلك االتصال باجلهات املختصة املصدرة للوثائق 

. البيانات  هلذه  املثبتة  الرمسية 

تاسعا: التعرف على املستفيد احلقيقي مبا يلي:-

هوية  من  للتحقق  مناسبة  إجراءات  اختاذ   )1(
أو  بيانات  على  كاالطالع  احلقيقي  املستفيد 
وبيانات  وثائق  من  عليها  احلصول  يتم  معلومات 
بأهنا  الشركة  لدي  القناعة  تولد  وحبيث  رمسية 

احلقيقي. املستفيد  هبوية  علم  على 

)2( الطلب من العميل تقدمي تصريح خطي فيه 
هوية املستفيد احلقيقي وحبيث يتضمن التصريح 

على األقل معلومات التعرف على هوية العمالء 

اليت  األحكام  حول  معلومات  على  احلصول   )3(
تنظم عمل الشخص االعتباري مبا يف ذلك هيكل 

عليه. املسيطرة  واإلدارة  امللكية 

التأمني  وأنواع  احلياة  علي  للتأمني  بالنسبة   )4(
األخرى املرتبطة باإلستثمار ، جيب التعرف علي 
أيضا.  منه  والتحقق  التأمني  وثيقة  من  املستفيد 
حيث ميكن أن يتم ذلك بعد تأسيس عالقة العمل 
مع حامل الوثيقة ، اال انه يف مجيع هذه احلاالت 
أو قبل حلول  التعرف والتحقق عند  جيب ان يتم 
موعد االستحقاق أو الوقت الذي ينوي فيه املستفيد 
االستفادة بأحد احلقوق اليت ختوهلا له الوثيقة.

هوية  من  التأمني  شركات  تتحقق  ان  جيب   )5(
أثناء  أو  فبل  احلقيقيني  واملستفيدين  العمالء 
لعمالء  عمليات  تنفيذ  أو  العمل  عالقة  تأسيس 

. ضيني عر

عاشرا: التصرف نيابة عن العميل.

جيب على الشركة بالنسبة لكافة العمالء أن حتدد 
بالنيابة عن شخص  يتصرف  العميل  كان  اذا  ما 
َاخر ، وجيب عندئذ ان تتخذ من اإلجراءات ما 
ميكنها من احلصول علي بيانات التعرف الكافية 

للتحقق من هوية ذلك الشخص.

حادي عشر: الفشل يف استكمال إجراءات العناية 
الواجب:-

اذا مل تستطع الشركة االلتزام باجراءات العناية 
الواجبة السابق بياهنا جيب مايلي:ـ

أ( أال يسمح هلا بفتح احلسابات أو بدء عالقات 
العمليات  تنفيذ  أو  العمل 

ب( ان تقرر جدوي التقدمي باخطار لالشتباه.

ثاين عشر: العمالء احلاليني :-

العناية  التزامات  بتطبيق  الشركة  تقوم  ان  جيب 
الواجبة خبصوص العمالء احلاليني علي املخاطر 
اخلاصة هبم ، وان تقوم باجراءات العناية الواجبة 

علي هذه العالقات احلالية يف التوقيت املناسب.

عناية  ايل  حتتاج  اليت  احلاالت  عشر:  ثالث 
- : . صة خا

)أ( األشخاص املهددون سياسيا:

1( جيب على الشركة وضع نظام الدارة املخاطر 
بالنسبة لألفراد املعرضني للمخاطر حبكم عملهم 
أو املستفيدين احلقيقيني الذين ينتمون هلذه الفئة.

2( جيب احلصول على موافقة اإلدارة العليا على 
انشاء عالقة مع هؤالء األفراد.

3( جيب احلصول على هذه املوافقة عند اكتشاف 
املستفيدين احلقيقيني أصبح  أو  العمالء  أحد  ان 

معرضا لتلك املخاطر .

4( جيب على الشركة اختاذ إجراءات كافية ملعرفة 
احلقيقيني  واملستفيدين  العمالء  ثروة  مصادر 
الدستورية  مناصبهم  حبكم  للمخاطر  املعرضيني 

)السياسية(

دقيق  بشكل  تتابع  ان  الشركة  على  جيب   )5
. العمالء  هؤالء  مع  معامالهتا  ومستمر 

) ب( تصنيف العمالء ذوي املخاطر املرتفعة:-

عمالئها  كافة  تصنيف  الشركة  على  جيب 
بغسل  املتعلقة  املخاطر  درجة  حسب  ومنتجاهتا 

مايلي: مراعاة  مع  اإلرهاب  ومتويل  األموال 

1( طبيعة  العميل  ونوعية  نشاطه  .

2( طبيعة  اخلدمة  الىت  ستقدمها  الشركة .

3( املوقع  اجلغرايف للعميل  أوالعمليات  التأمينية  .

4( الوسيلة الىت يتم عن  طريقها  تقدمي اخلدمة  
أستخدام   على   املعتمدة  الوسائل  ذلك  ىف   مبا 

التقنيات  احلديثة  .

)ج( العمالء اللذين ينتمون  لدول ال تتوافر لديها 
األموال   غسل   عمليات   ملكافحة  مناسبة  نظم  

-: األرهاب  ومتويل  

1( جيب على شركة التأمني االسالمية أن  توىل 
أشخاص  مع   تتم   الىت  للعمليات  عناية  خاصة 
مناسبة   نظم  لديها   يتوفر  ال  دول  ىف  يتواجدون 
ملكافحة  عمليات  غسل  األموال  ومتويل  اإلرهاب  .

أن   األسالمية   التأمني   لشركة  تبني  إذا    )2
ال  أعاله   )1( البند   إليها  ىف   املشار  العمليات 
عليها  فيجب  واضحة  إقتصادية  ملربرات   تستند 
خلفية   على  للوقوف  الالزمة   اإلجراءات   إختاذ 
الظروف املحيطة هبذه العمليات  وأغراضها  وأن  

. نتائج  ذلك  ىف سجالهتا   تسجل 

االسالمية  التأمني  شركة  تلتزم  أن   جيب    )3
بإخطار الوحدة  عن  املعامالت  الىت  يشتبه ىف  
متويل   أو  األموال   غسل  مبتحصالت  تتعلق  أهنا 
تتم   مل   أم   املعامالت  هذه  متت  سواء  اإلرهاب 
وجيب أن  يتم  اإلخطار قبل  إمتام  العملية  أو 

. اإلشتباه  قيام   فور 

جمموعة   توصيات   تطبق   ال  الىت  الدول  )د( 
-: املاىل   العمل 

عناية  توجيه  االسالمية  التأمني  شركة  على   )1
خاصة  لعالقات  األعمال  والعمليات  الىت  تتم 
يتواجدون   أو  إىل   ينتمون  الذين  األشخاص  مع  
ىف  دول  ال  تطبق  ىف  دول  ال تطبق  توصيات 
جمموعة  العمل املاىل أو تلك  الىت  ال  تطبقها  
الشخصيات   ذلك   ىف   مبا   املطلوبة   بالكفاءة  

. األخرى  املالية   واملؤسسات   اإلعتبارية  

2(  جيب أن  تكون  لشركة  التأمني  األسالمية  
إعالم   من   للتأكد   مطبقة   فعالة   إجراءات  
بنقاط   املتعلقة   باملخاوف   املالية   املؤسسات  
غسل   مكافحة   أنظمة   ىف   املوجودة   الضعف  
. األخرى  الدول   اإلرهاب ىف   ومتويل   األموال  

3(  جيب   التحرى  بشأن  خلفية  وغرض  هذه  
العمليات  بقدر اإلمكان  إذا  مل  يكن  هلا  هدف  
إقتصادى  أو  قانوين واضح  ، وجيب أن  تكون  
متاحة   التحريات   هذه   ملثل   الكتابية   النتائج  
ملساعدة  السلطات  املختصة  ) كاجلهات  الرقابية  
وجهات  إنقاذ القانون   ووحدة  التحريات  املالية  

( و املراجعني .
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1. ملخص.
إىل  يشري  والرقايب”  التنظيمي  “اإلطار  مصطلح 
الصلة  ذات  احلكومية  واملنشورات  اإلجراءآت  كل 
مبوضوع التنظيم والىت مت نشرها  أو الىت إتيحت 
التشريعات  ذلك  يف  مبا  عليها،  لإلطالع  للعامة 
واإلصدارات  واملؤشرات  والقوانني  واملنشورات 
الىت يصدرها “املنظم” املخول له باألمر كالبنك 
واملؤسسات  املصريف  القطاع  حالة  يف  املركزي، 
كمؤسسات  املايل  بالشمول  املعنية  املؤسسية 

األصغر.   التمويل 

أغلب األطر الرقابية والتنظيمية  للمؤسسات املالية 
لتقدمي  بإبتكارات  تسمح  ال  العامل  يف  الرمسية 
التصديق   حدود  يف  إال  للفقراء،  املالية  املوارد 
لبعض الفروع الىت ختصص هلذا الغرض. ويعترب 
األطر  ضمن   األصغر  التمويل  مؤسسات  إدخال 
الرقابية والتنظيمية القائمة للمصارف واملؤسسات 
املالية حتديا كبريا على مستوي العامل. علما بأن 
التجارب العاملية يف هذا اإلطار تنوعت ولكن غلب 
التمويل  ومؤسسات  املصارف  بني  الفصل  عليها 

وتنظيمية خمتلفة.  رقابية  أطر  األصغر يف 

هذه الورقة التعريفية إهتمت بدور متخذي القرار 
مؤسسات  عرب  املايل  الشمول  قاعدة  توسيع  يف 
تنظيم  كيفية  على  وركزت  االصغر  التمويل 
مؤسسات التمويل االصغر، وماذا جاء يف مثل هذا 
النوع من التنظيم يف التجربة السودانية. وخلصت 
بني  الفصل  السودانية  التجربة  قوام  بأن   الورقة 
وتضمن   األصغر،  غري  والتمويل  األصغر  التمويل 
تقدم  مؤسسات  والتنظيمي  الرقايب   اإلطار 
من  الودائع  تقبل  ومؤسسات  فقط،   التمويل 
يف  الفصل  مت  كما  التمويل،  تقدمي  مع  عمالئها 
الشروط بني مؤسسات التمويل اأًلصغر اإلحتادية 
)الىت تعمل يف كل الواليات( والوالئية )الىت تعمل 
تعمل يف حملية  )الىت  واملحلية  واحدة(  والية  يف 

الوالية(.   داخل 

رقابيا  إطارا  وضع  السودان  أن  من  الرغم  وعلى 
مؤسسات  لقيام  الطلب  ليب  حمكما  وتنظيميا 
السودانية حىت  التجربة  أن  إال  اأًلصغر،  للتمويل 
وتنظيميا  رقابيا  إطارا  تضع  مل  اليوم  تاريخ 
التمويل  تقدم  الىت  املالية  املؤسسات  ملجموعة 

واملتوسطة. الصغري 

2. األطر الرقابية ومؤسسات التمويل األصغر 

أهداف تنظيم مؤسسات التمويل األصغر تنحصر 
األصغر  التمويل  خدمة  مقدمي  أن  ضمان  يف 
)مؤشرات  واألمان  واجلودة  باحلصافة  يتميزون 
أخذ   مع   ، واحلاكمية(  السيولة  و  املال  رأس 
الودائع  )ضمان  باملخاطر  يتعلق  فيما  احليطة 
سوق  وضمان  الودائع(  تقبل  الىت  للمؤسسات 

وسهولة  املنافسة  لضمان  ترتيبات  )عرب  منافس 
الدمج وغريها(، ومحاية املستهلكني  )الشفافية 
وضمان  وغريها(،  التمويل  منح   يف  والعدالة 
املؤسسات  عرب  األصغر  التمويل  خدمات  إنتشار  

اخلدمة(.  مقدمي  لكل  معوقات  وجود  )عدم 

هنالك جدال الزال مستمرا يف كيفية تطويع الرقابة 
اإلحترازية املصرفية لكي تشمل مؤسسات التمويل 
املال  راس  حبجم  يتعلق  فيما  خاصة  االصغر، 
اقل من  نشاطات  املؤسسات هلا  وأن هذه  خاصة 
نشاطات املصارف التجارية. فضال عن أن هنالك 
املال   راس  كفاية  شرط  يكون  أن  بضرورة  نقاش 
ملؤسسات  التمويل األصغر أضعف من املؤسسات 
يف  املواصفات  سهولة  وكذلك   التجارية،  املالية 
اإلدارة  جمالس  يف   والتعيني  املؤسسات  إدارة 

األخرى.  املصرفية  الشروط  من  وغريها 

الطــرق  العامليــة  النظــم  أثبتــت  العمــوم  وعلــى 
التاليــة يف إدخــال مؤسســات التمويــل األصغــر يف 

األطــر الرقابيــة ملقدمــي اخلدمــات املاليــة:

1. إدخال التمويل األصغر ضمن القوانني والنظم 
املصرفية احلالية: بعض مقدمي اخلدمة للفقراء 
كمصارف  تنظيمها  مت  الكبرية  املؤسسات  من 
املرونة يف قوانني املصارف  وتبعا لدرجة  جتارية. 
ميكن أيضا إدخال مؤسسات التمويل األصغر الىت 
إجراء  مع  املصارف،  قانون  ضمن  الودائع  تقبل 
من  املجموعة  هذه  تناسب  الىت  التعديالت  بعض 

املؤسسات. 

األصغر:  التمويل  ملؤسسات  قانون خاص  خلق   .2
بعض الدول عملت بنظام القانون اخلاص. وعلى 
الرغم من أن هذا القانون فصل ليتناسب وطبيعة 
بالتمويل األصغر، إال أن تنسيق  املتعلقة  املخاطر 
التمويل األصغر مع اإلطار املصريف يشكل حتديا 
حقيقيا، حيث أنه رمبا يشمل املؤسسات اليت تقبل 
الودائع أو رمبا كل املؤسسات مبختلف أنواعها. ويف 
كل األحوال فإن النشاطات املسموح هبا للمؤسسات 
املالية يف كل إطار ينبغي أن تكون واضحة لتفادي 
تقدمي التصريح للمؤسسات اليت  ال ينبغي أن تكون 
ضمن هذا اإلطار التنظيمي أو ذاك  وتأخذ فوائد 
ال تستحقها مثل سهولة الدخول يف القطاع املايل 

دون أن تكون أهل لذلك . 

األصغر  التمويل  ملؤسسات  اإلستثناءآت  تقدمي   .3
املؤسسات  هذه  التزام  بعد  املصريف  القانون  من 
ببعض الشروط والترتيبات.  مثل أسس راس املال 
إختيار  وأسس  وامللكية  املال   رأس  وكفاية  األدين 
ومتطلبات  العليا  اإلدارة  و  اإلدارات  وجمالس 

الودائع(   تقبل  الىت  املؤسسات  )يف  السيولة 

لكل  إطار  بوضع  يقوم  الذي  األسلم  والنظام  
جمموعة من مقدمي اخلدمة كال منها هلا نشاطات 

مصدقة  يف أطر تنظيمية خمتلفة. والسودان  واحد 
من الدول اليت وضع املؤسسات اليت تقبل الودائع 
عن  بعيدا  واحد  إطار  يف  الودائع  تقبل  ال  والىت 
اإلطار الذي حيكم العمل املصريف، مع التفريق بني 
وتعترب  لكل جمموعة.  التنظيمية  واألطر  الشروط 
يوغندا الدولة األويل يف أفريقيا الىت فصلت إطار 
الودائع، من  تقبل  باملؤسسات الىت  رقايب خاص 
تلك الىت ال تقبل الودائع بعيدا عن اإلطار االرقايب 
النوع من األطر  الفعلية هلذا  والقيمة  للمصارف. 
الذي يفصل املؤسسات و يضع إطار لكل جمموعة 
هو أنه يعمل على تركيز النشاطات مبا  يتفق مع 
درجة املخاطرة لكل جمموعة من مقدمي اخلدمة. 
ملستوى  تبعا  آلخر  إطار  من  بالتحول  يسمح  كما 
اخلدمة.  ملقدمي  حيدث  أن  ميكن  الذي  التطور 
مثال ميكن لواحد من األطر حتديد العمل يف كل 
النشاطات من الودائع والدخول يف املعامالت ذات 
األجنبية،  بالعمالت  والصفقات  العاملية  الصبغة 
املعامالت  وليس  الودائع  آخر  إطار  حيدد  بينما 
بتقدمي   ثالث يسمح  وإطار  العاملية،  الصبغة  ذات 
التمويل فقط )كما هو احلال يف مؤسسات التمويل 

األصغر الىت ال تقبل الودائع(.  

3. مالمح التجربة العاملية 

وضعت دول أفريقية مثل الكنغو وأفريقيا الوسطي 
جمموعة  وتشاد  واجلابون  اإلستوائية  وغينيا 
األصغر  التمويل  مؤسسات  هبا  قسمت  قوانني 
فقط،   التمويل  تقدم  مؤسسات  أقسام:  لثالثة 
ومؤسسات  عمالئها،  من  الودائع  تقبل  مؤسسات 
قسمت  موزمبيق  أن  كما  اجلمهور.   ودائع  تقبل 
الىت  املؤسسات  جمموعة  ملجموعتني:  األطر 
الرقابة اإلحترازية )مصارف  التصريح مع  تأخذ 
واملجموعة  اإلئتمان(  مجعيات  و  األصغر  التمويل 
الىت تأخذ التصريح وتراقب عرب البنك املركزي 
اإلدخار  ومجعيات  القروض  تقدمي  )برامج 

األطر التنظيمية والرقابية لمؤسسات التمويل األصغر

بروفيسور بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم
رئيس وحدة التمويل األصغر، 

بنك السودان المركزي. 



العدد الثالث  مارس  2015

40

بحوث و دراسات

واإلئتمان(. وطبقت دول آسيا وأوروبا )البوسنة، 
اليت  للمؤسسات  رقابية  أطر  وطاجاكستان( 
عن  بعيدا  الودائع(  تقبل  )ال  فقط  التمويل  تقدم 

الودائع.   تقبل  الىت  املؤسسات 

4. مالمح التجربة السودانية

م   2007 مارس  يف  املركزي  السودان  بنك  قام 
بإنشاء وحدة متخصصة ىف التمويل األصغر كجهة 
رقابية و إشرافية وتطويرية لقطاع التمويل األصغر 
بالبنك.  العليا  لإلدارة  مباشرة  تتبع  بالسودان 
التمويل  وحفز  تشجيع  إىل  الوحدة  هذه  وهتدف 
لتقدمي  كأداة   ) اإلسالمي  النهج  )على  األصغر 
اخلدمات املالية للفقراء والشرائح الضعيفة ماليا 
وترقية  الفقر  حدة  وختفيف  إقتصاديا  والناشطة 
إىل  هتدف  كما  االقتصادية.  التنمية  وتطوير 
البنوك  األصغر من خالل  التمويل  تقدمي  تشجيع 
عملية  لتسهيل  املصرفية  غري  املالية  واملؤسسات 
موارد  من  املستهدفة  للشرائح  التمويل  انسياب 
أهم  ومن   . احلكومي  وغري  احلكومي  القطاع 
ومؤسسات  للمصارف  املؤسسي  التطور  أهدافها  
التمويل األصغر من خالل برامج التدريب وتطوير 
التمويل  زيادة  يف  تسهم  الىت  املؤسسية  النظم 
إطار  املؤسسية إصدار  الطرق  ومن هذه  للقطاع. 

األصغر.   التمويل  ملؤسسات  وتنظيمي  رقايب 

التمويل  بني  الفصل  قوامها  السودانية  التجربة 
غري  املستوي  على  املؤسسي  والتمويل  األصغر 
والتنظيمي  الرقايب   اإلطار  أن  كما  األصغر. 
تضمن مؤسسات تقدم التمويل فقط،  ومؤسسات 

التمويل.  تقدمي  مع  عمالئها  من  الودائع  تقبل 
الوقت  يف  والتنظيمي  الرقايب  اإلطار  يسمح  ومل 
احلايل للمؤسسات بقبول ودائع اجلمهور، إال أنه 
من املأمل أن يتم ذلك بعد التأكد من إستمرارية  
جتربة مؤسسات التمويل األصغر بصورة مستدامة 

ومرحبة.  

املركزي  السودان  بنك  أصدر   2011 العام  يف   
التمويل  ملؤسسات  والتنظيمي  الرقايب  اإلطار 
األصغر ) تقبل و ال تقبل الودائع(.  ومشل اإلطار 
شروط تسجيل املؤسسات والشروط األخرى مبا يف 
ذلك راس املال وخطة العمل املحدة ب 5 سنوات 
واهليكل اإلداري واملراشد املنظمه للعمل الداخلي 
للمدراء  الذاتية  والسرية  واحلسابات  ومراجعة 
وأعضاء جمالس اإلدارات، علما بأن اإلطار أجاز 
واإلحتادات  املسامهة  وشركات  العامة  للهيئات 
واجلمعيات اإلئتمانية وأي جهة إعتبارية حيددها 
متويل  مؤسسة  تنشأ  بأن  املركزي  السودان  بنك 

والتنظيمي.  الرقايب  اإلطار  هدى  على  أصغر 

كما قسم اإلطار الرقايب والتنظيمي املؤسسات إىل 
كاآليت:  رأمساهلا  وحدد  وحملية  ووالئية  إحتادية 
ىتقبل  الىت  لإلحتادية  سوداين  جنيه  مليون   20
الودائع،  تقبل  الىت  للوالئية  مليون  الودائع، و10 
و 4 مليون للمحلية الىت تقبل الودائع، بينما حدد 
التقبل  الىت  لإلحتادية  مليون  التنظيمي  اإلطار 
الودائع، و700 ألف للوالئية الىت التقبل الودائع و 
500 ألف للمحلية الىت التقبل الودائع. كما حدد 
شروط التسجيل بالتسجيل املبدئي والنهائي وإذن 

العمل.  ممارسة 

والرقابية   التنظيمية  الضوابط  شروط  ومشلت 
أيضا محاية املودعني بالتسجيل يف صندوق ضمان 
واإلحتفاظ  الودائع  تقبل  الىت  للمؤسسات  الودائع 
بإحتياطي من الودائع ال يقل عن %5 من الودائع 
واإلحتفاظ بنسبة  سيولة داخلية ال تقل عن 10% 
ال  الودائع  إلمجايل  سيولة  ونسبة  الودائع،  من 
تقل عن %40، ونسبة كفاية راس املال األساسي 
ال   تقل عن %10 من األصول اخلطرة    ونسبة 
كفاية رأس املال األساسي تقل عن %8 من إمجايل 
إلتزامات الودائع، ونسبة كفاية رأس املال الكلي ال 
تقل عن %12 من إمجايل األصول اخلطرة. كما 
صنف اإلطار متطلبات املخصصات حسب املخاطر 
السداد  )تأخر  عادية  كأصول  األصول  وتصنيف 
)تأخر  املستوي  دون  وأصول  يوما(،   30 حيت 
يوما(، ومشكوك  يوما إىل 180  السداد من 31 
يوما(،   180 إىل   91 من  السداد  )متأخر  فيها 

فأكثر(. يوما  السداد 181  )تأخر  ومعدومة 

5. اخلامتة

تسمح  مل  املالية  للمؤسسات  الرقابية  األطر 
إال يف حدود  املؤسسي،  املايل  للشمول  بإبتكارات 
اإلطار  هذا  يف  العاملية  التجرب  إختلفت  ضيقة. 
وقدمت جتارب متباينه، ولكن غلب عليها الفصل 
ذات  األصغر  التمويل  ومؤسسات  املصارف  بني 
اخلصوصية يف التمويل ويف اجلهات املستهدفة يف 

خمتلفة.  أطر 

وضع   يف  الفصل  طريقة  أيضا  السودان  إنتهج  
التمويل  ملؤسسات  والتنظيمي  الرقايب  اإلطار 
األصغر الىت تقبل وال تقبل الودائع )كال بشروطة 
الرقايب  اإلطار  عن   بعيدا  الداخلية(  اخلاصة 
اإلطار  كما  قسم  ككل.  املصريف  باجلهاز  املتعلق 
الرقايب والتنظيمي املؤسسات إىل إحتادية ووالئية 
وحملية وحدد رأمساهلا، وحدد شروط التسجيل 
العمل  وإذن ممارسة  والنهائي  املبدئي  بالتسجيل 
سنبغي  الودائع  تقبل  اليت  املؤسسات  أن  وأوضح 
أن تتعامل فقط مع عمالئها يف هذا اإلطار. كما 
وضع شروطا للمؤسسات لكي تترقي من مؤسسات 
ويعترب  الودائع.  تقبل  ملؤسسات  الودائع  تقبل  ال 
السودان هبذا اإلطار واحدا من الدول النامية الىت 
بصورة  األصغر  للتمويل  مؤسسات  لقيام  أطرت 
اإلطار.  هذا  األمثلة يف  من  واحد  وقدمت  جيدة 

اإلطار  تستكمل  أن  ينبغي  السودانية  التجربة 
الرقايب والتنظيمي ملؤسسات التمويل األصغر وأن 
للتمويل  وتنظيمي  رقايب  إطار  بوضع  أيضا  تقوم 
األصغر،  التمويل  مع  ليتكامل  واملتوسط  الصغري 
التمويل  عميل  لترقي  مواتية  الفرصة  تكون  ولكي 
التمويل  مث  الصغري  التمويل  مراتب  إىل  األصغر 
املتوسط بشروط حمددة تناسب كل جمموعة على 
حدة. هذا األمر حمل دراسة بني كاتب هذا املقال 

املجال.  يف  واخلرباء  الباحثني  من  وجمموعة 
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املالية  للرقابة  العامة  اهليئة  رعاية  حتت   
إلدارة  املصرية  اجلمعية  مع  بالتعاون  و 
واإلحتاد  للتأمني  املصري  واإلحتاد  املخاطر 
امللتقى  بالقاهرة  أقيم  للتأمني  العريب  العام 
املخاطر يف اخلامس  األول إلدارة  الإلقليمي 
هذا  ويعد   .2015 فرباير  من  والعشرين 
بعملية  يتعلق  فيما  نوعه  من  األول  امللتقى 
من  يقارب  ما  حضره  املخاطر،وقد  إدارة 
العربية.  التأمني  قيادات  من  مسؤول   300
هذه  على  الضوء  تسليط  إىل  امللتقى  وهدف 
األفراد  اإلدارة احلساسة سواء على مستوى 
مستوى  على  أو  عام  بشكل  حياهتم  يف 
أنشطتها  مزاولة  يف  واملؤسسات  الشركات 
اإلدارة  يترتب على هذه  وما  بشكل خاص   
من مهام ضرورية إلستمرار انشطه الشركات 
وانتظامها، والتأكيد على أن شركات التأمني 
اإلدارة   هذه  نشاء  ال  حوجه  األكثر  هي 
معايري  على  املحافظة  لضمان  وتسخريها 
إلستقرار  الالزمة  بالدرجة  والسالمة  األمن 
بتنوع  اإلقليمي  املجتمع  يف  األنشطة  خمتلف 

فئاته ومعامالته.

