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إستهالل
ــجِّ َيْأُتــوَك ِرَجــاًل َوَعَلــىٰ ُكلِّ َضاِمــٍر َيْأِتــَن ِمــن ُكلِّ َفــجٍّ َعِميــٍق( اآليــة )27(  ــاِس ِباْلَ ن ِف النَّ احلمــد هلل القائــل )َوأَذِّ
ســورة احلــج، ضيــوف الرحمــن أولئــك الذيــن تعلقــت قلوبهــم ببيــت اهلل احلــرام فجاءهــم النــداء علــى صــدق نواياهــم 
وحقيــق عزمهــم متوجهــن إلــى البيــت العتيــق ،يســألون ربهــم املغفــرة والرحمــة والقبــول .كان لزامــا  و واجبــاً علينــا 
ــا لنستشــرف خدمتهــم عبــر هــذه الوثيقــة  ــا وجهدن يف شــركة التأمــن اإلســامية أن نفــرد لهــم مســاحة مــن وقتن

)وثيقــة تكافــل احلجــاج واملعتمريــن( والتــي نعتبرهــا الوثيقــة األســمى غايــة واألكثــر بركــة.
مــن منطلــق إلتزامنــا بخدمــة عمــاء الشــركة وجمهــور املســتفيدين تأتــي شــراكتنا مــع اإلدارة العامــة للحــج والعمــرة 
ــة هــذه الشــراكات اإلســترايتجية ذات الهــدف املشــترك والتوجــه  ــا بأهمي ــا من ــى أســاس متــن ، إميان مســتندة عل

الواحــد ،ســعياً لتحقيــق خدمــة حجــاج بيــت اهلل احلــرام .
وثوثيقــا لهــذه التجربــة املتفــردة يأتــي هــذا التقريــر الشــامل الــذي حمــل يف طيــات صفحاتــه أبــرز مامــح الــدور 

الــذي أدينــاه إلتزامــاً وإيفــاء منــا بكافــة اجلوانــب التعاقديــة علــى مــدى موســمن ماضيــن.
ــة وفــق  ــا يف تقــدمي اخلدمــة التأميني ــداً لريادتن ــي اتخذناهــا تأكي ــة الت فضــًا عــن مســارات املســئولية اإلجتماعي
إطــار عــام يتخطــى نفعــه العمــاء املباشــرين ليشــمل جميــع الشــركاء واملعنيــن ترســيخاً ونشــراً لثقافــة املســئوولية 

ــة . اإلجتماعي
ال يســعنا يف اخلتــام إال أن جنــدد العــزم والوعــد علــى دوام الســعي واملثابــرة علــى تقــدمي أفضــل اخلدمــات التكافليــة 

إســعاداً للعمــاء واملجتمــع. ســائلن املولــى عــز و جــل التوفيــق والســداد مواصلــة ملســيرة النجــاح والعطــاء .

أحمد عبدالرحمن العرش
مساعد املدير العام للتكافل والتأمن الطبي
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ا الدارة العامة للحج والعمرة

موسم حج 1437هـ



أواًل: توقيــع عقــد تأمــني احلجــاج واملعتمرين  شــركة التأمني 
اإلســالمية واإلدارة العامــة للحج والعمرة.

       بحمــد اهلل وتوفيقــه حظيــت شــركة التأمــن اإلســامية بشــرف خدمــة حجــاج بيــت 
اهلل احلــرام وذلــك مــن خــال العطــاء الــذي فــازت بــه الشــركة ، وعليــه مت التوقيــع علــى 
ــ1439  عقــد تأمــن احلجــاج واملعتمريــن ملــدة ثــاث ســنوات إبتداًء من موســم1437 هـــ ـ 
هـــ  بنــاًء علــى ماســبق ذكــره مت تكويــن آليــة مشــتركة مــن اإلدارة العامــة للحــج والعمــرة 
وشــركة التأمــن اإلســامية بغــرض متابعــة ســداد التعويضــات ولهــا حــق التصــرف يف 

الفائــض التأمينــي نيابــة عــن احلجــاج واملعتمريــن مبــا يراعــي مصاحلهــم .  
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 ثانيًا: ماقبل حج 1437هـ.
   ظلــت شــركة التأمــن اإلســامية تشــكل حضــوراً دائمــا يف كل الفعاليــات واألنشــطة التــي تقيمهــا 
اإلدارة العامــة للحــج والعمــرة إبتــداًء بنــدوة التأمــن التكافلــي التــي أقيمــت بــاإلدارة العامــة للحــج والعمــرة 
والتــي قدمهــا : مديــر إدارة التكافــل بشــركة التأمــن االســامية ، ودورة تدريــب املدربــن مبعهــد مبــارك 
قســم اهلل ومت تنويــر وتعريــف جميــع الدارســن بالتأمــن التكافلــي للحجــاج وتعريفهــم بــأن التأمــن علــى 
احلجــاج واملعتمريــن قــد إنتقــل إلــى شــركة التأمــن اإلســامية ، وتلتهــا الورشــة التدريبيــة ألعضــاء البعثــة 
الصحيــة ومت تنويــر جميــع أعضــاء البعثــة الصحيــة بالتأمــن التكافلــي  والتنســيق معهــم بإعتبارهــم 
اجلهــة ذات الصلــة بالتأمــن مــن حيــث إعــداد التقاريــر والكشــوفات التــى توضــح اإلصابــات والوفيــات 
التــي حتــدث بــن احلجــاج وتســليمها لشــركة التأمــن اإلســامية وأيضــاً كانــت الشــركة حاضــرة يف 
ــع وزراء  ــع إجتماعــات اإلدارة م ــرة ، وجمي ــة للحــج والعم ــع اإلدارة العام ــي م ــس الوطن إجتماعــات املجل

الشــئون اإلجتماعيــة بالواليــات وتوقيــع العقــود مــع والة الواليــات.                                                                                     
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ثالثــاً: مشــاركة  الشــركة يف تفويــج احلجــاج بحــًرا 
وجــوًا  وتقــدمي وجبــة إفطــار للحجــاج.

