
333333 

 

[Document title] 

  

 Azza Gaber 

[Course title] 

[Date] 

 

 

  



 

 



 

 1 االتحاد المصري للتأمين

 

  مصدرهاال يجوز استخدام البيانات والمعلومات الواردة بالتقرير دون اإلشارة الى 

 الحقوق محفوظة لالتحاد المصري للتأمين.  كافة  ©

 االحتاد املصري للتأمنيبيانات االتصال ب

 الجيزة  - الدقي  –شارع إيران  10 
 األورمان  (527)مجلس الشعب أو    (1)ص.ب.  : 

 12311بريدي : رقم 

  

 
/2/333388471  (202) 

 

 

 
33388474(202)   

  

 فيدرال / القاهرة  التلغرافي: العنوان  
  

 
www.ifegypt.org 

 

 

 
info@ifegy.net 

 

 

 
https://www.facebook.com/ins.federation.of.Egypt / 

 

 

 
https://www.linkedin.com/in/insfederationofegy 

 

 

 https://twitter.com/I_F_Egypt 

 
Insurance Federation of Egypt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ifegypt.org/
mailto:info@ifegy.net


[ 

 2019التقرير السنوي   2

 

 

 

 

 

  … سي واألبكل الحزن 

باالتحاد المصري    العاملونبكل الحب والتقدير لكل ما قدمته، ينعى  

للتأمين ومجلس اداراته السيدة الفاضلة والزميلة العزيزة األستاذة  

عزة عارفين، المدير التنفيذي وكبير مستشاري االتحاد   المصري 

 .2018للتأمين منذ عام 

عاماً   40ثرت قطاع التأمين المصري بعطائها ألكثر من  أ السيدة التي  

   .1976منذ بدء مسيرتها عام 

الحميدة  السي واالخالق  بالنزاهة  مسيرتها  طيلة  تحلت  التي  دة 

 والسيرة العطرة 

 ءبشيالسيدة التي أعطت كل ما لديها ولم تبخل على عملها 

 السيدة التي أخرجت أجيال من العاملين بالقطاع وساهمت في اعداد جيل قادم من القادة

 ... وداعاً لسيدة من رائدات قطاع التأمين المصري

هذا التقرير السنوي الذي لم يكن ان يتم أي انجاز به لوال مجهوداتك الكبيرة وعطائك ونهدي لك  

 المميز ألخر دقيقة في حياتك.

   ...نسأل هللا أن يتغمدك بواسع رحمته ويسكنك فسيح جناته 

 أمين
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 5 االتحاد المصري للتأمين

 

 ادــحـس االتــكلمة رئي

 

أهم   المصرفية وأحد  المالية غير  الخدمات  أهم قطاعات  المصري من  التأمين  لقد أصبح قطاع 

المساهم في  االنشطة  التأمين  يساهم  حيث  اإلجمالي،  المحلى  الناتج  في  التي إ ة  المخاطر  دارة 

يتعرض لها االقتصاد المصري بكل قطاعاته، مما يجعله أبرز أدوات استقرار واستدامة االقتصاد  

 الوطني.

ولقد حرص االتحاد المصري للتأمين دوماً بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية على تفعيل   

دور قطاع التأمين المصري بهدف زيادة مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي وتعزيز دوره في  

راءات الوصول الى الفئات التي ال تصل اليها الخدمات التأمينية وذلك من خالل مجموعة من اإلج

 والمبادرات والمحفزات مما يعزز دوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمصر. 

 اإلجنازات... عام  2019عام 
 30/6/2019في    %0.9إلى ان نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي قد بلغت    2018/2019مالية للعام  تشير النتائج ال 

 2018/2019خالل العام المالي    19%بعد أخذ اشتراكات صناديق التأمين الخاصة في االعتبار، كما بلغ معدل نمو أقساط التأمين  

 مقارنة بالعام الماضي. 

مليار جنيه في العام المنتهي في   35.2شركة وحققت إجمالي أقساط تأمين بلغت    39بلغ عدد الشركات العاملة بقطاع التأمين  

مليار جنيه. كما قامت الشركات بسداد إجمالي تعويضات   29.4مقارنة بالعام السابق الذي حققت فيه إجمالي أقساط    30/6/2019

 .30/6/2018مليار جنيه في العام المنتهي في   15.4مقابل  30/6/2019لمنتهي في مليار جنيه في العام ا  18.3بلغت 

مليار    4.7ليصل إلى    29.3%وقد تحسنت نتائج أنشطة شركات التامين حيث ارتفع فائض النشاط التأميني للشركات بمعدل قدره  

عكس أثره في جذب مزيد من االستثمارات الجديدة  مليار جنيه مما ان  3.7جنيه مقارنة بالعام الماضي الذي حقق فائض للنشاط بلغ  

 لسوق التأمين المصري. 

مقارنة بصافي استثمارات العام %  2.7بمعدل نمو    30/6/2019مليار جنيه في    102كما بلغ صافي استثمارات شركات التأمين  

  مليار جنيه. 99الماضي البالغة 

 30/6/2019مليار جنيه في    69في حين بلغ إجمالي حقوق حملة الوثائق والتي تمثل االلتزامات شركات التأمين تجاه عمالئها  

مليار    35. بينما بلغت حقوق المساهمين في شركات التأمين  12.8%بمعدل نمو نسبته    30/6/2018مليار جنيه في    61مقابل  

في   انخفاض  30/6/2019جنيه  معدل  قيمتها    7.8%نسبته    محققًا  البالغ  المساهمين  بحقوق  في   38مقارنة  جنيه  مليار 

30/6/2018. 

طفرة كبيرة في التشريعات والقرارات المنظمة لسوق التأمين المصري والتي كان   2019شهد سوق التأمين المصري خالل عام  

وزيادة ثقة العمالء حيث أصدرت الهيئة العامة للرقابة لها اثارها اإليجابية على تحقيق الشمول التأميني وتحسين أداء السوق  

التأمين  لوثائق  االلكتروني  تنظيم اإلصدار  المصري وإصدار قرارات  التأمين  التكافلي في سوق  التأمين  تنظيم  المالية ضوابط 

 والعجز الكلي. النمطية وقرارات التأمين متناهي الصغر االجباري على عمالء التمويل متناهي الصغر ضد مخاطر الوفاة

أيضا قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع االتحاد المصري للتأمين بإنشاء المجمعة المصرية للتأمين اإلجباري عن  

 المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات.
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ة لنشر الوعي التأميني والمساهمة في  بالعديد من األنشطة وحمالت التوعي  2019أيضا قام االتحاد المصري للتأمين خالل عام  

 التنمية المستدامة بالمجتمع من خالل مجموعة من األنشطة المجتمعية )يتضمن التقرير وصف تفصيلي لهذه األنشطة(.  

وفقا للجدول الزمني المتفق عليه،    2019على الجانب االخر، حرص االتحاد على مواصلة استكمال وتنفيذ محاور خطة عمله لعام  

 شهد هذا العام:  حيث

سنة باللغة اإلنجليزية ويعد هذا الكتاب   120إصدار االتحاد الطابعة الثانية المحدثة من كتاب صناعة التأمين في مصر في  •

 .والعالمي واإلقليميبمثابة ذاكرة تاريخية ومرجعا هاما لكافة الباحثين والمهتمين بشئون التأمين على المستوى المحلي 

 اتحادات التأمين العربية )اإلماراتي والعراقي والمغربي(. مجموعة من إبرام عدة مذكرات تفاهم مع   •

 IFE News Bulletinتنفيذ المرحلة الثانية من خطة زيادة الوعي التأميني من خالل إصدار النشرة الشهرية تحت أسم     •

– Insurance Mirror استمرارية إصدار النشرة التأمينية االسبوعية.  باللغة العربية واإلنجليزية باإلضافة الى 

 تأسيس لجنة التأمين المستدام بهدف المساهمة في إدراج مبادئ التأمين المستدام في سوق التأمين المصري.  •

 GFIA Climate Risks workingلمجموعة العمل الخاصة بالمناخ التابعة لالتحاد العالمي التحادات التأمين  االنضمام •

group. 

قام االتحاد أيًضا بتنظيم العديد من الندوات وورش العمل التي تهدف إلى تطوير صناعة التأمين في مصر )يتضمن التقرير   •

 وصف تفصيلي لهذه األنشطة(. 

الذي حقق النجاح المستهدف لدعم التواصل وزيادة التبادل بين    Sharm Rendezvous nd2مؤتمر شرم الشيخ الثاني   •

   .2019نوفمبر 13-11وسوق التأمين العالمي والذي عقد خالل الفترة من  سوق التأمين المصري

 ... عام التحديات 2020عام 
والتي تعتبر   ،19كوفيد    –، اثناء إعدادنا لهذا التقرير بداية ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد  2020شهدنا مع بداية هذا العام  

تحدي كبير لسوق التأمين المصري وبناًء عليه قام االتحاد المصري للتأمين بإعداد دراسة استقصائية بخصوص التأثير المتوقع 

 لهذه الجائحة على قطاع التأمين المصري وسيتم استعراض نتائج هذا االستقصاء في هذا التقرير. 

ر  ذ ثله مثل جميع دول العالم هذه الجائحة والتي تتعامل معها كل الحكومات بحومما ال شك فيه أن وطننا الحبيب مصر يواجه م 

 وترقب بسبب ما فرضته من إجراءات وقواعد وواقع جديد لم نعيشه من قبل. 

وفي ضوء هذا الواقع الجديد، وتأثر كافة القطاعات االقتصادية على وجه العموم وقطاع صناعة التأمين وإعادة التأمين بوجه 

كون االتحاد المصري للتأمين يعتبر هو الجهة التنظيمية وواجهة قطاع التأمين المصري، فقد كان لذلك تأثيره الكبير على خاص ول 

للتأمين للمرحلة القادمة والتي تم وضعها بعناية وحرص لمحاولة  التفكير في استراتيجيات االتحاد المصري  إدارة االتحاد عند 

 مة ودعم صناعتنا بشكل عام وشركات التأمين األعضاء باالتحاد المصري للتأمين بوجه خاص. مجابهة التحديات الحالية والقاد

 هذا وقد تضمنت استراتيجيات االتحاد للمرحلة القادمة: 

 . AUPالشمول التأميني: الوصول إلى المواطنين الذين ال تصل إليهم الخدمات التأمينية  (1

 تطبيق مبادئ االستدامة والتحول الى التأمين المستدام.  (2
 تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي. (3

 

هذا ومن الجدير بالذكر ان هذه االستراتيجيات تمت صياغتها ضمن خطة عمل االتحاد المصري للتأمين وتم محاولة استثمار كافة 

األدوات والموارد البشـــرية والمادية المتاحة باالتحاد لتحقيق هذه االســـتراتيجيات ووضـــع الية لقياس تأثيرها وفاعليتها مقارنة  

 خالل هذا التقرير. 2020/2021سنستعرض خطة عمل االتحاد لعام بالمخرجات المتوقعة، هذا و
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نفسي و  باإلصالة عن  يســعدني   ... األفاضل  للتأمين وجميع   بالنيابة عنالسادة  المصري  االتحاد  إدارة  السادة أعضاء مجلــس 

يستعرض أهم االنجازات التي حققها    الـذيو 2019العاملين باالتحاد تقديــم التقريــر الســنوي لالتحاد المصري للتأمين عن عام  

في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البالد والعالم ككل، وليكن هذا التقرير    2020االتحاد خالل هذا العام ورؤيته للعام الجديد  

 مرجعا هاما للباحثين والمهتمين بشئون التأمين داخل مصر وخارجها. 

ة للرقابة المالية لمساندتها ودعمها المستمر ورعايتها الدائمة لكل فعاليات وخطط  وفي هذا السياق، أتوجه بالشكر للهيئة العام

اإلتحاد مما كان له األثر اإليجابي في تحقيق هذه النجاحات التي تعكس استقرار السوق واستدامته في إدارة المخاطر والتقليل من  

 االثار المترتبة عنها. 

أسهموا به في تحقيق الدور المنوط بهم، كما أتوجه بالشكر لكافة رؤساء شركات التأمين كما أتوجه لكافة العاملين باالتحاد لما  

يحفظنا جميعا من جائحة  وان  والقتصادنا  المصري  التأمين  لسوق  والرقي  والرفعة  التوفيق  بها، سائالً هللا عزوجل  والعاملين 

 فيروس كورونا المستجد. 

 

 الحبيبة.حفظ هللا الجميع وحفظ مصرنا 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 أسس قويـة ملستقبل أفضل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحياة التأسست   • لتأمينات  اإلماراتية  المصرية  شركة 

شركة مساهمة مصرية تعمل    وهي ،  2015في عام    التكافلي

في جمهورية مصر   التكافليفي مجال التأمين على الحياة  

لقواعد الشريعة اإلسالمية برأسمال مصرح به    ا  العربية وفق 

  قدره   مليون جنيه مصري، وأصدرت برأسمال  100قدره  

  10مليون جنيه مصري وتخضع ألحكام القانون رقم    60

الهيئة العامة للرقابة وتعديالته والمسجلة لدى    1981لسنة  

رقم   تحت  رقم 2015لسنة    36المالية  تجاري  سجل   ،

79450. 

وهي واحدة من الشركات التابعة لشركات اإلسالمية العربية   •

مليار    1.2للتأمين )سالمة( التي لديها رأس المال مدفوع  

 درهم، ويرأس مجلس إدارتها السيد/ مصطفي خريبة. 

مليون    228  حواليحققت المصرية اإلماراتية استثمارات   •

مليون دوالر( في نهاية السنة المالية   14.3جنيه مصري )

2019/2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إلى   • أقساطنسعى  إلى    رفع  المباشرة    195الشركة 

  ، 2020/2021خالل العام المالي الحالي    جنيهمليون  

 .  %30نمو بنسبة  بمعدل

مضاعفة محفظتها من   إلى المصرية اإلماراتية تسعي   •

لتغطية   البنوك  من  عدد  مع  محادثات  إجراء  خالل 

والمتوسطة   الصغيرة  للمؤسسات  اإلسالمي  تمويلها 

 ومتناهية الصغر. 

قيمة   • بين  يربط  منتج  أول  لديها  اإلماراتية  المصرية 

 . التكافل ومبلغالمصري  الذهبالجنيه  

 
 حصص المساهمين 

 . %80.1سالمة    –الشركة االسالمية العربية للتأمين   •
 .%9.95بيت التأمين المصري السعودي  •
 %. 9.95 بنك فيصل االسالمي المصري  •
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نتائج الدراسة االستقصائية لالحتاد املصري للتأمني 
 حول تأثري فريوس كورونا على صناعة التأمني املصرية

  وحول وطننا الحبيب مصر    في  19كوفيد    –  المستجدجائحة فيروس كورونا    انتشاروهي    نواجها في ظل االزمة الراهنة التي  

 القطاعات التي تتأثر وتؤثر في هذه االزمة.  أحدن هي من ونظرا الى ان صناعة التأمين وإعادة التأمي العالم،

 المخاطر ان تكون صناعة التأمين المصرية ممثله في االتحاد المصري للتأمين جزء من منظومة تحديد  حرصنا علىوفي ضوء 

ووضع االليات الخاصة بالتصدي لها سواء كانت إجراءات او قرارات او منتجات تأمين استرشادية او تقارير وابحاث تعكس  

 .االزماتحالة السوق وقدرته على التصدي لهذه االزمة وغيرها من 

المصرية التأمين  تأثر صناعة  استقصائية عن مدي  دراسة  بإعداد  للتأمين  المصري  االتحاد  قام  فيروس كورونا   فقد  بجائحة 

COVID-19  وكان ملخص النتائج على النحو التالي:  باالتحادوارسالها الى شركات التأمين األعضاء 

 
 االستقصائية:الدراسة باإلجابة على أسئلة القائمني 

 38 عدد شركات التأمين التي تم ارسال الدراسة االستقصائية لها 

 21 االستقصاء  على باإلجابةعدد االفراد اللذين قاموا 

 14 االستقصاء على باإلجابةعدد شركات التأمين المشاركة والتي تمثل االفراد اللذين قاموا 

 8 األشخاص وتكوين األموال شركات تأميناتعدد اإلجابات من 

 6 الممتلكات والمسئوليات شركات تأميناتعدد اإلجابات من 

 في اإلجابة على االستقصاء "الوظيفية"المستويات اإلدارية 

 8 رئيس مجلس إدارة / عضو منتدب 

 3 رئيس تنفيذي / نائب رئيس تنفيذي/ رئيس قطاع 

 10 مدير عام

2020ابريل  12  تاريخ ارسال االستقصاء  

2020مايو  4 تاريخ اإلعالن عن النتائج   
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 "شكر خاص للشركات املشاركة يف االستقصاء"

 
 :اجلزء األول: اإلجراءات التي اختذتها شركتك ملواجهة تهديدات فريوس كورونا على بيئة العمل

 ما هي اإلجراءات التي مت اختاذها يف شركتك ملكافحة فريوس كورونا؟  .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  هذا السؤال اختيار ملحوظة: تم اختيار أكثر من    
 
 ف

 

 الشركة؟ يرجي توضيح مدي التأثري هل اثرت هذه اإلجراءات على إنتاجية   .2
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   التأمني:صناعة اجلزء الثاني: تأثري فريوس كورونا على نتائج اعمال 

 يرجي توضيح مدي تأثر تعويضات الفروع التالية بسبب وباء فريوس كورونا  .3
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 ؟ (    19) كوفيد  هل تغطى عقود التأمني املباشر لدي شركتكم األوبئة وتداعياتــها   .4

كتك؟ اإلجابة   لو    شر
 
 ال، فما الذي تم القيام به ف

 

 

 ؟ (    19) كوفيد هل تغطى اتفاقيات إعادة التأمني لدي شركتكم األوبئة وتداعياتــها   .5

  اإلجابة  لو 
 
كتك؟ ال، فما الذي تم القيام به ف  شر

 
 

 كيف يؤثر انتشار فريوس كورونا على التجديدات حىت اآلن؟  .6
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 ماذا تريد أن ختربنا أيضا عن آثار انتشار الفريوس على أنشطة عملك؟  .7

 ط. التأخر في سداد األقسا •

 وذلك بسبب:حجم االعمال واالصدارات الجديدة انخفاض  •
طبية   - وتحاليل  طبي  كشف  لتوقيع  المستشفيات  الى  للذهاب  العمالء  رغبة  منعدم  لإلصابة    خوفاً  التعرض 

 . بالفيروس 

 بسبب الحظر.  مع العمالء  عقد مقابالت التأثير السلبي على مبيعات التأمين الفردي لعدم إمكانية  -

فئة المهن الحرة والعمالية والحرفية بشكل كبير وهذه الفئة تأثرت جدا بفرض الحظر    بعض المحافظ تعتمد على -

 ولم تعد قادرة على سداد أقساط التامين في الوقت الحالي. 

العاملين في مجال  من  الوثائق    لحملةتصفية خصوصا  والغاء  لاالمعدالت  وزيادة    ة انخفاض تأمينات الحياة الفردي -

 السياحة والقطاع الخاص.

 األرباح. حقوق المساهمين نتيجة االنخفاض المتوقع في تأثر  •

 منتظمة. انخفاض معدالت األداء بسبب قلة ساعات العمل وقلة عدد الموظفين المتواجدين بالعمل بصفة  •
 

  التأمني الطبي وفريوس كورونا: الثالث:زء اجل

 هل تغطي وثائق التأمني الطبي بشركتك فريوس كورونا؟  .8

إعادة   اتفاقية  هل  نعم،  اإلجابة  وس  لو  فثر تغط   الطب     
للتأمير  التأمير  

 كورونا؟
 
 

 
 

 

 للمنزل؟ هل تقدم شركتك االن الزيارات الطبية املنزلية للعمالء وايصال العالج   .9
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بتقديم   .10 اخلاص  الطبي  للقطاع  الدولة مسحت  ان  حال  ويف  كورونا  بفريوس  املصابني  اعداد  زيادة  مع 
كورونا   فريوس  ملواجهة  والعناية  خدمات  الصناعي  التنفس  واجهزة  الصحي  واحلجر  واالدوية  كالتحاليل 

 املركزة وغريه ... يف هذه احلال هل ستغطي شركتك عمالئها نظري هذه اخلدمات اهلامة؟ 
 

 

 

 
 

     العمالء: الرابع:اجلزء 

ماذا كان رأي معيدي التأمني بشركتك حول قرارات اهليئة االخرية لتقليل وطأة كورونا   .11
قساط ملدد اطول مع عدم حتميل العمالء بأي  على العمالء كمد فرتات السماح اخلاصة بدفع اال 

 مصاريف تأخري؟ 

لقد قمنا بإخطار معيدي التأمين بقرارات الهيئة األخيرة من أجل إعطاءنا فترة سداد مماثلة لتلك التي نعطيها للعمالء،   •
 أي اعتراض من جانب معيدي التأمين.  نتلقى  ولم

 البالد. الظروف التي تمر بها في ظل ال مانع من منطلق مسئولية الشركة  •

 اتفاقيات الحياة غير معنية بهذا االمر تماما.  •

بالنسبة لالتفاقيات الخاصة مع شركات اإلعادة فقد تم ابرامها اعتبارا من بداية العام الميالدي ويتم االلتزام بالسداد  •
 طبقا لما هو وارد في بنود وشروط االتفاقيات. 

 ين عالقة بقرار الهيئة في هذا الشأن. ليس لمعيدي التام من وجهة نظري •

 في هذا الشأن. والحكومة الـتامين بما تقرره الهيئة   معيدييلتزم    •

 مين طبي. أال يوجد لدى الشركة اتفاقية اعادة ت •

 نمتنع عن التعليق ألن هذه المعلومات تنسب إلى معيدي التأمين.  •

 وكل العواقب هي مسؤولية الشركة.  األقساط،ليس إلعادة التأمين أي تدخل في تحصيل  •
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وطأة    لعمالئها لتقليل ما هي االجراءات التي اختذتها شركتك او اخلدمات التي تقدمها   .12
 عليهم؟ فريوس كورونا  

٪ من    50من خالل وجود    خدمات الشركة كأولوية أولى ومواصلة العمل وتقديم  العاملين  التدابير لحماية  جميع    اتخاذ •

   المنزل. ٪ يعملون من   50و الموظفين العاملين في المكتب 

 المكتب. إلى  يذهبون يقدمون تقاريرهم عبر البريد اإللكتروني وال   المعاينين •

أعراض مرضية ظاهرة.   يتم فحصهم عند وصولهم لمقرات الشركة للتأكد من عدم وجود   والزائرين جميع الموظفين  •
 المساعدة الطبية.  وطلبأعراض مرضية ظاهرة يتم توجيههم للعودة  الذين يعانون مناألفراد 

 .القصوىإصدار تعليمات لجميع الموظفين بعدم السفر سواء داخل مصر أو خارجها إال في حاالت الضرورة  تم •

 بدالً من بصمة اإلصبع.  واالنصراف الوجه لتسجيل الحضور   علىاستخدام نظام التعرف  •

 تشجيع دفع المطالبات وكذلك التحصيل عبر اإلنترنت.  •

 . دمالتعويضات من خالل البريد االلكتروني المعت الحصول على المستندات لصرف  •

االقتصادية الحالية واالعفاء من  منح العمالء بعض التسهيالت الخاصة بسداد رسوم الوثائق المصدرة نظرا للظروف   •
و التأخير  البنكية  فوائد  اإلضافة  اشعارات  االلكتروني عن طريق  السداد  الالزمة  و اتاحة  االئتمانية  التسهيالت  منح 

 .مالءللع

 .الوثائق العمل قدر االمكان على تلبية طلبات العمالء سواء في عملية التصفية او استحقاقات  •

يتم تقديم تسهيالت في تسليم وسداد أقساط الوثائق عن طريق ارسال مندوب ومعه جهاز الدفع عن طريق بطاقة   •
 االئتمان. 

، كما تم  فضال عن اتاحة الزيارات الطبية المنزلية  يتم ايصال العالج لبعض العمالء الذين يعانون من امراض مزمنة  •
 قات االلكترونية. اتاحة آلية اتصال العمالء باألطباء عبر التطبي

 

 هل ميكن ان تعطينا امثله الهم شكاوى العمالء التي تتلقاها؟  .13

تغطي خطر الوفاة الناتجة عن اإلصابة بفيروس  السارية  وثائق تأمينات الحياة الفردية    استفسار "هل •
". كورونا؟

 وخاصة فيما يتعلق بالمطالبات. التأخير النسبي في استيفاء طلبات العمالء  •

 نظرهم. عدم سرعة تلبية احتياجات العمالء من وجهة   •

 . التحصيلمطالبة العمالء بتأجيل  •

 تختلف شكاوى العمالء من حيث النوع والموضوعات عما قبل. ولم  بفيروس كوروناال توجد شكاوى فيما يتعلق   •
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  التوقعات واآلراء:   اخلامس:اجلزء 

 ما هو فرع التأمني / إعادة التأمني الذي يشغل بالك أكثر أو من احملتمل أن يكون أكثر من يعاني؟  .14

  19كوفيد  إىل أي مدى تتوقع أن ختسر عمليات التأمني كنتيجة مباشرة النتشار فريوس   .15
 ( 2020السنة؟ )يونيو حىت ديسمرب يف نهاية هذه  
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تأثرا جبائحة    أكثر من وجهة نظرك ما هي   .16 االقل ثالثة امثلة    كورونا؟ القطاعات يف مصر  )اعطي على 
 تأثرهم( برتتيب قوة  

 قطاع الفنادق والسياحة والسفر.  •

 جوي(.  - بحري    - قطاع النقل والمواصالت )بري   •

 قطاع الطيران.  •

 قطاع النقل البحري والنقل البري.  •

)استيراد   • الخارجية  والتجارة  التجارة  قطاع 
 وتصدير(. 

التجزئة   • تجارة  وتجميع    -قطاع  مبيعات  قطاع 
 السيارات.

 قطاع التعليم.  •

 والتأمين.  قطاع البنوك •

والمتوسطة   • الصغيرة  المشروعات  قطاعات 
والحرف   منتظمة  والمهن  الغير  والعمالة 

 .)اليومية( والمؤقتة 

 قطاع البناء والتشييد.  •

 .االستثمارات األجنبية والبورصة  •

 قطاع البترول.  •

 عائدات قناة السويس.  •

التعويضات • نظر  وجهة  تامين   - الطبي التامين    :من 

متناهي    - المهنية  المسؤولية  D&O األطباء التامين 
 .الحياةتامين  -  السفر  تامين - الصغر

 متناهي الصغر  -  تامين السفر   : من وجهة نظر اإلصدار •

 .الحياة -

من وجهة نظرك ما هي الوثائق التأمينية التي كانت حتتاجها هذه القطاعات لتقليل وطأة   .17
 اضرار جائحة كورونا عليهم 

 بسيطة.  بأقساطعمل وثائق اجبارية وخصوصا للعمالة اليومية المؤقتة مثل شهادة امان المصريين  •

 .البطالةالتامين ضد  •

 وثيقة توقف األعمال الناتج عن األوبئة.  •

 ضمن تغطية األوبئة. تيجب أن ت  والتي وثيقة إلغاء المناسبات واالحداث  •

 .تغطية األوبئة ضمن وثائق التأمين الطبي •

 تعديل الوثائق الجماعية لتغطي األوبئة.  •

يشترك فيها العمالء لتغطية   على غرار مجمعة الكوارث الطبيعية  ( لتغطية االوبئة والجائحاتPoolانشاء مجمعة ) •
 مثل هذه االحداث. 

 تشمل تغطية األوبئة. تأمين برامج  •

 في الحياة ال يستلزم االمر أي جديد.  •
 

من وجهة نظرك ماهي املنتجات / وثائق التأمني التي تري انه جيب على االحتاد املصري   .18
   السوق. للتأمني دراستها الفرتة القادمة وتقديم مناذج وثائق اسرتشاديه بها لكل  

 مثل:   األوبئة،التي تشمل تغطية  / وثائق التأمين   التأمينيةالبرامج تقديم  •
 واالحداث.وثيقة إلغاء المناسبات  -
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 الطبية. للفرق تأمين الحياة وثائق  -

 .المؤقتة وثائق تامين طبي للعمالة  -

  التامين ضد البطالة.  -

 .التامين ضد التوقف عن أداء االعمال تتضمن األوبئة  -

  .مجمعات تأمينية لألخطار الكارثية  •

 األوبئة. ال يمكن تحديد او اصدار وثائق تغطي اخطار  •
 

واألوبئة    19كوفيد  كيف يساعد سوق التأمني املصري األعمال على االستجابة لـ او جمابهة   .19
 املستقبلية 

 (. انشاء مجمعة لتغطية خطر األوبئة )طبي وحياة •

تغطية  واالتفاق مع معيدي التامين بالخارج على   دراسة مكثفة لتصميم وثائق تامين جديدة لتشمل األوبئة المستقبلية •
 .األوبئة المستقبلية 

ان يقوم قطاع التامين باستقطاع جزء من أرباحه السنوية وصرفها على األبحاث العلمية ضد هذه األوبئة وكذلك   •
 الصحية بالبالد.  دعم المنظومةالمساهمة في 

التعويضات الناتجة عن األوبئة  من منطلق مبدا التكافل االجتماعي فان الغالبية العظمى للشركات سوف تقوم بصرف     •
 . خالل هذه الفترة 

نظرا لتلك الظروف فأنه بالنسبة لتأمينات الحياة سواء فردي او جماعي السبيل الوحيد في حال تعثر العمالء في سداد   •
 على الشركة وكذلك العميل. ذلك ؤثر ياالقساط هو التأجيل لفترة مناسبة بحيث ال 

دعم شركات التأمين ماليا لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها    وسبلابة المالية إليجاد وسائل  لرقالعامة لهيئة  الالتواصل مع   •
 . اقتصاد الدولة دعم يتمكن القطاع من   وبالتالي تأمين( معيدو    – )عمالءتجاه األطراف المختلفة 

 الورقية. اإللكتروني بدالً من االعتماد على الوثائق  اإلصدار  انتشار تسريع دعم مستقبل الرقمنة ب  •

 تصميم وثائق جديدة تحمي دخل الشركات الصغيرة والمتوسطة.  •
 

هل ترغب يف إدراج موضوع فريوس كورونا وتأثريه على كل فروع التأمني كموضوع رئيسي يف ملتقي   .20
 ؟ 2020شرم الشيخ الثالث للتأمني وإعادة التأمني  
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 االقتصاد العاملينبــذة عن : والأ
 

  2018عام  في    %   3.6مقابل    2019في عام    %   3قدرة  نمو    ليحقق معدل وتيرة النشاط االقتصادي العالمي تتراجع    التزال 

%   3.2و  2019في عام  %  1.1ولتتراوح معدالت نمو التجارة العالمية ما بين    2008/2009وهو ادني مستوي له منذ عام  

عن زيادة كبيرة    أسفر االقتصادات الكبرى مما    التجارية بين تصاعد التوترات  ل  كنتيجةاالمر الذي يمكن تفسيره    2020في  

 االقتصادي.ناخ االعمال ومستوي الثقة في النشاط م  على في الرسوم الجمركية والتأثير 

وامريكا الشمالية واالقتصادات    مثل منطقة اليورو االقتصادات المتقدمة    االقتصادي في الي تراجع معدالت النمو   باإلضافة 

الصناعي نتيجة لضعف الطلب الخارجي من الصين واتساع نطاق التداعيات   بتباطؤ االنتاج  الصغيرة متأثرا االسيوية المتقدمة  

 االستثمار.  التجارية وتباطؤ العالمية للتوترات 

وجه الخصوص    وعلى   2019نمو االقتصاد العالمي في  الهبوط    في   بجانبهاكما جاءت األسواق الناشئة والصاعدة لتساهم  

جاء التباطؤ االقتصادي في ظل تأثر القطاع المالي غير المصرفي والجهود  الهند    وفنزويال وفي   وإيران وتركيا االرجنتين  

 . 1معدالت الدين المرتفعة   علىللسيطرة 

 2022 2021 2020 2019 2018 البيان

      االقتصاد العالمي 

 3.6 3.6 3.4 3.0 3.6 معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي % 

 3.5 3.5 3.6 3.4 3.6 معدل التضخم % 

 3.8 3.8 3.2 1.1 3.6 معدل نمو التجارة في السلع والخدمات % 

      االتحاد األوروبي 

 1.4 1.5 1.4 1.2 1.9 معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي % 

 1.7 1.5 1.4 1.2 1.8 معدل التضخم % 

      األسواق الناشئة واالقتصادات النامية 

 4.8 4.8 4.6 3.9 4.5 الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي % معدل النمو 

 4.4 4.5 4.8 4.7 4.8 معدل التضخم % 

      اسيــــــــا 

 5.2 5.2 4.9 4.8 5.2 معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي % 

 2.8 2.7 2.6 2.5 2.8 معدل التضخم % 

 
 2020-2019وزارة المالية، التقرير النصف سنوي عن األداء االقتصادي والمالي   1
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 2022 2021 2020 2019 2018 البيان

      الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 3.2 3.2 2.9 0.9 1.9 الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي % معدل النمو 

 7.4 7.9 9.1 8.2 9.9 معدل التضخم % 

      أفريقيا والصحراء الكبري

 3.9 3.7 3.6 3.2 3.2 معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي % 

 6.8 7.1 8.0 8.4 8.5 معدل التضخم % 

 صندوق النقد الدول   المصدر: 

 2019عام  – ثانيا: االقتصاد املصري

نفذت الحكومة المصرية بنجاح موجة أولى من إصالحات االقتصاد الكلي واإلصالحات الهيكلية التي نجحت في معالجة عدد 

اركة أكثر ديناميكية  الكبيرةمن القضـايا  اء األـساس لمـش تمرار النمو، وإرـس تقرار االقتصـاد، واـس ، وـساعدت على تحقيق اـس

 ي االقتصاد.للقطاع الخاص ف

ــنة المالية المنتهية في   ً ،  %5.6، بلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي  2019يونيو    30في السـ ــنة  نع  مرتفعا السـ

إلى أن هذا التعافي  2019بيانات األشـــهر التســـعة األولى من الســـنة المالية    وتشـــير% 5.3  المالية الســـابقة والتي حققت

 مدفوع بصافي الصادرات. 

ــياحة، وتجارة الجملة والتجزئة، والعقارات واإلنشــاءات هي   وعلى الجانب القطاعي، كانت قطاعات اســتخراج الغاز، والس

عن نفس  % 9.9  مقابل 2019خالل الربع األخير من الـسنة المالية    %7.5وانخفـضت البطالة إلى   المحركات الرئيـسية للنمو

 .2في العام السابقالفترة 

، وهي خطوة 2019نقطة أسـاس في أغسـطس  150وقد أعلن البنك المركزي المصـري عن تخفيض أسـعار الفائدة بمقدار  

ــعار اإلقراض. وجاء تخفيف القيود النقدية   ــين التدفق النقدي للقطاع الخاص من خالل تأثيرها على أســ ــأنها تحســ من شــ

نتيجة التأثيرات األســاســية المواتية فضــالً  2019في أغســطس   %7.5مدفوعاً باالنخفاض الملحوظ في التضــخم الكلي إلى 

ئية، مما يخفف في مجموعه آثار التضــخم الناجمة عن زيادة أســعار الطاقة في  عن التراجع في تضــخم أســعار المواد الغذا

 .2019يوليو 

3  التقارير الدولية يفترتيب مصر ثالثا: 
ــادية    حظي ــادة معظم المنظمات التنموية واالقتصـ ــاد المصـــري بإشـ ويأتي ذلك تأكيدا علي نجاح الحكومة    العالمية،االقتصـ

مراكز في مؤشــر االمن واألمان الصــادر عن مؤســســة   8المصــرية في تنفيذ برنامج اإلصــالح الشــامل حيث تقدمت مصــر  

 .لتصبح في المركز الثامن عالمياً والثاني على مستوي الشرق االوسط 2019" لعام Gallup"جالوب 

يحتل الجنيه المـصري المركز الثاني كأفـضل عمالت العالم أداء بعد   Bloombergبرج  وفقا لوكالة بلوم االخر،على الجانب  

مصـر ضـمن   جاءتتحمل الصـدمات االقتصـادية وقد   علىقدرة    أكثر الدولكما ان مصـر ثاني    الروسـي،"   Ruble"الروبل  

 . %5.6الدورية للنمو االقتصادي بمعدل  اإليكونيميستخمس دول في العالم   في قائمة  أفضل

وفق تقرير   2019أيضــــا المرتبة الثانية عالميا تحســــنا بعد الصــــين خالل الفترة من ابريل ومايو ويونيو  ر  واحتلت مصــــ

  في الناتج المحلي اإلجمالي. Economistاإليكونيميست 

 
2 https://www.albankaldawli.org/ar/country/egypt/overview#1 
3 GFIA / Doing Business/ World Economic Forum’s The Global Competitiveness Report / OECD 
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 .األكوادوربعد  2018/2019من الناتج المحلي اإلجمالي خالل العام المالي  %2كما انها ثاني أكبر فائض اولي بنسبة 

وقد توقع صـــندوق النقد الدولي ان يظل نمو االقتصـــاد المصـــري قويا خالل الفترة المقبلة نتيجة لتحســـن قطاع الســـياحة 

وزيادة انتاج الغاز الطبيعي  واختارت مؤســســة "جلوبال ماركت"  المســجلة  بصــندوق النقد الدولي  والبنك الدولي وحدة 

 25كما قفزت مصــر    2019عام بالشــرق األوســط  وشــمال افريقيا  لعام "الدين العام" بمصــر لجائزة افضــل وحدة للدين ال

مركزاً بمؤـشر "قوة تنفيذ معايير التدقيق والمحاـسبة "  بعدما نجحت خالل العام   18مركزا في مؤـشر "ـشفافية الموازنة" و

 .  في االدرة الكاملة للمالية العامة للدولة الكترونيا  2019الماضي الذي انتهي بنهاية يونيو 

وللتصــنيف الســيادي لالقتصــاد المصــري تقدم ملحوظ أيضــا وذلك بشــهادة مؤســســات التصــنيف االئتمانية وقد جاء تأكيد 

" مع الحفاظ B+لالقتصـاد المصـري عند درجة "   تصـنيفها السـيادي على، 2019مؤسـسـة "فيتش" في تقريرها في نوفمبر  

اـستدامة برنامج اإلـصالح االقتـصادي وان الحكومة تـسير   جديدة تعكسثقة  ـشهادة  النظرة المـستقبلية المـستقرة بمثابة   على

وزيادة  الطريق الصحيح ليؤكد تقرير مؤسسة "فيتش" صالبة االقتصاد المصري رغم التباطؤ العالمي للتجارة الدولية    على

 العالمي.االقتصاد  توترات

وتؤكد ان   المـصري،ؤـسـسات الدولية ألداء االقتـصاد  رؤية الم  التي تعكسمن المؤـشرات اإليجابية األخرى    هناك عدداايـضا  

 الطريق الصحيح ومنها على سبيل المثال وليس الحصر: علىمصر تسير 

 تقرير ممارسة أنشطة األعمال  3.1

 
في ترتيب هذا   مراكز  6الصـــادر عن البنك الدولي، تقدم مصـــر   ،Doing Business  2020أظهر تقرير ممارســـة األعمال  

 .2019بتقرير ممارسة األعمال  120دولة، مقابل المركز  190من بين  114العام، لتحتل المركز 

اربع مجاالت    فيورـصد التقرير قيام الحكومة المـصرية بالعديد من اإلـصالحات لتحـسين مناخ االـستثمار وتبـسيط اإلجراءات  

ــر   ــركات حيث تقدمت مصـ ــيس الشـ ــح اثر جهود الدولة   19هي: تأسـ ــتوى العالم، وهذا يوضـ ــيط    فيمركز على مسـ تبسـ

مراكز الخدمات على مســــتوى الجمهورية، حيث تم تنفيذ مجموعة من اإلصــــالحات   فياالجراءات المقدمة للمســــتثمرين  

مع الجهات الحكومية المعنية في إطار منهجية متكاملة لإلصــــالح الجذرية اتســــاقاً مع منظومة الشــــباك الواحد وبالتكامل  

، وتعميم وتطبيق  الرقميتشــــمل القيام بإصــــالحات تشــــريعية وتطبيق منظومات عمل مدعومة الكترونياً في إطار التحول  

ــتمر ــل المســ ــرة على أرض الواقع تطبيقاً كامالً، وتدريب العاملين على النظم الجديدة والتواصــ مع القطاع   إجراءات ميســ

تقرير العام   في  109بدال من المركز    90إلى تحقيق قفزة نوعية بمؤـشر تأـسيس الـشركات لتحتل المركز    الخاص، مما أدى

 .الماضي

، وهو ما 2020دولة عالمياً من حيث عدد اإلصالحات في تقرير العام الحالي  25وذكر التقرير، أن مصر جاءت ضمن أكثر  

 .ط اإلجراءات على المستثمرينيكومة بتحسين مناخ االستثمار وتبسيعكس استدامة التزام الح
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مؤـشر الحـصول على الكهرباء    فيوذكر التقرير، أن مـصر تقدمت  

  فيقامت بها    التيظل االصـــالحات الملحوظة    فيمركز،    19نحو  

ــيلها إلى المواطنين،   ــر وســـرعة توصـ ــملت    والتيهذا المؤشـ شـ

تطوير البنية االســاســية إلنتاج وتوزيع الكهرباء بما انعكس على 

ــتفيدين،   ــيلها للمســ موثوقية إمداد الكهرباء وخفض تكلفة توصــ

فـضالً عن زيادة الـشفافية في تغيير أـسعار الكهرباء، وهو ما أدى 

 المؤشر. هذا  77إلى المركز  96إلى تحسين ترتيب مصر من 

 15اية صــغار المســتثمرين نحو  مؤشــر حم  فيتقدمت مصــر    كما

، ويرجع ذلك للتشــريعات والقرارات  57إلى   72مركز من المركز  

 .المرتبطة بحمايتهم

 3مؤشــر ســداد الضــرائب    فيوأوضــح التقرير، أن مصــر تقدمت  

، 156الي المركز    159من المركز    المـاضـــــيمراكز عن العـام  

ة   ديم اقرارات القيـم دة لتـق ة جـدـي ة الكترونـي نتيجـة لتطبيق منظوـم

المضــــافة وضــــريبة الدخل، مع الســــداد االلكتروني للمدفوعات  

المرتبطة بهما، وتطبيق هذه المنظومة بشــــكل شــــامل على كافة  

ــركات  ــتثمرين    فيالشـ ــير على المسـ ــر، مما ادى إلى التيسـ مصـ

 .وتبسيط تعامالتهم مع مصلحة الضرائب
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 قرير التنافسية العاملي ت  3.2
The Global Competitiveness Report 2019 

الذي أطلقه المنتدى  2019كشــف تقرير التنافســية العالمية لعام 

دولة   141بين    93االقتصـــادي العالمي أن مصـــر احتلت المركز  

 في تقرير العام الماضي.  94مقارنة بالمركز 

واســـــتـخدم تقرير الـعام الـجاري منهجـية ـجدـيدة تزداد فيـها أهمية  

رأس الـمال البشـــــرى، واالنفـتاح واالبتكار، والقدرة على تحقيق  

ــا عن الحياة.  ــتوى الرض ــل بما في ذلك مس نتائج اجتماعية أفض

ــر االبتكار لتحتل المركز   ــر في مؤش ــعود لمص  61وجاء أكبر ص

 العام الماضي.  64مقارنة بالمركز 

ــر البنية   ــر في مؤشـ لتحتل المركز    التحتيةكما ارتفع ترتيب مصـ

 في التقرير السـابق،  56بعدما كانت تحتل المركز   2019عام   52

ويرجع ذلك إلى التركيز على المشروعات الضخمة لتطوير البنية  

بـما في ذلك محور قـناة الســـــويس والعاصـــــمة اإلدارية    التحتـية

 بهذه الجهود.  الجديدة مما أدى إلى اعتراف عالمي
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العام الماضـــي، وذلك بفضـــل    130مقارنة بالمركز   126كما تحســـن ترتيب مصـــر في مؤشـــر ســـوق العمل لتحتل المركز  

االســتثمارات الجديدة وضــخ القطاع الخاص اســتثمارات ســاهمت في توفير فرص عمل للشــباب والمرأة، كما ارتفع ترتيب  

 .يًا بسبب القوة البشرية التي تتميز بهاعالم 23مصر في مؤشر حجم السوق لتحتل المركز 

 نكتاد( و كالة األمم املتحدة للتجارة والتنمية )اال و  3.3

 
تٌعد مـصر أكبر الدول األفريقية في جذب تدفقات االـستثمار األجنبي المباـشر خالل   2019وفقاً لتقرير االـستثمار العالمي لعام 

 . 2018مليار دوالر في عام  6.8، حيث بلغت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الواردة إلى مصر نحو 2018عام 

وذلك من خالل االـستثمار   2018م عا  لوأوـضح التقرير أن مـصر هي أكبر وجهة لالـستثمار األجنبي المباـشر في أفريقيا خال

   .في قطاعات األنشطة العقارية، والصناعات الغذائية، والبترول، والبحث عن الغاز، والطاقة المتجددة

حيث   2019باإلضــافة الى انها أصــبحت األكثر جذبا لالســتثمار األجنبي المباشــر في افريقيا خالل النصــف األول من عام 

 .4دوالر مليار 3.6باشرة بقيمة اجتذبت استثمارات اجنبية م

 بنك راند مريشانت  3.4

Rand Merchant Bank 
في قارة افريقيا للعام الثالث على التوالي، حيث  2020اختار بنك "راند ميرشــانت" مصــر أفضــل دولة لالســتثمار في عام  

ــل   ــر بمركزها في قائمة أفض ــتثمر في   10احتفظت مص ــتثمار في أفريقيا وذلك في تقرير له )أين تس دول األكثر جذباً لالس

ــية لتقييم الوجهات األكثر جذب  6(، والذي يقوم على تقييم  Where to Invest in Africa 2020أفريقيا   اً قطاعات أســاس

لالســــتثمار وهي الموارد "خاصــــة موارد التعدين"، البيع بالتجزئة، التمويل، قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصــــاالت، 

ييد والبناء. وقد ذكر التقرير أن مصـر تتميز بضـخامة الـسوق المرتبط بوجود قطاع أعمال متطور   والصـناعة، وقطاع التـش

ــر" أكثر   ــن في بيئة األعمال مقارنة بالدول األخرى مما يجعل "مص ــتثمار في أفريقيا، وقد أدى التحس الوجهات جذباً لالس

في "مصـــــر"، واـلذي تم تســـــهيـله من خالل البرامج الحكومـية، إلى ـجاـنب الزـيادة الـتدريجـية في االســـــتثـمار من القـطاع 

 .الميةالخاص، إلى تعزيز النمو االقتصادي، وساعد في إعادة تحديد موقع مصر على خريطة االستثمار الع

 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  3.5

 
برفع تصــنيف مصــر في مؤشــر مخاطر  2019( خالل شــهر فبراير  OECDقامت منظمة التعاون االقتصــادي والتنمية )

إلى الدرجة   6، حيث أشـارت المنظمة في بيان لها إلى تراجع مخاطر االسـتثمار في مصـر من الدرجة  5الدول إلى الدرجة  

ــالحات التي نفذتها الحكومة ، وقد ارجعت المنظمة  5 ــر إلى اإلصـ ــنيف الخاص بمصـ التقدم الذي تم إحرازه وارتفاع التصـ

المصـرية، والتي سـاهمت في تحسـين مناخ االسـتثمار، وتوفير بيئة داعمة لالسـتثمار واألعمال. كما أشـارت المنظمة إلى 

 
4 https://www.albankaldawli.org/ar/country/egypt/overview#1 

http://www.oecd.org/trade/topics/export-credits/documents/cre-crc-current-english.pdf
http://www.oecd.org/trade/topics/export-credits/documents/cre-crc-current-english.pdf
http://www.oecd.org/trade/topics/export-credits/documents/cre-crc-current-english.pdf
http://www.oecd.org/trade/topics/export-credits/documents/cre-crc-current-english.pdf
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مار األجنبي المباـشر من الدول األوربية  أن رفع التـصنيف الخاص بمـصر ـسوف يـساعد على جذب المزيد من تدفقات االـستث

 .إلى مصر

دولة شــملها مؤشــر مخاطر الدول الصــادر عن منظمة التعاون االقتصــادي والتنمية    201وتجدر اإلشــارة إلى إنه من بين  

 .دول فقط وهي مصر، والبانيا، وكازاخستان، واوزبكستان تحسن في التصنيف الخاص بها 4شهدت 

 د نك ستاندر تشارترب  3.6

 
المـصري في ـضوء    بـشأن أهم التطورات التي ـشهدها االقتـصاد  2019يونيو   9أـصدر بنك ـستاندرد تـشارترد تقرير بتاريخ  

عملية اإلـصالح االقتـصادي التي تهدف إلى تحقيق إـصالحات مالية واقتـصادية ـشاملة، وأـشار فيه إلى أن مـصر تـسير على 

الطريق الصـحيح في عملية اإلصـالح االقتصـادي، وأضـاف التقرير أن من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي اإلجمالي معدل 

ار التقري  %5نمو يصـل إلى  ابعة عالمياً ضـمن كما أـش تاندرد تـشارترد إلى أن مصـر تحتل المرتبة الـس ر الصـادر عن بنك ـس

تريليون    8.2، حيث أنه من المتوقع أن الناتج المحلي اإلجمالي يٌســــجل  2030اقتصــــاديات في العالم بحلول عام   10أكبر  

 .2030دوالر حسب القوة الشرائية له خالل عام 

 األفريقي بنك التنمية   3.7
ــر خالل الفترة  ــتثمار في مص ــري ومناخ االس ــاد المص أعلن بنك التنمية األفريقي عن النتائج اإليجابية التي حققها االقتص

عن مصـر تحت عنوان "بناء ـشراكات من أجل جعل   2019الماضـية، وذلك في إطار التقرير الذي أصـدره البنك في فبراير  

ك أن مصـــر تصـــدرت قائمة الدول األفريقية في جذب االســـتثمارات األجنبية  مصـــر تنافســـية ومســـتدامة " حيث أكد البن

نتجة   ــرة، كما أنها تحولت إلى مركز إقليمي للطاقة وتجاوزت طاقتها اإلنتاجية للكهرباء خامس الطاقة اإلجمالية الما المباشــ

 في القارة األفريقية.

 5 عاما   11حيقق أعلى معدل منو خالل  املصرياالقتصاد  :رابعا
وللعام الثالث على التوالي   2020عاماً... ويتصدر لعام   11االقتصاد المصري يحقق أعلى معدل نمو خالل 

 معدالت نمو أهم اقتصادات المنطقة 

ات برنامج اإلصـالح االقتصـادي التي  ياـس تمرار تحـسن أداء االقتصـاد المصـري ونجاح تطبيق ـس في داللة واضـحة على اـس

عاماً في وقت يظل فيه متصــــدراً   11، حقق االقتصــــاد المصــــري أعلى معدل نمو له خالل  2016تبنتها الدولة منذ عام 

 .ثالث على التوالي، وللعام ال2020معدالت نمو أهم اقتصادات المنطقة لعام 

 
5 Egyptian Cabinet - Feb.2020   
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حيث يظهر الرســم البياني تســلســالً زمنياً  

لمعدل نمو االقتصـاد المصـري خالل الفترة  

 ،2018/2019حـــتـــى    2008/2009  مـــن

ــل إلى  دل النمو وصـــ مشـــــيراً إلى أن مـع

ة بـ  2018/2019خالل ـعام  %  5.6 ارـن ، مـق

 .2017/2018خالل عام % 5.3

ــر في أهم  ــأن ترتيب معدل النمو لمص وبش

اقتـصادات الـشرق األوـسط خالل الفترة من  

ــم  2019حتى    2009   البياني،، يبرز الرســ

ــ 2009أنه في عام   5، احتلت مصــر المرتبة الـــــ

على مســـتوى أهم اقتصـــادات الشـــرق األوســـط، 

ــر  ــعود لتحتل مصــ ــتمر معدل النمو في الصــ ليســ

ــر ــادات الشـ ق األوســـط المرتبة األولى ألهم اقتصـ

امي   ، مع توقع اســـــتمرار 2019و  2018خالل ـع

  .2020تصدرها أيضاً في عام 

ــاد المصـــــري على  كـما ـحافظ مـعدل نمو االقتصـــ

ــط النمو العالمي  ــتوى أعلى من متوسـ تحقيق مسـ

ذ ـعام   خالل ـعام %  5.6، واـلذي ســــــجل  2015مـن

% 2.9، في حين بلغ متوســط النمو العالمي 2019

معدل النمو في مصــر خالل نفس العام، كما ســجل  

، مقارنة بمتوســط النمو العالمي 2018عام % 5.3

، مقارنة بمتوســط النمو %4.2فقد ســجل معدل النمو في مصــر    2017خالل العام نفســه، أما في عام   %3.6الذي ســجل 

، مقارنة بمتوسـط النمو العالمي الذي 2016خالل عام %  4.3، كما سـجل معدل النمو في مصـر  %3.8العالمي الذي سـجل  

لمتوسـط النمو العالمي، ومن المسـتهدف أن يسـجل معدل % 3.5، مقارنة بنسـبة  2015عام %  4.4، وسـجل  %3.4سـجل  

 .خالل العام المشار إليه% 3.3، مقارنة بمتوسط النمو العالمي الذي قد يسجل 2020خالل عام  %6النمو في مصر 

ــر لعام  ــدرت مصـ ــجل    2020كما تصـ ــط لتسـ ــرق األوسـ ــادات الشـ  %6وللعام الثالث على التوالي معدالت نمو أهم اقتصـ

ــتهدف" تليها العراق بمعدل نمو   ــرائيل بمعدل نمو    %3.7ثم عمان بمعدل نمو   %5.1"مسـ وتركيا بمعدل نمو    %3.1وإسـ

ـها البحرين بمـعدل نمو  ، تلي%4.1  والتي ســـــجـلت فـيه مـعدل نمو 2017، وذـلك بـعد أن احتـلت المركز الـثاني خالل ـعام 3%

، وفي المقابل انكمش الناتج المحلي اإلجمالي للســعودية %3.6، وإســرائيل بمعدل نمو  %3.7، ثم إيران بمعدل نمو  3.8%

 .%3.5، والكويت بنسبة %2.5، تليها العراق بنسبة %0.7بنسبة 

بته   2018واحتلت مصـر المرتبة األولى خالل عام  رائيل بمعدل نمو  %5.3حيث ـسجلت معدل نمو نـس ، ثم %3.4، تلتها إـس

، %0.6، بينـما انكمش الـناتج المحلي اإلجـمالي للعراق بنســــــبة  %2.4، والســـــعودـية بمـعدل نمو  %2.8تركـيا بمـعدل نمو 

 .%4.8وإيران بنسبة 



[ 

 2019التقرير السنوي   30

 

ات   ـس ادة من قبل العديد من المؤـس االقتصـادية الدولية، حيث أكد البنك الدولي على هذه المؤـشرات اإليجابية كانت محط إـش

اـستمرار مـصر في قيادة النمو االقتـصادي للناتج المحلي بمنطقة الـشرق األوـسط وـشمال أفريقيا، في ظل تحـسن مؤـشرات  

 .االقتصاد الكلي

ات منطقة الـشرق وبدوره، أـشار ـصندوق النقد الدولي إلى اـستمرار تـصدر االقتـصاد المـصري لمعدالت النمو ألبرز اقتـصاد

، 2019، كما أكدت منظمة األمم المتحدة على تســجيل مصــر معدل نمو قوي في  2020األوســط وشــمال أفريقيا خالل عام 

  .، وذلك بفضل التعافي في الطلب المحلي وتحسن أداء ميزان المدفوعات2020متوقعة أن يستمر في التحسن في 

والتنمية، على اـستمرار تزايد معدالت النمو االقتـصادي المـصري ووـصوله   من جهته، ـشدد البنك األوروبي إلعادة اإلعمار

 عاماً مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع صافي الصادرات واالستثمار ات.  11ألعلى معدل في 

6  يف مجهورية مصر العربية الشباب واالبتكار :خامسا

توفر القوى العـاملـة الشــــــابـة والمتعلمـة في مصـــــر  

 . للمستثمرين إمكانية الوصول إلى العمالة الموهوبة

ث ســـــاعـد شـــــغفهم   داعهم،حـي دعم   وإـب ب اـل إلى جـاـن

دول في العالم   10التشريعي، في وضع مصر بين أفضل  

وفقًا لشـــركة فوربس في عام   ناشـــئة،إلطالق شـــركات  

2015. 

ــر بقوة عاملة   ــابة،  كبيرة،تفتخر مصــ مدربة تدريباً    شــ

مليون )أي أكثر    29.1جيداً وتنافسـية عالية تبلغ حوالي  

 .من إجمالي السكان المصريين( %31من 

فإن مصر تعلن بقوة عن  عاًما،  30منهم تقل أعمارهم عن   %50  نسمة،مليون    100حاجز ال   يتعدىمع تعداد مصر الذي 

 .ا في العالممطالبتها باعتبارها واحدة من أسرع مراكز األعمال نموً 

وتتضـــــمن ـهذه في مصـــــر،   2030تقع المعرـفة واالبتـكار والبـحث العلمي في قـلب اســـــتراتيجـية التنمـية االجتـماعـية لـعام 

 :اإلستراتيجية

 .تنفيذ اإلصالح القانوني لتعزيز االبتكار 

 .اعتماد برنامج شامل لتعزيز االبتكار والثقافة المعرفة 

 االبتكار من قبل الشركات الصغيرة والمتوسط.برنامج شامل لتحفيز أنشطة  

 
6 https://gafi.gov.eg/Arabic/whyegypt/Pages/Youth-and-Innovation.aspx 
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 :2019هيكل سوق التأمني املصري 

 .2019( لسنة 102وفقا لقرار مجلس اإلدارة رقم ) 30/6/2019تم شطب شركة المتحدة للتأمينات العامة من سجالت الهيئة بعد  -

التأمين  إلعادة  االفريقيةالشرركة    )ب الفشرركة    15شرركة وشرركات تأمينات اخشر ا     23نحو    2020بلغ عدد شرركات تأمينات الممتلكات ف  مارس   -
 .العامة(التكافل  والشركة المتحدة للتأمينات 

 شركات. 10شركة وشركات التأمين التكافل   28نحو  2020بلغ عدد شركات التأمين التجاري ف  مارس  -
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 المصري:تطور عدد شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني العاملة في السوق 

 البيان 2016/2015 2017/2016 2017/2018 2018/2019

 بحسب نوع التأمين 

 تأمينات أشخاص 15 15 15 15
 تأمينات الممتلكات والمسئوليات 21 21 22 23

 بحسب صيغة التأمين 

 تأمين تجاري  27 27 27 27
 تأمين تكافلي  9 9 10 11

 االجمالي 36 36 37 38

 
 

 

 

 التأمين:بيان بالتراخيص السارية لألشخاص االعتباريين في مجال المهن المرتبطة بنشاط 
 2019 2018 2017 2016 2015 البيان

 90 87 69 63 59 وسطاء التأمين 

 50 0 43 0 41 خبراء اكتواريون 

 15 16 14 13 12 خبراء استشاريون 

 69 70 65 60 53 خبراء المعاينة وتقدير األضرار 

 174 173 148 136 124 االجمالي
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 :2019شركات التأمني بسوق التأمني املصري 
 تأمينات أشخاص وتكوين اموال  شركات تأمينات وممتلكات 

 لتأمينات الحياةمصر  1 مصر للتأمين 1

 اة السويس لتأمينات الحياةـــــــقن 2 قناة السويس للتأمين 2

 دس لتأمينات الحياةـــــالمهن 3 المهندس للتأمين 3

 ا لتأمينات الحياةــــــــــالدلت 4 الدلتا للتأمين 4

 اليف لتأمينات الحياةـــــــــــمت 5 مصر –جي اي جي للتأمين  5

6 AIG اكسا لتأمينات الحياة مصر 6 مصر -للتأمين 

 مصر -انز لتأمينات الحياة ــــــالي 7 المصرية لضمان الصادرات 7

  لتأمينات الحياة األهلي بيكيو ان  8 التعاونيالجمعية المصرية التامين  8

 تشب لتأمينات الحياة 9 مصر -تشب للتأمين  9

  gig حياة –المصرية للتأمين التكافلى  10 رويال للتأمين 10

 تكافل طوكيو مارين فاميلى 11 مصر -اليانز للتأمين  11

 روب للتأمين على الحياةآ 12 السعودي المصريبيت التامين  12

 اللبنانية السويسرية للتكافل العائلي 13 بوبا إيجيبت للتأمين 13

 المصرية اإلماراتية 14 ممتلكات التكافليالمصرية للتأمين  14

 ثروة لتأمينات الحياة 15 مصر - التكافليوثاق للتأمين  15

   روب لتأمينات الممتلكاتآ 16

   اسكان للتأمين 17

   طوكيو مارين جينرال تكافل 18

   ممتلكات –أورينت للتأمين التكافلى  19

   مصر أكسا للتأمين 20

   ميد جلف للتأمين 21

   للتأمين التكافليمصر  22

   ثروة للتأمين 23
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 :التأمني املصري سوقبجممعات التأمني 
" لالتحاد اســـتخدام كافة الوســـائل   الثالثة بالمادةفي نظامه األســـاســـي  وماورد  المصـــري للتأمين  تحقيقا ألهداف االتحاد 

واإلمكانات الالزمة لدعم وتطوير ســوق التأمين ورعاية مصــالح األعضــاء وله على وجه الخصــوص إنشــاء المجمعات 

ــاء بعد مواف ــتركة بين األعضـ تتعرض لها   التيالمختلفة   لألخطارقة الهيئة بهدف توفير التغطيات التأمينية  التأمينية المشـ

ــروعات القومية العمالقة ولمواجهة األخطار الكبيرة والكوارث   ــري تتعرض لها البالد  التيالمشـ " ، فقد قام االتحاد المصـ

 لنحو التالي:للتأمين بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية بتأسيس أربعة مجمعات على ا

 .المجمعة المصرية لتامين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء .1
 .مجمعة المصرية لتأمين األخطار النوويةال .2
 .مجمعة التأمين من أخطار حوادث القطارات والمترو والطرق السريعة المميزة .3
 حوادث المركبات.المجمعة المصرية للتأمين اإلجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن  .4
 االنشاء(. )تحتالطبيعية  لألخطارمجمعة  .5

 

  :صناديق التأمني احلكومية
تـهدف صــــــناديق الـتأمين الحكومـية إلى تغطـية األخـطار التي ال تقبلـها ـعادة شـــــرـكات الـتأمين أو تـلك التي ترى الحكوـمة 

 .قرار إنشاءها فيمزاولتها بنفسها وال يجوز لهذه الصناديق أن تباشر عمليات تأمين أخرى غير المنصوص عليها 

تزاول التأمين   التيمن المنشـــــ ت    باعتبارهاق الـتأمين الحكومـية من وحدات قـطاع الـتأمين  ووفـقاً للـقانون، تعتبر صــــــنادي

 .وإعادة التأمين بنفسها

يصـدر  والذيبقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص    الحكوميويكون إنشـاء صـندوق التأمين  

  .العامة للرقابة المالية تراح مجلس إدارة الهيئةقرار بتجديد شروط وأسعار عمليات التأمين بناء على اق

 صناديق التأمين الحكومية بسوق التأمين المصري:

 صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد. .1

 النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية.ومركبات الصندوق الحكومي لتغطية أضرار حوادث  .2

 مراكب الصيد.لالتأمين التعاوني صندوق  .3

 صندوق التأمين الحكومي لضمان األخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية بالهيئة القومية للبريد. .4
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 االحتادات واألجهزة املعاونة 
 للتأمين.االتحاد المصري  .1

 مكتب مراقبة ومعاينة البضائع. .2

 بمصر.معهد التأمين  .3

 معهد الخدمات المالية غير المصرفية. .4

 صناديق التأمني اخلاصة
ترتبط صـناديق التأمين الخاصـة بقطاع التأمين والتي تعد أحد أشـكال أدوات االدخار وهي عبارة عن أنظمة تأمينية خاصـة 

يتم تـسجيلها بالـسجل المنـشأ لهذا الغرض بالهيئة بحيث تـصبح منفـصلة عن الجهة المنـشئة لها ويتم تكوينها ألغراض منح 

العاملين بالجهة المنـشئة للـصندوق وتكون في شكل مزايا تأمينية إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية مزايا لمجموعة من  

   صحية.

ـصندوقاً   679، بلغ العامل منها  2019ـصندوقا بنهاية عام    749وقد بلغ عدد ـصناديق التأمين الخاـصة القائمة في مـصر  

مليار جنيه    10ماليين عـضو وبإجمالي اـشتراكات حوالي    5الي  ـصندوقاً تحت التـصفية يـستفيد منها حو  70باإلـضافة الى 

 .    2019مصري في نهاية عام 
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 :التطورات التشريعيـة
ــامل تمهيدا للعرض على مجلس   قانون التأمين الموحد: • ــروع قانون التأمين الشــ الهيئة تختتم الحوار المجتمعي لمشــ

وإرسـاله لمجلس الوزراء وقد راعت الهيئة في إعداد المسـودة األولى لمشـروع القانون الموحد الجديد لنشـاط   إدارتها

التأمين ما أـسفر عنه التطبيق العملي للنـصوص القائمة من مـشاكل وـصعوبات وما طرأ على الـسوق من متغيرات، وما 

طالع على عدد من الرؤى والتعقيبات من األطراف صــدر عن الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصــلة من معايير، واال

 المشاركة في الحوار المجتمعي.

 التأمين على السيارات والمسئولية المدنية:  •

بإنشــاء المجمعة المصــرية للتأمين اإلجباري عن  2019  لســنة (252)قرار الســيد رئيس هيئة الرقابة المالية رقم   -

بات والتي تتولى وحدها إدارة هذا الفرع من التأمين نيابة عن أعضائها المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المرك
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من كل شــــركات التأمين وجمعية التأمين التعاوني المرخص لها بمزاولة التأمين اإلجباري على المركبات وتأمينات  

 المسئوليات المتعلقة بها في مصر، واعتماد النظام األساسي للمجمعة.

ــم   - ــ ــرار رق ــ ــة  (46)إصدار ق ــن ــ ــ ــس بشأن شروط وضوابط قيد شركات التحصيل اإللكتروني اإلجباري على   2019ل

قامت الهيئة بإصـدار شـروط وضـوابط قيد شـركات التحصـيل اإللكتروني ألقسـاط   ومركبات النقل السـريع: السـيارات

نين آلية التحصـــيل اإللكتروني لوثائق التأمين وثائق التأمين اإلجباري على الســـيارات ومركبات النقل الســـريع لتق

 اإلجباري، بما يسهم في تدعيم النشاط، بجانب القضاء على حاالت الغش والتزوير التي يشهدها هذا النشاط.

 بشأن ضوابط تحديد نسب االستهالك في وثيقة تأمين السيارات. 2019لـســـنـة  (1052) قرار رئيس الهيئة رقم -

  التكافلي:بشأن ضوابط لتنظيم التأمين  2019لـســـنـة  (23)إصدار قرار رقــم  •

ــوابط لتنظيم التأمين  ــدار ضــ ــفافية والفعالية داخل منظومة التأمين التكافلي، قامت الهيئة بإصــ في خطوة لزيادة الشــ

والمعمول بـها في ســـــوق الـتأمين  2004مصـــــر، لتـحل بذلك مـحل الضـــــوابط الـقائـمة مـنذ عام التـكافلي ألول مرة في  

عيا من الهيئة لمواكبة التطورات اإلقليمية المحيطة بهذا النوع من التأمين، حيث راعت تلك الضـــوابط  المصـــري ســـً

العالمية المعمول بها في هذا الجديدة ما يتفق وطبيعة التغيرات التي طرأت على السوق المحلى وتتماشى مع الضوابط  

الشـــأن وخاصـــة فيما يتعلق ببنود إعادة التأمين التكافلي، ورأس المال، واالســـتثمارات، وفائض الشـــركات وكيفية  

فترة زمنية ال   –عند صدور القرار–توزيعه. وقد تم منح شركات التأمين التي تمارس أعمال التأمين التكافلي والقائمة  

  .أشهر لتوفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام الضوابط الجديدة 6تتجاوز 

 الشمول المالي والتأميني )التمويل والتأمين متناهي الصغر(: •

لسـنه   173بتعديل قرار رقم    7/2/2019بتاريخ    2019لسـنة    15قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم   -

ــنة   31لنشــاط التمويل متناهي الصــغر والقرار رقم  الخاص بقواعد وضــوابط ممارســة الشــركات    2014  2015لس

الخاص بقواعد ومعايير ممارســـة نشـــاط التمويل متناهي الصـــغر للجمعيات والمؤســـســـات االهلية والخاص بإلزام 

الجمعيات من الفئتين "أ" و "ب" أو "المؤسـسـات" أو "الشـركات" بتوفير تغطية تأمينية لعمالئها الحاصـلين على 

ــتديم من خالل عقد تأمين جماعي مع احدي شـــركات تمويل متن اهي الصـــغر ضـــد حاالت الوفاة والعجز الكلي المسـ

التأمين المرخص لها ويكون مبلغ التأمين مســـــاوياً لرصـــــيد القرض المســـــتحق على العميل. ويحظر على جهات 

 التمويل متناهي الصغر الحصول على أي مقابل مادي بخالف قسط التأمين.

بإعفاء عقود التأمين متناهي   7/2/2019بتاريخ    2019لسنة    17ارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم  قرار مجلس إد -

الصـــغر والحاصـــلين على تمويل متناهي الصـــغر من مقابل خدمات مراجعة واعتماد نماذج ووثائق التأمين الجديدة 

 .2018لسنة  152والمحدد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 

ــــــنــة   (166)قرار رقم   - بإصدار عقد التأمين متناهي   2019لسنة    16بشأن تعديل قرار مجلس االدارة رقم   2019لــســ

. حيث تلتزم 2019الصـــادر في ديســـمبر    الصـــغر النمطي الجماعي لتغطية الحاصـــلين على تمويل متناهي الصـــغر

ــخاص وتكو ــة عمليات تأمينات األش ــركات التأمين المرخص لها بممارس ــة    األموالين  ش وتلك المرخص لها ممارس

ــغر من الجهات  ــلين على تمويل متناهي الصــ ــئوليات الراغبة في تغطية الحاصــ عمليات تأمينات الممتلكات والمســ

ــركة( بالنموذج )أ( / أو النموذج )ب( المرفقين   ــة االهلية من الفئتين )أ( و)ب( / الشـ المانحة )الجمعية / المؤســـسـ

قرش لكل ألف جنيه    30وبقسـط تأمين شـهري بحد أقصـي   لها،ب بحسـب الترخيص الصـادر بهذا القرار على الترتي

 من مبلغ التأمين للنموذج )ب( أما بالنسبة للنموذج )ب( فيجب موافاة الهيئة باألسعار لالعتماد.
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ء ، بتنظيم نشـــاط التمويل متناهي الصـــغر، وجا2014لســـنة    141قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم    مشـــروع -

مشــروع القانون لينظم كالً من نشــاط تمويل المشــروعات المتوســطة والصــغيرة، والتمويل متناهي الصــغر، تنظيماً  

قانونياً متكامالً بما يؤكد على خـضوع نـشاط تمويل المـشروعات الـصغيرة والمتوـسطة ومتناهية الـصغر ألحكام قانون 

 فية.تنظيم الرقابة على األسواق واألدوات المالية غير المصر

اط التأجير التمويلي متناهي الصـغر، ويأتي   - أن الترخيص لجهات التمويل متناهي الصـغر بإضـافة نـش صـدور قرار بـش

ذلك في إطار اـستكمال الدور الفعال للـشركات والجمعيات التي تزاول نـشاط التمويل متناهي الـصغر في مجال الـشمول 

 سطة والصغيرة.المالي وإتاحة بدائل متعددة لتمويل المشروعات المتو

 

 لمزيد من المعلومات حول تشريعات سوق التأمين وأهم القرارات يرجي زيارة موقع الهيئة العامة للرقابة المالية

http://www.fra.gov.eg/   
 

حمطات هامة وقرارات للهيئة العامة للرقابة املالية تؤثر اجيابا  على صناعة 
  املصرية:التأمني 

 

 

http://www.fra.gov.eg/
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زيادة تغطيات التأمينات االجبارية وجاري تفعيل التأمين االجباري ضد المسئوليات الناشئة عن ممارسة  

الحســـابات والمســـتشـــارين الماليين وخالفه من المهن التي تخضـــع لرقابة    )مراقبيبعض المهن مثل  

 الهيئة العامة للرقابة المالية(.
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 إدارة االحتاد املصري للتأمنيجملس أعضاء 

 
 األستاذ / عالء الزهيرى 

 رئيس مجلس إدارة االتحاد 
 العضو المنتدب 

 مصر  -للتأمين   جي أي جيشركة 

 
 الدكتور/ سعيد جبر 

 نائب رئيس مجلس إدارة االتحاد
 العضو المنتدب 

 شركة قناة السويس لتأمينات الحياة

 األعمال العامعن شركات تأمين قطاع 
 التي تزاول تأمينات الممتلكات والمسئوليات 

 عن شركات تأمين قطاع األعمال العام
 وتكوين األموال  التي تزاول تأمينات األشخاص

 
 األستاذ/ مؤمن مختار 

 رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب 

 شركة مصر للتأمين

 
 الدكتور/ أحمد عبد العزيز 

 والعضو المنتدب رئيس مجلس إدارة  
 شركة مصر لتأمينات الحياة

 والمسئولياتعن الشركات التي تزاول تأمينات الممتلكات 

 
 
 
 
 
 

 

 األستاذ / حسن درويش 
 إدارة  نائب رئيس مجلس

 شركة رويال للتأمين 

 

 األستاذ / محمد مهران
 المنتدب  العضو

 مصر  - شركة أليانز للتأمين 
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 األستاذ / أحمد عارفين 

 المنتدب  العضو
  – مين التكافلي أالشركة المصرية للت
 مصر 

 
 فطوري األستاذ / عادل  

 العضو المنتدب 
 مصر   -شركة وثاق للتأمين التكافلي

 

 
 فتحي األستاذ / رضا  

 التنفيذي   الرئيس
 شركة المهندس للتأمين 

 األموال  وتكوين عن الشركات التي تزاول تأمينات األشخاص 

 
 األستاذ/ رماح أسعد 

 العضو المنتدب 
 gigحياة  – المصرية للتأمين التكافلى الشركة 

 
 األستاذ / سعيد األلفى 
 رئيس مجلس إدارة 

 شركة الدلتا لتأمينات الحياة

 
 األستاذة / إلينا بوتاروفا 
 رئيس مجلس االدارة 

 شركة متاليف لتأمينات الحياة

 
 الدكتور/ محمد عبد اللطيف مراد

 العضو المنتدب 
 شركـــة المهنــدس لتأمينــات الحيـــــــاة 
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  أعضاء اجلمعية العامة
 األستاذ / عالء الزهيري 

 رئيس مجلس إدارة االتحاد 
 العضو المنتدب 

 مصر  -للتأمين  أي جي  جي شركة 

 الدكتور/ سعيد جبر 
 نائب رئيس مجلس إدارة االتحاد

 العضو المنتدب 
 شركة قناة السويس لتأمينات الحياة

 مؤمن مختار    األستاذ/
 رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب 

 شركة مصر للتأمين

 الدكتور/ أحمد عبد العزيز 
 رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب 

 شركة مصر لتأمينات الحياة
 احمد شهاب األستاذ/ 

 العضو المنتدب 
 شركة قناة السويس للتأمين

 األستاذ / رضا فتحي 
 الرئيس التنفيذي  

 شركة المهندس للتأمين 

 عادل موسى الدكتور/
 رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب 

 شركة الدلتا للتأمين

 األستاذ / مصطفى مهني 
 قائم بأعمال العضو المنتدب 

 شركة بيت التأمين المصري السعودي

   األستاذ / جوزيف بيجانى
 المنتدب  والعضونائب رئيس مجلس اإلدارة  

 مصر   -للتأمين  AIGشركة 

 األستاذ / حسن درويش 
 إدارة  نائب رئيس مجلس

 شركة رويال للتأمين 

 األستاذ / محمد مهران
 العضو المنتدب 
 مصر - شركة أليانز للتأمين 

 األستاذ / إيهاب العوضي 
 العضو المنتدب 

 مصر   –للتأمين  شركة تشب 

 األستاذ / أحمد عارفين 
 العضو المنتدب 

 الشركة المصرية للتأمين التكافلي على الممتلكات

 األستاذة / إلينا بوتاروفا 
 رئيس مجلس اإلدارة 

 شركة متاليف لتأمينات الحياة

 األستاذ / رماح أسعد
 العضو المنتدب 

 حياة  - الشركة المصرية للتأمين التكافلي 

 األستاذ /أيمن قنديل 
 العضو المنتدب 

 مصر   شركة اكسا لتأمينات الحياة
 البازي األستاذ / محمد 

 العضو المنتدب 
 شركة بوبا إيجيبت للتأمين

 األستاذ / عمرو الشيمى 
 العضو المنتدب 

 شركة كيو إن بى األهلى لتأمينات الحياة
 األستاذ / عادل فطوري 

 العضو المنتدب 
 مصر -للتأمين التكافليشركة وثاق 

 األستاذ / مصطفى أبو العزم 
 قائم بأعمال العضو المنتدب 

 المصرية للتأمين التعاوني  الجمعية
 األستاذ / جون اكسل بروملي  

 العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي 
 مصر -شركة تشب لتأمينات الحياة

 األستاذ / أيمن حجازي 
 رئيس مجلس إدارة

 مصر   -لتأمينات الحياة  شركة أليانز
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 األستاذ / همام بدر 
 رئيس مجلس إدارة 
 شركة إسكان للتأمين 

 األستاذ / مدحت صابر 
 العضو المنتدب 

 روب لتأمينات الممتلكات والمسئوليات آ شركة 

 األستاذ / على السيسي 
 العضو المنتدب 

 روب للتأمين على الحياةآشركة 

 األستاذ/محمود حنفي 
 المنتدب العضو 

 الشركة اللبنانية السويسرية للتكافل العائلي 
 األستاذ / اتسوشى ياماكاجى

 العضو المنتدب 
 شركة طوكيو مارين مصر جنرال تكافل 

 األستاذ / ماسايا إناجاكى 
 العضو المنتدب 

 شركة طوكيو مارين مصر فاملى تكافل 
 األستاذ / محمد مصطفى عبد الرسول 

 العضو المنتدب 
 اورينت للتأمين التكافليشركة 

 األستاذ / سعيد األلفي 
 رئيس مجلس إدارة 

 شركة الدلتا لتأمينات الحياة
 الدكتور/ محمد عبد اللطيف مراد

 العضو المنتدب 
 ات الحياةشركة المهندس للتأمين

 األستاذ / أحمد ناصف 
 العضو المنتدب 
 مصر   - شركة اكسا للتأمين 

 األستاذة/فاطمة الزين
 تطوير األعمال مدير 

 شركة المتوسط والخليج للتأمين
 مصر  - )ميد جلف(  

 دكتور / ايمن االلفى 
 العضو المنتدب 

 الشركة المصرية االماراتية لتأمينات  
 الحياة التكافلي

 األستاذ/ أحمد خليفة 
 العضو المنتدب 

 شركة ثروة للتأمين 

 األستاذ/ بيتر مجدي صبري 
 العضو المنتدب 

 لتأمينات الحياةشركة ثروة 

 األستاذ/أحمد مرسي 
 المنتدب  والعضورئيس مجلس اإلدارة  

 شركة مصر للتأمين التكافلي 
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 أوال: تقرير اجلمعية العامة لالحتاد املصري للتأمني:  
حيث ناقشـت الموضـوعات المعروضـة    2019خالل عام  (2)عقدت الجمعية العامة لالتحاد المصـري للتأمين عدد اجتماعين  

  :عليها واتخذت القرارات الالزمة بشأنها، ومن أبرز هذه القرارات التالي

ــر .1 واإلحاطة بما جاء بكل من   30/6/2018ي للتأمين عن العام المالي المنتهى في  اعتماد القوائم المالية لالتحاد المصــ

 (.  KPMGتقرير الجهاز المركزي للمحاســبات وتقرير مراقب الحسابات بمؤسسة )مكتب حازم حسن 

  .2020/ 2019اعتماد خطه عمل االتحاد المصري للتأمين عن العام المالي  .2

بـإجمـالي مبلغ   2019/2020اعتمـاد مشـــــروع الموازنـة التقـديريـة لالتحـاد المصـــــري للتـأمين عن العـام المـالي   .3

  .جنيه مصري 14,986,500

ام .4 ديرـية لالتـحاد لـع ة التـق ــاء في تموـيل الموازـن اد اشـــــتراـكات الشـــــرـكات األعضـــ ـبإجـمالي مبلغ   2019/2020  اعتـم

جنيه لكل شركة مع إعادة توزيع باقي مساهمة الشركات األعضاء في االتحاد  100,000جنيه وبحد ادني    9,426,500

ومطالبة الشـركات بسـداد حصـتها في تمويل    30/6/2018وفقا لنتائج أعمال كل شـركة إلى إجمالي أقسـاط السـوق في  

 .الموازنة التقديرية

تمويل حمله الوعي التأميني من حســاب المصــروفات اإلدارية للتأمين اإلجباري على الســيارات )الواحد  الموافقة على .5

 .جنيه(

 .باللغتين العربية واالنجليزية 2018اعتماد تقرير النشاط السنوي لالتحاد لعام  .6

للرقابة المالية   الموافقة على مشـــروع النظام األســـاســـي لمعهد التأمين بمصـــر المعروض وإرســـاله للهيئة العامة .7

 .الستكمال اإلجراءات القانونية

إقرار ميثاق شـــرف وأخالقيات العمل التأميني والســـلوك المهني الســـليم لشـــركات التأمين وإعادة التأمين العاملة في   .8

 .جمهورية مصر العربية وإرساله للهيئة العامة للرقابة المالية لالعتماد

اختيار منصــب الممثل الثاني لمصــر في المجلس التنفيذي لالتحاد األفروأســيوى للتأمين وإعادة التأمين وإعالن فوز   .9

 مصر. –األستاذ/ عادل فطوري العضو المنتدب لشركة وثاق للتأمين التكافلي 
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 تقرير جملس إدارة االحتاد املصري للتأمني:   ثانيا:
ــة ) أمين خمســـ اد المصـــــري للـت د مجلس إدارة االتـح ام  5عـق دار ـع ات على ـم اـع ا ا  2019( اجتـم اقش خاللـه د من ـن دـي لـع

ــرية الى جانب بعض  ــناعة التأمين وإعادة التأمين المصـ ــة بصـ ــوعات المتعلقة بأهم القرارات واإلجراءات الخاصـ الموضـ

 الموضوعات الداخلية الخاصة باالتحاد المصري للتأمين ومن أهم الموضوعات التي تم مناقشتها: 

تحاد المصــري للتأمين عن العام المالي المنتهى في  عرض الميزانية والحســابات الختامية واإليضــاحات المتممة لها لال .1

 :والعرض على الجهاز المركزي للمحاسبات 30/6/2018

، كما تم 30/6/2018عن العام المالي المنتهى في  تم عرض الميزانية والحســابات الختامية واإليضــاحات المتممة لها 
ــري للتأمين  ــاب الجاري العام لالتحاد المصـ ــاب الوقاية من الحريق ومدى أمكانية تحويله للحسـ ــة ما ورد بحسـ مناقشـ
لالسـتفادة منه لتحسـين األوضـاع باالتحاد وخصـوصـا أن هذا الحسـاب انتفى الغرض منه وان رصـيد هذا الحسـاب دائن 

مما يسـتلزم العرض على المسـتشـار القانوني لالتحاد ألخذ رأيه من الناحية القانونية وكذلك دراسـة العرض  في االتحاد
 على الهيئة العامة للرقابة المالية ثم عرض الرأي القانوني على الجمعية العامة لالتحاد.

