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 مع مدير عاو شركة شيلاٌ للتأمني يف حوار مطّول

: ما مييز شيلاٌ ٍو روح املبادرة واالبتلار وليص مزاعه صالح الديً موسى حمند األستاذ / 
 االحتلار ! 

حتصيل قينة األقشاط امللتتبة يشلل عقبة كبرية ويقلل مً جودة اخلدمة التأمييية ضعف 
 ويضعف عائدات االستجنار .. 

 املؤذي واملضاربة يف أسعار التأمني أضرت باملنارسة التأمييية يف الشوداٌ ..التيافص 
ليص املَه ٍو حصة الشركة مً الشوق وامنا األٍه حجه األقشاط امللتتبة اليت تتحصلَا .. 

 باليشبة للشركة ولشوق التأمني !  ميحيى أعنال التأمني يف تصاعد دائهو
يلاٌ شلل عبئًا عليَا بشبب تعجر الشداد وتراكه قرار اسياد تأمني ممتللات الدولة لش

 وثقة يف مقدراتيا الفيية واملالية احلرة املديوىيات.. ولدييا قياعة راسدة بامليافشة 
جتربة شيلاٌ يف تأمني أفراد القوات املشلحة تعترب ىاجحة وفريدة برغه استجياء خطر احلروب 

 يف التجربة العاملية 
 

سٌرة مهنٌة ناصعة وحافلة بالمنجزات تخرج فً جامعة األستاذ/ صالح الدٌن موسى دمحم سلٌمان      
وولج العمل األكادٌمً محاضراً فً االلتصاد ثم التحك مهنٌاً بمطاع التؤمٌن م 1981الخرطوم كلٌة االلتصاد 

ً إلى أن بلغ مرحلة تؤسٌس  والخلٌج ومالٌزٌا, ثم عاد الى واعادة تؤسٌس شركات فً الٌمن متدرجاً ومترلٌا
السودان مدٌراً وعضواً منتدباً لكبرى شركاته .. لدمنا إلٌه فً مكتبه بعد صدور لرار تعٌٌنه مدٌراً لشركة 
شٌكان للتؤمٌن فً ثوبها الجدٌد .. وفً عام جدٌد لنجري معه هذا الحوار الذي ال ٌخلو من جرأة ونمد 

   ومصارحة فإلى مضابطه !
1.  ً وماهً رإٌتكم الستئناف مسٌرة االصالح كٌف وجدتم شركة شٌكان وسوق التؤمٌن عموما

 ؟والتطوٌر
على نحو عام تفرض األوضاع الراهنة عدد من التحدٌات على صناعة التؤمٌن بالبالد لٌس اللها انتشار 

ذ بناصٌتها الى مزٌد جائحة كورونا وتحوٌراتها المتجددة فضال عن تكاثر األزمات التً تحٌط بالبالد وتؤخ
من التعمٌد وهذا ٌجعلنا نكثف الجهود وفك الموارد المتاحة للحفاظ على مولع الشركة الرٌادي فً سوق 

وانتهاج سٌاسة تسوٌمٌة فعالة لتوسٌع لاعدة المشتركٌن مع التؤمٌن والعمل على مسؤلة االنتشار الجغرافً 
التركٌز على األعمال الصغٌرة والمتوسطة واستمطاب الكادر الفنً المإهل وتعزٌز ودعم التدرٌب واعادة 
التدرٌب مع تفعٌل التحصٌل واعطاء االستثمار أولوٌة لصوى لتعظٌم عائد استثمارات حملة الوثائك وحملة 

المركز المالً للشركة  وترسٌخ التعاون بٌن شركات التؤمٌن العاملة فً السودان بما ٌخدم  األسهم وتموٌة
نمو وتطور سوق التؤمٌن السودانً وتوطٌد العاللة مع شركات التؤمٌن االللٌمٌة والعالمٌة والعمل على 

دماتهم المستمرة .. هذا تعزٌز العاللة مع معٌدي ووسطاء  التؤمٌن االللٌمٌٌن والعالمٌٌن لضمان مساندتهم وخ
فضال عن تحمٌك أربع مسائل هً االلتزام بالضوابط الشرعٌة والمانونٌة ومعاٌٌر الضبط المإسسً , 
وتعزٌز المركز التنافسً للشركة والمحافظة على رٌادتها لسوق التؤمٌن السودانً , والعمل على استدامة 

 . لتحمٌك الكفاءة والممدرة المالٌةر التمٌز االداري والمهنً , والتحسٌن والتطوٌر المستم
 



2 
 

ما احتكار تؤمٌن ممتلكات الدولة بما ٌسمى ثمة تهمة مالزمة لمسٌرة شٌكان التً ارتبطت بمضٌة  .2
  ؟ لولكم

"شٌكان" وأرى أن الوصف غٌر  حكومٌة لدي اعتراض على وصف اسناد تؤمٌن ممتلكات الدولة لشركة     

 علٌنا أن نعّرف االحتكار ,والجور وهو لرار متعلك بالدولة .. بدءاً دلٌك وفً استخدامه كثٌر من التعسف 

االحتكار كما تعرفه األدبٌات االلتصادٌة هو "الحالة التً ٌكون السوق فٌها عبارة عن شركة واحدة فمط 

