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ع�ضو جمل�س �إدارة متفرغ ل�شئون املعلومات والعمليات

ال�سيد امل�ست�شار /حممد ي�سرى زين العابدين
ع�ضو جمل�س �إدارة غري متفرغ

ال�سيد الدكتور � /إ�سالم عبد العظيم عزام
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ال�سيد الأ�ستاذ  /على �إ�سماعيل �شاكر
ع�ضو جمل�س �إدارة غري متفرغ

ال�سيد الأ�ستاذ  /حممد �شريف �شرف
ع�ضو جمل�س �إدارة غري متفرغ

ال�سيد الأ�ستاذ  /حممد فريد �صالح
ع�ضو جمل�س �إدارة غري متفرغ

ال�سيد املهند�س /خالد حممود عبا�س
ع�ضو جمل�س �إدارة غري متفرغ

ال�سيد الأ�ستاذ� /أحمد عبد الغفار خطاب
ممثل االحتاد العام لنقابات عمال م�صر

كلـمــة رئيس مجلس االدارة
م�صر و�صناعة الأمل
ر�ؤية جديدة نحو تنمية م�ستدامة

ت�سعى الدولة امل�صرية بكل قوة للتغلب على كل التحديات التى متر بها وخا�صة فى ظل حدوث
تغيريات كبرية فى كل اقت�صاديات دول العامل املتقدم �أو النامى فى �سبيل ذلك �شرعت الدولة امل�صرية
تنفيذ العديد من امل�شروعات القومية و�سنت الت�شريعات والقوانني الالزمة لتحقيق نه�ضة خالل
ال�سنوات القادمة ،مازالت م�سرية الإجناز م�ستمرة و�سوف ت�ستمر ب�سرعة �أكرب وقدرة �أعلى من �أجل
النهو�ض مب�صر الى مكانة تليق ب�أ�سم م�صر وتاريخها العريق و�شعبها العظيم وتعزز �صناعة الت�أمني
وخا�صة منظومة جمموعة م�صر القاب�ضة للت�أمني حتت �إ�شراف وزارة قطاع الأعمال العام �صناعة
الأمل من حيث حتقيق م�ؤ�شرات مالية متميزة  .و معدالت منو جيدة و�ضخ ا�ستثمارات كبرية فى كافة
امل�شروعات اال�ستثمارية �سواء كانت قائمة �أو جديدة بالإ�ضافة �إلى تقدمي �أف�ضل اخلدمات الت�أمينية
للعمالء بالرغم من التحديات التى متر بها الدولة امل�صرية ولذلك قامت جمموعة م�صر القاب�ضة
للت�أمني باملبادرة وت�أ�سي�س عدد من امل�شروعات اجلديدة لكى ت�ساهم فى منو �صناعة الت�أمني امل�صرية
متثلت فى الآتى:
املبادرة وامل�شاركة فى �صناعة الت�أمني التكافلى والت�أجري التمويلى
من منطلق حر�ص جمموعة م�صر القاب�ضة للت�أمني على الريادة والقيادة ل�صناعة الت�أمني مت
ت�أ�سي�س �شركة «م�صر للت�أمني التكافلى» والتى �ستعمل فى ت�أمينات املمتلكات وامل�سئوليات ،لتكون �أول
�شركة ت�أمني حكومية تعمل بن�شاط الت�أمني التكافلى.
كما عززت املجموعة مكانتها الرا�سخة فى امل�ساهمة فى دعم ومنو �صناعة الت�أجري التمويلى بت�أ�سي�س
�شركة م�صر للت�أجري التمويلي  MISR Leasingالتى تعترب �أ�ضافة كبرية لل�سوق ودعم لالقت�صاد
الوطنى �سوف تدار هذه ال�شركات اجلديدة بفكر جديد وغري تقليدى فى جماالت اخلدمات الت�أجري
التمويلى والت�أمني التكافلى و�سوف جتذب وتقدم خدماتها الى قاعدة عري�ضة من العمالء ت�صل الى
ع�شرات املاليني من العمالء.
منتجات ت�أمينية جديدة ومتميزة

