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ن  800 ما يقرب من أمام  : من أنحاء العالمخبير تأمير

  مرص  صمود عمران يعلن 
ن
ن ف وس كورونا المستجد أمام صناعة التأمي   تبعات جائحة فب 

 السابق إصدارها خففت من آثار الجائحة  الخطوات التنظيمية للتحول الرقىم د. عمران:  •

  ترخيص موافقة  42 عمران: د.  •
ونن كات إلصدار  إلكبر ن النمطية وثائق للشر ونيا، التأمي  إلكبر

  لألقساط ينظم عقد   500والموافقة عىل 
ونن  التحصيل اإللكبر

كة إجما مليار جنيه  22.4د. عمران:  •   ل  التعويضات المسددة من قبل شر
ن
ن ف العام المال    تأمي 

 
ن
 2021/ 6/ 30 المنتىه ف

ن  رئيس هيئة الرقابة المالية أن  -أكد الدكتور محمد عمران     د ق  العالميةصناعة التأمي 
ً
 وجوديا

ً
واجهت تحديا

العالم،   مستوى  عىل  ة  والمنتشر المستجد  وس كورونا  لفي  الوبائية  الحالة  اصطجراء  أن  تلك بعد  دمت 

ي المستقبل كما كان معتادا،    صعوبة  بعقبةالصناعة  
ن واتغطية األوبئة فن كات إعادة التأمي  إما   العالمية  تجاه شر

 إىل استثناء األوبئة رصاحة أو رفع أسعار تغطية األوبئة. 

ي مرص  
ن فن مكنه من اخارطة طريق    أشع بوضعوقال أن الرقيب عىل صناعة التأمي 

ُ
الجائحة، لصمود أمام  ت

التعويضات  ز أل  حيث بسداد  ن  التأمي  كات    والمطالبات  م شر
ً
تأمينيا المغىط  الخطر  تحقق  حال  المستحقة 

ن فن أشع وقت ممكن عن طريق وسائل الدفع المتعددة لدى كل   كة وبمبوثائق التأمي  ي تعزيز    ا شر
يسهم فن

ن الثقة المتب  كات التأمي  ن العمالء وشر ن باستخدام وسائل الدفع بادر بتوجيه  ، كما  ادلة بي  كات التأمي  عمالء شر

ي 
ونن ن اإللكير كات التامي   .  المتاحة بشر

ي  قد طالبت  الرقابة المالية أضاف رئيس الهيئة أن  و 
ن    ها تدابي  فن ن العاملي  وس بي  المعلنة لمواجهة انتشار الفي 

ن   التأمي  ي قطاع 
الجائحة و فن الخطوات ا  ،  تخفيف حدة  من  السابق    الستفادة  بالسماح  إصدارها  التنظيمية 

ن لتشجيع التحول  كة التأمي   من خالل نظم معلومات شر
ً
ونيا ن بإصدار وثائقها النمطية إلكير كات التأمي  لشر

ن من االكتتاب عن ٌبعد الرقىم والوصول للعمالء عير أدوات تسويق رقمية مستحدثة،   كة التأمي  ن شر وتمكي 

ام  العمالء بُيش،  لتحقيق االستمرارية فن التعامل مع ن ي أقرته   سياسات التباعد االجتماعي ب  وااللير
كأسلوب وقان 

اتيجيتها لمواجهة الجائحة  عمران فإ الدولة المرصية في   . اسير

لعدد   الهيئة  إصدار  عن  عمران  د.  الحوادث    42وكشف  مثل  لوثائق  ي 
ونن إلكير إصدار  ترخيص  موافقة 

كات ن السفر للشر ن متناىه الصغر، ووثائق تأمي  ن السفر بنهاية  - الشخصية والتأمي  قبل بدء عمل مجمعة تأمي 

ن  كما حثت الرقابة المالية  -2021مايو   حيث    ،للعمالء رقميا لوصول  مستحدثة لعىل تبنن طرق  صناعة التأمي 

ن   تأمي  كات  شر ي 
لثمانن الموافقة  مكن تمت 

ُ
ت المحمول  الهاتف  عىل  تطبيقات  استخدام  التسويق من    ها عىل 

ي  و 
ونن كة    لوثائقالتوزي    ع واإلصدار اإللكير ن الشر الهيئة عىل ما يقرب من   باإلضافة إىل موافقة  النمطية،تأمي 

ي عام    352منهم    -عقد  500
كات لتنظيم    -فقط   2020عقدا فن ن وشر ن ووسطاء التأمي  كات التامي  ن شر العالقة بي 

ي و 
ونن ي الستكمال منظومة اإلصدار اإللكير

ونن ي لألقساط. إتاحة  التحصيل اإللكير
ونن  التحصيل اإللكير



كة -حاليا–كما تدرس الهيئة   ن أخرى من خالل نظم معلومات شر ي لوثائق تأمي 
ونن التوسع فن اإلصدار اإللكير

ن  كات   التأمي  ن   للتيسي  عل شر المتبعة  لو   التأمي  التباعد  المتتالية    لمواجهةعمالئها فن ظل سياسة  الموجات 

»كوفيد   المستجد  وس كورونا  في  تأمينات  ك "، 19-النتشار  عىل الوثائق  و   البحري،وثائق  الشامل  ن  تأمي 

 السيارات الجديدة. 