تإمن منتوج أو خدمة لجمٌع المستهلكٌن" بمعنى آخر أن تسٌطر الشركة على كامل السوق وتستطٌع بالتالً 

تفرض األسعار كٌفما شاءت مما ٌجعلها تتحكم بالمنتوج وبسعره لتزٌد من أرباحها .. بهذا المعنى  أن

"شٌكان"  حكومٌةالمباشر الذي ال غموض فٌه هل تعتبر عملٌة إسناد تؤمٌن أعمال ممتلكات الدولة لشركة 

أال تشبه عملٌة اإلسناد هذه ما تموم به شركات التؤمٌن األخرى والتً تإمن كافة ممتلكات وأعمال ؟ احتكاراً 

لٌس هذا فحسب بل أن كثٌر من مإسسات التموٌل  ؟ ؟ ألٌست هً ممارسة مطردة ومعمول بهامالكها 

ر سإال هل ٌنطبك تشترط فً إجراء معامالتها بإسناد تؤمٌن المعاملة فً شركة تؤمٌن بعٌنها ! لكن لد ٌثو

ذلن على إسناد كل ممتلكات الدولة لشركة الدولة شٌكان للتؤمٌن ؟ ثم هل وافك منطوق المرار والع الممارسة 

 ؟ 

لد ٌختلف الناس حول إلرار حك أن تسند الدولة تؤمٌنها لشركتها إذ أن حظ شركات المطاع الخاص فً     
 ً أو هكذا هو "العشم" وهذه نمطة لابلة للحوار سٌما حٌن  الدولة وممتلكاتها العامة ٌجب أن ٌكون متساوٌا

نستؤنس بالتجربة العالمٌة  لكن دوافع إصدار المرار فً ذلن الزمان كانت ضرورٌة ولٌس هذا أوان سردها 
وتفصٌلها بٌد أنها وبكل تؤكٌد كانت متسمة وملحة ضمن سٌالات الزمان والمكان واألحداث ونستطٌع ان 

الرئٌسة وراء لرار انشاء شٌكان بسبب كثٌر من الممارسات الخاطئة من شركات التؤمٌن نمول ان الدوافع 
الهٌئة  أسستم حٌث 1983وهذا والع تارٌخً عاٌشناه عن كثب .. وكان فً أواخر عهد نمٌري فً العام 

 بتكوٌنتها التً صارت فٌما بعد بالهٌئة االلتصادٌة الوطنٌة الى تدران تؤمٌن ممتلكا االلتصادٌةالعسكرٌة 
وربما تؤخرت شٌكان فً , ئة التً عرفها سوق التؤمٌن فً ذلن الزماناطبسبب الممارسات الخ وذلن شركتها

م بسبب محاربتها من شركات التؤمٌن وهذا والع عاٌشناه بؤنفسنا 1983انطاللتها برغم تؤسٌسها فً العام 
رار الرئاسً منسوب إلى سٌاله التارٌخً ٌعد ..  وإذا سلمنا بؤن الموحمٌمة تارٌخٌة ال ٌتطرق الٌها الشن

خاطئاً ومعٌباً فهل هذا هو ذنب الشركة التً ولع على عاتمها العبء األخاللً والمسإولٌة التارٌخٌة أم هو 
سوق التؤمٌن ٌدرن أن والع الممارسة أتى على أن أي مرالب منصف لخطؤ الجهة المصدرة للمرار .. ثم 
وأن سبب استحواذ شركة شٌكان للتؤمٌن على نصٌب كبٌر من األلساط  خالف منطوق المرار الرئاسً

المكتتبة بسبب ابتكارها لمنتجات تؤمٌنٌة والتحامها لمجاالت موسومة بالمخاطر العالٌة ولٌس بسبب 
احتكارها المزعوم ٌكفً أنها ادخلت تجربة التؤمٌن الزراعً الذي ٌنظر إلٌه أهل الصناعة التؤمٌنٌة كخطر 

دخلت تجربة التؤمٌن الطبً التً انداحت على امتداد السودان وانعشت المطاع الطبً الخاص ماحك وأ
وخففت الضغط على المشافً والمراكز الصحٌة الحكومٌة فضالً عن إدخال منتج تؤمٌن التموٌل األصغر 

أخطار الحرب  وبلغت لوة الشركة وسعتها التكافلٌة أنها غطتاعماالً للشمول المالً وتؤمٌن حصٌلة الصادر 
ولن نفصل كثٌراً فً  بالتؤمٌن التكافلً للموات المسلحة فً التجربة العالمٌة وثائك التؤمٌنالمستثناة بموجب 

الفائدة المباشرة التً لدمتها الشركة على مستوى دفع االستحمالات والتعوٌضات الكبرى على مستوى السداد 
 . .واإلكرامً وهو ما ال ٌمع على حصرالواجب منها 

 ؟ ٌمال أن وضع الشركة تراجع بسبب فن لرار االحتكار  .3
 أنا وبكل وضوح أرى أن حمبة اسناد تؤمٌن ممتلكات الدولة لشركة الدولة بمرار رئاسً ولٌس احتكار التؤمٌن

مثل عبئاً ثمٌالً على شركة شٌكان بسبب أنها تتؤخر وتتعثر فً سداد الساطها المكتتبة ومع  ٌزعم البعض اكم
ارلام تتراكم مدٌونٌاتها كل عام وهو ما اسهم  مجردكنها لفً موازناتها و ان لٌمة تؤمٌن ممتلكاتها ٌجد حٌزاً 

