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لحملة  المطلق  واإلهتمام  الدائم  الوالء 
وأموال  لنشاط  كامل  مالك  فهم  الوثائق 
وفائض تأمين بالشركة. شغفاإلبتكار وتقديم 
كل جديد يعكس إلتزامنا الثابت نحو تحقيق 
مزايا  وتعظيم  عمالئنا  ورغبات  متطلبات 
التزام  وخدماتنا.  منتجاتنا  وتميز  وجودة 
برعاية مصالح حملة الوثائق والمساهمين 
معاً فإننا أن نحرص أشد الحرص على عدم 
قد  عملنا  مجاالت  أى  فى  إجراء  أى  إتخاذ 
الخطر.  درجات  ألقل  المصالح  تلك  يعرض 
المحركة  القوة  يمثل  المتواصل  النمو  إن 
مؤشرات  لرفع  دائماً  نسعى  فإننا  للشركة 
أدائنا فى كافة أوجه عملنا واإلنتشار محلياً 
يوحد  للعاملين  إحترامنا  وعالمياً.  وإقليمياً 
وتشجيعهم  الشركة  فى  الترقى  فرص  لهم 
على تحسين جودة عملهم وزيادة إنتاجيتهم 
من خالل الحوافز التى تعطى بصفة عامة, 
بصفة  متميزة  بمبادرات  يتقدمون  ولمن 
خاصة نعمل دائماً على نشر الوعى التأمينى 
التضامن  لتعزيز  المجتمع  أفراد  بين 

والتعاون

قيمنا

رؤيتنا

خدماتنا
معلومات اإلتصال - التأمين البحري

-  التأمين الزراعي
-  التكافل

- التأمين الهندسي
-  تأمين الطيران

-  التأمين الطبي
-  تأمين النفط والطاقه

-  التأمين ضد الحريق
-  تقليل الخسائر

-  تأمبن الحوادث المتنوعه
-  تأمين السيارات

-  وثيقة أمان المغترب

السوق العربي ـ عمارة شيكان غرب كلية الطب 
ص .ب:۱۰۰۳۷ الخرطوم

التليفونات:۸۳۷۸٤٤٦۹ ـ ۸۳۷۸٤٤۷۹
الفاكس:۸۳۷۷٦۸٤۹

www.shiekanins.sd:الموقع االلكتروني
 shiekan@shiekanins.com:البريد االلكتروني

وثائق  لحملة  والمنافع  العائدات  أعلى  نحقق  أن 
منتجات  تقديم  خالل  من  والمساهمين  التأمين 
بأسعار  وشاملة  مبتكرة  والتكافل  التأمين  وخدمات 
لهم  وتوفر  زبائننا  ترضى  عالية  وبمهنية  تنافسية 
الحماية  مستويات  وأميز  أجود  ولممتلكاتهم 

والضمان والوقوف بجانبهم عند الحاجة وإسعادهم
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

يَن يقول هللا تعالى: ) َولَنَْبلَُونَُّكْم بَِشْيٍء ِمَن اْلَخْوِف َواْلُجوعِ َونَْقٍص ِمَن اْْلَْمَواِل َواْْلَْنفُِس َوالثََّمرَ  ِِ ابِِريَن   الَّ ِر الََّّ ِِ َوبَشرِ ا
ِ َوإِنَّ  ٌِ ِمْن َربرِِهْم َوَرْحَمةٌ َوأُولَئَِك ُهُم اْلُمْهتَدُوَن (إَِِا أَََّابَتُْهْم ُمَِّيبَةٌ قَالُوا إِنَّا ّلِِلَّ  ا إِلَْيِه َراِجعُوَن   أُولَئَِك َعلَْيِهْم ََّلََوا

 ”صدق اهلل العظيم
 

 بعد الرضا بقضاء اهلل وقدره يحتسب رئيس وأعضاء واألمين العام
 الميــــــأمين اإلســـــــافـل والتـــات التكـــــــاد العالمي لشركـــإلتحل

 يةـــواإلسالم ودانية والعربيةــسة الـــفقيد األم
 
 
 
 
 
 

 الضرير  محمد األمين  صديقال الشيخ  / األستاذ الدكتور المغفور له بإذن اهلل
 
ي قبره ويحفه  سائلين اهلل عز وجل أن يتقبله بقبول حسن وأن يتغمده بواسع رحمته وأن يوسع له  ف  

لحين وحسن  امع النبيين والصديقين والشهداء والص  الفردوس األعلىبمالئكة رحمته ويجعله من أهل  
 .الجميل وحسن العزاءالصبر   وأصدقـائه  وذويه  م آلهاؤالئك رفيقـاً وأن يله

صدق  “"يأيتها النفس المطمئنة أرجعي إلى ربك راضية مرضية فـادخلي في عبادي وادخلي جنتي"   
 ” العظيماهلل

 
 





اإلشراف العام
سراج الهادي قريب الله

المدير العام 
ماجد قينان الغامدي
المدير التنفيذي 

فخري فركاوي
رئيس التحرير 
عبدالله الغامدي

المدير الفني 
سامح أحمد 

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

امتياز اإلعالن و اإلخراج الفني
شركة دامه اإلعالمية

الناشر 
شركة دامه اإلعالمية

إلبـداء أرائكــم و مالحظــاتكم :

info@damahmedia.com
www.damahmedia.com

أعضاء مجلس إدارة االتحــــــاد العالـــــمي 
لشركات  التكافل و التأمين  اإلسالمي

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

السيد / أحمد محمد صباغ
األردن

نائب رئيس االتحاد

السيد / يونس جمال السيد
البحرين

رئيس االتحاد

السيد / فهد الحصني
السعودية

عضوا

السيد / عمر جودة
إفريقيا
عضوا

السيد / صالح الدين موسى
السودان

نائب الرئيس المنتدب

السيد / فراس العظم
اإلمارات

عضوا

السيد / ماجد عقل
قطر
عضوا

السيد / عبد الرؤوف قطب
مصر
عضوا

السيد / سعد مكي
الكويت
عضوا

السيد / د. بشير محمد درويش
ليبيا
عضوا

تصدر عن اإلتحاد العالمي لشركات التكـافـل و التأمين اإلسالمي
www.ifti-sd.org

info@ti-magazin.com
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كلمة العدد

بسم لله والحمد لله والصالة 
الله  رسول  على  والسالم 
وعلى آله ومن اهتدى بهداه. 

مجلتكم  من  الرابع  العدد  إنه 
إصداره  تأخر  عن  بداية  ونعتذر 

لظروف خارجة عن اإلرادة. 
يتحدث البعض من المشتركين 
عن  بالتأمين  العالقة  وذوي 
فتوى هيئات الرقابة الشرعية 
اإلسالمي  التأمين  لشركات 
والقاضية بأن رأس المال في 
والتأمين  التكافل  شركات 
يغرم  وال  يغنم  ال  اإلسالمي 
عن  شرحهم  يبعد  ما  وكثيرا   ،
لذلك   ، لها  الفعلي  المقصد 
اختصار  في  هنا  سنحاول 
على  النقاط  بعض  نضع  أن 

الحروف علها تقرب المعنى.
التأمين التقليدي

التقليدي  التأمين  عقد  في  
المعاوضة  مبدأ  على  القائم 
تتحمل  طرفين  بين  المالية 
مسئولية  التأمين  شركة 
حيث   ، لديها  المؤمنة  األخطار 
يتحقق  من  بتعويض  تقوم 
لديها  المؤمن  الخطر  عنده 
بقيمة  وذلك  رأسمالها  من 
المتحققة  الفعلية  الخسائر 
وحسب  الخطر  حدوث  من 
 ، له  أصدرته  الذي  العقد  بنود 
وبالتالي فهي تقوم بتحصيل 
قيمة احتمال تحقق هذا الخطر 
كطرف  لصالحها  العميل  من 

ثاني شريك في العقد.
عملياتها  حساب  ناتج  ويكون 
والتعويضات  )األقساط 
حكمهما  في  وما  المدفوعة 
نهاية  في  فنية(  حسابات  من 
العام  أما ربح )غنم( أو خسارة 
فرأس  وبالتالي  )غرم(.  
أموال  ويغرم من  يغنم  المال 

وعمليات التأمين .
التأمين التكافلي اإلسالمي

أما في عقد التأمين التكافلي 
مبدأ  على  القائم  اإلسالمي 
التبرع المتبادل بين المشتركين 
في حالة تحقق الخطر موضوع 
التأمين  شركة  فإن  العقد 

)التي ينحصر دورها في تجميع 
الخطر  وإدارة  المشتركين 
الضرر  بجبر  تقوم  تحمله(  دون 
الفعلية  الخسائر  بسداد قيمة 
صندوق  من  وذلك  المتحققة 
وحسب  التكافلي  التأمين 
أصدرته  الذي  العقد  بنود 
عن  وكيل  بصفتها  للمشترك 
هذه  إدارة  في  المشتركين 
معلوم  أجر  مقابل  الصناديق 
محددة نسبته سلفًا من قيمة 

اإلشتراكات. 
العمليات  حساب  ناتج  ويكون 
بالمشـــــتركين  الخــــــــــــــــــــــــــاص 
والتبرعات  )اإلشتراكـــــــــــــــــــات 
وما  الخسائر  لجبر  المدفوعة 
حســـابات  من  حكمهـــــما  في 
فنية( في نهاية الــــــــــــعام  أما 
الذي  بالصندوق  فائض أو عجز 
الشركة  بأصول  له  عالقة  ال 
من  )تغنم(  تربح  فال  المديرة 
من  )تغرم(  تخسر  أو  فائض 
عجز صناديق التأمين التكافلي 

اإلسالمي .
المقصود  المعني  هو  وهذا 
أو)غرم(  الربح  )غنم(  بعدم 
خسارة رأس المال من صناديق 
التكافلي  التأمين  عمليات 

اإلسالمي في حد ذاتها . 
إال أن هذا ال يعني أن ال تربح 
من  تخسر  أو  المديرة  الشركة 
عليه  تتحصل  الذي  األجر  إدارة 
التكافل  صناديق  إدارة  مقابل 
بتعظيم  وذلك  اإلسالمي 
والمشتركين  اإلشتراكات 
الخدمة  تجويد  طريق  عن 
إدارة  وحسن  إليهم  المقدمة 
والمصروفات  المقبوض  األجر 
حسن  إلى  باإلضافة  اإلدارية 
إدارة إستثمار األموال المتاحة 

وهذه مهمة أخرى.   
      

وبكم  منكم  جديد  عدد  أنه 
... مساهماتكم دليل  وإليكم 

مسيرتنا.
وبالله التوفيق ، 

رأس مال الشركة المديرة

بقلم / سراج الهادي قريب الله

األمين العام
sirag@ifti-sd.org



المحتويات

من  نسعــــــــــــى  العالم  حول  موظف  آالف   10
خــــاللهم  إلعمــــــار األرض

23

لإلتحاد   24 المؤتمر  تستضيف  القاهرة 
األفروأسيوى للتأمين وإعادة التأمين

11

أبا ومربيا وعالما جليال

19
ضمن برنامج زيارتة لبكين

35

20
أصيل  عضو  السودان   

وقديم في)الفير(.

24

البركـــــــة فيهــــــا الخير و 
البركة.

77
 Solidarity Takaful Innovative
Operating Model

أمين اإلسالمي تطبيقات صيغة الوقف في التَّ

48 بحث يتكون  من ثالثة فصول :
الفصــل األول : تعريف موجز بصيغة الوقف

أمين اإلسالمي الفصـل الثاني: تطبيقـات صيغـة الوقـف على صناعـة التَّ
أمين اإلسالمي   الفصل الثالث : تقييم تطبيقات الوقف على التَّ

شخصية العدد

بحوث و دراسات

فعاليات

حوار

فعاليات

شخصيات

بطاقات
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كلمة التحرير

خير  لفعل  تكتب  أن 
يعني  تضامني  تكافلي 
العالم،  لكل  الكتابة 
بتعدداتها  كلها  لإلنسانية 
في  والمختلفة  الهائلة 
ولغات  ألسن  شيء،  كل 
تتوزع  وجهات  وجغرافيا 
ذلك   ومع  الكون.  بتوزع 
ما  ُكل  من  الُرغم  وعلي 
كل  تتفق  يحدث  أو  حدث 
علي  اإلختالفات  هذه 
في  وغاية  واحد  أمر 
فعل  وهو  أال  األهمية 
والتكافل  والتضامن  الخير 
ُتخبر  للمحبة  قيم  وهي  
عن أصل اإلنسان وماهية 

وجوده .
في  خير  فعل  يقم  لم 
يأمر  ولم  العالم  تاريخ 
المحبة  قيم  بتعظيم 
والترابط ، والمتأمل حتي 
كبشر  العادي  لوجودنا 
كل  في  بالحياة  معبأين 
صورة  في  يجده  شيء، 
عادي  غير  وجودا  أخري 
ممتليء  فهو   ، البتة 
المحرضة  الكبيرة  بالقيم 
التضامن  فعل  علي 
ُتحب  بالغير وأن  والشعور 
ألخيك كما ُتحب لنفسك. 
إنتبه  العالم  هذا  أن  لو 
األشياء  ألصل  قليال 
لما  األصيلة  وفلسفاته 
إنطلقت  لما  وضع  تعقد 

رصاصة.
الـتأمين  مجلة  في  نحن 

من  ننطلق  والتكافل 
القيمي  العمل  ثوابت 
الخير  علي  كله  والدال 
ننفع  كأن   ، ونفعله  بل 
خيرا  كون  وأن  ونستنفع 
الخير  علي  ندل  للعالمين 
ونناقش  المحبة  وقيم 
ثقافتنا  وعبر  أنه  كيف 
ديننا  قيم  عن  المعبرة 
نزدهر  أن  يمكن  الحنيف 
تعانق  كوردة  يوم  كل 
الشمس ، وننطلق جميعا 
تحترم  أرحب  آفاق  إلي 

اإلنسان ويزدهر فيها.
الرابع  العدد  هذا  في 
فعالية  مع  يتزامن  وهو 
ُمهمة وُمؤثرة وذات قيمة 
المؤتمر  فعالية   ، كبيرة 
الفير.  آسيوي  اآلفرو 
سلطنا الضوء علي تجربة 
في  اإلسالمي  التأمين 
تجربة  بإعتبارها  السودان 
باإلضافة  مثمرة.  رائدة 
واقع  قراءة  محاولة  إلي 
بعيون  التجربة  هذه 
في  اإلقتصاديين  الُخبراء 
ظل واقع متحول وعاصف 

نوع ما.
محاوالت  شك  بال  هي 
أن  نتمني  وهناك  هنا 
جماعي  حوار  عن  ُتثمر 
جمالي بال إبعاد أو إقصاء 
فيه  صوت  كل  ألحد. 
مسموع وُمحترم وُمقدر. 
تتعدد  الوصول  فدروب 

بتعدد السالكين.

دروب ُمتعددة بتعدد السالكين 
وهدُف واحد.

بقلم /محمد فرح وهبي

moh.farh983@gmail.com

 كاتب صحفي و إذاعي
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فعاليات

الوزراء  جملس  رئيس  معاىل  من  كرمية  برعاية 
يستضيف سوق التأمني املصرى ممثال ىف االحتاد 
والعشرون لالحتاد  الرابع  املؤمتر  للتأمني  املصرى 
 )FAIR( التأمني  وإعادة  للتأمني  األفروآسيوى 
والذى يتزامن مع االحتفال باليوبيل الذهىب لالحتاد 
شعار:  حتت  انشائه  على  عاما  مخسون  ومرور 

اإلقليمى« والتعاون  النجاح  من  عاما  »مخسون 
إنتركونتننتال سيىت ستارز  وسيقام املؤمتر بفندق 
القاهرة خالل الفترة من 12 إىل 14 أكتوبر املقبل 
وينظمه االحتاد املصرى للتأمني بالتنسيق والتعاون 

معا الحتاد األفروآسيوى للتأمني وإعادة التأمني.
وال شك أن اختيار مصر لالحتفال باليوبيل الذهىب 
لالحتاد األفروآسيوى للتأمني حبضور أكرب صانعى 
التأمني بأفريقيا وآسيا واألسواق العاملية أكرب رسالة 
للعامل بأن مصر بلد آمن وذى مناخ اقتصادى جاذب 

لالستثمار.
اللجنة  رئيس  قطب  عبدالرؤوف  األستاذ  ويوضح 
سيتناول  العام  هذا  مؤمتر  أن  للمؤمتر  التنظمية 
قضايا مهمة تتعلق بتطور صناعة التأمني ىف البلدان 
األفريقية واآلسيوية، حيث تتضمن أجندة املؤمتر 

حماور:  3
واملنظمات  االحتادات  بني  التعاون  األول:  املحــور 

والدوىل. األقليمى  املستوى  على  التأمينية 
املحــور الثــاىن: دور املجمعات والنقابات التأمينية 
تقوية  ىف   )FAIR Pools & Syndicates(

األفروآسيوية. األسواق  بني  والعالقات  الروابط 
املحــور الثالــث: استراتيجية شركات التأمني وإعادة 
النمو  حنو  واآلسيوية  األقريقية  باألسواق  التأمني 
وحتقيق الرحبية، وسوف يناقش هذه املحاور خنبة 
على  التأمني  وإعادة  التأمني  خرباء  من  متميزة 

والعاملية. واإلقليمية  املحلية  املستويات 
اللجنة  رئيس  قطب  عبدالرؤوف  األستاذ  ويؤكد 
التأكيد  اىل  يهدف  املؤمتر  أن  للمؤمتر  التنظمية 
على أمهية قطاع التأمني العاملى ىف توفري احلماية 
واالستقرار االجتماعى وتأسيس آليات التعاون بني 
أسواق التأمني وإعادة التأمني األفريقية واآلسيوية 
من خالل تسهيل تبادل املعلومات واخلربات وتنمية 
للوفود  فريدة  فرصة  وتوفري  التجارية  العالقات 
املشاركة لعرض إجنازاهتم الىت حتققت ىف جمال 
إقامة  أمهية  وأن  التأمني  وإعادة  التأمني  صناعة 
املؤمتر ىف مصر ليس فقط لتدعيم وتطوير صناعة 
الصناعة  هذه  دور  وتعظيم  األفروآسيوية  التأمني 
للتأكيد على أن مصر مازالت مقصدًا  يأتى  وإمنا 
سياحيًا متميزا وجاذبة لعقد مثل هذا املؤمتر على 

العاملى. املستوى 
وكشف الدكتور عادل منري، السكرتري العام لالحتاد 
املؤمتر  أن  التأمني  وإعادة  للتأمني  االفروآسيوى 

االحتاد  تاريخ  ىف  الرابعة  للمرة  بالقاهرة  يعقد 
األفروآسيوى مبصر، فاألول عقد عام 1964 وشهد 
مولد االحتاد، والثاىن مت ىف 1984 والثالث ىف عام 
2011 ويشهد شهر أكتوبر القادم املرة الرابعة وهى 
مناسبة متميزة حيث يتزامن املؤمتر مع االحتفال 

باليوبيل الذهىب لالحتاد األفروآسيوى للتأمني.
كما يؤكد أن االحتاد األفروآسيوى يعد أحد اآلليات 
وينعقد  وأفريقيا،  آسيا  قارتى  بني  للتعاون  املهمة 
بالتناوب  عامني،  كل  واحدة  مرة  دورية  بصفة 
الـ  مؤمتر  ويعد  واآلسيوية،  األفريقية  الدول  بني 
جمال  ىف  الرائدة  املؤمترات  أبرز  من   )FAIR(
اإلقليمى  املستويني  على  التأمني  وإعادة  التأمني 
والعاملى، حيث يوفر فرصة فريدة للوفود املشاركة 
وإجنازات  األعضاء  الدول  جتارب  من  لالستفادة 
االحتاد الىت حتققت منذ إنشائه، كما يعد إطارا 
يتعني  الىت  والتحديات  للفرص  الدورية  للمناقشة 

عليها. التغلب 
إقباال  يشهد  املؤمتر  ىف  التسجيل  أن  اىل  ويشري 
اإلقليمى  املستويني  على  املشاركني  من  إجيابيا 
والعاملي، حيث وصل عدد املشاركني إىل أكثر من 
وإعادة  تأمني  شركة   165 وميثلون  مشارك   500
بينهم  من  دولة   42 من  أكثر  إىل  ينتمون  تأمني 
التأمني  وإعادة  التأمني  شركات  وممثلى  رؤساء 
بالدول األفريقية واآلسيوية وشركات التأمني وإعادة 
العاملية وخرباء  الوساطة  العاملية وشركات  التأمني 
بالتأمني  العالقة  ذات  واجلهات  الدوليني  التأمني 
واملعنية بشكل مباشر أو غري مباشر بصناعة التأمني 

ومسئوىل اإلدارة العليا وصناع القرار بسوق التأمني 
والدولية. املحلية  اإلعالم  ووسائل  العاملى 

واجلدير بالذكر أنه سيتم تنظيم ورشة عمل للتأمني 
التكافلى على هامش املؤمتر يوم 13 أكتوبر بالتعاون 
التكافل  لشركات  العاملى  االحتاد  مع  والتنسيق 
إلعادة  األفريقية  والشركة  اإلسالمى  والتأمني 

التكافلى. التأمني 
ويأتى  اآلن  حىت  راعيا   22 املؤمتر  اجتذب  وقد 
الدول  بني  الريادى  مصر  دور  على  املؤمترليؤكد 

واآلسيوية. األفريقية 
كراع  للطريان  مصر  شركة  مع  التعاون  مت  كما 
ناقل للمؤمتر وقدم خصما بنسبة %15 على تذاكر 
الطريان للمشاركني ىف املؤمتر والقادمني اىل مصر 
استقبال  تنظيم  وكذلك  العامل  أحناء  مجيع  من 

الدوىل. القاهرة  مبطار  الوفود 
مت كذلك التعاقد مع اهليئة القومية للربيد املصرى 
االحتفال  ذكرى  ىف  تذكارى  بريد  طابع  إلصدار 
للتأمني  األفروآسيوى  لالحتاد  الذهىب  باليوبيل 

انشائه. على  عاما  مخسون  ومرور 
كما مت التعاقد مع مصلحة سك العملة بوزارة املالية 
إلصدار هدايا تذكارية هلذه املناسبة لتوزيعها على 

مجيع املشاركني ىف املؤمتر.
ومن ناحية أخرى مت توفري برنامج سياحى ترفيهى 
للزوجات  اخلليلى  خان  من  فرعونية  وهدايا 

املؤمتر. ىف  املشاركني  للسادة  واملرافقني 

تحت شعار: »خمسون عامًا من النجاح والتعاون اإلقليمى«

القاهرة تستضيف المؤتمر 24 لإلتحاد األفروأسيوى للتأمين وإعادة التأمين
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أخبار

يكرم االحتاد األفروآسيوي للتأمني وإعادة التأمني 
الذهىب  بيوبيله   اإلحتفال  )FAIR( على هامش 
، والذى يتزامن مع انعقاد دورته الرابعة والعشرين 
بالقاهرة الشهر املقبل مؤسسى اإلحتاد واملستمرين 

ىف عضويتهم حىت األن .
قال د. عادل منري األمني العام لإلحتاد على هامش 
مبقر  أمس  مساء  عقد  الذى  الصحفى  األمؤمتر 
فعاليات   عن  لإلعالن  للتأمني  املصرى  اإلحتاد 
مؤمتر األفرأسيوى واملنعقد حتت عنوان ” مخسون 

التكرمي  “إن  افقليمى  والتعاون  النجاح  من  عاما 
سيشمل     14شركة من اهلند والعراق واجلزائر 
وباكستان  وليبيا  والكويت  واألردن  ومصر  والصني 

، وتونس 
من  املقدمني  البحثني  تكرمي  سيتم  انه  أضاف 
الشركة الصينية إلعادة التأمني لفوزمها باجلائزة 
نظمها  الىت  البحثية  للمسابقة  والثانية  األوىل 
“األفرأسيوى ” حول تطوير صناعة التأمني ىف قارتى 

. وإفريقيا  أسيا 
وىف سياق متصل أشار منري أن مؤمتر العام احلاىل 
والذى سينعقد خالل الفترة من 12إىل 14 أكتوبر 
على  املشاركني  من  إجيابيا  اقباال  يشهد   ، املقبل 
املستوى اإلقليمى والعاملى حيث يشارك ىف فعاليات 
تامني  وإعادة  تامني  شركة   275 ممثلى  املؤمتر 
وشركات الوساطة العاملية واخلرباء الدوليني وصناع 
القرار بأسواق التأمني العاملى موضحا ان هناك 6 

دول أوربية غري أعضاء بالفرأسيوى سوف تشارك 
ىف  فعاليات املؤمتر .

مع  املؤمتر  يتزامن  اجلارى  العام  مؤمتر  ان  يذكر 
األفروآسيوى  لالحتاد  الذهىب  باليوبيل  االحتفال 
للتأمني ، ويعقد بالقاهرة للمرة الرابعة ، فاألول 
عقد عام 1964 وشهد مولد االحتاد، والثاىن مت ىف 

والثالث ىف عام 2011.  1984
مرة  دورية  بصفة   )FAIR( الـ  مؤمتر  ينعقد  و 
األفريقية  الدول  بني  بالتناوب  عامني،  كل  واحدة 
واآلسيوية،  كاحد  أبرز املؤمترات الرائدة ىف جمال 
اإلقليمى  املستويني  على  التأمني  وإعادة  التأمني 
والعاملى، حيث يوفر فرصة فريدة للوفود املشاركة 
وإجنازات  األعضاء  الدول  جتارب  من  لالستفادة 
االحتاد الىت حتققت منذ إنشائه، كما يعد إطارا 
يتعني  الىت  والتحديات  للفرص  الدورية  للمناقشة 

عليها. التغلب 

التأمني  وإعادة  للتأمني  األفروآسيوي  االحتاد  يكرم 
الذهىب،  بيوبيله  االحتفال  هامش  على   )FAIR(
والعشرين  الرابعة  دورته  انعقاد  مع  يتزامن  والذى 
بالقاهرة الشهر اجلاري مؤسسى االحتاد واملستمرين 

ىف عضويتهم حىت اآلن.
من جانبه، قال عادل منري األمني العام لالحتاد على 
هامش املؤمتر الصحفى الذى عقد أول أمس مبقر 
االحتاد املصرى للتأمني لإلعالن عن فعاليات مؤمتر 
األفروآسيوى واملنعقد حتت عنوان »مخسون عاما من 
التكرمي سيشمل 14  إن  اإلقليمى«  والتعاون  النجاح 
شركة من اهلند والعراق واجلزائر والصني ومصر 

واألردن والكويت وليبيا وباكستان وتونس.
وأضاف: أنه سيتم تكرمي البحثني املقدمني من الشركة 

األوىل  باجلائزة  لفوزمها  التأمني  إلعادة  الصينية 
والثانية للمسابقة البحثية الىت نظمها »األفروآسيوى« 
حول تطوير صناعة التأمني ىف قارتى آسيا وإفريقيا.

والذى سينعقد  العام احلاىل  أن مؤمتر  وأكد منري 
خالل الفترة من 12 إىل 14 أكتوبر املقبل، يشهد 
إقباال إجيابيا من املشاركني على املستوى اإلقليمى 
والعاملى حيث يشارك ىف فعاليات املؤمتر ممثلى 275 
شركة تامني وإعادة تامني وشركات الوساطة العاملية 
التأمني  بأسواق  القرار  وصناع  الدوليني  واخلرباء 
العاملى موضًحا أن هناك 6 دول أوربية غري أعضاء 

باألفروآسيوى سوف تشارك ىف فعاليات املؤمتر.
مع  املؤمتر  يتزامن  اجلارى  العام  مؤمتر  أن  يذكر 
األفروآسيوى  لالحتاد  الذهىب  باليوبيل  االحتفال 

للتأمني، ويعقد بالقاهرة للمرة الرابعة، فاألول عقد 
عام 1964 وشهد مولد االحتاد، والثاىن مت ىف 1984 

والثالث ىف عام 2011.
وينعقد مؤمتر الـ )FAIR( بصفة دورية مرة واحدة 
كل عامني بالتناوب بني الدول اإلفريقية واآلسيوية، 
كأحد أبرز املؤمترات الرائدة ىف جمال التأمني وإعادة 
التأمني على املستويني اإلقليمى والعاملى، حيث يوفر 
فرصة فريدة للوفود املشاركة لالستفادة من جتارب 
الدول األعضاء وإجنازات االحتاد الىت حتققت منذ 
للفرص  الدورية  للمناقشة  إطارا  يعد  إنشائه، كما 

والتحديات الىت يتعني التغلب عليها.

اليوبيل الذهبى لـ” األفروآسيوي” يكرم 14 شركة من المؤسسين
عادل منير : 275 شركة تامين وإعادة تامين ووساطة تشارك فى فعاليات المؤتمر 24 لإلتحاد

6 دول أوروبية تشارك في فعاليات المؤتمر 24 لالتحاد األفروآسيوي

املصري  االحتاد  رئيس  قطب  عبدالرءوف  يتسلم 
التأمني  بيت  بشركة  املنتدب  والعضو  للتأمني 
للتأمني  »األفروآسيوي  رئاسة  السعودى  املصري 
وإعادة التأمني« – FAIR – ىف دورته الـ24 الىت 

املقبل.  أكتوبر  مصر  تستضيفها 
املؤمتر  إن  للتأمني،  املصرى  االحتاد  رئيس  وقال 

املنعقد ىف الفترة من 12 حىت 14 أكتوبر اجلاري 
مع  يتزامن  كما  الرابعة،  للمرة  تستضيفه  مصر 
احتفال FAIR باليوبيل الذهىب ملرور مخسني عامًا 

تأسيسه.  على 
مهمة  قضايا  سيتناول  املؤمتر  أن  إىل  وأشار 
البلدان اإلفريقية  التأمني ىف  تتعلق بتطور صناعة 
حماور  ثالثة  أجندته  تتضمن  حيث  واآلسيوية، 
التأمينية  واملنظمات  االحتادات  بني  التعاون  أوهلا 
والدوىل، مث دور املجمعات  اإلقليمى  على املستوى 
 FAIR Pools &( التأمينية  والنقابات 
بني  والعالقات  الروابط  تقوية  ىف   )Syndicates
استراتيجية  إيل  باالضافه  األفروآسيوية،  االسواق 
شركات التأمني، وإعادة التأمني باألسواق اإلفريقية 

الرحبية.  وحتقيق  النمو  حنو  واآلسيوية 
مصر  ىف  املؤمتر  إقامة  أمهية  إىل  قطب  وأشار 
والىت تأتى تأكيدًا على متيز مصر كمقصد سياحى 
متميز وجاذب النعقاد مثل هذا املؤمتر على املستوى 
العاملى، وليس فقط لتدعيم وتطوير صناعة التأمني 

األفرو آسيوية وتعظيم دور هذه الصناعة. 
يذكر أن رئاسة االحتاد األفروآسيوى للتأمني وإعادة 
الدولة  التأمني ىف  رئيس احتاد  تنتقل إىل  التأمني 
د.ىل  من   FAIR رئاسة  ستنتقل  كما  املضيفة، 
بشركة  التنفيذى  واملدير  لالحتاد  احلاىل  الرئيس 
ممثاًل  الصينية  التأمني  إلعادة   CHINA RE
عن السوق الصيىن الذى استضاف الدورة 23 من 

عام 2013. الدورى  للمؤمتر 

قطب يتسلم رئاسة »األفروآسيوي للتأمين« 

مهدي مبارك  - الخرطوم  / السودان
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مؤتمرات

السالم عليكم ورمحة اهلل و بركاتة ،،،
األخوه األعزاء

ضيوف هذا املنتدى
السالم عليكم ورمحة اهلل و بركاته ،،،

الشكر  كل  وأشكركم  ترحيب  أمجل  بكم  أرحب 
على مشاركتكم يف ندوة اتكافل املوسومة » بالعودة 
و  متضافرة  جبهود  تقام  اليت  و  لألساسيات« 
إقليمية تعين بشئون  مشتركة من ثالث منظمات 
هذه  ندوتنا  تأيت  التعاوين  اإلسالمي  التأمني 
مستقرة  غري  وسياسية  إقتصادية،  ظروف  يف 
التكافلي  العمل  لروح  جمددا  العودة  علينا  حتتم 
وروح العمل التعاوين تأيت من األس األوىل للعمل 
عنوانا  الندوة  هذة  من  تتخذه  والذي  اجلماعي 
ستجري  اليت  للنقاشات  جوهريا  وحمورا  رئيسيا 
.« لألساسيات  »العودة  القاعة  هذه  سقف  حتت 

أعزائي الضيوف ،،،
حنو  واسعة  خطوات  التكافل  صناعة  خطت  لقد 
اقتصاديا  واقعا  ليصبح  التكافلي  العمل  تأصسل 
الغري  و  اإلسالمية  للمجتمعات  ملحا  ومطلبا 

اسالمية.
تعرضه  و  األرقام  و  اإلحصائيات  تؤكده  ما  هذا 
يتجه  التكافل  صناعة  فحجم  املختلفة  التقارير 
دوالر  مليار  العشرين  يقارب  ما  غلى  للوصول 
أمريكي  هباية العام 2017م وفق أحدث الدراسات 
اليت قامت هبا جمموعة أرنست وينغ، على الرغم 
وتذبذب  التكافل  املايل لشركات  األداء  تباين  من 
النمو  بتأثر  مل  األقاليم  بعض  يف  املالية  النتائج 
ينمو مبقدار  الذي  و  التكافل  إشتراكات  إلمجايل 

سنويا.  %14
اليت  املتواترة  التعديالت  و  اإلجراءات  إن 
التأمني  على  اإلشراف  و  الرقابة  هيئات  تنتهجها 
يتعلق  فيما  الصناعة  على  ملحوظا  تطورا  أضفت 
هيئات  اصدرت  حيث   ، املالءة  و  باإلنضبات 
الرقابة و اإلشراف املختلفة تعديالت جوهرية على 
أعتمدت  فقد  التعاوين  التأمني  يف  العمل  أنظمة 
جديدة  معايري  السعودي  العريب  النقد  مؤسسة 
الحتياطيات شركات التكافل, ويف مملكة البحرين 
قام املصرف املركزي بإجراء تعديالت على قواعد 
فعلت  مثلها  و  التكافل،  لشركات  املالية  املالءة 
أندونسيا على نطاق أوسع و الذي من شأنه أن يغري 
و جه الصناعة هناك و يدفع الشركات األندنوسية 
للقيام باندماجات , كذلك ، قامت دولة اإلمارات 
احلوكمة  لضبط  معايري  بإصدار  املتحدة  العربية 
تبىن  ماليزيا  ويف   ، التكافل  شركات  اإلدارية يف 
بنك نيجارا إصدار تعديالت جوهرية على التكافل 
ويف   ، اإلفصاح  و  باملرونة  يتعلق  ما  يف  العائلي 
سلطنة عمان فإن العمل على تقدمي أنظمة التأمني 

أصبح  و  متواصل  اإلسالمية  الشريعة  مع  تتوافق 
ممارسة العمل التكافلي يف السلطنة أمرا واقعا بد 

التقليدي. التأمني  على  مقتصرا  كان  ان 
كل هذا شئ جيد ولكن من ناحية أخرى هل قمنا 
بدورنا كمسئولني شركات التكافل يف وضع الروئ و 
التصورات ملا بعد التكافل املباشر و إعادة التكافل 
؟ هل النمو يف اإلشتراكات هو اهلدف األساسي أم 
أن النمو يشمل جوانب أخرى؟ إن صناعة التكافل 
منا  يتطلب  الذي  الشامل  النمو  طور  يف  مازات 
التزاما حنو تقدمي رؤسة مستقبلية خمتلفة تستمد 
النجاح  فإن  لذلك   . األساسيات  من  جناحها 

الفلسفة  هبذة  تؤمن  قيادات  بوجود  إال  يأيت  لن 
وتعمل على تطويرها وامدادها مبا حتتاج إليه من 
رعاية و إهتمام. تضع اخلطط املستقبلية إلعداد 
وتبين  تدريب  إيل  ذلك  تتجاوز  و  وفنيني  قادة 
و اإلقتصاد  الشريعة  ختريج كوادر متخصصة يف 

اإلسالمي.
األفاضل،  الدين  لشيوخ  بالنسبة  احلال  كذلك 
املبتكرة  احللول  و جمال  مرتفع  التوقعات  فسقف 
اليت حتاكي العمل التقليدي مازالت متوفرة لذلك 
حنن نرى بأن جزاء كبريا مسئولية يف تطو هذه 
واإلختصاص  العلم  أهل  عاتق  على  يقع  الصناعة 

كلمة  األستاذ / يونس جمال  في » سمنار التكافل الثالث«

األستاذ / يونس جمال - رئيس اإلتحاد العالمي لشركات التكافل و التأمين اإلالمي
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الذين وضعو األساسيات يف فهم الصناعة التكافلية 
ولنا مثال حيتذي هبا شركة تأمني إسالمية بلغت 

300,000,000 رجنت. قيمتها  
ويزيل  العقبات  يذلل  أن  شأنه  من  ايضا  هذا 
احلواجز الشرعية بالنسبة للتكافل العايل مقاربة  
تنافسية  اخلدمة  تقدمي  إن   . التقليدي  بنظريه 
أفضل من ناحية  األستثمار يرجح كفة الشركات 
حنن  الذي  و  املجال  هذا  يف  التكافلي  التأمني 

التقليدي. بالتأمني  مقارنة  فيه  متأخرون 
األخوة األعزاء....

جند  أن  مهتمني  و  مشتغلني  مجيعا  علينا  جيب 
التعاونية  و  التكافلية  شركات  بني  للتعاون  أليات 
أن وجود االحتادات و املنظمات جيب ان يكون ذا 
يقتصر على  الواقع وال  فائدة متحققة على ارض 
ليضع  ذلك  من  أبعد  يذهب  بل  الندوات  إقامة 
توصيات عملية يف إطار تنفيذي يضمن املتابعة و 

التنفيذ.
لنجاح أي صناعة  الركائز األساسية  إن من أهم 
البحث  عمليات  أستمرارية  يف  الدؤوب  العمل  هو 
هذة  منو  من  الرغم  فعلى  التطوير  و  املتجدد 
فإن  املنصرمة  السنوات  مدى  على  الصناعة 
ما  اىل  يرق  وال  خجوال،  مازال  األديب  اإلنتاج 
اإلسالمية  للمجتمعات  الصناعة   هذه  قدمته 
يأخذو  بأن  التكافل  شركات  كبار  على  و جيب  ن 
التطوير،  و  البحث  عمليات  تشجيع  عاتقهم  على 
تنتظر  الذين  األفاضل  لشيوخنا  كذلك هو احلال 
منهم هذة الصناعة مسامهاهتم يف إثراء ادبيات 
التغيري و  الصناعة و يكونو عنصرا فاعال بإجتاه 
ليس مستقبال ينتظر ان يقدم له الشركات األسئلة 
يكونو  ان  عليهم  بل  للنظر يف شرعيتها  و احللول 
عناصر فعالة يف تقدمي احللول اإلسالمية املبتكرة 

اليت ختدم الصناعة وإمدادها باإلدبيات الالزمة 
لتكون مرجع لتشرعات الفنية و تكون نواة لتوحيد 
األختالفات و تكريس النظام األفضل للسعي من 

ذلك. أجل 
شركات إعادة التكافل هي األخرى معنية و حتمل 
مسئولية كبرية يف النهوض هبذة الصناعة وعليها 
التكافلية  السوق  قيادة  يف  رياديا   دورا  تربز  ان 
، ان الشركات اليت تقود اتفاقيات إعادة التأمني 
اكتفت  و  الواحدة  اليد  األصابع  على  تعد  التكافل 
بأن تكون تابعا لشركات إعادة التأمني التقليدي.

هناك الكثري الذين يتمنون هلذة الصناعة الفشل 
جيب  بل  فرصة  هلم  نترك  ال  ان  علينا  وجيب 
البحث  بعمليات  الصناعة   إثراء هذة  العمل على 
العمل اجلماعي  و  الرياده  و  اإلبتكار  و  التطوير  و 

إجتماعية سامية. و  إقتصادية  رؤية  املنبثق من 
مهنية  مسؤولية  عليها   ، اإلسالمية  مصارفنا 
املتممة  باحللقة  النهوض  أجل  من  أخالقية  و 
الدعم  الشامل.  اإلقتصادي  اإلسالمي  للنظام 

املصارف  من  التكافل  شركات  حتتاجه   اليت 
البيع  عمليات  و  مكانه  يراوح  مازال  اإلسالمية 
من منافذ املصارف اإلسالمية اليت ال ترقى اىل 
ادوات  تقدمي  اجل  من  التحالفات  املقبول،  احلد 
مصرفية  تأمينية  منتجات  تقدمي  و  استثمارية 

متاما. غائبة  مشترة 
أعزائي الضيوف،،،

الندوة تأخذ بعدا استراتيجيا وطابعا فريدا  هذه 
بشؤون  تعين  منظمات  ثالث  مشاركة  يف  يتمثل 
اجلماعي  التعاوين  التأمني  و  األسالمي  التأمني 
من جنوب شرق اسيا ممتدا اىل الشرق األوسط 
وصوال اىل اوربا الغربية ليعطي بعدا واسعا و افقا 
رحبا ثريا بتجاربه املتباينة تضفي قيمة نوعية  و 
العاملية  التكافل  ألسوق  متنوعة  خربات  تناقش 

. املختلفة 
أحيكم مرة أخرى و كلي أمل يف أ تقدم هذه الندوة 

الفائدة املرجوة للعمل التأميين املشترك .
وفقكم اهلل و يسر للنجاح خطاكم ...

جانب من حضور )سمنار التكافل الثالث ( بالقاهرة

جانب من حضور )سمنار التكافل الثالث ( بالقاهرة
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الســيد األســتاذ/ شــريف ســامي - رئيــس 
الهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة

 – الــرؤوف قطــب  عبــد  األســتاذ/  الســيد 
للتأميــن المصــرى  اإلتحــاد  رئيــس 

رئيــس  الســيد األســتاذ/ يونــس جمــال – 
التكافــل  لشــركات  العالمــي  اإلتحــاد 

اإلســالمي والتأميــن 
موســى  الديــن  صــالح  األســتاذ/  الســيد 
– نائــب رئيــس اإلتحــاد العالمــي لشــركات 

اإلســالمي والتأميــن  التكافــل 

السيدات والسادة

ىف  بكم مجيعًا  أرحب  أن  سرورى  دواعى  ملن  إنه 
مسرية  ىف  هاما  حتوال  يعد  والذى  السمنار  هذا 
التكافل  لشركات  العاملى   اإلحتاد  بني  التعاون 
الدولية  التكافل  وجمموعة  اإلسالمى،  والتأمني 

والتبادىل.  التعاوىن  للتأمني  الدوىل  واإلحتاد 
ويأتى هذا السمنار ىف الوقت املناسب ليلقى الضوء 
على التحديات الىت تواجه صناعة التأمني التكافلى 
حاليا، حيث شهدت هذه الصناعة بدايات التباطؤ 

ىف معدالت النمو باملقارنة باألعوام السابقة.
وعلى الرغم  من أن معدال ت النمو مازالت تعترب 
مرتفعة نسبيًا باملقارنة بالتأمني غريالتكافلى، إال 
أن التباطؤ ىف معدالت النمو يرسل عالمات مقلقة 
التكافلى  التأمني  سوق  أن  حيث  منا،  واحد  لكل 
مازال سوقًا فتيًا، وقد كانت معدالت النمو املتوقعة 

له أعلى دائمًا مما حتقق ىف السنوات األخرية.
وعلى الرغم من أنىن أعتقد شخصيًا بأن مستقبل 
التأمني التكافلى واعد مبا فيه من إمكانات وفرص 
كثرية، إال أننا يف نفس الوقت حنتاج إىل اإلجابة 

على الكثري من األسئلة والتحديات، ولعل أمهها:

 هــل ســيصبح التأمــن التكافلــى أقــل جاذبيــة 
خــال وقــت قصــر؟

هل وصلت الصناعة إىل درجة من النضج وبالتاىل 
تباطأت معدالت منوها؟!

. أم أن املشكلة أننا القائمون على هذه الصناعة، 
للتأمني  األساسى  املفهوم  عن  بعيدًا  نتحرك 

التعاوىن؟! املفهوم  وهو  أال  اإلسالمى 

خالل  من  السمنار  هذا  يتمكن  أن  أرجو  إنىن 
بعض  أو  كل  على  اإلجابة  من  الفعالة  مشاركتكم 
املشاركون. يثريه  قد  مما  وغريها  األسئلة  هذه 

التكافل  إلعادة  اإلفريقية  الشركة  بإسم  وأخريُا، 
إلعادة  اإلفريقية  الشركة  جمموعة  من  كجزء   ،
لكم  ونتمىن  مجيعًا  بكم  نرحب  فإننا  التأمني، 

ناجحا. مسنار 
غري  من  واألشقاء  الشقيقات  لكل  نتقدم  كما 
املصريني بأطيب أمنياتنا بإقامة سعيدة وآمنة ىف 
مصر، أم احلضارات وبلد السالم املقيم إن شاء 

اهلل.

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

كلمة  األستاذ / عمر جودة  في » سمنار التكافل الثالث«

العضو المنتدب للشركة اإلفريقية إلعادة التأمين
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التكافــل  مجلــة  أجرتــه  الــذي  الحــوار  نــص 
والتأميـــن مع الســيد/ صالح الدين موســى 
لشــركة شــيكان  المنتــدب  العضــو  محمــد 
للتأميـــن ورئيــس شــبكة التكافــل باإلتحــاد 
التعاونيــة  التأميـــن  لشــركات  العالمــي 
والتبادليــة )ICMIF( ونائــب رئيــس اإلتحــاد 
والتأميـــن  التكافــل  لشــركات  العالمــي 

.  )IFTI( اإلســالمي 

يف  اإلســامي  التأمــن  لتجربــة  تقييمكــم  مــا 
الســودان..؟ وهــل جنحــت التجربــة يف إســتقرار 
ســوق التأمــن الســوداين..؟ ومــا الــذي أضافتــه 

لــه..؟
يف  اإلسالمي  التأمني  جتربة  فإن  تعلمون  كما 
السودان هي التجربة الرائدة إذ أنشئت أول شركة 
تأمني إسالمية يف العامل عام 1979م وكان لنجاح 
هذه التجربة أن قامت على أساسها جتارب أخرى 
يف كل من اململكة العربية السعودية مث ماليزيا مث 

إنداحت التجربة لتغطي معظم دول العامل .
يف  اإلسالمي  التأمني  بدايات  فإن  تعلمون  وكما 
اإلسالمية  املصارف  وراءه  تقف  كانت  السودان 
يف  األوىل  اإلسالمية  التأمني  شركات  وكانت 
العام  ومبجئ  إسالمية   ملصارف  تابعة  السودان 
يف  املالية  املعامالت  كافة  أسلمة  متت  1992م 
السودان وحتولت مجيع املصارف وشركات التأمني 
اإلسالمية  الشريعة  أحكام  وفق  لتعمل  التقليدية 
تؤكده  ما  وهذا  جناحها  التجربة  أثبتت  وقد   .
األرقام وإحصاءات السوق اليت تشري إىل معدالت 
منو عالية يف كل عام .. وتكمن قوة سوق التأمني 
السوداين يف أن مجيع الشركات تعمل وفقا ألحكما 
تكمل  بالتايل  وهي  الغراء  اإلسالمية  الشريعة 
تقدمي  يف  بينها  فيما  وتتنافس  البعض  بعضها 

. املستأمنني  جلمهور  املمتازة  اخلدمة 
هــل إســتطاعت شــركة شــيكان للتأمــن وإعــادة 
التأمــن املحــدودة أن حتقــق جناحــا بــن الشــركات 

ــا مــدى تقييمكــم هلــا..؟ العامليــة..؟ وم
اليت  املقومات  كل  للتأمني  شيكان  شركة  متتلك 
تؤهلها ألن تتبوأ موقعا متقدما بني شركات التأمني 
يف  األوىل  املرتبة  حتتل  تعلمون  كما  وهي  العاملية 
وبني  بينها  كبري  وبفارق  السوداين  التأمني  سوق 
قريناهتا من الشركات اأُلخرى العاملة يف السوق 
وظلت تتبوأ مركزا متقدما بني أفضل 150 شركة 
مشال  منطقة  يف  العاملة  الشركات  من  تأمني 
 )MENA Region( األوسط والشرق  أفريقيا 
تنال جوائز عاملية  أن  القوي يف  أداؤها  .. وأهلها 

خالل عامي 2014م و 2015م متثلت يف اآليت :-
- جائزة التميز يف األعمال _ مدريد 2014م .

- جائزة أفضل شركة تكافل يف السودان _ لندن 
2015م .

