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شركة الوفاء لتامينات الحياة مصر 



أشكركم علي إتاحة الفرصة لي•

للمشاركة في هذا المؤتمر 

 .التقاعد" الهام حول العربي

"   والتأمينات االجتماعية

تقديم

راءوالخبالزمالءمنبالحديثسبقونيمنعليأثني•

بمثابةكانتقيمةوأفكارمعلوماتمنقدموهلما

اعالمنفيالتأمينسوقواقععليلناأعينفاتحة

.تحدياتمنيواجههوماتطورمنيشهدهوماالعربي



مصر.. الوفاء لتأمينات الحياة 

.شركة الوفاء لتأمينات الحياة مصر قد تكون الوليد الجديد الذي أنضم لسوق التأمين في مصر•

تركز تأمين الوفاء من خالل عملياتها وأنشطتها على حماية وتعزيز المدخرات وحماية الصحة، والتأمين الشامل، حيث تقدم•

.ذات الدخل المنخفضبرنامج التأمين االقتصادي لألسرالشركة

راتهم وتقديم الوفاء لتأمينات الحياة شركة تؤمن بمسئوليتها االجتماعية ، وتعمل علي حماية االستثمارات لعمالئها وتعزيز مدخ•

إحتياجاتهمأفضل الحلول المالية بما يناسب 

ريقيا أطلقت الشركة أعمالها في مصر في بداية العام الماضي، بعد أن حققت نجاحات كبيرة في أسواق أخري بالمغرب والعديد من دول أف•

.شركة تأمين الوفاء موقعا رائدا في قطاع التأمين بالمغرب وتونس  والسينغال وكوت ديفوار والكاميرونحيث تحتل

https://www.masrawy.com/news/Tag/1130235/برنامج-التأمين-الاقتصادي-للأسر#bodykeywords


مؤشرات إيجابية في ظل ظروف .. مصر

اقتصادية عالمية صعبة

األسواقفيلعمالئنامتميزةخدمةلتقديمحاليابهانهتمالتياألسواقرأسعلىمصرتأتي•

.المستهدفة

لتأمينات بدايتنا في مصر جاءت في وقت تسعي فيه الدولة المصرية الى تطوير منظومة ا•

االجتماعية

تطورمعدالتوتحقيقهالخاصةالتأمينصناديققطاعأداءجودةاالقتصاديةالمؤشراتاظهرت•

.متميزة



:التاليةاإليجابيةالنتائجالماليةالرقابةهيئةتقريرأظهر

:نتائج إيجابية تتحقق بمصر

جنيها  مليار١٠،٥مقابـلالعامهذاجنيها  مليار١٣،٦نحو(الجهاتمساهماتمتضمنه)االشـتراكاتاجماليبلغ•

٪٢٩،٥زيادةبمعدلالسابقالعامفي

امليار١٢٦،٣الصناديقاصولاجماليوبلغت• امليار١٠٢،٣مقابلالعامهذاجنيه  زيادةبمعدلالسابقالعامجنيه 

٢٣،٥٪

٪٢٣،٦قدرهابزيادةالسابقالعامجنيهمليار٩٦،٦مقابلجنيهامليار١١٩،٤المدةآخراالحتياطيالمالوبلغ•

ومستعدللتوسعقابلواعداسوقامصرأننامؤشرايعطيممااألوكرانيةالروسيةالحرببعدهومن،١٩كوفيدوباءمنفيهعانيناعصيبوقتفيالنجاحاتهذهمصرحققت

.العالميواجههاالتياالقتصاديةوالتحدياتالصعبةالظروفرغمأرحبآلفاقلالنطالق



:نتائج إيجابية تتحقق بمصر



لة ؛النظم التكميلية ضرورة لدعم الدور الذي تقوم به نظم التأمين االجتماعي التي تقدمها الدو

ويات  لمستمشكلة عدم كفاية معاش التقاعد الذى يتقاضاه الفرد بعد الوصول لسن المعاش هي مشكلة تعانى منها العديد من األسر المصرية على كافة ا•

وغيرهابناءفي ظل تزايد النفقات بعد التقاعد سواء كانت نفقات المعيشة أو النفقات المرتبطة بالتقدم في العمر كنفقات العالج أو نفقات زواج األ

.التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدماتتبرز أهمية وجود نظام تكميلي لتوفير المستوى المعيشي المالئم في ظل•

تطيع لتقاعد يسن اإذا كان الهدف األساسي من معاش التقاعد هو توفير حد أدني للدخل لمدى الحياة في شكل معاش شهري أو رأس مال للمتقاعدين الذين بلغوا س•

أة بمزايا متعددة الجماعي محددة فقط لهذه المنشصاحب العمل أيضا توفير نظام معاش إضافي للعمال من خالل التعاقد مع شركة التأمين لتوفير وثائق لتأمينات الحياة