ــاحات المتمم ــابات الختامية لالتحاد وااليضـ ة لها عن العام المالي المنتهى في  وقد قرر المجلس إقرار الميزانية والحسـ

والموافقة على الســياســة االســتثمارية الخاصــة باالتحاد وعرض موضــوع حســاب الوقاية من الحريق    30/6/2018
 وإمكانية تحويله للحساب الجاري العام لالتحاد على المستشار القانوني لالتحاد.

لالتحاد المصــري للتأمين ورأى المســتشــار القانوني  عرض مذكرة بشــأن التعديالت المطروحة على الهيكل التنظيمي   .2
 لالتحاد باإلضافة الى الترقيات المقترحة باالتحاد إلعداد جيل قادم من القادة وتطوير منظومة العمل باالتحاد: 

بضـــرورة إعداد   8/1/2019في ضـــوء ما انتهت إليه اللجنة اإلدارية باالتحاد المصـــري للتأمين في اجتماعها بتاريخ  
ل تنظيمي مرحلي يعرض على المســـتشـــار القانوني ثم يعاد عرضـــه على اللجنة اإلدارية قبل العرض على مجلس هيك

اإلدارة، ثم البدء في إجراءات تعديل النظام األســــاســــي لالتحاد وعقب ذلك يتم إســــناد إعداد الهيكل التنظيمي النهائي  
صـة في هذا المجال الرتباط الهيكل باسـتراتيجية االتحاد لالتحاد بإضـافة المدير التنفيذي ونائبه من خالل شـركة متخصـ

 في المرحلة المقبلة.
قرر المجلس اعادة احالة موضوع إعداد الهيكل التنظيمي لالتحاد للجنة اإلدارية على أن يتم االستعانة بإحدى الشركات 

كما قرر المجلس الموافقة على المتخـصصة إلعداد الهيكل المطلوب، وعقب ذلك يتم العرض على مجلس إدارة االتحاد،  
 الترقيات المقدمة على النحو التالي:

 األستاذ/ محمود محمد سامي في وظيفة أمين عام مساعد للشئون الفنية. تعيين •
 األستاذ/ أشرف محمد عبد السالم في وظيفة كبير أخصائيين شئون فنيه على درجه مدير عام. تعيين •
ــئون إدارية ومالية على درجه مدير عام تتبع    تعيين • ــائيين شـ ــتاذ/ إبراهيم عبد الدايم في وظيفة كبير أخصـ األسـ

 األمين العام المساعد للشئون اإلدارية والمالية والقانونية.
ــة كاتب أول وتعيين األستاذة/ هــــــــــدى جمعــــه أحمــــــد واألستـاذة/ أمـــــال رفاعي خليل على وظيفــــ  استحــــداث •

 هــــذه الوظيفة.

ــة بتنظيم   .3 ــري للتأمين "توقف عن الكتابة وأنقذ حياه طفل" والترتيبات الخاصــ ــروع مبادرة االتحاد المصــ عرض مشــ

 :2019ماراثون االتحاد الثاني لعام 
المســـئولية االجتماعية لالتحاد المصـــري للتأمين ومشـــاركته المجتمعية وزيادة الوعي التأميني لدي   في ضـــوء تفعيل

المواطنين تم عرض مـشروع مبادرة االتحاد "توقف عن الكتابة وأنقذ حياه طفل" والترتيبات الخاـصة بماراثون االتحاد 

ــتدامة  2019لعام  ــالمة على   والهدف العام منها هو تحقيق أهداف التنمية المس ــر الوعى حول تأمين الس من خالل نش
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الطرق والتوعية بأضــرار اســتخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة و التي تؤدى إلى زيادة معدالت التعرض للحوادث أو 
ــمن المبادرة  ــه لحوادث المرور وهم األطفال ، هذا وتتضـ ــر األكثر عرضـ ــبب في وقوعها مع التركيز على العنصـ التسـ

 التالية:الفاعليات 
 )لصق/ ختم( شعار المبادرة على وثائق تأمين السيارات اإلجباري والتكميلي ووثائق الحوادث الشخصية.  كتابه •
ــحفية  • ــائل األعالم المختلفة من خالل البيانات الصــ ــعار والمعلومات الهامة عن هذا الخطر عبر وســ ــر الشــ نشــ

الشـــراكات  التليفزيونية ومواقع التواصـــل االجتماعي وغيره هذا باإلضـــافة إلى اإلعالمية واإلعالنات واللقاءات
 اإلعالمية مع الصحافة والقنوات التليفزيونية والراديو وغيره.

  معلومات" الخاصــة بتقديم  Mobile Applicationsاوله التواصــل مع شــركات تطبيقات الهاتف المحمول " مح •
ــوتية وليس النظر  ــتخدام الخدمة الصـ عن الطريق والنقاط المزدحمة وغيره وذلك لتوعيه المواطنين بأن يتم اسـ

 للمعلومات على شاشات الهاتف المحمول واالنشغال عن الطريق.

ولمدة عام، كما عرضــت الموازنة التقديرية لتنفيذ مشــروع    2019رح أن تبدأ الحملة من شــهر مارس  هذا ومن المقت

جنيه مـصري والمقترح اـستخدام رـصيد الجنيه الواحد المخـصص لالتحاد عن   3,463,481المبادرة والتي تقدر بواقع  
 كل وثيقة تأمين سيارات إجباري في تنفيذ هذه الحملة.

 Stopهذا وقد وافق المجلس على المضـــــي قدماً في الحملة وتعديل العنوان ليصـــــبح "توقف عن الكتابة وأنقذ حياة 

texting … Save a Life  مع عرض الموازنة التقديرية للمـشروع على لجنة الوعي التأميني ليكون ـضمن الموازنة "
 التقديرية لخطة عمل اللجنة لمدة عام.

وعي التأميني بإعداد خطة عمل ســنوية للجنة تتضــمن مقترحاتها لنشــر الوعي التأميني والوقت  هذا وقد قامت لجنة ال
ــافة الى ادراج بند تنفيذ مبادرة " توقف عن الكتابة وأنقذ   ــب للتنفيذ وتكلفة تنفيذ كل بند من بنود الخطة باإلضـ المناسـ

 حياة " وتنظيم الماراثون الذي ينظمه االتحاد سنوياً.
، فقد تقرر الموافقة على تمويل مبادرة توقف عن الكتابة وأنقذ حياه من رصـيد الواحد جنيه للتأمين ا تقدمموبناًء علي 

ــيارات وإدراج باقي بنود خطة عمل لجنة الوعي التأميني المقدمة ليتم إضـــافتها في موازنة االتحاد  اإلجباري على السـ
 الجديدة للموافقة عليها.  

ــأن تنظيم الماراثون الثاني لالتحاد لعام ووافق مجلس إدارة االتحاد ا ــري للتأمين على اإلجراءات التي اتخذت بشـ لمصـ

من قـبل فريق عـمل االتـحاد المصـــــري للـتأمين، ـباإلضـــــاـفة الى الموافـقة على رـعاـية كال من وزارة الشــــــباب   2019

ــحفي بتاريخ   ــة والهيئة العامة للرقابة المالية، والموافقة على إجراء مؤتمر صـ برعاية وزير    2019مايو    2والرياضـ
الشــباب والرياضــة ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وحضــور كافة الجهات المعنية بمركز التعليم المدني بالجزيرة  

 وذلك لإلعالن عن تدشين المبادرة. 

 ( بند تاسعا من قانون التأمين الصحي الشامل:40إجراء تعديل تشريعي للمادة ) .4
د من السـيد المسـتشـار/ نائب رئيس الهيئة بشـأن رؤية الهيئة في أن يقوم االتحاد بتنظيم لقاء في ضـوء الخطاب الوار

يـضم ـشركات التأمين ومـسئولي وزارة المالية ومـصلحة الـضرائب المـسئولين عن تطبيق قانون التأمين الـصحي الـشامل 
 ق الهدف القانوني. إليضاح وجهات نظر شركات التأمين للوصول إلى حلول ترضى جميع االطراف وتحق

طلب الـسيد األـستاذ / رئيس مـصلحة الـضرائب من األـستاذ / جرجس ابراهيم المـستـشار الـضريبي لالتحاد إرـسال مذكرة  
عن كيفـية تطبيق المســـــاهـمة التـكافلـية على قـطاع الـتأمين ألـخذـها في االعتـبار عـند صـــــدور الكـتاب اـلدوري، وـقد أـعد 

فية احتســاب المســاهمة التكافلية على قطاع التأمين والتي عرضــت على لجنه األســتاذ/جرجس إبراهيم اقتراح عن كي
 "مسئولي إعداد القوائم المالية بالشركات" باالتحاد المصري للتأمين وتضمنت ما يلي:

 
 

 



 

 

 51 االتحاد المصري للتأمين

 

 بالنسبة لشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات:
 " ومسئوليات" تامين صحيحساب المساهمة التكافلية لشركات التأمين ممتلكات 

 األقساط المباشرة 

 أقساط إعادة التأمين الوارد 

 إجمالي األقساط

 يخصم: أقساط إعادة التأمين الصادر 

 صافي األقساط  

 يضاف 

 إيرادات تشغيل أخرى 

 صافي الدخل من االستثمارات المخصصة المحققة

 صافي الدخل من االستثمارات غير المخصصة المحققة

 إيرادات تشغيل أخرى

 إجمالي اإليرادات 

  في األلف  2.5مساهمه تكافلية = إجمالي اإليرادات ×

 بالنسبة لشركات تأمين الحياة وتكوين األموال: 
 حساب المساهمة التكافلية لشركات التأمين حياة وتكوين األموال" تامين صحي" 

 األقساط المباشرة 

 أقساط إعادة التأمين الوارد 

 إجمالي األقساط

 يخصم: أقساط إعادة التأمين الصادر 

 صافي األقساط  

 التغير في االحتياطي الحسابي

 يضاف 

 إيرادات تشغيل أخرى 

 صافي الدخل من االستثمارات المخصصة المحققة

 صافي الدخل من االستثمارات غير المخصصة المحققة

 إيرادات تشغيل أخرى

 إجمالي اإليرادات 

 في األلف  2.5مساهمه تكافلية= إجمالي اإليرادات ×

ئولين  ادة المـس يمثل قطاع التأمين لمقابلة الـس تاذ / رئيس االتحاد في تـشكيل الوفد الذي ـس يد األـس وقد تقرر تفويض الـس
في وزارة المالية ومصـلحه الضـرائب لشـرح وجهه نظر القطاع في التعديل التشـريعي الخاص بقانون التأمين الصـحي 

 في األلف من صافي األرباح بعد خصم الضرائب وليس من إجمالي اإليرادات. 2.5ليتم حساب ال 

عرض خطط عمل لجان االتحاد المصـري للتأمين: اللجنة العامة للتأمين متناهي الصـغر ولجنه مسـئولي القوائم المالية  .5

 التي تم تأسيسها من مجلس اإلدارة: 2019ولجنه نظم المعلومات لعام 
 

 وافق مجلس إدارة االتحاد المصري للتأمين على ما ورد بخطط اللجان الثالثة من موضوعات.
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ــغر .6 ــوعات المقدمة من اللجنة العامة للتأمين متناهي الصـ ــكلة وفقا لموافقة مجلس إدارة االتحاد  عرض الموضـ )المشـ

 :(19/11/2017بتاريخ 

عرض مقترح اللجنة والدراســة المقدمة بشــأن اعداد تطبيقات إلصــدار وتوزيع منتجات التأمين متناهي الصــغر   6.1

Microinsurance Platform: 
في ـظل الجهود المـبذوـلة من الهيـئة الـعاـمة للرـقاـبة الـمالـية واالتـحاد المصـــــري للـتأمين لتفعـيل دور الـتأمين متـناهي  

ــر والعمل على تذليل ــغر في مص ــار هذا النوع التأميني الهام، وفى إطار   الص ــة بالحد من انتش كافة العقبات الخاص
توفير األدوات الذكية األكثر انتشــارا لتوزيع هذا النوع التأميني الهام واســتثماراً التجاه الدولة الجديد لتفعيل كروت  

من لجنه التأمين متناهي    Microinsurance Platform هذه الدراســــةالدفع اإللكتروني، لذلك فقد تم اعداد 
 الصغر وذلك بهدف الوصول ألكبر عدد من العمالء المستهدفين.

ويقوم هذا المقترح على اسـتخدام أحد األنظمة / التطبيقات التالية أو كالهما في منظومة توزيع المنتجات وتحصـيل  
 -األقساط وسداد التعويضات في التأمين متناهي الصغر وهي: 

والتي تصــدرها شــركات التحصــيل "  Prepaid Cardsدفوعة مقدماً أو مســبقة الدفع  اســتخدام الكروت الم .أ
ويتضمن هذا    شركات الدفع اإللكتروني" في توزيع التأمين متناهي الصغر وتحصيل األقساط وسداد التعويضات،

 البند العناصر التالية:

 .أنواع البيانات المكتوبة على الكارت -

   .طريقة توزيع الكروت -

 .ألية تحصيل األقساط -

 .ألية سداد التعويضات -

 .ألية التعاقد مع جهات التوزيع -

في توزيع    E-Walletsاسـتخدام انظمه شـركات االتصـاالت " التليفون المحمول" كمحافظ شـركات االتصـاالت   .ب 
 ويتضمن هذا البند العناصر التالية: التأمين متناهي الصغر وتحصيل األقساط وسداد التعويضات،

 .شراء العميل لوثيقة التأمين متناهي الصغر -

 .سداد التعويضات -

 هذا وقد تضمنت الدراسة المقدمة أيضا المحاور التالية: .ج
 دور التأمين متناهي الصغر في تحقيق التنمية المستدامة بالمجتمع. -
ــغر باالتحاد   - ــاهمة في تحقيق اهداف التنمية  دور لجنة التأمين متناهي الصــ ــري للتأمين في المســ المصــ

 المستدامة.
أهم القرارات الصــادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية المتعلقة بشــكل مباشــر او غير مباشــر بالتأمين   -

 .  2019الى  2015متناهي الصغر في الفترة من 
 ق التأمين المصري.أهم التحديات التي تواجه صناعة التأمين متناهي الصغر في سو -

لإلشـراف والرقابة )قانون التأمين    1981لسـنة    10نبذة عن أهم التعديالت المقترحة على قانون التأمين  -
 الموحد( والخاصة بالتأمين متناهي الصغر.

نموذج العقد االـسترـشادي المقدم من اللجنة العامة للتأمين متناهي الـصغر إلـصدار وطباعة وتوزيع وثائق    عرض  6.2  
 االعتبار.لتأمين متناهي الصغر بعد اخذ مالحظات الشركات األعضاء باالتحاد المصري للتأمين في ا

ــادة  ــادوا بمجهودات اللجنة والمقدم منها ووافق السـ ــة المقدمة وأشـ ــاء المجلس على أهمية الدراسـ ــادة أعضـ أكد السـ
 الهم للهيئة العامة للرقابة المالية للدراسة. األعضاء على هذه الدراسة وعلى العقد االسترشادي المقدم على ان يتم ارس
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ــتدام بالتعاون مع االتحاد العام العربي للتأمين  .7 عرض مذكرة تنظيم الندوة العربية للشـــمول المالي وتنمية التامين المسـ

 :2019في يناير 
في ـضوء خطة عمل االتحاد المـصري للتأمين والتي تـستهدف نـشر مبادئ التأمين المـستدام في ـسوق التأمين المـصري 
ابي بين   ا من مردود إيـج ا لـه أمين لـم ام العربي للـت اد الـع ا مع االتـح دوات التي يتم تنظيمـه ة المؤتمرات والـن ونظرا ألهمـي

ــادة أعضــاء مجلس إدا ــواق العربية، فقد وافق الس ــمول  األس ــري للتأمين على عقد الندوة العربية للش رة االتحاد المص

  2019المالي وتنمية التأمين المســتدام بالتعاون بين االتحاد المصــري للتأمين واالتحاد العام العربي للتأمين في يناير  

ــول االتحاد العام العربي للتأمين على   ــجيل و30مع حصـ قوم االتحاد % من قيمة الرعايات التي ي30% من قيمة التسـ
 العربي بالحصول عليها لصالح الندوة.

ــيق   ــأن اقتراح تأجيل عقد الندوة، ونظرا لضـ ــوء البريد االلكتروني الوارد من االتحاد العام العربي للتأمين بشـ وفى ضـ

 .2020فبراير  24 -23الوقت فقد تم االتفاق على تأجيل عقد الندوة الى 
 

تحاد على أخر المســــتجدات بشــــأن اإلجراءات التنظيمية التي تم اتخاذها وقد وافق الســــادة أعضــــاء مجلس إدارة اال
بخصــوص الندوة العربية للشــمول المالي وتنمية التأمين المســتدام من حيث موعد ومكان انعقاد الندوة وكذلك رســوم 

 االشتراك.

ـشرم الـشيخ الثاني للتأمين   تقديم عرض تقديمي لمجلس إدارة االتحاد المـصري للتأمين بـشأن الترتيبات الخاـصة بملتقي .8

 ":2nd Sharm Rendezvous 2019شرم راندفو "  –وإعادة التأمين 
عرض على مجلس اإلدارة المقترح الـخاص ـباختـيار مقر انعـقاد ملتقي شـــــرم الشـــــيخ الـثاني للـتأمين وإـعادة الـتأمين 

 "2nd Sharm Rendezvous 2019 "   بفندق ريكسـوس بريميم سـيجيتRixos Premium Seagate  ،
وعرـضت المذكرة مـستويات أـسعار الغرف لإلقامة بالفنادق القريبة والمجاورة وما تم بـشأن عقد اجتماع مع المـسئولين  
بمحافظة جنوب ســيناء. حيث أوضــح العرض التقديمي اهم النقاط األســاســية الخاصــة بترتيبات هذا الحدث وهي على 

 النحو التالي:

مشـــــارك حـيث يتوقع فريق العـمل المنظم زـيادة في ـعدد   1000الى    800من   :1920الـعدد المســـــتـهدف لـعام   •

 مشارك. 700الي  2018% حيث وصل عدد المشاركين في عام 30المشاركين عن العام الماضي بمقدار 

 .2019نوفمبر  13الي  11ثالثة أيام، من  عدد أيام الملتقي: •
 جيل الخاصة بالمشاركين.كما تم عرض البرنامج المقترح للملتقي وأسعار التس •

 

وقد وافق الســـــادة أعضـــــاء مجلس إدارة االتـحاد على ما جاء مع تفويض األســــــتاذ رئيس االتـحاد باتـخاذ اإلجراءات 
 التنفيذية بشأن تشكيل اللجنة التنظيمية ومتابعة إجراءات التنظيم والتجهيز للملتقي.

ــري للتأمين لالجتماع  .9 ــر العربية على هامش  رعاية االتحاد المص ــتدام بجهورية مص اإلقليمي حول مبادئ التأمين المس
 المؤتمر اإلقليمي تحت رعاية مبـــادرة األمم المتحـــدة للتمويل المستدام:

ــدة للتمويل   ــ ــ ــادرة األمم المتح ــ ــ ــد مؤتمر إقليمي تحت رعاية مب ــ ــ ــة العامة للرقابة المالية بعق ــ ــ ــ في ضوء قيام الهيئ

ألول مرة في    UN Environment’s Principles for Sustainable Insurance Initiativeم  المسـتدا
ــالل   ـــ ـــ ــز التمويل المستدام  في مصر ومنطقة الشرق األوسط وذلك خـ مصر تضم كافة أقطاب االقتصاد المصري لتعزيـ

القطاعات الهامة والحيوية    بفندق النيل ريتز كارلتون ، وحيث ان قطاع التأمين من  2019ابريــــــــل    11  –  10يومي  
في االقتصــاد المصــري وحرصــاً على اســتغالل تواجد نخبة من الخبراء الدوليين في مجال التأمين المســتدام في هذا 
المؤتمر الهام ، فقد طلبت الهيئة مشاركة ورعاية االتحاد لهذا الحدث الهــــــــام بتنظيم أول اجتماع إقليمي حول مبادئ 

ى هامش هذا المؤتمر على ان يتضـمن ذلك قيام االتحاد باإلجراءات اللوجـستية الخاصـة بتنظيم هذا التأمين المـستدام عل

 . 2019أبريل  9االجتماع  يوم 



[ 
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مشــارك    50هذا وقد وافق الســادة أعضــاء مجلس إدارة االتحاد المصــري للتأمين على رعاية هذا االجتماع الهام لعدد 
ــمنا الخبراء الدوليين وممثلي الهيئ ــري وتحمل االتحاد كافة  متضــ ة العامة للرقابة المالية وممثلي قطاع التأمين المصــ

 المصروفات المتعلقة بذلك.

 الفرنسية: CCR Reبالتعاون مع شركة  2019مايو  23عقد ندوة تأمين األخطار الطبيعية يوم  .10

ــري للتأمين مذكرة بخصــــوص قيام االتحاد بالتعاون م ــركة  عرض على مجلس إدارة االتحاد المصــ  CCR Reع شــ

ية بعقد ندوه عن األخطار الطبيعية للـشركات األعضـاء باالتحاد بتاريخ   يزونز    2019مايو    23الفرنـس في فندق الفورـس
 على هامش إفطار شهر رمضان السنوي الذي ينظمه االتحاد المصري للتأمين. 

 للمقدم.هذا وقد وافق السادة أعضاء مجلس إدارة االتحاد على عقد الندوة وفقا 

ــري في المجلس التنفيذي لالتحاد  .11 ــوق التأمين المص ــأن اختيار ممثل لس ــار القانوني لالتحاد بش ــتش عرض مذكرة المس

 خلفا للمرحوم األستاذ/ محمد عبد هللا:  FAIRاألفروأسيوى للتأمين وإعادة التأمين 
وق المصري من بين أعضاء الجمعية في ـضوء قرار مجلس إدارة االتحاد المـصري للتأمين بأن يجرى اختيار ممثل الس

ــال خطابات  ــيح، فقد تم ارسـ ــحين الذين يحق لهم الترشـ العامة لالتحاد، على أن تقوم الجمعية باختياره من بين المرشـ
للشــركات أعضــاء االتحاد األفروأســيوى والذين قاموا بســداد االشــتراكات وقد وردت ثالث ترشــيحات هي وفقا لترتيب  

 األستاذ/ مؤمن مختار(.  -األستاذ/ أحمد حسن درويش  -ستاذ/ عادل فطوري تواريخ االستالم )األ

 وبناء عليه قرر مجلس إدارة االتحاد عرض الموضوع على الجمعية العامة لالتحاد.

 :2020/ 2019عرض خطه عمل االتحاد والموازنة التقديريــــــة عن العام المالى .12

، كما عرضـــــت خطة عمل االتحاد 2019/2020ن الســـــنة المالية  تم عرض مشـــــروع الموازنة التقديرية لالتحاد ع

 وقد جاءت االهداف الرئيسية لخطة العمل على النحو التالي:  2019/2020المصري للتأمين عن السنة المالية 

 باالتحاد:(: إعادة الهيكلة لالتحاد المصري للتأمين وتطوير دور األمانة العامة وكافة الوظائف األخرى 1)

 االنتهاء من مقترح الهيكل التنظيمي الجديد وبطاقات الوصف الوظيفي. 1.1

 دراسة النظام األساسي لالتحاد المصري للتأمين وتقديم مقترحات التعديالت. 1.2

 (: تفعيل عمل اللجان الفنية باالتحاد المصري للتأمين وتطوير العمل بها:2)

لـجان الفنـية من خالل القـيام بمجموـعة من الـندوات وورش العـمل الـتدريبـية  التركيز على الـجاـنب العملي ـبال 2.1
 للعاملين بسوق التأمين المصري.

نـشر الوعي بمبادئ التأمين المـستدام بين اللجان المختلفة باالتحاد المـصري للتأمين ومناقـشة مجموعة من   2.2
 المجال.الحاالت العملية والتعاون مع الجهات الرائدة العالمية في هذا 

وضـــــع خـطة عـمل اللـجان الـجدـيدة المشـــــكـلة ـباالتـحاد وهي" لجـنة الـتأميـنات الزراعـية " و " لجـنة الـتأمين   2.3
 المستدام" و "لجنة خبراء المعاينة وتقدير االخطار".

 (: توقيع مواثيق شرف المبادئ األخالقية والسلوك المهني السليم:3)

 لالتحاد المصري للتأمين.االعتماد النهائي لميثاق الشرف  3.1

 للتأمين. اعداد دليل الكتروني لميثاق الشرف ووضعه على الموقع االلكتروني لالتحاد المصري 3.2

 ترجمة ميثاق الشرف للغة اإلنجليزية. 3.3

 البدء في اعداد برامج تنفيذية الهم البنود التي تحتاج الي التفعيل بالميثاق. 3.4
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ـيام ـباألنشــــــطة االجتـماعـية التي من شـــــأنـها نشـــــر الثـقاـفة الـتأمينـية عن ـكل ـما هو ـجدـيد (: إـعداد المؤتمرات والق4)
 بالصناعة وزيادة الوعي التأميني بالمجتمع:

 .2019عقد ملتقي شرم الشيخ الثاني للتأمين وإعادة التأمين  4.1

والموضــــوعات ذات العالقة بشــــكل  عقد مجموعة من الندوات وورش العمل الخاصــــة بتقديم الدعم الفني    4.2
 مباشر او غير مباشر بصناعة التأمين.

 البدء في فاعليات حملة توقف عن الكتابة ... أنقذ حياة. 4.3

( فتح نافذة تواـصل لالتحاد المـصري للتأمين على المـستوى المحلى واإلقليمي والعالمي من خالل خطة نـشر منظمة  5)
 وفعالة.

 ية واالقليمية والعالمية لالتحاد المصري للتأمين: (: تنمية العالقات المحل6)

ــا    6.1 ــأمين بجنوب افريقي الت ــاون مع معهــد  بروتوكول تع  Insurance Institute of Southاعــداد 

Africa. 

  اعداد بروتوكول تعاون مع االتحاد المغربي لشركات التأمين. 6.2

 اعداد بروتوكول تعاون مع جمعية االمارات للتأمين. 6.3

 اعداد بروتوكول تعاون مع الشركة الوطنية للتامين بالعراق. 6.4

 (: تطوير وتحديث الموقع اإللكتروني لالتحاد المصري للتأمين واالنتقال إلى دورة العمل االلكترونية.7)

  اعادة هيكلة الموقع االلكتروني لالتحاد المـصري للتأمين ومؤتمر ـشرم الـشيخ للتأمين وإعادة التأمين وعمل  7.1

Events Mobile App .لالتحاد 

وإدارة   Paperlessاالنتقـال من الـدورة المســـــتنـديـة الورقيـة الي الـدورة االلكترونيـة وتطبيق مبـدئ    7.2

 .DMSالمحتويات من خالل برامج 

 ( نشر مبادئ التأمين المستدام8)

 وقد وافق مجلس إدارة االتحاد على ما يلي:

 .2020/  2019العمل المقدمة لعام  خطة •

جنـيه    17,851,500ـبإجـمالي مبلغ   2020/    2019إقرار مشـــــروع الموازـنة التـقديرـية لالتـحاد للـعام الـمالي   •
 على الجمعية العامة لالتحاد المصري للتأمين. وعرضها

وفقا    2019/2020مطالبة الشـــركات األعضـــاء بســـداد مســـاهماتها في تمويل الموازنة التقديرية لالتحاد لعام  •

 جنيه. 100,000وبحد ادني  30/6/2018لنسب أقساط كل شركة من الشركات إلى إجمالي أقساط السوق في 

على   2020/    2019على عرض بدائل مسـاهمات الشـركات في تمويل الموازنة التقديرية للعام المالي   الموافقة •
 الجمعية العامة. 

 :مالية بشــأن إرساء قواعد التأمين المستدام في مصــرعرض خطاب الهيئة العامـــــة للرقابة ال .13
ــتدام الذي عقد تحت رعاية األمم المتحدة والهيئة العامة للرقابة المالية  ــيات مؤتمر مبادرة التأمين المســ تنفيذا لتوصــ

عرض خطاب للهيئة يفيد بوـضع خطة وآليه تفعيل مبادئ   9/4/2019واالتحاد المـصري للتأمين بفندق كونراد بتاريخ  
 نحو التالي: التأمين المستدام في سوق التأمين المصري، على ال

 التجهيز لتأسيس لجنه للتأمين المستدام باالتحاد المصري للتأمين. •

( بالهيئة العامة للرقابة المالية، حيث SDDالترتيب إلعداد ورشـة عمل باالتحاد يقدمها قسـم التنمية المسـتدامة ) •
 كة وكيفية تطبيقها.يتم تقديم معلومات أكثر عن مبادئ التأمين المستدام وكيف يتم وضع استراتيجية للشر

 ".إعداد كتيب عن "دليلك للتأمين المستدام •
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وقد وافق الـسادة األعـضاء على تـشكيل لجنه للتأمين المـستدام وإرـسال خطاب لكافة الـشركات )حياه وممتلكات( إلرـسال  
 الترشيحات الخاصة بهم، باإلضافة الى باقي اآلليات التي تم استعراضها.

 :2018لالتحاد لسنه عرض التقرير السنوي  .14

باللغتين العربية واالنجليزية تمهيداً    2018عرض على الســـادة األعضـــاء التقرير الســـنوي عن نشـــاط االتحاد لعام 
 لعرضه على الجمعية العامة لالتحاد.

وعرضــه على الجمعية العامة   2018وبعد المناقشــة وافق الســادة األعضــاء على إقرار التقرير الســنوي لالتحاد لعام 
 لالتحاد.

ــة في منـتدى االســـــتثـمار   .15 ــاركــــــــ ل للمشـــ أمين والتموـي ام من االتـحاد اإليـطالي للـت عرض اـلدعوة الواردة لألمين الـع

 :5/7/2019 -4االورومتــوسطى المقرر عقــده في مدينة نابولي/ ايطاليا يومي 
ارجية لالتحاد المصـــــري عرض على مجلس إدارة االتحاد المصـــــري للتأمين الخطاب والدعوة الواردة من وزارة الخ

ــ " منتدى االستثمار االورومتوسطى " المقرر عقده في مدينه نابولي يومي    –  4للتأمين للمشاركة في الدورة األولى ل

والتي تأتي نظرا لما يوليه المنتدى من أهمية للتجربة االقتصـادية المصـرية والتطورات التي يشـهدها    2019يوليو    5
 ب إلقاء الضوء على المناخ االستثماري والفرص االستثمارية المتاحة بمصر.في الفترة األخيرة، بجان

وتم عرض الموضـوع على السـيد األسـتاذ رئيس االتحاد لقيام سـيادته كرئيس لالتحاد للسـفر لهذا المنتدى الهام والذي 
ا تم التواصـل مع  يعتبر تمثيل مـشرف لقطاع التأمين المصـري على وجه الخصـوص واالقتصـاد المصـري بوجه عام، كم

 المسئولين بالمنتدى حيث طلبوا أن يكون سيادته متحدث ضمن البرنامج المطروح. 

 وقد وافق السادة األعضاء على سفر السيد األستاذ/ رئيس االتحاد لحضور هذا المنتدى الهام.

اريخ   .16 د بـت دـي ل الـج ــاـم أمين الصـــــحي الشـــ ة الـت ة منظوـم اص تـحت مظـل أمين الطبي الـخ اع الـت دوه حول دور قـط د ـن عـق

 بالتعاون مع الجمعية المصرية إلدارة شركات الرعاية الصحية:   7/10/2019

أمين يوم االثنين الموافق   دور    ـندوة بفـندق ـماريوت الزـماـلك تـحت عنوان "   7/10/2019نظم االتـحاد المصـــــري للـت
قطاع التأمين الخاص تحت مظلة منظومة التأمين الصـــحي الشـــامل الجديد " برئاســـة األســـتاذ عالء الزهيري، رئيس  

 -االتحاد وتقديم كل من: 
إيهاب أبو المجد، عضــــو مجلس إدارة هيئة التأمين الصــــحي الشــــامل ورئيس اللجنة االســــتشــــارية    /الدكتور •

 والمتحدث الرسمي باسم الهيئة.

 .مي فريد، مساعد وزير المالية للعدالة االقتصادية /الدكتورة •
 محسن جورج، مستشار هيئة التأمين الصحي الشامل. /الدكتور •

ــحية والعاملين بقطاع التأمين الطبي وبعض   ــركات الرعاية الصــ ــركات التأمين وشــ ــاء شــ ــور عدد من رؤســ وبحضــ
 اإلعالميين.

 وقد انتهت الندوة إلى مجموعه من التوصيات كان من أهمها ما يلي: 
ضـرورة الحفاظ على شـركات التأمين سـواء عام أو خاص التي تمارس فرع التأمين الطبي وذلك بإتاحة الفرصـة   •

ظات أو بـصورة اختيارية مع الهيئة العامة للتأمين الـصحي لتوفير التغطية التأمينية لقطاعات أو محاف  بالتعاقدلها 
ــتفادة من الخبرات  ــروط والبنود والمزايا والتغطيات التي تطلبها الهيئة لالســ فئات معينة من المجتمع طبقا للشــ

 التراكمية المتكونة لدى شركات التأمين المصرية.
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ــحي  • ــركات التأمين التي تمارس التأمين الطبي في إدارة برنامج التأمين الصـ ــتفادة من الخبرات بشـ إمكانية االسـ
كومي لما لها من خبره كبيرة في هذا المجال تتمثل في الكوادر الفنية واإلدارية وأنظمة الحاسب األلى المتاحة الح

 لديها وكذا االستفادة من شبكتها الطبية المتميزة.   

ة وقد أحيط الســادة أعضــاء مجلس إدارة االتحاد بما ورد من توصــيات على أن يتم تفعيلها وقيام لجنه الرعاية الصــحي
 بدراسة أهم التغطيات التأمينية التي يمكن أن تقدم للهيئة العامة للتأمين الصحي.

 عاما )باللغة اإلنجليزية(: 120إصدار كتاب صناعة التامين في مصر عبر  .17
عرض على مجلس إدارة االتحاد المصــري للتأمين مذكرة بشــأن إصــدار وتحديث كتاب صــناعه التأمين في مصــر عبر  

ــنة  عاما   120 ــداره باللغة العربية سـ ــابق إصـ ــهادة موثقه بالوقائع    2014باللغة االنجليزية والسـ ويعد هذا الكتاب شـ
 التاريخية والبيانات والمعلومات التي تعتبر شهادة للتاريخ عن صناعة التأمين المصرية.

االتحاد المصـــري للتأمين واســـتكماال للنجاح الذي حققه هذا الكتاب وحتى يكون مرجعا على مســـتوى العالم، فقد قام 

  UIBبتبني هذه المبادرة والموافقة على إصـدار الطبعة األولى من الكتاب باللغة اإلنجليزية والذي كانت قد قامت ـشركة  
 لوساطة التأمين بترجمة النسخة األولى قبل التحديث الذي قام به االتحاد. 

ــناده ــتغرقها ترجمه الكتاب ثم إســ ، فقد  2017لمطبعه األهرام وأخيرا مراجعته حتى عام  ونظرا لطول الفترة التي اســ
ــورة عن  ــري للتأمين أن يقوم بمبادرة لتحديث بيانات الكتاب باللغة االنجليزية وفقا للبيانات المنشــ رأى االتحاد المصــ

 .2017/2018سوق التأمين المصري عام 
 وقد شمل التحديث ما يلي:

 ن عن أهمية النسخة باللغة اإلنجليزية.من السيد رئيس االتحاد المصري للتأمي مقدمه •
 تقديم الشكر للسادة اللجنة العليا وفريق العمل السابق المسئولين عن إصدار هذا المرجع العظيم. •

 شركة وجميع شعارات الشركات. 38عدد الشركات العاملة بالسوق  تحديث •

 .2017/2018تحديث جميع البيانات اإلحصائية لشركات التأمين حتى عام  •
 تحديث بيانات اإلدارة العليا للشركات. •
 تحديث جميع التشريعات التأمينية. •

 . 2017/2018تحديث جميع البيانات اإلحصائية لصناديق التأمين الخاصة حتى عام  •
 التأمينات اإللزامية والمجمعات والتأمين متناهي الصغر والتأمين التكافلي. تحديث •

 ق من العاملين باالتحاد المصر للتأمين: وقد تولى عمليه التحديث فري
 األمين العام األستاذة/ وفاء محمود
 المدير التنفيذي األستاذة/ عزة عارفين
 مستشار البحوث والتطوير األستاذة/ أميمة نصر
 نائب المدير التنفيذي األستاذة/ عزة جابر

 الفنيةاألمين العام المساعد للشئون  األستاذ/ محمود سامي
وســتشــهد فعاليات ملتقي شــرم الشــيخ الثاني للتأمين وإعادة التأمين اإلعالن عن صــدور النســخة االنجليزية المحدثة  

والهيئة العامة   UIBلكتاب صــناعه التأمين في مصــر وبحضــور الســادة أعضــاء مجلس إدارة االتحاد وممثلي شــركة  
 للرقابة المالية والمشاركين في الملتقي.

وقد وافق السـادة أعضـاء مجلس اإلدارة على ما تم من تحديث لكتاب تاريخ صـناعه التأمين باللغة االنجليزية للبدء في  
 طباعته، كما شكروا فريق العمل باالتحاد على الجهد المبذول.
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 تقرير اجمللس التنفيذي لتأمينات املمتلكات واملسئوليات:   ثالثا:
ناقش خاللها العديد   2019مدار عام ( اجتماعات على  4عـقد المجلس التنفـيذي لـتأمينات الممتلكات والمســـــئوليات أربعة )

من الموـضوعات المتعلقة بأهم القرارات واإلجراءات المتعلقة بصناعة تأمينات الممتلكات والمسئوليات بأنواعها، ومن أهم 

 الموضوعات التي تم مناقشتها: 

 انتخاب رئيس جديد للمجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات والمسئوليات: .1
يس المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات والمـسئوليات بعد تعيين األـستاذ/مؤمن مختار رئيس  في ـضوء خلو منـصب رئ

مجلس اإلدارة والعضــو المنتدب لشــركة مصــر للتأمين خلفا لألســتاذ/حســين عطا هللا الرئيس الســابق للشــركة ورئيس  
الســادة أعضــاء المجلس التنفيذي على   فقد وافق المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات والمســئوليات الســابق باالتحاد،

فتح باب الترشـيح لمدة أسـبوع لمنصـب رئيس المجلس، وذلك للمدة المتبقية حيث بدأ المجلس التنفيذي دورته الحالية 

 .2018)ألربع سنوات( من بداية سنه 

والعضــو   المنتدب لشــركة  وحيث أنه لم يرد لالتحاد ســوى ترشــيح وحيد لألســتاذ/مؤمن مختار رئيس مجلس اإلدارة  
 مصر للتأمين، فقد فاز سيادته بالتزكية بمنصب رئيس المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات والمسئوليات.

 عرض مشروع وثيقة التأمين اإلجباري من المسئولية المهنية لألطباء: .2

لتي اعدتـها اللجـنة الـعامة ، بالنســــــبة لمشـــــروع الوثيـقة أعاله وا2018في ضـــــوء ما انتهى الـيه المجلس خالل عام 

/حوادث، باإلـضافة الى تفويض  204لتأمينات الحوادث المتنوعة اـسترـشادا بالوثيقة االختيارية الـصادرة بالمنـشور رقم  
اللجنة بدراســة مالحظات شــركات التأمين وإرســال مشــروع الوثيقة في صــورتها النهائية للهيئة العامة للرقابة المالية 

 اذ اإلجراءات الالزمة نحو تفعيلها إجباريا.للموافقة عليها واتخ
عرض على المجلس التنفيذي اإلجراءات التي تمت في هذا الـشأن، من قيام لجنه الحوادث بدراـسة المالحظات وارـسال 
مشــروع الوثيقة للهيئة والتي بدورها ابدت بعض المالحظات عليها وتم دراســتها من قبل اللجنة وإعادة إرســالها مرة  

ــري أخرى لله ــور االتحاد المص ــدر منش ــروع الوثيقة على ان يتم تطبيقه اختياريا وص يئة حيث وافقت الهيئة على مش

 الخاص بتعميم الوثيقة على الشركات األعضاء باالتحاد. 2019/  29/12( بتاريخ 227للتأمين رقم )

 إعادة النظر في ملحق الشغب واالضطرابات األهلية واالضطرابات العمالية:  .3
ب عرض عل ات الحريق من إعـادة النظر في ملحق الشــــــغ أميـن ة لـت اـم ة الـع ه اللجـن ا انتهـت إلـي ذي ـم ى المجلس التنفـي

واالـضطرابات األهلية واالـضطرابات العمالية وذلك بإـضافة تعريف للـشغب. ونظرا العتراض العديد من أعـضاء المجلس 
ــواء من جانب الع ــتقرار ســ ــتنادا إلى أن الملحق الحالي يتمتع باالســ مالء أو معيدي التأمين، رأى المجلس عرض اســ

 المشروع على اللجنة العامة إلعادة التأمين للدراسة واستطالع رأى معيدي التأمين بالنسبة لتعديل الملحق.
وفى ضـــوء دراســـة اللجنة العامة إلعادة التأمين، أوصـــت اللجنة باإلبقاء على الملحق كما هو، خاصـــة في ظل وجود  

تقر بين الـسوق المصـري وـسوق    تغطيات بديلة متخصـصـة ياـسي، عالوة على أن الوضـع مـس ضـمن تغطيات العنف الـس
إعادة التأمين وال توجد ـشكوى من معيدي التأمين أو من ـشركات التأمين العاملة بالـسوق المصـري، في حين أن تعديل  

 الملحق في الوقت الحالي قد يتسبب في حدوث خالف مع شركات إعادة التأمين.
السـادة األعضـاء إلى وجود بعض المصـطلحات تحتاج إلى مراجعتها من الناحية القانونية واللغوية لتتناسـب كما أشـار 

 مع الواقع الحالي.

وقد أســـفرت مناقشـــات المجلس التنفيذي عن الموافقة على توصـــية اللجنة العامة إلعادة التأمين مع األخذ بالرأي في  
 القانونية واللغوية بما ال يخل باإلطار العام المتفق عليه للملحق.مراجعة الملحق من الناحية 
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 دراسة األسس الفنية السليمة لالكتتاب وتسويه التعويضات ودليل االكتتاب في تأمينات الحريق: .4
عرض على المجلس التنفيذي ما انتهت إليه اللجنة العامة لتأمينات الحريق، من وضــــع الضــــوابط واألســــس الفنية  

 في االكتتاب وتسوية التعويضات، وذلك لضمها إلى دليل االكتتاب في تأمينات الحريق. السليمة
وقد أـشاد المجلس بمجهودات اللجنة وطلب ارـسال تلك االـسس الى الـشركات للمـساهمة في رفع كفاءة مكتتبي التأمين، 

املين بســوق التأمين ولكن وأشــار الســادة أعضــاء المجلس الى أهمية عقد ندوات لعرض هذا الموضــوع ليس فقط للع
 يجب أن يمتد ذلك للعمالء بالمناطق الصناعية.  

وقد أـسفرت مناقـشات المجلس التنفيذي عن أهمية التجهيز لعده ندوات واـستغالل الحـساب المتوفر تحت مـسمى الوقاية  
من الحريق لدى االتحاد المـصري للتأمين لتغطية تكلفة هذه الندوات، على ان يتم اختيار مكان لالنعقاد فى أحد المناطق 

ــناعية مع دعوة كبار ال ــافة الى القريبة من المناطق الص عمالء لرفع الوعي التأميني بأهمية الوقاية من الحريق، باإلض
دعوه الخبراء المتخصــصــين ومعيدي التأمين لرفع الوعي بالنواحي الفنية لالكتتاب عند مكتتبي التأمين بالســوق، وتم  

 .تكليف االمانة العامة باالتحاد باتخاذ الالزم نحو تنفيذ ذلك
تأمينات الحريق الذي أعدته اللجنة العامة لتأمينات الحريق الى وضــع األســس والمعايير  هذا ويهدف دليل االكتتاب في  

ــدارها وذلك بهدف االرتقاء   ــاس لالكتتاب في وثيقة التأمين التي يقوم بإصــ ــليمة التي توفر لمكتتب التأمين األســ الســ
ر وتصــنيف األخطار في نشــاط بمســتوى مكتتب التأمين من خالل وضــع مجموعة من المعايير للقبول والرفض لألخطا

االكتتاب لتأمين الممتلكات بشـكل سـليم وذلك من خالل وضـع كل خطر في الفئة المناسـبة لدرجه خطورته وتحديد حدود 
االحتفاظ لتجنب األخطار المركزة  ، وقد قامت اللجنة بدراـسة المالحظات الواردة من الـشركات واـستيفاء المناـسب منها  

 كات للعمل بها.تمهيداً لإلرسال للشر

وانتهى المجلس إلى توجيه الشــكر للجنة العامة لتأمينات الحريق على الجهد المبذول في إعداد هذا الدليل، على أن يتم  
 عمل ندوة خاصة لشرح هذا الدليل ويتم دعوة المختصين بشركات التأمين للحضور.

 كة إدارة برامج عالج طبي(:إعداد عقد إدارة وثائق تأمين طبي )من خالل شبكة طبية تابعة لشر .5
تم عرض العقد على المجلس التنفيذي  لتأمينات الممتلكات والمـسئوليات حيث تقرر أهمية الوقوف على رأى الـشركات 
أوالً  وقد تم إعادة عرض الموضـــــوع على المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات والمســـــئوليات، حيث أثار الســـــادة 

دراســـة هذا العقد خاصـــة في ظل قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بإرســـال عقد األعضـــاء تســـاؤل حول مدى جدوى  

( إلدارة وثائق التأمين الطبي وتلزم الشـــركات   TPA)   لشـــركات التأمين للتعامل مع شـــركات إدارة الرعاية الصـــحية
  مت بها اللجنة .بالعمل به ،  وطلب السادة األعضاء إعداد مقارنة بين العقدين إليضاح اإلضافات التي قا

ــروع عقد إدارة وثائق   ــة مش ــأن دراس ــحية بش عرض على المجلس التنفيذي ما انتهت إليه اللجنة العامة للرعاية الص

ــحية   ــركة إدارة برامج الرعاية الصــ ــبكة طبية تابعة لشــ ( وذلك بعد األخذ في االعتبار  TPAتأمين طبي )من خالل شــ
 مالحظات الشركات.

حول مدى جدوى دراسة هذا العقد خاصة في ظل قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بإرسال   وقد تساءل أعضاء المجلس

( إلدارة وثائق التأمين الطبي وتلزم الـشركات   TPA)   عقد لـشركات التأمين للتعامل مع ـشركات إدارة الرعاية الصـحية
ــاح اإل ــادة األعضــاء إعداد مقارنة بين العقدين إليض ــافات التي قامت بها اللجنة .بالعمل به ،  وطلب الس وقد قامت   ض

 اللجنة بتنفيذ قرار المجلس وانتهت إلى المبررات التالية:

 سنوات. 7في السوق المصري حيث ان العقد المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية منذ  التطور •
تنظيم العالقة بين شـــركات التأمين وشـــركات اإلدارة بما ينعكس بالنفع على إرضـــاء العمالء ومســـتوى الخدمة  •

 المقدمة وتحسين نتائج هذا الفرع التأميني حيث يندرج تحت هذا البند التالي:
 كفاءة شركات اإلدارة وضرورة توافر معايير معينة للتعامل معها.مدى  -
 المدة التي يتم فيها إرسال المطالبات لشركات التأمين. -
 مستوي المراجعة الطبية والمالية. -
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 قوة وثبات مقدمي الخدمة الطبية. -
 التزام جميع األطراف بسداد مستحقات كل طرف في أوقات محددة. -
واإلفصــاح عن نســب الخصــومات الممنوحة من مقدمي الخدمة الطبية إلى شــركات إدارة ضــرورة الشــفافية   -

 الرعاية الصحية.
القدرة على التحكم ومراجعة التعويضـــات والتدقيق الفعلي وتوفير البيانات بأســـرع وقت في اي وقت تطلب  -

 فيه هذه البيانات.

 ف.شهور حفاظا على حقوق جميع األطرا 3تقديم مخالصة نهائية كل  -

 شهر من انتهاء العقد. 12عدم السماح لشركات اإلدارة بإدارة نفس العميل مع شركة تأمين أخرى إال بعد  -

وانتهى المجلس إلى الموافقة على المـشروع المقترح بـشأن دراـسة عقد إدارة وثائق التأمين الطبي على أن يتم إرـساله 
ال مـشروع العقد للهيئة فق د ورد من الهيئة بعض المالحظات التي قامت لجنة الرعاية للهيئة لالعتماد، وفى ضـوء ارـس

  الصحية بدراستها.

 : Sanction Clauseدراسة شرط العقوبات الدولية .6
ــرط  ــافة ش ــال طلب للهيئة العامة للرقابة المالية إلض ــبق لها إرس ــاء والتي س ــركات األعض ــوء طلب إحدى الش في ض
العقوبات إلى وثائق الـتأمين في ضـــــوء طـلب معـيدي الـتأمين ذلك حيث وردت موافقة من الهيئة في بادئ األمر ثم ورد  

ئة طلبوا أما عرض الموضـوع على النائب العام أو خطاب بالرفض بعد ذلك، وفي ضـوء المناقشـة مع المسـئولين بالهي
 العرض على االتحاد.

وفي هذا الـصدد أثار بعض األعـضاء أن هذا الـشرط مطبق في دول االتحاد األوربي والواليات المتحدة األمريكية والدول 
لنائب العام ولم األعضـاء باألمم المتحدة، وقد وردت بعض حاالت تعويضـات ألشـخاص محكوم عليهم وتم إرسـال ذلك ل

ــداد  ــوا سـ ــر قد يرفضـ ــرط بوثائق التأمين المباشـ ــاف معيدي التأمين عدم وجود هذا الشـ يرد أي رد، وفي حالة اكتشـ
 التعويض أو يطلبوا فسخ اتفاقية إعادة التأمين.

حكوم  كما أشـار األعضـاء أن هذا الموضـوع شـائك جداً وخاصـة بالنسـبة لمعيدي التأمين الذين لديهم قوائم بأشـخاص م
عليهم بعقوبات، وفي حالة سـداد الشـركات أيه تعويضـات تتعلق بهؤالء األشـخاص سـتواجه بالرفض من جانب معيدي  

 التأمين. 
كما قامت اللجنة العامة إلعادة التأمين باالتحاد المصـــري للتأمين بدراســـة الموضـــوع حيث أكدت على أهمية إضـــافة    

 اتفاقيات إعادة التأمين لألسباب التالية:شرط العقوبات إلى وثائق التامين وليس فقط 
أن جميع اتفاقيات إعادة التأمين بجميع الشـركات العاملة بالسـوق المصـري تتضـمن شـرط العقوبات طبقا لما هو   •

 منصوص عليه في االتفاقيات الدولية بما في ذلك الحكومة المصرية.
ــركات إعادة التأمين لتجنب دفع غرامات وعقوبات عليها نتيجة   • ــرط مفروض على شـ ــرط العقوبات هو شـ أن شـ

 أو اتفاقيات دولية. قوانينانتهاك 
من   الممنوحةأن حذف هذا الشــرط من وثائق التأمين قد يترتب عليه فجوة بين التغطية المقدمة للعميل والتغطية   •

 التأمين. قبل معيدي
ينص شـــــرط العقوـبات الموجود في اتـفاقـيات إـعادة الـتأمين على التزام شـــــرـكة الـتأمين بـعدم التـعاـمل مع جـهات  •

 الحظرمحظورة وعدم سـداد أيه مسـتحقات تخص هذه األطراف عن طريق تجميد األرصـدة المسـتحقة لحين رفع  
المتحدة أو االتحاد األوروبي أو   عن أياً من الشـــركات أو األفراد المفروض عليهم عقوبات بموجب قرارات األمم

 المملكة المتحدة أو غيرها من المنظمات الدولية المتعارف عليها.
بل   الحظرال يضـر تطبيق هذا الشـرط بحقوق حمله الوثائق حيث إنه ال يتم مصـادرة مسـتحقات المؤمن لهم أثناء   •

 يتم تجميد األرصدة لحين رفع الحظر عن ذلك الشخص.
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ت • ثناء بالوثائق حماية للـشركة من انتهاك قوانين دوليه أو قرارات تصـدرها األمم المتحدة، كما يعد وجود هذا االـس
 يحمى هذا االستثناء من تحمل الشركة تعويضات لن يدفعها معيد التأمين التزاما بتلك القوانين والقرارات الدولية. 

مرفق به مذكرة برأي لجنة إعادة التامين وكذلك   4/8/2019وقد تم إرسال خطاب للهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ  
 القانوني لالتحاد المصري للتأمين في هذا الشأن. الرأي

يتضـــمن الصـــيغة النهائية المعتمدة لشـــرط العقوبات   2019/ 11/9وقد ورد من الهيئة رد على خطاب االتحاد بتاريخ  
الدولية بوثائق التأمين، وعلقت عليه إحدى الشـركات األعضـاء أنه بمراجعة نص الشـرط المعتمد من الهيئة تالحظ أنه  

ة من قبل السـلطات واألجهزة الرسـمية في جمهورية مصـر  قصـر منطوق الشـرط ليكون فقط االلتزام بالعقوبات الصـادر
العربية أو األمم المتحدة وبذلك فإن منطوق الصـيغة النهائية المعتمدة من الهيئة أغفل ذكر أي عقوبات يكون مصـدرها  

ئيسـي في  االتحاد األوروبي أو المملكة المتحدة أو الواليات المتحدة ، كما أن شـركات التأمين المصـرية تتعامل بشـكل ر
ـشأن تغطيات إعادة التأمين الخاـصة بها مع ـشركات أوروبية وإنجليزية وأمريكية، لذلك فإن إغفال ذكر المنظمات لدول 
في نص شـرط العقوبات الدولية سـوف يعرض الشـركات المصـرية إلى صـعوبات جمة حال ترتيب عمليات إعادة تأمين  

معيدي التأمين بالقوانين الصــادرة من الجهات اإلشــرافية التابعين لها )ســواء  اتفاقي أو اختياري( نظراً لحتمية التزام 
في أســـــواقهم )إنجلترا/أوروـبا والوالـيات المتـحدة( في تـعاـقدات إـعادة الـتأمين المبرـمة بين الطرفين ، مـما ســـــيعرض  

ة والمبرمة بين ـشركات الـشركات المـصرية لمخاطر ال يمكن ترتيب اعادة تأمين لها وربما يؤثر ـسلباً على العقود الحالي
 التأمين المصرية ومعيدي التأمين بالدول المذكورة.  

كما أشـار أحد األعضـاء أنه تم بالفعل عرض هذا الشـرط على معيد التأمين الرائد الذي تتعامل معه شـركته وتم رفضـه  
 ع معيدي التأمين.تماماً من قبل معيدي التأمين وبالتالي فأن إضافة هذا الشرط للوثائق سوف يسبب مشاكل م

وبعد المناقشـــة انتهى المجلس إلى تشـــكيل لجنة لمقابلة المســـئولين بالهيئة العامة للرقابة المالية وشـــرح وجهة نظر  
شـركات التأمين حيث انتهى الرأي الى تأجيل تطبيق الشـرط لحين انتهاء الشـركات من التشـاور حول الصـيغة األنسـب 

 ة. والمقبولة بين كافة األطراف المعني

 عرض مشروع وثيقة تأمين النقل البري الشاملة ومشروع وثيقة تأمين النقل البري )أخطار الطريق(: .7
عرض على المجلس ما قامت به اللجنة العامة للتأمين البحري/بضــــائع من إعادة صــــياغة لوثيقة تأمين النقل البري 

د األـخذ في ا ار الطريق( بـع ل البري )أخـط أمين النـق ة ـت ة ووثيـق ــامـل ات الشـــ ات الممتلـك ار جميع مالحـظات شـــــرـك العتـب
 والمسئوليات األعضاء باالتحاد.

وفى ضــوء ارســال    .وانتهى المجلس إلى الموافقة على مشــروعي الوثيقتين على أن يتم إرســالهما للهيئة لالعتماد
ناقشـــة مالحظات مشـــروعي الوثيقتين للهيئة قامت الهيئة بإرســـال مالحظاتها بشـــأن تلك الوثائق وقد قامت اللجنة بم

 الهيئة وإعادة ارسال الوثيقتان مرة اخري للهيئة.

 التعاون بين االتحاد المصري للتأمين واالتحاد المصري للغرف السياحية: .8
يد رئيس االتحاد المصـري  ترك بين االتحاد المصـري للتأمين بحضـور الـس عرض على المجلس ما تم في االجتماع المـش

ــق والبحري/وحدات( من جهة واالتحاد المصري للتأمين ورؤساء ونواب اللجان   ــ ــ ــ ــوادث والحري الفنية المختصة )الحــ
للغرف الســياحية ممثالً في رئيس االتحاد لمناقشــة المشــاكل التي تعاني منها شــركات الســياحة والمتعلقة بالتغطيات 

أمينـية والعـمل على توقيع بروتوكول تـعاون بين قـطاع الـتأمين المصـــــري وقـطاع الســــــي اـحة بغرض دعم وتحقيق  الـت
 المصلحة العامة لقطاعي السياحة والتأمين المصري بما يحقق صالح اقتصادنا القومي.

هذا وقد تم إثارة المشـــاكل التي تواجه قطاع الســـياحة والمطلوب دراســـتها من االتحاد المصـــري للتأمين على النحو 
 التالي:

ــتثناءات بما    تغطية • ــكل الوثيقة وتعريف األخطار المغطاة واالس جميع األخطار على الفنادق والعمل على توحيد ش
 في ذلك تغطية األخطار الطبيعية.
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موـضوع الكوارث الطبيعية وخاـصة مـشكلة تغطية األمطار الـشديدة في ظل إنها أـصبحت متكررة كثيرا في ـسواحل   •
 البحر األحمر وشرم الشيخ والغردقة.

الفنادق في التغطية التأمينية تهتم بأهمية إعادة األصـــول إلى حالتها األصـــلية قبل وقوع حادث دون النظر   معظم •
 إلى الحصول على تكلفة مخصوم منها اإلهالك. 

ــيح • ــبة    توض ــئوليات بالنس ــبة للفنادق حيث أن معظم الفنادق لديها تغطيات المس ــئوليات بالنس طريقة تغطية المس
ختلف من دولة إلى أخرى وتختلف عند التطبيق بالنســبة للقانون المصــري والمحاكم المصــرية،  لألجانب والتي ت

 لذا نقترح أن يتم توفير تغطية دولية للتقليل من هذه المشكلة.
 تغطية إضافية لتشمل التعاقدات السياحية مع الشركات األجنبية. توفير •
 ت.آليه صرف التعويض لكل الفنادق لتسهيل اإلجراءا توحيد •
وفيـما يخص ـتأمين المراـكب الـعائـمة والبواخر الســــــياحـية )الرحالت اـلداخلـية( ـفإن بعض شـــــرـكات الـتأمين تقـبل   •

  بتغطيةبتغطية تأمين المراكب خالل فترة التوقف الخاصــة باإلصــالح أو التجديد في حين أن الشــركات التي تقبل  

مركب فندقي ويقوم اتحاد الســـياحة 290مصـــر  المراكب ترفض التأمين في فترة التجديد للمركب، وأنه يوجد في
 حالياً بإعادة تصنيف الفنادق حتى يرتقي بالجودة والمواصفات العالمية.

 وقد انتهت المناقشات إلى ما يلي:
ــياحية ومدى إمكانية    قيام • ــاملة للفنادق والقرى الســ ــة الوثيقة الشــ اللجنة العامة لتأمينات الحريق بإعادة دراســ

 ة األصول بالوثيقة تجنبا لتطبيق شرط النسبية.إضافة نسبة على قيم
قـيام اللجـنة الـعامة لـتأميـنات الحوادث المتنوعة بإعادة النظر في تغطـية المســـــئولـيات الواردة بالوثيـقة الشـــــامـلة  •

التأميني للحوادث الـشخـصية على الـسائحين الوافدين إلى جمهورية مـصر العربية والـسابق إعداده من   والبرنامج

 .2013 اللجنة عام
ــكلة تغطية المراكب على القزق والمراكب   • ــة مش   المتوقفةقيام اللجنة العامة للتأمين البحري/وحدات بإعادة دراس

 عن التشغيل وإعداد اختصار لشروط البحري الموحدة وإرسالها إلى االتحاد المصري للغرف السياحية.
ن لدراســـة مدى إمكانية تغطية األمطار الشـــديدة أو قيام اللجنة العامة إلعادة التأمين بالتفاوض مع معيدي التأمي •

إضــافة حد أقصــي لها بكل وثيقة يتناســب مع مبلغ تامين األخطار الطبيعية في الوثيقة الشــاملة للفنادق والقرى 
 السياحية.

 وقد قامت اللجان الفنية بالدراسة بالفعل وتوصلت للتالي:
 الـصادرةعرـضت مذكرة اللجنة العامة لتأمينات الحريق بإعادة دراـسة الوثيقة الـشاملة للفنادق والقرى الـسياحية،  •

% على قيمة  15% إلى 10، ومدى إمكانية إضــافة نســبة من  3/9/2006( بتاريخ  848بمنشــور حريق رقم )
 لوثيقة الشاملة. األصول بالوثيقة، واقترحت اللجنة إضافة بعض التعديالت عليها وتطوير ا

ــال إلى الهيـئة الـعاـمة  وـقد انتهى المجلس التنفـيذي إلى الموافـقة على التـعديالت المقترـحة، وـقد تم ـبالفـعل اإلرســـ
للرقابة المالية حيث قامت الهيئة باعتماد الوثيقة مع وضـع بعض التعديالت وتم ارسـال الوثيقة لشـركات التأمين 

 مصري للتأمين بعد اخذ التعديالت المطلوبة في االعتبار.األعضاء باالتحاد بمنشور االتحاد ال
ــت مذكرة اللجنة العامة لتأمينات الحوادث المتنوعة  كما • ــئولياتبخصـــوص إعادة النظر في تغطيات    عرضـ  المسـ

بوثيقة الفنادق والقرى الســياحية وكذلك البرنامج التأميني من الحوادث الشــخصــية على الســائحين الوافدين الى 

 ، واقترحت اللجنة ما يلي: 2014بق اعداده من اللجنة وصدر بمنشور حوادث عام مصر والسا
ان تـصدر وثيقة متخـصـصة للمـسئوليات حتى يحـصل المؤمن له على حقه عند اـستحقاق التعويض في أـسرع   -

 وقت بشفافية ووضوح.
اعادت اللجنة دراســة البرنامج التأميني للحوادث الشــخصــية على الســائحين الوافدين الى جمهورية مصــر   -

ــور رقم   ــادر بمنش ورأت    19/2/2014بتاريخ    220العربية المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية والص

ــابق تحديده ب  ول االتحاد األوروبي التي  دوالر أمريكي تم تحديده مقارنة بد  50,000ان مبلغ التأمين الســ
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دوالر، وبنــاء عليــه انتهــت اللجنــة الى التــأكيــد على   50,000يورو والـذي يعــادل ال    30,000تفرض  
البرنامج التأميني الســـابق اعداده واعتماده من الهيئة ويترك تحديد الســـعر واضـــافة تغطيات إضـــافية لكل 

 شركة حسب السياسة االكتتابية الخاصة بها.
أنها تقوم بتوفير جميع التغطيات التأمينية الالزمة الخاصة بنشاط   لجنة العامة للتأمين البحري/وحداتكما أكدت ال •

ــانات   ــيانتها أو رفعها في األحواض وترس ــغيلها أو ص ــواء أثناء تش ــر العربية س ــفن العاملة بجمهورية مص الس
ي تضـعها شـركات التأمين في هذا اإلصـالح وكذا المسـئوليات المتعلقة بها، في ضـوء الشـروط واالشـتراطات الت

عن دور أـندـية الحـماـية   2018كـما اشـــــارت اللجـنة الى اـلدراســـــة المتـكامـلة التي أـعدتـها ـعام     الخصـــــوص.
 والتعويض في تغطية مسئوليات مالك السفن.

ــمن ما   ــياحية يتض ــري للغرف الس قامت به لجان وانتهى المجلس إلى تكليف األمانة العامة بإعداد خطاب لالتحاد المص
 تأمين الحريق والحوادث والبحري رداً على االستفسارات واالقتراحات المثارة منهم في هذا الشأن.

 عرض ما انتهت اليه اللجنة المشكلة بشأن تشكيل اللجان الفنية: .9

للجان بشــأن تشــكيل ا  2019/ 24/7عرض على المجلس التنفيذي ما انتهت اليه اللجنة المشــكلة في اجتماعها بتاريخ  
 الفنية وذلك على النحو التالي: 

 تشكيل لجنه المعاينة وتقدير االخطار: . أ
أكد المجلس اهمية اختيار أعضــاء هذه اللجنة من الخبراء في هذا المجال ويكونوا من خريجي كلية الهندســة  

ــوابط لمنع الحرائق حيث انت ــع قواعد وضـ ــالهم بالدفاع المدني وعمل بروتوكول تعاون معهم لوضـ هت  التصـ
 اللجنة المشكلة الى تشكيل هذه اللجنة.

 تشكيل اللجنة العامة للتأمينات الزراعيــة باالتحاد: .ب
أكد المجلس على أهمية اختيار أعضـاء هذه اللجنة ممن لديهم خبرة في فرع الحوادث المتنوعة ويكون لديهم 

 اللجنة.مهارات اللغة اإلنجليزية، حيث انتهت اللجنة المشكلة إلى تشكيل هذه 
 استكمال عضوية اللجنة العامة لتأمينات السيارات باالتحاد: .ج

وافق المجلس على اســتمرار األســتاذ/إبراهيم لبيب )المدير التنفيذي لمجمعة المصــرية للتأمين اإلجباري عن 
ــيارات كما تم   ــئة عن حوادث المركبات( كرئيس للجنة العامة لتأمينات الس ــئولية المدنية الناش ــتكمال المس اس

 عضوية اللجنة من األعضاء المرشحين من الشركات.
 استكمال عضوية اللجنة العامة للتأمين البحري/بضائع باالتحاد:  .د

وافق المجلس على اـستمرار األـستاذ/حـسنى مـشرف كرئيس للجنة نظراً لخبرته الكبيرة في مجال عمل اللجنة 

 اللجنة من األعضاء المرشحين من الشركات.كما تم استكمال عضوية  IUMIباإلضافة لعضويته في ال 
 استكمال عضوية اللجنة العامة لتأمينات الحريق: . ه

 تم استكمال عضوية اللجنة من األعضاء المرشحين من الشركات.

 التعديالت المقترحة لملحق فقد اإليراد في تأمينات الحريق: .10
ــة لتعديل الحريقعرض على المجلس ما قامت به اللجنة العامة لتأمينات   ملحق تأمين فقد األرباح اإلجمالية   من دراسـ

 الناتجة عن فقد اإليراد.
 في الملحق ما يلي:  حيث شملت أهم التعديالت المقترحة

ملحق تأمين خســـائر األرباح االجمالية الناتجة عن فقد أو نقص االيراد بالنســـبة للمشـــروعات الصـــناعية  . أ
 وغير الصناعية.

 ح اإلجمالية الناتجة عن فقد أو نقص اإليراد للمشروعات الصناعية المتكاملة.تأمين خسائر األربا .ب
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وقد أســفرت مناقشــات أعضــاء المجلس ان التعديالت المقترحة قد تؤدى إلى أثار ســلبية وخاصــة في ضــوء انخفاض 
صـــري، وانتهى  أســـعار فرع الحريق وارتفاع العموالت والتي أدت الى أن نتائج ســـيئة جدا لفرع الحريق بالســـوق الم

 الرأي إلى إرسال ملحق فقد اإليراد بعد أضافه التعديالت المقترحة إلى الشركات األعضاء إلبداء مالحظاتها.

وقد انتهى المجلس إلى قيام اللجنة العامة لتأمينات الحريق باســـتكمال دراســـة مالحظات الشـــركات لعرض الملحق في  
 ي.صيغته النهائية على المجلس التنفيذي مرة اخر

 مشروع إنشاء مجمعة لتأمين األخطار الطبيعية: .11
عرض على المجلس الـمذكرة المـقدـمة من اللجـنة المشـــــكـلة من المجلس التنفـيذي لـتأميـنات الممتلـكات والمســـــئولـيات 
لدراـسة األخطار الطبيعية والية إنـشاء مجمعة لتأمين األخطار الطبيعية واعداد مـشروع النظام األـساـسي للمجمعة وذلك 

ـشملت العديد من محافظات جمهورية مـصر العربية وما تحقق  في ـضوء زيادة وتكرارية تحقق األخطار الطبيعية والتي  
 من خسائر كبيرة نتيجة للعاصفة الشديدة واألمطار الغزيرة على هذه المحافظات خالل السنوات القليلة الماضية.

 وقد ناقش السادة أعضاء المجلس التنفيذي الموضوع، حيث أسفرت المناقشات عما يلي:
ه إنشـاء هذه المجمعة هي وضـع آليه واضـحة سـواء للقبول أو األسـعار لتشـجيع المشـكلة األسـاسـية التي تواج •

الشركات األجنبية التي لها شركــــــــات قابضــــــة بالخــارج للمشاركة في هذه المجمعة على الرغم من وجود برامج  
 إعادة تأمين لديها لهذه األخطار من الشركات األم )القابضة(.

هذه المجمعة باالـسترـشاد بالتجارب الناجحة في العالم العربي مثل ـصندوق أخطار ـضرورة مراجعه آليه العمل في   •
 الحروب.

لحين إنشــاء المجمعة يجب على شــركات التأمين تكوين رصــيد لديها لتغطية األخطار الطبيعية فقط بفصــل قســط  •
جمعة، ونظراً لـض لة  ملحق األخطار الطبيعية عن قـسط التغطية األـصلية في حـساب مـستقل ليكون نواة إلنـشاء الم

 أسعار تغطيه 
الحريق واإلخطار اإلضــافية، فإنه يجب فصــل أســعار وتحمالت تغطية األخطار الطبيعية عن ســعر وتحمل خطر  •

 الحريق واألخطار اإلضافية.
الدراـسة توـضح االنتهاء من إعداد النظام األـساـسي وطريقة التـسعير المقترحة، وأن عدم توافق جميع الـشركات    •

ـشاء المجمعة ال يمنع من إنـشائها، ولكن يجب أن تلزم الهيئة العامة للرقابة المالية جميع الـشركات بفـصل  على إن
قســط تغطية األخطار الطبيعية عن التغطية األصــلية ليكون نواة إلنشــاء المجمعة وفى حالة الحاجة إلى احتياطي  

 .اب الوقاية من الحريقبعد ذلك لعدم كفاية القسط المحصل فأنه يمكن دعم المجمعة من حس
 وبعد المناقشة انتهى المجلس إلى الموافقة على ما يلي:

المشـروع المقترح للنظام األسـاسـي للمجمعة المصـرية لتأمين األخطار الطبيعية وما انتهت إليه اللجنة المشـكلة  •
 من إجراءات إلنشاء مجمعه األخطار الطبيعية.

ة مرفق به ما انتهت إليه اللجنة المشـــكلة من دراســـة إنشـــاء مجمعة  إرســـال خطاب للهيئة العامة للرقابة المالي •
األخطار الطبيعية وفقا للنظام األســاســي الخاص بها مع أهمية إلزام جميع الشــركات بفصــل قســط تغطية األخطار 

 الطبيعية عن التغطية األصلية.
لمجلس التنفيذي لمقابلة  يمكن إضــافة هذا الموضــوع للموضــوعات التي ســيتم طرحها من الوفد المشــكل من ا •

 المسئولين بالهيئة العامة للرقابة المالية.

هذا وقد تم ارســـال خطاب للهيئة بما انتهت اليه اللجنة المشـــكلة من دراســـة والمشـــروع المقترح للنظام األســـاســـي 
األســاســي وتم دراســتها من للمجمعة المصــرية لتأمين األخطار الطبيعية حيث ورد رد الهيئة بمالحظاتها على النظام 

 اللجنة المشكلة.
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 عرض تقارير اللجان الفنية للممتلكات والمسئوليات النصف سنوية:  .12
على المجلس التنفيذي تقارير أعمال اللجان الفنية لتأمينات الممتلكات والمـسئوليات، وقد أـشاد الـسادة األعـضاء   عرض

 بالتقارير المجمعة لكل اللجان المنبثقة عن المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات والمسئوليات. 

 ومسئوليات.وقد أقر السادة األعضاء تقارير أعمال اللجان الفنية ممتلكات  هذا
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   تكوين األموال:عمليات األشخاص ورابعا: تقرير اجمللس التنفيذي لتأمينات 
ـناقش خاللـها   2019( على ـمدار ـعام  2عـقد المجلس التنفـيذي لـتأميـنات األشــــــخاص وعملـيات تكوين االموال اجتـماـعان )

ذا وجاء بهذه العديد من الموضــــوعات المتعلقة بأهم القرارات واإلجراءات الخاصــــة بصــــناعة تأمينات الحياة بأنواعها، ه
 االجتماعات التالي: 

 دراسة عقدي تأمين حيـــاه جماعي على السادة العاملين والسادة الالعبين التابعين لالتحادات الرياضية: .1
ــة وإعداد عقدي تأمين حياة جماعي أحدهما يخص   في ضـــوء انتهاء اللجنة العامة لتأمينات الحياة الجماعية من دراسـ

اة الـعاملين، فـقد تم عرض العـقدين على  الالعبين المنتمين ألـحد االتـحادات الرـياضــــــية واألخر يخص الـتأمين على حـي
ل واـلذي أـبدى بعض المالحـظات، كـما اوضـــــح ان ـهذه المجلس التنفـيذي لـتأميـنات األشــــــخاص وعملـيات تكوين االموا

العقود نمطية ومن العقود متناهية الصـغر التي لها طبيعة خاصـة وهي اسـترشـادية للشـركات ويحق لكل شـركة تعديلها 
 والحصول على موافقة الهيئة عليها. 

 إجرائهاظات والتعديالت التي تم  وقد قامت اللجنة بدراـسة مالحظات الـسادة أعـضاء المجلس التنفيذي والرد على المالح
واعادة العرض على المجلس التنفيذي حيث وافق الســــادة أعضــــاء المجلس على العقود في صــــورتها النهائية، وتم  

 ارسالها الى الهيئة العامة للرقابة المالية.
 منشورين.وافقت الهيئة على مشروعي العقدين وتم ارسال العقدين للشركات األعضاء بالمجلس في 

 اللجنة العامة لتأمينات رعاية الصحية بشأن دراسة عقد إدارة برامج التأمين الطبي: عرض مذكرة .2
تم عرض مذكرة اللجنة العامة لتأمينات الرعاية الصــحية بشــأن دراســة عقد إدارة برامج التأمين الطبي على المجلس 

 قاط التالية:التنفيذي لتأمينات األشخاص وتكوين االموال، حيث تناولت المذكرة الن
عرض العـقد على المجلس التنفـيذي  لـتأميـنات الممتلـكات والمســـــئولـيات حـيث تقرر أهمـية الوقوف على رأى  تم •

الشـــركات أوالً  وقد تم إعادة عرض الموضـــوع على المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات والمســـئوليات، حيث 
العقد خاصـة في ظل قيام الهيئة العامة للرقابة المالية أثار السـادة األعضـاء تسـاؤل حول مدى جدوى دراسـة هذا  

( إلدارة وثائق التأمين الطبي   TPA)  بإرســال عقد لشــركات التأمين للتعامل مع شــركات إدارة الرعاية الصــحية
وتلزم الـشركات بالعمل به ،  وطلب الـسادة األعـضاء إعداد مقارنة بين العقدين إليـضاح اإلـضافات التي قامت بها 

  جنة.الل
ــة عقد إدارة وثائق التأمين الطبي والمقارنة مع العقد الوارد من الهيئة العامة للرقابة    اللجنة  قامت • بإعادة دراســ

المالية حيث تبين الغرض من إعادة النظر ومراجعه اللجنة في ضـوء عقد الهيئة وهو تحديث عقد شـركات إدارة 

ــحية  )   ــع  ( إلدارة وثائق التأمين ال  TPAالرعاية الصـ ــوق ووضـ ــب مع المتغيرات الجديدة بالسـ طبي بما يتناسـ
المعايير الالزمة لتقنين العقد المذكور والتوـضيح المفـصل لمـسئوليات والتزامات وواجبات أطراف العقد وبالنـسبة  
للمصــطلحات والمختصــرات باللغة االنجليزية والواردة بالعقد فهي جميعها مصــطلحات متعارف عليها في ســوق  

 بي  وقد قامت اللجنة بترجمتها إلزالة اللبس واالكتفاء بالمصطلحات العربية فقط.التأمين الط

( إلدارة وثائق التأمين   TPAوقد أوضـــحت اللجنة أن الغرض من تعديل عقد شـــركات إدارة الرعاية الصـــحية ) 
 الطبي وهي:

o سنوات. 7في السوق المصري حيث ان العقد المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية منذ  التطور 
o العالقة بين شـركات التأمين وشـركات اإلدارة بما ينعكس بالنفع على إرضـاء العمالء ومسـتوى الخدمة   تنظيم

 المقدمة وتحسين نتائج هذا الفرع التأميني حيث يندرج تحت هذا البند التالي:
 كفاءة شركات اإلدارة وضرورة توافر معايير معينة للتعامل معها.مدى  -
 المدة التي يتم فيها إرسال المطالبات لشركات التأمين. -
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 مستوي المراجعة الطبية والمالية. -
 قوة وثبات مقدمي الخدمة الطبية. -
 التزام جميع األطراف بسداد مستحقات كل طرف في أوقات محددة. -
عن نـسب الخـصومات الممنوحة من مقدمي الخدمة الطبية إلى ـشركات إدارة ـضرورة الـشفافية واإلفـصاح   -

 الرعاية الصحية.
الـقدرة على التحكم ومراجـعة التعويضـــــات والـتدقيق الفعلي وتوفير البـياـنات ـبأســـــرع وـقت في اي وقت   -

 تطلب فيه هذه البيانات.

 شهور حفاظا على حقوق جميع األطراف. 3تقديم مخالصة نهائية كل  -

شــهر من انتهاء    12الســماح لشــركات اإلدارة بإدارة نفس العميل مع شــركة تأمين أخرى إال بعد  عدم  -
 العقد.

وقد انتهى رأي المجلس التنفيذي لتأمينات األشــخاص وتكوين االموال الى الموافقة على العقد المعد من اللجنة العامة 
ســـادة األعضـــاء وإرســـاله للهيئة العامة للرقابة المالية لتأمينات الرعاية الصـــحية بعد إجراء التعديالت المثارة من ال

 لالعتماد.

 :    Payroll Cardإعداد عقد تأمين حياة جماعي مؤقت على حياة السادة عمالء الـــــــ .3
ت لعمالء الفيزات  اة جمـاعي مؤـق د حـي ة من إعـداد عـق اة الجمـاعـي ات الحـي أميـن ة العـامـة لـت في ضـــــوء انتهـاء اللجـن

Payroll Card  :وارساله للشركات إلبداء الرأي وعدم ورود إيه مالحظات عليه، فقد تم إيضاح ما يلي 
ان الغرض من اعداد العقد هو إتاحة اإلمكانية للبنوك بإعطاء العميل إمكانية ـسحب جزء من المرتب قبل إضـافته   •

مما يشـــجع العمالء على اســـتخدام  Payroll Cardللحســـاب الخاص به وهو ما يعتبر ميزة إضـــافية لعمالء  
 بطاقات الفيزا وهي ميزة تنافسية بين البنوك وبعضها البعض.

عـقد يـندرج تـحت عقود الـتأمين المؤـقت وهي تغطـية المؤمن علـيه في ـحاـلة الوـفاة حـيث يتم دفع الجزء أن ـهذا ال •
 المسحوب من الفيزا قبل إضافة المرتب للحساب.

 ألف جنيه.   100أن هذا العقد يعتبر متناهي الصغر الن الحد األقصى له هو  •

 خالل االجتماع على العقد وإرساله إلى الهيئة لالعتماد. وبعد المناقشات انتهى الرأي إلى اجراء التعديالت المثارة

 إعداد تصور لنماذج الكتاب اإلحصائي الخاص بالهيئة العامة للرقابة المالية: .4

ــخاص والخبرة االكتوارية لعام   ــوء خطة عمل اللجنة العامة لتأمينات األشـ ــت اللجنة أهمية تطوير    2019في ضـ ناقشـ
الهيئة العامة للرقابة المالية ســنوياً، وذلك بغرض حرص اللجنة علي تحســين نتائج النماذج اإلحصــائية التي تصــدرها  

ــركات تأمينات   ــاكل التي تتعرض لها فروع التأمين على الحياة، وحتى تتمكن شــ فرع تأمين الحياة وإيجاد حلول للمشــ
حيث أن النماذج الحالية األشـخاص وعمليات تكوين االموال من حصـولها على المزيد من البيانات عن أعمال السـوق،  

 .ال تناسب المنتجات المتاحة في سوق التأمين المصري وال تعكس الواقع واألرقام الفعلية للسوق
 : يليوقد تضمنت نماذج الجدول المطورة ما 

 "نماذج وفقاً لقنوات البيع" 

 التالي:جداول ثانوية على النحو  4تنقسم إلى جدولين رئيسين يحتوي كل جدول رئيسي على 
 يختص باآلتي: الجدول األول:

منتجات التأمين على الحياة بدون تأمينات الحياة متناهية الـصغر والتي تم إـصدارها بدون منتج أو وـسيط )أي  . أ
 عن طريق اإلدارة(.

 منتجات التأمين على الحياة بدون المتناهي الصغر والتي تم بيعها من خالل منتج. .ب
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يط حر أو مكتب  منتجات التأمين على   .ج الحياة بدون تأمينات الحياة متناهية الصـغر والتي تم بيعها من خالل وـس
 وساطة تأمينية.

اع البنوك   .د ا من خالل قـط ة الصـــــغر والتي تم بيعـه اهـي اة متـن ات الحـي أميـن دون ـت اة ـب أمين على الحـي ات الـت منتـج
 "التأمين البنكي".

