
 
 

                                                                                 
                                                                                                                                                                                                   

                        
يد : العنوان ن من خالل مكاتب البر اك بوثائق التأمي  ي االشبر

ن
ن ف يد المرصي يوقع برتوكول لتسجيل بيانات العمالء الراغبي   البر
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، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول   مدبولي
شهد الدكتور مصطفن
ن الهيئة ا ، بشأن إتاحة تقديم تعاون بي  ن كة مرص للتأمي  يد واالتحاد العام لنقابات عمال مرص وشر لقومية للبر

، وكذلك تحصيل قيمة األقساط السنوية  ن اك بوثائق التأمي  ي االشبر
ن
ن ف خدمة تسجيل بيانات العمالء الراغبي 

يد وفقا للنظم اإل ، من خالل مكاتب البر ن كة مرص للتأمي  ي تتيحها شر
ونية الحديثة. لتلك الوثائق والتر  لكبر

 
، رئيس  ي

وحرصن التوقيع الدكتور عمرو طلعت، وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، وباسل الحيتن

 . ن كة مرص القابضة للتأمي   مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشر

 

يد، وجبالي محمد  يف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبر وتوكول كل من الدكتور شر وقع البر

كة مرص  ، رئيس االتحاد العام لنقابات عمال مرص، وعمر عبد الحميد إبراهيم، الرئيس التنفيذي بشر جبالي

 . ن   للتأمي 

 

يد، أن الهيئة تعد من  يف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبر وعقب التوقيع، أكد الدكتور شر

ي تمتلك مكاتب تغطي مختلف
أنحاء الجمهورية، وتؤدي الخدمات  الهيئات االقتصادية المرصية، والتر

ي ذلك أحدث 
ن
ن أيضا، مستخدمة ف يدية والمالية والحكومية للهيئات والكيانات االقتصادية وللمواطني  البر

ي األجهزة المتط
ن
ة والكفاءة العالية، بما يعكس الثقة واألمان والشعة ف ورة وفريق عمل متكامل يتمتع بالخبر

 أداء خدماتها. 

 

، عبر توفب  نماذج  ي
يد أن هذا االتفاق يهدف إل زيادة ونشر الوعي التأميتن وأضاف رئيس الهيئة القومية للبر

ائح المجتمع، خاصة قطا عات األنشطة االقتصادية، من خالل تأمينية متعددة تتناسب مع مختلف شر

ي مختلف 
ن
ة والمتوسطة ومتناهية الصغر ف وعات الصغب  ي خاص بعمال مرص ويالئم المشر

توفب  منتج تأميتن

يد  ي يمتلكها البر
ة التر المناطق والقرى والنجوع بجميع المحافظات، وذلك باالعتماد عىل اإلمكانات الكبب 

ي بنية تحتية قابلة
ن
الستيعاب متطلبات المواطن المرصي، باستخدام أحدث النظم  المرصي والمتمثلة ف

ي يبلغ عددها أكبر من 
يد والتر ي الواسع لمكاتب البر

ن
 ٤200والحلول التكنولوجية، إل جانب االنتشار الجغراف

يد المتنقلة، بما يضمن  ي جميع أنحاء الجمهورية، باإلضافة إل األكشاك وسيارات البر
ن
ة ف مكتب بريد منتشر

ن بكل سهولة ويش. وصول ت  لك الخدمات إل جميع المواطني 

 

ن من  ي وثائق التأمي 
ن
اك ف ي االشبر

ن
ن ف ن جميع العمالء الراغبي 

ّ
كما أشار رئيس الهيئة إل أن هذا االتفاق سيُمك

يد عىل مستوى  الحصول عىل تلك الوثائق ودفع قيمة األقساط التأمينية السنوية من خالل مكاتب البر

 الجمهورية. 

 



 

ي 
ن
الوقت نفسه، تمت اإلشارة إل أن االتحاد العام لنقابات عمال مرص هو الجهة المختصة بالدفاع وف

ي فئة العمال، كما تعد 
ن
والحفاظ عىل حقوق العمال، وإعطاء شهادة صفة عمالية لمرشحي مجلس النواب ف

ي 
كات التر ن من الشر كة مرص للتأمي  ي ستوفر التغطية توفر الحماية التأمينية للمؤسسات واألفراد، وا  شر

لتر

التأمينية ضد مخاطر الحوادث الشخصية ووثيقة حماية األشة لعمالء االتحاد العام لنقابات عمال مرص، 

اك وسداد أقساط وثائق أمان عمال  ولذا فقد اتفق األطراف الثالثة عىل التعاون بينها إلتاحة خدمات االشبر

يد التابعة للهيئة القومي يد. مرص من خالل مكاتب البر  ة للبر

 