لندن   _ التأمينية  للحلول  فريق  أفضل  جائزة   -
. 2015م 

- كما حصل العضو املنتدب واملدير العام للشركة 
على جائزة أفضل رئيس تنفيذي للتكافل _ لندن 

2015م .
تــرون  كيــف   ، قطــر  يف  جتربتكــم  خــال  مــن 
واخلليــج  قطــر  يف  اإلســامي  التأمــن  جتربــة 

الســودان..؟ بــن  ومــا  عمومــا 
ال شك أن جتربة التأمني اإلسالمي يف دولة قطر 
العامل  مستوى  على  التجارب  أجنح  من  يعترب 
العام  يف  بدأت  اليت  التجربة  حداثة  من  بالرغم 
وهي  إسالمية  تأمني  شركة  أول  بإنشاء  1995م 
للنجاح  وكان  للتأمني  القطرية  اإلسالمية  الشركة 
املنقطع النظري الذي حققته هذه الشركة الفضل 
يف إنتشار التجربة يف منطقة اخلليج وداخل قطر 
نفسها وكان لنا شرف املسامهة يف إرساء دعائم 
واليت  قطر  يف  اإلسالمي  التأمني  جتربة  وجناح 

. السودانية  التجربة  وهدى  أساس  على  قامت 
مــا هــي رؤيتكــم ملســتقبل التأمــن اإلســامي وهــل 

أنتــم راضــون عــن مــا حتقــق مــن جناحــات..؟
اإلسالمي  التأمني  صناعة  بأن  القول  عن  غين 

حداثة  من  بالرغم  وجودها  تثبت  أن  إستطاعت 
بل   ، بعد  الرابع  عقدها  تكمل  مل  اليت  التجربة 
التقليدي  التأمني  صناعة  رصيفتها  على  تفوقت 
وتشري التقارير إىل معدالت النمو القوي املتواصل 
هلذه الصناعة احلديثة إذا يتوقع أن يصل إمجايل 
أكثر من  التقارير إىل  األقساط كما تشري معظم 
العام 2020م كما جتاوز  بنهاية  20 ترليون دوالر 
شركة  املائيت  اإلسالمية  التأمني  شركات  عدد 
بنهاية العام 2014م وهنالك فرص وإمكانات قوية 
للنمو إذ ما زالت معدالت إنتشار التأمني يف الدول 
ويتوقع  املتوسط  يف   %2 الـ  حدود  يف  اإلسالمية 
على املدى الطويل أن تستمر معدالت منو التأمني 
اإلسالمي يف التصاعد آخذين يف اإلعتبار التركيبة 
من  معظمها  اليت  اإلسالمية  الدول  يف  السكانية 
إقتصادات  يف  اإلستقرار  إىل  إضافة  الشباب 
معظم الدول اإلسالمية خاصة يف منطقة اخلليج 
من  عدد  يف  السريع  اإلقتصادي  والنمو  وماليزيا 
األسواق مثل تركيا وأندونسيا ودخول سلطة عمان 
والتأمني  اإلسالمية  الصريفة  جمال  يف  مؤخرا 

. اإلسالمي 

صالح الدين موسى لـ »مجلة التكافل و التأمين«

تجربة التأمين في دولة قطر تعد من أنجح التجارب

صناعــة التأميــن اإلســالمي 
إســتطاعت أن تثبــت وجودها 

بالرغــم مــن حداثــة التجربــة

 السيد/ صالح الدين موسى محمد -  العضو المنتدب لشركة شيكان للتأميـن

حاوره فخري فركاوي
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من  عدد  هنالك  فإن  ذلك  كل  من  بالرغم  ولكن 
التأمني  صناعة  تواجه  اليت  والتحديات  القضايا 
اإلسالمي خاصة فيما يتعلق بالقوانني والتشريعات 
سبيل  اجلهد يف  من  املزيد  بذل  إىل  اليت حتتاج 
لصناعة  النجاح  من  املزيد  لتحقيق  مواجهتها 

. اإلسالمي  التأمني 
هنالــك بعــض املشــاكل واملعوقــات الــي تواجــه 
جتربــة التأمــن اإلســامي علــى ســبيل املثــال عدم 
توفــر شــركات إعــادة تكافليــة تغطــي حاجة ســوق 
التأمــن التكافلــي ومشــاكل التدريــب واملناهــج .. 

مــا هــي رؤيتكــم يف إجيــاد حلــول هلــا ..؟
احللقات  أضعف  التكافلي  التأمني  إعادة  تظل 
يعزى  أن  وميكن  اإلسالمي  التأمني  صناعة  يف 
وإرتباطها  التأمني  إعادة  عاملية  إىل  ذلك 
ذلك  حيكم  وما  العاملي  بالسوق  وثيقا  إرتباطا 
من قوانني وتشريعات وميكن أن أسوق مثاال حيا 
توفري  التكافلية يف  اإلعادة  لفشل معظم شركات 
الذي  السوداين  التأمني  لسوق  اإلعادة  تغطيات 
يعاين من العقوبات اإلقتصادية األحادية اجلانب 
األمريكية  املتحدة  الواليات  من  عليه  املفروضة 
أضف إىل ذلك أن صناعة إعادة التأمني عموما 
حتتاج إىل رؤوس أموال كبرية ملقابلة احلد األدىن 
التشريعات  معظم  تفرضه  الذي  املال  لرأس 
يف  املسامهني  صرب  عدم  إىل  إضافة  والقوانني 
هذه الشركات للخسائر اليت عادة ما حتدث يف 
السنوات األوىل لبدء العمليات وإستعجااهلم على 
الكوادر  توفر  األرباح أضف إىل ذلك عدم  جين 
اإلسالمي  التأمني  مبفهوم  وامللتزمة  املؤهلة 

. عموما
اإلسالمي  التأمني  صناعة  جناح  أن  تقديري  يف 
وجود صريفة  إىل  األول  املقام  يعزى يف  املباشر 

إسالمية قوية كانت السبب األول يف قيام وإنشاء 
يكن  ومل  اإلسالمية  التأمني  شركات  من  العديد 
وإمنا  الربح  الشركات  هذه  إنشاء  يف  دافعها 
إسالمية  تأمني  صناعة  قيام  يف  األكيدة  الرغبة 
. اإلسالمية عموما  املالية  لتكمل حلقات صناعة 

قوية  تكافلية  إلعادة  نؤسس  لكي  أنه  أرى  عليه 
مالية  وراءها مؤسسات  يكون  أن  ومستدامة البد 
أولوياهتا  سلم  يف  الربح  ليست  قوية  إسالمية 
اإللتزام  من  نوعا  هنالك  يكون  أن  ينبغي  كما 
إلسناد  املباشرة  اإلسالمية  التأمني  شركات  من 
ينبغي  كما  التكافلية  اإلعادة  لشركات  األعمال 
لبعض هيئات الرقابة الشرعية لشركات اإلعادة 
التكافلية إعادة النظر يف منع هذه الشركات من 
التقليدية  الشركات  من  املسندة  األعمال  قبول 
هذه  لقبول  واملعايري  الشروط  تضع  أن  وميكن 

. املطلق  املنع  عن  بدال  األعمال 
مــن  التأميــي وتوزيعــه ومــا يواجهــه  الفائــض 

جــدل .. مــا هــي رؤيتكــم حولــه..؟
ل أحد أساسيات التأمني  ال شك أن الفائض يشكِّ
اإلسالمي الذي يقوم على أسس التأمني التعاوين 
وهو بالتايل حق حلملة الوثائق وأعتقد أن التجربة 
توزيع  مسألة  يف  التجارب  أجنح  من  السودانية 
األخرى  التجارب  على  تعمم  أن  وميكن  الفائض 

. Best Practice بإعتبارها أفضل املمارسات
وجــود مقــر اإلحتــاد العاملــي لشــركات التكافــل 
ــر  ــه تأث ــل ل ــودان ه ــامي يف الس ــن اإلس والتأم

علــى ســوق التأمــن الســوداين..؟
لإلحتاد  كمقر  السودان  إختيار  مّت  عندما 

مل  اإلسالمي  والتأمني  التكافل  لشركات  العاملي 
وتقديرا  إعترافا  جاء  وإمنا  فراغ  من  ذلك  يأيت 
والبلد  اإلسالمي  التأمني  مهد  بإعتباره  للسودان 
إىل  الوليدة  التجربة  هذه  منه  إنداحت  الذي 
اإلحتاد  هذا  وجود  وأكيد   .. العامل  أحناء  كافة 
سوق  على  اإلجيايب  األثر  له  سيكون  بالسودان 
التأمني السوداين من حيث اإلستفادة من برامج 
العامة  األمانة  وجود  حبكم  املختلفة  اإلحتاد 
األخرى  اإلحتادات  مثل  مثله  بالسودان  لإلحتاد 
وإستفادت  أخرى  بأسواق  مقارها  توجد  اليت 
هذه األسواق من وجودها هبا مثل الـ GAIF والـ
.  ICMIFوالـ  AIO  والـGTG  والـ  FAIR

كلمـة أخـرة..؟
أن  إىل  أشري  أن  فيجب  كلمة  من  البد  كان  أن 
التأمني اإلسالمي ينتظرها مستقبل باهر  صناعة 
الـ 37 سنة املاضية منذ  وقد إستطاعت يف خالل 
ختطو  أن   ، إسالمية  تأمني  شركة  أول  إنشاء 
قوية  كصناعة  أقدامها  تثبِّت  وأن  واسعة  خطوات 
وأن تقدم حلوال تأمينية لقطاع كبري من املسلمني 
كما أهنا وجدت القبول كذلك لدى الكثري من غري 
املسلمني وتستطيع هذه الصناعة أن حتقق املزيد من 
النجاح بتضافر اجلهود ومزيد من تكريس الوقت 
واإلخالص والتفاين واإللتزام وتستطيع اإلحتادات 
واملنظمات القائمة اآلن مثل اإلحتاد العاملي لشركات 
التكافل والتأمني اإلسالمي IFTI وجمموعة التكافل 
التأمني  لشركات  العاملي  واإلحتاد   GTG الدولية 
التعاونية والتبادلية ICMIF ومؤخرا اإلحتاد الوليد 
الذي أنشئ بلندن يف أبريل املاضي ، إحتاد التأمني 
اإلسالمي بلندن IIAL أن تلعب دورا كبريا ومهما 
يف تطوير صناعة التأمني اإلسالمي إذا تعاونت فيما 
تطوير  سبيل  يف  ومواردها  جهودها  ووجهت  بينها 

هذه الصناعة .

صناعة التأمين اإلسالمي 
ينتظرها مستقبل باهر
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لفقيد األمة العربية واإلسالمية.
 البروفســير الشــيخ الصديــق محمد 

األميــن الضرير.

مدخل
حممد  الصديق  الشيخ  الربوفسري  اجلليل  العامل 
األمني الضرير ، رائد  تأصيل التأمني اإلسالمي 
وأحد رواد تأصيل الصريفة اإلسالمية وهو باحث 
املالية  املعامالت  من  العديد  يف  ومفيت  ومؤلف 

اإلسالمية. الشريعة  أصل  إيل  بإرجاعها 

ميالد:
العام  يف  درمان  أم  مدينة  يف  اجلليل  الشيخ  ولد 
بالتواضع  عرفت  وأسرة  علم  بيت  يف  1918م 
واألدب اجلم وحمبة الناس ، قدمت يف سبيل اخلري 
مسامهات عديدة ومقدرة إليقاد مشوع العلم والنور 
يف السودان. جده الشيخ األمني الضرير شيخ علماء 
الصديق  الشيخ  تلقي  التركي.  العهد  يف  السودان 
حممد األمني الضرير بعض علوم الشريعة واللغة 
مناهج  عرب  دراسته  وتابع  والده  يد  علي  العربية 
التعليم املدين مث كلية غردون التذكارية باخلرطوم 
وخترج فيها من قسم املحاسبة يف العام 1938م 
مث نال دبلوم الشريعة اإلسالمية من كلية القانون 
جامعة اخلرطوم قسم القضاء الشرعي ونال ايضا 
دبلوم معهد الشريعة اإلسالمية من جامعة القاهرة 
العام 1967م حصل علي  . يف  العام 1959م  يف 
ليسانس احلقوق وهو نفس العام الذي حتصل فيه 
إنتقل إيل   . الشريعة اإلسالمية  الدكتورة يف  علي 
النصف األخري من شهر رمضان  رمحة مواله يف 

املوافق 1436هـ. الكرمي 

قاضيا شرعيا ومدرسا:

بني  املوزعة  املقدرة  إسهاماته  اجلليل  للشيخ 
قاضيا  عمل  إذ  القانوين  العمل  وبني  التدريس 
الشريعة  ملادة  وحماضرا  الشرعية  باملحاكم 
اإلسالمية بكلية القانون جامعة اخلرطوم. يف فتة 
باملعهد  اإلسالمية  للشريعة  أستاذا  عمل  الحقة 
سعود.  بن  حممد  اإلمام  جبامعة  للقضاء  العايل 

1975م. العام  يف  بالرياض 
يف  وجوهري  واضح  دور  أيضا  اجلليل  للشيخ 
وضع املعايري الشرعية احلاكمة للمعامالت املالية 
من  اإلسالمي  والتأمني  اإلسالمية  والصريفة 
الشرعية  والرقابة  الفتوي  هلئية  تأسيسه  خالل 
ملجموعة الربكة املصرفية وبنك فيصل اإلسالمي 
من  العديد  وعضوية  اإلسالمية  التأمني  وشركة 
العربية  والدول  السودان  يف  املالية  املؤسسات 
واإلسالمية ، ولكل ذلك هو يعد من رواد تأصيل 
التأمني  فكرة  ومؤسس  الصريفةاإلسالمية 

اإلسالمي. العامل  يف  اإلسالمي 

كاتبا ومؤلفا:
 انفتح الشيخ العامل علي العلوم املختلفة وتشرهبا 
مبجال  وحتديدا  باحلياة  كبري  ووعيا  ثقافة 
ختصصه. وجتلي نبوغه الفكري يف كتابه الشهري 
عملية  يف  احلديثة  املراجع  مرجع  يعد  والذي 
يف  وأثره  )الُغرر   . اإلسالمي  والتأمني  الصريفة 
فيصل  امللك  جائزة  عليه  نال  والذي  العقود(. 
تقف  مل  اإلسالمية.  الددراسات  يف  العاملية 
أيضا  قدم  بل  احلد  هذا  عند  الفكرية  مسامهاته 
مؤلفات أخري وحبوثا كثرية ، منها نظام األحوال 
الشخصية . املطبق يف املحاكم الشرعية بالسودان 
حاليا. وأيضا العقد من حيث الصحة والبطالن يف 
الفقه اإلسالمي. والفائدة اليت تتعامل هبا البنوك. 

اإلسالمية  البنوك  اإلستثمار يف  وأساليب  وأشكال 
املالية  املؤسسات  دراسات يف حتول  إيل  إضافة   .
التقليدية إيل اإللتزام بالشريعة  اإلسالمية. وحكم 
التوريق . أي األوراق املالية يف املصارف السودانية. 
خطابات الضمان وبطاقات اإلئتمان. أحكام الديون 

ومعاجلتها...اخل

هذا الرجل األب..الرجل المؤسس:
يعد  عاملنا اجلليل مؤسس ورئيس الرقابة الشرعية 
ببنك فيصل اإلسالمي وهي أول هيئة رقابة شرعية 
يف الصارف اإلسالمية وهو أيضا مؤسس ورئيس 
اهلئية العليا للرقابة علي أعمال التأمني يف السودان 
حيت العام 2004م ومؤسس ورئيس اهلئية العامة 
للرقابة الشرعية للجهاز املصريف واملؤسسات املالية 
الشرعية  الرقابة  وعضو  السودان  يف  اإلسالمية 
لدار املال اإلسالميوعضويو جممع الفقه اإلسالمي 
وما بني اململكة العربية السعودية ومملكة البحرين 
وعديد بالد أخري توزع شذاه كالعطر يزكم األنوف 
الرجل  هذا  وأفاد  نفع  فيه  وضعوه  مكان  كل  يف 
سليل  وهو  ال  كيف  السرية  العطر  والشيخ  اجلليل 
ةتطول  أعماق األرض  أسرة متتد جزورها ألعمق 
عنان السماء كنخلة موزع أصلها بني أرض بديعة 

وجنة عالية.

أبا ومربيا وعالما جليال
 صوت محبة ووفاء..

محمد عبد الله الطاهر
خبير اإلعالم اإلقتصادي

الخرطوم السودان

رائد تأصيل التأمين اإلسالمي

جـــــــــــــائزة المــــــلك فيصــــــــل العـــالمية في 
الددراســـــات اإلسالمية.
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حــوار فخري فركاوي

الدكتــور/ عثمــان الهادي ابراهيم
خبيــر تأميــن وعضــو ادارة مجلــس التأميــن 
بنــك  إدارة  مجلــس  وعضــو  اإلســالمية 
فيصــل وعضــو مجمــع الفقــه اإلســالمي 
بجــدة وعضــو مجلــس الشــركة األفريقيــة 
إلعــادة التأميــن بالقاهــرة. حاليــا هــو رئيــس 
العقاريــة.  الفيصــل  شــركة  إدارة  مجلــس 
للرجــل إســهامته الكبيــرة والمقــدرة بمثابــة 
مرجــع وموثــق ألخصــب فتــرات مــرت بهــا 
هــذه  اإلســالمي.في  التأميــن  تجربــة 
الخبيــر والدكتــور  القــراءة الســريعة يفتــح 
عثمــان الهــادي إبراهيــم إتجاهــات عديــدة 
أيضــا  والمطالبــة  بــل  والتأمــل  للتفكيــر 

الحــق.  بإحقــاق 

إشارات خضراء.
التأمني  وخبري  الدكتور  يعرفنا  املدخل  هذا  يف 
وصافرة  التأمني  جتربة  علي  اهلادي  عثمان 
منتصف  يف  السودان  يف  األويل  بدايتها  

املاضي:  القرن  سبعينات 
بدأت  السودان  يف  اإلسالمي  التأمني  جتربة 
السوداين،  اإلسالمي  فيصل  بنك  أنشئ  عندما 
إستثمراي  مصريف  عمل  ُيمارس  بنك  كأول 
البنك  هو  يعد  فيصل  وبنك  العامل  يف  إسالمي 
العمل  ميارس  الذي  العامل  يف  األول  اإلسالمي 
ميارس  كان  والسودان  جوانبه.  بكل  املصريف 
الربوية  الغربية  بالصيغ  املصريف  العمل 
أصدرت  البنك  أنشيء  وعندما  الرأمسالية. 
هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل قرارا مفاده 
السوداين  اإلسالمي  فيصل  لبنك  جيوز  ال  أنه 
ذلك  التجارية.  التأمني  شركات  مع  يأمن  أن 
وقالوا  يعترب حرام شرعا،  التجاري  التأمني  ان 
التأمني  عن  متتنع  أن  إما  تؤمن.  أن  ميكن  ال 
هنا  ومن  اإلسالمي  للتأمني  شركة   ُتنشئ  أو 
أو  إستثماري  كعمل  تنشأ  مل  وهي  الفكرة  نشأت 
ممتلكاته  تغطي  كمؤسسة  أنشأها  فقط  رحبي. 
يف  اإلسالمية   الصيغة  وطبعا  وإستثماراته 
ألن  الربوية،  من  أكثر  خماطر  فيها  اإلستثمار 
عرب  الربح  ُتحقق  الربوية  واملصارف  البنوك 
به  يتم  الذي  الفائدة  سعر  بني  الفرق  عائد 
 . للمودعني  دفع  الذي  الفائدة  وسعر  اإلقراض 
مبالغ  أودع  القادمة من شخص  الربوية  الفوائد 
وآخر إقترض وسعر الفائدة يف اإلقتراض أعلي 
هو  الفرق  وهذا  إقترض  الذي  الشخص  من 

الذي ُيحقق الربح للمصرف الربوي والنظام يف 
أخذ  الذي  الشخص  بأن  يقول  الربوي  املصرف 
فالبنك غري معين مبوضوع  ُيرجعه  املال هو من 
تأخر  وإذا  أم خسر؟.  ربح  أخذ هل  الذي  املبلغ 

مركب. الربح  ُيصبح  السداد  يف  الشخص  

بالنســبة لنا:
بعمل مثل هذا  له  البنك اإلسالمي غري مسموح 
واملعاملة  فيه  اإلستثمار  وصيغ  اإلطالق  علي 
صيغة  مثال   . حقيقة  خماطر  يف  البنك  تدخل 
 ، متويل  يف  عميل  مع  دخل  البنك  املشاركة 
تقسم  األرباح   25% %والعميل   25 يدفع  البنك 
حدثت  وإذا  املال  رأس  يف  الشراكة  بنسبة 
أن  أو يف حالة  منها   75% يتحمل  البنك  خسائر 
لكن  تعدي  أو  قصر  املال  أخذ  الذي  الشخص 
هذا يف  يتحمل خسارته  البنك  ذلك  عدا  ما  يف 
الشخص  املضاربة  وصيغة   . املشاركة  صيغة 
ويأخذ  به  ُيضارب  ويذهب  بالكامل  مبلغ  يأخذ 
إذا  البنك  أما   اإلدارة.  األرباح نظري  %25 من 
حصلت خسارة يتحمل البلغ بالكامل إال يف حالة 

أوالتقصري.  التعدي 

صيغ أخري:
صيغة املُراحبة جتد اإللتزام فيها يف حاالت مثال 
البنك  قبل  من  للشخص  البضاعة  تسليم  بعد 
خسرت  إذا  للمؤسسة  وتسليمها  إمتالكها  بعد 
يستلم  أن  قبل  ومرات  للبنك  يدفع  البضاعة 
الشخص هذه البضائع موضوع املرابح يقول أنه 
للغرق  البضاعة  تتعرض  أن  ميكن  أو  يريد  ال 
بالكامل.  يتحملها  البنك   . غريه   أو  احلريق  أو 
والتأمني  جدا  كبرية  يتحمل خماطر  البنك  إذن 

إذا  كانت ُتمارسه مؤسسات غري إسالمية فمن 
تؤمن  هي  إسالمية  الغري  املصارف   . أويل  باب 
بالصيغ  بالك  فما   . بالتأمني  العميل  ويقوم 
الإلسالمية . من هذا املنطلق أنشأ بنك فيصل 
نوعها  التأمني اإلسالمية كأول شركة من  شركة 

ممتلكاته. تغطية  بغرض  العامل  يف 

ســؤال الشرع والواقع:
كيف  وسألت  إجتمعت  الشرعية  الرقابة  هيئة 
ُحرمة  أسباب  وماهي  العمل؟   هذا  تطبيق  يتم 
التأمني وأسئلة كثرية. هنا هنض الشيخ الضرير 
عبارة  كتابا  ألف  قد  كان  فهو  بدوره  اهلل  رمحه 
باب  به  وكان  الغرر  عن  املاجستري  رسالة  عن 
أتت  حمرم؟.  التأمني  ملاذا   . التأمني  عن  كامل 
حرمته ألنه عقد معاوضة مالية إضافة إيل ذلك 
املطلقة  اجلهالة  هو  ؟  الغرر  ماهو   غرر  فيه 
وسلم يف  عليه  الرسول صلي اهلل  وهذي حرمها 
ثقاة  من  وعدد  هريرة  أبا  سيدنا  رواه  حديث 
هني   وسلم  عليه  اهلل  صلي  بأنه  قالوا  الصحابة 
مثال  هو  الغرر  وبيع   . والغرر  احلصي  بيع  عن 
بيع الثمار قبل نضجها. كأن تدفع الثمن مقدما 
 . يستلمها  إشتريته  الذي  الشيء  أوان  وحني 
عن  بكثري  أقل  مبالغ  دفعت  قد   تكون  ميكن 
املنتج أو حيدث العكس وتكون دفعت أموال أكثر 
من قيمة املنتج وتردد) ياريتين ما اشتريت!.(. 
أن  املاء.  يف  وهو  السمك  بيع  هو  اآلخر  واملثال 

 السودان عضو أصيل وقديم في)الفير(.
عثمان الهادي لـ) مجلة التكافل و التأمين (

المذهــب المالكــي هــو مــن 
أجــاز الغــرر
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حوارات

ما   مببلغ  املاء  يف  وهي  شبكة  شراء  علي  تتفق 
وقد خترج مببلغ  فارغة  الشبكة  وقد حترج هذه 

احلصي.  وبيع   ، دفعته  الذي  من  أكرب 

بالنســبة للتأمين:
سيارة  إشتريت  مثال  الشيء  هذا  نفس  جند  
وأمنتها وأنت ال تعلم هل سيحدث هلا ضرر أم ال 
أحدهم قد يأمن سنني وال حيدث له شيء وآخر 
حادث  يف  يدخل  تأمينه  عقد  إستالم  مبجرد 
والضرر  بالغرر  تشبيهها  ميكن  وهذه   . سري 
هو  هذا  أن  طاملا  املخرج  ماهو  بسيط.   فيها 
تعمل  أن  ميكن  هل   . االساسية؟  احلرمة  سبب 
تأمني خايل من الغرر ال ميكن.  ألنه إذا كانت 
ال  سيخسر  شيء  ستؤمن  أهنا  تعرف  الشركة 
تأمن وأذا الشخص يعرف أنه سيؤمن شيء لن 
هي  حيدث  مبا  اجلهالة  إذن  يأمن.  لن  خيسر 
الدافع الرئيسي ألن يأمن الشخص.  واحلل أن 

ُيعمل عقد تأمني ال وجود فيه ملعاوضة مالية. 
.مبعين   وتربعي  تكافلي  العقد  أيت  لذلك 
الشخص يدفع متربعا إذا هو أصابه ضرر 

بابا  من  يعوض  غريه  اصابه  وإذا  ُيعوض 
مل  وطبعا  مغتفر.  الغرر  جيعل  فالتربع  التربع. 
ألنه  مغتفر  أضحي  لكنه   ، الغرر  حرمة  تنتفي 
دخل يف عقد تربع.واملذهب الوحيد الذي اجازه 

املالكي.  املذهب  هو 
الذي  املالكي  املذهب  اساس  علي  التأمني  وحلل 

التربع. إطار  مغتفرا يف  ُيعترب  الغرر  أن   يقول 
أنشأ   فيصل  بنك  أن  القول  ميكن  العموم  ويف 
بل  الربح  هبدف  ليس  اإلسالمية  التأمني  شركة 

التكافل. هبدف 

تاريخ مشرق:
قامت  شركة  أول  هي  اإلسالمية  التأمني  شركة 
قانون  الوحيدة.  الشركة  وكانت   1978 يف 
شركات  بوجود  يسمح  يكن  مل  حينها  التأمني 
البنك  وهو  فيصل  بنك  قام  عندما  و  إسالمية 
اإلسالمي األول والرئيس منريي هو من  أصدر 
بنك  عربه  قام  خاص  قانون  بصياغة  قرارا 

أيضا. شركاته  وتبعته  فيصل 
شركة  جاءت  أن  إيل   وحيدة  كشركة  إستمرت 
كمؤسسة  التعاوين  التأمني  شركة  وأيضا  الربكة 
قانون  صدر  اإلنقاذ   حكومة  فترة  ويف  حكومية 
التأمني الذي مبوجبه مسح بتحول كل الشركات 
النظام  وفق  العمل  إيل   السوق  يف  العاملة 
من  اخلروج  أو  أوضعاها  تعديل  أو  اإلسالمي 
اآلن  أوضاعها  وفقت  الشركات  وكل  السوق. 
العامل  يف  الوحيد  هو  اإلسالمي  التأمني  سوق 
إقتصادية  بأي ممارسة غري  الذي ال يسمح فيه 

. إسالمية

األوائل دائما:
املشاركة  هي  تعترب  اإلسالمي  التأمني  شركة 
بأين  الشرف  ويل  التأسيس  يف  والثانية  األويل 
إقبال  حصل  هلل  احلمد   . املؤسسيني  من  كنت 

التأمني  جمال  يف  التأمني  شركات  علي 
أيل  الربوي  الوجود  وإستمر  اإلسالمي 
لدينا  وكان  مؤخرا  ومت  التغيري  جاء  ان 
السعودية  إيل  ذهبنا   . عليه  حتفظات 
النظام  علي   وعلقنا  ندوة  خبصوص  
عن  ببعيد  ليس  السعودية  يف  العام 
النظام الربوي. واآلن حدثت تعديالت. 

املالية  املعاوضة  كانت  وقد 
اليت  الالئحة  الغرر  يف 

يف  بداية  عملت 

يف  املشاركة  األسهم  محلت  أعطت  السعودية 
الفائض نسبة %90 أنت إذا أعطيت %1املعاوضة 

حتققت. املالية 

ناحية أخري:
تدفع  األقساط  أن  يف  تتمثل  التعاونية  الناحية 
الفائض  األرباح  العام   هناية  ويف  الناس  من 
يف  تربع  عملية  العملية  الوثائق.  حلملة  ترجع 
حالة  يف  الشركة  أن  ذلك  ُيثبت  وما  األساس 
يف  ُيوزع  والباقي  اإللتزامات  ُتسدد  التصفية 

. واخلري  الرب  أعمال 

ســبق الظهور والفكرة:
يف  حنن  التجربة  تطور  يف  السبق  له  السودان 
قلنا  أدخلنا نظام إضايف    2004 شركة شيكان 
مضاربني  هم  يكونوا  املال  رأس  أصحاب  أن 
يستثمروهنا  املوجودة  األموال  يف  الوثائق  حلملة 

صندوق  ويديرون  األرباح.  من  نسبة  ويأخذون 
فخر  وبكل  أقول  وأنا  إدارته  ويتولون  لألرباح 
 50% يتقسم  العائد من هذا اإلستثمار  أن  تقرر 
حلملة  تذهب  املئة  يف  مخسني  الطرفني  مابني 
املئة ألصحاب  الوثائق ولصندوقهم ومخسني يف 

املال. رأس 

ســعيُد بحضور )الفير(:
املؤمترات  من  عدد  حضرت 
وكان  البلدان   من  عدد  يف 
)الفري(  تنظيم  شرف  لنا 
من  وكل  م   1995 العام  يف 
وشركات  بتميزنا  أشاد  شهده 
علي  عملت  التأمني مجيعها 
املؤمتر  إجناح 

وعملت  الطائرة.   سلم  يف  الناس  نستقبل  وكنا 
هلم نشاطات جانبية وعقد لقاء لرؤساء اإلحتاد 
ال  اآلن  وحيت  مزنله.  يف  اجلمهورية  رئيس  مع 

. دولة  أي  يف  مت  هذا  أن  أحسب 

ُملح: مطلب 
اآلفرو  السودان عضو أصيل وقدمي يف اإلحتاد  
قمته  علي  يوجد ممثلني  واآلن  )الفري(.  آسيوي 
عبد  أمحد  اهلل  عبد  السيد  وهم  السودان  من 
ُنريد من هذا اإلحتاد  العال الضوي.  اهلل وعبد 
أن يدعم السودان يف مسألة رفع العقوبات علي 
بالسوق  أضرت  االمريكية  فاملقاطعة  السودان 
وما  الضرر.  غاية  منها   تضرر  وقد  السوداين 
ُيطالب  وقرارا  توصية  ُيصدروا  ان  منهم  نرجوه 
إذا  ألنه  السودان  علي  األمريكية  املقاطعة  برفع 
أن  فنجد  السودان  حكومة  منها  مقصودا  كان 

السوداين. الشعب  هو  املتضرر 

 الســودان لــه الســبق فــي 
التجربــة تطــور 
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أعدها : محمد فرح وهبي

إشارة أولي:
متدينة  وألسرة  البحرين  مبملكة  املحرق  جبزيرة 
مثل  ذكر  طفل  ولد  الثراء.  حد  احلال  وميسورة 
يف  امليمون.  مبقدمه  فرحت  اليت  لعائلته  إضافة 
واإلعتماد  التطوير  علي  فيه  احلياة  تقوم  مزنل 
علي الذات. هو عدنان يوسف املصريف البحريين 
املصرفية  الربكة  ملجموعة  التنفيذي  والرئيس 
ورئيس إحتاد املصارف العربية سابقا. هو الرجل 
الذي ال تكف نبوءاته عن التحقق يف كل ما يتعلق 
املايل  واملحلل  املصريف  فهو  املصارف.  مبجال 
واإلقتصادي العارف ببواطن األمور. لذلك تترقب 
املستثمرون  ويبين  احلصيفة  إطاللته  األسواق 
آماهلم وخططهم علي تصريح له أو حيت حديث 
يوسف  عدنان  واألعمال.  املال  قضايا  عن   عابر 

جد  ما  وكل   ، حديثه  األرقام  لغة  صارت  رجل 
من  اإلعالميون  إليه  يهرع  املجال  هذا  يف  جديد 
كل حدب وصوب ، فهو مصدرهم املفضل للتحليل 
فهو   ، تعقيدات  أي  دومنا  واضحة  الصورة  ونقل 

العمل املصريف إمتلك قدرة  الطويل يف  باعه  ومع 
فائقة علي تبسيط املعلومات املصرفية لإلعالميني 
وتذليلها بطريقة سهلة ، بسيطة ،عميقة يف نفس 

الوقت.

يقــول عدنــان يوســف عــن حياتــه 
العمليــة :

 بعد خترجي يف اجلامعة ، عملت يف حبيب بنك، 
احلكومة  قيام  خالهلا  شهدت  بسيطة  ولفترة 
بنك  إىل  اجتهت  مث  البنك  بتأميم  البحرينية 
أمريكان إكسربس وعملت فيه. ركزت خالل عملي 
فيه على متويل مشاريع يف دول اخلليج والسعودية 
حتديدًا، اليت كانت متر بطفرة مشاريع كبرية، 
االمريكية  البنوك  وكانت  هنالك.  العمل  فركزنا 
العربية،  املنطقة  يف  قدمها  حتط  مره  ألول 
املصرفية  العربية  املؤسسة  إىل  إنتقلت  بعدها 
الشهري  املصريف  يل  الروحي  األب  أسسها  اليت 
عبداهلل السعودي الذي كان له دور بارز يف توسيع 
أعمال املؤسسة على اخلارطة العاملية، وبناء كيان 
إستثماري كبري يفاخر فيه، وعملت فيها حنو 20 
عام  التنفيذي  للرئيس  نائبا  منها  وخرجت  عامًا 
املناصب  من  عدد  يف  خالهلا  تنقلت   ،2000
اإلدارية والفنية، وكانت املؤسسة يف ذلك احلني، 
وكان  العريب،  العامل  بنك على مستوى  أكرب  تعّد 
ُتسمى لكربها وتوّسع أعماهلا ورأس ماهلا الضخم 
البنك  الكرب  يف  بعدها  وأتى  العرب«.  بنك  »سيت 

السعودي. التجاري  األهلي 

سيــرة حيـــــــــــــاة: 
الكبري  وتفوقه  يوسف  عدنان  جناحات  تكن  مل 
إنعكاسا طبيعيا لوضعه  حمض ُمصادفة فهو أيت 
األسري وطبيعة املنطقة اليت نشأ فيها ، فقد نشأ 
يف واقع إجتماعي معايف تسوده قيم املحبة واخلري 
مل  ميالده  شهدت  اليت  املنطقة  تلك  يف  والنماء. 
يكن مثة فروقات إجتماعية تلقي بظالهلا السالبة 
مبزنهلم  الثرية  األسرة  إبن  فهو   ، اإلنسان  علي 
الوقت،  ذلك  يف  احلاكم  ملزنل  املقابل  الفخم 
آل خليفة ،الذي  الشيخ محد بن عيسى بن علي 
حكم البحرين بني عامي 1923 و 1942م. ورغبة 
يف  البحرين  حاكم  مزنل  شراء  طلب  والده  من 
إذ إشتري املزنل من  أراد  له ما  الوقت ومت  ذلك 
علي  بن  محد  بن  دعيج  الشيخ  وهو  احلاكم  إبن 
آل خليفة. وتزامنت هذه الفترة برغبة الشيوخ يف 

10 آالف موظف حول العالم نسعــــــــــــى من خــــاللهم  إلعمــــــار األرض

البركة.. ُنعمر البلد والولد

عدنان يوسف.
رئيس مجموعة البركة المصرفية.. المصرفي والخبير المالي واإلقتصادي
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اإلنتقال من املحرق إىل املنامة. كل هذه التفاصيل 
يف  وبساطتها  وعمقها  احلياة  صدق  إيل  تشري 
أنه كل ما كانت احلياة بسيطة  احلني ذاته، إذا 
أنقياء طييب  بشرا  أنتجت  واملحبة  الصدق  ملؤها 

والنبوغ. التميز  من  قدر  وعلي  املعشر 

مخزون معرفي لإلعالميين:
يف فترة من الفترات كانت مواضيع املال واإلقتصاد  
تدور وسط املهتمني هبا من العاملني يف هذا احلقل 
فقط عدا إستثناءات قليلة إلعالميني عرب ، وهو 
اإلعالم  وسائط  معظم  كانت  بسببه  الذي  األمر 
اإلعالم  من  الرجل  تصرحيات  تتلقي  العريب 
من  العديد  خلقت  اليت  املسألة  وهي   ، الغريب 

بقوله: يوضحها  وهو  حوهلا  اإلستفهامات 
مناصب  تقلدت  عندما  املاضية  الفترة  يف  كنت 
رفيعة يف املؤسسة العربية املصرفية كنت أحتدث 
جتاهاًل  ليس  الغربية،  اإلعالم  لوسائل  كثريًا 
الصحفيني  شّح  أن  إال  املحلي،  اإلعالم  لدور 
يف  يغريين  ال  واالقتصاد  املال  يف  املتخصصني 
املحلي،  املصريف  الشأن  عن  احلديث  يف  التعمق 
إال أنه يف الفترة القريبة املاضية تبدل احلال بعد 
عن  معريف  خمزون  لديهم  عرب  صحفيني  وجود 
أحيانًا، وسعة اطالع تدفعين  يفاجئين  املصارف 
والدقة  العمق  شديدة  اقتصادية  ملفات  فتح  إىل 
املصارف  احتاد  رئاسة  تقلدي  أن  كما  معهم. 
العربية جعل هذا احلضور اإلعالمي يكون مكثفًا 
واملحافل  املناسبات  يف  اإلعالميني  ألتقي  عندما 

املصرفية.

إذا عادت بنا األيام للماضي:
بشروطها  احلياة  توزعنا  عديدة  إجتاهات  يف 
املعقدة أحيانا والواضحة أحيانا أخري، يف مرات 
كثرية نكون حنن أنفسنا إنعكاسا ملا نفكر وحنلم أو 
هكذا  يعتقد كثري من الفالسفة واملثقفني أصحاب 
كنت  ما  فكل  والتأمل.  باحلياة  اللصيق  اإلحتكاك 
واملهم   ، لك  إنعكاسا   أحالمك  كانت  أنت  انت 
أكثر أن تلتصق باحلياة بعرق الناس ، برغائبهم 
، أحالمهم املتمنعة ، آمالمهم قيد التحقق تلك  
وإجتاه  طفولتك  صوت  يظل  هنا  متوت.  ال  اليت 
احلياة الذي تعلمت عربه السري إيل احلياة نفسها 
وحضورك.  وعيك  ودليل  ومرشدك  ملهمك  هو   ،

أو  طبيبا  لصرت  للماضي  األيام  يب  عادت  إذا 
بالناس  بااللتصاق  معين  ألين  وهذا  مهندسا 
وحماولة اإلجابة عن بعض أسئلتهم ، هذا لسان 
حال املصريف الكبري عدنان يوسف وهو يشري إيل 
له  القدمية  والده  وصية  يف  متمثلة  مهمة  حقيقة 
وهو يوصيه بفعل اخلري والسري يف دربه واإلصرار 
علي موقف غاية يف الذكاء واحلصافة ورقة النفس 
سنني  ذات  له  رددها  اليت  مقولته  وهي  والشعور 
مطرق  عدنان  الصيب  أو  حينها  والطفل  بعيدة 
وهو  محيم  طفويل  وحياء  جم  أدب  يف  برأسه 
عفة  علي  املحرضة  وحكمته  األب  ملقولة  يستمع 
اليد والزهد: إذا نظرت إىل أن املال الذي متلكه 
علي أنه  مالك، فسوف يتعبك، ولكن إذا نظرت 
إليه علي  أنه مال اهلل وأنه تعاىل إستخلّفك فيه، 
الناس.  ودعاء  والربكة  والثواب  األجر  فسينوبك 

إعمــار األرض .. مجموعــة البركــة 
فــي كل العالــم:

البلد  ُنعّمر  أن  الربكة  مصرف  خالل  من  }ُنريد 
غرينا،  دون  حنن  نستفيد  أن  ُنريد  ال  والولد؛ 
ُنريد أن يكون املصرف ُمدرًا للوظائف اليت حتقق 
للبشرية األمان الوظيفي واملعيشة الكرمية وتقيهم 

قدراهتم.{ تطوير  يف  وُتسهم  الفقر، 
الشيخ صاحل كامل

تولد الناس ملرات عديدة هكذا تقدر هلم احلياة. 
عرب مقولة حكيمة أو موقف أو حدث ما وعرب هذه 
إزدهر  قاطبة  لإلنسانية  باحلب  املفعمة  املقولة 
وهي  يوسف  عدنان  العاملي  املصريف  فأكثر  أكثر 
أو حكمته  والده  مقولة تشبه إيل حد كبري وصية 
تلك اليت حتض علي الزهد وعفة النفس واليد ، 
انعكست متامًا  اخلرية  احلكيمة  الرؤي  هذه  عرب 
على أعمال املجموعة واليت يعمل فيها أكثر من 10 
آالف موظف حول العامل، نسعى من خالهلم إىل 
يوسف  عدنان  املصريف  يقول  كما  األرض   إعمار 

 . بنفسه 
املصريف  يوسف  عدنان  بأن  القول  ميكن  اآلن 
صاحب الرؤية الثاقبة والرئيس التنفيذي ملجموعة 
الربكة املصرفية صاحبة الناجاحات الكبرية اليت 
يف  أو  مكتبه  فمن  شيء  كل  يف  الفتوحات  تشبه 
املطارات  وجلسات السمر واملزنل ، أو من مقعد 
معلق بني السماء واألرض يف طائرة ، يدير بدقة 
مصرفية  منشأة   500 من  أكثر  شؤون  متناهية 
تابعة  قارات  ثالث  علي  دولة   16 يف  منتشرة 
ملجموعة الربكة املصرفية ، هبا ما مليار عميل مع 

العمالء. أعداد  األرباح  يف  يومي  تصاعد  »البركة« جائزة أفضل مؤسسة مالية إسالمية لعام 2014م

الشيخ/  صالح كامل
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1985م  العام  يف  للتأمني  الربكة  شركة  تأسست 
مؤسسات  إحدى  السوداىن  الربكة  بنك  بواسطة 
جمموعة الربكة املصرفية العاملية واسعة االنتشار 
التعاوىن  االسالمى  النهج  على  التأمني  لتمارس 
ومبوجب هذا النهج فان عمالء الشركة وهم محلة 
وثائق التأمني يستحقون فوائض )أرباح( أعماهلم 
يتم  الىت  التعويضات  عن  النظر  بغض  التأمينية 
دفعها هلم عن اخلسائر الىت قد تلحق هبم عالوة 
ميثلهم يف جملس  من  فاهنم خيتارون  ذلك  على 
اخلتامية  احلسابات  اجازة  يف  ويشاركون  االدارة 

. للشركة 

تمارســها  التــى  التأميــن  أنــواع 
  : كة لشــر ا

تمارس الشركة أنواع التأمين التالية :
تأمــن الســيارات – تامــن النقــل للبضائــع املنقولــة 
الســفن  تأمــن   - واجلــو  والــر  البحــر  عــر 
أجســام ومســئوليات – تأمــن احلريــق واألخطــار 
اهلندســى  التأمــن   - الســرقة  تامــن   – امللحقــة 
 ، املاكينــات  تأمــن   ( مثــل  املختلفــة  بانواعــه 
أخطــار املقاولــن ،اخطــار التركيــب ، تأمــن آليــات 
ومعــدات املقاولــن – تأمــن فســاد املخــزون – تأمــن 
األجهــزة االلكترونيــة واحلاســبات االليــة( تأمــن 
احلــوادث املتنوعــة بأنواعــه املختلفــة مثــل ) تأمن 
 ، العمــل  اصابــات  تأمــن   ، الشــخصية  احلــوادث 
تأمــن النقديــة باخلــزن ، تأمــن النقديــة املرحلــة 
، تأمــن كســر الزجــاج ، تأمــن خيانــة األمانــة( 
تأمــن التكافــل البديــل االســامى للتأمــن علــى 
احليــاة – تأمــن الســفر – التأمــن الطــى – التأمــن 

الشــامل للبنــوك واملصــارف – تأمــن الضمــان املــاىل 
))Credit Insurance – تأمــن الطاقــة –  تأمــن 
الضمــان )Bond Insurance( – تأمــن الســيارات 
واملمتلــكات األخــرى ضــد اخطــار احلــرب علــى 
ــن  ــوىل( تأم ــى )املحص ــن الزراع ــة – التأم اليابس
الثــروة احليوانيــة – تأمــن أخطــاء املهــن الطبيــة 
األخطــاء  تأمــن   - األخــرى  الصحيــة  واملهــن 
ــران  ــن الط ــن  – تام ــن واملحام ــة للقانوني املهني
الصغــر  التمويــل  وتأمــن  ومســئوليات  أجســام 
الشــاملة لتغطيــة خماطــر  الوثيقــة  باالضافــة  
 Bankers Blanket Bond & Electronic البنــوك

..and Computer Crime

قياس وتحدي..
ان قياس قوة ومقدرة شركات التأمني يعتمد بشكل 
أساسى على ترتيبات الشركة التفاقياهتا مع شركات 
إعادة التأمني ودرجة املالءة املالية هلذه الشركات 
األمر الذي استوعبته شركة الربكة للتأمني فرتبت 
مآلءة  ذات  تأمني  إعادة  شركات  مع  اتفاقياهتا 
مالية عالية حىت تضمن احلماية واملؤازرة والوفاء 
بالتزاماهتا كاملة جتاه محلة الوثائق عند الفقد أو 
اخلسارة بسداد مطالبتهم يف ميقاهتا دون تاخري.

أهداف منشودة..
املجتمع  وسط  التكافلى  التأميىن  الوعى  نشر   •

لتعزيز روح التعاون والتضامن .      
متميزة  تأمينية  ومنتجات  خدمات  تقدمي   •
وابتكار  التكنولوجيا  وسائل  أحدث  باستخدام 

جديدة  منتجات 
•  خلق التميز يف سرعة سداد التعويضات اضافة 

وتقليل  التأمني  جمال  يف  االستشارية  للخدمات 
جمانًـا  الكرام  لعمالئها  تقدمها  الىت  اخلسائر 

. للتأمني  مصاحبه  كخدمة 
التأمني  وثائق  محلة  مصاحل  برعاية  االلتزام    •

. االسهم  ومحلة 
مهاراهتم  وتطوير  املوظفني  مقدرات  دعم     •

. املستويات  أعلى  على  األداء  لضمان 

)Reinsurers( : معيدو التأمين

العادة  األفريقية  •الشركة 
التأمني

 African Re
.C o

•شركة إعادة التأمني 
ملنطقة التجارة التفضيلية

 PTA Re
))Zep Re

Misr •الشركة املصرية للتأمني
 Insurance

.Co

البركة فيها الخير و البركة..

ملف أعده / محمد فرح وهبي.

الشيخ واألستاذ آدم أحمد حسن
 المدير العام لشركة البركة للتأمين اإلسالمية )السودان( 
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 حوار..

ـقدم لهم الضــــمـــان.  ـُ نــ
الشــيخ آدم المديــر العــام لشــركة البركــة 
للتأميــن اإلســالمية )الســودان( يفتــح قلبــه 

ــن. ــة التكافــل والتأمي لمجل

اإلســالمية  التأميــن  شــركات  أســهمت 
وإعــادة التأميــن فــي النهضــة اإلقتصاديــة 
بالبــالد، خــالل مــا يربــو علــي نصــف قــرن . 
ويعتبــر الســودان مــن الــدول الرئــدة فــي 
أنشــأ  حيــث  االســالمي،  التأميــن  مجــال 
العــام  فــي  إســالمية  تأميــن  شــركة  أول 
للتأميــن  البركــة  شــركة  تبعتهــا  1979م، 
مســاهمات  قدمــت  والتــي  اإلســالمية 
مقــدرة وجليلــة أضفــت علــي حيــاة النــاس 

. بعــدا ومعنــي 
 جلســنا مــع األســتاذ والشــيخ آدم أحمــد 
البركــة  لشــركة  العــام  المديــر  حســن 
ليحدثنــا  )الســودان(  اإلســالمية  للتأميــن 
عــن أنشــطة الشــركة المختلفــة والتطــور 
الــذي حــدث لهــا منــذ إنشــائها وحتــي اآلن 

أفاداتــة: وكانــت 
يف البدء حدثنا عن نشأة الشركة شيخ آدم ؟

ُأنشئت  تكافلية  تعاونية  الربكة هي شركة   شركة 
الشريعة  أحكام  وفق  تعمل  1985م  العام  يف 
التأمينية  اخلدمات  كافة  وتقدم  االسالمية، 
بأنواعها للجمهور، وُيعترب إنشائها وفق هذا النظام 
يف سوق التأمني السوداين والذي يعمل وفق النظام 
التعاوين االسالمي، بناء على قرار اهليئة الرقابية 
لشركات التأمني وفق املنهج التعاوين اإلسالمي ، 
ومنع كل املعامالت اإلقتصادية غري اإلسالمية ، 

املصارف.  التأمني  ومت ذلك يف قطاعي 
حدثنا عن تاريخ شركات التأمن؟ 

شركات  جمال  يف  الرائدة  الدول  من  السودان 
التأمني اإلسالمية على وجه اخلصوص، وأنشئت 

بالسودان  1979م  العام  يف  تأمني  شركة  أول 
شركة  وتبعتها  اإلسالمي  فيصل  بنك  أنشأها 
الربكة يف 1985م، أنشأها بنك الربكة اإلسالمي 
وهي ثاين شركة بالبالد، طبعا إطلعت على وثيقة 
تنص  كانت  كامل،  اهلل  عبد  الشيخ صاحل  خبط 
عام  يف  للتأمني  الربكة  شركة  لكيان  ترتيب  على 
اإلسالمية  للتأمينات  العربية  الشركة  بأسم   »79«
اليت كان ُيفكر يف إنشائها، وبالفعل انشئت بفرق 
قليل يف الزمن، ومازال السودان له الفضل الكبري 
متفردة  جتربته  وظلت   ، اإلسالمي  التأمني  يف 
الصديق  الربوفيسر  الشيخ  إىل  الفضل  ويرجع 
كتاب  صاحب  اهلل  رمحة  عليه  الضرير  األمني 
الغرض وأثره يف العقود، وهو مرجع يف املعامالت 
للتأمني  كبديل  النوع  هذا  وإقترح  اإلسالمية، 
التجاري إال أنه مل يطبق إال يف العام 79 عندما 
لبنك  اخلصوص  هذا  يف  بفتوي  اهليئة  قامت 
يف  التعامالت  من  البنك  مبنع  اإلسالمي  فيصل 
ومن مث مت  التجارية  الشركات  مع  التأمني  جمال 
إقتراح إنشاء شركة تأمني، وقام البنك بتاسيس 
شركة التأمني اإلسالمية وأصبحت كل التعامالت 

الشرعية.  االحكام  وفق  املصارف  يف 
ماهي فوائد التأمن ؟ 

واملجتمع  اإلقتصاد  على  عديدة  فوائد  له  التأمني 
ويكتسب أمهيتة من خالل املحافظة على األموال 
واملمتلكات واألصول ، ويعترب آلية تعاونية لتفتيت 
املخاطر ، وآلية ذات كفاءة عالية يف املحافظة على 
الثروات الوطنية ويرسخ ملبدأ التكافل اإلجتماعي.
*إىل ماذا هتدف شركة الربكة للتأمني يف عملها؟

التأميين  الوعي  نشر  إىل  الربكة  شركة  هتدف   
التكافل  عرب  اإلسالمية،  التعاونية  روح  وتبث 
وميكن ألي شركة أن تقوم بإصدار وثائق تأمينية، 
التكافلي من خالل  العمل  لكن أن تقوم على روح 
من  ونعمل  الصعب،  املحك  هو  وهذا  التعامالت 
نعمل  عندنا  رفيعة  شعارات  وهي  املصداقية  أجل 

هبا ويتمسك العاملون هبذا املنهج وتطبيق املفاهيم 
عمليًا، وتزاول الشركة كل أنواع التأمني ، وتبيع 
منتجات  وهناك   ، خمتلف  منتج   25 حوايل 
من  التأمني،  لسوق  إضافة  أصبحت  مستحدثة 
والتكافل  األسرة  محاية  منتج  املنتجات  األنواع 
ولدينا   ، والعمرة  احلج   ، واملصريف  التعليمي، 
للمصارف  بالنسبة  الزواج  لنفقات  جديد  منتج 
وهي  الزواج  تكاليف  قرض  أخذ  للعمالء  تتيح 
األصعب يف املجتمع اآلن. حنن كشركة تأمني نقدم 

الضمان. هلم 

ظــل  يف  الشــركة  تطــور  تــري  مــدي  إي  إىل 
احلديثــة؟  التغــرات 

اليت  التغريات  املواكبة يف ظل  الشركة على  تعمل 
شرعية،  إسالمية  معايري  وفق  العامل  يف  حتدث 
بالتايل جيب أن يكون على الشركة مواكبة التطور، 
املعامالت  حوسبة  نظام  على  نعمل  أن  وأستطعنا 
تتيح  بالرئاسة حيت  الشركات  فروع  وربط مجيع 
لإلدارة التنفيذية اإلشراف عليها, إضافة للتقومي 

الشــيخ البروفســير الصديــق 
األميــن الضريــر  هــو مرجــع 
فــي المعامــالت اإلســالمية.

