
�ل�شرك���ة �لتع�ونية للت�أمني �شركة م�ش�هة ع�مة ، �أن�ش�أت 
 ، �أعم�له���� يف �لع����م 1991م  يف �لع����م 1989م ، وب��ش���رت 
وي�ش�ه���م فيه���� �أك���ر �لبيوت����ت �مل�لي���ة ) بن���ك �لني���ل ، 
م�شرف �ملز�رع �لتج�ري ، �ل�شندوق �لقومي للمع��ش�ت، 
�إحت����د مز�رع���ي �جلزي���رة و�ملن�ق���ل وجمي���ع �جلمعي����ت 
�لتع�ونية �ملن�شوية حتت لو�ء �لإحت�د �لقومي �لزر�عية 

منه� وغري �لزر�عية .
وهي بذلك تعتر �شركة �ملز�رعني و�لتع�ونيني .

و�أخري �إن�شم حلزمة �مل�ش�همني كل من : بنك �خلرطوم 
، بن���ك �لإدخ����ر و�لتنمي���ة �لإجتم�عي���ة  ، بن���ك �ل�ش���رة ، 

بنك �ملز�رع .

  اأواًل:  الت�أمني الزراعي :
  م�هية واآلية الت�أمني الزراعي 

اإ�شرتاكات  فيه  تودع  املزارعني  بني  تكافلي  �شندوق  هو 
التاأمني ) ق�شط التاأمني ( بنية التربع ومنه يتم تعوي�ض 

املزارعني يف حالة حدوث الأ�شرار .
  فوائد ومزاي� الت�أمني الزراعي :

•     يعترب واجهة واقية للمزارع عند اخل�شارة واجلهة التي 
يلجاأ اإليها التعوي�ض يف حالة ال�شرر 

•     يعترب �شمانه معززة جلهات التمويل .
•     مينح املزارع اإرادة اأكرب لتو�شيع اإنتاجه باإتاحة فر�ض 

التمويل .
•     بالتاأمني ي�شمن املزارع حد اأدين من الدخل .

•     املزارع املوؤمن ل يخرج من دائرة الإنتاج ب�شبب الإع�شار 
لأن التاأمني يعو�شه يف حالة حدوث الأ�شرار .

�لأ�شر�ر �لتي يغطيه� �لت�أمني ملح��شيل �لقط�ع  
مطري �لآيل :

1-   اجلفاف ب�شبب �شح الأمطار .
2-   الغرق نتيجة للزيادة يف كميات الأمطار .

3-   احل�شرات والآفات املحلية القومية .

  ت�أمني �خل�شر و�لأعالف  :
. بالفدان  والأعالف  اخل�شر  تاأمني  •    وحدة 

•    ويب���داأ من���ذ الإنب���ات وحتي نهاي���ة احل�شاد . عدا 
الرب�شيم يتم تاأمينه �شنويًا .

التاأمني و�شروطه ح�شب ما ورد  •    ت�شري كل �شوابط  
يف وثيقتي تاأمني اخل�شر والفاكهة 

  خطو�ت  �لت�أمني :
1-    يق���وم امل���زارع اأو من ميثله مب���لء الإ�شتمارة اخلا�شة 
بطلب التاأمني والتي ميكن احل�شول عليها من مكاتب 

ال�شركة اأو اجلهات املمولة والتوقيع عليها .
2-    بن���اء عل���ي اإ�شتمارة طلب التاأم���ني املوقعة من املزارع 
يقوم من���دوب ال�شرك���ة  امل�شئ���ول بزيادة امل�ش���روع اأو 
املزرع���ة ملعاينة املحا�شي���ل املطل���وب تاأمينها بغر�ض 

الإ�شتالم بعد التاأكد من اإثباتها اجليد .
3-   عل���ي �شوء تقرير الإ�شتالم وقبول امل�شاحات املنبته مت 

