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قناوي على - كتب  - 

ت التابعة لشركة مصرالقابضة للتأمين برئاسـوووووووة باسل الجمعيات العامة العادية للشركا نعقدت اليـوووووووو  اال دإ

الحينى رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين وبحضور أعضاء الجمعية العامة 

وأعضاء مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين وممثلى الهيئة العامة للرقابـووووووة المالية والجهاز المرك   

 للمحاسبات.

أكد باسووول الحيني رئيس مجلس االدارة والعضوووو المنتدب لشوووركة مصووور القابضوووة للتأمين و ووو  اسوووتراتيجية 

 متكاملة لتطوير أنشطة وأداء المجموعة تستند الى عدة محاور رئيسية من أهمها:

تطوير أداء الشووووووركات بتحديت المنتجات وترع التسووووووعير وأسوووووولوب تقديم الددمات التأمينية بهد  تعظيم  -

عدالت النمو والربحية وزيادة الحصووة السوووقية لشووركات التأميني وتنمية الثروة العقارية المتمي ة واسووت الل م



األرا ووي  ي مشووروعات بالشووراكة م  مسووتثمرين ومطورين عقاريينة باال ووا ة الى النهود بددمات ادارة 

 العقارات والتكامل بين الشركات التابعة العاملة  ي هذا المجال.

ان الفترة المقبلة سووو  تشووهد تنمية الموارد البشوورية باعتبار العنصوور البشوورف المتمثل  ي العاملين وأو وو  

هو  جر األسووووواش بالشوووووركات وعماد مشووووورول واسوووووتراتيجية التطوير. االهتما  بالتدري  وتنمية المهارات 

كل الم سوووسوووي للشوووركة اإلدارية والبيعية وخلق صوووا ياني م هل لقيادة الشوووركات مسوووتقبالو ة م  تطوير الهي

 ي الصووووال يات والقنوات  best practicesالقابضووووة وشووووركاتها التابعة ليتواك  م  أ ضوووول الممارسووووات 

الم سوووسوووية والحوكمةة بما يدعم مجموعة القابضوووة كأكبر كيان مالي  ير مصووور ي  ي مصووور ة  ضوووال عن 

للمجموعة بما ينّمي قيمة هذه التحسووووين المسووووتمر لمنهجية وأسووووالي  ادارة االسووووتثمارات المالية الضوووودمة 

االستثمارات ويعّظم العوائد المحققة منها ة م  التحول الكامل لالعتماد على التكنولوچيا  ي ادارة كا ة األعمال 

على مسووتوف  ERP Systemواألنشووطة داخل الشووركاتة م  ادخال نظا  تدطيت ومتابعة موارد الم سووسووة 

 قابضة وشركاتها التابعة.المجموعة بما يحقق الربت بين الشركة ال

بمبلغ  2018ح6ح30وأو وو  ح  سووين عطا ي رئيس شووركة مصوور للتأمين أن الشووركة  ققا  ملة أقسووات  ى 

ليون  نيه بمعدل م 1490.6ب يادة قدرها 2017ح6ح30 نيه  ى  مليون 7066.5مليون  نيه مقابل  8557.1

 7798.2من المسووتهد  البالغ قدره  %109.7وقد بل ا نسووبة تحقيق المسووتهد  للفترة  %21.1نمو قدره 

 مليون  نيه.

مقابل  2018ح6ح30مليون  نيه  ى  32793.00وأ ووووووا ح عطا ي بأن إ مالى إسووووووتثمارات الشووووووركة بلغ 

 .2017ح6ح30 ى  مليون  نيه 29410.6

مليون  4524.4كما بل ا  ملة التعويضووات المسووددة من شووركة مصوور للتأمين خالل  ترة المرك  المالى مبلغ 

وقد بل ا نسووووووبة تحقيق  %48.8مليون  نيه خالل الفترة المقارنة بمعدل نمو قدره  3040.6 نيه مقابل 

 مليون  نيه. 3941.2من المستهد  البالغ قدره للفترة  %114.8المستهد  للفترة 

ار  نيه ملي 11.376مقابل  2018ح6ح30مليار  نيه  ى  12.243وبل ا  ملة  قوع  ملة الويائق للشووووووركة 

 .%7.6وبمعدل نمو بلغ  2017ح6ح30 ى 



مليون  1601.4مليون  نيه مقابل  1903.8لتبلغ  2018ح6ح30باح العا  المنتهى  ى وقد أرتفعا صووووووا ى أر

مليون  نيه مقابل  18906.5مبلغ  2018ح6ح30كما بل ا  قوع المسووووووواهمين  ى  ة2017ح6ح30 نيه  ى 

 .2017ح6ح30 ى  مليون  نيه 15805.2

من نا ية أخر  أكد ح د. أ مد عبد السووووال  رئيس شووووركة مصوووور لتأمينات الحياة بأن الشووووركة  ققا إ مالى 

