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السلة االقتصادية

 دور المسجد.. رؤية إدارية
لقد آليت على نفسي أن أكتب 
بني كل فتره في السلة االقتصادية 
عن اإلدارة في اإلسالم واالقتصاد 
اإلسالمي بشكل عام، ولقد كنت أقول 
لطلبتي في الدورات واحملاضرات 
دائما إن أعظم كتاب إدارة واقتصاد 
في اإلسالم هو القرآن، يقول اهلل 
سبحانه وتعالى في سورة النحل 
)ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل 
شيء( ويقول الصحابي اجلليل 
عبداهلل بن مسعود رضوان اهلل 
عليه لقد أنزل اهلل سبحانه وتعالى 
في هذا القرآن تبيانا لكل ش���يء 
ف���ي حياتنا، وأيض���ا يقول اهلل 
س���بحانه وتعالى )ولقد ضربنا 

في هذا القرآن من كل مثل(، ولألسف الشديد لم تلق 
علوم اإلدارة اإلسالمية االهتمام الالزم بالرغم من 
أن كثيرا من األنظمة اإلدارية اإلس���المية هي عماد 
احلضارة الغربية اليوم، مثل ديوان املظالم ونظام 
حماية املستهلك واليوم يتجهون بعد األزمة العاملية 
املالية إلى البنوك اإلسالمية واملعامالت اإلسالمية 
وفي واقع األمر فإن اإلدارة اإلسالمية شيء أكبر من 
هذا بكثير، واحلمد اهلل منذ كتابة مقالتي عن فلسفة 
النبي ژ في محاربة الفس���اد والتي القت اهتماما 
كبيرا باإلضافة إلى مقالة االحتكار.. واليوم إن شاء 

اهلل سنكتب عن إدارة املسجد.
يقول اهلل تعالى )إمنا يعمر مس���اجد اهلل من 
آمن باهلل والي���وم اآلخر( ويقول اهلل تعالى )وأن 
املساجد هلل فال تدعوا مع اهلل أحدا( والشك إن هذه 
املقالة ليس���ت مخصصة لتبيان أهمية املساجد أو 
األحكام الفقهية للمسجد فهذا وهلل احلمد من املعلوم 
بالضرورة لدى كثير من املسلمني، وإمنا مخصصة 
لتبيان أهمية إدارة املسجد بصورة إدارية فعالة وفق 
توجهات اإلسالم، فمع بداية بناء النبي ژ لدولته 
في املدينة وبنائه أول مسجد للمسلمني في املدينة 
كان واضحا أنه يريد أن يكون هذا املسجد خالصا 
لوجهه الكرمي دون أي دوافع سياسية أو اقتصادية 
ولذلك أول وصوله للمدينة قال ألصحابه اتركوا هذه 
الناقة )أي ناقته القصواء( فإنها مأمورة، ووقفت 
الناقة في أرض تابعه أليتام، ليثبت اهلل عز وجل 
أن املساجد يجب أن تكون خالصة لوجهه الكرمي، 
وفي حديث للنبي ژ قال: »لن تقوم الساعة حتى 
يتباهى الناس في املساجد« وأيضا كان ينهى ژ عن 
التصفير والتحمير في بناء املساجد تأكيدا لفلسفة 
اإلسالم في أن املس���اجد للعبادة وليس للتفاخر، 
وكان ژ أيضا ينهى عن الس���ؤال وقضاء احلاجة 
في املساجد، وكان رجل يسأل عن ناقته الضائعة 
في املسجد، فقال ژ: »ال رد اهلل لك ناقتك«، ونهى 
ژ أيضا عن أحاديث الدنيا في املس���جد ودعا إلى 
هجر من يعملون ذلك، فاملسجد باإلضافة إلى أنه 
مخصص لعب���ادة اهلل وحده فهو أيضا مخصص 
لطلب العلم الشرعي وتعلم القرآن كما كان يفعل 
صحابة النبي ژ، فاملسجد هو شعاع نور وخير 
عل���ى أهل املدينة أو املنطق���ة أو احلي واليه يلجأ 
املس���لمون في س���عادتهم ومحنتهم وأذكر أنه في 
أول يوم للغزو العراقي الهمجي على الكويت أول 
صالة ظهر يوم 1990/8/2 امتأل مسجد ابن القيم في 
الروضة عن آخره حتى أن الناس لم يجدوا مكانا، 
وأيضا املسجد مكان راحة نفسية وانشراح القلب 
ولقد كان النبي ژ يقول لبالل عن الصالة: »أرحنا 
بها يا بالل« - أي الصالة - وكان لي زميل دراسة 
من أهل مكة يقول ل���ي إذا صعبت علي األمور في 
الدراس���ة ذهبنا إلى املسجد احلرام فإذا هي تسهل 
علينا وتنشرح قلوبنا ونتمكن من احلفظ، واملساجد 
ليست للتكسب السياسي أو االجتماعي وإمنا هي 
 ،ÿ منارة علم كما يقول النبي ژ عن أبي هريرة
قال: قال رس���ول اهلل ژ : »من جاء مسجدي هذا 
لم يأت���ه إال خلير يتعلمه أو يعلمه فهو في منزلة 
املجاهد في س���بيل اهلل، ومن جاءه لغير ذلك فهو 
مبنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره« إسناده صحيح، 
أخرجه ابن ماجه، وللمس���جد دور ثقافي، فرويت 
السيدة عائشة أم املؤمنني رضوان اهلل عليها أنها 
كانت تنظر من فوق كتف النبي ژ إلى األحباش 
يلعبون باملس���جد، وهذا من التعرف على ثقافات 
األمم األخرى، ولذا فاملسجد له دور كبير في حياتنا 
وحري بنا نحن اإلداريني أن يكون لنا دور في تنظيم 

