
 

ي دعم اهداف المسؤولية االجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة
ن
ن ف ن وإعادة التأمي   1                نبذة عن المسؤولية االجتماعية ودور صناعة التأمي 

 نبذة عن المسئولية المجتمعية
ي دعم أهداف المسئولية المجتمعية

ن
ن ف ن وإعادة التأمي   ودور صناعة التأمي 

 لتحقيق التنمية المستدامة

 مقدمة: 

ة  ي السنوات االخت 
ن
ا ف دد عىل مسامعنا كثت 

 ،واالعمالعالم االقتصاد  فيمفهوم المسؤولية االجتماعية أصبح يتر
ا ما   . االعالمهذا المفهوم بكافة وسائل  يطرحوكثت 

كات االجتماعية ليةبالمسؤو  االهتمام تزايدوقد  ي  CSR” Corporate Social Responsibility“– للشر
ن
 معظم ف

ي  البلدان،
ن
كات إىل تحويل وأصبح له دور كبت  ف كاء الشر ي  شر

ن
 Sustainable  المستدامة التنميةتحقيق أهداف  ف

Development  . من خالل هذه األنشطة 
ي تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خالل 

ن
ومما ال شك فيه ان المسؤولية االجتماعية لها دور كبت  وفعال ف

ي 
ة ومحدودة الدخل وتقديم الحلول للمشاكل الرئيسية التر ن تقديم الدعم للفئات الفقت   مستويات يوجهونها كتحسي 

ي توفت  حياة كريمة لألفراد والمجتمعات ومحاربة الفقر ودعم برامج التأهيل والتطوير 
ي االمعيشة والمساهمة فن

لذاتر
 لهم. وخلق فرص عمل مناسبة 

ي تحقيق التقدم االجتماعي والنمو االقتصادي وقد أص فمن خالل برامج المسؤولية
بح االجتماعية يمكن المشاركة فن

واضحا اآلن أن أهداف التنمية المستدامة ال يمكن تحقيقها بدون مساهمة القطاعات والمؤسسات المختلفة من 
 خالل مبادرات المسؤولية االجتماعية. 

هتم بالعمل المجتمعي التنموي بكافة المؤسسات الحكومة المرصية بموضوعات عديدة ت اهتمتوقد  هذا
ن عىل والقطاعات العاملة بالدولة  كت 

ي تحقيق باإلضافة اىل التر
ي دعم دور الدولة فن

 لةالعدادور هذه الكيانات فن
ي وضع 

 دخللل توزي    عوخطط عمل رئيسية خاصه بعدالة ال إطار المجتمعية جنبا اىل جنب مع مجهودات الدولة فن
ي  الجمهورية، محافظات مستوى عىلبعدالة  واالستثمارات والتنمية

 الصعيد  ومحافظات النائية المناطق وخاصة فن
ي ال تصل اليها خدمات الدولة. 

 بهدف الوصول اىل الفئات التر
ً
 األكتر فقرا
وات  حيث أنجزء من اقتصاد السوق  االجتماعيةالمسؤولية  حيث تعتت   ي توزي    ع الدخول والتر

التفاوت الكبت  فن
ي إعادة التوزي    ع 

 . العادل للدخوليؤدي إىل تمزق وحدة المجتمع ويمكن للمسؤولية االجتماعية أن تساهم فن
ي دعم أهداف التنمية المستدامة الدور الكبت  لمنظمات ومؤسسات المجتمع ال يمكننا ان ننسي  كذلك

الدوىلي فن
نامجوتفعيل األدوار والمباد ي حول العالم رات المجتمعية بها كت 

 United Nations األمم المتحدة اإلنمات 
Development Programme (UNDP) ها امج  المنظمات من وغت  ي والت 

ي تعمل عىل الوصول اىلي الفئات التر
التر

وعات. ال تصل اليها الخدمات األساسية والقيام بدعمهم وتمكينهم من خالل مجموعة من المبادرات    والمشر
ةتزايد  وقد ة األخت 

ي الفتر
 بالمسؤولية االجتماعية والتنمية المستدامة اهتمام قطاعات االعمال المختلفة فن

ة واقتصادية تحديات اجتماعية اليوم تواجه وأصبحت ة كبت  ي مست 
 مع وتفاعلها ولياتهاؤ مس وتحمل عملها فن