بب شح األموال وانعكس فً اعالة مسار شٌكان التؤمٌنً وبسبب ضعف التحصٌل تؤثر عائد االستثمار بس
كذلن فً االلتزام بموجهات الرلابة على التؤمٌن وانعكس كذلن على تحفٌز العاملٌن وتحسٌن أوضاعهم .. 
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دمغة على الساط غٌر التحصل الساطها وتدفع رسوم توالنتٌجة ان الشركة كانت تدفع مطالبات لوثائك لم 
ة ولكل هذه االسباب ولغٌرها فان تؤمٌن ممتلكات اعادة تؤمٌن على الساط غٌر محصل ألساطمحصلة وتدفع 
ً الدولة كان عب على شركة شٌكان .. أما عن انعكاس فن ما سمً باالحتكار ولد بٌنت تحفظً على الوصف  ئا

مراراً حسب الحٌثٌات آنفة الذكر فانً أإكد على لناعتً بالمنافسة الحرة والشرٌفة أكرر بشرط ان تكون 
لنفع العمٌم على المستهلن الذي ٌنفتح األفك أمامه بطائفة من الخٌارات المتعددة حرة وشرٌفة وهً تعود با

والعروض الممٌزة .. وألن السوق السودانً هو سوق ملتزم بموجهات وأحكام الشرٌعة االسالمٌة فان 
سة المنافوانما فً جودة الخدمة .. بعكس األسواق األخرى التً تكون  وحسب المنافسة لٌست فً المنتجات

على النماذج المعتمدة من تؤمٌن تجاري أو تعاونً .. ولهذا فان التنافس فً السودان على مدار مستوى فٌها 
ً فً اشتعال المنافسة واضطرت  الخدمة فً االكتتاب والمطالبات , ومع ان األسعار صارت جزءاً وسببا

عٌر ومما ٌإثر بالضرورة على دفع بعض الشركات لبٌع خدمتها بؤسعار متدنٌة للغاٌة وبما ٌخالف أسس التس
كون حٌنها المحصلة صفراً كبٌراً .. هنان شكوى من عدم تفوغٌرها من االلتزامات التعوٌضات الالزمة 

ً إلى ماذكرته من بٌع الخدمة التؤمٌنٌة  التزام شركات التؤمٌن بدفع استحمالات المشتركٌن وهذا ٌعود جزئٌا
.. لهذا فان التزٌٌفح العجز عن االٌفاء بااللتزامات نتٌجة حتمٌة لهذا بؤلل من سعرها الحمٌمً وبالتالً ٌصب

 .عرض الخدمة التؤمٌنٌة بالسعر الحمٌمً ٌوفر لشركة التؤمٌن وضعاً مالٌاً ٌمكنها من دفع كافة االستحمالات
ركز على شركات التؤمٌن أن ت فٌها ادعو وهذه مناسبة  فالمطالبات هً االختبار الحمٌمً لشركة التؤمٌن ..

تجوٌد الخدمة ال كسر سعر التؤمٌن بسبب كسب زبون لن تستطٌع ابماإه ألنها ستفشل فً أول اختبار .. 
على االسعار وكسر لٌمة التؤمٌن والمضاربة فً األسعار فٌه ضرر على الشركة وعلى المشترن  فتزٌٌف
 .  وحتماً سٌنعكس سلباً على االلتصاد الوطنً السواء
 ؟ً رإٌتكم لوالع المنافسة ومسار الشركة فً غمرة اشتدادها ما ه .4

وضع شركة شٌكان فً السوق أنها هً صاحبة المدح المعلى من حٌث األلساط المكتتبة ومن حٌث الرٌادة 
االبتكارٌة وهً لم تزل تعتلً كافة مإشرات الصعود أما الحدٌث عن ان حصتها السولٌة تراجعت فهو ال 

% 40% و50دلٌك والصواب فً نظري ان شٌكان فعالً كانت تستحوذ على نسبة ٌعكس الوالع بشكل 
إلى والع االرلام تجد أن شٌكان فً نمو  نظرولكن من حجم الساط ألل بكثٌر من الوضع الراهن ولكن حٌن ت

مطرد وبوتٌرة متصاعدة لٌس ذلن فحسب بل ان سوق التؤمٌن السودانً نفسه متصاعد بمإشرات غٌر 
سبب المباشر هو التضخم وكذلن بسبب بعض المرارات كزٌادة لٌمة الدٌة وما ترتب علٌها من مسبولة وال

تؤمٌن السٌارات بسبب ارتفاع لٌمة السٌارات على المستوى أسعار زٌادة فً تؤمٌن السٌارات وكذلن  زٌادة 
ة ولٌست زٌادة فً وهً زٌادة تضخمٌ مإخراً  الطرف الثالثالزٌادة الكبٌرة التً حدثت فً أسعار الشامل و

عدد الوثائك والمشتركٌن .. وكما للت فً صدر االجابة ان شٌكان تمتاز بالرٌادة االبتكارٌة ومنها ما ادخلته 
.. وهً لم تكتف باالبتكار وانما لدمت المساعدة الفنٌة  الشركة من تغطٌات تؤمٌنٌة لم ٌعهدها السوق

مسامها المخاطر ار الماحمة ودربت عناصرها لت  للشركات وشجعتها بالولوج الى عوالم وصفت باالخط
 والفوائض التؤمٌنٌة. 