الشيخ البروفسير الصديق األمين الضرير
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بطاقة

اجلانب  يف  املجاالت  مجيع  يف  املستمر  والتدريب 
املهين » اإلدارة، احلاسوب ، املحاسبة والعاملني 

يف اخلدمات« ومت رصد ميزانيات لذلك. 
هل للشركة أفُرع بالواليات وما هو انتشارها؟

 جغرافيا حنن أوسع إنتشارًا لدينا حوايل )40( 
مكتب يف البالد نقدم خدمات تأمينية للُعمالء يف 
مواقعهم ، كإستالم املطالبات والتسويات ومنحهم 
يف  مسامهات  لدينا  يستحقوهنا،  اليت  املبالغ 
التواصل  لزيادة  العمالء  مع  اإلجتماعية  الربامج 
اجلغرايف  التوسع  ومردود  والُعمالء،  الشركة  بني 
يساهم حبوايل )%40( من الدخل، حيث أسهم 
يف خدمة العمالء مبواقعهم ورفع التوعية التأمينية 
طبعا  خارجية.  أفرع  إنشاء  يف  وُنفكر  والتنمية. 
جنوب  جبمهورية  جوبا  مبدينة  فرع  لدينا  كان 
األخرية  املشكالت  بسبب  أغلق  لكنه  السودان، 
عقب إنفصال اجلنوب، بقرار من شركات الرقابة 
الرغبة  لدينا  زالت  وما  بالسودان،  التأمني  على 

خارجية.  فروع  فتح 
ــن  كيــف حتــدد الشــركة اخلســائر للشــركات املؤم

هلا؟ 
واإلتقان  املصداقية  تتضمن  الداخلية  شعارتنا 
وتعزيز  العاملني  كفاءة  مستوي  ورفع  واإلبتكار 
تدير  مواقع  إدارة  ولدينا  للشركة،  املالية  القدرة 
اخلسائر هبا مهندسني وإدارة كاملة تقوم باملسح 
الالزم. نستخدم خربات سودانية وأجنبية للقيام 
املأمن  للجهات  املخاطر  حتديد  بغرض  باملسح 
بتفاديها،  ولنقوم  اخلسائر  حتدث  ال  حيت  هلا 
ُتسلم  لدينا  بالتأمني  تقوم  اليت  والشركات 
تدارك  يتم  حيت  له  املأمن  هبا  وُيلزم  مالحظات 
يتم  إجيابية  التقارير  كانت  وإذا  املشكالت، 

. عليه  اليت  األقساط  ختفيض 
ماهي اخلطط املستقبلية للشركة؟

 نسعي إىل تأسيس شراكات إستراتيجية مع كثري 
تدريب  ومؤسسات  ومصارف  عمالء  اجلهات  من 
يف  الريادة  مستوي  إىل  نصل  حيت  حوسبية، 

املختلفة.  املجاالت 
ماهي املشكات الي تواجه عمل الشركة؟

قلة  يف  تتمثل  املشكالت،  من  العديد  به  السوق   
يف  للفقر  إضافة  اجلمهور،  لدي  التأميين  الوعي 
املجتمع ، والوضع اإلقتصادي والسياسي بالبالد، 
املحلية  العملة  صرف  سعر  إخنفاض  جبانب 
على  ينعكس  وهذا  األجنبية،  بالعمالت  مقارنة 
السيارات وغريها  العالية مثل قطع غيار  األسعار 

املستوردة.  السلع  من 
هل تتعامل الشركة بالتامن الزراعي؟

التأمني الزراعي وفيه بعض  العام يف   بدأنا هذا 
التأمني  ولكن  وغريها  التقاوي  تشمل  املشكالت 

يبدأ بعد اإلنبات، والسودان معروف كقطر زراعي 
، نتوقع جناح التأمني الزراعي، وذلك مبساعدة 

املزارع على إعادة الكرة يف العام القادم. 
ــون مــع التأمــن الطــي وكيــف تنظــر  هــل تتعامل

إليــه؟ 
يف التأمني الطيب هناك عدم مصداقية يف التعامل 
إذا كان مع العمالء أو مقدمي اخلدمات، األسعار 
العالية يف أغلب املستشفيات جتعل السفر للخارج 
معاجلة  إقترحنا   ، التكلفة  لقلة  وذلك  أفضل 
إلنشاء  الرقابة  للهيئة  وقدمت   ، اإلحتاد  وتبناها 
مقدمي  مع  مباشرة  تتعامل   ، تأمني طيب  شركة 
وحرق  الضارة  املنافسة  ملنع  الطبية  اخلدمات 

إلتزام. والتأمني  األسعار، 
هنــاك حديــث عــن وجــود ظلــم يف أربــاح التأمــن 

يف بعــض الــدول كيــف يتــم التعامــل معهــا ؟ 
هي فائض وليست أرباح حسب الفتوي الصادرة.  
للتجارة  مكان  هناك  ليس  اإلسالمي  التأمني  ويف 
والتأمني التجاري، هو تأمني تعاوين ، مت حتويره 
من  نصيب  يأخذون  أرباح  لتكون  الدول  بعض  يف 
الفائض. يف السودان ال يتم التعامل به ألن جتربته 
نظيفة وال توجد هبا شبه. وميكن ألصحاب األرباح 
أن يقوموا بإنشاء إدارة خاصة باستثمار أسهمهم 
بأجل  اإلدارة  مع  عليها  متفق  مئوية  نسبة  وأخذ 

مكتوب.
ما هي النجاحات الىت حقتتها الشركة ؟

 )69%( بنسبة  إستثماراتنا  يف  زيادة  حققنا   
بالعام  مقارنة  2014م  للعام  هنائية  كمحصلة 
2013م، بلغت يف األصول الثابتة )%45( وزيادة 
يف الفائض بنسبة )%53( وهي تتمثل يف أراضي 
بنسبة  زيادة  األقساط  ويف  وسيارات،  وعقارات 

2014م.   اىل   2013 عام  من   )41,5%(
مــا هــي األنشــطة الــي تقــوم هبــا الشــركة لرفــع 

مقــدارت العاملــن؟
 من اخلطط الىت نسعي إيل حتقيقها الوصول إىل 
مستوي اجلودة يف كل تعامالتنا، وال يتم ذلك إال 
برفع قدرات العاملني، وبدأنا بالفعل يف العاملني 
، وحنن ميكن أن حنصل على شهادة )اآليزو( يف 
أي وقت، وقصدنا أن نصل إىل هذا املستوي قبل 
أن نأخذ الشهادة. لكل ذلك بدأنا بدورات تدريبية 
مكثفة يف املجاالت كافة ، خاصة العاملني الذين 
يكونوا  أن  ُيفضل  مباشرة  العمالء  مع  تعاملون 
دورهم  ويف  إهتمامنا  هذا  وكان  مستوي  أعلي  يف 
حلماية الشركة بصورة مشرفة، نسعي إىل إزالة 
يتمكن  حيت  العامل  لدي  باملؤسسة  املهنية  األمية 
إستقطاب  يف  وُيساهم  ُمفيدة  معلومة  تقدمي  من 

للشركة. ُعمالء 

األميــة  إلزالــة  نســعي   *
بالمؤسســة. المهنيــة 
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ندوات

القاهرة   4 مايو 2015
إعداد : أحمد سراج )القاهرة(

يف اطار العمل على تطوير صناعة التأمني يف مصر 
شرائح  ملختلف  الصناعة  هذه  والوصول خبدمات 
مصر  يف  املالية  اخلدمات  معهد  قام  اجلمهور، 
للرقابة  العامة  للهيئة  التدريبية  الذراع  والذي يعد 
املالية ، و بالتعاون مع االحتاد املصري للتأمني ، 
 « بعنوان  البنكي  التأمني  ورشة عمل حول  بتنظيم 
فرص وحتديات التأمني البنكي« يف الرابع من مايو 
املاضي بفندق ماريوت الزمالك بالقاهرة وبإدارة 
ملعهد  التنفيذي  املدير  رشاد  شاهيناز  الدكتورة 

املالية. اخلدمات 
وجاء إنعقاد هذه الورشة، اليت إتصفت بالنجاح ، 
ملا طرأ خالهلا من مقترحات عديدة وخمتلفة وأفكار 
متميزة فيما بينها ، هبدف إلقاء الضوء على أمهية 
دور نشاط التأمني البنكي لكال من القطاع املصريف 
والقطاع التأميين، حيث يعد التأمني البنكي قناة 
توزيعية للمنتجات التأمينية  تتميز بأهنا تفتح بابا 
قاعدة  هي  اجلمهور،  من  عريضة  لقاعدة  واسعا 
على  الضغط  من  تقلل  اهنا  كما  البنوك،  عمالء 
القنوات التقليدية املتبعة يف صناعة التأمني. وحيث 
أن التأمني البنكي يعد مصدرا للعمليات التأمينية 
حجم  يف  زيادة  تباعا  يعين  هذا  فان  اجلديدة، 
االقساط، كما انه يساهم ايضا يف ختفيض تكلفة 
اخلدمات التأمينية مما ينعكس اجيابيا على أسعار 

املنتجات التأمينية.
من  كال  الورشة  هذه  حضور  مقدمة  يف  وكان   
رئيس اهليئة العامة للرقابة املالية االستاذ شريف 
االستاذ  للتأمني  املصري  اإلحتاد  ورئيس  سامي، 
العمل  قيادات  من  ولفيف   ، قطب  عبدالرؤوف 

التأمني. ووسطاء  والتأميين  املصريف 
ومن خالل كلمته االفتتاحية للورشة اكد االستاذ/ 
البنوك يف صناعة  دور  على امهية  شريف سامي 
التأمني وماله من تأثري واضح على هذه الصناعة 
اقساط  من  البنكي  التأمني  حققه  مبا  مستشهدا 
بلغت حنو ) 2,5 ( مليار جنيه يف العام املاضي 
بالفعل  اصدرت  قد  اهليئة  ان  اىل  واشار   ، فقط 
اصبحت  تأمني  شركات   )  8  ( لعدد  تراخيص 
التأمني  تقدمي خدمة  بنكا يف   )  17 ( مع  تتعاون 

البنكي. و اختتم كلمته متحدثا عن تطلعه ألن يؤدي 
الربيد املصري ايضا دورا نشطا يف صناعة التأمني 
من خالل التعاون مع عدد من شركات التأمني يف 
الربيد  مكاتب  خالل  من  الربيدي  التأمني  تقدمي 
املنتشرة يف احناء اجلمهورية مما يساهم يف توفري 
منتجات التأمني لشرائح أخرى من اجلمهور ليس 
هلا تعامالت مع قطاع البنوك و يكفل وصول خمتلف 
املصري.  املجتمع  افراد  لكافة  التأمني  منتجات 
وجتدر االشارة هنا اىل ان اهليئة قد اصدرت منذ 
عام ضوابط ممارسة التأمني الربيدي واليت متهد 

الطريق هلذا النوع من التأمني.
كلمته  قطب  عبدالرؤوف  االستاذ/  القى  مث 
االفتتاحية مشريا عربها اىل قرار البنك املركزي 
من  التأمينية  املنتجات  تسويق  حبظر   2008 عام 
 ، املستقبلية  بالعقود  خيتص  فيما  البنوك  خالل 
حيث مت جتميد التأمني البنكي مبوجب القرار مما 
تسبب حسب دراسة اكتوارية مت اعدادها يف عام 
احداث  التأمني يف  احدى شركات  بواسطة   2011
التأميين  القطاعني  كال  على  انعكس  سليب  تأثري 
يف  متثل  فقد  التأمني  لقطاع  فالبنسبة  والبنكي، 
الفنية  االرباح  اىل  مضافا  اقساط  حجم  ضياع 
 )  2,6  ( حوايل  يبلغ  االستثمار  وعائد  املتوقعة 
مليار جنيه مصري، وركز االستاذ عبدالرؤوف ان 
هذا التأثري قد حدث يف فترة زمنية حمدودة تقدر 

فقط. سنوات  بثالث 
االرباح  حجم  فإن  البنوك  لقطاع  بالنسبة  اما 
الضائعة مضافا اليها عائد االستثمار يبلغ حوايل 
)371 ( مليون جنيه وفقا لنسب املشاركة يف االرباح 
على  وتعليقا  التأمني.  شركات  مع  عليها  املتعارف 
هذا أشاد االستاذ عبدالرؤوف باجلهود اليت بذلت 
من قبل االحتاد املصري للتأمني بالتنسيق مع اهليئة 
العامة للرقابة املالية يف التواصل مع كال من ممثلي 
البنك املركزي واحتاد البنوك املصرية للعمل على 
البنكي  التأمني  إتفاقيات  بإبرام  السماح  عودة 
قرار  صدور  عن  اجلهود  أمثرت  حيث   ، جمددا 

من جملس إدارة البنك املركزي رقم 1010 لسنة 
2013 بشأن ضوابط مزاولة البنوك لنشاط التأمني 
إدارة  جملس  من  قرارين  صدور  وأيضا  املصريف 
اهليئة العامة للرقابة املالية رقمي 36 و 43 لنفس 
خالل  من  التأمني  منتجات  تسويق  بشأن  السنة 

املركزي. البنك  ترخيص  البنوك احلاصلة على 
أمهية  إىل  للتأمني  املصري  االحتاد  رئيس  ونوه 
شركات  من  كل  واجهت  اليت  املشاكل  مناقشة 
والضوابط  القواعد  تطبيق  عند  والبنوك  التأمني 
التأمني  واتفاقيات  بروتوكوالت  لتفعيل  املوضوعة 
املشاكل  هلذه  املقترحة  والتوصيات  واحللول 
التأمني  شركات  ودعى  الورشة،  هذه  خالل  من 
ومناذج  عمل  آليات  تبين  إىل  كذلك  واملصارف 
جديدة يف قطاع التأمني وخلق املزيد من التحالفات 
االستراتيجية لتعزيز نشاط التـأمني البنكي والذي 

يشهد منوا متسارعا يف خمتلف أسواق العامل. 
تلى ذلك حديث األستاذة/ مــي أبوالنجــا مستشارة 
إدارة التعليمات الرقابية بالبنك املركزي املصري 
االستاذ  اليه  أشار  ما  عن  االفتتاحية  كلمتها  يف 
قطب من بعض املشاكل  اليت طرأت عند تطبيق 
يف  والبنوك  التأمني  شركات  بني  البنكي  التأمني 
فترة سابقة ، ومن ورود شكاوى من بعض العمالء 
نتيجة لعدم درايتهم بالفرق بني البنك والتأمني من 
املركزي  البنك  تعاون  استلزم  التطبيق مما  حيث 
مع شركات التأمني وهيئة الرقابة املالية يف عداد 
ضوابط واضحة وبسيطة حبلول عام 2013 تتضمن 
شروط تتركز يف العديد منها حول محاية العمالء 
والبنوك  التأمني  شركات  بني  التعاقد  كيفية  وعن 
ملعايري  استيفاء  من  البنوك  على  يتوجب  ما  وعن 
شركيت  وحتديد  البنكي  التأمني  ملزاولة  تؤهلها 
شركة  كل  تقدم  حبيث  بنك  لكل  فقط  تأمني 
منتجات تأمينية خمتلفة عن الشركة األخرى وذلك 
النشاط  عن  املسؤول  البنك  موظف  وقوع  لتجنب 
التأميين حتت ضغط املفاضلة بني شركيت التأمني 
كالمها.  من  املقدم  التأميين  املنتج  متاثل  عند 

ورشة عمل »فرص وتحديات التأمين البنكي«
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واوضحت االستاذة مي انه قد متت استشارة هيئة 
الرقابة املالية يف هذه اجلزئية مع التأهب العادة 
النظر وتعديل هذه التعليمات يف حال عدم موائمتها 
للواقع العملي ، مث أضافت أنه وحىت اآلن مازالت 
الشكاوى مستمرة نتيجة لغياب الثقافة املالية لدى 
الشكاوى  هذه  اظهرت  فقد  مؤثر،  بشكل  العمالء 
أن بعض عمالء البنوك على غري علم من األساس 
بإمكانية قيامهم بالتأمني من خالل هذه البنوك.

مث حتدثت عن مرحلة مقبلة تتصف بالصعوبة وهي 
املرحلة املتعلقة بفهوم الشمول املايل. هذا املفهوم 
وهو  املركزي  البنك  قبل  واسع من  باهتمام  يتمتع 
يعرب عن ادراج اكرب عدد من املتعاملني اجلدد يف 
البنوك  وغري  البنوك  يتضمن  الذي  املايل  القطاع 
كأداة  التأمني  قطاع  دور  أمهية  على  وشددت   ،
لتوسع البنوك وضم صغار املتعاملني ، وعلى حتمية 
جناح منتجات التأمني األصغر يف املستقبل لتوسيع 
فرص النمو بشكل متزايد. مث اختتمت االستاذة مي 
حديثها بالتذكري بأمهية مناقشة حتديات التأمني 
بشفافية  بشأنه  الصادرة  والتعليمات   ، البنكي 
وأعربت عن إستعداد اجلهات املختصة لتعديل هذه 

التعليمات مبا يتناسب مع املصلحة العامة.
إقترح  العمل  لورشة  اإلفتتاحية  اجللسة  ختام  ويف 
االستاذ قطب يف مداخلة له توسيع قاعدة عمالء 
من  أكرب  عدد  إتفاق  خالل  من  البنكي  التأمني 
شركات التأمني مع البنك الواحد على أساس فروع 
البنك حبيث يتعاقد كل فرع من فروع البنك على 
مع  يتالئم  مبا  الشركات  من  حمدد  بعدد  حدة 

الفرع. هذا  عمالء  قاعدة 
بإدارة   ، مستديرة  مائدة  جلسة  بدأت  ذلك  بعد 
الدكتــورة/  و  قطــب  عبدالــرؤوف  االستاذ/ 
شاهيناز ، حول موضوع »الضوابط املنظمة لتسويق 
املنتجات التأمينية عن طريق البنوك«، وقد ضمت 
هذه اجللسة كال من األستاذ/ مايكل نيوتن رئيس 
شركة التجاري الدويل للتأمني-CIL  ، واالستاذ/ 
لتأمينات احلياة  حممد غازي رئيس شركة مصر 
إدارة  جملس  رئيس  جنيب  حممد  واالستاذ/   ،
 ،SAIB الدولية  العربية  املصرفية  الشركة  بنك 
التأمني  عمليات  رئيس  صاحل  عبري  واالستاذه/ 

.  CIB-بنك
بيئة  البنوك  كون  عن  نيوتــن  األســتاذ  وحتدث 
بالنسبة  جديدة  شرائح  من  عمالء  للقاء  متميزة 
لشركات التأمني ونبه إىل ضرورة إمتالك شركات 
البنكي  التأمني  نشاط  مزاولة  الراغبة يف  التأمني 
والكوادر  الكفاءات  وامتالك  املناسب  املال  لرأس 
النشاط  هذا  تغطية  على  القدرة  لضمان  املدربة 
مع ضمان استمرارية العمل حىت تؤيت هذه القناة 

مثارها. اجلديدة 
مث ألقى األستاذ جنيب الضوء على ما لتنمية قطاع 
التأمني من مسامهة يف تنمية املجتمع بالكامل ويف 
متهيد الطريق أمام إنشاء شركات جديدة تساهم 

بدورها يف تنمية املجتمع، وكيف أن الـتأمني مل يقم 
بدوره يف هذا الشأن بالشكل الكايف، مث انتقد توجه 
نشاط التأمني يف شقه األكرب حنو الشركات دون 
األفراد ، إال أنه أشاد بدور إحتاد التأمني املصري 
يف العمل على نشر التوعية املجتمعية وطالب بإجياد 
إحصائية أكثر دقة ووضوحا عن النشاط التأميين.

ويف هذا اإلطار عقب األستاذ قطب على ماخيص 
التوعية املجتمعية قائاًل بأن اإلحتاد يقوم بإستمرار 
خمتلف  عرب  التأمينية  التوعية  بنشر  العمل  على 
إحدى  أن  وصرح  ومقروئة  مرئية  اإلعالم  وسائل 
محالت التوعية قد تكلفت ما يقارب ) 20 ( مليون 
وإتصاالت  مساعي  هناك  أن  وأضاف   ، جنيه 
على  للعمل  التعليم،  كوزارة  التعليمية  باجلهات 
إدراج الفهم التأميين يف املناهج التعليمية بالتدريج 
مع ما يتناسب وقدرات املراحل العمرية املختلفة.

تقوم  أن  أمهية  على  شاهيناز  الدكتورة  وشددت 
بالتأمني  بالتوعية   ، املختصة  احلكومية  اجلهات 
ملزما  قد أصبح  أنه  إىل  وأشارت   ، عليه  واحلث 

األخرى. الدول  العديد  يف  لألفراد 
التوعية  إطار  ويف  غــازي  حممــد  الدكتور  أن  إال 
يرى  حيث  مغاير،  رأيي  له  كان  أيضا،  التأمينية 
تأميين  وعي  بالفعل  ميتلك  املصري  املواطن  أن 
كايف، وأعطى دليال على ذلك بوثيقة تأمينية تسمى 
التأمني الشعيب ، متعارف عليها منذ عام 1967 
يف  تقع  التأميين  النشاط  مشاكل  فإن  وبالتايل   ،
تقم  مل  اليت  التأمني  شركات  عاتق  على  اغلبها 
تأمينية  وثائق  ميتلك  ال  من  مع  األمثل  بالتواصل 
حىت االن، عن طريق منتجات سهلة وبسيطة متس 

وقريته. وبيته  مكانه  يف  املواطن  احتياجات 
وصرح الدكتور غازي بأنه قد مت رسم استرتيجية 
وتعتمد   ،« لكل مواطن  التأمني حق   « اطلق عليها 
هذه االستراتيجية يف تفعيلها على شركات التأمني 
من  االستفادة  يتم  مل  رأيه  يف  الذين  والوسطاء 
التأمني  الفعال، خاصة يف نشاط  بالشكل  دورهم 
يتطور  مل  الوسيط  دور  ألن  يرجع  وهذا  البنكي، 
الوسيط  بإجياد  وطالب  املصري.  القانون  بعد يف 
إىل  تسميته  يف  ليعدل  استدرك  والذي  احلصري 
بأنه  الوكيل  هذا  دور  وفسر  احلصري،  الوكيل 
الطرف الذي يقوم بعقد اتفاقيات حصرية لعمالء 
وذلك حلساب  احتياجاهتم  مع  تتناسب  حصريني 
شركة تأمني حصرية، وأضاف أن صناعة التأمني 
يف مصر لن تستطيع أن تنضج من خالل الوسائل 

فقط. التقليدية 
شركات  بني  الشراكة  مناذج  أحد  عن  حتدث  مث 
التأمني والبنوك مستعرضا تواجد ودائع يف البنوك 
تقدر حبوايل )1600( مليار جنيه، يتم توجيه نسبة 
قد تعادل 50% منها على هيئة قروض سواء ملنشئات 
أو ألفراد، ولو مت عقد وثائق تأمني مؤقت حلماية 
أصحاب هذه القروض فهذا حبد ذاته إجناز كايف 
، وستقوم البنوك عندئذ باالستثمار مستفيدة من 
كلمات  هنا  وأقتبس  اإلستثمار.  جمال  يف  خربهتا 

املؤقت  التأمني  إشتري   « قال  الدكتور غازي حيث 
وقسط  املؤقت  التأمني  قسط  بني  الفرق  وإستثمر 
دوره هو  التأمني  ان  » ، وأضاف  املختلط  التأمني 
محاية اإلدخار واإلستثمار أيضا ، فشركة تأمينات 
احلياة تساعد البنك بالتأمني على حياة املقترضني 
والعمالء ،ويقوم البنك بإستثمار أموال املدخرين 

ليصل إىل أعلى عائد متوقع.
وتابع مشريا إىل أن التنافس بني البنوك قد أصبح 
على أساس املزايدة يف أسعار الفائدة يف حني أصبح 
التنافس بني شركات التأمني على أساس  ختفيض 
التعاون  إقترح   ، ولذلك   ، التأمني  وثائق  أسعار 
والبنوك من خالل  التأمني  بالشراكة بني شركات 
بعينها  تأمني  تأميين خاص بشركة  تصميم منتج 
يتم تروجيه يف بنك بعينه حبيث ينفرد البنك هبذا 
أو  ثالث  يعادل  مبا  الودائع  تأمني  يتم  وأن  املنتج 
الودائع على  مخس أضعافها مما حيفز أصحاب 
التعامل مع البنك ، وهبذا ال تصبح هناك حاجة 
لرفع نسبة الفائدة لدى البنك وبالتوازي ال تصبح 
هناك حاجة لتخفيض أسعار الوثائق التأمينية لدى 
شركة التأمني ، مما حيافظ على أستقرار التوازن 

يف كال السوقني املصريف والتأميين.
أن  مستخلصا  حديثه  غازي  الدكتور  إختتم  مث 
الوعي  وأن  موجودة،  البنكي  للتأمني  الفرصة 
التأميين كذلك موجود، إال أن األمر يتطلب تطويرا 
محاية  ضمان  أجل  من  التأمينية  املنتجات  يف 

املتعاملة. األطراف  لكافة  متكاملة  تأمينية 
ويف تعقيب على حديث الدكتور غازي حول التأمني 
على الودائع ، أثار أحد احلضور ممثاًل عن شركة 
عدم  ختص  هامة  نقطة   – اليكو  اليف  ميت   -
القدرة على التواصل مع عمالء البنوك باألساليب 
غري التقليدية كاإلتصال اهلاتفي على سبيل املثال، 
قاعدة  إىل  الوصول  االساليب  هذه  تستلزم  حيث 
بيانات العمالء لدى البنك ، ومن املعلوم ان هذه 
البيانات ، حمظورة بقانون سرية احلسابات ، لذا 
ناشد مراجعة هذه املسألة وإعادة النطر فيها ، ملا 
هلا من تأثري سليب يتمثل يف احلد من توسع نشاط 

التأمني البنكي.
بعد هذا حتدثت األســتاذة/ عبــر صــاحل رئيسة 
فكرة  متناولة    CIB– بنك  يف  التأمني  عمليات 
شركيت تأمني فقط لكل بنك من جانب جديد ، هو 
جانب التأمني الطيب ، حيث أشارت إىل أن هذا 
النوع من التأمني يف أغلب أشكاله يتم توفريه من 
خالل شركات متخصصه به، وبالتايل لن جتد هذه 
بند  ظل  البنوك يف  مع  للتعاقد  مساحة  الشركات 
شركتني لكل بنك فقط ، وعند تصنيف هذا النوع 
من التأمني فإنه عادة يصنف كتأمينات عامة وليس 
تأمني حياة ، مما يضع البنك يف موقف املفاضلة 
بني شركة تأمينات عامة أو شركة تأمني طيب إىل 
بشكل  احلياة مما خيفض  تأمينات  شركة  جانب 
مؤثر التنوع يف منتجات التأمني املتوفرة من خالل 
البنك وبالتايل الفائدة العائدة على ذات البنك من 
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مزاولة التأمني البنكي ، وإقترحت األستاذة عبري 
تأميين طيب  منتج  تصميم  املسألة،  هذه  ملعاجلة 
شركات  خالل  من  تقدميه  يتم   ، للبنوك  خاص 
التأمني مبختلف ختصصاهتا. مث لفتت اإلنتباه إىل 
بالطرق  العمالء  مع  والتواصل  التوزيع  قنوات  أن 
التقليدية مل تعد كافية والبد من العمل على تطوير 
وإستحداث قنوات جديدة للوصول للشرائح املختلفة 

بالسوق بشكل أكثر فعالية.
وتعقيبا على مسألة التأمني الطيب أوضح األستاذ 
خالل  من  بالفعل  متواجد  التأمني  هذا  أن  قطب 
شركات تأمني املمتلكات وتأمني احلياة على السواء 
، وأن الفارق بني ما يقدمه كالمها بسيط ، يتمثل 
يف كون عقود التأمني الطيب لدى شركات املمتلكات 
تكون سارية حبد أقصى ملدة عام واحد ، فإن زادت 
عن العام بيوم آخر إندرجت العقود حتت تصنيف 
يف  عبري  االستاذة  مع  إتفق  مث   . احلياة  تأمينات 
التأمني  منتجات  كأحد  الطيب  التأمني  إضافة  أن 
البنكي، يعد عامال مساعدا يف تعظيم حمفظته.

بعدها  لتبدأ  املستديرة ،  إنتهت اجللسة  وهبذا ، 
مناذج   « عنوان  حتت  الورشة  حماضرات  أوىل 
النموذج  ماهو   – عامليا  املطبقة  البنكي  التأمني 
املثايل للتأمني البنكي – النماذج املطبقة يف السوق 

.« املصري 
ورأس هذه املحاضرة الدكتــور/ ســعيد جــر رئيس 
وشارك   ، احلياة  لتأمينات  السويس  قناة  شركة 
خالهلا كل من األستاذ/ شاندرا سيكار – رئيس 
أفريقيا  ومشال  األوسط  بالشرق  التجزئة  قطاع 
)العمالء واملستهلكني( – AIG ، االستاذة/ عبري 
صاحل رئيس عمليات التأمني بنك CIB ،األستاذ/ 
علي السيسي مدير عام شركة أروب للتأمني على 
رئيس عمليات  واالستاذ/ حسام صادق  احلياة ، 

.  Allianz Egypt – التأمني
وبعد أن قام الدكتور جرب بالتعريف باملشاركني يف 
املحاضرة للحضور ، أعطى دفة احلديث لالستاذ 
سيكار الذي إستعرض دور عمليات تقسيم السوق 
مث  ومن  واضحة  أسس  على  خمتلفة  شرائح  إىل 
استهداف كل شرحية مبا يليب رغباهتا واحتياجاهتا 
من املنتجات التأمينية املالئمة واملصممة حتديدا 
هلا ، وأوضح أن هذه العمليات باالضافة لعمليات 
التسويق والبيع تتطلب كوادر وكفائات مدربة على 
أمهية  مدى  تربز  وبالتايل   ، إحترافية  مستويات 
التأمني  نشاط  جناح  يف  والتأهيل  التدريب  عامل 
البنكي، ويف استمرارية هذا النجاح. وأعطى أمثلة 
الشرق  على مستوى    AIG  على جناح شراكات
األوسط  يف دول عدة كالسعودية واالمارات ودول 
أهم عوامل جناح هذه  أن من  ولفت إىل  أخرى، 
تقلدية  غري  توزيعية  قنوات  إختاذ  هو  الشراكات 
كمراكز اإلتصال واإلنترنت ، وبني أن هذه القنوات 
عملية جدا يف التواصل كما أهنا تتميز بإخنفاض 
تكاليفها ، مما ينعكس إجيابا على تكاليف وثائق 
التأمني بالنسبة للمستهلك ومالئمتها لشرائح أكرب 

السوق. يف 
 CIL يف شراكته مع شركة CIB وعن جتربة بنك
حتدثت األستاذة عبري عن اختاذهم ملنحى خمتلف 
إلنشاء  تابعا  البنكي  التأمني  يأيت  ما  فعادة   ،
عن  عوضا  ولكن   ، البنك  داخل  إئتماين  حساب 
ذلك مت تصميم باقة متكاملة من اخلدمات البنكية 
والتأمينية مدجمة على هيئة منتج واحد ، يكمن 
تنوع مشتقاته يف حجم اخلدمات املقدمة من خالله 
، حبيث ينضم العميل إىل ما يناسب متطلباته من 
البنكية  اخلدمات  كلتا  من  ليستفيد  الباقات  هذه 
اخلدمتني  إحدى  ترويج  يكون  وهبذا   ، والتأمينية 

لألخرى هو أحد عوامل جناح هذه الشراكة.

عبري  االستاذة  مع  جرب  الدكتور  من  مداخلة  ويف 
عدد  يكرب  مصر  يف  البنوك  عدد  أن  إىل  أشار 
شركات التأمني بشكل مؤثر ، كما أن هناك بنوك 
مع  باملقارنة  فروعها  لعدد  نسبة  صغرية  تعترب 
بنوك أخرى مما جيعل املساواة بني مجيع البنوك 
يف الضوابط املوضوعة بشأن شراكات البنوك مع 
شركات التأمني املصرح هلا مبزاولة التأمني البنكي 
غري صحيحة ، وتسائل عن مدى أمهية أن حتصل 
شركة تأمني مملوكة لبنك على تصريح ملزاولة هذا 
النشاط داخل هذا البنك كما هي احلال مع CIL و 
CIB؟  . فقامت االستاذه عبري باإلجابة بأهنا تقر 
من وجهة نظرها بأحقية البنك املركزي يف التأكد 
التأمني  مزاولة  ما من  تأمني  من صالحية شركة 
البنكي داخل أحد البنوك ، ولكنها اضافت تساؤال 
أخر وهو إذا كانت شركة التأمني صاحلة و حاصلة 
على ترخيص ملمارسة التأمني بشكل عام اليس هذا 
يعين بالتبعية صالحيتها ملمارسة كافة أنواع التأمني 

واليت يعد التأمني البنكي إحداها؟
مث حتدث األستاذ السيسي يف مناقشته عن احلاجة 
إىل إعادة النظر يف بعض الروابط والضوابط اليت 
املركزي  البنك  من  البنكي  التأمني  بشأن  صدرت 
وهيئة الرقابة املالية ، فا بالنظر على سبيل املثال 
تظهر  البنك  يف  املتمركز  التأمني  موظف  إىل 
على  املوظف  حصول  بشرط  اخلاصة  التعليمات 
تصريح اهليئة والذي يتكلف تقريبا )2000( جنيه 
بتغيري  يتصف  الوظيفي  املوقع  هذا  أن  العلم  مع 
مستمر يف شاغليه ، مما يترتب عليه تزايد مستمر 
يف تكاليفه ذلك بالرغم من أن هذا املوظف حمكوم 
بالفعل مبوجب عقد عمله مع الشركة اليت يتبعها 

ويقع فعليا حتت سيطرهتا.

للبنك  تأمني  شركتني  بقضية  خيتص  فيما  أما 
عن  خمتلفا  رأيا  علي  االستاذ  ابدى  فقد  الواحد 
سابقيه  يف هذه املسألة، حيث  إقترح اتاحة املجال 
تأمني كالمها  مع شركيت  إتفاقيات  ليعقد  للبنك 
يف  للبنك  اخليار  يترك  وأن   ، احلياة  على  تأمني 
واحدة  ممتلكات  تأمني  شركة  مع  اتفاقية  عقد 
املنتجات  أن  إىل  إقتراحه  واستند يف  من عدمه، 
رأيه  يف  أغلبها  البنوك  عرب  الرائجة  التأمينية 
منتجات تأمينات حياة ، على العكس من منتجات 
تأمينات املمتلكات اليت تعد حمدودة باملقارنة معها.

مث ناقش العالقة بني شركة التأمني والبنك بشكل 
عام ومسألة التعويضات بشكل خاص وانتهز فرصة 
تواجد ممثلني من كل األطراف املعنية يف الورشة 
جعلها  على  والعمل  العالقة  هذه  ضوابط  ملناقشة 
على  بالتأكيد  حديثه  خمتتما  ودقة  وضوحا  أكثر 
ضرورة تدريب العاملني وعلى مدى تأثريكفائاهتم 

على أداء العمل.
ويف مداخلة من أحد احلضور والذي عرف نفسه 
كوسيط تأمني حتدث عن كون تواجد وسيط للتأمني 
داخل البنك هو احلل األمثل ملزاولة التأمني البنكي 
دون التعرض ملسألة عدد شركات التأمني املتعاقدة 
مع كل بنك ، حيث أن فرد وسيط التأمني الواحد 
التأمني  شركات  من  كبري  عدد  ميثل  أن  يستطيع 
نفس  منتجاهتا يف  مبختلف ختصصاهتا وخمتلف 

اللحظة.
كانت آخر مناقشات املحاضرة األوىل ،هي مناقشة 
 – التأمني  عمليات  رئيس  صادق  حسام  األستاذ 
صادق  االستاذ  شدد  واليت   ،  AllianzEgypt
من خالهلا على أمهية أن تكون إحتياجات العميل 
الشراكة بني شركة  عليه  تبىن  الذي  األساس  هي 
كامل  تفهم  بدون  أنه  وإعترب   ، والبنك  التأمني 
من كال من البنك وشركة التأمني ملتطلبات عميل 
تكون هناك شراكة  لن  فإنه  وإحتياجاته ،  البنك 
بوضوح  أهدافها  حتديد  على  قادرة  إستراتيجية 

بنجاح. ومن مث حتقيقها 
تلى ذلك إنعقاد املحاضرة الثانية بعنوان » االتفاقات  
وضع  عند  والتوصيات  النصائح   : االستراتيجية 
 .  « تنافسية  ميزة  خللق  البنكي  التأمني  شراكة 
وترأس هذه املحاضرة الدكتورة / شاهيناز رشاد 
العضو  عارفني  أمحد  االستاذ/  فيها  وشارك   ،
 – التكافلي  للتأمني  املصرية  للشركة  املنتدب 
ممتلكات ومسؤوليات ، الدكتور/ أمحد عبدالعزيز 
نائب الرئيس العضو املتفرغ للشؤون الفنية بشركة 
مربوك  حامد  احلياة،األستاذ/  لتأمينات  مصر 
رئيس شركة جراسفوا – مصر للوساطة التأمينية 
، واالستاذ/ أسامة بيومي مدير إدارة املكتب الفين 

املالية. للرقابة  العامة  اهليئة  لرئيس 
وحتدث االستاذ عارفني مبتدأ مناقشات املحاضرة 
من موقعه كخبري يف التأمني التكافلي ، ليتناول ما 
يقدم للعميل من منتجات تأمينية ومدى تنوع هذه 
املنتج  أن  وذكر  إحتياجاهتم،  يليب  مبا  املنتجات 
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التأميين التكافلي هو منتج متواجد بالفعل يف سوق 
مباشر شرحية  بشكل  املصرية ، وخيدم  التأمني 
من العمالء تفضل االنضمام إىل معامالت مالية 
مبنية على أسس الشريعة االسالمية، وهي شرحية 
عريضة حىت أن بعض البنوك التقليدية عمدت إىل 
إنشاء فروع تابعة هلا ختتص باملعامالت اإلسالمية 
نفس  ومن  لذا   ، الشرحية  تلبية الحتياجات هذه 
إضافة  أمهية  عارفني  االستاذ  أوضح  املنطلق 
يتم  اليت  التأمينية  للمنتجات  التكافلي  التأمني 
تروجيها عرب البنوك فيما يسمى بالتكافل البنكي 
النوع من  يتم أخذ هذا  وأن  بشقيه عام وحياة ، 
التأمني يف احلسبان عند النظر لضوابط الشراكة 
فيما  وباألخص   ، والبنوك  التأمني  شركات  بني 
بالتعاقد  بنك  لكل  املسموح  الشركات  بعدد  يتعلق 
معها ، مث أقترح يف هذه اجلزئية أن يكون إنتشار 
شركات التأمني يف البنوك على أساس فروع البنوك 
إحتياجات  مراعاة  مع  اجلغرايف  توزيعها  وحسب 
عمالء كل فرع من املنتجات التأمينية دون حصر 
كل بنك مبختلف فروعه مع شركيت تأمني فقط.

أما األستاذ حامد مربوك فقد ناقش التأمني البنكي 
، كرئيسا لشركة وساطة ومن زاوية خدمة ما بعد 
البيع ، وأشار إىل أن أغلب الشكاوى الواردة من 
الرضى  عدم  نتيجة  هي  البنكي  التأمني  عمالء 
العميل عن ماجيده من خدمات من قبل البنك أو 

شركة التأمني فيما بعد التعاقد .
بعد هذا ألقى الدكتــور عبــد العزيــز الضوء على 
بعض النقاط اخلاصة بالتأمني البنكي من خالل 
هو  وصفها  كما  بالعملية  إتسمت  اليت  مناقشته 
من  للبنك  املمنوحة  العمولة  مبسألة  مستفتحا   ،
وترك  عدم حتديدها  مقترحا  التأمني  شركة  قبل 
تقديرها لتطورات السوق املتغرية، ألن حتديده قد 
ينتج عنه نوع من التقييد على مزاولة نشاط التأمني 

البنكي.
مث ناقش أهداف كال من شركة التأمني والبنك من 
شراكة التأمني البنكي، موضحا أن شركة التأمني 
تطمح إىل الوصول إىل شرائح وقواعد عمالء أكرب 
من خالل اإلستفادة من الثقة املسبقة املمنوحة من 
عمالء البنك جتاه هذا البنك ، و هبذا يصبح البنك 
عامال فعاال يف توسيع قنوات التوزيع ، مما يساهم 
يف منو شركة التأمني بشكل سريع. أما البنك ، فإن 
التأمني البنكي يعد مصدر إضايف للموارد بالنسبة 
إليه ، كما أنه يصبغ البنك مبزيدا من التنوع يف 
منتجاته مما حيافظ على اهتمام العميل بالتعامل 
البنك  بقدرة  العميل  لدى  الثقة  وتزايد  البنك  مع 

على تلبية خمتلف طلباته و مقابلة إحتياجاته.
تناول الدكتور عبد العزيز بعد ذلك البنود الواجب 
والبنك   التأمني  تضمينها يف االتفاقات بني شركة 

واليت ناهزت )12( بندا بني خالهلا التايل :
• خدمة مابعد البيع وكيفيتها
• اتفاقيات مستوى اخلدمة 
• مسؤولية تدريب العاملني

• احلمالت الدعائية وما سيتم تروجيه من منتجات 
عرب البنك

• مستوى التمثيل
• التقارير ودوريتها

• قواعد العمل
• املقابل البنكي
• مدة الشراكة

• العموالت واملصاريف والنسب واستمراريتها
• عموالت املوظف املسؤول

• Production bounce  عند حتقيق اهلدف
مث اختتم مشريا إىل أن اهم عوامل جناح شراكة 
االداري  االلتزام  يف  تتمثل   ، البنكي  التأمني 
ومواصلة العمل، و ختطي الصعاب بدون استسالم 
واجياد  العالقة  لتطوير  مستمرة  جهود  وبذل   ،

جديدة. اساليب 
وكان مسك اخلتام يف يد االســتاذ أســامة بيومــي 
الذي قام بإستعراض أهم توصيات الورشة ، واليت 

ستوضع على طاولة أصحاب القرار للبت فيها . 
والتنظيمي  الرقايب  باجلانبني  التوصيات  وتعلقت 
لنشاط التأمني البنكي ، حيث ذكر االستاذ بيومي 
أن القواعد املتواجدة ال توائم طبيعة بعض البنوك 
اليت ميكن ان تربم معها اتفاقيات كبنك التمويل 
الزراعي غري اخلاضع للبنك املركزي ، مع أن هذا 
البنك يعد من أهم قنوات توزيع التأمني األصغر ، 
كذلك تقع يف نفس الدئرة بنوك االستثمار القومي 

كبنك ناصر االجتماعي.
يف  يأخذ  مل  املوضوع  القانون  أن  إىل  أشار  مث 
الوسطاء وجتدد وسائل  احلسبان مشاكل شركات 
التكافلي. كالتأمني  وإختالفها  التأمني  ممارسة 

بيومي مسألة  االستاذ  تناول  الرقايب  اجلانب  ويف 
اعتماد العقود من اهليئة ، حيث أوضح أن اهليئة قد 
قامت بوضع العقد وادراج ضوابط البنك املركزي 
والضوابط الصادرة عن اهليئة واليت كانت قاصرة 
على شركات التأمني ومل تتناول شركات الوساطة.

أما يف اجلانب التنظيمي فقد ناقش استاذ بيومي 
عدم تواجد آلية مشتركة للتعاون بني اهليئة والبنك 
املركزي سواء يف صورة جلنة عليا أو بروتوكول، أو 
مذكرة تفاهم، حىت ال تصدر قرارات من طرف 

واحد دون التنسيق مع األخر.

من  للحد  ادارية  جزائات  وضع  اقترح  كذلك 
املمارسات السيئة يف صناعة التأمني البنكي، وأن 
 . البنكي  بالتأمني  تتعلق  أي معاجلة  تعتمد اهليئة 
كما حث على فحص الشكاوى ومراقبة املمارسات 
، واعطى مثاال على كيفية التنفيذ بوضع أستبيان 
أن اهلدف من  وبني   ، للهيئة  إيصاله  يتم  للعميل 
على  لتكون  املنافسة  توجيه  هو  االجرائات  هذه 
أساس  على  وليس  املعطاة  اخلدمة  جودة  أساس 

األسعار.
عدة  ذاكرا  التوصيات  بيومي  االستاذ  إختتم  مث 
نقاط تتطلب إعادة مناقشتها كعمولة البنك املحددة 
احلسابات  سرية  ومشكلة   ،  %40 عن  اليزيد  مبا 
واليت حتتاج معاجلة أفضل يف مذكرة التفاهم من 
حيث مضموهنا وتفسريها ، وكذلك اقترح إجياد 
خط ساخن للهيئة خاص بالشكاوى ، كما أوصى 
بتحسني املنتجات التأمينية وأخذ مصلحة املستهلك 
يف املقام األهم ، وأشار إىل أمهية تدريب وتأهيل 
العمالء  خدمة  موظفي  وكذلك  التأمني  موظفني 
املعرفة  من  االدىن  للحد  هبم  والوصول  بالبنك 
التأمينية ، ومل ينس قضية شركتني لكل بنك وفكرة 
التخصص  ونوع  الفروع  أساس  على  التعاقد  أن 
التأميين ومدد التعاقد ، وإنتهى بالتنبيه إىل أمهية 
إعداد آلية فض الزناع بني اهليئة والبنك املركزي .

هبذا أنتهت حماضرات ورشة عمل التأمني البنكي 
 ، فعالياهتا  شاهيناز  الدكتورة  تنهي  أن  وقبل   ،
صرحت بأنه قد مت تشكيل جلنة تشتمل على كافة 
اإلحتاد  يف  ممثلة  التأمني  شركات  من  األطراف 
املصري للتأمني وممثلني من اهليئة العامة للرقابة 
ممثلني  جبانب   ، املالية  اخلدمات  ومعهد  املالية 
من القطاع املصريف وممثلني عن البنك املركزي ، 
حيث ستقوم هذه اللجنة بتكوين ورقة عمل تتضمن 
وسيتم   ، الورشة  خالل  وردت  اليت  التوصيات 
مناقشة الورقة من خالل اللجنة، مث متريرها إىل 

كتوصيات هنائية. املركزي  والبنك  اهليئة 
على  حاليا  العمل  يتم  بأنه  الدكتورة  كما صرحت 
إعداد برنامج تدرييب لتخصص التأمني البنكي من 
خالل معهد اخلدمات املالية املنظم هلذه الورشة ، 
كما أن الربنامج سيحصل ايضا على إعتمادا دوليا 

مبشيئة اهلل.

جانب من ورشة عمل ) فرص و تحديات التأمين البنكي (
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شــركة الشــرق االوســط للتأمين واحدة من 
الشــركات التــي ولجــت مجــال العمــل فــي 
التأميــن فــي وقــت باكــر وذكــر المديــر العــام 
للشــركة انهــا نشــاءت فــي العــام 1981مــن 
بيــن مجموعــة محــدودة مــن الشــركات فــي 
ذلــك الوقــت  وقــام  بتــا سيســها مجموعــة 
بغــرض  الســودانين  االعمــال  رجــال  مــن 
تقديــم خدمــة تامينيــه جيــدة موكــدا ان نجــاح 
الشــركة يعــود لحوجــة الســوق المحلــي لهــا 
فــي ذلــك الوقــت و ان الشــركة  عملــت 
فــي مجــال التأميــن بصــورة عامــة وتاميــن 
باالضافــة  والســرقات  والحــوداث  الحريــق 
بالعمــل  تفــردت  الزراعــي و  التأميــن  الــى 
والتاميــن  الطيــران  تاميــن  مجــال  فــي 
الطبــي كثانــي شــركة فــي هــذا المجــال 
التامينــي  الوعــي  ضعــف  مــن  وشــكى   ,
االعــالم  ضعــف   منتقــدا  االجيــال  وســط 
فــي بــث ثقافــة الوعــي التامينــي والــذي 

تمــت معالجتــه مــن قبلهــم بادخــال التأميــن 
فــي المناهــج الدراســية والجامعيــة موكــدا 
ان مــن اكبــر التحديــات التي تواجه الشــركات 
العاملــة فــي مجــال التأميــن الحصــول علــى 
النقــد االجنبــي مطالبــا العامليــن فــي مجال 
للمنافســة  اللجــؤ  عــدم  التأميــن  شــركات 
الضــارة ,كل هــذه المحــاور تمــت مناقشــتها 
مــع  المديــر العــام لشــركة الشــرق االوســط 
للتأميــن معاويــة ميرغنــي ابشــر فــي الحــوار 

التالــي فالــى مضابــط الحــوار. 