املسجد إداريا ووضع هيكليته.
1- مدير املسجد: اإلمام هو مدير للمسجد يديره 
إداريا لتحقيق أهداف���ه وأيضا يدير العاملني معه 
ويتعامل مع القوى البش���رية فح���ري به أن يلم 
بأساسيات اإلدارة مثل التخطيط والتنظيم والتوجيه، 
وغيرها من املفاهيم اإلدارية الضرورية إلدارة املسجد 
فه���ذه املهارات مطلوبة ل���ه فيجب أن يعرف كيف 
يضع خطة وينفذها، وكيف يحقق أهداف املسجد، 
وكيف يتعامل مع اجلمهور، ويضع سياس���ته في 
العالقات العامة وينفذها، وهنا قد ينتقدنا البعض 
ولكن لنا أن نذكره أن أئمة مس���جد النبي ژ هم 
كانوا رجال الدولة وميارس���ون عملهم اإلداري من 
خالل املس���جد وأيضا يجب أن نعيد تعريف دور 
املس���جد من مكان للصالة إلى منارة علم وثقافة، 
وعالج نفسي واجتماعي للمسلمني، فإمام املسجد 
هو مدير املس���جد وميكننا في املساجد الكبيرة أن 

نضع مديرا وإماما كما في املسجد الكبير.
2- نائب اإلمام أو املدير: كثيرا ما نقلل من قيمة 
املؤذن والذي له دور كبير في املس����اجد، وكنت مرة 
أصلي أيام الدراسة في املهندسني في مصر وهناك مسجد 
ال أذكر اسمه حاليا ولكن أعجبني أن اإلمام واملؤذن 
خريجي األزهر من حملة الشهادات اجلامعية وأيضا 
ممن يحفظون القرآن الكرمي فإذا غاب اإلمام ال تشعر 
بالفرق، لذا أنا أفضل أن يكون املؤذن من نفس مستوى 
اإلمام في الشهادة والتدريب وحفظ القرآن والقدرات 

اإلدارية وأيضا يجب أن حتدد مسؤولياته.
3- ش���ؤون الق���رآن الكرمي: وهي املس���ؤولية 
عن إدارة حلقات احلفظ، مس���ابقات القرآن الكرمي 
واس���تضافة القراء في املسجد، توزيع القرآن على 