أتــت املشــاركة يف تفويــج جميــع حجــاج واليــة اخلرطــوم املســافرين بحــراً 
ــة تأمــن احلــج والعمــرة وأمــراء األفــواج  ــع اعضــاء آلي وذلــك بحضــور جمي
ــة اإلفطــار  العاملــن بشــركة التأمــن اإلســامية للمســاهمة يف تقــدمي وجب
ــم بالســاحة اخلضــراء  ــث كان وداعه ــع احلجــاج املســافرين بحــراً حي جلمي
بتشــريف الســيد/ نائــب رئيــس اجلمهوريــة ووجــدت هــذه املســاهمة صــدى 
طيــب وإستحســان مــن جميــع احلجــاج وأمــراء االفــواج واملســؤلن. كمــا قامت 
ــة يف مدخــل الســاحة  ــات ترحيبي ــب باحلجــاج بوضــع الفت الشــركة بالترحي

اخلضــراء واملخــرج والفتــات علــى منصــة التقــدمي .

آليــة تأمــن الــج والعمــرة مــن شــركة التأمــن اإلســامية ف وداع الجــاج 
املســافرين بحــرًا.

االستاذ محمد أحمد غنيم .
االستاذ زين العابدين الدسوقي .

االستاذ محمد عماد الدين محمد .
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املساهمة مع اإلخوة يف البعثة الصحية :
ويف إطــار التنســيق مــع البعثــة الصحيــة قدمــت شــركة التأمــن اإلســامية عــدد مقــدر مــن الفاشــات  للبعثــة الصحيــة حتتــوي علــى مــادة تثقيفيــة وفيديــو قصيــر عــن 

التأمــن التكافلــي ، تبــث يف البصــات الناقلــة للحجــاج  ويف أماكــن اإلطعــام وجتمعــات احلجــاج . 

الجاج داخل البصات السفرية والتفقد من جانب السيد/ حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس اجلمهورية
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حجــاج  تفويــج  يف  املشــاركة 
املســافرين  اخلرطــوم  واليــة 

: ًا جــو
تفويــج  باملشــاركة يف  ايًضــا  الشــركة  قامــت   
احلجــاج املســافرين جــواً عبــر مطــار اخلرطــوم 
وذلــك بتثقيــف احلجــاج وذويهــم عبــر توزيــع 
طريــق  عــن  واملعتمــر  احلــاج  تكافــل  مطبــق 
الطــاب الذيــن متــت اإلســتعانة بهــم من جامعة 
النيلــن قســم التأمــن وقدمــت لهــم محاضــرة 
والعمــرة  احلــج  تكافــل  وثيقــة  عــن  تثقيفيــة 
ليقومــوا باإلجابــة علــى جميــع اســئلة احلجــاج 
وذويهــم وتقــدمي املســاعدة للحجــاج كبــار الســن 
امليــاه  وتقــدمي  وحمــل احلقائــب  التوجيــه  يف 
مــع  بالتنســيق  والعمــرة  احلــج  صالــة  داخــل 
اإلخــوة مبطــار اخلرطــوم غرفــة عمليــات احلــج 

والتعــاون مــع اإلخــوة يف الكشــافة .

مطار اخلرطوم بعض الصور.  
من داخل صالة الج والعمرة مطار 

اخلرطوم.
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كمــا مت تصميــم اســتنادات تعريفيــة وترحيبيــة بحجــاج بيــت اهلل احلــرام وزِّعــت  بأماكــن مختلفــة داخــل صالــة احلــج والعمــرة مبطــار اخلرطــوم باإلضافــة إلــى شــراء عــدد             
2 مبــرد مــاء كبيــر ســعة 200 لتــر، وإرســالها ملدينــة ســواكن للمســاهمة يف تخفيــف مشــكلة امليــاه املبــردة للحجــاج املســافرين بحــراً.
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مهرجان العمرة اخلامس :
        جــاءت مشــاركة شــركة التأمــن اإلســامية يف مهرجــان العمــرة اخلامــس بطريقــة متميــزة حيــث كانــت الشــركة الراعــي الذهبــي للمهرجــان كمــا أنهــا شــاركت بجنــاح 

مميــز نــال الرضــا والتقديــر مــن جميــع احلضــور .
 تكرمي جميع الوكالت املشاركة ف املهرجان تكرمي شركة متكن السعودية العاملة ف مجال السياحة والفندقة.

جناح شركة التأمن اإلسامية ف مهرجان العمرة اخلامس وتكرمي الزائرين للجناح.
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جانب من تكرمي وكالت السفر السودانية التي شاركت ف مهرجان العمرة اخلامس إضافة إلى بعض الشركات السعودية التي كانت مشاركة ف املهرجان
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تعويضات احلجاج ملوسم 1437 
هـ :

 منــاذج لبعــض تعويضــات احلجــاج  وذويهــم 
الذيــن مت تعويضعهــم بعــد الفــراغ مــن ادء 

الفريضــة .
وزارة  بــن  املشــترك  التعــاون  إطــار  يف   
ــض  ــل االبي ــة الني ــة بوالي الشــؤون اإلجتماعي
وشــركة التأمــن اإلســامية ، ســداد مطالبــة 
عجــز ألحــد حجــاج واليــة النيــل االبيــض.

باإلضافــة الــي وفــاء الشــركة بالتزامهــا جتــاه 
حجــاج الســودان يف باقــي الواليــات املختلفة.