العريب  العام  لالحتاد  العام  األمني  افتتح   
امللتقى  روؤف  عبداخلالق  األستاذ  للتأمني 
بإلقاء كلمة  عرف من خالهلا أمهية إدارة 
وثائق  محلة  حبماية  وارتباطها  املخاطر 
من  التأمني  خرباء  به  يقوم  وما  التأمني 
فعال  دور  من  وكتواريني  ومعاينني  معيدين 
أوضح  كما  ومواجهتها.  املخاطر  إدارة  يف 
أن اداره املخاطر ضرورية يف إدارة األزمات 
داخل املؤسسات لقدرهتا على توقع األخطار 

والعمل على جتنب اخلسائر النامجة عنها.

  مث حتدث الدكتور عادل منري نائب رئيس 
اللجنة  وعضو  املالية  للرقابة  العامة  اللجنة 
التأمني  ملراقيب  الدويل  باالحتاد  التنفيذية 
ونائب رئيس جملس اإلدارة للعمليات وشؤون 
الفتا  للتأمني  القابضة  بشركة مصر  التأمني 
إنشاء  ضرورة  إىل  اإلفتتاحية  كلمته  يف 
املؤسسات  أنواع  شىت  يف  للمخاطر  إدارة 
بإدارة  هتتم  دائمة  فنية  وجلنة  والشركات، 
املخاطر يف كل من االحتاد املصري والعريب 
اإلنذار  على  تعمل  آلية  من  اإلدارة  متثله  ملا 
وإعتربهذه  األخطار  ضد  للوقاية  املبكر 
اإلدارة كأحد أهم اإلستثمارات يف املستقبل.

قطب  عبدالرؤوف  األستاذ  إلقاء  ذلك  تلى   
رئيس اإلحتاد املصري للتأمني وعضو جملس 

التكافل  لشركات  العاملي  اإلحتاد  إدارة 
جملس  رئيس  ونائب  اإلسالمي  والتأمني 
السعودي  املصري  التأمني  بيت  شركة  إدارة 
اليت  اإلفتتاحية  كلمته  هبا  املنتدب  والعضو 
امللتقى  هذا  أمهية  أن  خالهلا  من  صرح 
ما  على  الضوء  تسليط  أمهية  من  مشتقة 
يستجد من متغريات وأحداث على الساحتني 
املحلية والدولية ترتبط مبجال إدارة املخاطر 
الوسائل فعالية يف احلد  أكثر  والتعرف على 
من املخاطر كوضع معايري لألمن والسالمة 
هذه  أمهية  على  والتنبيه  املؤسسات  داخل 
عن  الناجتة  اآلثار  تاليف  يف  ودورها  اإلداره 

املخاطربشىت أنواعها.

  واختتم األستاذ شريف سامي رئيس جملس 
املالية ،الراعية  للرقابة  العامة  اهليئة  إدارة 
للملتقى اإلقليمي  بكلمه  حتدث فيها عن دور 
التشريعات  من  ملجموعة  وضعها  يف  اهليئة 
املتخصصة إلثراء مفهوم  إدارة املخاطر على 
مستوى جمالس اإلدارات يف شركات التأمني 
إجنازه  على  تعمل  جديد  قانون  خالل  من 
ملعاجلة ثغرات قانون التأمني املعمول به اآلن. 
املصرية  احلكومة  دور  أمهية  إىل  لفت  كما 
املخاطر  الالزمة جبدية  بالتوعية  القيام  يف 
استشارة  وضرورة  املؤسسات  تواجه  اليت 

الملتقى برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية

إدارة المخاطر ضرورة البد منها 

إعداد : األستاذ/ أحمد سراج
مصر - القاهرة

عبدالخالق روؤف - األمين العام لإلتحاد العربي للتأمين
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إعداد  يف  وإشراكها  املتخصصة  املؤسسات 
اخلطط املالئمة ملواجهة هذه األخطار.

  بدأت فعاليات امللتقى يف جلسته األوىل بعنوان 
“دور خرباء تقييم املخاطر ومعاينة اخلسائر 
الدكتورعادل  برئاسة  األضرار”   وتقدير 
وضع  مناقشة  أمهية  إىل  أشار  الذي  منري 
يترتب  ملا  األوىل  اجللسة  يف  املعاينة  خرباء 
على اخلرباء من دور حيوي يؤثر على كل من 
الشركات والعمالء على حد سواء قبل بداية 
التأمني ويف اإلكتتاب وبعد التأمني وأمهيته يف 

تسوية اخلسائر.

األوىل  اجللسة  يف  املحاضرين  أول  وكان    
إدارة  جملس  رئيس  اجلشي  وليد  األستاذ 
وحتدث  العرب،  املعاينون  شركة  ومؤسس 
عن إرتباط كل وثيقة تأمني وكل عالقة خارج 
التأمني  وأن  سببية،  بعالقة  ايضا  التأمني 
يرتبط على اخلصوص حبالة ترقب اخلطر 
احلالة  هذه  جتنب  إمكانية  وعدم  وتوقعه، 
جتنب  أجل  من  ما  نشاط  توقف  ألن  كلية 
اخلطر هو يف حد ذاته يعد خطرا، وأوضح 
على  يرتكز  اخلرباء  دور  ان  حماضرته  يف 

وحتليل  اخلطر  على  التعرف 
مصادره ومن مث درس إحتماالت  
ينتج عن حدوثه،  حتققه وماقد 
اخلطر  مسببات  بتصنيف  وقام 
إىل ثالثة أنواع إعترب أن أمهها 
وضرب  البشري،  املسبب  هو 
التعرف  أمهية  لتبيان  مثال 
السليم للخطر عن نقاش خرباء 
التأمني حول السبب لوقوع اخلطر 
وقد اشار اليهم جبماعة السبب 
األكرب مبلك خسر معركته بسبب 
تطاير  إىل  أدى  حصان  إنزالق 
هو  فما  فارسه،  ووقوع  حدوته 
هذا  خسارة  يف  األكرب  السبب 
احلصان  إنزالق  هو  هل  امللك؟ 
وقوع  أنه  أم  حدوته  تطاير  أم 

الفارس من عليه.

وركز يف معرض حماضرته على 
أمهية حصول اخلرباء التوصيف 
على درجة موسوعية من املعارف 
مؤهال  ليصبح  أنواعه  بشىت 

للقيام بدوره بشكل حمترف.

اجلمل  هاين  األستاذ  جاء  مث    
املخاطرة  عن  نبذة  ليعطي 

)Risk( ومفهومها حيث يرى أن إستخدمها 
كما  املستقبلي  احلذر  خيص  ما  يالئم 
كهندسة  اخلاصة  التعامل  ادوات  إستعرض 

املخاطر وإدارهتا.

إنشاء  عن  أديب  مسري  املهندس  وحتدث   
مجعية خرباء التأمني اليت أشهرت يف 2008 
وما مت من اجتماعات مع قادة التأمني خالل 
إنشاء هذه اجلمعية واليت هتدف إىل تكوين 
األصعدة  على  التأمني  خلرباء  قوى  متثيل 
بعض  واستعرض  رمسية،  والغري  الرمسية 
إجنازاهتا  اليت متثلت يف حضور املؤمترات 
اخلرباء  متعلقات  إىل  والوصول  والندوات، 
املالية  وزارة  مع  واملسامهة  الشركات،  لدى 
ثورة  أحداث  من  املتضررين  تعويض  يف 
املخاطر  إدارة  أمهية  إىل  يناير.وأشار   25
توفري  يف  القومي  اإلقتصاد  على  وتأثريها 
العملة األجنبية املنصرفة على تغطية خسائر 
األخطار، وقام بتقسيمها إىل ثالثة اساليب 
نقل  أو  تقليله،  اخلطر،  منع  يف  تنحصر 

اخلطرإىل جهات أخرى متخصصة.

•  وتلى انتهاء اجللسة األوىل من امللتقى عدة 

مناقشات من احلضور كان ابرزها ما حتدث 
أمهية  حول  قطب  عبدالرؤوف  األستاذ  عنه 
معاجلة  تعطيه  وما  املخاطر  تقييم  خرباء 
اخلسائر من مصداقية لشركات التأمني لدى 
العمالء، وصرح انه قد مت إجتماع صفوة من 
اخلرباء وممثلي اإلحتاد وكذلك ممثلي هيئة 
واملواصفات  املعايري  على  لإلتفاق  الرقابة 
الالزم توفرها يف اخلبري حىت يصبح مؤهال 

للحصول على الترخيص.

أول  مدير  الشيخ  أمحد  املهندس  ناشد  كما 
على  مصر  اليانز  شركة  يف  املخاطر  إدارة 

التعاون والتنسيق مع إدارات الدفاع املدين.

إدارة  اإلكتواريني يف  دور اخلرباء   “ كان    •
برئاسة  الثانية  اجللسة  عنوان  هو  املخاطر” 
إدارة  جملس  رئيس  غازي  حممد  الدكتور 
بدأ  الذي  احلياة  لتأمينات  مصر  شركة 
اخلطر  أن  إىل  باإلشارة  للجلسة  افتتاحيته 
للتأمني  شركات  وجود   مسببات  أهم  هو 
وركز على أمهية توقع اخلطر مسبقا هبدف 
تفرقها  من  بدل  مواجهته  يف  القوى  شحذ 
القدرة  لعدم  نتيجة  متعددة  جهات  على 
الدقيق ملصدره مما  التحديد  على 
تعرض  كما  فعاليتها  من  يضعف 
منه  تعاين  الذي  النقص  ملسألة 
كوادر  يف  العربية  التأمني  أسوق 
والتكلفة  االكتواريني  اخلرباء 

املرتفعة إلعدادهم.

حسني  األستاذ  وناقش    •
عبدالغفار اخلبري اإلكتواري إنشاء 
التأمني  املخاطر يف شركات  إدارة 
مفهومي  بني  وفرق  وأمهيتها 
أن  اخلطر واملخاطرة حيث أوضح 
اخلطر هو اإلحنراف عن املتوقع، 
بينما املخاطرة حتدث نتيجة عدم 
متخذي  لدى  واضحة  رؤية  توافر 
القرار. وعزى األمهية املتزايدة يف 
إنشاء إدارة لألخطار بعدة عوامل 
يف  العاملية  املالية  األزمة  منها 
2008 واملخاطر الطبيعية كإعصار 
 25 ثورة  أحداث  وكذلك  كاترينا 
شركات  من  عدد  وإهنيار  يناير 
والتقدير  التسعري  بسبب  التأمني 
بنسبة  لإلحتياطيات  اخلاطئني 

.90%

يف  الثالثة  اجللسة  بدأت    •
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األستاذ  برئاسة  فرباير   26 اخلميس  صباح 
املصري  اإلحتاد  رئيس  قطب  عبدالرؤوف 
التأمني  إعادة  دور صناعة   “ بعنوان  للتأمني 
يف إدارة املخاطر “. وأبرز قطب يف إفتتاحيته 
عصب  وأنه  التأمني  إعادة  أمهية  للجلسة 
تأمني  هناك  كان  ملا  ولواله  التأمني  شركات 
تكفلة  تفوق  قد  واليت  الضخمة  للمشروعات 
شركات  بعض   مال  رأس   طاقة  وثيقتها 
التأمني، كما أن إعادة التأمني متكن شركات 
من  عدد ممكن  ألكرب  اإلكتتاب  من  التأمني 
متوازنة  إنشاء حمفظة  وتساهم يف  األخطار 
لألعداد  القانوين  الضبط  على  وتعمل 
األخطار  لتفتيت  وسيلة  وهي  الكبرية، 
تساعد  كما  بفعالية،  للتأمني  قابلة  وجعلها 
التوازن  حتقيق  على  التأمني  إعادة  عملية 
حتملها   لتجنب  املختلفة  الدول  إلقتصاديات 
خالل  من  منفرد  بشكل  كارثي  خطر  نتائج 
وإعادة  التأمني  لشركات  الدويل  التكافل 

التأمني.

•  حتدثت األستاذة سامية حيدة يف اجللسة 
اخلطر  مع  التعامل  خيارات  عن  الثالثة 
بتفادي  بدءًا  حماور  ثالث  يف  وعرضتها 
حمورغريعملي  بأنه  عليه  وعلقت  اخلطر 
جتنبه  ميكن  ال  خطر  على  مثال  وضربت 
على  العمل  إىل  انتقلت  مث  الوفاة.  خبطر 
وانتهت  له،  خطط  ووضع  اخلطر  حتديد 
بنقل عبء  اخلطر جلهات متخصصة لتقود 
أيضا  هي  التأمني  شركات  أن  إىل  احلديث 
التعامل  أجل  من  وحتتاج  خلطر  معرضة 
جهات  إىل  األخرى  هي  عبئه  نقل  إىل  معه 
بعض  بإيضاح  وقامت  ايضا.  متخصصة 
شركات  هلا  تتعرض  اليت  األخطار  أنواع 
للقدرة  التأمني  شركة  فقد  كخطر  التأمني 
بغية  واإلحتفاظ هبم   العمالء  إجتذاب  على 
احلصول على أكرب نسبة ممكنة من السوق، 
مما قد يؤثر سلبا على مسعة الشركة. هناك 
ايضا أخطار مالية تتعلق باألرباح اليت ختص 
إستثمارية،  امليزانية، أخطار  املسامهني يف 

أو خطر تقلبات سوق األوراق املالية.

•  يف اجللسة الرابعة واألخرية ترأس املنصة 
اإلدارة  جملس  رئيس  موسى  عادل  الدكتور 
للتأمني.  مصر  لشركة  النتدب  والعضو 
دور  بني  التكامل   “ بعنوان  اجللسة  وكانت 
الصناعية  باملنشآت  والسالمة  األمن  معايري 
واخلدمية وصناعة التأمني يف إدارة املخاطر 

ما  موسى  وناقش   . اخلسائر”  من  واحلد 
التأمني  عمالء  بعض  إتكال  من  حيدث 
تعويض  أعباء  التأمني  شركات  حتمل  على 
خسائرهم اليت قد حتدث نتيجة تقصري يف 
واملالئم  االزم  اإلستعداد  من  بدال  احلرص 
قد  كما  اخلسائر،  هذه  مسببات  لتجنب 
تكون اخلسائر نتيجة عدم الوعي الكايف لدى 
الكوارث  مع  بالتعامل  املعنية  اجلهات  بعض 
تفاقم  يؤدي إىل  املمتلكات مما  اليت تصيب 

تأثرياهتا ونتائجها.

رئيس  ثابت  صفوان  املهندس  وحتدث   •
جهينة  شركات  جمموعة  إدارة  جملس 
كصانع  موقعه  من  الغذائية  للصناعات 
جتربته  عن  التأمني  شركات  عمالء  وأحد 
السليب  األثر  وعن  بعينها  تأمني  شركة  مع 
تعرضه  التجربةعند  هذه  لديه  تركته  الذي 
إال  شركته،  مصانع  أحد  إحتراق  لكارثة 
التأمني  صناعة  قيادات  مبوقف  أشاد  انه 
كالدكتورعادل منري على سبيل التحديد الذي 
قامت حتركاته بإعادة ثقة املهندس صفوان 

يف قطاع التأمني مبصروإيضاح موقف شركة 
ينطبق  ال  أنه  على  معها  تعامل  اليت  التأمني 
وعمل  املصرية  التأمني  شركات  عموم  على 
آثارهذه  ختطي  يف  مبساندته  القيام  على 
الكارثة. مث ناشد إىل التكامل بني دور معايري 
األمن والسالمة يف املنشئات الصناعية ودور 
كبرية  له من أمهية  يعد  ملا  التأمني  صناعة 
أن  إىل  ونبه  املخاطر،  عواقب  توزيع  يف 
وأنه  املكلفة  األولويات  من  والسالمة  األمن 
من املناط بالتأمني الوقاية من املخاطر قبل 
ضرورة  عن  وحتدث  وقوعها.  عند  حتملها 
وأن  التأمني  وخرباء  املصانع  بني  التنسيق 
يأخذ هذا التنسيق وضع شراكة، مما يهيئ 
معايري  على  للتفتيش  التأمني  خرباء  طلب 
الصناعية.  املنشئات  لدى  والسالمة  األمن 
وحثهم  الصناعة  لرجال  حبديثه  توجه  كما 
على أخذ معايري األمن والسالمة بأكرب قدر 
من اجلدية عند جلب املعدات وإنشاء املصانع 
كل  يف  العاملني  وتدريب  بكفاه  واالهتمام 
إدارة. مث عاد خماطبًا قطاع التأمني ومركزًا 

جانب من الحضور في الملتقي
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التغطية  تكلفة  تقدير  عدالة  أمهية  على 
يف  واإلجيابية  السرعة  ألمهية   ، التأمينية 
واحلد  املصانع  مع  للتعامل  القرارات  إختاذ 
التأمني،  شركات  بعض  لدى  املماطلة  من 

وضرورة الوفاء باإللتزامات.

على  قطب  عبدالرؤوف  األستاذ  وعقب   •
حسنات  من  بأن  صفوان  املهندس  حديث 
تنافس  ووجود  التأمني  شركات  عدد  ازدياد 
فيما بينها هي املصلحة العائدة على العمالء 
حيث يؤدي ذلك التنافس إىل تنامي اإلرادة 
بأسعار  خدمة  وإجياد  للتطوير  الدائمة 
الشركات  بعض  قصور  يغطي  مما  مالئمة 
العاملة يف قطاع التأمني ويدفعها إىل حتسني 
يف  تواجدها  على  احلفاظ  هبدف  أدائها 
العاينة  أمهية  ذكر  كما  التأميين.  السوق 
املهنية الكفؤ للمنشئات املؤمن عليها وفحص 
معايري السالمة واألمن هبا وضرورة التكامل 
وشدد  املدنية.  واألجهزة  التأمني  قطاع  بني 
على أن محاية حقوق محلة الوثائق هو املعيار 
األساسي الذي تقوم عليه هيئة الرقابة املالية 
يف  التأميين  النشاط  على  بالرقابة  املنوطة 

مصر.

قد  بأنه  موسى  عادل  الدكتور  كما صرح    •
بعض  شرعية  إحدامها  جلنتني  تشكيل  مت 
والدكتور  منري  عادل  الدكتور  أعضائها 
حممد غازي، واللجنة األخرى هي إستشارية 
بعضوية األستاذ عبدالرؤوف قطب والدكتور 
تقنينات  لدراسة  وآخرين  موسى  عادل 
فصول  وجود  هو  مييزها  ما  أهم  تأمينية، 
مستقلة لكل املهن املتعلقة بالنشاط التأميين 
حرصا على اإلرتقاء بكل أدوات التأمني ألعلى 
املستويات وعلى التكامل والتوافق فيما بينها.

حيصل  أن  على  التقنينات  هذه  تنص  كما 
خبري املعاينة على دراسة يف التأمني وشهادة 
مببادئ  إملامه  ضمان  ليتم  إختباره  بعد 

التأمني وأسسه الالزمة.

الدكتور  أضاف  نفسه  السياق  هذا  ويف    •
بني  بالدمج  قيامه  رغم  أنه  غازي  حممد 
أنه  إال  املعاينة  وخربة  التأمني  استشارية 
التشريعية  اللجنة  يف  إشتراكه  خالله  طالب 
وعدم  مستقبليا  بينهما  الفصل  بضرورة 
صالحية الدمج بينهما ملا قد ينتج عن هذا 

الدمج من تضارب يف املصاحل.

إلدارة  اإلقليمي  امللتقى  جلسات  ختام  يف   •
تكرمييه  جوائز  توزيع  وبعد  املخاطر 

ملحاضريه من قبل األستاذ عبدالرؤوف قطب 
عبداخلالق  واألستاذ  املصري  اإلحتاد  رئيس 
العريب،  العام  لالحتاد  العام  االمني  رؤوف 
توصيات  بتالوة  عبداخلالق  األستاذ  قام 
امللتقى واليت إشتملت على سبعة عشر توصية 
تركزت على التأكيد أن إدارة املخاطر ضرورة 
يف  املستجدة  املتغريات  ملالئمة  منها  البد 
جمتمعاتنا، وعلى حتمية وضع خطط وآليات 
كما  املؤسسات،  خمتلف  يف  املخاطر  إلدارة 
على  التعرف  أمهية  إىل  التوصيات  نبهت 
عليها  تقوم  دالئل  وتوفري  وتقييمه  اخلطر 
متاثل  ومعايري  املخاطر  إدارة  توجيه  عملية 
الدعوة  التوصيات  وتضمنت   .)iso( معيار 
إىل إصدار تشريعات تلزم املؤسسات بإنشاء 
جلنة  وإنشاء  باملخاطر،  خمتصة  إدارات 
املخاطر  بإدارة  تعىن  املصري  باإلحتاد 
إلدارة  املصرية  اجلمعية  عضويتها  يف  تضم 
التأمينية  الكوادر  بتأهيل  وطالبت  املخاطر، 
األمن  معايري  مراعاة  بأمهية  الوعي  ورفع 
تعاون  بناء  خالل  من  لديهم  والسالمة 
وكذلك  التأمني  وخرباء  مستشاري  مع  فعال 

األجهزة املدنية.

اإلتفاق  التوصيات إىل ضرورة  تعرضت  كما 
على معايري للترخيص خلرباء املعاينة وتوفري 
للكفائات  للوصول  تؤهلهم  تدريبية  مناخات 
الالزمة للحصول على الترخيص، حثت على 
اخلربة  لتطوير  الضرورية  اإلجرائات  إختاذ 
والتأكيد أمهية  العربية  البالد  اإلكتوارية يف 
عنهم،  الصادرة  التقارير  وأمهية  دورهم 
معيدي  إنتقاء  إىل  التأمني  شركات  دعت  و 
التأمني ممن يتمتعون مبالءة مالية وتصنيف 

جيد.

اجلمع  عن  النهي  التوصيات  تضمنت  كما 
وخبري  التأمني  استشاري  نشاط  مزاولة  بني 
بعدم  املهنتني  مزاولو  يتعهد  وأن  املعاينة 
املسامهة يف شركات الوساطة جتنبا لتضارب 
املصاحل وأن تتوىل هيئة الرقابة املالية بسداد 
أتعاب خرباء املعاينة لضمان حيادية اخلبري 
رسوم  بسداد  التأمني  شركات  إلتزام  مقابل 

للهيئة ملواجهة هذه األتعاب.

هذا  إنعقاد  لدورية  التوصيات  دعت  وأخريا 
امللتقى على أن يتضمن دراسة حاالت عملية 

خالله.

األزمات  إدارة  يف  ضرورية  املخاطر  اداره 
داخل املؤسسات لقدرهتا على توقع األخطار 

والعمل على جتنب اخلسائر النامجة عنها.

من  التأمني  شركات  متكن  التأمني  إعادة 
األخطار  من  ممكن  عدد  ألكرب  اإلكتتاب 

وتساهم يف إنشاء حمفظة متوازنة

ضرورة إنشاء إدارة للمخاطر يف شىت أنواع 
املؤسسات والشركات.

عبدالخالق رؤف

عبد الرؤف قطب

الدكتور عادل منير
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المصدر: أبوظبي - أحمد محسن
املنصوري  سعيد  بن  سلطان  املهندس  معايل  قال 
التأمني  هيئة  ادارة  رئيس جملس  االقتصاد  وزير 
العريب  املستويني  على  سباقة  االمارات  دولة  ان 
التكافلي  التأمني  صناعة  تنظيم  يف  واالقليمي 
التشريعات  من  اصدرت حزمة  التأمني  هيئة  وأن 
منها  التأمني  من  النوع  هذا  لتنظيم  والقرارات 
من  األول  يعد  الذي  التكافلي  التأمني  نظام 
الدول  مستوى  على  مشولية  واالكثر  عربيا  نوعه 
ظل  يف  التأمني  هيئة  أن  موضحا  االسالمية 
استمرار النمو االقتصادي يف دولة االمارات وتدفق 
من  العديد  حاليا  تدرس  األجنبية  االستثمارات 
استكمال  اىل  هتدف  اليت  واإلجراءات  اخلطوات 
وتعزيز القواعد القانونية والفقهية ملسرية التأمني 
والتقدم. التطور  من  مزيد  ودفعها حنو  التكافلي 

زايد  بن  منصور  الشيخ  رعاية مسو  وبدأت حتت 
الوزراء وزير شؤون  نائب رئيس جملس  آل هنيان 
التأمني اإلسالمي والذي  الرئاسة فعاليات مؤمتر 
فندق  )يف  يومني  مدى  على  التأمني  هيئة  تنظمه 
شعار  حتت  أبوظيب(  كورنيش  ـ  رجييس  سانت 
اإلسالمي«،  التأمني  قواعد  تطوير  وآفاق  »الواقع 
الرقابية واالشرافية  مبشاركة واسعة من اهليئات 
والشركات واخلرباء واملختصني يف كٍل من الوطن 

العريب والعامل اإلسالمي باإلضافة اىل املنظمات 
اإلسالمية  املالية  باخلدمات  املختصة  واملجالس 

العامل. مستوى  على 

القيادة  أن  االفتتاح  كلمة  يف  املنصوري  وأكد 
الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
هنيان، رئيس الدولة، حفظه اهلل، وأخيه صاحب 
نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  حممد  الشيخ  السمو 
رئيس الدولة، رئيس جملس الوزراء حاكم ديب، 
أعضاء  السمو  أصحاب  وإخواهنما  اهلل،  رعاه 
حترص  اإلمارات  حكام  لالحتاد  األعلى  املجلس 
املجاالت  كافة  يف  الشاملة  النهضة  حتقيق  على 
العلوم  على  االنفتاح  خالل  ومن  واملعرفة  بالعلم 
االقتصادية واملالية واالنسانية والثقافات العاملية.

