الجمعيـة المصريـة
إلدارة الرعايـة الصحيـة

اإلتحـاد العـام العربي للتأميـن

اإلتحـاد المصـري للتأمين

توصيـــات
الملتقـى اإلقليمـي الثاني
للتأميـن الطبي والرعايـة الصحية
القاهــرة  3و  4أكتوبر 2012
ــــــــــــــــــ
تنفيـذا ً للبرنامج الثقافـى لإلتحـاد العام العربى للتأميـن للدورة  2014 - 2012المعتمد مـن المؤتمر العـام التاسع
والعشرين لإلتحـاد الذى إنعقـد فى مـراكـش – المملكة المغربية  ،وتحقيقا ً ألهداف اإلتحاد نحو تنمية صناعة
التأمين وإعادة التأمين فى الوطن العربى من خالل إقامة الندوات والملتقيات التأمينية المتخصصة إنعقـد /
الملتقـى اإلقليمـي الثاني
للتأميـن الطبي والرعايـة الصحية

تحت رعاية معالى وزير اإلستثمار بجمهورية مصر العربية .
وذلك بالتعاون والتنسيق مـع كـل مـن اإلتحـاد المصري للتأميـن والجمعية المصرية إلدارة الرعايـة الصحيـة وذلك
في القاهـرة بفنـدق ماريوت  -الزمالك يومي  3و  4أكتوبر . 2012
وقـد حضـر حفل اإلفتتاح الدكتور  /أحمد سمير الصياد – مستشار وزير اإلستثمار المصري ممثـالً لراعــى الملتقى
والدكتــور  /أشرف الشرقـاوي – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقـابـة الماليـة – مصـر واألستاذ  /عالء
الزهيري – ممثل سوق التأمين المصرية بمجلس اإلتحاد العام العربي للتأمين مع السادة رئيس وأعضاء مجلس
اإلتحاد المصري للتأمين  ،و رؤساء ومديرى عموم شركات التأمين وهيئات مراقبة التأمين العربية والمصرية
وإتحادات ومعاهد التأمين العربية والسادة الرعاة وشركات الرعاية الصحية والمستشفيات وشركات التقنية الحديثة
وعدد كبير من المشاركين من شركات التأمين وإعادة التأمين العربية وإتحادات ووسطـاء التأمين العـرب والسـادة
المحاضرين  ،وضيوف الشرف وممثلي الصحافة المصرية والعربية .
وبعد الوقوف تحية للنشيد الوطنى لجمهورية مصر العربية  ،ألقيت كلمات اإلفتتاح وحسب ترتيب اإللقـاء مـن كـل
مـن السـادة /
األميـن العـام لإلتحـاد العـام العربي للتأميـن
األستاذ  /عبد الخالق رؤوف خليل
عضو مجلس االتحـاد العـام العربى للتأميــن
األستاذ  /عالء الــزهـــيرى
رئيس الجمعية المصرية إلدارة الرعاية الصحيـة
الدكتور  /إيهـاب أبـو المجــد
رئـيـس اإلتـحــاد المـصــرى للتـأمـين
االستاذ  /عبد الرؤوف قـطــب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة الماليـة
الدكتور  /أشـرف الشرقــاوي
مستشار وزير اإلستثمار ممثالً لراعـي الملتقى
الدكتور  /أحمد سميـر الصيـاد
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وقد تضمن برنامج الملتقى أربعة جلسات نوقشت خاللها أوراق عمل  /محاضرات قـام بتقـديمها نخبـة متميـزة مــن
المتخصصين الذين لهم باع طويل في هـذا المجال وهـم وفقـا ً لترتيب المحاضرات كل مـن السادة :
الجلسـة األولــي  Pannel Discussion :تحت عنوان /
شركات التأمين وشركات الرعايه الصحيه " تعاون وتكامل ال تنافس
رئيـس الجلـسـه

 :األستاذ  /عبد الرؤوف قطب – رئيس اإلتحاد المصري للتأمين

المحــور األول

 :رؤية شركـات التـأمين
األستـاذ  /صـادق حـسـن
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
شركة مصر لتأمينات الحياة  -مصـر

المحــور الثاني

 :رؤية شركات الرعاية الصحية
الدكتور  /إيهاب أبو المجد
رئيس الجمعية المصريه إلدارة الرعاية الصحية  -مصــر

المحــور الثالث

 :تجربة سوق التأمين المصرية
األستاذ  /عبد الروؤف قطب
رئيس اإلتحاد المصري للتأمين  -مصــر

