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 بیان إعالمي
 
 الهیئة تختتم الحوار المجتمعى لمشروع قانون التأمین الشامل تمهیدا للعرض على مجلس إدارتها وارساله لمجلس الوزراء
 
•  د. عمران: یدعو اإلتحاد المصرى للتامین لیكون شریكا له في تأسیس معهد إقلیمى للتمویل المستدام بالقاهرة
 
 فى إطار التنسیق الدائم مع األطراف والجهات ذات الصلة بمشروع قانون تنظیم نشاط التأمین، ُأختتمت باألمس – بمقر الهیئة بالقریة
 الذكیة -جلسات الحوار المجتمعي الذى أدارته الهیئة منذ مطلع العام الحالى لمناقشة نصوص مواد مشروع القانون المنظم لعمل سوق
 التأمین المصرى للتشاور في مقترحاتهم للخروج بالنسخة األخیرة قبل العرض على مجلس إدارة الهیئة في اجتماعه القادم تمهیدا للبدء في
  .إرساله للجهات الرسمیة المعنیة بإصدار القانون في صورته النهائیة
 
 وقد راعت الهیئة فى إعداد المسودة األولى لمشروع القانون الموحد الجدید لنشاط التأمین ما أسفر عنه التطبیق العملي للنصوص القائمة
 من مشاكل وصعوبات وما طرأ على السوق من متغیرات ، وما صدر عن الهیئات والمنظمات الدولیة ذات الصلة من معاییر ، واالطالع
 . على عدد من الرؤى والتعقیبات من األطراف المشاركة في الحوار المجتمعي
 
 وأوضح الدكتور محمد عمران – رئیس هیئة الرقابة المالیة أن  إعداد مشروع  قانون التأمین الشامل یأتي في إطار تنفیذ استراتیجیة
 الهیئة  2018-2022  ویهدف إلى مضاعفة مساهمة قطاع التأمین في الناتج القومي اإلجمالي وتحقیق الریادة اإلقلیمیة لسوق التأمین
 المصري ، ومعالجة ما أفرز عنه الواقع العملي من مشاكل وتحدیات منذ عام 1981 والذى شهد صدور قانون اإلشراف والرقابة على
 التأمین بمصر – وتحدیدا- فیما یخص تنظیم التأمین التكافلي والتأمین متناهي الصغر وتنظیم شركات إدارة الخدمات الطبیة ، وخضوع
 كافة األنشطة المرتبطة بنشاط التأمین لقواعد التأسیس والترخیص والرقابة من جانب الهیئة ، باإلضافة إلى منح الهیئة سلطة تأسیس
 المنشأت التأمینیة بجانب سلطتها األساسیة في مجال الترخیص لها بمزاولة النشاط ،وإعادة النظر في نصوص التدابیر والعقوبات بإتباع
 أسلوب العقوبات الذكیة إسترشادا" باحدث تجارب التشریعات االقتصادیة- الدولیة - ومستقبل  الرقابة اإللكترونیة مع إدخال آلیات التحول
 .الرقمي في مجال التأمین
 
 واثناء اللقاء طلب رئیس الهیئة من ممثلي الصناعة ومسؤولي قطاع اإلشراف والرقابة على شركات التأمین بالهیئة أجراء لقاء مشترك
 لتعریف الصناعة بالسلوكیات الضارة بالسوق والتي تضع شركة التأمین تحت طائلة التدابیر والعقوبات ، كما إستجاب لرغبة ممثلي
 صناعة التأمین من إحالة نسب وضوابط الحدود القصوى لقنوات اإلستثمار لشركات التأمین والمكونة لسیاستها األستثماریة إلى مجلس
 .إدارة الهیئة لتحقیق المرونة في األداء  نحو تعظیم عوائد السیاسة اإلستثماریة لشركة التأمین
 ولضمان ممارسة شركة التأمین لعملها بشكل مستقر وسلیم وأسوة بما یتم في القطاع المالى المصرفي كشف الدكتور عمران على المضي
 قدما نحو تضمین مشروع القانون أنه یتعین مراجعة الهیئة بقائمة المرشحین لعضویة ورئاسة مجالس إدارات شركات التأمین قبل العرض
 .على الجمعیات العمومیة
 
 وأكد رئیس الهیئة  على ترحیبه باإلنطباع اإلیجابى الذى تلقاه من المؤسسات الدولیة المهتمة بالتنمیة المستدامة ومنها مبادرة التأمین
 المستدام التابعة لألمم المتحدة ، والدول الداعمه لبرنامج "المبادرة المالیة للبرنامج البیئي لألمم المتحدة عقب الخروج بتوصیات إیجابیة
 ألول مائدة مستدیرة إقلیمیة لبرنامج األمم المتحدة للبیئة في أفریقیا والشرق األوسط واالتفاق على ان یكون لمصر استراتیجیة وطنیة
 للتأمین المستدام تجمع خلفها كافة الجهود للحفاظ على موارد الجیل الحالى ودون انتقاص لحقوق األجیال القادمة ، وفى مقدمتها قطاع
 . التأمین المصرى
 
 وأضاف د. عمران أنه استثمارا لهذا التوجه اإلیجابي الطیب یدعو صناعة التامین المصریة – ممثال في اإلتحاد المصرى للتأمین – بأن
 للتمویل center of Excellency یكون شریكا له في معهد التمویل المستدام الذى تؤسسه الهیئة لیصبح مركز خبرة رفیع المستوى
  .المستدام لمنطقة الشرق األوسط وشمال افریقیا



 والجدیر باإلشارة أن جلسات الحوار الممتد عبر خمسة أشهر شارك بها كل من ممثلي اإلتحاد المصرى للتأمین وأعضاء اللجنة
 اإلستشاریة للتأمین، وجهات تقدیم خدمات الرعایة الصحیة ممثلة في غرفة مقدمى خدمات الرعایة الصحیة بإتحاد الصناعات و الجمعیة
 المصریة إلدارة الرعایة الصحیة، ووسطاء التأمین عبر حضور جمعیة الوسطاء (  إیبا ) وجمعیة المستقبل لوسطاء التأمین ، وجمعیة
 . الخبراء اإلكتوارین  وجمعیة خبراء المعاینة وتقدیر األضرار ، صندوق التأمین الحكومى لمركبات النقل السریع
 


