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 توصيـــات 
 رابع الالملتقـى اإلقليمـي  

 للتأميـن الطبي والرعايـة الصحية
2016 "يناير "كانون ثان 11و  10القاهــرة   

ــ   ـــــــــــــــــــــ
 
الرابع ا اإلقليمي  الملتقى  ك   نعقد  برعاية  الصحية  والرعاية  الطبي  للرقابة  ــللتأمين  العامة  الهيئة  و  اإلستثمار  وزارة  من  ل 

مصـبجمهوريالمالية   وبالتع ـة   ، العربية  والتنسي ــ ر  بيـاون  اإلتحــ ـ ق  العـ ن  العربــاد  للتأميـام  وكـ ي  م ــ ن  اإلتحـــ ل  اد  ـن 

يومي    القاهرة   –سميراميس انتركونتيننتال  دق  ـة وذلك بفن ـة الصحي ـايـرع ـة إلدارة ال ـريـة المصـن والجمعي ـ أميـ ري للتــالمص 

 تحت عنوان /    2016" يناير "كانون ثان   11 و  10األحد واألثنين الموافقين 

 "التامين الطبي والرعاية الصحية  
 نحـو أداء أفضـل" 

 

 مـن السـادة /  -حسب ترتيب اإللقـاء  -ألقيت كلمات اإلفتتاح 
 

 األميـن العـام لإلتحـاد العـام العربي للتأميـن                عبد الخالق رؤوف خليلاألستاذ /  

 ممثـل سـوق التأمين المصريـة بمجلـس                محـــــمد غـــــازي  /  الدكتور 

 اإلتحـاد العــام العـربـي للتـأميـن                                                   

 رئـيـس اإلتـحــاد المـصــرى للتـأمـين                     األستاذ / عبد الرؤوف قـطــب   

 ة  ـالرعاية الصحي إلدارةرئيس الجمعية المصرية                 الدكتور / إيهـاب أبـو المجــد  

 رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية           شريف سامي                  األستــاذ / 

 للتأمين  القابضة مصر  شركة رئيس مجلس إدارة      الدكتور / محمد يوسف                    

 جمهورية مصر العربية  –ممثال عن وزارة اإلستثمار                                                  

 وقـد تضمـن برنامج الملتقى ثالثة جلسات وفقاً لألتى : 

 تنظيم التعاون مع قطاع الدواء و الصيدلة لتقديم خدمة تأمين طبي أفضل   الجلسـة األولــي :

 رئيس الجمعية المصرية إلدارة الرعاية الصحية  - الدكتور / إيهاب أبـو المجـد:   رئيـس الجلسـة 

 رئيس غرفة صناعة الدواء و رئيس شركة مالتي فارما لألدوية   –الدكتور: أحمد العزبي :  المحاضـــريــــن  

 العضو المنتدب لشركة مالتي فارما لألدوية   –الدكتور : رياض أرمانيوس                        

 لصحية  العضو المنتدب لشركة عناية مصر للرعاية ا –الدكتور : شريف فتحي يوسف                        
 

 و الرعاية الصحية دور الوسطاء في صناعة التأمين الطبي  : الجلسـة الثانية

             اإلتحاد العام العربي للتأمين  –األمين العام   -األستاذ / عبد الخالق رؤوف خليل :   رئيـس الجلسـة 

 رئيس نقابة وسطاء التأمين في لبنان   –األستاذ / إيلي حنا  :  المحاضـــريــــن  

 رئيس شركة ميد مارك للوساطة التأمينية   -األستاذ / وليد عوف                         

 العضو المنتدب لشركة جرسافوا   –األستاذ/ حامد مبروك                         

 مدير شركة بروتكشن لخدمات التأمين بالكويت و البحرين  –األستاذ / سامي عزيز حنا                         
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 ريعات الخاصة بالتأمين الطبي في األسواق العربية  شتطور التالجلسـة الثالثـة : 

 رئيس اإلتحاد المصري للتأمين   –األستاذ / عبدالرؤوف قطب  رئيــس الجلسـة : 

 مصر   –مساعد أول وزير المالية   –الدكتور / محمد معيط    : المحاضـــريــــن 

 مدير إدارة الدراسات و األبحاث بمجلس الضمان الصحي    –/ علي القحطاني  األستـــاذ                       

 الكويت    –مدير إدارة الحياة والصحي و الشركة المتحدة للتأمين  –األستــــاذ / مصطفى السيد مصطفى                          

                      

ـــا قــــــدم خــــــالل الجلســــــات  ـــام فعاليــــــات الملتقــــــى وفــــــى ضــــــوء مــــ ـــات والمـداخــــــالت وفــــــى ختــــ والمناقشـــ

 أوصـى السادة الحضور باألتى : 

 

الصناعات   -1 شركات  وبين  الصحية  والرعاية  الطبي  التأمين  تمارس  التي  التأمين  شركات  بين  للتعاون  بروتوكول  وضع 

 الدوائية والصيدليات وذلك بهدف تطوير الخدمة المقدمة للعمالء. 