األهالي واجلاليات في احلي أو املنطقة.
4- العالق���ات العامة: معرف���ة أحوال املصلني 
واألهالي شيء رئيسي ومن واجبات املسجد ودوره 
وكان النبي ژ يسأل عن أهل املسجد إذا فقدوا، فقد 
كانت امرأة تنظف املسجد فماتت فدفنها الصحابة 
رضوان اهلل عليهم بدون أن يعلموا الرسول ژ فسأل 
عنها فأعلموه فذهب إلى قبرها وصلى عليها، واليوم 
نحن بأشد احلاجة إلى هذا املستوى من العالقات 
العامة ويجب معرفة أحوال أهل املسجد من مرض 
وموت وحاجة هذا باإلضافة إلى إمكانية عمل نشرة 
خاصة باملسجد فيها أخبار أهل احلي، والتواصل مع 
اجلمعيات واملؤسسات احلكومية والقطاع اخلاص 

لدعم املسجد والتبرع ملشاريعه.
5- املكتبة وقاعة احملاضرات: كما ذكرنا أن املسجد 
من���ارة علم وثقافة، فحري بكل مس���جد أن تكون 

فيه مكتبة جيدة فيها أمهات 
الكتب والكمبيوتر )يحوي 
الكت���ب اإللكترونية( وآالت 
إلى  التصوير هذا باإلضافة 
قاعة للمحاضرات والدورات 
األسرية واإلدارية واالجتماعية 

التي ميكن عقدها باملسجد.
6- ال���دور التكنولوجي 
الفن���ي للمس���جد: وهو  أو 
مسؤولية تصميم ومتابعة 
صفحة االنترنت باملس���جد 
واملراس���الت م���ع ال���وزارة 
واملؤسسات األخرى وأيضا 
تلق���ي التبرعات للمس���جد 
ونقل صالة القيام والتراويح 
مباشرة من املسجد إلى من يرغب من األهالي وتوفير 
محاضرات املسجد على االنترنت، والفتاوى الصادرة 
من اإلمام إلى األهالي تكون موثقة ومتوافرة على 
االنترن���ت، وهذا على العموم مطب���ق في ماليزيا 
حيث إن املس���اجد الكبيرة جميعه���ا متوافرة لها 
خدمة االنترنت واملراسالت االلكترونية ومعروف 

أن ماليزيا سباقة في مثل هذه األمور.
7- وقف املس���جد: يقول النب���ي ژ »إذا مات 
امل���رء انقطع عنه عمله إال من ث���الث ... أو صدقة 
جارية« وقد دأب أهل الكويت منذ القدم على الوقف 
على مساجدهم لتصرف هذه األوقاف على املساجد 
ولألس���ف أن هذه األوقاف أصبحت مبئات املاليني 
ولكنها محجورة عن املس���اجد ف���ي الكويت حتى 
املساجد التي لها أوقاف فالناظر إلى حال املساجد في 
العاصمة يجد أغلبها في حال يرثى لها وبحاجة إلى 
صيانة دائمة، فنرجو من اإلخوة في األمانة العامة 
في األوقاف زيارة هذه املساجد وتعديل أوضاعها 
من األوقاف التي عندهم، عموما أنا أقترح أن يفتح 
حساب خاص لكل مسجد وإعطاء الفرصة لألهالي 
للتبرع لوقف املسجد ويكون هناك مسؤول مباشر 
عن���ه، يكون دوره متابعة تنمي���ة الوقف ومن ثم 
الصرف على املسجد وبهذا نزيل احلمل عن الدولة 

في اإلنفاق على املساجد وأنشطتها.
8- مشاريع املسجد: لقد دأب املصلون في بعض 
املساجد على بناء مش���اريع خيرية سنوية باسم 
مسجدهم وهذه فكرة عظيمة خاصة أن أهل الكويت 
من اهلل عليهم باخلير ويريدون أن يشاركهم املسلمون 
في شتى أنحاء العالم في هذا اخلير وأيضا املشاريع 
على املس���توى احمللي مثل إفطار الصائم واألسر 
املتعففة ومتويل احلج���اج وغيرها، فيكون هناك 
مس���ؤول عن هذه املش���اريع بحيث يتم متابعتها 