ويكتسب الدور المجتمعي  احتياجات المجتمع تحقيقباإلضافة إىل  أهدافها االقتصادية لتحقيق سعيا المجتمع
ي 
ايدة فن ن كات أهمية متر ي مرص عىل وجه الخصوص. العالم أجمع وفن الدول العربية  للشر

 وفن
ي المسؤولية االجتماعية لقطاع األعمال تخىل الحكومات عن مسؤولياتها االجتماعية 

ي ذلك مشار وال تعتن
 بل يأتر

 
 كة

 
ً
ض أال ، دورها مع وانسجاما  عن أهداف المجتمع واألهداف التنموية كما  ويفتر

 
كات معزوال ض يفتر يكون نشاط الشر

 
ً
ن والبيئة والمجتمع.  ال أ أيضا  يكون تحقيق األرباح عىل حساب العاملي 

ي قطاعات  مفهوم المسؤولية االجتماعية
ن
 االعمال: ف
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ن
ن ف ن وإعادة التأمي   2                نبذة عن المسؤولية االجتماعية ودور صناعة التأمي 

ي 
ن
ي إىل جانب البعد االقتصادي وتحقيق نمو ف

ر
تعتن المسؤولية االجتماعية بأن يكون البعد االجتماعي واألخالف

ن  امه الدائم بمتطلبات التنمية المجتمعية وتحسي  ن األرباح والعوائد هو المحدد لسلوك قطاع األعمال من خالل التر
 ومستوي وظروف الحياة ألفراد المجتمع.  وعيه

اويتضمن  ن ن م قطاع األعمال التر ن عىل القواني  كت 
عىل  والمعايت  األخالقية، من حيث تأثت  نشاط قطاع األعمالالتر

، ن ، وعىل البيئة و  العاملي  ن  والمجتمعات المحلية والمجتمع ككل. الداخلية والخارجية المستهلكي 
ي المجتمع أكتر من كونها عم

ن
ي فهم المسؤولية االجتماعية عىل أنها استثمار ف

ي، فهي تتعدى العملوينبعن  ل خت 
 . ي
ي التطوعي بحيث نصل إىل عالقة يستفيد منها المانح والمتلقر  الخت 

ي قطاعات االعمال المختلفة  أهم مجاالت ومحاور وأشكال المسؤولية االجتماعية
ن
 : ف

  ن ام قواعد القانون والتوافق مع القواني 
 تعتبروإدارة النشاطات واألعمال وفق مبادئ وقواعد أخالقية و احتر

كات جزء من هذه المسؤولية.  كات وأخالقيات الشر  حوكمة الشر

  .تنمية وتطوير المجتمعات المحلية 

  حماية البيئة وتحسينها ومكافحة التلوث . ي
 البيت 

  ي األمن واألمان
ي العمليات اإلنتاجية وفن

 المنتجات. فن

  .تجنب نشاطات الفساد وعدم القيام بأعمال فاسدة 
 االهتمام بالمحاور التالية : ويتم ذلك من خالل 

ن :  المحور األول :   المسؤولية تجاه العاملي 
ي  

ن بالمساهمة فن ،ااألمن برامج توفت  و  الصحية،نظام للرعاية وتقديم  االجتماعية،التأمينات تغطية العاملي   لصناعي
ن  تدريبيةتوفت  برامج و  ن يمتد ذلك اىل  وقداإلناث /الذكور نسبة والتوازن بي  ي تأمي 

نقل  لسكن ووسائالمساعدة فن
ن   . للعاملي 

ي 
: المسؤولية تجاه العمالء : المحور الثانن ن   والمستهلكي 
اهة،الشفافية  ن وتقديم  وصالحيته،بيانات عن المنتج  توفت  و ، ضارة بالصحةعدم الغش أو تقديم منتجات و  والتن

 ومهنيه. إعالن وتروي    ج صادقبرامج 

  البيئة: المسؤولية تجاه المحور الثالث:  
،االهتمام بالصناعات النظيفة و  اإلنتاجية،النشاطات منع التلوث ودرء األخطار البيئية الناجمة عن 

ً
واالستثمار  بيئيا

ي تدوير 
 Green“ويتناسب مع ذلك ما قدمته بعض شركات التأمين مما يعرف بالمنتجات صديقه البيئة  النفاياتفن

Products"   .من منح خصومات ملموسة لألنشطة الصناعية الداعمة للبيئة النظيفة 

 المسؤولية االجتماعية تجاه المجتمع: المحور الرابع : 
ي  األنشطة من النوع هذا يتمثل