سداد مطالبة وفاة بولية النيل األبيض

سداد مطالبة حالة وفاة ولية اجلزيرة سداد مطالبة حالة وفاة ولية اخلرطوم سداد مطالبة حالة وفاة ولية نهر النيل

سداد مطالبة عجز بولية اخلرطوم 
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تقرير شامل ملطالبات 1437هـ

القيمة االسمية الوالية  تاريخ السداد التعويض نوع املطالبة االسم   رقم املطالبة
50000 اخلرطوم 2016/1/23 50000 وفاة طبيعية  1 صفية احمد خلف اهلل 

50000 جنوب دارفور 2016/3/6  50000 وفاة طبيعية  ابكر عبدالعزيز تيراب 2

50000 النيل االزرق 2016/3/6  50000 وفاة طبيعية  ادم ادم عبداهلل ادم 3

50000 غرب كردفان  2016/3/6  50000 وفاة طبيعية  محمد علي سامة تارس 4

50000 شمال دارفور 2016/3/22  50000 وفاة طبيعية  مرمي ادريس جارالنبي نورة 5

50000 جنوب دارفور 2016/5/22  50000 وفاة طبيعية  ابكر خليل سليمان 6

50000 املؤسسات 2016/5/28  50000 وفاة طبيعية  ماهر عبدالودود عبد الفضيل  7

50000 القضارف 2016/8/28  50000 وفاة طبيعية  ادم جمعه ادريس  8

50000 اجلزيره  2016/10/31  50000 وفاة طبيعية  احمد محمد عبداهلل علي 9

50000 سنار 2016/11/14  50000 وفاة طبيعية  النور الزاكي الريح  10

50000 غرب دارفور 2016/11/14  50000 وفاة طبيعية  فاطمة صالح عزالدين  11

50000 اخلرطوم 2016/11/21  50000 وفاة طبيعية  نعمة عثمان عبدالرحمن 12

50000 غرب دارفور  2016/12/13  50000 وفاة طبيعية  عبداهلل ابراهيم على ادم  13

50000 اجلزيره 2016/12/15  50000 وفاة طبيعية  بتول عبداهلل القاضى دفع اهلل 14

50000 غرب كردفان 2016/12/25 750000 وفاة طبيعية  دار النعيم عبدالسام مسيهل  15

50000 النيل االبيض 2017/4/17  7500 مختار حامد مدير اسماعيل  عجز جزئي% 30 16

50000 النيل االبيض 2017/4/17 12500 عجز جزئي 12%  17 ام نعيم ادم الصايف ادم

50000 جنوب دارفور  2017/4/23  5000 عجز جزئي 10%  18 غبشة ادم قيدوم

50000 النيل االبيض 2017/4/24 10000 عجز جزئي 40% اخاص علي مجذوب  19

50000 اخلرطوم 2017/4/24 10000 عجزجزئي 20%  سمية علي شمعون 20

50000 غرب كردفان 2017/4/30  4500 عجز جزئي 9%  سيدة ادم الطاهر  21

50000 2017/5/9 جنوب كردفان  8500 عجزجزئي 17%  فاطمة الطاهر الهالي 22
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50000 سنار 2017/5/9  5500 عجزجزئي 11%  عبداهلل محمد املنزول  23

50000 كسا 2017/5/25 12500 عجز جزئي 25%  ساملة محمد حامد 24

50000 كسا 2017/5/25 12500 عجز جزئي 50%  رقية محمد احمد 25

50000 سنار 2017/4/30  7500 عجز جزئي 15%  علي محمد احمد الزين 26

50000 املؤسسات  2017/5/22  5000 عجز جزئي 10%  شادية كمال الدين عبداحملمود 27

50000 سنار  2017/6/28 3500 عجز جزئي 7%  نتيلة صديق علي 28

50000 جنوب دارفور  2017/8/6 8750 عجز جزئي 17%  فاطمة احمد بخيت  29

50000 سنار 2017/6/6 3500 عجز جزئي 7%  ادريس محمد ادريس تورهن 30

50000 اخلرطوم  2017/6/12  12500 عجز جزئي 15%  مرمي عبداحلميد يونس 31
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موسم حج 1438 هـ

ا الدارة العامة للحج والعمرة



موسم حج 1438هـ :
     يف هذا املوسم جاءت مشاركة الشركة مختلفة حيث كانت البداية من مدينة سواكن وذلك بالوقوف على املشاكل احلقيقية من خال الزيارة امليدانية ملدينة سواكن 

التي يعاني بها احلجاج كثيراً، عقدت الشركة إجتماًعا مع السيد/ معتمد سواكن وجميع شركاء احلج بالوالية وممثلن من إدارة احلج والعمرة باخلرطوم ، وناقش 
اإلجتماع مجمل املشاكل التي يعانيها احلجاج.

كما سجلت الشركة زيارة ميدانية لكل من مستشفى سواكن ، وميناء عثمان دقنة وبعض املرافق العامة باملدينة . 
إجتماع شركة التأمن اإلسامية مع السيد معتمد مدينة سواكن وجميع شركاء احلج.
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قامت الشركة بتوفير عدد مقدر من حافظات املياه الكبيرة داخل امليناء للتخفيف من مشكلة انعدام املياه العذبة.  
قمنا بتوفير تنكر مياه محاة ليكون على أهبة األستعداد طوال فترة تفويج احلجاج املسافرين بحراً من مدينة بورتسودان إلى مدينة سواكن ، وتعين عامل مسؤل عن 

سقيا احلجاج  طوال فترة التفويج.