ب يادة قدرها  2017ح6ح30مليون  نيه  ى  3327.4ون  نيه مقابل ملي 4012.7بلغ  2018ح6ح30أقسووات  ى 

من  %103.5لفترة ة وقد بل ا نسووووووبة تحقيق المسووووووتهد  ل%20.6مليون  نيه وبمعدل نمو قدره  685.3

 .مليون  نيه 3875.3ره   البالغ قدالمستهد

مليون  29589.7مبلغ  2018ح6ح30وأو وو ح د. أ مد عبد السووال  بأن إ مالى إسووتثمارات الشووركة قد بلغ  ى 

    .2017ح6ح30مليون  نيه  ى  25730.4 نيه مقابل 

مليووار  نيووه مقووابوول مبلغ  20.704مبلغ  2018ح6ح30كمووا أرتفعووا  قوع  ملووة الويووائق  يووت بل ووا  ى 

 %7.2بمعدل نمو قدره  2017ح6ح30مليار  نيه  ى  19.310

مليون  نيووه  ى  816.2ل مقووابوو 2018ح6ح30مليون  نيووه  ى  1173.1أرتفعووا صوووووووا ى أربوواح العووا  لتبلغ 

 .2017ح6ح30

 ى تحقيق وأكدت مهندسوووةح  تحية شوووتيو  رئيس شوووركة مصووور إلدارة األصوووول العقارية بأن الشوووركة نحجا 

 .مليون  نيه 367 بمبلغ 2018ح6ح30إيرادات نشات  ى 

ن بلغ مليون  نيه.  ى  ي 127.4بلغ  2018ح6ح30سووويادتها أن الشوووركة  ققا صوووا ى أرباح  ى  وأو وووحا

مليون  771.5مليون  نيه مقابل  827مبلغ  2018ح6ح30(  ى إ مالى إسوووووتثمارات الشوووووركة اعقارية ومالية

مقابل مبلغ  2018ح6ح30مليون  نيه  ى  1.116.3ما بل ا  قوع المساهمين مبلغ ة ك 2017ح6ح30 نيه  ى 

 2017ح 6ح30مليون  نيه  ى  988.9

واختتم باسوول الحيني رئيس مجلس االدارة والعضووو المنتدب لشووركة مصوور القابضووة للتأمين بالتأكيد أن خطت 

تعاون م  أ ضوول الدبرات الم سووسووية من تطوير الشووركات سوويكون تنفيذها وتفعيلها بجهود العاملين بها وبال

الشوووركات العاملة بالسووووع ومقدمي الددمةة مذّكراو الجمي  أن و ود اسوووم امصووورا بهذا الكيان الضووودم يحتّم 

 على كل من يعمل به بذل أقصى الجهد لالرتقاء بهذا االسم ال الي على القلوب.



 

  مجموعةال لتنشيط جديدة استراتيجية: ينللتأم للقابضة لشركات العامة الجمعية

 سالم الحليم دعب كتب      

التابعة لشوووركة مصووور القابضوووة  الجمعيات العامة العادية للشوووركات 2018ح 12ح 2انعقدت يو  األ د الموا ق 

والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين وبحضور  للتأمين برئاسـووووة باسل الحينى رئيس مجلس اإلدارة

 وأعضووواء مجلس إدارة شوووركة مصووور القابضوووة للتأمين وممثلى الهيئة العامة للرقابة أعضووواء الجمعية العامة

 .المالية والجهاز المرك   للمحاسبات

ت التابعة لشركة مصرالقابضة للتأمين برئاسـوووووووة باسل الجمعيات العامة العادية للشركا إنعقدت اليـوووووووو  اال د

الحينى رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين وبحضور أعضاء الجمعية العامة 

وأعضاء مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين وممثلى الهيئة العامة للرقابـووووووة المالية والجهاز المرك   

 للمحاسبات.

أكد باسووول الحيني رئيس مجلس االدارة والعضوووو المنتدب لشوووركة مصووور القابضوووة للتأمين و ووو  اسوووتراتيجية 

 متكاملة لتطوير أنشطة وأداء المجموعة تستند الى عدة محاور رئيسية من أهمها:



تطوير أداء الشووووووركات بتحديت المنتجات وترع التسووووووعير وأسوووووولوب تقديم الددمات التأمينية بهد  تعظيم  -

عدالت النمو والربحية وزيادة الحصووة السوووقية لشووركات التأميني وتنمية الثروة العقارية المتمي ة واسووت الل م

األرا ووي  ي مشووروعات بالشووراكة م  مسووتثمرين ومطورين عقاريينة باال ووا ة الى النهود بددمات ادارة 

 العقارات والتكامل بين الشركات التابعة العاملة  ي هذا المجال.