 

م راندي ل  جاء ذلك خالل فعاليات الجلسة االفتتاحية   ن )شر ن وإعادة التأمي  م الشيخ السنوي للتأمي  ملتقر شر

ي دورته الثالثة لهذا العام  فو(  
ن الجديدة: فرص ما بعد"تحت شعار  فن ن وإعادة التأمي  Covid-اتجاهات التأمي 

ين لالتحاد األفرو   " ، والمؤتمر 19 ن بمشاركة  أالسابع والعشر ن وإعادة التأمي  عدد من وزراء الدولة سيوي للتأمي 

ن بالسوق الوطنية  المرصية و  ن واعادة   800أكير من  ، وحضور  مسؤوىلي صناعة التأمي  كات التأمي  ممثل عن شر

األعضاء   ن  األفرو ب التأمي  الوساطة  أسيوي االتحاد  كات  ن وشر التامي  وإعادة  ن  اء   للتأمي  وخير والسادة  العالمية 

ن  ن الدوليي   . دولة 40من أكير من التأمي 

وس كورونا المستجد  الهيئة    أشار رئيسو  أزمة   فهي أزمة عالمية ليس لها مثيل،  قد أحدثت  أن جائحة في 

العالم منذ الحرب  ية هائلة أفضت إىل أشد ركوٍد شهده   عىل ما لها من خسائر بشر
ً
صحية عالمية، عالوة

توجه االقتصاد العالىمي نحو االنكماش، وانخفاض متوسط نصيب الفرد من   العالمية الثانية. وما عارصناه من

ن من الناس وعىل نحو شي    ع إىل الفقر المدقع.   الدخل ليدفع بماليي 
 

عىل كما    
ً
شديدا  

ً
ا تأثي  الجائحة  عن  الناجمة  العامة  واإلغالقات  االجتماعي  التباعد  سياسات  لتطبيق  كان 

ي بلدان العالم  والوظائف منشآت األعمال  
ة والمتوسطة فن - النامية ، وال سيما المنشآت متناهية الصغر والصغي 

ي حجم  له من    تعرضت   وما 
العمل   مبيعاتها، واضطرارها ضغوط شديدة من هبوط فن إىل تقليص ساعات 

ي البلدان منخفضة -واألجور، وسىع معظم منشآت األعمال  
ة فن كات متناهية الصغر والصغي  وباألخص الشر

. عىل دعم  للحصول-الدخل   ماىلي

ن المرصية كان أدائها مختلفا، حيث ارتفعت   ي قيمة  لكن صناعة التأمي 
ن   41أصول    صافن كة تأمي  ي   مرصية  شر

  فن
زيادة قدرها بنسبة  و   2020عام  مليار جنيه خالل  128.6مليار جنيه مقارنة ب    152.8لتصل إىل  2021عام  
التأمينن    استمر ، كما  81%. 8 النشاط  تحقيق  فائض  ي 

إيجابيا فن  
ً
نحو    أداءا إىل  ي    6.1ليصل 

فن جنيه  مليار 
 . مليار جنيه 5.9لنشاط ا فائض  بلغ الذي  السابقمقارنة بالعام  1202/ 6/ 30

ي البلدان النامية  أن    د. عمرانشار  وأ
وس كورونا  كان عليهم  األفراد فن أكير من نصف تحمل  قبل جائحة في 

 للرعاية الصحية، وبقدوم  
ً
الحاجة إىل الوصول لخدمات   الجائحة زادتتريليون دوالر من مالهم الخاص ثمنا

 أزمة الرعاية الصحية. لمواجهة  الماىلي العبء  وتفاقم  فعالة ميسورة التكلفة للرعاية الصحية،

ن ل   متباينة  قفامو قد رصدت  تقارير لمنظمات بحثية    تابع أن عدة و      صناعة التأمي 
ً
بمختلف   وتفاعلها عالميا

وس  العمالء نتيجة اإلصابة  مطالبات  األسواق مع للتغطية    استثناءات  أن ما تم رصده منكورونا، وسواء    بفي 