مساهمة شركة التأمني اإلسالمية يف تهيئة بيئة احلاج مبدينة سواكن ودعمها للمحلية. 
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مت حصر جميع املشاكل وكانت املبادرة جتاه مستشفى سواكن باالتي :
1/ تقدمي االدوية واملعدات الطبية ملستشفى سواكن 

2/ مراتب طبية وجتهيز االسعافات املوجودة باملستشفى.
3/ كما مت توفير عدد 1 برميل جازولن يوميا للمولد اخلاص باملستشفى طوال فترة تفويج احلجاج . 

4/ تقدمي عدد مقدر من البراميل املخصصة حلفظ املخلفات إسهاما يف سامة بيئة احلاج .
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اإلســعافات التــي قامــت الشــركة 
ســواكن  ملستشــفى  بتجهيزهــا 
ف  اإلســتعداد  أمت  ف  لتكــون 
خدمــة حجــاج بيــت اهلل الــرام

البحــر  وليــة  الــى  اإلســامية  التأمــن  شــركة  مــن  هديــة  املقــدم  اإلســعاف 
األحمــر 

جتهيز اإلســعافات واملســاعدات املقدمة ملستشــفى ســواكن مت بتنســيق تام مع 
الســيد وزيــر الصحــة بوليــة البحــر األحمــر
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تهيئة بيئة الاج السكنية وتنظيف املنطقة التي تستقبل الجاج

18



تركيب الفتات كبيرة يف كل من مدخل مدينة سواكن ومدخل امليناء ترحيبا بضيوف الرحمن .
تركيب إستاندات ترحيبية وتعريفية عن التأمن التكافلي للحجاج داخل ميناء عثمان دقنة  واإلستعانة  بعدد 10 طاب من جامعة البحر األحمر للمشاركة يف تفويج 

احلجاج وتقدمي املساعدات بعد ان مت اإلتفاق مع إدارة ميناء  عثمان دقنة بالسماح لهم بتقدمي املساعدات للحجاج وتوزيع مطبقات تأمن احلاج واملعتمر.

مــع  وتفاعلهــم  األحمــر  البحــر  جامعــة  طــاب 
الجــاج ، بعــد ان مت تنويرهــم وتدريبهــم مــن قبــل 

الشــركة.
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املساهمة واملسئولية اإلجتماعية بوالية اخلرطوم.

جتاوب الجاج مع الطاب وحفاوة اإلستقبال مرافقة الجاج ألى صاة الج والعمرة وتنوير 
مبسط حول أهمية تأمن الج والعمرة

أوًل : تدريب 10 طاب من جامعة النيلن  لتثقيف 
الجاج وتنويرهم بتأمن الاج عبر مطبق الوثيقة 

فريق شركة التأمن اإلسامية املشارك ف تفويج 
الجاج جوًا ولية اخلرطوم

لظة وصول الجاج إلى أرض املطار

تفاعل الطاب مع الجاج واسرهم ف مطار 
اخلرطوم صالة الج والعمرة
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السيد/ مدير إدارة التكافل بشركة التأمن اإلسامية ف إستقبال الجاج والوفد املشارك ف إحتفالية وداع الجاج .
شركة التأمن اإلسامية ترحب بالسفير السعودي جـــــانب من الضور الكرمي .

آخر ايام التفويج وحضور مميز إلدارة التكافل طوال ايام سفر الجاج جوًا وبحرًا.
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ثانيًا: قدمت الشركة وجبة عشاء فاخرة للحجاج القادمن من واليات السودان البعيدة )غرب كردفان ، وجنوب كردفان ، وشمال دارفور وجنوب دارفور،شرق 
دارفور( الذين تتم إستضافتهم من قبل اإلخوة باإلدارة العاملة للحج والعمرة يف كل من أرض املعسكرات بسوبا ، والساحة اخلضراء ، تتم اإلستضافة يف االماكن 
املخصصة لهم ويتم تقدمي وجبة العشاء لهم من إحدي الشركات التي تعاقدت معها شركة التأمن اإلسامية حتت إشراف املوظف املسئوول من الشركة والسيد 

مسؤول اإلطعام من قبل إدارة احلج والعمرة  .
السيد/ أسامة حاكم مسؤل اإلطعام وتسليم الوجبة من قبل شركة التأمن اإلسامية بسوبا أرض املعسكرات 

الوجبات املقدمة للحجاج بالساحة اخلضراء .
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الوجبة املقدمة للحجاج ف الساحة 
اخلضراء

موظف التأمن السامية ومسؤول 
اإلطعام باإلدارة العامة للحج والعمرة 

الوجبة املقدمة للحجاج بأرض 
املعسكرات سوبا 
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احلــج  موســم  إنتهــاء  بعــد  ثالثــًا: 
الســودان  إلــى  احلجــاج  وعــودة 
شــرعت الشــركة مباشــرًة يف ســداد 
املتوفــن  احلجــاج  مســتحقات 
واحلجــاج الذيــن تعرضــوا لإلصابــات 
وذلــك عبــر مشــاركة واســعة لفــروع 
الشــركة بواليــات الســودان املختلفــة 
إســتام  ســرعة  لضمــان  وذلــك 
احلجــاج وذويهــم لكافــة مســتحقاتهم 

.