اإللكترونى في جميع الصيدليات الموجودة في جميع الدول العربية وذلك بهدف التيسير على  ضرورة تطبيق العمل بالنظام  -2

العمالء في صرف الدواء وكذلك لمنع أي حالة غش يمكن القيام بها عن طريق تكرار صرف نفس الدواء من أكثر من  

 مكان. 

الد  -3 استخدام  ثقافة  تغيير  ومحاولة  للدواء  الرشيد  االستهالك  شعار  الدواء  تبنى  من  بدالً  السعر  المرتفع  المستورد  واء 

 المحلى وذلك من خالل محاولة زيادة التوعية لدى الطبيب والمريض بجودة استخدام األدوية تبعاً لالسم العلمى. 

اإللكترونية    -4 المنظومة  لتلك  منضماً  يكون  أن  جديدة  بفتح صيدلية  الصيادلة ألى صيدلى سيقوم  نقابة  وضع توصية من 

 ثة. الحدي 

تبنى فكرة منع صرف الدواء بدون روشتة معتمدة من الطبيب وذلك لمنع صرف الدواء بصورة عشوائية مما ينتج عنه    -5

 هدر لمخزون الدواء المتاح. 

 دعم وتطوير التأمين الطبي من خالل الجهات المعنية االتحاد والهيئة واإلعالم وإعداد الترويج اإليجابى من الوسطاء. -6

وتط  -7 الوسيط دعم  لصناعة  الوسطاء  لتدريب  الوسطاء  جمعية  مع  والتعاون  الطبي  التأمين  مجال  في  الوسيط  دور  وير 

أكثر  تكون  أن  التأمين  لتشجيع شركات  والمزايا  الحوافز  ومنح  التسويق  في  جديدة  برؤية  معه  والتواصل  المتخصص 

 إيجابية في تسويق هذا النوع من التأمين. 

 ستثمار في مجال التأمين الطبي. حث شركات التأمين في اال -8

المنشود في مهنة الوساطة   -9 التطوير  الدراسة األكاديمية الممنهجه وذلك لتحقيق  الوسطاء والحصول على  صقل خبرات 

 التأمينية. 

التأمين    -10 صناعة  وأطراف  الدولة  مع  التحاور  وتعزيز  الشامل   اإلجتماعي  الصحى  التأمين  مشروع  تأثير  مدى  دراسة 

 كة قطاع التأمين فى تحمل الخطر.ومشار

 الوقوف على تجارب الدول الناجحة في ممارسة التأمين الطبي لإلستفادة في تطوير هذا النوع من التأمين  -11

ليات مشروع التأمين الصحي اإلجتماعي الشامل بما يحقق تحسين الخدمات المقدمة لجميع فئات  الوقوف على تنفيذ آ  -12

 المجتمع 
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 وفى ختام أعمال الملتقى توجه الساده الحضور بالشكر إلى كـل مـن : 

 

 برعاية الملتقى    ملتفضله  -اإلستثمار بجمهورية مصر العربية وزارة  •

 .  ىـة الملتقـبرعاي  مهـلتفضل  –الهيئة العامة للرقابة المالية   •

 السـادة رؤسـاء الجلسـات والمتحدثـون .  •

 ور . ادة الحضالس   إلستضافتهأمين اإلتحاد المصري للت  •

 . الســـــادة الــرعـــاة  •

الصحية   • الرعاية  إلدارة  المصرية  والجمعية  للتأمين  المصرى  واإلتحاد  للتأمين  العربى  العام  لإلتحاد  العامة  األمانة 

 لحرصهم على إقامة هذا الملتقى .

 ى .  جميع الزميالت والزمالء الذين ساهموا بجهودهم نحو إنجاح أعمال الملتق •

هـذا   • فعاليات  تغطية  في  مجهودات  من  بذلوه  لما  والمرئية  والمقروءة  المسموعة  اإلعالم  أجهزة  ممثلي  السادة 

 الملتقـى . 

 

 مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع ،،، 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 عبد الخالق رؤوف خليل                         
 األميـن العـام                                 

 

 
J 
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