ان الفترة المقبلة سووو  تشووهد تنمية الموارد البشوورية باعتبار العنصوور البشوورف المتمثل  ي العاملين وأو وو  

هو  جر األسووووواش بالشوووووركات وعماد مشووووورول واسوووووتراتيجية التطوير. االهتما  بالتدري  وتنمية المهارات 

كل الم سوووسوووي للشوووركة اإلدارية والبيعية وخلق صوووا ياني م هل لقيادة الشوووركات مسوووتقبالو ة م  تطوير الهي

 ي الصووووال يات والقنوات  best practicesالقابضووووة وشووووركاتها التابعة ليتواك  م  أ ضوووول الممارسووووات 

الم سوووسوووية والحوكمةة بما يدعم مجموعة القابضوووة كأكبر كيان مالي  ير مصووور ي  ي مصووور ة  ضوووال عن 

للمجموعة بما ينّمي قيمة هذه التحسووووين المسووووتمر لمنهجية وأسووووالي  ادارة االسووووتثمارات المالية الضوووودمة 

االستثمارات ويعّظم العوائد المحققة منها ة م  التحول الكامل لالعتماد على التكنولوچيا  ي ادارة كا ة األعمال 

على مسووتوف  ERP Systemواألنشووطة داخل الشووركاتة م  ادخال نظا  تدطيت ومتابعة موارد الم سووسووة 

 قابضة وشركاتها التابعة.المجموعة بما يحقق الربت بين الشركة ال

بمبلغ  2018ح6ح30وأو وو  ح  سووين عطا ي رئيس شووركة مصوور للتأمين أن الشووركة  ققا  ملة أقسووات  ى 

ليون  نيه بمعدل م 1490.6ب يادة قدرها 2017ح6ح30 نيه  ى  مليون 7066.5مليون  نيه مقابل  8557.1

 7798.2من المسووتهد  البالغ قدره  %109.7وقد بل ا نسووبة تحقيق المسووتهد  للفترة  %21.1نمو قدره 

 مليون  نيه.

مقابل  2018ح6ح30مليون  نيه  ى  32793.00وأ ووووووا ح عطا ي بأن إ مالى إسووووووتثمارات الشووووووركة بلغ 

 .2017ح6ح30 ى  مليون  نيه 29410.6

مليون  4524.4كما بل ا  ملة التعويضووات المسووددة من شووركة مصوور للتأمين خالل  ترة المرك  المالى مبلغ 

وقد بل ا نسووووووبة تحقيق  %48.8مليون  نيه خالل الفترة المقارنة بمعدل نمو قدره  3040.6 نيه مقابل 

 مليون  نيه. 3941.2من المستهد  البالغ قدره للفترة  %114.8المستهد  للفترة 

ار  نيه ملي 11.376مقابل  2018ح6ح30مليار  نيه  ى  12.243وبل ا  ملة  قوع  ملة الويائق للشووووووركة 

 .%7.6وبمعدل نمو بلغ  2017ح6ح30 ى 



مليون  1601.4مليون  نيه مقابل  1903.8لتبلغ  2018ح6ح30باح العا  المنتهى  ى وقد أرتفعا صووووووا ى أر

مليون  نيه مقابل  18906.5مبلغ  2018ح6ح30كما بل ا  قوع المسووووووواهمين  ى  ة2017ح6ح30 نيه  ى 

 .2017ح6ح30 ى  مليون  نيه 15805.2

من نا ية أخر  أكد ح د. أ مد عبد السووووال  رئيس شووووركة مصوووور لتأمينات الحياة بأن الشووووركة  ققا إ مالى 

ب يادة قدرها  2017ح6ح30مليون  نيه  ى  3327.4ون  نيه مقابل ملي 4012.7بلغ  2018ح6ح30أقسووات  ى 

من  %103.5لفترة ة وقد بل ا نسووووووبة تحقيق المسووووووتهد  ل%20.6مليون  نيه وبمعدل نمو قدره  685.3

 .مليون  نيه 3875.3ره   البالغ قدالمستهد

مليون  29589.7مبلغ  2018ح6ح30وأو وو ح د. أ مد عبد السووال  بأن إ مالى إسووتثمارات الشووركة قد بلغ  ى 

    .2017ح6ح30مليون  نيه  ى  25730.4 نيه مقابل 

مليووار  نيووه مقووابوول مبلغ  20.704مبلغ  2018ح6ح30كمووا أرتفعووا  قوع  ملووة الويووائق  يووت بل ووا  ى 

 %7.2بمعدل نمو قدره  2017ح6ح30مليار  نيه  ى  19.310

مليون  نيووه  ى  816.2ل مقووابوو 2018ح6ح30مليون  نيووه  ى  1173.1أرتفعووا صوووووووا ى أربوواح العووا  لتبلغ 

 .2017ح6ح30

 ى تحقيق وأكدت مهندسوووةح  تحية شوووتيو  رئيس شوووركة مصووور إلدارة األصوووول العقارية بأن الشوووركة نحجا 

 .مليون  نيه 367 بمبلغ 2018ح6ح30إيرادات نشات  ى 

ن بلغ مليون  نيه.  ى  ي 127.4بلغ  2018ح6ح30سووويادتها أن الشوووركة  ققا صوووا ى أرباح  ى  وأو وووحا