وتســليم  اخلرطــوم  بوليــة  وفــاة  مطالبــة  ســداد 
التكافــل إدارة  موظــف  قبــل  مــن  الشــيك 

مديــر فــرع الشــركة بالنيــل األبيــض وتســليم تعويــض 
للحاجــة عــن مطالبــة عجــز جزئــي مســتدمي

تســليم مبلــغ تعويــض عــن حالــة 
عجز جزئي من الســيد مدير فرع 
ســنار بشــركة التأمــن اإلســامية 
جميــع  وزيــارة   ، رابحــة  للحاجــة 

موظفــي الفــرع ملنــزل الاجــة
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مديــر فــرع عثمــان مبدينــة بورتســودان يســلم مبلــع تعويــض عــن وفــاة 
إحــدى الاجــات والتــي انتقلــت إلــى رحمــة ربهــا باألراضــي املقدســة 

مديــر فــرع الشــركة مبدينــة الدمازيــن وســداد 
مطالبــة عجــز جزئــي دائــم ألحد حجاج الولية 

مديــر فــرع الشــركة بوليــة النيــل األبيــض  
وســداد مطالبة وفاة ألســرة أحد الجاج  
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مديــر مكتــب الشــركة بشــمال دارفــور وتســليم مطالبــة 
عجــز جزئــي دائــم ألحــد الجــاج بحضــور الســيد/ د. 

عمــر الفــاروق مديــر إدارة الــج بالوليــة .
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سداد التعويضات 
مبدينة الفاشر 
الجاج الذين 

تعرضوا إلصابات 
وأسر الجاج 

املتوفن 
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 مطالبات حج 1438هـ )إصابات(
 تاريخ السداد الواليةعجز جزئيالقيمة االسمية مبلغ التعويض االسم م
2017/10/26جنوب كردفان%25 1250050000مرمي عبدالفضيل ادم1

2017/10/26املؤسسات %16 50000 8000امنه سليمان صالح عبد احلفيظ2

2017/10/26النيل االبيض %25 50000 12500رقية الهيله محمد الهيل3

2017/10/26النيل االبيض %10 500050000اكرام محمد يحي ابكر4

2017/10/26النيل االبيض %10 500050000احمد عبدالعال محمد عبدالعال5

2017/10/26النيل االبيض %10 500050000امنه االمن علي موسي6

2017/10/31شمال كردفان %9 50000 4500مرمي محمد نصري الضو7

2017/10/31شمال كردفان %10 50000 5000عائشة علي اخلليفة  بال8

2017/10/31شمال كردفان%12 50000 6000دالل الباشا محمد  الطاهر9

2017/10/31جنوب كردفان %7 50000 3500عزيزه مهدي حسن10

2017/11/12شمال دارفور%10 50000 5000سعيدة سعيد ادم11

2017/11/1اخلرطوم%10 50000 5000حليمه محمد ابكر جمع اهلل12

2017/11/3اخلرطوم ب %9 50000 4500ساميه عثمان دفع اهلل محمد13

2017/11/15النيل االزرق%10 50000 5000اسيا يوسف حامد ناصر14

2017/11/15اخلرطوم %25 50000 12500االمام محمد علي احمد15

2017/11/21اجلزيرة%9 50000 4500اماني عبدالرحيم البشير16

2017/11/21اجلزيرة %8 50000 3750عفاف سعيد احمد محمد17

2017/11/21اجلزيرة %10 50000 5000اجلاز علي فضل املولي18

2017/11/21اجلزيرة%8 50000 3750زهره حامد علي محمد19

2017/11/21اجلزيرة %7 50000 3500مالية محمد احمد20

2017/11/21اجلزيرة%25 50000 12500زينب احمد محمد صالح21

2017/12/10اخلرطوم أ %8 50000 4000فاطمة ادم نورين  حامد22

2017/10/13غرب كردفان %7 50000 3500صافى كناني صافى كناني23
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2017/12/10غرب كردفان %25 50000 12500سليمان ادم ابراهيم محمد24

2017/10/13شمال دارفور %25 50000 12500يوسف خميس دهاوي ارباب25

2017/12/17شمال دارفور%10 50000 5000خديجة فضل املولي فضل26

2017/10/13شمال دارفور %9 50000 4500كلتوم حامد احمد27

2017/10/12شمال دارفور %10 50000 5000حليمه ثمه ناقه جبريل28

2017/10/13شمال دارفور%20 50000 10000 رابحة محمد احمد29

2018/1/22اخلرطوم %7 50000 3500 حنان املصباح ابراهيم احلاج 30

2018/2/5اخلرطوم %20 50000 22500 احمد البشير علي موسي31

2018/2/6عمرة %25 50000 12500 علي الشيخ مصطفي 32

2018/2/13الفاشر %12 50000 6000 موسي احمد عبداهلل33

2018/3/20البحراالحمر %16 50000 8000 امنه محي الدين محمد34

2018/3/27سنار %15 50000 7500 محمود االمن احمد حامد 35

2018/5/3جنوب كردفان %10 5000 5000كوشي رحمة شاب شن36

       

                                                                                 املدفوعة )وفيات(                                                     مطالبات حج

2017/10/31 الشمالية وفاة 50000 50000بدرية عيسي صالح1

2017/11/5اخلرطوم وفاة 50000 50000 احمد محمد علي اجلمري2

2017/10/31 النيل االبيض وفاة 50000 50000بثينة خالد البشير خالد3

2017/10/31 القضارف وفاة 50000 50000 امنه عثمان حمد بشير4

2017/11/7النيل االبيض وفاة 50000 50000 التجاني حمدان عبيد فضل5

2017/11/15النيل االبيض وفاة 50000 50000 علي محمد دود عبداهلل6

2017/11/13 اخلرطوم وفاة 50000 50000احمد عبد احلسيب عبداهلل7

2017/11/13البحر االحمر وفاة 50000 50000 عيشه محمد ابراهيم محمد8

2017/11/7  اخلرطوم وفاة 50000 50000 بابكر محمد ابراهيم طه9

2017/11/15  النيل االبيض وفاة 50000 50000 عبيد جاد كرمي خمجان10

2017/11/29 اخلرطوم وفاة  50000 50000عبداملنعم عابدين محمد11
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2017/12/10شمال كردفان وفاة 50000 50000 حليمة عيسي قرشى12

