
      

 

 

 تقرير جملس اإلدارة
 عن نشاط ونتائج أعمال شركة مصر القابضة للتأمني   

 6201/  06 / 30وشركاتها التابعة عن العام املاىل املنتهى فى     

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 مقدمة

اية مح بتوفريحيوي فى النواحي االقتصادية واالجتماعية وذلك  مبا هلا من دورصناعة التأمني يف مصر  أن

لألفراد واملنشات واملشروعات ضد املخاطر املختلفة إضافة إىل دورها يف دعم االقتصاد القومي وتنمية 

 .لقومية االستثمارات الوطنية فهى وسيلة من الوسائل الرئيسية لتمويل املشروعات ا

على مجيع املستويات سواء  2015/2016يف ضوء العديد من املتغريات والتطورات اليت شهدها العام املالي و 

على املستوى السياسي أو االقتصادي ساهمت جمموعة مصر القابضة للتأمني بدور مؤثر يف ضخ استثمارات 

 دف املساهمة يف نهضة مصر احلديثة للعبوركبرية يف مجيع اجملاالت االقتصادية تقدر بعشرات املليارات به

 بالوطن إىل بر األمان والنجاة من املشاكل االقتصادية وغريها .

ختطو مصر خطوات مؤثرة فى مسريتها االقتصادية والسياسية واالجتماعية لتعلن انطالق أمة عظيمة هلا 

قيم اقتصاد قوى ومشروعات تنمية جبارة وتعظم قدرات الدولة املدنية عريقة على مر العصور ، لتتاريخ وحضارة 

احلديثة على أسس جديدة تتمشى مع روح العصر الذى نعيش فيه ، ولقد لعبت الوزارات املعنية دورًا كبريًا فى 

نظرة  وإعطاءحتسني مناخ االستثمار فى مصر وكان هلا مردود عظيم فى تعديل تصنيف مصر أكثر من مرة 

تقبلية مستقرة ومتفائلة لالقتصاد املصرى ولقد كان قطاع التأمني الوطنى جزء من هذه املسرية الناجحة على مس

 حقق اجنازات ونتائج مبهرة وساهم فى دفع عجلة التنمية االقتصادية إىل االمام .مر السنوات 

قليمى على املستوى احمللى واإلإن شركة مصر القابضة للتأمني تقود مسرية عمالقة فى صناعة التأمني الوطنية 

 فى نيعرب السنوات املاضية وتؤكد الشواهد أن شركة مصر القابضة للتأمني فى مسريتها مرت مبرحلتني أساسيت

ومرحلة  2012حتى  2008مسرية القيادة والريادة لصناعة التأمني الوطنية وتنقسم إىل مرحلة تأسيس الشركة عام 

 حتى اآلن . 2012التأمني الوطنية من عام اإلجنازات والريادة فى صناعة 

التابعة جملموعة مصر القابضة املعنية بعملية تصنيف شركات التأمني واجلهات وقد أشادت الوزارات 

متت فى إطار إعادة هيكلة شركات قطاع  والتىشركة مصر لتأمينات احلياة(  –للتأمني )شركة مصر للتأمني 

األعمال العام وجاءت نتائج التصنيف لتؤكد على استجابة الشركات خلطوات إعادة اهليكلة التى متت خالل 

كة والشركة األم "شرالفرتة السابقة ، كما أن اجراءات عملية التصنيف والتى شهدت مراجعة شاملة للشركتني 

ب مؤسسة التصنيف إستمرت لعدة أشهر مت خالهلا فحص امليزانيات السنوية مصر القابضة للتأمني" من جان

للشركتني خالل اخلمس سنوات املاضية وتقييم اخلطة االسرتاتيجية خالل السنوات القادمة ، باإلضافة إىل 

 A.M.Bestواستقرار  النظام املاىل فى مصر ، وأشاد التقرير الذى أصدرته مؤسسة تقييم للوضع االقتصادى 
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الشركتني ملعايري االكتتاب الفنى وأساليب وإجراءات إدارة اخلطر املؤسسى وكفاية املخصصات بتطوير كال 

 الفنية وكفاءة وجودة برامج إعادة التأمني بالشركتني .