هنان مٌزة حمٌمٌة ٌستطٌع كل مرالب ان ٌبصرها من خالل متابعة مسٌرة شركة شٌكان وهً انها اي     
الشركة لدمت خدمة جلٌلة لاللتصاد السودانً وانها ظلت تفكر فً اجتراح منتجاتها انطاللا من مسإولٌتها 

ا المومً وهذا األمر واضح جدا فً التؤمٌن الزراعً والتؤمٌن الطبً وبممارنة بسٌطة تجد ان ودوره
الشركات األخرى لم تملن ذات الجرأة الشٌكانٌة فآثرت أن تلج إلى تؤمٌن الزراعة المروٌة وهو ألل انواع 

ستراتٌجً وتكفً التؤمٌن الزراعً خطراً بخالف شٌكان التً كان ٌحركها باألساس البعد المومً واال
األموال التً دفعتها شٌكان فً هذا الصدد .. واألمر ٌتصل كذلن بؤعمال التكافل "البدٌل الشرعً للتؤمٌن 

فً العالم  فان شٌكان من شركات للٌلة جداً  ,على الحٌاة" الذي صار من اختصاص الشركة الجدٌدة المنشؤة
من المعروف ان أخطار الحرب مستثناة من كل وثائك كانت تإمن على افراد الموات المسلحة فً العملٌات و

التؤمٌن بوصفها خطراً مإكداً ما عدا تغطٌة التؤمٌن البحري لضمان سٌر التجارة العالمٌة والمالحة البحرٌة 
 ً من دورها المومً وهو أمر أثار  .. فشٌكان التً كانت تإمن على الموات المسلحة انما فعلت ذلن انطاللا

 التؤمٌن .  استغراب معٌدي 
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 ؟  كٌف تمٌم مكانة شٌكان فً السوق التؤمٌنً .5
م أتت نتائجه 2021كما ذكرت سابماً فان مإشرات نتائج األعمال ظلت على الدوام فً نمو مطرد وأن العام 

كذلن اذ ظل منحنى أعمال التؤمٌن فً تصاعد دائم والسبب فً ذلن ٌرجع لسببٌن هو االنتشار الجغرافً 
فً المحفظة التؤمٌنٌة  على امتداد السودان واتساع رلعة السوق الذي تغطٌه الشركة والتنوع الهائل

وستواصل الشركة بذات الدفع لتغطً اكبر مساحة من األخطار المابلة للتؤمٌن وهً مساحات شاسعة  تحتاج 
 .إلى جهد حثٌث 

 لضبط المنافسة فٌما بٌنها ؟ التؤمٌنٌة هل هنالن فكرة للتنسٌك مع الشركات  .6
التؤمٌن لكن ٌفتمر للتطبٌك دائما, ومن ذلن أن  التنسٌك بٌن شركات التؤمٌن لائم عن طرٌك اتحاد شركات    

الشركات تجلس لتنسك وتتفك على الحد من المنافسة الضارة واعالء روح المهنٌة واخاللها ومدونتها 
السلوكٌة ولكنها سرعان ما تخرق ما اتفمت علٌه وتغلب عاجل مصلحتها اآلنٌة على مصلحتها االستراتٌجٌة 

من التنافس الضار واالعالة المتبادلة بدل الفوز المشترن .. فالتنسٌك سوق تؤمٌن معافى وجود وعلى 
ظاهرٌا موجود ولكن روحه بعٌدة كل البعد .. وتراجع النتائج الفنٌة تحكمه عوامل كثٌرة ومن ذلن ان 

تكون فٌها المطالبات كثٌرة من حٌث المطالبات لٌست محكومة بوتٌرة معٌنة فمد تؤتً على الشركة سنة 
إثر على نتائجها وهنا تتضح لوة الشركة فً ادارة مخاطرها والحصول مما ٌماو من حٌث حجمها  ترددها

  . على أفضل الشروط فً اتفالٌاتها مع معٌدي التؤمٌن
بالحظر  اءً هنالن عوامل أثرت على االلتصاد بصورة عامة وعلى سوق التؤمٌن بصفة خاصة ابتد .7

بجائحة كورونا  التضخم وانهٌار سعر الصرف؟، انتهاءاً ثم االلتصادي فما أثره على الشركة؟، 
 وخصوصا على لطاع التؤمٌن الطبً، فهل تؤثرت الشركة فً العام المالً؟

الحظر االلتصادي كان حظراً جائراً وألسباب سٌاسٌة باألساس ولد أثر على البالد كلها وشركات 
التؤمٌن كانت متضررة على نحو خاص سٌما فٌما ٌلً تحوٌالت معٌدي التؤمٌن وخسرت بذلن كبرى 

ودانً شركات اإلعادة العالمٌة  مثل مٌونخ ري وسوٌسرري التً اشتهرت بتعاملها مع سوق التؤمٌن الس
ً لها ولكنها اضطرت لالنسحاب بسبب الحصار االلتصادي الجائر ألن  ً مربحا برغم انه كان سولا
مستحماتها لم تكن تصلها وهذه مناسبة نشٌد بشركات اإلعادة االللٌمٌة التً ولفت مع سوق التؤمٌن 