 يختص باآلتي: الجدول الثاني:
 ي الصغر والتي تم إصدارها بدون منتج أو وسيط )إدارة(.منتجات التأمين متناه .أ

 منتجات التأمين متناهي الصغر والتي تم بيعها من خالل منتج. .ب
 منتجات التأمين متناهي الصغر والتي تم بيعها من خالل وسيط حر أو مكتب وساطة. .ج
 منتجات التأمين متناهي الصغر والتي تم بيعها من خالل التأمين البنكي. .د

 وفقاً لنوع التغطية"   "نماذج

  جداول ثانوية على النحو التالي: 8تنقسم إلى جدولين رئيسين يحتوي كل جدول رئيسي على 
تكوين  -مؤـقت   ادـخار  –مختلط    –المؤـقت المتـناقص -يختص بمنتـجات الـتأمين الفردي )المؤـقت  الـجدول األول: -

 الطبي(.–معاش تكميلي -وحدات استثمارية-أموال
تكوين  -مؤقت   ادخار –مختلط    –المؤقت المتناقص  -يختص بمنتجات التأمين الجماعي )المؤقت  الـجدول الثاني: -

 الطبي(. –معاش تكميلي -وحدات استثمارية-أموال

  10وفى نهاية المناقشـات انتهى الرأي إلى التوصـية بإرسـال النماذج إلى الشـركات إلبداء مالحظاتها مع منحها مهلة  
 أيام قبل إرسالها إلى الهيئة لالعتماد.
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 اللجان الفنية التابعة للمجلس التنفيذي لتأمينات املمتلكات واملسئوليات:

 .اللجنة العامة لتأمينات الحريق .1
 .للتأمين البحري/بضائعاللجنة العامة  .2
 .اللجنة العامة للتأمين البحري/وحدات .3
 .اللجنة العامة لتأمينات السيارات .4
 .اللجنة العامة لتأمينات الحوادث المتنوعة .5
 .اللجنة العامة للتأمينات الهندسية .6
  .لجنه المعاينة وتقدير االخطار .7
 .اللجنة العامة للتأمينات الزراعية .8
 .رعاية الصحيةاللجنة العامة لتأمينات ال .9

 .اللجنة العامة إلعادة التأمين .10
 

 :لمجلس التنفيذي لتأمينات األشخاص وعمليات تكوين األموالاللجان الفنية التابعة ل

 اللجنة العامة لتأمينات الحياة الجماعية. .11
 .اللجنة العامة لتأمينات األشخاص والخبرة اإلكتوارية .12

 

 اللجان املشكلة من جملس إدارة االحتاد املصري للتأمني:

 .اللجنة العامة للتأمين متناهي الصغر .13

 .لجنة التأمين المستدام .14

 .لجنة التثقيف المالي والوعي التأميني .15

 .لجنة مسئولي إعداد القوائم المالية بالشركات .16

 لجنة الحاسب األلى ونظم المعلومات. .17
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 العامة لتأمينات احلريق: اللجنة

 أعضاء اللجنة

 الشركة  الصفة باللجنة  االسم

 شركة مصر للتأمين  رئيس اللجنة  األستاذ / عصام منصور عبد العزيز 

 شركة أورينت للتأمين التكافلي  نائب الرئيس  مصطفى األستاذ / وليد سيد 

 شركة الدلتا للتأمين  عضو  عبيد   شكرياألستاذ / سامح 

 التكافلي الشركة المصرية للتأمين   عضو  األستاذ / محمد أنس إسماعيل 

 مصر-للتأمين جي أي جيشركة  عضو  األستاذة / نيفين لبيب 

 التعاوني الجمعية المصرية للتأمين  عضو  األستاذ / سمير خليله جبرائيل 

 شركــة المهندس للتأميـــن  عضو  األستاذ / خالد عبد البصير

 شركة أليانز للتأمين  عضو  األستاذ / أحمد صالحين 

 مصر  -شركة وثاق للتأمين التكافلي   عضو مستمع  حمدي األستاذة / ايمان 

 التكافلي شركة مصر للتأمين   عضو مستمع  األستاذ / مؤمن بدر الدين ذكي 

 الهيئة العامة للرقابة المالية  ممثل الهيئة  األستاذ / هاني صبري

 االتحاد المصري للتأمين   مقرر اللجنة  األستاذة / أسماء نبيل 
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 2019تقرير نشاط اللجنة عن عام 

 إعداد دليل لالكتتاب في تأمينات الحريق: -1
اب   ل لالكتـت داد دلـي ة من إـع ت اللجـن أميـن  فيانتـه ات القبول والرفض    اتـت دف تنظيم عملـي ابالحريق بـه الـخاص   واالكتـت

ــليمة   ــس والمعايير السـ ــع األسـ ــركات التأمين من خالل وضـ ــاس   التيبتأمينات الحريق بشـ توفر لمكتتب التأمين األسـ

 .بإصدارهايقوم  التيوثيقة التأمين  في لالكتتاب
  دليل لالكتتاب في تأمينات الحريق:من إعداد  الهدف

 .لتأمين الممتلكات االكتتابنشاط  فيوضع األسس والمعايير الفنية السليمة  •

 .لألخطاربمستوى مكتتب التأمين من خالل وضع مجموعة من المعايير للقبول والرفض  االرتقاء •

 .الفئة المناسبة لدرجة خطورته فيتصنيف األخطار بشكل سليم وذلك من خالل وضع كل خطر  •

 .المركزةاألخطار  جنباالحتفاظ لتتحديد حدود  •
أســفرت مناقشــات المجلس التنفيذي عن أهمية التجهيز لعده ندوات واســتغالل الحســاب المتوفر تحت مســمى    هذا وقد

أحد   الوقاية من الحريق لدى االتحاد المصـــري للتأمين لتغطية تكلفة هذه الندوات، على ان يتم اختيار مكان لالنعقاد فى
ة من الحريق،   اـي ة الوـق أهمـي أميني ـب ار العمالء لرفع الوعي الـت ة مع دعوة كـب اعـي اطق الصــــــن ة من المـن اطق القريـب المـن
باإلضــافة الى دعوه الخبراء المتخصــصــين ومعيدي التأمين لرفع الوعي بالنواحي الفنية لالكتتاب عند مكتتبي التأمين 

 .باتخاذ الالزم نحو تنفيذ ذلكبالسوق، وتم تكليف االمانة العامة باالتحاد 
توجيه الشــــكر للجنة العامة لتأمينات  و الدليل،الى اعتماد  المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات والمســــئوليات  وانتهى  

الحريق على الجهد المبذول في إعداد هذا الدليل، على أن يتم عمل ندوة خاصة لشرح هذا الدليل ويتم دعوة المختصين 
 ن للحضور.بشركات التأمي

 إعادة النظر في ملحق الشغب واالضطرابات األهلية واإلضرابات العمالية: -2
اللجنة ملحق الشـغب واالضـطرابات األهلية واإلضـرابات العمالية حيث انتهت الى تعديل الملحق الحالي بإضـافة   درسـت

  :اآلتيينص على  والذي  .28/2/2002( بتاريخ 829تعريف الشغب الوارد بمنشور حريق رقم )
يعرف الـشغب قانوناً أنه يـشتمل  اجتماع ثالثة أـشخاص أو أكثر بقـصد القيام بعمل غير مـشروع، على أن  يقـصد بالـشغب

 :التاليةعلى العناصر 

 .ثالثةأعمال الشغب عن  فيأن ال يقل عدد األشخاص المشتركين  •

 .أن يكون لألشخاص المشتركين هدف عام مشترك •

 .تنفيذه فيأن ينفذ هذا الهدف المشترك أو يشرع  •

 .تنفيذ الهدف المشتركأن يتعاون األشخاص فيما بينهم بالقوة على من يحاول منعهم من  •

  .العاديالقوة أو العنف بشكل يرعب الشخص  استعمال •

  2019/ 11/6اجتـماـعه بـتاريخ  فيلـتأميـنات الممتلـكات والمســـــئولـيات  التنفـيذياللجـنة على المجلس   رأىوتم عرض 
اللجنة العامة إلعادة التأمين للدراســــة واســــتطالع رأى معيدي  حيث تم التوصــــية بالعرض على لجنة إعادة التأمين  

 الملحق.التأمين بالنسبة لتعديل 
د  وفى ضـــوء دراســـة اللجنة العامة إلعادة التأمين، أوصـــت اللجنة باإلبقاء على الملحق كما هو، خاصـــة في ظل وجو 

تقر بين الـسوق المصـري وـسوق   ياـسي، عالوة على أن الوضـع مـس تغطيات بديلة متخصـصـة ضـمن تغطيات العنف الـس
إعادة التأمين وال توجد ـشكوى من معيدي التأمين أو من ـشركات التأمين العاملة بالـسوق المصـري، في حين أن تعديل  

 دة التأمين.الملحق في الوقت الحالي قد يتسبب في حدوث خالف مع شركات إعا
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كما أشـار السـادة األعضـاء إلى وجود بعض المصـطلحات تحتاج إلى مراجعتها من الناحية القانونية واللغوية لتتناسـب 
 مع الواقع الحالي.

وقد أســـفرت مناقشـــات المجلس التنفيذي عن الموافقة على توصـــية اللجنة العامة إلعادة التأمين مع األخذ بالرأي في  
 لناحية القانونية واللغوية بما ال يخل باإلطار العام المتفق عليه للملحق.مراجعة الملحق من ا

 من خالل البيانات اإلحصائية الواردة من الشركات: ABI, LM7دراسة التغطيات الخاصة بــــــ  -3

ــ   ــتثناءات والتغطيات   مقارنةبإعداد   وقامت،  ABI, LM7تدارســـت اللجنة مجموعة من التغطيات الخاصـــة بــــــ لالسـ
 :على النحو التاليوذلك اإلضافية الخاصة بهذه التغطيات 

 ABIوثيقة  LM7وثيقة  وجه المقارنة 

 المادية وتوقف النشاط  لألضرار وثيقة التامين الشاملة   وثيقة تامين جميع االخطار  التعريف 

 التغطيات 

 وثيقة تامين جميع االخطار 
عليها ما  تامين ممتلكات مؤمن   -

  – يفقد مصادفة او عن غير قصد 
 فقدان مادي طبيعي، يدمر، يتلف 

مسئولية الشركة )الخسارة،   -
 التدمير، الفقدان( التلف، 

 المادية وتوقف النشاط  لألضرار وثيقة التامين الشاملة  
تامين الممتلكات ومباني مستخدمة من قبل المؤمن له   -

 وتامين فقد االيراد 
 الجزئي عن االعمال( )التوقف الكلي او 

 االستثناءات 
 الي:  االخطار مقسمة 

 االعطال الكهربائية والميكانيكية في المعدات 
 √  √ 

 والبلي( العيوب الكامنة الداخلية  –بنص  )مستثني √  √  التسخين(  التبريد، )البلي، تدهور حالة الممتلكات  

 √  انخفاض سطح االرض 
االنهيارات االرضية /االنزالق   – بنص  )مستثني √ 

 االرضي( 
 انزالق او هبوط التربة 

 √  طائرات او معدات هوائية تسقط من اعلي 
ضمن االخطار المحددة / سقوط   – بنص  )مستثني √ 

 الطائرات   الموجات التضاغطية للطائرات( 

 √  تصادم بين السيارات 
الخسارة التابعة لخسارة محددة   – بنص  )مستثني √ 

 الطرق( ادم السيارات المرخص لها باالستخدام تص

 √  √  زلزال 

 √  √  االفراد المضربون عن العمل 

 √  عاصفة او زوبعة 
االضرار او الخسائر التبعية  –بنص  )مستثني √ 

  – البرد –االمطار –المفتوحة بسبب الرياح   للممتلكات
 الصقيع( 

 √  الممتلكات في مسار التصنيع 
الممتلكات او االنشاءات في مراحل   – بنص  )مستثني √ 

 التركيب( االنشاء او 

 √   اخطار التركيب  √  الممتلكات في مجال االنشاء والبناء 

 االقتصادية الغاليات والمعدات 
 البخار( ط غ انفجار /ض تدمير، فقد،   )خسارة،

 √ 
االضرار او الخسائر التبعية /   – بنص  )مستثني √ 

 الغاليات( السخونة الزائدة في 

  √  الماكينات اثناء الفك والخلع والتركيب

 النقود والشيكات والسبائك  ادوات 
 مالية قابلة للتحويل 

 √  

 √  حيوانات او محاصيل نمو او اخشاب غير مستخدمة 
باعتبار ان الحيوانات من المخاطر   – بنص  √ )مستثني 

المحددة المغطاة بموجب الوثيقة في الجزء الخاص  
 بالتعريف( 

 الخزانات( المياه من المواسير او  )تسرب √  مرابط سفن  ارصفة، دعائم   خزانات، سدود،

  √  الممتلكات في حالة الترانزيت او العبور 

  √  المخطوطات او كتب العمل   المطبوعات او  الوثائق،
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 ABIوثيقة  LM7وثيقة  وجه المقارنة 

الخسارة المترابطة منطقيا من اي نوع او وصف  
 مهما كان 

 √  

 √  الغش او الخداع  االمانة،الخسارة الناتجة عن عدم 
الغش وخيانة االمانة من قبل   – بنص  )مستثني √ 

 له( العاملين التابعين للمؤمن 

 √  √  صحبها العنف او التهديد  إذاالسرقة اال 

عدم الوضوح او الغموض الذي يكتشف اثناء الجرد  
 الدوري( 

 √  

 المصنعية( بالتصميم او  )عيب√  √  تكلفة استبدال او تصويب خامات معيبة

 والنحر(   )الحفرالتعفن  الصدأ،  تأكل،  تلوث،√  √  النحت  بلب، تلوث،  تدنيس، 

 √  والصيانة  تكلفة الحفظ 
 شرط العمال  - شرط: اال بنص /

 التحسينات( /   )الصيانةخاص بالصيانة العمال لمواقع  

 √ التجمد فقط  √  التجميد او التحول لمواد صلبة 

خسائر التدمير او التلف بواسطة العواصف العادية  
 والحصى المصحوبة بالرمال  

 √ ضمن المخاطر المحددة  √ 

المصممة للعمل في   والمعداتالمباني والممتلكات  
 الهواء الطلق /مباني مفتوحة الجوانب 

 √  

ثورة او   أجنبي،خسائر حرب او غزو او عدوان 
 اضطراب 

 √  √ 

 √  √  او المصادرة  التأميم 

التلوث واالشعاعات الناتجة من التلوث او التباين  
 النووية  واالسلحة   اإلشعاعي

 √  √ 

عدد الوثائق الصــادرة البيانات اإلحصــائية  تتضــمن    الوثائق،كما تم مخاطبة الشــركات لطلب بيانات إحصــائية عن تلك 

ــافي ــنوات    وصــ ــوية لمدة ثالث ســ ــددة وتحت التســ ــات المســ ــاط والتعويضــ حتى    1/7/2014الفترة من    فياألقســ

 وجاءت البيانات على النحو التالي: 30/6/2018

 LM7-ABIبيان إحصائي عن وثائق 
 التسوية التعويضات تحت التعويضات المسددة  صافي األقساط  عدد الوثائق  العام  الشركة

AIG 

2015 /2016 34,410,346 34,410,346 5,142,428 20,4697,82 

2016 /2017 383,796,46 383,796,46 908,722 6,092,727 

2017 /2018 30,209,805 30,209,805 2,000 40,878,345 

 46,971,072 6,053,150 64,620,151  اإلجمالي 

 تشب 

2014 /2015 96 7,521,401 1,829,278 2,374,527 

2015 /2016 86 7,353,700 1,211,978 3,284,848 

2016 /2017 63 6,923,921 1,432,658 3,007,487 

2017 /2018 71 5,003,486 695,080,19 6,029,259 

 14,696,121 4,473,914 26,802,508 316 اإلجمالي 

  2,500 4,350,000 40 2018-2014 اروب 

 - 2,500 4,350,000 40 اإلجمالي 

 أليانز 

2016 91 54,169,473 42,068,681 17,000 

2017 105 82,562,671 24,927 851,429 

2018 107 86,233,487 1,235,283 17,592,922 

 18,461,351 43,328,891 222,965,631 303 اإلجمالي 
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 التسوية التعويضات تحت التعويضات المسددة  صافي األقساط  عدد الوثائق  العام  الشركة

 للتأمين  مصر

2014 /2015 637 29,087,072 64,470,936 34,008,630 

2015 /2016 566 29,215,820 21,773,756 15,633,595 

2016 /2017 525 33,291,352 51,859,406 16,800,955 

2017 /2018 487 53,135,518 12,594,029 52,714,728 

 119,157,908 150,698,127 144,729,762 2215 اإلجمالي 

 :دراسة خطاب احدى شركات التأمين بشأن وثيقة التأمين على المتاحف -4
اللجنة من دراـسة مالحظات احدى ـشركات التأمين بـشأن وثيقة التأمين على المتاحف الـسابق إعدادها من اللجنة انتهت  
 ً  .سابقا

دراـسة  ومن منطلق حرص اللجنة على تحقيق الحماية التأمينية للممتلكات فقد تم مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية ل
 اجبارياً.تفعيل الوثيقة إمكانية 

 إعادة النظر في صياغة شروط الوثيقة الشاملة )فنادق وقرى سياحية(: -5
وبحضـور الرئيس ونائب   في ضـوء االجتماع الذي تم بين االتحاد المصـري للتأمين واالتحاد المصـري للغرف السـياحية

ت التي تعاني منها ـشركات  بحري أجـسام ـسفن( لمناقـشة المـشكالال -حوادث  ال -حريق  ال)  لتأمينات  الرئيس للجان الفنية
الســياحة، قامت  الســياحة والمتعلقة بالتغطيات التأمينية والعمل على توقيع بروتوكول تعاون بين قطاع التأمين وقطاع  

( بتاريخ  848بمنشــــور حريق رقم ) الصــــادرةبإعادة دراســــة الوثيقة الشــــاملة للفنادق والقرى الســــياحية،  اللجنة 
ــاـفة نســــــبة3/9/2006 وتم ادـخال بعض % على قيـمة األصـــــول ـبالوثيـقة،  15% إلى  10 من  ، وـمدى إمـكانـية إضـــ

ــركات على  ــة مالحظات الشــ وانتهى المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات   التعديالتالتعديالت على الوثيقة وتم دراســ
  لالعتماد.وتم االرسال إلى الهيئة العامة للرقابة المالية ديالت المقترحة سئوليات إلى الموافقة على التعموال

ــركات التأمين  ــال الوثيقة لشــ ــع بعض التعديالت وتم ارســ قامت الهيئة العامة للرقابة المالية باعتماد الوثيقة مع وضــ
  بعد اخذ التعديالت المطلوبة في االعتبار.بمنشور االتحاد المصري للتأمين األعضاء باالتحاد 

 حادث حريق:إعادة النظر في الشروط الخاصة بملحق فقد اإليراد الناتج عن  -6
حريق الوارد بالتعريفة االســترشــادية  القامت اللجنة بإعادة النظر في الشــروط الخاصــة بملحق فقد اإليراد عن حادث  

 وإدخال بعض التعديالت وتم العرض على المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات والمسئوليات.

ات الخاصـــــة بتأمين الحريق لزيادة الوعي دراســـــة إعداد برنامج تدريبي يتضـــــمن مجموعة من ورش العـمل والـندو -7
 التأميني:

ــة بتأمين الحريق بهدف زيادة الوعى التأميني   ــة إعداد مجموعة من ورش العمل والندوات الخاصـ قامت اللجنة بدراسـ
دت   ة  لفرع الحريق وأـب اءات نظراً النخـفاض الوعى  اللجـن ذه اللـق د ـه ا لعـق دادـه ل أكبر  باســـــتـع ذى يمـث أمين الحريق واـل ـت

ة، حيث أن هناك شــريحة كبيرة من العمالء ليســت على دراية  األخير  الفترةالتحديات التي تواجه شــركات التأمين خالل  
كافية بأهمية التأمين على الممتلكات ضـــد حوادث الحريق ، باإلضـــافة إلى التعريف بأنواع التغطيات المتاحة بســـوق  

 التأمين المصري التي تحمى الممتلكات وتعوض عن الخسائر واألضرار المادية الناتجـة عن أخطار الحريق.
 قترحت اللجنة أن يتضمن البرنامج التدريبي النقاط التالية:وقد ا

 التعريف بمميزات وخصائص وثائق التأمين لجميع األخطار الصناعية. •
 األسس الفنية للمعاينات والتوصيات عند االكتتاب. •
 إجراءات المعاينة الفنية والفحوص الفنية العملية لحوادث الحريق. •
 العالية.صناعات المختلفة وخاصة الصناعات ذات الخطورة إدارة الخطر في تأمين الحريق لل •
 خطر الحريق. ضدالتعريف بأنواع وسائل الوقاية والمكافحة  •
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ــتثمرين   ــري للتأمين وجمعيات المسـ ــيق بين إدارة االتحاد المصـ ــيتم بالتنسـ حيث اكدت اللجنة أن عقد هذه اللقاءات سـ
  مخاطربالمناطـق الصناعيـــة )مدن السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان وبدر( لزيادة التوعية بأهمية التأمين ضد  

ني وبعض خبراء المعاينة وتقدير األضـرار المسـجلين والمعتمدين  الحريق، باإلضـافة إلى التنسـيق مع هيئة الدفاع المد
 باالتحاد.لجنه المعاينة وتقدير االخطار بالهيئة العامة للرقابة المالية لحضور هذه اللقاءات بالتعاون مع 

ــة تحليلية لنتائج ومعدالت نمو فرع تأمين الحريق في -8   2017/2018ســـوق التأمين المصـــري عن عام  عرض دراسـ
 والواردة في الكتاب اإلحصائي للهيئة العامة للرقابة المالية:

ــة تحليلية لنتائج ومعدالت نمو فرع تأمين الحريق في الســــوق المصــــري من خالل الكتاب  قامت اللجنة بإعداد دراســ
طبقاً للـسوق تـضمنت التطور في األقـساط المباـشرة والتعويـضات المـسددة مقـسمة    2017/2018اإلحـصائي للهيئة لعام 

 القطاع وذلك على النحو التالي: /
 التطور في االقساط المباشرة والتعويضات المسددة للسوق )الحريق(  

 معدل التطور في التعويضات  التعويضات   معدل التطور   األقساط  عدد الشركات   السنة   م

1 2012 /2013  17 1,047,589,000 17.70% 505,769,000 -28% 

2 2013 /2014  17 1,215,697,000 16.05% 375,816,000 -26% 

3 2014 /2015  19 1,353,526,000 11.34% 748,504,000 99% 

4 2015 /2016  21 1,447,700,000 6.96% 842,550,000 13% 

5 2016 /2017  21 1,933,448,000 33.55% 901,101,000 7% 

6 2017 /2018  23 2,394,667,000 23.85% 552,456,000 -39% 

 التطور في االقساط المباشرة والتعويضات المسددة طبقاً للقطاع )الحريق( 

 التعويضات   معدل التطور   القطاع  عدد الشركات   األقساط  السنة   م
معدل التطور في 

 التعويضات  

1 2012/2013 
 %13 179,785,000 %29.00 عام  1 575,749,000

 %34 325,984,000 %6.00 خاص 16 471,840,000

2 2013/2014  
 %10 198,471,000 %23.20 عام  1 709,323,000

 %46- 177,345,000 %7.32 خاص 16 506,374,000

3 2014/2015  
 %89 374,188,000 %9.56 عام  1 777,105,000

 %111 374,316,000 %13.83 خاص 18 576,421,000

4 2015/2016  
 %0.12- 373,749,000 %15.69 عام  1 899,022,000

 %25 468,801,000 %4.81- خاص 20 548,677,000

5 2016/2017  
 %20- 298,621,000 %19.56 عام  1 1,074,860,000

 %29 602,480,000 %56.48 خاص 20 858,588,000

6 2017/2018  
 %14 340,196,000 %25.72 عام  1 1,351,266,000

 %65- 212,260,000 %21.53 خاص 22 1,043,401,000

 معدل الخسارة للسوق )حريق(   

 معدل الخسارة )التعويضات التحميلية / األقساط المكتسبة(  التعويضات التحميلية األقساط المكتسبة   السنة   م

1 2012 /2013  180,141,000 63,394,000 35% 

2 2013 /2014  304,473,000 143,552,000 47% 
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3 2014 /2015  471,705,000 278,888,000 59% 

4 2015 /2016  583,260,000 266,647,000 46% 

5 2016 /2017  880,979,000 172,064,000 20% 

6 2017 /2018  1,053,907,000 813,871,000 77% 

 قطاع عام - معدل الخسارة للسوق )حريق( 

 معد الخسارة ) التعويضات التحميلية / األقساط المكتسبة (  التعويضات التحميلية األقساط المكتسبة   السنة   م

1 2012 /2013  138,441,000 53,661,000 39% 

2 2013 /2014  252,821,000 114,919,000 45% 

3 2014 /2015  414,406,000 247,967,000 60% 

4 2015 /2016  510,576,000 249,483,000 49% 

5 2016 /2017  783,709,000 138,157,000 18% 

6 2017 /2018  932,507,000 750,293,000 80% 

 قطاع خاص -  )حريق(معدل الخسارة للسوق  

   المكتسبة(التحميلية / األقساط  )التعويضاتمعد الخسارة  التعويضات التحميلية األقساط المكتسبة   السنة   م

1 2012/2013 41,700,000 9,733,000 23% 

2 2013/2014 51,652,000 28,633,000 55% 

3 2014/2015 57,299,000 30,921,000 54% 

4 2015/2016 72,684,000 17,164,000 24% 

5 2016/2017 97,270,000 33,907,000 35% 

6 2017/2018 121,400,000 63,578,000 52% 

ــارة مع عدم هذا وقد رأت اللجنة أن   ــعرية الضـ ــة السـ ــارة في نتائج فرع الحريق يرجع إلى المنافسـ زيادة معدل الخسـ
 االلتزام باالكتتاب الفني السليم والمعاينة الفنية للخطر ومدى توافر وسائل الوقاية.

 إعادة النظر في تقرير اإلصدار وتقرير معاينة حادث حريق: -9
والصـــادر بمنشـــور حريق رقم    " تقرير معاينة حادث حريق" و " تقرير معاينة اإلصـــدار" قامت اللجنة بإعادة النظر في  

اريخ  (    852) ار   26/7/2009بـت دير األخـط ة وتـق ايـن ة المـع ا وتم العرض على لجـن ديالت عليهـم ث تم إدـخال بعض التـع حـي
 لتأمينات الممتلكات والمسئوليات.باالتحاد، وجاري العرض على المجلس التنفيذي 
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 2020خطة عمل اللجنة 

المطبقة بســوق التامين الســعودي بهدف   ”SAMA“ اســتكمال دراســة ضــوابط مؤســســة النقد العربي الســعودي •

  .تحديد ما يمكن تطبيقه منها بالسوق المصري

 .متخصصة لتطوير سوق التأمين المصري في مجال تأمينات الحريقتأمين النظر في إعداد وثائق  •

 . LM7, ABI دراسة االمدادات والمالحق اإلضافية لوثائق •
اب اإلحصـــائي للهيئة  في ضـــوء أحدث اصـــدار للكتإعداد دراســـة تحليلية لنتائج ومعدالت نمو فرع تأمين الحريق   •

 .العامة للرقابة المالية عن نشاط سوق التأمين المصري

 .مين والمخزون بصفه خاصةأدراسة وجود أكثر من مستفيد على نفس الممتلكات موضوع الت •

 ".الحريقالتنسيق إلعداد ندوة متخصصة لتأمينات الحريق تحت عنوان "دليل االكتتاب الفني السليم في تأمينات  •

 .دراسة ملحق خطر االمطار الغزيرة من حيث التغطيات واالستثناءات والتحمالت •
اللجنة لزيادة لعقد ورش عمل وندوات في إطار خطة  واالتحادات الصــــناعية  التنســــيق مع جمعيات المســــتثمرين   •

 .الوعي التأميني بفرع تأمينات الحريق واالستفادة من حساب الوقاية من الحريق باالتحاد المصري للتأمين
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 :اللجنة العامة للتأمني البحري/بضائع

 أعضاء اللجنة

 الشركة  الصفة باللجنة  االسم

 شركة الدلتا للتأمين  رئيس اللجنة  األستاذ / حسنى مشرف

 السويس للتأمين شركة قناة  نائب الرئيس  األستاذ / طارق حسن قدرى 

 مصر  -للتأمين AIGشركة  عضو  األستاذ / سمير محمد أحمد الشربيني 

 شركــة المهندس للتأميـــن  عضو  األستاذ / إيهاب فؤاد بيومي 

 شركة الدلتا للتأمين  عضو  األستاذة / شيرين خفاجي 

 بيت التأمين المصري السعودي عضو  األستاذة / عبير البدرى 

 مصر-للتأمين جي أي جيشركة  عضو  وفاء أحمد فؤاد حافظاألستاذة / 

 التكافلي شركة مصر للتأمين    عضو  األستاذ / مصطفى محمد حسان 

 شركة مصر للتأمين  عضو  الفيشاوي األستاذ / شريف حامد مبروك 

 شركة أليانز للتأمين  عضو مستمع  األستاذة / عال حسين 

 اورينت للتأمين التكافلي شركة  عضو مستمع  محروس  مجدياألستاذ / 

 مصر- شركة وثاق للتأمين التكافلي عضو مستمع  توفيق عسكر األستاذ / محمد الشحات 

 الهيئة العامة للرقابة المالية  ممثل الهيئة  حسين  مجدياألستاذ / 

 االتحاد المصري للتأمين  مقرر اللجنة  األستاذة / أمنية طلعت 
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 2019تقرير نشاط اللجنة عن عام 

 إعادة صياغة الشروط الخاصة بوثيقتي النقل البري )أخطار الطريق والشاملة(:  -1
ــتجدات التي طرأت على تأمين النقل   ــروط الخاص بوثيقة النقل نظراً للمسـ ــياغة الشـ البري فقد قامت اللجنة بإعادة صـ

ة الوثيقتان في صـورتهما النهائية وعرض   ادة األعضـاء بدراـس املة( ووثيقة )أخطار الطريق(، حيث قام الـس البري )لـش
ــركات التأمين التي تمارس تأمينات الممتلكات وا ــال الوثيقتان إلى شـ ــأنهما وكذلك تم إرسـ ــئوليات  مالحظاتهم بشـ لمسـ

 العاملة بالسوق المصري إلبداء مالحظاتهم بشأن الوثيقتين وعرض تلك المالحظات على اللجنة.
ــري للتأمين، وبعد موافقة   ــئوليات باالتحاد المصـ تم عرض الوثيقتان على المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات والمسـ

قامت الهيئة بإرســال مالحظاتها بشــأن و  للموافقة عليهملية  المجلس تم إرســال الوثيقتان إلى الهيئة العامة للرقابة الما
 وإعادة ارسال الوثيقتان مرة اخري للهيئة. تلك الوثائق وقد قامت اللجنة بمناقشة مالحظات الهيئة

 استكمال عرض الترجمة الخاصة بشروط المجمع لتأمين األغذية المبردة/ المجمدة: -2

  3/2017بدأت اللجنة في العام الماـضي بدراـسة وترجمة الشروط الجديدة لألغذية المجمدة والمبردة والتي صدرت في  

( شـروط، وخالل هذا العام اسـتكملت اللجنة الدراسـة والترجمة  10من مجمع مكتتبي التأمين بلندن والتي يبلغ عددها )
 لباقي الشروط. 

ت التأمين في الســوق المصــري إلبداء مالحظاتهم بشــأن تلك الشــروط تمهيداً  إرســال الشــروط المترجمة إلى شــركا  تم
 العتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية وتعميمها بالسوق المصري.

ــأن وجود تعارض بين المادة  ــار بشـ ــتفسـ ــروط وثائق النقل   750ورد إلى اللجنة اسـ من القانون المدني مع بعض شـ
 للتأمين، وذلك على النحو التالي:رات التالية على المستشار القانوني لالتحاد المصري البري، وقد تم عرض االستفسا

 ؟هل ينطبق هذا القانون على شروط النقل البري •
هل يـجب أن يتم تـعديل شـــــروط النـقل البري بحـيث يتم إضـــــافة عـبارة "إال إذا انطوت هذه المـخالـفة على جـناية أو  •

 ؟"  750( من المادة 1رقم )" الواردة بالبند  جنحة عمدية
 :على النحو التاليوقد جاء رد المستشار القانوني 

  :يقع باطالً ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط اآلتية ،750بالرجوع إلى المادة 
الـشرط الذي يقـضى بـسقوط الحق في التأمين بـسبب مخالفة القوانين واللوائح، إال إذا انطوت هذه المخالفة على  -

 جناية أو جنحة عمدية.
يقضـى بسـقوط حق المؤمن بسـبب تأخره في إعالن الحادث المؤمن منه إلى السـلطات أو في تقديم   يالشـرط الذ -

 المستندات إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول.

 .السقوطكل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقاً بحالة من األحوال التي تؤدى إلى البطالن أو  -
ـشرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين ـشروطها العامة المطبوعة ال في ـصورة اتفاق خاص منفـصل عن الـشروط   -

 العامة.
 كل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه. -

من   750تطبيق ـما ـجاء ـبالـمادة وـبالرجوع إلى وثيقتي الـتأمين المعروضـــــتين يتبين ـعدم وجود ـما  ينص على وجوب  
عـقد الـتأمين ســـــواء تم النص على   فيالـقانون الـمدني والتي يعتبر حكمـها واجب التطبيق باعتـبارها من األحـكام الـعامة 

د   البـن ة الواردة ـب اة من التغطـي ار المســـــتثـن اـنت االخـط ا إذا ـك ة أم لم ينص والمرجع فيـم ك في الوثيـق من الوثيقتين    4ذـل

أم انها تخالفه هو النقطة الفاصـلة في الموضـوع بحـسب الوقائع   750المعروضـتين قد جاءت بما يتفق مع نص المادة 
لحالة التي تتمســك فيها شــركة التأمين بتطبيق حكم هذا البند إلعفائها من التغطية التأمينية  ومن  والظروف المالبســة ل
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ثم انتهت اللجنة إلى عدم وجود مخالفة قانونية بشـروط النقل البري ومن ثم ال داعي إلجراء أي تعديالت على الشـروط 
 المشار إليها في القانون المدني.

 نية:استفسار بشأن المصلحة التأمي -3

)المصــلحة التأمينية( الوارد   11/2حول مدى توافق الشــرط رقم  إحدى شــركات التأمين عرض على اللجنة اســتفســار  
 ينص على: والذيبالشروط العمومية 

"يكون للمؤمن له حق االسترداد لقيمة الخسارة المؤمن عليها التي تحدث خالل فترة التأمين بغض النظر عن 
 إبرام عقد التأمين ما لم يكن المؤمن له على علم بالخسارة والمؤمن على غير علم بها." وقوع الخسارة قبل 

وذلك في حاالت وقوع حادث مالحي يؤدى إلى إعالن العوارية العامة من قبل مالك السفينة وقبل إبالغ المؤمن له بذلك 
من قبل مالك السفينة كافي في حد ذاته بغض وهل يعتبر إعالن العوارية العامة  .  رسمياً من قبل مسوي العوارية العامة
ــقوط  ؟ وهل يمكن ان يكون ذلك النظر عن علم أو عدم علم المؤمن له   ــبباً في س في مطالبة العوارية    حق المؤمن لهس

وـهل يختلف ذـلك في ـحاـلة وجود عـقد ـتأمين أو إشــــــعار تغطـية بين   ؟الـعاـمة ـطالـما ـحدث ذـلك قـبل ـتاريخ طـلب الـتأمين
 ن له؟المؤمن والمؤم

ــعار التغطية ــركة التأمين تلتزم بالتغطية من تاريخ قبول التأمين أو تاريخ إشــ وفيما    ،وقد انتهى رأى اللجنة إلى أن شــ
يتعلق باآللية التي يمكن من خاللها إثبات علم المؤمن له بوقوع حادث للسـفينة قبل قيامه بطلب الحصـول على التأمين 

 فإن هذا األمر يصعب إثباته.

 الرفض الصحي:خطار إ -4
 عرض على اللجنة الخطاب الوارد من إحدى شركات التأمين والذي ورد به االستفسارات التالية:

البحري )أ( جميع األخطار بتغطية أخطار الرفض الصــحي واألضــرار التي تلحق بالبضــاعة التأمين  هل تقوم وثيقة   •
 نتيجة تغير درجات الحرارة؟

 البحري كتغطية إضافية؟التأمين وثيقة  هل يمكن إضافة خطر الرفض الصحي على •
 البري؟التأمين هل يمكن إضافتها على وثيقة  •
 النقل؟تأمين هل يمكن تغطية هذه األخطار بوثيقة منفصلة وليس كتغطية إضافية على وثيقة  •

 وبعد مناقشة الموضوع، أوضحت اللجنة ما يلي:
 تغطيها الوثيقة.الرفض الصحي على إطالقه ليس ضمن األخطار التي  •
 ال يمكن إصدار التغطية الخاصة بالرفض الصحي كوثيقة منفصلة. •
 يتم إصدار التغطية الخاصة بالرفض الصحي كخطر إضافي مع شروط )أ( وبقسط إضافي. •
في حالة وصـــول البضـــاعة وبها تغير في حالتها بســـبب الرحلة البحرية )بما في ذلك تغير درجات الحرارة( تعتبر   •

ــلطات الحكومية فإن هذا مغطاة   ــها بمعرفة الســ ــروط )أ(، أما إذا لم يحدث أي تغير في حالتها وتم رفضــ طبقاً لشــ
 الرفض )رفض السلطات( غير مغطى طبقاً لشروط )أ(.

 محددة األخطار.تأمين النقل البري حيث أنها وثيقة  تأمين ال يمكن تغطية الرفض الصحي بموجب وثيقة •

ــها ف -5 ــرات التي تم عرض عقد بمدينة تورينتو بكندا خالل  والذي  IUMIي مؤتمر االتحاد الدولي للتأمين البحري  المحاض

 :2019سبتمبر  18 -15الفترة من 
عرض على اللجنة المحاضــرة الخاصــة بتأمين األخطار الثابتة والتي تم عرضــها في المؤتمر الســنوي لالتحاد الدولي 

- 15والذي عقد في الفترة من    International Union of Marine Insurance - IUMIللتأمين البحري 

الخاصــة بمســئولية الناقل تجاه نقل   في مدينة تورينتو بكندا، حيث اســتعرضــت اللجنة المحاضــرة  2019ســبتمبر    18
 البضائع الخطرة وذلك على النحو التالي:

 البضائع القابلة لالشتعال أو المتفجرة أو التي تشكل خطورة على باقي الشحنات. هيتعريف البضائع الخطرة:  •
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ه البضـائع أو يعتبر الناقل مسـئوالً عن جميع األضـرار والمصـروفات الناجمة بشـكل مباشـر أو غير مباشـر عن هذ   •
 الناتجة عنها. 

إذا أصــبحت تلك البضــائع تشــكل خطراً على الســفينة أو البضــائع، فيجوز التخلص منها في أي مكان أو إتالفها أو  •
 إعادتها بمعرفة الناقل دون وجود أدنى مسئولية على الناقل.

 2020خطة عمل اللجنة 

 . Stevedores Liability and Terminal Operators Liabilityعرض ودراسة شروط  •

ــروط الواردة به    Non Institute Clausesعرض كتاب   • ــروط التي قد تكون  للتعرف على الشــ واختيار الشــ
 مناسبة لسوق التأمين المصري حتى يتم ترجمتها والعمل بها.

ــة آلية تداول ونقل   • ــائر وتقدير الخطر عن طريق البدء في دراسـ ــتكمال عمل اللجنة في مجال منع وتقليل الخسـ اسـ
 وشحن وتخزين الحاصالت الزراعية الطازجة مثل العنب والفراولة والبرتقال...إلخ.

تلقى اـستفـسارات وطلبات الـشركات األعـضاء الخاـصة بتفـسير أو مـشاكل التطبيق لـشروط التأمين أو أي اـشتراطات  •
 أخرى.

 International Union of Marineعرض محاضــرات المؤتمر الســنوي لالتحاد الدولي للتأمين البحري   •

Insurance - IUMI  2020لعام. 
على ســـــوق الـتأمين  لتعميمـها  مـتابـعة ـكل ـما هو ـجدـيد في مـجال الـتأمين البحري على المســـــتوى اـلدولي والعربي   •

 المصري.
عرض حاالت عملية على اللجنة بهدف تبادل الخبرات بين الســادة األعضــاء مما يعود بالفائدة على ســوق التأمين  •

 ككل.
 على السوق المصري.لتعميمها المستوى الدولي والعربي متابعة كل ما هو جديد في مجال التأمين البحري على  •
عرض حاالت عملية على اللجنة بهدف تبادل الخبرات بين الســادة األعضــاء مما يعود بالفائدة على ســوق التأمين  •

 ككل.
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 :اللجنة العامة للتأمني البحري/وحدات

 أعضاء اللجنة

 الشركة  الصفة باللجنة  االسم

 شركة مصر للتأمين  رئيس اللجنة  حسين محمد إبراهيم  نظمياألستاذ /  

 شركــة المهندس للتأميـــن  نائب الرئيس  الدكتور/ شريف محمد محسن عثمان 

 مصر-للتأمين جي أي جيشركة  عضو  رشدياألستاذ / وائـل محمد 

 شركة الدلتا للتأمين  عضو  األستاذ / إبراهيم ناجي إبراهيم داود 

 شركة قناة السويس للتأمين  عضو  األستاذة / أيمن محمود عبد العليم ناصف 

 شركة قناة السويس للتأمين  عضو  األستاذ / محمد حسن محمد فرغلي 

 مصر  -شركة وثاق للتأمين التكافلي   عضو  األستاذ / محمد عبد المولى 

 الشركة المصرية للتأمين التكافلى عضو  األستاذ / مخلص محمود احمد محمد

 شركة مصر للتأمين  عضو  األستاذ / سامح عبد المحسن 

 شركة رويال للتأمين  عضو مستمع  سامي األستاذة / روجينا جميل 

 مصر  شركة أكسا للتأمين  عضو مستمع  األستاذة / رشا محمد رضا 

 للرقابة المالية الهيئة العامة  ممثل الهيئة  األستاذة / منى ياسين 

 ن االتحاد المصري للتأمي  مقرر اللجنة  األستاذ / محمود سامي 

 



[ 

 2019التقرير السنوي   84

 

 2019ن عام تقرير نشاط اللجنة ع

 المصرية:بحث ودراسة مشكالت التغطيات التأمينية المتعلقة بقطاع السياحة  -1
وبحضـور الرئيس ونائب   في ضـوء االجتماع الذي تم بين االتحاد المصـري للتأمين واالتحاد المصـري للغرف السـياحية

بحري أجســام ســفن( لمناقشــة المشــكالت التي تعاني منها شــركات الســياحة  -حوادث    -الرئيس للجان الفنية )حريق  
أـكدت اللجـنة   الســــــياـحة،والمتعلـقة ـبالتغطـيات الـتأمينـية والعـمل على توقيع بروتوكول تـعاون بين قـطاع الـتأمين وقـطاع 

ــاكل   ــركات التأمين للمش ــالح  على تفهم ش ــة بالرفع على القزق والفترة التي تمكثها الوحدة بورش البناء واإلص الخاص
 واستعرضت العديد من التغطيات التي يمكن منحها في هذه الحاالت مثل:

تغطية مســئولية ورش اإلصــالح خالل فترة الرفع، ولكن يجب التعريف بأهمية زيادة حدود التعويض لتتناســب مع   •
 ملها الورشة.حجم المسئوليات التي تتح

 تغطية أخطار البناء والتشييد وهي تصلح أيضاً لعمليات اإلصالح وتتناسب مع حالة كل سفينة على حده. •
باإلضــافة إلى إعداد تقرير مفصــل عن دور نوادي الحماية والتعويض في تغطية مســئوليات مالك الســفن وطرق   •

أخطار الحماية والتعويض بالـسوق المـصري بالنـسبة للفنادق االنـضمام لها، مع اقتراح إنـشاء مجمعة خاـصة لتأمين  
 العائمة ولكن وفقاً لشروط وحدود يتم االتفاق عليها.

 وقد أسفرت مناقشات السادة األعضاء عن الرد التالي:
  بتوفير جميع التغطيات التأمينية الالزمة الخاصــة بنشــاط الســفن العاملة بجمهورية  إن شــركات التأمين المصــرية تقوم

مصـر العربية سـواء أثناء تشـغيلها أو صـيانتها أو رفعها في األحواض وترسـانات اإلصـالح وكذا المسـئوليات المتعلقة  
 بها، في ضوء الشروط واالشتراطات التي تضعها شركات التأمين في هذا الخصوص، ومنها:

 صالحات.ضرورة أن تكون ورش وترسانات اإلصالح لديها القدرة على القيام بتنفيذ تلك اإل •
 شركات التأمين.لااللتزام بكافة التوصيات التي قد يتم طرحها من قبل خبراء المعاينة  •

كما أن شــركات التأمين المصــرية تولي اهتماماً كبيراً إلى أهمية وجود وثيقة تأمين أجســام ســفن ســارية على الوحدة 
ــالح لها لدى شـــركة منها هذه التغطية، وذلك نظراً الرتفاع  المطلوب   التأمين  المطلوب تغطية مســـئوليات ورش اإلصـ

 المخاطر الخاصة بتلك المرحلة والتي تتطلب اشتراطات معينة يجب توافرها قبل الموافقة على إصدار هذا الملحق.

 :RENOSبحث ودراسة الحالة العملية لحادث السفينة  -2
 الكلية االعتبارية وذلك على النحو التالي:الخسارة  ساعد حكم المحكمة في توضيح نقطتين فيما يتعلق بمطالبات

الخسـارة  في حسـاب إشـعار التخلي عن السـفينة يمكن تضـمين تكاليف اإلنقاذ والعوارية العامة المتكبدة قبل إصـدار •

الخاص بالمنقذين في نموذج اللويدز   SCOPICالكلية التقديرية، وإن مصاريف شرط الحماية والتعويض الخاص 

 .لإلنقاذ المدفوعة إلى المنقذين هي عمليات إنقاذ ضرورية تتحملها شركات التأمين LOFالمفتوح 
أن القضية تثير القلق لدى شركات التأمين وفي حين أن هذا القرار قد أوضح مجاالت الغموض المذكورة أعاله، إال  •

ــتخدام ــرط LOF على البدن من أن اسـ ــبح   SCOPIC مع شـ ــول إلى أن تصـ قد يكون له إمكانية أكبر في الوصـ
 السفينة هالك كلي تقديري.

وما لم يكن هناك استئناف ناجح أمام المحكمة العليا، فإنه من المحتمل أن يكون من الضروري اآلن لشركات تأمين   •

" لتعديل الصـياغات التقليدية بسـوق تأمين البدن لتوضـيح اسـتثناء حسـاب RENOSلبدن واآلالت فرض شـرط " ا

SCOPIC   وأية خســــائر أخرى غير مغطاة بالوثيقة، مثل التأخير( من أي حســــاب(CTL (Constructive 

Total (Loss. 

من شرط   15ت مناسبة على الفقرة  وقد ترغب شركات تأمين البدن بشكل جماعي في الضغط من أجل إدخال تعديال •

SCOPIC    ك ذـل ة    –ـك ة في مخـاطرة بحرـي ــارـك ل األطراف المشـــ ا تتحـم دـم ا عـن ديالت يتم اللجوء إليـه ذه التـع وـه
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من قواعد العوارية العامة )أســــاس   G Basis of Evaluationمصــــروفات في ميناء اإلغاثة  وفقاً للقاعدة 
فينة والبضـاعة في نهاية    التقييم( فإنه يتم تحديد القيم المـساهمة في مصـروفات العوارية العامة بناء على قيمة الـس

الرحلة، فإذا تعرضــت الســفينة والبضــاعة لحادث خالل الرحلة من ميناء اإلغاثة وميناء الوصــول النهائي أدى إلى 
تزيد    سـوفاالخر  نقص قيمة أحدهما أو كالهما فسـوف تتأثر المسـاهمة المدفوعة بواسـطة كل األطراف، والبعض  

ســوف تقل مســاهمته وفي الحاالت الشــديدة قد تغرق الســفينة وما عليها من بضــائع قبل  االخر  مســاهمته والبعض  
 الوصول لميناء الوصول النهائي وفي هذه الحالة فلن تكون هناك قيم متبقية للمساهمة في العوارية العامة.

 االتحاد المعلوماتية.هذا وقد تم تقديم هذه الحالة العملية كأحد نشرات 

 دراسة أسباب رفع السفن المصرية ألعالم دول أخرى وعالقتها بإدارة الموانئ: -3

  2019/ 17/3قامت اللجنة بدراـسة هذا الموـضوع خالل اجتماعات اللجنة وـضمه إلى الندوة التي نظمها االتحاد بتاريخ  
 وانتهت إلى ما يلي:

 : convenience statesFlag ofماهي أعالم دول المالئمة  .أ
هناك علم ترفعه الـسفينة وأخر لـشركة اإلدارة، وأن علم الدولة ملزم لمن يرفعه بـسياـسة الدولة ـصاحبة العلم وقوانينها  

 مثل قانون العمل والضرائب ودفع رسوم التسجيل.
ــاحبة العلم في حرب مع دول أخرى مما   ــفينة علمها لدخول الدولة صــ ــفينة  فمن الممكن أن تغير الســ يحظر على الســ

اإلبحار لهذه الدول، وكذا من الممكن أن تتهرب شركات إدارة السفن من الضرائب أو القيود الشديدة بالنسبة للصالحية 
 لإلبحار أو عدد الطاقم أو جنسيته باللجوء إلى أعالم دول أخرى أكثر تساهالً في هذا المجال.

 عية الشهادة التي تصدرها:مدى متابعة سلطات الموانئ لحالة السفن ونو .ب
لهذه الســلطات الحق في التفتيش على جميع شــهادات الســفينة أو أي جزء من الســفينة وال يصــدر عنها تقرير إال في  
ـحاـلة وجود مالحـظات، كـما أن ـهذا التفتيش يتم بصـــــورة انتـقائـية وليس جميع المراـكب التي ـتدـخل إلى الميـناء، وطبـعاً 

 م المركب له دخل في هذا االنتقاء.علم دولة شركة اإلدارة وعل

 2020خطة عمل اللجنة 

 عرض ودراسة حدود المسئوليات في االتفاقيات الخاصة بتلوث مياه البحار. •

 Hamburg and ودراسـة حدود المسـئوليات للناقل البحري في ضـوء قواعد هامبوره وهيج وفيسـبي عرض •

Hague – Visby Rules. 

عرض ودراســــة ـحدود التغطـية الـتأمينـية في ـحاالت اإلنـقاذ البحري ـخاصــــة في ـظل توقيع نموذه اللوـيدز المفتو    •

 لإلنقاذ.

ــتهــا خالل • ــوعـات التي تم منــاقشــ ــة بعو الموضــ اجتمــاعـات االتحــاد الـدولي للتــأمين البحري   عرض ودراســـ

International Union of Marine Insurance - IUMI :  

Cat fines & low-Sulphur fuels - Cyber risks -  Fatigue - IMO guidelines 

من   ـعام وعـمل تكوـيد للقوانين البحرـية حـيث هـناي الـعدـيد 30بـعد مرور حوالي   1990الـقانون البحري لـعام    مراجـعة •

التطورات والمعاهدات الدولية التي طرأ عليها تغيير خـصوـصا ان هناي دول مثل الـسويد والنرويج والدنماري أـصبح 

وكذا قواعد روتردام وهامبوره    Hague – Visby Rulesالقانون البحري بها مبني على قواعد هج وفيســبي  

Rotterdam and Hamburg Rules. 

للبحري تشــمل الشــروط واالشــتراطات المترجمة وغير المترجمة للحوادث الجســيمة  العمل على إيجاد قاعدة بيانات  •

 والمعاهدات البحرية سواء المعتمد أو غير المعتمد منها بمصر.
 ترتيب لقاء مع الجهات التي تمنح التراخيص والشهادات المالحية وكذا ممثلي جهات التصنيف. •
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لتغطية اخطار الحماية والتعويو   التأمين العاملة بالســوق المصــريمن شــركات   مجمعةإعداد دراســة حول إنشــاء  •

ــى ب ــع فيـها   5ـحد أقصــ مليون دوالر أمريكي كمرحـلة أولـية للوـحدات التي تعـمل داـخل المـياه اإلقليمـية ويمكن التوســ

 مستقبال.

ــا ان هناي العديد من نوادي الحماية والتعويو ال ترحب ب  Co-Assuredمفهوم    تعريفتوحيد   • هذه  وخصــــوصــ

 اإلضافات. 
 الحرب تحت مظلة نوادي الحماية والتعويو. تغطياتدراسة  •
ــارـكة • ــة في البرـنامج الثـقافي الـخاص ـباالتـحاد   المشــ ــصــ بـعدد من الـندوات الفنـية والتعليمـية وورع العـمل المتخصــ

 المصري للتأمين.
في دراـسة الحوادث الجـسيمة ووـضع التوـصيات المالئمة لكل حادث من خالل الحاالت العملية الواردة من   االـستمرار •

  شركات التأمين.
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 :السيارات اتالعامة لتأمين اللجنة

 أعضاء اللجنة

 الشركة  الصفة باللجنة  االسم

 رئيس اللجنة  األستاذ / إبراهيــــم لبيــــــــب 
المجمعة المصرية للتأمين اإلجباري عن المسئولية  

 المدنية الناشئة عن حوادث المركبات 

 شركــة قناة السويس للتأميـن  نائب الرئيس  األستاذ / تامـــــر لبيــــــــب 

 شركة أليانز للتأمين  عضو  احمد السيد  عربياألستاذ /  

 شركة طوكيو مارين جينرال تكافل عضو  األستاذ / خالد سعيد عبد اللطيف

 شركة مصر للتأمين  عضو  األستاذ / فؤاد عبد المقصود 

 مصر  -شركة وثاق للتأمين التكافلي   عضو  األستاذ / عمرو مصطفى محمد جعفر

 مصر-للتأمين جي أي جيشركة  عضو  مصطفى النحالاألستاذ / عدنان 

 شركة رويال للتأمين  عضو  األستاذ / احمد جالل محمد خلوصي 

 روب لتأمينات الممتلكات والمسئوليات آشركة  عضو مستمع  األستاذ / أحمد حسين الصوفانى

 بيت التأمين المصري السعودي عضو مستمع  الخضري األستاذ / محمد  

 التكافلي الشركة المصرية للتأمين   عضو مستمع  عناني األستاذ / سعيد راغب  

 الهيئة العامة للرقابة المالية  ممثل الهيئة  األستاذ / محمد كامل

 الهيئة العامة للرقابة المالية  ممثل الهيئة  األستاذ / طارق محمد احمد الطوبجى

 المصري للتأمين االتحاد  مقرر اللجنة  األستاذ / محمود سامي 
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 2019تقرير نشاط اللجنة عن عام 

بتعديل بعض أحكام قانون    2014لســنة   25رقم  اســتكمال دراســة التأمين على التوك توك تكميلي بعد صــدور القانون  -1
 المرور: 

بتعديل بعض   2014لـسنه    25بالقانون رقم    1/4/2014في ـضوء ما ورد في قرار رئيس الجمهورية الـصادر بتاريخ  

(  66، والذي ينص على أن يضاف إلى قانون المرور رقم )1973لسنه    66أحكام قانون المرور الـصادر بالقانون رقم  

 (.3مكرراً ) 74جديدة برقم  ، مادة1973لسنة 
رأت اللجنة أنه تنفيذاً لصـدور هذا القانون بشـأن التأمين على مركبات التوك توك سـواء تأمين إجباري )بحكم القانون( 
أو تأمين تكميلي كتغطية إضــافية لســوق التأمين المصــري فاألمر يتطلب قيام اللجنة بدراســة كيفية التأمين على التوك 

 يقة المناسبة والضوابط واألسعار االسترشادية للتغطية سواء اجبارياً أو تكميلياً.توك وإعداد الوث
 وبعد المناقشة، رأت اللجنة ما يلي: 

 التأمين على المسئولية المدنية الناتجة عن حوادث التوك توك: •
درج   ة ويـن ــه في بعض الوـحدات المرورـي د ترخيصـــ اً عـن ارـي ه اجـب أمين علـي ث ان التوك توك يتم الـت أمين حـي في الـت

 اإلجباري بتعريفة مركبة ذو ثالث عجالت.
 التأمين التكميلي: •

توك تكميلـياً ولكن بشـــــرط أن يتم ترخيصـــــه وتـحدـيد الشـــــروط الواجـبة    ال يوـجد ـما يمنع من الـتأمين على التوك
 لترخيصه وكذلك الشروط المتعلقة بسائق التوك توك. 

ــيل الراغبة في التعاون مع   -2 ــركات التحصـ ــيارات مع شـ ــرية للتأمين اجتماع اللجنة العامة لتأمينات السـ المجمعة المصـ
 :المركبات اإلجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث

أوضـحت اللجنة لـشركات التحصـيل أنه طبقاً لتوجهات الدولة بميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين ومن ضـمنها الخدمات 
المقدمة بالوحدات المرورية حيث يتضـمن ذلك وثيقة التامين اإلجباري على المركبات، فقد أصـبحت الوثيقة االلكترونية  

الوـحدات المرورـية والتحصــــــيل يتم من داـخل وـحدات المرور من خالل شــــــباك هي الوثيـقة الوحـيدة المعترف بـها في 
المرور الموحد، وأوضـحت اللجنة للشـركات الشـروط والمتطلبات الواجب توافرها في شـركة التحصـيل حتى تكون على 

 استعداد للتعاون مع المجمعة وهي على النحو التالي:

 .وااللتزام بالضوابط والشروط التي وضعتها الهيئة في هذا الشأنموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية  •
ان يتم ربط النـظام مع ـقاـعدة بـياـنات اإلدارة الـعاـمة للمرور ويتم ربـطه مع جميع الجـهات المنوط لـها تورـيد جزء من  •

 .القسط خاص بالضرائب والدمغات
  قاعدة بياناتها.الحصول على موافقة اإلدارة العامة للمرور على الربط والدخول على  •

 )تكميلي/إجباري(:  دراسة كيفية التأمين على السيارات الكهربائية والهجينة -3
السـيارات الكهربائية والهجينة بالسـوق المصـري رأت اللجنة أنه من الضـروري مناقشـة كيفية    انتشـارفي ضـوء بدء  

تماشــياً مع األمر الواقع وتشــجيعاً للعمالء القتناء   التأمين على الســيارات الكهربائية والهجينة )تكميلي/إجباري( وذلك
 تلك النوعية من السيارات التي تحافظ على سالمة البيئة.

للجنة الدراـسة المعدة من بعض أعضاء اللجنة عن السيارات الكهربائية والهجينة والتي سبق تكليفهم بها عرض على ا
ومناقشـة النشـرة المعلوماتية عن السـيارات الكهربائية والهجينة والصـادرة من االتحاد المصـري للتأمين والتي تتناول  

 المزايا والعيوب لهذه النوعية من السيارات.
 جنة بمناقشة كيفية التأمين على تلك النوعية من السيارات وذلك على النحو التالي: وقد قامت الل

 التأمين التكميلي: •
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رأت اللجـنة أـنه حتى يتم إجراء الـتأمين التكميلي على تـلك النوعـية من الســــــيارات يـجب األـخذ في االعتـبار بعض 
األمور الهامة على سبيل المثال وليس الحصر وذلك حتى يتم صياغة الشروط ووضع المعايير للتأمين عليها حسب 

 االتي: 
بالكامل ألنها هي التي تمثل أكبر تكلفة مادية من قيمة السيارة قد تصل  تكلفة البطارية ونسبتها من ثمن السيارة   -

 % من ثمنها ولها عمر افتراضي.50إلى 
 مدي توافر مراكز الصيانة المتخصصة لهذا النوع. -
 تكلفة اإلصالح وأسعار قطع الغيار. -
 عدد الوسائد الهوائية بالسيارة. -
 نسبة التحمل. -

 وأسفرت المناقشة عن االتي:
 انة بتجربة الدول األخرى في التغطية التأمينية لهذه النوعية من السيارات.االستع -
تكليف السـادة األعضـاء بإعداد تصـوراتهم الخاصـة من شـروط ومعايير لتأمين تلك النوعية من السـيارات حتى   -

 تتمكن اللجنة من استكمال دراسة الموضوع.
 التأمين اإلجباري: •

ــيارات الهجينة يمكن التأمين علي - ــيارة أو  الس ــعة اللترية للس ها عن طريق تطبيق التعريفة الحالية بناء على الس
عدد الركاب أو الحمولة أو وزنها لحين وضـــع تعريفة محددة لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية حيث يتم  

 حالياً التنسيق مع الهيئة في هذا الشأن.

 للسيارات التي يقع لها حوادث:تحديد نسب استهالك على قطع الغيار  -4
ــتبدالها في   ــتهالكات على قطع الغيار التي يتم اسـ ــب االسـ ــاكل عند تطبيق نسـ نظراً لما أثير من وجود العديد من المشـ
الحوادث التي تتعرض لها الـسيارات، وأن هناك تباين كبير بين ـشركات التأمين وبعـضها عند تطبيق ـشرط االـستهالكات 

مالء تتقدم بـشكاوى عن مغاالة بعض ـشركات التأمين في احتـساب نـسب مرتفعة عند تطبيق ـشرط  مما جعل كثير من الع
االـستهالكات وال يوجد معيار محاـسبي واـضح يكون العميل علي علم به بل يترك لرؤية المعاين/الخبير وأحياناً تـستخدم 

 هذه الرؤية في غير محلها.
بدراســة هذا الموضــوع مســتعرضــين خبرة الشــركات وواضــعين في    لتأمينات الســياراتوعليه قامت اللجنة العامة  

 االعتبار ما تتحمله شركات التأمين من أعباء حالية عند سداد التعويضات نظراً الرتفاع تكاليف اإلصالح.
 وبعد المناقشة، انتهت اللجنة إلى ما يلي: 

 احتساب نسب استهالك عليها وهي كاالتي: تحديد األجزاء التي يمكن •
 األجزاء الميكانيكية وتشمل المحرك بكافة مشتمالته. -
األجزاء الكهرـبائـية وتشــــــمل البنود الرئيســــــية مـثل فوانيس الكهرـباء والمرـكب بـها "زينون  لـيد"، المراـيات   -

 الكهربائية، ضفيرة الكهرباء، المارش، الدينمو، فيوزات، الكمبيوتر.
العفشــة وتشــمل األجزاء الرئيســية األتية )المقصــات، البارات، المســاعدين، االســكترا "علبة الدريكســيون"   -

 .دنجل(ال

 .Exhaust -Catalystالشكمان وخاصة المركب بها وحدات للحفاظ على البيئة أو ما يعرف بوحدة  -
 الكاوتش سواء الجوانات أو إطارات السيارات. -
 البارومة التي توجد ببعض السيارات نتيجة قدم عمر السيارة أو سوء غسيل السيارات. -
 لعوامل الجوية.وجود صنفرة بالزجاج أو الفوانيس أو الدهان من ا -
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كما قامت اللجنة بوضـع جدول اسـترشـادي وحددت الحد األقصـى لنسـب االسـتهالكات على قطع الغيار على أسـاس 
عمر السـيارة والذي هو عنصـر أسـاسـي لتحديد اسـتهالك السـيارة ككل أو لقطع الغيار بها وكذلك متوسـط الكيلومتر  

 السنة الواحدة.كم في  25.000المتوقع استخدامه والذي هو في حدود 
 بيان بالجدول المقترح لخصم االستهالكات: •

 تحديد خصم نسبة مقابل عدم تسليم التالف من قطع الغيار: -5
قامت اللجنة بدراســة هذا الموضــوع نظراً لما يســببه من مشــاكل للعمالء تتمثل في أن تلزم بعض الشــركات العمالء 
بإحضار التالف من التوكيل/مركز اإلصالح/الورش العادية وتسليمه إلى شركة التأمين في المقر الذي تحدده وهذا األمر  

وأمام طلب بعض الـشركات قيام العميل بتـسليم  المالية،بعض األعباء    فيه مـشقة أحياناً علي العميل بل أنه قد يوقع عليه
 التالف لها من قطع الغيار كان البد من دراسة الموقف من كل جوانبه واقترحت اللجنة االتي: 

% بحد أقصـي مقابل عدم 5في حالة عدم رغبة العميل في تسـليم قطع الغيار التالفة تقوم شـركة التأمين بخصـم نسـبة  
تســليم التالف وذلك لقطع الغيار التي يحددها المعاين بالمقايســة حتى تكون معلومة للعميل ومكان اإلصــالح حتى يمكن  

 على أن يدرج هذا الشرط على الوثائق عند اإلصدار أو التجديد. المحافظة عليها من البداية.

 السيارات:ة حول تأمين التي تتضمن عبارات غير صحيحالحمالت الدعائية االعالنية دراسة موضوع  -6
إحدى الشــركات انتشــرت حمالت دعائية تلفزيونية أو على مواقع التواصــل االجتماعي لنشــاط إيجار الســيارات تخص  

"توافر التغطية التأمينية على الســــيارة" حيث رأت اللجنة أن المادة اإلعالنية جاءت بشــــكل يدعو    االعالنية تتضــــمن
لى السـيارة بحجة ان هناك تغطية تأمينية تقوم بالتعويض عن األضـرار التي تصـيب  العمالء لإلهمال وعدم المحافظة ع

 السيارة حتى ولو كانت بسبب اإلهمال على الرغم أن جميع وثائق التامين تدعو العميل للمحافظة على السيارة.
  وتمـتازالمـجاالت الـتأمينـية  وألن الشـــــرـكة الـقائـمة ـباإلعالن من ـقدامي العمالء والتي تتـعاـمل مع قـطاع الـتامين في ـكاـفة 

 الخدمات.بحسن السمعة في تقديم 

  48مدير عام الشـركة إمهاله   وطلبلشـرح أبعاد خطورة هذا الموقف  (  العميلالشـركة )فقد قامت اللجنة بالتواصـل مع  
ــاعة لتغي ــالة االعالنيةر  يس ــكل اإلعالن ثم اختفائه بالكامل من على العديد من القنوات   هذه الرس وبالفعل لوحظ تغير ش

 التليفزيونية.

 التأمين:دراسة عدم تجاوز مبالغ التعويضات الجزئية مبلغ  -7
ــات الجزئية مبلغ التأمين حيث أنه ال يوجد   ــرط بالوثيقة يمنع تجاوز مبالغ التعويضـ حيث أفادت اللجنة بأنه ال يوجد شـ
شــرط صــريح في الشــروط العامة للوثيقة أو الخاصــة ينص على ذلك، أما ما يتعلق بحالة الهالك الكلي فحســب وثيقة  

 نسبة االستهالك سنة الموديل

 %2.5 السنة األولي

 %5 السنة الثانية

 %10 السنة الثالثة

 %15 السنة الرابعة

 %20 السنة الخامسة وما بعدها

 الكاوتش والبطاريات
 % للسنة األولي25

 %50الستهالك سنتين مع العلم أن الحد األقصى 

 % للجزء الذي به بارومة50 في حالة وجود بارومة

 %50 صنفرة أو ترميل الزجاج من أثر الطريق



 

 

 91 االتحاد المصري للتأمين

 

م به ـشركة التأمين في حالة الهالك الكلي مبلغ التأمين أو القيمة  التأمين التكميلي على الـسيارات يكون أقـصي مبلغ تلتز
ــيارة يتســبب ذلك في خفض قيمتها الســوقية وبالتالي عند  ــيارة أيهما أقل وخاصــة عند وقوع حادث للس الســوقية للس

 وقوع حادث أخر للسيارة سيتم التعويض وفقاً لقيمتها السوقية والتي قد انخفضت بالفعل.
بأنه ال يمكن معاملة وثيقة تأمين السيارات التكميلي معاملة وثائق تأمين الممتلكات األخرى حيث ال يتم  وأضافت اللجنة  

الطلب من العميل بدفع قســط إضــافي إلعادة ســريان مبلغ التأمين حيث ان قســط إعادة الســريان متضــمن داخل القســط 
 عند بداية التأمين. التأميني

 ى السيارات وأثر ذلك علي العميل وشركة التأمين وعلى من له الصالحية:دراسة التأمين بالقيمة السوقية عل -8
في ضــوء الخالفات الناشــبة بين بعض العمالء ومنتجي التأمين وشــركات التأمين بســبب التأمين على الســيارات بمبلغ  

ين وشــعورهم  تأمين يختلف عن القيمة الســوقية للســيارة مما تســبب في زعزعة ثقة بعض العمالء تجاه شــركات التأم
 بعدم الرضا، فقد قامت اللجنة بمناقشة الموضوع وانتهت إلى التأكيد على أهمية التالي:

وضــــع تنويه بوثيقة التأمين بمكان واضــــح وبارز يوضــــح الفرق بين التأمين بالقيمة الســــوقية والتأمين القيمة   •

 .التأمينية
بالـصفحة األولي من الوثيقة يوـضح معني ـشرط النـسبية  إدراج ـشرط بالوثيقة يكتب بوـضوح في مكان ظاهر وليكن   •

 وأثره.
توقيع العميل أو وســيط التأمين )إن وجد( على إقرار في حالة رغبته التأمين بمبلغ تأمين أقل من القيمة الســوقية   •

 للسيارة. 
ــيارات بعقود تأمين طويلة األجل حيث رأت اللجنة أن تأمي ــوع التأمين على الس ــيارات يكون  وأثارت اللجنة موض ن الس

بعقود سـنوية وليسـت طويلة االجل وخاصـة في حاالت التعاقد مع المعارض والبنوك حتى يمكن التجديد حسـب معدالت  
 الخسائر وبالتالي إدراج الشروط المناسبة لكل عميل حسب معدالت الخسائر.

 وعية السيارات التكميلي.وثائق التأمين طويلة االجل تتناسب مع ن فنياً أنوانتهت اللجنة أنها ال تري 

 بحث ودراسة الحاالت التي تعتبر فيها السيارة هالكاً كلياً: -9

وفي إطار حرص اللجنة العامة لتأمينات الـسيارات على تقديم دراـسات ووـضع    2019في ـضوء خطة عمل اللجنة لعام 
اللجنة بدراسـة أهم األسـس الفنية  ضـوابط وأسـس فنية تعمل على ضـبط سـوق التأمين التكميلي علي السـيارات، قامت  

ــدرت الهيئة العامة  ــتهالك وبموجب ذلك أص ــب االس ــوابط تحديد نس ــة ض ــليمة لالكتتاب باجتماعاتها ،وكذلك دراس الس

ونظراً لالرتباط القوي بين الموضــــوعين وكذلك دراســــة موضــــوع    2019( لعام 1052للرقابة المالية قرارها رقم )
ة للســيارة ، واســتكماالً لتلك الدراســات رأت اللجنة أهمية مناقشــة ودراســة )متي تاعتبر  أهمية التأمين بالقيمة الســوقي

 السيارة هالكاً كلياً ( وقد أسفرت مناقشات السادة األعضاء عن أن السيارة تعتبر هالكاً كلياً وفقاً للحاالت األتية:
ــ • ــيارة ويصـ ــليمة قبل  إذا ثبت تلف قطع غيار حيوية بها أثرت على الحالة الفنية للسـ عب إعادتها للحالة الفنية السـ

العفشــة( ولم يجدي إصــالحها بشــكل فني ســليم ســواء من خالل   –المحرك   –الفتيس    –الحادث أمثلة )الشــاســية 
 استبدال قطع الغيار التالفة بأخرى مماثلة لها أو بقطع غيار استيراد.

ــومات مثل اال • ــاب كافة الخصـ ــبة التلفيات بعد احتسـ ــبة  في حالة تعدى نسـ ــتهالك والتحمل نسـ % من القيمة  40سـ
 السوقية للسيارة.

في حالة تجاوز تكلفة اإلصـالح قيمة حطام السـيارة وهو ما يطلق عليه التكلفة االقتصـادية لإلصـالح. حيث تحتـسب   •
 تكلفة اإلصالح بعد خصم نسب االستهالكات والتحمالت وكافة الخصومات األخرى. 

إلى شــركات تأمين الممتلكات والمســئوليات إلبداء الرأي   ص بهذا الموضــوعالخافي ضــوء إرســال محضــر االجتماع  و
أـية مالحـظات علي المحضـــــر المنوه عـنه   اة االتـحاد ـب ـقد ورد إلى االتـحاد مالحـظات علي المحضـــــر من ثالث فومواـف

 شركات.
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سـفرت المناقشـة  قامت اللجنة بالرد على اسـتفسـارات ومالحظات الشـركات وتوضـيح وجه نظر اللجنة من الدراسـة، وأ
 على الوقوف على رأي اللجنة.

الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص ضوابط   1052عرض مالحظات واستفسارات الشركات بشأن قرار   -10

 :2/9/2019تحديد نسب استهالكات السيارات بتاريخ 

الصادر عن الهيئة    2019لسنة    1052عرض على اللجنة الخطابات الواردة من ثالث شركات تأمين بشأن القرار رقم  
 العامة للرقابة المالية الخاص بضوابط تحديد نسب االستهالك لتأمينات السيارات.

ــليم التالف هي بداية جيدة  ــتهالكات على قطع غيار معينة وكذلك تحديد مقابل عدم تس ــب االس رأت اللجنة أن تحديد نس
 ان حسب النتائج التي ستتحقق خالل الفترة القادمة.ويمكن إجراء أي تعديالت عليه بالزيادة أو النقص

 تحديد ضوابط االكتتاب الفني السليم: -11
قامت اللجنة بتوـضيح بعض األمور الهامة ووـضع أهم ـضوابط االكتتاب الفني الـسليم، كما رأت اللجنة ارـسال الـضوابط 

 لرقابة المالية العتمادها.الي شركات التأمين للوقوف على رأيهم ومن ثم إرسالها الي الهيئة العامة ل

 مناقشة إعداد ندوة تنفيذاً لخطه عمل اللجنة: -12

بإعداد ندوة متخصـــصـــة بفرع تأمينات الســـيارات، تم االتفاق في اجتماعات   2019في ضـــوء خطة عمل اللجنة لعام 
م تخـصيص جزء  اللجنة على أن يكون موـضوع "األـسس الفنية الـسليمة لالكتتاب" موـضوعاً رئيـسياً للندوة وعلى أن يت

من الندوة لتعريف الحضـور بالمجمعة المصـرية للتأمين اإلجباري على السـيارات ودور المجمعة كمنصـة واحدة إلدارة  
 التأمين اإلجباري على المركبات.

 2020خطة عمل اللجنة 

 إعداد تغطية للمركبات الكهربائية. •
 كيفية االستفادة من مراكز الفحص اإللكتروني المزمع تطبيقها بداية العام القادم. •
 التنسيق مع وزارة الداخلية في كيفية الحصول على نسخ من محاضر الشرطة إلكترونياً وكذلك وزارة العدل. •
تحديد أـسعار المـصنعيات ومنح  و"  " بيع الـسيارات بعد ترخيـصها"  بأن يتمالتنـسيق مع توكيالت وموزعي الـسيارات  •

ــومات لقطع الغيار ــتهالك قطع الغيار لكل ماركة" و" خصــ ــال " و" تحديد مدد اســ توقيع عقود تعاون إلمكان إرســ
يارات التي تـستخدم في نقل  و "   " مقايـسة اإلصـالح أون الين الركاب مقابل  دراـسة موقف التأمين التكميلي على الـس

 ." أجر
 دراسة كيفية تخفيض تكاليف اإلصالح.و وضع الشروط الواجب توافرها في ورش اإلصالح العادية •
 تصميم نماذج إلعداد معدالت الخسائر وكذلك إعداد االحصائيات بشكل عام. •
 تبسيط شروط الوثيقة لغويا وتوضيحها. •
 السيارات.تحديات قطاع تأمين السيارات مثل: تذبذب قيم  •
 إعداد الكوادر الفنية للمعاينين. •
 إعداد وثيقة تأمين تكميلي على السيارات تغطي جميع األخطار عدا ما يتم استثناؤه. •
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 :اللجنة العامة لتأمينات احلوادث املتنوعة

 أعضاء اللجنة

 الشركة  الصفة باللجنة  االسم

 مصر  -للتأمين AIGشركة  رئيس اللجنة  األستاذ / محمـد زهـران محمـد  

 بيت التأمين المصري السعودي نائب الرئيس    مهنيمحمد  مصطفى /األستاذ 

 شركة رويال للتأمين  عضو  األستاذ / أسامة عبد الرحيم عبد المنعم جبر       

 التكافلي الشركة المصرية للتأمين   عضو  األستاذ / مصطفى عبد المنعم مصطفى   

 شركة قناة السويس للتأميـــن  عضو  األستاذ / عصام محمد السيد  

 شركــة مصر للتأمين   عضو  السيد    العاطياألستاذ / محمد عبد  

 التعاوني الجمعية المصرية للتأمين  عضو  األستاذ / مصطفى على ابو العزم 

 شركة إسكان للتأمين  عضو  األستاذة/ نهى محسن على احمد

 شركة الدلتا للتأمين  عضو  محمد محمود ناصف األستاذ / 

 شركــة المهندس للتأميـــن  عضو مستمع  األستاذ / مصطفى عبد القوى  

 مصر-للتأمين جي أي جيشركة  عضو مستمع  صالح رضوان    محمد /األستاذ 

 شركة أليانز للتأمين  عضو مستمع  األستاذ / محمد نور 

 الهيئة العامة للرقابة المالية  الهيئة ممثل    طنطاوياألستاذ / وائل 

 االتحاد المصري للتأمين  مقرر اللجنة  األستاذة / لينه طه
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 2019تقرير نشاط اللجنة عن عام 

 دراسة وإعداد وثيقة تأمين المسئولية المدنية لكبار المديرين وأعضاء مجلس اإلدارة: -1
في ضوء خطة عمل اللجنة فقد قامت اللجنة بدراسة واعداد مشروع وثيقة تأمين المسئولية المدنية لكبار المديرين  

رسال مشروع الوثيقة للشركات لموافاة اللجنة بمالحظتهم على  وأ وأعضاء مجلس اإلدارة وتم االنتهاء من دراستها  
 مشروع الوثيقة. 

وع الوثيقة بعد دراسة مالحظات شركات الممتلكات والمسئوليات، على ان يتم  وقد انتهت اللجنة من دراسة واعداد مشر 
 . النهائي  عرض الوثيقة في صورتها النهائية على المجلس التنفيذي للممتلكات والمسئوليات للوقوف على الرأي

 المسئولية المهنية لألطباء:تأمين وثيقة  االنتهاء من إعداد -2
المســئولية المهنية لألطباء، فقد تم االنتهاء من دراســة الوثيقة وتم دراســة  تأمين  في ضــوء اســتكمال مناقشــة وثيقة  

اعتماد وثيقة تأمين  المالحظات الواردة من الهيئة العامة للرقابة المالية على مشـروع الوثيقة وبعد اجراء التعديالت تم  
م تطبيـقه اختـيارـيا وصـــــدر منشـــــور االتـحاد على ان يت  من الهيـئة الـعاـمة للرـقاـبة الـمالـية  المســـــئولـية المهنـية لألطـباء

 .المصري للتأمين الخاص بتعميم الوثيقة على الشركات األعضاء باالتحاد

 وثيقة تأمين النوادي والمنش ت الرياضية: االنتهاء من إعداد -3
وبعد اجراء التعديالت  انتهت اللجنة من دراسة المالحظات الواردة من الهيئة العامة للرقابة المالية على مشروع الوثيقة  

   تم اعتماد وثيقة تأمين النوادي والمنش ت الرياضية من الهيئة العامة للرقابة المالية. 

 استكمال مشروع تأمين المسئولية المدنية للمنش ت قبل الغير: -4
دراسة الوثيقة    في ضوء استكمال مناقشة مشروع وثيقة تأمين المسئولية المدنية للمنش ت قبل الغير، فقد تم االنتهاء من 

 الشركات. دراسة مالحظات ب وقامت اللجنةوعرضها على شركات الممتلكات والمسئوليات 
ليتم  على ان يتم عرض الوثيقة في شكلها النهائي على المجلس التنفيذي للممتلكات والمسئوليات إلبداء مالحظاتهم  

 في سوق التأمين المصري.  العمل بهالالعتماد والهيئة العامة للرقابة المالية الى  االرسال

 تأمين المسئولية المهنية لمراقبي الحسابات المقيدين لدي الهيئة العامة للرقابة المالية: االنتهاء من اعداد وثيقة -5
العامة للرقابة المالية  اللجنة من دراسة مشروع تأمين المسئولية المهنية لمراقبي الحسابات المقيدين لدي الهيئة    انتهت

لحوادث المتنوعة والسادة ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية  تأمينات ااجتماع مشترك بين اللجنة العامة ل  وتم اجراء 
 وذلك لمناقشة مشروع الوثيقة. 

وتم اعتماد  المجلس التنفيذي لتأمين الممتلكات والمسئوليات  و  وع الوثيقة على الشركات األعضاء باالتحادتم عرض مشر 
 وثيقة تأمين المسئولية المهنية لمراقبي الحسابات المقيدين لدي الهيئة العامة للرقابة المالية من الهيئة. 

والجامعات في ضـوء مالحظات الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات عقد التأمين على طالب المعاهد  دراسـة  اسـتكمال   -6
 المعنية:

في ضوء خطة عمل اللجنة بخصوص استكمال دراسة عقد التأمين على جميع طالب الجامعات والمعاهد من الحوادث  
تعليم العالي للوقوف  فقد قامت اللجنة العامة للحوادث المتنوعة بإعداد مشروع العقد وتم مخاطبة وزارة ال  الشخصية،

 في التالي: على الرأي 
 .المصري للتأمينمشروع عقد التأمين المقدم من االتحاد  •
 .والمعاهدفكرة إنشاء مجمعة لطالب الجامعات  •
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على ان يتم مخاطبة الشركات األعضاء باالتحاد للوقوف على الرأي بشأن االنضمام للمجمعة وتحديد نسبة المشاركة  
 إلخطار الهيئة العامة للرقابة المالية. تمهيدا 

 االمر متروك لكل جامعة.  الخطاب بأنقام المجلس األعلى للجامعات بالرد على 
للتأمين و مسئول من   المعاهد الحكومية فقد تم عقد اجتماعين بين االتحاد المصري  التأمين على طلبة  وفيما يخص 

على    الوزارةالعالي والمفوض من وزارة التعليم العالي لعرض مالحظات  اإلدارة العامة للرعاية الطبية بوزارة التعليم  
 عقد التأمين على طلبة الجامعات والمعاهد المرسل إليهم.  