نشاءة وبدايات الشركة؟
ابان مدير الشركة معاوية مريغين بقوله ان شركة 
الشرق االوسط للتأمني تاسست  يف العام 1981 
السودانني   االعمال  رجال  من  جمموعة  قبل  من 
هبدف تقدمي خدمات تامينية افضل يف وقت كان 
فيه سوق التأمني يف حوجة ماسة لشركات التأمني 
نسبة ملحدودية الشركات اليت كانت تعمل يف جمال 
الوقت    ذلك  يف  عددها  اليتجوز  واليت  التأمني 
ان  موضحا  السبعنيات   فترة  يف  شركات  ال)6( 

وعلى  عامة  التامينات  جمال  يف  عملت  الشركة 
سبيل املثال التأمني يف جمال )احلريق , السرقة, 

الشركة ان  بقوله  ويواصل  اخل...(  احلوداث 
توسعت  يف بداية العام )2002-2003( ويف اطار 
سعي الشركة املتواصل لتغطية االحتياجات املتنوعة 
لسوق التأمني يف السودان مت انشاء ادارة منفصلة 
للتأمني الطيب وتامني املسافرين تودي خدماهتا من 
خالل شبكة طبية متميزة داخل وخارج البالد حتت 
ادارة شركة برامي هيلث للخدمات الطبية   و  تعد 
التأمني  الرائدة يف جمال صناعة  الشركات   من 
الطيب  وتبؤات املرتبة الثانية يف هذا املجال وكان 
ذلك يف العام )2006(,كما دخلت الشركة جمال 
تامني الطريان , موضحا بقوله ان الشركة تراعي 
الدائم  العمل وفق مهنية عالية اضافة حلضورها 
نفسها  الشركة  تعترب  عمالئهاوالذين  جانب  اىل 

معاوية ميرغني ابشر لـ)مجلة التكافل و التأمين (

أكبر التحديات التي تواجه شركات التأمين الحصول على النقد االجنبي 

معاوية ميرغني ابشر - مدير شركة الشرق االوسط للتأمين )س(

فــي  الثانيــة  تعــد  الشــركة 
مجــال التأميــن الطبــي ورائــدة 

الطيــران تاميــن 

حاوره فخري فركاوي
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مبثابة مستشارهلم فيما يتعلق بشؤن التأمني .
هل تستعن الشركة يف اعماهلا بالكادراالجني؟

اخــرى  جمــاالت  يف  الشــركة  دخلــت  هــل 
للتأمن؟ 

التأمني  جمال  دخلت  الشركة  ان  بقوله  واجاب 
الزراعي و  التكافلي 

ماهــي التحديــات الــي تواجــه شــركات التأمــن يف 
الوقــت الراهــن؟

ابان بقوله ان اكرب التحديات اليت تواجه وتعوق عمل   
يف  التأمني  سوق   جمال  يف  تعمل  اليت  الشركات 
الوقت الراهن احلصول على النقد االجنيب  العادة 

حتاويل اقساط  اعادة التأمني خارج السودان وردد 
يعد ذلك عائق من العوائق اليت تواجهنا واملشاكل 

الكبرية اليت تقف عقبة يف طريقنا .د
التأمــن  علــى  الشــركة  عمــل  يقتصــر  هــل 

حمليــا؟ للمؤسســات 
اوضح بقوله...يتم التأمني ملجموعة من الشركات 
الضخمة  مثل جمموعة اراك  وشركة ويتا والببسي 

كوال وتابكو وجمموعة من السفارات داخل السودان 
اذ يقتصر عمل الشركة على الصعيد املحلي موضحا 
ان للشركة فروع يف كل من اخلرطوم الرئاسة ويف 

امدرمان وحبري وسواكن والقضارف, 
 وابان ان الشركة شهدت اذدياد كبري يف اقساط 
التايل  النحو  على  الفائتة  االعوام  خالل  التأمني 
%96 يف العام  )2012 (و%32يف العام )2013(

و%33 يف العام )2014( وذاد بقوله حنن يف ادارة 
الشركة راضون عن ادائنا,
ما هي خططكم املستقبلية؟

وواصل بقوله خططنا املستقبلية نسع لتجويد االداء 
وتوسيع مظلة التأمني عرب ادخال انواع اخرى من 

التأمني مثل تامني الضمان  والتامني احليواين
شركات  تواجه  اليت  املشاكل  اكرب  من  ان  مبينا   
التأمني ضعف الوعي التاميين لدي كافة املواطنني 
لكل  التأمني  عن  العام  املفهوم  لالسف  وقال 
السودانني  يقتصر على التعامل مع تامني السيارات 
بالتامني  اخلاص  الفهم  توسيع  ويتطلب  فقط 
وامهيته  تضافر اجلهود  من الدولة باالضافة اىل 
لنشر  االعالمية  واالجهزة  التأمني  شركات  احتاد 
عدم  ان  جلهة  احلياة  يف  التأمني  اجيابيات  وبث 
التأمني يساهم بشكل او باخر يف تاخر املجتمع اذ 
يعد الفرد جزء من املجتمع وختلف االفراد يودي 

املجتمع.  لتخلف 
هل ساهم االعالم يف ضعف بث الوعي التاميين 

اجاب بقوله نعم االعالم ساهم يف ضعف و عدم 
اسعار  غالء  اىل  باالضافة  التاميين  الوعي  بث 

االعالمية  االجهزة  عرب  االعالن 
هل يؤثر التراجع االقتصادي يف سوق التأمن؟

نفي ان يساهم تدهور الوضع االقتصادي يف ختلي 
ان  جلهة  الشركات  عرب  التأمني  عن  املؤسسات 

للتأمني  ماسة  حوجة  هنالك 
ثقافتــه  ونشــر  مــن  التــا  خبدمــات  ء  االرتقــا   

لذلــك؟ رؤيتكــم 
اوضح بقوله ان من ضمن اخلطط ااملستقبلية اليت 
مت وضعها كخطة حلل مشكلة نشر الوعي التاميين 
التأمني  شركات  احتاد  مع  بالتعاون  كشركة  اهنم 
بوضع  القيام   املجهودات عرب  من  بالعديد  قاموا 
واجلامعات  باملدارس  الدراسية  املناهج  يف  نواة 
خللق جيل جديد  لديه فهم وادراك مبعاين التأمني 
الشركة قطعت شوطا   بان  موكدا  وقيمته  وامهيته 
وغالبا ماتتزنل هذه اخلطط يف املناهج الدراسية 

قريبا.
للعاملــن  ايصاهلــا  تــودون  رســالة  لديكــم  هــل 

التأمــن؟ بشــركات 
بعدم  التأمني  بشركات  العاملني  مطالبا    اجاب 
بينهم   ما  يف  التعاون  و  الضارة  للمنافسة  اللجؤ 

التوضيح؟ من  مذيدا  يف  وحتفظ 

ســودنة  ..تمــت  ميرغنــي 
منــذ  بالشــركة  الوظائــف  

)1991 لعــام) ا
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مجهورية  ايل  الناجحة  زيارتة  برنامج  اطار  يف 
عمــر   املشــر  فخامة  شهد   ، الشعبية  الصني 
اجلمهوريــة   رئيــس  البشــر   امحــد  حســن 
التعاون  لتعزيز  االطارية  االتفاقية  علي  التوقيع 
للتأمــن  شــيكان  شــركة  بني  التأمني  جمال  يف 
واعــادة التأمــن املحــدودة وشــركة جيانــغ تــاي 
للتأمــن املحــدودة وذلك خالل لقاء السيد/ رئيس 
الصينيني  االعمال  ورجال  بالشركات  اجلمهورية 
الثاين  يف  بكني  الصينية  بالعاصمة  والسودانيني 
ــة  ــر املالي من الشهر اجلاري حبضور الســيد/ وزي
من  وعدد  املركــزي  البنــك  وحمافــظ  االحتــادي 
والصينيني. السودانيني  املسئولني ورجال االعمال 

ووقع عن شركة شيكان للتأمني االســتاذ/ صــاح 
الديــن موســي حممــد العضــو املنتــدب للشــركة 
الســيد/ راميــون  فيما وقع عن شركة جيانغ تاي 
الــدويل  التعــاون  الدارة  العــام  املديــر  تشــونغ 

بالشــركة.
الدين موسي حممد  السيد صالح  اكد  من جهتة 
توقيع  ان  للتأمني  شيكان  لشركة  املنتدب  العضو 

الغربية  العقوبات  علي  التفافا  يعد  االتفاقية  هذه 
الكثري  تعيق  كانت  واليت  السودان  علي  املفروضة 
االوروبية  االسواق  يف  التأمني  اعادة  اعمال  من 
امتالكها  خالل  من  االمريكية  التدخالت  بسبب 
اوروبا  يف  التأمني  اعادة  شركات  من  كبري  لعدد 
وسوق  الشركة  اعمال  علي  بظالهلا  القت  واليت 
بتوفري  يتعلق  فيما  السوداين بصفة عامة  التأمني 
وكذلك  الكبرية  لالخطار  التأمني  اعادة  تغطيات 
ومستحقات  التأمني  معيدي  مستحقات  حتويل 
اختذت  الشركة  ان  ايل  مشريا  لديهم  الشركة 
النهج منذ فترة طويلة وذلك باالجتاه شرقا  هذا 
لتجنب هذه العقوبات من خالل التعاون مع اسواق 
اعادة التأمني االسيوية واالفريقية ومنطقة الشرق 

االوسط 
وشدد موسي علي ان نتاج تلك االجراءات حتقيق 
الشركة اختراقا مهما مكنها من االستمرار يف اداء 

اعماهلا بكفاءة ومهنية عالية
واضاف موسي ان هناك عددا كبريا من الشركات 
الصينية العاملة بالسودان وحيث اهنا ملتزمة وفقا 
بالتامني داخل الصني فان هذه  لقوانني حكومتها 

املشاركة  للتأمني  شيكان  لشركة  تتيح  االتفاقية 
واعادة  السودان  داخل  اعماهلا  علي  التأمني  يف 
تامينها لدي الشركات الصينية وهي خطوة ظلت 
وراء  سعيا  طويلة  فترة  منذ  اليها  تسعي  الشركة 
مالءة  وذات  جديدة  تامني  اعادة  اسوق  كسب 
مالية ضخمة بديال لالسواق االوروبية اليت تكبلها 
القوانني االمريكية وهو ما متوفر حاليا يف االسواق 

الصينية.
بالتعاون  الطرفني  التزام  علي  االتفاقية  وتنص 
التأمني  اعمال  تطوير  جمال  يف  الشركتني  بني 
قيام  خالل  من  السوداين  بالسوق  عامة  بصورة 
لوثائق  املباشر  باالكتتاب  للتأمني  شيكان  شركة 
بدور وسيط  تاي  تقوم شركة جيانغ  فيما  التأمني 
واعادة  التأمني  العمال  املباشر  التأمني  اعادة 
التأمني اخلاصة بشركة شيكان للتأمني كما اكدت 
بالتامني  اخلاصة  املعلومات  تبادل  علي  االتفاقية 
وان تقوم شركة شيكان بالتوصية لدي شركة جيانغ 
الشركات  من  هلا  املسندة  االعمال  بقبول  تاي 

السوداين. السوق  العاملة 
مهدي مبارك - الخرطوم السودان

الرئيــس الســوداني يشــهد التوقيــع علــي اإلتفاقيــة اإلطاريــة بيــن شــركة 
شــيكان للتأميــن وشــركة جيانــغ تــاي الصينيــة للتأميــن

ضمن برنامج زيارتة لبكين
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1-3- املجلس الوطين للتأمينات
 Conseil Nationale des Assurances أنشئ
يف 25 جانفي 1995، وهو جهاز إستشاري متوله 
الشركات ووسطاء التأمني جيتمع يف دورة واحدة 
على األقل يف السنة، يترأسه وزير املالية يساعده 
نائب يعني من ممثلي املؤمن هلم، ومدير التأمني 
على مستوى الوزارات املعنية برتبة مدير مركزي 
املجلس  اجلزائر وممثل  بنك  األقل، وممثل  على 
ممثلني  وأربع  واإلجتماعي،  اإلقتصادي  الوطين 
لشركات التأمني وممثلني لوسطاء التأمني، وأربع 
القطاع،  موظفي  وممثلي  هلم  للمؤمن  ممثلني 
ومن صالحياته التداول يف مجيع املسائل املتعلقة 
املعنية،  للوزارة  اإلقتراحات  وتقدمي  بالتأمني 
 ،Tarif d›assurance التأمني  تسعريات  ووضع 
بنصوص  متهيدية  مشاريع  إعداد  ميكن  كما 
إخطار  بعد  بالقطاع  متعلقة  تنظيمية  أو  تشريعية 

 . املالية  وزير 
ويعمل حتت هذا املجلس ثالث جلان: 

• جلنة املؤمن هلم والتعريفة ؛ 
• جلنة تنمية وتنظيم السوق ؛

• الّلجنة القانونية .
ويهدف املجلس الوطين للتأمينات إىل: 

العقد،  طريف  وإلتزامات  حقوق  على  احلفاظ   •
؛  التأمني  ملختلف شركات  السري احلسن  وضمان 
• السهر على مردودية األموال املجمعة من طرف 
شركات القطاع )التوظيفات املالية، املالء املالية(  
• إرساء إطار توافقي للحوار واملسامهة يف تنمية 
التعويضات،  التوزيع،  )قنوات  القطاع  وتطوير 

؛ املال(  رأس 
بغية  اخلارجي  والتنسيق  التعاون  جتسري   •

.) الدولية)  التجارب  من  اإلستفادة 
1-4- اإلحتاد اجلزائري للتأمني وإعاد التأمني

 Union des Sociétés d’Assurance أنشئ 
يف 22 فيفري 1994، وله صفة اجلمعية املهنية، 
وخيتلف عن املجلس الوطين للتأمني كونه ال تشمل 
عضويته إاّل شركات التأمني، ومن أهداف اإلحتاد 

ما يلي: 
شركات  من  املقدمة  اخلدمات  نوعية  ترقية   •

؛  التأمني  وإعادة  التأمني 
• حتسني مستوى التأهيل والتكوين ؛ 

األجهزة  مع  بالتعاون  املهنة  ممارسة  ترقية   •

؛  املعنية  واملؤسسات 
• احلفاظ على أدبيات وأخالقيات ممارسة املهنة.

ومعيدي  املؤمنني  إحتاد  تنظيم  خيص  وفيما 
كالتايل: فهو  التأمني 

• املجلس العام: يتكون من عدة أعضاء ؛
اللجنة املسرية: تتكون من رئيس ونائبه، أمني   •

.) ومساعده)  اخلزينة 
تؤدى  اجلزائرية  التأمينات  فإن  املقام،  هذا  ويف 

التأمينية: األنشطة  من  أشكال  ثالث  من طرف 
 13 طرف  من  مستغلـة  املباشرة:  التأمينات   -

: كة شر
اجلزائرية  الشركة  عمومية:  شركات  أربعة   •
للتأمني وإعادة التأمني CAAR، الشركة الوطنية 
للتأمني SAA، الشركة اجلزائرية لتأمينات النقل 
املحروقات  لتأمني  اجلزائرية  الشركة   ،CAAT

.CASH
• تعاضديتني: الصندوق الوطين للتعاضد الفالحي 
عمال  لتأمني  اجلزائرية  التعاضدية   ،CNMA

. MAATEC التربية والثقافة
 ،Trust–Alg شركة  خاصة:  شركات  سبعة   •
 ،CIAR الشركة الدولية للتأمني وإعادة التأمني
سالمة  شركة   ،2A للتأمينات   اجلزائرية 
للتأمينات  العامة   ،Salama–Ass للتأمينات 
شركة   ،Alliance شركة   ،GAM املتوسطية 

 .  Kardif
الشركة  طرف  من  تستغل  التأمني:  إعادة   -

.  CCR التأمني  إلعادة  املركزية 
- التأمينات املتخصصة: مستغلة من طرف: 

التصدير  قروض  لضمان  اجلزائرية  الشركة   •
.  CAGEX

.) (SGCI شركة ضمان القروض العقارية •
2- اإلشراف والرقابة على سوق التأمني املصري

)اهليئة  املالية  للرقابة  العامة  اهليئة   -1-2

سابقا( التأمني  على  للرقابة  املصرية 
مبوجب  املالية  للرقابة  العامة  اهليئة  نشأت 
اهليئة  وختتص   ،2009 لسنة   10 رقم  القانون 
املالية  واألدوات  األسواق  على  واإلشراف  بالرقابة 
املال،  رأس  أسواق  ذلك  يف  مبا  املصرفية  غري 
التأمني،  وأنشطة  اآلجلة،  العقود  وبورصات 
والتخصيم  التمويلي  والتأجري  العقاري  والتمويل 
واستقرار  وذلك هبدف حتقيق سالمة  والتوريق، 
وتنميتها  األنشطة  وتنظيم  واألدوات  األسواق  تلك 
من  املزيد  جذب  على  التنافسية  قدرهتا  وتعظيم 
اإلستثمارات املحلية واألجنبية، وتعمل على احلد 
التنسيق ومعاجلة املشاكل اليت  من خماطر عدم 
الرقابية . أو األساليب  تنتج عن إختالف الطرق 

ويف هذا الصدد، حتل اهليئة العامة للرقابة املالية 
حمل كل من اهليئة املصرية للرقابة على التأمني، 
العامة  واهليئة  املال،  لسوق  العامة  واهليئة 
التمويل العقاري، يف تطبيق أحكام قانون  لشئون 
بالقانون  الصادر  التأمني  على  والرقابة  اإلشراف 
املال  رأس  سوق  وقانون   ،1981 لسنة   10 رقم 
وقانون   ،1992 لسنة   95 رقم  بالقانون  الصادر 
الصادر  املالية  لألوراق  املركزي  والقيد  اإليداع 
التمويل  وقانون   2000 لسنة   93 رقم  بالقانون 
العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، 
يف  به  ختتص  فيما  اهليئات  تلك  حمل  حتل  كما 
اجلهة  اهليئة  وتعترب  أخرى.  وقرارات  قوانني  أية 
اإلدارية املختصة يف تطبيق أحكام قانون التأجري 
بالقانون رقم 95 لسنة 1995 . التمويلي الصادر 

خالل  من  املالية  للرقابة  العامة  اهليئة  هتدف 
إىل: املتعددة  ومهامها  أعماهلا 

• سالمة وإستقرار األسواق املالية غري املصرفية ؛
غري  املالية  األسواق  وتنمية  تنظيم   •

؛ املصرفية 
• توازن حقوق املتعاملني يف األسواق املالية غري 

)2(
مقاربة وصفية تحليلية لقطاع التأمين الجزائري والمصري

إعداد :
الدكتـــور/ طـارق أبومازن قندوز, 
الدكتــــور/ قـــــاسمي السعيــــد
كلية اإلقتصاد بجامعة المسلية / الجزائر
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املصرفية ؛
اليت  القواعد  وإصدار  والنظم  الوسائل  توفري   •
تضمن كفاءة هذه األسواق وشفافية األنشطة اليت 

متارس فيها .
وختتص اهليئة يف سبيل حتقيق أهدافها مبا يلي:

• الترخيص مبزاولة األنشطة املالية غري املصرفية 
التفتيش على اجلهات اليت يرخص هلا بالعمل   •

؛ املالية غري املصرفية  يف األنشطة واألسواق 
املتعلقة  املعلومات  ونشر  توفري  على  اإلشراف   •

؛ املصرفية  غري  املالية  باألسواق 
• الرقابة على األسواق لضمان املنافسة والشفافية 

يف تقدمي اخلدمات املالية غري املصرفية ؛
املالية غري  املتعاملني يف األسواق  • محاية حقوق 

؛ بينها  والتوازن  املصرفية 
• إختاذ ما يلزم من اإلجراءات للحد من التالعب 
والغش يف األسواق املالية غري املصرفية وذلك مع 
مراعاة ما قد ينطوي عليه التعامل فيها من حتمل 

ملخاطر جتارية ؛
• اإلشراف على تدريب العاملني يف األسواق املالية 

غري املصرفية وعلى رفع كفاءهتم ؛
• التعاون والتنسيق مع هيئات الرقابة املالية غري 
املصرفية يف اخلارج مبا يسهم يف تطوير وسائل 

الرقابة ورفع كفاءهتا وأحكامها ؛ ونظم 
اجلمعيات  مع  والتنسيق  والتعاون  اإلتصال   •
واملنظمات اليت جتمع أو تنظم عمل هيئات الرقابة 
املالية يف العامل مبا يرفع كفاءة اهليئة والنهوض 
؛ الدولية  املمارسات  ألفضل  وفقا  باختصاصاهتا 

املالية  والتوعية  الثقافة  نشر  يف  املسامهة   •
. واإلستثمارية 

هذا باإلضافة إىل اإلختصاصات الواردة بكل من 
الصادر  التأمني  على  والرقابة  اإلشراف  قانون 
سوق  وقانون   ،1981 لسنة   10 رقم  بالقانون 
بالقانون رقم 95 لسنة 1992  املال الصادر  رأس 
املالية  لألوراق  املركزي  والقيد  اإليداع  وقانون   ،
وقانون   2000 لسنة   93 رقم  بالقانون  الصادر 
التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 

 .)  (  2001
2-2- اإلحتاد املصري للتأمني

التأمني  وإعادة  التأمني  لشركات  إحتاد  هو 
ومجعيات التأمني املرخص هلا بالعمل يف مجهورية 
ال  إعتبارية  شخصيـة  ولإلحتاد  العربية،  مصر 
دعم  على  اإلحتاد  رسالة  وتقوم  للربح،  هتدف 
بني  املستمر  التنسيق  خالل  من  التأمني  صناعة 
كافة الشركات العاملة يف السوق املصري، إلرساء 
من  وذلك  العميل.  خلدمة  بّناءه  تنافسية  بيئة 
خالل وضع األسس الفنية ألنواع التأمني املختلفة 
تنمية  إىل  باإلضافة  هبا،  اخلاصة  والشروط 

التأمني. قطاع  داخل  املعرفة 
ال فتتمثل يف  للتأمني  املصري  اإلحتاد  رؤية  وعن 

تايل:                              
• تعزيز وضع سوق التأمني املصري كسوق رائد يف 

الشرق األوسط ؛
• زيادة مسامهة قطاع التأمني يف الناتج القومي 

؛ اإلمجايل 
كافة  تليب  تأمينية  منتجات  وإستحداث  إبتكار   •

. املصري  املجتمع  إحتياجات 
يف  للتأمني  املصري  اإلحتاد  أهداف  وتتلخص 

لتايل: ا
واملهن  التأمني  مستوى صناعة  رفع  على  العمل   •
وترسيخ  وحتديثهما  هبا،  املرتبطة  التأمينية 
الصحيح ووضع  التأميين  العمل  وأعراف  مفاهيم 

؛ املهنة  وأخالقيات  مواثيق 
املنافسة  لكفالة  املشتركة  املسائل  يف  التشاور   •
؛ السوق  إقتصاد  مناخ  يف  األعضاء  بني  احلرة 

• دعم الروابط العلمية والثقافية واإلجتماعية بني 
شركات التأمني وإعادة التأمني ومجعيات التأمني 
اجلهات  وبني  بينها  وكذلك  مصر،  يف  العاملة 

؛ املماثلة هلا يف اخلارج 
واهليئة  اإلحتاد  بني  والتنسيق  التعاون  توثيق   •
اإلقتصاد  املالية مبا حيقق صاحل  للرقابة  العامة 

؛ القومي 
• بناء وتوثيق الصالت بني اإلحتاد وسائر اهليئات 
املعنية  احلكومية  وغري  احلكومية  واألجهزة 

؛ واخلارج  مصر  يف  التأميين  بالنشاط 

• دراسة األسس الفنية اخلاصة باألسعار يف مصر 
واخلارج ؛

الثقافة  مستوى  ورفع  التأميين  الوعي  نشر   •
. التأمينية 

وفيما خيص أجهزة اإلحتاد املصري للتأمني فهي 
كالتايل:

لإلحتاد  العليا  السلطة  وهي  العامة:  اجلمعية   •
املصري للتأمني وجتتمع مرة واحدة على األقل يف 

؛ السنة 
من  أعضاء  سبعة  من  ويتكون  اإلدارة:  جملس   •
األعضاء  أو  النواب  أو  إدارات  رؤساء جملس  بني 
أعضاء  التأمني  ومجعيات  للشركات،  املنتدبني 
بني  النسيب  التوازن  يراعى  أن  على  اإلحتاد، 
تأمينات  تزاول  اليت  واجلمعيات  الشركات 
اليت  وتلك  األموال،  تكوين  وعمليات  األشخاص 

؛ واملسئوليات  املمتلكات  تأمينات  تزاول 
جملسان  باإلحتاد  يوجد  التنفيذية:  املجالس   •
تنفيذيان يضم أوهلما الشركات ومجعيات التأمني 
تكوين  وعمليات  األشخاص  تأمينات  تزاول  اليت 
األموال، ويضم الثاين الشركات ومجعيات التأمني 

؛ واملسئوليات  املمتلكات  تأمينات  تزاول  اليت 
تنفيذي  جملس  كل  يقوم  الفنية:  اللجان   •
يف  ملعاونته  الفنية  اللجان  من  عدد  بتشكيل 
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اللجان  هذه  تشكيل  ويتم  باختصاصاته،  القيام 
األكثر  على  وسبعة  األقل  على  أعضاء  من مخسة 
املرشحني  بني  من  التنفيذية  املجالس  ختتارهم 
األعضاء  التأمني  ومجعيات  الشركات  قبل  من 
وفقا للضوابط واملعايري اليت يضعها جملس إدارة 
اللجنة  رئيس  التنفيذي  املجلس  وحيدد  اإلحتاد، 

؛ بينهم  من  ونائبه 
• األمانة العامة: يرأسها أمني عام متفرغ من ذوي 
أمني  يعاونه  التأمينية  واخلربة  اإلدارية  الكفاءة 

عام مساعد) (. 
األعضاء  من  للتأمني  املصري  اإلحتاد  ويتكون 
اآليت ذكرهم: شركة مصر للتأمني، شركة مصر 
للتأمني،  السويس  قناة  شركة  احلياة،  لتأمينات 
للتأمني،  الدلتا  شركة  للتأمني،  املهندس  شركة 
املجموعة  للتأمني،  إجييبت  تشارتس  شركة 
 ،  MetLife Alico،للتأمني املصرية  العربية 
احلياة،  على  للتأمني  الدويل  التجاري  شركة 
أليانز  التعاوين، شركة  للتأمني  اجلمعية املصرية 
للتأمني/مصر، شركة آيس للتأمني/مصر، شركة 
رويال  شركة  احلياة/مصر،  لتأمينات  أليانز 
السعودي،  املصري  التأمني  بيت  شركة  للتأمني، 
إن  شركة  احلياة/مصر،  لتأمينات  آيس  شركة 
إس جي يب لتأمينات احلياة، شركة بوبا إجييبت 

على  التكافلي  للتأمني  املصرية  الشركة  للتأمني، 
للتأمني  املصرية  الشركة  واملسئوليات،  املمتلكات 
للتأمني  وثاق  شركة  احلياة،  على  التكافلي 
شركة  للتأمني،  إسكان  شركة  التكافلي/مصر، 
أروب للتأمني على احلياة، شركة أروب لتأمينات 
للتكافل  سوليدريت  شركة  واملسئوليات،  املمتلكات 
تكافل، شركة  فاملي  نايل  العائلي/مصر، شركة 
نايل جنريال تكافل، شركة املشرق العريب للتأمني 

 .) التكافلي) 
2-3- اللجنة اإلستشارية العليا لقطاع التأمني

العليا  اإلستشارية  اللجنة  تسمى  جلنة  تشكيل  مت 
لقطاع التأمني بقرار رئيس اهليئة رقم 154 لسنة 
2010، وتتمثل أهم إختصاصات اللجنة يف النقاط 

التالية: 
• دراسة مشاكل سوق التأمني املصري ؛

واقتراح  احلالية  واللوائح  التشريعات  دراسة   •
التأمينات  صناعة  لتطوير  الالزمة  التعديالت 

؛ املصرية 
العاملية  التأمني  صناعة  يف  التطورات  متابعة   •
يف  للتطبيق  املناسبة  السياسات  أفضل  واختيار 

؛ مصر 
ودراسة  العاملية  اإلقتصادية  التطورات  متابعة   •

؛ املصري  التأمني  قطاع  على  أثرها 

يف  مشاركته  وزيادة  التأمني  قطاع  دور  متابعة   •
؛ املصري  اإلقتصاد  خدمة 

مظلة  نشر  على  تساعد  اليت  األدوات  إقتراح   •
؛ املصري  املجتمع  داخل  التأمني 

إجراءات  تطوير  مقترحات  وتقدمي  دراسة   •
.) املصري)  التأمني  سوق  والرقابة يف  اإلشراف 

من تضاعيف املعطيات واألطروحات أعاله، ورغم 
حتسن نصيب كل السوق اجلزائري واملصري بيد 
أننا نقول أن العربة بالتطبيق وليس التنظري فحصة 
 4338964( العاملي  السوق  من   %0,04 0,03%؛ 
السوق  من   %2,37 و1,74%؛  دوالر(،  مليون 
 ،2010 لعام  دوالر(  مليون   66719( اإلفريقي 
جتعل أداء هذه األجهزة املؤطرة للقطاع التأميين 
)اإلشراف  الترتيب  على  واملصري  اجلزائري 
بلوغ  الفّعالية يف  زاوية  املحك من  على  والرقابة( 
أضعف  من  تعترب  إذ  املرامي.  وجتسيد  األهداف 
األسس  بني  )الفجوة  بالعامل  املوجودة  النسب 
األخري  واملحور  التطبيقية(.  والتجربة  النظرية 
املصري  السوق  من  كال  واقع  بالتفصيل  سيسرد 

واجلزائري.

يتبع
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رئيس  أن  تاميز  الفاينانشيال  صحيفة  قالت 
الوزراء الربيطاين ديفيد كامريون قد أثار الدهشة 
 “ إسالمية  صكوك   “ طرح  حكومته  نية  بإعالنه 
لكي  تسعى  لندن  أن  الصحيفة  وذكرت  للتداول، 
تكون املركز العاملي لقطاع التمويل اإلسالمي الذي 
يشهد منوا سريعا، وذلك على الرغم من احتدام 
وهونج  لوكسمبورج  هي  أخرى  دول  مع  املنافسة 

كونج وجنوب أفريقيا.
     إذا عدنا بالذاكرة إىل اخللف قليال لعلمنا أن 
رئيس الوزراء الربيطاين قال أمام املنتدى العاملي 
التاسعة  دورته  يف  اإلسالمي  والتمويل  لالقتصاد 
اليت عقدت يف لندن هناية أكتوبر 2013 مبشاركة 
حوايل 1800 زعيم سياسي وخرباء ورجال أعمال 
– وهي املرة األوىل اليت يعقد فيها املنتدى خارج 
أن تصبح  أريد  أنا ال   ”: قال  العامل اإلسالمي – 
العامل  يف  اإلسالمي  للتمويل  كربى  عاصمة  لندن 
الغريب وحسب، لكن أود أن تقف لندن إىل جانب 
التمويل  عواصم  من  كواحدة  وكواالملبور  ديب 
وزير  كتب  كما   .“ العامل  يف  الكربى  اإلسالمي 
الفاينانشيال  صحيفة  يف  أوزبورن  جورج  ماليته 
وطموح  خطة  لديها  بريطانيا  أن   “ مؤكدا:  أيضا 
سندات  يصدر  غريب  بلد  أول  تكون  ألن  واضح 

إسالمية من خارج العامل اإلسالمي “.
متماشية  تأيت  الكثري  وغريها  التصرحيات  هذه 
للخدمات   “ يونج  أند  أرنست   “ تقارير شركة  مع 
إىل  تشري  اليت  العاملية  اإلسالمية  املصرفية 
تنامي القطاع املصريف اإلسالمي، وقطاع التأمني 
املالية  االستثمار  وصناديق  التكافلي،  التعاوين 
اإلسالمية , وهذه التقارير تتوقع أن تالمس أصول 
 1,8 عتبة  وحدها  اإلسالمية  املصرفية  قطاع 
منوا  وحتقق  عام2013،  بنهاية  دوالر  تريليون 
تبلغ قيمته 3,4 تريليون دوالر حبلول عام2018، 
التكافلي  التعاوين  التأمني  قطاع  ينمو  بأن  وتتنبأ 

وجيتذب 25 مليار دوالر بنهاية عام 2015.
داللة  تعطي  واإلحصائيات  التقارير  أن  شك  ال 
املالية  اخلدمات  على  الطلب  تنامي  على  واضحة 
الضروري  من  ولكن  وعامليا،  عربيا  اإلسالمية 

واملهم وضع إعتبار ألمرين:
        •        اختالف دوافع منو اخلدمات املالية 

اإلسالمية عربيا وعامليا
فبينما دوافع منو اخلدمات املالية اإلسالمية عربيا 
بديل  التعبدية يف إجياد  املسلمني  رغبة  تأيت من 
شرعي للمعامالت الربوية هجرا للمحرمات، جند 
عامليا  اإلسالمية  املالية  اخلدمات  منو  دوافع  أن 
على  املادية يف احلصول  الغربيني  رغبة  تأيت من 
حسب   - القطاع  هذا  كعكة  من  األوفر  النصيب 
مرتفعة  أرباح  على  احلصول  أي   - تعبرياهتم 
 1,6 من  ألكثر  مالية  منتجات  تقدميهم  نتيجة 

مليار مسلم- من املتوقع زيادهتم بنسبة %35 يف 
السنوات العشرين القادمة- ليصبح عددهم 2,2 
لدراسة  وفقا   ،2030 عام  حبلول  نسمة  مليار 
العامل  يف  املسلمني  السكان  مستقبل  عن  حديثة 

أعدها مركز “ بيو “ للدين واحلياة العامة.
        •        تداعيات األزمة املالية العاملية

اخلدمات  منو  دوافع  إختالف  يظهر  كما         
واقع  من  بوضوح  وعامليا  عربيا  اإلسالمية  املالية 
 2008 عام  يف  العاملية  املالية  األزمة  أحدثته  ما 
السياسية  األوساط  كافة  يف  نوعية  صدمة  من 
 “ بأهنا  وصفت  واإلعالمية،حىت  واالقتصادية 
التسونامي املايل للقرن احلايل “ حبسب تصريح 
السابق  األمريكي  الفيدرايل  االحتياطي  حمافظ 
الفرنسي  بالرئيس  حدا  ما  وهو   ، غريسبان  ألن 
 “  : إطالق تصرحيه  إىل  كذلك  نيكوال ساركوزي 
إن النظام العاملي كان على شفا الكارثة “ ، وهو 
ما دفع رئيس وزراء بريطانيا غوردون براون إىل 
مراجعة  هو  اآلن  املوقف  يتطلبه  ما  إن   “ القول: 
هذه  عكست  لقد   .“ العاملي  للنظام  شاملة  عاملية 
األزمة فداحة الرأمسالية ، وهو ما زاد من عدد 

األصوات املنادية برأمسالية أخالقية.
العاملية كثر احلديث       ويف خضم هذه األزمة 
األزمة،  تداعيات  ملعاجلة  اإلسالمية  البدائل  عن 
وهو ما دفع بعض االقتصاديني -  ممن يتصورون 
املالية  للمعامالت  احلاكمة  الشرعية  العقود 
منتجات مالية إسالمية -إىل اعتبار ذلك فرصة 
ساحنة لتقدمي “ البنك اإلسالمي “ ،     و” التأمني 
 “ اإلسالمي  الصك  و”   ،  “ اإلسالمي  التعاوين 
أهنا  يعتقدون  ما  وقدرة  توضح صالحية  كنماذج 
املايل  النظام  على  إجيابيا  التأثري  هلا  منتجات 
مسمى  إطالق  أن  إىل  ينتبهوا  ومل   ، العاملي 
الشرعية  العقود  على  اإلسالمية  املالية  املنتجات 
احلاكمة للمعامالت املالية أمر خطأ وخطر، ألنه 
جيعل الناس يتصورون أن من حقهم بيع املنتجات 
منفصلة عن حمل العقد - كما يفعل الغربيون- وهو 
غري صحيح ،ألن الذي ُيباع هو َمِحل العقد وليس 
العقد ذاته، كما جيعلهم يتصورون أيضا أنه حيق 
هلم التعديل يف أركاهنا وشروطها وضوابطها كأي 
اإللغاء،  أو  والتعديل  للتطوير  مادي خيضع  منتج 
وهي أمور ال جتوز بأي حال من األحوال يف العقود 

الشرعية.
الدعوات  تلك  الفاعلة  الغربية  األوساط  قابلت 
لندن  أخذت  حيث  للدهشة،  مثري  حار  بترحيب 
عواصم  إىل  التحول  على  تتنافسان  وباريس 
للتمويل اإلسالمي، وكال احلكومتني بدأتا تدعوان 
إىل إجياد آليات لدمج صيغ املعامالت اإلسالمية 

ضمن النظام املايل الرأمسايل املعمول به حاليا.
اقتصاد  يف  اإلسالمية  املالية  اخلدمات  مستقبل 

عاملي
البارونة   “ ألقتها  اليت  للكلمة  هو  العنوان  هذا 
وارثي “ كبرية وزراء الدولة باخلارجية الربيطانية 
يف  اإلسالمية  للدراسات  أكسفورد  مركز  يف 
اإلسالمية  املالية  اخلدمات  بشأن   2013 أكتوبر 
اإلسالمي  االقتصاد  جملة  ونشرت  بريطانيا،  يف 
 ،2014 أبريل  عدد  يف  منها  مقتطفات  العاملية 
وألن البارونة وارثي يف كلمتها وضعت النقاط على 
احلروف وبينت أسباب االهتمام بتقدمي اخلدمات 
أسباب  يزيل  مبا  بريطانيا،  يف  اإلسالمية  املالية 
الوزراء  رئيس  تصرحيات  أحدثتها  اليت  الدهشة 
صكوك  إصدار  حكومته  نية  عن  كامريون  ديفيد 
املقتطفات  هذه  ألهم  سأعرض  لذا  إسالمية. 
للتأكيد على اختالف دوافع تقدمي اخلدمات املالية 

اإلسالمية عربيا وعامليا.
        •        أفتخر بأن وزارة اخلارجية الربيطانية 
،وقطاع  املتحدة  للمملكة  التجارة  سفرية  هي 
هاما  جزءا  ميثل  اإلسالمية  املالية  اخلدمات 
االقتصادية،  األزمة  رغم  التجارة شهد منوا  من 
مركزا  تصبح  أن  املتحدة  اململكة  على  وبالنهاية 

هلذا القطاع يف الغرب.
       •         إننا نتدارس كيفية إسهام قطاع 
سياستنا  أهداف  يف  اإلسالمية  املالية  اخلدمات 
الدول  ينطبق بشكل خاص على  وهذا  اخلارجية. 
حاليا  متر  واليت  العريب  الربيع  شهدت  اليت 
ففي  واالقتصادي.  السياسي  التغيري  من  مبرحلة 
لديهم  البالغني  من  فقط   18% املنطقة  أحناء 
العامل،  يف  نسبة  أقل  هذه  مصريف.  حساب 
هلا  عنها  املصرح  األسباب  أغلب  لكون  وبالنظر 
صلة باملعتقدات الدينية، فإن البنك الدويل يرى 
مع  تتوافق  مالية  مصرفية  منتجات  تطوير  بأن 
النسبة  هذه  الرتفاع  يؤدي  قد  الدينية  املعتقدات 
اخلدمات  تشجع  املنطقة  وحكومات   .10% مبعدل 
منو  املتوقع  من  لذلك  ونتيجة  اإلسالمية،  املالية 
هذا القطاع بدرجة كبرية، وهذا يعين بأن حجم 

لندن عاصمة كبرى للتمويل اإلسالمي في العالم الغربي

د. عبد الفتاح محمد صالح
مؤسس ومشرف موقع االقتصاد العادل
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يف  أضعاف  لستة  ينمو  قد  باملنطقة  القطاع  هذا 
عام 2015 مقارنة مبا كان عليه عام 2010.

 •         تعتزم مصر زيادة حصة أرصدة املصارف 
بدأت  كما  اإلسالمية.  الشريعة  مع  تتوافق  اليت 
املغرب بوضع إطار قانوين شامل لضمان أن تكون 
اخلدمات املالية اإلسالمية منافسة ، وأعلنت بأهنا 
القطاع.  هلذا  إقليميا  مركزا  تصبح  بأن  ترغب 
بأهنا  مرة  وألول  التونسية  احلكومة  أعلنت  بينما 
ستطرح صكوك سيادية للبيع .وهناك فرصة أمام 
اململكة املتحدة وقطاع اخلدمات املالية اإلسالمية 
اخلربة،  بتوفري  العملية  هذه  لدعم  خصوصا، 
واالبتكار املايل، واخلدمات اليت حيتاج إليها هذا 
االقتصادي يف  التغيري  ولدعم  ينمو،  لكي  القطاع 

املنطقة بطريقة ملموسة.
      •         هناك ثالثة أسباب تدعوين لالعتقاد - 
أكثر من أي وقت مضى - بأن الوقت اآلن مناسب 

لتشجيع اخلدمات املالية اإلسالمية ، وهي:
ساحة  على  عاملي  سباق  يف  نتنافس  أننا   1-
االقتصادي  النفوذ  وبات  متغرية.  اقتصادية 
الطبقات  واهلند، وحنو  الصني  يتجه شرقا حنو 
الوسطى الناشئة يف الشرق األوسط وجنوب شرق 
ديب  من  متزايدة  منافسة  نواجه  أننا  كما  آسيا. 
ونيويورك وهونغ كونغ، إىل جانب من مراكز مالية 
تكون  ألن  تسعى  اليت  كنيجرييا  مستقبال  إقليمية 
املالية يف أفريقيا. علينا دائما  عاصمة اخلدمات 
اإلسالمية  املالية  واخلدمات  للمزيد،  نسعى  أن 
تعترب جماال ميكننا تطويره. هذا ليس حال بسيطا 
لكنه فرصة ذهبية، وخصوصا أن 10 من بني 25 
من األسواق اليت تشهد منوا سريعا هي دول ذات 
أغلبية مسلمة. نريد أن نربهن للعامل بأن اململكة 
لالستثمارات  األوىل  الدرجة  من  وجهة  املتحدة 
بريطانيا  بأن  نبني  وأن  اخلارجية،  والتجارة 
هذه  لندن  ترسل  وأن  األعمال.  أمام  مفتوحة 
املايل  املركز  مازالت  وهي  وضوح،  بكل  الرسالة 
األول يف العامل، وهذه مكانة ال يسعنا أن نفقدها.

على  الطلب  تليب  اإلسالمية  املالية  اخلدمات   2-
األزمة  وقوع  فبعد  األخالقية.  املالية  اخلدمات 
االقتصادية – اتضح انقطاع العالقة بني املخاطر 
لعدد  يروق  الربا  عن  االستغناء  بات   – والفائدة 
كانتربوري  أسقف  شهدنا  وقد  الناس.  من  أكرب 
يتحدث عن أن أخالقيات حي املال مبدينة لندن 
يطغى عليها “ ثقافة االستحقاق “، ما يبعدها عما 
حتدث  كما  العامل.  لسائر  بالنسبة  معقوال  يعترب 
أسقف ويستمنستر عن “ ميل رجال األعمال للشعور 
األخالقيات  لتبين جمموعة خمتلفة من  باحلاجة 
املتبعة  األخالقيات  عن  األعمال ختتلف  قطاع  يف 
رسالة  يف  فرانسيس  البابا  وبني   .“ حياهتم  يف 
عبادة   “ هاجم  حني  عام  صاحل  لوجود  احلاجة 
املال ودكتاتورية االقتصاد الال إنساين املجرد من 
الناس  توجه  إن  الواقع  يف  يبني  وهذا   .“ الشعور 
للسعي لالستثمار مبا يتوافق مع فلسفتهم الفكرية 

ومعتقداهتم أمر ليس جبديد وال ينحصر باإلسالم 
وحده.

اإلسالمية خيار مهم يف  املالية  أن اخلدمات   3-
الوقت الذي تراجعت فيه الثقة يف املؤسسات املالية 
التقليدية، حيث مل يعد بوسعنا االستمرار كما كنا 
اقتصاد  وتنويع  موازنة  إعادة  علينا  بل  قبل.  من 
بالدنا لتعزيز االستقرار، ومحاية قطاع املصارف 
واملناطق  واملنتجات  األسواق  مع  بالتواصل 
مبنتجات  االستثمارية  املحفظة  وتنويع  اجلديدة، 
جمرد  وليس  املخاطر  يف  املشاركة  على  ترتكز 
الربح، وتتبع إجراءات صارمة لتقييم مدى فاعلية 
حيث  متويله  على  املوافقة  قبل  استثماري  مشروع 
االستثماري  املشروع  أن حيقق  الضروري  من  أنه 
دخال وثروة مشروعتني، وفلسفة أنه “ ال ميكنك 
أن تبيع ما ال متلك “ توفر درجة من احلماية من 

املقامرة والغرر.
      • من املتوقع أن تبلغ قاعدة سوق اخلدمات 
هذا  ملياري شخص،  من  أكثر  اإلسالمية  املالية 
ألسباب  منها  االستفادة  يدرسون  من  جانب  إىل 
التوازن  مبادئ  وإن  دينية.  وليس  أخالقية 
الشديد  واإلنصاف واحلرص  باملخاطر  واملشاركة 
ألصول  قيمة  إعطاء  وعدم  والشفافية  واإلشراف 
عليها اخلدمات  ترتكز  اليت  وهي   - وجود هلا  ال 
املالية اإلسالمية - تبدو أكثر أمهية وجاذبية من 
واملكان  املناسب  الوقت  هو  فهذا  وقت مضى.  أي 
من  قلت  كما  ولكن  اإلسالمي،  للتمويل  املناسب 
احلل  هي  ليست  اإلسالمية  املالية  اخلدمات  قبل 

لكافة املشاكل.
إيضاح واجب ومصارحة مطلوبة

على  وارثي  للبارونة  الشكر  توجيه  ينبغي  بداية 
تشجيعها  أسباب  بيان  يف  ووضوحها  صراحتها 
ينبغي  كما  اإلسالمية.  املالية  اخلدمات  لتقدمي 
إذا كانت تعرف – كما ورد يف  بأهنا  مصارحتها 
اإلسالمية  املالية  اخلدمات  أن  حقيقة   – كلمتها 
جمرد  وليس  املخاطر  يف  املشاركة  على  ترتكز 
الربح، وتتبع إجراءات صارمة لتقييم مدى فاعلية 
متويله،  على  املوافقة  قبل  استثماري  مشروع  أي 
وأنه من الضروري أن حيقق املشروع االستثماري 
دخال وثروة مشروعتني، وأنه “ ال ميكن ألحد بيع 
قيمة ألصول  إعطاء  وأنه ال حيق   ،“ ما ال ميلك 
املخاطر  بني  منقطعة  العالقة  وأن  هلا،  وجود  ال 
والفائدة، وأن االستغناء عن الربا بات يروق لعدد 

أكرب من الناس، وأن اخلدمات املالية اإلسالمية 
واإلنصاف  بالعدل  يرتبط  أخالقي  بعد  هلا 
وهي  واإلشراف،  الشديد  واحلرص  والشفافية 
والغرر.  املقامرة  من  محاية  درجة  توفر  أمور 
عليها  يتوجب  فإنه  هذا  كل  تعرف  كانت  إذا 
دولتها  حلكومة  النصح  توجه  أن  مكانتها  حبكم 
النظري  بشقيه  اإلسالمي  االقتصاد  منهج  بتبين 
والتطبيقي معا ،إن كان هناك جدية لديها يف جعل 
عقود التمويل اإلسالمي ركيزة لنظام مايل عاملي 
املشاكل  وحيل  املالية  األزمات  تكرار  مينع  جديد 
دون  بالنظرية  األخذ  يصح  ال  ألنه  االقتصادية، 
النظرية،  بدون  التطبيق  يصح  ال  كما  التطبيق، 
اإلسالمي يف  التمويل  تطبيق طرق  وألنه ال ميكن 
ظل نظام اقتصادي قائم على الربا وال حتكمه أي 
الضدين  بني  اجلمع  هذا  ألن  أخالقية،  ضوابط 

يؤدي إىل أحد أمرين:
احلاكمة  الشرعية  العقود  حتويل  يتم  أن  أوهلما: 
إىل  اإلسالمي  االقتصاد  يف  املالية  للمعامالت 

منتجات تباع وتشترى.
املالية  املبتكرات  على  الشرعية  إضفاء  ثانيهما: 
يف  املتمثل  اجلوهر  على  احلصول  دون  الغربية 
وحترمي  بالغري  اإلضرار  وعدم  العدالة  حتقيق 

الغش وأكل أموال الناس بالباطل.
التمويل  عقود  ،ألن  مرفوض  األمرين  وكال 
اإلسالمي هلا أركان وشروط وضوابط حتكمها ال 
ميكن التنازل عنها أو تغيريها أو االلتفاف عليها، 
وإذا حدث هذا فإهنا تصبح معامالت مالية فاسدة 

وال متت للمعامالت املالية اإلسالمية بصلة.
أما إذا جتاهلت البارونة وارثي النظرية االقتصادية 
املتمثل  التطبيقي  باجلانب  واهتمت  اإلسالمية، 
تطوير  هبدف  اإلسالمية  املالية  اخلدمات  يف 
النظام املايل  إليها  وابتكار منتجات مالية حيتاج 
الغريب لكي خيرج من أزمته وينمو، وبذلك متنح 
لربيطانيا فرصة ذهبية الستقطاب وحتويل املزيد 
من أموال الدول ذات األغلبية املسلمة، لتستخدمها 
بريطانيا يف حتقيق أهداف سياستها اخلارجية، 
وللمسامهة يف متويل 40 من أهم مشاريع البنية 
التحتية املحددة يف اخلطة الوطنية، مث بعد هذا 
ليست  اإلسالمية  املالية  اخلدمات  أن  على  تؤكد 
هي احلل لكافة املشاكل!! أعتقد أن هذا يتناىف مع 
مبادئ العدالة واإلنصاف والشفافية اليت وردت يف 

كلمة البارونة وارثي.
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د.  للتأمني  التعاونية   للشركة  العام  املدير  تقدم 
والعرفان  الشكر  آيات  سيد حامد حسن  بأمسى 
ملجلس اإلدارة واملسامهني على الثقة اليت منحوها 
اهلل  بفضل  ُتوجت  اليت  بالشركة  وللعاملني  اياهـ 
)االيزو(  شهادة  على  الشركة  حبصول  تعاىل 
 ALBERK QA مركز  من  9001-2008م  
TECH الكائن مبدينة ميونيخ باملانيا عرب املركز 
هذه  ان  وقال  اخلرطوم.  للجودة   اإلستشاري 
الشهادة مل تأت من فراغ؛ ولكن نتاج عمل دؤوب 
واملوظفني  والفروع  االدارات  مجيع  من  ومتواصل 
احلفل  العام خالل  املدير  السيد  وعرب  بالشركة. 
شرف  على  مببانيها  الشركة  نظمته  الذي  االنيق 
جملس  اعضاء  حبضور  )االيزو(  لشهادة  نيلهم 
االدرات  ومدراء  العام  املدير  ومساعدي  االدارة 
حممد  هبة  د.  للجودة  االستشاري  املركز  ومدير 
الطاهر وممثل ادارة املجلس االعلى للجودة سعادة 

موسي.  بشري  فيصل  شرطة  العميد 
ان طرح الشركة لشعار )عراقة –حداثة –متيز( 
تبنتها  اليت  االستراتيجية   االهداف  عن  يعرب 
الشركة منذ العام 2011م وتسعى لتحقيقها مشريا 
اىل أن عراقة الشركة تتمثل يف عمرها الذي جتاوز 
منتجاهتا  يف   تكمن  حداثتها  وان  عاما.  الـ)25( 
اجلديدة والفريدة هبدف الوصول إىل املجتمع وما 
قطاع  يف  العاملي  والتطور  اليومية  احلاجة  يواكب 
فيتمثل ىف خدماهتا وطرحها  التميز  أما  التأمني. 
ان   اىل  مشريا   العمالء  مع  وعالقتها  للمنتجات 
عملها  بأن  االخرين  عن  التعاونية  الشركة  متيز 
الداخلي مؤسس بصورة طيبة ويتم مبراجعة فنية 
حمكمة تتيح امتام العملية اليومية )ادارية ، فنية 
االداء  متطلبات  حتقق  ممتازة  بصورة  مالية(   ،
مثرة  تعد  )االيزو(  شهادة  ان  اىل  واشار  اجليد 
للتأمني  التعاونية  الشركة  اليت خطتها  للنجاحات 
الذين تضاعفت أعدادهم  يف خدماهتا وعمالئها 
بصورة كبرية األمر الذي انعكس على مناء أقساط 
بيئة  باصالح  الشركة  اهتمام  موضحا  التأمني، 
بشهادة  للشركة  حتقق  ما  وهذا  الداخلية  العمل 

. اجلميع 

استراتيجية الشركة.
وأشار املدير العام د. سيد حامد اىل ان الشركة 
من  عدد  تطوير  هدفها  استراتيجية  اختذت 
القطاعات موضحا ان من  القطاعات اليت مشلها 

حلاجة  وذلك  التأمينية  املنتجات  قطاع  التطوير 
التأمني  مثل  اخلدمات  هلذه  الضرورية  املجتمع 
االصغر، والتكافل، والتأمني الزراعي والذي حقق 
للمزارعني مزيدا من التغطية وتقليل املخاطر اليت 
التأمينية  التكلفة  تقليل  مع  املزارع  يواجهها  كان 

. للمزارع  الدخل  وابتداع 

الوثيقة: رحماء للتكافل المعاشي:
متت   أن  بعد  املعاش  لتغطية  تكافلية  وثيقة  وهي 
إجازهتا من هيئة الرقابة الشرعية العليا للتأمني 
االخرى  واملخاطر  للمعاش  االوىل  الوثيقة  وتعترب 
حيث  الشرعية  الناحية  من  جمازة  السودان  يف 
املنظمة  القطاعات  جلميع  املعاش  تغطيات  تقدم 
والسائقني،  احلرفيني  مثل)  املنظمة  غري  و 
اسوة   وغريهم(   واالطباء  واملحامني  واملزارعني 
منها  يستفيد  و  واخلاصة،  احلكومية  باجلهات 
أن  اىل  مشريا  املعاش  سن  يبلغوا  عندما  االفراد 
الشركة تقدم عددا من وثائق التأمني مثل احلريق 
والتامني  املصارف  وخماطر  املتنوعة  واحلوداث 
االصغر وتأمني السيارات واصابات العمل والتامني 
والتامني  االستثمار  خماطر  وتأمني  اهلندسي 
والتمويل  بالتقسيط  والبيع  والزراعي   احليواين 
املنتهية  واإلجارة  األسرة  وتغطيات  االصغر 

وغريها. بالتمليك 

اطالق منتجات جديدة : 
ابتدعت الشركة وثيقة تأمني مل تطرحها أي شركة 
احلج  وثيقة  وهي  اال  العاملي  املستوى  على  تأمني 
والعمرة، كذلك استحدثت الشركة تغطية تكافلية 
جديدة تضاف خلدمات املعاش مل تطرح من قبل 
ايضا وهي  العاملي  املستوى  تأمني على  من شركة 
مزية املرأة املعتدة )املحبوسة( وهذه املزية متيزت 
هبا الشركة التعاونية عن سائر الشركات العاملية.