التعامل معها ومع السودانً التً ساعدتنا عبر فتح حسابات داخل البلد مما سهل على السوق السودانً 
ان الشركات كانت تتخذ طرلا خاصة فً اعمال االعادة لكن الحظر وصل حتى البنون التً تتعامل مع 
السودان ومعالبتها ولد غرمت بعض البنون األوروبٌة المرمولة مبالغ طائلة جراء تعاملها مع سوق 

اثرت على كثٌر من المطاعات التؤمٌن السودانً فالعموبات أثرت على المنظومة االلتصادٌة كلها و
الحٌوٌة وبالتالً على شركات التؤمٌن التً تموم بؤعمال الحماٌة وهو عامل خفً لكنه مإثر جدا وٌحتاج 
أن ٌرصد .. أما بالنسبة للتضخم وانهٌار سعر الصرف فمد أثر من جوانب مختلفة حٌث أثر على 

كلفة المطالبات فهذا التدهور أدى الى موجودات الشركة وأضعف مالءاتها المالٌة وأثر كذلن على 
تضخم المطالبات وبالتالً اثر على مجمل النتائج الفنٌة للشركة وللسوق ومن ذلن أن كثٌر من 

 لمطالباتالصغٌرة والجزئٌة ككسر الزجاج باتت تكلف الشركات مبالغ طائلة ناهٌن عن ا مطالباتال
 والخسائر الكبٌرة  .

 ؟.19لى مواكبة التغٌٌرات الحدٌثة ما بعد كوفٌد _ ما هً ممدرة صناعة التؤمٌن ع .8
بالنسبة لجائحة كورونا انا اعتبرها رب ضارة نافعة , فمع أن شركات التؤمٌن كانت متخوفة جداً من أثر 

( سنة مفمودة بٌد أن النتائج اتت بخالف lost yearسٌكون ) 2020جائحة كورونا وكانت تظن ان العام 
ق التؤمٌن لنسب نمو لم تكن متولعة أبداً والسبب فً ذلن ٌرجع إلى اعتماد الرلمنة المتولع وهو تحمٌك اسوا

(Digitalization ) وتمنٌة المعلومات, صحٌح أن بعض المطاعات أصابتها خسائر بالغة واثر بالتالً على
 كتؤثر تؤمٌن السفر بسبب ما أصاب لطاع السفر حٌث اضطرت عدد من شركات االتؤمٌنات المتصلة به

الطٌران من الغاء رحالتها وتسرٌح العاملٌن ونحوه او منحهم اجازات بدون مرتب وكذلن من المطاعات 
التً أصابتها الجائحة فً ممتل لطاع السٌاحة وكل ذلن أثر على شركات التؤمٌن سٌما فٌما ٌتعلك بتغطٌة 

بب ( فً المصانع والمطاعم والمتاجر بسBUSINESS INTERRUPTIONخسائر األعمال )
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االغاللات والمحاذٌر الصحٌة المفروضة وكل من كان لدٌهم تغطٌة خسائر األعمال رفعوا لضاٌا على 
شركات التؤمٌن إال أن شركات التؤمٌن كسبتها بسبب أن تغطٌة خسائر األعمال ترتبط بوجود خطر مادي 

ٌة وهذا مختلف عما نتٌجة لحرٌك أو عطب آلً لماكٌنة ٌترتب علٌه تولف العمل والتسبب فً خسائر ماد
جرى وهو ان السبب المباشر فً خسائر األعمال بسبب سٌاسات الدول فً االغالق والسٌاسات االحترازٌة 
التً تجرٌها الدول ال تدخل فً لائمة المخاطر المادٌة التً توجب على شركات التؤمٌن ان تدفع مبالغ 

لمضاٌا إال أن الجدل بشؤنها لم ٌزل مستمراً .. التعوٌض الممررة . ورغم ان شركات التؤمٌن لد كسبت هذه ا
فالتدابٌر االحترازٌة لم تولف مسٌرة التؤمٌن وكما للت فان تمنٌة المعلومات كان لها بالغ األثر فً ذلن فضال 

 عن العمل بنصف الموى العاملة وهو أمر اعتمدته شٌكان خالل فترة الجائحة. 
عن دور التمنٌات التؤمٌنٌة وآلٌات التحول الرلمً فً صٌاغة مستمبل صناعة  فهنان حدٌث كثٌ .9

 أٌن أنتم من ذلن؟  -التؤمٌن 
ال مراء أن تمنٌة المعلومات صارت هً األفك المستمبلً الذي ٌحرن االلتصادات وكما ذكرنا فان 

ٌموم بؤعمال تجدٌد له اثبتت نجاعة االعتماد على تمنٌة المعلومات وصار المإمن  19تجربة كوفٌد 
الوثائك التؤمٌن من منزله من خالل التواصل الفعال عبر الرلمنة التً صارت هً األفك الراهن 
والمستمبلً لصناعة التؤمٌن .. وفً السودان فان تمنٌة المعلومات تحتاج الى وجود بنٌة تحتٌة مالئمة 

