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يف  يد،رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية  فاروق،استقبل اليوم الدكتور شر عوض رئيس  اللواء جمال للبر
ن  ،الهيئة القومية للتأمي  ن االجتماعي  االجتماعي يد وهيئة التأمي  ن هيئة البر بهدف توطيد أوارص التعاون بي 

ة عىل مستوى الجمهورية.  يد المنتشر  إلتاحة خدمات هيئة التأمينات عبر مكاتب البر
 

ي تهدف إىل تكاتف كافة مؤ 
ي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والت 

سسات الدولة وتضافر يأت 
ن وتيسب  جميع اإلجراءات والمعامالت الحكومية عليهم  . جهودها لخدمة المواطني 

 
ن االجتماعي ووجه بتقديم كافة أوجه الدعم إلتمام هذا  ورحب فاروق بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمي 

ن االجتماعي  ي سبيل تقديم خدمات التأمي 
وع الهام وإزالة جميع العقبات فن يد عىل المشر  عبر مكاتب البر

 . ن  مستوى الجمهورية للتيسب  عىل المواطني 
 

ي لالنتهاء من  
ن لتحديد جدول زمتن  مسؤوىلي تكنولوجيا المعلومات بالجهتي 

ن كما وجه بعقد اجتماع عاجل بي 
يد وهيئ ن هيئة البر ي بي 

وتن ن عىل أكمل كافة أنظمة الربط اإللكب  ن االجتماعي لتقديم الخدمة للمواطني  ة التأمي 
 وجه. 

 
ة من  يد المرصي يحظن برصيد هائل من الثقة لدى كافة فئات المجتمع، ويتمتع بشبكة كبب  وقال إن البر
ي كافة المحافظات والقرى والنجوع لذا فنحن حريصون عىل تقديم أكبر عدد ممكن من 

ة فن الفروع المنتشر
ي كل الخدمات الحكو 

ن فن ي معظم احتياجات المواطني  ي تلتر
يدية والمالية والمجتمعية المتكاملة الت  مية البر

 مكان عىل أرض مرص. 
 

يد المرصي حريص عىل فتح آفاق التعاون مع  جميع الهيئات والمؤسسات بهدف تقديم وأوضح أن البر
يد.  ن بما يتيح تطوير الخدمات الحالية وتقديم خدمات جديدة لعمالء البر  خدمات أفضل للمواطني 

 
يد  ن االجتماعي بما وصل اليه البر ي  المرصيوأشاد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمي 

من تطور فن
يد وتحويلها من الشكل البنية التحتية والتكنولوجية وتطوير مك اىل مراكز خدمات متكاملة  التقليدياتب البر

 . ن ي المقام األول التيسب  عىلي المواطني 
ن والذي يهدف فن ن الطرفي  ن كما رحب بالتعاون المثمر بي   للمواطني 

 
يد لتقديم خدمات هيئة التأمينات يهدف إىل إتاحة منافذ أكبر أمام  وأوضح أن استغالل منافذ هيئة البر

ي تخفيف الضغط عىل مكاتب التأمينات والتسهيل عىل الم
ن للحصول عىل الخدمة للمساهمة فن واطني 

ن .   المواطني 

 

 

 



 

ي شامل للهيئة 
وتن وألمح إىل أن هيئة التأمينات وضعت خطة عاجلة لالنتهاء من تطوير وتحديث الكب 

ن اال   لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواكبة التحول الرقمي بالدولة، القومية للتأمي 
ً
، وفقا جتماعي

ي لتنفيذ المنظومة 
وذلك ضمن إعادة هيكلة الهيئة، ورفع كفاءة بنيتها التحتية، وذلك مع تحديد برنامج زمتن
ي 
ن
ي تهدف إىل توفب  نظام تأمينات اجتماعية شامل رقمي يتسم بالكفاءة ف

ي  الجديدة، والت  الخدمة ويلتر
ي 
ن
ن ف ن مستوى الخدمات التأمينية المقدمة ألصحاب المعاشات والمستحقي  ن لتحسي  احتياجات المواطني 

 إطار الرؤية المستقبلية للهيئة. 