تطور
وأضاف املنصوري أن مواكبة التطور العلمي وهنج 
التطوير والتحديث الذي تتبعه يف املجاالت كافة، 
كان هلما األثر البالغ يف وضع التنمية االقتصادية 
األولويات  ضمن  خاصة  التأميين  والتطوير  عامة 
على مستوى الدولة هبدف تعزيز النمو االقتصادي 
وتطويرها  التأمينية  الرعاية  خبدمات  واالرتقاء 

لتكون وفق أفضل املمارسات العاملية.

وأوضح أن انعقاد هذا املؤمتر املهم يأيت جتسيدا 

اإلمارات،  تشهده  الذي  االقتصادي  للتطور 
يف  التكافلي  التأمني  صناعة  حققته  ملا  وانعكاسا 
يف  كبريين  وانتشار  منو  من  واملنطقة  اإلمارات 
التعامالت  جتاوزت  أن  وبعد  األخرية،  السنوات 
إىل  واإلسالمي  العريب  العاملني  أسواق  حدود  هبا 

العامل. أسواق 

منصور  الشيخ  مسو  املؤمتر  راعي  حتيات  ونقل 
واملؤمتر  للمشاركني  ومتنياته  هنيان  آل  زايد  بن 

والنجاح. بالتوفيق 

العاصمة  يف  املؤمتر  هذا  عقد  أمهية  إىل  ولفت 
قيم  وإعالء  واإلخاء  التسامح  رمز  أبوظيب، 
احلديثة  والوسائل  األدوات  عن  للبحث  املحبة، 
صناعة  تطوير  طريق  يف  مهمة  انطالقة  لتحقيق 
عام. بشكل  التكافل  وصناعة  اإلسالمي  التأمني 

سبق
التأمني  ملسرية  املتتبع  أن  املنصوري  وأوضح 
سباقة  اإلمارات  أن  يالحظ  الدولة  يف  اإلسالمي 
عمل  تنظيم  يف  واإلقليمي  العريب  املستويني  على 
هيئة  أصدرت  إذ  التكافلي،  التأمني  صناعة 
التأمني يف السنوات املاضية حزمة من التشريعات 
التأمني  شركات  أعمال  لتنظيم  والقرارات 
التكافلي، منها نظام التأمني التكافلي، والذي يعد 

افتتح مؤتمر التأمين اإلسالمي في أبوظبي بمشاركة عربية وعالمية واسعة

المنصوري: اإلمارات سباقة في تنظيم صناعة التكافل

 سلطان المنصوري يتوسط الحضور خالل مؤتمر التأمين اإلسالمي -البيان
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األول من نوعه عربيا واألكثر مشولية على مستوى 
اإلسالمية. الدول 

عام  هناية  يف  بادرت  التأمني  هيئة  أن  وأضاف 
املنظمة  املالية  التعليمات  اصدار  إىل   2014
واملحاسبية  واالستثمارية  والفنية  املالية  لألنشطة 
إىل  هتدف  واليت  التكافلي،  التأمني  لشركات 
محاية حقوق مشتركي التأمني التكافلي، ومحاية 
مما  املستقبلية،  املخاطر  من  نفسها  الشركات 
مستوى  على  أيضا  األسبقية  لإلمارات  أعطى 
قياس  متطلبات  أحدث  تبين  يف  األوسط  الشرق 

االورويب. النموذج  حياكي  ومبا  املالية  املالءة 

ركنا  تشكل  اإلسالمي  التأمني  صناعة  أن  وأكد 
وأداة  اإلسالمي،  االقتصاد  أركان  من  أساسيا 
والنمو  االجتماعي  االستقرار  لزيادة  داعمة 

اإلسالمية. الدول  يف  االقتصادي 

التكافلي  التأمني  لتجربة  األبرز  االجناز  أن  وبّين 
يتمثل بنجاح التأمني التكافلي يف مواكبة املستجدات 
وتقدمي  املالية  املعامالت  جمال  يف  املعاصرة 
متطلبات  مجيع  احتواء  وعلى  املالئمة،  البدائل 
األزمات  ومواجهة  ومتغرياهتا  االقتصادية  احلياة 

الشريعة. بضوابط  اإلخالل  دون  والتحديات 

باخلرباء  دفع  النجاح  هذا  أن  املنصوري  ولفت 
صورة  رسم  إىل  املصلحة  وأصحاب  واملختصني 

وعامليا. إقليميا  ملستقبلها  متفائلة 

تحديات
صناعة  لواقع  املشرقة  الصورة  هذه  أن  وأكد 
نغضَّ  أن  تعين  ال  ومستقبلها  االسالمي  التأمني 
الكثرية  واملعوقات  الكربى  التحديات  عن  الطرَف 
اليت حتد من االرتقاء بفكر التأمني التكافلي فنيا 
أساسيات  لتعزيز  العمل سويا  بل جيب  وشرعيا، 
النواحي  من  ومتكينها  الصناعة  هذه  جناح 
القانونية والتنظيمية والشرعية لتقود دولنا ألعلى 
مراتب التقدم واالزدهار، ويف الوقت نفسه جيب 
الكتشاف  والسعَي  للمستقبل  شامل  تصور  وضع 
التحديات  التنفيذ لتجاوز  احللول ووضعها موضع 

والصعوبات.

وأوضح أن صناعة التأمني اإلسالمي متتلك فرصا 
كبرية للنمو واالنتشار عامليا، مشريا إىل أن انعقاد 
هذا املؤمتر يؤكد على أمهية املضي قدما لتطوير 
النمو  ظل  يف  خاصة  التكافلي،  التأمني  صناعة 
االقتصادي والفرص اهلائلة اليت تكتزن هبا أسواق 
دولنا. وأعرب عن أمله يف أن تكون بداية املرحلة 
املتوافق  العاملي  التأمني  سوق  تطور  يف  اجلديدة 
وعرب  أبوظيب  من  اإلسالمية  الشريعة  أحكام  مع 
االسالمية  الدول  أسواق  خيدم  مبا  املؤمتر  هذا 

واقتصاداهتا.

كلمة األزهر
أن  الشريف  األزهر  وكيل  ـ  شومان  عباس  وأكد 

األركان  مكتمل  بنظام  جاءت  اإلسالمية  الشريعة 
اهتم بكل مناحي احلياة وما ينفع الناس يف أمور 
التأمني  موضوع  أن  موضحا  ودنياهم.  دينهم 
التكافلي يعد من صور املعامالت املالية املستحدثة 
»التأمني  عليه  يطلق  ما  وهو  احلايل  العصر  يف 
التعاوين اإلسالمي« الذي يقوم على أسس ومبادئ 
األخطار  ومواجهة  والتكافل  التعاون  قيم  ترسيخ 
وحتمل آثارها املادية واألضرار اليت تلحق باملؤمن 

ممتلكاهتم. أو  هلم 

واقترح وكيل األزهر أن يتم اعتماد نظام الشركة 
بني  للعالقة  كأساس  املضاربة  نظام  عن  بديال 
املشتركني والقائمني على شركة التأمني، وقال: إن 
صاحب املال يف املضاربة ليس له حق التدخل ىف 
أنشطة املضاربة بعد انطالقها، وإمنا تكون مجيع 
التصرفات للعامل على تنمية مال املضاربة، حيث 
التأمني، خبالف الشركة  ميثله أصحاب شركات 
من  وتقبل  التصرف  من  أطرافها  متكن  فهي 
باشتراك  وتسمح  املضاربة  تقبله  ال  ما  الشروط 
اتفق  مىت  املختلفة  التصرفات  يف  املال  أصحاب 

املتعاقدين. بني  ذلك  على 

وأعرب عن أمله أن خيرج مؤمتر التأمني االسالمي 
العلماء  يف أبوظيب بتوصيات واقتراحات من قبل 
لالرتقاء  املشاركني  االقتصاد  وعلماء  واملفكرين 

منفعة  فيه  ملا  التكافلي  التأمني  دائرة  وتوسيع 
واإلسالمية. العربية  املجتمعات 

عبيد  إبراهيم  قدم  االفتتاحية  اجللسة  عقب 
الزعايب مدير عام هيئة التأمني ورقة عمل بعنوان 
»رؤية جديدة ألعمال التأمني التكافلي يف اإلمارات 
واملنطقة والعامل«، مؤكدا أن السوق اإلماراتية تعد 
من أكرب أسواق التأمني العربية من حيث إمجايل 
االقساط املكتتبة اليت تقدر حبوايل )33( مليار 
درهم خالل عام 2014 بنسبة منو %12 عن عام 
التأمني  شركات  استثمارات  زادت  فيما   2013
إىل )40( مليار درهم وبلغ عدد شركات التأمني 
العاملة يف الدولة )60( شركة تأمني فيما بلغ عدد 
شركات املهن املرتبطة بالتأمني ما يقارب )313( 

شركة.

عدد  ارتفاع  اىل  االحصائية  البيانات  تشري  بينما 
يف  شركة   )11( اىل  التكافلي  التأمني  شركات 
هناية عام 2014 بلغ جمموع رؤوس أمواهلا )2.3( 
يف  استثماراهتا  امجايل  ارتفع  فيما  درهم  مليار 
هناية عام 2014 ليصل اىل )3( مليارات درهم.

وقال الزعايب: إن الظروف والتحديات اليت عانت 
األزمة  بعد  خاصة  العاملية  املالية  االسواق  منها 
االسالمية  االقتصادية  األنظمة  بأن  أثبتت  املالية 
حل مناسب ملشاكل االسواق العاملية واليت جنحت 

40 مليار درهم استثمارات 60 شركة تأمين في الدولة
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األسواق  على  وسياساهتا  منهجياهتا  فرض  يف 
العاملية. املالية 

نمو
ولفت الزعايب إىل النمو امللحوظ لصناعة التأمني 
حداثة  رغم  والعامل  املنطقة  أسواق  االسالمي يف 
نشأته، موضحا أن دول جملس التعاون اخلليجي 
تساهم بالنسبة األكرب من إمجايل حجم التأمني 

التكافلي على الصعيد العاملي.

وجود  على  تدل  كافة  واملعطيات  االرقام  أن  وأكد 
على  التكافلي  التأمني  قطاع  يف  هائلة  منو  فرص 
التأمني  شركات  داعيا  والعامل،  املنطقة  مستوى 
وتعزيز  االستعداد  إىل  منها  العربية  وخاصة 
جهوزيتها من حيث املالءة املالية وكفاية رأس املال 
للقدرة  وذلك  البشرية  والكوادر  احلوكمة  وأنظمة 

الصعيد. هذا  على  قيادي  دور  لعب  على 

وقال الزعايب: إن هيئة التأمني تسعى لزيادة حجم 
على  التركيز  أمهية  مع  التكافلي  التأمني  أسواق 
نوعية الشركات وأمهية التوسع يف طرح املنتجات 
الفرص  من  املثلى  لالستفادة  التأمينية  واالدوات 

اهلائلة يف أسواق العامل.

سوق
وأكد أن دولة االمارات تتمتع بسوق هائلة ملنتجات 
كما  التكافلي،  والتأمني  االسالمي  االقتصاد 
اإلسالمي«،  االقتصاد  عاصمة  »ديب  مبادرة  أن 
للقطاعات  اإلسالمي  االقتصاد  قطاع  وإضافة 
للشركات  مثالية  فرصة  ديب،  القتصاد  املحورية 
لالستثمار يف أسواق دولة اإلمارات واالستفادة من 
كافة. املجاالت  يف  توفرها  اليت  والفرص  املزايا 

الوثائق  محلة  حقوق  محاية  ان  اىل  لفت  كما 
تقع  التأمني  وثائق  من  واملستفيدين  واملستهلكني 
اهليئة  وتسعى  التأمني  هيئة  أولويات  سلم  على 
جاهدة اىل حتقيق التوازن يف احلقوق والواجبات 

التأمينية. العملية  اطراف  كافة  بني 

تكافل
الذي  التكافلي  التأمني  نظام  أمهية  أن  وأكد 
القواعد  أرسى  قد  بأنه  تتجلى  اهليئة  أصدرته 
لتنظيم  الالزمة  والقانونية  الشرعية  واملبادئ 

مع  يتفق  ومبا  التكافلي  التأمني  شركات  اعمال 
االطار  حدد  أنه  كما  االسالمية.  الشريعة  احكام 
الرقابة  وجلان  واملضاربة  الوكالة  لنموذج  العام 
يف  واملسامهني  املشتركني  بني  والعالقة  الشرعية 

التكافلي. التأمني  شركة 

التأمني  لنظام  االساسية  املالمح  واستعرض 
 ،2010 عام  اهليئة  قبل  من  الصادر  التكافلي 
رئيسية  مبادئ  عدة  يشمل  النظام  أن  موضحا 
حصر  أمهها  الواردة  التكافلي  التأمني  ألعمال 
على  التكافلي  التأمني  أعمال  ممارسة  واقتصار 
شركات التأمني التكافلي ومنوذج الوكالة أو الوكالة 
اساس  على  املسددة  واالقساط  معا،  واملضاربة 
والفائض يف حساب  التكافل،  وحسابات  التربع، 
التأمني  وإعادة  احلسن،  والقرض  املشتركني، 

الشرعية. الرقابة  وجلان  التكافلي، 

تعليمات
وأكد مدير عام هيئة التأمني أن التعليمات املالية 
عام  هناية  الصادرة  التكافلي  التأمني  لشركات 
2014 جاءت الستكمال البناء الذي أرسته احكام 
التكافلي  التأمني  فأصبح  التكافلي  التأمني  نظام 
منظما من الناحية القانونية والتنظيمية باالضافة 

والفنية. املالية  االسس  اىل 

املالية  للتعليمات  الرئيسية  املالمح  واستعرض 
واملتمثلة باتباع املعايري الدولية للتقارير املالية عند 
يف  االفصاح  مستوى  ورفع  املالية  البيانات  اعداد 
املعلومات  وجودة  نوعية  وحتسني  املالية  التقارير 
دور  وتفعيل  الشركات  تعدها  اليت  والتقارير 
جملس االدارة يف كافة النواحي اليت يترتب عليها 
باالضافة  للشركة  الكلي  املستوى  على  خماطر 
واإلفصاح  الرقابية  التقارير  إىل حتقيق متطلبات 
التكافلي  التأمني  لشركات  واحلوكمة  والشفافية 
وذلك  التأمني،  لشركات  الفنية  النواحي  وتطوير 
مراجعة  يف  االكتواريني  اخلرباء  من  باالستفادة 
املخصصات الفنية وااللتزامات االكتتابية املترتبة 
املنتجات  تسعري  اىل  باالضافة  الشركة،  على 
التأمينية وقياس املالءة املالية ومراجعة سياسات 
املالية  املالءة  قياس  على  والتركيز  التأمني  اعادة 
اليت  املخاطر  كافة  وقياس  التأمني  لشركات 

هلا. تتعرض 

التأمين  قانون  صدور  توقع 
اإللزامي في 2016

هيئة  عام  مدير  الزعايب  عبيد  ابراهيم  توقع 
التأمني صدور قانون التأمني االلزامي خالل العام 
املقبل 2016 قائال إن مسودة مشروع القانون قد 
وإعداد  مراجعتها  حاليا  وجيري  بالفعل  اعدت 

املناسبة القانونية  بالصيغة  املشروع 

مؤمتر  هامش  على  تصرحيات  يف  الزعايب  وقال 
يف  فعالياته  انطلقت  الذي  االسالمي  التأمني 
التأمني  وثيقة  مراجعة  حاليا  جيري  انه  أبوظيب 
االعتبار  يف  أخذت  اهليئة  أن  اىل  الفتا  املوحدة 
ورشة  وانه سيتم عقد  التأمني  مقترحات شركات 
عمل قريبا واستمزاج آراء املشاركني قبل اعدادها 

النهائية. بالصيغة 

جلنة  تشكيل  حاليا  جيري  انه  الزعايب  وذكر 
شرعية حتت مظلة هيئة التأمني، معربا عن امله 
يف االعالن عن تشكيلها قبل هناية النصف االول 

احلايل. العام  من 

وأشار الزعايب اىل ان هيئة التأمني لفت نظر عدد 
االسعار  حرق  ظاهرة  بشأن  التأمني  شركات  من 

اليت انعكست سلبا على اداء هذه الشركات.

التأمني  وردا على سؤال حول مدى قدرة شركات 
على توفيق اوضاعها مع التعليمات املالية اجلديدة 
اليت اصدرهتا اهليئة مؤخرا وعلى وجه اخلصوص 
املحددة من قبل  واملدة  توزيع االستثمارات  حدود 
قادرة  الشركات  ان  أعتقد  الزعايب  قال  اهليئة 
على توفيق أوضاعها وفق املدد املحددة وان اهليئة 
سوف تتحاور مع الشركات ملساعدهتا على تطبيق 

التعليمات.

هامش المالءة
لتعليمات  الرئيسية  املتطلبات  أن  الزعايب  أكد 
املبادئ  على  باالعتماد  تتمثل  املالءة  هامش 
منوذج  واستناد  املالية  املالءة  لنموذج  االساسية 
هامش  يشمل  كما  املخاطر،  اىل  املالية  للمالءة 
املالءة املطلوب متطلبات احلد االدىن لرأس املال 
ومتطلبات مالءة رأس املال واملبلغ االدىن للضمان 
للشركات  املالية  املالءة  على  والرقابة  واالشراف 
الرئيسية  املخاطر  ومشول  وسنوي  ربعي  بشكل 
)خماطر  خاص  وبشكل  الشركة  تواجهها  اليت 
خماطر  والسيولة،  السوق  خماطر  االكتتاب، 

التشغيلية(. املخاطر  اىل  باالضافة  االئتمان 

من  الفنية  املخصصات  تقدير  يتم  أنه  وأوضح 
من  والتأكد  مراجعتها  ويتم  الشركة  ادارة  قبل 
للشركة  االكتواري  اخلبري  قبل  من  كفايتها  مدى 
ويصادق على ذلك كل من املدقق اخلارجي ورئيس 
املركز  اظهار  يتم  وبالتايل  الشركة  ادارة  جملس 
املايل احلقيقي للشركة بشكل اكثر عدالة من حيث 
االرباح الفنية للشركة وتقييم مدى كفاءة اإلدارة.
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أبوظبي – )مجلة التكافل والتأمين(
انطلقت يف أبوظيب األحد 9 مارس فعاليات مؤمتر 
التأمني اإلسالمي حتت رعاية مسو الشيخ منصور 
بن زايد آل هنيان نائب رئيس جملس الوزراء وزير 
التأمني اإلسالمي  الرئاسة مبشاركة صناع  شؤون 
التأمني  وخرباء  واالستثمارية  املالية  واملؤسسات 
مستوى  على  اإلسالمية  املالية  املعامالت  وفقهاء 

االمارات واملنطقة والعامل .

هيئة  عام  مدير  الزعايب  عبيد  إبراهيم  وقال 
التأمني إن يأيت يف مرحلة حامسة يف تطور صناعة 
واليت  العامل،  مستوى  على  اإلسالمي  التأمني 
املرحلة  يف  الصناعة  منو  مكونات  رصد  تتطلب 
املديني  على  تطورها  آفاق  عن  والبحث  احلالية 
األساسية  املتطلبات  توفري  عرب  والبعيد  املتوسط 
هذه  منو  استدامة  لضمانة  واملستقبلية  احلالية 
األسواق  واسعا يف  انتشارا  حققت  اليت  الصناعة 

. األخرية  السنوات  يف  العاملية 

وأضاف أن تنظيم هذا املؤمتر العاملي يأيت يف وقت 
الدولة  يف  اإلسالمي  التأمني  صناعة  فيه  حتقق 
كبريين  وانتشارا  منوا  العاملية  واألسواق  واملنطقة 
بسبب اتساع نطاق الطلب على منتجات هذا النوع 
من التأمني من قبل شرائح واسعة من العمالء يف 

أسواق العامل كافة .

اإلسالمي  التأمني  مؤمتر  أن  إىل  الزعايب  وأشار 
حظى بأمهية كبرية من خالل القضايا واملواضيع 
اليت ناقشها على مدى يومني وعرب مشاركة خنبة 
وفقهاء  التأمني  لشركات  التنفيذيني  املديرين  من 
املالية  املعامالت  جمال  يف  اإلسالمية  الشريعة 
على مستوى املنطقة والعامل إضافة إىل املنظمات 
واملجالس املالية العربية واإلسالمية املتخصصة .

واهليئات  الشريف  األزهر  علماء  شارك  وقد 
الشرعية يف الدول العربية واإلسالمية إىل جانب 
وشركات  العربية  الدول  يف  الرقابية  اهليئات 
التأمني الوطنية والعربية والعاملية يف هذا املؤمتر .

الدولة  يف  التكافلي  التأمني  صناعة  بأن  مؤكدا 
يف  كبريا  منوا  املاضية  السنوات  خالل  حققت 
االماراتية  التأمني  سوق  فيه  تعد  الذي  الوقت 
حيث  من  العريب  العامل  يف  التأمني  أسواق  أكرب 
املكتتبة، مشريا اىل ان محاية  امجايل االقساط 
حقوق محلة الوثائق واملستهلكني واملستفيدين من 
وثائق التأمني تقع على سلم أولويات هيئة التأمني 
احلقوق  يف  التوازن  لتحقيق  جاهدة  تسعى  اليت 
. التأمينية  العملية  أطراف  كافة  بني  والواجبات 

يف  التكافلي  التأمني  شركات  عدد  أن  إىل  مشريا 
دولة اإلمارات ارتفع اىل )11( شركة، بلغ جمموع 
رؤوس أمواهلا حوايل )3 .2( مليار درهم، فيما 
ارتفع امجايل استثمارات شركات التأمني التكافلي 

ات درهم يف هناية  مليار  ليصل اىل حوايل )3( 
عام 2014 .

االقساط  امجايل  التأمني  هيئة  عام  مدير  وقّدر 
عام  خالل  االمارايت  التأمني  قطاع  يف  املكتتبة 
2014 )33( مليار درهم بنسبة منو بلغت )12 يف 
املئة( عن عام ،2013 وزادت استثمارات شركات 
عدد  بلغ  فيما  درهم،  مليار   )40( اىل  التأمني 
شركة   )60( الدولة  يف  العاملة  التأمني  شركات 
املرتبطة  املهن  شركات  عدد  بلغ  حني  يف  تامني 

. شركة   )313( يقارب  ما  بالتأمني 

يهدف  اإلسالمي  التأمني  مؤمتر  أن  وأوضح 
التأمني  صناعة  ختدم  أهداف  مجلة  حتقيق  إىل 
صناعة  يف  النمو  فرص  تعزيز  أبرزها  اإلسالمي 
خالل  من  العامل  مستوى  على  اإلسالمي  التأمني 
من  للتطوير  الدافعة  والقوانني  التشريعات  وضع 
زيادة  يؤدي إىل  والشرعية مبا  القانونية  النواحي 
والعامل  املنطقة  يف  اإلسالمي  التأمني  أقساط 
وزيادة مسامهة التأمني يف الناتج املحلي للدول، 
التأمني  األسواق مبنتجات  ثقة  تعزيز  إىل  إضافة 
بالدور  والتعريف  التكافل  وخدمات  اإلسالمي 
املهم لقطاع التأمني التكافلي يف محاية االقتصاد 
الوطين ووفري احلماية االقتصادية ألفراد املجتمع 
.وأكد الزعايب أن هيئة التأمني تعمل جاهدة على 
الالزمة  والتنظيمية  التشريعية  القواعد  ارساء 
داخل  التكافلي  والتأمني  التأمني  سوق  لتنظيم 
تأميين  لنظام  أساسًا  معظمها  تعد  واليت  الدولة 

. اإلقليمي  املستوى  على 

ولفت إىل أهم القوانني والتعليمات اليت أصدرهتا 
اهليئة لتنظيم سوق التأمني االماراتية واليت متثلت 

التأمني  شركات  لرأمسال  االدىن  احلد  بنظام 
،2009 وتعليمات قواعد ممارسة املهنة لشركات 
لسنة  التكافلي  التأمني  ونظام   2010، التأمني 
وثائق  لتسويق  االسترشادية  والقواعد   2010،
التأمني عرب املصارف والبنوك ،2011 وتعليمات 
مطالبات  إدارة  وتعليمات   2011، التأمني  وكالء 
التأمني الصحي ،2011 وتعليمات مواجهة غسل 
ونظام  االرهاب ،2013  ومكافحة متويل  االموال 
املالية  والتعليمات   2013، لسنة  التأمني  وساطة 
لشركات التأمني لسنة ،2014 والتعليمات املالية 

. لسنة 2014  التكافلي  التأمني  لشركات 

التأمين التكافلي في اإلمارات
وقد تضمن برنامج مؤمتر التأمني اإلسالمي ورقة 
عمل حول الرؤية اجلديدة ألعمال التأمني التكافلي 
يف اإلمارات واملنطقة والعامل ألقاها إبراهيم عبيد 
ركزت  فيما  التأمني،  هيئة  عام  مدير  الزعايب 
الشرعية  والقواعد  األسس  على  األوىل  اجللسة 
)التكافلي(  اإلسالمي  التأمني  عليها  يقوم  اليت 
تطوير  كيفية  حول  الثانية  اجللسة  ومتحورت   .
األسس والقواعد الشرعية للعالقة بني املشتركني 
وشركة التأمني التكافلي من ناحية الضمانة واليت 

. للمشتركني  الشركة  تقدمها 

تقنني  أمهية  على  الثالثة  اجللسة  ركزت  بينما 
قطاع التكافل، فيما تتمحور اجللسة الرابعة حول 
احلوكمة يف شركات التأمني اإلسالمي، واجللسة 
اخلامسة على اطالع املشتركني على سري األعمال 
اشراكهم يف  وكيفية  التكافلي  التأمني  يف شركات 

واملالية على أعمال الشركة .  الفنية  الرقابة 

3 مليارات درهم استثمارات شركات التأمين التكافلي

معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير االقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين
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“اإلسالمي”  التكافلي  التأمني  سوق  نشاط  يسجل 
منذ  متسارعة  وبوترية  متواصال  منوا  قطر  يف 
شركات  بعض  حتول  درجة  اىل  سنوات،  بضع 
التأمني املسامهة العامة من التأمني التقليدي اىل 

التكافلي.