2017/11/19 اخلرطوم وفاة 50000 50000 مهدية الطاهر علي احمد13

2018/1/3 اخلرطوم وفاة 50000 50000علي حسن بشير احمد14

2018/1/2 اخلرطوم وفاة 50000 50000 فاطمة يوسف يحي محمد15

2018/1/2 اخلرطوم وفاة 50000 50000 امنه علي سعيد علي16

2018/3/29 اخلرطوم وفاة 50000 50000زينب عثمان مدني احمد17

2018/4/12الشمالية وفاة 50000 50000 حجه محمد نور االمن18

2018/6/17 اخلرطوم وفاة 50000 50000علوية بشير احلاج ضيرالسي19

        

                                                      مطالبات اصابات معلقة  حلج 1438هـ بسبب مستندات لم تكتمل       
يف انتظار حتديد نسبة العجز البحر االحمر  كسور 5000 50000عائشه ادم محمد ادريس1
يف انتظار حتديد نسبة العجز اخلدمات اخلاصه كسور 5000 50000بابكر احمد الضابط2
يف انتظار حتديد نسبة العجز اخلدمات اخلاصه كسور 5000 50000الصوره اسحق محمد3
يف انتظار حتديد نسبة العجز النيل االبيض كسور 5000 50000 مقبوله عمر النعيم احمد4
يف انتظار حتديد نسبة العجز نهر النيل  كسور 5000 50000 محمد عوض اهلل 5
يف انتظار حتديد نسبة العجز النيل االبيض كسور 5000 50000حواء علي ادم حماد6

                          مطالبات وفاة  معلقة  حلج 1438بسبب مستندات لم تكتمل
عدم اشهاد شرعي غرب كردفان وفاة 50000 50000 عبدالرحمن الشيخ محمد سعيد1
عدم اشهاد شرعي غرب كردفان وفاة 50000 50000صالح فضل السيد سامه فارس2
عدم اشهاد شرعياجلزيرة وفاة 50000 50000 عائشة محمد على عبيد 3
رفض ذوي املتوفية إستام االستحقاقاجلزيرة وفاة 50000 50000صفية علي محمد احمد4
عدم اشهاد شرعيالقضارف وفاة 50000 50000فاطمة يوسف يحي محمد 5
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الفائض التأميني:
جرت العادة على أن تقوم شركة التأمن اإلسامية بعمل دراسة إكتوارية كل ثاث سنوات بناءاً عليها يتم  توزيع فائض تأميني كل ثاثة اعوام حسب األقساط 

املدفوعة، حققت شركة التأمن اإلسامية اكبر نسبة لتوزيع الفائض التأميني يف تاريخ اإلدارة بل سوق التأمن السوداني عامة حيث بلغت نسبة 10 % من األقساط 
للجهات املشتركة يف مشروعات التكافل املختلفة حيث مت تسليم فائض وثيقة احلج والعمرة حسب االتفاق مما يؤكد إلتزام الشركة مبعايير التأمن التكافلي.
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أبرز مالمح جتربة شركة التأمني اإلسالمية باململكة ملوسم حج 1438هـ

اســتجابة لدعــوة ســيدنا ابراهيــم عليــه الســام  قاصــداً بيــت اهلل احلــرام ممثــًا للشــركة عــن وثيقــة تكافــل احلجــاج 
واملعتمريــن  وحاجــاً بــإذن اهلل ،  وملــا كانــت جتربــة الشــركة حديثــه بتأمــن احلجــاج واملعتمريــن كان للوقــوف 
باالراضــي املقدســة بــن احلجيــج مــن شــأنه أن يدفــع بتجربــة الشــركة فــى تأمــن احلــج الــى افــاق ارحــب  ، وإميانــاً 
ــة  ــل اإلســامي  بكاف ــى التكاف ــادي ف ــن  ودور الشــركة الري ــل احلجــاج والعتمري ــة تكاف ــر  وثيق مــن الشــركة بتطوي

أنواعــة ولســبقها العالــم بأنهــا اول شــركة تأمــن اســامية فــى العالــم . 
 إن شــريحة احلجــاج ذات  خصوصيــة بالشــركة ولهــا أبعادهــا الدينيــة الســمحة فقــد حلــت علينــا البــركات بقــدوم 
وثيقــة تكافــل احلجــاج واملعتمريــن  وبدورهــا قامــت الشــركة  باملســئولية املجتمعيــة جتــاة احلجــاج فــى ٌكل مــن 
اخلرطــوم وســواكن طليــة الثــاث ســنوات الســابقة  . بــادرت الشــركة بتزليــل العقبــات مبلــف اإلصابــات التــي حتــدث 
ــاً ماتكــون  ــي غالب ــي والت ــة للقمســيون الطب ــدة الزمني ــج بالســودان و األراضــي املقدســة ســعياً لتقليــص  امل للحجي
ــة ســداد االســتحقاقات  بأســرع مايكــون  ــادرة يف تعجيــل وتبســيط  اإلجــراءات وتدفــع بعجل ــن  املب ــة  ، وتكٌم طويل
بالتنســيق  الكامــل مــع  البعثــة الصحيــة وآليــة تأمــن احلجــاج مــن قبــل االدارة العامــة للحــج والعمــرة حيــث كانــت 
نتائــج ذلــك االجــراء الثنائــي  موفقــاً حيــث بلغــت اإلصابــات  فــى موســم حــج 1438 هـــ عــدد 42 اصابــة مختلفــة ، 
أن احلجــاج ينحــدرون مــن  كل بقــاع  الســودان وباإلســتفادة مــن فــروع الشــركة املنتشــرة بجميــع واليــات الســودان 
وبالتنســيق احملكــم مــع مــدراء احلــج بالواليــات مت تعويــض  عــدد 36 حالــة حتــي 2018/5/15 ، وجانــب الوفيــات كان 