 

 :التعاون مع املؤسسات العاملية 
 عاون مع املؤسسات العاملية املتميزة بهدفمتيز العام املاضى بإجنازات غري مسبوقة فى تفعيل الشراكة والت

متطلبات املستقبل بشفافية كاملة وإفصاح متميز جملموعة مصر القابضة للتأمني ، حيث والتعامل مع حتديات 

بلندن  P.W.Cاالستعانة بأشهر وأكرب املكاتب املتخصصة فى مراجعة االحتياطيات االكتوارية وهو مكتب  تمت

ملراجعة االحتياطيات الفنية للشركات التابعة مما يعطى مصداقية وثقة كبرية فى شركات اجملموعة داخليًا 

وخارجيًا ويعم متيزها حمليًا جتاه العمالء ، باإلضافة إىل التعاقد مع جمموعة من اخلرباء والشركات العاملية فى 

من أجل  العاملية EY (Ernst & Young) ومؤسسةملانيا با Munich Reإدارة املخاطر واحلوكمة ومنها شركة 

لتأسيس منظومة املراجعة  KPMG حسن مباإلضافة إىل التعاقد مع مؤسسة حاز تطبيق مشروع إدارة املخاطر 

 .الداخلية بشركة مصر القابضة للتأمني وشركاتها التابعة 

 

 الرؤية والرسالة ملصر القابضة للتأمنيالنظرة التارخيية و
 

  نظرة التارخييةال
 1992لسنة  203تتبع شركة مصر القابضة للتأمني وشركاتها التابعة قانون شركات قطاع األعمال العام رقم 

 والئحته التنفيذية ، وقد مت حتديد غرض شركة مصر القابضة للتأمني فى اآلتى:

ى أال شطة املتعلقة بتنميتها علتنفيذ ومتابعة نشاط شركات التأمني والشركات األخرى التابعة هلا وإدارة األن

 يرتتب على ذلك مزاولة نشاط التأمني بنفسها ، وللشركة على األخص :

  االعتبارية العامة أو تأسيس شركات مساهمة تؤسسها الشركة مبفردها أو باالشرتاك مع األشخاص

 اخلاصة أو األفراد .

 ا .شراء أسهم شركات املساهمة أو بيعها أو املساهمة فى رأس ماهل 

  تكوين وإدارة حمفظة األوراق املالية للشركة مبا تتضمنه من أسهم وسندات وصكوك متويل وأية أدوات

 أو أصول مالية أخرى .

  القيام بكافة األعمال الالزمة لتصحيح اهلياكل التمويلية مبا فى ذلك متلك بعض أصول الشركات التابعة

 وتعظيم رحبية هذه الشركات وترشيد التكلفة .وإصالح مسار الشركات املتعثرة التابعة هلا 

 . إجراء مجيع التصرفات التى من شأنها أن تساعد فى حتقيق كل أو بعض أغراضها 

 

 الرؤية 
يقودنا طموحنا فى شركة مصر القابضة للتأمني حنو توطيد مكانتنا كمجموعة مالية غري مصرفية رائدة فى 

ة لكل أنشطة شركاتنا قق أقصى قيمة مضافة مستدامحنسعى ألن نفريقيا وأالشرق األوسط ومنطقة مشال 
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تطلع حنو  املستقبل بالتخطيط بعيد األمد لتوفري  خدمات ومنتجات لعمالئنا ذات جودة تسبق ودائمًا ما ن

 توقعاتهم  .

 

 الرسالة
 

تقديم رسالتها  فى منيللتأ تعد املعرفة والتكنولوجيا هى الركيزة األساسية التى تعتمد عليها شركة مصر القابضة

 .وحتقيق التطوير املنشود فى صناعة التأمني املصرية 

 للشركة يرتكز على دعم التقنيات الفنية واملستحدثات جلميع العاملني ىوعلى ذلك فإن اهلدف الرئيس -

ري ويتأتى ذلك من خالل التعليم و الدورات التدريبية وتوف وشركاتها التابعةللتأمني بشركة مصر القابضة 

مرار ستإمني على يقني دائم من نهجية فإن شركة مصر القابضة للتأعلى هذه امل إعتمادًاو،  مناخ عمل جيد

 العقارات .و وإدارة اإلستثماراتفى جماالت التأمني حمليًا وعامليًا تقديم اخلدمات الفريدة لعمالئنا 

ري غشركات اليوم أربعة شركات تابعة وفى إطار منظومة أعماهلا ، متتلك شركة مصر القابضة للتأمني و -