فشركة اخلليج للتأمني وإعادة التأمني حتولت منذ 
مخسة أعوام اىل النشاط اإلسالمي وأصبح إمسها 
التكافلي،  التأمني  وإعادة  للتأمني  اخلليج  شركة 
هذا  حيققه  الذي  الكبري  التنامي  ظل  يف  وذلك 
النوع من التأمني يف جمتمع صغري ما زال يوصف 
بـ “املحافظ” بالرغم من كل التطور واحلداثة اليت 
يشهدها، وبالرغم من كل هذه الزيادة يف أعداد 
عشرات  ميثلون  الذين  الوافدين  من  قطر  سكان 

والديانات. اجلنسيات 

يقول الشيخ عبد اهلل بن حممد بن جرب آل ثاين 
إن  التكافلي  اخلليج  شركة  إدارة  جملس  رئيس 
التأمني  نشاط  اىل  حتوهلا  بعد  تسعى  الشركة 
القطاع، مضيفا: سوق  ريادة هذا  اىل  اإلسالمي 
األسواق  من  وهو  واعد  قطر  التكافلي يف  التأمني 
املنطقة،  مستوى  على  جيدا  منوا  حتقق  اليت 
وبالتايل فإننا خنطط لإلستفادة بقوة من العوامل 

النمو. هذا  وراء  تقف  اليت  املحفزة 

وكانت شركة اخلليج التكافلي قد تأسست قبل أكثر 
التأمني  من 35 عاما، وهي من كربيات شركات 
املسامهة العامة القطرية املدرجة يف بورصة قطر.

ويرى املحلل اإلقتصادي القطري صاحل الشمالن 
أن ما يساهم يف النمو القوي للتأمني التكافلي يف 
قطر هو أن هذا النوع من النشاط التأميين يوفر 
للناس إحتياجاهتم يف األوقات الصعبة ومن خالل 
أحكام الشريعة اإلسالمية، وبالتايل فهو ال يركز 

على عامل الربح فحسب.

بتركيز  للتوجه  التكافلي  اخلليج  شركة  وختطط 
منتجات  إجياد  حنو  املقبلة  املرحلة  خالل  أكثر 
جديدة مبتكرة للتأمني اإلسالمي يف السوق املحلي 
يف  املتراكمة  خرباهتا  من  مستفيدة  القطري، 
عقود. ثالثة  مدى  على  التقليدي  التأمني  نشاط 

هناك  التكافلي،  اخلليج  شركة  اىل  وباإلضافة 
شركة مسامهة عامة أخرى للتأمني التكافلي هي 
عن  فضال  للتأمني،  القطرية  اإلسالمية  الشركة 
كشركة  البورصة  خارج  زالت  ما  أخرى  شركة 

خاصة. مسامهة 

عامة  ثالثة شركات مسامهة  هناك  ذلك،  وغري 
تقليدية للتأمني هي شركة قطر للتأمني والقطرية 
العامة للتأمني والدوحة للتأمني، وهلذه الشركات 

التكافلي. للتأمني  فروع 

وباإلضافة اىل هذه الشركات، هناك عدة شركات 

للتأمني تعمل حتت مظلة مركز قطر للمال مبوجب 
عربية  لشركات  كفروع  خاصة  وأحكام  تراخيص 

وعاملية.

التأمني  سوق  حقق  فقد  الشمالن،  لصاحل  ووفقا 
بنسبة  منوا  والتكافلي  التقليدي  بشقيه  القطري 
أقساط  حجم  ليقفز   ،2014 العام  خالل   20%

ريال. مليارات   7 من  أكثر  اىل  التأمني 

وقال الشمالن إن نشاط التأمني التكافلي يستحوذ 
هذه  إمجايل  من  ريال  مليارات   3 قرابة  على 

األقساط.

وأوضح الشمالن أن التأمني التكافلي يف قطر ليس 
يف منافسة مع التأمني التقليدي، موضحا أن لكل 
نوع عمالءه. وقال: إن كانت بعض شركات التأمني 
التكافلي قد سحبت بعض العمالء واألقساط من 
كون  اىل  يعود  ال  ذلك  فإن  التقليدية،  الشركات 
التقليدي  التأمني  من  بالتحول  يرغبون  هؤالء  أن 
وفرت  الشركات  تلك  ألن  ولكن  اإلسالمي،  اىل 
منافسة،  بأسعار  تكافلية  تأمينية  منتجات  هلم 
نظريهتا  حققتها  ما  يفوق  منوا  حتقق  جعلها  ما 

التقليدية.

وتابع الشمالن قوله إن اإلقتصاد القطري وفرص 
وما  متسارعة،  بوترية  تنمو  قطر  يف  األعمال 
الكثري من  التأمني سيجين  أن قطاع  من شك يف 
إستمرار هذا األداء املتصاعد مع إجتاه الدولة اىل 
بدء تنفيذ الكثري من املشروعات العمالقة املتعلقة 

.2022 مبونديال 

املشروعات  هذه  إن  القول  اىل  الشمالن  ومضى 
الواقع %70 من أعمال أقساط شركات  تشكل يف 
التأمني غري السيارات، موضحا أن سوق التأمني 
بدأت  حيث  التطور،  من  مزيدا  ينتظر  القطري 
ملنتجات  فاعلية  أكثر  تسويقية  سياسات  تظهر 
يقومون  تأمني  وسطاء  وجود  التأمني، فضال عن 

القطاع. يف  معينة  خدمات  بشراء 

حتت  العاملية  التأمني  شركات  كانت  إذا  وفيما 
مظلة مركز قطر للمال قد أثرت سلبا على شركات 
باإلجياب،  الشمالن  يرد  مل  الوطنية،  التأمني 
قائال إن تلك الشركات مل تترك أي أثر سليب على 
شركات التأمني القطرية، ألن املنافسة يف التجارة 
مع تاجر واحد هي ذات املنافسة مع 50 تاجرا يف 
آن،.. املهم مستوى نوعية اخلدمة أو املنتج الذي 

وسعره. تقدمه 

يف  قطري  مستثمر  وهو  اخلليفي  ناصر  ويرجع 
أسهم قطاع التأمني النمو الكبري الذي حيققه سوق 
إستقطاب  من  ومتكنه  قطر  يف  التكافلي  التأمني 
عمالء لشركات تأمني تقليدية اىل أكثر من سبب 
النوع  هذا  على  القائمة  الشركات  قيام  أبرزها 

تسويقية  وخطط  أفكار  عدة  بتنفيذ  التأمني  من 
مستوى  حتسني  عن  فضال  حديثة،  وتطويرية 
اىل  بالتايل  أدى  ما  ملنتجاهتا،  الفنية  اخلدمات 
إيرادات  وإرتفاع  التأمينية  التغطية  جودة  حتسن 
قطاعي  يف  خصوصا  هبا  املتعلقة  اإلستثمارات 

واألسهم. العقار 

إزاء  التفاؤل  من  كبريا  قدرا  اخلليفي  ويبدى 
يف  التكافلي  التأمني  سوق  ومنو  تطور  إستمرار 
قطر، متوقعا يف هذا اخلصوص ظهور حتالفات 
وشراكات إستراتيجية جديدة يف هذا السوق يؤدي 
التأمينية  واملنتجات  اخلدمات  جودة  تعزيز  اىل 
اليت يوفرها للعمالء واملتوافقة مع مبادئ وأحكام 

اإلسالمية. الشريعة 

ويعتقد اخلليفي أن مثل هذه التحالفات قد تساعد 
التأمني  منتجات  على  املتزايد  الطلب  تلبية  يف 
التكافلي اليت ميكن أن تتميز بتوفري سلة متنوعة 
من فرص اإلدخار والفرص اإلستثمارية اجلاذبة 
اليت حتظى مبزايا فردية وعائلية، عدا عن برامج 
خالل  من  املحتملة  املخاطر  أنواع  ضد  احلماية 
املنازل  العام، مثل تكافل  التكافل  توفري منتجات 
واملمتلكات. واملركبات  البحري  والتكافل  والصحة 

التأمني  مستقبل  كبرية جتاه  ثقة  اخلليفي  ويبدي 
التكافلي يف قطر قائال: “أعتقد أن نشاط التأمني 
على  قريبا  يكون  قد  ما  يوما  سيتفوق  التكافلي 

التقليدي”. التأمني 

يف  املدرجة  املسامهة  التأمني  شركات  وحققت 
بورصة قطر أرباحا صافية يف 2014 بلغت قيمتها 
يف  ريال  مليارات   3 مع  مقارنة  ريال  مليار   2.1
2013، وإحتلت شركة قطر للتأمني املرتبة األوىل 
بأرباح قيمتها مليار ريال، فيما إحتل قطاع النقل 
املرتبة الرابعة بأرباح صافية قيمتها ملياري ريال 
إرتفاعا من 1.7 مليارا يف 2013، وجاءت شركة 
أرباحا  حققت  عندما  األوىل  املرتبة  يف  املالحة 

ريال. مليار  بقيمة 

التأمين التكافلي بقطر نمو  %20  و أقساط بأكثر من 7 مليارات ريال.
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شارك الدكتور حمىي الدين عفيفي، األمني 
العام ملجمع البحوث اإلسالمية، بورقة حبثية 
يف مؤمتر أبو ظيب الذي ُعقد يف الثامن من 
بفندق “سانت رجييس  مارس اجلاري  شهر 
كورنيش أبوظيب” حتت رعاية الشيخ منصور 
جملس  رئيس  نائب  هنيان،  آل  زايد  بن 

الوزراء، وزير شئون الرئاسة.

سعيد  بن  سلطان  املؤمتر  فعاليات  وافتتح 
عنوان  حتت  االقتصاد،  وزير  املنصوري، 
التأمني  قواعد  تطوير  وآفاق  “الواقع 
اإلسالمي” والذي عقدته هيئة التأمني بدولة 

اإلمارات املتحدة.

وقدم األمني العام ملجمع البحوث ورقته حتت 
عليها  يقوم  اليت  والقواعد  “األسس  عنوان 
التأمني اإلسالمي التكافلي”، وناقشت الورقة 
عدة حماور تدور حول كون قطاع التأمني من 

القطاعات األساسية للنظام االقتصادي.

وأصبح التأمني جزًءا مكماًل للنظام املصريف 
األصول  حيث  من  أمهية  عنه  يقل  ال  بل 
املالية،  املوارد  حيث  ومن  لديه  املتداولة 
شركات  استطاعت  اليت  السيولة  وخباصة 
الذي  األمر  إليها ومجعها،  الوصول  التأمني 
دولة  ألي  االقتصادي  التقدم  درجة  جعل 
تقاس مبدى تقدم صناعة كل من املصارف 
والتأمني واألعمال يف األنشطة املختلفة نظًرا 
حالة  هتيئة  يف  عليها  الكبري  العتمادهم 

الطمأنينة واألمان ملشروعاهتم املختلفة.

ُأطروحته  خالل  “عفيفى”  واستعرض 
اليت  الشرعية  والقواعد  األسس  البحثية، 
يقوم عليها التأمني اإلسالمي التكافلي واليت 

اإلسالم،  يف  التكافل  “مشروعية  منها: 
وأسس  اإلسالمي،  التأمني  ومفهوم  ونشأة 
التأمني اإلسالمي التكافلي، وقواعد التأمني 
التأمني  وحتديات  التكافلي،  اإلسالمي 
اإلسالمي التكافلي، وسبل النهوض بالتأمني 

اإلسالمي التكافلي، وغريها من املحاور”. 

النهوض  سبل  طرح  إىل  البحث  يف  وانتهى 
بالتأمني اإلسالمي التكافلي واليت منها “إزالة 
القضايا يف  من  االلتباس حول شرعية عدد 
األسس  وبيان  اإلسالمي  التعاوين  التأمني 
واليت تربز  له  الشرعية احلاكمة  والضوابط 
التأمني  وبني  بينه  اجلوهرية  االختالفات 
االختالفات  هوة  تقليل  كذلك  النقدي، 
التعاوين  التأمني  صناعة  يف  الشرعية 
االجتهاد  على  التركيز  خالل  من  اإلسالمي 

اجلماعي من خالل املجامع الفقهية”.

وأشار البحث إىل أمهية إنشاء وتطوير بنية 
التعاوين  التأمني  لصناعة  مالئمة  شرعية 
اإلسالمي، فليس من املعقول لدول إسالمية 
أن تتبىن تشريعاهتا الدفع بالتأمني التقليدي 
التعاوين  التأمني  أمام  املعوقات  ووضع 

اإلسالمي.

أن  اإلسالمية  الدول  على  جيب  أنه  وأكد 
اإلسالمي،  التعاوين  للتأمني  حاضنة  تكون 
باإلضافة إىل تفعيل دور الرقابة الشرعية يف 
صناعة التأمني التعاوين اإلسالمي من خالل 
فاعلية وكفاءة هيئات الرقابة الشرعية داخل 

شركات التأمني التعاوين اإلسالمي.

المصدر : وكاالت

في مؤتمر أبوظبي  .. عفيفي يناقش أسس التأمين اإلسالمي التكافلي

 الدكتور / محيى الدين عفيفي 
األمين العام لمجمع البحوث اإلسالمية
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الظهران )مجلة التكافل والتأمين(
املصرفية  حجم  إن  مصرفيون  خرباء  قال 
دوالر،  ترليون   1.5 بلغ  العامل  يف  اإلسالمية 
متوقعني أن يصل حبلول عام 2015 ما يقارب 2.1 
ترليون بنسبة منو 30 يف املئة. وكشف مدير مركز 
اإلسالمي  والتمويل  املصرفية  للدراسات  التميز 
مبعهد البحوث جبامعة امللك فهد للبترول واملعادن 
توجه  عن  الشلهوب  صالح  الدكتور  بالظهران 
التنفيذي  للماجستري  برنامج  اجلامعة الستحداث 
املدربة  الكوادر  لتوفري  اإلسالمية  املصرفية  يف 
هناك  أن  وبَيّن  باململكة.  العمل  لسوق  واملؤهلة 
اململكة  يف  اإلسالمية  للمصرفية  كبريًا  توسعًا 
حيث زادت أعداد البنوك اإلسالمية خالل العشر 
السنوات األخرية وكذلك شركات التأمني التعاوين 
وسوق الصكوك، وأيضًا هناك توجه إلطالق سوق 
القطاع  يف  اإلسالمية  املنتجات  وانتشرت  للسلع، 
املصريف بشكل كبري وملحوظ، مبينًا أن نسبة منو 
بنحو  تقدر  اململكة  يف  لدينا  اإلسالمية  املصرفية 

سنويًا.  30%

اإلسالمي  االقتصاد  معهد  عميد  قال  جهته  من 
قربان  عبداهلل  الدكتور  عبدالعزيز  امللك  جبامعة 
أن املصرفية اإلسالمية تنتشر بكثرة يف السعودية 
هذه  وتعترب  وبريطانيا،  اخلليج  ودول  وماليزيا 
البلدان من البلدان األكثر تطبيقا ملفهوم املصرفية 
السباقة  الدول  من  تعترب  فماليزيا  اإلسالمية، 
اجلانب  يف  خصوصًا  تطبيقها  يف  والرائدة 
التشريعي وأيضًا فيما يتعلق يف األنظمة، وكذلك 
بريطانيا تعترب من الدول اليت أضافت للمصرفية 
يف  الكبرية  خبربهتا  نوعية  إضافة  اإلسالمية 
اململكة  يف  لدينا  أما  التقليدي،  املصريف  املجال 
فاجلانب الشرعي يعترب األقوى على مستوى دول 
الدول  هذه  بني  العالقة  أن  إىل  مشريًا  العامل، 

تكاملية. عالقة  تعترب 

للمصرفية  الكاملة  القيادة  أن  قربان  وأضاف 
اململكة وهي ماضية  اإلسالمية ال بد أن تكون يف 
بعني  أخذنا  إذا  خصوصًا  وبقوة  االجتاه  هذا  يف 
االعتبار أن السيولة النقدية يف مجيع الدول اليت 
سعودي  رأمسال  هو  اإلسالمية  املصرفية  تطبق 
من  حترك  هناك  يكون  أن  مطالبًا  الغالب،  يف 
تساعد  وأنظمة  تشريعات  إلصدار  النقد  مؤسسة 

لدينا. اإلسالمية  املصرفية  تنظيم  على 

وعن حجم املصرفية اإلسالمية على مستوى العامل 
أكد أن ما نستطيع إحصاءه نظريًا يقدر حبوايل 
1.5 ترليون دوالر تقريبًا ولو نظرنا إىل قبل عامني 
تقريبًا مل يكن يتجاوز هذا الرقم الترليون دوالر، 
إىل  الرقم  هذا  أن يصل  نفسه  الوقت  متوقعًا يف 

2.1 ترليون دوالر حبلول العام 2015م.

من جهة أخرى أكد أستاذ كرسي خادم احلرمني 
الربفسور  اإلسالمي  الفقة  لدراسات  الشرفني 
هارفارد  جبامعة  احلقوق  وأستاذ  فوغل  فرانك 
إىل  حتتاج  اإلسالمية  املصرفية  أن  األمريكية 
الكوادر البشرية املدربة واملاهرة لترتقي باملصرفية 
األكادميية  الربامج  وجدت  إذا  سيتوفر  وهذا 
أن  جيب  اإلسالمية  املصرفية  أن  كما  املناسبة، 
املعامالت  يف  املطلقة  الشفافية  حنو  أكثر  تتقدم 

والعقود.

من  تعترب  اإلسالمية  املصرفية  أن  فوغل  وأكد 

أمريكا  يف  مستمرًا  منوًا  تشهد  اليت  القطاعات 
وبريطانيا وأن العقبة الوحيدة اليت تواجه البنوك 
اإلسالمية خصوصًا يف أمريكا هو األنظمة القائمة 
البنوك هناك  على  املفروضة  والرقابة  أمريكا  يف 
اإلسالمية  املصرفية  معها  تتكيف  أن  واليت جيب 
إذا أرادت أن تقتطع جزاًء من القطاع املصريف يف 
أمريكا وهذا يأيت بالبحث وبابتكار منتجات بنكية 
تتماشى مع ما يطلبه املراقبون يف أمريكا وكذلك 

اإلسالمية. الشريعة  مع  يتماشى 

1.5 ترليون دوالر المصرفية اإلسالمية و %30 النمو سنويا 

د. صالح الشلهوب
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أبو ظبي )التكافل والتأمين(
منًوا  اإلسالمي”  التكافلي  “التأمني  سوق  حتقق 
متزايًدا؛ إذ تشري توقعات إىل أنه سيصل إىل حنو 
عام  حبلول  العامل  مستوى  على  دوالر  بليون   20
“مؤمتر  خالل  ُطرح  تقرير  إىل  استناًدا   ،2017
التأمني”. “هيئة  تنظمه  الذي  اإلسالمي”  التأمني 

اخلليجي  التعاون  جملس  دول  بأن  التقرير  وأفاد 
التأمني  من حجم   62% على  يزيد  ما  يف  تساهم 
يف  العاملي،  الصعيد  على  اإلمجايل  التكافلي 
مقدمها السعودية اليت حافظت على أعلى حصة 
حّلت  فيما   .2010 عام  دوالر خالل  بليون  بـ5.7 
اإلمارات يف املرتبة الثانية بـ2.3 بليون درهم أي 

.2014 عام  دوالر  مليون   620

جملس  رئيس  اإلمارايت  االقتصاد  وزير  وأعلن 
إدارة “هيئة التأمني” سلطان بن سعيد املنصوري، 
اهلادفة  واإلجراءات  اخلطوات  تدرس  اهليئة  أن 
إىل استكمال القواعد القانونية والفقهية وتعزيزها 
من  مزيد  حنو  ودفعها  التكافلي  التأمني  ملسرية 

والتقدم.  التطور 

جناح  أساسات  تعزيز  على  العمل  ضرورة  وأكد 
القانونية  النواحي  من  ومتكينها  الصناعة  هذه 
أعلى  إىل  دولنا  لتقود  والشرعية،  والتنظيمية 
شامل  تصور  ووضع  واالزدهار،  التقدم  مراتب 
ووضعها  احللول  اكتشاف  إىل  والسعي  للمستقبل 
والصعوبات. التحديات  لتجاوز  التنفيذ  موضع 

عباس  الشريف  األزهر  وكيل  اعترب  جهته  من 
شومان، أن موضوع التأمني التكافلي هو من صور 
احلايل  العصر  يف  املستحدثة  املالية  املعامالت 
اإلسالمي”  التعاوين  “التأمني  عليه  يطلق  ما  وهو 
الذي يقوم على أسس ومبادئ ترسيخ قيم التعاون 
والتكافل ومواجهة األخطار، وحتمل آثارها املادية 
أو ممتلكاهتم. باملؤّمن هلم  تلحق  اليت  واألضرار 

ويف سياق ُمتصل، ُتعد السوق اإلماراتية من أكرب 
أسواق التأمني العربية يف حجم االقساط املكتتبة 
بنمو   2014 عام  درهم  بليون   33 بنــحو  املقدرة 
استثمارات  زادت  فيما   .2013 عام  عن   12%
شركــــات التأمني إىل 40 بليون درهم، وبلغ عدد 
العاملة 60، يف حني وصل عدد  التأمني  شركات 
.313 إىل حنو  بالتأمني  املرتبطة  املهن  شركات 

التأمني  البيانات اإلحصائية يف قطاع  أفادت  كما 
التأمني  شركات  عدد  بأن  اإلسالمي  التكافلي 
التكافلي ارتفع إىل 11 هناية العام املاضي، وبلغ 
جمموع رءوس أمواهلا 2.3 بليون درهم، وازدادت 

درهم. باليني   3 إىل  استثماراهتا 

التأمين التكافلي اإلسالمي ..  نمو  يصل إلى 20 بليون دوالر
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التكافل  و التأمين  - )البحرين( : 
املؤسسات  على  للرقابة  التنفيذي  املدير  كشف 
املالية يف مصرف البحرين املركزي، عبدالرمحن 
التأمني يف  لقطاع  املتوقع  النمو  نسبة  ان  الباكر، 
العام 2015 هو حوايل 9 - 10 يف املئة. موضحا 
بأن حجم قطاع التأمني يف العام املاضي، قد بلغ 
258 مليون دينار ولكن من املتوقع أن يبلغ حجم 
أقساط التأمني هلذا العام ما يزيد عن 280 مليون 

دينار.

التأمني  مجعية  إدارة  جملس  رئيس  أوضح  بينما 
منوا  هناك  بأن  السيد،  مجال  يونس  البحرينية 
على  التركيز  ومعظم  التأمني  على  كبريا  وإقباال 
أقساط التأمني الصحي حيث سيشهد زيادة تقارب 
11 يف املئة، واحلكومة مقبلة على مرحلة جديدة 
الدويل  البنك  سيطرح  حيث  الصحي  التأمني  يف 
التصور األول للخطة الوطنية للتأمني الصحي، ما 
سيعطي فرصة كبرية لنمو قطاع التأمني الصحي، 
وحبكم النمو يف عدد السيارات سيكون هناك منو 
وكذلك  املركبات،  على  التأمني  أقساط  يف  أيضا 
سيشهد التأمني على املنشآت أو القطاع اهلندسي 

منوا كبريًا هذا العام.

األوسط  الشرق  ملتقى  هامش  على  ذلك  جاء 
السنوي احلادي عشر للتأمني الذي عقد بالعاصمة 
البحرينية املنامة يف فندق اخلليج، مبشاركة رواد 
رقابية  وجهات  التأمني  صناعة  وخرباء  وقادة 

والعاملية. اإلقليمية  التأمني  صناعة  يف  رئيسية 

من  رمسية  رعاية  حتت  عقد  الذي  حضر  وقد 
من   500 من  أكثر  املركزي  البحرين  مصرف 
رواد وقادة وخرباء صناعة التأمني وجهات رقابية 
والعاملية  اإلقليمية  التأمني  صناعة  يف  رئيسية 
متغرية«،  تأمني  بيئة  يف  »االزدهار  شعار  حتت 
إلجراء مناقشات تركز على تعزيز صناعة التأمني 
اإلقليمية، ودور البيئة الرقابية يف الشرق األوسط 
على  يتوجب  رمسى  لبيان  وفقا  حيث  التطور  يف 
شركات التأمني الرائدة يف هذه الصناعة التكيف 
يف  عليهم  جيب  كما  املتغري،  التأمني  سوق  مع 
سعيهم حنو حتقيق مزيد من االزدهار التغلب على 
التنافسية  الضغوط  زيادة  مثل  أساسية  حتديات 

أكرب. رحبية  خلق  على  والتركيز 

وتعليقا على دعم مصرف البحرين املركزي هلذا 
قامت  »لقد  الباكر:  عبدالرمحن  قال  احلدث، 
أساس  ببناء  األوسط  الشرق  يف  التأمني  صناعة 
قوي خالل السنوات القليلة املاضية، وهي تتطلع 

مثرية«. منو  بآفاق  يعد  ملستقبل 

السنوي  األوسط  الشرق  ملتقى  انعقاد  ويأيت 
توقيت مهم،  للتأمني )2015( يف  احلادي عشر 
حيث يسعى الالعبون الرئيسيون يف هذه الصناعة 

التطوير  من  أعلى  مستوى  حتقيق  إىل  والقطاع 
لتمكينهم من مواصلة االزدهار يف أسواق التأمني 
مركزا  البحرين  أصبحت  لقد  املتغرية.  اإلقليمية 
التكافل  وشركات  التأمني  وإعادة  للتأمني  راسخا 
يف منطقة الشرق األوسط، وقد حققت البحرين 
هذه املكانة البارزة نتيجة لسياسة احلكومة الثاقبة 
طريق  وعن  ومتنوع  مفتوح  اقتصاد  على  للحفاظ 
االهتمام الكبري بوضع إطار رقايب وإشرايف فعال.