اإ�شدار وثيقة التاأمني مبلحقاتها .
4-    يتم توقيع الوثيقة بني طريف العقد ) ال�شركة املزارع( 
وت�شب���ح ملزمه للطرفني بع���د دف���ع الأق�شاط ح�شب 

الإتف������اق .
5-    تق���وم ال�شرك���ة باإر�ش���ال ن�شخة من وثيق���ة التاأمني مع 

اجلدول واإ�شعار اخل�شم لفرع البنك الزراعي املعني .
6-     تق���وم اجله���ات املمول وبع���د اإ�شتالم وثيق���ة التاأمني 

وملحقاتها ب�شداد اأق�شاط التاأمني امل�شتحقة لل�شركة .

  و�جب�ت �ملوؤمن له :
1-    يجب علي املوؤمن له اأو من ميثله اأن يقدم لل�شركة ك�شفًا 
مب�شاحات كل حم�شول يف كل وحدة اأو م�شروع يف فرتة 
الزراعة املو�شي بها حتي يتم ح�شاب امل�شاحة النهائية 

املوؤمن عليها .
2-    يج���ب عل���ي املوؤمن له ممار�شة اأف�ش���ل اإدارة للح�شول 
املوؤمن عليه ح�شب التو�شي���ات الواردة يف جملة اجلزم 

التقنية املو�شي بها .
3-     يف حال���ة الأ�ش���رار ل يج���وز للموؤمن له اأن يقوم بعملية 
احل�شاد اأو اأي تغيري يف املح�شول يف امل�شاحة املت�شررة 

اإل بعد املعاينة والتفتي�ض من قبل ال�شركة .
4-    يف حال���ة حدوث اأ�شرار �شب���ق اإخطار املوؤمن بها يجب 
علي املوؤمن له اإبالغ املوؤمن قبل ثالثة اأ�شابيع من تاريخ 

احل�شاد حتي يتمكن املوؤمن من ح�شور احل�شاد .
5-    عدم التبليغ عن الأ�شرار وعدم اإخطار ال�شركة مبوعد 
احل�شاد يعفي ال�شركة من اأي م�شئولية جتاه املوؤمن له .

�لإبالغ يف ح�لة حدوث �أ�شر�ر :
1-    يج���ب علي املوؤمن له اأو من ميثله مبدئيًا اإبالغ ال�شركة 
يف حالة حدوث ال�شرر فورًا وال يتجاوز ذلك م�شي 96 

�شاعة باأي من و�شائل الإت�شال .
2-      تتم من بعد كتابة خطاب بالبالغ وي�شلم لفرع ال�شركة اأو 
املكتب املعني مع ت�شليم كافة امل�شتندات اخلا�شة بالبالغ 

كما ورد ذلك بالوثيقة وجدول الوثيقة .

4-    اأمرا�ض املح�شول املوؤمن عليها عدا اأمرا�ض التفحم.
5-  العوا�شف والأعا�شري .

6-   احلرائق الناجتة عن ال�شواعق .
7-   ت�شاقط الربد وال�شقيع .

�لأ�ش�����ر�ر �لت������ي يغطيه��������� �لت�أم�����ني ملح��شيل  
�لقط����ع �مل����روي

يغطي الت�أمني االأ�ضرار الن�جتة عن :
توقفه  اأو  الري  مياه  وارد  اإختالل  الناجت عن  العط�ض   /1

ب�شبب ك�شور القنوات نتيجة للظروف الطبيعية .
2/  الغرق ب�شبب الأمطار اأو تك�شر القنوات نتيجة للظروف 

الطبيعية .
املوؤمن  يف�شل  والتي  املعتادة  غري  والأمرا�ض  الآفات   /3
نطاق  وخروجها عن  اإنت�شارها  ب�شبب  مكافحتها  يف 

ال�شيطرة .
والربد  ال�شواعق  وحرائق  والأعا�شري  العوا�شف    /4

وال�شقيع .