وحتصيل األموال وغيرها.
9 � اإلسكان والضيافة والتنظيف: يعاني كثير 
من األئمة من بعد مسكنهم عن املسجد وهذا يؤثر 
في أدائهم كثيرا خاصة أنه مطلوب منهم أن يأتوا 
خمس مرات في اليوم، وأذكر أنني كنت فترة سكنت 
في اجلابرية وكان إمام مس���جدنا يأتي يوميا من 
مش���رف وكان يجد في ذلك مش���قة ولكن في حال 
توفر الس���كن القريب لإلمام بالقرب من املس���جد 
فهذا من ش���أنه أن يس���اعد اإلمام واملؤذن في أداء 
دورهما بفاعلية، واألمر اآلخر هو املس���ؤولية عن 
نظافة املسجد واحلمامات وهذا لألسف الشديد من 
املساوئ التي يعاني منها املسلمون في كل مكان إذ 
غالبا تكون احلمامات مهملة ومتسخة مبا يندى له 
اجلبني فاملطلوب طبعا االهتمام بهذا اجلانب وأن 
يكون هناك مسؤول عنه وحتى اإلمام فإنه يساءل 
عن املوضوع وفي مرة دخلت ألتوضأ في حمامات 
أحد مس���اجد الزهراء فوجدت قذارة ووس���اخة ال 
تصدق حتى البرادات لشرب املياه مملوءة باحملارم 
فذهبت إلى إمام املسجد فقلت له هل ترضى أن تكون 
حمامات بيتك وسخة قال ال، فقلت له كيف ترضى  
ذلك لبي���ت اهلل وهو أولى من بيت���ك وأنت أيضا 
مسؤول عنه، فقال انا صار لي أشهر ما دخلت حمام 
املس���جد وال أعرف كيف أحواله، فال حول وال قوة 
إال باهلل؟ وأيضا من األمور املهمة موضوع الطعام 
خاصة أنه أصبحت هناك مش���اريع إفطار الصائم 
في املس���اجد فيفضل أن يكون هناك مسؤول عنها 
وأيضا لتوفير مياه الشرب النقية والعناية ببرادات 

املاء التي تكون غالبا مهمله في املساجد.
10 � املسؤولية املالية للمسجد: وهي احملاسبة 
عن إي���رادات ومصروفات املس���جد وأيضا تنمية 
اإليرادات كما ذكرنا من خالل األوقاف والتبرعات 

واملشاريع.
وبهذا تكون أهداف املسجد العصري أو املعاصر 

حسب ما وضعنا من هيكلية أعاله كالتالي:
أ - توفير مكان آمن ومستقر للعبادة والتعلم 

والراحة.
ب - العناي���ة بالق���رآن الك���رمي وحتفيظ���ه 

وتفسيره.
ت - توفير األماكن للتعل���م واملكتبات وإلقاء 

احملاضرات.
ث- اس���تضافة القراء والعلماء لنشر اإلسالم 

وعلومه.
ج- إطعام الفقراء واملساكني.

ح- بناء املشاريع وأوقاف املساجد.
خ - اس���تقطاب أفضل القوى البشرية إلدارة 

املسجد وإمامته.
 د - استخدام أفضل الطرق التكنولوجية لتعزيز 

دور املسجد.
ذ - العناي���ة بدور الوق���ف والصدقات وبناء 

املشاريع االسكانية.
ر - العناية االسكانية وتوفير مسكن مالصق 

لالمام واملؤذن.
وأخيرا نرجو من وزارة األوقاف التوفيق ودراسة 
هذه املقترحات بكل موضوعية ألنها سوف حتدث 

نقلة كبيرة في إدارة املساجد.