واضاف الباكر »كجهة رقابية، سيواصل مصرف 
صناعة  وتقدم  تطور  دعم  املركزي  البحرين 
الالزم  القوي  اإلطار  توفري  خالل  من  التأمني 
الزدهارها. وألكثر من عقد من الزمان حاز ملتقى 
التأمني على اعتراف واسع النطاق كمنتدى جيمع 
صناعة  يف  اخلرباء  من  املستوى  رفيعة  جمموعة 
القضايا  أهم  ملناقشة  واإلقليمية  العاملية  التأمني 
سعداء  التأمني. حنن  تواجه شركات  اليت  امللحة 
األوسط  الشرق  ملتقى  باستضافة  أخرى  مرة 
هذا  أن  ونرى  للتأمني  عشر  احلادي  السنوي 
احلدث منصة فريدة لالعبني الرئيسيني يف جمال 
الصناعة لتقييم اآلفاق املستقبلية لصناعة التأمني 

النمو«. فرص  واغتنام  األوسط  الشرق  يف 

الشرق  مللتقى  التنفيذي  الرئيس  ومن جهته، قال 
منطقة  »التزال  ماكلني:  ديفيد  للتأمني،  األوسط 
التأمني  أسواق  من  واحدة  متثل  األوسط  الشرق 
ولضمان  العامل،  يف  وجاذبية  ديناميكية  األكثر 
التأمني على  استمرار زخم هذا النمو يف صناعة 
يف  الرائدة  الشركات  على  جيب  الطويل  املدى 
الصناعة التركيز على الرحبية الفنية والتشغيلية، 
وحتديات  املنافسة  تزايد  قضايا  ومعاجلة 

جماالت  يف  جديدة  فرص  واستكشاف  التسعري، 
للمخاطر  مالئم  تسعري  حنو  والتحول  ختصصية 

العاملية«. املمارسات  أفضل  تبين  مع 

الشرق  ملتقى  رسخ  »لقد  قائال:  ماكلني  وأضاف 
األوسط السنوي للتأمني مكانته الرائدة على مدى 
أكرب  بوصفه  املاضية  عشرة  اإلحدى  السنوات 
املنطقة  يف  التأمني  صناعة  لقادة  سنوي  جتمع 
وأكثر هذه التجمعات تأثريا، ويتطلع امللتقى اليوم 
والتميز  النمو  دعم  يف  املتمثلة  تقاليده  ملواصلة 
واالبتكار يف صناعة التأمني اإلقليمية، كما يستعد 
لكسر أرقام قياسية جديدة يف هذه السنة، حيث 
ميثلون  مشارك   500 من  أكثر  ينضم  أن  يتوقع 
أكثر من 200 شركة وهيئة عاملية رائدة ألكثرمن 
جدا  فريدة  فعالية  يف  دوليا  وخبريا  متحدثا   50
سترسم خريطة طريق جديدة ملواصلة منو وتطور 

األوسط«. الشرق  يف  التأمني  صناعة 

وقد اشتمل امللتقى فعالية مهمة مبتكرة يف ملتقى 
هذه السنة، وهي إطالق مؤمتر التقنية يف التأمني 
»إنشورتك« 2015، وهو مؤمتر لتكنولوجيا التأمني 
مصاحب للملتقى، حيث أضاف مزيدا من القيمة 
للفعالية الرئيسية املتمثلة يف ملتقى التأمني 2015.

يذكر أن جملة “التكافل والتأمني “ كانت قد قامت 
السنوي  للمؤمتر  الثاين  بتغطية شاملة يف عددها 
عقد  الذي  للتكافل  األوسط  الشرق  مللتقى  الثالث 
بالبحرين، وغطى كافة جلساته وفعالياته بالثالث 
لغات )العربية واالجنليزية والفرنسية( وقد حظي 
التأمني  قطاع  يف  الفاعلني  من  باالشادة  العدد 

والتكافل. 

280 مليون دينار  أقساطه التأمين و 10 % النمو المتوقع
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ديب  مركز  مستشار  اجلناحي،  خالد  دعا 
مواجهة  إىل  اإلسالمي،  االقتصاد  لتطوير 
املشاكل اليت تعترض قطاع التأمني التكافلي 
التقنني  ضعف  رأسها  وعلى  )اإلسالمي( 
أن  مؤكدا  اإلسالمية،  غري  املنتجات  وتقليد 
التكافل يقوم على قواعد الشريعة اإلسالمية 
وحض  املسلم،  للمجتمع  التارخيية  واألسس 
على وضع قانون عاملي ينظم القطاع ملاليني 

املسلمني حول العامل.

مبؤمتر  ألقاها  كلمة  يف  جناحي،  وقال 
فيها  عرب  أبوظيب،  يف  اإلسالمي”  “التأمني 
التكافلي  التأمني  لقطاع  املركز  رؤية  عن 
اإلسالمية  املالية  الصناعة  إن  اإلسالمي، 
ومع  العامل،  حول  مساحتها  وتتسع  تتنامى 
تزايد املشكالت اليت أفرزهتا سنوات طويلة 
الكالسيكية،  املالية  املؤسسات  جتربة  من 
شرعي  قانوين  إطار  هتيئة  عملية  أصبحت 
إحلاحا  األكثر  املسائل  من  وموحد  مستقل 

وحتديا.

وأكد جناحي أن مركز ديب لتطوير االقتصاد 
الدفع  باجتاه  تأسيسه  منذ  يعمل  اإلسالمي 
الفقهية  األحكام  وقوننة  املعايري  توحيد  حنو 
ميّكن  موحد  دويل  قانون  بصياغة  والبدء 
التوسع  من  اإلسالمي  االقتصاد  قطاعات 
عامليا، مضيفا أن صناعة التكافل اإلسالمي 
تتنامى عامليا إذ ارتفع عدد شركات التأمني 
يف  شركات   206 إىل  العامل  يف  اإلسالمي 
عام 2013 مقارنة مع 200 شركة يف العام 

التعاون  جملس  دول  يف  أكثرها   ،2012
اخلليجي اليت تضم 78 شركة.

املكتتبة  االشتراكات  فإن  جناحي،  وحبسب 
منت  اإلسالمية  التأمني  شركات  قبل  من 
بنسبة %8 إىل 19 مليار دوالر يف 2012، مع 
بنشاط  اخلاصة  النمو  معدالت  ارتفاع  توقع 
التأمني التكافلي خالل السنوات املقبلة حبيث 

تتراوح بني 15 و20 يف املائة.

وشدد جناحي على أمهية التقنني يف القطاع 
من  العديد  لدى  “خشية  هناك  وأن  خاصة 
علماء وفقهاء املسلمني من أن تؤدي املمارسة 
بقواعد  املساس  اىل  التكافل  جمال  يف 
الشريعة اإلسالمية” معتربا أن وضع القوانني 
“يقلص احتماالت اخلطأ يف ممارسة وتطبيق 

الشريعة يف قطاع التكافل.”

مركز  رؤية  عن  تعبريه  يف   - جناحي  ولفت 
ديب لتطوير االقتصاد اإلسالمي - إىل وجود 
اإلسالم،  يف  التكافل  ملبدأ  تارخيية  أسس 
وبني ذلك إقرار النيب حممد ملبدأ التعويض 
يف  املتضررين  جتاه  اجلماعية  واملسؤولية 
املجتمع اإلسالمي بدليل حديث “َمَثُل اْلُمْؤِمِننَي 
اْلَجَسِد؛  َمَثُل  َوَتَعاُطِفِهْم  َوَتَراُحِمِهْم  ِهْم  َتَوادِّ ِفي 
اْلَجَسِد  َساِئُر  َلُه  َتَداَعى  ُعْضٌو  ِمْنُه  اْشَتَكى  ِإَذا 
”” ونظام “العقلة”، الذي مارسه  َهِر َواْلُحمَّ ِبالسَّ

املسلمون.

بديل  اإلسالمي  التكافل  يف  جناحي  ورأى 
يرفضون  الذين  املسلمني  من  للكثري  مقبول 

التعامل مع شركات التأمني التقليدية، ولكنه 
يف  الدخول  العلماء  من  العديد  خبشية  أقر 
جتاهه  والرؤى  الفتاوي  لتعدد  نظرا  القطاع 
مربرة،  العلماء  يبديها  الي  “اخلشية  مضيفا: 
اهلل..  شرع  على  خشية  ألهنا  ضرورة  هي  بل 
املسامهة  إىل  العلماء  كافة  دعوة  جيب  هنا  ومن 
يف  املساعدة  أجل  من  وخرباهتم  باجتهاداهتم 
تقنني وتوحيد معايري شرعية.. تشكل األساس 

لبناء قانون دويل لعقود التكافل اإلسالمية.”

االقتصاد  لتطوير  ديب  مركز  مستشار  ونبه 
املوحد  الدويل  القانون  أن  إىل  اإلسالمي 
اإلسالم  ألن  نظرا  القطاع  صاحل  يف  يصب 
رسالة عاملية، كما أن القطاع حباجة ألنظمة 
تتوجه للماليني من املسلمني حول العامل، إىل 
جانب الفوائد األكادميية والتطبيقية األخرى.

تواجه  “حتديات”  عدة  وجود  إىل  أشار  كما 
التكافلي  التأمني  شركات  أن  بينها  القطاع، 
بل  جديدة،  منتجات  للسوق  تقدم  مل 
نظريهتا  توفرها  منتجات  تقليد  إىل  عمدت 
أهنا مل  كما  التأمني،  من شركات  التقليدية 
أعماهلا،  حجم  لقلة  نظرا  أرباحا،  حتقق 
مقترحا لعالج ذلك تعزيز الثقة بني اجلمهور 
مع  االجتهاد  واحلفاظ  التكافل،  وشركات 
تعزيز التقنني وابتكار منتجات تكافلية تغطي 

كافة االحتياجات ملختلف القطاعات.
المصدر : وكاالت

السّنة ونظام العقلة من أسس التأمين اإلسالمي
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ملخص

عن  الصادرة  التقارير  من  العديد  تتفق 
الدولية،  والمنظمات  الوطنية  الهيئات 
ومصر،  بالجزائر  التأمين  صناعة  أن  على 
تعرف تحوالت بنيوية عميقة، حيث تسعى 
أجهزة اإلشراف والرقابة في هذه البلدان 
إلى تسريع وتيرة نمو هذا القطاع المالي، 
لذلك  التنموية.  ألهميته  بالنظر  وذلك 
يرمي هذا المقال إلى تسليط الضوء حول 
حصاد وحصيلة نشاط اإلكتتاب في الجزائر 
إضافة   ،0102-0002 الفترة  خالل  ومصر 
السيما  األدائية،  المؤشرات  تقييم  إلى 
وذلك  اإلختراق،  ومعدل  الكثافة  نسبة 

مقارنة بالمستويات والمعايير الدولية.
كلمات مفتاحية: حجم األقساط المكتتبة، 

نسبة الكثافة، معدل اإلختراق

Abstract
 lortnoc  dna  noisivrepus  fo  snoitceS
 stroper  eht  fo  ynam  no  eerga
 dna  seidob  lanoitan  eht  yb  deussi
 eht  taht  ,snoitazinagro  lanoitanretni
 dna  aireglA  ni  yrtsudni  ecnarusni
 peed  dessentiw  evah  hcihw  ,tpygE
 snagro skees ti sa ,srevonrut larutcurts
 eseht  ni  lortnoc  dna  noisivrepus  fo
 htworg  eht  etarelecca  ot  seirtnuoc
 fo  esuaceb  ,rotces  laicnanif  eht  fo
 .tnempoleved  ni  ecnatropmi  sti
 dehs  ot  smia  elcitra  siht  ,eroferehT
 sdeecorp eht dna tsevrah eht no thgil
 aireglA  ni  ytivitca  gnitirwrednu  eht  fo
-0002  doirep  eht  gnirud  tpygE  dna

 noitaulave  eht  ot  noitidda  ni  ,0102
 yllaicepse  ,srotacidni  ecnamrofrep  fo
 fo  etar  eht  dna  oitar  ytisned  eht
 slevel eht ot derapmoc sa ,noitartenep
.sdradnats lanoitanretni dna

 smuimerp  fo  emulov  eht  :sdrowyeK  
etar noitarteneP ,oitar ytisned ,nettirw

مقدمــة
التنمية  معادلة  يف  حيوي  دور  التأمني  يلعب 
سواء،  حد  على  والنامية  املتقدمة  للدول 
تدفقات  تعبئة  يف  الفائقة  ملقدرته  بالنظر 
اإلستثمارات وتقوية النسيج اإلجتماعي، كما 
يعد التأمني قطاعا إستراتيجيا يكتسي أمهية 
قصوى، ينضاف إىل ذلك أن قطاع التأمني 
ميثل جزءًا مهمًا من املنظومة املالية، وتكمن 
إىل  سعيه  يف  للقطاع  اإلقتصادية  األمهية 
تغطية اخلسائر، والتقليل من تعرض األفراد 
والشركات للمخاطر، إذ يعمل وسيطًا مهمًا 
للمساعدة يف إقتسام وإدارة املخاطر بفاعلية.

دعم  يف  مهم  بدور  التأمني  صناعة  تقوم 
ومحاية اإلقتصاد العريب وتنمية اإلستثمارات 
لألفراد  املالية  احلماية  توفر  إذ  القومية، 
كمـا  املختلفة،  املخاطر  ضد  واملشروعات 
املـــدخرات  جلمـع  رئيسيــة  قنـاة  أهنــا 
يف  املدخـرات  تــلك  وإستخـدام  الوطنيــــــة 
متويل اإلستثمـارات القوميـــة وخطط التنمية 
باإلضافــة إىل توفــري فـرص جديــدة للعمالـة 

واحلد من أثار التضخــم.

واملصري  اجلزائري  التأمني  قطاع  يستفيد 
من مسلسل التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية 
اجلهات  وترمي  البلدين،  يشهدها  اليت 
خالل  أعماله  رقم  مضاعفة  إىل  الوصية 
قدرات  إلمتالكهما  القادمة،  السنوات 
الفترة  يف  متوقع  وطلب  ضخمة  إستيعابية 
املقبلة، تندرج يف سياق اإلصالحات اهليكلية 
العميقة املطبقة من خالل التطور التشريعي 
اإلشراف  جانب  يف  السيما  والتنظيمي 
والرقابة، والذي متخض عنه إلغاء اإلحتكار 
وبالتايل  والتحرير،  اإلنفتاح  مرحلة  ودخول 
اخلاص  للقطاع  املنتمية  الشركات  ولوج 
)حملية أو أجنبية( معترك املنافسة والتباري 
مع الشركات العمومية لإلستحواذ على أكرب 

نصيب يف السوق.

واملصري  اجلزائري  التأمني  قطاع  يعاين 
من مشكالت عديدة ومعضالت مستعصية، 
وبات األمر حيتاج إىل تشخيص دقيق إلجياد 
كال  يعترب  حيث  لعالجه،  فّعالة  وصفات 
التحرميية(،  )النظرة  الديين  اإلعتقاد  من 
العقبات  أهم  التأميين  الوعي  جانب  إىل 

التطور  يف  القطاعني  مسار  تعترض  اليت 
عليها،  تكون  أن  اليت جيب  بالوترية  والنمو 
التكافلي  التأمني  على  الرهان  يربز  حيث 
للتأمني  إستراتيجي  كبديل  )اإلسالمي( 

التقليدي )التجاري(.   

التأمني  قطاع  يواجه  املالية  العوملة  ظل  ويف 
اجلزائري واملصري حتديات جسيمة، باتت 
وتعترب  الصناعة،  هذه  يف  يعمل  من  تؤرق 
املتغريات احلرجة  أكثر  اجلاتــــــــــس  إتفاقية 
املؤثرة يف القرارات املتخذة من لدن األجهزة 
يف  التأميين  للنشاط  املؤطرة  احلكومية 
الشراكة،  البلدين، على غرار اخلوصصة، 
...إخل، فعلى خلفية إغتنام الفرص واملكاسب 
واملخاطر  التهديدات  جتنب  أو  املتاحة 
دراسة  إىل  احلاجة  مدى  تظهر  املحتملة، 
التداعيات السلبية واإلفرازات اإلجيابية على 

القطاعني.

وتتجلى آثار وإنعكاسات املشكالت والتحديات 
التأمني  قطاع  على  بظالهلا  تلقي  اليت 
اجلزائر  مركز  يف  واملصري،  اجلزائري 
واليت  العاملي  التأمني  سوق  ضمن  ومصر 
األدائية  املؤشرات  يف  جلية  بصورة  تتضح 

املتعارف عليها لدى خرباء هذه الصناعة.

وإنطالقا من الطرح املتقدم يف هذه التوطئة 
يف  جوانبها  وتربز  اإلشكالية  معامل  تتضح 
إستفادة  )ما مدى  التايل:  املحوري  التساؤل 
من  واملصري  اجلزائري  التأمني  قطاع 
اإلصالحات اإلقتصادية املنتهجة يف حتسني 

مقاربة وصفية تحليلية لقطاع التأمين الجزائري والمصري

إعداد :

الدكتور/ طارق أبومازن قندوز، 
الدكتور/ قاسمي السعيد، كلية 

اإلقتصاد بجامعة المسيلة/الجزائر
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العاملي،  التأمني  سوق  ضمن  البلدين  مركز 
املكتتبة  األقساط  حجم  منظور  من  وذلك 
الكثافة  ومؤشري  احلياة(،  وغري  )احلياة 

واإلختراق، خالل الفترة 2000-2010؟(.

ويستقي البحث أمهيته، من كونه جاء يف وقت 
يشهد فيه قطاع التأمني اجلزائري واملصري 
حتوالت بوترية متسارعة، سواء على مستوى 
إجباري  كمسلك  الفين  التنظيم  أو  القوانني 
لتحريك عجلة النمو بالتوازي مع القطاعات 
ذلك،  مع  وباملوازاة  األخرى.  اإلقتصادية 
الدراسة  هذه  خالل  من  الباحث  يتوخى 
السعي احلثيث إىل إظهار املسؤولية اجلسيمة 
امللقاة على عاتق هيئات اإلشراف والرقابة، 
التنافسي،  اإلستثماري  املناخ  إرساء  يف 
اإلحتكارية،  املمارسات  معامل  وتقويض 
ألن  الراهنة،  الظروف  خضم  يف  السيما 

العربة بالتطبيق وليس بالتنظري.

التأمني  املحور األول: التطور التارخيي لسوق 

يف اجلزائر ومصر

لسوق  والتنظيمي  التشريعي  التطور   -1
التأمني يف اجلزائر

)مرحلة  اإلستقالل  بعد  مرحلة  فيما خيص 
 1962 من  املمتدة  الفترة  خالل  اإلحتكار 
التأمني  قطاع  مّر  فقد   ،)1995 غاية  إىل 
بثالث مراحل تنظيمية، ففي املجال الزمين 
املمتد من 1962 إىل 1966 قامت السلطات 
بتاريخ 31 ديسمرب  العمومية بإصدار قانون 
التشريع  تطبيق  إستمرار  على  نص   1962
ومنافيا  منها خمالفا  كان  ما  إاّل  الفرنسي، 
سريان  ذلك  عن  فنجم  الوطنية،  للسيادة 
يف  والتنظيمية  التشريعية  بالنصوص  العمل 
كالقانون  عـامة  أكانت  سواء  التأمني  جمـال 

كقانون  خاصة  أو  التجاري  والقانون  املدين 
1930 املتعـلق بالتأمني الربي، وقانون 1958 
التأمني على السيارات. إىل  بإلزامية  املتعلق 
جمال  يف  جزائري  تشريع  أول  صدور  غاية 
التأمني مبوجب قانون 197/63 املؤرخ يف 8 
جوان 1963 الذي مّثل بداية النشاط الفعلي 
الزمين  املجال  ويف   .) اجلزائري)  للتأمني 
املمتد من 1966 إىل 1988 قررت السلطات 
املركزية للبالد تأميم القطاع من أجل تنظيم 
هيمنة  مجاح  وكبح  وإستغالله،  نشاطه 
التدخل  هذا  متثل  وقد  األجنبية،  الشركات 
للدولة يف إصدار قوانني مكملة لقانون 1963 

ينص على ما يلي:

ماي   17 املؤرخ يف   127/66 رقم  األمر    •
الدولة  إحتكار  على  مبوجبه  ينص   1966

إلستغالل كافة عمليات التأمني ؛

ماي   27 يف  املؤرخ   129/66 رقم  ألمر    •
 ، القطاع  تأميم  على  مبوجبه  ينص   1966
إذ تنتقل مجيع األموال واحلقوق واإللتزامات 
اليت هي على عاتق الشركات األجنبية بعد أن 

مت تأميمها إىل الدولة.

التأمينات  قانون  مبوجب  القطاع  ونظم 
والقانون املدين، سيما أحكام املواد 219 إىل 
غاية املادة 625 من هذا األخري، ويف سنة 
إلعادة  املركزي  الصندوق  إنشاء  مت   1973
التأمني CCR وختصيصه يف عمليات إعادة 
 1974 جانفي   30 يف  صدر  مث  التأمني، 
التأمني  إلزامية  املتضمن   15/74 األمر 
على السيارات. وعندما صدر القانون املدين 
سبتمرب   26 يف  املؤرخ   58/75 رقم  باألمر 
1975 خصص القسم األول لألحكام العامة 
الثاين ألنواع  للتأمني، بينما خصص القسم 

 619 املادة  من  الفصل  هذا  وميتد  التأمني 
إىل 643. وبتاريخ 1 جانفي 1976 قّرر وزير 
شركات  لعمل  التخّصص  مبدأ  إدراج  املالية 
للتأمني  اجلزائرية  الشركة  فورثت  التأمني، 
وإعادة التأمني CAAR األخطار الصناعية 
وأخطار النقل، وختّصصت الشركة الوطنية 
وأخطار  السيارات  تأمني  يف   SAA للتأمني 
األشخاص،  تأمني  أقل  وبدرجة  اخلواص 
ويف سنة 1980 ألغيت املواد 626 إىل 643 
تنظم  كانت  اليت  وهي  املدين،  القانون  من 
األحكام اخلاصة بأنواع التأمني، وذلك بعد 
أن توىل هذا التنظيم نص جديد هو القانون 
رقم 07/80 املؤرخ يف 9 أوت 1980 املتعلق 
بالتأمينات، وهو تقنني كامل للتأمني يتناول 
واجلوي  والبحري  الربي  التأمني  من  كل 
 1988 من  املمتد  الزمين  املجال  ويف   .)  (
إىل 1995 قررت احلكومة عام 1990 إلغاء 
مبدأ التخصص والسماح هلا بتنويع حمفظة 
عقود  مجيع  وإستغالل  التأمينية  املنتجات 
التأمني املتاحة من أجل تفعيل املنافسة بينها 
كدافع للرفع من مردوديتها )بإستثناء إعادة 
التأمني املحصور يف الشركة CCR(، ومن 
أجل ضمان تنفيذ هذه اإلصالحات مت إنشاء 
التأمني  وإعادة  للتأمني  اجلزائري  اإلحتاد 

UAR يف 22 فيفري 1994 ) (.