تابعة ، وفى فرتة قصرية للغاية استطاعت الشركة بنجاح رفع درجة املالءة وحتسني األوضاع املالية جلميع 

هذه الشركات ، كما تبنت جمموعة كبرية من اإلسرتاتيجيات اإلستباقية لتحسني نظم املعلومات داخل 

عمل مفعمة باحليوية والكفاءة من أجل د عملت على خلق بيئات تلك الشركات ، وباإلضافة إىل ذلك فق

 .  العاملني زيادة إنتاجية

على حماور رئيسية تتمثل فى زيادة معدالت الرحبية إسرتاتيجية العمل بها  تقوممني مصر للتأشركة فى  -

فى إطار  إسرتاتيجيتها الطموحة أن تعمل كمؤسسة ومعدل النمو واحلصة السوقية ، وتسعى الشركة 

تأمينية تنافسية تقوم على اإلبتكار وتبؤ موقع متميز بني املؤسسات التأمينية العاملية ، وذلك من خالل 

ا شركة من مقومات ومزايتعظيم استخدام ما متتلكه الوإستعادة التصنيف االئتمانى للشركة العمل على 

 ذهنية لدى العمالء عن منتجات وخدمات الشركة .حتسني الصورة النسبية و

وفى شركة مصر لتأمينات احلياة والتى تعد الكيان األكرب فى نشاط تأمينات احلياة على مستوى مصر  -

مبا متلكه من مقومات مادية وفنية تسعى إلبتكار منهج عمل جديد حيقق األهداف ويرفع مستويات األداء 

دة واملستحدثة وأن تبقى مصر لتأمينات احلياة منارة لقلعة التأمني على ويقدم اخلدمات التأمينية اجلدي

 ات.حلياة والتأمني الصحى واملعاشاحلياة وأن تكون جديرة بثقه العمالء بتوفري برامج متميزة لتأمينات ا

  : حوكمة الشركات
 

لوائح وفى إطار تنظيمى ونظم وللتشريعات القانونية ، رتكز شركاتنا عند تطبيق قواعد احلوكمة بالعمل وفقًا ت

 داخلية واضحة ، متبنية فى ذلك مبادئ الشفافية واإلفصاح .

وألجل ذلك تشكل جمالس اإلدارات عددًا من اللجان للتأكد من وجود نظام مراقبة فعال ، لكى تتمكن من توجيه 

الحيات املمنوحة لكل جلنة ، جهودها بفاعليه حنو إدارة الشركة بالصورة امُلثلى ، وحتدد جمالس اإلدارات الص
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السليمة لقواعد احلوكمة فقد قام بإختاذ اإلجراءات  ةوفى إطار تأكيد جملس إدارة الشركة لتبنيه املمارس

 والقرارات الالزمة حنو تأسيس منظومة املراجعة الداخلية بشركة مصر القابضة للتأمني وشركاتها التابعة .

  : اللجان املعاونة
 

اللجان معاونة جملس اإلدارة فى القيام مبهامه وذلك من خالل مراجعة ومراقبة األداء ومدى اإللتزام تتوىل تلك 

 بالتشريعات والقوانني املنظمة وتقديم التوصيات حول إسرتاتيجيات العمل واألهداف وخطط تطوير األداء .

  : نظم ولوائح العمل
 

 والتى تتوافق مع القوانني والتشريعات احلاكمة . حتكم كل شركة جمموعة من نظم ولوائح العمل اهلامة

  : املعايري احملاسبية واإلفصاح
 

در بها عايري التى صالشركات مع املعايري احملاسبية الدولية ، كما تتوافق شركات التأمني مع امل يتوافق عمل

 . 2006لعام  243القرار رقم 

  : تطوير وتنمية قدرات العاملني
 

الذين ميثلون جزء من  العاملنيتؤمن الشركة بأن مبادئ العمل اإلجتماعى البد وأن يبدأ من الداخل ومن خالل 

العمل قامت الشركة بالتعامل بقدر من املساواة بني كافة العاملني دون وقوانني اجملتمع وفى إطار اإللتزام بقيم 

املني ومتثيلهم داخل جملس اإلدارة ودعم األنشطة متيز بينهم واإللتزام بتكوين النقابات اخلاصة بالعأى 

