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نشره توضيحيه
*************

1ـ نبذة تاريخية عن الصندوق :
1ـ بداية نشاط الصندوق  :بدأ نشاط الصندوق فى مارس . 1991
 :أشهر الصندوق فى يوليـو  1991بالقرار الوزارى رقم (  ) 414الصادر من وزارة
2ـ إشهار الصندوق
العمل والشؤون اإلجتماعية بدولة اإلمارات العربية المتحدة .
3ـ الصندوق مشهر بإسم  :صندوق التكافل اإلجتماعى ألعضاء نادى جمهورية مصر العربية ،
2ـ مجلس اإلداره :
يتكون مجلس إدارة الصندوق من الساده  :ـ

األستاذ  :محمد يحيى زكريا
األستاذ  :محمد عبد  هلل عبد العزيز

رئيس المجلس

األستاذ  :رؤوف مطر

نائب رئيس مجلس اإلداره

أمين السر

األستاذ  :لبيب عبد الغفار العزب

أمين الصندوق

مهندس  :ممدوح عبد العزيز ندا

عضوا

األستاذ  :صبحي سعيد الجزيري

عضوا

مهندس  :شريف أديب بغدادى

عضوا

األستاذ  :طارق رشدى عياد

عضوا

األستاذ  :عماد حسين الصيرفي

عضوا

ً

3ـ أهداف الصندوق :
الهدف الرئيسى تقديم خدمات إنسانيه لألعضاء على شكل مساعدات ماديه أو معنويه أو فنيه خدمة للصالح العام دون أن يهدف
إلى الربح المادى.

 4ـ أنشطة الصندوق :
 1ـ مساعدة األعضاء وأسرهم فى حاالت العجز الجزئى أو الكلى أو الوفاه .
 2ـ تعزيز روح التعاون والتكافل اإلجتماعى بين األعضاء .
 3ـ تقديم خدمات مختلفه ( إجتماعية وثقافيه ) وغيرها بما يؤدى إلى تنمية العضويه واإليرادات للصندوق .

 5ـ اإلشتراك :
القسط الشهرى الذى يدفعه العضو ( خمسون درهما شهريا ) .

 1ـ رسم العضويه :
( خمسون درهما) تدفع مرة واحده عند بداية اإل شتراك ويع فى من سدادها األع ضاء ا لذين ت قل روا تبهم عن (  )2222در هم
وكذلك زوجات األعضاء  ،وكذلك األعضاء الذين إنسحبوا من الصندوق ويرغبون فى اإلشتراك مرة ثانيه .

 7ـ شعار الصندوق :
 1ـ تكافل  :ويقصد به تعاون وتضامن األعضاء مع بعضهم البعض .
 2ـ إد خار  :ويق صد به أن األ موال ال تى يدفعها الع ضو ي ستطيع إ ستردادها إذا ترك الع ضـويه م ضافا إلي ها عا ئد اإل سـتثمار
ومخصـوما منها نصيبه فى مشاركات الصندوق ( التعويضات ) خالل فترة العضويه .
 3ـ إستثمار :ويقصد به إستثمار فائض األموال التى تتوفر بالصندوق فى وعاء إستثمارى مشروع لتحقق عائدا يتمتع به
األعضاء .
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1ـ الخدمات التى يؤديها الصندوق :
يحق للعضو الحصول على خدمات الصندوق بعد مرورمدة التقل عن ثالثة أشهر على إشتراكه كالتالى :
1ـ يصرف للعضو أو ورثته أو من يحددهم مبلغا يعادل ( خمسون الف درهم ) فى حالة العجز الكلى أو الوفاه ( في حال
وجود بوليصة تأمين )  ،أو ( ثالثون ألف درهم ) حسب نص الالئحة .
2ـ يصرف للعضو فى حالة العجز الجزئى مبلغا يقدر بنسبة العجز .
3ـ دية القتل  :يدفع للعضو مبلغ ( عشرة آالف دهم ) مالم تتولى الدفع جهة أخرى .
 4ـ حر يق الم سكن أو الم حل  :يدفع للع ضو ن صف التلف يات ب حد أق صى ( ع شرة االف در هم ) مالم ت تولى ا لدفع ج هة
أخرى .
5ـ عالج إصابات الحوادث  :يتم المساهمه فى سداد ت كاليف عالج اإل صابات النات جه عن ال حوادث ب حد أق صى ( ع شرة
االف درهم ) .
1ـ وفاة األقارب من الدر جه األولى  ( :يدفع مبلغ ثالثة االف درهم ) .
 7ـ تكاليف نقل الجثمان  :تدفع التكاليف بحد أقصى ( عشرة االف درهم ) .
 1ـ األع ضاء ا لذين ت قل روا تبهم عن (  2222در هم ) ي ستردون جم يع اإل شتراكات الم سدده مخ صوما من ها م صاريف
التأمين فقط  ،وذلك فى حالة إلغاء كفالتهم .
 9ـ صندوق الز كاه والتبر عات  :ويتل قى أ موال الز كاه والتبر عات م من ير غب من األع ضاء أو غ يرهم  ،وي صرف م نه
حسب القواعد الشرعيه لألعضاء وغيرهم المحتاجين للمساعدات .
9ـ إنجازات الصندوق :
1ـــ بلــغ إجمـــالى التعويضــات التــى صــرفت لألعضــاء منــذ بدايــة المشـــروع فــى عـــام (  ) 1991وحتــى تاريخــه
(  301220222درهم ) ثالثة مليون ومائة ألف درهم تقري با  ،و هى ع باره عن تعوي ضات ( و فاه  ،وتعوي ضات ع جز
جزئى  ،وتعويضات حريق م ساكن  ،وتعوي ضات و فاة أ قارب من الدر جه األو لى  ،وتعوي ضات عالج ا صابات حوادث ،
وتعويضات لألعضاء الذين تقل رواتبهم عن (  2222درهم ) بسبب إلغاء كفالتهم ) .
2ـ ب لغ إج مالى الم ساعدات ال تى ت مت من خالل صندوقى الز كاه والتبر عات م نذ بدا ية الم شروع فى عام ( ) 1991
وحتى تاريخه (  7750222در هم ) سبعمائه وخم سة و سبعون أ لف در هم تقري با  ،و هى ع باره عن م ساعدات ت مت
للمصريين تشمل ( تذاكر طيران  ،ومساعدات إن سانيه ) و يتم ال صرف ب عد درا سة كل حا لة ع لى حده من خالل لج نة
المساعدات .
 3ـ تم اإلتفاق مع بعض العيادات الخاصه على أن يحصل العضو وأسرته على تخفيض قدره  % 52من رسوم األت عاب
والخدمات األخرى
12ـ مقر الصندوق :
المركز الرئيسى ( النادى المصرى ـ دبى )
هاتف 30/9963393 :

فاكس 30/9963393 :

www.takafulmisruae.com

ص.ب 63396 : .دبى

E.mail ; takaful.misr@hotmail.com
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