مث جاءت مرحلة اإلصالحات واملنافسة خالل 
اليوم،  غاية  إىل   1995 من  املمتدة  الفترة 
ويطلق عليها أيضا مرحلة التحرير واإلنفتاح، 
فقد مر قطاع التأمني مبرحلتني تنظيميتني، 
تبدأ من املجال الزمين املمتد من 1995 إىل 
اجلزائري  التأمني  قطاع  عرف  أين   2006
األمر  بصدور  جديدًا  وإجتاهًا  نظامًا 
07/95 املؤرخ يف 25 جانفي 1995 املتعلق 
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بالتأمينات، الذي متخض عن عملية إصالح 
حقيقية وراديكالية، وقد ألغى هذا األمر يف 
له  املخالفة  األحكام  مجيع  منه   278 املادة 
رقم  والقانون   201/63 رقم  القانون  سيما 
07/80، وفتح املجال مليالد ظاهرة جديدة 
مل تكن معهودة يف السابق تتجلى يف املنافسة 
واخلاص  العمومي  القطاع  متعاملي  بني 
يف  اإلستثمار  لتنشيط  إستراتيجي  كرافد 
دعم  أجل  ومن  اجلزائري.  التأمني  سوق 
تنموية  أداة  ليكون  التأمني  جهاز  وتطوير 
ناجعة مت وضع معايري إلنشاء شركات تأمني 
لوسطاء  مهنة  وإحداث  األدىن،  املال  ورأس 
مهنة  ممارسة  شروط  وحتديد  التأمني، 
ورقابة  التنظيم  وبغية  والّسمسار،  الوكيل 
الدولة على نشاط شركات التأمني العاملة يف 
القطاع مت تأسيس املجلس الوطين للتأمينات 
الواد عام  باب  لفيضانات  وكنتيجة   .CNA
2001 وزلزال بومرداس عام 2003، قّننت 
املؤرخ   12/03 رقم  األمر  مبقتضى  الدولة 
يف 26 أوت 2003 واملتعلق بإلزامية التأمني 
الطبيعية وتعويض الضحايا )  الكوارث  على 
املمتد من 2006  الزمين  املجال  وأخريا   .)
إىل اليوم، فباملوازاة مع ما سلف، ولتدارك 
القطاع،  عرفها  اليت  واإلختالالت  النقائص 
أصدر  حيث  التأمينات  قانون  مراجعة  مّتت 
القانون 04/06 املؤرخ يف 20 فيفري 2006 
املعدل واملتمم لألمر 07/95 لدواعي كثرية 
اإلصالحات  تعميق  منها  خمتلفة  ومربرات 
ملواجهة حتديات تغري قواعد اللعبة التنافسية 
والتكتالت  املتسارعة  املالية  العوملة  بيئة  يف 
بني  اإلندماجية  والتحالفات  اإلقليمية 
لتسريع   04/06 القانون  فجاء  الشركات، 
شركات  أمام  السوق  حترير  عملية  وترية 
التأمني األجنبية، على غرار رغبة احلكومة 

يف توخي ظهور حدوث ظاهرة الفساد املايل 
يف  املالية  املؤسسات  بعض  عرفتها  اليت 
إضافة  التأمني.  قطاع  يف  األخرية  السنوات 
 13/09 رقم  التنفيذي  املرسوم  إصدار  إىل 
املؤرخ يف 11 جانفي 2009 املتضمن القانون 
ذات  التأمني  لشركات  النموذجي  األساسي 
الطريق  يعبد  والذي  التعاضدي  الشكل 
السوق  يف  العمل  التكافلي  التأمني  لشركات 
اجلزائرية. واجلدير بالذكر والتنويه يف هذا 
لتأمينات  الفعلي  الفصل  قرار  أن  الصدد، 
األشخاص عن تأمينات األضرار، يعترب من 
القانون  عنها  متخض  اليت  القرارات  أهم 
04/06 )أصبح ساري املفعول بداية من 13 
إضافة  سنوات(   5 مهلة  بعد   2011 مارس 
إىل رفع احلد األدىن لرأس املال اإلجتماعي 
التأمني  نظام  يف  الناشطة  للشركات 

اجلزائري:

– تأمني األشخاص: 1 مليار دينار لشركات 
للشركات  دينار  مليون   600 املسامهة؛ 

التعاونية.

لشركات  دينار  مليار   2 األضرار:  تأمني   –
املسامهة؛ 1 مليار دينار للشركات التعاونية.

لشركات  دينار  مليار   5 التأمني  إعادة   –
املسامهة اليت متارس حصريا نشاط إعادة 

التأمني.

هذا وقد شهد قطاع التأمني الوطين تغريات 
)الشبكة  التوزيع  قنوات  حيث  من  جذرية 
عرفت  أين   2008 سنة  منذ  التجارية(، 
التأمني  شركات  بني  اإلتفاقيات  من  سلسلة 
والبنوك وهي يف منحى تصاعدي إىل اليوم، 
للشركات  متسارع  تدفق  السوق  يعرف  كما 
الفصل،  قرار  بعد  الفرنسية  األجنبية سيما 
سنة   42 إىل  تعود  اليت  الزناعات  وتسوية 
الوطين  التأمني  سوق  ويبقى  الوراء،  إىل 

سوقا بكرًا وواعدا يتمتع بقدرات ضخمة غري 
مستغلة ) (.

لسوق  والتنظيمي  التشريعي  التطور   -2
التأمني يف مصر

الثاين  النصف  يف  التأمني  صناعة  بدأت 
توكيالت  التاسع عشر عن طريق  القرن  من 
أنشئت  والفرنسية،  الربيطانية  للشركات 
تأمني  شركة  كأول  األهلية  التأمني  شركة 
عام  الشرق  وشركة   1900 عام  مصرية 
التأمينات  لعموم  مصر  وشركة   1933
األجنبية  التأمني  شركات  أخذت   ،1934
الفروع  إنشاء  طريق  عن  السوق  يف  تتواجد 
فرعا   130 عددها  جاوز  حيث  والتوكيالت 
مبــوجب  التمصري  حركة  أثر  على  وتوكيال، 
القانون 23 لسنة 1957 مت متصري شركات 
احلني  ذلك  ومنذ  مصر  يف  العاملة  التأمني 
وحىت عام 1961 أصبح عدد شركات التأمني 

وإعادة التأمني يف مصر 14 شركة مصرية.

 1961 لعام  التأميم  قرارات  على  وبناءًا 
عدد  أصبح   1964 لعام  اإلدماج  وقرارات 
شركات التأمني يف مصر 4 شركات مملوكة 
ملكية كاملة للدولة )3 شركات تأمني مباشر، 
شركة واحدة متخصصة يف إعادة التأمني(. 
ونتيجًة للتحول الكبري يف السياسة اإلقتصادية 
املصرية بعد حرب أكتوبر عام1973  صدر 
القانون رقم 43 لسنة 1975 الذي أدى إىل 
حتول كبري يف صناعة التأمني يف مصر وذلك 
من  األجنيب  املال  رأس  مبشاركة  بالسماح 
خالل إنشاء شركات تأمني باملناطق احلرة .

ويف هناية السبعينيات بدأت مشاركة القطاع 
اخلاص يف سوق التأمني، حيث أنشئت شركة 
واملهندس  للتأمني عام 1979  السويس  قناة 
للتأمني عام 1981 ومع  والدلتا  عام 1980 
زاد عدد  اإلقتصادي  التطور  إستمرار حركة 
بالسوق  العاملة  اخلاصة  التأمني  شركات 
حىت وصلت يف التسعينيات إىل تسع شركات 
منها 4 قطاع عام و3 قطاع خاص وشركتني 

باملناطق احلرة. 

ملتطلبات  ونتيجة  التسعينيات  منتصف  ويف 
وحترير  اإلقتصادي  اإلصالح  سياسات 
لسنة   10 رقم  القانون  تعديل  مت  السوق، 
 1995 لسنة   91 القانون  مبوجب   1981
أدى إىل  أجنبية %49 مما  ليسمح مبشاركة 
زيادة عدد شركات التأمني 12 شركة منها 4 
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قطاع عام و6 شركات قطاع خاص وشركتني 
باملناطق احلرة، مث مت تعديل القانون مبوجب 
ليسمح مبشاركة   1998 لسنة   156 القانون 
الشركات  وليصبح عدد  أجنبية حىت 100% 
قطاع  4 شركات  منها  العاملة يف مصر 17 

عام و13 شركة برأمسال أجنيب .

 118 رقم  القانون  صدر  فقد  وأخريًا، 
التأمني  شركات  ألزم  والذي   2008 لسنة 
احلياة  تأمينات  نشاطي  بني  جتمع  اليت 
يف  بينهم  تفصل  بأن  املمتلكات  وتأمينات 
خالل سنتني من تاريخ صدور القانون وجيوز 
اهليئة،  مبوافقة  أخرى  ملهلة  املهلة  هذه  مد 
أن أصبح عدد شركات  إىل  أدى ذلك  حيث 
التأمني التابعة لقطاع األعمال العام شركتني 
لتأمينات  العامة واألخرى  لتأمينات  أحدمها 
التأمني  شركات  عدد  أن  حني  يف  احلياة، 
عددها28   أصبح  باهليئة  املسجلة  األخرى 
ليكون اإلمجايل 30 شركة )بعضها برأمسال 
اآلخر  والبعض  أجنيب  واألخرى  مصري 
املصري  التأمني  سوق  خيضع  مشترك(. 
رقم 10  القانون  والرقابة يف ظل  لإلشراف 
آخرها  كان  واليت  وتعديالته   1981 لعام 
وإعتبارًا   ،2008 لسنة   118 رقم  القانون 
العامة  اهليئة  حلت   2009 جانفي   1 من 
للرقابة  املصرية  اهليئة  حمل  املالية  للرقابة 
على التأمني يف تطبيق أحكام قانون اإلشراف 
رقم  بالقانون  الصادر  التأمني  على  والرقابة 
رقم  للقانون  وذلك طبقا  لسنة 1981،   10
على  الرقابة  تنظيم  بشأن   2009 لسنة   10

األسواق واألدوات املالية غري املصرفية) (.

سوق  على  والرقابة  اإلشراف  الثاين:  املحور 
التأمني اجلزائري واملصري

التأمني  سوق  على  والرقابة  اإلشراف   -1
اجلزائري

1-1- مديرية التأمينات بوزارة املالية

 364/07 رقم  التنفيذي  املرسوم  حسب 
تنظيم  يتضمن   ،2007/11/28 يف  املؤرخ 
اإلدارة املركزية يف وزارة املالية، وتتكون من 

ثالث مديريات فرعية تكلف مبا يأيت:

- املديرية الفرعية للتنظيم

لعقود  واخلاصة  العامة  الشروط  دراسة    •
موجهة  وثيقة  كل  عامة  وبصفة  التأمني، 

للتوزيع على اجلمهور ؛

•   تسيري املنازعات يف التأمني ؛ 

الشركات  إعتماد  طلبات  ملفات  دراسة    •
والتعاونيات ووسطاء التأمني وإعادة التأمني .

- املديرية الفرعية للمتابعة والتحليل 

•  القيام بتوحيد وتلخيص العمليات املحاسبية 
واملالية لنشاط التأمني وإعادة التأمني ؛ 

•  حتليل العمليات املحاسبية واملالية ؛ 

• إعداد التقديرات حول آفاق تطوير نشاطات 
قطاع التأمينات ؛ 

•  دراسة وتقدمي التدابري الضرورية لتنفيذ 
تسعري  مبقاييس  املتعلقة  القانونية  األحكام 

املخاطر .

- املديرية الفرعية للرقابة 

•  السهر على قانونية عمليات التأمني وإعادة 
التأمني ؛ 

• القيام بعمليات الرقابة والتحقيق يف امليدان 
لشركات  واملالية  املحاسبية  العمليات  حول 

ووسطاء التأمني ؛ 

•  تلخيص تقارير املهام واملحاضر، وإرساهلا 
إىل اهليئات املعنية ؛ 

•  متابعة تسيري خمتلف صناديق التعويضات) (.

1-2- جلنة اإلشراف على التأمينات

جلنة  تنشأ   04/06 رقم  القانون  حسب 
 Commission de اإلشراف على التأمينات
رقابة  كإدارة  تتصرف  اليت   Supervision
بواسطة اهليكل املكلف بالتأمينات لدى وزارة 
خالل  من  اإلشراف  جلنة  وهتدف  املالية، 
التأمني  نشاط  على  الدولة  رقابة  ممارسة 

وإعادة التأمني إىل: 

واملستفيدين  هلم  املؤمن  مصاحل  محاية    •

من عقد التأمني بالسهر على شرعية عمليات 
التأمني ؛ 

للتأمينات  الوطنية  السوق  تطهري  ترقية    •
اإلقتصادي  النشاط  يف  إدماجها  قصد 

واإلجتماعي ؛ 

•  السهر على إحترام شركات ووسطاء التأمني 
املعتمدين لألحكام التشريعية والتنظيمية ؛ 

الوفاء  على  الشركات  قدرة  من  التأكد   •
بالتزاماهتا جتاه املؤمن هلم ؛ 

•  التحقق من املعلومات حول مصدر األموال 
مال  رأس  زيادة  أو  إنشاء  يف  املستخدمة 

الشركة. 

 113/08 رقم  تنفيذي  املرسوم  وحسب 
يوضح مهام جلنة اإلشراف على التأمينات: 

•   تسطري برنامج عمل سنوي حيدد العمليات 
املتعلقة باإلشراف واملراقبة املزمع القيام هبا 

ووسائل تنفيذه ؛ 

•  السهر على مطابقة عمليات التأمني و/ أو 
إعادة التأمني وشرعيتها ؛ 

التأمني و/  •  مراقبة مدى إحترام شركات 
التأمني  شركات  وفروع  التأمني،  إعادة  أو 
التأمني  األجنبية وكل متدخل آخر يف جمال 
املتعلقة  والتنظيمية  التشريعية  لألحكام 

بالتأمني ؛ 

جزئي  أو  كلي  لتقييم  اخلربات  مطالبة    •
بااللتزامات  املرتبطة  اخلصوم  أو  لألصول 
إعادة  أو  و/  التأمني  لشركة  التنظيمية 
التأمني، وفروع شركات التأمني األجنبية) (.

يتبع
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املركز  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تبوأ   
القوانني  إصدار  مبادرات  يف  عامليا  األول 
والتشريعات الناظمة لقطاع املعامالت املالية 

اإلسالمية ومنها صناعة التأمني التكافلي.

وأكدت هيئة التأمني يف بيان صحفي اليوم ان 
العامل يف  دولة اإلمارات سباقة على مستوى 
مبادرات تنظيم التعامالت املالية اإلسالمية 
دراسة  عرب  التكافلي  التأمني  صناعة  ومنها 
حيتذى  تكافلية  وقوانني  تشريعات  وإصدار 
هبا كنموذج فريد على مستوى أسواق العامل.

إىل  تسعى  اإلمارات  دولة  ان  البيان  وذكر 
املالية  املعامالت  يف  عاملي  منتج  ابتكار 
التكافل  لقطاع  شامل  تقنني  عرب  اإلسالمية 
وتطبيقها دوليا وفق معايري تنافسية مالئمة 

ومناسبة ألسواق العامل كافة.

وأوضحت اهليئة ان الدولة تعمل على إجياد 
اإلسالمية  املالية  للمعامالت  شامل  قانون 
يكون قطاع التأمني اإلسالمي جزءا منه عرب 
قوانني  إىل  والشرعية  الفقهية  اآلراء  حتويل 
أسواق  يف  هبا  التعامل  يتم  تشريعية  ونظم 
والقانونية  القضائية  اجلهات  ويف  التامني 
األسواق  مستوى  على  إليها  الرجوع  وميكن 
الدولية ..مشرية اىل ان هذه املبادرة ستشكل 
على  وترمجتها  اعدادها بصورة هنائية  عند 
أرض الواقع نقلة نوعية يف جمال املعامالت 
منو  حتقيق  يف  وستساهم  اإلسالمية  املالية 
مستدام على مستوى صناعة التكافل العاملية.

جمال  يف  اإلمارات  دولة  تفوق  ان  وأكدت 
للمعامالت  الداعمة  والقوانني  التشريعات 
التكافلي  التأمني  وقطاع  االسالمية  املالية 
وغريها من املجاالت يترجم ريادهتا الدولية 
توجيهات  ظل  يف  التنموي  منوذجها  وعاملية 
آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 

وصاحب  اهلل  حفظه  الدولة  رئيس  هنيان 
السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس جملس الوزراء حاكم ديب 

رعاه اهلل .

واشارت إىل أن هذا التفوق يثبت ان اإلمارات 
تتقدم  وأهنا  كافة  املجاالت  يف  القمة  دولة 
املواطن  قدرة  يثبت  ..كما  العاملية  باملعايري 
والتنافسية  واالبتكار  اإلبداع  على  اإلمارايت 

يف املحافل العاملية.

دولة  مبادرات  أن  إىل  اهليئة  بيان  ولفت 
التأمني  صناعة  تنظيم  جمال  يف  اإلمارات 
عدة  على  وترتكز  ومتنوعة  متعددة  التكافلي 
األساسي  النظام  تشمل  أساسية  حماور 
والفنية  املالية  واجلوانب  التكافلي  للتأمني 

واالستثمارية واملحاسبية وغريها.

نظام  أصدرت  اإلمارات  أن  البيان  وأوضح 
التأمني التكافلي عام 2010 والذي يعد سبقا 
العريب  املستوى  على  الدولة  حتققه  تأمينيا 
األكثر مشولية  األنظمة  يعترب من بني  ..كما 

على املستوى اإلسالمي .

املنظمة  املالية  التعليمات  اصدار  مت  فيما 
واالستثمارية  والفنية  املالية  لألنشطة 
واملحاسبية لشركات التأمني التكافلي يف هناية 
عام 2014 والذي أعطى لإلمارات األسبقية 
تبين  يف  األوسط  الشرق  مستوى  على  أيضا 
مما  املالية  املالءة  قياس  متطلبات  أحدث 
ساهم يف رفع التصنيف االئتماين للشركات 
اإلماراتية وتعزز النظرة اإلجيابية ملؤسسات 
واالستثمارية  املالية  واملؤسسات  التقييم 

العاملية لدولة اإلمارات.

التأمني  لشركات  املالية  التعليمات  وشكلت 
التكافلي عالمة فارقة يف تاريخ قطاع التأمني 

ومنافسة  مواكبة  وجاءت  اإلمارات  دولة  يف 
ألفضل املعايري املتبعة عامليا يف الوقت الذي 
تنسجم فيه مع نظام التأمني التكافلي املعمول 
الشريعة  مبادئ  مع  وتتفق  الدولة  يف  به 
بيان السياسات  الغراء من خالل  االسالمية 
الشركات من حيث  اتباعها يف هذه  الواجب 
واملضاربة  الوكالة  منوذج  أو  الوكالة  منوذج 
بتوزيع  املتعلقة  االحكام  اىل  باإلضافة  معا 
التأمني  أعمال  يف  املشتركني  على  الفائض 
موجودات  بني  الفصل  وضرورة  التكافلي 
حسابات املشتركني وحسابات املسامهني يف 

الشركة.

واتبعت هيئة التأمنيـ ـ اليت أصدرت التعليمات 
أحدث  ــ  التكافلي  التأمني  لشركات  املالية 
املمارسات العاملية التشريعية يف عملية اعداد 
التطبيق  سهولة  حيقق  مبا  التعليمات  هذه 
من جهة والرقابة عليها من جهة أخرى ومبا 
الفنية  والقواعد  االسس  تطوير  إىل  يؤدي 
الالزمة لتعزيز إرساء أسس تنظيمية حديثة 
ومتطورة لسوق التأمني اإلماراتية وفق أفضل 
املمارسات العاملية ومحاية حقوق محلة وثائق 
التأمني على حد  التأمني ومسامهي شركات 
املخاطر  من  نفسها  الشركات  ومحاية  سواء 

اليت قد تتعرض هلا يف املستقبل.

التأمني  لشركات  املالية  التعليمات  وتتضمن 
التكافلي اجلوانب املالية والفنية واالستثمارية 
حقوق  استثمار  “..أسس  وهي  واملحاسبية 
األدىن  واملبلغ  املالءة  وهامش  الوثائق  محلة 
للضمان وأسس احتساب املخصصات الفنية 
تقابل  اليت  الشركة  موجودات  وحتديد 
االلتزامات التأمينية املترتبة عليها وتعليمات 
بتنظيمها  الشركة  تلتزم  اليت  السجالت 
اليت  والسجالت  والبيانات  هبا  واإلحتفاظ 
جيب تزويد اهليئة هبا وأسس تنظيم الدفاتر 
احلسابية وسجالت كل من الشركات والوكالء 
والوسطاء وحتديد البيانات الواجب ادراجها 
والسياسات  والسجالت  الدفاتر  هذه  يف 
من  إتباعها  الواجب  واالجراءات  املحاسبية 

شركات التأمني” .
المصدر : وكاالت

االمارات األولى عالميا في المعامالت المالية اإلسالمية للتأمين التكافلي



العدد الثالث  مارس  2015

61

أخبار

ش.م.ع  للتكافل  الوطنية  أبوظيب  شركة  أعلنت 
عن تكرميها جبائزة “أفضل شركة تكافل للعام” 
التوايل ضمن فعاليات برنامج  الثانية على  للسنة 
حفل توزيع جوائز التأمني ملنطقة الشرق األوسط 
 MENAIR“ املرموق   2015 أفريقيا  ومشال 
يوم  عقد  الذي   ”Insurance Awards 2015
األربعاء 28 من يناير 2015 يف فندق فندق الريتز 

ديب. العاملي يف  املايل  ديب  كارلتون-مركز 

األوسط  الشرق  ملنطقة  التأمني  جوائز  وتعترب 
املبادرات  لتكرمي  رائدة  منصة  أفريقيا  ومشال 
متمثلة يف جلنة  التأمني  قطاع  سنويا يف  املتميزة 
تأمينية  خبربة  أعضاؤها  يتميز  مستقلة  حتكيم 
واسعة. كما تركز على منح اجلوائز للشركات اليت 
حققت أعلى مستويات اجلودة يف أدائها وخدماهتا 

التأمني. سوق  يف  مثيالهتا  عن  ومتيزت 

عابدين،  أسامة  السيد/  اجلائزة  تلقى  وقد  هذا 
الرئيس التنفيذي لشركة أبوظيب الوطنية للتكافل 
والذي علق قائال:”حنن فخورون للغاية لنيل هذه 
أن  شك  ال  التوايل.  على  الثاين  للعام  اجلائزة 
عن  تكافل  شركة  “أفضل  جبائزة  الشركة  تكرمي 

املستقلة  التحكيم  جلنة  قبل  من   ”2014 عام 
األوسط  الشرق  ملنطقة  التأمني  جوائز  ضمن 
اجلوائز  إن  لنا.  كبري  شرف  هو  أفريقيا  ومشال 
السنوات  خالل  الشركة  حصدهتا  اليت  املرموقة 
القدرة  تصنيف  على  وحصولنا  املاضية  القليلة 
املالية من الفئة B++ )جيد( ميثل انعكاسا للنمو 

التأمينية  املنتجات  وتنوع  للشركة،  املطرد  املايل 
املعدلة  القيمة  العمالء، وامتياز  ، وتعزيز خدمة 
على خماطر رأس املال ، وأداء اإلكتتاب القوي، 
وحسن واتزان إدارة املخاطر الفنية. كما أن فوز 
الشركة هبذه اجلائزة إمنا هو دليل على وثقة قطاع 

التكافلي.  بنموذجنا  التأمني 

املالية  واملؤسسات  للبنوك  العام  املجلس  أعلن 
املالية  للمؤسسات  الرمسية  املظلة  اإلسالمية، 
اإلسالمية، عن بدء برناجمه التدرييب »املصريف 
موظفي  من  موظفا  لصاحل50  املعتمد«  اإلسالمي 
الدول  رابطة  من  دول   6 من  العليا  اإلدارات 

الوسطى. وآسيا  املستقلة 

املالية  واملؤسسات  للبنوك  العام  املجلس  يقوم 
للتنمية  اإلسالمي  البنك  مع  بالتعاون  اإلسالمية 
يف  املهين  للتطوير  التدرييب  الربنامج  بتنظيم 
 13 إىل   9 من  اإلقليمي  املايل  املركز  أكادميية 
كازاخستان.  جبمهورية  أملايت  يف   2015 فرباير 
الوطين  البنك  الفعالية  هذه  استضاف  وقد 
أملايت  جلعل  يسعى  الذي  كازاخستان  جلمهورية 
مركزا إقليميا للمالية اإلسالمية. ويعترب التصريح 
تطوير  طريق  »خارطة  بإعتماد  األخري  احلكومي 
املالية اإلسالمية يف كازاخستان 2020« دفعة قوية 

البلد. يف  اإلسالمية  للمالية 

خالل  من  هذا  التدرييب  الربنامج  ويهدف 
املحاضرات النظرية، والنقاش اجلماعي ،واألمثلة 

التطبيقية إىل تأهيل املتدربني يف املالية اإلسالمية 
على  والتعرف  العمل  بيئة  يف  اليومية  واملمارسات 
أهم القواعد وأحدث العقود املستخدمة يف املالية 
اإلسالمية و تقدمي اجلانب النظري والتطبيقي يف 
والتقنيات  األدوات  توفري  عرب  اليومية  املعامالت 
العملية اليت من شأهنا تعزيز األداء املهين اليومي 
للعاملني يف املؤسسات املالية اإلسالمية. ويف هذا 
األمني  بلعتيق،  اإلله  عبد  السيد/  صرح  الصدد 

املالية  واملؤسسات  للبنوك  العام  للمجلس  العام 
اإلسالمية معلقا على هذا احلدث قائال: »إن نشر 
وتطبيقاهتا  اإلسالمية  املالية  مبادئ  حول  الوعي 
املجلس  فإن  لذا  مسؤولياتنا،  من  جزء  هو  دوليا 
املالية  لتطوير  الالزم  الدعم  بتقدمي  يلتزم  العام 
ودعم  املستقلة،  الدول  رابطة  دول  يف  اإلسالمية 
املالية  قطاع  لتطوير  مبادرهتا  يف  كازاخستان 

« اإلسالمية. 

أبوظبي الوطنية  “أفضل شركة تكافل“ للسنة الثانية على التوالي

إنطالق فعاليات البرنامج التدريبي للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية

 )التكافل و التأمين (  أبو ظبي

 )مجلة التكافل(  المنامة
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املؤسسات  للرقابة على  التنفيذي  املدير  نفى 
املـــــــــركزي  البـــــحــرين  املــــالية مبصــــــــرف 
عبدالرمحن الباكر، وجود أي بوادر الندماج 
خالل  البحريين  السوق  يف  التأمني  شركات 

الوقت احلايل.

وأكد البــــاكر على هـــــامش انطالق فعاليات 
سنتر«-  السيت  »جممع  يف  التأمني  اسبوع 
راجع  أمر  هو  التأمني  شركات  اندماج  »أن 
التأمني  شركات  لقرارات  األوىل  بالدرجة 
من  للسوق  رؤيتها  ووفق  إدارهتا،  وجمالس 

أجل خلق كيانات تأمينية أكرب«.

المالءة المالية للشركات
يف شأن آخر، قال الباكر: »ان تطبيق املعايري 
لشركات  املالية  املالءة  حلساب  اجلديدة 
العام  بداية  تطبيقه  مت  التكافلي  التأمني 

اجلاري«.