كذلك أشار د. سيد حامد  اىل ان  الشركة ستطلق 
منتجات جديدة عقب عيد الفطر املبارك قال اهنا 
اجلميع  طموحات  وتليب  مميزة  منتجات  ستكون 
مجيع  حوسبة  سيشهد  العام  هناية  ان  موضحا 
بالشركة ضمن  والفنية  واالدارية  املالية  العمليات 
برامج اجلودة والتطوير اليت تنتهجها الشركة يف 

. مسريهتا احلافلة 

تواصل مسيرة التميز: 
فأكد مديرها  للشركة  املستقبلية  اما عن اخلطط 
العام د. سيد حامد حسن على اننا سنعمل على مزيد 
)االيزو(  بشهادة  نكتفى  ولن  والتميز   التطور  من 
وامنا سنواصل للحصول على املزيد من النجاحات 
املنتجات  من  مزيدا  ابتكار  على  العمل  خالل  من 

التامينية اجلديدة اليت تليب حاجة املواطنني. 

محفظة التمويل االصغر
ويواصل د. سيد حامد حسن املدير العام احلديث 
الوثيقة  التعاونية  الشركة  استحدثت  لقد  قائال: 
برنامج  اعتربها  اليت  األصغر  للتأمني  الشاملة 
افريقيا،  يف  الفريدة  الوثيقة  هي  العاملي  الغذاء 
العام قائال:  ويواصل د. سيد حامد حسن املدير 
إن الشركة التعاونية للتأمني كانت سباقة يف انشاء 
حمفظة التمويل االصغر اليت تساهم فيها )10( 
التمويل  المهية  وذلك  التأمني  جمال  يف  شركات 
على  اليت حترص  الدولة  سياسة  ولدعم  االصغر 

في إنجازجديد يعزز مسيرتها النامية والمتميزة

 الشــركة التعــاونية للتــأمين ُتتــوج بشهادة )االيزو( فى الجــودة والتميـز
حســن  حامــد  ســيد  د   : العــام  المديــر 
وابتــكار  العمــالء،  عــدد  فــي  زيــادة    :
الموجــود  وتحديــث  تأمينيــة  منتجــات 
الداخليــة  العمــل  بيئــة  فــي  وتحســن 

.. للشــركة 

 د سيد حامد حسن
المدير العام للشركة التعاونية  للتأمين
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اجناح برنامج التمويل االصغر وتوسيع االستفادة 
املختلفة . السودان  منها على نطاق واليات 

جملس  رئيس  حسني   علي  حممد  السيد/  وقال 
ادارة الشركة التعاونية للتأمني  ان حصول الشركة 
على  ويؤكد  للشركة  كبريا  فخرا  يعد  التعاونية 
قيادهتا  وواثقة يف ظل  ثابتة  تسري يف خطي  اهنا 
الرشيدة واشاد سيادته مبوظفي الشركة وادائهم 
املميز داعيا اىل مزيد من العمل ومعاجلة االخطاء 
مشيدا  مستقبال  لتالفيها  حتدث  ان  ميكن  اليت 
داخل  العمل  وبيئة  االداء  يف  املستمر  بالتحسن 

. الشركة 
جملس  عضو  الدين  تاج  اهلادي  السيد/  وقال 
ادراة الشركة ان حصول الشركة التعاونية للتامني 
متضي  الشركة  ان  يؤكد  )االيزو(  شهادة  على 

ببيئة  يتعلق  فيما  ومدروسة  ثابتة  خبطوات 
اىل   باالضافة  العمالء  واحتياجات  العمل 
طرحها  للمنتجات التامينية املتفردة واليت 
هتم كافة قطاعات الشعب السوداين وفق  

االسالمية. الشريعة  ضوابط 

دعوة لالهتمام بالتأمين 
غري  للتامني  العام   املدير  مساعد  وقال 

ادارة  ان  حمجوب  عمر  االستاذ  البحري 
التامني غري البحري ختتص بتأمني احلرائق 

اهلندسي  والتركيب  املقاولني  واخطار  والسرقة 
وغريها واكد على ضرورة االهتمام بالتامني فكثري 
من االفراد والقطاعات ال هتتم هبذا اجلانب بالرغم 
من امهية الكربي يف احلفاظ على هذه املمتلكات 
واملشاريع املختلفة من االخطار املتعددة داعيا إىل 
ضرورة تعميم الوعي التاميين على مستوى االفراد 
والدولة مشريا اىل متيز الشركة التعاونية بتأمني 
ملستثمرين  الكربي  الزراعية  املشاريع  من  عدد 
باالضافة اىل  السودان  عرب يف عدد من واليات 
تفرد الشركة يف تأمني حمصول القطن من مرحلة 

االنتاج إىل مرحلة التصدير. 

انتشــار التعاونيــة فــي كل واليــات 
الســودان :

االستاذة سلوي حممد عوض مساعد املدير العام 
للفروع وتطوير االعمال  اوضحت ان الشركة حققت 
جناحات متقدمة يف شيت املجاالت التامينية مما 
تقدمي  يف  االخرى  الشركات  على  تتميز  جعلها 
الشركة يف شيت  انتشار  ان  خدماهتا مشرية اىل 
عمالئها  حلاجة  استجابة  جاء  السودان  واليات 
ومسامهيها يف هذه املدن الوالئية لتقدمي اخلدمة 
اقتصادية  مبوارد  تتميز  اليت  الواليات  هذه  يف 
متنوعة واالن تنتشر افرع الشركة التعاونية يف مدن 
الدمازين   ، كسال   ، دنقال   ، وسنار  مدين  )ود 
الدامر  زالنجي ، الضعني ،ربك ،  الفاشر ،   ،
وشندي،  ،سنجة  االبيض  اجلنينة،  نياال،   ،
الفولة،  بورتسودان،كادقلي،  القضارف، 

. روابة(   وأم  النهود،  والدلنج،  أبوجبيهة، 
الفروع  من  عدد  انشاء  بصدد  الشركة  ان  كما 
تلبية  الواليات  وبقية  اخلرطوم  يف  اجلديدة 

. املناطق  هذه  الحتياجات 

ســــــرعة فــــــى منـــــــح مطالبـــات 
العمــالء:

البحري  للتــــــــــــأمني  العـــــام  املــدير  مســـــــــــاعد 
االستاذ حممد سايت على قال ان القطاع البحري 
حيتوي على جموعة ادارات )نقل داخلي وخارجي 
، صادرات ، طريان( موضحا ان الشركة حسب 
التصنيف العاملي موزعة بني التأمني البحري وغري 
االكتتاب  بعمل  تقوم  ادارات  تضم  كما  البحري 
التامني موضحا سرعة اجناز  واعادة  واملطالبات 
تسويقها  يف  تعتمد  فالشركة  للعمالء  املطالبات 
على  الشركة  تعمل  بل  العميل  خدمة  سرعة  على 
مسائلة املوظف يف حال تاخري املطالبة بعد اكتمال 
كافة االجراءات لذلك اي موظف يتاخر عن تسليم 
استيضاحه ومسائلته وهذه ما جعلت  يتم  العميل 
الشركة حتوز على ثقة العمالء والذين زاد اقباهلم 
فهي  للتامني  التعاونية   الشركة   التامني يف  على 
حريصة على تسليم العميل حقه دون تاخري ونعمل 
على سداد املطالبة كاملة وحل كافة االشكاليات وال 
يوجد حىت االن شكوي واحدة  مقدمة ضد الشركة 
االستراتيجة   هذه  ان  اىل  مشريا   ، املحاكم  يف 
مع  التعامل  يف  تتبعها  الشركة  عنها  اليت الحتيد 
الشركة بشكل  العمالء مشريا اىل منو رأس مال 
كبري خالل االعوام املاضية كما ان الشركة تعمل 
على  واضح  بشكل  تعتمد  وال  تأمينها  تنويع  على 
االخرى  الشركات  السيارات على عكس عدد من 
 %42 اىل  تصل  السيارات  على  التامني  فنسبة 

فقط، وهي أقل النسبة من القصوى اليت حددهتا 
هيئة الرقابة على التأمني و تبلغ 60% حبد أقصى.

مدير  موسى  بشري  فيصل  شرطة  العميد  وقال 
ادارة  ممثل  احلاويات  للجمارك  سوبا  ادارة 
تقدم  ظلت  الشركة  ان  للجودة  األعلى  املجلس 
على  حتوز  جعلها  مما  التامينة  اخلدمات  افضل 
اخلدمات  من  كبري  عدد  بتقدمي  العمالء  رضى 
ان  اىل  االسالمية مشريا  الشريعة  وفق  التامينية 
جهود الشركة يف التطوير واجلودة جعلها تتحصل 
حقيقة  اضافة  تعد  اليت  )االيزو(  شهادة  على 
التقدم والنجاحات للشركة  ودافع كبري ملزيد من 
مشريا اىل اهتمام الدولة باجلودة ونشر ثقافتها 
اجلمهورية  رئيس  اليه  دعى  ما  وهذا  املجتمع  يف 
املشري عمر البشري  يف عدد من املحافل متمنيا ان 
تتواصل الشركة  يف متيزها وتفردها وان حتزوا 
بقية الشركات حزو الشركة التعاونية للتامني .

إشادة بالتعاونية :
مدير  بشري  الطاهر  حممد  هبة  د.  أفادت 
بأن  ان  للجودة  االستشاري  املركز  عام 
الشركات  افضل  تعد من  التعاونية  الشركة 
يف تقدمي اخلدمات التأمينية وهذا ما ملسناه 
خالل فترة ال )4( اشهر من عملنا يف مراحل 
اشادات  وجدت  واليت  )االيزو(  شهادة  منح 
متعددة  كان اخرها شهادة املراجع اخلارجي الذي 
اشاد باالنظمة اليت تتبعها الشركة يف عملها مما 
اجلودة  يف  )االيزو(  شهادة  على  تتحصل  جعلها 
يف  التعاونية  للشركة  التوفيق  من  مزيد  متمنيتا 

اهلادفة. مسريهتا 
من جانبة اوضح مدير العالقات العامة واالعالم د. 
جعفر حممد عبد رب القران ان الشركة التعاونية 
للتأمني استطاعت خالل مسريهتا القاصدة طوال 
ما بني  ان متزج  والتميز  العطاء  )25( عاما من 
ومؤسسات  وبنوك  شركات  من  املسامهني  كبار 
ذات امكانيات اقتصادية عالية وما بني شرائح و 
التعاونيني  مثل)  املجتمع  دخال يف   اقل  قطاعات 
مما  اخل(  العمال،   ، السائقني   ، احلرفيني   ،
القى على عاتقها عبء تقدمي اخلدمات التامينية 
الشرائح  هذه  احتياجات  تليب  اليت  اجليدة 
هلذا  واستجابة  التامينية  اخلدمات  من  املختلفة 
التحدي من قبل االدارة العليا للشركة استطاعت 
الشركة ان تنال جائزة افضل شركة تأمني تكافلي 

. للعام 2011م  السودان  يف 
كما شهدت الشركة تطوير وحتسني يف بيئة العمل 
واالداري  املايل  االداء  وجتويد  وضبط  الداخلية  
وكانت نتيجة ذلك ان كسبت الشركة رضى العمالء 
واكتساب مسامهني جدد مما رفع من راس مال 
الشركة وزاد من حجم اكتتاهبا وجعلها حتوز على 
هذه شهادة االيزو الرفيعة اليت تعرب تتويج هلذه 
اجلهود اجلبارة اليت بذلت خالل مسرية الشركة 

يف ال)25( عاما املاضية .
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صور استالم جائزة أفضل شركة تأمين تكافلي في السودان للعام 2011م

صور الجمعية العمومية واالحتفال باليوبيل الفضي

صور شهادة الجودة

صور شهادة الجودة صور شهادة الجودة جانب من الحضور
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صورة شهادة )االيزو( فى الجــودة والتميـز
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ندوات

صالح كامل: األفراد يفضلون الصكوك اإلسالمية بحثا عن »الحالل« .. 
والمصارف للتربح من »الكعكة«

انتقد صاحل كامل، رئيس املجلس العام للمصارف 
أمناء  جملس  رئيس  اإلسالمية  املالية  واملؤسسات 
وقف اقرأ لإلمناء والتشغيل، دخول بعض املصارف 
خالل السنوات األخرية، يف جمال إصدار الصكوك 
املنفعة  عن  بالباحثني  إياهم  معتربًا  اإلسالمية، 
والكسب املادي مقابل تأصيل االقتصاد اإلسالمي 

يف القطاعات املالية.
وأضاف كامل على هامش مشاركته يف ختام أعمال 
ندوة الربكة لالقتصاد اإلسالمي الـ36 يف جدة، أن 
سبب إقبال األفراد على شراء الصكوك اإلسالمية 
يعود لكوهنم يبحثون عن احلالل، بينما أصحاب 
اليت  الصكوك  تلك  يصدرون  أصبحوا  املصارف 
يسموهنا باإلسالمية كي يترحبوا من ورائها وينوهبم 
»قسم من الكيكة«، وال يفعلون ذلك من باب تأصيل 

رسالة االقتصاد اإلسالمي يف التعامالت املالية.
وأضاف كامل »أنا ال أعمم، لكن غالبيتهم يفعلون 
األخرية يف  السنوات  يف  دخلوا  من  خاصة  ذلك، 
سوق الصكوك اإلسالمية، وباتوا ميتلكون مصارف 
ة  اجَلنَّ يف  ِرجل  وكأهنم  إسالمية،  وأخرى  ربوية 

ار«. النَّ وِرجل يف 
وواصلت جلسات ندوة الربكة لالقتصاد اإلسالمي 
يف نسختها الـ36 يف يومها الثاين واخلتامي جلستها 
تطوير  وكيفية  االستثمار  »واقع  بعنوان  الثالثة، 
أدواته يف املؤسسات املالية اإلسالمية«، معتربة أن 
حجر  اإلسالمية  باملصارف  االستثمار  إشكاليات 
الزاوية لعديد من املسائل والتحديات اليت تواجه 

الصناعة.
قضايا  حتويل  من  استغرابه  كامل؛  أبدى  كما 
املسلمني يف املصرفية اإلسالمية إىل مراكز التحكيم 
يف الغرب، رغم وجود مراكز للتحكيم داخل الدول 
فقط  مصرفان  يوجد  بينما  واإلسالمية،  العربية 
لقد  كامل،  وأضاف  وباريس.  لندن  يف  يتحاكمان 
ملجلس  تابع  للتحكيم  ديب  يف  مركز  بإنشاء  قمنا 
ولألسف  أعوام،  منذ عشرة  اإلسالمية  املصارف 
هناك مصارف ال تزال تتحاكم يف باريس ولندن، 
تأخذ  مل  والعربية  اإلسالمية  الدول  أن  إىل  الفتًا 
اجلوهر من اإلسالم، ما جعل التحاكم خارج دائرة 

العربية. البالد  والشرع يف  اإلسالم 
وأشار إىل أن غرفة جدة كانت من أوائل اجلهات 
جملسا  وأنشأت  التحكيم،  ألمهية  التفتت  اليت 
الغرف  جملس  واآلن  عاما،   25 قبل  للتحكيم 
السعودية حيذو حذوها بإنشاء جملس آخر للتحكيم 
مراكز  إنشاء  »رغم  أنه  إىل  الفتًا  الرياض،  يف 
عربية للتحكيم، ال تزال القضايا بني بعضنا بعضا 
لتحكيم  األجنبية ختضع  واملصارف  وبني عمالئنا 

أجنيب«.
املصارف  قطاع  يف  بالعاملني  يتعلق  وفيما 

على  تدلل  سلوكياهتم  إن  كامل  قال  اإلسالمية، 
وأحكام  تعاليم  لديهم من  أهنم غري مقتنعني مبا 
إسالمية؛ مشريا إىل أن املصارف اإلسالمية رغم 
أهنا إسالمية إال أهنا يف حالة اخلالفات واملنازعات 
مع عمالئها تذهب للتحاكم أمام اهليئات األجنبية 
وجود جملس حتكيم  متناسني  ولندن،  باريس  يف 
مشريًا  هناك،  احلكومة  مبساندة  ديب  يف  أنشئ 
إىل أن جملس التحكيم يف ديب على وشك اإلفالس 
بسبب عدم جلوء املتخاصمني يف قضايا املصارف 

إليه. اإلسالمية 
العقبات اليت تواجه املصرفية  وأشار إىل أن أهم 
املصارف  قوانني  حتت  تعمل  أهنا  اإلسالمية، 
املركزية العاملية، مشددًا على أنه ما مل تزل تلك 
العقبة، فلن حتل كثريا من املشكالت اليت تواجه 
اإلسالمية  واملصارف  ككل  اإلسالمي  االقتصاد 

خاص. بشكل 
كان  اإلسالمية،  املصارف  إنشاء  أثناء  أنه  وأبان 
املسؤولون فيها يشترطون على كل دولة أن تصدر 
حدث  مثلما  اإلسالمية،  باملصارف  خاصا  قانونا 
رضي  بينما  واألردن،  وديب  والسودان  مصر  يف 
أصحاب املصارف اإلسالمية بعد ذلك، بأن يعاملوا 
وفق النظام العام، وتنازلوا برضاهم عن هويتهم 

اإلسالمية.
ولفت كامل إىل أن »أصحاب املصارف اإلسالمية 
أصبحوا ال يتحرون احلالل، فيخرجون ميزانيات 
وأخرى  املركزية  للمصارف  واحدة  منفصلة، 
القاعدة  عن  وخرجوا  والدخل،  الزكاة  ملصلحة 
ويعتربون  غشاشني،  بذلك  ليصبحوا  األساسية، 
الغش شطارة والنصب فهلوه، رغم كوهنم مصارف 

إسالمية«.
من ناحيته، أوضح الدكتور عزالدين خوجة والدكتور 
تقدميهما حبثهما يف  الدين غريب، خالل  مجال 
استخدامها  عند  اإلسالمية  املصارف  أن  الندوة، 
لألموال يف جانب األصول، متتنع عن استخدامها 
عن طريق اإلقراض بفائدة، بل تلتزم بتوظيفها إما 

يف عمليات استثمار من أجل خلق ثروات جديدة أو 
تلك  انتقال  تيسري  أجل  من  التمويل،  عمليات  يف 
الثروات املوجودة، فتكون درجة املخاطرة منخفضة 
ومدهتا قصرية يف عقود التمويل خبالف املصارف 
األخرى التقليدية. وأوضحا أن الوساطة النقدية يف 
املصارف التقليدية، أثبتت فشلها على أرض الواقع، 
وعدم قدرهتا على املسامهة يف حتقيق التنمية يف 
املجتمعات، حيث إن عنصري القرض والضمان يف 
الوساطة ترتب عليهما سوء توزيع الثروة، وذلك عرب 
املزيد من إقراض األغنياء املليئني والقادرين على 
تقدمي الضمانات الكافية، واالبتعاد عن إقراض من 
سواهم من الناس، فيزداد األغنياء غىن والفقراء 
فقرا. وأضافا أن القطاع املصريف أصبح عبئا على 
املجتمعات واقتصاد الدول، فحدثت األزمات املالية 
واضطرت  االقتصاد،  ركود  إىل  وأدت  املتعددة، 
املصارف املركزية واهليئات املالية الدولية للتدخل 
ملعاجلة هذه األزمات يف مرات كثرية، فشددت من 
تعليماهتا ومعايريها االحترازية، وجلأت إىل معايري 
حيطة وحذر أكثر صرامة يف إدارة خماطر املصارف 
لضمان أموال املودعني ومحايتهم، حيث مل تستطع 
تلك املصارف االلتزام وحدها مبا تقدمت به من 

ضمان حلرفائها.
عن  ختتلف  اإلسالمية  املصارف  أن  إىل  وأشارا 
املصارف التقليدية، اليت تتجنب الوساطة النقدية 
القائمة على القروض بفائدة، ألن كل زيادة على 

ربا حمرم. القرض هي 
يف  االقتصادية  الوساطة  أن  املختصان،  ويرى 
املصارف اإلسالمية تقوم على أساس عقد الوكالة 
أو املضاربة عند مجع املوارد من أصحاب الفوائض 
ومها من عقود األمانة وليس من عقود الضمان، 
كما أهنا تقوم على استخدام تلك املوارد وتوظيفها 
وأنشطة  وسلع  خدمات  إىل  حتويلها  طريق  عن 
حقيقية مرتبطة باالقتصاد احلقيقي الفعلي لتلبية 

املختلفة. االقتصادية  الوحدات  حاجيات 
المصدر: صحيفة االقتصادية

من أعمال ندوة البركة الـ36 التي اختتمت أعمالها في جدة.  االقتصادية
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بحوث و دراسات

المقدمــــــــــة 

عزَّ  اهلل  ارتضاه  الَّذي  الفطرة  دين  هو  اإلسالم 
د صلَّى اهلل عليه وسلم،  دنا حممَّ ة سيِّ وجلَّ دينا ألمَّ
اْلَيــْوَم   ( وتعاىل:  سبحانه  يقول  كما  كافة  وللبشر 
َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِديَنُكــْم َوَأْتَمْمــُت َعَلْيُكــْم ِنْعَمِتــي َوَرِضيــُت 
َلُكــُم اإِلْســالَم ِديًنــا..(  وقوله سبحانه وتعاىل: )ِإَنّ 
ْســاَلُم(  وجعل سبحانه وتعاىل  يــَن ِعْنــَد اهلَلِّ اإْلِ الِدّ
البشر وخامت األنبياء حيث يقول اهلل  رضاه خلري 
ــن  مِّ َأَحــٍد  َأَبــا  ــٌد  ُمَحمَّ َكاَن  ــا  )مَّ وتعاىل  سبحانه 
 ُ ــنَي َوَكاَن اهللَّ ِبيِّ ِ َوَخاَتــَم النَّ ُســوَل اهللَّ َجاِلُكــْم َوَلِكــن رَّ رِّ

ــا(  . ــْيٍء َعِليًم ــُكلِّ َش ِب
رائع،  الشَّ تسخري  اإلسالم؛  دين  نعم  ومن   
فاستمتع  يبة،  والطَّ اسبة  املنَّ واألسباب  واألحكام، 
عمة الَّيت أمتها اهلل عزَّ وجلَّ على عباده  اس بالنِّ النَّ

اإلسالم.  يشملها  أْن  وتعاىل  سبحانه  وأراد 
باملعامالت  اس  النَّ  ومن هذا االستمتاع، استمتاع 
ة، وبأسس طيبة وفقا لشرائع اإلسالم.    بصفة عامَّ
ة أال وهو  وبرز لنا علم  من العلوم اإلسالميَّة اهلامَّ
االقتصاد اإلسالمي الَّذي يهتم جبوانب عديدة ومن 
أبرزها محاية النَّاس من األضرار، وأمواهلم من 

التَّلف والفقدان عرب العديد من أدواته.
ياق أخرج لنا الفقهاء مأجورين منوذجا  ويف هذا السِّ
طيبا أطلقوا عليه اسم: التَّأمني التَّعاوين اإلسالمي 

املبين على صيغة التَّربع.
أدوات  أهم  من  اإلسالمي  التَّأمني  منوذج  ويعترب 
االقتصاد اإلسالمي احلديثة، و مطلوب من العلماء 
راسة.   موذج باملزيد من الدِّ وهيئاهتم تناول هذا النَّ
دوة  وحبمد اهلل تعاىل لقاءنا هذا اليوم يف هذه النَّ
والبحوث  راسات  الدِّ إدارة  تبنتها  الَّيت  املباركة 
ويل التَّابع ملنظمة املؤمتر  مبجمع الفقه اإلسالمي الدُّ
يأيت يف  ذلك،  على  اهلل  أثاهبم  اإلسالمي جبدة 

التَّعاوين اإلسالمي.  بالتَّامني  االهتمام  جمال 
بكتابة  تكليفهم يل  على  أشكرهم  أْن  يفوتين  وال   

هذا البحث بعنوان – تطبيقات صيغة الوقف على 
اإلسالمي. التَّعاوين  التَّأمني 

إلنفاذ  تعاىل  اهلل  هداين  ما  أفعل  ذا  أنا  وها 
باحلجم  االلتزام  نفسي  على  آليت  وقد  تكليفهم، 
رأيتها. الَّيت  رورة  للضَّ جتاوزته  ي   ولكنِّ املحدد 

راسات  الدِّ على  البحث  هذا  إعداد  يف  واعتمدت 
 – واألوىل  واحدة  دراسة  وهي  وتقييمها  ابقة  السَّ
د  يخ القاضي حممَّ حسب علمي – أعدها فضيلة الشِّ
شاركوا  الَّذين  العلماء  وتعقيبات  العثماين  تقي 
ادسة  السَّ الربكة  ندوة  انعقاد  خالل  قاش  النِّ يف 
ديق  والعشرون جبدة. وهم فضيلة الربوفسري الصِّ
خمتار  يخ  الشِّ وفضيلة  رير،  الضَّ األمني  د  حممَّ
أبو غدة.  تار  كتور عبد السَّ الدُّ السالمي، وفضيلة 
و  الوصف،  مناهج  راسة  الدَّ هذه  يف  واتبعت 

االستنباط.  و  التَّحليل، 
املقدمة  هذه  على  يشتمل  فهو  راسة  الدِّ هيكل  ا  أمَّ
وثالثة فصول مثَّ جتزئتها إىل مباحث ومطالب ُثمَّ 

والتَّوصيات. االستنتاجات  حوت  خامتة 
راسة من صواب وتوفيق فهو  وما رشح من هذه الدِّ
بيل، وإْن  من امللك القدوس اهلادي إىل سواء السِّ
واسأله    . وجلَّ عزَّ  اهلل  فاستغفر  كذلك؛  يكن  مل 
تبارك وتعاىل جلمعنا هذا  أْن تتزنل علينا سكينته، 
فيمن  ويذكرنا  مالئكته،  حتفنا  رمحته،  وتغشانا 
األمي  النَّيب  على  وسلم  اهلل  وصلى  آمني  عنده. 

د صلَّى اهلل عليه وعلى آله وسلم.  دنا حممَّ سيِّ

  بحث بعنوان:          

أمين اإلسالمي تطبيقات صيغة الوقف في التَّ
تي تنظمها: الَّ

ابع  َـّ راســات والبحـــوث بمجمـــع الفقـــه اإلســالمي الـّدولي التـ إدارة الدِّ
لمنظمة المؤتمر اإلسالمي – جدة

يم:  إعداد وتقدِّ
د د حامد حسن محمَّ يِّ د. السَّ

أمين ة للتَّ عاونيَّ ركة التَّ المدير العام  - الشَّ
ودان 2014م الخرطوم – السُّ

gmail.com@Sayedhamid55
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»اســتكمال حبــث قضايــا  نــدوة  البحــث يف  )1( شــاركت هبــذا 

راســات  الدِّ إدارة  نظمتهــا  ــيت  الَّ اإلســالمي«  التَّعــاوين  التَّأمــني 

املؤمتــر  ملنظمــة  التَّابــع  اإلســالمي  الفقــه  مبجمــع  والبحــوث 

ــة  اإلســالمي وقــد انعقــدت النــدوة مبدينــة جــدة اململكــة العربيَّ

2014م. ديســمرب  شــهر  يف  ــعوديَّة  السُّ

)2( سورة املائدة، اآلية: )3(.

)3( سورة آل عمران، اآلية: )19(.

)4( سورة األحزاب، اآلية: )40(.
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ل الفصل األوَّ
تعريف موجز بصيغــُة الوقــِف

عريُف بالوقـِف: اَل: التَّ أوَّ
الوقُف من األنشطة واألعمال والتَّصرفات اخلريّية 
الَّيت  يبتغي هبا الفرد وجه اهلل تعاىل، وقد َعِرفه 
ارسه حتَّى اليوم،  عاتنا متَّ اإلسالم وما زالت جمتمَّ
أو  وزارات،  له  أْن جتعل  ول  الدُّ ببعض  ا حدا   ممَّ

وحدات حكوميَّة ُتعىن به، وبإدارته.

لغـوي: عريف الُّ ثانيا: التَّ
الوقف لغـة: هو احلبس، ويقال أوقف داره، أو ماله 
وجه  صها يف  وخصَّ داره  أي حبس  اهلل؛  سبيل  يف 

الربِّ  ويقال أيضا التَّحبيس، أو التَّسبيل .

عريف االصطالحـي: ثالثا: التَّ
عزَّ  هلل  ملكا  وجعُله  ملكه،  من  شيء  إخراج  هو 
. وهو عند مجهور  ، موقوفا يف وجه اخلري   وجلَّ
املذهب احلنفّي »حبس مال ميكن االنتفاع به، مع 
الواقف  التَّصرف يف رقبته من  بقاء عينه، بقطع 
وغريه، على مصرف مباح موجود- أو بصرف ريعه 
على جهة بٍر و خرٍي – تقربا  إىل اهلل تعاىل. وعليه 
خيرج املال عن ملك الواقف، ويصري حبيسا على 
حكم ملك اهلل تعاىل، وميتنع على الواقف تصرفه 
ا  أمَّ  . الوقف«  على جهة  بريعه  التَّربع  وُيلزم  فيه، 
مملوكة  منفعة  املالك  جعل   « فهو:  املالكيَّة  عند 
كدراهم،  غلته  جعل  أو  بأجرة،  مملوكا  كان  ولو 
إنَّ  أي  املُحبَّس.  يراه  ما  ة  مدَّ بصيغة،  ملستحق، 
ي، ويتربع  املالك حيبس العني عن أي تصرف متليكِّ
بريعها جلهة خريية، تربعا الزما، مع بقاء العني 
مان، فال  الزَّ الواقف، مدة معينة من  على ملك 
يشترط عندهم فيه التَّأبيد . والوقف عند احلنابلة  

هو: »حتبيس األصل وتسبيل املنفعة« وهو مستحب 
افعيَّة فيقول اإلمام النووي : »هو  ا الشَّ عندهم. أمَّ
بقطع  عينه  بقاء  مع  به  االنتفاع  مال ميكن  حبس 
التَّصرف يف رقبته وتصرف منافعه إىل الربِّ تقربا 

إىل اهلل تعاىل« .

ة الوقـف: رابعا: مشروعيَّ
إالَّ  اإلسالميَّة؛  ريعة  الشَّ أحكام  يف  مشروع  الوقف 
الوقف  يعرفون  ال  كانوا  جاهليتهم  يف  العرب  أنَّ 
مكارم  من  د  بالعديِّ اتسموا  أنَّهم  من  غم  الرَّ على 
األخالق. ونعلم أنَّ مكارم األخالق يف اإلسالم هلا 
أبو  روى  ذلك  ويف  أنَّها حموره.  شأن عظيم حيث 
هريرة رضي اهلل عنه أنَّ رسول اهلل صلَّى اهلل عليه 
 . األخالق«  م صاحلي  أُلمتَّ بعثت  »إنَّما  قال:  وسلم 

ُخُلٍق َلَعلى  »َوِإَنَّك  تعاىل:  ويقول اهلل 
. إذن عرف العرب الوقف بعد اإلسالم. َعِظيٍم« 

وجاء يف احلديث عن أيب هريرة رضي اهلل عنه 
أنَّ رسول اهلل صلَّى اهلل عليه وسلم قال: »إذا مات 

قة العبد انقطع عنه عمله إالَّ من ثالث:  صد
له«  جارية، وعلم ينتفع به، أو ولد صاحل  يدعو 

دقة اجلارية هي الَّيت يسميها الفقهاء وقفا. والصَّ

وُروي عنه أيضا صلَّى اهلل عليه وسلم عن عبد اهلل 
بن عمر رضي اهلل عنهما أنَّه قال: »أْن عمر     أصاب 
أرضا من أرض خيرب، فقال عمر يا رسول صلَّى 
اهلل عليه وعلى آله وسلم: أصبت أرضا خبيرب، مل 
أصب قط ماال أنفس عندي منه، فما تأمرين؟ فقال 
صلَّى اهلل عليه وسلم: إْن شئت حبست أصلها – أي 
وقفتها يف سبيل اهلل – وتصدقت هبا،  وتصدق 
ُث، يف  ُتورَّ ُتباُع، وال ُتوهُب، وال  هبا عمر على أال 
بيل،  قاب، وابن السَّ الفقراء، وذوي القرىب، والرِّ
يف، ال جناح – أْي ال إُثمَّ – على من وليها  والضَّ
أْن يأكل منها، أو يطعم صديق باملعروف غري متأثٍل 

ٍل فيه ماال   وِّ أْي غري متكسب فيه ماال، أوغري متمَّ
ل متأثٍل ماال . وِّ منها ماال، ويف لفظ متمَّ

روى  حيث  األنصاري،  طلحة  أيب  وقف  كذلك 
يخان عن أنس رضي اهلل تعاىل عنه أنَّه قال:  الشِّ
كان أبو طلحة رضي اهلل عنه أكثر األنصار باملدينة 
ماال من النَّخل، وكان أحبُّ أمواله إليه »َبْيُرَحاَء« – 
بستان من خنيل – وكانت مستقبلة املسجد، وكان 
رسول اهلل صلَّى اهلل عليه وسلم يدخلها، ويشرُب 
نزلت  ا  فلمَّ  – عذب  أْي   - طيب،  فيها  ماء  من 
ا ُتِحبُّوَن«  قام  آية » لن َتَناُلوْا اْلِبرَّ َحتَّى ُتنِفُقوْا ِممَّ
أبو طلحة إىل رسول اهلل صلَّى اهلل عليه وسلم 
فقال: يا رسول اهلل إنَّ اهلل تبارك وتعاىل يقول: » 
ا ُتِحبُّوَن«، وإنَّ أحبَّ  لن َتَناُلوْا اْلِبرَّ َحتَّى ُتنِفُقوْا ِممَّ
أموايل إيلَّ »َبْيُرَحاَء« وإنَّها صدقة هلل تعاىل، أرجو 
برها وُذخرها – أْي أرجو خريها وأجرها – عند 
اهلل تعاىل، فضعها يا رسول اهلل حيث أراك اهلل. 
بٍخ –  وسلم:  عليه  اهلل  اهلل صلَّى  رسول  له  فقال 
مال  ذلك  رابح،  مال  ذلك  هذا –  أحسن  ما  أْي 
جتعلها  أْن  أرى  إنِّي  قلت،  ما  وقد مسعت  رابح، 
يف األقربني.  فقال أبو طلحة أفعل يا رسول اهلل، 

مها أبو طلحة يف أقاربه، وبين عمه« .  وهذا فقسَّ
احلديث يدلُّ على جواز الوقف على األهل و األقارب 

ة. العام يكون بصفة عامَّ ة، والوقف  بصفة خاصَّ
أرض  كانت  اإلسالم  يف  وقف  صدقة  أول  إنَّ 
النيب  أوصى هبا صاحبها إىل  والَّيت  »خمرييق«   
الة  الصَّ عليه  فوقفها  وسلَّم،  عليه  اهلل  صلى 
باملدينة  دقة  الصَّ بأرض  ُتعرف  وكانت  الم،  والسَّ
املنورة، وهي من طريق املدينة مشال شرق جامع 

. ذر  أيب 
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ابــوين، فقــه املعامــالت، املكتبــة العصريــة،  ــد علــي الصَّ )5( حممَّ

بريوت،1428هـــ - 2007م، صفحــة: 90. ونشــري هلــذا املرجــع  يف 

ابــوين، فقــه املعامــالت. العــزو الالحــق بالصَّ

حيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، دار الفكر،  )6( أ. د. وهبة الزُّ

دمشق، ط: 4، 1425هـ  2004م، صفحة: 7599/10. ونشري 

حيلي، الفقه  هلذا املرجع يف العزو الالحق ب أ.د. وهبة الزُّ

اإلسالمي وأدلته.

ابوين، فقه املعامالت، صفحة: 91. )7( الصَّ

حيلــي، الفقــه اإلســالمي وأدلتــه، صفحــة:10/  )8(أ.د. وهبــة الزُّ

.7601

)9( املرجع نفس، 7602/10.

بــن  عبــداهلل  ــد  حممَّ أيب  يــن  الدِّ موفــق  اإلمــام  ــيخ  الشِّ  )10(

أمحــد بــن قدامــة، املغــين والشــرح الكبــري، دار الفكــر، بــريوت، 

1404هـــ 1984م، ط:1، صفحــة: 206/6 . ونشــري هلــذا املرجــع 

بابــن قدامــة، املغــين.

يــن أبــو زكريــا حيــي بــن  )11( هــو: اإلمــام احلافــظ حمــي الدِّ

نــوى  بلــدة  إىل  وينســب  الدمشــقي،  ــافعّي  الشَّ ــووي  النَّ شــرف 

676هـــ. عــام  وتفــيَّ  بســوريا،  ّحــْوران  مبنطقــة 

ــة واالفتــاء، جملــة البحــوث  ــة للبحــوث العلميَّ ئاســة العامَّ )12( الرِّ

يــاض، 1413هـــ، الصفحــة: 194/36، )إصــدار  اإلســالميَّة، الرِّ

ــت للمجلــة( الكتــروين علــى النَّ

األدب  البخــارّي،  إمساعيــل  بــن  ــد  حممَّ اهلل  عبــد  أيب   )13(

دار احلديــث،  العزيــز اجلنــدّي،  عبــد  فريــد  املفــرد، حتقيــق 

القاهــرة، 1426ه – 2005م، حديــث رقــم 273، صفحــة: 74. 

ونشــري هلــذا املرجــع يف العــزو الالحــق  بالبخــارّي، األدب املفــرد.

)14( سورة القلم، اآلية: )4(.

)15( البخارّي، األدب املفرد، حديث رقم 38، صفحة: 20.

)16( وهو عمر بن اخلطاب.

ابــوين، فقــه  )17( ابــن قدامــة، املغــين، صفحــة: 193/6.  و الصَّ

املعامــالت، صفحة: 94.

ــوكايّن، نيــل األوطــار،  ــد الشُّ ــد بــن علــي بــن حممَّ )18( حممَّ

ــة  لكــة العربيَّ عــوة واإلرشــاد باملمَّ ــة والدَّ رئاســة إدارة البحــوث العلميَّ

حيلــي،  يــاض. صفحــة: 127/6. وأ.د. وهبــة الزُّ ــعودية، الرِّ السُّ

الفقــه اإلســالمي وأدلتــه، صفحــة: 10/.7601. وغــري متأثــٍل فيــه 

ــه مــاال أْي غــري متكســب منهــا مــاال  مــاال ,أيضــا غــري متمــول في

كالمهــا يعنيــان غــري متكســب منهــا مــاال

)19( سورة آل عمران، اآلية : )92(.

كاة علــي األقــارب،  )20( صحيــح البخــارّي ، بــاب رقــم 44،  الــزَّ

حديــث رقــم 1461. 

ــار اليهــود، أســلم رضــي اهلل  ــر أحب )21( خمــريق هــو احــد أكاب

ــبت ليعــظ قومــه، وســأل عــن رســول اهلل  عنــه، وخــرج يــوم السَّ

صلَّــى اهلل عليــه وســلم فقيــل لــه: لقــد خــرج إىل  أحــد حلــرب 

أعدائــه مــن قريــش، فطلــب مــن قومــه اخلــروج ملســاعدة رســول 

ــى اهلل عليــه وســلم، كمــا هــو العهــد بينهــم وبينــه، فأبــوا  اهلل صلَّ

إعانتــه، فدخــل بيتــه، ولبــس عــدة احلــرب، ومحــل ســالحه، 

ــه لرســول  ــا مــُت يف خروجــي هــذا، فمــايل كل ــه: إذا أن وقــال ألهل

ــى قتــل،  اهلل صلَّــى اهلل عليــه وســلم، وقاتــل رضــي اهلل عنــه حتَّ

فقــال رســول اهلل صلَّــى اهلل عليــه وســلم: » خمــريٌق ســابُق يهــود« – 

أي ســابقهم إىل اإلســالم رضي اهلل عنه- ووقف رســول اهلل صلَّى 

ــق«  ــه هبــا » خمريي ــيت أوصــي ل ــه وســلم هــذه األراضــي الَّ اهلل علي

ابــوين، فقــه  فكانــت أول وقــٍف يف اإلســالم.  نقــال عــن كتــاب الصَّ

املعامــالت صفحــة: 92.

ابوين ، فقه املعامالت، صفحة: 92. )22( الصَّ

16
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خامسًا: أركـان الوقـف   :
 للوقف أركان كسائر العقود، وهي:

دقة،  1. الواقف :  وهو الشخص الذي ُيوقف الصَّ
اهلل  لوجه  حيبسه  أي  اخلري؛  ألعمال  الوقف  أو 

تعاىل.
2. املوقوف عليـه:  وهو املنتفع من الوقف.

العقار،  مثاًل  الوقف:  موضوع  وهو  املوقوف:    .3
احلصان. الح،  السِّ

يء  كن: ماال يتمُّ الشَّ يغة:  باعتبار أنَّه الرُّ 4. الصِّ
إالَّ به سواء أكان جزءا منه، أم ال. إالَّ أنَّ احلنفّية 
واحلنابلة ال يشترطون لصحة الوقف َقُبول املوقوف 
عليه سواء كان املوقوف عليه معينا، أم غري معني.

سادســًا: أنـــواع الوقــف :الوقــف 
نوعـان  :

1. الوقُف اخلريّي: وهو ما يوقفه الواقف ألعمال 
ة معينة؛  اس ولو ملدَّ ة، ولكافة النَّ اخلري بصفة عامَّ
كوقف املستشفيات، واملدارس وما كان يف معناها.

ى أحيانا بالوقف األهلي،  2. الوقف الذرّي:  ويسمَّ
ومن  وأقربائه،  أهله  يف  الواقف  يوقفه  ما  وهو 
طلحة  أيب  كوقف  بعده؛  من  ذريته  من  يتناسلون 

حديثنا. يف  م  تقدَّ الَّذي 

سابعًا: محـل الوقف   :
1. العقـار:  وَيِصحُّ وقف العقار من أراٍض ومباٍن، 

وما كان يف معىن ذلك.
احلنفّية  عدا  الفقهاء  مجهور  اتفق  املنقـول:   .2
املسجد:  حاجيات  مثال:  املنقول  وقف  جواز  على 
راج، واحلصري، والفرس، وأنواع  كالقنديل، والسِّ
راهم  والدَّ نانري  والدَّ واألثاث،  والثِّياب،  الح،  السَّ
مستقاًل  املوقوف  أكان  سواًء    - النُّقود  أي   –
بذاته، أو تابعا لغريه من العقار. وجيوز أْن يكون 

مؤقتا. أو  مؤبَّدا،  الوقف 
يقبل  ال  أنَّه  امسه  من  ويظهر  املشاع:   وقف   .3
ة  كاحلصَّ كِل؛   ضمن  سهم  أو  ة،  كحصَّ القسمة 
يارة، أو العمارة ألنَّ الوقف كاهلبة؛ وهبة  من السَّ
املشاع غري القابلة للقسمة جائزة. وهو جائز عند 
اجلمهور باستثناء املالكيَّة ألنَّهم يشترطون احلوز  
وهو ما ال ميكن أْن يتمَّ فيما ال يقبل القسمة وهو 

املشاع. الوقف 
مقرر  »حق  هو  واالرتفاق  االرتفاق:  حق  وقف   .4
عند  جيوز  وهو    ، آخر«  عقار  ملنفعة  عقار  على 
دون  ار  الدَّ أعلى  وقف  حنو  واحلنابلة  افعّية،  الشَّ
جيوز  عينان  باعتبارمها  وبالعكس،  أسفلها 
ال  األحناف  أنَّ  إالَّ   أحدمها،  وقف  أو  وقفهما، 
يصح عندهم ذلك؛ ألنَّه من احلقوق املاليَّة؛ مثل 
حق التَّعلي وباقي حقوق االرتفاق؛ ألنَّ احلق ليس 

عندهم. مبال 
أحد  ولة  الدَّ لِّك  متَّ أْن  وهو  االقطاعات:  وقف   .5
الوفاء مبا  األشخاص قطعة أرض الستغالهلا مع 
يصحُّ  ال  هنا  والوقُف  من ضرائب.  عليها  يفرض 

خص الَّذي اقتطعت  ألنَّ األرض ليست مملوكة للشَّ
له.