  �لإ�شتثن�ء�ت :
اأو ترتتب  تنتج عن  التي  الوثيقة اخل�شائر  ل تغطي هذه 

عن الآتي :
1/   التلف اأواخل�شارة الناجتة عن التطبيق اخلاطئ وغري 
الكايف ملعايري مكافح���ة الأمرا�ض والآفات واإ�شتعمال 

الأ�شمدة .
2/    تل���ف اأو خ�شارة املح�شول نتيجة ف�شل اأو عجز املوؤمن 

له يف تطبيق العمليات الفالحية للمح�شول .

  �لت�أمني �لب�شت�ين :
•    تق���وم ال�شرك���ة بتاأم���ني املحا�شي���ل الب�شتاني���ة من 

اخل�شر والفاكهة .
•    وحدة التاأمني الب�شتاين  ال�شتله اأو ال�شجرة املثمرة 

اأر�ض  اإ�شتقراره���ا علي  ال�شت���ول  بعد  تاأم���ني  •    يت���م 
امل�شتل وملدة عام .

. �شنويًا  املثمرة  الأ�شجار  تاأمني  •    يتم 

3-     يج���ب م���لء الإ�شتم���ارة املخ�ش�ش���ة للب���الغ وكذلك 
التوقيع علي اإ�شتمارة قبول م�شح اخلطر .

    �أ�ش�س ت�شوية �ملط�لب�ت :
1-    يت���م التعوي�ض مبوجب الوثيقة ح�شب جدول التعوي�ض 
م���ن  بداي���ة التح�ش���ري حت���ي مرحلة ح���دوث ال�شرر 
للمح�شول املوؤمن عليه ب�شب���ب موؤمن �شده ويتم دفع 
التعوي�ض بعد حتديد الإنتاج الفعلي للوحدة – الفدان 

وح�شاب مبلغ اخل�شارة .
2-    يكون التحمل 25% من مبلغ املطالبة يف حالة العط�ض 

10% يف حالة الغرق والآفات والأمرا�ض واحلريق .
3-     يت���م فر����ض حتمل اإ�ش���ايف حتدده ال�شرك���ة يف حالة 

اإخفاق املوؤمن له يف تنفيذ واجباته واإلتزاماته .
4-    تعو����ض ه���ذه الوثيقة املوؤمن له ع���ن الفرق بني تكلفة 

الإنتاج املتفق عليها وما ح�شل عليه من عائد .

      ث�نيً� : الت�أمني احليواين :
يودع  تكافل���ي  �ش������ندوق  احليوان���ي  التاأم������ني  يعتب����ر 
املرب��ون) اأ�شحاب ال�شعية( فيه ق�ش�ط الإ�شرتاك )ق�شط 

التاأمني ( بنية التربع بغر�ض التعوي�ض يف حال ال�شرر .

  فو�ئد ومز�ي� �لت�أمني �حليو�ين :
1-   ينمي التاأمني روح الإخاء والتعاون والتكافل بني املربني.

احلماية   ماعز(  ما�شية-   ( للقطعان  التاأمني  يوفر    -2
احلقيقية لإ�شتثمارات املربني .

3-   يعترب �شمان موؤكدة لتمويل الإنتاج.
4-     يعترب التاأمني مبثابة و�شادة لإمت�شا�ض ال�شدمات التي 

يتعر�ض لها املربون يف حالة حدوث اأ�شرار لقطعانهم.
   عق�����د �لت�أم�����ني :

يعرف عقد التاأمني ) وثيقة التاأمني (  علي اأنه عقد يتم 
مبوجبه تعوي�ض امل�شرتكني يف توزيع اأثر املخاطر املحتملة 

علي جميع امل�شرتكني واملتعاقدين .
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قطيعه  يتعر�ض  الذي  )املربي(  امل�شتاأمن  ويح�شل 
للمخاطر علي تعوي�ض يجرب �شرره .

   االأ�ضرار التي يغطيه� الت�أمني احليواين :
1-   �لنفوق ب�شبب :

اأ.     حادث عر�ض .
اجلرعات  كافة  اأخذ  بعد  داء   ، وباء   ، مر�ض  ب.  