ستقبلي غير ع حدث موقوومالئمة للعاملين بها سواء من خالل معاش التقاعد الذي يستحق عند بلوغ المشترك سن التقاعد أو من خالل مبلغ التأمين الذي يستحق عند 

.متوقع للمؤمن عليه

أهمية النظم التكميلية للتأمين االجتماعي 



نماذج مختلفة للنظم التكميلية للتأمين االجتماعي

صناديق مكافآت نهاية الخدمة ·

الصناديق العالجية·

المعاشات التكميلية·

صناديق ذات طبيعة خاصة·



التأمين الخاص مقارنة بالتأمين 

االجتماعي 

:العضويةطبيعة•

التأمين الخاص

. أعضائهاوقدراتإرادةالخاصةالصناديقمحور•

:إدارة األستثمار •

:طبيعة العضوية •

التأمين االجتماعي اإلجباري

:المزايا•

ككلوقدرات المجتمعإرادةاالجتماعيالتأميننظاممحور•

:إدارة االستثمار •

حركة عضوية صناديق التأمين الخاصة اختيارية وتكون أغلبية 

.االنضمام واالنسحاب مكفولة 

:المزايا•

احتيمعيتفقبماومستواهااستحقاقهاوحاالتوشروطالمزاياتتحدد

التمويلية المتاحة القدراتحدودوفيأعضائهااجات

،حدهعلىصندوقكلمستوىعلى
وشروط استحقاقهاوحاالتاالجتماعيالتأميننظامتتحدد مزايا
على  المشتركةالتمويليةوالقدراتاالحتياجاتضوءفيومستواها
للنظامالخاضعينكافةمستوى

عن بمعرفة ممثلينتدار
تماعواجمادية مصلحةأقصىيحققفيماأموالهاوتستثمرأعضائها

األعضاءهؤالءلصالحية

من تكون اجبارية لجميع العاملين الخاضعين له وال يجوز لهم االنسحاب
.النظام إال في حاالت نادرة و محدودة

وفق هأموالوتستثمرحكوميةهيئاتالتأمين االجتماعيتدير نظام
.سياسات الدولة



عالقة التكامل بين التأمين الخاص والتأمين 

االجتماعي 

.لمستقبلهورؤيتهواحتياجاتهالماليةقدراتهوفقالشخصإلرادةيخضعاختياريمكملهوالخاصالتأمينإن•

ضع سقف تأمين ال يتعارض مع التأمين االجتماعي اإلجباري الذي تفرضه القوانين فهو يفتح المجال لتخطيط األفراد لمستقبلهم وال ي•

.لطموحهم ألنفسهم وألسرهم وفق قدراتهم واحتياجاتهم

.تأمين يتوافق مع الطبيعة البشرية وطموح اإلنسان أن يحقق أفضل الفرص لمستقبله ومستقبل أسرته •

يها آمنا يتجنب إنه اختيار لتحسين نوعية الحياة بالمجتمع ولكنه في ذات الوقت يضع مسئولية كبيرة علينا كشركات أن نوجه استثماراتنا توج•

.المخاطر ويضمن أفضل العوائد علي االستثمار لنفي باحتياجات العمالء

.أنها مسئولية اجتماعية في المقام األول فنحن بذلك شركاء في تحسين نوعية الحياة لعمالئنا  وللمجتمع بشكل غير مباشر•

التأمين الخاص يمثل قيمة مضافة للمستفيدين به 



ت الهدف األساسي من صناديق التأمين الخاصة هو منح مزايا مالية لألعضاء المشتركين في حاالت انتهاء الخدمة وحاال

:ها ومن بينها أخري ينظمها القانون ، وبالتالي فإن التحديات تشمل كل المعوقات التي تخل بمقدرة الصناديق علي تلبية أهداف

.قصور وعدم كفاية األشتراكات مع التطلع الدائم لزيادة المزايا لمواجهة التضخم وضعف القوي الشرائية•

.المقررة بهدف دعم أستمرارية الصندوقالتمويليةعدم ألتزام بعض الجهات المنشئة للصناديق بسداد الحصص •

.عدم توافر السيولة المناسبة وذلك بالتركيز علي األستثمار في قنوات يصعب تسييلها وقت الحاجة•

.بسبب تقييم مزايا ال تتناسب مع موارد وتمويالت الصندوق: اخطار المالئة المالية للصندوق•

:التحديات التي تواجه إدارة صناديق التأمين الخاصة

:المشكالت التمويليه والمرتبطة بالسياسات التمويليه ومنها •



:ومنهامخاطر أستثمارية والمرتبطة بالسياسات األستثمارية •

:التحديات التي تواجه إدارة صناديق التأمين الخاصة

إنخفاض قيمة االحتياطيات النقدية القابلة لألستثمار•

.عدم اتساق األصول مع األلتزامات•

.إنخفاض قيمة األصول•

.عدم تحقيق العوائد األستثمارية المرجوة تبعا  لما ورد بالدراسات األكتوارية للحد األدني•