تت الجائحة برغم آثارها المدمرة على ومنها توفر خدمة انترنت ممتازة بسعة وسرعة ممتازة .. لمد اثب
صعٌد الفمد واالصابة أن التمنٌة اسعفت الكثٌر سٌما فً الدول المتمدمة على مستوى التواصل والعٌش 

 والعمل .. 
محاور التؤمٌن تعتمد على االبتكار فهل هنالن تغطٌات تجري دراستها فً الولت الحالً  .10

 على مستوى المنتجات التؤمٌنٌة؟.
أي شركة تؤمٌن لكً تحافظ على مٌزتها التنافسٌة البد لها من االبتكار وهذا ما ٌمٌز شٌكان : االبتكار ولٌس  

االحتكار المزعوم فشٌكان كمإسسة وطنٌة كان الذي ٌحركها هو الشاغل الوطنً فً حماٌة االلتصاد 
رت آنفاً مثل التؤمٌن الطبً الذي واسناده لهذا سعت الى استحداث وسائل لم ٌعهدها السوق السودانً كما ذك

خفف الضغط على المشافً الحكومٌة وانعش لطاع المشافً والمستوصفات الخاصة وساعد فً توطٌن 
العالج بالداخل الى حد ما أما التؤمٌن الزراعً فمد اسهم فً التنمٌة الزراعٌة المشهودة فالتؤمٌن لٌس محض 

وإدارة المخاطر ؤدوار استشارٌة ضخمة عبر مسح األخطار ضمانة للتموٌل بؤغراض الزراعة ولكن ٌموم ب
اال  فً اآلونة األخٌرة  فضالً استعادة دورة االنتاج الزراعً .. ورغم ان الشركة لم تستحدث منتجات جدٌدة

فً صورة أنها تسعى إلى استئناف مسٌرة االبتكار التً امتازت بها اضافة الى اعادة انتاج بعض التغطٌات 
ً .. وسوق التؤمٌن السودانً وتمدجدٌدة  ٌمها فً حزمة ومنتج متكامل وهو أمر تعكف علٌه الشركة حالٌا

% من الناتج المحلً 1كسائر دول العالم الثالث لم ٌزل سولاً بكراً اذ ال تبلغ مساهماته فً أفضل األحوال 
ً الى  ة الى ضعف الوعً % .. هنان من ٌرد المشكل10االجمالً بٌنما ٌصل فً الدول المتمدمة احٌانا

ألن السودان عرف التؤمٌن من خمسٌنٌات التؤمٌنً لكن باعتمادي ان المشكلة ال تكمن فً الوعً التؤمٌنً 
فً ضعف  المشكلة الحمٌمٌة  وانماالمرن الماضً والناس ٌعرفون أهمٌة التؤمٌن وأثره االٌجابً فً حٌاتهم 

وضعف مستوٌات التنمٌة والتمدٌن هذا األمر وسطى المستوى االلتصادي وانتشار الفمر وتنالص الطبمة ال
ٌصح فً حالة األفراد وفً حالة المإسسات وان كثٌر من الوحدات والمإسسات تضع مٌزانٌات للتؤمٌن 
لكنها ال تصرفها فً وجوهه وانما توجهها حسب الحاجات الملحة التً تطرأ مع أن التؤمٌن أولوٌة ال ٌمكن 

تشفها المرء إال بعد ولوع النازلة. وفً هذا الصدد نذكر بؤن شركة شٌكان دفعت تؤجٌلها وهذه الحمٌمة ال ٌك
ملٌون دوالر  16مبالغ كبٌرة جدا فً المطالبات منها تعوٌض حرٌك محطة بري الحرارٌة البالغ لٌمته 

اء والسبب ٌرجع الى رجاحة المائمٌن على أمر الكهرباء حٌنها والذٌن استفادوا من أموال التعوٌض فً بن
محطة أخرى مثلما ان شركة شٌكان لامت بكافة األعمال الفنٌة واسندت هذا الخطر الكبٌر الى شركات اعادة 
ممتدرة وكذلن المطالبات المتعلمة بمطاع الطٌران وتم تعوٌضها وهً مبالغ كبٌرة تتعلك بالتعوٌض على تلف 

رات شٌكان فً ادارة هذه المخاطر الطائرات والوفٌات التً حدثت والمسإولٌات التً ترتبت ولوال ممد
الجمة لضاعت كل هذه المكتسبات.. وبالعودة لموضوع احجام الناس عن التؤمٌن لٌس بسبب الوعً كما 
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أوضحت وانما بسبب ضعف الممدرة المالٌة ومن ذلن أن بعض الناس ٌتهربون من التؤمٌنات ذات الطابع 
ؤمٌنات المتعلمة بالتموٌل والتً تعد احدى شروط العملٌة اإللزامً بحكم المانون كتؤمٌن الطرف الثالث والت

 التموٌلٌة .. 
 هل تجد أسعار الطرف الثالث مناسبة ؟

اعتمد انها معمولة ولد زادت أكثر من مرة وكان لها دور فً النمو الذي حممته شركات التؤمٌن مثلما أدى إلى 
 زٌادة التنافس الضار بٌن الشركات .. 