اإلجتماعيه والرحالت واملصايف واألنشطة الرياضية وتقديم مزايا عينية وخدمات تأمينية وعالجية مع تطبيق 

 . سياسة عادلة فى الرتقيات للعاملني بالشركة

  :دعم اإلقتصاد القومى 
 شركة مصر للتأمني : بصدد تأسيس لقابضة للتأمنيجمموعة مصر ا فإن القومىوفيما خيص دعم اإلقتصاد 

صاد والتى تعترب إضافة كبرية للسوق ودعم لإلقتوشركة مصر للتأجري التمويلى  )تأمينات ممتلكات( التكافلى

الوطنى وسوف تدار هذه الشركات اجلديدة بفكر جديد وغري تقليدى فى جماالت التأجري التمويلى والتأمني 

 وتقدم خدماتها إىل قاعدة عريضة من العمالء . التكافلى وسوف جتذب

 

ىل القابضة للتأمني وشركاتها التابعة عن العام املامصر شركة مراكز املالية وحسابات النتيجة لوفيما يلى عرض لل

ابعة  مني وشركاتها التمصر القابضة للتأ شركةات املالية لتحليل نتائج أعمال واملؤشر 30/06/2016املنتهى فى 

  التاليه :

  . شركة مصر لتأمينات احلياة -                       . شركة مصر للتأمني -

 . مصر إلدارة اإلستثمارات املاليةشركة  -                      . شركة مصر إلدارة األصول العقارية -
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ءط ومؤشرات األدا أوجه النشا  

  2016/06/30عن العام املاىل املنتهى فى
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

للتأمني بإدارة ومتابعة الشركات التابعة هلا وإدارة األنشطة املتعلقة بتنميتها  القابضةمصر شركة تقوم 

اط النش  - ىنشاط اإلستثمارال - ىنشاط التأمينال) وذلك من خالل مزاولة ثالث أنشطة رئيسية وهى

العقارى( هذا وتقوم شركة مصر القابضة للتأمني بإدارة احملافظ فى اجملاالت السابقة عن طريق 

 شركاتها التابعة باإلضافة إىل تكوين حمفظة إستثمارية تهدف إىل الرحبية .

  :  وفيما يلى إستعراض ألهم مؤشرات األداء لنشاط الشركات التابعة

 

 (شركة مصر للتأمني ،شركة مصر لتأمينات احلياة)  التابعة :نشاط شركات التأمنيأواًل :
 

 
 مجلة األقساط :

 

مليار  7.433 جنيه مقابل مليار  7.983مبلغ   2015/2016بلغت مجلة األقسااااط املصااادرة عام  

 . % 7.4مليون جنيه مبعدل منو قدره 550بزيادة قدرها  2014/2015جنيه عام 

 

 األقساط  وتطورها مقارنة بالعام السابق :واجلدول التاىل يوضح حجم 

 ه (جني باملليون املبالغ )                                            

 % النمو لمعد 2014/2015 2015/2016 فروع التأمني

 تأمينات األشخاص

 تأمينات املمتلكات واملسئوليات

2805 

 

5178 

2602 

 

4831 

7.8 

 

7.2 

 7.4 7433 7983 األقسااااااااااااطمجلااااااااااااااة 

 
 معدل االحتفاظ فى األقساط :  

  5.294مليار جنيه مقابل        5.882مبلغ  2015/2016بلغ صاااااااافى األقسااااااااط احملتفظ بها عام     

 . % 11.1مليون جنيه مبعدل منو قدره  588بزيادة قدرها  2014/2015مليار جنيه عام 

 العام السابق . %71.2مقابل  %73.7حتفاظ الشركات التابعة من األقساط حيث بلغ إوقد زاد معدل 
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 واجلدول التاىل يوضح مجلة األقساط املصدرة ومعدل اإلحتفاظ :  

 ( جنيه باملليوناملبالغ  )                                                                                                                                

 

 

 البيان

2015/2016 2014/2015 

 االمجاىل

إحتفاظ 

الشركات 

 التابعة

نسبة 

 االحتفاظ %
 االمجاىل

إحتفاظ 

الشركات 

 التابعة

نسبة 

 االحتفاظ %

 تأمينات األشخاص

تأمينات املمتلكات 

 واملسئوليات

2805 

 

5178 

2701 

 

3181 

 

96.3 

 