مليون  771.5مليون  نيه مقابل  827مبلغ  2018ح6ح30(  ى إ مالى إسوووووتثمارات الشوووووركة اعقارية ومالية

مقابل مبلغ  2018ح6ح30مليون  نيه  ى  1.116.3ما بل ا  قوع المساهمين مبلغ ة ك 2017ح6ح30 نيه  ى 

 2017ح 6ح30مليون  نيه  ى  988.9

واختتم باسوول الحيني رئيس مجلس االدارة والعضووو المنتدب لشووركة مصوور القابضووة للتأمين بالتأكيد أن خطت 

تعاون م  أ ضوول الدبرات الم سووسووية من تطوير الشووركات سوويكون تنفيذها وتفعيلها بجهود العاملين بها وبال

الشوووركات العاملة بالسووووع ومقدمي الددمةة مذّكراو الجمي  أن و ود اسوووم امصووورا بهذا الكيان الضووودم يحتّم 

 على كل من يعمل به بذل أقصى الجهد لالرتقاء بهذا االسم ال الي على القلوب.



 

  التابعة بالشركات لالرتقاء محاور 5 تحدد للتأمين القابضة ميةعمو

 م 04:10 2018 ديسمبر 02 األحد،

 

 

 إمام تامر : كتب 

القابضة للتأمين برئاسـووووة باسل الحينى  ت التابعة لشركة مصرالجمعيات العامة العادية للشركاإنعقدت اليـووووو  

رئيس مجلس اإلدارة والعضووووو المنتدب لشووووركة مصوووور القابضووووة للتأمين وبحضووووور أعضوووواء الجمعية العامة 

وأعضاء مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين وممثلى الهيئة العامة للرقابـووووووة المالية والجهاز المرك   

 للمحاسبات.

أكد باسووول الحيني رئيس مجلس االدارة والعضوووو المنتدب لشوووركة مصووور القابضوووة للتأمين و ووو  اسوووتراتيجية 

 متكاملة لتطوير أنشطة وأداء المجموعة تستند الى عدة محاور رئيسية من أهمها:

تطوير أداء الشووووووركات بتحديت المنتجات وترع التسووووووعير وأسوووووولوب تقديم الددمات التأمينية بهد  تعظيم  -

عدالت النمو والربحية وزيادة الحصووة السوووقية لشووركات التأميني وتنمية الثروة العقارية المتمي ة واسووت الل م

األرا ووي  ي مشووروعات بالشووراكة م  مسووتثمرين ومطورين عقاريينة باال ووا ة الى النهود بددمات ادارة 

 العقارات والتكامل بين الشركات التابعة العاملة  ي هذا المجال.



ان الفترة المقبلة سووو  تشووهد تنمية الموارد البشوورية باعتبار العنصوور البشوورف المتمثل  ي العاملين وأو وو  

هو  جر األسووووواش بالشوووووركات وعماد مشووووورول واسوووووتراتيجية التطوير. االهتما  بالتدري  وتنمية المهارات 

كل الم سوووسوووي للشوووركة اإلدارية والبيعية وخلق صوووا ياني م هل لقيادة الشوووركات مسوووتقبالو ة م  تطوير الهي

 ي الصووووال يات والقنوات  best practicesالقابضووووة وشووووركاتها التابعة ليتواك  م  أ ضوووول الممارسووووات 

الم سوووسوووية والحوكمةة بما يدعم مجموعة القابضوووة كأكبر كيان مالي  ير مصووور ي  ي مصووور ة  ضوووال عن 

للمجموعة بما ينّمي قيمة هذه التحسووووين المسووووتمر لمنهجية وأسووووالي  ادارة االسووووتثمارات المالية الضوووودمة 

االستثمارات ويعّظم العوائد المحققة منها ة م  التحول الكامل لالعتماد على التكنولوچيا  ي ادارة كا ة األعمال 

على مسووتوف  ERP Systemواألنشووطة داخل الشووركاتة م  ادخال نظا  تدطيت ومتابعة موارد الم سووسووة 

 قابضة وشركاتها التابعة.المجموعة بما يحقق الربت بين الشركة ال

بمبلغ  2018ح6ح30وأو وو  ح  سووين عطا ي رئيس شووركة مصوور للتأمين أن الشووركة  ققا  ملة أقسووات  ى 

ليون  نيه بمعدل م 1490.6ب يادة قدرها 2017ح6ح30 نيه  ى  مليون 7066.5مليون  نيه مقابل  8557.1

 7798.2من المسووتهد  البالغ قدره  %109.7وقد بل ا نسووبة تحقيق المسووتهد  للفترة  %21.1نمو قدره 

 مليون  نيه.