ي  الخدمات فن
ي  الحكومة مع والمشاركة المجتمع، ألفراد العام النفع تقدم التر

قديم ت فن
 االستقرار ويوفر لالستثمار جاذبا مناخا يخلق مما االجتماعية المشكالت عىل القضاء بغرض األنشطة تلك

 .الشعب لفئات االجتماعي 
 :المجتمع مع بالتفاعل الخاصة األنشطة هذه أهم ومن

 ية والجمعيات لمؤسساتا دعم  األعضاء احتياجات وتوفت   لتمويل الحكومية غي   والمنظمات الخي 
ن   .واألهاىلي المحتاجي 

  ن عىل كي 
ن  كتزويدالحصر، منها عىل سبيل المثال وليس  : االحتياجات األساسيةالير  المجتمع ادأفر  من المحتاجي 

 .الغذائية والمواد بالطعام
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 كفاءة لرفع وفنية تعليمية معاهد إقامة الحرص،عىل سبيل المثال وليس  منها : التعليم مجاالتاالهتمام ب 
ن  ي  للدخول وإعدادهم الجدد  الخريجي 

ن
ن  لطلبةدعم ا وكذلك العمل، سوق ف  مواصلة عىل وتشجيعهم المحتاجي 

ي  العليا دراساتهم
ن
ي  المساهمة عن فضال هذا والخارج، الداخل ف

ن
ات إقامة ف ي  علمية مختت 

ن
 الجامعات. بعض ف

 وغرف طبية، مستوصفات إقامة الحرص،عىل سبيل المثال وليس  منها : الصحية مجاالتاالهتمام بال 
ي  كاملة عمليات

ن
ي  والمساهمة المستشفيات بعض ف

ن
 كالسرطان ةت  الخط لألمراض مستشفيات إقامة ف

وسات ، الفشل الكلوي مثل والمتوطنة ار أي عن األفراد وتعويض بالخارج، والعالج الكبد، وفت   همب تلحق أضن
كة العمل نتيجة  .بالشر

  ي  المكتبات إقامةمنها عىل سبيل المثال وليس الحرص ،  : باألنشطة الثقافيةاالهتمام
ن
ة المناطق ف  ونشر  الفقت 

ي  توزع وثقافية علمية مجالت وإصدار المعارض، وتمويل الكتب
ن
 .والمؤتمرات الندوات ف

 ي  والمساهمة الرياضية، األندية دعممنها عىل سبيل المثال وليس الحرص ،  : رياضيةال نشطةباأل  االهتمام
ن
 ف

هات الرياضية المالعب ومرافق التحتية البنية توفت   ن  .السن وكبار والنساء األطفال لصالح والمتتن

  حفاظلل المياه ونافورات الحدائق اقامةمنها عىل سبيل المثال وليس الحرص ،  : بيئيةال نشطةباأل  االهتمام 
ي أنشطة االعمال  التلوث ومقاومة البيئة عىل

ي بشكل كبت  فن
 .ومحاولة مراعاة البعد البيت 

   ي  المجتمع أفراد مساعدةاالهتمام بأنشطة
ن
 عند الحال هو كما واالجتماعية الطبيعية الكوارث حالة ف

 .العشوائية المناطق السيما الحرائق وحدوث القديمة المنازل انهيار

 كة لتزامإ ائب بدفع الشر  ةاالجتماعي الخدمات تمويل عىل الدولة لمساعدة اجتماعيا إسهاما يعد وهذا الضن
 .األساسية البنية أنشطة عىل واإلنفاق
 للمسؤولية االجتماعية:  s pyramid’Carrollهرم كارول 

كات هي من خالل هرم كارول  ،  Carroll’s pyramidإحدى الطرق لفهم المسؤولية االجتماعية للشر
ا لقبول المسؤولية من قبل  ا اجتماعي  كاتوالذي يقوم عىل تقديم مفهوم  . حيث يستعرض هرم  الشر

 األخالقية والمجتمعيةو المسؤولية االجتماعية وهي االقتصادية والقانونيةكارول أربعة أنواع من 
ية(   . )الخت 

كاتاألربعة عناض يؤكد كارول أن  ، ويؤكد ان الشر داد أرباحها  مهمة بشكل كبت  ن لية من خالل المسؤو  ستر
والحفاظ عىل مستوى عال من كفاءة  قوي،الحفاظ عىل وضع تنافسي االجتماعية وستتمكن من 

