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 توصيـــات 
 الخامس الملتقـى اإلقليمـي  

 للتأميـن الطبي والرعايـة الصحية
2018 "كانون الثاني " يناير 18و  17القاهــرة   

ــ  ــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ
 

والتعاون الدولي  ار  ـ اإلستثم  ة رـل من معالي وزيــللتأمين الطبي والرعاية الصحية برعاية ك  الخامسأنعقد الملتقى اإلقليمي  

ن  ـ ــل مــن وكـ ي للتأميـام العرب ــاد العـن اإلتحـــق بي ـاون والتنسي ــر العربية ، وبالتعـة مصـبجمهوريوزير قطاع األعمال  و

المصـاإلتح للت ــاد  والجمعيـ أمي ـري  المصـن  الة  ـري ـة  الصحيـاي ـ رعـإلدارة  بفن ـة  وذلك  إنتركونتيننتالدق  ـة   –  سميراميس 

 /   شعاروتحت  2018" كانون الثاني" يناير  18و  17ن الموافقي  األربعاء والخميسيومي    القاهرة

 آفاق تعاون قطاع التأمين والرعاية الصحية 
 مع مختلف مؤسسات الدولة 

 
 مـن السـادة /  -حسب ترتيب اإللقـاء  -ألقيت كلمات اإلفتتاح 

 

 األميـن العـام لإلتحـاد العـام العربي للتأميـن               عبد الخالق رؤوف خليلاألستاذ /  
 رئيس الجمعية المصرية إلدارة الرعاية الصحيـة        الدكتور / إيهـاب أبـو المجــد              

 

 ن  ـرئـيـس اإلتـحــاد المـصــرى للتـأمـي               رى ـيـ زهـالء الـ األستاذ / ع
 السفيــر السويسري بالقاهرة                 Paul Garnjerسعادة السفير / 

 ار                    مدير برنامج القطاع المالي واإلجتماعي والنقل  ـد الست ـارق عب ـاألستاذ / ط 
 ومدير إدارة البنك الدولي بوزارة اإلستثمار والتعاون الدولي                                                      
 ممثالً عن راعي الملتقى                                                      
 وزيرة اإلستثمار والتعاون الدولي  -سحر نصر معالي الدكتورة /                                                     

 المستشار / رضـا عبد المعطي                 نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر
 
 

 

 جلسات وفقاً لألتى :   أربعةوقـد تضمـن برنامج الملتقى  
 

 

 تقديم خدمة تأمين صحي شامل للمواطنين التوجهات الحديثة لدور التأمين الطبي الخاص في  الجلسـة األولــي :
 

 الدكتور / إيهـاب أبـو المجــد :   رئيـس الجلسـة 
 رئيس الجمعية المصرية إلدارة الرعاية الصحيـة                      

 

 مساعد وزير الصحة –األستاذ الدكتور / على حجازى  .1 :  المتحــــدثـــون  
 مصــر  –رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي        

 مصــر    –بمجلس النواب  وكيل لجنة الصحة  –األستاذ الدكتور / أيمن أبو العال  . 2                     

 وزير الصحة األسبق والمدير التنفيذي  –الدكتورة / مهـا الربـاط  . 3   

 األوسط وشمال أفريقيا لمنتدى السياسات الصحية في الشرق         

 شريك وعضو منتدب   –الدكتور / حازم الماضي  . 4  

 اإلمارات  –Cogent Insurance Brokers Limited (CIBL )شركـة                          
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 تعـاون شـركـات التـأميـن وشركـات الرعاية الصحية مع المستشفيات الجامعية  الجلســة الثانيـة  :  
 )تجربـة سـوق التأميـن المصـري(  في تقديم خدمة طبية أفضل                       

 

 رئيس   -عـالء عبد المجيد : األستاذ /     يـس الجلسـة رئ
 الرعاية الصحية بالقطاع الخاص غرفة مقدمي خدمات                           

 رئيس  -  األستاذ الدكتور / عبد الوهاب عزت .1 : المتحــــدثـــون  

 مصر  –جامعة عين شمس                                
 أمين عام  -  . األستاذ الدكتور / حسام عبد الغفار2                      

 مصر   –المجلس األعلى للمستشفيات الجامعية                           
 نائب رئيس   –. الدكتور / شريف فتحى يوسف  3                      

 الجمعية المصرية إلدارة الرعاية الصحية                            
 مدير عام العالقات الخارجية   –. الدكتور / شريـف أبـاظـة 4                      

 شركـة روش العـالميـة                            
 

 التحديات والحلول  –فضل تجربة سوق التأمين اللبنانية نحو تأمين طبي أ:   الثالثةالجلســة 
                         

 األمين العام  –عبد الخالق رؤوف خليل األستاذ / :     يـس الجلسـة رئ
 اإلتحـاد العام العربي للتأميـن                           

  