مقابل  2018ح6ح30مليون  نيه  ى  32793.00وأ ووووووا ح عطا ي بأن إ مالى إسووووووتثمارات الشووووووركة بلغ 

 .2017ح6ح30 ى  مليون  نيه 29410.6

مليون  4524.4كما بل ا  ملة التعويضووات المسووددة من شووركة مصوور للتأمين خالل  ترة المرك  المالى مبلغ 

وقد بل ا نسووووووبة تحقيق  %48.8مليون  نيه خالل الفترة المقارنة بمعدل نمو قدره  3040.6 نيه مقابل 

 مليون  نيه. 3941.2من المستهد  البالغ قدره للفترة  %114.8المستهد  للفترة 

ار  نيه ملي 11.376مقابل  2018ح6ح30مليار  نيه  ى  12.243وبل ا  ملة  قوع  ملة الويائق للشووووووركة 

 .%7.6وبمعدل نمو بلغ  2017ح6ح30 ى 

مليون  1601.4مليون  نيه مقابل  1903.8لتبلغ  2018ح6ح30باح العا  المنتهى  ى وقد أرتفعا صووووووا ى أر

مليون  نيه مقابل  18906.5مبلغ  2018ح6ح30كما بل ا  قوع المسووووووواهمين  ى  ة2017ح6ح30 نيه  ى 

 .2017ح6ح30 ى  مليون  نيه 15805.2



من نا ية أخر  أكد ح د. أ مد عبد السووووال  رئيس شووووركة مصوووور لتأمينات الحياة بأن الشووووركة  ققا إ مالى 

ب يادة قدرها  2017ح6ح30مليون  نيه  ى  3327.4ون  نيه مقابل ملي 4012.7بلغ  2018ح6ح30أقسووات  ى 

من  %103.5لفترة ة وقد بل ا نسووووووبة تحقيق المسووووووتهد  ل%20.6مليون  نيه وبمعدل نمو قدره  685.3

 .مليون  نيه 3875.3ره   البالغ قدالمستهد

مليون  29589.7مبلغ  2018ح6ح30وأو وو ح د. أ مد عبد السووال  بأن إ مالى إسووتثمارات الشووركة قد بلغ  ى 

    .2017ح6ح30مليون  نيه  ى  25730.4 نيه مقابل 

مليووار  نيووه مقووابوول مبلغ  20.704مبلغ  2018ح6ح30كمووا أرتفعووا  قوع  ملووة الويووائق  يووت بل ووا  ى 

 %7.2بمعدل نمو قدره  2017ح6ح30مليار  نيه  ى  19.310

مليون  نيووه  ى  816.2ل مقووابوو 2018ح6ح30مليون  نيووه  ى  1173.1أرتفعووا صوووووووا ى أربوواح العووا  لتبلغ 

 .2017ح6ح30

 ى تحقيق وأكدت مهندسوووةح  تحية شوووتيو  رئيس شوووركة مصووور إلدارة األصوووول العقارية بأن الشوووركة نحجا 

 .مليون  نيه 367 بمبلغ 2018ح6ح30إيرادات نشات  ى 

ن بلغ مليون  نيه.  ى  ي 127.4بلغ  2018ح6ح30سووويادتها أن الشوووركة  ققا صوووا ى أرباح  ى  وأو وووحا

مليون  771.5مليون  نيه مقابل  827مبلغ  2018ح6ح30(  ى إ مالى إسوووووتثمارات الشوووووركة اعقارية ومالية

مقابل مبلغ  2018ح6ح30مليون  نيه  ى  1.116.3ما بل ا  قوع المساهمين مبلغ ة ك 2017ح6ح30 نيه  ى 

 2017ح 6ح30مليون  نيه  ى  988.9

واختتم باسوول الحيني رئيس مجلس االدارة والعضووو المنتدب لشووركة مصوور القابضووة للتأمين بالتأكيد أن خطت 

تعاون م  أ ضوول الدبرات الم سووسووية من تطوير الشووركات سوويكون تنفيذها وتفعيلها بجهود العاملين بها وبال

الشوووركات العاملة بالسووووع ومقدمي الددمةة مذّكراو الجمي  أن و ود اسوووم امصووورا بهذا الكيان الضووودم يحتّم 

 على كل من يعمل به بذل أقصى الجهد لالرتقاء بهذا االسم ال الي على القلوب.

  



 

 لمجموعةا لتنشيط الجديدة للتأمين للقابضة لشركات العامة الجمعية استراتيجية صيلتفا
 

GMT 03:03 2018 , بركانون األول ح ديسم 03اإلينين  

 

 أبوزينة سهام - القاهرة

ت التابعة لشركة مصرالقابضة للتأمين برئاسـوووووووة باسل الجمعيات العامة العادية للشركا يـوووووووو  اال دإنعقدت 

الحينى رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين وبحضور أعضاء الجمعية العامة 

وأعضاء مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين وممثلى الهيئة العامة للرقابـووووووة المالية والجهاز المرك   

 للمحاسبات.