61.4 

2602 

 

4831 

2505 

 

2789 

 

96.3 

 

57.7 

 71.2 5294 7433 73.7 5882 7983 االمجااااااااااااااااااااااااىل

 

 مجلة التعويضات املسددة  :
لفروع تأمينات األشااااااخاص وتأمينات  30/06/2016فى بلغت مجلة التعويضااااااات املسااااااددة  

مليون  957 اقدره   زيادة بمليار جنيه العام الساااااااابق      4.571مليار جنيه مقابل       5.528 املمتلكات مبلغ 

وقد بلغ نصاااااايب الشااااااركات التابعة من مجلة التعويضااااااات املسااااااددة      % 20.9قدره  زيادةمبعدل جنيه 

بة      4.002 مبلغ 30/06/2016فى  للعمالء مليار   3.600من اإلمجاىل مقابل      % 72.4 مليار جنيه بنسااااااا

 سابق .العام المن اإلمجاىل  % 78.8جنيه بنسبة 

  -فيها : ات التابعةيوضح اجلدول التاىل إمجاىل التعويضات املسدده للعمالء وحصة الشركو

 

 جنيه( باملليون)املبالغ          

 الفااااااااااااارع

2015/ 2016 2014/ 2015 

 االمجاىل

حصة 

ات الشرك

 التابعة

النسبة 

 لالمجاىل %

 االمجاىل

حصة 

ات الشرك

 التابعة

النسبة 

 لالمجاىل %

 تأمينات االشخاص

 تأمينات املمتلكات

 واملسئوليات

2411 

 

3117 

2314 

 

1688 

96.0 

 

54.2 

2123 

 

2448 

2023 

 

1577 

95.3 
 

64.4 

 78.8 3600 4571 72.4 4002 5528 االمجااااااااااااااااااىل
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 حقوق محلة الوثائق : 
 

ليار جنيه م 26.601مبلغ  30/06/2016بلغت حقوق محلة الوثائق للشركات التابعة فى 

 . % 5.8جنيه مبعدل منو قدره  مليار  1.464بزيادة قدرها  30/06/2015مليار جنيه فى  25.137مقابل 

 

 

 املصروفات العمومية :
 

مليون جنيه هذا العام مقابل  960.1بعة املصااروفات العمومية على مسااتوى الشااركات التا   بلغت -

 . % 11.4مبعدل زيادة قدره مليون جنيه  98.6 اقدره زيادةمليون جنيه العام السابق ب 861.5

 العام السابق . % 11.6مقابل  % 12.0وقد بلغت نسبة املصروفات العمومية جلملة األقساط  -
 

واجلدول التاىل يوضاااااح إمجاىل املصاااااروفات العمومية واإلدارية لفرعى تأمينات االشاااااخاص وتأمينات 

 -املمتلكات  و املسئوليات :

 جنيه( باملليون)املبالغ                                                                                                       

 2015/2016 الفاااااااااااااااااارع

النسبة إلمجاىل 

 % األقساط املصدرة

2014/2015 

النسبة إلمجاىل 

 % األقساط املصدرة

 تأمينات االشخاص

 تأمينات املمتلكات واملسئوليات

373.8 
 

586.3 

13.3 

11.3 

345.0 
 

516.5 

13.3 

10.7 

 11.6 861.5 12.0 960.1 االمجاااااااااااااااااىل

 

 

 تكاليف اإلنتاج والعموالت :
 

مليون جنيه   1422مليون جنياه هاذا العاام مقاابال       1662نتاا  والعموالت  إلبلغات مجلاة تكااليف ا    -

 . % 16.9قدره زيادة مليون جنيه مبعدل  240 اقدره بزيادةالعام السابق 

العام   %  19.1مقابل  % 20.8وقد بلغت نسبة معدل العموالت  وتكاليااااااااااااااااااف االنتا  جلملة األقساط  -

 السابق  . 
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لفرعى تأمينات االشاااااخاص وتأمينات املمتلكات    تكاليف االنتا  واجلدول التاىل يوضاااااح إمجاىل 

 -واملسئوليات :

 جنيه( باملليون)املبالغ                              

 2015/2016 الفاااااااااااااااااااااااااااااارع

النسبة إلمجاىل 

 % األقساط املصدرة

2014/2015 

النسبة إلمجاىل 

 % األقساط املصدرة

 تأمينات االشخاص

 ات واملسئولياتكاملمتل تأمينات

627 

 

