
 حمن الرحيمرسم هللا الب

 :/مــساإل .1

 

 .(Takaful)  لـتكاف سمإب تهاتفاق علي تسميتم اإل
 
 :/لـتكافعمل  .2

 

 فى تحمل تكاليف تجهيز الجثمان ودفنه فى بريطانيا أو ترحيله الى موطنه تكافلينحصر عمل 
 

 :/لـتكافسريان نشاط  .3

 

 .م2012يناير  1من إعتبارًا  تكافليسري نشاط 
 تعتبر فترة تنسيق وتأسيس (. ةبأن الفترة التى تسبق تاريخ سريان نشاط الجمعي علماً ) 

 
 ــة:/العضوي .4

 

نتقلا  إعلملًا بانله فلي حاللة  M25  للكلل السلودانيين المميملين بلنلان دادلل حلاود الل ةمفتوحل ةتظلل العولوي
ط بأحلللا اسللللبا  سللللقوط ملللا لللللم تسللللق المفعللللو  ةدللللارح الحلللاود المللللضوورة تظللللل عولللويته سللللاري ىلللللإالعولللو 
 ة.العووي

 
 :/بتكافلالعضوية  . مدة 5

 

ينللاير(و وتنتهلي بنهايللة العلام المللي دي  1تبلاأ ملاة العوللوية إعتبلارًا مللن اليلوم الو  مللن ولل عللام ملي دي )
 ديسمبر(. 31نفسه )

 
 ــة:/سقوط العضوي .6

 

ليلله فللى ار إوالمشلل شللتراا السللنوي المقللرر بحسلل  الجللاو  الزمنللي المحللادبعللام سللااد اإلة تسللقط العوللوي أ.
 .أدناه (أ/7) ةالفقر 

 

 

 

 

 

 



 :/لـتكاف إيرادات .7

 

أقصلااا  ملاة  فلي ةتافع وامليًا( سترلينإ جنيهاً  مائة) £ 100غبلبمة عواء والمحادالشتراكات إ .أ
 .ستردادغير قابله لإل من ول عام ريناي31 
 .ةو السياسيأ ةو الحزبيأ ةغير الحكومي ةعتباريو الجهات اإلأفراد من الالتبرعات  ب.
يلتم إدطلار  وأدني من تكلفلة الجثملانوصوله و  تكافل جود بخزينةو نخفاض المبلغ المإفي حالة  ج.
 .ي طارئ ألتغطية  )عشرون جنيهًا إسترلينيًا( £20وإلزامهم بافع مبلغ ة عواء بواسطة اللجنال
 

 :/لـتكافذين تشملهم خدمات ال األفراد .8

 

 .والبناء غير المتزوجين ةالمشترا وأسرته التي تتكون من الزوج أ.
دادلللل  ةغيلللر المميملللين ببريطانيلللا فلللي حاللللة حلللاو  الوفلللاه و زوجلللأالمشلللترا  ملللن ي ِّ ولللل  واللللا ب.
 ة.البريطاني راضيال
 

 :/لـتكاف لية عمل. آ9

 

  أ( 8)المشللار اللليهم فللى الفقللرة  عوللويهالالمشللمولين فللي  فللراد أسللرتهأحللا أو أعنللا وفللاة العوللو  أ.
 .موطنهو ترحيله الي أبريطانيا افنه بل الجثمانتجهيز  بتحمل تكاليف تكافلتقوم و  ( أع ه 8و)
بميمللة تللضورة  تكافلللبالسللودان تتكفللل  أ( 8الفقللرة ) حللا المشللمولين فلليأو أ فللي حالللة وفللاة العوللو .ب

 ة.سر أللسفر واحاه 
ة وفللاة العوللو فللى أي دولللة غيللر بريطانيللا أو السللودان )علللى أن ل يكللون مميمللًا بتللل  ح. فللى حاللل

بللافع ميمللة تجهيللز الجثمللان علللى أن ل يتجللاوز المبلللغ المللافو  نظيللره المللافو   تكافلللالاولللة( تتكفللل 
 بإيصا  من الجهة التي تم فيها التجهيز.تكافل للتجهيز في بريطانياو على أن يتم تزويا 
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                          "خير الناس أنفعهم للناس " ·

وهللا من وراء القصد        
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