شكرًا للحكومة
منذ أس���بوعني كتبنا مقالة الكوادر وبينا مدى 
خطرها على امليزانية العامة للدولة باإلحصائيات، 
كما بينا أن هذه اخلطوة غير مهنية وتقتل العمل 
اإلداري احلكومي ويعارضها علماء اإلدارة ومنظمات 
التنمية مثل البنك الدولي، كما بينا أن هناك بدائل 
إدارية للكوادر أهمها التوصيف والتقييم الوظيفي 
املفترض به أن يطبق منذ عقدين من الزمان كما نص 
علي���ه قانون اخلدمة املدنية وأيضا بينا أن ديوان 
اخلدمة قد انتهى من توصيف وتقييم جميع وظائف 
اخلدم���ة املدنية والنظام بحاجة إلى تطبيق، وهلل 
احلمد احلكومة استجابت لهذه املطالبات وأوقفت 
الكوادر وطلبت من ديوان اخلدمة إعداد البدائل وعلى 
رأسها نظام التوصيف والتقييم كما أخبرني بذلك 
مسؤولو ديوان اخلدمة، فشكرا حلكومتنا العزيزة 
على هذه اخلطوة وإلى مزيد من تطبيق مش���اريع 

التطوير اإلداري إن شاء اهلل. 
qualitykw60@gmail.com

بقلم:  د.وليد عبدالوهاب الحداد

المحيالن: الكويت ستكون المركز الرئيسي
 لتنمية رأس المال البشري في الشرق األوسط

أكثر االصول قيمة على  اليوم 
العالم،  املستوى املؤسسي في 
مبينا ان الشركة قامت بالعديد 
م����ن االس����تثمارات املهمة في 
مجموعة من الشركات املتنوعة 
والعاملة في الش����رق االوسط 
وشمال افريقيا والواليات املتحدة 
االميركية مركزة في ذلك على 
البشري في  الرأسمال  جوانب 
التنظيمية  التدريب والتنمية 

واالدارة.
املدير االقليمي لش���ركة  اما 
امير االسعد  البش���رية  االبعاد 
فقد حتدث في كلمته على اهمية 
العمل مببدأ التقييم في الشرق 
االوسط واحلاجة املاسة له كشرط 
اساسي في تطوير العمل، مؤكدا 
ان شركة االبعاد البشرية رائدة 
في مجال تقييم املوارد البشرية 
خاصة انها اآلن املوزع احلصري 
ملنتجات وخدمات شركة توماس 
انترناشيونال في الشرق االوسط 
الكويت والس���عودية  مبا فيها 
ودولة االمارات العربية وسلطنة 
عمان وقط���ر والبحرين ومصر 
ولبنان وسورية االردن واليمن 

وايران والعراق.
ومن جهته قال املدير العاملي 
انترناشيونال  لشركة توماس 
اململكة املتحدة رود كونويل   �
ان اهمية الشركة تتلخص في 
خبرتها الطويلة وتواجدها في 
السوق الكثر من ثالثني عاما وهي 
تقدم خدماتها ومنتجاتها ملساعدة 
املوظفني واصحاب العمل على 
حتسني االداء واحلصول على 
افضل مردود ممكن، مضيفا ان 
انترناش����يونال متلك  توماس 
35000 ش����ركة تقدم خدماتها 
ومنتجاتها بخمسني لغة حول 

العالم.

تتطرق الى العديد من املواضيع 
والقضايا املتعلقة بتنمية رأس 
املال البشري، مؤكدا ان الشركة 
تسير في االجتاه الصحيح الذي 
يش����دد على ضرورة تأسيس 
بنية حتتية قوي����ة وحقيقية 
لعملي����ة التنمي����ة والتطوير، 
مؤكدا ان التعاون والتنس����يق 
بني ش����ركات التنمية القابضة 
القابضة واالبعاد  والتعليمية 
البشرية وتوماس انترناشيونال 
سيش����كالن نواة عمل حقيقي 
يقوم على التخصص والعلمية 
ويس����اهم في تفعيل دور هذه 
املكانة  الشركات ووضعها في 
التي تليق بها كشركات رائدة 

في السوق.
التنفيذي  املدير  بدوره قدم 
لشركة التنمية القابضة غسان 
دحدولي التنمية القابضة كشركة 
استثمارية مختصة باستثمار 
رأس املال البشري الذي يعتبر 

االس����تثمار الصحيح والناجح 
وتختصر الوقت واملسافة.