فى �سبيل �سعيها لتقدمي �أف�ضل اخلدمات الت�أمينية ملختلف �شرائح املجتمع تقدمت جمموعة م�صر
القاب�ضة للت�أمني كل الإمكانيات والدرا�سات الفنية ل�شركاتها التابعة من �أجل طرح حزمة متميزة من
6
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التغطيات الت�أمينية التى تلبى كافة �إحتياجات اجلمهور امل�ستهدف خالل الفرتة القادمة.
تفعيل قواعد احلوكمة والتعاون مع امل�ؤ�س�سات الدولية املتخ�ص�صة
�سعت ال�شركة فى �سبيل تفعيل �أوجهة التعاون وال�شراكة مع كربى امل�ؤ�س�سات العاملية فى كافة املجاالت
لتطبيق قواعد احلوكمة والرقابة الداخلية على م�ستوى �شركات املجموعة فا�ستعانت مب�ؤ�س�سة
 PWCبلندن لتقوم مبراجعة االحتياطيات الفنية لها لل�شركات التابعة  ،كما �ساعدت ال�شركات التابعة
بتطبيق امل�شروع الأول على م�ستوى منطقة ال�شرق االو�سط لتطوير �إدارة املخاطر  ERMبالتعاون مع
م�ؤ�س�ستى  Munich Re &EYالعامليتني بالإ�ضافة الى تنفيذ منظومة املراجعة الداخلية مع م�ؤ�س�سة
حازم ح�سن للمجموعة و�شركاتها التابعة مما يعزز �صدراتها لل�سوق املحلى واالقليمى.
ر�ؤية جديدة نحو تنمية م�ستدامة

ر�سخت ال�شركة جمموعة من الر�ؤيا اجلديدة �سواء على م�ستوى الأعمال �أو امل�ؤ�شرات املالية �أو
امل�ساهمة املجمتعية نحو التطلع �إلى تنمية م�ستدامة على م�ستوى القوى الب�شرية املدربة وتفعيل
املعرفة و�أ�ستخدام �أح��دث �أ�ساليب التكنولوجيا فى اح��داث تنمية م�ستدامة وحتقيق عوائد جيدة
لل�شركات.
التواجد اخلارجى وتدعيم �صورة م�صر دولي ًا

تبذل جمموعة م�صر القاب�ضة للت�أمني جهود جبارة من خالل �شركاتها التابعة للتو�سع خارج ًيا
من خالل درا�سات جدوى معدة لهذه الأ�سواق اخلارجية وخا�صة ال�سوق الأفريقى والأ�سيوى للت�أمني
و�إعادة الت�أمني بهدف جذب حجم �أعمال ودخول مع �شركاء �أخرين فى هذا ال�سوق وبهدف �أخر دعم
التواجد امل�صرى املتميز فى قارة �أفريفيا و�أ�سيا وفتح �شراكات جديدة والتو�سع ب�شكل مدور�س يعود
بالفائدة والنفع على املجموعة وتدعيم ال�صورة الذهنية عن الدولة امل�صرية دولياً.
النظرة امل�ستقبلية الت�صنيف الإئتمانى