6. وقف أراضي احلوز: واحلوز هي أرض مملوكة 
حدا  ا  ممَّ استغالهلا،  عن  عجزوا  ألشخاص  
على  احلصول  هبدف  باستغالهلا  القيام  ولة  بالدَّ
وقفها  يصحُّ  ال  وهذه  عليها.  املقررة  ريبة  الضَّ
لكها بواسطة احلكومة، إذ أنَّ ملكها يظلُّ  لعدم متَّ

استغالهلا. عن  عجزوا  الَّذين  ألصحاهبا 
احلاكم  صه  خيصَّ ما  وهو  األرصاد:   وقف   .7
من أراٍض تقام عليها املدارس، واملصحات. وقد 
ولكن  ة،  العامَّ الوالية  أنَّ هذا جائز حبكم  عرف 

وقفا. ال  أرصادا  ى  يسمَّ
8. وقف املرهون: عند مجهور الفقهاء ال جيوز، 
اهن  غري أنَّ احلنفّية جيوزونه إذ يصح عندهم للرَّ
وقف املرهون؛ ألنَّه ميلكه، لكن يبقى حق املرهتن 

باملرهون. متعلقا 
األحناف  عند  وهو  املؤجرة:   العني  وقف   .9
العني  ميلك  ال  املستأجر  ألنَّ  جيوز؛  ال  واحلنابلة 
تة  املؤجرة، ألنَّهم يشترطون التَّأبيد، واإلجارة مؤقَّ

مؤبدة. غري 

ثامنًا: شروط الوقـف  :
يقول  كأْن  تعليقه  يصحُّ  وال  منجزا،  يكون  أْن   .1
تاء فأرضي وقف، أو إْن رجع  الواقف: إذا جاء الشِّ

وقف. فبستاين  فالن 
جوع  2. عدم االقتران بشرط باطل: كاشتراطه الرُّ
رط  مىت شاء، أو أْن يبيعه مىت شاء؛ ألنَّ هذا الشَّ

ضد مقتضى الوقف.
هذا  يقول:  كأْن  املصرف  أو  اجلهة،  تعيني   .3

اخل.  ... الب  للطُّ أو  للفقراء،  وقف  العقار 

تاسعًا: حكـم شرط الواقف   :
ما يشترط يف الواقـف حتَّى يكون الوقف صحيحا:

ا مالكا، وبذا خيرج وقف  1. أْن يكون الواقف حرَّ
العبد ومال الغري مبا يف ذلك املال املغصوب.

2. أْن يكون الواقف عاقاًل.
3. أْن يكون الواقف بالغا.

عليه  حمجور  غري  رشيدا  الواقف  يكون  أْن   .4
هو  وهذا  بالويل.  ولو  غفلة  أو  فلس،  أو  بسفه، 
صحة  يرون  األحناف  أنَّ  غري  اجلمهور،  مذهب 
ائنني، فعدم  وقف املدين واملفلس بشرط إجازة الدَّ
نفاذ عندهم ال شرط صحة. احلجر عليه شرط 

اني الفصل الثَّ
علــى  الوقـــف  صيغـــة  تطبيقـــات 

اإلســالمي أميــن  التَّ صناعـــة 
حممد  القاضي  يخ  الشِّ فضيلة  باملبادرة  انفرد 
على  الوقف  تطبيق صيغة  العثماين مبقترح   تقي 
خدمات التَّأمني اإلسالمي، وكان ذلك عرب حبثه 
على  التَّكافلي  التَّأمني  تأصيل   »: بعنوان  م  القيِّ
اعية إليه« شارك به يف  أساس الوقف واحلاجة الدَّ
انعقدت الَّيت  اإلسالمي  لالقتصاد  كة  الربِّ ندوة 

العربيَّة  لكة  باملمَّ  – جـدة   – اهليلتون  بفندق 
10-11/أكتوبر/2005م،  الفترة  يف  عوديَّة  السُّ
كتور  الدُّ فضيلة  بتحفظ   املقترح   على  وافق  كما 

. أبوغدة  تار  السَّ عبد 
يخ القاضي/  وفيما يلي نستعرُض حبث فضيلة الشِّ

د تقي العُثماين على النَّحو الَتايل: حممَّ

ل المبحث األوَّ
كافلي أمين التَّ مهام شركة التَّ

شركات  إنَّ  العثماين:  تقي  يخ   الشِّ فضيلة  يقول 
التَّأمني التَّكافلي القائمة اآلن، مؤسسة على اآليت:

شركة  بتكوين  املسامهني  من  جمموعة  يقوم   «
ى شركة التَّكافل، أو شركة التَّأمني  مسامهة تسمَّ
ركة تقوم باملهام  اآلتية: اإلسالمي، وإنَّ هذه الشَّ

طاليب  من  وتطلب  التَّأمني،  تنشئ حمفظة   )1(
التَّأمني )املستأمنني( أْن يتربعوا بأقساط التَّأمني 
يتمُّ  اليت  واألنظمة  اللَّوائح   املحفظة حسب  هلذه 
هي  املحفظة  هذه  وأنَّ  ركة.  الشَّ ِقبل  من  إعالهنا 
الَّيت تقوم بدفع التَّعويضات إىل املستأمنني حسب 

اللوائح. روط املعلنة يف تلك  الشَّ
و دورها  التَّأمني،  ركة ال متلك حمفظة  الشَّ  )2(
إنشاء  يف  ينحصر  املحفظة  إلدارة  سبة  بالنِّ
ومصاريفها  وعوائدها،  ألمواهلا  مستقل  حساب 
ويكون  وفوائضها.  منها،  املدفوعة  والتَّعويضات 
ركة  الشَّ حساب  عن  منفصاًل  احلساب  هذا 
أجرة  تتقاضى  أْن  ركة  للشَّ وجيوز  كاماًل.  فصاًل 
بعض  ولكنَّ  اخلدمات.  هذه  مقابل  املحفظة  من 

ِعَوض.  بدون  اخلدمات  هذه  ي  تؤدِّ ركات  الشَّ
ركة تقوم باستثمار أموال املحفظة على  )3( إنَّ الشَّ
مضاربة،  فيها  وتكون  رعّية  الشَّ املضاربة  أساس 
ركة يف وعاء  وتكون املحفظة رب املال. وتضخُّ الشَّ
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الفقــه اإلســالمي وأدلتــه، صفحــة:  حيلــي،  الزُّ )23( د. وهبــة 

.7606/10

ابوين، فقه املعامالت، صفحة:  91. )24( الصَّ

حيلــي، الفقــه اإلســالمي وأدلتــه، صفحــة:  )25( . د. وهبــة الزُّ

.7610/10

)26( املرجع نفسه، صفحة: 7610/10.

)27( أي امللكية.

ــد رواس قلعــة جــي ود.حامــد قنيــيب، معجــم لغــة  )28( أ.د. حممَّ

بــدون  الفقهــاء، إدارة القــرآن والعلــوم اإلســالمَية، كراتشــي، 

تاريــخ، صفحــة : 53. ونشــري هلــذا املرجــع يف العــزو الالحــق 

مبعجــم لغــة الفقهــاء.

ابوين، فقه املعامالت، صفحة: 102. )29( الصَّ

حيلــي، الفقــه اإلســالمي وأدلتــه، صفحــة:  )30( أ.د. وهبــة الزُّ

.7625/10

ــذي  الَّ التكافلــي«  التأمــني  »ُأســس  بعنــوان:  حبثــه  انظــر   )31(

ــر اخلامــس لالحتــاد العاملــي لشــركات التَّكافــل  شــارك بــه يف املؤمتَّ

ة الــذي انعقــد بدمشــق يف 2006/5/11م. والتَّأمــني اإلســالميَّ

)32(  راجع حبث فضيلته صفحة : 9.
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فتستحق  أيضا  ماهلا  رأس  من  جزءا  املضاربة 
رحبها مضافا إىل ما تستحقه بصفة املضارب.

بتزايد  مبالغها  تتزايد  التَّأمني  حمفظة  إنَّ   )4(
استثمار  من  تكسبها  الَّيت  وبالعوائد  املستأمنني، 
ركة، فإْن بقى  أمواهلا على أساس املضاربة مع الشَّ
املستأمنني حسب  إىل  التَّعويضات  دفع  بعد  شيء 
ى الفائض التَّأميينَّ فإنَّ  روط، وهو الَّذي يسمَّ الشَّ
حسب  املستأمنني  على  ركة  الشَّ توزعه  منه  جزءا 

لذلك. املنظمة  الَّلوائح 

اني المبحث الثَّ
شــركات  بيــن  ــة  الجوهريَّ الفــروق 
أميــن  التَّ وشــركات  كافــل  التَّ

ــة يَّ قليد لتَّ ا
أنَّ  إليه فإنَّ فضيلته يرى  املشار  من خالل حبثه 
التِّجاري  والتَّأمني  اإلسالمي  التَّأمني  بني  الفروق 

يلي:- فيما  تتمثَّل 
)1( إنَّ حمفظة التَّأمني ليست مستقلة من أموال 
ركة  شركة التَّأمني التَّقليدي وإنَّما تكون مملوكة للشَّ

خبالف شركات التَّكافل.
معاوضة  عقد  التَّقليدي  التَّأمني  عقد   )2(
إىل  التَّأمني  أقساط  الوثيقة  حامل  يدفع  مبوجبه 
التَّأمني، عند  ركة مبالغ  الشَّ له   ركة، وتدفع  الشَّ
ا  أمَّ هلا.  اململوكة  أمواهلا  من  روط  الشَّ توافر 
يتربعون  فيها  املستأمنني  فإنَّ  التَّكافل،  شركات 
باألقساط إىل حمفظة التَّأمني، و تتربع هي إليهم 

شروطها. حسب  بالتَّعويضات 
)3( األرباح احلاصلة من استثمار األقساط كلها 
ركة ألنَّ األقساط  مملوكة يف التَّأمني التَّقليدي للشَّ
مملوكة هلا، وال حق للمستأمنني يف هذه األرباح. 
ا ما يستحقونه من مبالغ التَّأمني، أو التَّعويضات  أمَّ
ن عليها؛ فإنَّما يستحقونه حبكم  عند األضرار املؤمَّ
يف  مسامهون  أنَّهم  حيث  من  ال  التَّأمني،  عقد 
أرباح  فإنَّ  التَّكافل،  شركات  خبالف  االستثمار. 
وإنَّما هي  ركة،  للشَّ ليست مملوكة  فيها  األقساط 

للمستأمنني. اململوكة  التَّأمني  مملوكة ملحفظة 
)4( ال يستحقُّ املستأمنون يف التَّأمني التَّقليدي أيِّ 
بأسره مملوك  فإنَّه   ، التَّأميينَّ الفائض  ة يف  حصَّ
بح املقصود هلا من وراء عمليات  ركة، وهو الرِّ للشَّ
كله  فالفائض  التَّكافل،  شركات  يف  ا  أمَّ التَّأمني. 
على  منه  أو جزُء  كله،  ويوزع  للمحفظة،  مملوك 

املستأمنني.

الث المبحث الثَّ
لعمليــات  ــرعي  الشَّ كييــف  التَّ

فــل كا لتَّ ا
فيقول  التَّكافل؛  لعلميات  رعّي  الشَّ التَّكييف  ا  أمَّ

: ذلك  يف  فضيلته 
1- مل تتفق مواقف العلماء  على التَّكييف الفقهّي 
لعمليات التَّكافل، وال يزال اخلالف فيه قائما حتَّى 

اآلن.
أنَّ  هو:  اخلالف  هذا  مردُّ  فضيلته  ويرى   -2

ثالثة:- أمور  يف  ص  تتلخَّ التَّكافل  عمليات 
حمفظة  إىل  الوثيقة  حامل  ِقبل  من  التَّربع   ) أ 

لتَّأمني. ا
ب( دفع املحفظة مبالغ التَّأمني إىل حامل الوثيقة 

روط. عند توافر الشَّ
، أو جزء منه إىل محلة  ج( عودة الفائض التَّأميينَّ

الوثائق.
فعات  الدَّ هذه  من  دفعة  كلُّ   « فضيلته:  يقول  ُثمَّ   
الَّلوائح الَّيت  افع حبكم العقود، أو  الزمة على الدَّ
»ما هي  يتساءل فضيلته:  و  العمليات«  هذه  تنظم 
وكيف  الفقهيَّة؟  احية  النَّ من  فعات  الدَّ هذه  صفة 
ما  كان  وإْن  اإللزام؟  صفة  فعات  الدَّ هذه  تكسب 
عند  إليه  يرجع  فكيف  هبة،  الوثيقة  حامل  يدفع 

الفائض؟. توزيع  عند  أو  التَّعويض، 

ابع المبحث الرَّ
أميــن اإلســالمي  تكييــف عقــد التَّ
ــواب  الثَّ هبــة  أســاس  علــى 
والمحظــورات المترتبــة علــى هــذا 

كييــف لتَّ ا
عمليات  كيَّف  الُكتَّاب   بعض  أنَّ  فضيلته  ذكر    
ر  املُعبَّ الِعَوض،  التَّكافل على أساس اهلبة بشرط 

عنها هببة الثَّواب عند كثري من الفقهاء: فقالوا   
ما يدفعه حامل الوثيقة إىل املحفظة هبة بشرط 
أْن تِعَوضه املحفظة بالتَّعويض التَّأميين عند توافر 
ولكن   . التَّأميينَّ الفائض  من  وجبزء  روط،  الشَّ
واب؛  تكييفه على أساس هبة الثَّواب بعيد عن الصَّ
فيها  اشترط  إذا  اهلبة  بأنَّ  صرحوا  الفقهاء  ألنَّ 
أما  البيع.  أحكام  مجيع  تأخذ  فإنَّها  الِعَوض 

انتهاًء. وبيع  ابتداًء  هبة  فيجعلوهنا  احلنفيَّة 
وقد استند فضيلته على  رأي احلنفّية  من كتاب 

قائق ( ،  للمذهب احلنفّي، وهو كتاب)كزن الدَّ
أي فهو: » اهلبة بشرط الِعَوض هبة ابتداًء  ا الرَّ أمَّ
وتبطل  الِعَوضني،  يف  التَّقابض  فيها  فيشترط 
وية  الرُّ بالعيب وخيار  فتردُّ  انتهاًء،  بيع  بالُشيوع، 
فقهاء  أنَّ  إىل  فضيلته  وأشار  بالُشفعة«.  وتؤخذ 
آخرون من األحناف، وذكر منهم ُزفر   ؛ يرون أنَّ 

وانتهاًء. ابتداًء  بيعا  الِعَوض  اهلبة بشرط 
أيضا استند فضيلته على  رأي للمالكيَّة نقاًل عن 
اب   املعروف مبواهب اجلليل، فقال:  كتاب احلطَّ
بشرط  جتوز  اهلبة  أنَّ  أي  الثواب  شرط  وجاز   «
ال.  أم  يريد،  الَّذي  الثواب  أكان  وسواء  الثَّواب، 
ا إذا عينه فقالوا: إنَّها جائزة، وهي حينئذ من  أمَّ

البيوع.
قال يف التَّوضيح كما لو قال: أهبها لك مبائة دينار 

ويشترط يف ذلك شروط البيع«  .
افعّي فقد استند فضيلته  ا عن املذهب الشَّ       أمَّ

يب   اخلطَّ ربييّن  الشِّ ذكره  ما  كتاب على  يف 

شخٌص  وهب  »ولو  به:  جاء  الَّذي  املحتاج  مغين 
هذه  كوهبتك  عليه،  معلوم  ثواب  بشرط  شيئا 
العقد  هذا  صحة  فاألظهر  كذا،  تثيبين  أْن  على 
فيصبح  معلوم  مبال  معاوضة  فإنَّه  للمعىن  نظرا 
إىل  نظرا  بطالنه  والثَّاين  بعتك،  قال:  لو  كما 
اللفظ لتناقضه، فإنَّ لفظ اهلبة يقتضي التَّربع، 
املعىن. فعلى  حيح نظرا إىل  الصَّ بيعا على  ويكون 
هذا تثبت فيه أحكام البيع من الُشفعة واخليارين 

  . وغريمها  
كذلك استند على رأٍي للحنابلة الذي نقله فضيلته 

للبهويت  القناع  كشاف  كتاب  جاء من  الَّذي 
ِعَوضا  أي اهلبة-  فيها -  الواهب  :«وإْن شرط  به 
معلوما صارت اهلبة بيعا يثبت فيها خيار املجلس 

شقصا  املوهوب  كان  إْن  فيها  ويثبت  وحنوه، 
التَّساوي  .... ووجوب  بالعيب  دِّ  كالرَّ و  مشفوعا ، 
بوي  املتحد، ألنَّه  مع التَّقابض قبل التَّفرق يف الرَّ
متليك بِعَوض معلوم، أشبه ما لو قال: بعتك، أو 

ملكتك«   .

ركة. )33( هذه إضافة من الباحث  إذ األصل تدفع الشَّ

)34( مل يذكــر فضيلتــه الفقهــاء الَّذيــن هــم علــى خــالف فيمــا 

يتعلــق مبســالة التَّكييــف الفقهــي ألعمــال التَّأمــني اإلســالمي.

)35( مل يذكر فضيلته أمساء هؤالء الُكتاب.

ــذي  أي الَّ )36( مل يذكــر فضيلتــه مــن الفقهــاء الَّذيــن قالــوا بالــرَّ

ذكــره.

يــن عبــد اهلل بــن  )37( صاحــب  هــذا الكتــاب هــو: حافــظ الدَّ

ســفي املتــوىف ســنة 710ه. أمحــد بــن حممــود النَّ

)38( هــو ُزفــر بــن اهلذيــل احلنفــّي أحــد فقهــاء املذهــب احلنفــّي 

الكبــار املتــوىف ســنة 775م.

ــد بــن حممــد احلطــاب الفقيــه  ــام أيب عبــد اهلل حممَّ )39( هــو األمَّ

املالكــّي  املتوىف ســنة 954هـ.

)40( راجع صفحة:13 من حبث فضيلته.

ــربييّن املتــوىف  )41(  هــو: مشــس الديــن حممــد بــن أمحــد الشِّ

ســنة 977هـــ، واســم الكتــاب املشــار إليــه هــو »مغــين املحتــاج إىل 

شــرح املنهــاج«.

)42( راجع صفحة: 13 من حبث فضيلته أيضا.

)43( مؤلــف هــذا الكتــاب هــو: منصــور بــن يونــس  البهــويت املتــوىف 

ســنة 1051هـــ ، واســم الكتــاب: »كشــاف القنــاع علــى مــن اإلقناع«. 

مــن  ائفــة  والطَّ األرض  مــن  القطعــة  بالكســر  ــقص:  الشِّ  )44(

ــام  ــريك. األمَّ ــيء ومجعهــا أشــقاص وِشــقاص والشــقيص: الشَّ الشَّ

حــاح:  ازي، خمتــار الصِّ ــد بــن أيب بكــر بــن عبــد القــادر الــرَّ حممَّ

صفحــة: 343، بــدون. ومعجــم لغــة الفقهــاء، صفحــة:  265.

)45( كأمنــا فضيلتــه يســتثين هنــا تكافــل األشــخاص ) تامــني 

األشــخاص( راجــع صفحــة 13 مــن حبــث فضيلتــه.
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بحوث و دراسات

ويري فضيلته إنَّ تكييف أعمال التَّكافل على أساس 
ي إىل املحظورات التَّالية: اهلبة بشرط الثَّواب يؤدِّ

فرارا من  إليها  ُلجيء  إنَّما  التَّكافل  إنَّ صيغة   -1
الغرر يف عقد املعاوضة، فلو اخترنا لذلك صيغة 
اهلبة بشرط الِعَوض، فقد ثبت أنَّه عقد معاوضة 
مثل البيع سواء بسواء، فعاد املحظور الَّذي امتنع 

التَّقليدي. التَّأمني  من أجله 
وِكال  البيع،  حكم  يف  الثَّواب  هبة  كانت  ملا   -2
الِعَوضني يف التَّأمني نقد، فإنَّه يشترط فيه التَّساوي 
عبارة  يف  سبق  كما  التَّفرق،  قبل  التَّقابض  مع 
رط  الشَّ أنَّ هذا  ويبدو  تعاىل.  اهلل  البهويت رمحه 
يستحيل توافره يف عقود التَّكافل، وعند فقدان هذا 
عالوة  راح  الصَّ با  الرِّ اهلبة  هذه  تستلزم  رط  الشَّ

الفاحش. الغرر  على 
ح مجيع الفقهاء أنَّ اهلبة بشرط الِعَوض إنَّما  صرَّ
كان  إذا  ا  أمَّ معلوما.  الِعَوض  كان  إذا  بيعا  تصبح 
افعّية  الشَّ عند  باطل  العقد  فإنَّ  جمهوال  الِعَوض 
اهلبة  تصحُّ  واملالكيَّة:  احلنفّية  وقال  واحلنابلة، 
املستحق  والِعَوض  الِعَوض.  ويبطل شرط  مطلقة، 
واملسؤوليات غري معلوم  ، فال  تأمني األشياء  يف 
تصحُّ العملية على أساس اهلبة بشرط الِعَوض عند 

األربعة. املذاهب  من  أحد 
وختمَّ قوله يف تكييف عمليات التَّكافل على أساس 
واحي. هبة الثَّواب بأنَّها ال تصح من ناحية من النَّ

المبحث الخامس
لعمليــات  ــرعي  الشَّ كييــف  التَّ

بــرع. التَّ بالتــزام  كافــل  التَّ
تكييف  العثماين  يخ  الشِّ فضيلة  استعرض  كذلك 
أعمال التَّكافل على أساس التَّربع ويقول يف ذلك: 
» من  املالكيَّة  التَّكييف مبين على أصل من  )هذا 
م نفسه معروفا لزمه«( وهذا القول الَّذي اعتمد  ألزَّ
عليه هنا فضيلته، وذكر أنَّه نقله من كتاب حترير 

اب   للحطَّ االلتَّزام  مسائل  يف  حيــــــــث الكالم 
ل  اإلنفاق على شخص مدة قـــــــــــا التَّزم  »من   :

أو  عليه،  املَنَفق  أو  املنِفق،  حياة  مدة  أو  معينة، 
حتَّى يقدم زيد، أو إىل أجٍل جمهول لزمه ذلك ما 

م يف كالم  ابن رشد   مل يفلس، أو ميت، ألنَّه تقدَّ
أنَّ املعروف على مذهب مالك وأصحابه الزم ملن 

أوجبه على نفسه ما مل يفلس أو ميت .. والفروع 
نقل  كما  بذلك«  القضاء  يف  صرحية  كلها  اآلتية 
اب قوله أيضا يف ذات الكتاب: فضيلته عن احلطَّ

منفعة  فيه  الَّذي  املعلق  »االلتَّزام  اخلامس:  النُّوع 
أوجه«. أربعة  على  وهو  اي،  الزَّ بكسر  للملتِزم 

فيه  يقول  والَّذي  منها  األول  النوع  فضليته  وأورد 
اب:  »أْن يكون الفعل املعلَّق عليه إعطاء امللَتَزم  احلطَّ
إْن  اه، حنو  إيَّ للملتِزم ،أو لغريه شيئا ومتليكه  له 
أعطيتين عبدك، أو دارك، أو فرسك فقد التَّزمت 
لك بكذا، أو فلك كذا، فهذا من باب هبة الثَّواب«. 
فإنَّها  الثَّواب  فيها  ي  ُسمَّ إذا  بأنَّه  صرحوا  »وقد 

جائزة ومل حيِك يف ذلك خالفا، وإنَّها حينئذ بيع 
من البيوع فيشترط يف كٍل من  امللتزم به وامللتزم 
ون من انتفاء اجلهل  ن واملثمَّ عليه ما يشترط يف الثَّمَّ

والغرر«.
يرى فضيلة  م،  املتقدِّ اب  لكالم احلطَّ بعد طرحه 
يخ تقي العثماين: »إنَّ هذا يدل على أنَّ ختريج  الشِّ
التَّأمني التَّكافلي على أساس التِّزام التَّربع ال خيتلف 
تيجة عن خترجيه على أساس هبة الثَّواب،  يف النَّ
ي إىل نفس املحاذير الَّيت ذكرناها يف هبة  وأنَّه يؤدِّ

الثَّواب«.
من  عددا  العثماين  يخ  الشِّ فضيلة  أثار  ذلك  بعد 
التَّكافلي  التَّأمني  عمليات  تكييف  حول  التَّساؤالت 

هي: التَّساؤالت  وهذه  التَّربع  أساس  على 
إىل  املستأمن  أو  الوثيقة،  حامل  به  يتربع  ما   -1

ال خيرج؟. أو  ملكه،  من  هل خيرج  املحفظة 
2- اضطربت أقوال العلماء يف كون ما يدفعه حامل 
الوثيقة هل خيرج من ملكه، أم ال خيرج، ورأى 
بعضهم أنَّه ال خيرج من ملكه ألنَّ حمفظة التَّأمني 

مملوكة ملجموعة.
كاة  املستأمنني. وإْن كان كذلك فينبغي أْن جتب الزَّ
على املستأمنني يف مجيع ما دفعوه من أقساط، كما 
ينبغي أْن جيري فيها املرياث، مع أنَّ من املستحيل 
ائد اليوم أْن ختضع أموال  يف النَّظام التَّكافلي السَّ

املحفظة ألحكام املرياث.
املدفوعة  األقساط  بأنَّ  يقول  الَّذي  أي  الرَّ ا  أمَّ  -3
من املستأمنني خرجت من ملكهم، وأنَّهم تربعوا 
هبا للمحفظة، فينبغي أالَّ يبقى هلم أيِّ حق يف هذه 
التَّأميينَّ  الفائض  إليهم  يرجع  فلماذا  األقساط، 

العقد. حبكم 
 4- ذكر بعض العلماء أنَّ هذا التَّربع جزئيا وليس 
القدر  يز  يتمَّ أْن  ي  فينبغِّ كذلك،  كان  وإذا  كليا، 
كاة  الزَّ جتب  حتَّى  به  املتربع  غري  من  به  املتربع 
هذا  يتعني  فمىت  املرياث.  فيه  وجيري  األخري  يف 

القدر؟. 

ادس المبحث السَّ
ــيخ  المخــرج.... كمــا يــراه فضيلة الشِّ

تقــي العثماني
ختمَّ فضيلته هذه التَّساؤالت بقوله« هذه أسئلة ليس 
وقع  إْن  مقنعة،  بصورة  عنها  اإلجابة  هل  السَّ من 
ختريج التَّكافل على أساس عقد بني املستأمن وبني 

املحفظة.
م لتكييف عمليات التَّكافل كما   بعد طرحنا املتقدِّ
يخ تقي العثماين حول ختريج عقد  يراه فضيلة الشِّ
التَّأمني التَّكافلي على أساس أنَّه هبة الثَّواب – أي 
أنَّ  ومبا  التَّربع.  أساس  على  أم   – بِعَوض  اهلبة 
التَّعارض مع  التَّخرجيني يف  اع  اجتمَّ فضيلته ذكر 
رعّية، فوفقا ملا سلف ذكره. فإنَّ  بعض األحكام الشَّ

ل يف اآليت:. املخرج الَّذي يراه فضيلته يتُثمَّ
1- » إنَّ التَّكييف الَّذي رمبا يبتعد من هذه الشبهات 

أْن تعترب:
إىل  هتدف  تعاونيَّة  حمفظة  التَّأمني  حمفظة  أ ( 

املشتركني،  أضرار  تعويض 
ب ( املبالغ املدفوعة إليها من ِقبل املشتركني تربعا 
باتا غري مشروط بشيء حبيث خترج عن  مطلقا 
وال جيري  كاة  الزَّ فيها:  فال جتب  املتربعني  ملك 
وتعترب  استرجاعها،  يستحقون  وال  املرياث،  فيها 
مملوكة للمحفظة ملكا تاما تتصرف فيها املحفظة 

ونظمها، لوائحها  حسب 
ج ( ال داعي أْن يكون بني املتربعني وبني املحفظة 
وإنَّما  مبوجبها،  التَّعويضات  يستحقون  عقود 
ُثمَّ أنَّهم  يتربعون هبا تربعا باتا بدون أيِّ شرط. 
حبكم  األضرار  وقوع  عند  التَّعويضات  يستحقون 

معها. تعاقدوه  عقد  مبوجب  ال  املحفظة،  لوائح 
كيف  ملكها  يف  ف  تتصرَّ املحفظة  أنَّ  ومبا  د ( 
إنَّها  لوائحها  أْن تنص يف  شاءت، فإنَّه جيوز هلا 
سوف توزع جزءا من فائضها إىل املتربعني، عالوة 

األضرار. عن  تعويضهم  على 
أنَّ  العثماين  تقي  يخ  الشِّ فضيلة  أيضا  ويرى   -2
»هذا التَّكييف إنَّما يصح إذا كانت    هذه املحفظة 
هلا شخصيَّة معنويَّة معتربة شرعا وقانونا، فيصح 
التَّكافل  نظام  يف  ا  أمَّ والتَّمليك.  التَّملك  منها 
خصيَّة املعنويَّة غري  املعمول به اليوم، فإنَّ هذه الشَّ
واضحة، ألنَّ حمفظة التَّأمني يف شركات التَّكافل 
ركة، وإنَّها  ليس هلا وجود قانويّن منفصل عن الشَّ
لغرض  أصحاهبا  أفرزها  أموال   تشبه جمموعة  
مبجرد  مستقلة  شخصيَّة  تكسب  ال  وإنَّها  معني، 
املحفظة  هلذه   تكون  أْن  جيب  ُثمَّ  اإلفراز.  هذا 
نستطيع  حتَّى  معتربة،  تعاونيَّة  أو  خرييَّة،  صفة 
القول بأنَّ ما ُيدفع منها  يدفع على أساس التَّعاون 
ذلك  يتأتى  ال  أنَّه  فضيلته:  ويرى  املعاوضة«.  دون 
إالَّ بتطبيق صيغة الوقف، ألنَّ الوقف له شخصيَّة 
ريعة والقانون ُثمَّ أنَّ الوقف  اعتباريَّة يف كلٍّ من الشَّ
روط ما ال جيوز يف غريه، فاملجال  جيوز فيه من الشَّ

التَّربع«. والتزام  سبة إىل اهلبة  بالنِّ فيه أوسع 
صيغة  تطبيق  يتمَّ  مبوجبها  أسس  لوضع  هيدا  ومتَّ
الوقف على التَّأمني التَّكافلي، وضح فضيلته املبادئ 
تطبيق  بأسس  وهلا صلة  الوقف  عليها  يقوم  الَّيت 
ا هذه املبادئ  صيغة الوقف على التَّأمني التَّكافلي. أمَّ

الَّيت أشار إليها فضيلته فهي كاآليت:

)46( راجع صفحة 14 من حبث فضيلته.

ــد بــن حممــد احلطــاب الفقيــه  ــام أيب عبــد اهلل حممَّ )47( هــو األمَّ

ــزام،  املالكــّي املتــوىف ســنة 954 ، حتريــر الــكالم يف مســائل االلتَّ

ــرب اإلســالمي،  ــريف، دار الغ ــد الشَّ ــد الســالم حممَّ ــق عب حتقي

تونــس، بــدون تاريــخ.

كتــاب  وكذلــك  فضيلتــه.  حبــث  مــن   15 صفحــة  راجــع   )48(

بعدهــا. ومــا   199 و   75 فحــات:  الصَّ إليــه  املشــار  ــاب  احلطَّ

ــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن رشــد  )49( هــو أبــو الوليــد حممَّ

ســنة 520هـــ. املتــوىف  املالكــّي 
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49
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بحوث و دراسات

ل المطلب األوَّ
قود وقـف النُّ

: »احلنفّية واملالكيَّة وبعض احلنابلة   قال فضيلته إنَّ
يرون جبواز وقف النُّقود، وسبيله عندهم أْن تدفع 
بح احلاصل منها  نقود الوقف مضاربة ويصرف الرِّ
وقد  الوقف«.  شروط  حسب  عليهم  املوقوف  إىل 
يف  جاء   ما  على  أي   الرَّ هذا  يف  فضيلته  استند 

القدير   فتح  19 كتاب  ادس صفحة  السَّ اجلزء 
، البن اهلمام رمحه اهلل تعاىل، جاء  فيه: »وعن 
وقف  »فمن  ُزفر:  أصحاب  من  وكان  األنصاري 
عام، أو ما يكال وما يوزن أجيوز  راهم، أو الطَّ الدَّ
راهم  ذلك؟ قال: نعم، قيل وكيف؟ قال: »يدفع الدَّ

هبا   يتصدق  ُثمَّ  يف الوجه الَّذي وقف مضاربة، 
عليه«.

واستند أيضًا فضيلته يف وقف النُّقود على حديث 
رقم  باب  الوصايا،  كتاب  يف  رواه  الَّذي  البخارّي 
والعروض  والكراع  واب  الدَّ وقف  باب  وهو   }31{

مت  ا لصَّ ا قواًل  و البخارّي  ام  األمَّ أورد  إذ   ،
هري فيما يتعلق جبواز وقف النُّقود جاء به: »  للزَّ
هري فيمن جعل ألف دينار يف سبيل اهلل  وقال الزُّ
يتَّجر هبا وجعل رحبه  تاجر  له  ودفعها إىل غالم 
يأكل  أْن  جل  للرَّ هل  واألقربني،  للمساكني  صدقة 
من ربح تلك األلف شيئًا، وإْن مل يكن جعل رحبها 

صدقة يف املساكني؟ قال: »ليس له أْن يأكل منها« .
بعض  وعن  للمالكيَّة  رأيًا  فضيلته  ذكر  كذلك 
ما جاء   القول على  استند يف  هذا  وقد  األحناف 

اجلليل  مواهب  سوقي  بكتاب  على ، والدُّ
تيميَّة   ابن  رسائل  وكتب  خليل،  شرح خمتصر 

وقف  »جواز  حنو  للماوردي،  اإلنصاف  وكذلك 
نانري ألجل اإلقراض، وحكى البعض  راهم والدَّ الدَّ
بح  الرِّ يكون  بأْن  االستثمار  ألجل  جوازه  عنهم 

عليهم. للموقوف 
ُثمَّ خيتمَّ فضيلته هذا التَّعليق على هذا مبدأ بوقف 
النُّقود قائاًل: » احلاصل أنَّ وقف النُّقود يصح عند 
مجاعة من الفقهاء. وتبقى النُّقود املوقوفة مشغولة 

يف التِّجارة ال يصرف منها شيٌء
على املوقوف عليهم، وإنَّما يصرف عليهم ما يكسب 
الوقف من أرباح، وكذلك ما يتربع به للوقف فإنَّ 

التَّربعات للوقف ال تصري وقفًا«.

اني المطلب الثَّ
مبـدأ انتفاع الواقف بوقفه

االنتفاع  له  جيوز  الواقف  إنَّ   « فضيلته:  يقول 
بوقفه إْن كان الوقف عاما، أو اشترطه لنفسه مع 
ان  عُثمَّ سيدنا  بوقف  ذلك  يف  مستداًل  اآلخرين«. 
رضي اهلل عنه بئر ُروَمة، ومن شروطه الَّيت نص 
عليها رسول اهلل صلَّى اهلل عليه وسلم قوله: » من 
ج  يشتري بئر ُروَمة فيجعل دلوه كدالء املسلمني«. خرَّ

يف فضيلته هذا احلديث من سنن التِّرمذّي  
.}2703{ رقم  حديث  املناقب  كتاب 

للنَّسائي   حديثًا  ذكر  اهلل ُثمَّ  رضي  ان  عُثمَّ عن 
األحباس،  كتاب  املساجد، عنه يف  وقف  باب 

حديث رقم } 3638{ الَّذي جاء فيه: » هل تعلمون 
املدينة  قِدم  وسلم  عليه  اهلل  صلَّى  اهلل  رسول  أنَّ 
وليس هبا ماء  ُيستعذب غري بئر ُروَمة، فقال: من 
يشتري بئر ُروَمة فيجعل فيها دلوه مع دالء املسلمني 

ة،  فاشتريتها من صلب   خبري له منها يف اجلنَّ
مايل فجعلت دلوي فيها مع دالء املسلمني«. وحديث 
النَّسائي هذا ذكره البخارّي يف كتاب املساقاة باب 
ام  م فضيلته هذا املبدأ حبديث لألمَّ واحد. كما دعَّ
حول   }34{ رقم  باب  الوصايا  كتاب  البخارّي يف 
كان  إذا  شرط  بدون  بوقفه  الواقف  انتفاع  جواز 
ا، فقال: »باب هل ينتفع الواقف بوقفه؟«  الوقف عامَّ
»باب  فقال:  االنتفاع،  اشتراط  جلواز  آخر  وباب 
إذا وقف أرضًا، أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دالء 
َقِدَمها نزهلا«. املسلمني. وأوقف أنس دارًا، فإذا 

 ُثمَّ خيتمَّ فضيلته هذا املبدأ على صحة مبدأ انتفاع 
م ذكره  الواقف بوقفه على صحة احلديث الَّذي تقدَّ
وهو ما قال به احلنفّية واحلنابلة مستندًا أيضًا على  
خرية إذا وقف  ة: » يف الذَّ ما جاء يف الفتاوى اهلنديَّ
أرضًا، أو شيئًا آخر وشرط الكل لنفسه، أو شرط 
قال  للفقراء،  وبعده  دام حيّا،  ما  لنفسه  البعض 

أبو يوسف     رمحه اهلل تعاىل: » الوقف صحيح«.
ام أمحد نقاًل  =كذلك استند فضيلته على رأٍي لألمَّ
ادس  عن كتاب املغين البن قدامة    يف اجلزء السَّ
اشترط  إذا  »ومجلته  قال:  حيث   }193{ صفحة 
الوقف  صح  نفسه  على  منه  ينفق  أْن  الوقف  يف 

رط«. والشَّ
يرون جواز  ال  افعّية  الشَّ أنَّ  ذكر فضيلته  =كذلك 
أْن  حالة  استثنوا  أنَّهم  غري  رط،  الشَّ هذا  مثل 
جيوز  وعندها  فيه،  داخل  هو  لنوع  الوقف  يكون 
فضيلته  أسنده  أي  الرَّ وهذا  االنتفاع.  عندهم 
للكوهجي     من كتاب زاد املحتاج اجلزء الثَّاين 
صفحة }420{ إذ جاء به: » للواقف أْن ينتفع بوقفه 
الة مبسجد وقفه، ويستثىن من عدم  العام، كالصَّ
صحة الوقف على النَّفس مسائل منها لو وقف على 
أو  بصفتهم،  واتصف  كالفقراء  وحنوهم  العلماء 
على الفقراء ُثمَّ افتقر، أو على املسلمني، كأْن وقف 
رب  بخ، أو كيزانًا للشُّ كتابًا للقراءة، أو قدرًا للطَّ
منها، فله االنتفاع معهم، ألنَّه مل يقصد نفسه«.

الث المطلب الثَّ
ُع بــه للوقــف ليــس  مبـــدأ مــا ُيتبــرَّ
وقفـــًا، بــل مملــوك للوقــف يصــرف 
ولمصالــح  عليهــم  للموقــوف 

الوقــف
عليها  أسس  الَّيت  املبادئ  أهم  من  هو  املبدأ  هذا 
فضيلته تطبيق صيغة الوقف على التَّأمني اإلسالمي 
كما سيأيت الحقًا. وقد اعتمد فضيلته فيما يتعلق 

هبذا املبدأ على ما جاء يف الفتاوى اهلنديَّة :
أو  املسجد،  عمارة  يف  درمهًا  أعطى  رجل   «     
وإْن  نفقة املسجد، أو مصاحل املسجد صح، ألنَّه 
ليكًا  كان ال ميكن تصحيحه وقفًا ميكن تصحيحه متَّ
الوجه  هذا  على  للمسجد  امللك  فإثبات  للمسجد 

بالقبض«. فيتمَّ  صحيح، 

ابع المطلب الرَّ
أْن يكون الوقف لجهة ال تنقطع

ص صرف الوقف    القصد من هذا املبدأ أْن ُيخصَّ
الفقراء. وذكر فضيلته يف  إىل فئة ال تنقطع مثل 
ذلك رأيًا ورد بكتاب املغين البن قدامة يف اجلزء 
»ومجلة  قال:  حيث  منه   }214{ ادس صفحة  السَّ
ذلك أنَّ الوقف الَّذي ال اختالف يف صحته ما كان 
أْن  مثل  منقطع،  غري  واالنتهاء،  االبتداء  معلوم 
جيعل للمساكني، أو طائفة ال جيوز حبكم العادة 
أْن  مثل  االنتهاء  معلوم  غري  كان  وإْن  انقراضهم. 
يقف على قوم جيوز انقراضهم حبكم العادة ومل 
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ــد بــن عبــد  يــن بــن حممَّ )50( صاحــب هــذا الكتــاب هــو:  كمــال الدَّ

املاجــد املعــروف بابــن اهلمام.

تســبيله  يتــمُّ  وريعهــا  وقفــا  تكــون  راهــم  الدَّ أنَّ  )51(املقصــود: 

عليهــم. للموقــوف 

)52( قســم العلمــاء املــال اىل تقســيمات عــدة، ومــن بينهــا املــال 

والعبــد  كاحليــوان   : اطــق  النَّ واملــال  امــت.  الصَّ واملــال  اطــق  النَّ

امــت: كالعقــار واالشــياء واجلمــاد. والطــري، أمــا املــال الصَّ

)53( صحيــح البخــارّي، كتــاب الوصايــا، بــاب رقــم 31، وقــف 

امــت، صفحــة: 546ز واب والكــراع والعــروض والصَّ ــدَّ ال

ــاب الفقيــه  محــن احلطَّ ــد بــن عبــد الرَّ ــد بــن حممَّ )54( هــو حممَّ

املالكــّي.

سوقي الفقيه املالكّي. د بن أمحد بن عرفة الدُّ )55(  هو حممَّ

يــن أمحــد بــن عبــد  )56( هــو شــيخ اإلســالم أبــو العبــاس تقــي الدَّ

احلليــم بــن عبــد الســالم بــن عبــد اهلل بــن أيب القاســم اخلضــر 

تيميــة  بابــن  املعــروف   احلنبلــي  الدمشــقي  احلــراين  النُّمــريّي 

املتــوىف ســنة 728هـــ.

ــد بــن عيســى بــن ســورة بــن  ــام أبــو عيســى حممَّ )57( هــو األمَّ

ــلمي التِّرمــذّي املتــوىف ســنة 279هـــ. حــاك السُّ موســى بــن الضَّ

محــن  أمحــد بــن شــعيب بــن علــى  ــد عبــد الرَّ )58( هــو: أبــو حممَّ

ســائي. بــن حبــر يــن ســنان بــن دينــار النَّ

)59( املقصود هو من ًحرِّ مايل وهو اللفظ الشائع اليوم.

)60( هــو: أبــو يوســف يعقــوب بــن إبراهيــم بــن حبيــب األنصــاري 

املتــوىف ســنة 182هـــ.

ــد بــن قدامــة  ــد عبــد اهلل بــن أمحــد بــن حممَّ )61( هــو: أبــو حممَّ

املقدســي املتــوىف ســنة 63 هـــ

)62( هــو: عبــد اهلل بــن الشــيخ حســن الكوهجــي الشــافعي واســم 

الكتــاب: زاد املحتــاج بشــرح املنهــاج.

ــة، كتــاب الوقــف، البــاب احلــادي عشــر،  ــاوى اهلنديَّ )63( الفت

ــيخ  الشِّ عنهــا  نقلــه  مــا  مــع  راجعهــا   .460  :2 ــاين  الثَّ الفصــل 

ســخ  النَّ بعــض  فــإن يف   ،  200:13 ــنن  السُّ إعــالء  التَّهانــوى يف 

ــة 5:  ــة 291:3 والتَّاتارخانيَّ ــة مــع اهلنديَّ خلــال. وراجــع أيضــا اخلانيَّ

ــيخ تقــي العثمــاين املعــين،  854 هــذا التَّوثيــق نقــال عــن حبــث الشِّ

صفحــة : 23.
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بحوث و دراسات

جيعل آخره للمساكني، وال جلهة غري منقطعة فإنَّ 
الوقف يصح ) مبعىن أْن يصرف تلقائيًا إىل جهة 
حبكم  تقديرًا  عينها  الواقف  كأن  منقطعة  غري 
مالك،  به  قال  أي  الرَّ ذات  أنَّ  ذكر  الوقف(«.وقد 

افعّي يف أحد قوليه. وأبو يوسف، والشَّ

ابع المبحث السَّ
أسس تطبيق صيغـــة اَلوقف علـــى 

كافل التَّ
يخ القاضي تقـي العثماين  بعد أْن ذكر فضيلة الشِّ
أنَّه  فضيلته  يرى  ابقة  السَّ األربعة  املبادئ  للوقف 
على أساس هذه املبادئ يتمَّ تنظيم عمليات التَّكافل 
وسنتعرض هلذه األسس بالتَّقييم يف الفصل الثَّالث 

راسة. من هذه الدِّ
يخ تقي العثماين  ا األسس الَّيت يراها فضيلة الشِّ أمَّ
إلنشاء الوقف الَّذي مبوجبه ينشأ صندوق التَّأمني 
وبالتَّايل شركة التَّأمني فقد بيَّنها على النَّحو اآليت:     
1- تنشئ شركة التَّأمني اإلسالمي صندوقًا للوقف 
وتعزل جزءًا معلومًا  من رأس ماهلا يكون وقفًا على 
ندوق حسب لوائح  املتضررين من املشتركني يف الصُّ
هاية.  النِّ يف  اخلريّية  اجلهات  وعلى  ندوق،  الصُّ
ويكون ذلك من باب وقف النُّقود الَّذي مرَّ    كونه 
النُّقود  من  املعلوم  اجلزء  هذا  فيبقى  مشروعًا. 
ندوق  مستثمرًا باملضاربة، وتدخل األرباح يف الصُّ

ألغراض الوقف ».
الوقف ال  إنَّ صندوق   « الوقف  ملكيَّة صندوق   -2
كن هبا  ة يتمَّ ميلكه أحد، وتكون له شخصيَّة معنويَّ
وميلِّكها حسب  ويستثمرها  األموال  يتملك  أْن  من 

لذلك«. املنظمة  الَّلوائح 
اغبني يف التَّأمني  3- التَّربع لصندوق الوقِف:  »الرَّ
ندوق بالتَّربع إليه حسب  يشتركون يف عضوية الصُّ

الَّلوائح ».
يتربع  »ما  املشتركني:  التَّربع من ملك  4-  خروج 
ملك  يف  ويدخل  ملكهم  من  خيرج  املشتركون  به 
وإنَّما  وقفا،  ليس  أنَّه  ومبا  الوقّفي،  ندوق  الصُّ
هو مملوك للوقف كما قررنا يف املبدأ الثَّالث من 
مبادئ الوقف، فال جيب االحتفاظ مببالغ التَّربع 
كما جيب يف النُّقود املوقوفة، وإنَّما تستثمر لصاحل 
ندوق، وتصرف مع أرباحها لدفع التَّعويضات  الصُّ

وألغراض الوقف األخرى     ».
ندوق على شروط  5- التَّعويضات:« تنصُّ الئحة الصُّ
التَّربع  ومبالغ  للتَّعويضات،  املشتركني  استحقاق 
الَّيت يتمَّ هبا االشتراك يف كل نوع من أنواع التَّأمني. 
وجيوز أْن يتمَّ تعيني ذلك على احلساب  األكتواري 

املعمول به يف شركات التأمني التَّقليديَّة«.
6- التَّعويض ليس ِعَوض وإنَّما عطاء: » ما حيصل 
عليه املشتركون من التَّعويضات  ليس ِعَوضًا عما 
صندوق  من  مستقل  عطاء  هو  وإنَّما  به،  تربعوا 
حسب  عليهم  املوقوف  مجلة  يف  لدخوهلم  الوقف 
شروط الوقف كما سبق أنَّ الواقف جيوز له االنتفاع 

عليهم،  املوقوف  مجلة  يف  داخال  كان  إْن  بوقفه 
م  الَّذي تقدَّ الوقف  وهذا االنتفاع ليس ِعَوضًا عن 

به«.
مالك  الوقفي  ندوق  الصُّ أنَّ  حيث   « الفائض:   -7
الوقفيَّة  النُّقود  أرباح  فيه  مبا  أمواله  جلميع 
كسبت  ما  مع  املشتركون  قدمها  الَّيت  والَّتربعات 
التَّصرف  ندوق  للصُّ فإنَّ  باالستثمار،  األرباح  من 
روط املنصوص  املطلق يف هذه األموال حسب الشَّ
ندوق أْن يشترط على نفسه  عليها يف لوائحه. فللصُّ
. فيجوز  ى الفائض التَّأميينَّ مبا شاء بشأن ما يسمَّ
ملا قد حيدث  كاحتياطي  ندوق  الصُّ أْن ميسكه يف 
نوات املقبلة، وجيوز أْن يشترط  من النَّقص يف السَّ
على نفسه يف الَّلوائح أْن يوزعه كله، أو جزء منه 
على املشتركني. ورمبا يستحسن أْن يقسم الفائض 
كاحتياطي،  به  حيتفظ  قسم  أقسام:  ثالثة  على 
وقسم يوزع على املشتركني لتجلية الفرق امللموس 
ة  بينه وبني التَّأمني التَّقليدي بشكل واضح لدى عامَّ
فة  النَّاس، وقسم يصرف يف وجوه الربِّ إلبراز الصِّ
ندوق كل سنة«    . ُثمَّ يواصل فضيلته  الوقفيَّة للصُّ
ركة الَّيت قامت على هذه األسس  والكالم ويقول الشَّ
منه   %10 فإنَّ  الفائض  »إذا حصل  الفائض  توزع 
، و 75%  توزع على املشتركني،  تدفع إىل وجوه الربِّ
ندوق على كونه احتياطيا  والباقي حيتفظ به يف الصُّ

له«     .
يخ تقي: » جيب أْن  8- التَّصفيَّة: يقول فضيلة الشِّ
املبالغ  فإنَّ  ُصفّي  إذا  أنَّه  الوقف  ينص يف شروط 
التزامات  من  عليه  ما  تسديد  بعد  فيه  الباقيَّة 

.» الربِّ وجوه  من  منقطع  غري  وجه  إىل  تصرف 
شركة  »إنَّ  موارده:  واستثمار  ندوق  الصُّ إدارة   -9
ندوق  الصُّ بإدارة  تقوم  الوقف  تنشئ  الَّيت  التأمني 
َما تقوم  ندوق فإنَّ ا إدارة الصُّ واستثمار أمواله، أمَّ
فة التَّربعات  هبا  كمتول للوقف، فتجمع هبذه الصِّ
حسب  الفائض  يف  وتتصرف  التَّعويضات   وتدفع 
من  ندوق  الصُّ حسابات  وتفصل  الوقف،  شروط 
ركة فصال تاما، وتستحق لقاء هذه  حسابات الشَّ
ندوق فيمكن  ا استثمار أموال الصُّ اخلدمة أجرة. وأمَّ
أْن تقوم به كوكيل لالستثمار فتستحق بذلك أجرة، 
جزءًا  بذلك  فتستحق  كمضارب،  فيه  تعمل  أو 
اهر  مشاعًا من األرباح احلاصلة باالستثمار. والظَّ
أنَّه ال مانع من كوهنا متـوليَّة للوقف ومضــــاربة يف  
أمواهلا     يف وقت واحد بشرط أْن تكون املضاربة 
بح تنقص ولو قليال  الرِّ بعقد منفصل وبنسبة من 
الفقهاء  فإنَّ  الٌسوق،  يف  املضارب  ربح  نسبة  عن 
أجازوا لناظر الوقف أْن يستأجر ارض الوقف مبا 
عليه  تقاس  أْن  فيمكن   . املثل    أجرة  على  يزيد 
بصراحة.  الفقهاء  كالم  يف  أره  مل  وإْن  املضاربة 
تولية  بني  ركة  الشَّ هناك شك يف مجع  كان  ولئن 
الوقف وبني املضاربة، فيمكن أْن يكون احد مديري 
بصفته  للوقف  ًا  متوليَّ موظفيها  احد  أو  ركة،  الشَّ
ندوق  الصُّ إلدارة  ركة  الشَّ ويستأجر  خصيَّة،  الشَّ
باجر، ويدفع إليها األموال لالستثمار على أساس 

املضاربة«.
وخيتمَّ فضيلته رأيه املتعلق باألسس الَّيت يقترحها 
لتطبيق صيغة الوقف على التَّأمني اإلسالمي باآليت:

باستخدام  التَّكافل  لتطوير  أسس  باإلمجال  هذا 
شركة  طبقتها  يغة  الصِّ هذه  وأنَّ  الوقف.  صيغة 
ركة  الشَّ هذه  إنَّ  بنجاح.  أفريقيا  جنوب  تكافل 
وجود  له  ندوق  والصُّ وقفيًا...  صندوقا  أنشأت 
ركة وال املشتركون، وإنَّ  لكه الشَّ قانويّن مستقل ال متَّ
شروط  ومن  بالتَّربعات.  إليه  مون  يتقدَّ املشتركني 
حسب  املشتركني  أضرار  يِعَوض  أنَّه  الوقف؛  هذا 
 %10 تأخذ  للوقف  املنشئة  ركة  الشَّ وإنَّ  لوائحه. 
وقع  وإذا  ندوق.  للصُّ إداراهتا  نظري  التَّربعات  من 
ندوق حبيث إنَّ املبالغ املوجودة فيه  نقص يف الصُّ
م قرضًا بال  ركة تقدَّ مل تكف للتَّعويضات، فإنَّ الشَّ
ندوق الَّذي يسدد القرض بالفائض  فائدة إىل الصُّ
ا إذا حصل الفائض فإنَّ 10% منه  يف املستقبل. أمَّ
، و75% يوزع على املشتركني،  تدفع يف وجوه الربِّ
ندوق على أساس كونه  والباقي حيتفظ به يف الصُّ

احتياطيا له«    .