ًرا أم ال فمن المؤكد أن  كان    التأمينية ن  مير كات التأمي  ي حجم بشكل كبي   قد أثر  ات  ب مع تلك المطال رد فعل شر
فن

 . العمالء الثقة مع 



 

ي مرص الرقيب عىل صناعة  قال رئيس الهيئة أن  و 
ن فن    أن  كان عليه  التأمي 

ً
ويتوقع ما   يدرك حجم الجائحة مبكرا

تب عليها من اآلثار  ة عىل المجتمع المرصي  يير بدأت هيئة الرقابة المالية و ،  االقتصادية واالجتماعية الكبي 

ازية للعمل عىل    المرصية ي اتخاذ مجموعة من اإلجراءات والتدابي  االحير
 فن
ً
وتعزيز الثقة   تلك اآلثار   احتواء مبكرا

اف الهيئة والعاملة بالسوق المرصية  ن الخاضعة إلشر كات التأمي  ،  حيث ألزمت الهيئة شر ن ي صناعة التأمي 
فن

  مهلة إضافية بخالف ما ورد بوث   -من حملة الوثائق    - بمنح عمالئها 
ً
ن وفقا ن لسداد أقساط التأمي  ائق التامي 

ن   التأمي  وثائق  وطبيعة  معلنوع  حدث  وعات    كما  للمشر السداد  عدم  مخاطر  ضد  ن  التأمي  وثائق  عمالء 

ة ومتناهية   ن الخاصة بوثائقهم    6مهلة   الصغر ومنحهمالمتوسطة والصغي  أشهر إضافية لسداد أقساط التأمي 

، بحيث يت ن ن الخاصة بهم مع عدم ترتيب أية بخالف ما ورد بوثائق التأمي  م تأجيل تحصيل أقساط التأمي 

 غرامات تأخي  أو فوائد أو أية عباء مالية أخرى. 

ن من حامىل  وقد استفاد من مهلة تأجيل األقساط المستحقة  من خمسة ماليي 
ن   أكير وبما ُيمكن  وثائق التأمي 

ي تمنحهم إياها وثائقهم التأمينية وتعويضهم   العمالء من االستمرار
ي االستفادة من مزايا الحماية التأمينية النر

فن

 .ضدهاحال حدوث المخاطر المؤمن 

 

ن    ا وكان لتلك المبادرات والتدابي  أثره  جيدا خالل العام    والذيعىل نشاط التأمي 
ً
- 2020  الماىلي شهد نشاطا

ي نهاية العام  40.1إذ ارتفعت إجماىلي األقساط لتصل إىل -ام بداية الجائحة واإلغالق الشاملع
مليار جنيه فن

كات،  2020  الماىلي  ي    وحققت شر
ن فن بلغ  2021/ 6/ 30التأمي  أقساط  مليار جنيه بمعدل نمو   45.9إجماىلي 

 %. 14.5قدره 

كات التأكما     ن بلغ إجماىلي التعويضات المسددة من قبل شر ي    22.4  مبلغ  مي 
 مقابل   2021/ 6/ 30مليار جنيه فن

عام    18.9 ي 
فن ي ، وشهدت  2020مليار جنيه 

البالغ عددها    صافن ن  التأمي  كات  كة    41استثمارات شر  شر
ً
نموا

ي  127.8إىل  % لتصل18.7بمعدل 
ي العام  107.7مقابل  2021/ 6/ 30مليار جنيه فن

 السابق. مليار جنيه فن

ي تاريخها الرقانر بإعداد وإجراء اختبار لقياس مدى تحمل  
أو ما يعرف   – كما قامت الرقابة المالية وألول مرة فن

شاملة وحدات    –   Testing Stressبال رؤية  استجالء  بهدف  المرصية  السوق  ي 
فن العاملة  ن  التامي 

ات المحتملة لتلك األزمة عىل   ار والتأثي  ، للسيناريوهات المتوقعة عن األرصن ن كات التأمي  القوائم المالية لشر

ات  كات مع األزمة وإدارتها لألخطار المالية المرتبطة بتلك التأثي   .   وكيفية تعامل إدارات تلك الشر

كات، حيث   قوة ومتانة المركز الماىلي للشر
ن كات التأمي  كانت مخاطر    وقد أظهرت نتائج تنفيذ االختبار عىل شر

ضعف معدالت السيولة منخفضة   بينما كانت مخاطر انخفاض الكفاءة ضعف المالءة المالية ومخاطر  

 التشغيلية معتدلة، كما أظهرت اختبارات التحمل أن مخاطر تراجع جودة المحفظة مقبولة. 

 