تم عرض المالحظات ومناقشتها في اللجنة    االتحاد،وفي ضوء المالحظات التي جاء بها المسئول في اجتماعه األول مع  
 النقاط التالية: الحظات وافقت اللجنة على في اجتماعها الخامس وبعد دراسة الم

 شهور بدال من شهر. 3مد فترة االخطار عن الحادث الذي يقع خالل مدة التأمين الى  •
التأمين يشــمل االجازة الصــيفية باإلضــافة الى مدة الدراســة بشــرط ان يكون الحادث قد وقع في نطاق الجامعة او  •

 تنظمها الجماعات والمعاهد.المعهد او اثناء ممارسة أنشطة 

تم    (، 2019)سبتمبر    المصري للتأمين  االتحاد في ضوء المالحظات التي جاء بها المسئول في اجتماعه الثاني مع  و
عرض تلك المالحظات في اجتماع اللجنة الثامن وقررت اللجنة عدم الموافقة على المقترحات التي تقدم بها سيادته،  

العقد الذي سبق تقديمه لوزارة التعليم العالي والذي سبق اعداده وتسعيره اكتواريا على  والتمسك بما ورد في مشروع  
 . الراغبة في االنضمامشركات التأمين  تضمدارته عن طريق مجمعة  إأساس األعداد الكبيرة وعلى ان تكون 

 سريعة المميزة:موضوع مجمعة التأمين من اخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو االنفاق والطرق ال -7
اجتماع لجنة المجمعة بشأن دراسة ضوابط انضمام أعضاء   محضر"   والمتضمن   في ضوء الخطاب المرسل من المجمعة 

  حوادث المتنوعة لتأمينات الجنة العامة  للابدراسة الموضوع  طلب  وما انتهت اليه لجنة المجمعة من    " جدد للمجمعة
 . باالتحاد المصري للتأمين

عدة  لمع االخذ في االعتبار  للمجمعة  قامت اللجنة بدراسة الموضوع وانتهت الى الموافقة على مقترحات شروط االنضمام  
 خطاب لمجمعة تأمين حوادث القطارات ومترو االنفاق والطرق المميزة السريعة.  ها فيمالحظات تم ارسال

لحوادث المتنوعة بإعداد مقترحات بخصوص انضمام أعضاء جدد للمجمعة  لتأمينات اطلبت المجمعة من اللجنة العامة  
 واعداد المقترحات وارسالها للمجمعة.  مرة اخريوقامت اللجنة بدارسة الموضوع 

ــري للغرف  -8 ــري للتأمين واالتحاد المصـ ــتها في االجتماع المنعقد بين االتحاد المصـ ــوعات التي مناقشـ ــة الموضـ دراسـ
 السياحية:

االتحاد المصري للتأمين واالتحاد المصري للغرف    اللجنة النقاط التي تم تناولها في االجتماع المنعقد بيناستعرضت  
السياحية برئاسة األستاذ عالء الزهيري رئيس االتحاد المصري للتأمين وتم استعراض بعض المشاكل التي تواجه قطاع  

لتأمينات الحوادث المتنوعة بإعادة النظر في تغطية المسئوليات الواردة بالوثيقة    تم تكليف اللجنة العامة  حيثالسياحة  
الخاصة بالفنادق وكذلك البرنامج التأميني من الحوادث الشخصية على السائحين الوافدين الى جمهورية مصر العربية  

 وقد قامت اللجنة بما يلي:  ، 2013والسابق إعداده من اللجنة عام 
ان يتم اـصدار وثيقة متخـصـصة للمـسئوليات    اللجنة  ورأتبالمـسئوليات،  بداية من الجزء الخاص   دراـسة الموـضوع •

 من له على حقه عند استحقاق التعويض في أسرع وقت ممكن بشفافية ووضوح.ؤحتى يحصل الم
المعتمد    الى جمهورية مصـر العربيةالبرنامج التأميني للحوادث الشـخصـية على السـائحين الوافدين  اعادت اللجنة    •

وبعد الدراـسة رأت اللجنة عدم   19/2/2014بتاريخ    220من الهيئة العامة للرقابة المالية والـصادر بمنـشور رقم  
يترك لكل ـشركة تأمين تحديد الـسعر المناـسب للتغطية أو اضافة تغطيات تأمينية اخري وفقا   وانتغيير مبلغ التأمين  

 .تأمين لكل شركة لمتطلبات شركة السياحة والسياسة اإلكتتابية
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 دراسة ما يرد من شركات التأمين من استفسارات ومشاكل في مجال تطبيق شروط وثائق تأمين الحوادث المتنوعة: -9
ورد الى اللجنة استفسار من احدى شركات التأمين بخصوص وثيقة تأمين السرقة باإلكراه الستطالع رأى اللجنة عن  

 مدى تغطية الوثيقة للحادث التالي: 

جنيه مصــري للشــخص الواحد   50,000حدود   قامت الشــركة )العميل( بالتأمين على نقل النقدية الحد العمالء في •

جنيه مصــري من البنك واثناء توجهه    50,000الموظفين المؤمن عليهم باســتالم مبلغ  )أســماء محددة(. قام أحد 
للســــــيارة ـقام أـحد االفراد بخطف حقيـبة النقود من ـيده وفر ـهارـباً، ورغم مـحاوـلة المؤمن علـيه مـطاردة ـهذا اللص 

 واستغاثته بالمارة اال انه لم يستطع اإلمساك به.
 استفسار الشركة:

 األمر إذا كان الذي قام بخطف الحقيبة يقود دراجة بخاريه من عدمه.هل يختلف 
 فهل يعتبر هذا الحادث مغطى بشروط الوثيقة كسرقة باإلكراه في ضوء تعريف السرقة باإلكراه المذكور بالوثيقة؟

ية تغطية حادث  ناقشت اللجنة الموضوع عاليه وانتهي الرأي الي أن اللجنة ليس مخول لها أن تبدي رأيها في شأن ماه
من عدمه وخاصة حين ال يتوافر لها فرص االطالع على ظروف ومالبسات الحادث والمستندات المؤيدة له والوثيقة  

 المصدرة. 
 

 2020خطة عمل اللجنة 

 استرشادا بالوثائق العالمية. Cyber Risksوثيقة التأمين ضد الجرائم االلكترونية  دراسة إعداد •
 ترشادا بالوثائق العالمية.وثيقة تأمين الضمان الممتد اس دراسة إعداد •
  وثيقة تأمين بطاقات االئتمان البنكية. إعداددراسة  •
 إعادة النظر في التأمين على الحج والعمرة ودراسة المقترحات الخاصة بهذا الموضوع. •
 التأمين.إعادة النظر في وثيقة تأمين المسئولية المهنية لوسطاء التأمين في ضوء التطبيق العملي لشركات  •
 إعداد الندوة السنوية عن أعمال اللجنة واختيار موضوع رئيسي لها. •
ــروط وثائق   • ــاكل في مجال تطبيق شـ ــارات ومشـ ــتفسـ ــركات التأمين من اسـ ــة ما يرد من شـ الحوادث تأمين  دراسـ

 المتنوعة.
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 :اللجنة العامة للتأمينات اهلندسية

 أعضاء اللجنة

 الشركة  الصفة باللجنة  االسم

 شركة مصر للتأمين  رئيس اللجنة  األستاذ / عماد سعيد 

 شركة قناة السويس للتأمين  نائب الرئيس  مأمون األستاذة / مشيرة 

 بيت التأمين المصري السعودي عضو  صبرياألستاذة / جيهان 

 مصر-للتأمين جي أي جيشركة  عضو  محمد السعيد سامية /األستاذة 

 شركة رويال للتأمين  عضو  األستاذ / خالد القليوبى 

 للتأمين التكافلي شركة أورينت   عضو  فتحي األستاذة / سحر محسن 

 شركة الدلتا للتأمين  عضو  فوزياألستاذ / احمد 

 التكافلي شركة مصر للتأمين    عضو  األستاذ / محمد مصطفى ابراهيم

 مصر  شركة أكسا للتأمين  عضو مستمع    بيومياألستاذ / عمرو عادل 

 لتأمينات الممتلكات والمسئوليات  روبآشركة  عضو مستمع  األستاذ / مصطفى حسين على 

 مصر-للتأمين جي أي جيشركة  عضو مستمع  حمدي األستاذ / محمد 

 الهيئة العامة للرقابة المالية  ممثل الهيئة  األستاذ / طارق عبد السالم 

 االتحاد المصري للتأمين  مقرر اللجنة  األستاذ / أشرف محمد عبد السالم 
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 2019ن عام تقرير نشاط اللجنة ع

 : Policy Civil Engineering Completed Risks Insuranceدراسة وثيقة  -1

 Civil Engineering Completed Risks Insurance تنفيذا لخطة عمل اللجنة التي تتضمن دراسة وثيقة 

Policy (CECR) اللجنة تغطيات    ، استعرضتCECR    حيث انها تمنح تغطية للمشروعات المدنية التي تم االنتهاء
مثل الطرق والممرات والجسور واألنفاق والسدود وخطوط األنابيب وأنظمة    لها، من تنفيذها مع بداية التشغيل الفعلي  

مقاولين    الصرف الصحي وغيرها من المشروعات المماثلة )بعد انتهاء عمليات البناء( وغالبا ما يتم طلبها من قبل

BOT، PPP .او الدولة بصفتها المالك لهذه المشروعات 
 واالخطار المغطاة هي: 

 الحريق، البرق، االنفجارات، وتأثير المركبات المنقولة عن طريق البر أو البحر. •
 الزالزل، البراكين، تسونامي. •
 الفيضانات أو الغمر أو حركات المد والجزر. •
 رتطام أو أي حركة أرضية أخرى.الهبوط أو االنهيارات األرضية أو اال •
 الصقيع، واالنهيار الجليدي، والجليد. •
 شغب اضطرابات واعمال التخريب من جانب االفراد. •

  حيث ان الجسور  أو التشغيل وغيرها من وثائق الحريق    Property all Risk (LM7)وهذا ما يميزها عن وثائق  
األنابيب وأنظمة الصرف الصحي وغيرها من المشروعات ذات الطبيعة الخاصة، مستثناة    واألنفاق والسدود وخطوط 

  وتسونامي   والبراكين   صراحةً من الشيء موضوع التأمين بوثائق الحريق التقليدية. كما ان االخطار الطبيعية مثل الزلزال 
 الفيضانات أو الغمر ليست مغطاة بالوثائق النمطية. 

لحين زيادة الطلب عليها حيث ان اغلب هذه المشروعات ال تقوم الدولة    CECRترجمة وثيقة  وقد رأت اللجنة تأجيل  
 عليها. بطلب التأمين 

 أخر المستجدات بالنسبة للندوة الخاصة باللجنة العامة للتأمينات الهندسية: -2
القائمين على   للزمالء  ثقافية دورية  لقاءات  إعداد  اللجنة من  لخطة عمل  التأمين  تنفيذاً  الهندسية بشركات  التأمينات 

 المصرية لدراسة احتياجاتهم الفنية ولتبادل اآلراء حول أهم المستحدثات في السوق في مجال التأمين الهندسي. 

 Businessاو    DSUانتهت اللجنة بعد المناقشة الى اختيار موضوع "أسس تسوية التعويضات في وثائق فقد األرباح  

Interruption  اوLoss of Profit .حيث تم االتفاق على اختيار هذا الموضوع بإجماع السادة األعضاء " 

 النظر في موضوع تأمين العيوب المتأصلة أو الكامنة: -3
تم   الكامنة وفي ضوء ذلك  المتأصلة أو  العيوب  تأمين  بإعداد نشرة فنيه حول موضوع  للتأمين  قام االتحاد المصري 

و  باللجنة  التغطية  هذه  وثيقة    رأتمناقشة  بموجب  ظاهرة  الغير  او  الكامنة  او  المتأصلة  العيوب  تأمين  ان  اللجنة 
(Inherent Defect Insurance-IDI  هو تأمين يغطي االخطار الناجمة عن العيوب الكامنة التي تظهر بعد انتهاء )

 عاماً.   20اعمال البناء، خالل فترات زمنية طويلة قد تصل الى أكثر من  

حيث تقوم شركة المقاوالت   بينه )المالك( وبين إحدى شركات المقاوالت   BOTوعادةً ما يطلبه مالك مشروع بنظام ال  
بتشغيله خالل فتره معينه يتم االتفاق عليها بينها وبين المالك ثم بعد ذلك يتم انتقال الملكية للجهة المالكة والتي تريد ان  

ل الفترة التالية النتقال الملكية ولمده زمنيه متفق عليها وخوفا من وجود  تضمن ان المشروع صالح لالستخدام خال
عيوب غير ظاهره لن تسمح بصالحية المشروع لالستخدام فقد يلجأ الى طلب وثيقة العيوب الكامنة من المقاول لضمان  
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ل اكتشاف عيوب كامنة  سالمة المشروع وضمان استمراره وتوفير المال الكافي لتغطية تكاليف إصالح األضرار في حا
 هذا وقد رأت اللجنة وضع هذا الموضوع ضمن خطتها للدراسة.   ،   مثل )استخدام مواد بناء رديئة او عيوب في التصميم(

 الحاالت العملية: -4

  EAR  او جميع اخـطار التركـيب  CARالـحاالت التي يصــــــعب فيـها تـحدـيد أي من وثيقتي جميع اخـطار المـقاولين   4.1
 سيتم إصدارها للمستشفيات او الفنادق وغيرها من المشروعات التي تحتوي على مزيج من اعمال البناء والتركيب:

اخطار التركيب حسب نسبة كل من اعمال البناء )االعمال  من المعتاد ان يتم اصدار وثيقة جميع اخطار المقاولين أو جميع  
 المدنية( واعمال التركيبات من مبلغ التأمين: 

د عن   • ات( بمـا يزـي ة )تركيـب ائـي ة وكهرـب انيكـي ل اعمـال ميـك ان الجزء األعظم من االعمـال يمـث % من مبلغ  50إذا ـك
 التأمين يتم تطبيق وثيقة "جميع أخطار التركيب".

ت قيمـة االعمـ • اـن اني أكبر من  إذا ـك ة والمـب ة "جميع اخطـار 50ال المـدنـي أمين تطبق وثيـق % من اجمـالي مبلغ الـت
 المقاولين".

ة عندما يحتوي المشــروع )الشــيء موضــوع التأمين( على   CARان بعض العمالء يقومون برفض وثائق   • خاصــً

ب   ال التركـي اء اعـم د انتـه ارات بـع ا فترة اختـب ة تليـه ائـي ة او كهرـب انيكـي ال ميـك ة  عل  –اعـم ة وثيـق أن تغطـي ا ـب   CARـم

 االختبارات."( ال تشمل فترة 100)النمطية: بدون استخدام ملحق " 

 طلب استفسار عن مدى قبول طلبات العميل بما يخالف شروط وثائق التأمين الهندسي: 4.2
االجبارية المطلوبة من  ان بعض العمالء بدأوا بطلب طلبات مخالفة خالل اصدار الوثيقة كطلب إلغاء البنود او الشروط  

 العميل مثل: 
البند الذي ينص على "يجب على المؤمن له وعلى نفقته الخاصــة أن يتخذ كافة االحتياطات المناســبة وكذلك إتباع  •

توـصيات الـشركة وتنفيذ المتطلبات القانونية وتعليمات وتوـصيات المـصنعين وذلك لتجنب وقوع الخـسائر والتلفيات 
 ".والمسئوليات

 الذي يلزم العميل باآلتي: Fire Fighting Facilities شرطإلغاء  •
الموقع ومعـدين   - ل اإلطفـاء بقـدر كـافي على ان تكون متوفرة دائمـا ـب توفير معـدات مكـافحـة الحريق ووســـــاـئ

 لالستخدام الفوري.
 توفير عدد كافي من العمال المدربين على استخدام هذه المعدات. -

وقد اسفرت مناقشات السادة األعضاء انه ليتم صرف التعويض للعميل عن الخسارة او الضرر الناجم عن الحريق او  
يجب على العميل االلتزام بهذه الشروط، وان أي ممارسات من جانب شركات التأمين تقوم بإلغاء او شطب    االنفجار،

 في جوهر التغطية وتقليصاً في التزامات العميل ومنافسة  هذه الشروط عند اصدار الوثائق لجذب العميل، يعد تالعباً 
 ضارة بسوق التأمين الهندسي.  

 ان هناك حاالت استثنائية مثل:  أحد أعضاء اللجنةوفي هذا الصدد اشار 
حيث يرجع ذلك لموقع المشـــروع )مثل المشـــروعات التي تقام في   لإلطفاء،صـــعوبة او اســـتحالة توفير خط مياه   •

الصــحراء(، وفي هذه الحاالت يســمح بتعديل هذه الشــروط )وليس إلغاءها تماماً( خصــوصــا في المشــروعات التي 
 تدخل ضمن نطاق اتفاقياتها حتى نتجنب النتائج السيئة لهذه االتفاقية 

ائل الوقاية من ويكون هذا التعديل بناًء على المعاينة ال • فعلية لموقع المـشروع ووضـع توصـيات الخبير المعاين بوـس
 الحريق الممكن توفيرها حتى ال يكون هناك ظلم ألي من الطرفين سواء المؤمن او العميل.

ــرط مما يعنى موافقة   • ــمنه لهذا الش ــروعات غير متض هذا بخالف ما إذا كانت هناك ترتيبات اعادة تأمين لهذه المش
 مين على عدم وجوده او وجوده بشروط مبنية على معاينة فعلية لموقع المشروع.معيدي التأ

وبعد المناقشة رأت اللجنة التأكيد على أهمية التزام مكتتبي التأمينات الهندسية بالشروط واالشتراطات واالستثناءات  
 الضارة. الخاصة بوثائق التأمين للحفاظ على سوق التأمين الهندسي من المنافسة 
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 : و قيمة المشروع  Sum Insuredو    Loss Limit  استعرضت اللجنة اهمية التفرقة اثناء االكتتاب بين كٍل من  4.3

• Loss Limit      الحد األقصـى للمسـئولية عن الحادث الواحد. ويتم هذا الطلب من قبل المؤمن له وذلك بعد دراسـة
محتمله )عن طريقه( وهنا يجب ان نوجه عناية المؤمن له انه    خـسارةوتحليل لألخطار المعرـضة له وتحديد اقـصى  

ئقة ومن قبل جهات متخصــصــة في  محتمله بعناية فا  خســارةفي منتهى الخطورة إذا لم يكن قد تم احتســاب اقصــى  
 هذا النوع من المشروعات حيث ان الخطأ في احتسابه قد يكلف المؤمن له خسائر فادحه 

• Sum Insured    و هو مبلغ التأمين او الحد األقصى لمسئولية الشركة خالل مدة التأمين 
قيـمة المشـــــروع: قيـمة العـقد، حيث ان في بعض األحيان يختلف مبلغ التأمين عن قيمة المشـــــروع )اقل من قيمة   •

 النسبية.المشروع( وعليه تخضع الوثيقة لشرط 
             .االكتتابوبعد المناقشة رأت اللجنة التأكيد على أهمية االنتباه الى هذه المصطلحات اثناء 

 والفرق بينهم وذلك على النحو التالي:  BOTو  PPPاللجنة تعريفات مشروعاتاستعرضت  4.4

شـــــراكـة القطـاع الخـاص والعـام: هي نوع من أنواع   PPP  (Public Private Partnership)نظـام ال   •
التعاقدات التي تتم بين قطاعات الدولة مع القطاع الخاص، لتنفيذ مشـــروعات ضـــخمة تحتاج إلى تمويل كبير، مثل  

 وعات البنية التحتيةمشر

 (B.O.T)نظام ال  •

Build, Operate and Transfer    ( للملكيةثم تحويل  – تشغيل  – )بناء  
 او

Build, Own and Transfer    ( للملكيةثم تحويل  – تملك  – )بناء  

ميزانية الدولة حيث أحد الوسـائل المالئمة لتمويل مشـروعات البنية األسـاسـية بعيداً عن  B.O.T ويعد نظام الـــــــ
يتحمل المســـــتثمر والذي يأخذ عادة شـــــكل شـــــركة أو كونســـــورتيوم دولي أو محلي األعباء المالية إلقامة هذه 
المـشروعات مقابل العوائد المحـصلة نتيجة للتـشغيل وهذا يعني تخفيف األعباء التمويلية ومخاطرها عن الدولة وال  

من ضــعف االســتثمارات على إقامة المشــروعات التي تحتاج ألموال  شــك أن هذا النظام يســاعد الدول التي تعاني  

 .طائلة ال تتوافر لديها

  :  B.O.T المراحل التي يمر بها نظام

 .الحصول على الترخيص أو االمتياز من خالل اتفاق يبرم بين الدولة والمستثمر -
وإحدى ـشركات المقاوالت والتـشييد وعادة ما  مرحلة اإلنـشاء والتـشييد وتتم بمقتـضى عقد مقاولة بين المـستثمر   -

 .يأخذ هذا العقد شكل تسليم مفتاح

 .مرحة إدارة المشروع وتشغيله وتؤول عوائد التشغيل على المستثمر -

 .المرحلة األخيرة وهي مرحلة انتقال وتحويل الملكية إلى الدولة بعد انتهاء فترة االمتياز -
 انظمة التعاقد ولكن يظل النوعين السابقين هما اهم األنواع.كما ان هناك العديد والعديد من 

 بقيم اعلى من قيمة المشروع:  ropertyPExistingمدي إمكانية التأمين على  4.5
طرح سؤال عن مدى جواز اصدار وثيقة جميع اخطار التركيب او المقاولين بإضافة ملحق الممتلكات القائمة بحدود  

تأمين األعمال للوثيقة األصلية وفى هذا الصدد تم مناقشة هذا الموضوع باستفاضة كبيرة مع  مسئولية أكبر من مبلغ  
 اخذ رأى كافة اعضاء اللجنة في هذا اإلجراء والذي انقسم فيه اعضاء اللجنة الى رأيين: 

ب( مع اضافة ملحق  بأنه ليس هناك ما يمنع من قيام شركة التأمين بإصدار وثيقة تأمين )مقاولين او تركي  الرأي األول:
الممتلكات القائمة بحدود مسئولية يساوى او يزيد عن مبلغ تأمين األعمال في التغطية األصلية للوثيقة وان اتفاقيات  

 اعادة التأمين ال تحظر ذلك.  
وثيقة جميع اخطار التركيب او المقاولين و يجب    هيان من الناحية الفنية لالكتتاب،  ان الوثيقة األصلية    الرأي الثاني :

ان تكون حدود المسئولية للممتلكات القائمة نسبة اقل من قيمة األعمال ) حتى لو لم يكن هناك حظر بذلك (  و يتم تحديد  
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تأمين  القائمة يزيد عن مبلغ    النسبة طبقا لظروف كل مشروع على حده و ال يجوز ان يكون مبلغ تأمين الممتلكات 
األعمال حيث انها في هذه الحالة لن تكون الوثيقة المتخصصة ) وثيقة مشروعات ( و ان الغرض األساسي من اصدار  
الوثيقة األصلية المتخصصة هي اعمال العقد و ليس الممتلكات القائمة و هذا ينطبق ايضا على حدود المسئولية المدنية  

بلغ تأمين األعمال ايضا إلنها ليست وثيقة مسئوليات و لكنها تغطيه  قبل الطرف الثالث و التي يجب ان تكون نسبة من م
 اضافيه على الوثيقة األصلية و يمكن اصدار وثيقة التركيب او المقاولين بدون القسم الثاني )المسئوليات( . 

عيدي التأمين  في حالة ما إذا كان المشروع خارج حدود االتفاقية وهناك موافقه من م  وهنا يجب التفرقة بين حالتين:
على ذلك او في حالة ما إذا كان المشروع في حدود اتفاقية الشركة وان االتفاقية ال تمنع ذلك او إذا كانت هناك بعض  

 الشروط التي تمنع ذلك فيجب اخذ موافقه استثنائية منهم. 
به طالما ليس هناك ما يمنع  وفى النهاية اتفق األعضاء على ان لكل شركة الحق في االكتتاب بالطريقة التي تراها مناس

 ذلك.

ومناقشـة الفرق بين قيمة العقد   Aggregate Limitو  Loss Limit per accidentمناقشـة الفرق بين    4.6

 :Insured Sumووقيمة المشروع 
تم مناقشة موضوع وثائق التأمين التي تصدر بـحد اقصى للخسارة في الحادث الواحد وحد اقصى للخسارة خالل مدة  

 (. التأمين بخالف واقل من مبلغ التأمين األصلي )قيمة المشروع شاملة كل اإلضافات 
 وقد تم توضيح ما يلي:  هناك وثائق تصدر بهذه الطريقة  األعضاء بأنوقد افاد السادة 

اقصـى خـسارة يمكن ان تتحملها ـشركة التأمين عن أي حادث مغطى    الحد األقصـى للخـسارة عن الحادث الواحد هى •
بموجب ـشروط الوثيقة ويتم تحديد الحد األقـصى للخـسارة عن الحادث الواحد من قبل المؤمن له بناء على دراـسات 

 وتحليل لألخطار عن طريقه.
تأمين عن أي حادث مغطى  الحد األقصـى للخسـارة خالل مدة التأمين هي اقصـى خسـارة يمكن ان تتحملها شـركة ال •

 بموجب شروط الوثيقة خالل مدة تأمين الوثيقة ويتم تحديدها من قبل المؤمن له ايضا
مبلغ التأمين هي القيمة األـستبدالية للـشيء موـضوع التأمين او قيمة المـشروع او قيمة التعاقد ـشاملة كل اإلـضافات  •

 وهو المبلغ الذي يتم على اساسه احتساب الرسوم.
اد احد االعضاء ان هناك بعض الوثائق يوجد بها كل ما سبق و هو األمر الذى اثار معه كثير من التساؤالت من  و قد اف

اعضاء اللجنة حيث ان هذا المثال لم يقابلهم من قبل و انما من المقبول فنيا ان يكون هناك حد اقصى للخسارة عن  
ين و يلجأ المؤمن له لمثل هذا اإلجراء لتقليل نفقات التأمين  الحادث الواحد و بحد اقصى مبلغ التأمين خالل مدة التأم

حيث انها تؤثر على التسعير و هذا رأى معظم اعضاء اللجنة حيث انه ليس هناك داع لوضع حد اقصى للحوادث خالل  
سه وغالبا  مدة التأمين ألنه غالبا ما يكون هو نفسه مبلغ التأمين و في حالة وضعه لن يؤثر على التسعير بصوره ملمو 

يتم وضع الحد األقصى خالل مدة التأمين في المسئولية المدنية قبل الغير و كذلك في التغطيات اإلضافية و التي لها حدود  
 مسئولية. 

 دفعات:دفع األقساط على  4.7
 طرح تساؤل بخصوص دفع األقساط على دفعات، على النحو التالي:  

في حالة التأمين على احدى المشروعات الكبيرة التي تستمر عملية التشييد بها لعدة سنوات وتم السماح للعميل بسداد  
أقساط التأمين على مدى مدة تأمين )ثالث سنوات على سبيل المثال( حيث يقوم العميل بسداد األقساط سنوياً طبقا لما 

ه وفى بعض األحيان يتم ذكر جدول السداد )التقسيط( في وثيقة التأمين  تم االتفاق علية صراحة بين المؤمن والمؤمن ل
 نفسها  

: في حالة وقوع حادث بعد سداد القسط األول فقط هل يتوجب على شركة التأمين خصم األقساط المتبقية من  والسؤال
 افاد أحد االعضاء ان ذلك يعتمد على: قيمة الحادث ام ال؟ 

ســاط التأمين في موعدها المحدد ام ال، ألنه في بعض الحاالت التي يقوم فيها العميل  إذا كان العميل يقوم بســداد أق •
 بعدم سداد األقساط بانتظام يتم اتخاذ إجراءات اعتماد القيد وتسوية القيمة المتبقية.
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 إذا كان قد تم االتفاق اثناء اإلصدار على ان يتم دفع األقساط على دفعات ام ال. •
في حالة تجاوز قيمة الخسائر الناجمة عن الحادث قيمة القسط الثاني يتم خصم األقساط المتبقية من قيمة    حيث انه
 الحادث.

 وتم إعطاء المثال التالي: 

 التأمين. يسدد على ثالثة اقساط سنوية وهي مدة جنيه مصري   300,000قسط التأمين 

 جنيه مصري.  100,000السنوية  األقساط 

 جنيه مصري.  200,000( وتبقى على العميل مبلغ  100,000ول )بعد سداد القسط اال 

 للعميل.  300,000ودفع   200,000يتم خصم   500,000في حالة وقوع حادث تسبب بخسائر بقيمة  
في هذه الحالة لن يتمكن المؤمن له من اعادة الشيء موضوع التأمين والذي اصابه الضرر  وأشار السادة األعضاء انه  

لعدم توافر السيولة لديه حيث ان اغلب المشروعات يتم تمويلها عن طريق البنوك وبالتالي سوف يتوقف  الى أصله نظراً  
 له. هذا العميل عن استكمال تنفيذ المشروع لحين توافر باقي السيولة الالزمة 

سداد الرسوم لها على  وعليه يجب األخذ في االعتبار ان العقد شريعة المتعاقدين وبمجرد موافقة شركة التأمين على  
دفعات فإنها يجب ان تلتزم بذلك إال لو ان هناك اتفاق مكتوب خالف ذلك بأن تخصم الرسوم المتبقية من التعويضات  

 المستحقة. 
هذا باإلضافة الى انه عند تسعير الوثائق يتم التفرقة بين العميل الذي سيقوم بالسداد على اقساط وبين العميل الذي يقوم  

سط دفعه واحدة حيث انه من الممكن ان يتم اعطاء خصم خاص في حالة سداد القسط بالكامل خالل مدة معينة  بسداد الق
 الوثيقة. وبالتالي تم اخذ موضوع تقسيط الرسوم   في الحسبان عند اصدار 

العميل ومعدل خ  واخيرا، مثل حجم  الشأن  بهذا  قرار  اتخاذ  الحسبان عند  في  تؤخذ  كثيرة  اخرى  سائره  هناك عوامل 
 .وعالقته بشركة التأمين .... الخ

 الجسيم:الفرق بين اإلهمال واإلهمال  4.8
ان الفرق بين اإلهمال واإلهمال الجسيم هو مدى خبرة/مسئولية القائم على األعمال أي إذا كان الخطأ من جانب أحد  

كان الخطأ من جانب المشرف/المهندس/ مدير  العمال ذوي الخبرة البسيطة والتعليم المحدود فهذا يعد "اهمال"، اما إذا 
 التشغيل او كبير المهندسين فهذا يعد "اهماالً جسيماً" نظراً لعلمه وادراكه بخطورة عدم تنفيذه للتعليمات وتبعيات ذلك. 

 التأمينية:مفهوم القوي القهرية من الناحية  4.9
س له يد في وقوعها او منعها وعادةً ما يطلق عليها  ان القوى القهرية هي االحداث الخارجة عن إرادة المؤمن له ولي

(Act of God)  . 

أحد أنواع  2011يناير   25احداث ثورة    مثلقد يختلف عن القوى القهرية   (Act of God)عقب أحد االعضاء ان  

 Denyان بعض الوثائق تقوم بتغطية حاالت    الرد،القوى القهرية حيث انها منعت الوصول الى مناطق معينه. وكان  

of Access    بحد اقصى معين ضمن تغطيةLoss of Profit    اوAdvanced Loss Of Profit    وأن هذه

تبر من القوة القهرية حيث ان هناك وثائق متخصص تقوم بتغطية مثل هذه  ( ال تع 2011يناير    25األحداث )احداث  

 . PVاألخطار مثل وثيقة ال  
 وكانت كاآلتي: في هذا الصدد، تم عرض أحد الحاالت العملية بأحد الشركات 

اضرار  ر أوامر بالردم وإعادة الحفر مما تسبب في حدوث خسائر واأحد المشروعات التي يتم انشاءها حالياً، تم اصد
متكررة للسبب عينه للبنية التحتية لهذا المشروع، وتم اخطار شركة التأمين بهذه الخسائر واعتبرتها شركة التأمين من  

 . القوى القهرية
من الناحية التأمينية لكن هذا النوع من الخسائر )الناتج عن تنفيذ أوامر سيادية(    مغطاةتم التعقيب بان القوى القهرية 

ية ألنه قد تم تنفيذ هذه األوامر بإرادة المؤمن له أي انها ال تستوفي شرط " عدم إمكانية توقع الحادث  ال يعد قوي قهر
مؤمن له"، وانه في حالة دفع تعويض للمؤمن له في خسائر من هذا النوع ليس الن هذا النوع من  الخارجاً عن ارادة    /

 إيضاح ذلك اثناء دفع التعويض. الخسائر مغطى بل تم دفعها بصفة استثنائية ويتم 
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وتم عرض مثال يوضح ان في بعض الحاالت ال يتم دفع تعويض فقد االرباح على الرغم من وقوع أحد االحداث التي  
 تصنف قوى قهرية.  

في حالة تعرض أحد المناطق الي تقلبات مناخية موسمية أدت الى انخفاض في حركة البيع لكنها لم تتسبب في اضرار  
وضوع التأمين، ال تعد هذه الحالة حادث فقد أرباح مغطى من الناحية التأمينية ألنه لم يقع حادث تسبب في  للشيء م 

خسارة او ضرر للشيء موضوع التأمين كما ان التقلبات المناخية الموسمية ال تعد غير متوقعة حيث انها تحدث دائما  
 مؤمن له. خصوصا في بعض المناطق األوروبية ولكن خارجة عن إرادة ال

وتم اعطاء مثال ان نتيجة الطقس البارد ونزول الجليد بغزارة شديدة ادى الى توقف المبيعات ونقص فى التشغيل لكثير  
من المؤسسات والمحالت التجارية لعدم تمكن المواطنين من النزول الى الشوارع ويعد هذا النقص في المبيعات غير  

 قهرية. ه متوقعا ويحدث باستمرار في مثل هذه المناطق بالرغم من كونه قوة مغطى تأمينيا ألنه ال يعد حادثا حيث ان

 :Rain and Heavy Rain)(موضوع االمطار واالمطار الغزيرة  4.10
إن االمطار الغزيرة مغطاة ضمن االخطار الطبيعية في وثائق التأمين الهندسي حيث انه من المفترض على المؤمن له  

الناجمة عن ذلك، اما   هطلت امطار غزيرة في غير    إذااتخاذ كافة اإلجراءات واالحتياطات االزمة للحد من الخسائر 

الكميات باإلضافة لتأكيد    وبهذه عتادة في هذا التوقيت  غير م  وبصورة (  Heavy Rainموسمها وبشكل غير متوقع ) 
 هيئة األرصاد لذلك فهذا يعتبر مغطى من الناحية التأمينية. 

وعقب أحد األعضاء، انه على المؤِمن في حالة هطول امطار التواصل مع جهة حكومية )جهة األرصاد( لتحدد ما إذا 
 ة ضمن االخطار الطبيعية(. كانت هذه االمطار اعتيادية ام غير اعتيادية )مغطا

 .مغطاةجميع االخطار الطبيعية   Munich Reوافاد أحد األعضاء، انه بناًء على اخر تعديالت من معيد التأمين 

 : No Claim Bonusموضوع  4.11

اللجنة موضوع خصم عدم المطالبة   ( في وثيقة اآلالت ومعدات  In Advance)   No Claim Bonusاثار ت 

عدة، في هذا الصدد تم طرح سؤال:  50المقاولين البرية التي تضم عدد كبير من اآلالت والمعدات يصل الي   ما
عدة المتضررة فقط ام على الوثيقة كاملة بما في ذلك المعدات   هل يتم حساب )رفع / رد( خصم عدم المطالبة على الما

 التي لم يصبها ضرر 
 بالكامل:يكون رد الخصم على الوثيقة  األعضاء بان أحدأجاب 

في حالة وقوع حادث إلحدى المعدات  مصري جنيه   1,000على سبيل المثال خصم عدم المطالبة على الوثيقة بالكامل 

)في حالة ان خصم  جنيه مصري    9,000يتم دفع تعويض بقيمة  مصري  جنيه    10,000أدى الى خسائر بقيمة مستحقة  

 (. In Advanceعدم المطالبة 
عقب بعض السادة االعضاء بأنه في هذه الحالة لو وضعنا أنفسنا مكان المؤمن له وطلب ان يتم اصدار وثيقة منفصلة  
لكل معدة حتى يستفيد من خصم عدم المطالبة عن باقي المعدات التي لم يصبها الضرر خاصة إذا كانت قيمة المعدة تقدر  

 بالماليين. 

يتم   بأن  السادة االعضاء  تم حساب    No Claim Bonusحساب  كما عقب  إذا  المعدة، ألنه   No Claimعلى 

Bonus    على الوثيقة قد يدفع ذلك المؤمن له ان ال يقوم بإخطار المؤمن بالحادث )خاصة إذا كانت قيمة الخسارة قليلة

 No Claim Bonus خاصةً إذا لم يوضح المؤمن طريقة احتسابه للـ  No Claim Bonusنسبياً( حفاظاً على  
ا على الثقة بين المؤمن له والمؤمن.   كتابةً في عقد التأمين، مما قد يؤثر سلبا

وفى حالة رد خصم عدم المطالبة على المعدة فقط فهذا يعتبر ظلم ايضا لشركة التأمين حيث انه من الممكن ان معدة  
لى باقي المعدات بالرغم من  واحده فقط قد تتسبب في ارتفاع معدل خسائر العميل فكيف يتم منحه خصم عدم مطالبة ع

 ارتفاع معدل خسائره وهنا يجب النظر الى محفظة العميل بصورة كاملة وليست كل معده على حدي. 
ومع اختالف اآلراء تبين عدم وجود قاعدة ثابته وذلك في حالة عدم وجود نص صريح بوثيقة التأمين يوضح كيفية  

 التعامل مع هذا الخصم. 
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أفاد   األول هو رفع    أحدكما  الرأي  رأيين  بين  منقسمين  أنفسهم  التأمين  معيدي  ان  االعضاء   No Claimالسادة 

Bonus  عنFleet  الخاص بالعميل بالكامل، والرأي الثاني هو رفعNo Claim Bonus   من المعدة التي أصابها
 ود قواعد محدد عالمياً. حادث، يتوقف حكم مكتتب التأمين في األساس على خبرته مع العميل، نظراً لعدم وج

 وبعد المناقشة تم االتفاق على:
ان يتم النص ـصراحة عند اإلـصدار على كيفية التعامل مع هذا الخـصم وخـصوـصاً مع العمالء الجدد او العمالء ذات  •

 .المرتفعةمعدالت الخسائر 
 الخبرة مع الشركة.تترك الحرية لكل شركة لتقدير رد خصم عدم المطالبة من العميل من خالل سابقة  •

 2020خطة عمل اللجنة 

 استكمال دليل االكتتاب لالتحاد المصري للتأمين في التأمينات الهندسية. •
 استكمال ترجمة وثيقة فقد االرباح الناتج عن عطل الماكينات. •
ــرعة تحديث   • ــتبدالية لألجهزة بالرغم من سـ ــام المعدات االلكترونية الثالثة وكيفية تحديد القيمة االسـ ــة اقسـ دراسـ

 لموديالت.ا
مراجعه ودراســــة المالحق اإلضــــافية الخاصــــة بتغطيات جميع اخطار المقاولين وجميع اخطار التركيب الســــابق  •

ترجمتها من قبل، وترجمه المالحق التي لم يتم ترجمتها من قبل ومراجعتها بعد الترجمة وكذلك المالحق اإلضــافية  
 لتغطية االجهزة اإللكترونية

 (Solar Projects) اقة الشـمسـية ووثيقة تأمين جميع األخطار للطاقة الشـمسـيةموضـوع محطات الط  مناقشـة •
 السبعة: بأقسامها

 القسم األول: النقل البحري. -
 القسم الثاني: التأخر في بدء االعمال للنقل البحري. -
 القسم الثالث: جميع أخطار التركيب. -
 التركيب.القسم الرابع: التأخر في بدء االعمال الناتج عن  -
 القسم الخامس: جميع أخطار التشغيل. -
 القسم السادس: توقف االعمال / فقد األرباح. -
 القسم السابع: -

 ) أ ( : المسئولية المدنية للطرف الثالث أثناء التركيب.
 )ب(: المسئولية المدنية للطرف الثالث أثناء التشغيل.

 :2019عام دراسة موضوعات تم اقتراحها خالل اجتماعات اللجنة في  •

Hydro Power Projects            Inherent Defect Insurance 

 .دراسة معدات االنفاق •

 .دراسة أسس التسعير الصحيحة بشكل عام •

 .دراسة المعاينات الفنية في التأمين الهندسي •

في ضوء الكتاب االحصائي السنوي   2020/    2019اعداد دراسة تحليلية لنتائج فرع التأمينات الهندسية عن عام  •
 للهيئة العامة للرقابة المالية.

 . Delay in Start Up (DSU)او  Loss of Profitعقد ندوة تحت عنوان "كيفية تسوية التعويضات في  •
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 :جلنه املعاينة وتقدير االخطار

 أعضاء اللجنة

 الشركة  الصفة باللجنة  االسم

 شركة مصر للتأمين  رئيس اللجنة  األستاذ / عز الدين احمد على 

 مصر-للتأمين جي أي جيشركة  نائب الرئيس  محسب محمد األستاذ / محمد 

 مصر-للتأمين جي أي جيشركة  عضو  األستاذ / طارق نزيه ابراهيم 

 روب لتأمينات الممتلكات والمسئوليات آشركة  عضو  األستاذ / مينا سمير نجيب 

 شركة أليانز للتأمين  عضو  األستاذ / محمد على محمد على زهرة

 شركة رويال للتأمين  عضو  الرحمن جمال الدين األستاذ / عبد 

 التكافلي الشركة المصرية للتأمين   عضو  األستاذ / عصام احمد مصطفي احمد 

 مصر  للتأمين شركة أكسا  عضو  األستاذ / وائل كمال

 الهيئة العامة للرقابة المالية  ممثل الهيئة  األستاذ / عويس مرسي 

 االتحاد المصري للتأمين  مقرر اللجنة  األستاذة / لينه طه

 2019تقرير نشاط اللجنة عن عام 

 إعداد برتوكول تعاون بين االتحاد المصري للتأمين وهيئة الدفاع المدني. -1
في ضوء خطة اللجنة إلعداد برتوكول تعاون بين االتحاد المصري للتأمين وهيئة الدفاع المدني، فقد تم دراسة الموضوع  

  وتم اعداد مقترح لخطابفي اللجنة وتم تحديد البنود التي سيتم مناقشتها في االجتماع األول مع هيئة الدفاع المدني  
 الي:  النحو الت وذلك علىالبنود هذه موضحاً فيه 

االســـتفادة من خبرات الســـادة خبراء الدفاع المدني في معاينة المواقع ومكافحة الحريق والمتطلبات الخاصـــة بهم   •
. في ضـوء التعرف على دور الدفاع المدني في تخطيط وانشـاء وتأمين المناطق الصـناعية ضـد إلعطاء التراخيص

 خطر الحريق سيتم مناقشة التالي:
المشاكل التي تواجه السادة من هيئة الدفاع المدني اثناء اعمال السيطرة على الحرائق إلصدار توصيات بشأنها  . أ

 إللزام العمالء بها.  
 المرجع )الكود( الذي يعتمد عليه هيئة الدفاع المدني في إعطاء التراخيص.  .ب



[ 

 2019التقرير السنوي   106

 

 لمدني. األساليب التي يتم تأمين المناطق الصناعية بها من قبل هيئة الدفاع ا .ج
 هل لهيئة الدفاع المدني دور اثناء التصميم األولى للمنطقة الصناعية من قبل المهندس االستشاري؟   .د

ــيتم   • ــد خطر الحريق سـ ــ ت ضـ ــتفادة من التكنولوجيا الحديثة في هيئة الدفاع المدني لتأمين المنشـ ــوء االسـ في ضـ
ــة في اختبارات أنظمة الوقاية   ــص ــتفادة التعرف على األجهزة الفنية المتخص والحماية واإلطفاء ومدى إمكانية االس

 منها من قبل مهندسي المعاينات بشركات التأمين المصرية. 
التعرف على ســبل التعاون بين االتحاد المصــري للتأمين وهيئة الدفاع المدني للحد من خســائر حوادث الحريق من  •

 خالل مناقشة التالي:
الحماية لتقليل معدالت الحرائق وعلى ان يتم إعداد منشور بها كتوصيات  مناقشة طرق جديدة ومبتكرة لوسائل  . أ

 حتى يتم العمل بها. 
بطريقة   .ب المدني  الدفاع  هيئة  مع  باالشتراك  الحرائق  للحد من  السالمة  بأهمية  توعية  إعالنات  اقتراح حمالت 

 مبسطة للجميع. 
 التوعية بأهمية تنفيذ مالحظات الدفاع المدني.  .ج
التي من الممكن ان يقدمها االتحاد المصري للتأمين وشركات التأمين لهيئة الدفاع المدني    بحث طرق المساعدة .د

 للحد من خسائر الحرائق في مصر. 
توحيد وتحديد متطلبات ووســائل الحماية طبقا لكل نشــاط بين هيئة الدفاع المدني واالتحاد المصــري للتأمين ويتم   •

 تعميمها على شركات التأمين.
م االتفاق على النقاط التي سيتم مناقشتها فقد تم ارسال الخطاب من قبل األمانة العامة باالتحاد الى هيئة  هذا وبعد ان ت
 المشترك. االجتماع تمهيدا الستالم الرد وتحديد موعد الدفاع المدني  

 العامة لتأمينات الحريق:عرض ودراسة )تقرير معاينة اإلصدار وتقرير معاينة حادث حريق( الذي انتهت اليه اللجنة  -2
تم عرض تقرير )معاينة اإلصدار وتقرير معاينة حادث حريق( المعد من اللجنة العامة للحريق على لجنة المعاينة وتقدير  

 . عليه االخطار وقام السادة أعضاء اللجنة بإبداء بعض المالحظات وبعض اإلضافات
أت اللجنة ان يتم البدء في اعداد مقترح تقريرين أحدهما  وفى ضوء خطة العمل ومناقشات السادة أعضاء اللجنة، ر

 لإلصدار واالخر لمعاينة الحادث وفقا للتقارير الخاصة بالسادة المهندسين أعضاء اللجنة. 

 اعداد الندوة السنوية وندوة لتوعية أصحاب المصانع والمستثمرين في المناطق الصناعية: -3
في ضوء العمل على الحد من معدل تعويضات فرع تأمينات الحريق ليتم  اقترح السادة أعضاء اللجنة موضعين مهمين  

 تغطيتهم في ندوتين. وهم على النحو التالي: 
 الندوة االولي " زيادة الوعي التأميني لوسطاء التأمين بأهمية عملية المعاينة للخطر "، وتتضمن التالي:

الـصورة كاملة للعميل( وان المعاينة هي مـصلحة مـشتركة  أهمية معاينة اإلـصدار )حتى يـستطيع الوـسيط ان يوـصل   •
 للعميل وشركة التأمين.

 أهمية طلب التأمين واستيفائه بالبيانات الالزمة حيث يعتبر طلب التأمين مرجع رسمي. •
 سجل التجاري...الخ (. –أهمية توفير المستندات السيادية )البطاقة الضريبية  •
 اهمية وضرورة توفير البيانات قبل المعاينة واألوراق الالزمة.  •
 محتويات تقرير المعاينة. •
 اهمية التعاون المشترك. •
 نماذج لبعض التوصيات واهميتها وأنواعها )الزامية / استرشاديه( وتأثيرها على التعويض. •
 :التاليةويتضمن النقاط  المنش ت،توضيح سبب ارتفاع القسط التأميني لبعض  •

 المنطقة التي توجد بها المنشأة ليست آمنة.  -
 المنطقة سيئة التوصيل للمرافق. -
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 صعوبة وصول جهات إطفاء الحريق الى المنطقة / المنشأة. -
 الطرق غير ممهدة. -

 باإلضافة الى:
 مرفوضة.صور لمواقع  •
 الصناعات األكثر عرضة للحرائق. •
 مدى فاعلية أنظمة اإلطفاء والحماية. •
 واقتراحات.أسئلة  •

 التالي:الندوة الثانية " توعية أصحاب المصانع والمستثمرين في المناطق الصناعية "، وتتضمن 
 تم تحديد عدة محاور تتضمنها الندوة وهي كالتالي:

توعية المســــتثمرين وأصــــحاب المصــــانع )عمالء شــــركات التأمين( بأهمية التأمين ووســــائل الحماية وااللتزام   •
 المهندس المعاين وهيئة الدفاع المدني.بتوصيات 

 يتم اختيار أحد المناطق الصناعية )يتم البدأ بالمناطق التي بها أعلى معدالت حرائق(. •
 اهم أسباب الحرائق وطرق الحد منها. •
 المشاكل والعقوبات التي تواجه أصحاب المصانع في المناطق الصناعية في ضوء الحد من الحرائق. •

ــادة األع ــاء واتفق السـ ــة الندوتين مع التنفيذ للندوة األولى أوال )زيادة الوعي   على انضـ ــتكمال دراسـ   التأمينييتم اسـ
لوسـطاء التأمين بأهمية عملية المعاينة للخطر( ثم الندوة الثانية )لتوعية أصـحاب المصـانع والمسـتثمرين في المناطق 

 .2020الصناعية( وذلك ضمن أنشطة اللجنة وبرنامجها الثقافي خالل عام 

 2020خطة عمل اللجنة 

 خطوات التعاون مع هيئة الدفاع المدني المصرية وعقد برتوكول تعاون معها للحد من الحرائق. استكمال •
 اعداد ندوات توعية وورش عمل للعمالء في المناطق الصناعية بالتعاون مع هيئة الدفاع المدني للحد من الحرائق.   •
المـصريين وذلك بهدف المراجعة والتأكد أنـشاء بروتكوالت تعاون مع اتحاد الـصناعات المـصرية واتحاد المقاولين     •

ــروعات   ــائل اإلنذار / الوقاية / االطفاء( للحماية من الحريق في المشــ ــروط الواجب توافرها )وســ من توافر الشــ
 الصناعية قبل الترخيص للبناء واثناء التشييد وخالل فترة التشغيل.

ــات  Inspection Reportاعداد مقترح لنموذج معاينة   • ــدار /تعويضــ ( على ان يراعى فيه بنود البيانات )اصــ
 األساسية ويتم تعميمه على شركات التأمين األعضاء باالتحاد المصري للتأمين من خالل منشور.

العمل على اصـدار توصـيات للحد من اخطار الحريق في الـسوق المصـري وتعميمها على ـشركات التأمين األعضـاء  •
 ار للتالي:باالتحاد المصري للتأمين مع االخذ في االعتب

الحرص على التوعية بإدراج وســائل الوقاية والحماية من الحريق طبقا للمواصــفات القياســية في دراســة   -
ــاط وتغطية جميع اخطاره وكذا إلزام  ــب مع طبيعة كل نشــ ــاريع الجديدة بما يتناســ الجدوى المقدمة للمشــ

 يدة(. المؤمن له بتنفيذها كاملة )خاصة في مشروعات التجمعات الصناعية الجد
ــول الى  - ــركات التأمين بغرض الوص ــات بش ــدار والتعويض ان يتم الربط بين إدارة المعاينات وإداراتي األص

 اصدار تغطيات تأمينية في ضوء الوضع الحقيقي للعميل. 
 دراسة اعلى أسباب الحرائق في التعويضات مع تقديم توصيات لكيفية معالجتها. •
 عمل ندوات توعية تتضمن التالي: •

 المنتجين ووسطاء التأمين لتوعيتهم بأهمية المعاينة للعميل. -
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اـعداد ـندوات لتنمـية المـهارات الفنـية والتقنـية للمـعاينين في شـــــرـكات الـتامين وذـلك ـباالســـــتـعاـنة بخبراء   -
متخصـــصـــين في المعاينات )اصـــدار/ تعويضـــات( واقتراح تدريبات وورش عمل داخلية وفرص تدريب  

 خارجية.
لكترونى موحد بين شـــركات التامين يدعم بيانات خســـائر الحريق التي وقعت بالمنشـــ ت، مما  دراســـة عمل نظام ا •

يســهل على شــركات التأمين عند إعادة االكتتاب باألخطار الخاصــة بهذه المنشــ ت معرفة عدد الحوادث المتكررة  
ــافة الى التعاون مع   ــأة وذلك باإلضــ الهيئة العامة للرقابة المالية خالل الفترات الزمنية بالمنطقة الكائن بها المنشــ

لتوفير منشـور سـنوي ببيانات تفصـيلية عن حوادث الحريق على مسـتوى الجمهورية خالل العام وتعميم المنشـور  
 على شركات التأمين خالل الشهر األول من كل عام.
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 :للتأمينات الزراعيةاللجنة العامة 

 أعضاء اللجنة

 الشركة  الصفة باللجنة  االسم

 شركة مصر للتأمين  رئيس اللجنة  احمد درويش محمد 

 شركة مصر للتأمين التكافلى   نائب الرئيس  العزيز األستاذ / احمد عبد 

 مصر-للتأمين جي أي جيشركة  عضو  األستاذة / نادين يسرى  

 شركة رويال للتأمين  عضو  األستاذة / منال احمد مختار 

 شركة الدلتا للتأمين  عضو  األستاذة / عزيزة حامد احمد إبراهيم  

 مصر  -شركة وثاق للتأمين التكافلي   عضو  األستاذة / مروة عبد الحميد يوسف 

 الجمعية المصرية للتأمين التعاوني  عضو  األستاذ / ايمن صالح السيد أبو النصر  

 بيت التأمين المصري السعودي عضو  األستاذ / محمود فؤاد امام احمد 

 الهيئة العامة للرقابة المالية  الهيئة ممثل  األستاذ / عبد العزيز السيد مناع 

 االتحاد المصري للتأمين  مقرر اللجنة  األستاذ / محمود سامي 

 2019تقرير نشاط اللجنة عن عام 

 عرض توصيات ندوة التأمينات الزراعية لالتحاد المصري للتأمين: -1
قامت اللجنة العامة للتأمينات الزراعية باستعراض توصيات ندوة التأمينات الزراعية التي أقامها االتحاد المصري للتأمين  

،    J B Boda Reinsuranceوالتي تم تنظيمها بالتعاون مع وسيط إعادة التأمين    2018سبتمبر    25  -24يومي  

 Africaو     .GIC Re South Africa Ltdوكينيا  وبحضور مجموعة من الخبراء من كبرى الشركات بالهند  

Reinsurance Corporation   و Skymet Weather Services Pvt. Ltd    وLiberty 

Specialty Markets    باإلضافة الى مجموعة من المسئولين بوزارة الزراعة و البنك الزراعي المصري و كبار
 على النحو التالي:  المستثمرين الزراعيين، وتم عرض توصيات الندوة وذلك 
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 أهمية دعم الحكومة للتأمين الزراعي بمختلف أنواعه وذلك عن طريق: •
 دعم الفالحين في القسط التأميني. -
 توفير البنية التحتية ودعم تكاليف المياه والكهرباء. -

وأهمية إصـــدار الالئحة   2014لســـنة    126دعم صـــندوق التكافل الزراعي الصـــادر بقرار جمهوري رقم   -
 التنفيذية لتفعيل القانون.

توفير البيانات والمعلومات الالزمة لدراســـة اعداد وثائق التأمين الزراعي )شـــروط، اســـتثناءات، أســـعار  -
 .......... إلخ(.

دراـسة نماذج ناجحة في الدول وتبادل المعلومات والخبرات في مجال التأمينات الزراعية والتركيز على هذه النماذج  •
   على سبيل المثال:-استخدام التكنولوجيا في التأمين الزراعي الخاصة بمجاالت 

 افات...الخ( بشكل دوري.  –طائرات بدون طيار لمراقبة المحاصيل )انتاج  -
ــرة وكيفية   - ــكل دوري عن اآلفات المنتشــ ــتخدام تطبيقات الهواتف الذكية لنقل المعلومات )التبليغ بشــ اســ

 أحوال الطقس(. –المحاصيل األوقات المناسبة لزراعة  –التعامل معها 
 التركيز على حمالت التوعية للفالحين والمزارعين عن أهمية التأمين وكيفية الحصول على أعلى إنتاجية. •
ــتوى المجموعات في القرية في المجالس القروية والجمعيات الزراعية للتوعية بفوائد التامين  • عقد ندوات على مسـ

 للفالح والمجتمع.

وما تتعرض له المحاصـيل االسـتراتيجية من مخاطر تؤثر    Index Insuranceأهمية دراسـة تأمين المؤشـرات   •
 على االقتصاد الوطني. 

 تشكيل منظومة تأمين تتناسب مع فكر الفالح.  •
 توفير البيانات عن المزارعين من خالل بطاقات المزارعين الموجودة بالبنك الزراعي.  •
 الزراعة واستصالح األراضي. ووزارةبين االتحاد المصري للتامين  التوصية بعمل بروتوكول •
إنشــاء لجنة مشــتركة بين وزارة الزراعة واســتصــالح األراضــي والبنك الزراعي وشــركات التأمين للعمل ســوياً  •

 للنهوض بهذا النوع من التأمين. 
دد كنموذج نبدأ به ويحتذى به في  وـضع الـضوابط والمبادئ والـشروط حتى يتـسنى البداية في التأمين على قطاع مح •

 حالة نجاحه.
 تفعيل آليات التأمين متناهي الصغر في مجال الزراعة حتى يستفيد أصحاب الحيازات الصغيرة. •
 إحكام الرقابة على المدخالت الزراعية خاصةً األسمدة والبذور.  •
 عامالت ما بعد الحصاد.تطوير النظم التسويقية وتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية واالهتمام بم •
 اجراء دراسة جدوى اقتصادية لتوفير التغطية االجتماعية للمزارعين.  •
 دراسة تنوع وثائق التأمينات الزراعية لكل منتج زراعي. •
 تقسيم الرقعة الزراعية الى عدة مناطق وفقا لطبيعة المناخ الخاصة بكل منطقة. •

 التوصيات في االعتبار ووضع االليات الخاصة بالتنفيذ لبعض بنود هذه التوصيات. هذا وقد رأت اللجنة ضرورة اخذ هذه  

 في ضوء مقترحات السادة األعضاء: 2020تحديد خطة عمل اللجنة لعام  -2
 استعرضت اللجنة بعض انواع التغطيات المتداولة بالسوق المصري حالياً من: 

 تغطيات نفوق الماشية ونفوق الخيول. •
 اجن )ضد خطر الحريق(.تغطيات مزارع الدو •
 والكتان.تغطيات النقل البري لالقطان  •

هذا وقد أفاد السادة األعضاء انه لم يتم اصدار او اعتماد اي وثائق تأمينات زراعية بالسوق المصري تقوم بتغطية  
 وان اهم التحديات التي ستواجه التأمينات الزراعية في السوق المصري هي: المحاصيل الزراعية اثناء الزراعة.  
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 (: SegmentTarget Market orالتسعير للشرائح المستخدمة ) •

( ام سـيتم Microinsuranceهل سـيتم التأمين على المحاصـيل والتسـعير ليتناسـب مع دخل المزارع البسـيط )  

 .Mass Production)التسعير لتغطية مزارع المصانع والشركات )
 الجهة التي ستقوم بتغطية أقساط التأمين:  •

ــاط التأمين من خالل  ــر بها التأمينات زراعية، يتم تغطية أقسـ ــاء ان في بعض الدول التي تنتشـ ــادة األعضـ افاد السـ

 .(Pools)مجمعات 
الجهة التي سـتتحمل تكلفة دفع أقسـاط التأمين في حالة حدوث خسـائر بسـبب أخطار )تقلبات( المناخ او اآلفات التي  •

 تصيب المحاصيل:
 سببها هذه االخطار هي أحد اهم أسباب حدوث حاالت عدم السداد لدى المزارعين.حيث ان الخسائر التي ت

 الوعي التأميني لدى المزارعين. •
   المستنقذات.احتساب مبلغ التأمين وتحديد قيمة  •

األعضاء  في ضوء ما تم عرضه في ندوة التأمينات الزراعية التي أقامها االتحاد المصري للتأمين، استعرض السادة  
 بعض من التغطيات الزراعية المعتمدة والمتداولة التي تم عرضها في هذه الندوة ومنها:

• Index Insurance   او تأمين المؤـشر حيث يتم تقدير حجم التعويضات على أساس مؤشر قياسي )معدل سقوط
 االمطار، موجات الصقيع أو الحر( ومن مقومات الوثيقة المستندة على المؤشرات: 

 اع المؤشرات مثل: مؤشر الطقس، مؤشر المحصول، ومؤشر السعر.أنو -
دراســــة الحوادث الهامة التي وقعت أثناء الفترة الســــابقة حتى تتمكن شــــركات التأمين من إعداد تغطية     -

 المخاطر.تشمل أكبر قدر من 
 خطة تسعير وآلية دفع األقساط. -

زراعية حسـب مواسـم المحاصـيل، يتم تقسـيم مبلغ التأمين وثائق تأمينات زراعية ذات تغطيات مقسـمة الى دورات   •
 )وبالتالي التعويض( حسب الخسائر التي وقعت اثناء دورة زراعية محددة.

 وثائق تأمينات زراعية تغطي محصول محدد. •
 تغطيات فقد األرباح والفرص البديلة. •

وعة من المحاور الهامة )سيتم استعراضها  وبعد المناقشة، انتهي السادة األعضاء الى ان تتضمن خطة عمل اللجنة مجم

 (. 2020في خطة عمل اللجنة 

 2020خطة عمل اللجنة 

التواصـــل مع كبرى شـــركات التأمين التي تقوم بتغطية التأمينات الزراعية للحصـــول على نماذج من وثائق التأمين  •

(  Index Insuranceـلدراســـــة التغطـيات المـتاـحة )مـثل تغطـيات اخـطار المـناخ    الزراعي اـلدارـجة والمعمول بـها

ببات جينية في المحصـول ببها اآلفات او مـس ائر التي قد تـس تثناءات مثل الخـس ومدى إمكانية   )  Inherent  (واالـس
 تطبيقها والعمل بها في السوق المصري.

ن ذكرها للمؤمن له )والتي يتم ادراجها ضــمن نص دراســة اهم التوصــيات او الشــروط )الضــوابط( التي على المؤم •
ــائر او الـحد منـها، وـعدم دفع المؤمن للتعويض في ـحاـلة ـعدم التزام المؤمن ـله بـهذه  الوثيـقة( لتجـنب وقوع الخســـ

 الشروط.
 التواصل مع اهم الجهات المعنية بالتأمينات الزراعية في جمهورية مصر العربية مثل:  •

 البنك الزراعي المصري. -

 رة الزراعة واستصالح األراضي.وزا -

 مركز البحوث الزراعية. -



[ 

 2019التقرير السنوي   112

 

 الجمعيات الزراعية والجمعيات االهلية والجمعيات التعاونية. -

 الجوية المصرية. لألرصادالعامة  الهيئة -
بـهدف عـقد اجتـماـعات معـها وإلبرام بروتوكوالت تـعاون بينـها وبين شـــــرـكات الـتأمين المصـــــرـية ممثـلة في االتـحاد 

ــري   ــعير منتجات  المصـ ــميم وتسـ ــركات التأمين لتصـ ــائيات الكافية التي تحتاجها شـ للتأمين وجمع البيانات واالحصـ
 التأمينات الزراعية.

 ، إلصدار وثائق بأقساط مدعمة للمزارعين.Target Market (Segment)تحديد الجهات المستهدفة  •
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 :لتأمينات الرعاية الصحيةاللجنة العامة 

 أعضاء اللجنة

 الشركة  الصفة باللجنة  االسم

 شركة مصر لتأمينات الحياة  رئيس اللجنة  األستاذ / سعيد احمد بيومي 

 مصر-للتأمين جي أي جي شركة نائب الرئيس  األستاذة /   هناء وهبه 

 شركة الدلتا للتأمين  عضو  األستاذ / محمد فتحي  

 شركة مصر للتأمين  عضو  الحافظ األستاذ / خالد عبد  

 شركــة المهندس للتأميـــن  عضو  األستاذ / عادل عويس 

 مصر  -شركة وثاق للتأمين التكافلي   عضو  األستاذة / داليا شوقي 

 شركة اكسا لتأمينات الحياة مصر عضو  الدكتور / محمد فيصل  

 الحياة قناة السويس لتأمينات  شركة  عضو  األستاذ / محمود حداد 

 روب لتأمينات الممتلكات والمسئوليات آشركة  عضو مستمع  األستاذ / معتز مسعد عبد الحميد  

 مصر  شركة أكسا للتأمين  عضو مستمع  األستاذ / احمد حجازي

 الهيئة العامة للرقابة المالية  ممثل الهيئة  األستاذة / هويدا تهامي 

  االتحاد المصري للتأمين اللجنة مقرر  األستاذ / أشرف محمد عبد السالم 

 2019تقرير نشاط اللجنة عن عام 

 إعداد عقد إدارة وثائق تأمين طبي )من خالل شبكة طبية تابعة لشركة إدارة برامج عالج طبي(: -1
لـتأميـنات الرـعاـية الصـــــحـية وفـقا لتوجيـهات المجلس التنفـيذي لـتأميـنات الممتلـكات والمســـــئولـيات  ـقاـمت اللجـنة الـعاـمة  

د المقترح   ة وبين العـق الـي ة الـم اـب ة للرـق اـم ة الـع ل الهيـئ د من قـب ة المـع ة الصـــــحـي اـي د إدارة الرـع ة بين عـق ارـن داد مـق إـع ـب
ــافات التي قا ــاح اإلضـ وقد قامت اللجنة بتنفيذ قرار   مت بها اللجنة.)التعديالت( والذي قامت اللجنة بإعداده وذلك إليضـ

( إلدارة وثائق    TPAالغرض من تعديل عقد شــركات إدارة الرعاية الصــحية ) المجلس وانتهت دراســة اللجنة الي ان 
 التأمين الطبي هو:
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 سنوات. 7في السوق المصري حيث ان العقد المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية منذ  التطور •
تنظيم العالقة بين شـــركات التأمين وشـــركات اإلدارة بما ينعكس بالنفع على إرضـــاء العمالء ومســـتوى الخدمة  •

 المقدمة وتحسين نتائج هذا الفرع التأميني حيث يندرج تحت هذا البند التالي:
 كفاءة شركات اإلدارة وضرورة توافر معايير معينة للتعامل معها.مدى  -
 المدة التي يتم فيها إرسال المطالبات لشركات التأمين. -
 مستوي المراجعة الطبية والمالية. -
 قوة وثبات مقدمي الخدمة الطبية. -
 التزام جميع األطراف بسداد مستحقات كل طرف في أوقات محددة. -
عن نســب الخصــومات الممنوحة من مقدمي الخدمة الطبية إلى شــركات إدارة ضــرورة الشــفافية واإلفصــاح   -

 الرعاية الصحية.
القدرة على التحكم ومراجعة التعويضـــات والتدقيق الفعلي وتوفير البيانات بأســـرع وقت في اي وقت تطلب  -

 فيه هذه البيانات.

 شهور حفاظا على حقوق جميع األطراف. 3تقديم مخالصة نهائية كل  -
 شهر من انتهاء العقد. 12سماح لشركات اإلدارة بإدارة نفس العميل مع شركة تأمين أخرى إال بعد عدم ال -

وتم عرض هـذه النتيجـة على المجلس التنفيـذي لتـأمينـات الممتلكـات والمســـــئوليـات والمجلس التنفيـذي لتـأمينـات 
إلى الموافقة على المشــروع المقترح بشــأن دراســة عقد إدارة وثائق    المجلســينوانتهى  األشــخاص وتكوين األموال،  

التأمين الطبي على أن يتم إرســاله للهيئة لالعتماد، وفى ضــوء ارســال مشــروع العقد للهيئة فقد ورد من الهيئة بعض 
 بدراستها.المالحظات التي قامت لجنة الرعاية الصحية 

 ن واإلشراف والرقابــة:دراسة مسودة مشروع قانون تنظيم نشاط التأمي -2
قامت اللجنة بدراسة مسودة مشروع قانون تنظيم نشاط التأمين واإلشراف والرقابة وما تضمنه من فصل خاص يتناول  

 التأمين الطبي المتخصص وما يرتبط به من أنشطة. وذلك على النحو التالي: 
بإنشاء شركات    :(68)المادة   بالترخيص  الهيئة  إدارة  مجلس  مزاولة  يختص  يقتصر غرضها على  متخصصة  تأمين 

التأمين الطبي بنوعيه )قصير وطويل األجل(، ويحدد مجلس إدارة الهيئة الحد األدنى لرأس المال المصدر والمدفوع  
بالكامل لتلك الشركات بما ال يقل عن ستين مليون جنيه. وال يخل ذلك بقواعد المالءة المالية التي يصدرها مجلس إدارة 

. وال يجوز تخفيض رأس مال تلك الشركات إال بموافقة من مجلس ادارة الهيئة وبشرط أال يقل عن الحد األدنى  الهيئة 
 . المشار إليه في الفقرة األولى من هذه المادة

لهذا    :(69)مادة   ياعد  وثائقها في سجل خاص  وتوزيع  تسويق  ومنافذ  الجغرافية  وفروعها  الشركات  تلك  تسجيل  يتم 
 الغرض بالهيئة، وذلك بعد أداء رسم للهيئة مقداره كاالتي:  

وخمسة األف جنيه عن كل منفذ تسويق أو    وعشرة أالف جنيه عن كل فرع  عشرين ألف جنيه عن المركز الرئيسي
 للتعامل. مين. ويتعين الحصول على موافقة رئيس الهيئة قبل بدء إنشاء كل فرع أو منفذ وقبل االفتتاح  توزيع وثائق التأ

ياعرف نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية بأنه النشاط الذي تتولى من خالله الشركة إدارة برامج الرعاية   :(70)مــادة 
لصالح المستفيدين. ويخضع نشاط شركات إدارة برامج الرعاية  الصحية كطرف ثالث بين شركة التأمين والمؤمن له،  

 . الصحية إلشراف ورقابة الهيئة، وذلك وفقاً للضوابط والقواعد الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة 
ال يجوز ألي شركة مزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية إال بعد الحصول على ترخيص بذلك من    :(71)مادة  

لديها في سجل يعد لهذا الغرض ويكون تأسيس تلك الشركات وقيدها والترخيص لها بمزاولة النشاط وفقاً  الهيئة والقيد  
 للشروط والقواعد واإلجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة. 
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شركة عن  ويشترط أن يقتصر غرض الشركة على مزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية ولرئيس الهيئة وقف أي  
مزاولة هذا النشاط إذا تمت مزاولته دون ترخيص أو مزاولته في غير الغرض المرخـص له بذلك على أن يتضمن قرار  

 . الوقف غلق المكان الذي تتــم مزاولة النشاط فيه بالطريق اإلداري
يجــب أن تتخذ شركة إدارة برامج الرعاية الصحية شكل شركة مساهمــة ويحـــدد مجلس إدارة الهيئــة    :(72)مـادة  

 الحـــد األدنـــى لرأس المال المصدر والمدفــوع بالكامـــل لتلك الشركــات بما ال يقل عن عشرين مليون جنيه.   
ة الهيئة. وال يجوز تخفيض رأس مال تلك الشركات إال  وال يخل ذلك بقواعد المالءة المالية التي يصدرها مجلس إدار

 . بموافقة من مجلس إدارة الهيئة وبشرط أال يقل عن الحد األدنى المشار إليه في الفقرة األولى من هذه المادة
 رأي اللجنة: رأت اللجنة التأكيد على ما جاء بهذه المواد. 

وشركة إدارة برامج الرعاية الصحية والترخيص لها بمزاولة النشاط  صدر بتسجيل شركة التأمين الطبي  ي  :(73)مادة  
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية   قرار من مجلس إدارة الهيئة خالل شهر من تاريخ استيفاء شروط التسجيل، وا

عد لذلك  . على نفقة الشركة وتقوم الهيئة بتسجيل الشركة في السجل الما
ة تحديد المدة الخاصة باستيفاء مستندات التسجيل وايضا ما هو الموقف في حالة عدم  رأي اللجنة: رأت اللجنة أهمي

 صدور القرار في الفترة المحددة.  
يصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بتحديد رسوم القيد بالهيئة بما ال يجاوز خمسون ألف جنيه بالنسبة لشركات    :(74)مادة  

 جنيه بالنسبة لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية ". التأمين الطبي، وخمسة وعشرون ألف 
المالءة    :(75)مادة   المخاطر وقواعد  وإدارة  تقييم  ألساليب  الشركات وفقاً  تلك  الهيئة اإلشراف والرقابة على  تتولى 

 المالية الواردة بأحكام هذا القانون والئحته التنفيذية وبما يتفق وطبيعة نشاط كل منها. 
ة الهيئة القواعد والضوابط واإلجراءات المنظمة لقواعد الفحص واختبارات المالءة المالية وكذا  ويصدر مجلس إدار

 النماذج والعقود الواجب اعتمادها من الهيئة قبل العمل بها". 
تخضع شركات التأمين الطبي فيما يتعلق برسوم اإلشراف والرقابة لذات األحكام الخاصة بشركات التأمين    :(76)مـــادة  

 . ( من هذا القانون. كما تؤدى شركات إدارة الرعاية الصحية للهيئة الرسم المقرر بتلك المادة 222والواردة بالمادة ) 
تخضع شركات التأمين الطبي الواردة في هذا الباب لذات األحكام المقررة بالنسبة لشركات التأمين المرخص    :(77)مــادة  

من هذا القانون وذلك في كل ما لم يرد به نص خاص بشأن تلك الشركات في  (  2)لها بالعمل في الفروع الواردة بالمادة 
 . تلك الشركات هذا القانون، وبما ال يخل بطبيعة األنشطة التي تزاولها

 . رأي اللجنة: رأت اللجنة التأكيد على ما جاء بهذه المواد

 دراسة اساليب الغش والتدليس في خدمات التأمين الطبي:  -3
عرض على اللجنة الدراسة الخاصة   بأساليب الغش والتدليس في خدمات التأمين الطبي حيث استعرضت اللجنة أثر  
الطبي هو   التأمين  نتائج محافظ  تؤثر بشكل سلبي في  التي  أهم األسباب  الطبي وأن من  التأمين  نتائج  االحتيال على 

ام   لذا فقد تم توضيح ما هو مفهوم االحتيال وأمثلته وطرق  االحتيال في الحصول على الخدمة بما في ذلك سوء االستخد
 وأساليب محاربته وطرق تحجيم الخسائر الناجمة عنه من خالل النقاط التالية:  

 تعريف االحتيال وإساءة االستخدام. •
 االحتيال وإساءة استخدام التأمين الطبي.    •
 االحتيال وإساءة االستخدام من قبل موفر الخدمة. •

 اوصت اللجنة بأهمية اتخاذ اإلجراءات التالية لتجنب عملية الغش واالحتيال في التأمين الطبي: وقد 
 وضع اجراءات دقيقه لتسليم واستالم مستندات تقديم الخدمة الطبية. •
 تقييم االتصال اإللكتروني ما بين مقدم الخدمة والشركة. •
 تأمين الكارت الطبي بوجود عالمات خاصه وكذا المستندات. •
 وجود فريق متخصص من المراقبين االخصائيين لمتابعه ومراقبه النشاطات المتعددة لمستخدمي الشبكة الطبية. •



[ 

 2019التقرير السنوي   116

 

ــركات التامين  • ــكل دوري على كافة شـ ــماء القائمين بمثل هذه العمليات المخالفة وتوزيعها بشـ اعداد قائمه بكافة اسـ
 والرعاية الصحية لتجنب التعامل معهم في المستقبل.

 حاالت الغش والتزوير بكل حسم من قبل شركات التامين والرعاية الصحية بالتعاون مع الجهات الرقابية.التصدي ل •
 –التـكاليف  –الحروف   –توفير نـظام الكرتوني جـيد ـحدـيث للكشـــــف عن التزوير في المـطالـبات من حـيث " الرموز   •

 التحمل ". –التغطية 
 االحتيال. تدريب موظفي المطالبات على أحدث النظم للكشف عن •

على ان يتم عرض هذا الموضوع بشيء من التفصيل في جلسة مستقلة عند عقد الندوة الخاصة بأعمال اللجنة لما له  
 من أهمية كبيرة في الـتأثير على نتائج الشركات في فرع الـتأمين الطبي. 

 المصري:دراسة وضع حلول لمشاكل شركات التأمين التي تمارس التأمين الطبي في السوق  -4

 مشاكل التسويق واالكتتاب:  3.1
تدارست اللجنة عدم وجود وعى كافي لدى الكثير من العمالء على أهمية التأمين الطبي مما يتطلب جهود كبيرة لنشر  
ايضا فرع   المصري وتشمل  بالسوق  التأمين  بمعظم فروع  المشكلة عامة  اللجنة أن هذه  اكدت  التأميني حيث  الوعي 

 ذه المشكلة ما يلي:  التأمين الطبي. ورأت اللجنة ان الحلول المثلى لمواجهة ه
ــة الحاليين والمستهدفين بغرض التواصل المباشر  • ــ ــ ــ ــالء الشرك ــ ــ ــ ــرة بعم ــ ــ ــ ــاءات مباش ــ ــ ــ ــدوات ولق ــ ــ ــداد ن ــ ــ إع

 والتغطيات واالستثناءات واالشتراطات.  للتوضيح بأهمية التأمين والتزامات كل طرف
ــطاء التأمين لرفع   • ــة لوس ــص ــتخدام مزايا عمل دورات تدريبية متخص الوعي لديهم بأهمية التأمين الطبي وكيفية اس

التأمين الطبي والمزايا التي تعود على المؤمن لهم في حالة عدم اسـاءة اسـتخدام المزايا التأمينية الممنوحة وأخيرا 
 التعريف التام بالمنتجات التأمينية التي يقوم الوسيط بترويجها حيث أنهم المتصل الرئيسي بالعمالء.

 دعوة مديري الموارد البشرية بالشركات )العمالء( للمشاركة في الدورات التدريبية الخاصة بالتأمين الطبي.  •
 استخدام وسائل اإلعالم المختلفة والمطبوعات لزيادة درجة الوعي لدى العمالء.  •
ثر وـضوحا لتجنب إعادة ـصياغة ـشروط واـشتراطات الوثائق الخاـصة ببرامج التأمين الطبي بحيث تـصبح مبـسطة وأك •

    المشاكل مع العمالء بالمستقبل.

 عدم وجود عدد كافي من وسطاء التأمين المتخصصين في تسويق التأمين الطبي:   3.2
تدارست اللجنة طبيعة سوق التأمين المصري من حيث ثقافه الوسطاء وأنواع التأمين  المختلفة والوعى التأميني للعمالء  

لة تحصيلها كلها امور تجعل من الصعوبة بمكان وجود وسطاء متخصصين بفرع معين  وكذا العموالت ونسبها وسهو
من فروع التأمين وال سيما في ظل الظروف المحيطة بسوق التأمين الطبي بمصر .ولكن يمكن  منح الوسطاء كود خاص  

لطبي بدون هذا الكود وال  كوسيط تأمين طبي من الهيئة وال يسمح ألحد التعامل مع شركات التأمين في مجال التأمين ا
الحصول على شهادات   المالية من  للرقابة  العامة  الهيئة  الوسيط لشروط ومتطلبات  استيفاء  بعد  إال  الكود  يمنح هذا 

 أو دورات تدريبيه أو درجة علميه ال يقل الوسيط عنها.   معينه

وتقوم بعمل شركات التأمين مما يؤدى الى    HMOوجود العديد من شركات الرعاية الصحية التي تمارس نشاط الـ    3.3
 وجود منافسة ضارة باإلضافة الى عدم خضوع هذه الشركات لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية:  

حيث أنه وطبقا للتعريف الصحيح   HMOsفي البداية يجب تصحيح  المفهوم الخاطئ والمنتشر في الوسط التأميني عن 
لتلك المنش ت في البالد التي تعمل بها والتي أنشئت ألغراض محددة والتي يكون األساس فيها هو تعيين بعض مقدمي  
الخدمة كموظفين لديها أو التعاقد مع أخرين بمبلغ ثابت عن كل مشترك لتقديم الخدمات الطبية المطلوبة بغض النظر  

) أي تحصيل مبلغ محدد نظير كل فرد في منظومه  capitation fees ة الطبية وهذا االسلوب او الطريقة  عن قيمة الخدم
HMO    أما ما يتم ممارسته في مصر في الوقت الحالي ويحمل نفس المسمى فهو اشبه بما تمارسه شركات التأمين  )

   .المصرية من تحمل للخطر ولكن  بصورة غير قانونية  
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وعموماً فان القانون الموحد للتأمين الجديد والجاري عرضه على مجلس الوزراء سوف يقنن اوضاع هذه الشركات 
 مات محددة. بشروط والتزا 

 عدم تفعيل القائمة السوداء الخاصة بالعمالء بشكل كامل ودقيق على بوابة الهيئة العامة للرقابة المالية:  3.4
 األساس في تلك المشكلة ال يكمن في عملية تطبيق القائمة السوداء بل يكمن في االتي: 

عمالئهم وخصــوصــا أن معظم عمالء التأمين الطبي رفض العديد من شــركات التأمين العمل بتلك القائمة خوفا على   •
ـلديهم مـحافظ ـتأميـنات ـعاـمة بتـلك الشـــــرـكات ويتم االدـعاء ـبان الـتأمين الطبي نوع من انواع ـتأمين المـجامـلة لـباقي  

 انواع تأمينات الممتلكات ويجوز تحمل خسائره مقابل مكاسب باقي انواع التأمين.
الشــركة والســوق معا من أمثال هؤالء العمالء هو تطبيق ســياســة اكتتابيه    التطبيق األمثل لشــركات التأمين لحماية •

سـليمه لهذا المجال وكذلك أسـس ومعايير تسـعير مبنيه على بيانات دقيقة ومعتمدة من العميل، كما يتم إدراج شـرط 
لى أو تكلفة صـريح بالوثيقة أن أي بيانات مغلوطه أو غير سـليمة مقدمة من العمالء بغرض الحصـول على مزايا أع

 أقل يعطى شركة التأمين الحق في إلغاء العقد بل ومقاضاة العميل لتحميله أي خسائر مالية ناتجة عن هذا الفعل. 

 :30/6/2018حتى  1/7/2016النظر في الدراسة التحليلية لفرع التأمين الطبي خالل الفترة من  -5
استكماالً للدراسة الدورية التحليلية لنتائج فرع التامين الطبي بالسوق المصري والتي تهدف للوقوف على نتائج اعمال  
الفرع المذكور طبقا للبيانات الواردة بالكتاب اإلحصائي السنوي للهيئة العامة للرقابة المالية، حيث استكملت اللجنة  

 . 30/6/2018حتى  7/2016/ 1الفترة من الدراسة عن الثالث سنوات األخيرة خالل 
 اوالً: عدد الشركات العاملة بالسوق: 

 البيان  2017/ 2016 2018/ 2017 الزيادة 

 ممتلكات 17 19 2

 حياة  7 7 -

 .% 0.25نسبه  2019/ 2018ملحوظة: بلغت مساهمه الشركات الجديدة في صافي االقساط لعام 

 (  االرقام باأللف جنيه )                                                                           االقساط:ثانيا: صافي 
 البيان  2017/ 2016 2018/ 2017 معدل النمو 

 ممتلكات 1,228,145 1,821,406 48.3%

 حياة  1,171,364 1,163,701 (0.65%)

 اإلجمالي 2,399,509 2,985,107 24.4%

 مالحظات: 
 .%24.4زيادة استحواذ شركات الممتلكات على الحصه السوقية بمعدل حوالي  •
 %. (0.65)تحقيق شركات الحياة معدل نمو سلبي بنسبه  •

ال توجد أي بيانات توضح ما و % 25الزيادات في االقساط والتي حققت معدل نمو إجمالي للسوق ككل بنسبه تقترب من  •
إذا كانت هذه الزيادات نتيجة دخول مشـــتركين جدد ام زيادة ناتجه عن التضـــخم وارتفاع اســـعار الخدمات والتي تؤثر  

 بدورها على اسعار التامين الطبي. 
 ( االرقام باأللف جنيه )                                                                       :ثالثاً: صافي التعويضات  

 البيان  2017/ 2016 2018/ 2017 معدل نمو

 ممتلكات 821,598 1,221,617 48.7%

 حياة  710,750 805,929 13.4%

 اإلجمالي 1,532,348 2,027,546 32%

االقساط ونسبة  ملحوظة: الزيادات في صافي التعويضات المسددة بفروع الممتلكات نتيجة طبيعية للزيادة في قيمة صافي  
 تعويضات(.  – الزيادة في البندين واحدة تقريباً )اصدارات 
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 (االرقام باأللف جنيه )                                                 :   المخصصةرابعاً: العائد على االستثمارات 
 البيان 2017/ 2016 2018/ 2017 معدل نمو 

 ممتلكات  82,330 127,241 %54.5

 حياة 56,919 79,521 39.7%

 اإلجمال   139,249 206,762 48.5%

العائد على االستثمارات المخصصة بفروع الحياة يفوق مثيله   ملحوظة: على الرغم من انه من المفترض ان يكون 
تتم مزاولته على  بفروع الممتلكات حيث يكون اغلب استثمارات الحياة طويلة االجل، إال أن التامين الطبي بفروع الحياة  

 يوم( كما في تأمينات الممتلكات.   367اساس سنوي )
 (االرقام باأللف جنيه )                                                          االنتاج: خامساً: العموالت وتكاليف  

 البيان   2017/ 2016 2018/ 2017 معدل النمو

 ممتلكات  - 318,708 - 488,974 - 53.4 %

 حياة  - 72,810 - 96,622 - 32.7%

 اإلجمالي    - 391,518 - 585,596 - 49.5%

الممتلكات   في  بلغت  العامين  الصافية خالل  االقساط  االنتاج  وتكاليف  العموالت  نسبه  ان  السابق  الجدول  ويالحظ من 
 %.  16.8، وفى الحياة 19.2%

 (االرقام باأللف جنيه )                                                                : التأمينيسادساً: فائض النشاط 
 البيان   2017/ 2016 2018/ 2017 معدل النمو  

 ممتلكات   - 82,425 - (  189,705) - (130%)

 حياة - 68,175 - 156,491 - 130%

 اإلجمال     - 150,600 - )33,214 ( - 78%

 ومن الجدول السابق يتضح ما يلي:  
بفروع الممتلكات مما ادى الى تحوله الى عجز في النشــاط بلغ ما يقرب    التأمينيهناك انهيار شــديد لفائض النشــاط  •

( مليون جنيه، 489( مليون جنيه في العام االخير وفى نفس الفترة حقق وســطاء التامين مكتســبات تبلغ )190من )
تكاليف مما يتطلب ضــرورة اعاده النظر في اســس واليات االكتتاب ببعض فروع الممتلكات وكذا نســبة العموالت و

 االنتاج.
( مليون 156.5بحوالي )  %130في المقابل حققت ـشركات الحياة معدل نمو في النـشاط التأميني في العام األخير بلغ   •

 ( مليون جنيه عموالت وتكاليف انتاج.96.6جنيه مقابل حوالي )
شركات الحياة عنها في   شركات  وقد انتهت اللجنة بعد استعراض البيانات الى ان نتائج فرع التأمين الطبي أفضل في  

الممتلكات لذا توصى اللجنة بأهمية ان تقوم شركات تأمينات الممتلكات بإعادة النظر في التسعير والشروط العامة وجدول  
 المزايا مع أهمية إعادة النظر في بند المصروفات العمومية وتكاليف اإلنتاج وذلك حتى يتم تحسين النتائج. 

