


اهــا بكــم متابعــي الصنــدوق القومــي للتأميــن الصحــي 
ــة   ــام والعدال ــة والس ــم  الحري ــي تتنس ــا وه ــة لبادن تحي
ســمحة  مجلــة  ســطور  نتصفــح   بعــض  مــع  تعالــوا 
العافيــة صــوت الصنــدوق القومــي للتأميــن الصحــي
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اضاءة

 هاهــي بادنــا تخطــو  بهتــاف شــعبنا  وصــدى الهتــاف 
انــزل مــن ســماءئنا امطــارا وغيثًا نســأل اهلل ان تغســل 
ــى  ــا  عل ــام بادن ــراب وتن ــب واالحت ــر والتع كل الفق
وســادة الرفاهيــة بعــد ان تحقــق اهــداف ثــورة ديســمبر 

المجيــدة



 الصنــدوق القومــي للتأميــن الصحــي مؤسســة 
وزارة  وحــدات  مــن  واحــدة  حكوميــة  قوميــة 
الريــادة  رؤيتنــا   االجتماعيــة   والتنميــة  العمــل 
التأميــن   مظلــة  تحــت  الجميــع  ادخــال  فــي 
ــزة  ــة ومتمي ــة طبي ــي رعاي ــان تلق ــي  لضم الصح
االجتماعــي   االمــن  تحقيــق  فــي  مســاهمة 
ورســالتنا مؤسســة تكافليــة تعنــي  بتوفيــر خدمــات 
طبيــة متميــزة بعدالــة واســتدامة تنــال رضــا الجميــع



في نيرتتي لينا الشيخ والهتاف شكرًا شعبنا
ــط  ــة وس ــا والي ــدى زيارته ــت ل ــوب  اعلن ــر محج ــيخ عم ــا الش ــتاذة لين ــة االس ــة االجتماعي ــل والتنمي ــرة العم وزي
ــرة   ــرة فقي ــون اس ــوم ملي ــع رس ــدت  بدف ــة تعه ــرة ان الدول ــل م ــي بجب ــوق بنيرتت ــام الحق ــاء اعتص ــور اثن دارف
ممــا يعنــي الوصــول لخمســة مليــون مواطــن  لتغطيتهــم بمظلــة التأميــن الصحــي  مجانــا« واكــدت الوزيــرة 
بــأن الدولــة وبثورتهــا المجيــدة  جــاءت مــن اجــل المســتضعفين والشــرائح الفقيــرة  مــن اجــل حيــاة كريمــة 
ــة  ــة االجتماعي ــاوة والعدال ــان  والمس ــن  واالم ــه باالم ــداد اراضي ــى امت ــوداني عل ــن الس ــا  المواط ــعر فيه يش
ــرى  ــق الق ــن ومناط ــة للنازحي ــة خاص ــاء اولوي ــى اعط ــل عل ــرة العم ــبخ وزي ــا الش ــتاذة لين ــددت االس ووش
التطوعيــة  ممــا يســهم فــي  توفيــر الرعايــة الصحيــة  الهلنــا بمناطــق النــزوح  واالن اســتجاب التأميــن الصحــي 
حيــث تــم فتــح المنافــذ واســتكمال االجهــزة التشــخصية وتأهيــل المستشــقيات بالشــراكة مــع وزارة الصحــة   .



انطــاق اليــوم مــن مقــر الصنــدوق القومــي للتأميــن الصحــي بواليــة شــمال كردفــان اتيــام الحصــر 
والتســجيل والحــرص لادخــال أكثــر مــن أربــع وعشــرون وثاثمائــة ســبعة وثمانــون الــف أســرة تحــت 

مظلــة التأميــن الصحــي الدعــم االجتماعــي ١١ للعــام ٢٠٢٠ المقــدم مــن وزارة الماليــة االتحــادي
وخــال مخاطبتــه االتيــام أوضــح الدكتــور ابراهيــم االنصــاري أن انطاقــة األيتــام ســتكون بمنطقــة 

ضوينــا ريفــي االبيــض بمحليــة شــيكان

 انطاقة اتيام الحصر إلدخال أكثر من ٢4 ألف أسرة تحت مظلة التأمين الصحي بشمال كردفان



إنطلقــت صبــاح يــوم الثاثــاء ٢١/٧/٢٠٢٠ م مــن امــام رئاســة الصنــدوق القومــى للتأميــن الصحــى 
فــرع واليــة جنــوب دارفــور ،ووســط حضــور اعامــى كبيــر ، النفــرة القوميــة لتغطيــة االســر الفقيــرة 
بالواليــة ) كافــل ١١ ( ،بالتعــاون والتنســيق مــع لجــان الــزكاة القاعديــة و المنســقية العامــة للجــان 
المقاومــة والحريــة والتغيــر بالواليــة ، تحــت شــعار ســوا بنقــدر لخدمــة افضــل ، تحــت رعايــة والــى 

الواليــة واشــراف المديــر التنفيــذى للتاميــن بالواليــة .

 إنطاق النفرة القومية لتغطية االسر الفقيرة ) كافل ١١ ( بوالية جنوب دارفور 



ــدوق  ــي بالصن ــن الصح ــة التأمي ــت مظل ــرة تح ــر الفقي ــال االس ــروع إدخ ــذ مش ــبة تنفي ــت نس وصل
القومــي للتأميــن الصحــي فــرع واليــة جنــوب كردفــان للعــام ٢٠٢٠م )88 %( مــن العــدد المســتهدف 
والــذي يقــدر ب..)64.١68( أســرة مخصصــة للعائديــن والنازحيــن واألســر الفقيــرة بالواليــة ويســتمر 
العمــل فــي تكملــة العــدد المتبقــي مــن العــدد الممنــوح والمدعــوم مــن وزارة الماليــة اإلتحاديــة

 التامين الصحي بجنوب كردفان يصل نسبة )88%( في نفرة الدعم االجتماعي رقم )١١( للعام ٢٠٢٠م 



 مسارات وموجهات تنفيذ مشروع مليون اسرة تحت مظلة التأمين الصحي مسارات وموجهات تنفيذ مشروع مليون اسرة تحت مظلة التأمين الصحي

اختيار األسر واعتمادها يتم عبر 
ــزكاة  ــان ال ــاء ولج ــة باالحي ــان المقاوم ــة ولج ــة االجتماعي  ادارات الرعاي
ــة  ــوادر الطبي ــيقة الك ــة تنس ــادات المهني ــات واالتح ــة والمكون القاعدي

 يتم التسجيل  بالرقم الوطني كوثيقة ثبوتية

التسليم الفوري للبطاقات



 شــعار وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة ســوا 
ــن  ــي   للتأمي ــدوق القوم ــيصنع الصن ــدر س بنق
ــات  ــوازي متطلب ــة  ي ــا للحماي ــي عالم الصح
بتوفيــر  المجيــدة   ديســمبر  ثــورة  واحــام 
خدمــات صحيــة مــع الشــركاء ترفــع مــن كاهل 
شــعبنا معناتــه فــي الحصــول علــى الخدمات 
ســيختفي ذعــر الصــرف الكارثــي علــى العــاج  

ــو  وحنبنيه

خاتــمة