 . لتشغيلا

ي قياس المسؤولية االجتماعية
ن
ي تساعد ف

ي قطاعات االعمال المختلفة :  المعايي  التر
ن
 ف

  . ن وط العمل وبالواجبات تجاه العاملي  ام بأخالقيات العمل وظروف وشر ن  مدي االلتر

  ام تجاه حماية ن  البيئة. مدى االلتر

  ي التنمية المجتمعية
ي المجتمع والمساهمة فن

 مدى االندماج فن

  ي البحث والتطوير. مدى
 االستثمار فن

 ام حقوق اإلن  األخالقية. سان ومراعاة القواعد مدى احتر
كات     الحقوق العمالية التالية: المجاالت  تشملكما أن هناك معايت  دولية لقياس المسؤولية االجتماعية للشر

 التنمية والمشاركة المجتمعية.  المستهلك، ، حقوق حماية البيئة العمل،وممارسات 
وماهي إال طريقة  قانونية، إنسانية، أخالقية اقتصادية،جوانب  للمسؤولية االجتماعيةنخلص من ذلك إىل أن و 

ي الصبغة األخالقية عىل نشاطاتها وتكون القضايا عمل للمؤ 
 االجتماعية والبيئية جزء من سياساتها سسات تضقن

 وممارساتها. 
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 قطاعات االعمال المختلفة:  التر تعود عىل االجتماعية وليةؤ المس ومنافع مزايا

 تشمل المسؤولية االجتماعية العديد من المزايا والمنافع لقطاع األعمال ومنها:
كات االجتماعية المسئولية إن -1 ن  التقارب تحقق للشر كة بي  ي  الجهود أن إذ والجمهور، الشر

كة تبذلها التر  الشر
ي  معينة مستهدفة مجموعة لصالح

ن
ن  المجتمع ف ي  كالمساهمي 

ن
كة ف  مجموعات بمصالح ترصن  قد مثال، الشر

ن  الدائم التوازن تحقيق فإن والعكس أخرى،  جز  يعد المصالح جميع بي 
ً
 االجتماعية وليةؤ المس من مهما  ءا

ن  العدالة لتحقيق  .المختلفة الفئات بي 
كات االجتماعية المسئولية إن-2 ن  مضافة قيمة تعطي  للشر ي  ثقة أكتر  وتجعلهم للمساهمي 

ن
كة ف  نتيجة الشر

ي  االجتماعية للسياسات
ن  تجاه تطبقها التر كة اآلخرين نظرة تحسنت كلما هأن إذ والمجتمع، العاملي   كان للشر

 .لها بالنسبة أفضل هذا
كةا تستطيع البيئة عىل والحفاظ االجتماعية وليةؤ بالمس القيام عن الناتجة التكاليف زيادة إن-3  عىل تعويضها لشر

 المعايت   تطبيق خالل من جيدة بسمعة تمتعها  بعد التكاليف تلك يفوق ربحية مستوى عت   البعيد المدى
 .واالجتماعية البيئية

ن -4 كة سمعة تحسي  ي  الشر
ن  والتجارية المالية األوساط فن  .المجتمع وأفراد والعمالء الموردين بي 

ن -5 كة الماىلي  األداء تحسي  ن  االنتاجية زيادة نتيجة للشر  سببب المبيعات حجم ارتفاع وبالتاىلي  المنتج نوعية وتحسي 
ن  ووالء التشغيل تكاليف تقليل كة، العاملي  ن  العمالء وتفضيل بالشر كة وخدمات لمنتجات والمستهلكي   .الشر

كة قدرة زيادة-6 ي  يساعد مما األكفاء بموظفيها االحتفاظ عىل الشر
 .المستثمرين جذب فن

ن دور   المجتمع: تجاه  االجتماعية اتهمسؤوليو  قطاع التأمي 

ن  ن وإعادة التأمي   العالمية: أسواق التأمي 
كات ي صميم أولويات   (CSR) تقع المسؤولية االجتماعية للشر

ن وإعادة فن كات التأمي  ي شر ي العالمية و التأمين كت 
التر

ا توىلي  ا خاص  اتيجيتها التنموية للنواحي اهتمام  ي استر
 .االجتماعية والبيئية واالقتصادية فن

كات عىل  ي االجتماعي  تقديم برامج الدعمكما تحرص هذه الشر
 الدول األكتر احتياعىل مستوي العالم وباألخص فن