وبف�ضل املكانة الرائدة ل�شركة م�صر القاب�ضة للت�أمني و�سمعتها الدولية و�صورتها الذهنية املتميزة
وجهودها امل�ضنئة جنحنا فى ح�صول كل من �شركة م�صر للت�أمني و�شركة م�صر لت�أمينات احلياه على
ت�صنيف �إئتمانى دولى  ++Bمن م�ؤ�س�سة  A.M.Bestالعاملية وبنظرة م�ستقبلية م�ستقرة ،وهو ما يعد
�إنعكا�س قوى للآداء املتميز لل�شركات التابعة وقدرتها القوية فى الوفاء بكافة �إلتزاماتها الت�أمينية
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احلالية وامل�ستقبلية .و�أ�صبحت �شركة م�صر للت�أمني و�شركة م�صر لت�أمينات احلياه �أكرب �شركتني فى
م�صر فى كافة امل�ؤ�شرات املالية والفنية.
�أعتقد �أن م�صر ت�سري نحو امل�ستقبل بر�ؤية جديدة وخطوات ثابتة وقوية ومر�شحة ان تكون �أحد
الأقت�صاديات النا�شئة القوية م�ستندا على قوى ب�شربة رخي�صة وموارد طبيعية وموقع جعرافى متميز
وحوافز ا�ستثمارية م�شجعة لال�ستثمار العربى والأجنبيى واملحلى.
و�إننى �أتقدم بال�شكر والتقدير �إلى اجلهود الكبرية التى قدمتها وزارة قطاع الأعمال العام وعلى
ر�أ�سها �سعادة الوزير الدكتور� /أ�شرف ال�شرقاوى وزي��ر قطاع الأعمال العام لتطوير قطاع الت�أمني
اململوك للدولة والنهو�ض به الى االمام.
كما �أتوجه بال�شكر الى قيادات جمموعة م�صر القاب�ضة للت�أمني وجمل�س االدارة و�شركاتها التابعة
على ما بذلوا من جهد كيرب خالل العام املا�ضى مما �أدى الى حتقيق نتائج جيدة لل�شركات وفى النهاية
ي�سعدنى مبنا�سبة انتهاء العام املالى �أن اتوجه بال�شكر والتقدير الى كل العاملني مبجموعة م�صر
القاب�ضة للت�أمني و�شركاتها التابعة على ما بذلوه من جهد خمل�ص خالل الفرتة املا�ضية متمنياً لهم
كل النجاح والتوفيق.
رئي�س جمل�س االدارة والع�ضو املنتدب
د .حممــد يـو�ســف
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التعريف بالشركة
نظرة تاريخية:
فى �سياق متابعة وخلق قيم م�ضافة ل�شركات الت�أمني اململوكة للدولة  ،مت ان�شاء �شركة م�صر القاب�ضة للت�أمني
مبوجب القرار اجلمهورى رقم  246ل�سنة  ، 2006ومنذ ذلك التاريخ �أ�صبحت �شركة م�صر القاب�ضة للت�أمني
هى املالك اجلديد ل�شركات الت�أمني اململوكة للدولة و�أخذت على عاتقها م�س�ؤولية �إعادة هيكلة و�إ�صالح ال�شركات
التابعة لها.
تتبع �شركة م�صر القاب�ضة للت�أمني و�شركاتها التابعة قانون �شركات قطاع االعمال العام رقم  203ل�سنة 1992
والئحته التنفيذية  ،وقد مت حتديد غر�ض �شركة م�صر القاب�ضة للت�أمني فى الآتى :
تنفيذ ومتابعة ن�شاط �شركات الت�أمني وال�شركات الأخرى التابعة لها و�إدارة الأن�شطة املتعلقة بتنميتها على �أال
يرتتب على ذلك مزاولة ن�شاط الت�أمني بنف�سها  ،ولل�شركة على الأخ�ص :
 lت�أ�سي�س �شركات م�ساهمة ت�ؤ�س�سها ال�شركة مبفردها �أو باال�شرتاك مع الأ�شخا�ص االعتبارية العامة
�أو اخلا�صة �أو الأفراد.
� lشراء �أ�سهم �شركات امل�ساهمة �أو بيعها �أو امل�ساهمة فى ر�أ�س مالها
 lتكوين و�إدارة حمفظة الأوراق املالية لل�شركة مبا تت�ضمنه من �أ�سهم و�سندات و�صكوك متويل و�أية
�أدوات �أو �أ�صول مالية �أخرى.
 lالقيام بكافة الأعمال الالزمة لت�صحيح الهياكل التمويلية مبا فى ذلك متلك بع�ض �أ�صول
ال�شركات التابعة و�إ�صالح م�سار ال�شركات املتعرثة التابعة لها وتعظيم ربحية هذه ال�شركات ،
وتر�شيد التكلفة.
l

�إجراء جميع الت�صرفات التى من �ش�أنها �أن ت�ساعد فى حتقيق كل �أو بع�ض �أغرا�ضها.
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الشركة فى سطور:

ت�أ�س�ست �شركة م�صر القاب�ضة للت�أمين فى عام  2006كعن�صر رئي�سى فى برنامج وا�سع لإ�صالح القطاع المالى.
وين�صب تركيز �أن�شطة هذه ال�شركات على مجاالت ثالثة  :الت�أمين والعقارات واال�ستثمار.
(باملليون جنيه)
امل�ؤ�شرات الرئي�سية لل�شركة

2015/2014

2016/2015

3,350

3,350

حقوق امل�ساهمي ـ ــن
	�إجمالى اال�ستثمارات

4,548

4,784

4,884

5٫001

	�إجمالى اال�ص ـ ــول

5,659

5٫858

�صافى الرب ـ ـ ـ ـ ــح

623

745

ر�أ�س املال املدفوع
*

* مت�ضمنة �أرباح العام قبل التوزيع.