1035 

22.3 

20.0 

559 

 

863 

21.5 

 

17.9 

 19.1 1422 20.8 1662 االمجااااااااااااااااااااااااىل

 

 

 فائض النشاط التأمينى لتأمينات احلياة :
 

 185.8فى النشاط التأمينى لتأمينات احلياة قدره  فائضًا ة مصر لتأمينات احلياةحققت شرك

 مليون جنيه . 28.5قدره  بنقصمليون جنيه العام السابق  214.3 قدره فائضمليون جنيه مقابل 

 

 نتائج االكتتاب التأمينى لتأمينات املمتلكات : 
 

مليون  48.1بلغ  30/06/2016حققت شركة مصر للتأمني فائضًا فى االكتتاب التأمينى فى 

 مليون جنيه وذلك نتيجة 89.1بزيادة قدرها  30/06/2015مليون جنيه فى  41جنيه مقابل عجز قدره 

جنيه وحتويل العجز إىل مليون  47.1مبقدار  والطبى الطريان ىاإلكتتاب التأمينى بفرععجز  خنفاضإ

وزيادة فائض االكتتاب  مليون جنيه 172.6مبقدار  السيارات اإلجبارى واهلندسى ىفائض بفرع

حتويل فائض االكتتاب التأمينى من رغم وذلك على ال مليون جنيه 27.4بفرع احلوادث مبقدار التأمينى 

مليون  5.5مبقدار زيادة العجز بفرع السيارات التكميلى ومليون جنيه  51.8إىل عجز بفرع احلريق مبقدار 

 .لباقى الفروع  جنيه وإخنفاض فائض االكتتاب التأمينى
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  -واجلدول التاىل يوضح نتائج االكتتاب التأمينى لفروع تأمينات املمتلكات واملسئوليات : 

 ( القيمة باملليون جنيه)        

 30/6/2015 30/6/2016 فروع الاتأمني

الزيادة 

 )النقص(

 (51.8) 4.7 (47.1) احلريق

 (36.9) 72.3 35.4 النقل البحرى

 (4.5) 33.7 29.2 النقل الداخلى

 (12.6) 27.3 14.7 أجسام السفن

 10.4 (40.2) (29.8) الطريان

 27.4 3.8 31.2 احلوادث

 157.3 (94.7) 62.6 السيارات االجبارى

 (5.5) (56.1) (61.6) السيارات التكميلى

 15.3 (4.4) 10.9 التأمينات اهلندسية

 (46.7) 91.4 44.7 البرتول

 36.7 (78.8) (42.1) الطبى

 89.1 (41) 48.1 االمجاااااااااااااااىل

 

 فائض النشاط التأمينى لتأمينات املمتلكات :
 

فائضااااااااًا            تأمينى لفر   حققت شاااااااركة مصااااااار للتأمني  تأمينات املمتلكات فى      وفى النشاااااااااط ال ع 

 30/06/2015مليون جنيه فى  839.2 فائضاااااًا قدره مليون جنيه مقابل 933.7 قدره 30/6/2016

 .مليون جنيه  94.5بزيادة قدرها 

 24.6الطبى حيث حقق عجزًا قدره     عرفهذا وقد حققت مجيع الفروع العام احلاىل فائضاااااااًا عدا            

 مليون جنيه .
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-التأمينى لفروع تأمينات املمتلكات واملسئوليات :  النشاطواجلدول التاىل يوضح نتائج   

 ( القيمة باملليون جنيه) 

 فروع التأمني

الزيادة  التأمينىفائض النشاط 

 30/6/2015 30/6/2016 )النقص(

 احلااااااااااااااااااااريق

 النقل البحاااااااااااارى

 اااالىاااالنقل الداخااااا

 أجسام السفاااااااااااان

 الطااااااااااااااااااااريان

 اااااااااااوادثااحلااااااا

 ارىااااالسيارات اإلجب

 ىاااااالسيارات التكميل

 ةااااالتأمينات اهلندسي

 الباااااااااااااااااااااارتول

 الطااااااااااااااااااااااااابى

85.5 

74.6 

41.7 

 

40.5 

 

12.0 
 

154.3 

338.8 

11.3 

65.8 

133.8 

(24.6) 