64

65

66

67

68

69

70

71

)64( يقصد مضى احلديث عنه.

)65( راجع صفحة )24( من حبث فضيلته.

العثمــاين،  تقــي  ــيخ  الشِّ مــن  حبــث  )66( راجــع صفحــة: 24 

ل مــن املبحــث الــوارد ضمــن الفصــل  وراجــع أيضــًا املطلــب األوَّ

ــاين مــن هــذا البحــث. الثَّ

)67( راجع صفحة: 25 من حبث فضيلته.

)68( راجع صفحة: 27 من حبث فضيلته.

نــدوق ولعــل ذلــك نتيجــة  )69( اعتقــد أنــه يقصــد يف أمــوال الصُّ

ــايل يكــون املقصــود أموالــه. خطــأ مطبعــي وبالتَّ

ــة، كتــاب الوقــف، البــاب اخلامــس 421:2  )70( الفتــاوى اهلنديَّ

نقــال عــن حبــث فضيلتــه صفحــة 19.

)71( راجع حبث فضيلته صفحة: 26 و27.

يتبع في العدد القادم

الث : الفصل الثَّ
واب                     ل:  حول هبة الثَّ المبحث األوَّ
ة األخرى   رعيِّ اني: الجوانب الشَّ  المبحث الثَّ
عاون             برع والتَّ الّث:  جانب التَّ  المبحث الثَّ

ابع: الجانب القانوني        المبحث الرَّ
 المبحث الخامس: الجانب المالي           

عويضات   ادس : جانب التَّ  المبحث السَّ
ابع: جانب الفائض     المبحث السَّ

بــرع  امــن: مقارنــة بيــن صيغــة التَّ المبحــث الثَّ

وصيغــة الوقــف 
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مؤتمرات

أكد مسؤولون مشاركون يف »مؤمتر التكافل العاملي« 
مبادرات  يف  العامل  يف  األوىل  تعد  اإلمارات  أن 
تقنني املعامالت املالية اإلسالمية، ومنها التأمني 
لـ10  الرئيسة  املؤشرات  أن  إىل  الفتني  التكافلي، 
شركات تكافل يف اإلمارات خالل السنوات اخلمس 
إمجايل  يف   %22 بنسبة  منو  إىل  تشري  املاضية، 

االستثمارات. و93% منوا يف  املكتتبة،  األقساط 
يف  أعماله  انطلقت  الذي  املؤمتر  خالل  وذكروا 
املاضي، حبضور 400 خبري  ابريل  ديب يف شهر 
من 150 مؤسسة دولية وإقليمية، أن حجم قطاع 
مقارنة  نسبيا  صغريا  يبقى  التكافلي  التأمني 
يسهم  ال  إذ  العاملية،  اإلسالمي  التمويل  بأصول 

.%1,1 من  بأكثر 

تباطؤ النمو
ديب  مركز  التنفيذي،  الرئيس  قال  وتفصيال، 
حممد  عبداهلل  اإلسالمي،  االقتصاد  لتطوير 
حبسب  العاملية،  التكافل  سوق  »قيمة  إن  العور، 
تقرير واقع االقتصاد اإلسالمي العاملي، بلغت 28 
مليار دوالر، يف وقت سجلت فيه دول جملس التعاون 
اخلليجي وحدها 62% من إمجايل املسامهات يف 
هذا القطاع«، الفتا إىل أنه على الرغم من ذلك، 
اليت  القوي  النمو  وترية  بأن  مؤشرات  مثة  فإن 
بدأت  املاضية  السنوات  التكافل يف  شهدها قطاع 

تتباطأ.
تراجعت   2013 عام  يف  النمو  »نسبة  أن  وأضاف 
إىل   2012 عام  يف  وصلت  أن  بعد   ،%7,6 إىل 
16%«، مبينا أنه على الرغم من بقاء اإلمارات، 
النشطة  الدول  والسعودية، وماليزيا، يف صدارة 
األخرى  الدول  معظم  فإن  التكافل،  جمال  يف 
يف  صعوبات  تعاين  التزال  الصغرية،  والشركات 

القطاع. يف  النمو  عجلة  دفع 
وأوضح أن »من الطبيعي أن يثري ذلك بعض القلق 
يف مجيع األسواق«، مشريا إىل أن مثة من يشكك 

بقدرة العاملني يف هذا القطاع على صياغة وتنفيذ 
األسواق  لظروف  تستجيب  ناجحة  استراتيجيات 

والفرص املتنامية.
نسبيا  يبقى صغريا  القطاع  هذا  »حجم  أن  وذكر 
ال  إذ  العاملية،  اإلسالمي  التمويل  بأصول  مقارنة 
يف  التكافل  أن  مؤكدا   ،»%1,1 من  بأكثر  يسهم 
ووفقا  األوىل،  مراحله  يف  اليزال  األسواق  معظم 
آفاق  تتفاوت  فقد  يونغ«،  آند  »إرنست   لدراسة 
الرحبية والفرص إىل حد كبري باختالف األسواق 

والقطاعات.
يعين  ال  سابقا  ذكر  ما  إن  قائال  العور  واستدرك 
أن الصورة قامتة باملطلق، فعندما أعلن صاحب 
نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  حممد  الشيخ  السمو 
رئيس الدولة رئيس جملس الوزراء حاكم ديب، عن 
اإلسالمي،  االقتصاد  لتطوير  ديب  مركز  تأسيس 
الذي  اإلسالمي  التمويل  لقطاع  مسوه  أراد  فقد 
لتحقيق  أساسية  ركيزة  يكون  أن  التكافل  يشمل 
طموح ديب بأن تكون عاصمة االقتصاد اإلسالمي 

العاملي.
قطاع  دور  ألمهية  مدركا  كان  مسوه  أن  وأضاف 
االقتصاد  وتطور  منو  يف  اإلسالمي  التمويل 
أساسيا يف  يشكل عامال  التكافل  وأن  اإلسالمي، 
اإلسالمي  التمويل  الذي جيعل  النمو  هذا  حتقيق 

التقليدي. للتأمني  مستداما  بديال 
النامية  وتلك  املتطورة  شبه  »األسواق  أن  وذكر 
وبالتايل  التكافلي،  التأمني  إىل  تفتقر  باطراد 
متثل فرصة كربى لنمو هذا القطاع، خصوصا يف 
إندونيسيا، وباكستان، وتركيا، ونيجرييا، وكينيا 

األولية«. مراحله  يف  التكافل  اليزال  إذ  وتونس، 
وبني أنه »على الرغم من تقلبات األسواق املالية، 
أسواق  ثالثة  يف  منوه  يواصل  التكافل  قطاع  فإن 
إذ  وماليزيا،  والسعودية  اإلمارات  هي  رئيسة 
التنظيمية يف دفع  واألطر  القوانني  أسهم حتديث 

القطاع«. هذا  يف  النمو  عجلة 
يف  جدد  مشغلني  إطالق  املتفائلون  »يتوقع  وقال: 
مبا  املرتفعة،  السكانية  الكثافة  ذات  األسواق 
واهلند،  وروسيا،  املستقلة،  الدول  رابطة  فيها 
مرحلة  إىل  االنتقال  على  يساعد  ما  والصني، 

النمو«. من  جديدة 

تحديات وحلول
عدة،  حتديات  يواجه  التكافل  »قطاع  أن  وذكر 
املالية  األسواق  دروس  من  التعلم  عدم  أمهها 
اإلسالمية الرئيسة، والعمل على تلبية االحتياجات 
الفتا  فعال«،  على حنو  التكافلي  للتأمني  املتنامية 
إىل أن التقديرات تشري إىل أن مسامهات قطاع 
املقبلة. اخلمس  السنوات  يف  ستتضاعف  التكافل 

املعنيني  من  يتطلب  ذلك  »حتقيق  أن  وأوضح 
بالقطاع إجياد حلول لتلك التحديات، ومنها تعزيز 
وعي املستهلكني، وتنمية املوارد البشرية، وخفض 
التكاليف التشغيلية، واحلرص على تطبيق مبادئ 
يف  النظر  إعادة  عن  اإلسالمية، فضال  الشريعة 
االستراتيجيات والنماذج املتبعة والقوانني املعتمدة 

حاليا«.
وبّين أنه »على مستوى الشركات، فإن املسامهني 
املعامل،  واضحة  منو  استراتيجية  إىل  حيتاجون 
تبسيط  التنظيمية  اجلهات  على  يتوجب  فيما 
كما  احلدود،  عرب  األنشطة  لتشجيع  القوانني 
يتعني عليهم النظر جيدا يف أسباب تآكل رأمسال 
من  فإن  األفراد،  مستوى  على  أما  املسامهني، 
اعتماد منوذج  مسألة  النظر يف  إعادة  الضروري 

املتطلبات«. مجيع  مع  للتعامل  واحد 
جملس  دول  يف  التكافل  »حجم  أن  إىل  ولفت 
حنو  أي   ،%1,1 على  يزيد  ال  اخلليجي  التعاون 
سدس املعدل العاملي، فيما أشارت الدراسات يف 
النسبة الكربى من مسلمي  إندونيسيا اليت تضم 
مسلمني  أصل مخسة  من  مسلما  أن  إىل  العامل، 

مؤتمر التكافل العالمي« يرصد تراجعا في وتيرة النمو القوي لقطاع التأمين التكافلي ويحدد معيقاته

خبراء: اإلمارات األولى عالميا في مبادرات تقنين المعامالت المالية اإلسالمية
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مؤتمرات

بالتكافل«. كافية  ومعرفة  إملام  لديه 

نجاحات وتطوير
التأمني  هليئة  العام  املدير  قال  ذلك،  إىل 
»صناعة  إن  الزعايب،  عبيد  إبراهيم  اإلماراتية، 
املستويات  على  متميزة  جناحات  حققت  التكافل 
تضاعف  الذي  النمو  حيث  من  خصوصا  كافة، 
ازدادت  اليت  الشركات  وأعداد  عدة،  مرات 
الوعي  مستوى  ارتفاع  حيث  من  أو  كبري،  بشكل 
وجود  يقتصر  مل  حبيث  االنتشار،  نطاق  واتساع 
العريب  اخلليج  دول  أسواق  على  الصناعة  هذه 
اليت تسهم بالنسبة الكربى منها أو أسواق الدول 

كافة«. العامل  أسواق  يشمل  بل  االسالمية، 
وأضاف أن »تأمني موقع أفضل للقطاع يف األسواق 
العاملية، يتطلب بشكل أساسي تعزيز القدرات على 
حتد  اليت  العوائق  وجتاوز  التحديات  مع  التعامل 
من االرتقاء بفكر التأمني التكافلي فنيا وشرعيا، 
التنظيمية  األطر  لتطوير  شامل  تصور  ووضع 
والرقابية والفقهية، ورفع درجات التأهيل الشرعي 
والفين واملايل للعاملني، إضافة إىل تعزيز برامج 

وأهدافه«. التكافل  التوعية حبقيقة 

التجربة اإلماراتية
التكافل  أسواق  جتربة  عن  »احلديث  أن  وأوضح 
اإلمارات،  جتربة  عن  احلديث  إىل  يقود  العاملية 
سوقها  وُتعد  التجربة،  هذه  من صناع  باعتبارها 
تشري  إذ  العامل،  يف  القيادية  األسواق  ضمن 
املؤشرات الرئيسة لـ10 شركات تكافل يف اإلمارات 
بنسبة  منو  إىل  املاضية  اخلمس  السنوات  خالل 
يف  و%42  املكتتبة،  األقساط  إمجايل  يف   %22
املوجودات، و14% يف رؤوس األموال، و93% منوا 

االستثمارات«. يف 
تعكس  اليت  واملؤشرات  األرقام  »هذه  أن  وأكد 
تدل  التكافل،  لشركات  والفنية  املالية  النتائج 
على الفرص اهلائلة اليت متلكها شركات التكافل 
حصتها،  لزيادة  والتوسع  للنمو  اإلمارات  يف 

التأمني«. سوق  يف  ومسامهتها 
يف  العامل  يف  األوىل  تعد  »اإلمارات  أن  وأضاف 
مبادرات تقنني املعامالت املالية اإلسالمية، ومنها 
التأمني التكافلي، وهي سباقة على مستوى العامل 
حيتذى،  تكافلية  تشريعات  وإصدار  إعداد  يف 
نظام  أن  كما  العامل،  أسواق  يف  فريدا  منوذجا 
التأمني التكافلي الذي أصدرته هيئة التأمني عام 
2010، ُيعد سبقا تأمينيا لإلمارات على املستوى 
املستوى  على  مشولية  األكثر  ويعترب  العريب، 
الوكالة،  لنموذج  العام  اإلطار  وحدد  اإلسالمي، 
واملضاربة، وجلان الرقابة الشرعية، والعالقة بني 

واملسامهني«. املشتركني 

تعليمات مالية
تعزيز  إطار احلرص على  »يف  أنه  الزعايب  وذكر 
والتنظيمية  القانونية  النواحي  من  النظام  بناء 

اهليئة  أصدرت  فقد  والفنية،  املالية  واألسس 
يف  التكافلي  التأمني  لشركات  املالية  التعليمات 
هناية عام 2014، اليت أعطت لإلمارات األسبقية 
أيضا على مستوى الشرق األوسط يف تبين أحدث 
رفع  أسهم يف  ما  املالية،  املالءة  قياس  متطلبات 
وتعزيز  اإلماراتية،  للشركات  االئتماين  التصنيف 
جهات  قبل  من  اإلمارات  جتاه  اإلجيابية  النظرة 
واالستثمارية  املالية  واملؤسسات  الدولية  التقييم 

العاملية«.
وقال إن »هذه التعليمات ختتص باألحكام التنظيمية 
واالستثمارية  والفنية  املالية  بالسياسات  املتعلقة 
واملحاسبية لشركات التكافل، مثل أسس استثمار 
حقوق محلة الوثائق، وهامش املالءة واملبلغ األدىن 
الفنية،  املخصصات  احتساب  وأسس  للضمان، 
وحتديد موجودات الشركة اليت تقابل االلتزامات 
السياسات  إىل  إضافة  عليها،  املترتبة  التأمينية 

املحاسبية«.
فقد  األهداف،  هذه  حتقيق  »بغية  أنه  إىل  ولفت 
وختصيص  توزيع  حدود  التأمني  هيئة  وضعت 
املوجودات )االستثمارات( يف كل فئة من األصول 
يف  لالستثمار   %30 تشمل  خاص،  بشكل  منها 
األسواق املالية يف اإلمارات، و30% لالستثمار يف 
األسواق  يف  لالستثمار  و%20  العقارات،  أصول 

اإلمارات«. خارج  املالية 

وقال إن »اهليئة خالل الفترة املقبلة ستشكل جلنة 
عليا للفتوى والرقابة الشرعية على أعمال التأمني 
التأمني  شركات  منتجات  ومراقبة  اإلسالمي 

الدولة«. يف  العاملة  اإلسالمي 

دون المستوى
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة اإلمارات 
إلعادة التأمني التكافلي، حممد حسني الدشيش، 
إنه »على الرغم من النمو الذي تشهده سوق إعادة 
التأمني التكافلي حاليا، فإهنا التزال دون مستواها 
احلقيقي، فضال عن أن ضّخ رؤوس أموال إضافية 
يتسبب يف مزيد من  التقليدية  التأمني  أسواق  يف 
وغري  مقلقة  مبستوياٍت  األسعار  على  الضغط 
مسبوقة، ويف ذات الوقت جند أن إدارة االستثمار 

قاصرة عن توفري اإلنعاش املطلوب«.
لشركة  التنفيذي  الرئيس  قال  متصل،  سياق  يف 
»اهلالل للتكافل«، عامر ضياء، إن »التوقعات تشري 
إىل أن قطاع التكافل مقبل على منو كبري، ويذخر 
شأن  شأهنا  التكافل،  أن صناعة  غري  بالفرص، 
أي قطاع ناشئ آخر، تواجه عددا من التحديات 
متخصصني  إىل  واحلاجة  التنافس،  زيادة  مثل 
مهرة، وهيكلية تنظيمية أفضل، ومزيد من فرص 

املتوافقة مع الشريعة«. االستثمار 
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حوارات

شــركة التامينــات المتحــدة  تعــد واحــدة مــن 
اكبــر واقــدم الشــركات العاملــة فــي مجــال 
ــن مــن ضمــن خمســة مــن الشــركات  التأمي
التأميــن  مجــال  فــي  تعمــل  كانــت  التــي 
 )1969( العــام  مــن  الوقــت  ذلــك  فــي 
مجموعــة  رعايــة  تحــت  نشــاءتها   وكانــت 
التأميــن  مــن ســوق  االجانــب  الخبــراء  مــن 
البريطانــي  االمــر الــذي انعكــس ايجابــا على 
ادائهــا  المتميــز وتعــد  النــواة التــي فرخــت 
العديــد مــن الكــوادر الســودانية المؤهلــه 
التأميــن داخــل وخــارج  للعمــل فــي مجــال 
علــى  تدربــت  الكــودار  وتلكــم  الســودان 
ايــدي  خبــراء بريطانيــن وتمكنــت  الشــركة 
مــن خــالل عملهــا   بواســطة   هــذه النخــب 
التــي  التحديــات  كل  تجــاوز  مــن  المتميــزة 
واجهتهــا والتــي كان ابرزهــا االنتقــال مــن 
مجــرد شــركة تعمــل علــى  تقديــم الخدمــة 
للمســاهمين الــى ســوق العمــل كل هــذه 
تقديــم  مــن  الشــركة  مكنــت  التحديــات 
خدمــات تامينيــة اســهمت فــي االقتصــاد 
تاميــن  علــى  الشــركة  تقــوم  اذ  القومــي 
والمؤسســات  المصانــع   مــن  كبيــر  عــدد 
تاميــن  جميــع  فــي  التجاريــة  والبيوتــات 
الممتلــكات والمســؤليات بمــا فيهــا الحريــق 
مديــر  الــى  جلســت   ) )التأميــن  وخالفهــا  
الشــركة االســتاذ محمــد  عابديــن للحديــث 
عــن تاريــخ ونشــاة الشــركة والتحديــات التــي 

الشــركة. مســيرة  واجهــت 

نشاءة الشركة:
يف البداية حدثنا عن نشاة الشركة؟

التامينات  ان شركة  االستاذ حممد عابدين  يقول 
تعمل يف جمال  اليت  الشركات  اقدم  من  املتحدة 
وكانت   )1969( العام  نشاءهتا يف  وكانت  التأمني 
من اوائل الشركات العاملة يف جمال التأمني  من 
بني عدد  مخسة من  الشركات اليت  تعمل يف جمال 
يف  العاملة  الشركات  معظم  ان  موضحا  التأمني 
جمال التأمني قامت نتاج توكيالت لشركات التأمني 
نشاءت حتت  التأمني  شركة  ان  موضحا  االجنبية 
وعلى  الربيطاين  التأمني  سوق  من  رعاية  خرباء 
الربيطانية  التامينات   شركات  واسلوب   طريقة 
تدريب  على  بالعمل  الربيطانني  اخلرباء  وقام 
الرعيل االول من الكودار السودانيةوالذين سهروا 
على تطوير العمل, ويواصل بقوله  موضحا  ان ذلك 
عمل على تدريب كوادر سودانية سامهت يف سوق 

العمل داخليا وخارجيا خاصة دول اخلليج السعودية 
واالمارات وقطر وخالفها من دول اخلليج.

ماهي التحديات الي واجهت الشركة؟
العديد  واجهتها  الشركة  ان  بقوله  عابدين  اجاب 
من التحديات وكان من بينها  النقلة اليت حدثت 
اخلدمة  تقدمي  من  االنتقال   خالل  من  للشركة 
نشاة   يف  سامهوا  الذين  للمسامهني  التامينية 
الشركة اىل سوق العمل العام مما يعين اتساع رقعة 
نشاطها وظهر ذلك من خالل  العمل على تامني 
الشركات العاملة يف انتاج السكر يف السودان كمثال  
التامينات  شركة  جنحت  وقد  كنانة  سكر  شركة 
انشاء  عمليات  غطت  اليت  التامينات  ترتيب   يف 
وتركيب  املاكينات وتشييد حقول االلبان  واملدينة 
السكنية بالشركة وطرمبات الري  موضحا بقوله ان 
ذلك كان حتدي للشركة ولكنهاجنحت واستطاعت 
من  تتمكن  ان  متتلكها  اليت  اخلربات  خالل  من 
اخلسائر  من  الناجتة  العاملني   تعويضات  دفع 
واليت قدرت مباليني  التشييد  فترة  اليت صادفت 

الدوالرات باالضافة اىل عمليات تامني املصنع يف 
يف  كان  ذلك  ان  موضحا  املختلفة  االنتاج  مراحل 

السبعينيات, هناية 
هل سامهت الشركة يف التأمن لغر السودانن؟

تقدم  ظلت  الشركة  ان  بقوله  عابدين  وابان 
الذين عملوا يف  خدماهتاجلميع املقاولني االجانب 
مشاريع التنمية املختلفة واليت انتظمت البالد يف 
السبعينيات وانتقلت الشركة للعمل يف جمال تامني 
البترول  عند اكتشافه  وكان لشركة التأمني املتحدة 
العاملة يف جمال  الشركات  اوىل  تامني  السبق يف 
ان  والثانية موضحا  االويل  املرحلة  البترول خالل 
هذا االمر كان حتدي حقيقي يواجه الشركة وبعد 

االستاذ محمد عابدين لمجلة ) التكافل و التأمين(

مدير الشركة : اكتسبنا  خبرات من سوق التأمين البريطاني

مدير الشــركة : اكتسبنا  خبرات 
من سـوق التأمين البــريطاني

ــازل  ــن المن والشــركة توفــر تامي
ــدة باســعار زهي

األستاذ محمد عابدين - مدير شركة التأمينات المتحدة

حاوره فخري فركاوي
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حوارات

النجاح الذي حققته الشركة اكسبها ذلك   خربة 
كبرية.

تحدي ثاني:
الذي  الثاين  التحدي  ان  بقوله   عابدين  واوضح 
واجه الشركة كان  االنتشار اجلغرايف  وقال و لكن 
االن  والشركة  باهر  جناح  فيه  جنحنا  حبمدهلل 
لديها شبكة من الفروع تغطي العاصمة والواليات 
وتبلغ اكثر من  )17( فرع ولديها  )10( مكاتب 

اىل  باالضافة  فرعية 
الوكالء  من  كبري   عدد 
ان  موضحا  واملنتجني  
على  تقوم  االن  الشركة 
من   كبري  عدد  تامني 
واملؤسسات   املصانع  
يف  التجارية  والبيوتات 

تامني  فيها  واملسؤليات مبا  املمتلكات  تامني  مجيع 
احلوداث  وتامني  البحري  وواالتامني  احلريق 
املختلفة  والكسر االيل للماكينات واملعدات وتامني 
املواد اخلام واملصنعه من املخازن ومراحل االنتاج  
املختلفة وكذلك تامني  العاملني والبضائع املرحلة 

داخل السودان وتامني اصابات العمل  موضحا 
بقوله ان الشركة اخريا قامت بنفض الغبار 

ان  وحيث  والشقق   املنازل   تامينات  عن 
من  النوع  هذا  ملثل  يلتفت  ال  املواطن 

التأمني  بالرغم من توفره باسعار زهيدة 
بتبسيطه  قامت  الشركة  ان  موضحا 

يف   له  واتاحته  للمواطن   وتيسريه 
وبرئاسة  الفروع  مجيع 

ان  موضحا  الشركة 
بسيط  االجراء 

للمواطن  وميكن 
عليه  ان حيصل 
عرب  دقائق  يف 
استمارة مبسطة 
رمزي    ورسم  
يتجاوز  ال 
يف  جنيه   )99(
قيمة  ان  حالة 

ال  املمتلــــكــــــــــات 
االربعمائة  تتجــــاوز 

حالة  ويف  جنيه   الف 
جتاوز  التأمني  ان 

للعميل  ميكن  املبلغ  هذا 
على  الشركة  مع  االتفاق 

املؤمن   للشخص  املتناول  يف  تكون  معقوله  تكلفة 
وكذلك  تقوم الشركة بتقدمي تامني العالج  عرب 
باالضافة  الطبية  اخلدمات  ملقدمي  شبكة مميزة 
اىل تامني السفر    موضحا ان هذه الوثيقة  تليب 

االوريب  االحتاد  لدول  االحتياجات 
هــل ادخلــت الشــركة يف برناجمهــا اتــواع جديــدة 

مــن التأمــن؟
تسويق   بدات  حديثا  الشركة  ان  بقوله   اوضح 
وثائق تامني احليوانات للمزراعني واملربني وكذلك 
التكافل اجلماعي والبديل الشرعي لتامينات احلياة 
ما يتوافق مع الدين االسالمي وتعمل على تغطية 
بالتعويض  واحدةوتقوم  العاملة يف جهة  املجموعة 

العائل لالسرة, املادي يف حال فقدان 
علــى  االقتصاديــة   االوضــاع  تــردي  اثــر  هــل 

التأمــن؟ شــركات 
النشاط  تعكس  مراة  التأمني  ان  بقوله  ابان 
االقتصادي كلما كان االقتصاد مذدهرا كلما كانت 

انتعاشا  اكثر  الشركات 

هل هتتم الشركة بالتدريب؟
مميزة  خدمات  تقدمي  سبيل  يف  الشركة  ان  قال 
مبهام  تضطلع  ان  نفسها  على  الت  للمواطن 
التدريب والتاهيل والوصول بالكوادر العاملة العلى 
متكامل  مركز  انشات  ذلك  سبيل  يف  املستويات 
اجلهات  من  عدد  مع  بالتعاقد  وقامت  للتدريب  
اىل  باالضافة  الالزم   التدريب  لتوفري  املرموقة  
مثل  املختلفة   للدول  موظفيها  بابتعاث  تقوم  اهنا 

بغرض  وبريطانيا   واالردن  ومصر  وكينيا  اهلند 
التعليم  تدريبا متقدما  يف خمتلف جماالت  تلقي 
,موضحا بقوله ان التعامل عرب التأمني  جيد نوعا 
من املعاناة  بسبب اخنفاض نسبة الوعي التاميين 
رفع  بضرورة  االعالم  اجهزة  وطالب 
تثقيف  على  والعمل  التاميين  الوعي 
املواطنني موكدا ان مهمة بث الوعي 
الشركات  مهمة  ليست  والتثقيف 
وحدها والبد للوسائط االعالمية 
مستـــمرة  بصـــورة  بالعمــــــــــل 
ان  جلهة  الرسالة  اليصال 
محاية  ميثل  التأمني 
للثروة القـــومية وما 
مل يــــوجد تــــامني  
حتــــدث  لــــن 
ية  محـــــــــــــــا
د   لالقتصــــا
ة  لثـــــــــــرو ا و

. القومية 

وتعد شــركة التــامينات النواة 
التي )فرخت (كؤادر ســودانية 
مؤهلة عمــلت داخـــل وخــــارج 

السودان

عابدين: كان للشـــركة السبـق 
في تامين اولى الشــركــــــات 
العاملة في مجـــال البتـــــــرول 

وانتاج السكر





العدد الرابع  أكتوبر  2015

61

بحوث و دراسات

ىف  التقنية  التطورات  إستغالل   : عشر  رابع 
-: اإلرهاب  أومتويل  األموال  غسل  جمال 

تطبيق  االسالمية  التأمني  شركة  على  جيب   
ملنع   الالزمة   اإلجراءات  إختاذ  أو  سياسات 
التقنية ىف  جمال  غسل   التطورات  إستغالل  

. اإلرهاب  متويل   أو  األموال  
تطبيق   االسالمية   التأمني   شركة   علي   )1(
سياسات  وإجراءات  للتعامل  مع  اية  خماطر 
غري   العمليات   أو   العمل   بعالقات   ترتبط  
املباشرة  ) الىت  ال تتم  وجها لوجه ( وجيب 
عند   واإلجراءات   السياسات   هذه   تطبيق  
الدخول  ىف  عالقات  جديدة  مع  العمالء وعند  

الواجبة  املستمرة  . العناية   تطبيق  
)2( جيب أن  تتضمن  أساليب  إدارة  املخاطر 
الواجبة   للعناية   وفعالة   حمددة   إجراءات  
الذين    ( املباشرين   العمالء  على   تنطبق  

.) لوجها  وجها  يتعاملون  
خامس عشر : اإلعتماد  على  االطراف  الثالثة  

-:
)أ( إذا  إعتمدت  الشركة  على  أطراف  ثالثة  
بشأن   الواجبة   العناية   إجراءات   بشأن  
العميل  فعليها  احلصول  فورا على  املعلومات  
الضرورية  املتعلقة  بإجراءات  العناية  الواجبة  
بشأن  العميل  وإختاذ اإلجراءات  الكافية  لتحقق  
من  أن  نسخ  بيانات  البطاقات  الشخصية  
وغريها  من  الوثائق  اهلامة  املتعلقة  بإجراءات  
العناية  الواجبة  بشأن  العميل متوافرة  دائما  
عن طلبها  ويتم  اإلحتفاظ  هبا  وفقا  )  للمادة  

الىت تشري  اىل  حفظ  السجالت  (.
خضوع   من   التأكد   الشركة   على   )ب( 
من   أ(    ( الفقرة   فلى  املذكورين   األشخاص 
للرقابة  والتنظيم  وفقا  الحكام   هذه  املادة  
يتعلق   فيما   وخاصة   النافذة   التشريعات  
. االرهاب  ومتويل   األموال   غسل   مبكافحة  

تأمني  الـ شركة  على  الواجب  السجالت     -14
 -: هبا  اإلحتفاظ   االسالمية 

بالسجالت   اإلحتفاظ   الشركة   على   جيب 
: التالية 

)1( السجالت  واملستندات  اخلاصة  بالتعرف  
على  هوية  العمالء  واملستفيدين  احلقيقيني  
وصور  النماذج  بالنسبة  لوسطاء  التأمني  ،  
وكذلك  صور  املراسالت  الىت  تتم  معهم  ملدة  
ال  تقل  عن  مخس  سنوات  من  تاريخ  إنتهاء  

مدة  سريان  الوثيقة  أو  عقد  التأمني .
)2( سجل الوثائق  املقيد  به  مجيع  املستندات  
للتعرف   كافية   بيانات   على   تشتمل   الىت  
على  تفاصيل  كل  عملية  على  حدا  والىت  

وأرقام   هلم   املؤمن   وعناوين   أمساء  تشمل  
التأمني   ومدد   إبرامها   وتاريخ   الوثائق  
الىت  تطرأ   والتغريات   والتعديالت   ومبالغها  
على  الوثيقة  ملدة  ال  تقل  عن  مخس  سنوات  

الوثيقة . إنتهاء مدة  سريان   تاريخ   من  
)3( سجالت  التعويضات  ويقيد  هبا  مجيع  
هلم   املؤمن   هبا   تقدم   الىت   املطالبات  
تاريخ   على  املتعلقة  هبا  حيتوى   واملستنات  
تقدمي   كل مطالبة  وقيمتها  ،  اسم  املؤمن  
له  وعنوانه  ، رقم  الوثيقة  وتاريخ  إصدارها  
، املبلغ  املقدم   للمطالبة  وايه  تعديالت  تطرأ  
عليها  ومبلغ  التعويض  وسداده  ، وىف  حالة  
الرفض  يذكر تارخيه  وأسبابه  -  ملدة  ال  تقل  
عن  مخس  سنوات  من  تاريخ  إنتهاء  التعامل 

مع  العميل  .
واملستندات   والوكالء  الوسطاء  سجل    )4(
وعنوان   إسم   على   حيتوى   هبم   املتعلقة  
الوسيط  الوكيل  ورقم  وتاريخ  قيده  بسجل  
َاخر   وتاريخ   باهليئة   الوكالء    / الوسطاء 
جتديد  له  -  لفترة  ال  تقل  عن  مخس سنوات  
الوسيط  /  التعامل  مع   إنتهاء   تاريخ   من  

. الوكيل  
)5( سجل  باإلتفاقيات يتضمن  مجيع  إعادة  
كانت   سواء  واإلختيارية   اإلتفاقية   التأمني  
املتعلقة   واملستندات   خارجية   أو   حملية  
هبا  ،  على  أن  يتضمن  كحد  أدىن  أمساء 
  ، معها   تربمها   الىت   الشركات   وعناوين  
  ) وجد  إن    ( العملية   ىف   الوسيط   واسم  
وتاريخ  سريان  وإنتهاء  كل  إتفاقية  والتغريات  
الىت  طرأت  أو  تطرأ  عليها  ،  على  أن  يتم  
اإلحتفاظ  هبذا  السجل  واملستندات  املتعلقة  
به  ملدة  ال  تقل  عن  مخس سنوات  من  تاريخ  

. إتفاقية   إنتهاء كل 
اإلحتفاظ  بسجالت  ودفاتر تتعلق  بالبيانات  

التالية  :-
أ(  بيانات  هوية  العميل  وخاصة  العمالء غري  

املقيمني  .
ب( قائمة  باألشخاص  ذوى  املخاطر العالية  

بسبب  مناصبهم  وذويهم  .
ج( العمالء الذين  يقيمون  ىف  أو ينتمون  إىل  
دول  ال  تلتزم  مبعايري  جمموعة  العمل  املاىل  

. )FATF  (
د( العمليات  التأمينية  غري  املباشرة  .

هـ( قائمة  بالوسطاء  والسماسرة  والدول  الىت  
تتواجد  هبا  الفروع  التابعني  هلا  .

و(  قائمة  مبعيدى  التأمني  والدول  التابعني 
هلا .

ال   ملدة   هبا   اإلحتفاظ   يتم   أن   على   ز(  
إنتهاء   تاريخ   تقل  عن  مخس  سنوات  من  
اإلتفاقية  مع  مراعاة  التحديث  املستمر هلذه  

. والدفاتر  السجالت  
) 6( جيب على  الشركة  إتاحة  سجالت  العمالء  
ىف   املختصة   املحلية   للسلطات   والعمليات  

توقيت  مناسب .
15- العمليات  غري  املعتادة :-

أ( جيب على  الشركة  توجيه  إهتمام  خاص 
لكافة  العمليات  الكبرية  املعقدة  غري  املعتادة  
، أو  األمناط  غري  العادية  للعمليات  الىت  ال  
يكون  هلا  غرض إقتصادي  أو  قانوين  واضح  .

ب( جيب  أن  تقوم  شركة  التأمني  بالتحقيق  
العمليات   تلك   خلفية   من   اإلمكان   قدر  
والغرض  منها  وحتديد  نتائج  هذا  التحقيق  

. كتابيُا 
هذه   بإتاحة   الشركة   تقوم   أن   جيب  ج( 
النتائج  للسلطات  املختصة  واملراجعني  ملدة  

. تقل  عن  مخس  سنوات   ال 
16-  مؤشرات  التعرف  على  العمليات  الىت  
أو   أموال   غسل   تتضمن   أهنا   ىف   يشتبه  

 -: إرهاب  متويل  
غسل   ىف  لإلشتباه   التالية   املؤشرات  تراعي 

-: اإلرهاب   متويل   أو   األموال  
معلومات   توفري   عن   العمالء   إمتناع    )1(
كافية  أو  غري  حقيقية  عن  شخص أو  نشاطه  

أو  املستفيد  احلقيقى  من  العملية .
)2(  تقدمي  وثائق  مزورة  .

أو   عملهم   طبيعة   وصف   صعوبة    )3(

السياسات الداخلية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
)2(

بقلم / أحمد أبراهيم محمد
 مـــدير إدارة المـــــــراجعــــة و التفتـــيش
شركة التأمين اإلسالمية - السودان
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. نشاطهم  
العمالء   من   العادى   غري   اإلهتمام    )4(
باإلستفسار عن  النظم  املطبقة  للتعرف  على  

. العادية   العمليات  غري  
تشتهر  لدول  ينتمون   الذين  العمالء   )5(
مبستوى  عال من الفساد  أو  األنشطة  األخرى 
املخدرات  ىف  اإلجتار  مثل   املشروعة،  غري 

. وغريها   األسلحة   وهتريب   وزراعتها 
جتاه   مباالة   يبدون  ال  الذين  العمالء   )6(
سعر التأمني  العموالت  وغريها  من  تكاليف  

. التأمينية   التغطية  
إهتماما   التأمني  طالب  إبداء  عدم   )7(
إبداء   مع   بالوثيقة   املشمولة   بالتغطيات 
إهتماما كبريا  بتاريخ  اإلنتهاء املبكر للعقد  .

يتناسب   ال   مببالغ   تأمني   وثائق   شراء   )8(
. معينة   زمنية  فترة   جمموعها  خالل  

ال   مببالغ   تأمني   وثائق   شراء  تكرار   )9(
يتناسب  جمموعها  خالل  فترة  زمنية  حمددة  

. العميل   نشاط   مع 
خارج   تأمينية   تغطية   العميل   طلب   )10(
نطاق  النشاط  املعتاد  له  أو  املرتبط  بنشاطه  

.
على   باحلصول  التأمني   طالب  قيام    )11(
بنفس  شركات   عدة   من   تأمينية   وثائق  

. التأمينية   التغطية  
أو   التعاقد  على  وثيقة  بقسط  واحد    )12(
مبلغ  تأمني  كبري  مبا  خيالف  منط  التعامالت  

السابقة  للعميل  .
)13( طلب العميل  زيادة  قيمة  وثيقة  التأمني  
مببلغ  كبري  يسدد  دفعة  واحدة  أو على  مبالغ  

كبرية .
لقسط   العميل   سداد   منط   تغيري    )14(

. مني لتأ ا
وطلب  كبرية  مببالغ  وثائق  على  التعاقد   )15(
إستردادها أو تغيري املستفيد بعد املستفيد بعد 
فترة قصرية من التعاقد ، أو تغيري املستفيدين 
ال  بأشخاص  التأمني   وثيقة  ىف   املحددين  

تربطهم  صلة  بالعميل  .
بواسطة حتويالت  التأمني  مة  قي  سداد   )16(
وحتويل   شراء  طلب  أو  أجنبية  أطراف  من 

. أجنبية  ألطراف   قيمتها  
أو  مبكرا  التأمني  قيمة  إسترداد  طلب   )17(
تغيري تاريخ إستحقاقها وخباصة عندما  يؤدى  

ذلك إىل  حتمل خسائر مادية  . 
لإلشتباه   املثرية   العمليات  عن  اإلخطار   -17

 -: واإللتزام 
لوحدة  اإلشتباه  حاالت  عن  اإلخطار  جيب   -1
اإلخطار  لنموذج   وفقا  فقط  املالية  التحريات 

املعد  لذلك  .
اإلفصاح  وموظفيها  الشركة  على  حيظر   -2
وحدة  لغري   مباشر  أوغري  مباشر  بطريق 

إجراءات  من  إجراء  أى  عن  املالية  التحريات 
اإلخطار ىف العمليات املشتبه  ىف  صلتها  بغسل  

. اإلرهاب  متويل   أو   األموال 
3- تلتزم  الشركة بتقدمي  أى  معلومات  تكون  
بناء  أو   املالية   التحريات   لوحدة   مفيدة  
على  طلب تتلقاه  الوحدة  من  وحدة  حتريات  
أجنبية  خالل  املدة  والكيفية  الىت  حتددها  

الوحدة  .
على   أيضا  باإلخطار  اإللتزام   ينطبق    -4
األموال  الىت  تتوافر  بشأهنا  مربرات  معقولة  
لإلشتباه  أو  تلك  الىت  يشتبه  ىف  إرتباطها  
أو   اإلرهاب    إستخدامها  ىف   أو   أو  صلتها  

أو  إستخدامها  من  قبل   األعمال  اإلرهابية  
تقوم   أخرى   جهات   أو   إرهابية   منظمات  

. األرهاب  بتمويل  
5-  جيب اإلخطار عن كافة  العمليات املثرية 
القيام   حماوالت   ذلك   ىف   مبا    ، لإلشتباه 

بعمليات  بغض النظر عن  قيمتها  .

18-  الضبط الرقايب :-
منوذج  ) 1 ( 

الضبط  الرقاىب على  شركات  التأمني  :
الشركة :.............................................

الربع لرابعالربع الثالثالربع الثاينالربع االولالبيان

نسبة اإللتزامنسبة اإللتزامنسبة اإللتزامنسبة اإللتزام
إعداد  دليل  إجراءات  العمل 

تصنيف  العمالء وفقا لدرجة 
خماطرهم

وضع  معايري  لتصنيف العمالء
حتديث  بيانات  العمالء

حتديد  مسئولني  بالفروع  ألمر 
املكافحة

إتاحة  املستندات  والسجالت  
ملسئوىل  اإللتزام

إختاذ إجراءات  تكفل  
اإلستقاللية  ملسئوىل  اإللتزام 

وجود نظم َالية كافية للكشف عن 
العمليات غري العادية

عرض تقرير مسئول على جملس 
اإلدارة

إبداء جملس اإلدارة  ملالحظاته  
وتعليقه  على  تقرير  مسئول  

اإللتزام

إستمارة اإلبالغ عن املعامالت املشتبه فيها لشركات التأمني /وكالءالتأمني/  وسطاء التأمني 

التاريخ :........................................... من :.....................................................

إىل : وحدة التحريات  املالية  - السودان  
إسم  اشركة  / الوسيط  الووكيل :.......................................................................
العنوان  :......................................................................................................
موظف  اإللتزام  ) املبلغ ( :...............................................................................

بيانات  األتصال :.
ههاتف مكتب : ........................جوال:..................................فاكس :...................
الربيد :.................................... الربيد  اإللكتروين :..........................................

منوذج  2 ) 2 (



مكـــــــافحـــــة 
تمويل اإلرهاب 

 &               
غسيل األموال 
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بحوث و دراسات

الشخص الطبيعيبيانات الشتبه فيهم
إسم  العميل 1
عنوان  العمل 2
عنوان  العسكن 3
مكان  وتاريخ  امليالد 4
رقم  اهلوية  ونوعها 5
رقم  اهلاتف الثابت  واجلوال  وأخرى  إن  وجدت  6
طبيعة  نشاط  العميل 7

منوذج  2 )3(

الشخص اإلعتباريبيانات  املشتبه  فيهم
األسم :..................إسم العميل/الشخص املعنوى والشكل  القانوىن له 1

شركة حمدودة : مسامهة عامة      
خاصة       شراكة  أو إسم  عمل         

أخرى
الوالية :                  املحلية : عنوان  العمل2

الشارع :                  املربع:
رقم املبىن :

طبيعة  النشاط3
بيانات  املفوض باإلدارة  ، رقم  اهلوية  ونوعها  4

وتاريخ  ومكان  اإلصدار
تاريخ  التأسيس :بيانات  التأسيس5

رقم السجل التجاري :
رقم  امللف/ البطاقة  الضريبية :

املؤسسني  املسيطرين  ونسبة  
السيطرة  لكل منهم :

                   -1
-2
 -3

طبيعة  نشاط  العميل6

منوذج  رقم  ) 3( 
بيانات  املعاملة  املشتبه  فيها

تاريخ  املعاملة ومكاهنا :.................................................................................

قسط التأمني :...........................................................................................

رقم  الوثيقة  وتاريخ  إصدارها :........................................................................
مبلغ  التأمني  وطريقة  الدفع :

حتويل  مصرىف         نقدى         شيك        صادر من .............................................
البنك: ....................................... املستفيد :................................................
إسم  املؤمن  له :........................................................................................
عنوانه  بالكامل :........................................................................................

وصف مؤجز  لإلشتباه  ومؤشرات  اإلشتباه :
...........................................................................................................

.........................................................................................................
تسري هذه السياسة  من  تاريخ  التوقيع  عليها .

صدر حتت توقيعي ىف اليوم ....................من شهر ............................... لسنة 2014م

....................................
رئيس جملس اإلدارة 
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حوار / وهبي

فــي قلــب الخرطــوم وســوقها الكبيــر تقــع 
إحــدي  وهــي  العقاريــة  الفيصــل  شــركة 
شــركات بنــك فيصــل اإلســالمي. التقينــا 
مبــارك  اللــواء/  ســعادة  العــام  بمديرهــا 
بشــري حميــدان أحمــد وهــو رجــل صاحــب 
والبئيــة  اإلنســان  همهــا  طموحــة  أفــكار 
الشــركة  خطــط  أهــم  تمثلــت  اإلنســانية. 
الشــعبي  الســكن  واقــع  تحديــث  فــي 
وتقديــم مقترحــات جديــدة بخصــوص واقــع 
الحيــاة والمجتمــع والبئيــة . شــركة الفيصــل 
العقارية أنشــئت في العام 1983 وتحولت 
فــي 2007 إلــي الفيصــل العقاريــة وهــي 
إمتــداد ألفــكار بنــك فيصــل حــول التكافــل 
ومســائل الصيرفــة وكل مــا مــن شــأنه نفــع 
الناس.ونحــن ننطلــق مــن هــذه المفاهيــم 
ــا علــي أنفســنا  ــة اإلســالمية وآلين التكافلي
الهندســي   التطويــر  مجــال  فــي  العمــل 
بــرؤي إعالميــة جديــدة فــي مجــال اإلعمــار 
والمواصفــات والبيئــة ومفاهيــم الهندســة 

المســتدامة.

كيــف تقــرأ هــذه العمليــة الــي تقومــون هبــا يف 
ســياق التطــور واإلزدهــار أو العكــس؟

بطلبات  وإزدهارها مرتبط  بكر  طبعا هي عملية  
مرتبطة  مسألة  وهي  العقارية  للخدمات  الناس 
باحلياة  وإستقرارها ، وبالنسبة لنا يف السودان 
هي يف تصاعد متسارع  مع قلة املوارد وهذه املوارد 
للمعمار الفخم .  العالية  بالتقنية  املوجودة ال تفي 
فاألكثرية الغالبة من الناس هي يف املستوي ودون 
والصريفة  البنوك  أدوار  تأيت  وهنا   ، املستوي 
اإلسالمية خلدمة هذا الكم  العريض من البشر . 
والبنك قدم جمهودات كبرية يف هذا اإلجتاه مثال 
به شركات  تقوم  واليت  اإلقتصادي  السكن  خدمة 
اإلسكان والتعمري وقدمت جمهود ضخم . والبد أن 
ميتد هذا املجهود لتغطية الكم العريض من الناس. 
بكافة مستوياهتم عرب أشكال هندسية تليق بكرامة 
اإلنسان وتطوره.لذلك جتد عندنا مثال تصميمات 
مثل )الشعيب املطور(  وهي أشكال أقرب )للفلل( 
ألنه  املستدامة،  اهلندسة  مفاهيم  فيه  ووضعنا 
نعمل علي  واآلن   . أكثر  إجتاه  مفيد مستقبال يف 
مشروع اهلندسة الصديقة للبئية وسُندخل الطاقة 

الشمسية يف %50 من هذه املجاالت.
الســكن اإلقتصــادي ال  أكثــر مســألة  لنــا  وضــح 
ســيما حنــن يف بــاد فيهــا مشــكات  ســكن وأراضــي 

ــا؟ ــا هــي سياســاتكم جتاهه . م
تعمل مزنل بسيط   أن  السكن اإلقتصادي ال يعين 
شاسعة  مساحات  تستغل  كأن  للموارد  إهدار  فيه 
جدا وهذا يأيت علي حساب األجيال القادمة ، وهو 
ميتد علي مساحات شاسعة جدا قد حنتاج إليها يف 
عمل إمتدادات  للشوارع والكهرباء واخلدمات وهذا 

أمر  غري إقتصادي.
مبسطا  سكنا  عملنا  األخطاء  هذه  ألجتاوز  لذلك 

من طابقني. كل طابق به شقتني مع مراعاة عدد 
الناس والتهوية املناسبة  ووضعنا يف البال  مسألة 
الطقس.  مبعين نقدم مزنال بسيطا وانيقا وجيد 

نفسه. اإلنسان  فيه 
مــاذا عــن التمــدد األفقــي الــذي حيــدث يف الســودان 
وقــد طــال أماكــن هــي يف األســاس أراضــي زراعيــة، 

هــل تضعــون يف بالكــم خطــة حمــددة ملعاجلــة هــذا 
األمــر الــذي يهــدد أهــم مــورد للســودانين وهــو 

الزراعــة؟
لدينا رؤيتنا اخلاصة بكل تأكيد . يف دراستنا للواقع 
وجدنا أن مشاريع كثرية قائمة دون خطط علمية. 
مثال يف بلد مثل السودان يوجد غبار ودرجة حرارة 
العمراين  التخطيط  بأهل  أويل  فكان  جدا.  عالية 
عمل أحزمة خمتلفة للغابات والزراعة داخل املدن. 
ثانيا أُهدرت املوارد مع إنعدام األحزمة ومعاجلات 
عرب  إليها  واإلساءة   البيئة  إتالف  زائدا  البيئة 
املحددة  رؤيتنا  تقول  لذلك  ببشاعة.   إستغالهلا 
جيب  املدن  أطراف  أن  تطبيقها  يف  بدأنا  واليت 
اإلطالق  علي  دورين  من  أكثر  املبين  يرتفع  ال  أن 
وكلما إقتربت من املدينة يرتفع تدرجييا حيت وسط 
املدينة  تنهض عمارات شاهقة وهذا يسمح مبرور 
يف  اخلضراء  باملساحات  اإلهتمام  وثانيا  اهلواء 
الشوارع العامة. واخلاصة وداخل البيوت الواسعة. 
خبصوص السكن اإلقتصادي حنن عملناه بطريقة 
قيمة  وأعترب  البيئة  إصحاح  يف  وساعدنا  مجيلة 
أن حتيا يف مزنل  بالسكن  يتعلق  ما  اإلنسانية يف 

ومريح. مجيل 
إليكــم  البســيط  املواطــن  كيــف ميكــن أن يصــل 

كيــف يتــم التعامــل معــه؟
حنن بدأن متأخرا قليال يف عملية التطوير العقاري 
يف  القاعدة   ورسخنا   2013 يف  كإستراتيجية  

مبارك بشرى حميدان لـ) مجلة التكافل و التأمين (

نـــــــــــحــــــــــــــــــــــن الـــــــــُمبــــــــادرون..