ً
 جا

ي إطار مسؤوليتها 
ي بعض   فن

مجموعة من اإلجراءات لعدد  من خالل اتخاذ الدول من هذه كالعب اقتصادي محىلي فن
، بما يتماشر مع سياسة المجموعة ومبادراتها وما يحقق أهدافها للو  امها االجتماعي ن صول من السنوات كجزء من التر

ي ال تصل اليها الخدمات التأمينية.  الفئاتاىل 
 التر

ي 
كات تحمل المسؤولية االجتماعية  ويعتن ي هذه الشر

 بعمالئها وموظفيها فن
 
م أوال ن ي تتوامجتمعالو  أن تلتر

 .جد بهاات التر
ي إن تسهيل اإلدماج الماىلي 

ي إطار أهداف الشمول الماىلي  للسكانوالتأميتن
فقر، ، ومكافحة اإلعاقات واألمراض والفن

ها، وتعزيز التعليم للفقراء ام رئيسية   وغت  ن ن حول العكلها مجاالت التر ن وإعادة التأمي  كات التأمي  ي شر  الم. لكت 
ي أيضا 

ن أكت  التحديات التر ن وإعيعتت  تغت  المناخ وعدم االستقرار االقتصادي من بي  ن ادة التأيهتم بها قطاع التأمي  مي 
 ." إىل مستقبل أكتر استدامة العالمي للوصول

 

ن العالمية:  ةاالجتماعي المسؤوليةركائز  ن وإعادة التأمي  كات التأمي   لشر
ي  : قيات المهنيةالحوكمة واألخال -1

كات والمشاري    ع التر ن عىل الشر كات بالتأمي  لحوكمة اتراعي معايت   تهتم هذه الشر
ي 
ن عىل  اعمالها،واالخالقيات فن ي كيانات عىل المحظورة أو السلحة األ ع يتصنفال يتم مثال التأمي 

م ال تحالتر تر
 . األطفال، وغسل األموال لعم على سبيل المثال ال الحصرحقوق االنسان و

ي و دعم التحول العالمي إىل اقتصاد منخفض الكربونباإلضافة اىل حماية المناخ ب االهتمام -2
 ةنشطأالمشاركة فن

ي اتفاقية باريس للم 2الحد من ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية إىل 
 .ناخدرجة مئوية عىل النحو المحدد فن



 

ي دعم اهداف المسؤولية االجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة
ن
ن ف ن وإعادة التأمي   5                نبذة عن المسؤولية االجتماعية ودور صناعة التأمي 

كات الفحم انهاء جميععىل  العمل -3 ي شر
ن
ي عىل المجتمع  لهااو أي أنشطة  االستثمارات المملوكة ف ي سلت 

تأثت  بيت 
 عن 

 
 .المتجددة ةالطاقاالهتمام بأنشطة فضال

ي ال تصل اليها الخدمات التأمينية من خالل الحلول تعزيز -4
اتيجيات الوصول اىل الفئات التر ي الرقمية ال استر

تر
ن من خالل توفت  التطبيقات عىل ا من قنوات  وغيرهالذكية لهواتف تسمح ألكت  عدد من الوصول إىل التأمي 

ة والنامية.   بالمجتمعات الفقت 
ً
 التوزي    ع األكتر شيوعا

ن متناهي الصغر  ميتقد -5  من الخدمات الماليةا التركيز علىوخدمات التأمي 
ً
ا
 
 ملوالع ألشخاص المستبعدين سابق

ي حالة الوفاة أو العجز أو لحماية المزار 
ن
ن ف ضي 

اكة مع مؤسسات التمويل متناهي الصغر لتعويض المقتر ن بالشر عي 
ه من المخاطرمن مخاطر الجفاف   .وغت 

ن المضي:   سوق التأمي 
ن    حيويبدور  المرصييقوم قطاع التأمي 

ن
وعات المسؤولية االجتماعيةتقديم الدعم ف ي  لمشر

 تهدف إىل تنمية التر
ي مع الدولة تعاون باإلضافة اىل ال به،المجتمع والنهوض 

ن
 فيمجاالت الرعاية االجتماعية من خالل المساهمة  ف

وعات العديد من ال  المستثمرين. الدخل وصغار  لمحدوديتمنح قروض  التينوك عض البب مع والمساهمةمشر
ي المساهمة اىل  باإلضافة

ر لكمبيوتل بإنشاء معاملالقيام  من خالل والتطوير  العلمي النهوض بالتعليم والبحث  فن
اف ل دعمو الجامعات المرصيةب اتمدرجو  ي للتعليم تحت إشر التخطيط  وزارةصندوق االستثمار القومي الخت 