(باملليون جنيه)
امل�ؤ�شرات الرئي�سية املجمعة

2015/2014

2016/2015

�إجمالى اال�ستثمارات

33,576

35٫262

�إجمالى اال�ص ـ ــول

38,336

40٫409

�إجمالى املخ�ص�صات الفنية

25,137

26٫601

�صافى �أرباح ال�شركات التابعة

1,403

1٫594
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الرؤيــــــــــــة
يقودنا طموحنا في شركة مصر القابضة للتأمين نحو توطيد مكانتنا كمجموعة مالية غير مصرفية
رائدة في مصر والمنطقة االقليمية واالحتفاظ بهذة المكانة ونسعي الن نحقق اقصي قيمة مضافة
مستدامة لكل انشطة شركتنا ودائما ما نتطلع نحو المستقبل بالتخطيط بعيد االمد لتوفير خدمات
ومنتجات لعمالئنا ذات جودة تسبق توقعاتهم

الرسالــــــــــة

تعد المعرفة والتكنولوجيا هى الركيزة األساسية التى تعتمد عليها شركة مصر القابضة للتأمين فى
تقديم رسالتها وتحقيق التطوير المنشود لشركاتها التابعة  ،وعلى ذلك فإن الهدف الرئيسى للشركة
يرتكز على دعم الوسائل الفنية والتقنية المستحدثة  ،ويتأتى ذلك من خالل التطوير والتدريب وتوفير
مناخ عمل جيد للعاملين.
واعتمادًا على هذه المنهجية  ،فإن شركة مصر القابضة للتأمين تسعى الى تحقيق التنمية المستدامة
لشركاتها التابعة والى تقديم الخدمات الفريدة للعمالء فى مصر والمنطقة االقليمية.
وتشمل الخدمات الحالية التى توفرها شركة مصر القابضة للتأمين من خالل شركاتها التابعة مجاالت
التأمين واالستثمارات والعقارات.
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شركات مجموعة مصر القابضة للتأمين
فى �إطار منظومة �أعمالها ،متتلك �شركة م�صر القاب�ضة للت�أمني اليوم اربعة
�شركات تابعة وغري تابعة ،وفى فرتة ق�صرية للغاية ا�ستطاعت ال�شركة بنجاح رفع
درجة املالءة وحت�سني الأو�ضاع املالية جلميع هذه ال�شركات ،كما تبنت جمموعة
كبرية من اال�سرتاتيجيات اال�ستباقية لتح�سني نظم املعلومات داخل تلك
ال�شركات ،وبالإ�ضافة �إلى ذلك فقد عملت على خلق بيئات عمل مفعمة باحليوية
والكفاءة من �أجل زيادة �إنتاجية العاملني ورفاهيتهم على ال�سواء.