120.9 

 

111.1 

 

46.9 

 

52 
 

(0.1) 

 

125.7 

 

202.5 

 

20.5 

 

43.8 

 

178.3 
 

(62.4) 

(35.4) 

(36.5) 

(5.2) 

(11.5) 

12.1 

 

28.6 
 

136.3 

(9.2) 

 

22.0 

 

(44.5) 

37.8 

 94.5 839.2 933.7 االمجاااااااااااااااىل

 
 ثانيــــُا : شركة مصر إلدارة األصول العقارية :

 

 : 30/06/6201فيما يلى أهم املؤشرات املالية لنتائج أعمال الشركة عن العام املاىل املنتهى فى 

 302.5مقابل  30/06/2016مليون جنيه فى  216.5بلغ إمجاىل بيع الوحدات السكنية واإلدارية   -

 . % 28.4مليون جنيه بنسبة  86 بإخنفاض قدره 30/06/2015مليون جنيه فى 

وهى متثل القيمة اإلجيارية للوحدات السكنية  30/06/2016بلغت إيرادات اخلدمات املباعة فى   -

مليون جنيه فى  73.7مليون جنيه مقابل  84.3واإلدارية واألراضى الفضاء املؤجرة مبلغ 

 . % 14.4مليون جنيه بنسبة  10.6 اقدره بزيادة 30/06/2015

مليون جنياااه  13.6مبلغ  30/06/2016بلغااات اإليرادات النااااجتاااة عن إدارة عقاااارات الغري فى   -

 . %43.2مليون جنيه بنسبة  4.1بزيادة قدرها  30/06/2015مليون جنيه فى  9.5مقابل 
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مليون جنيه العام   147.6مقابل  30/06/2016مليون جنيه فى  140.4بلغت تكلفة النشاط مبلغ  -

 . % 4.9مليون جنيه بنسبة  7.2 بإخنفاض قدرهالسابق 

مليون جنيه العام السابق  143مقابل  30/06/2016جنيه فى مليون  131.3بلغ صافى الربح   -

 . % 8.2مليون جنيه بنسبة  11.7 بإخنفاض قدره

 
 
 

 ثالثــــًا : شركة مصر إلدارة اإلستثمارات املالية :
 

 

 

 : 30/06/2016العام املاىل املنتهى فى لشركة عن افيما يلى أهم املؤشرات املالية لنتائج أعمال 

مليون جنيه وتتمثل فى عموالت إدارة صناديق  4.5مبلغ  30/06/2016اإليرادات فى بلغت مجلة  -

 .   30/06/2015مليون جنيه فى  4.8مقابل وأتعاب استشارات مالية إستثمار وحمافظ مالية 

ملياااااون جنيااااه فاااااااااى  3 مليون جنيه مقابل 3.3مبلغ  30/06/2016بلغت مجلة املصروفااات فااااى  -

30/06/2015 . 

مليون جنيه فى  1.916مقابل  30/06/2016مليون جنيه فى  1.904 بلغت أرباح الشركة -

30/06/2015.  

 
رابعاً :  مجلة اإلستثمارات وصافى الدخل من اإلستثمارات بشركة مصر القابضة للتأمني 

 وشركاتها التابعة  :
 

مليار  33.576مليااار جنيااه مقاباااال      35.262 مبلغ 30/06/2016االستثمارات فى بلغت مجلة 

 . % 5مبعدل زيادة قدره  جنيه مليار 1.686ا قدره بزيادةجنيه العام السابق 

فى مليار جنيه     3.292مليار جنيه مقابل        3.097وقد حققت هذه االساااااااتثمارات ريعًا صااااااااافيًا قدره             

مقابل    % 8.8وبلغ معدل العائد على األموال املساااااااتثمرة     جنيه  مليون  195قدره   بنقص 30/06/2015

 .العام السابق  % 9.8

 
 حقوق املساهمني ومجلة األصول :

   38.336مليار جنيه مقابل  40.409 القابضة وشركاتها التابعة   مصر  شركة بلغت مجلة أصول    

بلغت حقوق ، كما   % 5.4 مبعدل زيادة قدرهجنيه مليار   2.073العام السااابق بزيادة قدرها مليار جنيه 

 بزيادة قدرهاالعام الساااابق مليار جنيه  7.267مقابل  30/06/2016مليار جنيه فى  7.338 املسااااهمني