أكد باسووول الحيني رئيس مجلس االدارة والعضوووو المنتدب لشوووركة مصووور القابضوووة للتأمين و ووو  اسوووتراتيجية 

 متكاملة لتطوير أنشطة وأداء المجموعة تستند الى عدة محاور رئيسية من أهمها:

تطوير أداء الشووووووركات بتحديت المنتجات وترع التسووووووعير وأسوووووولوب تقديم الددمات التأمينية بهد  تعظيم  -

عدالت النمو والربحية وزيادة الحصووة السوووقية لشووركات التأميني وتنمية الثروة العقارية المتمي ة واسووت الل م



األرا ووي  ي مشووروعات بالشووراكة م  مسووتثمرين ومطورين عقاريينة باال ووا ة الى النهود بددمات ادارة 

 العقارات والتكامل بين الشركات التابعة العاملة  ي هذا المجال.

ان الفترة المقبلة سووو  تشووهد تنمية الموارد البشوورية باعتبار العنصوور البشوورف المتمثل  ي العاملين وأو وو  

هو  جر األسووووواش بالشوووووركات وعماد مشووووورول واسوووووتراتيجية التطوير. االهتما  بالتدري  وتنمية المهارات 

كل الم سوووسوووي للشوووركة اإلدارية والبيعية وخلق صوووا ياني م هل لقيادة الشوووركات مسوووتقبالو ة م  تطوير الهي

 ي الصووووال يات والقنوات  best practicesالقابضووووة وشووووركاتها التابعة ليتواك  م  أ ضوووول الممارسووووات 

الم سوووسوووية والحوكمةة بما يدعم مجموعة القابضوووة كأكبر كيان مالي  ير مصووور ي  ي مصووور ة  ضوووال عن 

للمجموعة بما ينّمي قيمة هذه التحسووووين المسووووتمر لمنهجية وأسووووالي  ادارة االسووووتثمارات المالية الضوووودمة 

االستثمارات ويعّظم العوائد المحققة منها ة م  التحول الكامل لالعتماد على التكنولوچيا  ي ادارة كا ة األعمال 

على مسووتوف  ERP Systemواألنشووطة داخل الشووركاتة م  ادخال نظا  تدطيت ومتابعة موارد الم سووسووة 

 قابضة وشركاتها التابعة.المجموعة بما يحقق الربت بين الشركة ال

بمبلغ  2018ح6ح30وأو وو  ح  سووين عطا ي رئيس شووركة مصوور للتأمين أن الشووركة  ققا  ملة أقسووات  ى 

ليون  نيه بمعدل م 1490.6ب يادة قدرها 2017ح6ح30 نيه  ى  مليون 7066.5مليون  نيه مقابل  8557.1

 7798.2من المسووتهد  البالغ قدره  %109.7وقد بل ا نسووبة تحقيق المسووتهد  للفترة  %21.1نمو قدره 

 مليون  نيه.

مقابل  2018ح6ح30مليون  نيه  ى  32793.00وأ ووووووا ح عطا ي بأن إ مالى إسووووووتثمارات الشووووووركة بلغ 

 .2017ح6ح30 ى  مليون  نيه 29410.6

مليون  4524.4كما بل ا  ملة التعويضووات المسووددة من شووركة مصوور للتأمين خالل  ترة المرك  المالى مبلغ 

وقد بل ا نسووووووبة تحقيق  %48.8مليون  نيه خالل الفترة المقارنة بمعدل نمو قدره  3040.6 نيه مقابل 

 مليون  نيه. 3941.2من المستهد  البالغ قدره للفترة  %114.8المستهد  للفترة 

ار  نيه ملي 11.376مقابل  2018ح6ح30مليار  نيه  ى  12.243وبل ا  ملة  قوع  ملة الويائق للشووووووركة 

 .%7.6وبمعدل نمو بلغ  2017ح6ح30 ى 



مليون  1601.4مليون  نيه مقابل  1903.8لتبلغ  2018ح6ح30باح العا  المنتهى  ى وقد أرتفعا صووووووا ى أر

مليون  نيه مقابل  18906.5مبلغ  2018ح6ح30كما بل ا  قوع المسووووووواهمين  ى  ة2017ح6ح30 نيه  ى 

 .2017ح6ح30 ى  مليون  نيه 15805.2

من نا ية أخر  أكد ح د. أ مد عبد السووووال  رئيس شووووركة مصوووور لتأمينات الحياة بأن الشووووركة  ققا إ مالى 

ب يادة قدرها  2017ح6ح30مليون  نيه  ى  3327.4ون  نيه مقابل ملي 4012.7بلغ  2018ح6ح30أقسووات  ى 

من  %103.5لفترة ة وقد بل ا نسووووووبة تحقيق المسووووووتهد  ل%20.6مليون  نيه وبمعدل نمو قدره  685.3

 .مليون  نيه 3875.3ره   البالغ قدالمستهد

مليون  29589.7مبلغ  2018ح6ح30وأو وو ح د. أ مد عبد السووال  بأن إ مالى إسووتثمارات الشووركة قد بلغ  ى 