م����ن جانبه، ق����ال الرئيس 
التنفيذي للمجموعة التعليمية 
القابضة د.بدر الطريجي ان شركة 
التنمية القابضة هي الش����ركة 
التي تولت فكرة االستثمار في 
رأس املال البش����ري، حيث ان 
الش����ركة وضعت استراتيجية 
متوضع جديد في السوق مبنية 
عل����ى االهتمام املتزايد من قبل 
الشركات بنوعية االشخاص او 
املوظفني املناسبني الذين يجب 
تدريبه����م وتأهيلهم، مبينا ان 
التنمية القابضة تنفرد بايجاد 
القضية  املتعلقة بهذه  احللول 
من خالل تقدمي حزمة متكاملة 
التوظيف والتدريب  ملش����اكل 
والتأهيل والتطوير والتقييم.

واضاف د.الطريجي ان هذا 
احل����دث املهم يأتي ف����ي بداية 
سلس����لة م����ن االح����داث التي 

حتتاج ال����ى املتابعة والتجديد 
والتطوي����ر نظرا الس����تمرار 
التغيير م����ن حولنا، مؤكدا ان 
التنمية البشرية وتنمية رأس 
البش����ري ضرورة ملحة  املال 
تفرضه����ا الظ����روف احلياتية 
املتس����ارعة واملتغيرة وليست 
امرا خياري����ا او رفاهية ميكن 

االستغناء عنها.
الكويت  ان  وكش����ف ع����ن 
ستكون املركز الرئيسي لعمليات، 
ونشاطات هذه الشركات تنمية 
البشري في منطقة  املال  رأس 
الشرق االوسط، مؤكدا ان هذه 
التكاملية في العمل ستساهم في 
تقدمي اخلدمات بشكل متكامل من 
قبل وحدة متكاملة وليس على 
شكل خدمات متفرقة من جهات 
متعددة ومختلف����ة، مؤكدا ان 
شركة التنمية القابضة ستكون 
الوجهة الصحيحة للش����ركات 
واملؤسس����ات التي تسعى الى 

عاطف رمضان
اك����د رئيس مجل����س ادارة 
املجموع����ة التعليمية القابضة 
د.عبدالرحم����ن احملي����الن ان 
البشري اهم مقومات  العنصر 
التنمية والتطوير، مشيرا الى 
ان اآلالت احلديث����ة والتقنيات 
العالي����ة والتجهي����زات الفنية 
واالبني����ة واملع����دات املتطورة 
ليس����ت ذات فائدة اذا لم يكن 
وراءها عقول ومهارات بشرية 
مدربة تستخدمها بشكل صحيح 
وتس����تثمرها فيما وجدت من 
اجله، موضحا ان تنمية رأس 
املال البشري هي روح التنمية 
التقنيات  والتطوي����ر بينم����ا 

واملعدات جسدها فقط.
ج����اء ذل����ك خ����الل املؤمتر 
السنوي االول لشركة توماس 
انترناشيونال � الشرق االوسط 
2010 الذي اقامته امس ش����ركة 
ل�  التابعة  البش����رية  االبع����اد 
»التنمي����ة القابض����ة« الطالق 
احللقات التدريبية وورش العمل 
والتي تستمر الربعة ايام وذلك 
بحضور العديد من الشخصيات 
احمللية واالقليمية والعاملية من 
املجموع����ة التعليمية القابضة 
وش����ركاتها التابع����ة وجامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
وشركة توماس انترناشيونال 
من اململكة املتحدة واملستثمرين 
والعمالء واالستشاريني الشركاء 
من ثالث عش����رة دولة ش����رق 
اوسطية وذلك في فندق هوليدي 
ان داون تاون، حيث اقيم املؤمتر 
ادارة  برعاية رئي����س مجلس 
املجموع����ة التعليمية القابضة 

د.عبدالرحمن احمليالن.
واضاف د.احمليالن ان الغرض 
ابراز  االساسي من املؤمتر هو 
اهمية عملية التعليم والتدريب 
بكل جوانبها ومحاولة توحيد 
اجلهود بني العديد من اجلهات 
املختصة لتعم����ل حتت مظلة 
واحدة مما يحقق التكاملية في 
الى  االداء واخلدم����ات ويؤدي 
النتائ����ج املطلوبة املتمثلة في 
التحديات املستقبلية  مواجهة 
التنمي����ة والتطوير  في مجال 