 ؟.وما هً نتائجها وآثارها  الستثمارٌةحدثنا عن السٌاسة ا .11
االستثمار هو الوجه اآلخر للتؤمٌن وال ٌمكن للعملٌة التؤمٌنٌة ان تستمر بمعزل عنه وبنظرة عامة ستجد أن 
أضخم االستثمارات عالمٌاً هً استثمارات التؤمٌن ومن ذلن أنها توظف أموالها فً االستثمار بشتى وجوهه 

ٌن ملزمة فً انشطتها االستثمارٌة العماري واألوراق المالٌة وغٌرها .. لكن فً السودان شركات التؤم
% 10%فً األوراق المالٌة و40% من االستثمارات فً العمار و50بموجهات جهاز الرلابة على التؤمٌن )

فً األسهم .. هذا األمر سٌرجعنا إلى ما اثرناه بخصوص مدٌونٌات المطاع الحكومً التً أثرت فً الوضع 
وكدأبها فً التفرد واالبتكار فان شركة شٌكان سبمت لانون الرلابة  العام للشركة وامتد تؤثٌرها فً االستثمار

م الداعً إلنشاء ادارة االستثمار حٌث لامت باالستثمار بشتى وجوهه رغم 2018على اعمال التؤمٌن للعام 
العمبات التً اشرت الٌها وفً االطار الذي حددته الجهة الرلابٌة ... واالستثمار لٌس ممصور نفعه على 

ركة بل على مجمل األوضاع فً البالد ومنها خلك فرص عمل وتملٌل حجم البطالة االسهام فً الطفرة الش
 العمرانٌة المساعدة فً جذب رإوس األموال واالسهام فً االلتصاد الكلً بوجه شامل . 

لرلابٌة ونإكد على ان السٌاسة االستثمارٌة هً واحدة من دوائر تركٌزنا وفك االطار الذي حددته الجهة ا
ونوجهها لما ٌعود بالنفع على حملة الوثائك وحملة األسهم وتعظٌم عوائدهما على السواء .. بالنسبة لحملة 
الوثائك بغرض تكوٌن مالءة مالٌة ومن المعروف ان رأس المال فً التؤمٌن االسالمً ال ٌغنم وال ٌغرم وهو 

مالٌة ذهبت كثٌر من التؤمٌنات الى أسواق محض مطلب لانونً النشاء الشركة .. وبسبب ضعف المالءة ال
االعادة كتؤمٌنات الطالة وغٌرها وهو مضر من ناحٌة استنزاف العمالت االجنبٌة .. على العموم فان عدم 
تحصٌل الساط التؤمٌن له تؤثٌر بالغ فً مجمل األوضاع التؤمٌنٌة والعد كثٌر من الشركات من ان تبلغ آفالها 

 وتفً بالتزاماتها . 
مإشرات التسعٌر منافسة ام مضاربة وهل ٌتم ذلن دون دراسة جدوى لمجرد الحصول  هل .12

 على العمٌل؟ 
لألسف هذا هو الوالع بالضبط .. فسٌاسة التسعٌر لائمة على العرض والطلب بنحو عام بخالف التؤمٌنات  

نان تعرفة محددة االلزامٌة ذات االسعار المحددة وحتى فً هذه فهنالن تنافس ضار.. وبشكل عام لٌس ه
ألنواع التؤمٌنات المعمول بها فً سوق التؤمٌن وعدم تؤمٌن السٌارات )طرف ثالث( وهً تخضع للتمدٌرات 
الفنٌة ومسح األخطار وغٌرها من االعتبارات المهنٌة .. أما التسعٌر الممارس فٌعتبر سالح ذو حدٌن فكسره 

محاص حمٌمً ٌضرب فرضٌة استمرارها وٌمكن إلى حد ألل من المعمول من شؤنه أن ٌدخل الشركة فً 
لمطالبة واحدة ان تعصف بوجود الشركة التً تالعبت بهذا األمر ولدٌنا شواهد كثٌرة فً سوق التؤمٌن 

(  insurance is for claimsالسودانً لشركات تعثرت بسبب المطالبات لٌس من تؤمٌن بال مطالبات )
التؤمٌن .. ومن هنا أكرر الدعوة لالبتعاد عن المنافسة الضارة بٌن وهً كما اسلفت االختبار الحمٌمً لشركة 

 الشركات ..
ما هو المسعى التً تستهدفه شٌكان هل زٌادة حجم االلساط المكتتبة ام زٌادة الفائض  .13

 ؟التؤمٌنً أم ماذا
نه أمر ن البدٌهً ان تسعى اي شركة تؤمٌن لزٌادة حجم اكتتابها ولكنها ال تستطٌع ان تحدد الفائض ألم

خارج نطاق سٌطرتها .. وبهذه المناسبة هنان فهم مغلوط للفائض .. الفائض هو احد اعمدة صناعة التؤمٌن 
االسالمً باالضافة الى وجود هٌئة رلابة شرعٌة وفصل الحسابات بٌن حملة الوثائك وحملة األسهم 

ت التؤمٌن االسالمٌة تعتبر التؤمٌن واالستثمار الملتزم بالضوابط الشرعٌة .. سمً الفائض فائضاً ألن شركا
لائم على نٌة التبرع بؤلساط التؤمٌن بجزء أو بكل األلساط ألن تحدٌد المسط سلفاً من الصعوبة بمكان وذلن 
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حسب حاجة الصندوق وما ٌفٌض عن الحاجة ٌتم ارجاعه لحملة الوثائك عبر توزٌع الفائض .. ولد ال ٌحدث 
تحدده عوامل عدة منها , التسعٌر ومنها حجم المطالبات أو كثرة فائض ولد ٌحدث عجز  ألن الفائض 