شركة مصر للتأمين ()MIC
ت�أ�س�ست �شركة م�صر للت�أمني يف عام  1934باعتبارها �شركة من م�شروعات بنك م�صر لت�صبح ال�شركة الرائدة يف الت�أمني.
ويف عام � 2006آلت امللكية الى �شركة م�صر القاب�ضة للت�أمني التى قامت فى عام  2007بدمج �شركة ال�شرق للت�أمني
وال�شركة امل�صرية لإعادة الت�أمني فيها .ومبا يتما�شى مع ا�سرتاتيجية الإ�صالح ومتطلبات القانون بالف�صل بني ان�شطة ت�أمينات
احلياة وت�أمينات املمتلكات .تخ�ص�صت ال�شركة منذ  2010/7/1فى تقدمي التغطيات الت�أمينية على املمتلكات فقط بعد نقل
حمفظة ت�أمينات املمتلكات من �شركة م�صر لت�أمينات احلياة اليها ونقل حمفظة ت�أمينات احلياة من �شركة م�صر للت�أمني الى
�شركة م�صر لت�أمينات احلياة.
وقد �صار هذا الكيان اجلديد مبثابة الكيان الرائد فى منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ( )MENAفيما يتعلق بحجم
الأ�صول و�أق�ساط الت�أمني املكتتبة .كما تتوفر لديه كافة الإمكانات التي ت�ؤهله للتعامل مع التحديات وال�صعوبات التي تواجهها
مثل هذه ال�شركات ،ف�ض ًال عن القدرة على الت�صدي للمناف�سة .ويف الوقت نف�سه حتتفظ ال�شركة بقطاع متميز لإعادة ت�أمني
يرتبط بعالقات را�سخة طويلة الأمد مع �شركات الت�أمني حول العامل.
واليوم ،تعمل ال�شركة من خالل ثمانية مناطق رئي�سية وتقدم خدماتها عن طريق  96فرع تنت�شر يف �أنحاء م�صر ،كما
يتوفر لدى �شركة م�صر للت�أمني فرعان �آخران بكل من قطر والكويت ،كجزء من ا�سرتاتيجيتها طويلة الأجل يف التو�سع يف
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،.ولديها ما يقرب من حوالى  3250موظف ادارى بالإ�ضافة الى حوالى 565
و�سيط ت�أمينى.
ملزيد من املعلومات عن �شركة م�صر للت�أمني يرجى زيارة املوقع االلكرتونى :
www.misrins.com.eg
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شركة مصر لتأمينات الحياة ()MLIC
كانت �شركة م�صر لت�أمينات احلياة مبثابة �أول �شركة ت�أمني يتم ت�أ�سي�سها يف العامل العربي �أجمع ،فلقد ت�أ�س�ست يف عام 1900
دوما بفل�سفتها اخلا�صة يف اكت�ساب ثقة العمالء ور�ضائهم من
ُ
وعرفت يف ال�سابق ب�إ�سم �شركة الت�أمني الأهلية امل�صرية  .وحتتفظ ً
خالل املنتجات واخلدمات املتميزة التى تقدمها.
ويف عام  ،2006ان�ضمت الى جمموعة �شركات �شركة م�صر القاب�ضة للت�أمني ،ومبا يتما�شى مع ا�سرتاتيجية الإ�صالح املعنية
بالف�صل بني ت�أمينات احلياة وت�أمينات املمتلكاتُ ،عهد �إلى هذه ال�شركة مبحفظة الت�أمني على احلياة اخلا�صة ب�شركات الت�أمني
اململوكة للدولة ،وهى الآن تخ�ص�صت فى اخلدمات املعنية بالت�أمني على احلياة واملعا�شات ال�سنوية والت�أمني ال�صحى طويل
االجل ،ويبلغ ر�أ�س املال املدفوع اخلا�ص بها الآن مليار جنيه وذلك بعد نقل حمفظة ت�أمينات احلياة من �شركة م�صر للت�أمني.
وفى �ضوء الدور املتخ�ص�ص اجلديد الذى تلعبه ال�شركة  ،دائ ًما ما ت�سعى �شركة م�صر لت�أمينات احلياة �إلى و�ضع ا�سرتاتيجيات
دوما من عمالئها  ،وتوفر ال�شركة خدماتها من خالل �سبعة مناطق رئي�سية عن
مبتكرة لتلبية احتياجات هذا العدد املتزايد ً
طريق  180فرع تنت�شر فى جميع �أنحاء اجلمهورية  ،ولديها ما يقرب من حوالى  2350موظف فنى و�إدارى بالإ�ضافة الى
حوالى  4850و�سيط ت�أمينى .
ملزيد من املعلومات عن �شركة م�صر لت�أمينات احلياة يرجى زيارة املوقع االلكرتونى :
www.misrlife.com
شركة مصر إلدارة األصول العقارية ()MREA