اجلديد  املالية  املالءة  قانون  »أن  وأوضح 
يهدف للقضاء على التناقض بني طريقة عمل 
الشريعة  أحكام  مع  املتوافقة  الشركات  هذه 
اإلسالمية ومعايري التأمني التقليدي احلالية«. 

يف  ستأخذ  اجلديدة  القواعد  إن  وأضاف: 
يف  باملسامهني  اخلاصة  األموال  االعتبار 
لصندوق  إضافة  التكافلي،  التأمني  شركة 
طبقا  يفترض  الذي  الوثائق  محلة  أموال 
الشركة  تديره  أن  التكافلي  التأمني  لنظام 
يف  به  معموال  يكن  مل  ما  وهو  عنهم،  نيابة 
املالية  املالءة  قانون  ان  إىل  الفتا  السابق، 
ومحلة  التأمني  وثائق  محلة  من  كال  خيدم 

األسهم. 

وأكد الباكر على أن القوانني اجلديدة سيكون 
يف  ملسامهتها  وذلك  إجيايب،  مردود  هلا 
السوق  العاملية يف  الشركات  من  عدد  دخول 

البحريين، والذي بدوره سيساهم يف تطوير 
صناعة التأمني التكافلي يف البحرين.

االحتيال الطبي
من جهته قال رئيس مجعية التأمني البحرينية 
حيىي نور الدين، ان التأمني الصحي يعتمد 
على الثقة بني شركات التأمني واملستشفيات 
بعض  أن  إىل  مشريا  اخلاصة،  والعيادات 
الفحوصات  أقصى  أخذ  تطلب  املستشفيات 
التأمني  شركات  تطلب  بينما  للمريض، 

الفحوصات الالزمة.

ولفت إىل أن الفرق بني الفحوصات القصوى 
نظر  وجهات  هناك  الالزمة  والفحوصات 
ببيع  التأمني  شركات  بدأت  هلذا  خمتلفة، 
هلا  اليت  للمستشفيات  التأمنية  التغطية 
اتفاقيات ومصاحل مشتركة معها، وذلك من 
أجل اعطاء الرعاية الصحية والالزمة فقط.

وأشار إىل ان الوضع يف البحرين ال نستطيع 
سوء  هو  ما  بقدر  طبيا،  احتياال  نسميه  ان 

عدم  امهها  أسباب  لعدة  راجع  استخدام 
الفهم. 

وبدوره اعترب رئيس مجعية التأمني البحرينية 
السابق، مجال السيد، التأمني الصحي من 
خسائر،  تسبب  اليت  التأمني  أنواع  أكثر 
اليت   2013 عام  احصائيات  حسب  وذلك 
خسر فيها السوق، مؤكدا تضافر جهود هيئة 
وشركات  الصحية  واخلدمات  املهن  تنظيم 
تقليل  إىل  أدت  الرقابة  هذه  وأن  التأمني، 
أسبوع  فعاليات  تدشني محلة  ومت  اخلسائر. 
»أّمن  شعار  حتت  وذلك  التأمينية،  التوعية 

واطمئن«، سنتر البحرين.

التأميين  الوعي  خلق  إىل  احلملة  وهتدف 
ودورها  املختلفة  التأمني  والتعريف مبنتجات 
سيتم  والذي  األفراد،  ومحاية  رعاية  يف 
الصحي  التأمني  على  التركيز  خالله  من 
التأمني  جانب  إىل  احلياة،  على  والتأمني 
على املمتلكات يف احلياة اليومية للمواطنني، 
وذلك من خالل شخصية »آمنة« واليت ستلعب 
إىل  اهلامة  الرسائل  إيصال  يف  رئيسا  دورا 
اجلمهور، وذلك برعاية كرمية من مصرف 

البحرين املركزي.

البحرينية  التأمني  مجعية  ورئيس  وافتتح 
يف  الفعاليات  منصة  الدين،  نور  حيىي 
سنتر«،  »سييت  يف  باحلملة  اخلاص  اجلناح 
وحضر حفل تدشني االنطالقة لفعاليات حفل 
التنفيذي  املدير  التأمينية  التوعية  اسبوع 
مصرف  يف  املالية  املؤسسات  على  للرقابة 
البحرين املركزي عبدالرمحن الباكر، وفؤاد 
التأمني،  مراقبة  إدارة  مدير  عبدالواحد 
للتأمني  التكافل  لشركة  التنفيذي  والرئيس 
ورئيس السابق جلمعية التأمني يونس السيد.

يف  متخصصني  الفعاليات  منصة  وتضم 
اجلمهور  استفسارات  على  للرد  التأمني 
احلياة  على  التأمني  مميزات  وإيضاح 

والتأمني الصحي. 

مسابقات  املنصة  فعاليات  تشمل  كما 
جانب  إىل  لألطفال  وفعاليات  للجمهور، 
مستشفيات  قبل  من  جمانية  فحوصات 
للعامة  مفتوحة  الدعوة  وستكون  مشاركة، 

للمشاركة.
وكاالت

»المركزي«: ال بوادر الندماجات شركات التأمين في البحرين

عبدالرحمن الباكر
المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات 

المالية بمصرف البحرين المركزي
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محمد أفزاز-الدوحة
املنعقد  قطر”  “ملتقى  يف  مشاركون  توقع 
قطاع  ينتعش  أن  الدوحة  يف  االثنني  اليوم 
التأمني التكافلي ليصل حجمه إىل عشرين 
مدعوما   ،2017 عام  حبلول  دوالر  مليار 
وازدياد  اإلسالمي  التمويل  أسواق  بتطور 
االهتمام الدويل هبذا النوع من اخلدمات. 
بأن  قناعتهم  عن  قطريون  مسؤولون  وعرب 
مونديال  باحتضان  املشاريع اخلاصة  تعزز 
يف  التأمني  قطاع  منو   2022 القدم  كرة 

البالد.

مصرف  حمافظ  قال  الصدد،  هذا  ويف 
سعود  بن  اهلل  عبد  الشيخ  املركزي  قطر 
الكبرية  األمهية  من  الرغم  “على  ثاين  آل 
ودوره  املتقدمة  الدول  يف  التأمني  لقطاع 
الفعال يف خدمة االقتصادات فإن اهتمامنا 

به مل يرق إىل املكانة الالئقة”.

وأضاف حمافظ املركزي القطري يف افتتاح 
امللتقى أن مسامهة هذا القطاع يف إمجايل 
الناتج املحلي لـقطر مل تتجاوز %0.5 فقط، 
فترة  يف  استوردت  البالد  أن  إىل  مشريا 
 13 بقيمة  تأمينية  خدمات   2013-2011

مليار ريال )3.57 مليارات دوالر(.

إن  قال  القطري  املركزي  حمافظ 
للمكانة  يرق  مل  التأمني  بقطاع  االهتمام 

الالئقة)اجلزيرة(

وأكد أن مشاريع البنية التحتية اليت تعتزم 

عالوة  املونديال،  الحتضان  تنفيذها  قطر 
على االستثمارات املكثفة يف القطاعات غري 
النفطية تتيح فرصا ساحنة لقطاع التأمني 

لتوسيع سوقه.

توسع دولي
التنفيذية  الرئيسة  قالت  أخرى،  جهة  من 
إن  بيل  إجنا  “لويدز-لندن”  ملؤسسة 
دوليا  توسعا  تشهد  التكافلي  التأمني  سوق 

بالتزامن مع منو أسواق املال اإلسالمية.

وأضافت يف كلمة هلا يف اجللسة االفتتاحية 
بإمكانات  تتمتع  السوق  هذه  أن  للملتقى 
مستوى  من  زاد  الذي  الشيء  هائلة، 

االهتمام العاملي هبا.

إهتمام عالمي  كبير بسوق التأمين اإلسالمي

محافظ المركزي القطري قال إن االهتمام بقطاع التأمين لم يرق للمكانة الالئقة.
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التكافلي  التأمني  بيل إىل أن سوق  وأشارت 
 ،14% تفوق  سنوية  منو  معدالت  تسجل 
وتوقعت أن يصل حجمها إىل عشرين مليار 
دوالر يف عام 2017، الفتة إىل أن السعودية 

تستحوذ وحدها على نصف هذه السوق.

حلول  طرح  ضرورة  على  املتحدثة  وشددت 
مبتكرة ومنتجات مطابقة متاما مع مبادئ 
الشريعة اإلسالمية للتمكن من اقتحام سوق 

التأمني التكافلي.

عزم  عن  نت  للجزيرة  تصريح  يف  وأعلنت 
إستراتيجية  إطالق  “لويدز-لندن”  مؤسسة 
تتيحها  اليت  الفرص  من  االستفادة  بشأن 
هذه  أن  مؤكدة  التكافلي،  التأمني  سوق 

السوق تنمو بشكل متسارع.

إستراتيجية  ستطلق  لويدز  مؤسسة  بيل: 
التأمني  سوق  من  لالستفادة 

التكافلي)األوروبية-أرشيف(

فرص واعدة
وقال يوسف اجليدة نائب الرئيس التنفيذي 
ملركز قطر للمال إن حجم املشاريع الكربى 
-خاصة  تنفيذها  على  قطر  تعكف  اليت 
فرصا  يطرح  املونديال-  باحتضان  املتعلقة 
واعدة لفائدة قطاع التأمني املحلي والدويل، 
وذلك بالنظر حلاجة املشاريع إىل هذا النوع 

من اخلدمات.

وأوضح اجليدة يف تصريح للجزيرة نت أن 
بالده تعتزم إنفاق ما بني 150 مليار دوالر 
التحتية،  البنية  تطوير  على  مليار  ومائيت 
شركات  على  إجيابا  سينعكس  أمر  وهو 

التأمني.

وكشف أن حجم أقساط التأمني يف منطقة 
مخسني  يتجاوز  ال  أفريقيا  ومشال  الشرق 
إمجايل  من   1% من  أقل  أي  دوالر،  مليار 
يف  للمنطقة،  اإلمجايل  املحلي  الناتج 
مقابل نسبة تتراوح بني %6 و%7 على صعيد 
إمكانات  وجود  إىل  يشري  ما  وهو  العامل، 

هائلة لتطور القطاع.

حجم  فيه  يصل  وقت  يف  أنه  اجليدة  وبني 
التمويالت اإلسالمية عرب العامل إىل قرابة 
أقساط  حجم  فإن  دوالر  تريليون   1.5
التأمني التكافلي ال يتجاوز العشرين مليارا، 
هذه  تنتظر  كبرية  فرص  فهناك  وبالتايل 
السوق، وأضاف “كلما توسعت أسواق املال 

اإلسالمية انتعش قطاع التأمني التكافلي”.

اجلعربي: التأمني التكافلي ميثل ربع حجم 
سوق التأمني يف قطر )اجلزيرة(

نوافذ إسالمية
اجلعربي  حممد  اعترب  آخر،  جانب  من 
مساعد الرئيس التنفيذي لشركة اإلسالمية 
تزال  ال  التكافلي  التأمني  سوق  أن  للتأمني 
حمدودة لكنها تنمو بشكل جيد، مشريا إىل 

أهنا متثل ربع حجم سوق التأمني.

االهتمام  إن  نت  للجزيرة  اجلعربي  وقال 
الدويل بالتأمني التكافلي أصبح كبريا، ألنه 
التأمينات،  بسوق  احللول  من  عددا  طرح 
األقساط  من  جزء  إعادة  فكرة  أمهها  من 
ن، و”هذا أمر مل يكن موجودا من  إىل املؤمَّ

قبل”.

يف  العاملة  العاملية  الشركات  كل  أن  وتابع 
قطاع إعادة التأمني فتحت هلا نوافذ للتأمني 
أنه  مضيفا  التجربة،  باب  من  اإلسالمي 
من غري  فإنه  التجربة  هذه  يف حال جنحت 
تعمل  تنشأ هلا شركات مستقلة  أن  املستبعد 

يف قطاع التأمني التكافلي.

المصدر : الجزيرة

التأميـن  سـوق  مـن  لالسـتفادة  إسـتراتيجية  سـتطلق  لويـدز  مؤسسـة  بيـل: 
) شـيف ر أ - بية و ر و أل ا ( فلي لتكا ا

التأميـن  سـوق  مـن  لالسـتفادة  إسـتراتيجية  سـتطلق  لويـدز  مؤسسـة  بيـل: 
) شـيف ر أ - بية و ر و أل ا ( فلي لتكا ا
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البحرين )التكامل والتأمين(
ألسواق  العاملي  الرئيس  فاروق  سيد  الدكتور  قال 
رأس املال اإلسالمية، إن حجم صفقات االندماج 
 2014 لعام  اإلسالمية  األسواق  يف  واالستحواذ 
خالل  من  وذلك  دوالر  مليار   32.3 حنو  بلغت 
جملس  دول  يف  أغلبها  تركزت  صفقة   386
التعاون، مؤكدا أن هناك زمخا لالستثمار والنمو 
من  بالرغم  التعاون  جملس  دول  يف  االقتصادي 

النفط. أسعار  تقلبات 

أعمال  هامش  على  فاروق  سيد  الدكتور  وأوضح 
عقد  الذي  اإلسالمي  االستثمار  بوابة  منتدى 
هناك  أن  املنامة،  البحرينية  العاصمة  يف 
يف  الدوليني  املستثمرين  من  متزايدا  اهتماما 
األسواق  هذه  ترتكز  حيث  اإلسالمية،  األسواق 
تشجع  منو  بوادر  على  اإلسالمية  واالقتصاديات 
التركيبة  مثل  فيها  الدخول  على  املستثمرين 
ما  شابة،  أغلبية  من  املؤلفة  الكبرية  السكانية 
مثل  معينة  قطاعات  على  املتزايد  الطلب  يعكس 
ما  وهو  والغذاء،  واإلسكان  والتطوير  التدريب 
هذه  يف  املستثمرين  لدخول  الرئيس  الدافع  ميثل 
استحواذ  صفقة  هو  مثال  أبرز  ولعل  األسواق، 
“بسكو  على  “كلوكز”  الغذائية  الصناعات  عمالق 

. ” مصر

وأشار خالل حديثه إىل أن هناك منوا هائال يف 
التعاون  منظمة  دول  أسواق  يف  القطاعات  بعض 
اإلسالمي مثل قطاع صناعة الكيماويات الذي بلغ 
حجم النمو فيه 52 يف املائة ما بني العامني 2009 
النفطي  القطاع  يفوق ضعف منو  ما  و2013 وهو 
نفسها،  الفترة  يف  املائة  يف   23 منوه  بلغ  الذي 
الصناعات  مثل  أخرى  قطاعات  إىل  إضافة 
البالستيكية 48 يف املائة واخلدمات الصحية 40 
يف املائة، لذلك سيكون تأثري تقلبات أسواق النفط 
منظمة  دول  أسواق  إلمجايل  نظرنا  إذا  طفيفا 

اإلسالمي. التعاون 

وكان املنتدى قد أطلق تقرير منو أسواق االستثمار 
االستثمار  بوابة  منتدى  خالل   2015 اإلسالمية 
التقرير  تطوير  مت  حيث  البحرين،  يف  اإلسالمي 
مؤسسة  مع  بالشراكة  رويترز،  تومسون  قبل  من 
“دينار ستاندرد” املتخصصة يف جمال االستشارات 

والبحوث يف جمال األسواق اإلسالمية.

وتضمن التقرير مؤشر االستثمار يف أسواق النمو 
اإلسالمية، حيث مت تصنيف السعودية يف املركز 
 ،2015 لعام  اإلسالمية  النمو  ألسواق  السابع 
مقاييس  تسعة  من  جمموعة  على  املؤشر  ويستند 
تغطي فئات من أساسيات النمو يف بلد ما هي زخم 
النمو وزخم االستثمار واملخاطر النسبية، وأوضح 
املؤشر أنه ال توجد هناك خماطر بالنسبة لوضع 

السعودية.

أسس  أقوى  تصنيف  على  إندونيسيا  وحصلت 
النمو بني املراكز الثالثة األوىل ووجود أعلى نسبة 
مع   )2013 عام  يف  نسمة  مليون   249( سكان 
ناتج حملي إمجايل بلغ 870 مليار دوالر باملقابل 
حصلت ماليزيا على أعلى تصنيف من ناحية أقوى 
منو وزخم االستثمار )217 يف املائة منو تدفقات 

.)  2013-2009 املباشر  األجنيب  االستثمار 

التعاون  جملس  دول  اقتصاديات  تصنيف  ومت 
العشرة  قائمة  على  اإلمارات  بقيادة  اخلليجي، 
وتشمل  والسعودية،  قطر  ذلك  يف  مبا  األوائل 
مثل  دول،  عشرة  أعلى  يف  األخرى  األسواق 
وموزمبيق. واملغرب  وتركيا  ومصر  كازاخستان 

التنفيذي  الرئيس  شيكو،  الدين  رفيع  وقال 
من  عديدا  إن  ستاندرد”:  “دينار  ملؤسسة 

قابلية  لديها  اإلسالمية  األسواق  يف  الشركات 
شركات  مثل  املستثمرين  لدخول  ومهيأة  النمو 
“تصنيع” و”سابك” اللتني تعدان رائدتني يف جمال 
البتروكيماويات، وشركات يلدز القابضة وأولكر، 
شركات  إىل  إضافة  فود  اندو  صافوال،  جمموعة 
املراعي اليت تعد منافسة على الصعيد الدويل يف 
اإلمارات،  وجمموعة  والزراعة،  األغذية  جمال 
اجلوية  واخلطوط  التركية  اجلوية  واخلطوط 
القطرية واخلطوط اجلوية العربية السعودية اليت 
تعد شركات الطريان النمو الرئيسي على املستوى 
الدويل؛ واميك وجمموعة لولو، يب آي أم، ماجد 
على  التجزئة  جتارة  رواد  من  تعد  اليت  الفطيم 

اإلقليمي. املستوى 

نقال عن اإلقتصادية

32.3 مليار دوالر صفقات االندماج واالستحواذ في األسواق اإلسالمية
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كرم إاإلحتاد املصري للتأمني عشرة من كبار 
لدورهن  مصر  يف  التأمني  صناعة  سيدات 
التأمني يف  الفعال يف تطور صناعة  البارز و 
أعمارهن  من  سنني  قدمن  الالئي   ، مصر 
ال  اهنن  أثبنت  و  التأمني  يف مضمار صناعة 
هن  السيدات  و  الالزمة  الكفاءة  ينقصهن 
 ، الشهاوي  إمساعيل  أحالم  األساتذة   «
هبرية هبي إمساعيل ، سامية حممد حيدة 
عبداحلميد  فادية   ، صادق  أنور  مساء   ،
النشار ، سوزان سليمان علي ، فردوس » مت 
ذلك خالل إحتفالية أقامها اإلحتاد املصري  
مبقره مبدينة القاهره وقد حضر االحتفالية 
مصر  يف  التأمني  صناعة  قادة  من  خنبة 

العضو  قطب  عبدالرؤوف  األستاذ  بقيادة  
املنتدب لشركة بيت التأمني السعودي املصري 
رعى   للتامني    املصري  اإلحتاد    ورئيس 
األستاذ  احلضور  ضمن  من  وكان  التكرمي 
والعضو  اإلدارة  عارفني عضو جملس  أمحد 
التكافلي  للتأمني  املصرية  للشركة  املنتدب 
واألستاذ حممد الطري مستشار هيئة الرقابة 
العام  املالية األستاذ اهلامي القاضي االمني 
حتدثوا  واللذين   للتامني  املصري  لالحتاد 
التامني  رائدات  مع  الشخصية  عن جتارهبم 
وتضحيات  عطاء  من  قدموه  ما  و  مصر  يف 
لصناعه التامني يف مصر ويف املقابل عربت 
املحتفى هبن عن تقديرهن ملا لقوه من دعم 
وتشجيع من قبل رجال التأمني وما اكتسبنه  

من خربة من خالل جتربة العمل معهم.

املحتفى هبن االستاذة وفاء  وكان من ضمن 
املساعد  العام  األمني  احلافظ  عبد  حممود 
األستاذة  والسيدة  املصري  التأمني  أحتاد 
فاطمة عبدالفتاح مصطفى مستشارة الشؤون 
والسيدة  املصري  التأمني  بإحتاد  اإلعالمية 
قطاع  رئيسة  حيدة  حممد  سامية  األستاذة 
العمليات بشركة جراس سافوا إلعادة التأمني 

يف مصر.

من  قبل  من  العشر  السيدات  تكرمي  ومت 
اجلائزة  هذه  لنيل  رشحوهن  ومن  مدرائهن 

وهن 

 ، زكي  إبراهيم  جنوى   ، نظمي  سليمان 
حلمي  عالية   ، مصطفى  عبدالفتاح  فاطمة 

خراشي.

تكريم عشرة من سيدات صناعة التامين في مصر

جانب من تكريم السيدات

أحمد سراج - القاهره

جانب من حضور اإلحتفالية
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يف  األزهر،  وكيل  شومان  عباس  الدكتور  دعا 
التأمني اإلسالمي والذي يعقد  كلمته أمام مؤمتر 
ضرورة  إىل  األحد،  اليوم  أبوظيب،  مدينة  يف 
اإلسالمي  االقتصاد  آليات  اعتماد  يف  التوسع 
لدعم اقتصاداتنا ومحايتها من حتكمات األنظمة 
الوافدة والقوى اليت تقف خلفها، مشددا على أن 
النهوض بأمتنا العربية واإلسالمية لن يتحقق إال 
عن  أمهية  يقل  ال  الذي  االقتصادي  باالستقالل 

السياسي. االستقالل 

وقال وكيل األزهر إن التأمني اإلسالمي لبنة مهمة 
تقويتها  جيب  اإلسالمي  االقتصاد  لبنات  من 
أخرى  لبنات  وإضافة  الشوائب،  من  وتنقيتها 
الذي  اإلسالمي  االقتصادي  الصد  حائط  لبناء 
الذي حياول  االستعماري  الفكر  من  األمة  حيمي 
منتلك  لن  أننا  مؤكدا  خرياهتا،  على  االستيالء 
اقتصادية  رؤية  منتلك  مل  ما  السياسية  إرادتنا 

ثقافتنا. مع  واملتسقة  شريعتنا  من  نابعة 

وأضاف شومان أن شريعتنا اإلسالمية تستوعب كل 
ما تفتقت عنه أذهان خرباء األنظمة االقتصادية 
أو  الرأمسالية  أو  االشتراكية  سواء  الوضعية 
وما  كثرية  وخطوات  وتسبقه مبراحل  بل  غريها، 
علينا إال نفض الغبار املتراكم عرب العصور سهوا أو 
عمدا عن تراثنا، موضحا أن االحتالل االقتصادي 
أدهى وأمر من االحتالل العسكري فاألخري زواله 

أسرع بكثري من زوال االحتالل االقتصادي.

وأكد أن الشريعة اإلسالمّية جعلت من مقاصدها 
الناس كافة، ومن أجل ذلك  العامة حفظ أموال 
شرعت مجلة من التشريعات لتضمن حتقيق هذا 
الشريعة  لنا  تركته  ما  إىل  نظرنا  وإذا  املقصد، 
اإلسالمية من مرياث اقتصادي ضخم يدعو إىل 
والصدقات  الزكاة  أن  لوجدنا  والتعاون  التكافل 
األغنياء  ألموال  تنمية  و  بأكملها،  لألمة  استثمار 
من  تؤخذ  حيث  الفقراء،  على  وتوسعة  منها 
احتياجاهتم،  لسد  للفقراء  وتعطى  األغنياء 
وطردًيا  وثيًقا  ارتباًطا  ترتبط  الزكاة  فحصيلة 
املجتمع،  القائم يف  االقتصادي  النشاط  مبستوى 
ومبا أن النشاط االقتصادي غالًبا ما يكون يف حالة 

وتزايد. منو 

الضروري  من  بات  أنه  على  األزهر  وكيل  وشدد 
إبراز املزايا اليت يتمتع هبا االقتصاد اإلسالمي، 
وزيادة فاعلية نظام التأمني التكافلي ودعمه فنًيا 
ليحل  امتيازاته  وزيادة  نطاقه  وتوسيع  ومهنًيا، 
حوهلا  خيتلف  اليت  األخرى  التأمني  أنواع  حمل 

العلماء.

واقترح شومان االعتماد على نظام الشركة بديال 
عن نظام املضاربة كأساس للعالقة بني املشتركني 
أن  معلوم  هو  ملا  التأمني،  شركة  على  والقائمني 
التدخل  حق  له  ليس  املضاربة  يف  املال  صاحب 

تكون  وإمنا  انطالقها،  بعد  املضاربة  أنشطة  يف 
مجيع التصرفات للعامل على تنمية مال املضاربة 
حيث ميثله هنا أصحاب شركات التأمني، خبالف 
التصرف،  من  أطرافها  متكن  فهي  الشركة 
وتقبل من الشروط ما ال تقبله املضاربة، وتسمح 
املختلفة  التصرفات  يف  املال  أصحاب  باشتراك 

املتعاقدين. بني  ذلك  على  اتفق  مىت 

عفيفي  الدين  حميي  الدكتور  ألقى  جانبه،  ومن 
األمني العام ملجمع البحوث اإلسالمية كلمة خالل 
التكافلي  التأمني  قواعد  عن  فيها  حتدث  املؤمتر 

به. االرتقاء  وكيفية  الشرعية 

بدولة  التأمني  هيئة  تنظمه  املؤمتر  أن  يذكر 
الواقع   ( عنوان  املتحدة، حتت  العربية  اإلمارات 
حتت  اإلسالمي(  التأمني  قواعد  تطوير  وآفاق 
رعاية مسو الشيخ منصور بن زايد آل هنيان نائب 
الرئاسة خالل  شئون  وزير  الوزراء  رئيس جملس 

اجلاري.  مارس  إىل9  من8  الفترة 

المصدر: جريدة الفجر - نجوى مصطفى

وكيل األزهر: النهوض بأمتنا لن يتحقق إال باالستقالل االقتصادي

الدكتور عباس شومان وكيل األزهر
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للتمويل  عامليا  رئيسا  الناطور  بشار  فيتش  عينت 
أنشطة  كل  تنسيق  يتوىل  منصب  وهو  اإلسالمي 
بالقطاعات  األصول  من  الفئة  هذه  يف  املؤسسة 
والتمويل  الشركات  وقطاعات  واملالية  السيادية 

والتأمني. التحتية  والبنية  املركب 

سوق  يف  عاما   14 خربة  ميلك  الذي  والناطور 
 2007 يف  فيتش  إىل  انضم  اإلسالمي  التمويل 
وأشرف منذ ذلك احلني على معايريها للسندات 
اإلسالمية )الصكوك( وأنشطة التمويل اإلسالمي 
بشأن  املقاالت  من  العديد  وله  حبوثا  وأجرى 

اإلسالمي. التمويل 

سبع  الناطور  قضى  فيتش  إىل  انضمامه  وقبل 
توىل  حيث  للتنمية  اإلسالمي  البنك  يف  سنوات 
إدارة  يف  االستثمار  مسؤول  منها  مهمة  مناصب 
املخاطر  إدارة  االئتمان يف  وكبري حمللي  اخلزانة 
للتمويل  الرئيس  لنائب  الفنيني  املساعدين  وكبري 

واإلدارة.