 رئيس قسم التأمين الطبي  –سعيـد حـديفـة الدكتور /  .1 : المتحــــدثـــون  

 لبنان    –شركة المشرق للضمان وإعادة الضمان                              
 مدير عام مطالبات الطبي والحوادث –هدى عثمان فتح هللا  /ة . األستاذ 2                      

   لبنان    –شركـة آروب للتأمين                           
 

 أهميـة تعـاون شـركـات التـأميـن الطبي والرعاية الصحية :   الرابعةالجلســة 
 حقـقـت" تمـع قطـاع صنـاعـة الـدواء "إنجـازات                        
                         

 رئيــس  – عـالء الـزهيـرياألستاذ / :     يـس الجلسـة رئ
 اإلتحـاد المصـري للتأميـن                          

 Sarbani Chakraborty, Head of Public Policy .1 : المتحــــدثـــون  

                             Eastern Europe, Middle East & Africa 
 مدير عام – مصطفى السيـد. األستاذ / 2                      

 مصر  –برايم فارما شركـة                           
 

 وفـى ختام فعاليات الملتقى وفـى ضوء مــا قدم خالل الجلسـات والمناقشـات والمـداخـالت أوصـى السادة الحضور باألتى : 
 

التأكيد على أهمية التعاون والمشاركة اإليجابية بين القطاعين الحكومي والخاص وتحديد الدور المنوط لكل طرف   .1
 من األطراف المعنيه )حكومي / خاص / أهلي( بكل وضوح .

 

بما يضمن حقوق   .2 الخاص  والقطاع  الحكومي  القطاع  بين  فيما  التعامل  تنظيم  التأمين  الرقابة على  مناشدة جهات 
 األطراف والتأكيد على التطبيق الصحيح للقوانين .  كافة
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مساعدة   .3 خدمات  في شكل  جديدة  منتجات  تقديم  من خالل  للتطوير  الخاص  التأمين  قطاع  خدمات  تشجيع  أو   / و 

 حتى يكون منافس وجاذب للمؤمن عليهم .لضمان اإلستدامة وتحقيق مستوى عال مكملة 
 

أنظمة  .4 إيجاد  والعمل على   ، الحديثة  والتقنيات  الرقمية  التكنولوجيا  الصحية لإلستفادة من  الرعاية  دعوة شركات 
 وبرامج متطورة لتحقيق مستوى عال من الكفاءة في تقديم الخدمات الطبية . 

 

خالل .5 من  منها  واإلستفادة  الطبي  للتأمين  والخاص  العام  القطاع  بين  اإليجابية  الشراكة  بين    تشجيع  التنسيق 
 الخدمات المقدمه وتوفير خدمة الطب الوقائي . 

 

زيادة الوعي  تشجيع األفراد على اإلسهام في التنمية الصحية وأهمية العمل من قبل شركات الرعاية الصحية على   .6
 إضافته إلى المناهج الدراسية لخلق وعى صحي سليم لدى الجمهور . والتوصية ب التأميني الطبي السليم 

 

السعى إليجاد بروتوكوالت محددة من قبل شركات الرعاية الصحية لعالج األورام واألمراض الحرجة بشكل عام   .7
 في عالج المرضى . من قبل مقدمي الخدمة وتشجيع اإللتزام بها 

 

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

لتفضلهما برعاية    معالي وزيـرة اإلستثمـار والتعاون الدولي ومعالي وزير قطاع األعمال بجمهوريـة مصـر العربية •
 الملتقى  

والنقل ومدير إدارة البنك الدولي بوزارة    مدير برنامج القطاع المالي واإلجتماعي  –األستاذ / طارق عبد الستار   •

 والتعاون الدولي لحضوره حفل اإلفتتاح ممثالً لراعي الملتقى   اإلستثمار 
 السفيــر السويسري بالقاهرة لحضوره وإلقاء كلمة في حفل اإلفتتاح    - Paul Garnjerسعادة السفير /  •

لرقابة المالية بمصر لحضوره وإلقاء كلمة في حفل نائب رئيس الهيئة العامة ل  -المستشار / رضـا عبد المعطي   •
 اإلفتتاح 

 . السـادة الحضـور إلستقبال اإلتحـاد المصـري للتـأميـن   •
للتأمين والجمعية المصرية إلدارة الرعاية الصحية    األمانة العامة لإلتحاد العام العربى للتأمين واإلتحاد المصرى •

 إقامة هذا الملتقى . إستمراية  لحرصهم على 

 الســـــادة الــرعـــاة   •

 جميع الزميالت والزمالء الذين ساهموا بجهودهم نحو إنجاح أعمال الملتقى .   •

مجهو • من  بذلوه  لما  والمرئية  والمقروءة  المسموعة  اإلعالم  أجهزة  ممثلي  هـذا  السادة  فعاليات  تغطية  في  دات 
 الملتقـى . 

 

 مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع ،،، 
 

 
 

   

 عبد الخالق رؤوف خليل                         
 األميـن العـام                                  