الجلسـة الثانية  :مكافحة الغش فى صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية " حـاالت عمليـة "
رئـيس الجلسـه  :األستاذ  /عادل حماد
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
شركة مصر للتأمين
 :األستاذ  /ربيع عبد الخالق – العضو المنتدب
المتحـدث
شركة ميتاليف " أليكو"  -مصر
الجلسـة الثالثة  :دور مراقب التأمين فى ضبط العالقة بين أطراف التأمين الطبي
رئيـس الجلـسـه
المتحـدث

:

األستاذ  /عبد الرؤوف قطب – رئيس اإلتحاد المصري للتأمين

 :األستاذ الدكتور  /عادل منير – نائب الرئيس
الهيئة العامة للرقابة المالية – مصر
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وفى ختـام فعاليات الملتقى وفى ضوء مـا ألقى مـن محاضرات ومداخالت أوصـى السادة المشاركون والمحاضرون
باألتى :
 .1إيجاد صيغة إلعتماد قبول بعض شركات الرعاية الصحية لدى إتحادات التأمين الوطنية على أن تمثل فى
مجلس إدارة اإلتحاد الوطنى بممثل واحد عن شعبة التأمين الطبي والرعاية الصحية .
 .2دعوة اإلتحاد العام العربي للتأمين بقبول شركات الرعاية الصحية كأعضاء مشاركين وفقا ً لضوابط يحددها
 .3أن يخصص اإلتحاد العام العربي للتأمين مستقبالً  ،مؤتمر حول التأمين الصحي يناقش كافة قضاياه فى
األسواق العربية وصوالً لوضع الحلول المقترحة ومحاولة تضمينها للتشريعات المنظمه للتأمين الصحي
والجهات ذات العالقة .
 .4مناشدة هيئات الرقابة على التأمين العمل على تطوير وإستقرار بيئة أعمال قطاع التأمين الطبي من خالل
تطوير تشريعاته وضبط العالقة بين أطرافه وكفالة سالمة مراكزها المالية لضمان حماية حقوق المشتركين
والمنتفعين .
 .5اإلسراع في إجراءات إقرار قانون شركات إدارة الرعاية الصحية بما يكفل سهولة حصول هذه الشركات على
ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية بإعتبارها الجهه المشرفة على كل من يقدم منتجات تأمينية
 .6إخضاع كافة منتجات التأمين الطبي والرعاية الصحية إلعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية وأن يتم تسعير
هذه المنتجات بواسطة خبير إكتواري معتمد .
 .7مناشدة الشركات العاملة في مجال التأمين الطبي والرعاية الصحية تلبية الطلب المتزايد على منتجاتها
وإيجاد السبل الكفيلة بتخفيض تكاليفها من خالل اإلستخدام األمثل لمواردها لضمان إستمرار تقديمها لجميع
أفراد المجتمع وبأقل التكاليف .
 .8دعوة شركات التأمين اإلستجابة لمقتضيات المنافسة وتقديم منتجات غير تقليدية تلبي إحتياجات العمالء .
 .9اإلهتمام بالتأمين الطبي متناهى الصغر لتمكين شرائح كبيرة من المجتمع من الحصول على تأمين طبي
بتكلفة بسيطة .
 .10العمل على نشر الوعى التأميني الطبي لدى المواطن العربي  ،وتوضيح أهمية المنافع المترتبة عنه وتوعيته
بشروطه بإعتبار أن التأمين الطبي من ضروريات الحياه اليوميه للمواطن العربي .
 .11اإلهتمام بالكوادر اإلدارية والفنية والتسويقية العاملة في منظومة التأمين الطبي  ،وتنمية مهاراتها وقدراتها
بشكل مستمر مما يجعلها قادرة على التعامل مع التطور السريع في تقنيات هذه الصناعة .
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 .12اإلهتمام بالدراسات واألبحاث المتعلقه بالتعرف على أوضاع قطاع التأمين الصحي لغرض اإلستمرار في
تطويره  ،وإعداد اإلحصائيات التي تعكس األنشطة المختلفة للتأمين الصحي بما يمكن معه من تحديد أقساط
التأمين على أسس علمية سليمة .
 .13التأكيـد على أهميـة دور الوسطـاء فى تطويـر منظومـة التأميـن الطبـى لدورهــم فى دراســة إحتياجـات