 

 2020خطة عمل اللجنة 

ــوع التبادل • ــة تفعيل موضـ ــركات   Co-insurance في التأمين  دراسـ نظرا إلحجام   الطبيمجال التأمين    فيبين الشـ
 الطبي.التأمين عن إعادة التأمين  معيديالعديد من 

 الممكنة.بكافة الوسائل  الطبيمجال التأمين  المشاكل فيواهم  التأميني الوعيدراسة كيفية تنمية  •
خالل الخمس ســـنوات الماضـــية وإعداد التوصـــيات   الطبيالتامين    االكتتاب لفرعالفنية ونتائج   تحديث الدراســـة   •

 .ةالالزم
 التي ترد للجنة.شركات التأمين في السوق المصري التأمين الطبي بالرد على مشاكل  •
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وـضع تعاريف موحدة لبعض المـصطلحات المـستخدمة في مجال التأمين الطبي لتقليل النزاعات ما بين ـشركة التأمين  •

 .الرعاية مثل المزمن والحرج والسابق وخالفة أو شركاتوالعمالء 
ــة   • ــس الفنية التي يجب مراعاتها عند  دراسـ ــين نتائج  لوذلك   االكتتاب في التأمين الطبيأهم األسـ فرع التأمين تحسـ

 .استرشاديةوالتي تمثل أسس الطبي 

 .كيفية التغلب عليهاوضع التوصيات بالتحديات التي قد تواجه تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد و دراسة •
إلنـشاء مجمعة من الـشركات الراغبة في تـسويق بعض   باالتحاد المـصري للتأمينللمجالس التنفيذية  التقدم بمـشروع   •

 .مسعرة مسبقا ويتم توزيع الخطر على أعضاء المجمعةالمنتجات التأمين الطبي 
  الطبي في السوق المصري. فرع التأمينتساعد على تحسين نتائج  الطبياستحداث برامج مكملة للتأمين  •
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 إلعادة التأمني:اللجنة العامة 

 أعضاء اللجنة

 الشركة  الصفة باللجنة  االسم

 شركة قناة السويس للتأمين  رئيس اللجنة  األستاذ / شريف الغمراوى 

 شركة مصر للتأمين  نائب الرئيس  األستاذ / أحمد البنهاوى

 شركة مصر للتأمين التكافلى   عضو  األستاذ / حامد محمود صالح الدين 

 شركة الدلتا للتأمين  عضو  األستاذة / نهاد عبد الحميد منصور

 مصر-للتأمين جي أي جيشركة  عضو  مدحت  عمرو  /األستاذ 

 مصر  -شركة وثاق للتأمين التكافلي   عضو  مهني األستاذ / هاني عاطف عزمي  

 شركة أورينت للتأمين التكافلي  عضو  األستاذ / أحمد محمد سليم 

 روب لتأمينات الممتلكات والمسئوليات آشركة  عضو  األستاذ / محمد عبد القادر الدكرورى 

 شركــة المهندس للتأميـــن  عضو  األستاذ / محمد نور الدين الزمر

 بيت التأمين المصري السعودي عضو مستمع  األستاذ / محمد صالح الدين 

 شركة إسكان للتأمين  عضو مستمع  األستاذ / أسامة فرج 

 الهيئة العامة للرقابة المالية  ممثل الهيئة  األستاذة / منى سيد محمد

 االتحاد المصري للتأمين  مقرر اللجنة  األستاذة / أمنية طلعت 
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 2019تقرير نشاط اللجنة عن عام 

 دراسة التعديالت األخيرة التي طرأت على قانون التامين اإلنجليزي: -1
التعامل معها بحرص عند القيام بإسناد  في إطار ما ورد بخطة عمل اللجنة من دراسة الشروط القانونية التي يجب أن يتم  

بالمناقشة حول طبيعة الشروط التي يجب   اتفاقي، فقد قام السادة األعضاء  التأمين سواء اختياري أو  حصص إعادة 
 مناقشتها نظراً ألنه قد تم تعديل الكثير من البنود في قانون التأمين اإلنجليزي. 

  ينتمي عالقة وثيقة من الناحية الفنية، حيث    UKوسوق التأمين اإلنجليزي  ونظراً ألن العالقة بين سوق التأمين المصري  
البت في معظم   ويتم  قليلة جداً  التأمين  تنظم  التي  المصرية  القوانين  أن  لحقيقة  المدرسة. ونظراً  لنفس  السوقين  كال 

للمادة   ي(، والمستمدة أساساً من  من القانون المدني المصر  1القضايا في المحاكم المصرية بناًء على العرف )وفقاً 
 قانون التأمين اإلنجليزي.  

لهذا تعتبر اإلصالحات القانونية لقانون التأمين في المملكة المتحدة ذات أهمية كبيرة للعاملين في سوق التأمين المصري  
ادة التأمين في  حيث أن أي إصالحات لقوانين تنظيم التأمين في المملكة المتحدة لها تأثير مباشر على سوق التأمين/ إع

 مصر. 
ومن ثم فقد رأت اللجنة ان يتم دراسة البنود التي تم تعديلها حيث تم إعداد مذكرة شاملة تتضمن مقارنة بين القانون  

، وقد تم إرفاق تلك المذكرة بمحضر اجتماع اللجنة الذي تم ارساله لشركات  2015والقانون الصادر في    1906الصادر في  
يقوم كافة السادة العاملين في إدارات إعادة التأمين بالشركات باالهتمام بما جاء بهذه التعديالت  التأمين المصرية حتى  

 وأثرها على عقود إعادة التأمين. 

عرض مالحظات شـركات التأمين والسـادة األعضـاء بشـأن الضـوابط المقترحة لتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة العامة  -2

بشـــأن ضـــوابط تعامل شـــركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني مع معيدي    4201لســـنة    122للرقابة المالية رقم  
 التأمين:  

في ضوء توجيهات السيد األستاذ رئيس اإلتحاد المصري للتأمين بأهمية دراسة الضوابط المقترحة لتعديل قرار مجلس  
بشأن ضوابط تعامل شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني مع معيدي التأمين    2014لسنة    122إدارة الهيئة رقم  

 التي قامت الهيئة بإرسالها إلى االتحاد حتى يتسنى للجنة العامة إلعادة التأمين دراساتها وإبداء الرأي في هذا الشأن.  
م السادة األعضاء بإعداد مذكرة شاملة  فقد قامت اللجنة بدراسة تلك الضوابط في ضوء مالحظات شركات التأمين، ثم قا 

 وإرسالها إلى السادة المسئولين بالهيئة العامة للرقابة المالية.        

 إعادة النظر في تعريف الشغب واالضطرابات األهلية واالضطرابات العمالية: -3
بتاريخ   والمسئوليات  للممتلكات  التنفيذي  المجلس  اجتماع  بمحضر  جاء  ما  على  بعرض    11/6/2019بناًء  بالتوصية 

المقترح الوارد من اللجنة العامة لتأمينات الحريق بتعديل الملحق الحالي للشغب واالضطرابات االهلية واالضطرابات  
التأمين   معيدي  واستطالع رأى  بالدراسة  التأمين  إعادة  لجنة  تقوم  لكي  وذلك  الشغب،  تعريف  بإضافة  وذلك  العمالية 

 ة العرض على المجلس التنفيذي.  بالنسبة لتعديل الملحق ثم إعاد
قامت اللجنة بمناقشة الموضوع حيث أوضحت اللجنة أن الملحق الحالي للشغب واالضطرابات األهلية واالضطرابات  
العمالية قد تمت بالفعل إعادة صياغته بمعرفة لجنة من خبراء السوق المصري في تأمين الحريق وإعادة التأمين في  

ذل2012عام   على  وبناء  شرط،  التأمين  إعادة  اتفاقيات  تضمنت  فقد  األهلية   ك  واالضطرابات  الشغب  اكتتاب  دليل 
يشير الى دليل االكتتاب الصادر من اإلتحاد المصري    والذي   SRCC Underwriting Guidelinesواإلضرابات العمالية  

 للتأمين. كما تم تضمين االتفاقيات لشرط األخطار السياسية. 
وبناًء على ما سبق، انتهت اللجنة إلى التوصية باإلبقاء على ملحق الشغب واالضطرابات األهلية واإلضرابات العمالية  

ديلة متخصصة ضمن تغطيات العنف السياسي عالوة على أن الوضع  الحالي وعدم تعديله خاصة في ظل وجود تغطيات ب
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مستقر بين السوق المصري وأسواق إعادة التأمين وال توجد شكوى من معيدي التأمين أو من شركات التأمين العاملة  
،  بالسوق المصري في حين أن تعديل الملحق في الوقت الحالي قد يتسبب في حدوث خالف مع شركات إعادة التأمين

 . 2020حيث أن شركات التأمين على مشارف تجديد اتفاقيات إعادة التأمين لعام 

 :على جميع الوثائق Sanction Clauseتعميم شرط العقوبات الدولية  -4
تنفيذاً لتوجيهات إدارة االتحاد المصري للتأمين بأهمية قيام اللجنة العامة إلعادة التأمين بإبداء الرأي في تعميم شرط  
العقوبات الدولية على جميع الوثائق وذلك في ضوء الخطاب الوارد من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن طلب بعض  

لية أو شرط الجزاءات الدولية على جميع الوثائق الصادرة عنها وذلك نزوالً  شركات التأمين تعميم شرط العقوبات الدو
والمقرر إعادة تأمين تلك العمليات لديهم. حيث يقضى الشرط بأنه يتم التحفظ    -على رغبة بعض معيدي التامين األجانب 

االقتصادية أو التجارية أو    على أموال المؤمن لهم المستحقة بموجب تلك الوثائق، إذا ما وقع عليها إحدى العقوبات
المالية من السلطات المختصة في األمم المتحدة أو االتحاد األوروبي أو جمهورية مصر العربية أو الواليات المتحدة  

 األمريكية، وذلك لحين االنتهاء من التصرف القانوني حيال تلك العقوبات.  
للتأمين بخصوص شرط العقوبات الدولية أو شرط الجزاءات  وبناًء عليه طلبت الهيئة موافاتها برأي االتحاد المصري  

 الدولية. وبناًء عليه قامت اللجنة بمناقشة الموضوع حيث أوضح السادة األعضاء ما يلي: 
جميع اتفاقيات إعادة التامين الخاـصة بجميع الـشركات العاملة في الـسوق المـصري تتـضمن ـشرط العقوبات طبقاً لما  •

ــوص عليه من قبل ا ــرية ذاتها ومن ثم فإنه  هو منصـ لمنظمات الدولية المتعارف عليها بما في ذلك الحكومة المصـ
 صادر(. –البد من أخذ هذا الشرط في االعتبار عند االكتتاب في إدارات اإلصدار )وارد 

 ينص ـشرط العقوبات الموجود في اتفاقيات إعادة التأمين على أن لمعيد التأمين الحق في تجميد أي مطالبات تخص •
أياً من الـشركات أو األفراد المفروض عليهم عقوبات بموجب قرارات األمم المتحدة أو االتحاد األوروبي أو المملكة  

 المتحدة أو غيرها من المنظمات الدولية المتعارف عليها.
ال يضــر تطبيق هذا الشــرط بحقوق حملة الوثائق حيث أن التعويض المســتحق للشــخص المفروض عليه عقوبة ال  •

 رفضه وإنما فقط يتم تجميده لحين رفع الحظر عن ذلك الشخص. يتم
يعد وجود هذا االســـتثناء بالوثائق حماية للشـــركة من انتهاك قوانين دوليه أو قرارات تصـــدرها األمم المتحدة كما  •

الدولية يحمى هذا االســتثناء من تحمل الشــركة تعويضــات لن يدفعها معيد التأمين التزاما بتلك القوانين والقرارات  
 حيث ان عدم التزام معيد التأمين بتطبيق هذا الشرط سيعرضه للعقوبة من قبل الهيئات الدولية.

وبناًء عليه، انتهت اللجنة إلى التأكيد على أهمية إضافة شرط العقوبات إلى وثائق التأمين وليس فقط اتفاقيات إعادة  
 التأمين. 

 2020خطة عمل اللجنة 

ودراـسة أنواع التغطيات الجديدة التي تظهر في أـسواق إعادة التأمين  Alternative Risk اـستكمال دراـسة موـضوع •

 .محلياً وعالمياً 

 .اتفاقيات إعادة التأميندراسة شروط  •

 .دراسة المستجدات الخاصة بالتأمين اإللكتروني •

   .دراسة التحديات والصعوبات التي تواجه شركات التأمين أثناء التجديدات •
ــواء  • ــص إعادة التامين س ــناد حص ــروط القانونية التي يجب ان يتم التعامل معها بحرص عند القيام بإس ــة الش دراس

 .اختياري أو اتفاقي
اســة تحديثات القانون اإلنجليزي وما يترتب عليه من التزامات باالكتتاب لعدم حدوث فجوة بين تغطيات اإلصــدار در •

 ) .واإلعادة
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دراـسة التنـسيق بين نـصوص وثائق التأمين المباـشر ونـصوص تغطيات واـستثناءات اتفاقيات إعادة التأمين وإـصدار  •

 .توصية تعمم على شركات التأمين المصرية بذلك
راـسة الوـضع الخاص بالكيانات المـستحدثة والتطورات في منح التغطية من األـسواق العالمية ودراـسة كيفية فرض  د •

  .الرقابة الالزمة لتأكيد تلك التغطيات
مراجعة التغطيات الممنوحة للعمالء بموجب ملحق اإلضــــرابات والشــــغب واالضــــطرابات األهلية حيث أن التغطية  •

  .غايةالحالية أصبحت محدودة لل

  .متابعة التطورات التي تحدث في هيئات إعادة التأمين العالمية مثل هيئة اللويدز •

  .دراسة مدي تأثير الترتيبات الخاصة بخروج بريطانيا من االتحاد األوربي على السوق المصري •
 اإلعداد لندوة تتناول الموضوعات التي تتعلق بإعادة التأمين. •
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 اجلماعية:اللجنة العامة لتأمينات احلياة 

 أعضاء اللجنة

 الشركة  الصفة باللجنة  االسم

 شركة مصر لتأمينات الحياة  رئيس اللجنة  األستاذ/ محمد مصطفى 

 شركة أليانز لتأمينات الحياة  نائب الرئيس  األستاذ/ ماجد محمد شوقي  

 لتأمينات الحياة شركة قناة السويس  عضو  األستاذ/ رمضان إبراهيم البحيري

 شركة المهندس لتأمينات الحياة  عضو  األستاذ/ عماد عبد ربه 

 روب للتأمين على الحياة آشركة  عضو  األستاذ/ وائل عبد الفتاح مصطفى الشربيني           

 كيو ان بي األهلي لتأمينات الحياة شركة  عضو  األستاذة/ نهال محمد عباس 

 الشركة المصرية االمارتية لتأمينات الحياة التكافلي  عضو  الكريماألستاذة/ داليا محمد عبد  

 شركة طوكيو مارين فاملي تكافل عضو  األستاذة/أمــــيره احمــــــــــد 

 حياة  -الشركة اللبنانية السويسرية للتكافل  عضو مستمع  األستاذ/ عزت حسنى غالى 

 لتأمينات الحياة مصر شركة اكسا عضو مستمع  األستاذ/ جورج نبيل غبلاير

 الهيئة العامة للرقابة المالية  ممثل الهيئة  االستاذ/ وليد فتحى

  االتحاد المصري للتأمين مقرر اللجنة  األستاذة / أسماء نبيل 
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 2019تقرير نشاط اللجنة عن عام 

      الالعبين:والتأمين على السادة السادة العاملين )متناهي الصغر( دراسة عقدي التأمين على حياة  -1
انتهت اللجنة من إعداد عقد تـأمين حياة جماعي متناهي الصغر على العاملين يغطى الوفاة الطبيعية بمبلغ محدد ووفاة  

مصر بمبلغ محدد والتكاليف الطبية في حالة دخول المستشفى نتيجة  بحادث ومصاريف نقل الجثمان داخل أو خارج  
تم الموافقة عليه وتم   لتأمينات األشخاص وعمليات تكوين األموال حيث  التنفيذي  لحادث، وتم عرضه على المجلس 

 . لالعتماد ارساله للهيئة العامة للرقابة المالية 
الرياضيين من خالل االتحادات الرياضية المختصة بمبلغ محدد    كما انتهت اللجنة من إعداد عقد تـأمين جماعي لتغطية 

أقصى   بحد  المالعب  إصابات  نتيجة  العالج  لتأمينات    50ومصاريف  التنفيذي  المجلس  على  عرضه  وتم  جنيه  ألف 
 األشخاص وعمليات تكوين األموال وتم الموافقة عليه وارساله للهيئة العامة للرقابة المالية لالعتماد. 

اللجنة بدراسة المالحظات الواردة من الهيئة العامة للرقابة المالية ومالحظات المجلس التنفيذي لتأمينات األشخاص قامت  
وعمليات تكوين األموال وإعادة االرسال مرة اخري للهيئة التي وافقت على العقدين وتم تعميم العقدين على الشركات 

 ن. االعضاء من خالل منشور االتحاد المصري للتأمي

      الجماعي:على الحياة دراسة خلق قنوات تسويقية جديدة لزيادة عدد المؤمن عليهم بالتأمين  -2
 

الجماعي  بالتأمين  عليهم  المؤمن  عدد  لزيادة  جديدة  تسويقية  قنوات  خلق  بشأن  دراسة  اللجنة  ضمن   .اعدت  ومن 
 االقتراحات التي قامت اللجنة بدراستها ما يلي: 

 .بالوثائق الجماعية والتأمين متناهي الصغر لرفع معدالت نمو أقساط التأمين على الحياة الجماعيأهمية التوسع  •
دة لتحقيق  • ار الجـي اء األخـط اب الفني الســـــليم وانتـق اع قواـعد االكتـت ة من خالل إتـب ات تحقيق الربحـي التركيز على آلـي

 .مكاسب فنية وإدارية
ســابقاً من التعاقد مع وزارة الداخلية لتغطية الحجاج التابعين للقرعة الخاصــة التأمين على المعتمرين أســوة بما تم   •

بالوزارة وعليه يمكن االتفاق على التأمين على المعتمرين أيضــاً بما يدعم محفظة شــركة التأمين من وثائق التأمين 

 .على الحياة الجماعية
على الحياة الجماعية من خالل إنشــاء فروع جديدة  العمل على التوســع الجغرافي لتحقيق االنتشــار لمنتجات التأمين •

 .لشركات التأمين أو منافذ بيع والتواجد بالقرب من العمالء لتقديم الخدمة بشكل أفضل وأسرع
تيسـير الوسـائل التسـويقية للمنتجات عبر إصـدار الوثائق اإللكترونية واسـتخدام المراسـالت اإللكترونية تماشـياً مع  •

 مة للرقابة المالية، توجيهات الهيئة العا
االســـتثمار في صـــنع كوادر متخصـــصـــة بالتأمين على الحياة الجماعي من خالل التعاون بين الهيئة العامة للرقابة  •

المالية واالتحاد المـصري للتأمين بوـضع خطط وبرامج للتدريب والتثقيف للكفاءات والعاملين بشركات التأمين بشكل 

  .وقمستمر لتمتلك أفضل الكفاءات بالس
ــاالت لتتمكن  • ــركات االتص ترويج منتجات التأمين عبر تطبيقات الهاتف المحمول والذي يتطلب إجراء اتفاقيات مع ش

 .من تحصيل األقساط

ـشهر بما يـسهم في التيـسير على حاملي الوثائق لـسداد مستحقاتهم لدى شركات   12جدولة أقـساط العمالء على مدار   •

 .التأمين
ين والمؤسسات الكبيرة التي تتعامل مع شركات عديدة بحيث تقوم تلك المؤسسات بتسويق  التعاون بين شركات التأم •

 .منتجات التأمين مقابل الحصول على مزايا من شركة التأمين
 



[ 

 2019التقرير السنوي   126

 

ولزيادة عدد   الجماعيعلى الحياة  القنوات التسويقية التالية لتسويق منتجات التأمين    اقتراحدراسة اللجنة الى    وانتهت 
 التالي: على النحو  الجماعيالمؤمن عليهم بالتأمين 

 التأمين على المشتركين بالنقابات. •
 التأمين على أعضاء األندية الرياضية.  •
 التأمين على شركات التمويل. •
 ب.إنشاء قنوات تسويقية على اليوتيو •
 التسويق اإللكتروني. •
 التسويق من خالل المؤسسات اإلخبارية مقابل التأمين على موظفي هذه المؤسسات. •
 التأمين على العاملين بالمستشفيات.  •
 التأمين على العاملين بشركات األوراق المالية. •
 التأمين على العاملين بمكاتب البريد. •
 إلصدار عقد تأمين جماعي على حياة طلبة الجامعات.التنسيق مع وزارة التربية والتعليم  •
 التأمين على عمالء شركات االتصاالت. •
 اصدار وثيقة مصاريف وفاة مع وثيقة التأمين اإلجباري على السيارات. •

 الجماعية:التأميني لتأمينات الحياة  الوعيدراسة زيادة  -3
 

الجماعية والذي يحتاج إلى منظومة متكاملة بين شركات التأمين  نظراً ألهمية زيادة الوعي التأميني لتأمينات الحياة  
والوسطاء )شركات وأفراد(، بجانب وسائل اإلعالم التي يقع عليها دور كبير في توعية المواطنين بأهمية تأمينات الحياة  

 .الجماعية كنوع من االدخار 
الحياة الجماعيـة، حيث انتهت الى مقترحات زيادة  تدارست اللجنة أهـــم معوقــات زيادة الوعي التأميني في تأمينات  

 : يليالوعي التأميني في تأمينات الحياة الجماعية وفقاً لما 

 .التركيز على دور اإلعالم في نشر الوعي التأميني •

 .التثقيف ونشر ثقافة التأمين من خالل عقد العديد من ورش العمل •

 .وسائل االتصاالت الحديثة •

 .التأمين من الضرائبإعفاء وثائق  •

 .تدريب مسوقي البيع على نشر الوعي بالتأمين على الحياة الجماعي •

 .توفير الطمأنينة للعمالء من خالل توفير تغطية للوفاة •
التعاون بين االتحاد المصـــــري للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية في نشـــــر الوعي التأميني من خالل الحمالت  •

 .ةاالعالنية والتثقيفي

 .التوسع في تقديم منتجات تتناسب مع كافة احتياجات العمالء المختلفة والمتغيرة بصفة مستمرة •
برامج  نشر الوعي التأميني بالمزايا التي تعود على الشركات أو المؤسسات أو الــوزارات المشتركــــة في أنظمــــة أو •

 زيادة انتاجيتهم واإلعفاء الضريبي.التأمين الجماعي من حيث زيادة والء الموظفين بما يساهم في 
التعاون بين مؤسـسـات الدولة في نشـر الوعي التأميني من خالل إبراز مزايا التأمين   على الحياة الجماعي بتوزيع   •

بــــــرـشورات وكتيبات ترويجية عن التأمين على الحياة الجماعي وأهميته في زيادة المبالغ التي يتم الحـصول عليها 
 شات الدولة.باإلضافة إلى معا

 
 



 

 

 127 االتحاد المصري للتأمين

 

 : Payroll Card الــ مؤقت على حياة السادة عمالء جماعيإعداد عقد تأمين حياة  -4
وهو عقد تأمين مؤقت يغطى   Payroll Cardانتهت اللجنة من إعداد عقد تأمين جماعي على حياة السادة عمالء الــ   

حاالت الوفاة التي قد تحدث ألى من "المؤمن عليهم" خالل مدة التأمين وتلتزم " شركة التأمين " بدفع مبلغ تأمين  
يعادل قيمة مرتب شهر من اخر مرتب يتقاضاه المؤمن عليه والذي تم على اساسه حساب قسط التأمين الشهري وذلك  

الف جم ، كما أن هذا    100أمين مع العلم أن الحد األقصى لمبلغ التأمين في هذا العقد هو  في حالة وفاته خالل مدة الت
التأمين ليس له قيمة تصفية او مبلغ مخفض وال يضمن دفع أي مبالغ في حالة بقاء " المؤمن عليه " على قيد الحياة  

ي لتأمينات األشخاص وتكوين األموال والذي  هذا وقد تم عرض هذا العقد على المجلس التنفيذ  عند انتهاء مدة التأمين . 
 انتهى اجراء بعض التعديالت على العقد وإرساله إلى الهيئة لالعتماد. 

 :وتحديد مواطن القوة والضعف والفرص والتهديدات  الجماعيلسوق تأمين الحياة  Analysis WOTSتحليل إعداد  -5
لسوق تأمين الحياة الجماعي وتحديد مواطن القوة والضعف والفرص    SWOT Analysisانتهت اللجنة من إعداد تحليل  

 على النحو التالي: وذلك  والتهديدات،

 نقاط الضعف  نقاط القوة 

حملة   • قبل  من  بالتزاماتها  الوفاء  في  الشركات  انتظام 
 الوثائق. 

التأمين   • عقود  في  مرونة  الحياة  هناك  على  الجماعي 
 حسب احتياجات كل عميل. 

توافر برنامج إعادة تأمين يدعم الشركة باإلضافة الى   •
التعامل مع معيدي تأمين ذوي مالءة مالية وخبره جيدة  

 ومسجلين بقائمة معيدي التأمين بالهيئة. 

والمستندات   • البيانات  على  للحفاظ  كافية  خطط  وجود 
 ل فقدها. السترداد البيانات والمعلومات حا

 التدريب المستمر لموظفي الشركات.   •

 انخفاض التكاليف الخاصة بعملية تحصيل األقساط.  •

توافر الخبرات والكفاءات والمهارات الخاصة بالموارد   •
 البشرية. 

الطبي   • للكشف  يحتاج  ال  الحياة  على  الجماعي  التأمين 
 طبقاً لقواعد االكتتاب. 

 انخفاض تكاليف المصاريف اإلدارية.  •

قيمة االشتراكات في التأمين على الحياة الجماعي اقل   •
 من التأمين على الحياة الفردي.

الحياة   • على  التأمين  لسوق  منظمة  قرارات  وجود 
 الجماعي. 

 ضعف الحصة التسويقية إلصدارات الشركة.   •

بالنسبة   • للشركات  البشرية  الموارد  نسبة  انخفاض 
 لصافي وأجمالي األقساط. 

 بب صعوبة في التحصيل.  تأثر الوضع المالي بس •

 ارتفاع تكلفة الجهاز اإلنتاجي والمصاريف الثابتة.   •

على   • التأمين  بإضافة  الشركات  بعض  التزام  عدم 
 الحياة الجماعي كنوع من انواع المزايا للموظفين.  

 عدم وجود إدارات خاصة بالتحصيل.  •

 التهديدات الفرص

للشركة   • كبيرة  استيعابية  طاقة  في  توافر  لالكتتاب 
مستوى  على  للشركات  جديدة  تأمينية  منتجات 

 الجمهورية. 

 انخفاض معدل البطالة. و انخفاض معدل التضخم •

 قلة الوعي التأميني.  •

 تذبذب معدالت أسعار الصرف.  •

 الحالة االقتصادية.    •

 المنافسة الشديدة بين الشركات.    •
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 التوسع واالنتشار الجغرافي يؤدى إلى زيادة التنمية.  •

 اتجاه معظم المؤسسات إلى التأمين المؤقت.  •

قرار الهيئة بشأن التأمين اإلجباري على جهات التمويل   •
 الصغر التابعة لها. متناهي 

مبادرات الدولة في االستثمار في مشروعات جديدة مما   •
 يتيح للشركات خلق قنوات تسويقية جديدة. 

غير   • المالية  األدوات  في  االستثمار  عوائد  ضعف 
 . المصرفية

 لجوء بعض الشركات للصناديق الخاصة.  •

المسببة   • للشركات  بيانات  قاعدة  وجود  عدم 
 للخسائر.

 وقد انتهت اللجنة إلى التوصيات التالية لتحسين سوق تأمين الحياة الجماعي وفقاً لما يلي: 
 الجماعي.أهمية زيادة المصروفات التسويقية على إصدارات الشركة بالنسبة لتأمين الحياة  •
 أهمية التزام الشركات )العمالء( بإضافة تأمين الحياة الجماعي كنوع من أنواع المزايا للموظفين. •
 زيادة الوعي التأميني بأهمية تأمين الحياة الجماعي. •
 أهمية توافر قاعدة بيانات للشركات المسببة للخسائر. •
 وإجمالي األقساط.أهمية زيادة نسبة الموارد البشرية بالنسبة لصافي  •
 أهمية وجود إدارات متخصصة في التحصيل. •
 أهمية الحد من المنافسة الشديدة بين الشركات. •

ــتهدفة -6 ــوق إلى قطاعات وتحديد القطاعات المسـ ــيم السـ ــة تقسـ ــار التأمين   دراسـ ــركات اليها لزيادة انتشـ وتوجيه الشـ
 الجماعي: 

 قطاعات وتحديد القطاعات المستهدفة، بهدف: اعدت اللجنة دراسة شاملة عن تقسيم السوق إلى 
تحديد مدى اإلقبال على عقود التأمين على الحياة الجماعي ومالحظة أياً من القطاعات يوجد بها إقبال ضــعيف على  •

 عقود التأمين على الحياة الجماعي.
 تقسيم السوق المصري وتحديد نسبة االختراق للتأمين الجماعي على الحياة. •
 الختراق وتوسيع نطاق التأمين الجماعي على الحياة.زيادة نسبة ا •
العمل على زيادة تسـويق تغطيات التأمين على الحياة الجماعية من خالل إصـدار تغطيات تأمينية جديدة تتناسـب مع  •

 التأميني في بعض القطاعات. الوعيظروف كل قطاع باإلضافة إلى زيادة 
 

 تم بالدراسة تقسيم السوق الى ثالث اقسام على النحو التالي:  

  .مدن( -ريف  -التقسيم الجغرافي ألماكن المستهلكين )أقاليم  •

  .الجنس( -الدخل  -التقسيم السكاني )السن  •

  .نمط الحياة( -التقسيم السيكولوجي )الشخصية  •
 : يليوقد تناولت الدراسة التي أعدتها اللجنة ما 

 .دراسة اخر مؤشرات التعداد السكاني •

 .دراسة أخر مؤشرات متوسط الدخل الشهري •

 .دراسة أخر مؤشرات متوسط االنفاق الشهري •

 .دراسة عدد الشركات في كل محافظة •

 .سنة 42لشركات التامين الجماعي وهي  تم تحديد متوسط األعمار من خبرة الدراسات االكتوارية •

 في األلف. 3تم تحديد متوسط الوفيات من واقع خبرة الدراسات االكتوارية للشركات وهو  •
 
 
 



 

 

 129 االتحاد المصري للتأمين

 

 و انتهت الدراسة التي أعدتها اللجنة الى ما يلى : 
أهمية توجه شـــركات التأمين إلى المحافظات األعلى دخال وفقا لما انتهت اليه دراســـة اللجنة من ترتيب للمحافظات  •

االعلى دخالً وذلك لزيادة انتشــار التأمين على الحياة الجماعي بهدف زيادة نســبة مســاهمة قطاع التأمين في الناتج 
 لكل قطاع التأمين.%  0.8نسبة المحلي اإلجمالي والتي لم تتجاوز 

 ضرورة التوسع في تقديم منتجات تتناسب مع كافة احتياجات العمالء المختلفة والمتغيرة بصفة مستمرة. •
 العمل على زيادة الوعي التأميني بأهمية تأمين الحياة الجماعي بالنسبة للمحافظات األعلى دخال. •

ــة كاملة على المجلس التنفيذي لتأمين ــي بإجراء هذا وقد تم عرض الدراسـ ات األشـــخاص وتكوين األموال والذي اوصـ
 بعض التعديالت وارسال الدراسة للشركات أعضاء االتحاد لالستفادة منها.

 2020خطة عمل اللجنة 

 جماعي يغطى عائد االستثمار على شهادات االستثمار حتى تاريخ انتهاء الشهادة.حياة إعداد عقد تأمين  •
 دراسة تأثير التصنيف االئتماني وشركات إعادة التأمين على عقود التأمين على الحياة الجماعي. •
ــائي للهيئة العامة    • ــدار للكتاب اإلحص ــوء أحدث اص ــة تحليلية لنتائج فرع تامين الحياة الجماعي في ض إعداد دراس

 للرقابة المالية عن نشاط سوق التأمين المصري.
 قود التأمين على الحياة الجماعي. إعداد دراسة عن تسويق ع  •
إعداد دراســـة تطبيقية مقارنه بين عقود التأمين على الحياة الجماعي في الشـــركات العاملة في الســـوق المصـــري  •

 عقود تقليدية(. –)وحدات استثمارية 
ناهي  مع مرور عام على تطبيق الشــروط الخاصــة بالتأمين على الحياة الجماعي على عمالء مؤســســات التمويل مت •

 الصغر، سيتم دراسة التالي:
 من حيث األسعار والشروط. 2019نتائج العقود بصفة عامة بعد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر في  -
 المشاكل التي واجهة الشركات بخصوص إعادة التأمين واألسعار. -
 المشاكل التي واجهة الشركات مع مؤسسات التمويل متناهي الصغر. -
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 :اللجنة العامة لتأمينات األشخاص واخلربة اإلكتوارية

 أعضاء اللجنة

 الشركة  الصفة باللجنة  االسم

 شركة اكسا لتأمينات الحياة مصر رئيس اللجنة  بدوي األستاذة / رنا  

 حياة  -للتأمين التكافلي   جي أي جيشركة  نائب الرئيس  األستاذ / أحمد رشوان عبد الحميد

 حياة  -الشركة اللبنانية السويسرية للتكافل  عضو  األستاذ / حسام محمد درغام 

 قناة السويس لتأمينات الحياة شركة  عضو  األستاذ / عالء سعيد سيد فراج 

 شركة مصر لتأمينات الحياة  عضو  األستاذ / أحمد إسماعيل أحمد الهواري 

 شركة أليانز للتأمين  عضو  أندراوس  عزمياألستاذة / إريني  

 الحياة    لتأميناتشركة الدلتا   عضو  األستاذة / نوران صاوي 

 شركة المهندس لتأمينات الحياة  عضو مستمع  األستاذ / أحمد محمد عبد الوهاب 

 روب للتأمين على الحياة آشركة  عضو مستمع  األستاذ / طاهر سيد أبو سريع محمد

 شركة ثروة لتأمينات الحياة   عضو مستمع  محمد  عبد الحميداألستاذة / سلمى  

 الهيئة العامة للرقابة المالية  الهيئة ممثل  األستاذة / ريهام عبد الحميد 

 االتحاد المصري للتأمين  مقرر اللجنة  األستاذ / أشرف محمد عبد السالم 
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 2019تقرير نشاط اللجنة عن عام 

 دراسة كيفية اعداد نموذج تقرير اكتوارى موحد لتسعير منتجات تأمينات الحياة:  -1

  2018/ 12/ 12للتأمين بتاريخ    المصريلرقابة المالية الموجه لالتحاد  قامت اللجنة بدراسة ما ورد بخطاب الهيئة العامة ل
لتقديم مقترحات وأفكار بخصوص تسعير منتجات التأمين وتقدير المخصصات الفنية ووضع قواعد تضمن الحيادية في  

 توارية. مراجعة تقارير الخبير االكتوارى الخاص بالشركة إذا كانت هناك حاجة إلى ذلك وغيرها من الشئون االك
الجماعية   الحياة  تأمينات  منتجات  لتسعير  الموحد  االكتوارى  التقرير  في  تضمينها  يمكن  التي  العوامل  اللجنة  ناقشت 
وتأمينات الحياة الفردية والتي تقوم شركة التأمين بتقديمه للهيئة العامة للرقابة المالية العتماد منتج ألول مرة، وذلك  

 :  يلي كما 
 بنود التقرير اإلكتواري الموحد لتسعير منتجات التأمين على الحياة الجماعية:   

 وصف عام لعقد التأمين.  •

 .)مثل الوفاة أو حاالت العجز( التغطيات المتفق عليها •

 .إلخ(  …ثابت الشهور، مبلغ من ثابت )عدد قيمة مبلغ التأمين •

 .المستفيدين(المشمولين بالتغطية )مع ذكر الحد األقصى لعمر  •
 مدة العقد. •
األســس الفنية والتي تشــمل المعادالت االكتوارية المســتخدمة في حســاب القســط، موضــحة العموالت والمصــاريف   •

كلياً بإعادة التأمين )في    ارتباطاحالة إذا كان التســعير مرتبط   اإلدارية، ومعدل الفائدة وأيضــاً ســعر معيد التأمين في
مختلط فال داعي لســعر إعادة   جماعيبعملية التأمين كاملة أو إذا كان عقد التأمين عقد    حالة قيام الشــركة باالحتفاظ

  .التأمين(
 بنود التقرير اإلكتواري الموحد لتسعير منتجات التأمين على الحياة الفردية: 

 .وصف عام للعقد )وصف البرنامج( •
 .التغطيات المتفق عليها •
 قيمة مبلغ التأمين. •
 قسط سنوي(.-األقساط )قسط وحيد دفع دورية •
 .مدة التأمين •
 الحد االدنى واالقصى لعمر المؤمن عليه.  •
 .او بدون كشف طبى( طبيضوابط االكتتاب )سواء بكشف  •
 طريقة حساب مبلغ التصفية. •
 األسس الفنية والتي تشمل المعادالت االكتوارية المستخدمة في حساب القسط •
 ة المرتبط بمدد التأمين واألعمارجداول العموالت والمصروفات اإلداري •

وللعرض على المجلس التنفيذي    وبعد المناقشة رأت اللجنة أهمية مناقشة تلك النماذج مع جمعية الخبراء االكتواريين
لتأمينات األشخاص وعمليات تكوين األموال تمهيداً إلرسالها للهيئة العامة للرقابة المالية حتى يتسنى تعميمها على كل  

 الشركات العاملة بتأمينات الحياة.

 اة:دراسة كيفية اعداد نموذج تقرير اكتوارى موحد جديد لتقدير المخصصات الفنية لتأمينات الحي -2
ناقشت اللجنة العوامل التي يمكن تضمينها في التقرير االكتوارى الموحد لتقدير المخصصات الفنية لتأمينات الحياة كما  

 : يلي

 .نوع المنتج )على سبيل المثال: وحدات استثمارية( •
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 جدول الحياة المستخدم في تقدير المخصصات الفنية.  •
 من أنواع المخصصات التي يحددها الخبير اإلكتواري وفقاً لما يلي:معادلة حساب المخصصات الفنية وفقاً لكل نوع  •

 .(Mathematical Reserveالمخصص الفني ) -

 .(Unearned Premium Reserveلألقساط الغير مكتسبة ) الفنيالمخصص  -

- ( المنتج  لنوع  وفقـــاً  وتختلف  عنهـــا  اإلبالغ  يتم  لم  التي  المطـــالبـــات   Incurred But Notمخصـــــص 

Reported). 

 .(Outstanding Claimsالمطالبات تحت التسوية ) -
وبعد المناقشة رأت اللجنة أن هذه العوامل يمكن تعميمها على كل الشركات العاملة بتأمينات الحياة وسيتم إرسال مذكرة  

للهيئة إلرسالها  تمهيداً  اإلكتواريين  الخبراء  جمعية  مع  مناقشتها  بعد  التنفيذي  المجلس  على  للرقابة    للعرض  العامة 
 المالية. 

مناقـشة وـضع قواعد لعمل الخبراء االكتواريين في تقدير المخـصـصات الفنية خاـصةً الخبراء االكتواريين المـستقلين مع   -3
 ضمان الحيادية في تقدير المخصصات للشركات المختلفة:

بتاريخ   المالية  العامة للرقابة  اللجنة ما ورد بخطاب الهيئة  تقديم مقترحات بخصوص    2018/ 12/ 12ناقشت  بشأن 
تسعير منتجات التأمين وهو وضع قواعد لعمل الخبراء االكتواريين ومن أهمها أن يتم تقدير المخصصات الفنية لشركات  
التأمين من قبل خبراء اكتواريين مستقلين خارجيين يتم تعيينهم وتحديد أتعابهم عن طريق الجمعية العامة للشركة بما  

لحيادية في تقدير المخصصات ووضع حد أقصى لعدد الشركات التي يقوم الخبير االكتوارى بتقديم الخدمات  يضمن ا
 االكتوارية لها واالعتراف والترخيص للكيانات االعتبارية. 

التعامل مع االدارة االكتوارية حيث ان بعض الشركات تقوم بتعيين    فيكما ناقشت اللجنة بعض تجارب شركات التأمين  
إلى ان قوة شركة التأمين تقاس بالمعايير    باإلضافة مستقل،    خارجي ير اكتوارى لتفادى الرجوع إلى خبير اكتوارى  خب

 يقوم بوضعها الخبير االكتوارى الخاص بها.  التي
  وتعتمد بعض الشركات على التطوير الدائم لإلدارة االكتوارية بها عن طريق تقديم المزايا مثل تقديم حافز علمي عن كل 

 مادة يتم أدائها وعند الوصول إلى الدرجات العلمية العليا مثل الحصول على درجة رفيق او زميل. 
اللجنة ضرورة التعاون مع الجمعية العامة للخبراء االكتواريين عن طريق التواصل بين رئيس اللجنة    المناقشة رأتوبعد  

 . ق في تقديم مقترحات التعديل للهيئة ورئيس الجمعية العامة للخبراء االكتواريين للمناقشة وللتنسي

اعداد نموذج تقرير اكتوارى موحد لتحليل خبرة الشـــركات في شـــأن األســـس الفنية المســـتخدمة في كل من التســـعير  -4
 :وتقدير المخصصات الفنية لتأمينات الحياة

موحد لتحليل خبرة الشركات في شأن األسس الفنية المستخدمة في    ناقشت اللجنة كيفية اعداد نموذج تقرير اكتوارى 
 كل من التسعير وتقدير المخصصات الفنية لتأمينات الحياة. 

ورأت اللجنة أنه من الصعب توحيد معايير لنموذج تقرير اكتوارى موحد لتحليل خبرة الشركات في شأن األسس الفنية  
صات الفنية لتأمينات الحياة الختالف المنتجات من شركة ألخرى واختالف  المستخدمة في كل من التسعير وتقدير المخص

األسس المذكورة في اعتماد كل منتج، وسوف يتم عرض هذا الرأي أيضاً على جمعية الخبراء االكتواريين لالستماع  
 لوجهة نظرهم بخصوص هذا الشأن.

 :وارييناستكمال مشروع ميثاق شرف المهنة ونظام المسائلة للخبراء االكت -5
لالتحاد   الموجه  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  بخطاب  ورد  ما  مناقشة  اللجنة  بتاريخ    المصرياستكملت  للتأمين 

لتقديم مقترحات وأفكار بخصوص تسعير منتجات التأمين، بشأن استكمال مشروع ميثاق شرف المهنة    12/2018/ 12
 ونظام المسائلة للخبراء االكتواريين. 
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ليه أن الخبير االكتوارى يلزمه توقيع ميثاق شرف المهنة عند حصوله على شهادة الخبرة االكتوارية  من المتعارف ع
 معهد العتماد شهادة الخبرة االكتوارية.   أيوفقاً للوائح وقوانين معهد الخبراء االكتواريين ببريطانيا او 

االكتواريين   يمكن ترجمة ميثاق شرف معهد الخبراء  أنه  اللجنة  يتناسب مع  وقد رأت  بما  العربية وتعديله  اللغة  إلى 
واالشتراكات السنوية المطلوبة    العملي اللوائح والقوانين المصرية، ويتضمن عدد سنوات الخبرة المكتسبة من الواقع  

 لتجديد رخصة مزاولة المهنة. 
 شأن.وسوف يعرض هذا الرأي على جمعية الخبراء االكتواريين لالستماع لوجهة نظرهم بخصوص هذا ال

  الحياة:استكمال دراسة تطوير وتحديث قواعد حساب هامش المالءة المالية لشركات تأمينات  -6
لتقديم    12/12/2018للتأمين بتاريخ    المصريفي ضوء ما ورد بخطاب الهيئة العامة للرقابة المالية الموجه لالتحاد  

 مقترحات وأفكار بخصوص تسعير منتجات التأمين. 
اللجنة مناقشة الموضوعات الواردة به ومنها تطوير وتحديث قواعد حساب هامش المالءة المالية لشركات  فقد استكملت  

 تأمينات الحياة، خاصةً وأن النموذج الحالي لهامش المالءة المالية ال يعكس العمليات الفعلية لمحفظة شركة التأمين. 
الية إلثبات القدرة على الوفاء بااللتزامات المستقبلية، يعده  حيث تلتزم شركات التأمين بتقديم تقرير لهامش المالءة الم

الخبير االكتوارى ويكون هذا التقرير هو نموذج موحد مارسل من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية ولكنه ال يتماشى مع  
ض البنود حتى تناسب  جميع أنواع التأمين وشركات التأمين المتعددة الجنسيات، حيث تضطر هذه الشركات إلى إضافة بع

فروع التأمين العاملة بها وبالتالي تقوم هذه الشركات بتغيير المعادالت الحسابية المستخدمة في نموذج هامش المالءة  
 المالية مع إرسال تقرير تفصيلي عن كيفية حساب المعادالت المضافة. 

 المالية كاالتي:   واقترحت اللجنة المعايير المطلوبة في تحديث قواعد حساب هامش المالءة
ــم  • ــوق حيث يمكن لوثيقة تأمين على الحياة )فردى أو جماعي( أن تض مراعاة تنوع عقود التأمين الموجودة في الس

 أكثر من مزايا تأمينية )وثيقة تأمينات حياة فردى أو جماعي مختلط وطبى ومعاشات تكميلية(.
 للشركات التابعة لها في حساب هامش المالءة المالية.مراعاة الضوابط الداخلية التي تضعها الشركة االم  •

وتعميمه على كل شركات تأمينات  (  11/8)رأت اللجنة أنه يمكن تعديل نموذج هامش المالءة المالية    ،المناقشةوبعد  
 :  يليالحياة كما 

 (8)ملحق رقم 
 المخصصات الفنية لعمليات التأمين على األشخاص وتكوين األموال 

 2016/06هامش اليسر المالي في 
 11/8نموذج 

 القيمة بالجنيه المصري 

 خصم إعادة التأمين الصادر   العمليات بعد صافيعن   العمليات  إجماليعن   البــيــــان الدليـــل 

 تأمينات الحــياة:  
 (: االحتياطي الحسابي )بعد توزيع الفائض  

   العقود الفردية  

   مختلط  1

   مؤقت 2

   مرتبطة استثماريةوحدات  3

   المعاشات التكميلية 4

   الطبيالعالج  5
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 خصم إعادة التأمين الصادر   العمليات بعد صافيعن   العمليات  إجماليعن   البــيــــان الدليـــل 

   تكوين أموال  6

   أخــرى 7

 لعقود الجماعية ا 

   مختلط  8

   مؤقت 9

   مرتبطة استثماريةوحدات  10

   المعاشات التكميلية 11

   الطبيالعالج  12

   تكوين أموال  13

   أخــرى 14

 ــ ــ الجـــملة  15

 مبالغ التأمين المعرضة للخطر وغير السالبة:  
 فردى:  

   مختلط  7

   مؤقـت 8

   وحدات استثمارية 9

   أخــرى 10

 جماعي: 

   مختلط  10

   مؤقـت 11

   وحدات استثمارية 12

   أخــرى 13

 - - الجـــملة  14

   )أ( الماليهامش اليسـر  15

   الشخصــيةالحوادث  

   (1) األقســاط 16

   ( 2التعويضات المســددة ) 17

   ( 3العام )المطالبات تحت التسوية آخر  18

   ( 4المدة )المطالبات تحت التسوية أول  19
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 خصم إعادة التأمين الصادر   العمليات بعد صافيعن   العمليات  إجماليعن   البــيــــان الدليـــل 

   ( 4)- (3(  )2( = ) 5)التعويضات التحميليــة  20

  - أيهما أكبر   (5) (،1)  = )ب(الماليهامش اليسـر  21

   التأمين الطبي  

 - - (6) األقســاط 22

   ( 7التعويضات المســددة ) 23

   ( 8العام )المطالبات تحت التسوية آخر  24

   ( 9المدة )المطالبات تحت التسوية أول  25

   ( 9) -( 8( ) 7( =) 10التعويضات التحميليــة ) 26

27 
أيهما  (  10) ( ، 6)  )ج(= الماليهامش اليسر 

 أكبر
  

   ج   += أ   ب  الماليهامش اليسر  إجمالي 28

  توقيع الخبير االكتوارى  

هيئة العامة الصـادر عن ال المصـريلسـوق التأمين    اإلحصـائياسـتكمال مراجعة تصـور النماذج اإلحصـائية في الكتاب  -7
 :للرقابة المالية في ضوء النماذج السابق دراستها في اللجنة

، ناقشت اللجنة تطوير النماذج اإلحصائية التي تصدرها الهيئة العامة للرقابة  2019في ضوء خطة عمل اللجنة لعام  
بتاريخ   لتطويرها  مقترحات  تقديم  سبق  والتي  سنوياً،  من    26/12/2011المالية  الحياة  تأمينات  شركات  تتمكن  حتى 

 حصولها على المزيد من البيانات عن أعمال السوق. 
رئيس اللجنة تقديم نماذج إحصائية جديدة حيث ان النماذج الحالية ال تناسب المنتجات المتاحة في سوق التأمين   اقترح

تلك النماذج المقترحة إلى األمانة العامة والسادة األعضاء ليتمكنوا من إبداء المالحظات   سيادته ، ولقد أرسل  المصري
ثم إرسالها إلى الهيئة    تكوين االموال عمليات  ومينات األشخاص  عليها حتى يمكن عرضها على المجلس التنفيذي لتأ 

العامة للرقابة المالية وأخذها في االعتبار عند إعداد الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم نشاط التأمين واالشراف والرقابة  
 . عليه، ثم تعميمها على شركات تأمينات الحياة

ن األموال والذي اوصي بإرسال  هذا وقد تم عرض هذه النماذج على المجلس التنفيذي لتأمينات األشخاص وعمليات تكوي
 أيام قبل إرسالها إلى الهيئة لالعتماد.  10النماذج إلى الشركات إلبداء مالحظاتها مع منحها مهلة 

 :تقييم هامش األرباح الخاص بالوثائق الجديدة المصدرة خالل العام الحالي -8
حيث أفاد السادة   2019عام  قامت اللجنة بمناقشة موضوع تقييم هامش األرباح الخاص بالوثائق الجديدة المصدرة خالل  

بالوثائق الجديدة الخاص  األرباح  تقييم هامش  بأن  الجديدة   األعضاء  المحفظة  للشركة من  الربح  تحقيق  يقيس مدي 
قييم بشركات التأمين الموجودة خارج جمهورية مصر العربية والذي  إعداد هذا الت والقيمة التي اضافتها للشركة حيث يتم 

يتم إعداده تطبيقاً للمعايير المحاسبية المتبعة لديهم حيث أن المعايير المحاسبية المصرية ال تنص على ذلك وهناك بعض  
األ بالشركة  أسوة  التقييم  ذلك  بإعداد  تقوم  عالمية  تأمين  لشركة  التابعة  بمصر  التأمين  في  شركات  احتمال  وهناك  م 

 التعديالت الحالية للمعايير المحاسبية المصرية بقيام شركات التأمين بمصر بإعداد ذلك التقييم. 
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تأمين الممتلكات والمسئوليات ستكون أكثر تأثرا بذلك من شركات   اللجنة بأن شركات  الحياة نظراً  تأمينات  وأضافت 
ن هناك تطبيقات سوفت وير متخصصة لتقييم هامش األرباح الخاص لطبيعة مدة وثائقها السنوية وأضافت اللجنة با

 بالوثائق الجديدة. 

 2020خطة عمل اللجنة 

 .وضع قواعد للتطوير المهني المستمر للخبراء االكتواريين •
  .استكمال دراسة كيفية اعداد نموذج تقرير اكتوارى موحد لتسعير منتجات تأمينات الحياة •
 .استكمال دراسة كيفية اعداد نموذج تقرير اكتوارى موحد جديد لتقدير المخصصات الفنية لتأمينات الحياة •
اصـةً الخبراء االكتواريين  اسـتكمال مناقشـة وضـع قواعد لعمل الخبراء االكتواريين في تقدير المخصـصـات الفنية خ •

 .المستقلين مع ضمان الحيادية في تقدير المخصصات للشركات المختلفة
اسـتكمال اعداد نموذج تقرير اكتوارى موحد لتحليل خبرة الشـركات في شـأن األسـس الفنية المسـتخدمة في كل من  •

 .التسعير وتقدير المخصصات الفنية لتأمينات الحياة
   .األرباح الخاص بالوثائق الجديدة المصدرة خالل العام الحاليتقييم هامش  •
االكتتاب الطبي والمالي للتأمين على الحياة وذلك من حيث مفهوم ومركز ووظيفة المكتتب ووضـعه بالهيكل اإلداري  •

ل وعالقته بالتخصــصــات االخرى، وأيضــاً فنيات االكتتاب ومحاولة وضــع أســس وإطار لإلجراءات التي تتخذها ك
 .شركة في هذا الشأن

وـضع ـضوابط يقترح تطبيقها من قبل الـشركات تهدف إلى ـضمان أن عملية بيع المنتجات التأمينية تتم بـشكل ـصحيح  •
  .لتفادي هذا الخطر على الشركة ولزيادة ثقة العمالء في سوق التامين المصري

   .يسه أكاديمياً في الجامعاتتبني اللجنة خطة لربط الواقع العملي في شركات التأمين بما يتم تدر •
نـدوة عن االكتتـاب الطبي والمـالي للتـأمين على الحيـاة، وعمـل دورات دوريـة خـاصــــــة بـالقبول الفني والطبي  •

 .والمستندات الخاصة بالوثائق الفردية من حيث سالمتها من الناحية القانونية )خاصة وثائق القروض مع البنوك(
 التوسع في عمليات االكتتاب.استخدام التكنولوجيا في  •
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 :العامة للتأمني متناهي الصغر اللجنة

 أعضاء اللجنة

 الشركة  الصفة باللجنة  االسم

 مصر-للتأمين جي أي جيشركة  رئيس اللجنة  األستاذ / مكين لطفى  

 شركة مصر للتأمين  نائب الرئيس  األستاذ / ياسر محمد فرج  

 شركة مصر لتأمينات الحياة  عضو   األستاذة / هالة نصار

 الصغر  متناهيللتمويل   المصرياالتحاد  عضو   األستاذة / رشا فاروق 

 عضو   األستاذة / نيفين بدر 
جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة  

 ومتناهية الصغر 

 GIZالمؤسسة األلمانية للتعاون الدولي بمصر    عضو   األستاذة / نهير خيري 

 شركة اكسا لتأمينات الحياة مصر عضو   األستاذة / هديل عبد القادر  

 التعاوني الجمعية المصرية للتأمين  عضو   محمد مكارماألستاذ / محمد كمال الدين 

 بيت التأمين المصري السعودي عضو   األستاذ / أشرف فتحى   

 شركة طوكيو مارين جينرال تكافل عضو   األستاذ / عمرو صالح  

 الهيئة العامة للرقابة المالية   ممثل الهيئة  األستاذ / سليمان عبد الصمد 

 االتحاد المصري للتأمين  مقرر اللجنة  األستاذة / عزة جابر 
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 2019تقرير نشاط اللجنة عن عام 

 :Microinsurance Platformالتطبيقات المقترحة للتأمين متناهي الصغر بجمهورية مصر العربية  -1
في ظل الجهود المبذولة من االتحاد المصري للتأمين للوصول الى المواطنين اللذين ال تصل اليهم التغطيات التأمينية  

والعمل على تذليل كافة العقبات الخاصة    الصغر ،بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتفعيل دور التأمين متناهي  
الهام والوصول الي الشرائح المجتمعية المستهدفة والعمل على تشجيع شركات  بالحد من انتشار هذا النوع التأميني  

 التأمين في االكتتاب في التأمين متناهي الصغر.  
وفي اطار توفير األدوات الذكية واألكثر انتشارا لتوزيع هذا النوع التأميني الهام واستثماراً التجاه الدولة الجديد لتفعيل  

افة التعامالت المالية مع الجهات الحكومية، وفي ضوء ما تم بمجمعة التأمين االجباري على  كروت الدفع االلكتروني لك
السيارات والوقوف على عدم اصدار وثائق مطبوعة للعمالء وفي ضوء التطور الكبير الذي يحدث بمنظومة التمويل  

لذي يحدث بصناعة التأمين متناهي  متناهي الصغر في جمهورية مصر العربية مع االخذ في االعتبار للتطور الكبير ا 
بغرض   وذلك  الصغر  متناهي  التأمين  لجنة  المقترح من  هذا  اعداد  تم  فقد  والناشئة،  النامية  باألسواق  الصغر عالمياً 
الخدمات   اليهم  تصل  ال  اللذين  المستهدفين  العمالء  من  عدد  ألكبر  الوصول  بهدف  ذكرها  السابق  المعطيات  استثمار 

 التأمينية. 
المنتجات وتحصيل  ويقوم ه توزيع  أو كالهما في منظومة  التالية  التطبيقات   / األنظمة  المقترح على استخدام أحد  ذا 

 األقساط وسداد التعويضات في التأمين متناهي الصغر في مصر وهي:  
ا او مسـبقة الدفع   . أ شـركات والتي تصـدرها شـركات التحصـيل "  Prepaid cardsاسـتخدام الكروت المدفوعة مقدما

 الدفع االلكتروني" في توزيع التأمين متناهي الصغر وتحصيل األقساط وسداد التعويضات.
في توزيع التأمين  Walletsاســتخدام أنظمة شــركات االتصــاالت " التليفون المحمول" كمحافظ شــركات االتصــاالت   .ب

 متناهي الصغر وتحصيل األقساط وسداد التعويضات.
 Microinsuranceتطبيقات المقترحة للتأمين متناهي الصغر بجمهورية مصر العربية هذا ويتضمن هذا المقترح " ال

Platform    شرح مبدئي أللية التطبيق واهم المتطلبات التنظيمية والتشريعية التي قد يحتاجها قطاع التأمين لتنفيذ ذلك "
 المقترح.  

 محتويات الدراسة:
 مقدمــــة 

 تحقيق التنمية المستدامة بالمجتمع. دور التأمين متناهي الصغر في  

 دور لجنة التأمين متناهي الصغر باالتحاد المصري للتأمين في المساهمة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة. 

 خطة عمل لجنة التأمين متناهي الصغر باالتحاد المصري للتأمين. 

قة بشكل مباشر او غير مباشر بالتأمين متناهي الصغر في  أهم القرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية المتعل
 .   2015/2019الفترة 

 أهم التحديات التي تواجه صناعة التأمين متناهي الصغر في سوق التأمين المصري.

 الصغر. لإلشراف والرقابة والخاصة بالتأمين متناهي    1981لسنة    10نبذة عن أهم التعديالت المقترحة على قانون التأمين  

 Microinsurance Platformالتطبيقات المقترحة للتأمين متناهي الصغر بجمهورية مصر العربية 

ا او مسبقة   أوال: تطوير وسائل اصدار وثائق التأمين متناهي الصغر من خالل اصدار الوثائق على الكروت المدفوعة مقدما
 "شركات الدفع االلكتروني":   Prepaid Cardsالدفع الخاصة بشركات التحصيل 

 مقدمه   -

 أنواع البيانات المكتوبة على الكارت  -

 طريقة توزيع الكروت    -
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 ألية تحصيل األقساط -

 ألية سداد التعويضات  -

 ألية التعاقد مع جهات التوزيع  -

ثانياً: تطوير وسائل اصدار وثائق التأمين متناهي الصغر من خالل اصدار الوثائق على تطبيقات شركات االتصاالت "  
في تحصيل األقساط وسداد    Wallets-Eالتليفون المحمول " والتعامل من خالل المحافظ االلكترونية لشركات االتصاالت  

 التعويضات:

 الصغر  شراء العميل لوثيقة التأمين متناهي  -

 سداد التعويضات  -

 هذا وقد تم ارسال الدراسة بعد اعتمادها من مجلس إدارة االتحاد المصري للتأمين للهيئة العامة للرقابة المالية. 

 إعداد نموذج عقد استرشادي إلصدار وطباعة وتوزيع وثائق التأمين متناهي الصغر:  -2
هذا ويتناول هذا العقد االسترشادي عملية االصدار والطباعة والتوزيـــع مــن خالل الربــط االلكتروني بين شركة التأمين  

 .ية للهيئة العامة للرقابة الماليةوجهة التوزيع وفقاً للضوابط والقواعد المنصوص عليها بالقرارات التنظيم
هذا وقد تم اعتماد العقد االسترشادي من مجلس إدارة االتحاد المصري للتأمين وارساله للهيئة العامة للرقابة المالية  
ليتم بعد ذلك توزيعه على شركات التأمين األعضاء باالتحاد المصري للتأمين ليكون مرجع لهم لالعتماد عليه عند اجراء  

 .هذه التعاقدات الخاصة بمنظومة التأمين متناهي الصغر مثل 

 للبريد:القومية  والهيئةاعداد مسودة بروتوكول تعاون بين االتحاد المصري للتأمين  -3
التغطيات التأمينية، ووفقا    إليهم في ضوء استراتيجية االتحاد المصري للتأمين للوصول الى المواطنين اللذين ال تصل  

 عامة للرقابة المالية بعمل بروتوكول تعاون بين االتحاد المصري للتأمين وتم الهيئة القومية للبريد. لتوجيهات الهيئة ال
قامت اللجنة بإعداد مذكرة تفاهم مقترحة بين كالً من االتحاد المصري للتأمين والهيئة القومية للبريد والتي تهدف الى  

تناهية الصغر سواء الجديدة أو القائمة وبرامج التأمين على  تنويع قنوات توصيل التأمين على المشروعات الصغيرة وم
 األفراد واألسر ونشر الوعي التأميني وتنمية المجتمع، واالستفادة من القدرات المادية والبشرية التي يمتلكها الطرفين

بهدف تحقيق الشمول المالي  واالنتشار الجغرافي لمكاتب البريد وشركات التأمين، باإلضافة الى تشجيع ثقافة االدخار  
 لعمالء شركات التأمين. 

لدراستها تمهيدا لعرضها على الشركات األعضاء باالتحاد و/أو    للهيئة القومية للبريد   مذكرة التفاهمهذا وقد تم ارسال  
 مجلس إدارة االتحاد المصري للتأمين لتوقيعها مع هيئة البريد تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. 

 دراسة بعض وثائق التأمين متناهي الصغر: -4
 قامت اللجنة بدراسة مجموعة من وثائق التأمين متناهي الصغر بهدف طرحها لألفراد او المجموعات وهي: 

 وثيقة المسكن. •
 وثيقة تأمينات الحياة. •
 وثيقة تأمينات الحياة واالستثمار. •
 السرطان. –وثيقة االمراض الحرجة  •
 الماشية.وثيقة نفوق  •

وجاري االنتهاء من هذه النماذج وارسالها على الشركات األعضاء باالتحاد المصري للتأمين ألخذ مالحظاتهم ثم العرض  
 على مجلس إدارة االتحاد لألرسال الي الهيئة العامة للرقابة المالية لالعتماد. 
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 2020خطة عمل اللجنة 

زيادة الحد األقصــى لمبلغ التأمين متناهي الصــغر وعدم ربط هذا الحد بالحد األقصــى للتمويل متناهي الصــغر: أكد  •
عادة مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية بتوضـيح ان الحد األقصـى لمبلغ التأمين السـادة االعضـاء على ضـرورة إ

ــغر هو أحد  ــغر الن التمويل متناهي الصـ ــى للتمويل متناهي الصـ ــغر ال يجب ان يتم ربطه بالحد األقصـ متناهي الصـ
ــغر يمكن توز ــغر وليس كل القنوات، فالتأمين متناهي الصـ يعه عن طريق البنوك قنوات توزيع التأمين متناهي الصـ

 وهيئة البريد والمحالت واالفراد ... الخ. 
 بجمهورية مصر العربية: Microinsurance Platformالتطبيقات المقترحة للتأمين متناهي الصغر  •

أتفق السادة األعضاء على متابعة هذا الملف الذي تم ارساله للهيئة العامة للرقابة المالية، على ان يتم دراسة أي  
 تعديالت او اإلجابة على أي استفسارات واردة من الهيئة لحين االنتهاء من هذه التطبيقات المقترحة وطرحها للسوق. 

 ويتضمن هذا البند العناصر التالية:

 مالحظات التصنيف  العنصر

يتم   بحيث  االلكتروني  اإلصدار  منظومة  تطوير 
مع   للعمالء  اليكترونيا  الوثائق  شروط  ارسال 

 اتاحتها لهم عبر الوسائط المتعددة. 

صر  
عن

صدار
إل
ا

 

تم تقديم المقترحات ضمن التطبيقات المقترحة   
Microinsurance Platform . 

 يتم المتابعة مع الهيئة العامة للرقابة المالية. 

استبدال الوثيقة الورقية بكارت للعميل موضح  
مبسط   بأسلوب  ومبلغها  ومدتها  التغطية  عليه 

 وواضح. 

صر  
عن

صدار
إل
ا

 

تم تقديم المقترحات ضمن التطبيقات المقترحة   
Microinsurance Platform . 

 يتم المتابعة مع الهيئة العامة للرقابة المالية. 

المالية على عقود  موافقة الهيئة العامة للرقابة  
خاصة   الوسطاء،  لشباب  بالعمولة  التدريب 

 باألقاليم. 

صر  
عن

صدار
إل
ا

 

 

ومراجعته   التأمين  لمندوبي  بعقد  مقترح  اعداد 
من الشركات األعضاء باالتحاد المصري للتأمين  
ليتم رفعه لمجلس إدارة االتحاد وارساله للهيئة  

 العامة للرقابة المالية. 

السداد اإللكتروني لألقساط  موافقة الهيئة على  
 والتعويضات من خالل القنوات المتعددة. 

ت  
صر قنوا

عن

سداد  
صيل و

ح
الت

ت
ضا

التعوي
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إلغاء شروط إمضاء العميل على أصل المخالصة  
النهائية للتعويض مع إضافة شرط بالوثيقة بأن  
استالمه لمبلغ التعويض يعد مخالصه نهائية، أو  
تقديم   حال عدم  في  بأنه  بالوثيقة  إضافة شرط 

يوم لشركة    15اعتراض من المؤمن عليه خالل  
بقبول   منه  إقراراً  هذا  يعد  التعويض  التأمين، 

 ومخالصة نهائية للتعويض. 

صيل  
ح

ت الت
صر قنوا

عن

ت 
ضا

سداد التعوي
و
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 مالحظات التصنيف  العنصر

موافقة الهيئة على بيع التأمين متناهي الصغر  
 كوحدات ثابتة من خالل المنافذ المختلفة. 

صر  
عن

ت  
قنوا

التوزيع 
 

تم تقديم المقترحات ضمن التطبيقات المقترحة  
Microinsurance Platform . 

 يتم المتابعة مع الهيئة العامة للرقابة المالية. 

ــتثمار   • ــمل التأمينات الفردية بكافة أنواعها )تأمينات الحياة واالســ  -االمراض الحرجة    –اعتماد منتجات جديدة تشــ
 المسئوليات المهنية(. -نفوق الماشية  -المحاصيل الزراعية  -الورش  -المحالت  -المساكن 

 دراسة برامج إعادة التأمين المتاحة خاصة من األسواق األسيوية واإلفريقية. •
 الزيارات الميدانية للمناطق الجغرافية المختلفة ودراسة االحتياجات الفعلية للعمالء. •
ن ســيتم االعتماد بشــكل أكبر على البيانات الموجودة باالتحاد اتفق الســادة األعضــاء انه ســيتم تطبيق هذا البند ولك •

المصـري للتمويل متناهي الصـغر وجهاز تنمية المشـروعات المتوسـطة والصـغيرة ومتناهية الصـغر وخصـوصـا في  
 ظل وجود ممثلين لهذه الكيانات باللجنة. 

دراسـة / اسـتقصـاء من خالل الزيارات  باإلضـافة الى مخاطبة بعض الجهات الدولية لرعاية ومسـاعدة اللجنة بإعداد •
 الميدانية وتقوم هذه الجهات بتمويل ذلك.

 دراسة التقنيات الحديثة لمواجهة التزوير والغش. •
وانه سـيتم التعاون  Livestockاتفق السـادة األعضـاء ان هذا الموضـوع سـيكون خاص بشـكل أكبر بنفوق الماشـية   •

 لكي تعتمد فكرة حقن الحيوانات.في هذا الموضوع مع وزارة البيئة والزراعة 
باإلضـافة الي التعاون مع اللجنة العامة للتأمينات الزراعية باالتحاد المصـري للتأمين والتواصـل الرسـمي مع مركز   •

ــعير التأمينات الزراعية للتأمين متناهي   ــة تسـ ــرية لدراسـ ــاد الجوية المصـ البحوث الزراعية والهيئة العامة لألرصـ
 الصغر.

ب الدولية في توزيع التأمين متناهي الصــغر ودراســة قنوات توزيع جديدة تصــلح للســوق المصــري مراجعة التجار •
 المحالت ... الخ(. –الصيدليات  –السوبر ماركت  –)الجمعيات الزراعية 

ــغر في التغطيات التي  • ــة لجنة التأمين متناهي الصـ توجيه الدعوة لممثلي وزارات الزراعة والتعليم والتجارة لمناقشـ
 ن تقديمها لهذه القطاعات والعمالء المستهدفين بهذه الوزرات.يمك

 إعداد مؤتمر سنوي للتأمين متناهي الصغر. •
 اعداد دراسة حول سوق التأمين متناهي الصغر بجمهورية مصر العربية )الوضع الحالي والفرص والتحديات(. •
ــع اجنده   • ــنوي ووضـ ــغر السـ ومقترحات بالمتحدثين وورش العمل ودعوة معيدي تنظيم مؤتمر التأمين متناهي الصـ

التأمين المتخـصـصين بالتأمين متناهي الـصغر للحـضور على ان يتم ارـسال تقرير او الدراـسة التي ـسيتم اعدادها من 
 اللجنة لهم وإجراء مجموعة من الجلسات لشرح طبيعة السوق المصري وحجمه واهم التحديات به.

ــتدام باالتحاد ولجنة وضــع خارطة تصــميم دليل للتأمين متناهي ا • ــتدام بالتنســيق مع لجنة التأمين المس لصــغر المس
 طريق للتأمين المستدام بالهيئة العامة للرقابة المالية.
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 املستدام:جلنة التأمني 

 أعضاء اللجنة

 الشركة  الصفة باللجنة  االسم

 شركة اكسا لتأمينات الحياة مصر رئيس اللجنة  األستاذة / سارة مظهر

 شركة مصر لتأمينات الحياة  نائب الرئيس  محمد زكريا سالمه األستاذ / وليد 

 شركة ثروة للتأمين  عضو  األستاذ / أيمن محمد محمود مأمون 

 شركة الدلتا لتأمينات الحياة  عضو  األستاذة / مي راشد محمد علي 

 شركة الدلتا للتأمين  عضو  األستاذ / محمد جمال سيد حسن  

 مصر-للتأمين جي أي جيشركة  عضو  محمداألستاذة / نجوى إبراهيم 

 شركة المهندس لتأمينات الحياة  عضو  األستاذة / امال كامل على إسماعيل 

 شركة مصر للتأمين  عضو  األستاذ / نبيل محمد محمد سرحان 

 شركة قناة السويس لتأمينات الحياة  عضو  األستاذة / مني عبد الغفار الشاذلي 

 شركة المصرية للتأمين التكافلي  عضو مستمع  إبراهيم إسماعيلاألستاذ / عادل  

 شركة أليانز لتأمينات الحياة  عضو مستمع  األستاذ / احمد محمد فتحى ابو العز 

 شركة قناة السويس   عضو مستمع  األستاذ / احمد محمد نور الدين 

 االتحاد المصري للتأمين  مقرر اللجنة  األستاذة / عزة جابر 
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 أوال: على مستوي أنشطة التأمين وإعادة التأمين: 
الوعي بالمبادئ العامة إعداد دليل عام للتأمين المســتدام وتقديمه للشــركات العاملة بســوق التأمين المصــري لنشــر   •

 للتأمين المستدام.
التعاون مع اللجان الفنية باالتحاد المصــري للتأمين إلدراج مبادئ التأمين المســتدام على كافة فروع التأمين وكيفية   •

 –خدمة العمالء   –التوزيع والتسـويق    –االكتتاب   –تضـمنها داخل سـلسـلة قيمة التأمين )تصـميم وإدارة المنتجات  
 لتعويضات(.إدارة ا

دراســــة تحديات االســــتدامة مع اللجان الفنية باالتحاد المصــــري للتأمين وتقديم تقارير حول الحلول المقترحة من  •
الوـصول لجميع ـشرائح المجتمع    –تغير المناخ    –وجهة نظر ـسوق التأمين المـصري )كيفية إدارة المخاطر الطبيعية  

 والقدرة على تحمل تكاليف التأمين(.
ــريعات التعاون م • ــة التشــ ــتدام بالهيئة العامة للرقابة المالية في دراســ ــع خارطة طريق للتأمين المســ ع لجنة وضــ

 والقرارات التي من شأنها تفعيل مبادئ التأمين المستدام في جمهورية مصر العربية.
إعداد الندوات وورش العمل الخاصــة بنشــر الوعي بمبادئ التأمين المســتدام بالتعاون مع وحدة االســتدامة بالهيئة   •

العامة للرقابة المالية وشــركات التأمين وإعادة التأمين العالمية والمنظمات والمؤســســات الدولية المتخصــصــة ليتم 
صري ووسطاء التأمين واتحادات الصناعات والغرف التجارية تقديمها الى شركات التأمين العاملة بسوق التأمين الم

 والروابط وغيرها من الجهات التي تمثل عمالء شركات التأمين 
 ثانياً: على مستوي بيئة العمل الداخلية بشركات التأمين المصرية واألطراف المعنية وأصحاب المصلحة: 

 العمل.ات التأمين من خالل الندوات وورش نشر الوعي بمبادئ االستدامة ببيئة العمل الداخلية بشرك •
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 :التأميني والوعي املايلجلنة التثقيف  

 أعضاء اللجنة

 الشركة  الصفة باللجنة  االسم

 مصر-للتأمين جي أي جي  شركة رئيس اللجنة  األستاذ / محمد عمرو أبو سيف

 شركة متاليف لتأمينات الحياة  نائب الرئيس  األستاذ / عمرو الشهاوى 

 مصر  -للتأمين التكافلي  شركة وثاق  عضو  األستاذ / أحمد مصطفى أحمد عبد العاطي 

 مصر  - شركة تشب لتأمينات الحياة  عضو  األستاذ / هاني إبراهيم عبد الفتاح صـــوان 

 شركة مصر لتأمينات الحياة  عضو  األستاذ / عصام عامر 

 شركة مصر القابضة للتأمين  عضو  األستاذ / مصطفى أحمد عبد الوارث 

 شركة قناة السويس لتأمينات الحياة  عضو  الكومي األستاذ / حسام الدين محمد سمير 

 التعاوني الجمعية المصرية للتأمين  عضو  األستاذ / أيمن كمال عباس 

 بيت التأمين المصري السعودي عضو  األستاذ / جمال شحاته سلطان 

 مصر  -للتأمين AIGشركة  عضو مستمع  األستاذ / محمد عبد هللا 

 الهيئة العامة للرقابة المالية  ممثل الهيئة  الدين األستاذ / حاتم محمد نور  

 االتحاد المصري للتأمين  مقرر اللجنة  الدكتور / أشرف إسماعيل عزب
 

 2019تقرير نشاط اللجنة عن عام 

   حياة:تنفيذ مبادرة توقف عن الكتابة وأنقذ  -1
السالمة    مبادرة تأمينبشان عرض موضوع    7/4/2019،  24/2  ي بناًء علي توصيات مجلس االدارة باجتماعه بتاريخ

علي لجنة الوعي  "     Stop Texting Save A lifeتحمل عنوان "توقف عن الكتابة و انقذ حياة  والتي علي الطريق  
و التي بدأت   التأميني ، حيث تم استعراض خطة عمل لجنة الوعي التأميني و التي من ضمنها تنفيذ المبادرة المذكورة 

 ، و قد وافق المجلس علي تنفيذ المبادرة . 2019فعاليتها بسباق الماراثون في عام 
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قامت اللجنة بتوحيد  كما  ايــة و اإلعالن المتخصصة ،  هذا وقد قامت اللجنة بإجراء عدة مقابالت مع ممثلي شركات الدع
المعيار و عمل نموذج موحد ينقسم إلي قسمين أساسيين هو االعالن االلكتروني و اإلعالن االذاعي ) الراديو( موضح  

أو عن  فيه وسيلة االعالن المطلوبة والتي تنقسم إلي اعالن في وسائل التواصل االجتماعي من الفيس بوك و اليو تيوب  
طريق المواقع االخبارية االلكترونية و عن طريق برامج االذاعة المميزة ، وقد راعت اللجنة البرامج والمواقع االكثر  
متابعة و مشاهدة و قامت بتوزيع هذا النموذج علي الخمس شركات المذكورة لتوحيد المعيار و سهولة المقارنة . كما  

فكرة الفيديوهات التي سيتم عرضها علي التكنولوجيا الرقمية    اإلذاعة أو بتم عرض فكرة التسجيل الذي سيتم عرضه  
علما بان تكلفة هذه الفكرة و تنفيذها سيكون لها تكلفة انتاج منفصلة     Digital Marketingمن خالل التسويق الرقمي  

 عن تكلفة اإلعالن بالمدد المقررة سواء بمواقع التواصل االجتماعي أو بالراديو. 
باتاروفا  بحضور األستاذ/سعيد األلفي عضو مجلس إدارة االتحاد واألستاذة/ايلينا    واالجتماعاتوبعد العديد من المناقشات  

مجلس إدارة االتحاد والمشرفين على أعمال اللجنة ونائب المدير التنفيذي باالتحاد تم مقابلة مندوبين من الشركتين    عضو
 Stop...  حياة    وأنقذ يتم إسناد حملة " توقف عن الكتابة  أن    على اقشة تم االتفاق  المن  وبعدالتي تم المفاضلة بينهما  

texting save a life "  لألسباب اآلتية:  وذلك اختيارهاتم  التي للشركة 
ممثلي مجلس   وبموافقة  باإلجماعالتواـصل االجتماعي في رأي اللجنة    ولـشبكةقامت الـشركة بعرض فكرتين للراديو   •

اإلدارة هما متوافقين تماما ألصـــل الفكرة المراد عرضـــها حيث توافرت بهم الرســـالة الموجهة في الوقت المطلوب 

 ثانية. 30ال تتجاوز  والتي لإلعالنتماما كما تم توظيفها في المدة المطلوبة 
ــركات التي تقدمت مقارنة   • ــركة هي األرخص في جميع الش ــبكة  تكلفة العرض    بإجماليالش او االعالن بالراديو او ش

ــل االجتماعي اما من حيث التكلفة االجمالية للحملة فتزيد   ــبب تكلفةالتواصـ ــويراالنتاج للحملة من اخراج    بسـ   وتصـ
اللجنة المســاواة بين االفكار بعضــها البعض الن  علىلزم التنويه بان يتعذر    وهناتكلفة الفكرة    وتتضــمنها  ومونتاج

سـيما انه   وال  والعرضالشـركة من حيث الفكرة  على  باإلجماعالي االبداع ووافقت اللجنة الموضـوع فني بحت يعود  
اللجنة أن تكون مدة الحملة شــهر    واقترحت الخاص بالراديو كامال.    والتســجيلتم عرض مســودة االعالن المبدئية  

 ً  (.)ثالثون يوما

 استكمال حملة نشر الوعي التأميني    -2
استكماالً للحملة التي بدأها االتحاد المصري للتأمين لنشر الوعي التأميني و التي القت نجاحا من خالل الوقوف على   
نتيجة العينات العشوائية التي  تعامل معها  األعضاء بسؤال المقربين أو المعارف أو الزمالء ، و قد اتضح ذلك أيضاً  

معظم الشركات التي ينتمي إليها أعضاء اللجنة لالستفسار و التوضيح أو من   من خالل المكالمات الخارجية التي تلقتها
خالل العبارات التي جاءت فى هذه الحملة في الكافتيريات أو المقاهي أو حتي الشارع بين الشباب بعضهم البعض في  

 مختلف األحياء أو تعليقات وسائل التواصل االجتماعي و أشهرها "كيمو دبابة" و "بتحصل". 
وقد رات اللجنة ان استكمال الحملة أصبح من الضرورة حتي ال ينسي المشاهد أو المستمع أو المارة أو رجل الشارع  
العادي هذه الحملة و لتوسيع دائرة االنتشار، ورات استكمال الحملة من خالل اعالنات الكباري و الطرق أو الشاشات 

ه الحملة والذى سيكون له األثر القوي علي العمالء و زيادة الوعي  كمرحلة ثالثة لهذ   (Out Door)المنتشرة بالشوارع  
مع االلتزام بأن االتحاد جهة حيادية هدفها نشر الوعي التأميني و الترويج للتأمين كصناعة دون أن يكون    التأميني

 الهدف الترويج لمنتج تأميني معين . 
شركات الدعاية و االعالن المتخصصة في    ممثلي الت مع  هذا و قد قامت اللجنة بعقد عدة اجتماعات وإجراء عدة مقاب

االعالن   هو  أساسيين  قسمين  إلي  ينقسم  موحد  نموذج  عمل  و  المعيار  توحيد  مع  شركات  أربع  هي  و  المجال  هذا 
في وسائل   إلي اعالن  تنقسم  والتي  المطلوبة  االعالن  فيه وسيلة  الراديو( موضح   ( االذاعي  االعالن  و  االليكتروني 

االجتماعي من الفيس بوك و اليو تيوب أو عن طريق المواقع االخبارية االلكترونية و عن طريق برامج االذاعة    التواصل
المميزة ، وقد راعت اللجنة البرامج والمواقع االكثر متابعة و مشاهدة و قامت بتوزيع هذا النموذج علي الخمسة شركات  

 المذكورة لتوحيد المعيار و سهولة المقارنة . 
 اآلتي:  علىالمناقشة تم االتفاق  دوبع
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 بالتليفزيون الشركة التى سبق لها تنفيذ حملة نشر الوعي التأميني    إلى يتم اسناد حملة التأمين " أمن قبل ما تحصل"  
 لألسباب اآلتية:  وذلك

 ككل.التكلفة للحملة  إلجماليالعروض من حيث السعر  هو أقلعرض الشركة  •
دراية تامة بنســب توزيع اعالنات نشــاط   على  وهيالشــركة هي التي قامت بالمرحلة األولي من الحملة التليفزيونية   •

 التأمين من الحملة مما يجعلها أيضاً ملمة بكامل التفاصيل.
ــية قبل المونتاج   • ــاســ ــوير المادة الفيلمية اإلعالنية األســ ــركة هي التي قامت بتصــ ي تم كامل األفالم الت  ولديهاالشــ

بوســائل   وعرضــهاتصــويرها مما يتيح الفرصــة االفضــل لالختيار منها لعمل المادة االعالنية التي ســيتم نشــرها  
 االعالن.