ترددها ومرتبط كذلن بالسٌاسة االستثمارٌة فعائد االستثمار ٌعتبر مكون رئٌسً فً الفائض ..  وفً حالة 
العجز ٌتم أخذ لرض حسن من رأس المال ٌغطى به العجز وارجاعه بعد تحسن األوضاع .. ومن خالل 

اج الى هذا األمر أبداً . هنان معالجة أخرى وهو الرجوع الى حملة الوثائك لزٌادة االلساط الممارسة لم نحت
وسد العجز وهً طبعا عملٌة غٌر ممكنة . ولهذا رجحت المعالجة األولى اعنً االلتراض من رأس المال 

ر من الذي هو أصال ضعٌف لكونه مجرد مطلب لانونً بحد معٌن ورغم ذلن غٌر ملتزم بها عند كثٌ
الشركات .. الفائض اٌضا ٌمثل عامال تسوٌمٌا فً المجتمعات المسلمة التً تحتضن بالدها نموج تملٌدي 
وآخر تعاونً ..  وفً اطار تطوٌر تجربة التؤمٌن التعاونً ٌمكن احتجاز جزء من الفائض لزٌادة المالءة 

نجاحا منمطع النظٌر . لدي اٌضاً  المالٌة للشركة وتجربتً فً لطر والتً كتبتها فً احدى االوراق حممت
% من الفائض حافز للعاملٌن( وهو فً 25تحفظ شخصً على ربط حافز العاملٌن بالفائض  )توزٌع نسبة 

اعتمادي امر غٌر عادل .. واذا كانت هنان سنة لم تحمك اي فوائض فهذا ٌحرم العاملٌن من حمهم فً 
حافز العاملٌن بالمصروفات العمومٌة االدارٌة  التحفٌز دون وجه حك .. والصواب فً نظري هو ربط 

ألنهم لاموا بؤدوارهم فاذا حدثت مطالبات كبٌرة فلٌس هذا ذنبهم لٌحرموا من التحفٌز .  ٌنبغً علٌنا ان ال 
نجعل تحمٌك الفائض هدفا لذاته حتى ال نإثر على المطالبات وال على حموق الموظفٌن وعلى اعادة التؤمٌن 

 مٌة واالدارٌة . والمصروفات العمو
هل المهم هامش الربح الفنً أو لانون اإلكتتاب، ام الربح الكلً أو فائض النشاط والذي  .14

 ٌتضمن العائد الفنً مضافا إلٌه عائد االستثمار؟.
كما اسلفت سابما فً التؤمٌن االسالمً نحن نتحدث عن فائض أو عجز العملٌات الفنٌة فهذا لٌس ربحاً أو 
 خسارة فالربح ٌكون على رأس المال والمبالغ المستثمرة سواءاً كانت لحملة الوثائك أو حملة األسهم.. 

 ا؟ ما هً التحدٌات الماثلة أمامكم وما هً خططكم لتخفٌف وطؤتها أو إزالته .15
كما اسلفت فً صدر الحوار أن الظرف العام ٌلمً بظالله على العملٌة التؤمٌنٌة وهً تحدٌات أتٌنا على 
ذكرها لماما فٌما سبك ولد سعٌنا الى معالجتها عن طرٌك الحوكمة وتكوٌن لجان فً مجلس اإلدارة : لجنة 

معٌة وفعلنا دور مجلس االدارة لبل المراجعة والسٌاسات واالستثمار والموارد البشرٌة والمسإولٌة المجت
م وكذلن تم عانشاء وظٌفة  االلتزام المإسسً كؤول شركة تؤمٌن فً هذا الصدد 2018موجهات المانون فً 

. وهذا فً اطار مسعانا لتطبٌك أفضل الممارسات واالستفادة من تجارب اآلخرٌن وتحمٌك اعلى مستوٌات 
الٌفاء بااللتزامات ودفع االستحمالات .. لٌس هذا فحسب وانما الرضى للمشتركٌن وكافة أصحاب العاللة وا

 مشاركتهم هذه التحدٌات واالستئناس بآرائهم وممترحاتهم من أجل التطوٌر .. 
 ما هً رإٌتكم العامة المستمبلٌة لسوق التؤمٌن؟  .16
ً بكراً... لكن سوق التؤمٌن ٌحتاج الى       دعم من الدولة  كما اسلفت فان سوق التؤمٌن السودانً سولا

لتطوٌر الممارسة وبٌئة التؤمٌن عموما تحتاج إلى البنى التحتٌة الالزمة لتسهل بعد ذلن المسائل األخرى من 
اعالء الروح المهنٌة والتدرٌب والتؤهٌل المعرفً والحد من الممارسات الخاطئة التً تعرضنا لجانب منها 

االسناد المتبادل .. شركات التؤمٌن كذلن تحتاج الى دعم من فٌما سبك وهذا ال ٌتم اال بتغلٌب روح الشراكة و
 الدولة ومن الجهات الرلابٌة كما فصلنا  ..  وهنان فرص كثٌرة لم تغتنم بعد . 

 

 