بــذات التنســيق احملكــم  أيضــا ،   واجلديــد بالذكــر أن بعــض  احلجــاج الذيــن اليســتطيعون مباشــرة إجراءاتهــم مــن واقــع اإلصابــات الكبيــرة  التــي حتــول دون وصولهــم 
لرئاســة الشــركة بــادرت الشــركة أيضــا  بزيــارة احلجــاج فــى منازلهــم وتســليمهم مســتحقاتهم ويف بعــض األحيــان اإلســتعانه  بأخصائــي عظــام ملنــازل احلجــاج لتقديــر 
حالــة اإلصابــة . مبــادره ثالثــة وهــي مشــاركة االدارة العامــة للحــج والعمــر للحجــاج املصابــن باملستشــفبات الســعودية حيــث قدمــت الشــركة مظاريــف لعــدد )15( حــاج فــى 
كل مــن ااملدينــه املنــورة ومكــة املكرمــة  باإلضافــة خلدمــة تغييــر املنفــذ للحجــاج املصابــن الذيــن حتــول اصابتهــم دون الســفر بالبحــر فتــم حتويــل تذاكرهــم الــى الطيــران 
بالتنســيق مــع البعثــة الصحيــة ، وحرصــاً واميانــاً مــن الشــركة بتوزيــع الفائــض التأمينــي بإعتبــاره احــد أهــم مبــادئ التأمــن اإلســامي فقــد تســلمت اإلدارة العامــة للحــج 

والعمــرة فائــض احلجــاج بنســبة 10 % مــن االقســاط املكتتبــة.
نسال اهلل  أن نقدم األفضل واألجود فى مقبل األعوام القادم خدمٌة للحجيج واملعتمرين سائلن املولي عز وجل التوفيق والقبول .

أ. زين العابدين الدسوقي
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إستعدادت إدارة التكافل ملوسم حج 1439هـ
  ظلــت شــركة التأمــن اإلســامية منــذ ان رســى عليهــا عطــاء تأمــن احلجــاج يف موســم 1437 هـــ يف تقــدمي خدمــات مســاعدة 
حلجــاج بيــت اهلل احلــرام متثلــت يف اإلطعــام واملشــاركة يف تفويــج احلجــاج بحــرا وجــوا وتثقيــف احلجــاج وتقــدمي املســاعدات يف 
ســواكن موســم 1438 هـــ ، اتخــذت الشــركة هــذا االمــر  ســنة داومــت عليهــا خــال املوســمن الســابقن إضافــة لبعــض اخلدمــات 
التــي قدمــت يف اململكــة موســم 1438هـــ والتــي متثلــت يف تقــدمي املســاهمات املاديــة للحجــاج الذيــن أصيبــوا أثنــاء فتــرة احلــج 

وحتمــل الشــركة ملصروفــات تغييــر املنفــذ لبعــض احلجــاج .
تواصًا فيما إعتادت الشركة على تقدميه  من خدمات للحجاج والعمل على تطويره يف كل عام قمنا بالتجهيزات االتية :

أوال: أمنــا متامــاً علــى  تنفيــذ بعــض مــن املشــروعات التــي قدمــت خــال االعــوام الســابقة كتثقيــف احلجــاج بحــراً وجــوا وتقــدمي 
ــاء ســواكن ومطــار اخلرطــوم وتقــدمي الوجبــات للحجــاج املســافرين بحــرا القادمــن مــن  املســاعدات للحجــاج يف كل مــن مين
واليــات الســودان البعيــدة وتنفيــذ مشــروع ســقيا احلــاج مبدينــة ســواكن  وتهيئــة بيئــة احلــاج بســواكن واملســاعدات التــي قدمــت 
باململكــة كل هــذه املشــروعات ســيتم تنفيذهــا إن شــاء اهلل يف هــذا املوســم ملــا لهــا جــدوى وعائــد كبيــر لفائــدة حجــاج بيــت اهلل 

احلــرام .
بدأنــا يف التحضيــرات للموســم احلالــي مــن خــال إجتمــاع مطــول بحضــور الســيد املديــر العــام للحــج والعمــرة وممثلــن مــن 
الشــركة بغــرض التفاكــر حــول مــا يتــم تقدميــه  مــن الشــركة للحجــاج يف إطــار املســؤولية اإلجتماعيــة وكانــت أبــرز مخرجــات 

اإلجتمــاع هــي:
1/ ان تقوم الشركة بتغطية جميع أفراد البعثة اإلدارية تأمينياً بنفس شروط تغطية احلجاج إذا متت املوافقة من قبل اإلخوة باحلج والعمرة على ذلك .

2/ تشــكيل آليــة مشــتركة مــن شــركة التأمــن اإلســامية واإلدارة العامــه للحــج والعمــرة متثلــت مهامهــا يف متابعــة ســداد التعويضــات للحجــاج وتوزيــع الفائــض التأمينــي 
أو توجيهــه يف مشــروعات تخــدم احلجــاج وتوحيــد اجلهــود فيمــا يتــم تقدميــه مــن مســاعدات للحجــاج كمشــروع وجبــة احلــاج أو التثقيــف واإلرشــاد .

3/ تفريــغ موظــف مــن الشــركة ليكــون مــن ضمــن غرفــة عمليــات احلــج وذلــك ليكــون علــى علــم تــام بجــل املشــكات التــي تعتــرض احلجــاج واملســاهمة مــع اإلخــوة يف إدارة 
احلــج والعمــرة بحلهــا وتقــدمي مــا يلــي الشــركة يف هــذا اجلانــب.