ــركة تكلفة انتاج المادة االعالنية   • ــتوفر الشـ ــويرها    والتيسـ ــوف يتم اعدادها من مجمل اللقطات التي تم تصـ   فيسـ
معظم الشــركات لن تزيد عن عشــرة اآلف   إلفادة  وطبقاعلماً بأن هذه التكلفة   األولى،الحملة    فياعالنات التليفزيون  

 جنية.
اسـتمرار التعامل باسـتكمال الحملة وسـوف يكون   علىأوضـحت الشـركة أنها مسـتعدة للتعاون مع االتحاد وتحرص   •

 القادمة.المرحلة  فيلديها رؤية أوضح وأشمل 
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 :جلنة مسئويل إعداد القوائم املالية بالشركات

 أعضاء اللجنة

 الشركة  الصفة باللجنة  سماال

 شركة مصر للتأمين  رئيس اللجنة  األستاذ / عالء الدين أحمد على حسن

 شركة طوكيو مارين جينرال تكافل نائب الرئيس  األستاذ / إيهاب فوزي أحمد 

 شركة مصر لتأمينات الحياة  عضو  األستاذ / مدحت أحمد عبد الغنى

 التأمين المصري السعوديبيت   عضو  األستاذ / أشرف رمزي محمد

 شركة قناة السويس لتأمينات الحياة  عضو  األستاذ / وائل مصطفى سعد 

 شركة أليانز للتأمين مصر  عضو  محمود الشيخ  مصطفى /األستاذ 

 شركة مصر للتامين التكافلي  عضو  األستاذ / حمود نصر محمد 

 التكافلي الشركة المصرية للتأمين   عضو  األستاذ / وليد إبراهيم أحمد صبح 

 الهيئة العامة للرقابة المالية  ممثل الهيئة  الدكتور / عادل محمد حسين عمر

 الهيئة العامة للرقابة المالية  ممثل الهيئة  األستاذ / حسام الدين عز العرب

  عضو من ذوي الخبرة  األستاذ / هشام جمال األفندي 

  عضو من ذوي الخبرة  األستاذ / جرجس ابو النور 

  عضو من ذوي الخبرة  األستاذ / عثمان شحاتة عثمان 

 االتحاد المصري للتأمين  مقرر اللجنة  األستاذ / إبراهيم عبد الدايم 
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 2019تقرير نشاط اللجنة عن عام 

العامــــــــــــــة للرقابة  الهيئــــــــــــــــــة   دراسة مشروع قانون تنظيم نشاط التأمين واإلشــــــــراف والرقابــــة عليــــــه الوارد مــــــن -1
   :الماليـــة

ورد لالتحاد خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية المرفق به مسودة مشروع قانون تنظيم التأمين واإلشراف والرقابة  
عليه فيما يخص النصوص المرتبطة بمجاالت عمل سوق التأمين المصري )كشركات التأمين ومجمعات التأمين( أعضاء  

تم ضمها مع مالحظات    التيامت اللجنة بدراسة المشروع من الناحية المالية وأبدت بعض المالحظات  االتحاد وقد ق
 تم إرسالها للهيئة العامة للرقابة المالية.   التياالتحاد 

ــ  إجمالي إيرادات شركات التأمين التي يحتسب على أساسها  هيدراسة ما   -2 في األلف المساهمة التكافلية   2.5بنسبة الــ
 :انون التأمين الصحي الشاملطبقا لق

 اآلتية: قامت اللجنة باالسترشاد باإلقرار الضريبي لشركات التأمين وبعد المناقشات وافقت اللجنة على النماذج 
 بالنسبة لشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات:

 " حساب المساهمة التكافلية لشركات التأمين ممتلكات ومسئوليات" تامين صحي

 األقساط المباشرة 

 أقساط إعادة التأمين الوارد 

 إجمالي األقساط

 يخصم: أقساط إعادة التأمين الصادر 

 صافي األقساط  

 يضاف 

 إيرادات تشغيل أخرى 

 صافي الدخل من االستثمارات المخصصة المحققة

 صافي الدخل من االستثمارات غير المخصصة المحققة

 إيرادات تشغيل أخرى

 إجمالي اإليرادات 

  في األلف  2.5مساهمه تكافلية = إجمالي اإليرادات ×

 بالنسبة لشركات تأمين الحياة وتكوين األموال: 
 حساب المساهمة التكافلية لشركات التأمين حياة وتكوين األموال" تامين صحي" 

 األقساط المباشرة 

 أقساط إعادة التأمين الوارد 

 إجمالي األقساط

 يخصم: أقساط إعادة التأمين الصادر 

 صافي األقساط  

 التغير في االحتياطي الحسابي

 يضاف 

 إيرادات تشغيل أخرى 

 صافي الدخل من االستثمارات المخصصة المحققة

 صافي الدخل من االستثمارات غير المخصصة المحققة

 إيرادات تشغيل أخرى

 إجمالي اإليرادات 

 في األلف  2.5إجمالي اإليرادات ×مساهمه تكافلية= 
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ــذ شــركات  -3 ــ ــة متطلبات وآليات تنفي ــ ــرقابة المالية بشأن دراس ــ ــة لل ــ ــة العام ــ ــن الهيئ ــوارد م ــ ــ ــ ــة الخطاب ال ــ ــ ــ دراس
 النقدي:قانون تنظيم استخدام الدفع غير  بإصدار 2019لسنه ( 18)التأمـــين ألحكام القانـــون رقم 

والذى   النقديبإصدار قانون الدفع غير    2019لسنه    (18)ورد خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن القانون رقم  
تقدم خدمات عامة    التي تقضى المادة الرابعة منه بأن تلتزم سلطات وأجهزة الدولة واألشخاص االعتبارية والمنش ت  

للمتعاملين ، وطلبت الهيئة دراسة متطلبات تنفيذ    النقديللدفع غير  وسائل قبول    بإتاحةللجمهور أو تدير مرافق عامة  
قد تواجه هذه الشركات مع موافاة الهيئة    التي القانون المشار إليه وآليات هذا التنفيذ بمعرفه شركات التأمين والتحديات  

 الل المدة المحددة.  بنتائج الدراسة التخاذ ما يلزم حتى يتسنى لشركات التأمين االلتزام بأحكام القانون خ
وتنص المادة الثانية منه على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء    2019ابريل    16وقد تبين للجنة أن القانون صدر بتاريخ  

الالئحة التنفيذية خالل ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، كما تتضمن المادة الثالثة منه أن يقوم جميع المخاطبين  
بتوفيق أوضاعه بالالئحة    أشهرم طبقا ألحكامه خالل ستة  بالقانون  العمل  تاريخ  تطبيق    التنفيذية،من  يبقى  ومن ثم 

 الالئحة. القانون مؤجال إلى حين صدور هذه 
على قطاع التأمين،    هذا القانون معوقات جوهرية تؤثر على تطبيق أحكام    أيوبعد المناقشات أفادت اللجنة بأنه ال توجد  

على أن    القانون،ستوضح آليات تطبيق هذا    والتي ابعه صدور الالئحة التنفيذية للقانون  كما أوصت اللجنة بضرورة مت
 يتم دراسة آليات تنفيذ هذه الالئحة فور صدورها. 

تحديث دليــــل تطبيق معاييــــــــــر المحاسبة المصــرية   الماليــة بشأندراسة المشــــروع الــــوارد من الهيئة العامة للــرقابة   -4
 :"األدوات الماليــــــة"  (47)رقم  المصريعلى قطـــــاع التأمــــــــين بإضافـــــــة متطلبــــــــات معيــــار المحاسبة 

المالية   للرقابة  العامة  الهيئة  كتاب من  لالتحاد  تحد  والذيورد  لجنة  السادة أعضاء  بأن  تطبيق معايير  يفيد  دليل  يث 
المحاسبة المصرية على قطاع التأمين المشكلة بقرار من السيد الدكتور/رئيس الهيئة قد انتهت من إعداد مشروع تحديث  

" األدوات    47دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين بإضافة متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم  
 المالية".  

عند الحاجة لتفســــــير    أيوقد أكدت اللجنة أن المقصود بكلمة دليل تطبيق هو كيفية تطبيق معايير المحاسبة المصرية  
بأن عند    علما(،  9)أو إلى معايير المحاسبة الدولية معيار  (  47)أكثر يتم الرجوع إلى معايير المحاسبة المصرية معيار  

ت سيختلف من شركة الى أخرى وذلك حسب حالة كل شركة وظروفها والسياسة  تطبيق هذا المعيار فان نموذج اإليضاحا
         ستختارها.  التي

ويترتب على تطبيق هذا المعيار أنه البد من تطبيق قواعد الحوكمة والرقابة على ذلك ألنها كلها عبارة عن افتراضات  
 : يلي محاسبية والبد من مراعاة ما 

 الجديد.ر إعادة تصنيف األصول طبقا للمعيا •

 الفنية.تكوين مخصص االضمحالل للمخصصات التجارية وليست  •

 المالية.القوائم  فياإلفصاح والعرض  •
كل ما سبق مرتبط بوجود إدارة مخاطر داخل شركة التأمين الن التصنيف مبنى على المخاطر والمقصود بالمخاطر ما  

 : يلي

 مخاطر السوق •

 مخاطر االئتمان  •

 مخاطر التشغيل  •
مخاطر التأمين، فمثال عند اتخاذ قرار باستثمار أموال    في  (17)هذا المعيار ولكنها ضمن معيار    فيغير داخلة    وهي 

 مخاطر وهي: ( 3) الشركة هناك

  ماليخطر  •

 خطر ائتمان  •
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 خطر سوق  •
زيرو  علما بأنه ال يوجد خطر  تحديد هذه المخاطر  فيوالبد أن تشترك كل من إدارة المخاطر وإدارة االستثمار بالشركة 

هناك مخاطر    عاليتكون لها تصنيف    والتي تصدرها الدول    التي األوراق الحكومية    في توجد خسارة زيرو حتى    ولكن
   السداد.  في هذه األوراق منها على سبيل المثال خطر التأخر    قرار بشراءعند اتخاذ 

األعمال ولذلك يتم توثيقه من خالل    في نموذج   أن تترجمحيث أن نية اإلدارة البد    بطبيعة الخطرهذا التبويب مرتبط  
بالشركة     فيوال تستطيع الشركة ان تغير    الخطر،إدارة االئتمان وإدارة األموال وإدارة    وهيمجموعة من اإلدارات 

 بالمعيار. ضوء ما ورد  في نموذج األعمال إال بعد أخذ موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك  
شركات ...... الخ( كل قطاع من هذه القطاعات    – شركات تأمين    – طاعات متشابه )بنوك  البد من تقسيم األصول إلى ق

 له مخاطر محددة تم تقسيمها إلى مجموعات ثم تقسيم المجموعات حسب التصنيف االئتماني. 
   علما بأنه يوجد تصنيف للدول والبنوك والشركات أم العمالء فال يوجد لهم تصنيف، كل شركة تصنف حسب ظروفها. 

ثم تقوم بعمل احتياطي طبقا لمعيار    الحاليتقوم الشركات بحساب المخصصات طبقا للوضع    30/6/2021  في علما بأنه  
 هذا االحتياطي إال بعد الرجوع للهيئة العامة للرقابة المالية.   في، وال يتم التصرف (47)

ركات التأمــــــين مــــــن المجمعات التأمينية  دراسة المعالجة المحاسبية والضريبية لعوائد أذون الخزانة الواردة لشــــــ -5
 :ضمـــــن صـــــافى الدخــــــل مــــــن االستثمــــــار

أدوات االستثمار المختلفة ومنها االكتتاب   فيتبين أن المجمعات التأمينية تستثمر الفائض لديها لصالح شركات التأمين 
  الصافي ضرائب من قيمة العائد على أذون الخزانة ويضاف  %  20تطرحها الدولة ويتم خصم    التي أذون الخزانة    في 

وفقا لحصة كل شركة   وذلك  فيها  األعضاء  الشركات  العائد على  بتوزيع هذا  المجمعة  وتقوم  المجمعات  لحساب هذه 
   بالمجمعة.

سدا ويتم  الشركة  إيرادات  المجمعة ضمن  من  لها  المحولة  الشركة  بنسبة  وتدخل حصة  أخرى  مرة  عليها  د ضريبة 
22.50.% 

من إيرادات أذون الخزانة. وهذا الوضع السائد %  38تحملتها الشركات والمجمعة بنسبة    التيالضرائب    اإلجماليأن    أي 
 بشركات التأمين أعضاء المجمعات التأمينية.   الحالي

قامت المجمعات بإيضاح أنواع اإليرادات الموزعة على الشركات أعضائها مثل ايرادات أذون    إذاوفى ضوء ما سبق  
تحملتها الشركة والمجمعة بنسبة    التيالضرائب    إجماليالخ فان    ... إيرادات شهادات استثمار    األجل،إيراد ودائع    خزانة،
 %.  38مما سبق إيضاحه سابقا وهو  الخزانة بدالً من إيرادات أذون  24.50%

ولذا   صغير،إيرادات المجمعة   إلجماليوبعد الدراسة رأت اللجنة أن األهمية النسبية لبند إيرادات أذون الخزانة بالنسبة  
يوضح كافة أنواع   تفصيليتوصى اللجنة بقيام الشركات أعضاء المجمعات بمخاطبة المجمعات لموافاة كل شركة ببيان 

وعلى كل شركة اتخاذ ما تراه    الخزانة، ة بسداده من ضرائب إليرادات أذون  إيرادات المجمعة وكذا ما قامت المجمع
 مناسباً من إجراءات مع مصلحة الضرائب عند تقديم اإلقرارات الخاصة بها.   
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  :ونظم املعلومات األىلجلنة احلاسب 

 أعضاء اللجنة

 الشركة  الصفة باللجنة  االسم

 شركة قناة السويس للتامين  رئيس اللجنة  األستاذ / وائل محمود حسين ثروت 

 شركة مصر للتأمين  نائب الرئيس  األستاذ / رفاعي احمد زيدان 

 شركة مصر لتأمينات الحياة  عضو  الرازق على  األستاذ / أشرف عبد

 شركــة المهندس للتأميـــن  عضو  مصطفى امين مصطفىاألستاذ / 

 مصر-للتأمين جي أي جي شركة عضو  األستاذ / محمد كساب 

 الجمعية المصرية للتأمين التعاوني  عضو  األستاذ / حنفي محمود حنفي 

 بيت التأمين المصري السعودي عضو  عبد هللا األستاذ / حمدي زوام  

 مصر  -شركة وثاق للتأمين التكافلي   عضو  األستاذ / مؤنس احمد الصفتى

 حياة  -الشركة اللبنانية السويسرية للتكافل  عضو  الحلبي األستاذ / محمد محسن 

 شركة إسكان للتأمين  عضو  األستاذة / باكينام محمود صادق

 المالية الهيئة العامة للرقابة  ممثل الهيئة  األستاذ / عالء العسال 

 االتحاد المصري للتأمين  مقرر اللجنة  األستاذ / محمد إبراهيم عوض

 2019تقرير نشاط اللجنة عن عام 

دراســة المشــاكل الناتجة من تطبيق نظام منصــة البيانات الخاص العامة للرقابة المالية ومناقشــة اخر مســتجدات قيام  -1
 البيانات:الهيئة العامة للرقابة المالية برفع تحديثات البرامج على منصة 

امل مع النظام وناقش السادة قام االعضاء بدراسة المشاكل الناتجة من تطبيق نظام منصة البيانات الخاص بالهيئة والتع
االعضاء مشكلة تأخر الهيئة في رفع تحديث البرامج الخاصة بالنظام على المنصة واقترح االعضاء قيام االتحاد بمخاطبة  
 السيد المستشار/ نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لطلب رفع تحديث البرامج على منصة الهيئة بصورة سريعة. 
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  اإلجباري:ات الشركات على منصة االتحاد الخاصة بتعويضات دراسة مالحظ -2
ناقش السادة اعضاء اللجنة المالحظات التي تقدم بها االعضاء عن منصة تعويضات اإلجباري ومدى تنفيذها ودراسة  

تحاد  مدى التزام جميع شركات التأمين بتحميل البيانات على المنصة مع تأكيد السادة االعضاء على ضرورة قيام اال
بمخاطبة الشركات التي ال تقوم بتغذية المنصة، كما اتفق االعضاء على ضرورة منع هذه الشركات من الدخول على  

 النظام واالستفادة من بيانات الشركات الحريصة على تغذية البيانات في حالة استمرارها في ذلك. 

 ظم المعلومات المطبقة فعليا بالشركات:دراسة المنظومة الجديدة إلصدار التامين اإلجباري وتأثيرها على ن -3
التامين اإلجباري الحالية حيث   باللجنة بدراسة ومناقشة التعديالت التي قد طرأت على منظومة  قام السادة االعضاء 
اشارت اللجنة الى ان الهيئة العامة للرقابة المالية قد اصدرت القرار الخاص بإنشاء المجمعة التامين اإلجباري، وتوصل  

عضاء انه سيكون هناك فائدة كبيرة للشركات الن الشركات ستستغنى عن المنافذ الخاصة بها بوحدات الترخيص  اال
السيارات وكذا االجهزة المستخدمة وصيانتها والعمالة الموجودة مما سيوفر مبالغ كبيرة للشركات كانت تتحملها سابقا  

 كما سيقلل من عمليات التزوير والتالعب الى مدى كبير.  
الالزم للمنظومة ويمكن لشركات التأمين    Software  افاد االعضاء بان شركة كاش لس ستقوم بتزويد المجمعة بالنظم و 

 االستفادة من االجهزة التي كانت مخصصة لعمليات االصدار في أنظمة التأمين االخرى. 
من المنظومة الجديدة وتحميلها على  كما افاد السادة االعضاء بضرورة دراسة عملية نقل البيانات الخاصة بكل شركة  

الطرق لتحقيق    وأفضل أنظمة هذه الشركات الستكمال بيانات باقي عمليات االنظمة واستخراج التقارير واالحصائيات  
 ذلك وناقش االعضاء طرق توحيد شكل البيانات بين المنظومة الجديدة وانظمة كل شركة إلتمام عملية التحميل.  

رونية واخطار التـشفير واثر ذلك على نظم المعلومات الموجودة بـشركات التامين وطرق الحماية دراـسة الهجمات االلكت -4
 منها وافضل الشركات العاملة في مجال امن المعلومات وكيفية االستفادة منها في شركات التأمين:

نظرا لتزايد اهمية نظم حماية امن المعلومات نتيجة للهجمات االلكترونية واخطار التشفير الكثيفة والمتزايدة استضافت  
اللجنة الطريقة   تأمين نظم المعلومات والشبكات حيث ناقشت  للتامين في مجال  اليانز  اللجنة أحد الخبراء من شركة 

المع بتأمين نظم  التأمين  لقيام شركات  الى بعض  المثلى  مناقشة سيادته  بعد  اللجنة  لديها، وقد توصل اعضاء  لومات 
 :  وهيالتوصيات التي يمكن لشركات التأمين االستفادة منها 

ان اسـتخدام سـياسـات واضـحة وغير قابلة لالسـتثناءات من قبل االدارة تحافظ على سـالمة االنظمة قبل حدوث   •
 الهجمات االلكترونية 

المعلومات وأهميته يعتبر من اهم ادوات الوقاية من الهجمات االلكترونية ووضــع  ان نشــر الوعي الخاص بأمن   •
 access Pointتحديد استخدام خدمة االنترنت   CDsو    USBسياسات وقواعد صارمة الستخدام واقفال مداخل  

& Wi-fi . 

ــركة يكون مختص بتأمين نظم المعلومات ويقوم   • ــم داخل الش بتطبيق نظام أمن المعلومات  أن وجود أدارة أو قس
 بكل حزم وتوعية للعاملين وعمل تدريبات الزامية للتوعية بمخاطر الهجمات.

كما قامت اللجنة بدراسة افضل الشركات الموجودة فى مجال نظم أمن المعلومات واستضافت اللجنة ممثلين عن هذه  
ت لدراسة افضلها وكيفية استفادة شركات التأمين  الشركات المتخصصة فى توريد اجهزة ومستلزمات تامين نظم المعلوما

 من هذه االنظمة لتوفير االمن والحماية لنظم المعلومات لديها وهى: 

 ciscoشركة  -3شركة فورتى نت                                     – 1

    Palo altoشركة  -Kaspersky                                   4شركة -2
 وقد توصلت اللجنة الى النتائج التالية :  

تعتبر منتجات شـركة فورتى نت  من افضـل األجهزة التي يمكن ان تسـتخدم كأجهزة جدران حماية من القرصـنة   •
 وذلك ألنها مبنيه على  اربع  دعامات وهى : 

Sample  ،Invention    ، Performance  ،Security 
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 تقديم:  وترتكز منتجات فورتى نت على  •
Infrastructure Security  &Network Security & Cloud security  

 من:وتقدم اجهزة فورتى نت انظمة حماية لكل   •
Network & Multi cloud Endpoint & Emails & Web Application   

الغير مفعلة     policiesبالوابالغك بالمشاكل او    securityكما ان اجهزة فورتي نت تقدم تقارير لعرض مشاكل   •
 الشبكة .     trafficمع تقديم حلول للمشكالت ..... كما تستطيع تخفيف الضغط وذلك وتقليل  

ركات الرائدة فى مجال مكافحة     Kasperskyكما تعتبر ـشركة   •    AntiMalware و Antivirus الـشركة من الـش
لـما تمثـله من خطورة على االنظـمة ـبالشـــــرـكات واـلدول    Ransomwareوتركز الشـــــرـكة ـحالـيا على فيروس  

المختلفة  خاـصة    بأـشكالها، والـشركة تقوم حاليا على ايجاد طرق اكتـشاف القرـصنة     والحكومات والبنوك .....  

  :لها بصمة او اسم على االجهزة والسيرفرات وذلك من خالل  ال يوجد التي
Monitor network traffic- Web Gateway- Mail Gateway - Analysis center  

مجاالت    فيمليار دوالر لشـــراء شـــركات عاملة   7  بحواليقد قامت باالســـتثمار   Ciscoاما فيما يخص شـــركة   •
لهذه    integrateتامين نظم المعلومات والشـــبكات وكان الهدف من ذلك تطوير منتجات هذه الشـــركات وعمل  

  ألجهزةالمنتجات مع بعـضها البعض  مع عمل مؤـسسة منفصلة للعمل فى مجال تامين النظم والشبكات ، ويمكن  
 ساعات. 4ان تستغرق فى اكتشاف االختراق حوالى  Ciscoشركة 

  وهو Talosنظام خاص بها يعتبر من اقوى واضخم االنظمة على مستوى العالم وهو نظام   Ciscoشركة    تمتلك •
ــخمة عن    data baseعبارة عن قاعدة بيانات    & IP Addresses & URLS   Domainsبها معلومات ضـ

DSNS  & Email Sender  & Receivers    تم بنائها تراكميا عبر الســنين وكل  المنتجات الخاصــة بالشــركة

 . Talosيستطيع االستفادة من نظام   Ciscoتتعامل معها وفى حالة امتالك العميل لمنتج واحد فقط من شركة 

وذلك حتى    Fortinetو  Mcafeeتتعاون مع الشركات االخرى التى تعمل فى نفس المجال مثل    Ciscoشركة   •
 تستطيع تقديم افضل خدمة وتحقيق التجانس مع المنتجات االخرى .

تقدم الشــركة العديد من المنتجات التى تتخصــص فى مجال تامين وايقاف مخاطر الهجمات     Palo altoشــركة   •
 السيبرانية والتى تتوافر بها  المزايا  التالية : 

APP id – URL Filtering – Vulnerability and spyware-  DNS security – antivirus and 

wildfire- file blocking & data filtering – Dos and zone protection – XDR Prevent 

endpoint .   

و يحتوى على انظمة  الوقاية المتعددة     Palo Alto Networks Next-Gen Firewall (NGFW)وهذه المنتجات مثل  
   WildFire تقنية مع ميزة     Zero Trust المختلفة ومراحل الهجوم اإللكتروني من خالل تقديم مفهومالتي تعالج التهديد  

وتجزئة مركز البيانات للحماية و   NGFW سهولة تطبيق انظمة الوقاية في للكشف عن التهديدات غير المعروفة مع 
في منع البرامج الضارة، كما   Palo Alto Networks Endpoint Protectionالتقنيات المتعددة المستخدمة من قبل 

لعمليات األمن والتي تساعد على  الوقاية  بطريقة أكثر فعالية   هي المنصة التي تقدمها   Cortexان الشركة توفر منصة

   .مع نتائج أمان أعلى
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 2020خطة عمل اللجنة 

ة من ضـــــرورة االطالع على   • ه اللجـن ا رأـت اال لـم ة    أـحدثاســـــتكـم المـي ة الـع ات   فياالنظـم ة نظم المعلوـم اـي ال حـم مـج
Security  2020هذا الموـضوع خالل جلـسات اللجنة القادمة لعام   فيفقد رأى الـسادة االعـضاء اـستكمال المناقـشات 

مجال تامين نظم المعلومات ـضد مخاطر الهجمات الـسيبرانية والتعرف    فيقدر من الـشركات العاملة    أكبرواـستـضافة  
  بها. الخاصةظم حماية البيانات والن فيالشركات  إلفادةعلى كل ما هو جديد بالمجال 

شركات المحاسبة والمراجعة الكبرى لبيان التغيرات فى  أحدكما يرى السادة االعضاء ضرورة استضافة ممثلين من   •
حتى يتســنى اتخاذ ما يلزم من تعديل نظم المعلومات المطبقة  2020معايير المحاســبة المصــرية والدولية خالل عام 

 بالشركات.
لتالفى هذه  2019خالل عام  ITالــــــ مجال    فيواجهت الشـركات   التيالسـادة االعضـاء مناقشـة المشـكالت  رأىكما   •

مشـكالت التعامل مع الموردين المتخصـصـين    للعمل،المشـكالت مسـتقبال مثل تدريب العاملين وترك العمالة المدربة  
  بالقطاع.مع وضع الية لتوصيل هذه الحلول الى جميع الشركات العاملة  النظم،مجال  في

 Ciscoوتكون معتمدة مثل شركات    ITالـ مجال التدريب    فيالسادة االعضاء االتفاق مع شركات متخصصة    رأىكما   •

للتامين وذلك لتحقيق افادة للعاملين   المصــريلعمل دورات تدريبية وذلك تحت مظلة ورعاية االتحاد    forty netو  

  التامين.بقطاع  IT الــــ بمجال
ــة عزم الهيئة العامة للرقابة المالية   • ــرية    إطالقمناقشــ ــكالت    1/7/2020  فيالمجمعة العشــ ــتواجه    التيوالمشــ ســ

 الشركات فى مجال نظم المعلومات والمتعلقة بالمجمعة العشرية. 
منصــة جديدة متعلقة بمجال غســيل االموال بقطاع التامين وكيفية   إطالقمناقشــة عزم الهيئة العامة للرقابة المالية   •

  المنصة.االستفادة من هذه 
  التامين.للشركات العاملة بقطاع  E-policy الرقميمناقشة مزايا تطبيق سياسات التحول  •
  .2020عرض متطلبات الهيئة من الشركات العاملة بقطاع التامين خالل عام  •
ة مســتقبلية للشــركات العاملة بقطاع التامين تمكن من عمل منظومة لتوحيد ادارة النظم مناقشــة امكانية وضــع رؤي •

  موحدة.بالشركات بلغة 
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 مساهمات االحتاد املصري للتأمني 
 يف نشر الوعي التأميني وحتقيق أهداف التنمية املستدامة 

وضـع االتحاد المصـري للتأمين خطة طموحة لنشـر الوعي التأميني والمسـاهمة في التنمية المسـتدامة بالمجتمع من خالل 
بالعديد من األنشــطة في هذه   2019مجموعة من األنشــطة المجتمعية مصــحوبة بحمالت التوعية وقد قام االتحاد خالل عام 

 المجاالت وهي:

 إطالق مبادرة االتحاد المرصي للتأمير  " توقف عن الكتابة ... أنقذ حياة "

ــالمة على الطرق من أجل الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها  تكثف الحكومات في جميع انحاء العالم جهودها في مجال السـ
ــتدامة   ــر 2030في جدول أعمال التنمية المسـ ، ومما ال شـــك فيه ان موضـــوع الوفيات بســـبب حوادث الطرق وهو العنصـ

لث من اهداف التنمية المـستدامة من الموـضوعات التي تقلق الجميع على مـستوي العالم والمـستوي  الـسادس في الهدف الثا
 اإلقليمي والمحلي.

ــالمة على الطرق والصــادر في عام  ، فإن اإلصــابات الناجمة عن حوادث المرور هي ثامن 2018وفقا للتقرير العالمي للس
ــبب األول لوفيات األطفال ــبب للوفاة وهي السـ ــنوات و 5الذين تتراوح أعمارهم بين    أكبر مسـ ــنه والبالغين الذين   14سـ سـ

 ثانيه حالة وفاة بسبب حوادث الطرق. 24سنه، فالعالم يواجه كل  29و 15تتراوح أعمارهم بين 
حالة وفاة يومياً   22وجمهورية مصـــر العربية ليســـت بعيدة عن ذلك فوفقاً لألرقام المبلغ عنها رســـميا فإننا نواجه حوالي  

ر بسـبب حوادث الطرق، بينما تصـل تقديرات منظمة الصـحة العالمية للوفيات الناجمة عن حوادث المرور بجمهورية  بمصـ
 حاله سنوياً. 9,287الى  2016مصر العربية لعام 

وفي ضـوء المسـئولية االجتماعية لالتحاد المصـري للتأمين وشـركاته تجاه المجتمع وحرصـاً من االتحاد المصـري للتأمين 
أتي خفض مـعدل الوفـيات الـناجـمة عن حوادث المرور  على   داـمة والتي ـي ان يكون جزء من تحقيق اـهداف التنمـية المســــــت

كجزء منها. وكجزء من عمل ـشركات التأمين في المـساهمة في الحد من المخاطر التي تواجه االفراد والممتلكات والمجتمع  
ــري للتأمين أنه يجب ان يكون له دور هام ومؤثر في الحد من الحوادث على الطرق ليس فقط من   ، فقد رأي االتحاد المصـ

ادرات   ديم مجموـعة من المـب ــا من خالل نشـــــر الوعي عن طريق تـق ات المختلـفة ولكن أيضـــ أمين والتغطـي ائق الـت خالل وـث
ــأمين  ت ــا هو"  منه ــام  الع ــدف  اله ــة  المختلف
السـالمة على الطرق وبناًء عليه جاءت فكرة  

ــاة   مبادرة  توقف عن الكتابة . ـــ ــذ حيـ ـــ .. انقـ
Stop texting … Save a life    والتي وافق

ا مجلس  اعليتـه دء في ـف ا والـب دشـــــنـه على ـت
 7إدارة االتحـاد المصـــــري للتـأمين بتـاريخ  

ل   اب   2019ابرـي ة وزارة الشــــــب تحـت رعـاـي
 والرياضة والهيئة العامة للرقابة المالية.

وتركز مبادرة اإلتحاد المصــري للتأمين على 
التوعية بأضــرار اســتخدام الهاتف المحمول  
ــاـئل أو اجراء  ــال الرســـ أثـناء القـيادة إلرســـ
ــدالت   ــادة مع زي تؤدي الى  التي  ــات  المحــادث
ا   ب في وقوعـه التعرض للحوادث أو التســــــب

 1.6حيث تتســــبب الهواتف الذكية في وقوع  

  .الم، نتج عنها إصابة نصف مليون شخص ما بين قتيل وجريحمليون حادث سيارة سنوياً حول الع
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وحضـــــر المؤتمر مـعالي  ـهذا وـقد تم ـتدشـــــين المـبادرة من خالل مؤتمر صـــــحفي لإلعالن بمركز التعليم الـمدني ـبالجزيرة
األـستاذ /  الدكتور/ أـشرف ـصبحي، وزير الـشباب والرياـضة والدكتور / محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية و

ــري للتأمين. ــركات  عالء الزهيري، رئيس االتحاد المص ــاء مجالس إدارات من ش ــاء وأعض ــارك في المؤتمر، رؤس كما ش
 التأمين، ولفيف من االعالميين والصحفيين في مصر.

 هذا وقد تضمنت المبادرة األنشطة التالية:
 :الكتابة ... أنقذ حياةماراثون االتحاد المصري للتأمين الثاني تحت شعار توقف عن  .1

ــباب الجزيرة الماراثون الثاني  ــة والهيئة العامة للرقابة المالية، أقيم بمركز شــ ــباب والرياضــ تحت رعاية وزارة الشــ
تحت شــعار "توقف عن الكتابة ... أنقذ حياة"  2019مايو   3لالتحاد المصــري للتأمين " التأمين لحياة أفضــل" بتاريخ  

ور وإناث وأطفال( هذا باإلضــافة الي مجموعة من المحترفين  مشــارك )ذك 1700هذا وقد شــارك في الماراثون حوالي  
 مشارك بموتوسيكل ودراجة.   50مشارك )ذكور وإناث( باإلضافة الى حوالي  800برياضة العدو وصل عددهم الى 

 
 ة":تصميم حملة إعالنية كبيرة على مواقع التواصل االجتماعي المختلفة وقنوات شعار "توقف عن الكتابة ... أنقذ حيا .2

ــل االجتماعي المختلفة وعلى قنوات   ــري للتأمين حملة توعية إعالنية كبيرة على مواقع التواصــ ــن االتحاد المصــ دشــ
الراديو األكثر استماعاً عن مخاطر استخدام الهاتف المحمول اثناء القيادة تحت شعار " توقف عن الكتابة ... أنقذ حياة 

 حققت نسب مشاهدة واستماع كبيرة جدا وكان لها مردود إيجابي على المجتمع." هذا ومن الجدير بالذكر ان الحملة 
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  ال تصل اليها الخدمات 
 مواقع التواصل االجتماع  الحملة االعالنية عل  التأمينية،الوصول للفئات الب 

  2019"أمن قبل ما تحصل" عام  
المجتمعية على مواقع التواصـل االجتماعي المختلفة قام   االعالنية والمبادراتفي ضـوء نسـب المشـاهدة المرتفعة للحمالت  

أمن قـبل ـما تحصـــــل" ولكن ـهذه المرة على مواقع التواصـــــل االعالنـية " االتـحاد المصـــــري للـتأمين ـبإـعادة تـقديم حملـته  
ــر الوعي التأميني بين المواطنين بأهمية التأمين في مواجهة المخاطر ا لتي يمكن  االجتماعي المختلفة والتي تهدف الى نشـ

 الصغر.ان يتعرضوا لها وقد كان التركيز األكبر لهذه الحملة على التأمين متناهي 
ــورة ذهنيه إيجابية عن دور قطاع التأمين  ــطة كان لها أثرها اإليجابي على بناء صـ ــك فيه، ان جميع هذه األنشـ ومما ال شـ

 االثار المترتبة عن تلك المخاطر.المصري في دعم المجتمع المصري ومشاركته في مواجهة المخاطر وتقليل 
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 اإلحتاد املصري للتأمني يكرم أوائل خرجيي الدبلومات الفنية
 2019فرباير  20يوم االثنني املوافق 

  خريجيكبرى لتكريم الطلـبة األواـئل من    احتـفالـيةتم إـعداد  
ـمدارس اـلدبلوـمات الفنـية "شـــــعـبة الـتأمين" وذـلك اإلثنين  

  .اإلتحادمقر  في 2019فبراير  20الموافق 
أتي دور    وـي يقوم ـبه    اـلذي  اإليـجابيذـلك التكريم ضـــــمن اـل

اإلتحاد لتشــجيع الخريجين ومنحهم فرصــة للتدريب داخل 
بـصناعة    لالرتقاءجديد    ـشركات التأمين على أن يخلق جيل

 .المصريةالسوق  فيالتأمين 
 
 
 
 

 ندوة اللجنة العامة لتأمينات احلياة اجلماعي
 تسويق التأمني اجلماعي 

 2019 مارس 3املوافق  االحديوم 
نظم االتحــاد المصـــــري للتــأمين يوم االحــد 

االـتحـــاد ـبـمـقر    2019مـــارس    10اـلـمواـفق  
ــة لتأمينات الحياة الجماعية   ــ ــامــ ــ اللجنــة العــ

ــويق التأمين الجماعي "  تحت عنوان " تســ
برئاســـــة الدكتور/ ســـــعـيد جبر نائب رئيس  
مجلس إدارة االتحاد والعضو المنتدب لشركة  

بحضــــــــــــور قناة السويس لتأمينات الحياة و
ــادة  80أكثر من   ـــ ـــ ـــ ــارك من السـ ـــ ـــ ـــ مشـ

أمينــــــات الحيــــــاة  المختصــــــــــــين بتــــــ
الجمــــاعيــــة بشركات التــــأمين ووســـــــــــطــاء 

 واإلعالميين.التــأمين 
هذه الندوة تفعيال السـتراتيجية االتحاد المصـري للتأمين في مجال التعاون وتبادل الخبرات بقطاع التأمين المصـري   وجاءت

جاالت المتعلقة بصناعة التأمين للعمل على رفع مستوى  ما هو جديد في كافة الم  لتقديم كلبما يخـــدم صنــــــاعة التـــأمين  

 .صناعة التأمين
والعناصـر   هالوعي التأميني واهم معوقات  وايضـاالجماعي واهميته  على الحياة التأمين  تسـويق    موضـوعتناولت الندوة   وقد

 الجماعي. عليها حساب قسط التأمين على الحياة التي يرتكز
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 اللجنة العامة للتأمني البحري/وحدات ندوة 
  ISM Codeشهادات التسجيل والتصنيف وكذا متطلبات 

  2019 مارس 17املوافق  االحديوم 
لتــأمين يوم االحــد نظم االتحــاد المصـــــري ل

بمقر االتـحاد، ـندوة   2019ـمارس   17الموافق  
اللجـنة الـعاـمة للـتأمين البحري/وـحدات بعنوان  
" ـشهادات التـسجيل والتـصنيف وكذا متطلبات  

ISM Code   برئاســة األســتاذ/حســين عطا "
نـــات   ـي تـــأـم ـل يـــذي  ـف ـن ـت اـل ـمـجـلس  اـل رـئـيس  هللا 
ئوليات ورئيس مجلس إدارة  الممتلكات والمـس

للتأمين وبحضـــــور كال من  شـــــركة مصـــــر  
األســتاذ/نظمي حســين، رئيس اللجنة ودكتور  

أســـــتاذ الهندســـــة    النبي،مهـندس/ماجد عبد 
ــور أكثر من   البحرية وخبير المعاينات وحضــ

مـشارك من الـسادة المتخـصـصين بتأمينات   90
ــطاء  ــركات التأمين والوس ــام الســفن بش أجس

 واإلعالميين. 
الترحيب بالسادة الحضور موضحاً أن موضوع هذه الندوة يعتبر من الموضوعات بندوة  وقد افتتح األستاذ/حسين عطا هللا ال

الهامة والتي تثير الكثير من الجدل في حالة وجود مطالبة ولم تكن الـسفينة أو الوحدة حاـصلة على كافة الـشهادات الخاـصة 
 بعملها، ومدى تأثير ذلك على قرار شركة التأمين.

التي تنظم عملها،  IACS بإلقاء الضـــوء على نشـــأة هيئات تصـــنيف الســـفن ومنظمةالدكتور مهندس/ماجد عبد النبي  قام  
ــأة المنظمة البحرية الدولية ــلطات الرقابة في   IMO ونشـ ــأة وتطور سـ ــافة إلى نشـ واالتفاقيات الدولية التي تنظمها، باإلضـ

ائم الشـهادات والوثائق الواجب وجودها على متن السـفن مثل شـهادة الموانئ ووظيفتها ومدى االلتزام بقيودها، وأخيراً قو
البدن واآلالت وشـهادة القطر وشـهادة أجهزة الرفع والتسـجيل ورخصـة المالحة وشـهادة الحمولة ومعدات السـالمة/شـهادة  

 وإدارة مياه الصابورة وشهادة االتزان. ISPSوISMالركاب و
وفي النهاية قام   في الندوةناقشـــــتها  مالتي  بشـــــأن الموضـــــوعات    اب األســـــئلةوخالل الجزء األخير من الندوة تم فتح ب

 األستاذ/نظمي حسين بتوجيه الشكر للسيد الخبير والسادة الحضور على هذه الندوة الثرية بالمناقشات والمعلومات القيمة.
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 املصري حفل تكريم االحتاد املصري للتأمني لرائدات قطاع التأمني
 2019مارس  26يوم األحد املوافق 

ــري للتأمين بتكريم   ــيدات القام االتحاد المصـ ــري قطاع التأمينبرائدات السـ مارس    26في احتفالية كبيرة أقامها يوم    المصـ
ــور كل من   بفندق بيراميزا  2019 ــري وحضـ ــوق التأمين المصـ ــري للتأمين  و قيادات سـ ــور رئيس االتحاد المصـ وبحضـ

المســـتشـــار/عمر حســـن مفوضـــاً عن معالي وزيرة التضـــامن االجتماعي والدكتورة/بســـنت فهمي عضـــو لجنة الشـــئون 
من كل عام حيث يكرم    االقتصــــادية بالبرلمان في احتفالية  تكريم ســــيدات التأمين المتميزات والتي تقام في شــــهر مارس

خاللها االتحاد العناـصر النـسائية المتميزة على مـستوى القطاع واللواتي ـساهمن عبر رحلة طويلة من العمل الجاد واإلبداع 
والتطوير في رفع ـشأن ـصناعة التأمين بمـصر من خالل مواقعهم و مناـصبهم الوظيفية المختلفة التي ـشغلوها خالل مـسيرة  

 عملهن.
حرص االتـحاد المصـــــري للـتأمين على إـقاـمة ـهذه ســــــيادـته  رئيس االتـحاد أـكد   الزهيري،ـمة األســــــتاذ/عالء  ومن خالل كل

ــبة ذات طابع   2014االحتفالية منذ مارس   إيماناً بدور المرأة العاملة المتميزة المعطاءة في قطاع التأمين، وتعد هذه المناسـ
ــخاص له معاني ودالال  فيمتميز حيث أن التكريم   ــنوات حياة االش ت جميلة بعد رحلة عمل وعطاء لقطاع التأمين امتدت لس

طويـلة لم يكن لهن من أـهداف ســـــوى تحقيق التـقدم للجـهات المختلـفة اللواتي يعملن بـها بقـطاع الـتأمين ـباعتـباره أـحد أهم 
 مصر.  فيأضالع التنمية 
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لدولة إـستراتيجية متكاملة لتمكين المرأة لقد وـضعت او أن دور المرأة محوريا في النهوض بالمجتمع المـصريواكد ـسيادته  
، من خالل آليات فاعلة ومســـتدامة تضـــمن تنفيذها على الوجه األكمل وتحقيق أهدافها بشـــكل  2030مصـــر    خطة في إطار

 كامل.

 مجهورية مصر العربية املستدام يفصياغة أجندة التأمني ندوة 
 2019ابريل  10يوم األربعاء املوافق 

 UNنظمــت الهيئــة العــامــة للرقــابــة المــاليــة واالتحــاد المصـــــري للتــأمين بــالتعــاون مع منظمــة األمم المتحــدة للبيئــة  

Environment’s Principles for 

Sustainable Insurance (PSI) 

Initiative    لقاء لألطراف المعنية بالـسوق
ــتدام وكيفية   ــري حول التأمين المسـ المصـ

ين المســتدام في مصــر  تشــكيل أجندة التأم
وذـلك بفـندق كونراد النـيل ـبالـقاهرة بـتاريخ  

 .2019ابريل  10
ذا الـحدث هو األول من نوـعه   د ـه حـيث يـع
بالشــرق األوســط وشــمال افريقيا ويهدف  
إلى التمكن من تشـــــكيــل أجنــدة التــأمين 

 المستدام في مصر والمنطقة.
دكتور  اذ اـل د افتتح اللقـاء األســــــت هـذا وـق

رئـيس عـمران،  العـــامـــة    مـحمـــد  الـهـيئـــة 
ــيادته أن قطاع  ــتدامة، وأضــاف س للرقابة المالية، حيث أعرب عن كونه فخور بشــروع قطاع التأمين بتطبيق التنمية المس
التأمين من القطاعات الهامة وســـيكون له دور كبير في تشـــكيل اجندة التأمين المســـتدام بمصـــر وتحديد المشـــاكل البيئية  

عامل معها ومن تلك المشــاكل )تغير المناخ، المســؤولية االجتماعية للشــركات وحوكمة  وبعض المشــاكل األخرى وكيفية الت
 الشركات(.

ــوا في الميثاق العالمي لألمم المتحدة  ــبحت عضـ ــيادته ان الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصـ ــاف سـ  UN Globalوأضـ

Compact    ( لهذا اللقاء سـتعقد لقاء 2019ابريل   11وأعلن سـيادته ان الهيئة في اليوم الثاني ) 2018منذ العام الماضـي
 يناقش اول تقرير معد من الهيئة العامة للرقابة المالية خاص بالتنمية المستدامة.

مسـتدامة على شـركات التأمين، وان وأكد الدكتور محمد عمران انه يجب على شـركات التأمين ان تفهم جيدا تأثير التنمية ال
الصـــعوبة او التحدي يكمن في كيفية تطبيق التنمية المســـتدامة وتحقيق أهدافها الســـبعة عشـــر. وبالتالي فإن عبئ تطبيق  

 التنمية المستدامة يقع بشكل كبير على كاهل شركات التأمين.
ص وبالتالي فإن عبئ تطبيق التنمية المـستدامة  وأـضاف ـسيادته ان ـسوق التأمين المـصري اغلبيته ـشركات من القطاع الخا

ــوق التأمين بينما   ــن القوانين وتنظيم س ــئولة عن س ــركات القطاع الخاص، فالهيئة جهة مس ــكل كبير على كاهل ش يقع بش
 شركات التأمين هي المسئولة عن الشروع في تنفيذ التنمية المستدامة.

ري للتأمين عن التحديات البيئية واالجتماعية وتحديات الحوكمة  تحدث الدكتور / ســـــعيد جبر، نائب رئيس االتحاد المصـــــ
في   يواجها القطاعمجموعة عوامل الخطر التي   تـحديدالمتزايدة التي يواجـها الـعالم وأكد على انه من الحكـمة لقـطاع الـتأمين  

ويمكن أن يكون لها تأثير كبير  أن هذه القضـايا تؤثر بشـكل متزايد على عوامل الخطر التقليدية    سـيادته. وأكد هإدارة أعمال

 .على سالمة الصناعة

https://www.unglobalcompact.org/
https://www.unglobalcompact.org/
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جميع األنشـطة في    يدخل فيوأضـاف أن التأمين المسـتدام هو نهج اسـتراتيجي  
ــري لديه بعض  ــار إلى ان قطاع التأمين المصــ ــلة قيمة التأمين، وأشــ ــلســ ســ
المبادرات البارزة بشـأن قضـايا االسـتدامة مثل الدمج المالي، والتأمين متناهي  
الصــــغر، وزيادة الوعي التأميني، ومقاومة الكوارث، والتكيف مع تغير المناخ  

 والتخفيف من آثاره.
ور محمد عمران أن يتم تشكيل لجنة للتنمية المستدامة باالتحاد وقد اقترح الدكت

المصــري للتأمين بمســاعدة الهيئة وقال انه يتوجب على الشــركات االســتعداد  
 لتطبيق التنمية المستدامة قبل ان تسن الهيئة القوانين المنظمة لذلك.

حلة األخيرة  هذا وقد أشـار سـيادته إلى ان الهيئة العامة للرقابة المالية في المر
ــركات   ــيكون دليالً تعتمد عليه شــ ــدار قانون التأمين الجديد والذي ســ من إصــ
ــين بيئة العمل بقطاع التأمين وزيادة   ــاهمته في تحس ــافة إلى مس التأمين باإلض

 نسبة مساهمة قطاع التأمين في إجمالي الناتج القومي. 
ن المسـتدام لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ، عرض تقديمي عن مبادرة مبادئ التأمي  –قدم األسـتاذ بوتش باكاني قائد برنامج  

ــبب الدور الثالثي   ــتدامة فيه وهو بس ــبب اختيار قطاع التأمين لتطبيق التنمية المس ــتدامة وبدأ بالحديث عن س التنمية المس
مواجهة  المناخ وانما لالمـستثمر( وان هذه المبادرة ليـست فقط لتغطية خطر تغير    –مدير المخاطر  –للتأمين )ـشركة التأمين  

نسـبة مسـاهمة قطاع التأمين في التنمية المسـتدامة وتحدث عن تعريف التنمية المسـتدامة    وزيادةلمشـاكل البيئية العظمى ا
 وأنها إدارة المخاطر بطريقة أفضل وتعزيز االداء والمساهمة في االستدامة االقتصادية واالجتماعية والبيئية.

 :وهيربع مبادئ الخاصة بالتنمية المستدامة وتحدث السيد باكاني عن اال

ــنع القرارات  • ــبان عند صـ ــلة بأعمال التأمين في الحسـ ــائل الحوكمة ذات الصـ ــايا البيئية واالجتماعية ومسـ أخذ القضـ
 إدارة المخاطر... الخ(. -)االكتتاب

ــايا البيئية   • ــركاء االعمال لرفع الوعي بالقضــ ــائل الحوكمة وإدارة المخاطر العمل مع العمالء وشــ واالجتماعية ومســ
 وإيجاد الحلول.

الوســــــطاء ... الخ( لتعزيز   –العـمل مع الحكوـمات والجـهات المنظـمة وغيرهم من أصــــــحاب العالـقة )معـيدي الـتأمين   •
 الحوكمة. ومسائلتطبيق التنمية المستدامة على نطاق واسع في المجتمعات حول القضايا البيئية واالجتماعية 

 ر تقدم تنفيذ مبادئ التأمين المستدام.االلتزام بالمساءلة والشفافية في اإلفصاح العلني المنتظم لسي •
اول   وهي  Swiss Reكما تحدث ســـيادته عن تجارب عدة شـــركات عالمية في تطبيق التأمين المســـتدام منها ســـويس رى  

 .Allianz أليانز  و Munich Reميونخ رى  ولحقتهاتأمين قامت بتطبيق نظام للتنمية المستدامة  واعادةشركة تأمين 

وتغطى طرق الصــيد الغير   (Ocean economy)وقد عرض أيضــا أحد المبادرات الهامة وهي اقتصــاد المحيط   •
المبادرة تم التواصــل مع العاملين بقطاع التأمين البحري للتوصــل لكيفية  هذه  مشــروعة في المحيطات ومن خالل 

ن اماكن التراث العالمية بالتعاون التغلب على طرق الصــيد الغير مشــروعة، وتحدث ســيادته ايضــا عن مبادرة تأمي
 .WWFمع اليونسكو والصندوق العالمي للحياة البرية 

التنمية   وحدةســـينا حبوس، مســـتشـــار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للتنمية المســـتدامة و رئيس   وعقبت األســـتاذة
ــتدامة ) تأمين في تطبيق التنمية المســتدامة حيث يجب ( بالهيئة بأننا حتى نواكب العالم ســنحتاج ان يبدأ قطاع الSDDالمس

 .مستدامةالعمل على إصدار منتجات تأمينية جديدة 
الدكتور محمد   وأشــارت الى أن  االســتدامةســتقوم الهيئة بدورها بمســاندة ســوق التأمين المصــري وتوعيته عن وأضــافت  

للتنمية المـستدامة بالهيئة العامة للرقابة المالية وقد تم عمل اول تقرير عن االـستدامة و قد تم عمل   وحدةقد أـسس  عمران  
 ابحاث حتى يتسنى فهم التنمية المستدامة من قبل الشركات و حتى تبدأ الشركات في الشروع لتطبيق التنمية المستدامة. 
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 ندوة اللجنة العامة لتأمينات احلريق
  يقإدارة األخطار وتأثريها على نتائج تأمينات احلر

 2019ابريل  23يوم الثالثاء املوافق 
 23نظم االتحاد المصـري للتأمين يوم الثالثاء الموافق  

بمقر االتحاد، ندوة اللجنة العامة لتأمينات   2019ابريل  
إدارة األخطـار وأثـارهـا على الحريق تحـت عنوان "  

ــة  نتائج تأمينات الحريق"  ــتاذ/أنور زكري   برئاسـ األسـ
العضـــو المنتدب للجمعية المصـــرية للتأمين التعاوني 

ــو مجلس إدارة االتحاد   ــام وعض ــتاذ/ عص وتقديم األس
منصور رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحريق ومساعد 
ــتاذ/ ــر للتأمين و األس ــركة مص  رئيس مجلس ادارة ش

ولـيد ســــــيد مصـــــطفى ـناـئب رئيس اللجـنة وـناـئب أول 
وبحضــــور  الرئيس التنفيذي لشــــركة أورينت للتأمين  

مـشارك من الـسادة المتخـصـصين بتأمينات   90أكثر من  
التـــأمـين  ووســـــطـــاء  التـــأمـين  بشـــــركـــات  الـحريق 

  واإلعالميين.
االنتـقال لموضـــــوع الـندوة "إدارة  تمثم   ،2017/2018عرض مختصـــــر ألهم إنـجازات اللجـنة خالل ـعام بالـندوة   ـبدـئتوـقد  

  األخطار وتأثيرها على نتائج تأمينات الحريق" والتي تناولت النقاط التالية:

 وأهميتها.إدارة األخطار  •

 .تقييم الخطر عند االكتتاب •

 .Moral Hazard الخطر ال معنوي •

المعاينة والتي تســاعد على تالفى بعض أثار الخطر العوامل التي يجب أخذها في االعتبار ســواء عند طلب التأمين أو  •
 .المعنوي

 الخطر.الضوابط المستخدمة للحد من  •

 االقتصــاديتبعها بالســلب من تأثير على    الفترة األخيرة وما  الحريق خاللخســائر شــركات التأمين الناتجة عن حوادث   •
 المصري.

 .أسس تسوية التعويضات •

 .المطلوبة والمستنداتإجراءات التعويض  •

 .والبضائع واآلالت المبانيأسس تقدير خسائر  •
 وانتهت الندوة للتوصيات التالية:

فرع الحريق بمجموعة من الضـوابط فيما يخص التسـعير العادل وأهمية المعاينة الفنية    التزام مكتتبيالتأكيد على ضـرورة  
وعلى ســبيل المثال ال الحصــر التأكد من توفير وســائل الوقاية  ، الســليمة لألخطار مع تطبيق اســس اكتتاب فنيه ســليمه  

مـصادر الخطورة بها وتقييم وـسائل الوقاية  للممتلكات المؤمن عليها وتحديد األخطار االـستراتيجية الكبيرة المطلوب دراـسة  
وجهات إصــــدار   المدنيالخاصــــة بها ومدى مناســــبتها وكفايتها ، والتنســــيق مع جمعيات المســــتثمرين وأجهزة الدفاع 

 التراخيص إللزام الشركات والمصانع بتوفير وسائل الوقاية والمكافحة من الحريق.
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 تكريم األستاذ عبد اخلالق رؤوف
 للتأمني سابقا  العربي العام االحتاد  مني عامأ

 2019يونيو  25 املوافقثاء يوم الثال

اد المصــري للتأمين برئاســة الســيد في حفل أاســري بهيج أقام االتح
د  اذ/عـب اذ/عالء الزهيري رئيس االتـحاد حـفل تكريم لألســــــت األســــــت
الخالق رؤوف أمين عام االتحاد العام العربي للتأمين ـسابقاً بمناسبة  
انتـهاء رحـلة عمـله ـباالتـحاد الـعام العربي للـتأمين وذـلك يوم الثالـثاء 

 الزمالك.بفندق ماريوت  25/6/2019الموافق 
وقد حضــر مراســم هذا الحفل الســيد المســتشــار/رضــا عبد المعطى 
نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والسـيد األسـتاذ/شـكيب أبو 
أمين ولفيف من   د لالتحـاد العـام العربي للـت د األمين العـام الجـدـي زـي
رؤـساء ـشركات التأمين وـشركات الوـساطة ولفيف من رواد ـصناعه  

صـــــر وأســـــرة العاملين باالتحاد العام العربي للتأمين التأمين في م
 .الحاليين والسابقين وأسرة االتحاد المصري للتأمين

وفى بداية االحتـفالـية تـقدم األســــــتاذ/عالء الزهيري باألصـــــالة عن 
نفســـه وبالنيابة عن جميع أعضـــاء مجلس إدارة االتحاد المصـــري 

لق رؤوف على الجهد للتأمين ببالغ الشكر والتقدير لألستاذ/عبد الخا
االتحـاد العربي والتي   ه ـب ه خالل فترة عمـل ذـل ذي ـب ال اـل الجـاد والفـع

  .(2019الى يونيو  1999عاما )من يناير  21تقرب من 
كما تقدم األســــتاذ/عبد الخالق رؤوف بإلقاء كلمة شــــكر للســــادة 
الحضـــــور وشـــــكر ـخاص لالتـحاد المصـــــري للـتأمين على حـفاوة  

فة وعلى هذا التكريم المميز متمنياً لهم كل االستقبال وكريم االستضا
 المصري.التوفيق ولكافة شركات التأمين وشركات الوساطة العاملة في السوق 

وفى نهاية االحتفالية أهدى السـيد األسـتاذ/عالء الزهيري رئيس االتحاد هدية رمزية لألسـتاذ/عبد الخالق رؤوف كما أهدى 
 بد الخالق رؤوف.بعض رؤساء الشركات الهدايا لألستاذ/ع
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 CCRبالتعاون مع شركة  ألخطار الزراعيةوا عقد ندوة حول الكوارث الطبيعية
 "اآللية الفرنسية ملواجهة حتديات األخطار الطبيعية" 

 2019يوليو  17يوم االربعاء املوافق 
  المصــريذلها االتحاد يب  التيإطار الجهود    في

سـبيل دعم صـناعة التأمين وزيادة    فيللتأمين  
بتلك الصــــناعة   االرتقاءمســــاهمتها من أجل 

ــود   ــوق التأمين   فيوتحقيق التقدم المنشــ ســ
مع  نـدوة بـالتعـاون    نظم االتحـاد،  المصـــــري

من  وبحضــور عدد الفرنســية   CCR شــركة  
.  المصـري قيادات و العاملين بسـوق التأمين  ال

وذلك بفندق فورسيزونز يوم األربعاء الموافق  
عنوان: حــت  ، وكــانــت النــدوة ت  17/7/2019

ة لمواجـهة تـحدـيات األخـطار   اآللـية الفرنســــــي
 .الطبيعية

اذ/ عالء الزهيري   ام األســــــت دوة بقـي دأت الـن ـب
للتأمين( بالترحيب    المصـــــري)رئيس االتحاد 

وبإيضـاح أهمية   CCRلي شـركة  بالسـادة ممث
دوة   اول موضـــــوع األخطـار   التيهـذه الـن تتـن

 تحدثه. الذيالحدوث أو من حيث األثر  احتماليةتعد من أعلى األخطار على مستوى العالم من حيث  والتيالطبيعية 
بعرض   CCRلشـــركة    التنفيذيرئيس مجلس اإلدارة والرئيس  ،   Bertrand LABILLOY  برتراند البيلوي  ثم قام األســـتاذ/

حيث بدأ ســيادته المحاضــرة بإعطاء نظرة  ،  دولة فرنســا لمواجهة األخطار الطبيعة  فيتم إتباعها   التيمحاضــرة عن اآللية  
 :على النحو التاليعامة على الكوارث الطبيعية بشكل عام وذلك 

 :يليوقوع خسائر جسيمة ومن األمثلة على تلك الخسائر ما  فيتتسبب الكوارث الطبيعية  •
 األرواح. فيخسائر  -
 الممتلكات. فيخسائر  -
 تضررت نتيجة لتلك الكوارث الطبيعية. التيتوقف األعمال وفقد الدخل ألصحاب الممتلكات  فيخسائر  -

تقوم ـشركات إعادة التأمين بدفع التعويـضات الالزمة عن تلك الخـسائر ولكن ظهرت بدائل أخرى يمكن اللجوء إليها  •
للحد من أثر هذه الكوارث بدالً من انتظار وقوع الخـسارة ثم القيام بطلب التعويض من ـشركات إعادة التأمين. ومن  

ب أو التخفيف من أثر ت ة تجـن اوـل ل هو مـح داـئ ذه الـب ات أهم ـه اـن ك عن طريق الحصـــــول على البـي ك الكوارث وذـل ـل
 خالل فترة مستقبلية محددة. فيقد تتعرض لها منطقة ما  التيتحديد طبيعة الكوارث   فيتساعد   التيواإلحصائيات  

 :على النحو التاليالتعامل مع الكوارث الطبيعية وذلك  فيثم قام سيادته باستعراض النموذج الفرنسي 

 حجم خسائر مثل: فيتتسبب  التيتتعرض فرنسا للعديد من األخطار الطبيعية  •
 .العواصف                    الزالزل -
 .األعاصير                   تسونامى  -
 القشرة األرضية. فيالفيضانات                انحدارات   -
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حين أن  فيالعواصـــــف والثلوج والصـــــقيع.    مـثل أثرـهاهـناك أخـطار طبيعـية ال تحـتاج لـتدـخل من اـلدوـلة لمواجـهة   •
تؤدى إلى غرق المحاـصيل الزراعية،    التياألخطار الطبيعية مثل التـصحر )جفاف األرض( أو الفيـضانات، وبخاـصة  

 ستحدثه تلك األخطار. الذيتحتاج إلى تدخل من الدولة لتفادى أو محاولة التخفيف من األثر 

اركت  لإعادة التأمين  بتم إعداد مـشروع خاص  • هذا المـشروع عدة جهات من ضـمنها جهة    فيألخطار الطبيعية وتـش
 .CCRممثلة للدولة الفرنسية وجهة ممثلة للقطاع الخاص وشركة 

من خالل هذا المشـروع بالتعاون مع عدة جهات بحثية وتكنولوجية ومراكز إحصـائية حتى   CCRقامت شـركة    وقد •
 2050وإحصــائيات تخص المناخ والتغيرات الحالية والمتوقعة للمناخ حتى عام يتســنى لها الحصــول على بيانات  

ــركة    والتي ــتراتيجيات    فيقد ينتج عنها وقوع كوارث طبيعية ومن ثم بدأت الشـ ــع االسـ يمكن من خاللها   التيوضـ
 تجنب أو التقليل من حدة الكوارث.  

% 12لتصـدي للكوارث الطبيعية يمكن أن يتم فرض  اقترحت الشـركة أنه حتى يتسـنى تنفيذ اإلجراءات االحترازية ل •

زيادة على قســـط التأمين ويتم توجيه تلك الزيادة لتنفيذ تلك اإلجراءات مثل بناء الســـدود أو إخالء مناطق  % 18ل  
تتطـلب تـعاون اـلدوـلة  اإلجراءات والتيمـناطق أخرى وإلى غير ذـلك من   فيســـــكنـية وإـعادة تســـــكين المواطنين  

 األمثل.على الوجه  هانفيذوتدخلها من أجل ت
رئيس   Bertrand LABILLOYبرتراند البيلوي    /لألسـتاذ  الزهيرينهاية الندوة تم التكريم المتبادل بين األسـتاذ/ عالء   وفى

وتم تقديم الشــــكر من الســــوق المصــــري على مشــــاركة هذه الشــــركة   CCRمجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشــــركة  
 واإلنجازات المحققة في مجاالت االخطار الطبيعية.للمجهودات 

 

 لتأمني يكرم االحتاد املصري ل
 املصريقيادات التأمني بالسوق 

 2019يوليو  29يوم االثنني املوافق 

أمين  اد المصـــــري للـت ام االتـح أـق
برئاـسة األـستاذ / عالء الزهيري  

االتـحاد حـفل تكريم بفـندق  رئيس  
االثنين   يوم  ــك  ــال الزم ــاريوت  م

لـبـعـض   29/7/2019الـمـوافـق  
الســــادة الرؤســــاء واألعضــــاء  
ــابقين الذين طالما  المنتدبين السـ
دى ســـــنوات  ــاهموا على ـم ســـ
ماضـــية في خدمة وإنجاح العمل 
باالتحاد وسوق التأمين المصري 
أـجـهزة   ـفي  م  ـه ـل ـي ـث ـم ـت ـخالل  ـمن 

اء االتحاد المختلفة ســواء أعضــ
 الجمعية العمومية أو مجلس اإلدارة أو المجالس التنفيذية، وتضمن التكريم كال من:

 تكريم أسم المرحوم/محمد عبد هللا العضو المنتدب لشركة قناة السويس للتأمين. •

األـستاذ/عبد الرؤوف قطب العـضو المنتدب لـشركة بيت التأمين المـصري الـسعودي ـسابقاً ورئيس االتحاد المـصري  •
 ين سابقاً.للتأم

 األستاذ/ حسين عطا هللا رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين سابقاً. •
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ً  لتأمينات الممتلكات والمسئولياتروب آاألستاذ/ بشار الحلبي العضو المنتدب لشركة  •  سابقا

ً للتأمين  بتيجيبوبا ااألستاذة/ عبير حلمي العضو المنتدب لشركة  •  سابقا
نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور/عادل منير  ،  وقد حضـر مراسـم هذا الحفل المسـتشـار/رضـا عبد المعطى 

األمين العام لالتحاد األفروأســـيوى للتأمين وإعادة التأمين واألســـتاذ/عبد الخالق رؤوف األمين العام الســـابق لالتحاد العام 
زين العضـــو المنتدب لشـــركة هانوفر ري البحرين ولفيف من رؤســـاء شـــركات التأمين العربي للتأمين واألســـتاذ/أدهم الم

 وشركات الوساطة ولفيف من رواد صناعه التأمين في مصر.
باألصــالة عن نفســه وبالنيابة عن جميع أعضــاء مجلس ، رئيس االتحاد  عالء الزهيري  األســتاذ /  بداية االحتفالية تقدم    في

مين ببالغ الشــكر والتقدير للســادة المكرمون لما قدموه خالل ســنوات عملهم بالقطاع عبر رحلة  إدارة االتحاد المصــري للتأ
بتـسليمهم هدايا رمزية تحمل  ـسيادته  تفـضل  ثم  رفع ـشأن ـصناعة التأمين بمـصر،  لطويلة من العمل الجاد واإلبداع والتطوير  

 شعار االتحاد المصري للتأمين.
ــا عبد المعطى   ــار رض ــتش ــتاذ الدكتور/ محمد عمران    كما ألقى المس ــادة المكرمين ونقل اليهم تحيات األس ، كلمة تحية للس

 رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
ادة الحضـور ورؤـساء أعضـاء مجلس إدارة االتحاد وـشكر خاص لالتحاد  ادة المكرمون بإلقاء كلمات ـشكر للـس كما تقدم الـس
المصري للتأمين على حفاوة االستقبال وكريم االستضافة وعلى هذا التكريم المميز متمنين مزيد من التوفيق والنجاح لكافة 

نهاية االحتفالية تم دعوة الجميع إلى حفل عـشاء على   المـصري وفىالـسوق   ـشركات التأمين وـشركات الوـساطة العاملة في
 شرف السادة المكرمين.

 

 خطار الزراعية واأل عقد ندوة حول الكوارث الطبيعية

 United Insurance Brokers (UIB)بالتعاون مع شركة 

 2019أغسطس  28يوم االربعاء املوافق 
أمين    المصـــــرينظم االتـحاد   اء   يومللـت األربـع

ق   واـف ـم وارث نـــدوة    28/8/2019اـل ـك اـل ـحول 
ــة ــة واألخطــار الزراعي بمقر االتحــاد   الطبيعي

بحضـــــور ـعدد من قـيادات ســـــوق الـتأمين و
 بلـندن  UIBـبالتـعاون مع شـــــرـكة   المصـــــري

محمد قطب العـضو   /من األـستاذ  بحـضور كالً و
لمنطقـة الشـــــرق   اإلقليميالمنتـدب والمـدير  

شـمس الدين قاسـيلى مدير    /واألسـتاذاألوسـط  
ات اقـي ة    اتـف ة العربـي أمين في المنطـق إعـادة الـت

ــتـــاذ/   إـكـتوار  داوـنيواألســـ ـير  ـكـب ى ـجـيـمس 
  الشركة. 

عـضو  وقد أفتتح الندوة األـستاذ/عادل فطوري
المنتدب لشـركة  والعضـومجلس إدارة االتحاد  

مشـارك من السـادة رؤسـاء شـركات التأمين والعاملين المتخصـصـين بشـركات   80وثاق للتأمين التكافلي بحضـور أكثر من  
 التأمين واإلعالميين.
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للتأمين على مدار ســــنوات على رفع    المصــــريألقاها على حرص االتحاد    التيكلمته    فطوري فيوقد أكد األســــتاذ/ عادل  
 على المسـتجداتمسـتوى صـناعة التأمين وتنمية الثقافة التأمينية من خالل عقد ندوات متخصـصـة باالتحاد بغرض التعرف  

 ن على األخطار الطبيعية.التأمي المختلفة ومنهامجاالت التأمين  فيالعالمية 
ــح أن تزايد التعرض لألخطار الطبيعية   ــاء مجمعة لتأمين   فيكما أوضـ ــيول أوجب أهمية إنشـ ــة السـ الفترة األخيرة وخاصـ

لتوفير    المصــرياألخطار الطبيعية وهناك بالفعل لجنة مشــكلة باالتحاد لدراســة إنشــاء مجمعة لألخطار الطبيعية للســوق  
 تتعرض لهذه األخطار. التيطية للممتلكات والمشروعات الحماية التأمينية والتغ

ــاء مجمـعات ووـقد تـناوـلت الـندوة التغطـية الـتأمينـية للكوارث الطبيعـية  إجـبارـية لتغطـية  تـجارب األســـــواق األخرى في انشـــ
 فرنسا والجزائر وتركيا والمغرب.كاألخطار الطبيعية 

وهى مجمعة إجبارية على جميع   1983وتعد مجمعة األخطار الطبيعية بفرنســا األقدم من حيث النشــأة فقد تأســســت عام   
الحريق والهندســـي وتشـــمل تغطية العديد من األخطار الطبيعية ومن بينها تغطية الزالزل وتوابعها والســـيول   تأمينوثائق  

 والفيضانات.
همية تضـــــافر الجهود بين شـــــركات التأمين والحكومة لمواجهه هذه المخاطر من خالل أعلى  وفى نهاية الندوة تم التأكيد 

ــوق   ــاء مجمعة لألخطار الطبيعية بالس ــريتفعيل إنش ــكل    المص ــاد   إجباري لدعمبش عن طريق زيادة الطاقة   القومياالقتص
 ين المناسبة باألسواق الخارجية.وقدرته على تحمل المخاطر وتوفير برامج إعادة التأم  المصريلسوق التأمين    االستيعابية

 

 شخاص واخلربة اإلكتواريةالعامة لتأمينات األ اللجنةندوة 
 Excel Best Practice االستخدامات املتطورة لربنامج االكسيل

 2019سبتمرب  25يوم االربعاء املوافق 
نظم االتحاد المـصري للتأمين يوم األربعاء الموافق  

ــامــة   االتحــاد،قر  بم  25/9/2019 الع ــة  ــدوة للجن ن
األشـــــخـاص والخبرة اإلكتواريـة تحـت   لتـأمينـات
ــة Excel Best Practiceعنوان "  ــاســــ برئ  "  

الـدكتور/ ســـــعيـد جبر نـائـب رئيس مجلس إدارة 
ــويس  ــركة قناة السـ ــو المنتدب لشـ االتحاد والعضـ
لتــأمينــات الحيــاة وتقــديم كــل من الــدكتور/ عبــد 
الفضـــيل رئيس اللجنة العامة لتأمينات األشـــخاص 
ـــئون  الشـــ ـقطـــاع  ورـئـيس  ـتواريـــة  اإلـك ـخـبرة  واـل
اإلكتوارية بشـــــركة بوبا إيجيبت واألســـــتاذة/ رنا  

اللجنــة ورئيس قطــاع الشـــــئون بــدوى عضـــــو  
 . اكسا لتأمينات الحياة مصراإلكتوارية بشركة 

وقد أفتتح الندوة األســـتاذ الدكتور/ ســـعيد جبر نائب رئيس مجلس إدارة االتحاد والعضـــو المنتدب لشـــركة قناة الســـويس 
اة بحضـــــور أكثر من   ات الحـي أميـن اإلد  80لـت املين ـب أمين من الـع املين بقـطاع الـت ــارك من الـع ة واإلكتوارـية  مشـــ ارات الفنـي

وباإلدارات المرتبطة ببحوث الـسوق وكذلك العاملين باإلدارات المرتبطة بالتحليل المالي والتحليل اإلحـصائي وجمع البيانات 
 إلى جانب عدد من طلبة الشعبة اإلكتوارية بجامعة القاهرة.

ــتخدامات المتطورة لبرنامج االك ــوع االس ــتخدامات  تناولت الندوة الحديث عن موض ــواء في تحليل البيانات أو االس ــيل س س
 به.أغلب المتعاملين  بينمتعارف عليها الاالستخدامات غير  وتلكالعادية بشكل متطور 
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وأهميتهم في تطوير أليه العمل وإنجازه    Power Pivot ،Power Queryتناولت الندوة االســتخدامات المختلفة ل أيضــا 
ــتخدام المعادالت  ــها والتي ال يمكن فعلها باســ ــتخدمين من ربط عدة ملفات وجداول ببعضــ ــديدة حيث تمكن المســ بدقة شــ

 المتعارف عليها ببرنامج االكسيل.
المـصري وأهميتها في  التأمين  كما تم إلقاء الـضوء على تلك االـستخدامات والوظائف الجديد لإلكـسيل وتعريف دورها لـسوق  

تحتاج للممارســة العملية   التيمثل هذه الوظائف الجديدة لإلكســيل  وكيفية اســتخدامتطوير وتســريع آليه العمل بالشــركات 
 افية.والتدريب عليها للتمكن من استخدامها باحتر

الشامل اجلديد بالتعاون  الصحياخلاص حتت مظلة منظومة التأمني  الطبيندوه دور قطاع التأمني 
 الصحيةمع اجلمعية املصرية إلدارة شركات الرعاية 

 2019أكتوبر  7يوم االثنني املوافق 
أمين يوم االثنين ا ـندوة بفـندق ـماريوت الزـماـلك تـحت عنوان " دور قـطاع   7/10/2019لموافق  نظم االتـحاد المصـــــري للـت

األسـتاذ/ عالء الزهيري رئيس االتحاد وتقديم    الجديد “برئاسـةالتأمين الخاص تحت مظلة منظومة التأمين الصـحي الشـامل  
 من:كل 

ة االـستشارية والمتحدث الدكتور/ إيهاب أبو المجد عـضو مجلس إدارة هيئة التأمين الـصحي الـشامل ورئيس اللجن •
 الرسمي باسم الهيئة.

 فريد مساعد وزير المالية للعدالة االقتصادية ميوالدكتورة/  •

 والدكتور/ محسن جورج مستشار هيئة التأمين الصحي الشامل. •
وبحـضور عدد من رؤـساء ـشركات التأمين 
وشـــــرـكات الرـعاـية الصـــــحـية والـعاملين 

 وبعض اإلعالميين. الطبيبقطاع التأمين 
كلمته    فيوقد أكد األســتاذ/ عالء الزهيري  

دوة على حرص   التي اح الـن ا في افتـت اـه ألـق
االتحاد المصري للتأمين على مدار سنوات  
على رفع مسـتوى صـناعة التأمين وتنمية  

افــة التــأمينيــة من خالل عرض ألهم الثقــ
ــوعات   ــايا الموجودة على الموضــ والقضــ

أمين  اعـة الـت الســـــاحـة والتي تهم صــــــن
كـما أشـــــار المصـــــرـية والمتـعاملين معـها  

ســــــيادـته ان الـهدف من ـهذه الـندوة إلـقاء 
الضـــــوء على دور قطـاع التـأمين الطبي 
الخــاص في منظومــة التــأمين الصـــــحي 

مادة الشـــــامل الـجديد والذى أوضـــــحـته ال
بالقانون الجديد كما  أن تحديد األســعار لمقدمي الخدمات يســاهم في تخفيض تكاليف شــركات التأمين مع التأكيد على   (10)

ــتمرار دور قطاع التأمين في تقديم خدمة التأمين   ــحياس ــكل المتعارف عليه حتى    الص الدولة من   انتهاءموعد   2030بالش
 للخدمات الحكومية المقدمة . تكميليتطبيق المنظومة بالكامل و سيكون بعدها دور القطاع 

الشامل   الصحيفريــد مساعـــد وزير المالية للعدالة االقتصادية أن هناك دعم كبير من الدولة للتأمين    ميأشارت الدكتورة/  
  فيلغير القادرين والتي تتمثل   الدولةيعتمد على ثالث محاور وهى اشـــتراكات المواطنين والدعم الذى تقدمه   والذيالجديد 
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ن الصــحي وموارد أخرى من الضــرائب المخصــصــة لمعالجة نظام تكلفة التأمي  فيتخفيف عبء نفقات العالج والمســاهمة  
 .لهم أماكن تقديم الخدمات العالجية اختيارمرة حرية  للمواطنين ألول. كما أنه سيكون الصحيالتأمين 
الشـامل القديم  الصـحيالشـامل مقارنه بين منظومة التأمين   الصـحيالدكتور/ محسـن جورج مسـتشـار هيئة التأمين   وتناول
ــرائح المجتمع المختلفة وفقاً الحتياجات كل فئة كما أن حريه اختيار   إلزاميأن النظام الجديد أكد ويد  والجد ــمن كافة ش يتض

صــالح العميل باإلضــافة إلى إمكانية حســاب مؤشــرات اداء مقدم الخدمة مع وجود    في  إيجابيالخدمة يخلق تنافس    مقدمي
 مليون مواطن.  100التامين الصحي يغطى  في ماليصندوق  أكبرتسعير محدد وانشاء 

يتم خاللها تحقيق التغطية  2030سـنوات قادمة حتى نصـل إلى سـنه   10حدود    فيهناك مرحلة انتقالية   وأضـاف سـيادته أن
 محافظة داخل جمهورية مصر العربية. 27الصحية الشاملة لـ 

هناك إعادة هيكلة لمنظومة الرعاية  الشــامل أن  لصــحياوأكد الدكتور/ إيهاب أبو المجد عضــو مجلس إدارة هيئة التأمين 
على اورام   والكـشف المبكرالفترة االخيرة مثل عالج المرأة    فيتدعمها الدولة    التيتـشمل المبادرات    والتيالصـحية بمصـر  

الخدمة ومســـتشـــفيات ومراكز األشـــعة   مقدميكما أن هناك تعاقدات جديدة تمت بين    ســـيالثدي وعالج مرضـــى فيروس  
 غيرها.و

 :يليوقد انتهت الندوة إلى مجموعه من التوصيات كان من أهمها ما 

تمارس فرع التأمين الطبي وذلك بإتاحة الفرصـة   والتيضـرورة الحفاظ على شـركات التأمين سـواء عام أو خاص  •
لها بالتعاقد بصــورة اختيارية مع الهيئة العامة للتأمين الصــحي لتوفير التغطية التأمينية لقطاعات أو محافظات أو 

تطلبـها الهيـئة لالســـــتـفادة من الخبرات   التيفـئات معيـنة من المجتمع طبـقا للشـــــروط والبنود والمزاـيا والتغطـيات  
 كمية المتكونة لدى شركات التأمين.الترا

إدارة برـنامج الـتأمين الصـــــحي في   الطبيتـمارس الـتأمين  التيإمـكانـية االســـــتـفادة من خبرات شـــــرـكات الـتأمين  •
ــب األلى المتاحة   فيهذا المجال تتمثل    فيالحكومي لما لها من خبره كبيرة   الكوادر الفنية واإلدارية وأنظمة الحاسـ

 .والكبيرة من شبكتها الطبية المتميزةلديها وكذا االستفادة 
 

 واألخطار الزراعية  ندوة الكوارث الطبيعية
 Swiss Re سويس ري بالتعاون مع شركة

 2019أكتوبر  14يوم االثنني املوافق 
وذلك بمحاولة إطالع الســـوق على  المصـــريإلى دعم وتطوير ســـوق التأمين   المصـــري للتأمين  في ضـــوء ســـعى االتحاد

المســتجدات العالمية والتطورات التكنولوجية واالتجاهات العالمية الحديثة فيما يتعلق بصــناعة التأمين و تشــجيع شــركات 

  بهـا فيممكن أن يتم العمـل  من ال والتي جميع أنحـاء العـالم  فيالحـديثـة   التـأمينيـة التغطيـات التـأمين على االطالع على

قيادات والعاملين ال  من  وبحضور عدد   ريللتأمين وشركة سويس    المصريفقد تم عقد لقاء بين االتحاد    المصري ، السوق
ــوق التأمين  ــري  بس مجمعة الكوارث الطبيعية  "   وقد كان اللقاء تحت عنوان ،14/10/2019وذلك بمقر االتحاد بتاريخ  المص

 ".اعيةومجمعة األخطار الزر
  سـويس ري  للتأمين بالترحيب بالسـادة ممثلي شـركة    المصـريرئيس االتحاد الزهيري،  بدأت الندوة بقيام األسـتاذ/ عالء  

ــاح أن هذا اللقاء  ــاء مجمعة للكوارث   يأتيوبإيض ــة بإنش ــمن عدة لقاءات قام االتحاد بعقدها من أجل بحث اآللية الخاص ض
 وكذلك مجمعة لألخطار الزراعية.  المصريالطبيعية بالسوق 

محاضــرة عن   بعرض ريســويس    شــمال إفريقيا شــركة  منطقة  رئيس،    Hadi Riachiبدأ األســتاذ/ هادى رياشــى   ثم
ــوق التأمين   ــكل عام وتطبيق ذلك على ســ ــريالمفهوم الخاص بمجمعات الكوارث الطبيعية بشــ ــيادته   المصــ حيث بدأ ســ

يقدمها التأمين لمواجهة هذه  التيالمحاضــرة بإعطاء عرض شــامل لحجم الكوارث الطبيعية على مســتوى العالم والحلول  
وذلك من خالل ـسرد تاريخي للكوارث الطبيعية    مـصر  فيوارث الطبيعية  الكوارث. ثم انتقل ـسيادته إلى اـستعراض وـضع الك
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يمكن من خاللها إنشــاء مجمعة    التيوأوضــح ســيادته اآللية   2016وحتى   1994تعرضــت لها مصــر وذلك منذ عام   التي
 ستعمل بها تلك المجمعة.  التيوالكيفية األخطار الطبيعية 

المحاضـــــرة   رياشـــــيواختتم األســـــتاذ/ هادى  
الخاصـة بسـيادته من خالل عرض حاالت عملية  

إنشــــاء مجمعات    فينجحت   التيلتجارب الدول  
للكوارث الطبيعـية. حـيث اســـــتعرض ســــــيادـته  

 تجارب كل من:

 مجمعة الكوارث الطبيعية التركية. •

 مجمعة الكوارث الطبيعية المغربية. •
ــوق التأمين  ــيادته إلى أنه يمكن لسـ ــار سـ وأشـ

االســتفادة من تلك التجارب عند القيام   المصــري
 بإنشاء مجمعة األخطار الطبيعية المصرية.