ها بجانب تقديم برامج وأدوات مساع فيالمساهمة إىل  باإلضافة وذلك ن دة بناء المدارس وصيانتها وترميمها وتجهت 
  ذويللطالب من 

ً
ي  المساهمة اإلعاقة، وأيضا

عن طريق زراعة األشجار وبناء للدولة  الحضاريتطوير المظهر  فن
 . النافورات بميادين القاهرة وجميع المحافظات مرص 

مبادئ لاتبتن يمانا من القطاع بأهمية المسؤولية االجتماعية فن إطار إهذا  ويأتيلمستشفيات ، ا دعمىل إ باإلضافة
ي  ةمساهمالأن حيث تفعيل القيم األساسية لحقوق اإلنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد واالهداف الخاصة ب

 فن
ي ثقة المجتمع يدعم كما   القطاعاستثمار طويل األجل ينعكس عىل  تعد ولية االجتماعية ؤ المس

ن  صناعة فن  . التأمي 

ن    االجتماعي تجاه المسؤولية االجتماعية:  دور االتحاد المضي للتأمي 
 
ً
ن ب المرصيمن االتحاد  ايمانا ي همية دوره أللتأمي 

ي االجتماعية  المسؤولية فن
اتيجيته لتحقي فن ق اهداف وكجزء من استر

ن    : منها عىل سبيل المثال وليس الحرص األنشطة بالعديد من التنمية المستدامة ، قام االتحاد المرصي للتأمي 
ن " توقف عن الكتابة ... أنقذ حياة " .1  : إطالق مبادرة االتحاد المضي للتأمي 

اماتها ال ن ي مجال السالمة عىل الطرق من أجل الوفاء بالتر
ي جميع انحاء العالم جهودها فن

ي تكثف الحكومات فن
تر

ي جدول أعمال التنمية المستدامة 
ال شك فيه ان موضوع الوفيات بسبب حوادث  ، ومما 2030تعهدت بها فن

ي تقلق 
ي الهدف الثالث من اهداف التنمية المستدامة من الموضوعات التر

الطرق وهو العنرص السادس فن
 .  الجميع عىل مستوي العالم والمستوي اإلقليمي والمحىلي

ي عام 
 اجمة عن حوادث المرور ، فإن اإلصابات الن2018وفقا للتقرير العالمي للسالمة عىل الطرق والصادر فن

ن  اوح أعمارهم بي 
 سنه 14سنوات و 5هي ثامن أكت  مسبب للوفاة وهي السبب األول لوفيات األطفال الذين تتر

ن  اوح أعمارهم بي 
ن الذين تتر ثانيه حالة وفاة بسبب حوادث  24سنه، فالعالم يواجه كل  29و 15والبالغي 

 الطرق. 
 لألرقام المبلغ عنها رسميا فإننا نواجه حواىلي وجمهورية مرص العربية ليست بعيدة عن ذل

ً
ة حال 22ك فوفقا

 
ً
بمرص بسبب حوادث الطرق، بينما تصل تقديرات منظمة الصحة العالمية للوفيات المتوسط  فيوفاة يوميا

.  9,287اىل  2016الناجمة عن حوادث المرور بجمهورية مرص العربية لعام 
ً
 حاله سنويا

ي 
 من االتحاد المرصي ضوء المسئولية االجتم وفن

ً
كاته تجاه المجتمع وحرصا ن وشر اعية لالتحاد المرصي للتأمي 

ي خفض معدل الوفيات الناجمة عن 
ي يأتر

ن عىل ان يكون جزء من تحقيق اهداف التنمية المستدامة والتر للتأمي 
ي 
ي الحد من المخاطر التر

ي المساهمة فن
ن فن كات التأمي  تواجه  حوادث المرور كجزء منها. وكجزء من عمل شر

ي الحد 
ن أنه يجب ان يكون له دور هام ومؤثر فن االفراد والممتلكات والمجتمع ، فقد رأي االتحاد المرصي للتأمي 



 

ي دعم اهداف المسؤولية االجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة
ن
ن ف ن وإعادة التأمي   6                نبذة عن المسؤولية االجتماعية ودور صناعة التأمي 

ن والتغطيات المختلفة ولكن أيضا من خالل نشر  من الحوادث عىل الطرق ليس فقط من خالل وثائق التأمي 
ن السالمة عىل الطرق الوعي عن طريق تقديم مجموعة من المبادرات المختلفة الهدف  العام منها هو" تأمي 
ي وافق  Stop texting … Save a lifeوبناء  عليه جاءت فكرة مبادرة  توقف عن الكتابة ... انق  ذ حي  اة   