للعنصر البشري.
واش����ار د.احملي����الن الى ان 
عملي����ة التعلي����م والتدريب ال 
ميك����ن ان تتوقف ف����ي مرحلة 
معينة، فهي عملية مس����تمرة 

»األبعاد البشرية« تفتتح المؤتمر السنوي األول لـ »توماس إنترناشيونال ـ الشرق األوسط«

د.بدر الطريجي درع تكرميية ألحد املشاركنيد.عبدالرحمن احمليالن

»تآزر« تطرح وثيقة »سالم« مسبقة الدفع
 ألول مرة في الكويت في مايو القادم

الوهيب: الشركة تعتزم التوسع في الدول الخليجية.. واهتمام كبير بسوق المملكة العربية السعودية 
املنتج في أكثر من 85 نقطة بيع 
الكترونية مع خطة لزيادة العدد 
إلى 150 نقطة توزيع بنهاية العام 
احلالي باإلضافة إلى طرح طرق 
سداد جديدة من شأنها التسهيل 
على العميل مثل التأمني عن طريق 
اإلنترنت والتأم���ني عن طريق 
الهاتف النق���ال ومراكز اخلدمة 
املنتش���رة في جميع احملافظات 

عن طريق مركز االتصال.

أحدث الخدمات

وقال تسهيال من الشركة على 
الراغبني من اجلنس����يات  جميع 
املختلفة في الدخول بتلك الوثيقة 
فق����د طرحت جميع بنود الوثيقة 
بعدة لغات مختلفة منها االوردو 
والفلبينية والفارسية وذلك حتى 
يتمكن جميع العمال البسطاء من 
معرفة كل تفاصيل الوثيقة ممن 
ال يجي����دون اللغة اإلجنليزية أو 
الوهيب على أن  العربية. وأك����د 
»تآزر« وضعت ضمن استراتيجتها 
ومنذ التأسيس طرح أحدث اخلدمات 
التأميني����ة التكافلية حيث تعلن 
سنويا عن 3 - 4 منتجات تكافلية 
جديدة تطرح ألول مرة في السوق 
الكويتي واخلليج����ي. كما أولت 
اهتماما خاصا باملنتجات التأمينية 
الفردية والت����ي تعد أهم عناصر 

النجاح املستقبلي للشركة.
وتقدر قيمة قطاع التكافل ب� 
7.4 مليارات دوالر في عام 2009 
ومن املتوقع أن ينمو ليصل إلى 
15 مليار دوالر بحلول عام 2015 
وهناك 179 شركة تأمني مبا فيها 
التكافلية من جميع دول مجلس 
التعاون اخلليجي املصدرة 10.4 
مليارات دوالر من أقساط التأمني 

التكافلي في العالم.

كاهل ذوي املتوفى في حالة الوفاة 
لكثرة مصاريف وصعوبة نقل 
اجلثمان، والديون املتراكمة على 

صاحب الوثيقة.
ولفت الوهيب إلى عقد تآزر 
لشراكات إستراتيجية مع عدد من 
الشركات الرائدة لتشغيل وإدارة 
املنتج مثل شبكة اخلدمات اآللية 
إميانا بنق���اط توزيعها القوية. 
وتعد هذه الشراكات مرحلة أولية 
حيث من املخط���ط زيادة نقاط 
التوزيع وطرق االشتراك لتحقيق 

شعار املنتج )قريب منك(.
وأكد الوهيب أن شركة تآزر 
للتأم���ني التكافلي حرصت على 
أن يس���تفيد من ه���ذا البرنامج 
التأميني أكبر شريحة ممكنة من 
املس���تفيدين حيث ميكن شراء 
وثيقة التأمني عن طريقة نقاط 
البيع اآللية املنتشرة في جميع 
محافظات الكويت حيث يتوافر 

السنوات اخلمسة املقبلة.