التح�شينية الالزمة .
ج.   الإ�شراف واملتابعة البيطرية .

2-   �ل�شرقة :
التهديد  وحتت  بالإكراه  ال�شرقة  حالة  يف  التعوي�ض 

للمزارع امل�شورة واملخفورة .
اأو  مر�ض  نتيجة  لالأبقار  يحدث  الذي   : الإجها�ض 

حادث عر�شي .

   ال�ضروط الواجبة علي املوؤمن له :
ي�شرتط علي املوؤمن له القيام بالآتي :

واإب���راز  وال�شحيح���ة  ال�شليم���ة  احليون���ات  �ش���راء    -1
ال�شه���ادات ال�شحي���ة الت���ي توؤكد ذل���ك يف اجلهات 

املخت�شة ) الإدارية البيطرية باملحليات ( .
2-   اإمتالكه احليونات مو�شوع التاأمني .

3-   حتدي���د املنطقة اجلغرافية الت���ي يربي فيها احليوان 
،احليوانات .

4-  العناية البيطرية الالزمة .

   
   االإ�ضتثنــــ�ءات 

ل يغطي هذا التاأمني 
1/   الذبح اأو القتل العمد .

2/   الت�شمم الغذائي .
3/   التفاعل اأو الإ�شعاعات النووية .
4/   امل�شادرة اأو التاأميم احلكومي .

   اإجراءات الت�أمني علي القطع�ن :
اأ /   علي املوؤمن القيام ببع�ض الإجراءات املهمة الآتيه :

        فح�ض ت�شخي�ض لالأمرا�ض امل�شتوطنه .
-   التح�شني �شد الأمرا�ض املكافحة قوميًا وهي :

الفحمية •  احلمي  الدموي             •  الت�شمم 
قنيب  •  اأبو  زقالة                    •  اأبو 
ل�شان •  اأبو  •  اجلدري                    

. �شروريًا  ذلك  كان  متي  واأخري  •  الربو�شيال 
2- جودة حظائر الرتبية ومالئمتها للغر�ض .

الأبقار  ملعرفة  الأذن  علي  تثبت  التي  الديباجات  عمل   -3
املوؤمنه من غريها .

تاريخ   / احليونات  ن�شب  يو�شح  للمزرعة  �شجل  عمل   -4
حتديد   / الإنتاجية  املوؤا�شم   / الولدات   عدد   / ميالده 

العمر/ الأمرا�ض التي تعر�ض لها احليوان .

   التعوي�ض�ت عند املط�لب�ت :
1-  يف ح�لة �لنفوق و�ل�شرقة .

يتم التعوي�ض يف حالة النفوق وال�شرقة كالآتي :
قيمة البقرة ال�شوقية املوؤمنه ناق�شًا 10% حتمل 

2-  �لإجه��س
البقرة  قيمة  من   %25 ب  ال�شهر  يف  املجه�ض  اجلنني  يقيم 

الأم 10% حتمل .

�شرق رئ��شة بنك �لنيل ، غرب كلية �لطب
ج�معة �خلرطوم  ، �ل�شود�ن

�خل���ط �ل�ش�خ����ن | 2177
زراعي مبا�شر اخلرطوم  : 714435 183 249+

هواتف الت�أمني الزراعي ب�لوالي�ت : 
اخلرطوم : 0123559941               حلف� اجلديدة : 0123559942 

نهر النيل : 0123559943                اجلـزيـــــــــــرة : 0123559945       
النيل االأبي�ض: 0123559946    �ضـنــــ�ر : 0123559947     

الدم�زيــن:  0123559948             دوكــــــــة:    0123559949 
الق�ضــ�رف : 0123559950           اأبوجبيهة :  0123396863

طـوكـــــــــر :    0912802365

www.taawunia.com.sd : موقع اإلكرتوين
info@taawunia.com.sd  :بريد  اإلكرتوين