امــا بخصــوص املســؤولية اإلجتماعيــة باململكــة ســتعمد الشــركة علــى زيــارة احلجــاج باملستشــفيات وتفقــد أحوالهــم وتقــدمي الهدايــا والدعــم املــادي لهــم بالتنســيق والترتيــب 
مــع إدارة احلــج والعمــرة وكذلــك تتكفــل الشــركة بنفقــات تغييــر املنفــذ للحجــاج الذيــن يتعــذر عليهــم الرجــوع بالبحــر إثــر تعرضهــم إلصابــات أثنــاء فتــرة احلــج  حســب 

اإلتفــاق مــع اإلدارة العامــة للحــج والعمــرة.
اخيرا نحن يف شركة التأمن اإلسامية ال ندخر جهدا وال ماالً يف معاجلة كل االمور والعوائق التي تعترض احلجاج إمياناً منا بدورنا الطليعي جتاه حجاج بيت اهلل احلرام .

أ. محمد عماد الدين
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هــذا التقريــر الشــامل ألداء شــركة التأمــن اإلســامية جتــاه حجــاج بيــت اهلل احلــرام ملوســمي 1437 - 1438 هـــ كشــف 
ــا التعاقــدي مــع اإلدارة  ــاء بإلتزامه ــى اإليف ــراف عل ــكل إخــاص و والء وإحت ــت كعهدهــا  وب وبجــاء أن الشــركة عمل
العامــة للحــج والعمــرة يف جوانــب تقــدمي التغطيــة التكافليــة ناحيــة احلجــاج واملعتمريــن وذلــك إنطاقــاً مــن مبــادئ 

ــة حلاجــة العمــاء واملجتمــع. ــة تلبي ــا الراســخة يف تقــدمي أفضــل اخلدمــات التأميني الشــركة وقيمه

توشــح الشــركة بشــهادة املطابقــة لنظــام ادارة اجلــودة )اآليــزو 9001:2015( كأول شــركة ســودانية تنــال هــذه الشــهادة 
إصــدار العــام 2015 فضــًا عــن حصولهــا علــى جنمتــي التميــز املؤسســي مــن املؤسســة االوربيــة للجــودة مــا هــو إال 
دليــل وشــاهد علــى مــدى احلــرص واإلصــرار علــى حتقيــق النجــاح واحملافظــة علــى الريــادة علــى كافــة األصعــدة ســيما 
ــة  ــال( حتــت مظل ــن كمث ــرة )احلجــاج واملعتمري ــا إدخــال  القطاعــات الواســعة والشــرائح الكبي ــم عبره ــي يت ــك الت تل

احلمايــة التكافليــة .
ثنايا صفحات هذا التقرير تزينت بشواهد ممارسة الشركة يف جوانب مسئووليتها اإلجتماعية جتاه حجاج بيت اهلل 
ذلك أن هذه الوثيقة حظيت منذ يومها األول بإهتمام خاص ، سعت من خاله الشركة لتعزيز وإرساء قيم التكافل 

والتعاون بن مختلف شرائح املجتمع عبر تبني تنفيذ مشاريع التوعية والتثقيف بقضايا اداء املناسك  والشعائر 
الدينية ورفع الوعي بالتأمن التكافلي، كما لم يفت على الشركة اإلسهام الفاعل يف تقدمي الدعم واملساندة ملواجهة 

مختلف املشكات التي إعترضت سبيل احلجاج واملعتمرين وذلك بالتفصيل الذي ورد يف هذا التقرير.

    يف اخلتام ،البد من التأكيد على أن شركة التأمن اإلسامية ماضية يف تعزيز وترسيخ شراكتها اإلستراتيجية باإلدارة العامة للحج والعمرة وبكل الشركاء واملعنين 
ولنقل هذه الشراكة الذكية ملستويات أرحب ،ترقية وجتويداً وخدمة لكل من ميم وجهه ملبياً للنداء وقاصداً لبيت اهلل احلرام، سائلن املولى عز وجل سداد اخلطى و 

دوام التوفيق وقبول املسعى.

أ. مجتبى محمد عبد العزيز

اخلامتة
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ــة الصحيــة شــكر خــاص للبعث
تتقــدم أرسة رشكــة التأمــن اإلســامية ممثلــة يف مديرهــا العــام ونائــب املديــر العــام ومســاعدي املديــر العــام وجميــع العاملــن 

بالرشكــة وباألخــص إدارة التكافــل ممثلــة يف الســيد مســاعد املديــر العــام للتكافــل والتأمــن الطبــي  ومديــر  إدارة التكافــل ورئيــس 

ــة  ــوزارة الصحــة اإلتحادي ــر لإلخــوة ب قســم تأمــن الحــج ورئيــس قســم تأمــن العمــرة بأســمى آيــات الشــكر والتجــي والتقدي

والوالئيــة عــى مــا قدمــوه مــن مجهــودات عظيمــة بــاألرايض املقدســة يف املواســم املاضيــة وذلــك ملــا ملســناه حقيقــة عــى أرض 

الواقــع مــا اســتوجب علينــا جليــا ان نتطــرق لــه مــن خــال هــذا التقريــر الشــامل لنعكــس حقيقــة جهدكــم العظيــم والتعــاون 

الكبــر مــن أفــراد البعثــة الصحيــة مــن إعــداد تقاريــر عــن إصابــات الحجــاج واســتخراج شــهادات الوفــاة للحجــاج الذيــن انتقلــوا 

إىل رحمــة اللــه .

كا نأمل يف مزيد من التنسيق والتعاون املشرتك فيا بيننا لإلرتقاء بالخدمات املقدمة لضيوف الرحمن يف مقبل املواسم. 
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