قوق وبصفة عامة ، عدم توافر التخطيط األستثماري السليم بحيث يكون اتساق بين مستحقات األستثمار وح•

.األعضاء



:تحديات أخري مرتبطة بالتحوالت والمتغيرات و السياسات المتبعة مثل•

.خصخصة شركات قطاع األعمال العام·

.نظام المعاش المبكر االختياري لشركات قطاع األعمال العام·

.تذبذب معدالت الفائدة علي الودائع النقدية وشهادات االستثمار ·

بارها علي الرغم من كل هذه التحديات تظل صناديق التأمين الخاصة تقوم  بدور حيوي في دعم االقتصاد القومي، باعت

.واحدة من أبرز قنوات االدخار 

:التحديات التي تواجه إدارة صناديق التأمين الخاصة



:تعظيم الموارد وسد الفجوه التمويليه •

الحلول المقترحة

ي زيادة وذلك من خالل زيادة الحوافز الضريبيه وتأجيل ضريبي عند األشتراك بهدف تحسين العائد علي األستثمار وبما يسهم ف

ألعضاء اإلقبال علي إنشاء صناديق جديده وزيادة عدد المشتركين في الصناديق القائمة مع زيادة قيمة األشتراكات المحصله من ا

.الحاليين والمستقبيين لألسفاده من الحوافز الضريبيه

تحسين العائد علي األستثمار•

، هذه األموال يجب استثمارها 2020/2021مليار جنية مصري  119.4حيث تمتلك الصناديق الخاصة احتياطات فنية ضخمة بلغت

أو من »ار كفء بما يحقق أعلي استفادة ممكنة وبما ينعكس بشكل إيجابي علي المشتركين بحيث يتم إسناد تلك األموال لمدير استثم

للوائح مع تكون مسئولة عن إدارة نظام الصندوق وأمواله وفقا  للقانون وا«  خالل تأسيس شركات متخصصة في إدارة هذه الصناديق

الحرص علي حماية مصالح االعضاء والمستفيدين والتحوط من أخطار السوق وتنويع أوجه االستثمار



ضافة إلى العمل علي تحقيق استقاللية وكفاءة مديري الصناديق ومجالس ادارتها وضمان وجود خبرات مرتبطة بأعمال وأنشطة تلك الصناديق، باإل

ن لتأميإطالق مبادرات للشراكة مع مديرى االستثمارات واألصول المالية لخلق منتجات مالية طويلة األجل تتناسب مع طبيعة والتزامات صناديق ا

.الخاصة

فع ة والعمل علي رضرورة التركيز علي تطوير أداء تلك الصناديق، مع تحديد جدول زمني لعملية التطوير التي ترتكز علي خلق بيئة تشريعية مناسب

.ينلي المشترككفاءة صناديق التأمين الخاصة فنيا  وإداريا ، ودعم المعرفة والخبرة التأمينية لتتوافق مع المتغيرات و بشكل ينعكس إيجابيا ع

التوسع في أستخدام التكنولوجيا المالية•

جميع طناعي فيفي تحسين عملية إدارة االستثمارات والمخاطرالمرتبطة بصناديق التقاعد نظرا  ألتاحه استخدام التقنيات الحديثة والذكاء االص

التي تقدمهامراحل عملية االستثمار والتي تساهم بشكل جذري في دعم قرارات االستثمار لمديري األصول، وأيضا  جذب إنتباه الشباب للمنتجات

.صناديق التقاعد

الحلول المقترحة

:باإلضافة إلى•



أن نكون شركاء في توفير حياة كريمة وتحسين : رسالتنا 

: نوعية الحياة 

فرصة العمل حياة كريمة ال تقتصر على توفير–شركاء في العمل االجتماعي لخدمة المساعي الرامية إلى ضمان حياة كريمة للجميع إننا جميعا وبشكل غير مباشر •

أو الراتب المناسب أو البيت أو فرص الحصول علي الخدمات ولكنها أيضا تضمن المستقبل اآلمن واالستقرار المالي مدي الحياة 

تلعبيثحاالجتماعيةالحمايةلجهودداعموعنصراالجتماعيلالستثمارآخروجهفهيلألفراد،الكريمةالحياةهذهلتحقيقالضمانةهيالخاصةالتقاعدصناديق•

.االجتماعيالتماسكوتعزيزالمواطنينرفاهيةزيادةفيحيويادورا

لتحسينيلالسبهيالخاصةالتأمينصناديقفإنالمجتمعيواألمناالجتماعيوالسالملالستقرارضمانةهواالجتماعيالتأمينكانفإذا؛المجتمعمستويوعلي•

.بالمجتمعواألسرلألفرادالحياةنوعية

.أفضلومستقبلحياةفيالناسطموحاتلتحقيقبالسعيوإنمااالجتماعيللضماناألدنىالحدبتوفيرفقطيرتبطالتقدمنامعيارإن•



THANK YOU