 Mario Wilhelmثم قام األســتاذ/ ماريو ويليام  
ــط وأفريقي،  ــرق األوســ ــركة    -ا  رئيس الشــ شــ

أمين  ،    ســـــويس ري اضـــــرة عن ـت بعرض مـح
األخطار الزراعية والمجمعات الخاصـة بها حيث 
بدأ سـيادته المحاضـرة باسـتعراض حجم القطاع 

ـشهده  الذيالزراعي على مـستوى العالم والنمو  
 :وهييتم إجراء إعادة تأمين لها  التيالتأمين الزراعي مؤخراً. ثم ألقى سيادته الضوء على القطاعات الزراعية 

 الزراعية. المحاصيل •

 الثروة الحيوانية. •

 الغابات. •

 المزارع السمكية. •

  الصوب الزراعية. •
ــبة لكل قطاع من القطاعات الزراعية ثم    ثم ــيادته أنواع المنتجات التأمينية المناس ــتعرض س ــتعراض   انتقلاس ــيادته الس س

حيث أوـضح أنه من الممكن إنـشاء المجمعة عن طريق    يمكن من خاللها إنـشاء مجمعة لتأمين األخطار الزراعية  التياآللية  
ــراكة بين القطاعين العام والخاص وأعطى مثال على ذلك بمجمعة التأمين الزراعي   ــبانياالشـ ــتاذ/ ماريو   .بإسـ واختتم األسـ

مجال تأمين األخطار   في  سـويس ريتقدمها شـركة    التيأمينية  ويليام المحاضـرة الخاصـة بسـيادته باسـتعراض الخدمات الت
الزراعية من خالل تقديم الحماية الالزمة للمزارعين ولشــركات التأمين وكذلك اســتخدام أحدث الوســائل التكنولوجية لتقييم  

 المحافظ التأمينية الخاصة بها. فيومراقبة آلية العمل  تقدير الخسائر واألضرار فور وقوعها،
ــركة   ــادة ممثلي شـ ــويس ري  واختتم اللقاء بإبداء السـ ــركات التأمين   فيرغبتهم  سـ عقد المزيد من اللقاءات مع ممثلي شـ

 .المصري تحت رعاية االتحاد المصري للتأمينالمصرية لبحث سبل التعاون بين شركتهم الموقرة وسوق التأمين 
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 السيارات العامة لتأمينات اللجنةندوة 
 اخلطر(أهم ضوابط االكتتاب لفرع تامني السيارات )االكتتاب على أساس 

 2019ديسمرب  19يوم االحد املوافق 
 29/12/2019نظم االتحاد المصري للتأمين يوم األحد الموافق  

ات أميـن ة لـت اـم ة الـع دوة للجـن ارات تحـت   ـن أهم   عنوان" الســــــي
تامين السـيارات )االكتتاب على أسـاس   ضـوابط االكتتاب لفرع

ــول    " الخطر ( ــطفى عبد الرس ــتاذ/ محمد مص ــة األس ، برئاس
وتقديم االـستاذ/  ر  مـص -العـضو المنتدب لـشركة أورينت للتأمين

رئيس اللجنـة العـامـة لتـأمينـات الســـــيـارات ،  إبراهيم لبيـب  
المصـــــرـية للـتأمين اإلجـباري على   التنفـيذي للمجمـعةوالـمدير  

مشـارك من العاملين بقطاع  80وبحضـور أكثر من   السـيارات،
بــاإلدارات الفنيــة لتــأمينــات الســـــيــارات  التــأمين والعــاملين 

  بالشركات وبعض السادة الوسطاء واإلعالميين.
 اتاالكتـتاب الفني الســـــليم في ـتأميـن  لمـناقشـــــةالـندوة تم عـقد 

ــاس تقييم االخـطار لتـحدـيد  الســــــيارات واـلذي يقوم على اســـ
درجة لخطورة لتحديد الـسعر وباقي الـشروط المناـسبة باإلـضافة الى تحديد  ل  مع االخذ في االعتباررفوض منها  المقبول والم

 الشروط اإلضافية وحدود االحتفاظ والتي على أساسها تتم ترتيبات إعادة التأمين.
ــيارات قبل   ــيارة وإرفاق  كما تناول الحديث أهمية إجراء المعاينات الفنية الدقيقة لجميع السـ ــوير السـ ــدار وكذلك تصـ اإلصـ

 الصور وتقرير المعاينة موضح به بصمة الشاسيه بملف اإلصدار.
األجهزة الكمالية األخرى وضرورة استيفاء  وأهمية إثبات جميع البيانات الخاصة بالسيارة بتقرير معاينة اإلصدار    الى جانب

ات المطلوبة مع إرفاق المســـتندات المؤيدة لصـــحة البيانات وان يتم  العميل أو المنتج لطلب التأمين موضـــحاً به كافة البيان
ــيارة وقت إجراء التأمين أو  ــوقية للس ــريان رخص القيادة ورخص    التجديد،التأمين بالقيمة الس ــافة الى التأكد من س باإلض

 تسيير السيارة المؤمن عليها )إن وجدت( عند بداية التأمين.
انه يتم قبول التأمين على الســـيارات الزيرو التي لم ترخص والتي قد تكون لصـــالح البنوك أو شـــركات وأوضـــحت الندوة 

التأجير التمويلي مع تقديم إقرار من المؤمن له بااللتزام بتقديم صــورة من رخصــة الســيارة خالل أســبوع/ أســبوعين كحد 
في حالة عدم الترخيص، وأخيرا  ث بعد مهلة الترخيص  أقصى من بداية التأمين مع النص على الجزاء في حالة وقوع الحاد

 التكميلي.التغطيات التأمينية التي تقدمها وثيقة السيارات تم الحديث عن 
بتأســــيس   2019/02/24بتاريخ   252قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم  الحديث عن   تموخالل الجزء الثاني من الندوة 

ري عن المســئولية المدنية الناشــئة عن حوادث المركبات يكون دورها إدارة جميع أعمال المجمعة المصــرية للتأمين اإلجبا
 تعويضات(. -تحصيل  - )إصدارالتأمين اإلجباري على المركبات 

تســاعد على الربط   التيإنشــاء وتطوير االنظمة اإللكترونية  بباإلضــافة الى قيام وزارة الداخلية من خالل أجهزتها المعنية  
ــتخدام كافة   ــتخداماالنظمة لتحقيق الراحة للمواطن عند   هذهبينها وبين قطاع التأمين وتدريب العاملين لديهم على اســ  اســ

لكتروني مســبقة  كروت الدفع اإل  اســتخداممن خالل   اإللكترونيكافة هذه االنظمة حيث وفرت الوزارة للمواطن خدمة الدفع 
 .وغيره من الخدمات األخرى التي تقدم على الموقع االلكتروني للوزارة الشحن

 :المجمعة المصرية للتأمين اإلجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركباتومن بين مزايا انشاء 

العتماد على اإلـصدار اإللكتروني والربط القـضاء التام على تزوير الوثائق او التالعب في التعويـضات وذلك من خالل ا •
 مع قاعدة بيانات المرور.
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 230زيادة حصيلة شركات التأمين من األقساط حيث أظهرت النتائج زيادة متوسط قسط الوثيقة الواحدة حيث أصبحت   •

 جم. 170جم بدال من 

 زيادة حصيلة الدولة من الضرائب والدمغات. •

 للرقابة المالية من مصاريف االشراف والرقابة وكذلك رسوم اعتماد الوثائق.هيئة العامة لزيادة حصيلة ا •

 نتائج التعويضات. -النشاط -النوعية  -الماركة -أعداد المركبات  تضم بياناتإنشاء قاعدة بيانات قوميه كامله  •

 ض الشركات.استفادة جميع شركات التأمين من وثائق تأمين اللوحات الجمركية بدال من تركيزها في يد بع •

ـكاليف شـــــرـكات الـتأمين والعمالء ـباالعتـماد على التكنولوجـيا الـحديـثة في اإلصـــــدار ومـتابـعة التعويضـــــات تتخفيض   •
 وسهولة اإلصدار من خالل الشباك الواحد داخل المرور أو ماكينات الدفع الفوري أو الموقع اإللكتروني.

ــلبي الخاص  • ــاء على المظهر السـ ــفةباألالقضـ ــاك على االرصـ ــدار والتي  حيز الوحدات المرورية    في  كشـ كان يتم إصـ
 سابقا.منها الوثائق 

حيث لم تعد هناك حاالت تزوير للوثائق مما   للمضــرورينضــمان تعويض كل حالة وفاة أو اصــابة جســمانية أو مادية   •
وخاصة   كان يعطى الحق لشركات التأمين وحتى الصندوق الحكومي من رفض هذه الحاالت بدعوى أن الوثيقة مزورة

  أن هذه الوثائق معدة أصال لمصلحة المضرورين وليس لمصلحة المؤمن لهم.

توحيد فكرة احتســاب المخصــصــات الفنية كالتعويضــات تحت التســوية ســواء في حاالت الوفاة على أســاس الماوضــح  •
بلغ أو اإلصابات وكذلك توزيع األقساط طويلة االجل مما يعطى نتائج حق  يقية.بمحضر الشرطة وليس الما

 
 

  "شرم راندفو" تقرير مؤمتر شرم الشيخ الثاني للتأمني وإعادة التأمني
2nd Sharm El Sheikh Rendezvous 

 قيق الرحبية يف صناعة التأمنيلتح إغالق فجوة احلماية التأمينية 
 2019نوفمرب  13اىل  11مبدينة شرم الشيخ خالل الفرتة من 

 

 المصـريينظمه االتحاد الذي للتأمين وإعادة التأمين، و  الثاني  العالمي السـنويشـهدت مدينة شـرم الشـيخ فعاليات المؤتمر  

ً   للتأمين الدكتور/ محمد  معالي  وبمشــــاركة    .، تحت رعاية وزارة قطاع األعمال العام والهيئة العامة للرقابة الماليةســــنويا
وزير المالية والدكتور/ محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، واللواء/ محمود عيســى مندوباً عن محافظ  معيط  

ــيناء. ــي جيت    في El Sheikh Rendezvous Sharm nd2 وقد أنعقد مؤتمر  جنوب س ــوس بريميم س  Rixosفندق ريكس

Premium Seagate  تحت عنوان: 2019وفمبر ن 13-11بمدينة شرم الشيخ خالل الفترة من 
  صناعة التأمير   -إغالق فجوة الحماية التأمينية 

 
 لتحقيق الربحية ف

بصـناعة التأمين واعادة التأمين المصـرية لتحقيق    لالرتقاء  والعالمي  اإلقليميبهدف التنسـيق ودعم الجهود على المسـتوى  
ويهدف الملتقى إلى توفير فرصــة مميزة للوفود المشــاركة لالســتفادة من تجارب األســواق  ، صــناعة التأمين    فيالربحية  

ــات    فيالمختلفة، كما يعد إطار لتحديث المعارف   ــل الممارســ مجال    فيمجاالت التأمين المختلفة والوقوف على أهم وأفضــ
ــواق التأمين وإعادة التأمين بالعالم من   ــيس آليات التعاون بين أس ــناعة وتأس وتنمية    والخبراتخالل تبادل المعلومات  الص

 .عالقات العمل واستعراض أهم الفرص والتحديات بالسوق المصرية واألسواق العالمية
التأكيد على أن مصـر ال زالت مقصـداً سـياحياً وجاذبا  إطار  فيمدينة شـرم الشـيخ   فيوتم تحديد المقر الدائم للملتقى سـنويا  

فرصـة مميزة لجميع الحضـور   إلعطاءرات العالمية ليس فقط لتدعيم صـناعة التأمين ولكن لعقد مثل هذه الملتقيات والمؤتم
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ــتمتاع بأحد أهم   ــتوى المحلي واالقليمي والدولي لالس ــهرعلى المس ــة    وأش ــياحية حول العالم والذي يعطي فرص المدن الس

 .مميزة للمشاركة على المستوي العلمي والعملي وعلى المستوي الترفيهي والسياحي

 :وقد ناقش المؤتمر خمسة محاور على مدى يومين

ــريعيالتطور   • ــر    في  التشـ  وأثرهقطاع التأمين مصـ
تواجــه القطــاع   التيعلى التغلــب على التحــديــات  

 .ومستقبالاليوم 

أمينـية  • اـية الـت لتحقيق الربحـية   –إغالق فجوة الحـم

 .في التأمينات العامة

إغالق فجوة الحمــايــة التــأمينيــة لمخــاطر المنــاخ  •
 .والكوارث الطبيعية

المتطلبات األســـــاســـــية لنجاح وســـــطاء التأمين  •

 .واالبتكارنافس كشركاء بيئة مستدامة تتسم بالت

 . LTCاألجل توسيع منظور تأمينات الحياة من خالل خطط تأمين الرعاية الصحية طويلة  •
ويعد مؤتمر ـشرم الـشيخ نافذة للتواـصل بين ـسوق التأمين المـصري وأـسواق التأمين اإلقليمية والعالمية، كما يتيح الفرـصة  

على أحدث المســـتجدات الخارجية  واالطالعلتبادل الخبرات  

 .والتطورات في األسواق العالمية
ــناعة  ــم الملتقى كافة الجهات العاملة والداعمة لصـ وقد ضـ
التأمين وإعادة التأمين على مستوى سوق التأمين المصري 

الميواإلقليمي  اون بين    والـع ات التـع ا أدى إلى ـتدعيم آلـي مـم
العـالم   أمين ـب أمين وإعـادة الـت ادل  أســـــواق الـت من خالل تـب

المعلومــات والخبرات وتنميــة العالقــات التجــاريــة وتوفير  
ــارـكة لعرض إنـجازاتهم   ــة فرـيدة للوفود المشـــ  التيفرصـــ

ــت   ــأمين   فيتحقق الت ــادة  وإع ــأمين  الت ــاعــة  مجــال صـــــن
 المصــــريأهم الفرص والتحديات بالســــوق    واســــتعراض

 العالمية.واألسواق 

شـــــاركين على ـكاـفة المســـــتوـيات المحلـية واإلقليمـية والـعالمـية حـيث تـجاوز ـعدد وـقد شــــــهد الملتقى إقـباالً إيـجابـياً من الم
مشـــارك من ممثلي كبرى شـــركات التأمين وإعادة التأمين اإلقليمية والعالمية وكذلك شـــركات الوســـاطة  850المشـــاركين  

 .والعالمي اإلقليميدولة على المستوى  33المحلية والعالمية من أكثر من 
على مدى يومين حيث بدأ اليوم األول الموافق    اســـــتمرت  والتيهذا العام العديد من الفعاليات المختلفة    مؤتمرشـــــهد  وقد  
 بالفعاليات التالية: 12/11/2019
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 للمؤتمر: االفتتاحيةالكلمات االفتتاح الرسمي و

 للتأمين المصريرئيس اإلتحاد  الزهيري،األستاذ/ عالء  •

 ممثالً لمحافظ جنوب سيناء  عيسى،اللواء/ محمود  •

 رئيس شركة مصر القابضة التأمين ممثال لوزير قطاع االعمال العام.، األستاذ/ باسل الحينى  •

 رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، الدكتور/ محمد عمران •

 وزير المالية، الدكتور/ محمد معيط  •
أشـــار الســـيد رئيس االتحاد المصـــري للتأمين عن ان ســـوق التأمين   المصـــرية،وفي عرفان وتقدير من صـــناعة التأمين  

وهم األســتاذ / محمد عبد هللا، نائب رئيس مجلس اإلدارة لشــركة  المصــري والعربي قد فقد اثنان من اوفي رجال الصــناعة 
 ألوسط الشرق ا –قناة السويس واألستاذ / وائل الخطيب، رئيس مجلس اإلدارة لشركة لوكتون لوساطة التأمين 

للتأمين خالل العام المنصــرم والتطور الذى شــهدته صــناعة    المصــرياالتحاد   إنجازاتعرض فيلم تســجيلي قصــير عن  
ــرية خالل ــتعراضتلك الفترة وكذلك  التامين المصـ ــريأوجه التعاون بين االتحاد   اسـ للتأمين والهيئة العامة للرقابة    المصـ

  فيالمالية من أجل دعم وتطوير صـــناعة التامين  
 مصر.

 تكريم الرعاة وتوقيع البروتكوالت: 

تدشــين النســخة اإلنجليزية من كتاب "تاريخ  •
بالتعاون تم ترجمته   والذيصــناعة التأمين"  

  UIB  وشــركةبين االتحاد المصــري للتأمين  

 التأمين. لوساطة

 المـصريتوقيع بروتوكول تعاون بين االتحاد   •
 للتأمين وهيئة التأمين اإلماراتية.

 المـصريتوقيع بروتوكول تعاون بين االتحاد   •
 للتأمين والشركة الوطنية للتامين ببغداد.

 .ري سعوديلشركة  التنفيذيتكريم السيد األستاذ/ فهد الحصنى، العضو المنتدب والمدير  •
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 سالمة، رئيس مجلس إدارة شركة أفروديت. أشرفتكريم السيد المهندس/  •

و الـجدير ـباـلذكر أن توقيع ـهذه االتـفاقـيات إيـماـناً من الـجانبين ـبأهمـية التـعاون العربي المشـــــترك في ـكاـفة القـطاـعات ومنـها  
قطاع التأمين الذي يلعب دوراً هاماً وحيوياً في حماية األفراد والمؤسسات وتهدف االتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الطرفين 

ــتئناس ــاريع في  بتجارب البلدين ف  واالســ ــتراتيجي من خالل الوقوف على الخطط والبرامج والمشــ ي مجال التخطيط االســ
مجاالت التأمين وإعادة التأمين، إـضافة إلى التعاون الثنائي في إطار القوانين والتـشريعات التي تحكم اعمال التأمين واعادة 

  .اث هذه التشريعاتالتأمين في كال البلدين واالستفادة من خبرات البلدين في تطوير واستحد
 والعالمي  واإلقليميهذا ولقد توالت فعاليات المؤتمر من خالل قيام نخبة من خبراء صــناعة التأمين على المســتوى المحلى 

 :يليبتقديم المحاضرات المتميزة خالل جلسات المؤتمر كما 
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 االول  األولى: الجزءالجلسة 

ئة  دكتور/ محمدد عمران رئيس هي

 الرقابة المالية

ن قطاع التأمي في التشريعيالتطور 

على التغلب على  مصدددددر وأثره في

تواجه القطاع اليوم  التيالتحديات 

 ومستقبالً 

رئيس    عمران،قـام دكتور/ محمـد  
ــاح أن  ،هيئة الرقابة المالية بإيضــ

ة قـد انتهى من  مجلس إدارة الهيـئ
الموحــد   القـــانون  على  الموافقـــة 

مناقشــته    اســتمرتللتأمين بعد أن 
ــيطوال العام   ــناعة التأمين مثل االتحاد   اجتماعاتمن خالل عدة    الماضــ ــريبين الهيئة وكافة الجهات المعنية بصــ   المصــ

ه ألول مرة يكون  للتأمين وـشركات التأمين والوـسطاء وغيرهم من الجهات المرتبطة بـصناعة التأمين. وأـشار ـسيادته الى أن
 هناك قانون يشمل كل ما يتعلق بالتأمين والوسطاء وصناديق التأمين الخاصة. 

ـكاـنت تتعلق ـبالـتأمين. كـما   والتي الـمدنيـمادة من ضـــــمنـها بعض المواد من الـقانون    221ـهذا الـقانون على    يحتويحـيث  
ومنها على   المجتمعيسـتخضـع للمناقشـة عند طرح القانون للحوار   التيأوضـح سـيادته إلى أن هناك بعض الموضـوعات  

تم النص على أنه يجب على جميع الـشركات الخاـضعة لرقابة    التأمين. حيثآلية تـشكيل مجلس إدارة ـشركات    ،ـسبيل المثال
واحد على األقل، ومن ثم ستقوم الهيئة بإعطاء   نسائيين أن يتضمن مجلس إدارتها على عنصر  الهيئة ومنها ـشركات التأم

مدة للـشركات لتوفيق أوـضاع مجالس إدارتها وفقاً ألحكام القانون الجديد. كما أـشار إلى أنه ـستكون كل ـشركة تأمين ملزمة  
 مستدامة.ال والتنمية والحوكمةالمخاطر  منبأن يكون لديها لجنة أو قسم لكل 
على تقرير عن   يحتوييصــدر عن مجلس إدارة شــركة التأمين يتعين أن  الذي الســنوي  حيث اوضــح ســيادته أن التقرير

 الحوكمة وتقرير عن االستدامة بصفتها موضوعات هامة للغاية.
وإنما سـتصـدر    سـيصـدر لن تكون له الئحة تنفيذية الذيأن القانون    وهيكما ألقى دكتور/ عمران الضـوء على نقطة هامة  

يرتبط بمجلس   والذي  اإلجباريله قواعد وضـــــوابط رقابية يضـــــعها مجلس إدارة الهيئة فيما عدا الجزء المتعلق بالتأمين  
أمين    11الوزراء؛ حـيث تم ذكر   ارينوع من الـت د   في  اإلجـب ة بـع ه يجوز لمجلس إدارة الهيـئ انون ولكن تم النص على أـن الـق

يتعين أن تتم موافقة    ســـيادته أنه  وأوضـــح.  اإلجباريموافقة مجلس الوزراء أن يقوم بإضـــافة أنواع اخرى من التأمين  
بتـلك الـتأميـنات  مجلس الوزراء على الـتأميـنات االجـبارـية حـيث أنـها تتطبق على ـعاـمة الشــــــعب ومن ثم ـفإن القرار المتعلق 

كما أنه يجب عند صــدور القانون أن يتم مناقشــة الســياســة االســتثمارية لشــركات التأمين   يتعلق بالســياســة العامة للدولة.
ــياســـة االســـتثمارية الخاصـــة بتلك الكيانات نها ملتزمة بحد أدنى من  وصـــناديق التأمين الخاصـــة وذلك بأن توضـــح السـ

تمويل مشـــروعات    فيســـواء    مالييمكن من خاللها توفير منتج    التيتم بحث اآللية  طويلة األجل ومن ثم ي  االســـتثمارات
حيث أنه يجب أن تكون هناك  العقاريمنظومة التمويل    فيالبنية التحتية أو تمويل مشـــروعات طويلة األجل أو االســـتثمار  

لخاصـة وصـناديق التقاعد على أن أدوات مالية وبها حسـابات دقيقة للخطر حتى تشـجع شـركات التأمين وصـناديق التأمين ا
 تلك المنتجات المالية. فيجزء من مواردها  باستثمارتقوم 

حيث أشــار ســيادته إلى أنه قد قام مع  المالي على جزء خاص بالشــمول    يحتويدكتور/ عمران أن القانون الجديد   وأوضــح
مع ـشركات التأمين   على التعاملن على اإلقبال  يمكن من خاللها تـشجيع المواطني  التيللتأمين ببحث اآللية    المـصرياالتحاد 

ــات   ــداد التعويضـ ــركات التأمين ملتزمة بسـ كامالً.   التزامامن خالل توفير منتجات تأمينية مختلفة وكذلك التأكيد على أن شـ
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لــدى المواطنين ليس فقط   الوعييجــب أن يتم زيــادة    وبــالتــالي
ــاً ـبأهمـية الـتأمين وـباإلعالن عن المنتـجات الـتأمينـية؛  ولكن أيضـــ

شــركات التأمين بدفع التعويضــات المســتحقة  التزامبالتأكيد على  
 حينها. في

 الوعيوأشـــار دكتور/ عمران أيضـــاً إلى ضـــرورة محاولة زيادة  
ه للمواطنين.   ديـم أمين بتـق ا يمكن أن يقوم الـت أمين وبـم ة الـت أهمـي ـب

 المصــريالفرصــة المتاحة أمام قطاع التأمين    اســتغاللوأنه يجب  
ــر كانت  ــيما وأن مص ــتدام ال س فيما يتعلق بالتنمية والتأمين المس

لمبادرة األمم المتحدة الخاصـــــة   االنضـــــمام  فيالدولة رقم اثنين  
التـاليبمبـادئ التـأمين المســـــتـدام،   دى قطـاع التـأمين   وـب فـإن ـل

ــري ــعيد    المصـ ــة أن يكون له تواجد على الصـ من   الدوليالفرصـ
تدامة والتغيرات المناخية. وقد  بقضـايا التنمية ال  االهتمامخالل   مـس
أن هـذا   اختتم اعـة ـب ه على قـن أـن دكتور/ محمـد عمران حواره ـب اـل

 جديدة لسوق التأمين في مصر. انطالقةحدوث  فيالقانون الجديد سيساهم 

 الجلسة األولى: الجزء الثاني 

األستاذة/ سينا حبوس رئيس قسم التنمية المستدامة ومستشار رئيس الهيئة العامة 

 مية المستدامةللرقابة المالية للتن

 مصر  فياغة أجندة التأمين المستدام صي

ــوء على التطورات   ــينا حبوس بإلقاء الضـ ــتاذة/ سـ العالم  فيتحدث    التيقامت األسـ
المـستدامة واالحتباس الحراري   حول التنمية  االقتـصاديةبأـسره بخـصوص الـسياـسات  

أن مبدأ  حبوس  تقع على مـستوى العالم. وقد اوـضحت ـسينا    التيوالتغيرات المناخية  
التنمية المســتدامة يرتكز على ثالثة محاور تجمع بين المســائل البيئية واالجتماعية  

 . والحوكمة
حيث يتجه العالم اآلن من خالل األمم المتحدة نحو األهداف العالمية لالستدامة وتبنى  

الخاصـة   االقتصـاديةتشـمل هذا المبدأ. وترجع أهمية السـياسـات   اقتصـاديةسـياسـات  
ــادـبالتنمـية المســــــتداـمة إلى أنـها تهتم ـبالـناحـية البيئـية للمجتمع     وـبالـتالي  ولالقتصـــ

ــعت دوراً للموارد الطبيعية ــعت أبعاد وضـ ــر قد وضـ ــاً أن مصـ ــحت أيضـ . كما أوضـ
وأضــافت أن الهيئة  ،  2030التنمية المســتدامة كجزء من رؤية مصــر    إســتراتيجية

ــاندة ســــوق التأمين المصــــري وتوعيته بكل ما يتعلق بمبدأ   ــتقوم بمســ بدورها ســ
ــتدامة.. حيث تهدف الهيئة إلى أن يتم   ــاء   فياالســ ــم للتأمينخالل عامين إنشــ  قســ

ــتدام د ــاً إلى أن يتم زيادة  المســ ــركة. كما تهدف الهيئة أيضــ بالكوارث   الحرارياالحتباس    ارتباطبمدى    الوعياخل كل شــ
ــتوى العالم  التيالطبيعية   ــركات   ،تقع على مســ ــعى الهيئة إلى أن تبدأ الشــ تبنى فكر تقدير خطر التغيرات   فيومن ثم تســ

ــمن أجندة الم ــع التغيرات المناخية ضـ ــع برامج  المناخية وكيف يمكن وضـ ــركات التأمين، وكذلك وضـ ــة بشـ خاطر الخاصـ
ــات جغرافـية واقعـية تعكس طبيـعة التغيرات  تكنولوجـية مســـــتـحدـثة لقـياس الخطر الـتابع للبيـئة وذـلك ـباالعتـماد على قـياســـ

 مصر.  في الحاليالمناخية وطبيعة الجو 
يقدمها    التيان المطلوب من قطاع التأمين هو التفاعل والتغيير سواء عن طريق المنتجات التأمينية  حبوس  وأوضحت سينا  

  فيفعلى سـبيل المثال هناك شـركات إلعادة التأمين قد توقفت عن االسـتثمار    ،أو من خالل تغيير اآللية الخاصـة باالسـتثمار
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ــمنت والفحم ...إلخ.   ــر  واختتمتتجارة األس ــينا حبوس المحاض ــتعدادة بالتأكيد مرة أخرى على س ــاعدة   اس الهيئة على مس
 .االستدامةفكر  بتبنيكل ما يتعلق  فيشركات التأمين المصرية 

 الجلسة الثانية: ضيف الشرف 

حيـث بـدأ الحوار بتوجيـه عـدة أســـــئلـة إلى   
ة   اوـل دف مـح د معيط بـه دكتور/ محـم   االقتراباـل

من حـياـته الشـــــخصــــــية والتعرف على أوـجه 
ل تو ه قـب اـت د الخالف بين حـي ــب وبـع لى المنصـــ

ــاً إلى ســـــؤال  تولـيه. كـما تطرق الحوار أيضـــ
ه لمســـــتقـبل مصـــــر  اـلدكتور/ معيط عن رؤيـت

الـــدولـــة   في  وكمســـــئول  مصـــــريكمواطن  
حيث أوضـــح ســـيادته أنه متفائل    ،المصـــرية

ل مصـــــر ة بمســـــتقـب اـي ه خالل األعوام   للـغ وأـن
ــعر المواطن   ــيشـ ــريالمقبلة سـ بالتطور   المصـ

الحياة على   مناحيكافة    فيوالتقدم والتحســـن 
 ارض مصر. 

ــر المقبلة    وأن ــنوات العش ــتكون خالل الس ــر س مص
واحدة من أهم دول العالم التي تحقق نموا اقتصاديا، 
ة من بين أعلى  ا معـدالت نمو اقتصـــــادـي د حققـن لـق

سـنوات تحقيق   3المعدالت عالميا، ونسـتهدف خالل  
ــتوياته، كما ٪  7 نموا وتخفيض العجز إلى أدنى مســ

اف »ســننافس الصــين في تحقيق أعلى معدالت  أضــ
 نمو خالل الفترة المقبلة«.

ولفت إلى أن البطالة انخفضت إلى دون مستوى إلى 
تقريبا، وتحولنا  ٪  13بعد أن كانت وصـــــلت إلى ٪  9

 إلى دولة تبحث عن تصدير الكهرباء والغاز بعد أن كنا نعاني من أزمات حادة في توفير الكهرباء والغاز.

 لتحقيق الربحية في التأمينات العامة -الجلسة الثالثة: إغالق فجوة الحماية التأمينية 

 . A.M. Best برئاسة األستاذ/ السيد فاسيليس كاتسيبس، المدير العام لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
 المتحدثون:

 السيد / فهد الحصني، المدير العام التنفيذي، "سعودي ري". •

 .Swiss Reشركة إعادة التأمين السويسرية  ،األستاذ / هادي رياشي، رئيس شمال إفريقيا والشرق األوسط  •

 األستاذ/ مؤمن مختار، رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين.  •

 زيورخ. فرع  Partner Re Europeور أورالندو، رئيس منطقة الشرق األوسط، شركة داألستاذ/ سلفا •
ــوء على فجوة الحماية التأمينية   ــر، وكيف يمكن    في  العالميتعبر عن حالة التأمين   والتيحيث تم إلقاء الضـ الوقت الحاضـ

لرجال األعمال في مجال الصــناعات المختلفة والمجتمعات العمرانية وشــركات التأمين تحديد الفجوات التأمينية والعمل معًا 
ريف الفجوة التأمينية على أنها نقص التغطية التأمينية بالنســـبة لقيمة األصـــول المعرضـــة  إلغالقها. وخالل الجلســـة تم تع

من كان  مليار دوالر   2.8الفجوة التأمينية في مصـر إلى    وفي ضـوء وصـولبالكامل.  ال تغطيها وثائق التأمين    والتيللخطر 
المهم فهم حجم هذه الفجوة وأين توجد، ألن ذلك يسـاعد في التعامل مع هذه الفجوة وكذلك من الضـروري بشـكل خاص أن 
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تكون الحكومات على علم بحجم الفجوات التأمينية لديها حتى تتمكن من تحديد حجم تعرضــها للخســائر الغير المؤمنة التي 

 .قد تضطر إلى تمويلها

مؤكدا  %، 38ـضو المنتدب لـشركة مـصر للتأمين، إن نـسبة اإلنفاق بـسوق التأمين المـصرية بلغت نحو  قال مؤمن مختار، الع
والثوابت وخاصـة التسـعير الجيد للوقوف على أرض صـلبة ومواجهة التحديات التي تواجه   لألسـاسـياتعلى أهمية العودة 

 .السوق
ى تســتطيع اإليفاء بالتزاماتها، مؤكدا على أهمية  وأكد على ضــرورة وضــع هوامش لبناء احتياطيات لشــركات اإلعادة حت

 .استخدام التكنولوجيا للوصول إلى عدد كبير من العمالء، والوقوف على حلول لتكلفة االستحواذ من الوسطاء
وـصرح بأن ـشركته ترغب دائما في التواـصل والتنـسيق مع كل الالعبين الجدد بالـسوق في ظل بيئة تنافـسية حرة بعيدا عن 

ر التي ظهرت ببعض بيئات األعمال خالل الـسنوات الماـضية، مـشيرا إلى أن بعض المجاالت ال تبذل خطط لالـستمرار  الخـسائ

 .والبقاء
وأـشار إلى أن حجم األقـساط يرتفع بالـسوق المـصرية مقارنة بالش األرباح وخاـصة مع تقديم بعض التغطيات االـضافية دون 

وكما أن الفترة الماضية شهدت انسحاب بعض الالعبين من السوق نتيجة عدم   مقابل ومع الوقت ستؤثر على األرباح أكثر،

 .تحقيق عوائد باالستثمار، مؤكدا على أهمية تغيير دورة العاملين بالقطاع وتحويل القدرات
أن القطاع ما تـصل لعدد أكبر من األفراد، إال    ألنهاوأوـضح أن التكنولوجيا تعتبر أحد األـشياء التي تقلل من تكلفة االـستحواذ  

ــية إلى  ــرية للحفاظ على العالقة مع العمالء وزيادة القاعدة األفقية بالتوازي مع القاعدة الراسـ زال في حاجة للقنوات البشـ
ــدار منتجات جديدة تتوافق مع التفكير خارج   ــرورة إصـ ــركات بضـ جانب البعد عن القنوات ذات التكلفة العالية، مطالبا الشـ

 .الصندوق
قص المعلومات يعد أحد التحديات التي تواجه شـركات التأمين، موضـحا أن بعض العمالء ينظرون للشـركة  وأشـار إلى أن ن

 .التي نطلب معلومات أكثر نظرة سلبية وأنها شركة سيئة وبعضهم يرفضون تقديم العمالء في حالة طلبها
ــركة بارتنر ر ــط بشـ ــرق األوسـ ــالفاتوري اورالندو، رئيس منطقة الشـ ي، إن تحقيق األرباح مهم لنجاح ومن جانبه قال سـ

الشــركات وغياب نمو األرباح ســيســبب في عدم هضــم الســوق للشــركات الجديدة لعدم قدرتهم على األرباح على األســهم  

 .ض لة إجمالي األرباح بأسيا والشرق األوسط والحصص السوقية، مشيرا إلى
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وأضــاف أن الرقمية أصــبحت جزء من العالم وعلى األســواق العربية االســتعداد لها خاصــة في ظل تزايد الطلب عليها من 
شــركات اإلعادة العالمية، مؤكدا على أهمية جودة الخدمة المقدمة للعمالء في ظل تطور األمور حيث شــهد العالم حصــول  

 .بالوقت الحالية فأكثر A على تصنيف معيد تأمين 56
ــركات اإلعادة بدأت تتراجع منذ عام  ــاف أن نتائج شـ ــتوجب تطبيق   2017وأضـ لوجود عدد من الكوارث الطبيعية، مما يسـ

 .التأمين المستدام لتحسين األوضاع
من االفراد مازالوا يفضـلون وسـطاء التأمين للحصـول على الخدمات مؤكدا على حاجة الصـناعة لفهم %70وأشـار إلى أن 

ابتكارات بالتأمين إال أن % 60ـشخاص من خالل الخدمات، مؤكدا على أهمية االبتكار الفعال خاـصة وأن  ـضرورة اجتذاب األ

 .معظمها ال يحقق عائد ولذلك يجب تطوير منتجات تفي باحتياجات السوق وتستخدم التكنولوجيا
ن موازنة محافظها التأمينية  وأـضاف فهد الحـصني، المدير العام التنفيذي بـشركة ـسعودي ري، أنه يجب على ـشركات التأمي

 .خالل العامين القادمين وكذلك محفظة األوراق المالية
وأكد على ـضرورة مواكبة الـسياـسات العالمية خاـصة مع وجود تغيرات كثيرة خالل الفترة الحالية، وـضرورة وجود ـشركات 

 .إعادة قوية لالحتفاظ بشكل جيد وتحقيق عائد أكبر لحملة األسهم
ة التأمين في الســعودية ترحب بوجود العبين جدد بالرغم من تزايد عدد الشــركات، مضــيفا أن الســوق  وأضــاف أن صــناع

 .المصرية شهدت تزايد عدد الشركات بالفترة األخيرة خاصة في نشاط التكافل
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 سد فجوة الحماية التأمينية -الجلسة الرابعة: مخاطر المناخ والكوارث الطبيعية 

 .AFRICA REبرئاسة األستاذ/ عمر جودة، المدير اإلقليمي لمنطقة شمال شرق إفريقيا والشرق األوسط، شركة 
 المتحدثون:

 (.Swiss Reلسوق الشرق األوسط وأفريقيا ) التنفيذياألستاذ/ بيت ستريبيل، المدير  •

 سية إلعادة التأمين.األستاذة/ لمياء بن محمود، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة الشركة التون •

ــتاذ/ مارك بوكر،   • ــواقاألســ ــط، وأفريقيا الفرنكوفونية   مدير أســ ــمال أفريقيا وجنوب البحر المتوســ  SCOR شــ

GLOBAL P&C. 

 األستاذ/ أدهم الموزين، العضو المنتدب هانوفر ري تكافل وفرع هانوفر ري البحرين. •
عندما تكون هناك فجوة    إيضـاح أنهحيث تم   الكوارث الطبيعية  منظور  تناولت الجلسـة موضـوع فجوة الحماية التأمينية من

تأمينية، يمكن أن يكون للكوارث آثار كبيرة على اقتصـاديات الدول واألرواح البشـرية، ومن ثم يتم إعادة بناء األصـول مثل  
ل هذا العبء في الغالب المدارس والمســــتشــــفيات والشــــركات والبنية التحتية بعد الكوارث الكبرى. وبدون تأمين، تتحم

الحكومات التي يتعين عليها دعم المتضــررين من األفراد الذين فقدوا منازلهم ومصــادر رزقهم، والشــركات التي تضــررت  

 .مصانعها ومستودعاتها
ــة الكيفية   ــبابيمكن من خاللها قياس فجوة الحماية التأمينية،    التيوحددت الجلس ــيح    وأس ــةالتدابير  الفجوة وتوض  الخاص

 الفجوة.بكيفية إغالق 
اندة الحكومات في مواجهة ركات إعادة التأمين مطالبة بمـس ركات التأمين وـش الكوارث الطبيعية التي  وأفاد المتحدثون أن ـش

 .منها غير مغطى تأمينية %70األخيرة، وأن  العشر خالل السنوات   تريليون دوالر 1.3سجلت إجمالي خسائر عالمية 

اإللكترونية بشــركة ســكور ري   المتوســط وأفريقياالبحر    أفريقيا وجنوبأســواق شــمال    مارك بوكر مدير  ومن جانبه قال 

 .دوالربليون 180فقط سجل  2017اجمال خسائر الكوارث الطبيعية خالل عام  الفرنسية، إن
 لمخاطر التغيراتفي سـياق متصـل قال المشـاركون في الجلسـة أن مصـر أصـبحت كغيرها من دول العالم أصـبحت عرضـة  

 .سيناءالمناخية مثل الفيضانات والزالزل خاصة بمنطقة 
ن أ بالشـــركة االفريقية إلعادة التأمين، اإلقليمي لمنطقة شـــمال أفريقيا والشـــرق األوســـط عمر جودة المدير من جانبه قال

أمين أصـــــبح   دول في مواجهـة األدوات  أحـدالـت ل   التي تســـــاعـد اـل دول االـق ة خـاصـــــة في اـل اخـي أثيرات التغيرات المـن ـت
ــتعدادا ــيفا أن اس واتخاذ  للتنبؤ بتلك التغيرات باتخاذ اإلجراءات الوقائية حكومات الدول مطالبة لمواجهة تلك التغيرات، مض

 .لمواجهاتها االحتياطيات الالزمة
الـتامين، على اـنه يـجب تقليص الفجوة لمـخاطر   إلـعادةء بن محمود رئيس مجلس ادارة الشـــــرـكة التونســــــية واـكدت لمـيا

الفتة الى انه يجب وضع اجراءات على المدى القصير ، ومن ثم تنمية    التأمينية،من اهمها الحلول   والتيالكوارث الطبيعية  
واوضحت  ،  لهذه المخاطر  للتصديوضع منظومات صارمة    أمينيةالتالبنية التحتية لشركات التأمين، موضحة ان االجراءات  
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ــن ادوات التامين من خالل  ــتوى الفجوة يدعو للقلق، فان الفجوة موجودة فى كثير من البلدان المتقدمة، فيجب تحس ان مس
ـصة الفيـضانات، معرـضة للمخاطر الطبيعية خا  ان تونسالى   والخاص، الفتةوالـشراكة بين القطاع العام   التأمينيةالمجمعات  

نموذجية    تأمينيةالزامية للحد من هذه المخاطر، اضافة الى ذلك وضع شروط تغطية    تأمينيةيتطلب تغطيات    الحاليفالوضع  

 .عيةيللحد من مخاطر الكوارث الطب
ودعا المشـاركون في ختام الجلسـة إلى تنسـيق الجهود بين شـركات التأمين المباشـرة وشـركات إعادة التأمين في مسـاندة  

لـصناعة التأمين للقيام مـسئوليتها تجاه للحد من   فرـصة ـسوقيةانها تمثل    المناخية معتبرينالتغيرات    لمواجهة مخاطرالدول  

المناخية جنبا إلى مع    الحماية لمخاطر التغيرات  في توفيراق التأمين دور أســـــو علىالمشـــــاركون    وشـــــدد  .المخاطرتلك 

 .الهجمات اإلليكترونية اإلرهاب ومخاطرالحماية التي توفرها ضد مخاطر 

 (واالبتكارمستدامة تتسم بالتنافس  )بيئةالجلسة الخامسة: المتطلبات األساسية لنجاح وسطاء التأمين كشركاء 

 برئاسة األستاذ/ بالل الحص )شركة ناسكو فرنسا(. 
 المتحدثون: 

 ريقيا.الشرق األوسط وشمال إف - Lockton لوكتون التنفيذي لشركة األستاذ/ عطا خطيب، الرئيس •

 .UIB األستاذ/ جورج قبان ، الرئيس التنفيذي لشركة الوسطاء المتحدون •
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 اإلمارات. -بشركة أليانز التنفيذيالمدير ، األستاذ/ جاك جينير  •
ــيط التقليدي على الحياة والنمو   ــوء على أن قدرة الوس ــة الض ــر   فيألقت الجلس مرهون بقدرته على مواجهة   الحاليالعص

تواجه الوســطاء   التيأســلحة المنافســة. وأوضــحت الجلســة أن التحديات 
ــركات التأمين حتى اآلن  ــفتهم أهم أدوات التوزيع لشــ مدى    هيحالياً بصــ

على   الرقميجاهزيتهم وتســــلحهم بأدوات متطورة تتناســــب مع التحول  
التأمين وتغير توقعات المستهلكين. كما تم   فيالقنوات التسويقية التقليدية  

لجديدة، وخلق دور  التأكيد على ضــرورة قيام الوســيط بمواكبة التغيرات ا
واضــــح لنفســــه برفع مســــتوى مهاراته، باإلضــــافة الى الدور اإلقناعى  

يتعرض    التيللعميل، واختيار أفضـــل الوثائق المناســـبة، وتحديد األخطار  
ــاعدته   ــول عليه يؤكد    فيلها المؤمن له، ومسـ ــوية التعويض والحصـ تسـ

 .فعالية وجوده
ة صـناعة التأمين ومدى  عالوة على مناقشـة دور وسـطاء التأمين في تنمي

مســاهمتهم في زيادة حجم أقســاط التأمين بشــكل فني، فضــال عن مناقشـة  
تأمينات الحياة والتي تـشهد تقدما كبيرا في مصـر مع عودة التأمين البنكي  

، وتم مناقشـة كيفية مسـاهمة تأمين الحياة في اسـتفادة شـريحة  آخريمرة  

 .كبيرة من المجتمع من ضمنها محدودي الدخل

  LTC الجلسة السادسة: توسيع منظور تأمينات الحياة من خالل خطط تأمين الرعاية الصحية طويلة األجل

 .مصر القابضة للتأمينرئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة  الحيني،برئاسة األستاذ/ باسل 
 المتحدثون: 

 .شركة كيو ان بي األهلي لتأمينات الحياة المنتدب،األستاذ/ عمرو الشيمي، العضو  •

 .متاليف لتأمينات الحياةاألستاذة/ إلينا بوتاروفا، رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة  •

 العضو المنتدب لمنطقة الشرق األوسط وقبرص لشركة جين رى.شقره، الدكتور/ مازن أبو  •
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ــة بتعريف معنى     Life / LTCبدأت الجلسـ
ــأمين على   وهي الت المنتجــات تجمع بين 

ل أو   ة األـج ة طويـل ة الطبـي اـي اة والرـع الحـي
بمــا في ذلــك   المزمنــة،تغطيــة األمراض  

ـمـخـتـلف  ـل ــيـــة  اـلرـئيســـ اـلجـــذب  ـعوامـــل 
 التصميمات لهذا النوع من الوثائق. 

ــاً كيفية مقارنة   ــة أيضـ كما تناولت الجلسـ
  LTCالتغطـيات ببعضــــــها البعض وبتقنـية  

 ها. وطرق تسويق المستقلة،
يمكن    التيكما أوضـــحت الجلســـة الكيفية  

من خاللهــا جعــل هــذه المنتجــات جــذابــة  
للمنتجين والمســتهلكين، وما هي اســاليب 
التي قــد تحفز هــذه   التصـــــميم الجــديــدة 

 السوق على سرعة النمو.

 ملتقي شرم الشيخ الثاني للتأمين وإعادة التأمين مسابقات

بتنظيم مسـابقة   Sharm Rendezvousعلى غرار العام السـابق، قام مؤتمر شـرم الشـيخ السـنوي للتأمين واعادة التأمين  
أصـــــبحت واحدة من أكثر    والتيمســـــابقة    والعالميصـــــناعة التأمين على المســـــتوى المحلى    فيبحثية لجميع العاملين 

 المسابقات المرموقة على مستوى العالم.
ــابقة   ألفضــل ســتة  االف دوالر امريكي تم تقديمها    10  بإجمالي مبلغعبارة عن جائزة نقدية لكل متســابق    هيوجائزة المس

ناقشــها المؤتمر، وقد تم إعالن نتيجة المســابقة خالل   التي المحاور من مقاالت تم كتابتها حول الموضــوع الذى تم اختياره
 ، وجاء ترتيب الفائزين كما يلى :2019نوفمبر  13للمؤتمر يوم  الختاميالحفل 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 رياضيتين.فقد تم تنظيم المسابقات الرياضية على هامش الملتقي وتم هذا العام تنظيم عدد مسابقتين  وكعادة شرم راندفو

 الفائز األول  أحمد سامي العزب ورغدة علي عبد الرحمن 

 الفائز الثاني  علي أحمد سارة 

 الفائز الثالث أحمد السيد محمد حشيش 

 الفائز الرابع  حسام ياسين إبراهيم 

 الفائز الخامس جابر خليل عزة 

 الفائز السادس أزهار محيي الدين التال
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 االول:الفريق الفائز بالمركز  -كرة القدم 

 عادل حافظ .3 احمد يحي  .2 عماد عبد ربه  .1
 احمد رسالن  .6 محمد السيد .5 عالء الكاشف .4

 البطولة عالء الكاشف في أحسن العب   •

 البطولة هانيا عبد الجليل   في ة أحسن العب •

 
 الفائزين في مسابقة التنس:

 المركز األول: مازن أبو شقره. •

 المركز الثاني: محمد موافي •

 المركز الثالث: اميرة عافي  •
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 التوصيات

 جلساته بإعالن التوصيات التالية: " شرم راندفو" للتأمين وإعادة التأمين  شرم الشيخ الثانيمؤتمر  اختتموقد 

الخاص بها على   الســنويالتقرير    يحتوي وأنضــرورة قيام شــركات التأمين بإنشــاء قســم للتأمين المســتدام لديها   •
 األهمية. فيتقرير عن الحوكمة وتقرير عن االستدامة بصفتها موضوعات غاية 

يـقدمـها أو من خالل تغيير   التيقـيام قـطاع الـتأمين بمـحاوـلة التـفاـعل والتغيير ســـــواء عن طريق المنتـجات الـتأمينـية   •
 اآللية الخاصة باالستثمار بحيث تتماشى المنتجات وسياسات االستثمار مع أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة. 

تعانةالقيام بتحليل المخاطر  يتعين على ـشركات من أجل إغالق الفجوة التأمينية   • ائل التكنولوجية    واالـس بأحدث الوـس
 تحتاج إلى تغطية من أجل إغالق فجوة الحماية. التيللوصول على معلومات دقيقة حول طبيعة األخطار 

  ابتكاروذلك عن طريق    الوطني االقتصــاد  فيالتأمين وزيادة نســبة مســاهمته    اختراقمعدل    فيمحاولة زيادة النمو   •
 ت تأمينية جديدة وإيجاد قنوات جديدة لتوزيع المنتجات التأمينية.منتجا

 محاولة زيادة الربحية من التأمين عن طريق التحليل الدقيق للبيانات وللمحفظة التأمينية. •

 اإلصدار والتعامل مع التعويضات. فيالوسائل التكنولوجية الحديثة  استخدام •

 خاص من أجل إغالق فجوة الحماية المتعلقة بالتغيرات المناخية.محاولة بناء شراكة بين القطاعين العام وال •

 إيجاد منتجات تأمينية متنوعة تتعلق بالتغيرات المناخية. •

  فيالتحول من الطاقة الغير نظيفة إلى الطاقة النظيفة وذلك للمســاهمة    فيقيام شــركات التامين بمســاعدة عمالئها   •
 ة المتالحقة.والتغيرات المناخي البيئيالحد من التدهور 

ــد الكوارث الطبيعية    التأميني  الوعيمحاولة زيادة   • ــرورة تأمين ممتلكاتهم ضــ  التيلدى كافة األطراف المعنية بضــ
 تنشأ عن التغيرات المناخية.

يجب أن تتضــــافر كافة الجهود الخاصــــة بالحكومات وشــــركات التأمين العامة والخاصــــة بغرض تفادى أو تقليل   •
الخســــائر المترتبة على وقوع الكوارث الناتجة عن األخطار الطبيعية والتغيرات المناخية وذلك عن طريق إنشــــاء 

 مجمعات لألخطار الطبيعية. 

ــلة   • حســـب طبيعة وصـــنف الكارثة مع تحليل ألثارها البيئية واالجتماعية  تكوين قاعدة معطيات كمية ونوعية مفصـ

وتستعمل هذه المعطيات لتحديد احتمالية وقوع الكوارث ونسب تواترها وكذلك لتقييم نتائجها وكلفتها   .واالقتصادية
 وبالتالي استهداف الوسائل المتاحة لتحملها.

الوـسائل  اـستخداممن اجل تـسويق المنتجات التأمينية، مثل    يـستخدمها  التييتعين على وـسيط التأمين تطوير أدواته   •
 التعامل مع العمالء. فيالتكنولوجية الحديثة 

تطرأ  التيعلى وســـــيط الـتأمين ـبذل المزـيد من الجـهد فيـما يتعلق بـخدـمة العمالء.. حـيث يتعين علـيه فهم التغيرات  •
تعامل بشـفافية ووضـوح مع العميل الخاص به حتى  ، كما يتعين عليه أيضـاً الاحتياجاتهمعلى سـلوك العمالء وعلى  

 يمثلها. التييعكس صورة إيجابية عن صناعة التأمين 
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وصول إىل املواطنني الذين ال تصل الشمول التأميني: ال": أمنياسرتاتيجية االحتاد املصري للت أوال:
 "AUPإليهم اخلدمات التأمينية 

مما ال شـك فيه أن الشـمول المالي بوجه عام والشـمول التأميني بوجه خاص يوسـع من نطاق سـوق التأمين ويطور العمل 
به ليشـــمل جميع الذين لم يخدمهم التأمين التقليدي أو من لم تصـــل إليهم الخدمات التأمينية مع التركيز بشـــكل خاص على 

 .اد الضعفاء وذوي الدخل المنخفضاألفر
وفي هذا الســياق، قمنا بوضــع اســتراتيجيتنا المســتدامة "الشــمول التأميني: الوصــول إلى المواطنين الذين ال تصــل إليهم 

" لتحقيق الـشمول   AUP: Access to Underserved Populationالخدمات التأمينية "، واخترنا أن نـسميها "اـستراتيجية  

وقد تم بذل الجهود وتحقيق    .التأميني الذي بدورِه يحمي ويعّزز التنمية االقتصـــادية المســـتدامة بجمهورية مصـــر العربية
 التقدم بخطوات عديدة نحو هذه االستراتيجية مع الدعم القوي من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وذلك على   2020/2021مصــري للتأمين خالل العام المالي هذا وقد تم ادراج هذه االســتراتيجية ضــمن خطة عمل االتحاد ال
 النحو التالي:

 خطة عمل اللجان الفنية باالتحاد المصري للتأمين:  -1

قيام اللجان الفنية باالتحاد المصري للتأمين بدراسة احتياجات العمالء وتقديم المنتجات التأمينية المطلوبة  1.1
من خالل عقد اللقاءات والندوات    للفئات التي ال تصل اليها الخدمات التأمينية:لمواكبة هذه االحتياجات والوصول 

  لدولة كاالتحادات الصناعية والغرف التجارية والوزارات والهيئات مع الجهات الممثلة للقطاعات االقتصادية المختلفة با
للتعرف على االحتياجات الحقيقية للسوق وتقديم منتجات تأمينية لتغطية الطلب الموجود والوصول للفئات    والمؤسسات 

 التي ال تصل اليها الخدمات التأمينية. 
أو فروع    تأسيس اللجان الفنية الجديدة المتخصصة 1.2 قائمة  تأمين  لفروع  والتطوير  الدعم  تقديم  والتي من شأنها 

التأمين، والتي تهدف الي دراسة حاالت التعويضات    تأسيس اللجنة العامة لتعويضات  المثال،على سبيل    تأمينية جديدة. 
في قطاع التأمين المصري والعالمي ونقل الخبرات للسوق المصري وذلك بهدف تنمية اعمال التأمين والتأكد من تطبيق  
معايير معاملة العمالء بإنصاف والذي سيكون له تأثير إيجابي على صور القطاع والوصول الي فئات مستهدفة جديدة  

 م تكن تصل اليها الخدمات التأمينية بسبب الخبرات او االخبار السلبية. ل
على المنتجات والخدمات التأمينية الجديدة    التعاون مع شركات إعادة التأمين العالمية في تدريب اللجان الفنية 1.3

 وصول إلى المواطنين الذين ال تصل إليهم الخدمات التأمينية. لل
 الصغر:اللجنة العامة للتأمين متناهي  1.4

  تأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة باإلضافة الى التأمين متناهي الصغر:   لتشمل تطوير مهام اعمال اللجنة   1.4.1
لسنة    141في ضوء موافقة مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم  

، بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، حيث جاء مشروع القانون لينظم كالً من نشاط تمويل المشروعات  2014
تمويل  ا يؤكد على خضوع نشاط  بما  متكامالً  قانونياً  تنظيماً  الصغر،  متناهي  لمتوسطة والصغيرة، والتمويل 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ألحكام قانون تنظيم الرقابة على األسواق واألدوات المالية  
 غير المصرفية. 

سطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي سيكون بديل او  وباإلشارة الى مشروع قانون تنمية المشروعات المتو 
تطوير مهام  ، فقد تضمنت خطة االتحاد  2004لسنة    141تعديل للقانون الحالي لتنمية المنش ت الصغيرة رقم  

جنباً الى جنب مع التأمين متناهي الصغر وبذلك   اعمال اللجنة لتغطية تأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة
 . تركز اللجنة في خطتها على تقديم تغطيات تأمينية لتغطية تمويل هذه الفئات وتأمين مشاريعها والعاملين بها
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الدخل:   1.4.2 منتجات جديدة لمحدودي  تأمينية جديدة تخدم  تقديم  بتقديم منتجات  القادمة  الفترة  اللجنة في  توجيه 
  Prewritten Policies  ض من محدودي الدخل مع التركيز على ان تكون هذه المنتجات بسيطةالقطاع العري

او تجزئة   وتوزيعها على نطاق واسع  الحاجة    Retail  سواء جماعي  توزيع وبدون  قناة  أكثر من  من خالل 
 . لالكتتاب في كل وثيقة تباع للعميل

تأمين   1.4.3 منتجات  مقترحات  تقديم  الى  اللجنة  تأمينية(    جديدةتوجيه  والمتوسطة  )باقات  الصغيرة  للمشروعات 
 بالتعاون مع اللجان الفنية المتخصصة باالتحاد المصري للتأمين. 

الصغر   1.4.4 متناهي  التأمين  منتجات  توزيع  نماذج  بدراسة  اللجنة  وإدارة عمليات  توجيه  التوزيع  على  والتركيز 
 الي الفئات التي التصل إليهم الخدمات التأمينية.  التحصيل ودفع التعويضات الكترونيا وذلك للوصول بسهولة 

من خالل وثائق التأمين متناهي الصغر    "الوصول الى العمالة غير الرسمية"   AUPأيضا تتضمن استراتيجية   1.4.5
 والمتوسطة. والصغيرة 

 الشرائح. يقوم االتحاد المصري االن بدراسة مجموعة من الشراكات وبروتوكوالت التعاون للوصول الي هذه هذا و
وتفعيل خطتها لتقديم منتجات التأمينات الزراعية المختلفة من خالل التعاون مع    اللجنة العامة للتأمينات الزراعية: 1.5

اللجنة العامة للتأمين متناهي الصغر لتقديم التغطيات لمحدودي    اللجان الفنية بوجه عام كال فيما يخصه والتعاون مع
 الدخل ممن ال تصل إليهم الخدمات التأمينية. 

حيث ستعمل المجمعة على تغطية    استكمال العمل الخاص باالنتهاء من انشاء مجمعة لتأمين االخطار الطبيعية، 1.6
الفجوة التأمينية للعديد من المناطق والسكان الذين ال تقدم لهم التغطيات التأمينية للمخاطر التي يوجهونها بسبب أحداث  

وسيكون لها عظيم األثر في تحقيق   AUP حادالكوارث الطبيعية وبالتالي ستكون هذه المجمعة جزء من استراتيجية االت

 .استدامة االقتصاد المصري

 التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية: -2

مما ال شــك فيه ان الهيئة العامة للرقابة المالية تقوم في هذه الفترة بإجراءات عديدة ومميزة تتضــمن تعديالت على قوانين  
والرقابية على قطاع الخدمات غير المالية والتي بالتأكيد سيكون لها تأثيرها على قطاع التأمين وقرارات خدماتها االشرافية  

 التالي:"الفرص" تتضمن هذه اإلجراءات  التأمين،ويمكن ان تخلق فرص لشركات  المصري
 الصغر.التأمين االلزامي على عمالء التمويل متناهي  •
، لينظم كالً من نشـــــاط تمويل المشـــــروعات 2014لســـــنة   141مشـــــروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم   •

المتوســطة والصــغيرة، والتمويل متناهي الصــغر، تنظيماً قانونياً متكامالً بما ســيكون له تأثير على الوصــول للفئات 
ات التأمينية اإللزامية واالختيارية لها بكافة المـستهدفة من قطاعات المـشروعات الـصغيرة والمتوـسطة وتقديم الخدم

ــعير  ــيكون لها تأثيرها على التس ــيتم توفيرها من جهات التمويل والتي س أنواعها جنباً الي جنب مع البيانات التي س
 وتوقع الطلب من هذ السوق.

 التأمينات اإللزامية والتي من المتوقع إصدارها ضمن قانون التأمين الموحد. •
وبما اننا نتحدث  :عة المصـرية للتأمين اإلجباري عن المسـئولية المدنية الناشـئة عن حوادث المركباتالمجمإنشـاء  •

ــمول   ــاء    التأميني،عن الشــ ــدار قرار إنشــ مجمعة والتي تتولي وحدها إدارة هذا الفرع هذه الال يمكن ان نغفل إصــ
نيابة عن أعضــائها من كل شــركات التأمين وجمعية التأمين التعاوني المرخص لها بمزاولة نشــاط التأمين   يالتأمين

االجـباري على المركـبات وـتأميـنات المســـــئولـيات المتعلـقة بـها في مصـــــر. والتي من المتوقع ان تغطى الفجوة بين 
الـسوق، هذا باإلـضافة الي تنقية محفظة التأمين   التغطيات الحقيقية وحاالت االحتيال )غير المغطاة( التي كان يواجها

 االجباري على السيارات والوصول الى توقعات العمالء.
وفي ظل قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بإصـدار ـشروط وضـوابط قيد ـشركات التحصـيل االلكتروني ألقـساط وثائق  

ية التحصـيل االلكتروني لوثائق التأمين االجباري، ال  لوضـعالتأمين االجباري على السـيارات ومركبات النقل السـريع  
يشـهدها هذا النشـاط. فإن االتحاد كان بما يسـهم في تدعيم النشـاط بجانب القضـاء على حاالت الغش والتزوير التي  
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ــري للتأمين يعتبر ذلك من   ــويقية التي يمكن ان يت أحدالمصــ ــدار االلكتروني لوثائق يالفرص التســ حها نظام اإلصــ
  االجباري على السيارات من إمكانية تسويق العديد من وثائق التأمين النمطية عبر تطبيقاته.التأمين 

 بروتوكوالت التعاون والشراكات على المستوي المحلي واإلقليمي: -3

 :توقيع بروتوكوالت تعاون وابرام الشراكات على المستوي المحلي 3.1

 ، يهدف الي: توقيع بروتوكول تعاون بين االتحاد المصري للتأمين واتحاد الصناعات المصرية 3.1.1
والبرامج التنفيذية التي من شـأنها تقديم الدعم الفني والتدريبي  التنسـيق والتعاون من خالل وضـع الخطط  •

 معًا لمواجهة أي تحديات تعرقل مسيرة العمل بالقطاعين الصناعي والتأميني.
توجيه خطة العمل المشــتركة بين اتحادي الصــناعات والتأمين نحو التنمية المســتدامة المحلية واإلقليمية   •

 وكيفية تحقيق اهدافها. 
ـشروعات متناهية الصـغر والصـغيرة والقطاعات غير الرـسمية: يعمل الطرفان على تنـشيط مبادرة  دعم الم •

السـيد رئيس الجمهورية من خالل زيادة نشـاط وفاعلية المشـروعات متناهية الصـغر والصـغيرة والقطاع 
وصـول الى غير الرسـمي وتنشـيط عالقة االتحادين في هذا المجال بما يخدم تحقيق التنمية المسـتدامة وال

ادين   ات بين االتـح أميني من خالل الشـــــراـك اعي والـت اعين الصــــــن ات القـط دـم اة بـخ اـعات غير المغـط القـط
 األخرى المختلفة ذات الصلة. واالطراف

الفنية والتغطيات التأمينية الجديدة   النشـرات والتقارير والتوصـياتيقوم اتحاد الصـناعات المصـرية بنشـر   •
  يـسهم فيألف منـشأة(، بما   62  حوالي) لكل أعـضاء اتحاد الـصناعاتأمين  االتحاد المـصري للت  المقدمة من

 .واالفراد العاملين بها التقليل او الحد من المخاطر التي قد تواجهها هذه المنش ت
وضــع خطة عمل مشــتركة تتضــمن الدورات التدريبة وورش العمل الفنية لجميع المنشــ ت التابعة التحاد   •

 التوعية التأمينية للعاملين والعمال على اختالف وظائفهم ومناصبهم. برامج تتضمنالصناعات والتي 
 الي:   توقيع بروتوكول تعاون بين االتحاد المصري للتأمين والهيئة القومية للبريد، يهدف  3.1.2

ــغيرة   ــروعات الصــ ــة وكذلك للمشــ ــخاص ذوي الدخول المنخفضــ ــبة لألشــ توفير التغطيات التأمينية المناســ
ــر تحقيق التنمية ــغر والتي تعتبر من أهم عناص ــطة ومتناهيه الص ــتدامة ودعم وتعزيز برنامج   والمتوس المس

  عن طريقالشــــمول المالي والحد من نســــبة الفقر في شــــرائح المجتمع التي تواجه التحديات المالية، وذلك  
االسـتمرار ومواجهه    علىتوفير المنتج التأميني المناسـب الذ يضـمن حمايتهم من المخاطر ويعزز من قدرتهم  

 الخدمات التأمينية. إليهم األزمات والوصول الى الفئات التي ال تصل
وإمكانية توقيع بروتوكول تفاهم   التجارة االمريكية  وغرفةدراسة سبل التعاون بين االتحاد المصري للتأمين   3.1.3

 الجهتين:  بين

الخدمات   إليهماالتحاد المصـري للتأمين الى تحقيق اسـتراتيجيته للوصـول الى كل الفئات التي ال تصـل    يسـعي
وليس معني ذلك التركيز فقط على الفئات محدودة الدخل ولكن أيـضا يـشمل ذلك القطاعات الـصناعية    التأمينية،

 تأمينياً.نة او المغطاة واالقتصادية الكبرى التي الزالت تواجهه مجموعة من المخاطر غير المؤم
ال شـك فيه ان غرفة التجارة االمريكية تضـم في عضـويتها كبري الكيانات االقتصـادية والصـناعية والتي    ومما

فرـصة جيدة لالتحاد المـصري للتأمين للتواـصل مع هذه الكيانات بـشكل رـسمي من خالل مجموعة من    ـستكون
هذه الجهات وتصــنيف المؤمن وغير المؤمن منها ثم نشــر    الندوات والفعاليات التي من شــأنها تحليل مخاطر

 الوعي التأميني بأهمية تغطية المخاطر غير المؤمنة.
ويري االتحاد المـصري للتأمين ان ذلك لن يحدث فقط من خالل االنـضمام الي عـضوية غرفة التجارة االمريكية  

لطرفين تهدف الي تحقيق اســتراتيجيات  ولكن ســيكون من خالل اعداد بروتوكول تعاون او مذكرة تفاهم بين ا
 االتحاد باإلضافة الى التأكيد على تبادل المنافع والخبرات والمعرفة بين الجهتين.
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 دراسة سبل التعاون بين االتحاد المصري للتأمين واالتحاد المصري للغرف السياحية، بهدف:  3.1.4
على توقيع بروتوكول تعاون بين قطاع التأمين المصري وقطاع السياحة بغرض دعم وتحقيق المصلحة    العمل

العامة لقطاعي السياحة والتأمين المصري بما يحقق صالح اقتصادنا القومي وبما يخدم توفير تغطيات تأمينية  
 إليهم الخدمات التأمينية.تتناسب مع الطلب الحقيقي لقطاع السياحة والوصول الى الفئات التي ال تصل 

العالقات   :تفعيل بروتكوالت التعاون الموقعة مع االتحادات العربية للتأمين وإعادة التأمين 3.2 "لجنة  تشكيل 
رئاسة السيد رئيس االتحاد وعضوية بعض السادة العاملين باالتحاد  : بنياإلقليمية والدولية" باالتحاد المصري للتأم 

ن هذا الملف لوضع استراتيجية التفعيل الخاصة بالبروتوكوالت الموقعة ويكون عمل اللجنة على النحو  المسئولين ع
 التالي:

ــتراتيجية التعاون المقترحة اعتمادا على   - ــع اســ ــيةوضــ المحددة بالبروتوكول الموقع او القيام   األهداف الرئيســ
 بالتحديث بما يتواكب مع المجريات واالحداث الحالية.

أعـضاء ثم الرفع الى الـسادة   عرض االـستراتيجية على المـسئولين عن متابعة البروتوكول الموقع كال فيما يخـصه -
 .مجلس إدارة االتحاد

ل الي الصـيغة النهائية التي تتناسـب مع االتحاد المصـري متابعة التعديالت على االسـتراتيجيات المقترحة للوصـو -
 المصري.وسوق التأمين 

لمناقشـــة كافة    (Physical – Onlineالقيام بالمراســـالت الخاصـــة بهذه االســـتراتيجيات وترتيب االجتماعات ) -
 البروتوكوالت.الموضوعات المتعلقة بهذه 

باالسـتراتيجيات المعتمدة من الجهتين الموقعين على البروتوكول ووضـع خطة تصـميم البرامج التنفيذية المتعلقة   -
 عمل وأطار زمني للتنفيذ.

 متابعة اعمال تنمية وإدارة العالقات مع االتحادات التي تم توقيع البروتوكول معها. -
ابـعة اعـمال ـهذه اللجـنة وتنمـية العالـقات الـخارجـية مع ـهذه ا - ــة بمـت لجـهات على اـعداد وعرض التـقارير الـخاصـــ

 مجلس إدارة االتحاد المصري للتأمين.

 السادة ممثلي مجلس إدارة االتحاد المصري للتأمين في اللجنة العليا*  بروتوكول التعاون 

 جمعية االمارات للتأمين 
 مصــــــر  -األستاذ/عــادل فطوري، العضـــو المنتـــدب شـــركـــة وثـــــاق للتأمــــين التكافلي

 gigاألستاذ/ رماح أسعــد، العضـو المنتـدب الشركـــة المصريــــة للتأمـــين التكافلي حيــــاة  

الجامعة التونسية  
 لشركات التأمين 

 مصـر  –األستاذ/ محمـد مهــــران، العضــــــــو المنتــــــــدب شركـة أليانـز للتأمـين 
 رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب شركة مصـر لتأمينـات الحـيـاة  العزيز،الدكتور/أحمد عبد 

الجامعة المغربية  
لشركات التأمين وإعادة  

 التأمين 

 الدكتور/سعــيــد جـبــر، نائـب رئيـس االتحاد والعضو المنتدب شركة قناة السويـس لتأمينات الحـياة 
 الشركة المصرية للتأمين التكافلي ممتلكـات ومسئوليـات األستاذ/أحمد عارفــين، العضــو المنتــدب 

االتحاد األردني لشركات  
 التأمين 

 مصر -للتأميـــــن جي أي جي األستاذ/ عــالء الزهيري، رئيـــــس االتحــــاد والعضو المنتدب شركة 
 رئيـــــــس مجلس اإلدارة شركــــــــة الدلتـا لتأمينات الحــيــــاة  األلفي،األستاذ/سعـيد  

شركة التأمين الوطنية  
 بالعراق 

 لم يتم تحديد االعضاء 

 .2020مارس  3بتاريخ  444* وفقا الجتماع مجلس إدارة االتحاد رقم 

اقتراح بروتوكوالت التعاون الجديدة بين االتحادات والجهات التنظيمية لصناعة التأمين وإعادة التأمين على  3.3

  :مي والتوجه للعمق االفريقيالمستوي العالمي واالقلي
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ــري للتأمين في االتحادات اإلقليمية للتأمين وإعادة ال • ــوية االتحاد المصـ ــع الحالي لعضـ ــة الوضـ تأمين بهدف  دراسـ
تقيمها وتوقيع مذكرات تفاهم خاصـــة بتفعيل أكبر لهذه العضـــوية بما يتناســـب مع األوضـــاع الراهنة والحاجة الى 

 الخروج بقيم مضافة تعود بالنفع على سوق التأمين المصري.
الـجدـيدة   تـقديم المقترـحات المختلـفة الـخاصـــــة بتوقيع بروتوكوالت التـعاون مع بعض االتـحادات والجـهات التنظيمـية •

 على المستوي اإلقليمي.
ــغر والتأمينات الزراعية قنوات التوزيع التي   التركيز على قارة أفريقيا • ــتفادة بخبرتها في التأمين متناهي الصـ لالسـ

يســـــتـخدمونـها والتي تتميز ـباالبتـكار والتطور وذـلك بـهدف الوصـــــول للفـئات التي ـكاـنت ال تصـــــل إليهم الـخدـمات 
 التأمينية.

 الدولي:التعاون بين االتحاد المصري للتأمين ومنظمات التعاون  3.4

مما ال شك فيه اننا اذا كنا نطمح الي تحقيق شمول تأميني حقيقي والتركيز على الفئات محدودة الدخل ودعم المشروعات  
المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، فإنه ال محال من التعاون مع منظمات التعاون الدولي وذلك للخبرة المتوفرة  

الدور التنموي الذي تقوم به في جمهورية مصر العربية ، لذلك سيركز    لديها عالميا في هذه المجاالت باإلضافة الى
ومن هذه  او بناء تعاون جديد ،  التعاون مع هذه الجهات    استكمال االتحاد لتفعيل استراتيجية الشمول التأميني له على  

 : 2020/2021في خطة عمله للعام المالي الجهات التي يسعي االتحاد الى تفعيل شراكة حقيقية معها 

 .(GIZ) المؤسسة األلمانية للتعاون الدولي •

 .(JICAوكالة اليابان للتعاون الدولي ) •
 . Microinsurance Networkشبكة التأمين متناهي الصغر  •

 ة على وجه الخصوص. يالزراع  التأمينات  هذا باإلضافة الى إمكانية التعاون مع المعونة االمريكية في مصر في مجاالت 
 التعاون بين االتحاد المصري للتأمين وكبري شركات )وساطة( التأمين وإعادة التأمين العالمية: 3.5

يدرس االتحاد المصري للتأمين االن مجموعة من برامج الدعم الفني من كبري الشركات العالمية ويبحث عن شراكات  
من خالل تقديم منتجات تأمينية   يها المنتجات التأمينية جديدة لدعم استراتيجيته في الوصول الى الفئات التي ال تصل ال

 . جديدة

 تنمية رأس المال البشري باالتحاد المصري للتأمين وثقل الخبرات: الداخلي:على المستوي   -4

االتحاد    تقديم البرامج التدريبة للعاملين باالتحاد المصري للتأمين على المستوي الداخلي 4.1 إدارة  خالل  من 
 . المصري للتأمين ورؤساء اللجان الفنية والخبراء المتطوعين من خارج االتحاد المصري للتأمين

للعاملين   خارج االتحاد المصري للتأمين (Online- Physical)لتدريب وحضور المؤتمرات تقديم برامج ا 4.2
لثقل الخبرات وتنمية المهارات والتعرف على كل ما هو جديد في مجاالت التغطيات التأمينية    مين، للتأباالتحاد المصري  

 والجديدة. الجديدة وطرق التوزيع المتطورة  
الدكتوراة(    –الماجستير    – )الدبلومات    تقديم الدعم للعاملين باالتحاد المصري للتأمين الستكمال الدراسات العليا 4.3

 لديهم.  األكاديمي / وذلك لتنمية الجانب العلمي 
من خالل حضور اجتماعات اإلدارة العليا والمشاركة في اعمال اللجان الفنية    تنمية الجانب العملي للعاملين باالتحاد 4.4

 ت واالحداث التي يقدمها االتحاد المصري للتأمين. ووضع خطط العمل والبرامج التنفيذية وإدارة المؤتمرات والندوا
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االتحاد المـصري للتأمين    اـستراتيجيةعقد البرامج التدريبية والمؤتمرات والندوات والتي من ـشأنها دعم  -5
 منها:وتحقيق األهداف المرجوة 

ســيتم ذلك بحرص ومع مراعاة اإلجراءات والقرارات االحترازية للدولة وبما يضــمن تحقيق ســالمة الجميع، هذا مع االخذ 
في االعتبــار الســـــتخــدام تكنولوجيــا وبرامج النــدوات والمؤتمرات االون الين عبر تطبيقــات وبرامج عــديــدة كــالويبنر  

Webinar . 

: اسرتاتيجية االحتاد املصري للتأمني:   تطبيق مبادئ االستدامة والتحول اىل التأمني املستدامثانيا 

 باالتحاد المصري للتأمين:)لجنة التأمين المستدام(  خطة عمل اللجان الفنية    -1

العامة   1.1 بالمبادئ  الوعي  لنشر  المصري  التأمين  بسوق  العاملة  للشركات  وتقديمه  المستدام  للتأمين  دليل عام  إعداد 

 .للتأمين المستدام
المصري للتأمين إلدراج مبادئ التأمين المستدام على كافة فروع التأمين وكيفية  التعاون مع اللجان الفنية باالتحاد   1.2

إدارة    –خدمة العمالء    – التوزيع والتسويق    – االكتتاب    – تضمنها داخل سلسلة قيمة التأمين )تصميم وإدارة المنتجات  

 .التعويضات(
مصري للتأمين وتقديم تقارير حول الحلول المقترحة  دراسة تحديات تطبيق مبادئ االستدامة مع اللجان الفنية باالتحاد ال 1.3

الوصول لجميع شرائح المجتمع    – تغير المناخ    – من وجهة نظر سوق التأمين المصري )كيفية إدارة المخاطر الطبيعية  

 .والقدرة على تحمل تكاليف التأمين(
 الندوات وورش العمل. نشر الوعي بمبادئ االستدامة ببيئة العمل الداخلية بشركات التأمين من خالل  1.4

 التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية: -2

مستدام( لوضع استراتيجية الـتأمين المستدام التعاون مع الهيئة للرقابة المالية )لجنة خارطة طريق للتأمين ال 2.1
 بسوق التأمين المصري:

 المصري. وضع االستراتيجية العامة للتأمين المستدام بسوق التأمين  2.1.1
 وضع خطة تنفيذية لالستراتيجية.   2.1.2
 التوعية لشركات التأمين عن طريق إتاحة المعلومات الخاصة بالتطبيق والرقابة.  2.1.3

التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية في دراسة التشريعات والقرارات التي من شأنها تفعيل مبادئ  2.2
نة خارطة طريق للتأمين المستدام( مع دراسة اهم التحديات التي  )لج التأمين المستدام في جمهورية مصر العربية

يمكن ان يواجها التطبيق الفعلي ومحاولة تذليل هذه التحديات مع التعاون مع الهيئة في تصميم حزمة من الحوافز  
 لتشجيع الشركات على تطبيق مبادئ التأمين المستدام. 

 لي واإلقليمي:بروتوكوالت التعاون والشراكات على المستوي المح -3

 التعاون بين االتحاد المصري للتأمين والمنظمات الرائدة على المستوي المحلي واالقليمي: 3.1
ــكل عام على  ــتدامة بش ابرام مذكرات التفاهم وبروتوكوالت التعاون مع كبري المنظمات الرائدة في تطبيق مبادئ االس

ك بـهدف تـقديم برامج مـبدئـية لشـــــرح ـكل ـما يتعلق بـهذه المـبادئ بيـئة العـمل اـلداخلـية ومـبادئ الـتأمين المســــــتدام وذـل
 للسوق المصري.

لشـركات التأمين األعضـاء باالتحاد المصـري للتأمين بتكلفة اقل من   أكبرالتفاوض على تضـمين تقديم خدمات    محاولة
عليها وذلك بالنسـبة للشـركات الراغبة في الحصـول على خدمات إضـافية من هذه الجهات خاصـة بالتطبيق    المتعارف

 الفعلي والقياس.
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حاد المصري للتأمين وكبري شركات إعادة التأمين العالمية الرائدة في مجاالت التأمين التعاون بين االت 3.2
 المستدام:

ســوق التأمين المصــري عاجال ام اجال ســتفرض عليه مبادئ التأمين المســتدام  إن االتحاد المصــري للتأمين يؤمن ان
 سواء بشكل تشريعي او من خالل معيدي التأمين المتعاملين مع الشركات المصرية.

ان خبرة معـيدي الـتأمين الـعالمـية في قبول العملـيات التي تتوافق مع مـبادئ الـتأمين المســــــتدام او رفض البعض االخر 
 بق معايير االستدامة تعتبر خبرة هامة ولن نتمكن من الحصول عليها اال من هؤالء الشركاء.الذي ال يط

 تنمية رأس المال البشري باالتحاد المصري للتأمين وثقل الخبرات: الداخلي:على المستوي   -4

 نشر الوعي بمبادئ االستدامة ببيئة العمل الداخلية من خالل الندوات وورش العمل.  4.1
 .منسق االستدامة باالتحاداختيار   4.2
 وضع استراتيجية االستدامة باالتحاد المصري للتأمين على المستوي المؤسسي: 4.3

ــراء  الحفاظ على البعد البيئي باال 4.3.1 ــيدة وتوفير موارد االتحاد واليات  -تحاد )بيئة خض ــع خطة لإلدارة الرش وض

 تطبيقها فيما يخص استهالك المياه والطاقة وخفض استخدام األوراق ... الخ(.

ــاواة وتكافؤ الفرص  4.3.2 ــري )المســ تهيئة بيئة عمل    –دعم تكافؤ الفرص   –التحفيز واإلثابة    -رأس المال البشــ

 تدوير العاملين بين اللجان الفنية / بين اإلدارات(. –للتكريم المادي والمعنوي قواعد عادلة  –الئقة 

 تنظيمي متكامل وعادل مع االخذ في االعتبار لألوضاع الحالية والتوقعات المستقبلية. هيكل اعداد 4.3.3

 االهتمام بالصحة والسالمة المهنية. 4.3.4

 للتأمين.اعداد تقرير سنوي لالستدامة باالتحاد المصري  4.3.5

االتحاد المـصري للتأمين    اـستراتيجيةعقد البرامج التدريبية والمؤتمرات والندوات والتي من ـشأنها دعم  -5
 وتحقيق األهداف المرجوة منها:

ــتدامة بالهيئة العامة  ــتدام بالتعاون مع وحدة االس إعداد الندوات وورش العمل الخاصــة بنشــر الوعي بمبادئ التأمين المس
ــة ليتم تقديمها الى للرقابة المالي ــص ــات الدولية المتخص ــس ــركات التأمين وإعادة التأمين العالمية والمنظمات والمؤس ة وش

ـشركات التأمين العاملة بـسوق التأمين المـصري ووـسطاء التأمين واتحادات الـصناعات والغرف التجارية والروابط وغيرها  
 من الجهات التي تمثل عمالء شركات التأمين.

 :  التحول الرقمي وتكنولوجيا املعلومات: اسرتاتيجية االحتاد املصري للتأمنيثالثا 

 على المستوي الداخلي لالتحاد المصري للتأمين:  -1

تية وشراء االصول الالزمة لعقد اجتماعات مجالس اإلدارة والجمعيات العمومية واللجان الفنية اونالين  وضع البنية التح 1.1
 . E-Conferenceعبر تطبيقات ال 

 شراء البرامج والمعدات الالزمة لذلك. 1.1.1

بكات بغرف االجتماعات الخاصـة باالتحاد لعقد االجتماعات واالحداث   1.1.2 ات وبناء الـش اـش راء ـش  / Physical)ـش

Online). 

ال   1.2 تطبيقات  عبر  والمؤتمرات  التدريبية  والبرامج  الندوات  لعقد  الالزمة  االصول  وشراء  األساسية  البنية  -Eوضع 

Conference   والويبنرWEBINAR . 
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 Documentsمستندية الورقية بقدر اإلمكان والتحول الي برنامج إدارة الدورة المستندية  تقليل استخدام الدورة ال 1.3

Management System-DMS  . 
 تطوير الموقع االلكتروني لالتحاد المصري للتأمين.  1.4
 . Work from homeتوفير الموارد والتقنيات الالزمة للعاملين للقيام بأداء مهامهم من المنزل / العمل من المنزل  1.5

 المصري:على مستوي سوق التأمين   -2

اعداد استراتيجية لإلصدار االلكتروني لسوق التأمين المصري من خالل كل اللجان الفنية باالتحاد المصري للتأمين   2.1

 والخبرات على مستوي السوق المحلي واالقليمي متضمنة التالي: 

 المنتجات. •
 التنظيمية.آلية العمل والقواعد  •
 والتعديالت الرقابية المطلوبة لتفعيل هذه االستراتيجية.القرارات  •

تقديم حلول مبتكرة للتوزيع / التحصيل / سداد التعويضات الكترونياً عبر التطبيقات المختلفة بهدف تطوير السوق   2.2

 ومساعدته على التحول الرقمي والوصول لعمالء جدد. 
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مقارنة  2019خالل عام  19بلغ معدل نمو أقساط التأمير  %

  حيث حقق سوق التأمير  المرصي إجمال  
بالعام الماض 

   35.2أقساط بلغت 
 
مقارنة بعام  30/ 6/ 2019مليار جنيه ف

 .مليار جنيه 29.4الذي حقق إجمال  أقساط  30/ 6/ 2018

كات بسداد إجمال  تعويضات بلغت  مليار  18.3قامت الشر

  
 
   15.4مقابل  30/ 6/ 2019جنيه ف

 
مليار جنيه ف

2018/6/30. 