إبراهيم  الدكتور  السعودي  املالية  وزير  اجتمع 
إجنلترا  بنك  حمافظ  مع  مكتبه  يف  العساف، 
العاملي  املايل  االستقرار  جملس  رئيس  املركزي، 
حاليا،  اململكة  يزور  الذي  كارين  مارك  الدكتور 
وجرى خالل االجتماع حبث التعديالت على هيكل 

معه  أصبحت  الذي  العاملي  االستقرار  جملس 
مجيع الدول األعضاء يف املجلس مبا فيها اململكة 
العربية السعودية متثل مبقعدين على األقل. وشكر 
العساف الدكتور كارين، على اجلهود اليت بذهلا 
لتصحيح متثيل دول األسواق الناشئة يف املجلس.

كما مت استعراض أوضاع االقتصاد العاملي وآفاق 

النمو، إىل جانب آخر التطورات يف أسواق البترول 
العاملية، إضافة إىل استعراض القضايا املطروحة 
خاصة  العشرين  ملجموعة  احلالية  الدورة  على 
بالقطاع  اخلاصة  والتنظيمات  بالقواعد  يتعلق  ما 
املايل وتعزيز فهم املجتمع الدويل لقواعد التمويل 

اإلسالمي وتقوية دوره يف األسواق العاملية.

العساف يستعرض التمويل اإلسالمي مع إنجلترا

الناطور رئيسا عالميا للتمويل اإلسالمي

) التكافل و التأمين (  الرياض

)رويترز( لندن
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من  جدا  قريبة  عندنا  بنوكا  هناك  أن  شك  بال 
إسالمية،  بالفعل  تكن  مل  إن  اإلسالمية  البنوك 
إىل  املضطر  نوعية  من  بنوك  وهي  باالسم  ولو 
الربا بسبب ما مساه الفقهاء عموم البلوى، فإىل 
اآلن ليس هناك دينار إسالمي ملموس ميكنك أن 
الربوية  وغري  الربوية  البنوك  وأموال  به،  تتعامل 
تتوجه يف هناية املطاف إىل بنوك دولية تتربع على 
عروش الربا، فإذا أخطأك الربا أصابك غباره. 
ولكن البنوك املقاومة للربا ميكن أن يقال عنها ما 

قاله أحد السلف »يــا بــين مــن يــأكل الربــا وهــو 
ــا وهــو يضحــك«. ــأكل الرب يبكــي ليــس كمــن ي

رغم  الطريق  يف  السري  اختارت  بنوك  وهناك 
الشوك واملسامري، وهي بعد مل تتحرر هنائيا من 
شوطا  قطعت  لكنها  الدارج  بالتعبري  احلرمانية 
غري يسري ويعلم اهلل ما تعانيه.. غري أهنا وجدت 

عليها. الناس  وإقبال  الربح  وهو  مبتغاها.. 

وهذه البنوك اليت حييط هبا اخلري بسبب نفورها 
من الربا هي البنوك اليت نأمل أن تساهم يف حل 

بعض مشكالت املجتمع، فكثري منا يعيش يف قلق 
واملضاربات  واإليداعات  التورق  معامالت  حول 
البنوك  هذه  لكن  النقدية  التعامل  أنواع  وكافة 
عن  منكفئة  واألهلي  والبالد  الراجحي  ومنها 
التوعية للناس لتبديد قلقهم من التعامل يف شؤون 
قادة ومفكرو  أن يتصدى  الربا، فهل ميكن  غبار 
الشبهات  لدحض  اإلسالمية  البنوك  وخمططو 
إن  قائل:  يقول  الناس؟ قد  يثريها كثري من  اليت 
هذه األمور يبعثها املنافسون الربويون، لكن هذه 

تكفي. ال  احلجة 

ولكن هناك  ونفسية معنوية..  املشكلة هنا ذهنية 
مشكلة مادية ملموسة يف املدن الكربى مثل جدة 
ألسباب  مواقف  وجود  انعدام  وهي  املكرمة  ومكة 
الطمع  دافعه  وبعضها  فيه  حيلة  ال  بعضها  كثرية 
البنوك  واجلشع.. لكن هل ميكن أن تساهم هذه 
يف حل مشكلة مواقف السيارات يف املدن الكبرية؟ 
هل ميكن أن تنظر بالرأفة، مع علمنا أهنا ليست 
الذي  املقيم  أو  املواطن  إىل  خريية،  مؤسسات 
الليل  يعود يف  السهر مث  إىل  عمله  بسبب  يضطر 
إىل مزنله فيبحث عن موقع مناسب لوقوف سيارته 
اليوم  صباح  يفجع  املوقف  وجد  وإذا  جيد؟  فال 
التايل بأن أحد إطارات سيارته نائم ألن اجلريان 
بتنسيم  فقاموا  حقهم  املوقف  هذا  أن  يعتقدون 

سيارته. إطارات 

أما إذا كانت هذه البنوك نفسها ليس هلا مواقف 
كافية لزبائنها فالشكوى هلل.

على  املالية  تقاريرها  تنشر  البنوك  فإن  وأخريا 
التقارير  عدة صفحات من كل صحيفة لكن هذه 
حبروف صغرية فماذا يضرها لو كربت احلروف 
شركة  عن  الشيء  نفس  وقل  الفارق؟..  ودفعت 

السعودية. االتصاالت 

السطر األخير:
ولم أَر في عيوب الناس عيبا 
كنقص القادرين على التمام

 المصدر )جريدة عكاظ(،،،،

البنــــوك اإلســـالميــة.. آمـنـــة

عبدالله عمر خياط
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 حصلــت شــركة شــيكان للتأمــني وإعــادة التأمــني 
املحــدودة علــى اجلائــزة العامليــة ىف األعمــال للعــام 
2014م .وىف إحتفــال رمســى فخيــم بفنــدق مليــا 
بتاريــخ  مدريــد  اإلســبانية  بالعاصمــة  كاســتيال 
للبعثــات  ممثلــني  وحبضــور  2014/6/30م  
قــدم  والصناعــة   التجــارة  وقــادة  الدبلوماســية 
العــام  األمــني  لوبيــز  روســو  ريــكاردو  الســيد 
لقــادة  العاملــى  للمنتــدى  التنفيــذى  والرئيــس 
إدارة  جملــس  رئيــس  للســيد  اجلائــزة  التجــارة 
الشــركة الفريــق الدكتــور حممــد ســليمان الــركاىب 
صــالح  املنتــدب  العضــو  العــام  املديــر  والســيد 
الديــن موســى حممــد عــن شــركة شــيكان حبضــور 
ســعادة ســفرية الســودان بإســبانيا الســيدة عايــدة 
عبداملجيــد الشــيخ وهــى جائــزة مت إنشــاؤها مــن 
قبــل املنتــدى العاملــى لقــادة التجــارة والــذى يضــم 
ىف عضويتــه 7500 مؤسســة عامليــة مــن 95 دولــة  و 
ــف  ــة للمؤسســا ت مــن خمتل ــزة العاملي ــح اجلائ متن
ــذى  ــدور ال ــا بال ــامل تشــجيعا هلــا و إعتراف دول الع
جمــال  ىف  أعماهلــا  وتطويــر  جتويــد  ىف  تلعبــه 
بنــاًء  إختيارهــا  ويتــم  فيــه  تعمــل  الــذى  القطــاع 
املنتــدى  ىف  األعضــاء  الشــركات  توصيــات  علــى 
مــن خمتلــف قطاعــات الصناعــة والتجــارة وعــرب 
املنتــدى  الــىت جيريهــا  واملســوحات  اإلســتبيانات 

بــني أعضائــه .

ىف تظاهــرة عامليــة تكافليــة    

شــهدت لنــدن أكــرب جتمــع 

ــى  ــادات التأمــني التكافل لقي

للتكافــل  العامليــة  بالقمــة 

الــىت إنعقــدت ىف18/17 فربايــر2015م وقــد توجت 

فيهــا شــركة شــيكان للتأمــني جبائــزة أفضــل شــركة 

الســودان. ىف  تكافلــى  تأمــني 

   وقــد تشــرف الســودان بإختيــار الســيد صــالح 

للشــركة  املنتــدب  العضــو  حممــد  موســى  الديــن 

كأفضــل رئيــس تنفيــذى بشــركات التأمــني التكافلــى 

ىف العــامل للعــام 2015م، علمــا بانــه قــد تســلم 

وإعــادة  للتأمــني  شــيكان  شــركة  عــن  اجلائزتــني 

العضــو  جــوده  الســيدعمر  املحــدودة  التأمــني 

املنتــدب للشــركة اإلفريقيــة إلعــادة التأمــني املعيــد 

مدريد تستضيف قادة التميز فى األعمال وتمنح شيكان الجائزة العالمية للعام 2014م   

..و تفــوز بجــــــائزة أفضل شــركة تــأمين تكـــــافلــي فى السودان وإختيار العضو 
المنتدب كأفضل رئيس تنفــيذى بشركات التأمين التكافلى فى العالم للعام2015م
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Bahrain Insurance Association )BIA( 
held its Annual General Assembly 
Meeting of shareholders at the 
Intercontinental Regency Hotel in 
Bahrain 11th February 2015, in the 
presence of officials and representatives 
of the Central Bank of Bahrain. 
On review of the Board‘s report, 
the AGM has approved the year end 
results and the financials for 2014. 
The General Assembly also elected 
members of the Board for its next term 
20152016- to continue providing the 
best services to the insurance sector.
The members of the Assembly have 
highlighted the role played by the 
Kingdom of Bahrain in developing the 
insurance sector, which contributes 
directly to strengthening the role of the 
Kingdom in enriching the economy 

regionally and globally.
During the meeting, Mr. Yahya 
Nooruddin was elected as the 
Chairman of the Board of Directors 
in the presence of senior members, 
and Mr. Yasser Al Baharna has been 
elected as the Vice-Chairman. Also, 
Mr. Stephen Wagstaff has been 
assigned as the Board Secretary and 
Mr. Mohammed Radhi as Financial 
Treasurer. Additional five members of 
the board have also been elected which 
are: Mr. Younis ALSayed, Mr. Sameer 
AlWazzan, Mr. Nader AlMandeel, 
Mr. Ebrahim AlRayes and Mr. Jameel 
Bahou. 
It is worth mentioning BIA plays a main 
role in discussing and coordinating 
with the insurance companies as well 
as the Central Bank of Bahrain, along 

with other Associations and specialized 
institutions. In addition, the BIA 
arrange different insurance activities 
such as organizing workshops and 
seminars, that aims to increase the 
awareness of the importance of the 
insurance, besides its role in building a 
firm Bahraini society. The Association 
also contributes by studies, plans and 
recommendations for the progress of 
the insurance industry in the Kingdom 
of Bahrain.
After being elected Chairman 
of the Board of Directors of the 
Bahrain Insurance Association, Mr. 
Nooruddin said: “ It is a great 
honor and privilege to be 
elected as the chairman by 
the board members and my 
colleagues in the insurance 
sector. I am confident that the 
growth of  the association and 
its achievements till date in 
establishing a highly effective 
role in society is a result of  the 
efforts of  all of  the previous 
members who have contribut-
ed in building the association 
and I would like to take this 
opportunity to thank them all”

Bahrain Insurance Association Elects New Board

Mr. Yahya Nooruddin
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Bahrain has become a well established 
hub for insurance, reinsurance and 
takaful firms in the Middle East and has 
attained this pre-eminent position as a 
result of the Government‘s far-sighted 
policy of maintaining an open and 
diversified economy and by paying 
close attention to the supervisory and 
regulatory framework. As a regulator, 
the Central Bank of Bahrain will 
continue to support progress by 
providing a strong framework essential 
for the insurance industry to flourish. 
For more than a decade MEIF has 
been widely recognized as a forum 
which brings together a high-profile 
group of experts in the international 
and regional insurance industry to 
discuss the most pressing issues that 
insurance players are facing. We are 
once again delighted to be hosting the 
11th Annual Middle East Insurance 
Forum and we see this event as a 
unique platform for leading industry 
players to assess the future prospects for 
the Middle East insurance industry and 
seize the growth opportunities.“
The international keynote addresses 
were delivered by Lutfi Fadel El-
Zein, Chairman, Medgulf; and 
Jérôme Droesch, Chief Executive 

Officer of AXA Insurance )Gulf(. 
The session focussed on identifying the 
key developments in the international 
insurance markets and how best to 
transfer international best practices to 
the regional insurance industry.
A major highlight of MEIF 2015 was 
the industry leaders‘ power debate 
session, which featured significant 
debates and discussions on overcoming 
intensifying competitive pressures in 
the Middle East insurance industry. 
The debate was led by Safder Jaffer, 
Managing Director & Consulting 
Actuary - Middle East & Africa, 
Milliman; and featuring Jamil R. 
Bahou, Managing Director, Crescent 
Global Group; Yassir Albaharna, 
Chief Executive Officer, Arab 
Insurance Group )Arig(; Gautam 
Datta, Chief Executive Officer, Al 
Madina Insurance Company; and 
Mahomed Akoob, Managing Director 
of Hannover ReTakaful discussed key 
strategies assessing the implications of 
key regulatory changes on industry 
players and also analysed how can 
long term profitable premium growth 
can be sustained in the Middle East 
markets. 
Speaking at the Power Debate session 

Jamil R. Bahou, Managing Director, 
Crescent Global Group noted that 
”The Middle East insurance industry 
continues to grow from a strong and 
well-established base. The major 
regulatory authorities continue 
to review and advance insurance 
frameworks and regulations in many 
key markets across the Middle East, 
with their main objective being 
enhancing the growth and strength of 
the insurance industry and its overall 
contribution to the country‘s GDP. 
There is an increasing awareness 
also from customers and a growing 
demand for insurance products in 
the region. However, as markets 
continue to evolve, the major players 
in the regional insurance markets 
need to change their approach and 
adopt new strategies to capitalize on 
the many opportunities in the region. 
The Middle East Insurance Forum 
provides a powerful platform to 
engage in discussions that will place the 
industry on a strong footing for future 
development and we are once again 
delighted to be a Platinum Partner of 
MEIF.“
The MEIF Exhibition was held 
along the sidelines of the conference 
and showcased the latest products, 
services and innovations from over 30 
exhibitors.
Day two of MEIF 2015 continues on 
the 4th of February and will feature 
high-profile sessions such   as an 
exclusive on-stage interview session 
with a leading pioneer in the Middle 
East insurance industry. Interviewed 
by Jon Guy, Editorial Director of 
the World Business Media Limited, 
Mowaffaq Ridha, a renowned 
industry figure, will share his unique 
insights into the progress of the regional 
insurance industry over the past decade 
and discuss what the industry needs to 
do going forward in order to thrive in 
a changing insurance landscape.
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Abdul Rahman Moham-
med Al Baker, Executive 
Director of  Financial Insti-
tutions Supervision at the 
Central Bank of  Bahrain 
and Ahmed Ali Al Mamari, 
Director General of  Insur-
ance Supervision, Capital 
Market Authority, Sultanate 
of  Oman deliver the inau-
gural keynote addresses at 
the 11th Annual Edition of 
the Middle East Insurance 
Forum (MEIF 2015) 

Kingdom of Bahrain, 3rd February 
2015: The 11th annual edition of the 
Middle East Insurance Forum )MEIF 
2015( witnessed today a high profile 
opening at the Gulf Convention Centre 
in the Kingdom of Bahrain. Convened 

under the patronage of Central Bank 
of Bahrain, the event was attended by 
more than 400 international industry 
leaders and key decision-makers 
representing over 150 international 
and regional organizations. A powerful 
line-up of more than 35 international 
speakers and industry thought leaders 
discussed key issues that the regional 
insurance industry is currently facing 
and how the industry needs to move 
forward to continue to thrive in a 
changing insurance environment.
MEIF 2015 opened today with a 
keynote address by Abdul Rahman 
Mohammed Al Baker, Executive 
Director – Financial Institutions 
Supervision, Central Bank of Bahrain 
and this was immediately followed by 
a keynote address delivered by Ahmed 
Ali Al Mamari, Director General of 
Insurance Supervision, Capital Market 

Authority, Sultanate of Oman.  This 
keynote session focussed on regulatory 
initiatives to strengthen corporate 
governance and transparency in 
the regional insurance industry and 
addressing risk management guidelines 
to tackle challenges related to key 
issues such as minimum retention 
requirements, investment related risks 
and pricing adequacy.
Mr. Al Baker, noted that ”The 
Middle East insurance industry has 
built a strong foundation over the last 
several years and, looking forward, 
continues to promise exciting growth 
prospects. The 11th Annual Middle 
East Insurance Forum )MEIF 2015( 
comes at a crucial juncture where 
the major players in the industry are 
seeking the next level of development 
to enable them to further thrive in the 
changing regional insurance markets.  

Industry Leaders Discuss New Strategies for Thriving in a 
Changing Insurance Landscape
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Manama, BIBF

BIBF and the International Federation 
of Takaful and Islamic Insurance 
Companies )IFTI( signed a MoU 
aimed at bolstering collaboration 
between the two organisations to 
further develop the insurance sector 
and its employees. The signing took 
place at BIBF‘s premises in Juffair, and 
was attended by IFTI President Younis 
Jamal and BIBF Director Solveig 
Nicklos. 
Through the agreement with BIBF, 
one of the leading training and 
education institutes in the region, 
the IFTI seeks to enhance its 
ongoing efforts to raise standards and 
services within the sector in terms of 
quality, performance, training and 
development, and services offered to 
customers. 
Commenting on the agreement, Mr. 
Jamal said that the partnership with the 
BIBF will complement the initiatives 
carried by out the UFTI members in 
different countries to boost investment 

in training qualified human capital 
working in the Islamic insurance 
and takaful sector to the highest 
international standards.
Mrs. Nicklos noted the BIBF‘s drive 
to provide high-quality training and 
education across a wide range of 
specialisations in the financial services 
sector. She further said that the 
insurance sector is one of the institute‘s 
key areas of focus, having developed 
and offered a comprehensive range 
of courses in both Arabic and English 
for over 30 years to meet the training 
requirements of organisations in the 
sector. 
The agreement will help raise standards 
within the insurance sector by 
creating a renewed synergy between 

organisations in the insurance sector, 
as it will enable IFTI members to access 
the BIBF‘s leading training capabilities 
to train their staff and obtain globally-
accredited certifications from leading 
international bodies, as well as the 
ability to assess their staff‘s training 
needs, organise awareness campaigns 
for their clients, enhance the available 
takaful and insurance training options, 
and develop insurance brokers.
For its part, the IFTI will offer 
spaces to conduct the examinations, 
distribute and market the training 
course materials to its members, and 
deliver the certifications to its members 
who successfully complete the course 
requirements.

BIBF signs MoU with the International Federation for Takaful & 
Islamic Insurance Companies )IFTI(

Dr. Hussan Alajami  and Mrs. Solveig Nicklos  (BIBF) - Mr. Younis Jamal and Mr. Fakhry Farkawy (IFTI) 
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 Abu Dhabi (Takaful magazine)
 
      Abu Dhabi National Takaful 
Company announced that, they 
are honored by the award of 
the “Best Takaful Company of 
the Year”, successively for the 
second year, within the 2015 
prestigious ceremony   activities 
for the distribution of Insurance 
Awards for the Middle East and 
North Africa “ MENAIR Insur-
ance Awards 2015 “, which was 
held on Wednesday, 28 Janu-
ary 2015 at ARRitz-Carlton Ho-
tel-Dubai International Monetary 
Centre..
    The Insurance Awards for the 
Middle East and North Africa is a 
pioneer platform for honoring the 
annually outstanding initiatives 
in the insurance sector, through 
an independent judgment com-
mittee characterized by its dis-
tinguished insurance experts 
as members. It also focuses on 
awarding prizes to the distin-
guished companies that have 
achieved the highest quality lev-

els of performance and service 
in the insurance market.
Moreover, this award was re-
ceived by Mr. / Osama Abdeen, 
CEO of Abu Dhabi National 
Takaful, who stated: “We are 
extremely proud to receive this 
award for the second year suc-
cessively. There is no doubt that 
honoring the company the” Best 
Takaful Company for 2014” by 
an independent jury within In-
surance Awards for the Middle 
East and North Africa is a great 
honor for us. However, the pres-
tigious awards that received by 

the company during the past 
few years and the classification, 
Category B ++ (Good), for its 
financial ability, are obvious re-
flections to the steady financial 
growth ,diversity of insurance 
products, customer service en-
hancement,  privilege of adjust-
ed value over capital risk, strong 
underwriting performance and 
excellence and balance in tech-
nical risk management. Finally, 
the award that was received by 
the company is quite evidence to 
the insurance sector confidence 
in our Takaful typical mode.

Abu Dhabi National Takaful is ”the Best Takaful Company“ for 
the second year successively.

London, February 16 (Reuters)

Fitch appointed Bashar al-Na-
tour as a Global Head of Islamic 
Finance. It is a position that co-
ordinates all the activities of the 
institution in this class of assets 
in the sovereign and financial 
sectors, and in the sectors of the 
corporations, structured finance, 
infrastructure and insurance.
     Al- Natour, who has a 14-
year experience in the Islamic 
finance market, joined Fitch in 
2007. Since then he oversaw 

the standards of Islamic bonds 
(sukuk) and the activities of Is-
lamic finance and conducted re-
searches and he has numerous 
articles on Islamic finance.
Prior to joining Fitch Natour 
spent seven years in the Islam-
ic Development Bank, where he 

held important positions, includ-
ing chief investment officer at 
the Department of Treasury and 
senior credit analyst in the risk 
management, and senior techni-
cal assistant to the finance and 
administration vice-president

Fitch appointed Bashar al-Natour as a Global Head of Islamic Finance
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News

Manama (Takaful magazine)

       The General Council for the  Islamic 
Banks and Financial Institutions, the 
official umbrella for Islamic Financial 
Institutions, announced the start of 
its training program ”The Approved 
Islamic banker“ in favor of  50 senior 
management staff employees from six 
countries in CIS and Central Asia. .
       The General Council for Islamic 
Banks and Financial Institutions 
in collaboration with the Islamic 
Development Bank organized a training 
program for professional development 
at the Academy of Regional Financial 
Center from 9 to13 February, 2015 
in Almaty, Republic of Kazakhstan. 
The event was hosted by the National 
Bank of the Republic of Kazakhstan, 
which seeks to make the Almaty as a 
regional center for Islamic finance. 
The government‘s recent statement 
regarding the adoption of the ”road 
map for the development of Islamic 

finance in Kazakhstan in 2020“is a 
strong push for Islamic finance in the 
country.
    This training program aims through 
theoretical lectures, collective 
discussion, and demonstrational 
examples to qualify the apprentices 
in the Islamic finance and the daily 
practices in the work environment and 
to identify the most important rules 
and the latest contracts used in Islamic 
finance and to provide theoretical and 
applied aspect in the daily transactions 
by providing the tools and practical 
techniques that will enhance the 
daily professional performance for 
the workers in the Islamic financial 

institutions. In this regard, Mr. / 
Abdul ilah Belatik, Secretary-General 
of the General Council for Islamic 
Banks and Financial Institutions, 
said, commenting on the event, 
saying:  ”The internationally spreading 
of awareness about Islamic financial  
principles and applications is part of 
our responsibility, therefore, the 
General Council is committed to 
providing the necessary support for 
the development of Islamic Finance in 
the Commonwealth of Independent 
States, and to support Kazakhstan in 
its initiative to develop the Islamic 
financial sector.“

Riyadh (Takaful magazine)
Saudi Finance Minister, Ibrahim Al-
Assaf, held a meeting in his office with 
Dr. Mark Carney, the Governor of 
the Central Bank of England, Head of 
the Global Financial Stability Board, 
who was on a visit to the Kingdom. 
They discussed the amendments to 
the structure of the global stability 
Council, which allowed all the 
Member States in the Council, 
including Saudi Arabia, to be 
represented by two seats at least. Assaf 
thanked Dr. Carney, for his efforts to 
correct the representation of emerging 

market countries in the Council.
They also reviewed the situation of the 
global economy and the prospects for 
growth. However, they reviewed the 
developments in the global oil markets. 
In addition, they reviewed the issues 
before the current session for the 

Group of the Twenty, particularly the 
financial sector rules and regulations, 
the enhancement to the international 
community understanding to the rules 
of the Islamic finance, and the issue of 
strengthening the role of the Islamic 
Finance in the global markets.

National Bank of Kazakhstan hosts the events of the regional 
training program for Islamic Banks and Financial Institutions

He called for the strengthening of its role in global markets
AL-Assaf reviews the Islamic finance with England
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