    .2017ح6ح30مليون  نيه  ى  25730.4 نيه مقابل 

مليووار  نيووه مقووابوول مبلغ  20.704مبلغ  2018ح6ح30كمووا أرتفعووا  قوع  ملووة الويووائق  يووت بل ووا  ى 

 %7.2بمعدل نمو قدره  2017ح6ح30مليار  نيه  ى  19.310

مليون  نيووه  ى  816.2ل مقووابوو 2018ح6ح30مليون  نيووه  ى  1173.1أرتفعووا صوووووووا ى أربوواح العووا  لتبلغ 

 .2017ح6ح30

 ى تحقيق وأكدت مهندسوووةح  تحية شوووتيو  رئيس شوووركة مصووور إلدارة األصوووول العقارية بأن الشوووركة نحجا 

 .مليون  نيه 367 بمبلغ 2018ح6ح30إيرادات نشات  ى 

ن بلغ مليون  نيه.  ى  ي 127.4بلغ  2018ح6ح30سووويادتها أن الشوووركة  ققا صوووا ى أرباح  ى  وأو وووحا

مليون  771.5مليون  نيه مقابل  827مبلغ  2018ح6ح30(  ى إ مالى إسوووووتثمارات الشوووووركة اعقارية ومالية

مقابل مبلغ  2018ح6ح30مليون  نيه  ى  1.116.3ما بل ا  قوع المساهمين مبلغ ة ك 2017ح6ح30 نيه  ى 

 2017ح 6ح30مليون  نيه  ى  988.9

واختتم باسوول الحيني رئيس مجلس االدارة والعضووو المنتدب لشووركة مصوور القابضووة للتأمين بالتأكيد أن خطت 

تعاون م  أ ضوول الدبرات الم سووسووية من تطوير الشووركات سوويكون تنفيذها وتفعيلها بجهود العاملين بها وبال

الشوووركات العاملة بالسووووع ومقدمي الددمةة مذّكراو الجمي  أن و ود اسوووم امصووورا بهذا الكيان الضووودم يحتّم 

 على كل من يعمل به بذل أقصى الجهد لالرتقاء بهذا االسم ال الي على القلوب.



 

 ترتكز ةالتابع الشركات وأداء أنشطة لتطوير متكاملة استراتيجية وضعنا: للتأمين القابضة رئيس

  محاور 5 على

 2018/  ديسمبر/  2 — األحد

 

 مصطفى الزهراء

ت التابعة لشركة مصرالقابضة للتأمين برئاسـوووووووة باسل الجمعيات العامة العادية للشركا يـوووووووو  اال دإنعقدت 

الحينى رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين وبحضور أعضاء الجمعية العامة 

وأعضاء مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين وممثلى الهيئة العامة للرقابـووووووة المالية والجهاز المرك   

 للمحاسبات.

أكد باسووول الحيني رئيس مجلس االدارة والعضوووو المنتدب لشوووركة مصووور القابضوووة للتأمين و ووو  اسوووتراتيجية 

 متكاملة لتطوير أنشطة وأداء المجموعة تستند الى عدة محاور رئيسية من أهمها:

تطوير أداء الشووووووركات بتحديت المنتجات وترع التسووووووعير وأسوووووولوب تقديم الددمات التأمينية بهد  تعظيم  -

عدالت النمو والربحية وزيادة الحصووة السوووقية لشووركات التأميني وتنمية الثروة العقارية المتمي ة واسووت الل م

األرا ووي  ي مشووروعات بالشووراكة م  مسووتثمرين ومطورين عقاريينة باال ووا ة الى النهود بددمات ادارة 

 العقارات والتكامل بين الشركات التابعة العاملة  ي هذا المجال.

ان الفترة المقبلة سووو  تشووهد تنمية الموارد البشوورية باعتبار العنصوور البشوورف المتمثل  ي العاملين وأو وو  

هو  جر األسووووواش بالشوووووركات وعماد مشووووورول واسوووووتراتيجية التطوير. االهتما  بالتدري  وتنمية المهارات 

كل الم سوووسوووي للشوووركة اإلدارية والبيعية وخلق صوووا ياني م هل لقيادة الشوووركات مسوووتقبالو ة م  تطوير الهي

 ي الصووووال يات والقنوات  best practicesالقابضووووة وشووووركاتها التابعة ليتواك  م  أ ضوووول الممارسووووات 

الم سوووسوووية والحوكمةة بما يدعم مجموعة القابضوووة كأكبر كيان مالي  ير مصووور ي  ي مصووور ة  ضوووال عن 

للمجموعة بما ينّمي قيمة هذه التحسووووين المسووووتمر لمنهجية وأسووووالي  ادارة االسووووتثمارات المالية الضوووودمة 



االستثمارات ويعّظم العوائد المحققة منها ة م  التحول الكامل لالعتماد على التكنولوچيا  ي ادارة كا ة األعمال 

على مسووتوف  ERP Systemواألنشووطة داخل الشووركاتة م  ادخال نظا  تدطيت ومتابعة موارد الم سووسووة 

 قابضة وشركاتها التابعة.المجموعة بما يحقق الربت بين الشركة ال

بمبلغ  2018ح6ح30وأو وو  ح  سووين عطا ي رئيس شووركة مصوور للتأمين أن الشووركة  ققا  ملة أقسووات  ى 

ليون  نيه بمعدل م 1490.6ب يادة قدرها 2017ح6ح30 نيه  ى  مليون 7066.5مليون  نيه مقابل  8557.1

 7798.2من المسووتهد  البالغ قدره  %109.7وقد بل ا نسووبة تحقيق المسووتهد  للفترة  %21.1نمو قدره 

 مليون  نيه.