  للشر 
مليار جنيه مقارنة  4.7ليصل إل  29.3كات بمعدل قدره %تزايد فائض النشاط التأميب 

  الذي حقق فائض للنشاط بلغ 
مليار جنيه، وقد تحسنت نتائج أنشطتها  3.7بالعام الماض 

  
   4.7خالل األربعة أعوام الماضية، حيث بلغ فائض النشاط التأميب 

 
مليار جنيه مرصي ف

2019 /6 /30   
 
  جذب مزيد من ، 2015/ 6/ 30مقارنة بملياري جنيه ف

 
مما انعكس أثره ف

كات جديدة  . االستثمارات الجديدة لسوق التأمير  من خالل تأسيس شر

  
 
كاتتثمارات اسبلغت صاف    102التأمير   شر

 
% 2.7بمعدل نمو  30/ 6/ 2019مليار جنيه ف

  البالغة 
  استثمارات العام الماض 

 
 مليار جنيه.  99مقارنة بصاف

كات التأمير  تجاه عمالئها  امات شر   تمثل الث  
 بلغ إجمال  حقوق حملة الوثائق والب 

  حير 
 
 69ف

  
 
   61مقابل  30/ 6/ 2019مليار جنيه ف

 
 . 12.8بمعدل نمو نسبته % 30/ 6/ 2018مليار جنيه ف

كات التأمير     شر
 
   35بلغت حقوق المساهمير  ف

 
ا معدل  30/ 6/ 2019مليار جنيه ف

ً
محقق

   38مقارنة بحقوق المساهمير  البالغ قيمتها  7.8انخفاض نسبته %
 
مليار جنيه ف

2018/6/30. 
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 السنوات 
أقساط 

 اشخاص

تعويضات 

 أشخاص

أقساط 

 ممتلكات

تعويضات 

 ممتلكات

اجمال  

 أقساط

إجمال  

 تعويضات

2009/2008 3,078 2,032 5,108 3,120 8,186 5,152 

2010/2009 3,625 2,147 5,652 3,351 9,277 5,498 

2011/2010 4,006 2,509 6,129 3,357 10,135 5,866 

2012/2011 4,488 3,040 6,533 4,749 11,022 7,789 

2013/2012 5,269 3,369 7,522 3,591 12,791 6,960 

2014/2013 6,155 3,699 8,201 3,594 14,355 7,293 

2015/2014 7,340 4,390 8,874 4,363 16,215 8,753 

2016/2015 8,326 5,442 9,892 5,317 18,218 10,759 

2017/2016 10,167 7,040 13,786 5,829 23,953 12,870 

2018/2017 12,159 7,657 17,364 7,730 29,523 15,387 

2019/2018 15,360 8,391 19,790 9,897 35,150 18,288 
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 إجمال   ممتلكات اشخاص  السنوات 

2009/2008 14,196 8,224 22,420 

2010/2009 16,351 8,691 25,042 

2011/2010 18,445 9,460 27,906 

2012/2011 20,587 9,858 30,444 

2013/2012 23,465 10,722 34,187 

2014/2013 26,089 11,431 37,520 

2015/2014 29,858 12,068 41,926 

2016/2015 32,996 12,998 45,994 

2017/2016 38,398 15,874 54,272 

2018/2017 43,358 17,858 61,216 

2019/2018 49,135 19,841 68,976 

  
 
 

 
 
 
 

 إجمال   ممتلكات اشخاص  السنوات 

2009/2008 1,404 5,000 6,405 

2010/2009 1,978 4,542 6,520 

2011/2010 2,323 4,553 6,877 

2012/2011 2,521 5,382 7,903 

2013/2012 2,427 5,446 7,873 

2014/2013 3,518 6,987 10,505 

2015/2014 3,371 7,063 10,435 

2016/2015 5,253 9,414 14,667 

2017/2016 10,479 20,312 30,791 

2018/2017 13,823 24,153 37,976 

2019/2018 12,644 22,298 34,942 
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 إجمال   ممتلكات اشخاص  السنوات 

2009/2008 14,002 14,909 28,911 

2010/2009 16,711 15,000 31,711 

2011/2010 19,494 15,977 35,471 

2012/2011 22,110 16,574 38,684 

2013/2012 24,606 17,778 42,383 

2014/2013 28,399 20,183 48,582 

2015/2014 31,944 20,526 52,470 

2016/2015 36,453 23,989 60,442 

2017/2016 46,117 39,442 85,559 

2018/2017 54,420 44,938 99,358 

2019/2018 58,032 43,991 102,023 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 إجمال   ممتلكات اشخاص  السنوات 

2009/2008 155 769 924 

2010/2009 141 149 290 

2011/2010 38 475 513 

2012/2011 181 878 1,059 

2013/2012 228 582 811 

2014/2013 548 1,074 1,621 

2015/2014 774 1,271 2,045 

2016/2015 759 1,946 2,705 

2017/2016 1,685 3,060 4,745 

2018/2017 1,789 1,866 3,655 

2019/2018 1,925 2,803 4,728 
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ة لفروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات الم % لألقساطاالهمية النسبية   باشر

كات   الشر
ت 
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ل 
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ب
ط

 

 إجمال  

 ممتلكات

 مرص للتأمير  
2019 56.5 45.8 37.6 65.1 96.7 34.5 23.0 42.4 91.1 25.8 15.8 40.7 

2018 56.4 46.0 39.3 67.5 96.5 38.4 28.5 39.1 92.8 24.3 26.1 44.1 

قناة السويس 
 للتأمير  

2019 2.4 3.0 4.6 17.5 - 7.5 7.0 20.7 0.1 7.4 0.7 5.5 

2018 2.3 3.1 5.3 17.9 - 8.5 5.5 23.0 0.2 8.0 0.6 6.0 

 المهندس للتأمير  
2019 4.1 2.2 3.8 2.7 - 3.6 4.7 2.5 - 3.7 1.4 2.8 

2018 4.5 2.4 3.3 2.1 - 3.6 4.6 2.0 - 2.8 1.6 2.7 

 الدلتا للتأمير  
2019 2.1 1.8 1.7 0.6 - 4.6 4.2 3.5 - 1.7 1.4 2.4 

2018 2.0 2.1 2.2 0.9 - 4.9 2.0 2.7 - 1.5 0.9 2.1 

AIG    للتأمير 
2019 0.8 3.8 5.0 0.1 - 0.1 - 2.7 - 6.2 - 1.3 

2018 1.2 3.8 5.0 0.1 - 0.1 - 3.9 - 7.3 - 1.6 

ج   اي ج   
 مرص  - للتأمير  

2019 10.1 11.0 12.0 1.7 2.5 6.4 5.1 11.8 2.0 6.3 2.2 6.1 

2018 10.6 10.2 12.3 1.2 2.7 6.5 4.8 9.2 2.6 6.2 2.2 6.1 

المرصية لضمان  
 الصادرات

2019 - - - - - - - - - 0.4 - 0.0 

2018 - - - - - - - - - 0.4 - 0.1 
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 ممتلكات

الجمعية المرصية  
  للتأمير  

 التعاون 
2019 1.4 0.0 0.0 - - - - - - 7.3 - 1.1 

2018 1.0 0.0 0.0 - - - - - - 9.8 - 1.3 

 تشب للتأمير   
2019 1.0 1.3 0.5 - - - - 0.2 - 1.4 - 0.4 

2018 1.2 1.0 0.2 - - - - 0.1 - 1.5 - 0.4 

 رويال للتأمير  
2019 1.7 3.6 2.4 0.9 - 4.6 11.2 1.8 - 2.4 2.6 3.0 

2018 2.1 4.2 3.1 1.1 - 4.8 14.7 2.1 - 2.7 2.0 3.4 

 اليانز للتأمير   
2019 4.1 7.0 12.6 - - 10.0 2.2 2.6 - 4.8 4.2 4.9 

2018 4.3 7.7 13.9 - - 9.8 1.9 2.6 - 5.3 3.2 4.7 

بيت التأمير   
 السعودي   المرصي

2019 0.8 2.0 0.6 0.2 - 4.2 6.3 0.7 - 1.4 2.1 2.1 

2018 0.7 1.6 0.7 0.3 - 3.3 5.6 0.7 - 1.3 1.7 1.8 

 يجيبتإبوبا 
2019 - - - - - - - - - - 29.7 6.0 

2018 - - - - - - - - - - 33.6 6.2 

المرصية للتأمير   
 ممتلكات التكافل  

2019 4.3 1.0 1.8 3.0 - 3.1 4.1 0.5 6.6 18.6 0.1 4.5 

2018 4.1 1.5 1.6 1.1 - 3.3 4.1 0.7 3.5 17.6 0.0 4.1 

وثاق للتأمير   
 التكافل  

2019 0.6 1.4 1.5 0.0 - 5.2 5.7 0.6 - 0.7 2.4 2.2 

2018 0.6 1.2 1.2 - - 3.7 6.0 0.7 - 0.7 1.7 1.8 

روب لتأمينات  آ
 الممتلكات

2019 0.3 0.0 0.3 - - 0.5 4.8 0.0 - 0.1 2.8 1.0 

2018 0.4 0.1 0.3 - - 0.7 4.5 0.1 - 0.1 2.5 1.0 

 اسكان للتأمير  
2019 0.6 1.4 0.4 0.4 0.8 3.7 7.2 0.9 - 2.5 0.1 1.8 

2018 0.6 1.8 0.2 0.1 0.8 3.5 6.0 0.6 - 3.5 0.6 1.9 

طوكيو مارين  
ال تكافل  جيث 

2019 0.4 6.6 1.8 4.2 - 1.0 4.7 0.4 - 0.6 0.4 1.1 

2018 0.4 7.2 1.5 5.0 - 1.1 5.5 0.4 - 0.6 0.5 1.2 

أورينت للتأمير   
 ممتلكات التكافل  

2019 6.1 3.8 10.3 2.4 - 4.8 3.3 7.1 0.2 4.9 5.0 4.6 

2018 6.3 4.4 7.8 2.5 - 4.8 2.9 10.9 0.9 3.7 4.4 4.7 

 مرص - أكسا للتأمير  
2019 1.8 1.7 1.0 - - 2.6 - 1.1 - 2.3 22.5 5.8 

2018 1.1 1.0 0.9 - - 1.5 - 1.0 - 2.5 15.6 3.8 

 المتحدة للتأمير  
2019 0.0 - - - - 0.0 4.8 - - 0.0 0.0 0.3 

2018 0.0 0.0 0.1 - - 0.8 3.2 0.0 - 0.0 0.2 0.4 

 ميد جلف للتأمير  
2019 - - - - - - - - - - 6.5 1.3 

2018 - - - - - - - - - - 2.7 0.5 

مرص للتأمير   
 التكافل  

2019 0.8 2.6 2.1 1.2 - 3.0 1.7 0.5 - 1.2 0.0 1.2 

2018 0.2 0.8 0.9 0.1 - 0.7 - 0.2 - 0.2 0.0 0.2 

 ثروة للتأمير  
2019 0.0 0.0 0.0 - - 0.5 - 0.0 - 0.0 - 0.1 

2018 - - - - - - - - - - - - 

 السوق  إجمال  
2019 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2018 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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 لفروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات ةالمباشر  للتعويضات% االهمية النسبية 
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 ممتلكات

 مرص للتأمير  
2019  41.0   62.8  45.5  60.6  98.5   36.8   43.3   8.9  99.2  29.7   24.7   40.3  
2018  61.6   54.1  53.5  76.1   100   39.0   47.6   26.1  100   24.4   40.2   50.6  

قناة السويس 
 للتأمير  

2019  0.2   2.3   2.0   24.8   -   8.1   2.3   18.2   0.8   6.2   0.5   3.5  

2018  2.6   3.3   2.4   15.7   -   9.1   1.5   29.2   -   6.5   1.1   4.9  

 المهندس للتأمير  
2019  4.0   1.5   2.7   0.8   -   3.1   4.1   1.9   -   1.1   2.1   2.7  
2018  7.6   2.8   9.4   0.5   -   3.2   2.7   2.4   -   1.0   1.7   2.5  

 الدلتا للتأمير  
2019  0.1   1.3   1.1  0.0003   -   4.1   0.7   2.3   -   1.5   1.0   1.5  
2018  0.5   3.0   0.5  0.0005   -   5.0   0.1   1.4   -   1.2   1.3   2.0  

AIG    للتأمير 
2019  1.0   3.7   0.3   -   -   0.4   0.1   1.5   -   7.1   -   0.7  
2018  0.2   8.5   1.4   -   -   4.0   0.1   0.0   -   12.3   -   1.6  

  ج   اي ج   للتأمير  
 مرص  -

2019  1.5   5.3  10.1   0.02   -   7.4   5.5   17.0   -   7.8   3.5   4.3  

2018  1.6   2.2   9.5   2.0   -   6.9   4.4   33.0   -   8.1   1.4   4.6  

المرصية لضمان  
 الصادرات

2019  -   -   -   -   -   -   -   -   -   0.2   -   0.01  

2018  -   -   -   -   -   -   -   -   -   0.1   -   0.0  

الجمعية المرصية  
  للتأمير  

 التعاون 
2019  0.2   -   0.4   -   -   0.1   -   -   -   14.4  0.004  0.53  

2018  0.2   -   -   -   -  0.02   -   -   -   14.6   0.03   0.47  

 تشب للتأمير  
2019  0.2   0.4   -   -   -   -   -   0.02   -   1.7   -   0.1  
2018  1.2   0.5   0.9   -   -   -   -   0.8   -   0.1   -   0.2  

 رويال للتأمير  
2019  2.6   5.6   5.6   0.2   -   4.6   12.0   0.4   -   1.3   2.3   3.1  
2018  1.1   5.2   4.1   -   -   4.8   12.6   0.4   -   1.7   1.7   3.2  

 اليانز للتأمير   
2019  46.1   4.8   7.0   -   -   8.7   1.0   1.7   -   2.0   3.2   15.3  
2018  9.7   6.2   6.1   -   -   7.8   0.5   0.8   -   11.5   3.2   4.4  

بيت التأمير   
 السعودي   المرصي

2019  0.2   0.2   0.0   -   -   3.0   6.6   0.5   -   1.3   2.0   1.7  

2018  1.3   0.5   0.1   1.2   -   2.7   6.7   0.8   -   0.8   1.4   1.9  

 يجيبتإبوبا 
2019  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   23.5   6.0  
2018  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   26.4   8.1  

المرصية للتأمير   
 ممتلكات التكافل  

2019  2.2   1.4   2.3   0.9   -   3.7   5.4   0.3   -   19.0   0.1   2.4  

2018  5.9   1.3   0.8   4.5   -   4.2   6.2   0.1   -   12.1   0.0   2.6  

وثاق للتأمير   
 التكافل  

2019  0.1   0.05   1.6   -   -   3.6   3.6   0.7   -   0.6   2.5   1.8  

2018  0.1   0.02   1.6   -   -   2.7   3.3   0.2   -   0.3   1.9   1.6  

روب لتأمينات  آ
 الممتلكات

2019  0.0   -   -   -   -   0.7   2.4   -   -   0.04   2.9   1.0  

2018  0.3   -   0.1   -   -   0.6   1.9   -   -   0.03   2.4   1.1  

 اسكان للتأمير  
2019  0.0   0.1   0.6   -   1.5   4.7   4.3   0.1   -   3.3   0.3   1.6  
2018  0.4   2.5   0.0   -   -   2.7   4.1   0.2   -   2.1   0.6   1.4  

طوكيو مارين  
ال تكافل  جيث 

2019  0.0   3.9   0.6   -   -   1.1   3.7   0.1   -   0.2   0.5   0.6  

2018  0.1   6.4   4.4   -   -   1.3   3.6   0.05   -   0.8   0.5   1.0  

أورينت للتأمير   
 ممتلكات  - التكافل  

2019  0.4   4.2  18.6  12.7   -   4.5   4.1   38.5   -   1.3   3.8   4.2  

2018  5.5   2.2   5.1   0.04   -   3.5   4.1   4.1   -   0.9   3.7   3.2  
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 إجمال  

 ممتلكات

-   أكسا للتأمير  
 مرص 

2019  0.3   0.7   1.0   -   -   2.9   -   7.7   -   1.0   20.8   6.4  

2018  0.3   1.4   -   -   -   0.6   -   0.6   -   1.6   12.1   4.0  

 المتحدة للتأمير  
2019  -   -  0.01   -   -   0.8   0.8   -   -   -   0.1   0.3  
2018  -   -   0.1   -   -   1.7   0.7   -   -   -   0.3   0.6  

 ميد جلف للتأمير  
2019  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   6.2   1.6  

2018  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   0.1   0.03  

مرص للتأمير   
 التكافل  

2019  0.01   1.7   0.8   0.01   -   1.7   0.03   0.1   -   0.3   0.0   0.4  

2018  -   0.02   -   -   -   0.1   -   -   -  0.002  0.002   0.024  

 ثروة للتأمير  
2019  -   -   -   -   -   0.04   -   -   -   -   -   0.01  
2018  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

 السوق  إجمال  
2019  100   100   100   100   100   100   100   100   00   100   100   100  
2018  100   100   100   100   100   100   100   100  100   100   100   100  

 

 
 
 
 

 الفروع

2018/2019 

 معدل االحتفاظ
معدل عموالت إعادة  

 التأمير  الصادر  
معدل المرصوفات العمومية  

 واالدارية  
معدل العموالت  
 وتكاليف االنتاج  

معدل  
 الخسائر  

% % % % % 

 74.9 22 7.2 22.2 45.5 حريق

 23.4 19.7 13.5 28.8 53 بحري 

 19.4 23.9 17.5 38.6 69.4 داخل  

 21 12.2 11.3 26.7 56.4 سفن 

ان  10.1- 9.3 5.7 9.8 18 طثر  

 57.9 28.8 11.3 28.8 90 تكميل   

 18.2 24.8 22.5 30.3 88.1 اجباري

 102.5 15.4 7.7 25.9 20.7 هندس  

ول   85.9 11.9 4.4 14.9 38.4 بث 

 40.1 22.4 11.2 28.4 60.2 حوادث

 72.2 14.7 6.8 18.3 71.2 طب   

 58 19.9 9.3 21.9 59.8 اإلجمال  
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 2019/2018 2018/2017 2017/2016 2016/2015 2015/2014 البيان 

  

 مرص للتأمير  

 63.9 61 63.4 61.4 57.7 معدل االحتفاظ

 14.7 15.4 16.9 21.9 17.5 معدل عموالت اعادة التامير  الصادر  

 8.6 9.9 9.2 12.6 10.7 معدل المرصوفات العمومية واالدارية  

 18.9 19.2 20.1 27.4 17.9 معدل العموالت وتكاليف االنتاج  

 61.5 61.2 41.6 41.6 59 معدل الخسائر  
  

قناة السويس 
 للتأمير  

 54.3 53.1 50.2 57.8 55.3 معدل االحتفاظ

 28.8 26.5 21.8 33.4 26.2 معدل عموالت اعادة التامير  الصادر  

 15.8 13.8 13.6 17.6 18 معدل المرصوفات العمومية واالدارية  

 25.5 23.8 22.2 28.8 25.2 معدل العموالت وتكاليف االنتاج  

 41.9 51 50.8 50.8 45.8 معدل الخسائر  
  

المهندس  
 للتأمير  

 42.4 46.3 59 58.5 60.2 معدل االحتفاظ

 30.4 29.6 24.5 32.3 32 معدل عموالت اعادة التامير  الصادر  

 12 10.8 13 17.3 15.2 معدل المرصوفات العمومية واالدارية  

 26.6 28.3 29.7 39.6 27.3 معدل العموالت وتكاليف االنتاج  

 41.6 40.6 45.4 45.4 55.8 معدل الخسائر  
   

 الدلتا للتأمير  

 69.5 69.1 64.4 61.9 61.1 معدل االحتفاظ

 29.7 32.5 31.6 35 27.9 معدل عموالت اعادة التامير  الصادر  

 11.9 14.3 15.4 18.3 17 معدل المرصوفات العمومية واالدارية  

 26.5 25 24.6 29.2 22.9 معدل العموالت وتكاليف االنتاج  

 47.9 50.2 49.2 49.2 47.7 معدل الخسائر  
 

AIG     مرص 

 33.5 26.3 42.7 23.6 27.7 معدل االحتفاظ

 27.3 29.3 35.6 34.7 33.6 معدل عموالت اعادة التامير  الصادر  

 31.4 32.1 23.4 30.6 19.1 معدل المرصوفات العمومية واالدارية  

 10.9 20 21.2 27.7 20.2 معدل العموالت وتكاليف االنتاج  

 4.8- 70.4 50.6 50.6 49.9 معدل الخسائر  
  

  -ج   اي ج   
 مرص 

 37.4 38.4 40.9 48.4 51.4 معدل االحتفاظ

 27.8 25.4 27.2 43.7 29.8 معدل عموالت اعادة التامير  الصادر  

 9.1 8 8.4 11.8 9.3 معدل المرصوفات العمومية واالدارية  

 16.9 16.2 16.6 23.3 18.7 معدل العموالت وتكاليف االنتاج  

 59.2 57.6 56.2 56.2 49.1 معدل الخسائر  
  

المرصية لضمان  
 الصادرات

 50 50 50 50.1 50.5 معدل االحتفاظ

 37.5 33 47 81.6 39 معدل عموالت اعادة التامير  الصادر  

 44.3 41.5 50.7 87.8 67.3 معدل المرصوفات العمومية واالدارية  

  -   -   -   -   -  معدل العموالت وتكاليف االنتاج  

 4- 1.3- 174.8 174.8 1.1 معدل الخسائر  
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 2019/2018 2018/2017 2017/2016 2016/2015 2015/2014 البيان 
  

الجمعية  
  المرصية للتامير  

  
 التعاون 

 42.1 46.2 41.8 44.7 45.8 معدل االحتفاظ

 40.6 39.5 56.3 79.3 31.7 معدل عموالت اعادة التامير  الصادر  

 20.2 13.9 19.5 26.1 39 معدل المرصوفات العمومية واالدارية  

 10.9 6.6 5.1 6.9 0.8 معدل العموالت وتكاليف االنتاج  

 44.9 42.7 17.7 17.7 140.1 معدل الخسائر  
  

  -تشب للتأمير  
 مرص 

 17.4 17 16.1 25.3 29 معدل االحتفاظ

 21.5 17.6 8.7 11.1 23.1 معدل عموالت اعادة التامير  الصادر  

 11 12.8 11.5 13.1 9.9 معدل المرصوفات العمومية واالدارية  

 11.6 13.4 4.7 5.3 23 معدل العموالت وتكاليف االنتاج  

 6.2 26.3 3 3 19.3 معدل الخسائر  
 

 رويال للتأمير  

 64.7 69.2 69.9 73.5 70.4 معدل االحتفاظ

 25.6 26.4 27.2 41.2 23.9 معدل عموالت اعادة التامير  الصادر  

 21.6 20.8 18.1 24.1 19 معدل المرصوفات العمومية واالدارية  

 18.9 18.9 16.8 22.4 13.3 معدل العموالت وتكاليف االنتاج  

 47.8 54.5 62.3 62.3 54.3 معدل الخسائر  
  

  -للتأمير    اليانز 
 مرص 

 75.9 63.6 59.7 56.4 62 معدل االحتفاظ

 13.5 15.5 14.7 21.5 17 معدل عموالت اعادة التامير  الصادر  

 9.6 10.2 12.7 20.1 17.7 معدل المرصوفات العمومية واالدارية  

 23.8 19.6 18.6 29.5 18.4 معدل العموالت وتكاليف االنتاج  

 50.8 44.6 46.9 46.9 50.4 معدل الخسائر  
  

بيت التامير   
المرصي  
 السعودي

 79.2 77.4 73.5 82.3 76.7 معدل االحتفاظ

 32.2 30.5 24.2 37.1 28.5 معدل عموالت اعادة التامير  الصادر  

 5.8 6.5 8.5 8.7 6.2 معدل المرصوفات العمومية واالدارية  

 30.5 30.5 25.8 26.5 24.9 معدل العموالت وتكاليف االنتاج  

 47.1 44.4 62.5 62.5 49.7 معدل الخسائر  
 

 بوبا ايجيبت

 50.3 46.1 37.3 41.2 48.4 معدل االحتفاظ

 25.1 28.9 28.7 47 29.5 معدل عموالت اعادة التامير  الصادر  

 5.8 4.9 5.8 8.9 4.8 معدل المرصوفات العمومية واالدارية  

 19.8 26.9 18.8 28.9 21.4 معدل العموالت وتكاليف االنتاج  

 50.8 49 40.9 40.9 53.5 معدل الخسائر  
 

المرصية للتأمير   
التكافل   
 ممتلكات 

 36.6 43.1 39.2 32.8 22.9 معدل االحتفاظ

 30.8 25.8 22.6 28.6 21 معدل عموالت اعادة التامير  الصادر  

 5.6 4.4 6.5 9.1 4.6 معدل المرصوفات العمومية واالدارية  

 17.3 16.4 18.7 26.2 16.3 معدل العموالت وتكاليف االنتاج  

 60.1 66.4 50.3 50.3 47.5 معدل الخسائر  
  

 78.9 78.7 74.3 69.7 62.7 االحتفاظمعدل 

 32.8 35.5 41.9 54.1 28 معدل عموالت اعادة التامير  الصادر  
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 2019/2018 2018/2017 2017/2016 2016/2015 2015/2014 البيان 

وثاق للتأمير   
 التكافل  

 9.3 10.7 12.1 18.4 14.4 معدل المرصوفات العمومية واالدارية  

 24.2 23.3 21.6 32.9 21.8 معدل العموالت وتكاليف االنتاج  

 55 51.7 45.2 45.2 52.7 معدل الخسائر  
 

روب لتأمينات  آ
 الممتلكات

 71.1 73.2 72.3 72.9 65.7 معدل االحتفاظ

 6.5 7.6 10.9 14.8 6.5 معدل عموالت اعادة التامير  الصادر  

 17.2 18.8 15.1 20.1 14.9 معدل المرصوفات العمومية واالدارية  

 23.6 21.8 20.5 27.3 15.3 معدل العموالت وتكاليف االنتاج  

 47.6 41.1 49.3 49.3 61.4 معدل الخسائر  
 

 اسكان للتأمير  

 36.1 39 42.7 36.8 78.9 معدل االحتفاظ

 30.6 28.2 30.5 35.8 29.6 معدل عموالت اعادة التامير  الصادر  

 8.4 7.9 10.7 13.9 11.1 معدل المرصوفات العمومية واالدارية  

 27 25.5 24.8 32.2 24.8 معدل العموالت وتكاليف االنتاج  

 59.1 53.1 42.9 42.9 57.1 معدل الخسائر  
 

طوكيو مارين  
ال تكافل  جيث 

 49.7 50.6 66.1 64.1 58.4 معدل االحتفاظ

 22.7 21 23.3 33.8 24.4 معدل عموالت اعادة التامير  الصادر  

  -   -   -   -  14.8 معدل المرصوفات العمومية واالدارية  

 24.4 20.1 22 33.8 17.7 معدل العموالت وتكاليف االنتاج  

 65.9 50.8 58.4 58.4 51.3 معدل الخسائر  
 

أورينت للتأمير   
  - التكافل  
 ممتلكات 

 38.3 35.8 30.9 36.3 41.7 معدل االحتفاظ

 22.1 21.8 20.4 35.6 25.3 معدل عموالت اعادة التامير  الصادر  

  -   -   -   -   -  معدل المرصوفات العمومية واالدارية  

 19.7 17.9 17.3 27.8 17 معدل العموالت وتكاليف االنتاج  

 49 53.3 51 51 60.7 معدل الخسائر  
 

-   أكسا للتأمير  
 مرص 

 87.8 88.4 84.2  -   -  معدل االحتفاظ

 24.5 28.1 29.1  -   -  معدل عموالت اعادة التامير  الصادر  

 4.1 9.3 12.8  -   -  معدل المرصوفات العمومية واالدارية  

 16.2 16.4 14.6  -   -  معدل العموالت وتكاليف االنتاج  

 78.2 76.8 76.4  -   -  معدل الخسائر  
  

 المتحدة للتأمير  

 97.4 92.2 91.8  -   -  االحتفاظمعدل 

 0.1- 4.6 2.1  -   -  معدل عموالت اعادة التامير  الصادر  

 42.2 57.7 34.5  -   -  معدل المرصوفات العمومية واالدارية  

 19.1 22.5 21.3  -   -  معدل العموالت وتكاليف االنتاج  

 54.7 89.1 54.3  -   -  معدل الخسائر  
  

جلف  ميد 
 للتأمير  

 100 100  -   -   -  معدل االحتفاظ

  -   -   -   -   -  معدل عموالت اعادة التامير  الصادر  

 13.8 6.1  -   -   -  معدل المرصوفات العمومية واالدارية  

 9.4 11.7  -   -   -  معدل العموالت وتكاليف االنتاج  
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 2019/2018 2018/2017 2017/2016 2016/2015 2015/2014 البيان 

 81.1 40.3  -   -   -  معدل الخسائر  
 

مرص للتأمير   
 التكافل  

 31.4 30.5  -   -   -  معدل االحتفاظ

 30.3 31  -   -   -  معدل عموالت اعادة التامير  الصادر  

 13.3 17.2  -   -   -  معدل المرصوفات العمومية واالدارية  

 26.7 27  -   -   -  معدل العموالت وتكاليف االنتاج  

 36.4  -   -   -   -  معدل الخسائر  
 

 ثروة للتأمير  

 93.6  -   -   -   -  معدل االحتفاظ

 16.1  -   -   -   -  معدل عموالت اعادة التامير  الصادر  

 18.3  -   -   -   -  معدل المرصوفات العمومية واالدارية  

 16.9  -   -   -   -  معدل العموالت وتكاليف االنتاج  

 33.1  -   -   -   -  معدل الخسائر  
 

 السوق 

 59.8 57.3 57.5 55.2 51.6 معدل االحتفاظ

 21.9 21.2 21.8 21.9 21 معدل عموالت اعادة التامير  الصادر  

 9.3 10 10.1 11.4 10.8 معدل المرصوفات العمومية واالدارية  

 19.9 20 19.8 18.9 17.7 معدل العموالت وتكاليف االنتاج  

 58 57.9 45.9 56.2 56.7 معدل الخسائر  
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كات   الشر
ة  ة  األقساط المباشر  التعويضات المباشر

2018/2017 2019/2018 2018/2017 2019/2018 

 3,178 2,989 4,403 3,974 مرص لتأمينات الحياة 

 263 282 604 416 قناة السويس لتأمينات الحياة

 73 73 106 92 المهندس لتأمينات الحياة

 133 102 216 287 الدلتا لتأمينات الحياة

 1,608 1,481 2,855 2,374 متاليف لتأمينات الحياة 

 977 883 2,000 1,599 مرص-اكسا لتأمينات الحياة

 1,376 1,256 3,120 1,978 مرص -لتأمينات الحياة   اليانز 

 179 149 672 501 كيو ان ن  األهل لتأمينات الحياة

 93 63 252 228 تشب لتأمينات الحياة

 gig 415 658 252 323حياة     التكافل  المرصية للتأمير  

 32 28 42 34 تكافل   طوكيو مارين فاميل

 11 7 62 54 أروب للتأمير  عل الحياة 

 92 71 207 125 اللبنانية السويشية للتكافل العائل  

 12 5 107 88 المرصية اإلماراتية 

 - - 3 - ثروة لتأمينات الحياة 

 8,352 7,640 15,308 12,165 اإلجمال  
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كات   الشر

معدل التكلفة 
 اإلنتاجية% 

معدل التكلفة 
 اإلدارية% 

التكلفة معدل 
 الكلية% 

معدل  
 االستثمار% 
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 12.4 12.8 31.4 30.9 11.2 12.4 75.6 43.1 مرص لتأمينات الحياة

 15.1 15.1 27.8 32.1 7.8 9.2 209.3 172.9 قناة السويس لتأمينات الحياة 

 21.3 19.4 36.7 32.2 30.1 25.3 131.6 111.7 المهندس لتأمينات الحياة 

 16.8 16.5 24.9 24 10.6 7.8 86.8 22.3 الدلتا لتأمينات الحياة

 11 13.7 16.4 15.7 8 8.1 103.5 94.3 متاليف لتأمينات الحياة

 9.5 16.2 24.7 21.6 8.9 7.1 40.4 37.7 مرص -اكسا لتأمينات الحياة

 9.1 18.1 24 23.8 4.6 6 52.7 41.4 مرص   -اليانز لتأمينات الحياة 

 12.5 12.4 13 14.2 5.5 6 15.2 17.3 كيو ان ن  األهل لتأمينات الحياة

 15.3 16.2 52.4 58.5 24.2 24.2 115.5 5.4 تشب لتأمينات الحياة 

 gig 55.5 55.4 6.9 5.6 30.5 26.6 14.7 13.5حياة    التكافل  المرصية للتأمير  

 14.4 14.2 38.5 44.4 27.2 32.3 135.1 276.9 تكافل  طوكيو مارين فاميل

 15.3 16 58.1 59.1 29.9 29.4 62.8 67.8 أروب للتأمير  عل الحياة

 9.9 16.8 34.1 37.4 32.3 36.1 5.9 6.8 اللبنانية السويشية للتكافل العائل  

 14.1 8.8 20.7 15.9 20.7 15.9 0 - المرصية اإلماراتية

 - - 53.7 - 39.8 - 2.6 - ثروة لتأمينات الحياة 

 11.6 14.5 34.5 31.5 19 16.2 78 68.1 اإلجمال  

 
 معدل التكلفة االنتاجية = العموالت وتكاليف االنتاج: األقساط التجارية الجديدة

 واالدارية: جملة األقساط المباشرةمعدل التكلفة االدارية = المصروفات العمومية 
 معدل التكلفة الكلية = )العموالت وتكاليف االنتاج   المصروفات العمومية واالدارية( : جملة األقساط المباشرة

)احتياطي أول المدة   احتياطي اخر   معدل االســتثمار = ضــعف )صــافى الدخل من االســتثمار  دخل االســتثمار من الوثائق المرتبطة بوحدات اســتثمارية( :
 صافى الدخل من االستثمار( -المدة 

 بعض القيم جاءت نتيجتها غير منطقية نتيجة تعديل معايير المحاسبة المصرية وتطبيق التعديل ألول مرة
ــت على معالجة الوثا ــبة والتي نص ــى مع معايير المحاس ــتثمار لتتماش ــاب العائد على االس ــتثمارية في الميزانية  تم تعديل معادلة حس ئق المرتبطة بوحدات اس

 واإليضاحات المتممة واستبعاد قيمهم من حساب اإليرادات والمصروفات
 االحتياطي الحسابي وصافي الدخل من االستثمار في معادلة معدل االستثمار يشمالن الوثائق المرتبطة بوحدات استثمارية
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كات   الشر

متوسط عدد 
السارية  الوثائق 

 )باأللف(

معدل  
 الوفاء % 

معدل الوفاة  
  األلف(

 
 )ف

معدل  
داد %  االسث 

معدل االلغاء 
% 

2
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2
0
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0
1
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 4.67 4.46 3.35 3.07 1.95 2.02 2.48 2.77 1,098 1,019 مرص لتأمينات الحياة

 10.31 10.11 0.68 0.64 1.69 1.10 0.37 0.56 34 25 قناة السويس لتأمينات الحياة 

 2.83 2.96 2.47 2.47 5.25 3.95 5.22 4.93 5.9 6.1 المهندس لتأمينات الحياة 

 9.70 8.78 2.29 3.05 1.50 3.91 1.55 1.50 18 15 الدلتا لتأمينات الحياة

 5.94 6.43 2.98 3.29 2.26 2.33 0.13 0.13 51 45 لتأمينات الحياة  متاليف

 1.96 2.30 5.43 5.98 0.91 0.84 0.77 0.45 143 126 مرص -اكسا لتأمينات الحياة

 3.26 3.42 9.79 11.34 1.32 1.59 0.34 0.31 232 181 مرص   -اليانز لتأمينات الحياة 

 3.65 5.12 2.02 2.17 1.76 1.74 - - 123 112 األهل  لتأمينات الحياة كيو ان ن  

 17.63 18.76 4.31 3.20 2.64 1.92 - - 29 28 تشب لتأمينات الحياة 

 التكافل  حياة   
 gig 16 22 - - 0.56 0.81 3.07 2.04 9.72 9.22المرصية للتأمير 

 3.33 3.97 6.61 5.68 1.51 2.28 0.56 1.21 4.0 4.4 تكافل  طوكيو مارين فاميل

 17.88 10.95 3.13 2.70 2.64 0.49 - - 6.8 6.1 أروب للتأمير  عل الحياة

 8.75 12.69 1.67 1.46 2.09 - - - 3.3 2.0 اللبنانية السويشية للتكافل العائل  

 1.31 9.19 0.02 - 0.95 3.46 - - 5.3 3.5 المرصية اإلماراتية

 11.78 - - - - - - - - - لتأمينات الحياة ثروة 

 4.70 4.75 4.18 4.27 1.78 1.84 1.69 1.84 1,775 1,590 اإلجمال  
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 القوائم املالية لالحتاد املصري للتأمني 
 
 .30/6/2019قائمة المركز المالي لالتحاد المصري للتأمين عن السنة المالية المنتهية في  .1

 . 30/6/2019قائمة اإليرادات والمصروفات عن الحساب الجاري العام عن السنة المالية المنتهية في  .2

 . 30/6/2019قائمة اإليرادات والمصروفات عن حساب الوقاية من الحريق عن السنة المالية المنتهية في  .3

 .30/6/2019قائمة اإليرادات والمصروفات عن حساب مشروع المائة كتاب تأمين عن السنة المالية المنتهية في  .4

 . 30/6/2019لية المنتهية في قائمة اإليرادات والمصروفات عن حساب ملتقى شرم الشيخ عن السنة الما .5

السنة   .6 السيارات عن  اإلجباري على  للتأمين  اإلدارية  المصاريف  والمصروفات عن حساب مشروع  اإليرادات  قائمة 

 .30/6/2019المالية المنتهية في 

الية  قائمة اإليرادات والمصروفات عن حساب الطباعة المؤمنة لوثائق التأمين اإلجباري على السيارات عن السنة الم .7

 . 30/6/2019المنتهية في 

 .  30/6/2019أهم المؤشرات المستخلصة من القوائم المالية لالتحاد عن السنة المالية المنتهية في  .8

 .2019/2020الموازنة التقديرية لالتحاد عن السنة المالية  .9

 . 2019/2020المالمح الرئيسية للموازنة التقديرية لالتحاد عن السنة المالية  .10
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 2019يونيو   30قائمة المركز المالي لالتحاد المصري للتأمين في  (1
 

      

   30/6/2019  30/6/2018 

 جنيه مصري  جنيه مصري   

      األصــــول

      أصول غير متداولة 

 2854763  3,047,783   أصول ثابتة 

 76,470,890  41,518,786   شهادات استثمار لدى البنوك 

 1,481,904  1,486,757   استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

 80,807,557  46,053,326   إجمالي األصول غير المتداولة
      

      أصول متداولة 

 2051,000  47,850,000   شهادات استثمار لدى البنوك 

 2122049  -   أذون خزانة 

 82,287  81,705   وتعريفات تأمين مخزون كتب 

 1,327,694  1,634,114   المستحق على الشركات األعضاء 

 1,561,564  2,093,458   مدينون وأرصدة مدينة أخرى 

 6,661,100  5,981,891   نقدية وارصدة لدى البنوك 

 13,805,696  57,641,168   األصول المتداولة  إجمالي 

 94,613,253  103,694,494   األصول  إجمالي 

      والتزامات عام  احتياطي

 31,047,642  32,268,753   العام   االحتياطي

      متداولة  التزامات

 62,556,786  65,027,041   أرصدة حسابات أخرى باالتحاد  صافي

 1,008,825  6,398,700   دائنون وأرصدة دائنة أخرى 

 63,565,611  71,425,741   المتداولة  االلتزامات إجمالي 

 94,613,253  103,694,494   وااللتزامات العام   االحتياطي إجمالي 

 . 12/2019/ 23المنعقد بتاريخ ( 443)للتأمين رقم  المصرياجتماع مجلس إدارة االتحاد  فيتم إقرارها *

 

 



[ 

 2019التقرير السنوي   222

 

 قائمة اإليرادات والمصروفات عن الحساب الجاري العام   (2
 2019يونيو  30عن السنة المالية المنتهية في 

 

 

 

 السنة المالية   السنة المالية    

 المنتهية في   المنتهية في    

    30/6/2019  30/6/2018 

 مصريجنيه    
 

 مصريجنيه 

 لالتحادتمويل الموازنة التقديرية  فيالشركات األعضاء  اشتراكات
  

9,738,254  6,169,090 

 رسوم انضمام الشركات الجديدة لعضوية االتحاد 
  

200,000  200,000 

 مصروفات مقر االتحاد  فيللتأمين  العربيمساهمة االتحاد العام 
  

60,000  60,000 

 لدى البنوك   فوائد شهادات استثمار –  استثماراتإيرادات 
  وسندات خزانة واذون

3,367,768  1,716,685 

 -  1,223,778  فائض ملتقى شرم الشيخ االول

 إيـرادات متنوعـة 
  

196,476  11,645,275 

 اإليرادات  إجمالي
  

14,786,276  19,791,050 

 يخصم: 
  

   

 383,450  506,900   اللجان الفنية ألعضاءمصروفات انتقال 

 الزراعية التأميناتمصروفات ندوة 
  26,927  - 

 5,826,765  9,226,077   حكمها فياألجور والمرتبات وما 

 1,912,949  2,706,620   مصروفات عمومية وإداريــة 

 إهالك أصـول ثابتـة 
  

457,919  335,877 

 التبرعات 
  

-  1,000 

 التامين بمصردعم معهد 
  

200,000  235,225 

 فروق ترجمة أرصدة األصول وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية
  

440,722  413,847 

 المصروفات  إجمالي
  

13,565,165  9,109,113 

 العام( االحتياطياإليرادات عن المصروفات )مرحل إلى  فيالزيادة 
  

1,221,111  10,681,937 
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 الحريق   الوقاية من قائمة اإليرادات والمصروفات عن حساب  (3
 2019/ 6/ 30 في عن السنة المالية المنتهية  

 

 30/6/2019  30/6/2018 

 جنيه مصري  جنيه مصري 

 3,531,754  4,116,455 إيرادات استثمارات لدى البنوك 

    يخصم: 
 (3,116)  (3,003) عموالت بنكية 

 3,528,638  4,113,452 اإليرادات عن المصروفات الزيادة في 
 قائمة اإليرادات والمصروفات عن حساب مشروع المائة كتاب تأمين   (4

 2019/ 6/ 30 في عن السنة المالية المنتهية  
 

 30/6/2019  30/6/2018 

 جنيه مصري  جنيه مصري 

 31,992  5,648 لدى البنوك– استثماراتإيرادات 

 6,040  8,040 تامينإيرادات كتب 

  يخصم: 
 

 

 (340)  (265) مصروفات بنكية 

 37,692  13,423 اإليرادات عن المصروفات  فيالزيادة 
 قائمة اإليرادات والمصروفات عن حساب ملتقى شرم الشيخ    (5

 2019/ 6/ 30 في عن السنة المالية المنتهية  
 

 30/6/2019  30/6/2018 

 جنيه مصري  جنيه مصري 

 -  7,530,074 ايرادات الملتقى إجمالي

    يخصم: 
   6,293,806 إجمالي مصروفات الملتقى 

 -  1,223,778 فائض المؤتمر  –المحول لحساب الجاري العام 

 -  12,490 الزيادة في اإليرادات عن المصروفات 
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 على السيارات اإلجباريحساب المصاريف االدارية للتأمين قائمة اإليرادات والمصروفات عن  (6
 2019/ 6/ 30 في عن السنة المالية المنتهية  

 

 
30/6/2019  30/6/2018 

 جنيه مصري  جنيه مصري 

 4,089,286  3,939,881 اشتراكات الشركات

 4,398,175  4,716,889 إيرادات استثمارات 

 8,487,461  8,656,770 اإليرادات  إجمالي

    يخصم المصروفات 

 1,851  1,506 مصروفات بنكية 
 -  9,123,496 الحملة االعالنية 

 -  35,998 نشر واعالن

 -  15,540 ت المبرمجين أمكاف 

 -  105,939 تشجيعية للعاملين بوحدة االستعالمات  مكافأة

 587,638  887,756 مرتبات العاملين بوحدة االستعالمات
 63,347  111,206 التأمينات االجتماعية فيحصة االتحاد 

 375  680 متنوعةمصروفات 

 38,620  42,006 مصروفات تليفون ونت 
 691,831  10,324,127 المصروفات  إجمالي

 7,795,630  (1,667,357) اإليرادات عن المصروفات  في  النقص(الزيادة / )
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 على السيارات   اإلجباريقائمة اإليرادات والمصروفات عن حساب الطباعة المؤمنة لوثائق التأمين  (7
 2019/ 6/ 30 في عن السنة المالية المنتهية  

 

 30/6/2019  30/6/2018 

 جنيه مصري  جنيه مصري 

 6,509,335  4,166,450 اشتراكات الشركات لطباعة الوثائق المؤمنة 

 6,509,335  4,166,450 اإليرادات إجمالي 

    يخصم المصروفات 
 6,509,335  4,166,450 طباعة الوثائق المؤمنة لدى مطابع الشرطة

 2,152  1,753 مصروفات بنكية 

 6,511,487  4,168,203 المصروفات  إجمالي

 (2,152)  (1,753) اإليرادات عن المصروفات  في النقص()
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 أهم المؤشرات المستخلصة من القوائم المالية لالتحاد   (8
 30/6/2019 في عن السنة المالية المنتهية  

 

 اآلتي:  فيمن واقع القوائم المالية المشار إليها يمكن إبراز أهم األرقام والمؤشرات 

  30/6/2019 فينية الميزا أوال:

 جنيه تعادل 9,081,241جنيه بزيادة قدرها  94,613,253مبلغ جنيه مقابل   103,694,494ميزانية االتحاد   ماليإجبلغ  .1

9.60%. 

 %. 6,76  جنيه تعادل193,020بزيادة قدرها      2,854,763جنيه مقابل مبلغ    3,047,783االصول الثابتة مبلغ    صافيبلغ   .2

البنوك  صافيبلغ   .3 المتداولة )شهادات استثمار لدى  المتداولة وغير  المالية  واستثمارات محتفظ بها حتى  االستثمارات 

 % 10.63  يعادل  جنيه  8,729,698    جنيه بزيادة قدرها   82,125,845  مقابل مبلغ  90,855,543االستحقاق( مبلغ  تاريخ  

 مرجعه زيادة قيمة االستثمارات. 

   .الشهادات فيجنيه مرجعه إعادة استثمارها  2,122,049جنيه مقابل مبلغ  "صفر"مبلغ بلغ رصيد أذون الخزانة  .4

 بزيادة قدرهــا جنيه    1,327,694مبلغ  جنيه مقــابل    1,634,114مبلغ  المستحق على الشركات األعضاء    إجماليبلغ   .5

 .%23.08جنيــه تعـــــادل  306,420

قــدرهـــا  بزيادة      1,561,564جنيه مقـــابل مبلغ      2,093,458مبلغ  المدينة األخرى    واألرصدةبلغ صافــى المدينين   .6

 .%34.06تعادل جنيه  531,894

جنيه    1,221,111قدرها      جنيه بزيادة  31,047,642مبلغ  جنيه مقابل  32,268,753لالتحاد  بلغ رصيد االحتياطي العام   .7

 . %3.93يعادل 

مبلغ   .8 الحريق  من  الوقاية  حساب  رصيد  مبلغ    31,204,084بلغ  مقابل  بزيادة  27,090,632جنيه  قدرهــا   جنيه 

 .%15.18جنيــــه تعـادل  4,113,452

 13,423بزيادة قدرها  جنيه    331,689جنيه مقابل مبلغ    345,  112بلغ رصيد حساب مشروع مائة كتاب تأمين مبلغ   .9

   .% 4.04جنيه يعادل 

للتأمين   .10 اإلدارية  المصروفات  حساب  رصيد  مبلغ    اإلجباريبلغ  السيارات  مبلغ  908,459,33على  مقابل   جنيه 

 .% 4.75يعادل جنيه   1,667,357 جنيه بنقص قدره   35,127,265

 جنيه.  5,447على السيارات مبلغ  اإلجباريبلغ رصيد حساب الطباعة المؤمنة لوثائق التأمين  .11

 جنيه.  12,490بلغ رصيد حساب ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين مبلغ  .12

 2018/2019العام عن السنة المالية  الجارياإليرادات والمصروفات عن الحساب  ثانياً: قائمة

 جنيه بنقص 19,791,050جنيه مقابل    14,786,276مبلغ    2018/2019بلغت جمله إيرادات اإلتحاد عن السنة المالية   -أ 
 جنيه. 5,004,774قدره 

ــات األعضاء  .1 ــ ــ ــابل مبلغ   9,738,254مبلغ  بلغت جمله اشتراكات الشرك ــ ــ جنيه بزيادة   6,169,090جنيه مق
  .% 57.86 جنيه يعادل 3,569,164قــدرهــا  

بزيادة    جنيه 1,716,685جنيه مقابل   3,367,768مبلغ   باالتحادبلغت جمله إيرادات االســتثمارات الخاصــة  .2
 .% 96.18جنيه تعادل  1,651,083قدرها 
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ائض ملتقى شـــــرم الشـــــيخ األول   .3 ه ـف ل مبلغ  1,420,254المتنوـعة مبلغ    واإليراداتبلـغت جمـل اـب ه مـق   جنـي
 .  جنيه 10,225,021 جنيه بنقص قدره 11,645,275

جنيه    9,109,113جنيه مقابل    13,565,165مبلغ    2018/2019كما بلغت جملة مصروفات اإلتحاد عن السنة المالية   -ب
 جنيه.  4,456,052بزيادة قدرها 

بزـيادة  جنـيه   5,826,765مبلغ جنـيه مـقاـبل   9,226,077  حكمـها مبلغ  فيبلـغت جمـله األجور والمرتـبات وـما   .1
 جنيه.  3,399,312   قدرها 

قدرها بزيادة    جنيه 1,912,949جنيه مقابل   2,706,620   جملة المصروفات العمومية واإلدارية مبلغبلغت  .2
 .جنيه 793,672

 506,900 مبلغ  اللجان الفنيةبلغ المنصــرف على بند بدالت الحضــور ومصــروفات االنتقال للســادة أعضــاء  .3
 .  %32.19 يعادل جنيه 123,450 قدرها  جنيه بزيادة 383,450مبلغ  جنيه مقابل

ــط إهالك األصــول الثابتة مبلغ .4 جنيه   122,042 جنيه بزيادة قدرها  335,877 جنيه مقابل  457,919  بلغ قس
 .% 36.34 تعادل

ــر مبلغ  فيبلغت مساهمة االتحاد   .5 ــ ــبلغ 200,000 دعم معهد التأمين بمصــ ــ ــه مقابل م ــ ــه 235,225 جني   جني
درة ادل    35,225  بنقص ـق ه تـع ا لمـا تقرر  %    14.98جنـي  (432)رقم  اجتمـاع مجلس إدارة االتحـاد    فيطبـق

 .6/3/2018بتـــاريخ المعقود 
جنـيه وذـلك نتيـجة النخـفاض    440,722 بلـغت فروق ترجـمة االصـــــول وااللتزاـمات ذات الطبيـعة النـقدـية مبلغ .6

 . األجنبيةأسعار صرف العمالت 

 والمصروفات الخاصة بحساب مشروع المائة كتاب تأمين ثالثا: اإليرادات

ــاب   -أ  ــتثمارات وإيرادات كتب تأمين   فيتتمثل   التيبلغت جملة إيرادات هذا الحس جنيه مقابل   13,688مبلغ  إيرادات اس
 جنيه.  38,032مبلغ 

 جنيه.  340جنيه مقابل مبلغ  265مبلغ مصروفات بنك  فيتتمثل  التيكما بلغت جملة مصروفاته  -ب

 على السيارات اإلجباريادات والمصروفات الخاصة بحساب مشروع المصاريف اإلدارية للتأمين اإلير رابعا:

ــتثمارات مبلغاشــتراكات الشــركات وإي  فيتتمثل    التيبلغت جملة إيرادات هذا الحســاب  -أ  جنيه   8,656,770 رادات اس
 .% 1.99جنيه تعادل  169,309قدرها بزيادة  جنيه 8,487,461 مقابل مبلغ

 والمحامينومرتبات ومكاف ت العاملين بوحدة االستعالمات    بنك،مصروفات   فيتتمثل   التيكما بلغت جملة مصروفاته   -ب
 ... اإلعالنية والحملةالتأمينات االجتماعية لهم  في، وحـصة االتحاد الحكوميوالمحاـسبين الملحقين للعمل بالـصندوق  

ل    10,324,127  الخ مبلغ اـب ه مـق ه    691,831مبلغ  جنـي درهـا  جنـي ادة ـق ذ    9,632,296بزـي ه نتيجـة تنفـي ةجنـي  الحمـل
 االعالنية.

 على السيارات اإلجباريادات والمصروفات الخاصة بحساب مشروع الطباعة المؤمنة لوثائق التأمين اإلير خامسا:

من الشــــركات للطباعة المؤمنة لوثائق التأمين   المبالغ المحصــــلة فيتتمثل   التيبلغت جملة إيرادات هذا الحســــاب   -أ 
 جنيه.  6,509,335 جنيه مقابل مبلغ 4,166,450 على السيارات الخاصة بها مبلغ اإلجباري

الشــــرطة قيمة طباعة الوثائق المؤمنة لوثائق   المســــددة لمطابعالمبالغ    فيتتمثل   التيكما بلغت جملة مصــــروفاته   -ب
 . جنيه 6,511,487 جنيه مقابل مبلغ 4,168,203 مصروفات البنك مبلغعلى السيارات و اإلجباريالتأمين 
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 اإليرادات والمصروفات الخاصة بحساب الوقاية من الحريق سادسا:

ــاب مبلغ -أ  جنـيه    584,701جنـيه بزـيادة ـقدرـها   3,531,754 جنـيه مـقاـبل  4,116,455  بلـغت جمـلة إيرادات ـهذا الحســـ
 .% 16.56 تعادل

 جنيه. 113بنقص قدره    جنيه 3,116جنيه مقابل مبلغ  3,003كما بلغت مصروفاته مبلغ  -ب

 2019/2020للتأمين عن السنة المالية  المصريالموازنة التقديرية لالتحاد  (9
 ( )المبالغ بالجنيه 

 االستخدامات 
 ربط فعلي 

المنصرف الفعلي  
 حتى

المتوقع صرفه  
 حتى

 تقديرات 

2017 /2018 2018 /2019 30 /3 /2019 30 /6 /2019 2019 /2020 

 االستخدامات الجارية 

 والمرتبات وما في حكمها الباب األول: األجور  -1

 8,022,000 6,197,100 5,264,553 6,103,000 4,639,163 (1)إيضاحاألجور والمرتبات وما في حكمها  أوالً:

 2,057,500 1,852,500 1,421,203 1,282,500 1,032,434 ( 2ثانياً: المزايا النقدية )إيضاح 

 590,000 510,000 392,884 465,000 327,958 ( 3ثالثاً: المزايا العينية )إيضاح 

 10,669,500 8,559,600 7,078,640 7,850,500 5,999,555 إجمالي الباب األول

 الباب الثاني: المصروفات العمومية واإلدارية  -2

 370,000 335,115 264,123 292,000 224,533 (4أوالً: المستلزمات السلعية )إيضا   

 2,312,000 2,066,000 952,257 2,055,000 1,357,948 (5ثانياً: المستلزمات الخدمية )إيضا   

 160,000 160,000 - 160,000 71,675 ثالثاً: طباعة التقرير السنوي االتحاد 

كتاب تاريخ صناعة   وتوزيع رابعاً: تكلفة طباعة 

 التأمين في مصر باللغة اإلنجليزية 
59,125 - - 59,125 - 

 250,000 250,000 - 250,000 1,000 خامسا: التبرعات 

 - 200,000 200,000 250,000 235,225 سادسا: دعم معهد التأمين بمصر 

سابعاً: بدالت انتقال حضور اجتماعات اللجان  

 لغير العاملين   ومكافآت
     

  واللجانبدالت انتقال اجتماعات اللجان الفنية  -أ

 الخاصة 
383,450 625,000 293,950 625,000 675,000 

 50,000 50,000 24,000 50,000 26,000 باالتحاد مكافآت لغير العاملين  -ب

 3,817,000 3,745,240 1,734,330 3,682,000 2,358,956 الثاني إجمالي الباب 

 14,486,500 12,304,840 8,812,970 11,532,500 8,358,511 مجموع االستخدامات الجارية 

 االستخدامات الرأسمالية 

الباب الثالث: المصروفات  -3
 األصول الثابتة  - االستثمارية

384,967   800,000   528,789   800,000   500,000   

     -   500,000     -   500,000     - تحسينات مقر االتحاد                      

   500,000   1,300,000   528,789   1,300,000   384,967 إجمالي الباب الثالث

   14,986,500   13,604,840   9,341,759   12,832,500   8,743,478 إجمالي االستخدامات 

 29/7/2019( المنعقد بتاريخ  82للتأمين باجتماعها رقم ) المصريتم اعتمادها من الجمعية العامة لالتحاد *
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 )المبالغ بالجنيه( 

 اإليرادات 
 ربط فعلي 

المنصرف  
 الفعلي حتى 

المتوقع صرفه  
 حتى

 تقديرات 

2017 /2018 2018 /2019 30 /3 /2019 30 /6 /2019 2019 /2020 

 4,200,000 3,000,000 1,877,056 3,000,000 1,716,685 استثمارات إيرادات  -أ

 1,300,000 1,286,232 1,286,232 100,000 11,645,275 اإليرادات المتنوعة   -ب

مساهمة االتحاد العام العربي للتأمين في   -جـ 
 مصروفات مقر اإلتحاد 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

 9,426,500 9,672,500 9,589,900 9,672,500 6,169,090 كمساهمة من الشركات األعضاء المقترح  -د  

 14,986,500 14,018,732 12,813,188 12,832,500 19,591,050 إجمالي اإليرادات 
 

 

 2019/2020لمالمح الرئيسية للموازنة التقديرية لالتحاد عن السنة المالية ا (10
 

  اآلتي: في 2019/2020وتتمثل المالمــح الرئيسية لتقديرات السنة الماليـة 

 الجارية: أوال: االستخدامات

المالـية   السنة  الجاريـة لالتحاد عـن  تقديرات االستخـدامات  السنة    جنيه  14,486,500  مبلـغ   2019/2020تبلغ  مقابل ربط 

 . % 25.61جنيه تعادل  2,954,000 بـزيــــادة قدرها  جنيها  11,532,500 ويبلغ 2018/2019المالية 

   الجارية:تفاصيل االستخدامات  يليوفيما 

 حكمها  فياألجور والمرتبات وما  –الباب األول 

جنيه   10,669,500مبلغ    2019/2020حكمها عن السنة المالية    فيوالمرتبات وما    األجور  -تقديرات الباب األول    إجمالييبلغ  

 .%35.91 جنيها تعادل 2,819,000 جنيها بزيادة قدرها  7,850,500ويبلغ  2018/2019مقابل ربط السنة المالية 

 العمومية واإلدارية  المصروفات - الثانيالباب 

جنيه    3,817,000  مبلغ  2019/2020من المصروفات العمومية واإلدارية عن السنة المالية    الثانيتقديرات الباب    إجمالييبلغ  

وذلك على  %    3.67  جنية تعادل  135,000جنيها بزيادة قدرها    3,682,000ويبلغ    2018/2019مقابل ربط السنة المالية  

 التالي: النحو 

 المستلزمات السلعية  .1

المالية   للسنة  السلعية  المستلزمات  تقديرات  المالية   370,000مبلغ    2019/2020تبلغ  السنة  ربط  مقابل  جنيه 

 .% 26.71جنيه تعادل  78,000 بزيادة قدرها  جنيه 292,000ويبلغ  2018/2019

 المستلزمات الخدمية   .2

المالية   للسنة  الخدمية  المستلزمات  تقديرات  ربطجنيه    2,312,000مبلغ    2019/2020تبلغ  المالية   مقابل  السنة 

      %.12.51جنيه تعادل  257,000قدرها جنيه بزيادة  2,055,000ويبلغ  2018/2019

 لالتحاد  السنويطباعة التقرير  .3

وذلك   ،2018/2019وهو ذات ربط السنة المالية    2019/2020جنيه للسنة المالية    160,000  وقد أدرج لهذا البند مبلغ

 واالنجليزية. لالتحاد باللغتين العربية  السنويلطباعة التقرير 

 



[ 

 2019التقرير السنوي   230

 

 

 التبرعـــــــــات  .4

يستطيع االتحاد القيام    لكيوذلك    2018/2019جنيه وهو ذات ربط السنة المالية    250,000وقد أدرج لهذا البند مبلغ  

 . االجتماعيبأداء دوره 

 بدالت انتقال اجتماعات اللجان الفنية واللجان الخاصة  .5

بمبلغ   2018/2019مقابل ربط السنة المالية    2019/2020جنيه للسنة المالية    675,000وقد أدرج لهذا البند مبلغ  

 %. 8جنيه تعادل  50,000جنيه بزيادة قدرها  625,000

 مكاف ت لغير العاملين باالتحاد  .6

 .2019 /2018جنيه وهو ذات ربط السنة المالية  50,000وقد أدرج لهذا البند مبلغ 

 الرأسمالية: ثانيا: االستخدامات

 االستثمارية   المصروفات -الباب الثالث 

 2018/2019جنيه مقابل ربط السنة المالية    500,000مبلغ    2019/2020تبلغ تقديرات المصروفات االستثمارية للسنة المالية  

 %.  37.5جنيه تعادل  300,000 جنيه بانخفاض قدره 800,000ويبلغ 

  ثالثا: اإليرادات

   التالي:جنيه موزعه على النحو  14,986,500 مبلغ 2019/2020تبلغ جمله اإليرادات المتوقعة لالتحاد عن السنة المالية 

 إيرادات استثمارات  .1

  في وأذون الخزانة لدى البنوك وتبلغ اإليرادات التقديرية المتوقع تحصيلها    والشهاداتوهو عبارة عن فوائد الودائع  

للسنة المالية ه  جني  3,000,000مقابل ربط قدره    2019/2020جنيه عن السنة المالية    4,200,000  هذا المجال مبلغ

  %. 40جنيه يعـــادل  1,200,000 بزيادة قدرها  2018/2019

 اإليرادات المتنوعة    .2

ويبلغ    2018/2019مقابل ربط السنة المالية    2019/2020جنيه للسنة المالية    1,300,000  واقترح لهذا البند مبلغ

 جنيه. 1,200,000 جنيه بزيادة قدرها  100,000

 للتأمين العربيمساهمة االتحاد العام   .3

العامةاجتماع    فيتقرر   العامة   15/2/2010بتاريخ    (60)لالتحاد رقم    الجمعية  األمانة  الموافقة على استضافة مقر 

(  60)تكاليف مقر االتحاد بمبلغ وقدرة    فيللتأمين بمقر االتحاد بالدور الخامس مقابل المساهمة    العربيلالتحاد العام  

 .2019/2020ألف جنيه سنوياً وتم تقدير ذات المبلغ للسنة المالية 

   )االشتراكات(مساهمة الشركات األعضاء  .4

جنيه مقابل    9,426,500مبلغ    2019/2020بلغ جملة المساهمة المطلوبة من الشركات األعضاء عن السنة المالية  

 . %2.54جنيه تعادل  246,000قدره بانخفاض  2018/2019جنيه ربط للسنة المالية  9,672,500مبلغ 
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 دليل شركات التأمني 
 األعضاء باالحتاد 

 

1 
 

  شركة مصر للتأمني 

 

 

 1934يناير   14 :التأسيس تاريخ

 
 

 رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب: األستاذ/ مؤمن مختار 

 
 

 الجيزة الدقي شارع أ 44

 
 

33355350 - 37607984 

 
 

33368488 

 
 

www.misrins.com 

 

2 

 

  اة ی احل  لتأمينات شركة مصر  

 
 

   1900  مايو 29  :التأسيس تاريخ

 
 

 الدكتور/ احمد عبد العزيز المنتدب: والعضو اإلدارة مجلس رئيس

 
 

 القاهرة -ميدان طلعت حرب  –ش قصر النيل  15

 
 

25749480 - 25769808 

 
 

25792570 

 

 

www.misrlife.com 

 

3 
 

  للتأمني   السويسشركة قناة  

 
 

   1979أكتوبر  2تاريخ التأسيس: 

 
 

 عادل اإلدارة: األستاذ/ محمد مجلس رئيس

 شريف الغمراوىالعضو المنتدب: األستاذ / 

 
 

 المهندسين  – مرسى كامل محمد ش 31

 
 

37601051 - 37601052 

 
 

33354070 

 
 

www.sci-egypt.net 

 

http://www.sci-egypt.net/
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 دليل شركات التأمني 
 األعضاء باالحتاد 

 

4 
 

 للتأمني  املهندس شركة 
 

 
 

 1980يناير   26 :التأسيس تاريخ

 
 

 األستاذ/ رضا فتحي أحمد محمد    :الرئيس التنفيذي

 
 

 الجيزة  –الدقي  – المساحة  ميدان 3

 
 

33368101 

 
 

33352697 

 
 

www.mohandes-ins.com 
 

5 
 

 للتأمني شركة الدلتا  
 

 
 

 1980سبتمبر   28التأسيس:  تاريخ

 
 رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب: األستاذ الدكتور /عادل موسى 

 اإلدارة: األستاذ/ السيد السيد الجوهري    مجلس نائب رئيس
 

 

 الجيزة    -ش حسن محمد الرزاز )نوال سابقا(  14

 
 

 خطوط   10 -33352045

 
 

33358990 

 
 

www.deltains.org 

 

6 
 

  مصر   -للتأمني AIGشركة 

 
 

 1993أغسطس   25: التأسيس تاريخ

 
 

 جوزيف بيجانىمجلس اإلدارة والعضو المنتدب: األستاذ /  نائب رئيس

 
 

 الجيزة  -المهندسين  - الدور األول  - شارع عبد المنعم رياض  44

 
 

33082000            

 
 

24617010 

 
 

www.aig.eg    
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 دليل شركات التأمني 
 األعضاء باالحتاد 

 

7 
 

 مصر   – للتأمني جي أي جي  
 

 
 

 1993أكتوبر  28 :التأسيس تاريخ

 
 رئيس مجلس اإلدارة: األستاذ / رأفت عطية السالموني   

 العضو المنتدب: األستاذ / عالء الزهيري 
 

 

 الميريالند / مصر الجديدة  –ش المعهد االشتراكي  13

 
 

24517622 – 24517620 

 
 

24517595 

 

 

www.amig.com.eg 

 

8 
 

 شركة متاليف لتأمينات احلياة 
 

 
 

 1996أكتوبر  24:التأسيس تاريخ

 
 رئيس مجلس اإلدارة: األستاذة / إلينا بوتاروفا     

 العضو المنتدب: األستاذ / هيثم الطاهر 
 

 

 القاهرة -التجمع الخامس  – شارع التسعين الجنوبي  75

 
 

24619020 

 
 

24619022 

 

 

www.metlife.eg 
 

9 
 

 مصر  - اة ی احل  لتأمينات شركة اكسا  
 

 
 

 1999يونيو  1 :التأسيس تاريخ

 
  اإلدارة: األستاذ/ حسن محمد حسن الشبراويشى مجلس رئيس 

 العضو المنتدب: األستاذ/أيمن قنديل  
 

 

 القاهرة الجديدة –التجمع الخامس  –المنطقة الثانية   - 214قطعة 

 
 

16363         

 
 

27599333 

 
 

www.axa-egypt.com 
 

http://www.amig.com.eg/
http://www.metlife.eg/
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 دليل شركات التأمني 
 األعضاء باالحتاد 

 

10 
 

 ( CIS) التعاوني   للتأمني املصرية   اجلمعية
 

 
 

 1998تاريخ التأسيس: 

 
 

 القائم بأعمال العضو المنتدب: األستاذ/ مصطفى أبو العزم  

 
 

 القاهرة –ش العباسية  115

 
 

24883987- 24883988- 24883986 

 
 

24883909 - 26845882 

 

 

www. cisegypt.com.eg 

 

11 
 

 مصر   - للتأمني انز یشركة ال 
 

 
  1976مارس  14تاريخ التأسيس كشركة بالمناطق الحرة في  

   2000ديسمبر  12تم توفيق أوضاعها بالداخل في 

 
 رئيس مجلس اإلدارة: االستاذ/ ايمن حجازي  

 العضو المنتدب: األستاذ / محمد مهران 

 
 

 التجمع الخامس  –مدينة كايرو فيستفال سيتي A1مبنى 

 
 

37605445 

 
 

37605446 

 

 

www.allianz.com.eg 
 

12 

 

 مصر   للتأمني شركة تشب  

 

 

 

   1977ديسمبر   25الحرة  بالمناطق تاريخ التأسيس كشركة 

    2001ابريل  17من   اعتبارا بالداخل أوضاعها تم توفيق

 
 

 العضو المنتدب: األستاذ / إيهاب العوضي 

 

 

 الجيزة  –الزمالك   –ش أبو الفدا  3

 

 

27360006 

 

 

27360002 
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 دليل شركات التأمني 
 األعضاء باالحتاد 

 

13 
 

 مصر   – اة یاحل   لتأمينات انز یشركة ال 

 

 
 

 2001أكتوبر   21تاريخ التأسيس: 

 
 

 رئيس مجلس اإلدارة: األستاذ / أيمن حجازي  
 العضو المنتدب: األستاذ/  تشارلز تواضروس   

 
 

 التجمع الخامس  –سيتي مدينة كايرو فيستفال A1مبنى 

 
 

37605445    

 
 

37605446 

 

 

www.allianz.com.eg 

 

14 

 

 للتأمني   الی شركة رو 
 

 
 

 2001يوليو   31تاريخ التأسيس: 

 
 

 اإلدارة: األستاذ/ خالد بن عمر بن جاسر البلطان مجلس رئيس
 نائب رئيس مجلس اإلدارة: األستاذ/ حسن درويش   

 
 

 الجيزة -الدقي  -ش الثورة  22

 
 

33312999 

 
 

37609685 

 

 

www. royalinsurance.com.eg 

 

15 
 

 السعودي  املصري   التأمني  تی شركة ب
 

 
 

 2002يناير  30تاريخ التأسيس: 

 
 

 مصطفى غازي خريبة األستاذ/  :رئيس مجلس االدارة
 قائم بأعمال العضو المنتدب: األستاذ/ مصطفى مهني 

 
 

 الجيزة -الدقي  -ش مصدق  15

 
 

33377997 – 33377998 

 
 

33355303 

 

 

www.esih.com.eg 

 

http://www.allianz.com.eg/
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 دليل شركات التأمني 
 األعضاء باالحتاد 

 

16 
 

 مصر   -  اة یاحل   لتأمينات شركة تشب  
 

 
 

 2002أغسطس  12تاريخ التأسيس: 

 
 

 رئيس مجلس اإلدارة: األستاذ/ ياسر هشام الملوانى
 العضو المنتدب: األستاذ / جون اكسل بروملي 

 
 

 الجيزة  –الزمالك   –ش ابو الفدا  3

 
 

27396700 

 
 

27396707 

 

 

life.chubb.com/mea-en/egypt 

 

17 
 

 شركة كيو ان بي األهلي لتأمينات احلياة 
 

 
 

 2003ابريل  7التأسيس: تاريخ 

 
 

 األستاذ/ محمد عثمان ابراهيم الديب  :رئيس مجلس االدارة
 العضو المنتدب: األستاذ/ عمرو الشيمي 

 
 

 مبنى ستار كابيتال  –شارع جزيرة العرب ,المهندسين ,الجيزة  7,5

 
 

27708100 

 
 

27708133 

 

 

www.qnbalahlilife.com 
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 ) بوبا جلوبال (   للتأمني  بتی ج یبوبا ا شركة  
 

 
 

 2002ديسمبر   27تاريخ التأسيس: 

 
 

 العضو المنتدب: األستاذ / محمد بازي    

 
 

 التجمع الخامس -مجمع ميفدا التجاريB1/3 العقار  

 
 

37628685 

 
 

37628684 

 

 

www.bupaglobal.com/ar/for-you/egypt-health-

insurance 
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 واملسئوليات على املمتلكات    التكافلي  للتأمني   املصرية الشركة  
 

 
 

   2006أكتوبر  11 :التأسيس تاريخ

 
 

 رئيس مجلس اإلدارة: األستاذ / إسماعيل حسن محمد 
 العضو المنتدب: األستاذ / أحمد عارفين            

 
 

  –المهندسين  –برج المهندسين اإلداري   –شارع جامعة الدول العربية  56
 جيزة 

 
 

37626641 – 37626642 

 

 

 

 

 

www.egtak.com 
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 gig اة ی ح  -التكافلي  للتأمني   املصرية الشركة  
 

 
 

 2006أكتوبر   11تاريخ التأسيس: 

 
  رئيس مجلس اإلدارة: األستاذ / رأفت عطية السالموني 

 العضو المنتدب: األستاذ/ رماح أسعد               
 

 

 أرض الجولف  –مصر الجديدة  –ش النزهة  32

 
 

24137800 

 
 

24138701 

 

 

www.giglt.com.eg 
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 مصر   –  التكافلي  للتأمني شركة وثاق  
 

 
 

 2008فبراير  14تاريخ التأسيس: 

 
 رئيس مجلس اإلدارة: األستاذ/ عنتر السيد مصطفى   

 العضو المنتدب: األستاذ/ عادل فطوري 
 

 

 الدقي / الجيزة  -شارع مصدق  25

 
 

37623266 - 37623258 

 
 

37623266 

 

 

www.wethaq-egypt.com 
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 للتأمني شركة اسكان  
 

 
 

 2008أغسطس   5تاري    خ التأسيس: 

 
 

 األستاذ/ ھمام محمد ھمام بدرالمنتدب:  مجلس اإلدارة والعضو   رئيس

 
 

ة -شارع مراد  –النيل اإلداري  برج  23/21  الجثر 

 
 

37477632 

 
 

35686472 

 

 

www.iskaninsurance.com 

 

23 
 

 مصر   - اة یعلى احل   للتأمنيشركة آروب 
 

 
 

 2008يونيو   17تاريخ التأسيس: 

 
 رئيس مجلس اإلدارة: األستاذ/ فاتح وجيه بكداش 

 العضو المنتدب: األستاذ / علي السيسي      
 

 

 الجيزة  -الدقي  –شارع مصدق  30

 
 

33361490- 33361390 

 
 

33361482 

 

 

www.aropeegypt.com 
 

24 
 

 واملسئوليات املمتلكات    لتأميناتشركة آروب 
 

 
 

 2008يونيو   17تاريخ التأسيس: 

 
 رئيس مجلس اإلدارة: األستاذ/ فاتح وجيه بكداش 

 العضو المنتدب: األستاذ / مدحت صابر  
 

 

 الجيزة  -الدقي  –شارع مصدق  30

 
 

33361490 - 33361390 

 
 

33361482 

 

 

www.aropeegypt.com 
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 مصر   –الشركة اللبنانية السويسرية تكافل 
 

 
 

 2008يوليو   15تاريخ التأسيس: 

 
 رئيس مجلس اإلدارة: األستاذ/ ميشيل فرعون  

 العضو المنتدب: األستاذ / محمود حنفي 
 

 

 القاهرة -كورنيش المعادى  –أبراج عثمان  –فاخر  4برج 

 
 

24174234 - 24174263 

 
 

24174263 

 

 

www.libano-suisse-takaful.com/egypt/english/home 
 

26 
 

 شركة طوكيو مارين مصر جنرال تكافل 
 

 
 

 2008أكتوبر  5تاريخ التأسيس: 

 
 رئيس مجلس اإلدارة: األستاذ/ هيرونارى أبواكوما      

 العضو المنتدب: األستاذ / أتسوشي ياما كاجي 
 

 

 القاهرة  -مصر الجديدة  –ش بيروت  51

 
 

24130600 

 
 

24179363 

 

 

www.tokiomarine.com.eg 
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  شركة طوكيو مارين مصر فاميلي تكافل 

 
 

 2008أكتوبر  5تاريخ التأسيس: 

 
      رئيس مجلس اإلدارة: األستاذ/ هيرونارى أبواكوما 

 العضو المنتدب: األستاذ / ماسايا إناجاكي 

 
 

 القاهرة  -مصر الجديدة  –ش بيروت  51

 
 

24130600 

 
 

24179363 

 

 

www.tokiomarine.com.eg 
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  ر مص   – التكافلي   للتأمنيشركة أورينت 

 
 

 2009يونيو   21التأسيس: تاريخ 

 
 رئيس مجلس اإلدارة: األستاذ/ عمر حسن األمين  

 العضو المنتدب: األستاذ/ محمد مصطفى عبد الرسول   

 
 

 القاهرة –مصر القديمة  –منيل الروضة  –شارع عبد العزيز آل سعود  59

 
 

23628019 

 
 

 

 

 

www.orienttakaful.com 
 

29 
 

  الدلتا لتأمينات احلياة شركة 

 
 

 2010ديسمبر   16تاريخ التأسيس: 

 
 رئيس مجلس اإلدارة: األستاذ/ سعيد األلفي   

 العضو المنتدب: األستاذ/ عاطف الزيبق

 
 

 القاهرة - 10دور  -برج ايفر جرين–شارع طلعت حرب  10

 
 

 خطوط   10 - 33352045

 
 

33358990 

 

 

www.deltalifeegypt.com 
 

30 
 

  اة ی احل  لتأمينات   السويسشركة قناة  

 
 

 2012ابريل  24تاريخ التأسيس: 

 
 رئيس مجلس اإلدارة: األستاذ/ محمد عاصم عبد المنعم بغدادي 

 العضو المنتدب: الدكتور/ سعيد جبر    

 
 

 الجيزة -المهندسين  –شارع جامعة الدول العربية  56

 
 

33354399 

 
 

33355616 

 

 

www.scli-egypt.com 
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  لتأمينات احلياة  املهندس شركة 

 
 

   2014ابريل  30تاريخ التأسيس: 

 
 رئيس مجلس اإلدارة: األستاذ/ األستاذ/ أشرف سالمان    

 العضو المنتدب: الدكتور/ محمد عبد اللطيف مراد   

 
 

 الجيزة  -الدقي –ميدان المساحة  3

 
 

33368101 

 
 

33352697 

 

 

www.mohandes-ins.com 
 

32 
 

  مصر -شركة اكسا للتأمني 

 
 

 2015يونيو  7تأسيس: التاريخ 

 
 أيمن قنديلرئيس مجلس اإلدارة: األستاذ/  

 العضو المنتدب: األستاذ/ أحمد ناصف    

 
 

 القاهرة - 18الدور  -البرج الشمالي  –ابراج نايل سيتي 

 
 

16363 

 
 

24619940 

 
 

www.axa-egypt.com 
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  )تكافلي( احلياة    االماراتية لتأمينات  الشركة املصرية 

 
 

 2015 التأسيس:تاريخ 

 
 رئيس مجلس اإلدارة: األستاذ/ مصطفى غازي خريبة    

 العضو المنتدب: األستاذ/ أيمن األلفي        

 
 

 القاهرة   – 15الدور -الزمالك  –ش أبو الفدا  3

 
 

272 89 600 

 
 

273 72 115 

 

 

www. metlico.com 
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  ( مصر   – ف ميد غل شركة املتوسط و اخلليج للتأمني )  

 

 

 2016 التأسيس:تاريخ 

 
 رئيس مجلس اإلدارة: األستاذ/ لطفي فاضل الزين  

 مدير تطوير األعمال: األستاذة/ فاطمة الزين   

 
 

 القاهرة  –القاهرة الجديدة  -مركز المدينة –بالمنطقة الثانية  233مبنى رقم 

 
 

28111032 

 
 

28111033 

 

 

www.medgulf.com.eg 
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  )ممتلكات ومسئوليات(   شركة مصر للتأمني التكافلي

 
 

 2017 التأسيس:تاريخ 

 
 

 رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب: األستاذ/ أحمد مرسي السيد 

 
 

 القاهرة –وسط البلد  -شارع طلعت حرب  28

 
 

23945604 

 
 

25752353 
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  شركة ثروة للتأمني 

 
 

   2018يونيو    27تاريخ التأسيس: 

 
 

 رئيس مجلس اإلدارة: األستاذ/ حازم عمرو موسى
 العضو المنتدب: األستاذ/ أحمد خليفة   

 
 

 القاهرة  -التحرير  –3وحدة  -الدور الثاني - ش شامبليون  7

 
 

25757775 
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  شركة ثروة لتأمينات احلياة 

 
 

 2018يونيو    27تاريخ التأسيس: 

 
 رئيس مجلس اإلدارة: الدكتور/ عادل منير رابح    

 العضو المنتدب: األستاذ/ بيتر مجدي 

 
 

 القاهرة  -التحرير  –4وحدة  -الدور الثاني-ش شامبليون. 7

 
 

25757775 
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  الشركة الوطنية للتأمني 

 
 

 2020مايو   20تاريخ التأسيس: 

 
 اللواء /عبد هللا محمد مصطفى حجاب :رئيس مجلس اإلدارة 

 األستاذ/ حسين عطا هللا حسين  المنتدب:العضو 

 
 

 ، القاهرةمدينه نصر –شارع محور الشهيد  –برج )أ( عمارات الشرطة 

 
 

20807204   

 
 

20807204 

 
 

www.alwataniya.com 
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 شركة مدى للتأمني 

 

 
 

 2020يونيو    25تاريخ التأسيس: 

 
 المهندس/ عبد الرحمن احمد السويدى رئيس مجلس اإلدارة: 

 عاليه حلمى خراش /: األستاذةالمنتدبالعضو 

 
 

 الجيزة  ،المهندسين  –شارع لبنان  52

 
 

33048753 

 
 

33048758 

 
 

 
 

 

http://www.alwataniya.com/
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 دليل جممعات التأمني 

 

1 
 

 جممعة التأمني من أخطار حوادث قطارات السكك احلديدية ومرتو االنفاق والطرق السريعة  

 
 

 الجيزة  –المهندسين  –شارع محي الدين أبو العز  37

 
 

37622870 

 
 

37622871 

2 
 

 اجملمعة املصرية لتأمني املسئولية املدنية عن أخطار اعمال البناء 
 

 

 القاهرة –باب اللوق   – شارع نوبار 49

 
 

27940952 

 
 

27957137 

3 
 

 اجملمعة املصرية للتأمني اإلجباري عن املسئولية املدنية الناشئة عن حوادث املركبات 
 

 

 الجيزة  -شارع التحرير الدقي  122

 
 

33353629 

 
 

33353689 

4 
 

 . معة املصرية لتأمني األخطار النووية اجمل
5 

 

 األخطار الطبيعية )حتت االنشاء(. جممعة  
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 إدارة االحتاد املصري للتأمني 
 

  د األستاذة / وفاء محمو 

  األمين العام  

 g.s@ifegy.net  
   
   

 إسماعيلالدكتور / أشرف  األستاذ / محمود سامي  األستاذة / عزة جابر 

 نائب المدير التنفيذي 
 األمين العام المساعد  

 للشئون الفنية 
 األمين العام المساعد  

 والمالية والقانونية  اإلداريةللشئون 
azza.gaber@ifegy.net mahmoud.samy@ifegy.net g.s.a@ifegy.net 

   
   
   

 عبد الدايم إبراهيم/  األستاذ  / أشرف عبد السالم األستاذ
 كبير األخصائيين  

 للشئون الفنية 

 كبير األخصائيين   
 للشئون المالية واإلدارية

ashraf.mohamed@ifegy.net  ibrahim.abdeldayem@ifegy.net 

 