العمـ الء  ،وإنتقاء شركات التأمين والرعاية األفضل تلبيـة إلحتياجات العميل  ،وتقييم ومتابعة جودة وكفاءة
الخدمات والتدخل لحل أية مشكلة .
 .14العمل على أن تتمتع المستندات والكروت بعالمات تأمينيه مثل (.)Hologram/Optical Variable link/Micro Print
 .15تفعيل وتعميم اإلتصال اإللكتروني ما بين مقدمي الخدمة والشركة  ،وذلك من خالل شبكة تواصل مباشر ما بين
مقدمي الخدمة و أعضاء الشبكة الطبية والشركة مباشرة .
 .16أهمية الحفاظ على مستندات الشركة من قبل مقدمي الخدمة الطبية وإلزامهم قانونيا ً في حالة حدوث أي
إختراق أو سرقة لهذه المستندات .
 .17تعزيز وسائل التعاون المختلفة بين أطراف صناعة التأمين الطبي والرعايه الصحية للقضاء على حاالت الغش
المتعددة .
 .18تشجيع شركات التأمين على إحالة إدارة مطالبات التأمين الطبي إلى جهات متخصصة ووضع اآلليه العادلة
لذلك .
 .19التأكيد على أهمية وجود تعاون متكامل وبناء بين شركات التامين الطبي والرعاية الصحيه وبين مقدمي
الخدمة الطبية .
 .20التنسيق المستمر والدائم بين كافة األطراف إلعادة النظر في اإلجراءات الالزمه لتقديم الخدمه الطبية للحد من
حاالت الغش .
 .21إعداد قائمة بكافة األشخاص  /الجهات التي تقوم بعمليات تنطوي على غش  /إحتيال وتوزيعها بشكل دوري
على كافة شركات التأمين والرعاية الصحية لحصرهم وتجنب التعامل معهم في المستقبل على أن يتم تحديثها
بشكل دوري .
 .22التصدي لحاالت الغش والتزوير بمنتهى الحسم من قبل شركات التأمين الطبي والرعاية الصحية بالتعاون مع
الجهات الرقابية من خالل تشريعات واضحة وصارمة .
 .23دعوة شركات التأمين إلنشاء قاعدة بيانات عن التأمين الطبي لما توفره من بيانات صحيحة عن وضع التأمين
الطبي ومساهمتها في التحليل والمراقبه واإلستفادة بما توفره من دراسات وتقارير إحصائية وثيقة تسهم في
رفع كفاءة وفاعلية برامج التأمين الطبي  ،عالوة على تبسيط عملية المقارنة مع اإلتجاهات اإلقليمية والدوليه.
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 .24دعوة إتحادات التأمين الوطنية مباشرة إعداد قاعدة بيانات وطنية للتأمين الطبي والرعاية الصحيه والسعى
للتعاون مع اإلتحادات المشابهه في األسواق العربية وصوالً إلعداد قاعدة بيانات للتأمين الطبي والرعاية
الصحيه على مستوى األسواق العربية .
 .25اإلستفادة من التقنيات الحديثة وتطبيقاتها في مجال التأمين الطبي والرعاية الصحية بما توفره من حلول
تنعكس على الحد من عمليات الغش واإلحتيال  ،وتسهم في تقليص الخسائر وصوالً لتحقيق نتائج فنية
مرضية.
وفى ختام أعمال الملتقى توجه الساده الحضور بالشكر إلى كل من :
• معالى الوزير األستاذ  /أسامة صالح – وزير اإلستثمار بجمهورية مصر العربية
لتفضله برعاية الملتقى
• الدكتور  /أحمد سمير الصياد  -مستشار وزير اإلستثمار
لحضوره حفل اإلفتتاح ممثالً لراعي الملتقى
• الدكتور  /أشرف الشرقاوي  -رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
• اإلتحـاد المصـري للتـأميـن إلستضافتهم السـادة الحضـور .
• األمانة العامة لإلتحاد العام العربى للتأمين واإلتحاد المصرى للتأمين والجمعية المصرية إلدارة الرعاية
الصحية لحرصهم على إقامة هذا الملتقى .
• الســـــادة الــرعـــاة
• جميع الزميالت والزمالء الذين ساهموا بجهودهم نحو إنجاح أعمال الملتقى .
• السادة ممثلي أجهزة اإلعالم المسموعة والمقروءة والمرئية لما بذلوه من مجهودات في تغطية فعاليات
هـذا الملتقـى .

مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع ،،،
عبد الخالق رؤوف خليل
األميــن العــام
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