 . %1مبعدل زيادة قدره  جنيه ونملي 71
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 خامسًا : نتائج األعمال :
 صافى أرباح الشركات التابعة  : 

مليون جنيه العام السابق بزيادة قدرها  1.403جنياااااااه مقابااااااال   ار ملي 1.594 حققت الشركات التابعة أرباحًا قدرها

 . % 13.6مليون جنيه مبعدل زيادة قدرها  191

 القابضة للتأمني من أرباح الشركات التابعة :مصر حصة شركة 
اجلمعيات العامة  مليون جنيه بعد إعتماد  787.3 بلغ نصاااايب شااااركة مصاااار القابضااااة للتأمني من أرباح شااااركاتها التابعة    

مليون   187.2بزيادة قدرها  30/06/2015مليون جنيه فى  600.1مقابل  27/09/2016بتاريخ  للشااااااركات التابعة حلساااااااب التوزيع

 . %31.2ومبعدل زيادة قدره جنيه 

 توزيعات األرباح للشركات التابعة طبقًا لقرارات اجلمعيات العامة هلا :            واجلدول التاىل يوضح  

 ( جنيه باأللفالقيمة  )                                                                                       

 30/6/2015 30/6/2016 البيان

 1,402,971 1,594,126 صاااااااااافاااااى الربااااااااااااح

 (33,859) 22,333 أرباح مرحلة من العام السابق

 (154) اااااااااااااااااااا أرباح رأمسالية

 1,368,958 1,616,459 مجلة األرباح املوزعة

 152,032 178,918 احتياطى قانونى

 256,978 320,311 احتياطى نظامى

 - 23 رأمساىلاحتياطى 

 احتياطى عام

 أرباح مرحلة

  

 409,010 499,252 جمموع االحتياطيات

 أربااااااااااااح موزعاااااااااااااااة

 حصة شركة مصر القابضة للتأمني

 

787,328 

 

600,118 

 157,111 166,448 توزيعات العاملني

 3,027 2,928 مكافأة أعضاء جملس اإلدارة

 16,064 21,898 حصة النشاط الرياضى

 628 605 حقوق أقلية

 183,000 138,000 أرباح حمتجزة

   تدعيم اإلحتياطى احلسابى

 959,948 1,117,207 إمجااااااااااااااااااااااااىل املااااااااااااااوزع
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 صافى األرباح القابلة للتوزيع : 

األرباح الصافية هى األرباح الناجتة عن حصة شركة مصر القابضة للتأمني فى أرباح شركاتها       

مصر القابضة للتأمني بنفسها خالل السنة املالية وذلك     التابعة ومن العمليات التى باشرتها شركة   

 بعد خصم مجيع املصروفات الالزمة .

ــة املنتهية فى      ــة املاليـــ ــة للتأميـــــن عـــــن السنـــ ــد بلصـــــأ بـــــافى أربـــــاح شركـــــة مصر القابضـــ هذا وقـــ

 زيـــا  ب 30/06/2015مليون جنيـــق فى  622.5مليون جنيـــق مقـــابـــ   744.7مبلغ  30/06/2016

 مليون جنيق . 122.2 اقدره

من النظام األســــاســــى للحــــركة يقةح نلي ان ار  أن يرون توزيع األرباح على   48و طبقًا للما   

 النحو التاىل :             

 جنيــــــــــــــق

 744,663,080  بافى األرباح

 (636,000)  األرباح املرحلة

 744,027,080  بافى الربح القاب  للتوزيع 

  37,201,354 ياطى قانونىاحت % 5

  74,402,708 إحتياطى نظامى % 10

  63,143 إحتياطى رأمساىل

 

 111,667,205 

 632,359,875  وبذلك تصبح األرباح املقرر   للتوزيع كاآلتى

  167,500,000 للمساهمني والعاملني من رأس املال حصة أوىل % 5

  3,757,054 نحاط رياضى %  0.5

  3,500,000   نلي أن ار مرافأ        

 

 174,757,054 

 45,760,282  احتياطيات أخرى

 411,842,539  الباقى ويوزع توزيع ثان

 579,342,539                    انمجاىل املوزع بني العاملني واملساهمني         

  578,073,066     نصيب املساهمني   

 1,269,473     نصيب العاملني   
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