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لتأمينات الحياة بروتوكول تعاون يهدف إىل توفير حزمة من الخدمات وقَّعت الهيئة القومية للبريد وشركة مصر 

ي جميع أنحاء الجمهورية
 
ة ف يد المنتشر  .التأمينية عير مكاتب الير

يف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية ل وتوكول الدكتور شر يد، والدكتور احمد عبد العزيز العضو ووقع الير لير
كة مرص لتأمينات الحياة  .المنتدب التنفيذي لشر

يد أن هذا االتفاق له أهمية خاصة  يف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للير ومن جانبه قال الدكتور شر
ي الوصول بالمنتجات التأمينية اىلي قطاع عريض من العمالء 

 
ي أنه يساهم ف

 
ي تتمثل ف

وي  هدف اىلي توفير منتج تأمين 
ي مختلف المناطق والقرى والنجوع بكافة المحافظات 

 
ة والمتوسطة ومتناهية الصغر ف وعات الصغير خاص للمشر

ي يبلغ عددها اكير من 
يد المرصي والن  آالف مكتب بريد  ٤من خالل االستفادة من االنتشار الواسع لمكاتب الير

ي جميع أنحاء الجمهورية ب
 
ين ف  .ما يضمن وصول تلك الخدمات اىلي كافة المواطنير  بكل سهولة ويشمنتشر

ائح المجتمع  ي بير  كافة شر
 إىل زيادة ونشر الوعي التأمين 

ً
يف فاروق اىلي ان هذا االتفاق يهدف ايضا واشار الدكتور شر

ي 
 
ي العمل الحر باالضافة اىلي دمجهم ف

هم عىل تبن  وتوفير منتجات تأمينية وتمويلية للشباب من الجنسير  لتحفير 
ي ت
 
ة الخدمات المالية بما يضمن تطبيق اهداف الدولة ف حقيق الشمول الماىلي وذلك باالعتماد عىل اإلمكانيات الكبير

يد ي الواسع لمكاتب الير
 
ي البنية التحتية واالنتشار الجغراف

 
يد المرصي والمتمثلة ف ي يمتلكها الير

 .الن 

كة مرص لتأمينات الحياة ، أن الهدف من  ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد عبد العزيز العضو المنتدب التنفيذي لشر
كة   لشمول الماىلي هو الوصول بالخدمات المالية والحلول التأمينية ألي مواطن بسهولة وُيش و هو ما تعملا شر

كة مرص  ي وضعتها شر
اتيجية للشمول الماىلي الن 

مرص لتأمينات الحياة عىل تحقيقه ضمن الرؤية و الخطة االسي 
ي مرص

 
ي ف

 
 أكير كيان ماىلي غير مرصف

 .القابضة للتأمير 

ي ولفت إىل 
 
كة، لما لديها من إمكانيات وانتشار واسع لفروعها ف ي للشر

يك نجاح حقيق  يد، شر أن الهيئة القومية للير
، مما يتيح لنا توفير خدماتنا  ي

ون  ي تنشيط آلية الدفع اإللكي 
 
 ف
ً
 وفعاال

ً
 مؤثرا

ً
ي تلعب دورا

جميع أنحاء الجمهورية الن 
كة للتط ي إطار خطة الشر

 
ي التأمينية بشكل أوسع وأشمل ف

 
وير والتنمية لتوفير تغطيات تأمينية مناسبة لكل الفئات ف

ي توفر العديد من المزايا للعمالء
 .شكل حزم وبرامج تأمينية لالستثمار والزواج وبرامج التقاعد الن 

 