مقابل  2018ح6ح30مليون  نيه  ى  32793.00وأ ووووووا ح عطا ي بأن إ مالى إسووووووتثمارات الشووووووركة بلغ 

 .2017ح6ح30 ى  مليون  نيه 29410.6

مليون  4524.4كما بل ا  ملة التعويضووات المسووددة من شووركة مصوور للتأمين خالل  ترة المرك  المالى مبلغ 

وقد بل ا نسووووووبة تحقيق  %48.8مليون  نيه خالل الفترة المقارنة بمعدل نمو قدره  3040.6 نيه مقابل 

 مليون  نيه. 3941.2من المستهد  البالغ قدره للفترة  %114.8المستهد  للفترة 

ار  نيه ملي 11.376مقابل  2018ح6ح30مليار  نيه  ى  12.243وبل ا  ملة  قوع  ملة الويائق للشووووووركة 

 .%7.6وبمعدل نمو بلغ  2017ح6ح30 ى 

مليون  1601.4مليون  نيه مقابل  1903.8لتبلغ  2018ح6ح30باح العا  المنتهى  ى وقد أرتفعا صووووووا ى أر

مليون  نيه مقابل  18906.5مبلغ  2018ح6ح30كما بل ا  قوع المسووووووواهمين  ى  ة2017ح6ح30 نيه  ى 

 .2017ح6ح30 ى  مليون  نيه 15805.2

من نا ية أخر  أكد ح د. أ مد عبد السووووال  رئيس شووووركة مصوووور لتأمينات الحياة بأن الشووووركة  ققا إ مالى 

ب يادة قدرها  2017ح6ح30مليون  نيه  ى  3327.4ون  نيه مقابل ملي 4012.7بلغ  2018ح6ح30أقسووات  ى 

من  %103.5لفترة ة وقد بل ا نسووووووبة تحقيق المسووووووتهد  ل%20.6مليون  نيه وبمعدل نمو قدره  685.3

 .مليون  نيه 3875.3ره   البالغ قدالمستهد

مليون  29589.7مبلغ  2018ح6ح30وأو وو ح د. أ مد عبد السووال  بأن إ مالى إسووتثمارات الشووركة قد بلغ  ى 

    .2017ح6ح30مليون  نيه  ى  25730.4 نيه مقابل 



مليووار  نيووه مقووابوول مبلغ  20.704مبلغ  2018ح6ح30كمووا أرتفعووا  قوع  ملووة الويووائق  يووت بل ووا  ى 

 %7.2بمعدل نمو قدره  2017ح6ح30مليار  نيه  ى  19.310

مليون  نيووه  ى  816.2ل مقووابوو 2018ح6ح30مليون  نيووه  ى  1173.1أرتفعووا صوووووووا ى أربوواح العووا  لتبلغ 

 .2017ح6ح30

 ى تحقيق وأكدت مهندسوووةح  تحية شوووتيو  رئيس شوووركة مصووور إلدارة األصوووول العقارية بأن الشوووركة نحجا 

 .مليون  نيه 367 بمبلغ 2018ح6ح30إيرادات نشات  ى 

ن بلغ مليون  نيه.  ى  ي 127.4بلغ  2018ح6ح30سووويادتها أن الشوووركة  ققا صوووا ى أرباح  ى  وأو وووحا

مليون  771.5مليون  نيه مقابل  827مبلغ  2018ح6ح30(  ى إ مالى إسوووووتثمارات الشوووووركة اعقارية ومالية

مقابل مبلغ  2018ح6ح30مليون  نيه  ى  1.116.3ما بل ا  قوع المساهمين مبلغ ة ك 2017ح6ح30 نيه  ى 

 2017ح 6ح30مليون  نيه  ى  988.9

واختتم باسوول الحيني رئيس مجلس االدارة والعضووو المنتدب لشووركة مصوور القابضووة للتأمين بالتأكيد أن خطت 

تعاون م  أ ضوول الدبرات الم سووسووية من تطوير الشووركات سوويكون تنفيذها وتفعيلها بجهود العاملين بها وبال

الشوووركات العاملة بالسووووع ومقدمي الددمةة مذّكراو الجمي  أن و ود اسوووم امصووورا بهذا الكيان الضووودم يحتّم 

 على كل من يعمل به بذل أقصى الجهد لالرتقاء بهذا االسم ال الي على القلوب.

 

 