والتر
ن بتاري    خ  ي فاعليتها مجلس إدارة االتحاد المرصي للتأمي 

ن
تحت رعاية وزارة  2019ابريل  7عىل تدشنها والبدء ف

 ضة والهيئة العامة للرقابة المالية. الشباب والريا
ار استخدام  ن عىل التوعية بأضن رسائل رسال الأثناء القيادة إل الهواتف الذكيةوتركز مبادرة اإلتحاد المرصي للتأمي 

ي وقوعها حيث تتسبب 
ن
ي تؤدي اىل زيادة معدالت التعرض للحوادث أو التسبب ف

أو اجراء المحادثات التر
ي وقوع 

ن
 حول العالم، نتج عنها إصابة نصف مليون شخص ما  1.6الهواتف الذكية ف

ً
مليون حادث سيارة سنويا

ن قتيل وجر  يح.بي 

ن المبادر  ي بالجزيرةهذا وقد تم تدشي 
ي لإلعالن بمركز التعليم المدتن

وحرصن المؤتمر  ة من خالل مؤتمر صحقن
ية المالونائب رئيس هيئة الرقابة  رئيس الهيئة العامة للرقابة الماليةومعالي معاىلي وزير الشباب والرياضة 

.  ورئيس ن ك االتحاد المرصي للتأمي  ي المؤتمر، رؤساء وأعضاء مجالس إدارات من شر
ن
، كما شارك ف ن ات التأمي 

ي مرص. 
ن فن ن والصحفيي   ولفيف من االعالميي 

 وقد تضمنت المبادرة األنشطة التالية: 
ي تحت شعار توقف عن الكتابة ... أنقذ حياة: 

ن الثاتن  ماراثون االتحاد المرصي للتأمي 
ي ن الثاتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للرقابة المالية، أقيم بمركز شباب الجزيرة الماراثو 

تن
ن لحياة أفضل" بتاري    خ  ن " التأمي  قذ تحت شعار "توقف عن الكتابة ... أن 2019مايو  3لالتحاد المرصي للتأمي 

ي الماراثون حواىلي 
ور وإناث وأطفال( هذا باإلضافة اىلي مجموعة من مشارك )ذك 1700حياة" هذا وقد شارك فن

ن برياضة العدو وصل عددهم اىل  في 
مشارك  50مشارك )ذكور وإناث( باإلضافة اىل حواىلي  800المحتر

 بموتوسيكل ودراجة.  
ة عىل مواقع التواصل االجتماعي المختلفة وقنوات شعار "توقف عن الكتابة ... أ نقذ تصميم حملة إعالنية كبت 

 ": حياة
ة عىل مواقع التواصل االجتماعي المختلفة وعىل قن ن حملة توعية إعالنية كبت  وات دشن االتحاد المرصي للتأمي 

 عن مخاطر استخدام الهاتف ا
ً
.. أنقذ اثناء القيادة تحت شعار " توقف عن الكتابة .  لذكيالراديو األكتر استماعا

ي حياة " هذا ومن الجدير بالذكر ان الحملة حققت نسب م ة جدا وكان لها مردود إيجات  شاهدة واستماع كبت 
 عىل المجتمع. 

ي ال تصل اليها الخدمات التأمينية، الحملة االعالنية عىل مواقع التواصل االجتم .2
 اعي الوصول للفئات التر

  2019"أمن قبل ما تحصل" عام  
ي ضوء نسب المشاهدة المرتفعة للحمالت االعالنية والمبادرات المجتمعية عىل 

مواقع التواصل االجتماعي فن
ن بإعادة تقديم حملته االعالنية "أمن قبل ما تحصل" ولكن هذه المر  ة المختلفة قام االتحاد المرصي للتأمي 

ن بأهمية التأ ن المواطني  ي بي 
ي تهدف اىل نشر الوعي التأميتن

ي عىل مواقع التواصل االجتماعي المختلفة والتر
ن فن  مي 

ي يمكن ان يتع
ن متناهي المواجهة المخاطر التر ن األكت  لهذه الحملة عىل التأمي  كت 

 صغر. رضوا لها وقد كان التر
ي عىل بناء صورة ذهنيه إيجابية عن دور قط اع ومما ال شك فيه، ان جميع هذه األنشطة كان لها أثرها اإليجات 

تبة  ي مواجهة المخاطر وتقليل االثار المتر
ي دعم المجتمع المرصي ومشاركته فن

ن المرصي فن عن تلك التأمي 
 المخاطر. 