مزايا المنتج

وأشار الوهيب إلى أن إدارة 
الش���ركة حرصت عل���ى طرح 
ه���ذا املنتج والذي صمم ليوائم 
احتياجات املستخدمني التأمينية 
وليوفر للمستخدمني السهولة 
واألمان ف���ي تغطية العديد من 
األخطار التأمينية بأس���عار في 
إلى أن  متناول اجلميع، مشيرا 
الش���ركة حددت قيمة االشتراك 
في الوثيقة بسعر التكلفة فقط 
وهو 10 دنانير فقط وذلك رغبة 
منها في املساهمة بشكل إنساني 
ف���ي اس���تقطاب ش���ريحة ذات 
دخ���ل منخفض غير قادرة على 
حتمل أعباء ومصاريف كثيرة، 
واضعني بعني االعتبار أصحاب 
ذوي الدخل احملدود من العمالة 
الذي يقع على  الوافدة والعبء 

واإلسالمي.
 وحول فتح أسواق جديدة 
قال: جاٍر اآلن االنتهاء من عدة 
دراس���ات للدخول في أسواق 
جدي���دة حيث نول���ي اهتماما 
كبيرا بس���وق اململكة العربية 
الس���عودية والذي يعد سوقا 
واع���دا وبالفعل لنا تواجد في 

كل من البحرين وقطر«.
 وتوق���ع أن ت���رى املنطقة 
»صفقات« كبيرة بني الشركات 
خالل األش���هر ال���� 18 املقبلة 
لالستفادة من إمكانات منو هائلة 
مشيرا إلى ان نحو 3 صفقات 
كبيرة ستتم في 2010 وأن كبرى 
الشركات الدولية ستنتقل إلى 
املنطقة إلقامة مشاريع مشتركة 
لالستفادة من التأمني اإلسالمي 
إلى حد كبير، وقطاع التكافل. 
وأضاف أنه س���يتضاعف عدد 
شركات التأمني التكافلي خالل 

منى الدغيمي 
أعلن مدير عام ش���ركة تآزر 
للتأم���ني التكافلي عب���د الرزاق 
الوهي���ب ع���ن ط���رح وثيق���ة 
»سالم« مسبقة الدفع ألول مرة 
في الكويت والتي تغطي تأمني 
احلوادث الشخصية الفردية لعدد 
كبير م���ن اجلاليات العاملة في 
الكوي���ت وذلك بعد أخذ موافقة 
هيئة الرقابة الشرعية للشركة 
حيث تعمل كل بنود الوثيقة طبقا 
ألحكام الشريعة اإلسالمية، ويبدأ 
العمل بالوثيقة اعتبارا من 4 مايو 

القادم.
وأضاف الوهيب في كلمته 
خالل مؤمت���ر صحافي عقدته 
الش���ركة أمس، أن هذا املنتج 
الذي يطرح ألول مرة في الكويت 
ومنطقة اخلليج كخدمة مسبقة 
الدفع سيستقطب عددا كبيرا من 
اجلاليات من مختلف اجلنسيات 
حي���ث تش���تمل الوثيقة على 
تغطيات تأمني تشمل التعويض 
عن حاالت الوفاة بحادث وبقيمة 
15 ألف دوالر والتعويض مببلغ 
10 آالف دوالر في حال العجز 
الكلي الدائم الناجت عن حادث 
وذلك وفقا للشروط الواردة في 
وثيقة التأم���ني، باإلضافة إلى 
س���رعة نقل اجلثمان في حال 
الوفاة إل���ى بلد املتوفي بقيمة 

1500 دوالر.

الخطة التوسعية

وأوضح الوهيب أن الشركة 
التوسعية  تضع ضمن خطتها 
إلى األسواق  االهتمام بالدخول 
اخلليجية املجاورة والتي شهدت 
التكافل  منوا كبيرا في س���وق 
وصناع���ة التأم���ني التقلي���دي 

تغطي تأمين الحوادث الشخصية الفردية لعدد كبير من المقيمين في الكويت 

)سعود سالم(جانب من احلضور

)أسامة البطراوي(عبدالرزاق الوهيب خالل املؤمتر الصحافي 