اللواء / مبارك بشرى حميدان - مدير عام شركة الفيصل العقارية

م.م-  جامع الطيب جامع -  نائب 
المدير العام لشركة الفيصل العقارية
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2014 وبدأ التنفيذ يف 2015 م يوجد  تأخري نوع 
ما ، وعرب هذه اإلستراتيجية وضعنا يف بالنا اجلمع 
الغفري من الشعب بتقسيمات الوسط ودون الوسط 
،  وبدأنا اربع تصميمات أمسيناها الشعيب الفاخر 
، وتتراوح  بني دور أو دورين  عرب شراكة أو عرب 
أنه  بالنا  وضعنا  يف  بالكامل.  املزنل  تأخذ  عائلة 
ليس بالضرورة  أن تكون هذه العملية يف الساحات 
مزنل  لديه  علي شخص  نقول  أن  ُنريد   . الكبرية 
ُيريد أن يبنيه أن يأيت إلينا. وعملنا يأيت عن  طريق 
املراحل بال تكاليف مالية كثرية  وكُل نبين له مزنله 
حسب إستطاعته. نفكر يف أنه إذا فتحت البنوك 
يعطوننا متويل خاص  كبري لنبين للناس بأقساط 

عرب ضمانات معينة. إما عن طريق 
إجتاهات  أو  أعماهلم  حمالت 

ورمسية. أخري شعبية 
ماذا عن تعاملكم مع املؤسسات؟

جهات  يف  لنا  إخوة  علي   أتصلنا 
إتصال  ضمنها  ومن  عليا   رمسية 
الرزيقي   الصادق  األستاذ  مع 
رئيس إحتاد الصحفيني السودانيني 
، لنوضح له عملية السكن الشعيب 
معاجلات  يعمل  الذي   . املطور 
السطح  من  ونستفيد  )الطابقني( 
سطوع  حيت  مرحية   كجلسة 
هذا  يف  حسابا  له  وضعنا  الشمس 
وممتاز  الئق  السكن  وهذا  البناء. 
للنقاش  فقط  مقدمهم  .انتظرنا 
حول املقترح.  لكن   يبدو أن جهة 
يف  ممثلة  والتعمري  اإلسكان  مثل 
األخ غالم الدين ال تريد أن ننافسه 
مع  أنه من ناحية أخالقية ال وجود 
لعمل  نسعي  حنن  هنا.  للتنافس 
شراكة معه ال أكثر وال أقل.ونسعي 
أفضل  سعر  أقل  بني  للمواءمة 

. خدمة
يف  األخــري  األقاليــم  عــن  مــاذا 
الســودان ، هــل فكــرمت يف اإلنفتــاح 

عليهــا؟
إجتاه  كم  يف  تصور  فعال  قدمنا  
وعلي رأسهم هيئة إعمار الشرق ، 
قدمنا ملشروعات كثرية  للغاية لكن 

مل ُنحظي  بواحد منها. 
واملعايــر طبعــا اخلــرات الســابقة 
موجــود  يكــون  الفــي  والطاقــم 
واإلمكانــات املاديــة واملــدي الزمــي 

لتقــدمي املشــروع والتكلفــة ؟
شعارا  نرفع  حنن  لنا  بالنسبة 
املبادرون.  حنن  هو  جدا  مميزا 
النهضة  ألجل  تعمل  املبادرون  هذه 
اهلندسة  يف  اجلريئة  واملفاهيم 

مبادرة  هذه  أفضل  ملنتج  أقل  بأسعار  املستدامة 
اهلندسي  النمط  أحد غرينا.  وحيت  يقم هبا  مل 
ُيراعي بيتنا جتده عندنا ميثل عماد  البيئي الذي 
مشاريعنا مجيعها. وطبعا نعمل مع تيم مؤهل يف 

التسويق يفهم يف كل تفاصيل السوق والبيئة وحيت 
املستهدفني هو ُيحللهم عرب إدارة خدمات الزبائن 
هلم. ونلبيها  ومتطلباهتم  تفكريهم  منطق  نعرف 
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Chairman & CEO of Al-Chark 
Insurance Company, Egypt for 
more than ten years, in addition 
to other responsibilities such as 
the Chairman of Africa Re, Dep-
uty Chairman of Al Mohandes 
Ins. Co., Egypt, Lecturer in Cai-
ro University for the post gradu-
ates.
His association with FAIR start-
ed early in 1981 as a Member 
of FAIR Executive Board and in 
1987 as President of FAIR. On 
handling the presidency to the 
new President in 1989, He was 
entrusted with a mission, under 
the title “Vice President & Care-
taker of FAIR”, to put the house 
in order and to revitalize FAIR. 
The mission was carried on suc-
cessfully, thanks to the under-
standing and full support of all 
FAIR Board Members. In 1991, 
the title was changed to the Sec-
retary General but the duties 
were carried on beside that of 
Al Chark Insurance Company 
until he resigned from the latter 
in 1993 after restructuring FAIR 
and putting it in a sound financial 
position.
All over the years, the duties of 
FAIR Secretary General have 
been carried on as a mission-
ary job, with full convection that 
FAIR is a great professional 
business organization dedicat-
ed to the cause of regional co-
operation and the development 
of the Insurance Industry in the 
Afro-Asian Countries. Its identity 
should be strictly preserved but 
its tactics, modalities and priori-
ties could be reviewed in light of 
the changes in the trading envi-
ronment. ■
3. Ahmed EIFarnawani (1976 - 
190)
 Mr. Ahmed Mohamed EI Far-
nawani was born in Cairo in 
1927. He received his Bachelors 
of Commerce degree at Cairo 
University in 1951 and began his 
career in insurance at Misr In-

surance Co. In 1952 he attended 
the Chartered Insurance Institute 
in London and joined the London 
School of Economics in Business 
Administration, as a Postgrad-
uate student. Mr. El Farnawani 
returned to Egypt in 1956 taking 
a position at Misr Insurance Co. 
In 1958, he was chosen by the 
Egyptian Insurance Companies 
to act as their representative in 
the Five Year Plan Organisation. 
He worked with Nasr Automo-
tive Co. (1961), the Com-mercial 
Insurance Co. and Gomhouria 
Insurance Co. (1961-62), Cairo 
Metalergie Products Co. as Gen-
eral Manager (1962-64), Nile 
Insurance Co. (1964-¬65) & AI 
Chark Insurance Co. (1965-71), 
From 1972, Mr. El Farnawani 
has been General Manager and 
member of the Board of AI Chark 
Insurance Co. He has been Sec-
retary General of F.A.I.R. since 
1976 to February 1990. ■
2. Ahmed Danish (1970 - 1976)
 Mr. Ahmed Mohamed Danish 
was born in 1912 and studied at 
Cairo University and the Institute 
of Actuaries, London. He holds a 
B.Sc. (Hans) and was Associate 
of the Institute of Actuaries (AIA).
Mr. Danish worked for La Ge-
nevoise and from 1957-1960, as 
General Manager and Actuary of 
the National Insurance Compa-
ny of Egypt, Cairo, from 1960-
1965, as President of the Al Mot-
tahida Insurance Company, and 
from 1965-1970 as Vice-Presi-
dent of the Egyptian Insurance 
Organisation. 
He was a member of many bod-
ies connected with insurance, 
namely as Vice-President of 
A.I.D.A. Cairo International Ac-
tuarial Congress, President of 
the In¬surance Institute, Cairo, 
Member of the Board of the Fac-
ulty of Science Ain-Shams Uni-
versity, Cairo and visiting profes-
sor of the Faculty of Commerce, 
Cairo University. ■

1. Dr. Mohammed Rifaat (1964 
- 1970)
 
6. Dr. Adel Mounir (Current SG 
as from 1 May 2015)
Dr. Adel Mounir is the current 
FAIR Secretary General. Dr. 
Mounir has over 30 years of 
experience in both the aca-
demic and the practical insur-
ance fields. He has a PhD in 
Insurance & Risk Management, 
Wharton School University of 
Pennsylvania of USA.

Dr. Mounir was the Chairman of 
the Egyptian Insurance Supervi-
sory Authority, Deputy Chairman 
of the Egyptian Financial Super-
visory Authority, the Vice Chair-
man of Misr Insurance Holding 
Company, Chairman of the Arab 
Forum of Insurance Regulatory 
Commissions, Deputy Chairman 
of the IAIS Market Conduct com-
mittee, IAIS Executive Commit-
tee member. He was also the 
Chairman of the Egyptian Insur-
ance Institute and the Founder & 
Board Member of the Egyptian 
Society for Risk Management.

Dr. Mounir is fully aware of the 
main concerns and the chal-
lenges facing FAIR. He has in-
ner view in the African Markets 
through his position as Board 
Member of Africa Re and his 
affiliation with the International 
Association of Insurance Super-
visors “IAIS” as member of the 
Executive Committee in addition 
to the other associations in the 
Afro-Asian region.
He was also responsible for co-
ordinating efforts in the insur-
ance industry on regional and 
international levels through sev-
eral MOUs for exchanging of in-
formation, in order to foster and 
to increase the implementation 
of international supervisory prin-
ciples and standards locally and 
regionally.
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quarterly by the Central Office 
and circulated to Members free 
of charge. It is devoted to dis-
seminate the research work, 
articles and information which 
relate to the above mentioned 
issues and to enhance profes-
sional knowledge among insur-
ance professionals.
IV. FAIR Conferences and 
other Meetings:
FAIR Conferences are organ-
ized biannually in Africa or Asia 
rotatively, according to a deci-
sion from the General Meeting, 
which is the supreme authority 
of FAIR.
FAIR General Meeting holds its 
sessions in the course of the 
FAIR Conference, to determine 
inter alia the general policy and 
work programme and to elect 
the President of FAIR and the 
Executive Board which shall 
meet at least once yearly and 
shall exercise all the powers of 
the General Meeting unless the 
latter is in session.
In addition, the following Stand-
ing Committees are appointed to 
perform and function as delegat-
ed: Financial, Educational, Ag-
ricultural Insurance, Life Insur-
ance, Risk Management & Loss 
Prevention and Development & 

Cooperation Committees.

5. Hammam Badr (January 
2011 - April 2015)
Mr. Hammam Mohamed Badr 
has more than 30 years experi-
ence in insurance and reinsur-
ance both in the domestic and 
international market (Egypt, 
London, New York, Bahrain). 
After starting with Egypt Re in 
Cairo 1976, Mr. Badr was re-
sponsible of its London Contact 
office for several years (1978 – 
1985). He then moved to Arab 
Insurance Group (Arig) in Bah-
rain and Arig Insurance Com-
pany in London (1988 – 1992). 
After London, he joined Guy 
Carpenter in New York, U.S.A 
(1993 – 2001), the reinsurance 
arm of Marsh Mc-Lennan Group 
(MMC).
Mr. Badr returned to Egypt in 
the early 2001 to take the post 
of Chairman and Managing Di-
rector of the Egyptian Reinsur-
ance Company (2001 – 2004). 
During his term with Egypt Re 
he successfully managed the 
re-engineering of the company 
to become a truly active and re-
spected reinsurer in the region 
and building up a highly profes-
sional reinsurance underwriting 

team many of them are suc-
cessful reinsurance underwrites 
/ managers in many companies 
around the Middle East and also 
in the London Market.
Mr. Badr then became Chair-
man and Managing Director of 
Al-Chark Insurance Company 
(2004-2007) until it was merged 
into Misr Insurance.
Currently he is the Chairman 
and Managing Director of IS-
KAN Insurance Company and 
also the Secretary General of 
the Federation of Afro-Asian In-
surers and Reinsurers. Member 
of the Board of Directors of Sau-
di Reinsurance, Saudi Arabia, 
Member of the Board of Direc-
tors of TA’MEER for Real Estate 
Development and Chairman of 
the Audit Committee, Member 
of the Board of Directors of Data 
and Transaction Services (DTS) 
Co. SAE.
During his long career in insur-
ance and reinsurance, he exten-
sively travelled to many coun-
tries all over the world, attended 
many conferences and delivered 
papers on insurance and rein-
surance in many of conferences, 
workshops and seminars.   
4. Ezzat AbdelBary (1990 - 2010)
 Mr. Ezzat Abdel-Bary was the 

The 35th Annual General Meeting was hosted in the Country of  “Teranga”(land of  hospitality): Senegal.
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Research Work, in addition to 
the Articles published in FAIR 
Review.
FAIR members are invited to 
present their views in respect of 
FAIR educational plan which in-
cludes the Seminars, the Train-
ing Programmes, the Research 
initiatives, FAIR Trainers’ Body, 
FAIR Academicians & awards of 
excellence and FAIR Education-
al Archive.
2. Risk Management & Loss 
Prevention to promote the rel-
evant new concepts:
The application of Risk manage-
ment concept in the Afro-Asian 
Countries is still not matured. It 
is adopted by a few large busi-
ness houses and multination-
al companies, whereas for the 
vast majority, risk management 
continues to be nothing but in-
surance buying and in some 
companies the concept, is total-
ly unheard of. This is due to the 
Lack of professional approach in 
understanding its purpose and 
the lack of disseminating others’ 
experience information on safe-
ty and loss prevention in the de-
cision making authorities in the 
industries.
So far, the consultancy organi-
sations in the field of, or rather, 
in the name of risk management, 
also tend to focus attention on 
insurance portfolio analysis for 
reduction of premium, leaving 
aside all other areas of risk man-
agement.
Therefore, a great deal of work 
is required to be done to incul-
cate and induce the acceptance 
of the concept and awareness of 
its benefits. Notable attention in 
FAIR Work Programme, is given 
to this issue aiming at populariz-
ing the concept, its components 
and application which starts with 
the identification of risk and ends 
with the control of risk.
3.  Agricultural Insurance:
Agriculture is of critical impor-

tance to the majority of the Af-
ro-Asian Countries in terms of 
Gross Domestic Product and 
employment, and thus plays a 
key role in meeting development 
objectives such as poverty alle-
viation and food security. It also 
represents for many Countries 
the most important manufactur-
ing activities.
However, agriculture by nature, 
involves numerous natural, cli-
matic social and human, risks 
which necessitate developing 
the agricultural insurance busi-
ness. The main aim is to provide 
appropriate insurance covers for 
crops, livestock and other relat-
ed activities. Many successful 
schemes have been formulat-
ed, under rural insurance busi-
ness in FAIR Members’ Coun-
tries. Disseminating information 
and experience about these 
schemes represent an integral 
part of FAIR Work Programmes.
Standard Forms and wordings of 
models of Crop Insurance, Poul-
try Insurance, Livestock & Cattle 
Insurance, and Sheep & Goat 
Insurance, have been prepared. 
The Forms and the relevant cer-
tificates and reports are made 
available to FAIR Members upon 
their request, from FAIR Central 
Office Library.
4.  Takaful Insurance:
The Takaful and Cooperative 
Insurance industry has consist-
ently registered strong growth in 
the last two decades not only in 
the number of Takaful Compa-
nies, the Takaful outlets affiliated 
to the insurance companies and 
the Retakaful companies but 
also in the Takaful premiums.
The significant growth of Takaful 
services proves that these com-
panies answer a market need. 
They also maintain strong rela-
tionship with the conventional 
markets.
Hence, encouraging the largest 
number of Takaful, Retakaful 

and Cooperative & Mutual Insur-
ance Companies to join FAIR, to 
exchange experience, to discuss 
issues of mutual concern and to 
work together is a principal ob-
jective of FAIR Strategy aiming 
at combining resources and mo-
bilizing capabilities.
5.  Credit Insurance:
Considerable attention is given 
to evolving regional and sub-re-
gional economic cooperation 
programmes in finance, invest-
ment and trade in FAIR Mem-
bers’ Countries. The objectives 
are noble, but they cannot be 
realized through mere good will. 
They need an integrated ap-
proach to build up the infrastruc-
ture and to develop the required 
services in order to secure a bal-
anced and sustainable growth.
In this respect, promoting Credit 
Insurance is a basic pillar for the 
expansion of foreign trade. The 
development of information bu-
reaus, credit reporting agencies 
and mercantile offices is also 
a fundamental service highly 
needed for the development of a 
successful credit insurance. This 
can be better achieved through 
concerted efforts to mobilize the 
credit information sources on 
the Afro-Asian level. Some FAIR 
Countries in Africa and Asia have 
developed credit insurance port-
folios, therefore, sharing know-
how and experience will be of 
help to the other countries which 
only have academic knowledge 
about credit insurance and are 
willing to introduce this line of 
business.
Therefore, Credit Insurance 
Companies in Africa and Asia 
are called upon to join FAIR and 
to come together on a larger 
scale to exchange experience 
and face their challenges collec-
tively. 
V.   Issuing FAIR Review
The “FAIR Review” is published 



العدد الرابع  أكتوبر  2015

70

events

companies in addition to the in-
terested composite and life rein-
surance companies.
Members of the group name top-
ics for the agenda of their meet-
ings and FAIR Central office act 
as Agenda Manager, prioritizing 
and circulating the topics which 
are most named by members al-
lowing plenty of time to compile 
information and the Members’ 
views and to prepare papers for 
each agenda item. FLIPG holds 
its meetings in the course of the 
Executive Board.
4) FAIR Brokers & Consult-
ants Society “FBCS”
Recognising the increasingly 
growing role of the Afro-Asian 
brokers aiming at developing the 
national insurance industry and 

enhancing regional cooperation 
and, considering the strategic 
goals and plans of FAIR which 
focus on mobilizing the nation-
al resources, to optimally profit 
from the existing potentials in 
the Afro-Asian markets and to 
open wider windows of oppor-
tunities for growth in a changing 
trading environment,
“FAIR Brokers & Consultants 
Society “FBCS” has been es-
tablished, aiming at developing 
this profession and having a 
progressive and powerful arm to 
spur regional cooperation and to 
encourage business exchange 
among FAIR Members.
 
III. FAIR Work Progammes 
& other Activities:
Revising the strategies of FAIR 
and mapping out its relevant pro-
grammes is a continuous pro-
cess constituting the main con-
cern of FAIR Executive Board, 
and FAIR Central Office.
Special attention is always given 

to the following issues:
1. Educational Matters to En-
hance knowledge and techni-
cal expertise:
Globalization offers immense 
opportunity for the insurance in-
dustry to grow and develop, par-
ticularly in the Afro Asian mar-
kets, where the elements of the 
competitive advantage, the rela-
tions, the emotional intelligence, 
the ethics and the social respon-
sibility exist. 
With this convection, the ed-
ucation process comes at the 
forefront in the FAIR Work-pro-
gramme as strategic issue, aim-
ing at enhancing knowledge and 
expertise, developing human re-
sources, capacities and attaining 
the same level of skills prevailing 
in the developed countries.
FAIR educational plan, takes 
into consideration that the levels 
of development of the Afro-Asian 
Insurance Markets may differ, 
but the core activities of coop-
eration are always and naturally 
built upon the common elements 
they have.
Specific attention and collective 
efforts are addressed to over-
come the existing weakness in 
areas such as:
Risk Modelling, Computation of 
probable maximum loss, Build-
ing up rating structures, Analy-
sis of risk profiles, Mapping out 
reinsurance programmes, Prod-
uct orientation of Life Insurance, 
rating methods, marketing and 
distribution channel, Reviewing 
the manuals and disciplines in 
underwriting, and application 
of systems of risk management 
and IT orientation.
FAIR also encourages research 
work both at the Afro-Asian Re-
search Institutions and at dis-
perse level, in particular for the 
areas which are stated in FAIR 
Educational Plan. Cash priz-
es are yearly provided for FAIR 
Members’ Staff, for the Books, 

The conference was attended by more than 500 participants from 
worldwide; Africa Re has been represented by Group Managing Di-
rectors Mr. Corneille Karekezi and Mr. Yousif  El Lazim Gamma from 
Cairo Regional Office.
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2)  FAIR Aviation Pool «man-
aged by Societe Centrale de 
Reassurance «SCR», Moroc-
co»:
Fifteen years after the creation 
of the FAIR Reinsurance Pool, 
the FAIR Aviation Pool incepted 
its activities under the Manage-
ment of the SCR, Morocco, in 
1989. This was the fruit of long 
debates which due to the high 
specialization of Aviation busi-
ness, required the creation of 
a separate Pool. The FAIR Avi-
ation Pool has achieved a very 
distinguished record.
It is with pride and convection 
that the Pool has succeeded 
not only to continue growing 
with good results but basically 
to prove their credibility, thanks 
to the experience of their Man-
agers and the support of their 
Members.
3)   FAIR Oil & Energy Insur-
ance Syndicate «managed by 
Trust Re, Bahrain»
It is a strategic goal for FAIR 
Members to affirm themselves 
as successful partners and cred-
ible insurers and reinsurers of 
their national and regional Oil 
& Energy risks in collaboration 
with the international markets. 
Therefore, it has been quite 
agreeable to set up modalities 
for more cohesive cooperation 
among themselves, in order to 
face the challenges collectively.
In line with this policy, FAIR Oil 
& Energy Insurance Syndicate 
was established and official-
ly registered in the Kingdom of 
Bahrain as a independent legal 
entity by an Amiri Decree.
The Syndicate’s principal objec-
tive is to underwrite Oil and Ener-
gy business from FAIR Members 
and/or other resources, primarily 
dealing with the Afro-Asian busi-
ness for the account and benefit 
of the Members.
It is very encouraging to note that 
the Syndicate started with twen-

ty founding members and has 
presently 36 Members. The door 
is open for new membership and 
for stronger support of members 
to tap the vast of Oil & Energy 
business potentials existing in 
the Afro-Asian countries.
 
II.FAIR Forums & Societies:
1)FAIR Reinsurance Forum 
“FRF”
Representatives of FAIR Mem-
ber Insurance and Reinsurance 
Companies participate in this 
Forum. The Forum avails a plat-
form for all parties interested 
in the growth of the underwrit-
ing capacities of FAIR Member 
Companies, to interact through 
the exchange of business, ex-
perience and information. They 
participate and meet annually 
equipped by their reports, lat-
est statistics, their reinsurance 
programme and/or their reinsur-
ance capacities.
FRF Meetings continue to prove 
their importance and benefits for 
both Insures and Reinsurers. It 
is assumed that Direct Insurance 
Companies are encouraged to 
take more initiative, taking into 
consideration the changes in the 
international scenario.
2)       FAIR Oil and Energy Un-
derwriters Forum “FOEUF”
The Countries constituting the 
FAIR area account for around 
50% of worldwide oil production 
and more than three quarters of 
proven oil reserves.
The massive investments in the 
various oil and gas activities rep-
resent immense insurable risks 
with a commensurate premium 
base.
For Various reasons, Local In-
surers in many oil-producing 
Countries have been unable to 
deal with, these risks which are 
characterized by specialized 
technology, high values concen-
trated in limited areas and with 

high loss potential, single hand-
idly.
With this background, FAIR Oil & 
Energy Underwriters are called 
upon to face the challenges col-
lectively to develop capacity and 
promote an underwriting exper-
tise capable of dealing with the 
complex and sophisticated na-
ture of Oil & Energy Risk. They 
are invited to come together 
and work more closely, under 
the umbrella of FAIR Oil & En-
ergy Underwriters Forum, which 
holds its meetings in conjunction 
with FAIR Reinsurance Forum 
“FRF”.
3) FAIR Life Insurance Profes-
sional Group, “FLIPG”
The Life Insurance penetration 
in the majority of the African and 
Asian countries is still too low. 
Millions of people, even those 
who have enough disposable in-
come do not hold life policy.
In addition, the economic re-
forms are going on and the con-
temporary social and economic 
changes represent both chal-
lenge and big window of oppor-
tunities for the life insurers.
The increasing consumer so-
phistication, naturally razes 
the demand on quality and the 
growing moves toward more 
investment-linked products, en-
courage insurers to look at the 
techniques of investment man-
agement beside their continued 
role in risk i.e. death, medical 
and accident. In addition, the 
entry of the giant multinational 
insurers spurs fierce competition 
in the markets.
Bearing all this in mind, “FAIR 
Life Insurance Professional 
Group “FLIPG” was established 
to encourage life insurance Pro-
fessionals and Managers to sit 
together to share and discuss 
the technical and administrative 
matters which impact their work.
FLIPG is formed mainly from 
representatives of life Insurance 



العدد الرابع  أكتوبر  2015

72

events

17.    Nigeria 28(The Universal Insurance Co. Ltd Mr. MAC. Chukinudinlma

18.    Pakistan

29(      Pakistan Insurance Corporation Mr. Zahiruddin Ahmed
30(East Pakistan Co-Operative 
Insurance Society ltd

Mr. A. K. M. Fazlul Hug  

31(New Jubilee Insurance Company 
Ltd

Mr. Shawket Subjally

32(The Co-operative Insurance 
Society of Pakistan Ltd

Mr. Sheikh Ahmed Mahmud

33( The National Security Insurance 
Company Ltd

Mr. Sikandarkhan Dehlavi

19.    Tunisia 34(Societe Tunisienne D’assurance Et 
De Reassurance

Mr. Abdelhafidh Zaanoun

35( Al Ittihad Co-operative Insurance 
Society

Mr. Fakhreddine Elkateb

20.    United Arab Republic )Egypt( 36( The Egyptian General Insurance 
Organization

Mr. Ahmed Choukri El Hakim

37.    Alexandria Insurance Company Mr(      Hassan Abbas Zaki
38(      Misr Insurance Company Mr. Mohamed Ali Arafa
39(      Al-Chark Insurance Company Mr. Mohamed Hassan El Gamal
40(      The Egyptian Reinsurance 
Company

Mr. Ali Ahmed el Shafei

41(      Al Mottahida Insurance 
Company

Mr. Ahmed Mohamed Danish

42(      National Insurance Company Dr. Mohamed Mazloum Hamdi
43(      The Nile Insurance Company Mr. Ahmed Zaky Hilmy
44(      Al-Goumhouriah Insurance 
Company

Mr. Ahmed Abdel Mottaleb Sabek

45(      Cairo Insurance Company Mr. Osman Mohamed Zohdi

FAIR In Brief      
The Federation of Afro-Asian In-
surers and Reinsurers «F.A.I.R.» 
was established in September 
1964, to promote cooperation 
among insurance and reinsur-
ance companies in Africa and 

Asia, through the regular ex-
change of information, expertise 
and the development of busi-
ness relations.
Being a professional business 
association, FAIR is dedicated 
to the cause of regional cooper-
ation and the development of the 
Insurance Industry in Afro-Asian 
Countries.
Under the umbrella of FAIR, the 
entities listed hereunder were 
established to realize its objec-
tives. The respective activities 
are being undertaken as follows:
 
I.   FAIR Pools & Syndicate:
1)  FAIR Non-Life Reinsurance 
Pool, «managed by Milli Re, 
Turkey»:

Ten years after the creation of 
the Federation, it was felt that 
all positive ideas on Afro-Asian 
cooperation widely deliberated 
therein had to be put to practice 
and thus the FAIR Non-Life Re-
insurance Pool was established 
in 1974. The Pool has proved its 
professional competence and 
success. It provides its mem-
bers with profitable reciprocal 
business secured through a tra-
dition of sound, selective and 
conservative underwriting which 
has greatly contributed to weath-
ering the ups and downs of the 
International Market, under the 
Management of Milli Re, Turkey, 
which has been entrusted with 
the task since inception.
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The meeting resolved to: 
- Establish the Federation of Afro-Asian Insurers & Reinsurers “FAIR” 
- Approve the Statute & Bylaws of FAIR 
- Elect Mr. Ahmed Choukri EI Hakim, Chairman of the Egyptian General Insurance Organization, as 
FAIR President
Mr. Ahmed Choukri El Hakim, the Founding President of F.A.I.R., stressed the need to map out the 
Federation’s work program, which should be long¬term undertaking, “general and flexible”, allowing for 
future benefit of experience, experiment and review and, thereby, ensuring that growth be progressive 
and balanced. After three days of strenuous work, the representatives laid the foundation for a new era 
in regional collaboration among Afro-Asian countries in the field of insurance.

Country Company Representative
1.       Algeria 1(  Caisse Algérienne D›Assurance et 

de Réassurance
Mr. Cherif Benelhadj-Said

Mr. Rachid Mohammed
2(  Sociétés Algérienne D›Assuranees

2.       Burma 3(  Union Insurance Board Mr. U. Ko Ko Giyi
3.      Cambodia 4( Compagnie Nationale D›Assurances Mr. Hong Hoeung Doeung
4.       China 5( People›s Insurance Company of China Mr. Tsui Ping

6( China Insurance Company Ltd. Mr. Shih Chi Ming
5.       Ethiopia 7( Imperial Insurance Company of 

Ethiopia Ltd
Mr. Ato Abate Fantaye

6.       Ghana 8( Ghana State Insurance Corporation
Mr. Anthony Woode
Mr. Kumar Anand

7.       India

9(India Reinsurance Corporation Ltd Mr. S.K. Desai
10( Indian Insurance Companies Association Mr. P. S. Bhandari
11( India Guarantee and General 
Insurance Company Limited

Mr. F. K. Daruwalla

8.       Indonesia
12(P. N. Reasuranci umum Indonesia Mr. H. Poernomo
13(Embassy of the Republic of 
Indonesia Cairo

Mr. R. Soegondo

9.       Iraq 14( Iraqi State Insurance Organization Mr. Talib Jamil
15( Iraq Reinsurance Compan Mr. Mustafa Rajab

16( Baghdad Insurance Company Mr. Abdulbaki Redha
10.    Jordan 17(  Jordan Insurance Company Mr. Assad Abboud

11.    D. P. R. Korea 18( The Insurance Company of Korea
Mr. Han Joo Bin
Mr. Choi Jai Koog
Mr. Lim Mi Hong

12.    Kuwait 19( Gulf Insurance Company Mr. Bader Al-Essa       
20( Kuwait Insurance Company Mr. Shakib Shakhshir
21( Al-Ahleia Insurance Company S.A.K Mr. Younes Chehade

13.    Lebanon 22( Middle East Assurance & 
Reinsurance Company

Mr. Henry Beidas

23( National Insurance Company Mr. Georges Assouad
14.    Libya 24( Libya National Insurance Company Dr. Ali Noureddin El Aneizi

Mr. Ahmed Enan
25(  Ministry of Economy Tripoli Mr. Mohamed Fergajni

15.    Malaysia 26( The Asia Insurance Company Ltd Mr. Ambadas T. Shimpi
16.    Morocco 27( Societe Royale Marocaine D›assceance Mr. Mohamed El Zizi
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The Great visionary Leaders 
and Heads of States of twen-
ty-nine Countries from Africa & 
Asia came together for the first 
time in the history of the human 
being, on the 18th to 24th April 
1955, in Bandung, Indonesia.
President Sukarno, of Indone-
sia, Premier Zhou Enlai of Chi-
na, Premier Jawaharlal Nehru 
of India and President Gamal 
Abdel Nasser of Egypt played 
leading role to unanimously ap-
prove and announce Bandung 
Declaration. The declaration in-
spired nationalism movements 
in the two continents, remapped 
the world politics and set up the 
foundation for the Afro-Asian co-
operation.
The declaration was translated 
into action plans. Under the title 
of economic cooperation, the Af-
ro-Asian Economic Organization 
was established. It held its first 
and second general meetings 
in 1958 & 1960 in Cairo. The 
third meeting was held in 1961 
in New Delhi and the fourth was 
in Karachi in 1963. It was then 
decided to work on sector basis 
to enhance efficacy and to attain 
better achievements. Insurance 

sector took priority and was put 
on the top of the adopted eco-
nomic cooperation action pro-
gramme.
A call was accordingly made, in 
collaboration with the Egyptian 
Insurance federation, to estab-
lish the Federation of the Af-
ro-Asian Insurers & Reinsurers 
FAIR. It was favourably received 
and the FAIR Founders’ Meeting 
was held in Cairo, in September 
1964 with the presence of the 
representatives of twenty Af-
ro-Asian Countries.
The aims of FAIR were defined 
in its statute. However FAIR, be-
ing a professional business as-
sociation, dedicated to the cause 
of regional cooperation, and the 
development of the Insurance 
Industry in the Afro-Asian Coun-
tries, has been able all over the 
years, to adapt the changes, to 
review its priorities, to redefine 
its strategies, and in the mean 
time, to continue preserving 
its identity and principal goals. 
Many accomplishments have 
been realized, for which all of us 
feel proud.  
FAIR has succeeded to enlarge 
its domain in Africa and ASIA and 
to encourage more members 
to join. The number of Member 

Companies in 2013 reached 
256 members representing 51 
Afro-Asian Countries, in addi-
tion to the correspondent mem-
bers from Europe. Nineteen Af-
ro-Asian Brokerage Firms also, 
joined FAIR Brokers Society 
under the umbrella of FAIR. All 
Members are working together, 
confirming commitment and loy-
alty to the ideals of FAIR, and 
boosting cooperation with their 
partners worldwide signifying 
the international nature of Insur-
ance in theory and practice.

Founders Meeting
FAIR devoted special attention 
to the formation of Pools to en-
hance cooperation, to develop 
business relationships and to 
increase underwriting capacity 
and retention of members. 

Delegates attending the Found-
ers› Meeting in Cairo in 1964 

The Honorary President of the 
meeting was Dr. Adel-Moneim 
El-Qaissouni, Deputy Prime 
Minister of Economy & Finance 
representing President Gamal 
Abdel-Naser.
The speakers in the opening and 
closing sessions were:
Dr. Al-Qaissouny,
Mr. Gul Mohamed,
Mr. Ahmed Choukri El-Hakim,
Dr. Mohamed Ali Rifaat,
Mr. Tsui Ping, 
Mr. Zahiruddin Ahmed,
Mr. Ali El Shafei & Mr. Noured-
dine El Aneizi. 

Venue Town Hall of Cairo -Egypt
Date 3rd to 5th September 1964
Theme Formation of F.A.I.R.

Federation of   Afro-Asian Insurance and Reinsurance

  Historical Background and Activities   

Mahadi Mubark
Khartoum - Sudan
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rules of Sharia principles and in 
consistent with the Cooperative 
Insurance Operator Investment 
policy approved by the Saudi 
Arabian Monetary Agency. The 
Cooperative Insurance Operator 
will add or subtract the invest-
ment return of the Membership’s 
invested funds, and subtracting 
the general expenses related to 
the Membership’s portion of the 
investment activities.
3. The Cooperative Insurance 
Operator, as the insurance ad-
ministrator, will manage the in-
surance operations in favor of 
the Memberships. In case of net 
surplus in the insurance opera-
tions’ account, it will be distribut-
ed in the following way:
a. (10%) of the annual net sur-
plus shall be distributed to the 
Memberships directly or in the 
form of reduction in premiums 
for the next year.

b. From the remainder, if any, an 
amount equal to (5%) of the total 
written premiums shall be car-
ried forward to the shareholders’ 
account as a fee against the Co-

operative Insurance Operator’s 
management of the insurance 
operations and investment in 
favor of the Memberships. This 
management fee shall not ex-
ceed 90% of the net surplus.
c. From the remainder, if any, 
following the distribution refer-
enced (A) and (B) above, Coop-
erative Insurance Operator shall 
carry forward (10%) of the net 
surplus to the shareholders’ ac-
count as performance incentive.
The Cooperative Insurance Op-
erator may maintain the remain-
der of net surplus, if any, in the 
Memberships’ account or dis-
tribute it wholly or partially to the 
Memberships following approval 
by the Saudi Arabian Monetary 
Agency and the Cooperative In-
surance Operator’s General As-
sembly.

Takaful Models Comparison

Solidarity Takaful operating mod-
el has the following advantages:
a- The Takaful Operator will get 
a percentage of gross written 

premium as  Wakala fees De-
fined by the Board of Directors 
and being due till end of finan-
cial year end and shall be trans-
ferred to the account of Takaful 
Operator in case there is a dis-
tributable  surplus in the policy-
holder  funds.
b- Also the Takaful Operator may 
get a promotional incentive as a 
percentage of the surplus if the 
investment income is more than 
expected and subject to Sharia 
Committee approval.
c- All Insurance expenses shall 
be on the Takaful fund and the 
Takaful Operator shall not pay 
any insurance expenses. 
The Takaful Operator will do the 
best to ensure that the Takaful 
funds will  achieve a surplus at 
the end of the year to get the 
Wakala fees owed him, by con-
trol of unnecessary expenses, 
Subject to justice at the claim 

settlement , so that it should not 
be shrieked for achieving  the 
highest surplus.

Subject International Hybrid Model(Wakala & 
Modaraba)

Solidarity  Wakala Model

Fund operation Takaful fund operation with Wakala 
fees , investment with percentage of 
profit .

Takaful fund operation and   investment 
with Wakala fees.

Wakala fees % Wakala fees between 20% to 30%  of 
GWP.

Wakala fees  5%.

Payment of Wakala fees Wakala fees paid up front Wakala fees due and paid end of finan-
cial year from surplus if any.

Expenses allocation 

All expenses of establishment of the 
Company, all General and administra-
tive expenses relevant to Takaful In-
surance and expenses relevant to the 
fixed assets covered by Takaful oper-
ator .

Retakaful expenses, approved claims, 
any other expenses relevant Takaful 
operation ( medical ,legal, technical 
reserves and marketing materiel) and 
all  Business acquisition cost (commis-
sions) covered by Takaful fund .

No Operating Expenses covered by  op-
erator out of Wakala fees.

Retakaful expenses, approved claims, 
any other expenses relevant Takaful 
operation ( medical ,legal, technical re-
serves and marketing materiel) all  Busi-
ness acquisition cost (commissions), all 
General and administrative expenses 
relevant to Takaful Insurance and ex-
penses relevant to the fixed assets cov-
ered by Takaful fund .
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The Kingdom of Saudi Arabia is-
sued the Law On Supervision of 
Cooperative Insurance Compa-
nies; where the first item thereof 
stated that the insurance shall 
be in accordance with the provi-
sions of the Islamic Sharia. 
While preparing the implement-
ing regulations of the law, some 
of definitions and articles formu-
lated in a manner made the in-
surance is not compliance with 
the Islamic Sharia such as:  
Contribution (Premium): Amount 
offered by the insured to the in-
surer in
Exchange for the insurer’s ac-
ceptance to indemnify the in-
sured for loss /Damages result-
ing directly from a covered risk.
This means that the relation-
ship between the insured and 
the insurance company is the 
relationship financial offsetting 
(Mouawda) and not a donation 
relationship between all insureds 
(Tabaroue); uncertainty (Algar-
rar) spoil the financial offsetting 
contracts or convert the cooper-
ative Insurance to conventional 
Insurance.

2- Article 47 of the implement-
ing regulations:

The minimum capital require-
ment shall be used to cover pol-
icyholders’ claims in the case 
whereby the technical reserves 
are deficient to meet the Com-
pany’s claims obligations.
This article is confirming the di-
rect financial offsetting relation-
ship (Mouawda) between the 
insured and the company and 
this violates the principal of sep-
aration between the policyhold-

ers Fund and the Shareholder 
fund (cooperative Insurance Op-
erator), in case of policyholders 
funds have Deficit and failed to 
meet with claims, a loan from 
Capital (Qard-e-Hasna) to pay 
these claims provided that this 
loan must be paid back from the 
premiums collected.

Article 61 of the implementing 
regulation:
The Company shall provide the 
Agency with an investment pol-
icy inclusive of assets distribu-
tion. If such investment policy 
was not approved by the Agen-
cy, the Company shall adhere to 
the investment standards in Ta-
ble (1) in (IR).
the funds Table (1) in (IR) may 
be bank deposit with fixed inter-

est rate (Reba) , also Saudi and 
Foreign Government’s Bonds , 
Bonds Issued By Domestic and 
Foreign Companies which are 
not compliance with the Islamic 
Sharia .

Solidarity Saudi Takaful Com-
pany has sought since its li-
cense to Operate insurance 
activity according to Sharia 
as the following Model. 

Solidarity worked with the Sau-
di Arabian Monetary Agency to 
amend the non-Sharia compli-
ance articles at  implementing 
regulations  , Solidarity succeed-
ed in getting a letter from SAMA 
dated October 2011 contains the 
following amendments:
1. The Cooperative Insurance  
Operator will maintain accounts 
for insurance operations sepa-
rate from the shareholders’ ac-
counts in accordance with the 
Implementing regulations provi-
sions of the Law on Supervision 
of Co-operative Insurance Com-
panies. 
2. The Cooperative Insurance 
Operator undertakes to invest all 
funds, whether related to share-
holders or the Memberships 
strictly in accordance with the 

Solidarity Takaful Innovative Operating Model

Dr. Nasser Abd Elhamed
Insurance Expert
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Mr. Sherif Samy, The Chairman 
of the Egyptian Finance Service 
Authority
Mr. Abdel Raouf Kotb, Chair-
man of Insurance Federation of 
Egypt.

Mr. Chairman of IFTI
Mr. Deputy Chairman of IFTI 

Ladies and Gentlemen
It is my pleasure to welcome you 
all to this new mile stone of the 
cooperation among GTG, ICIME 

and IFTI
This seminar comes at the right 
time to highlight the challenges 
that the Takaful industry is face-
ings at the time being. The rapid 
and tremendous growth of the 
industry started to show slow-
er growth rates as compared to 
previous years.
Still the growth rate is relatively 
very high as compared to other 
parts of the insurance industry. 
But this should sends worrying 
signals to everyone of us in the 
Takaful market, which is a very 
young market and its growth is 
expected always to be higher 
than the current level.
While I still believe that the out-
look for the Takaful is bright and 
have a lot of potentials, we need 
to answer many questions; the 
key ones being:
Do the Takaful market has a real 
problem of becoming less attrac-
tive so soon?!
has the industry became so ma-
tured with lower possibility for 
growth?! Or the problem is just 
that we, the players are moving 
away from the fundamental con-
cept of the Islamic insurance, 
which is the cooperative.
It is my hope that this seminar, 
with your active participation, 
will try to answer some or all of 
these and other questions that 
other participants may consider.
On behalf of Africa Retakaful, as 
part of Africa Re group, we wel-
come you all and wish you a very 
successful seminar. We wish all 
our non Egyptian brothers and 
sisters all our best wishes of 
pleasant and safe stay in Egypt, 
the mother of civilization and the 
land of continuous peace Insha 
Allah.

Wassalamu Alikom Warahmato 
Allah

Mr. Omar Gouda speech in (3rd Takaful Seminar)

Mr. Omar Gouda 
, Managing Director of  African Re Talkaful.
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Ladies and Gentlemen,
On behalf of the Organizing 
Committee and in my capacity 
as the chairman of the insurance 
federation of Egypt, it gives me 
great pleasure to welcome all 
of you to the third international 
Takaful Seminar.
It is our honour to host this sem-
inar jointly organized by the 
Global Takaful Group (GTG), the 
International Cooperative and 
Mutual Insurance Federation 
(ICMIF), and the International 
Federation of Takaful and Islam-
ic Insurance Companies (IFTI).
A special thanks to the speakers 
and delegates who have trav-
elled a long way to share us this 
event, And also our gratitude to 
all delegates from the Egyptian 
Insurance Market.
Ladies and Gentlemen,
The theme chosen for our semi-
nar this year is :-
“ Back to basics? Can we en-
hance the mutuality in Takaful? “
A panel of experts shall address 
this theme from different per-
spectives. Their collective input 
will definitely cast light on this 
important subject and heighten 
our awareness of the significant 
role of takaful insurance to our 
economies. 
The agenda encompasses vari-

ous technical topics such as:
• What is the ideal cooperative in-
surance model?
• Why does Takaful need to be 
closer to the cooperative model?
• Takaful operations in new mar-
kets.
• Strategic issues of Takaful op-
erators
• Retakaful operators view of the 
Takaful market 
• Where do we go from here?
I believe that through joint efforts 
and coordination we can realize 
our objective for enhancing the 
infrastructure of our insurance 
and reinsurance markets.
 Ladies and Gentlemen
The global takaful insurance 
market grew by 18% over the 
last 5 years and has exhibited 
impressive double digit growth 
with gross takaful contributions 
reaching US$18.3 billion in the 
first half of 2013. By 2017, the 
global takaful industry may reach 
over US$20 billion.
I believe that the major challenge 
facing the Takaful industry is how 
to go forward to boost top line 
growth levels while also focusing 
on technical profitability.
The evolving regulatory land-
scape, pricing dynamics and 
technical profitability will be key 
factors that will shape the direc-

tion of the industry at this current 
stage and beyond.
A critical factor that will determine 
success in taking the industry to 
the next level of development will 
be the readiness of industry play-
ers to formulate and execute suc-
cessful strategies in response to 
new market conditions and rap-
idly adapt to capture new emerg-
ing opportunities that will reignite 
growth levels. 
Ladies and Gentlemen,
There is no doubt that the future 
of the global Takaful industry re-
mains bright and recent research 
further highlights that Takaful 
contributions will continue to 
grow faster than the rate of pre-
mium growth in the global con-
ventional insurance industry.
It is my hope and expectation that 
this Seminar will achieve its mis-
sion, which is based on mutual 
cooperation between its mem-
bers in exchanging their takaful 
experiences, laws, regulations 
reliable statistical information re-
garding our markets.
The city of Cairo, with its pleasant 
climate, is ideal for your discus-
sions and your debates. It com-
bines authenticity and modernity 
and concretely illustrates the de-
velopment that Egypt has under-
taken. 
The Organizing Committee will 
spare no effort to make your stay, 
not only exciting and pleasant, 
but also truly memorable.
Special thanks for the support 
and contribution of all sponsors, 
media and speakers, in ensuring 
the smooth running of the Sem-
inar and to make this event a 
great success. 
Once again, I welcome you all to 
this valuable event wishing you 
all the success.

Thank you

Opening Remarks By Mr. AbdelRaouf  Kotb

Mr. AbdelRaouf  Kotb
Chairman of  the Insurance Federation of  Egypt
& Chairman of  the Organizing Committee
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“Your Excellency the Chairman 
of the Egyptian Financial Servic-
es Authority’’

Distinguished guests and dele-
gate

Asalamu Aliekum and a very 
good morning to you al
On behalf of the International 
Cooperative and Mutual Insur-
ance Federation
it gives me great pleasure to 
welcome you to the 3rd Takaful-
Seminar organized jointly by:
The Global Takaful Group GTG
The International Cooperative 
and Mutual Insurance Federa-
tion ICMIF
The International Federation of 
Takaful and Islamic Insurance 
Companies IFTI
As some of you may recall, the 
1st Seminar was held in Novem-
ber 2011 in Colombo the capital 
of Sri Lanka under the theme; k
Returning to our roots, realizing 
our potential

The 2nd Seminar was held in 
February 2014 in Khartoum , Su-
dan under the theme;k
Takaful for tomorrow ; Growing 
with Substance
Revisiting Colombo Declaration 
signed by the three organiza-
tions in November 2011 in Co-
lombo , we will find that what 
was achieved since then was 
very little compared to our ex-
pectations and ambitions , we 
still need to have More cooper-
ation, Exert more effort, Allocate 
and more resources to achieve 
our objectives embodied in Co-
lombo Declaration.
We have huge potential. To ex-
press that in figures, quoting 
from ICMIF report on the per-
formance of the mutual and co-
operation sector in 2013 we will 
find the following
The sector have achieved 1.26 
trillion USD in terms of premium 
which is equivalent to 27.3% of 
the global insurance market
Around 1.1 million people em-

ployed by this sector serving 
around 915 million policyhold-
ers/members
And still the potential is very High
To build on what was discussed 
in the two first seminars, the 
theme chosen for this seminar 
is; k
Back to basics ? Can we en-
hance mutuality in Takaful? h
Two question marks
To answer these two questions 
, the topics of this seminar have 
been very well selected as well 
as the moderators, the speakers 
and the panelists
I trust this seminar will present 
you with a good opportunity to 
share knowledge and experi-
ence and find it of value
Before ending my speech , I 
would like to thank HE the Chair-
man of the Egyptian Financial 
Services Authority for honoring 
us as the guest of honor of this 
seminar
I would also like to thank the 
GTG and IFTI for joining us at 
ICMIF to organize this seminar
My sincere thanks and gratitudes 
go to the Insurance Federation 
of Egypt and Africa Retakaful for 
hosting this seminar
Lastly , I wish all the participants 
coming from abroad a very nice 
stay and a memorable experi-
ence in Cairo
To end my speech I quote the 
proverb
“ Two can do together something 
which is impossible for one to do 
alone ”
So let us join efforts and resourc-
es and go forward to achieve our 
main objectives towards the pro-
motion and development of the 
Takaful Industry and the mutual 
and cooperative sector

Thank you Wa Salamu Aliekum 
Wa Rahmtallahe Wa Barkatou

Mr. Salah Musa speech in (3rd Takaful Seminar)
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