ي اجتماعها المنعقد بتاري    خ  .3
ن
ن ف ع عىل الت 2020ابريل  23وافقت الجمعية العامة لالتحاد المضي للتأمي  ير

ي التصدي ومواجهة التداعيات  10لصندوق تحيا مض ب  مبلغ 
ن
مليون جنيه مضي لدعم أنشطة الصندوق ف

وس كورونا المستجد.   الناتجة عن انتشار لفي 



 

ي دعم اهداف المسؤولية االجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة
ن
ن ف ن وإعادة التأمي   7                نبذة عن المسؤولية االجتماعية ودور صناعة التأمي 

ي 
ن
ي ذلك ف

ي التصدي ومواجهة التداعيات الناتجة عن انتشار  إطار هذا ويأتر
ن
وس، وتأتر  أنشطة الصندوق ف الفت 

ي توفت  عدد من األجهزة والمستلزمات 
ن
ي مبادرة الصندوق من خالل المساهمة ف

ن
مشاركة االتحاد المرصي ف

ي توفت  المواد الغذائية للعمالة 
ن
 عن المشاركة ف

 
، فضال ي  ةغت  المنتظمالطبية المطلوبة لمعاونة القطاع الطت 

 األزمة.شة عن عاتقهم خالل واألش األوىل بالرعاية لتخفيف عبء تكاليف المعي
 ألهداف التنمية المستدامة لالتحاد المرص  .4

ً
ن المرصي وتحقيقا ي ضوء المسئولية االجتماعية لقطاع التأمي 

ن
ي ف

" طبقا لقرار رئيس ا للتأمين، تم ن ي قطاع التأمي 
ن
ن ف ي عالج العاملي 

ن
لهيئة تشكيل لجنة "إدارة حساب المساهمة ف

ن من خالل ال1129العامة للرقابة المالية رقم ) ن بقطاع التأمي  ي عالج العاملي 
ن
حساب ( لتلقر طلبات المساهمة ف

 . ن  المنشأ لهذا الغرض باالتحاد المرصي للتأمي 
ن بالتعاون مع جمعية األورمان بشأن المرصيقيام االتحاد  .5 ن بإطالق "مبادرة الخت  " لقطاع التأمي  األش  للتأمي 

 من الطقس 
ً
را وس كورونا فيما يخص المواد الغذائية والتكافل  الست   األكتر ترصن وتقضن هذه  النقديوفت 

ع للجمعية بمبلغ ألف  كات بالتت  ن بالقطاع سواء األفراد أو الشر ع كل من يريد من العاملي  ل نيه لكجالمبادرة بتت 
  أشة. 

ن ومؤسسة أهل مرص للتنمية للت .6 ن االتحاد المرصي للتأمي   : وعية بمخاطر الحروقتوقيع بروتوكوالن للتعاون بي 
ن مع مؤسسة اهل مرص للتنمية بروتوكوالن تعاون بهدف التوعية ضد مخاطر  وقع االتحاد المرصي للتأمي 
ار الناجمة عنها عن  ي الحد من حوادث الحروق وتقليل االضن

كة للمساهمة فن الحروق، وبحث الجهود المشتر
ي المجتمع. 

ي فن
 طريق رفع الوعي الوقات 

اتيجيا .7 ي ظل استر
ي ال تصل اليها الخدمات وفن

توكول برو االتحاد وقع  التأمينية،ت االتحاد للوصول اىلي الفئات التر
وعات متناهية الصغر تعاون مع اتحاد الصناعات المرصية والذي يتضمن   العمل عىل تعزيز التعاون لدعم المشر

ك  والصغيرة، كات ودعىل تعزيز ورفع الوعي بمبادئ المسؤوليباإلضافة اىل العمل المشتر عم ة المجتمعية للشر
ي والمجتمعي 

كات المتعلقة بتطوير المجتمع المرصي عىل المستوي الصحي والبيت   . مبادرات الشر
ن دعم بقيمة  المرصيلالتحاد  الجمعية العامة اعتمدت .8 ن جنيه لتمويل المقر الجديد لمعهد  5للتأمي  ماليي 

ن بمرص  ن التأمي  ي االرتقاء بقطاع التأمي 
 . المرصيايمانا منها بأهمية التدريب والدراسات المهنية فن