مع بداية برنامج �إعادة الهيكلة ت�أ�س�ست �شركة م�صر للإدارة الأ�صول العقارية فى عام  , 2007ويبلغ ر�أ�س مال ال�شركة املدفوع
 500مليون جنيه ،وقد مت نقل معظم املحفظة العقارية من �شركات الت�أمني اململوكة للدولة اليها لتتخ�ص�ص ال�شركة فى �إدارة
الأ�صول العقارية التى كانت متلكها تلك ال�شركات ،وترجع ملكية ال�شركة بالكامل �إلى �شركة م�صر القاب�ضة للت�أمني  ،ويتمثل
الهدف الرئي�سى لل�شركة فى تطوير حمفظة ا�ستثمارات العقارات وتعظيم القيم امل�ضافة حيث تعهد ال�شركة بعمليات الإدارة
وال�شراء والبيع والت�أجري للعقارات وفق معايري ونظم مهنية.
كما تعهد ال�شركة باحلفاظ على العقارات التاريخية اململوكة لها بالتن�سيق مع اجلهات املعنية فى هذا ال�ش�أن.
ملزيد من املعلومات عن �شركة م�صر لإدارة الأ�صول العقارية يرجى زيارة املوقع االلكرتونى:
www.misrrea.com
شركة مصر إلدارة االستثمارات المالية ()MAM
ت�أ�س�ست �شركة م�صر لإدارة اال�ستثمارات املالية فى مايو � 2009ضمن برنامج �إعادة الهيكلة ،ويبلغ ر�أ�س مالها املدفوع 11

ماليني جنيه ،وت�ساهم �شركة م�صر القاب�ضة للت�أمني و�شركاتها التابعة فى كامل ر�أ�س املال ،وتوفر هذه ال�شركة اال�ست�شارات
اال�ستثمارية ل�شركات املجموعة وعمالئها.
وت�شمل مهام ال�شركة �إدارة اال�ستثمارات املبا�شرة واملتداولة و�صناديق اال�ستثمار ،ف�ض ًال عما �سبق تقوم ال�شركة ب�إدارة �صندوق
م�صر لال�ستثمار املالى  – MFIFوهو �صندوق ملكية خا�صة حجم ا�صداره مليار جنيه م�صرى �سدد منه  400مليون جنيه
م�صري ويزاول ا�ستثماراته فى م�شروعات البنية التحتية واملرافق داخل م�صر.
ملزيد من املعلومات عن �شركة م�صر لإدارة اال�ستثمارات املالية يرجى زيارة املوقع االلكرتونى:
www.misrholding.co
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حوكمة الشركات
ترتكز �شركاتنا عند تطبيق قواعد احلوكمة بالعمل وفقاً للت�شريعات القانونية ،وفى �إطار تنظيمى ونظم
ولوائح داخلية وا�ضحة ،متبنية فى ذلك مبادئ ال�شفافية والإف�صاح.
ولأجل ذلك ت�شكل جمال�س الإدارات عدداً من اللجان للت�أكد من وجود نظام مراقبة فعال ،لكى تتمكن
من توجيه جهودها بفاعلية نحو ادارة ال�شركة بال�صورة املثلى ،وحتدد جمال�س الإدارات ال�صالحيات
املمنوحة لكل جلنة �سواء بالنظر والدرا�سة �أو التفوي�ض بال�صالحيات للت�صرف نيابة عن املجل�س،
هذا مع الت�أكيد على ان تفوي�ض املجل�س ل�صالحياته و�سلطاته الى جلانه ال يخليه عن م�س�ؤولياته.
اللجان املعاونة
تتولى تلك اللجان معاونة جمل�س الإدارة فى القيام مبهامه وذلك من خالل تفوي�ض تلك اللجان مبجموعة من االخت�صا�صات الرئي�سية كل
فيما يخ�صه و تقدمي البيانات واملعلومات ال�ضرورية التخاذ القرارات داخل املجل�س بال�شكل الذى ي�ساهم فى �إجناز مهامه مبنتهى الفاعلية
وذلك من خالل:
 مراجعة ومراقبة الأداء ومدى االلتزام بالت�شريعات والقوانني املنظمة و�إعداد تقارير عنها. تقدمي التو�صيات حول ا�سرتاتيجيات العمل والأهداف وخطط تطوير الأداء للأن�شطة املختلفة.وتنعقد تلك اللجان ب�صورة منتظمة ملراجعة الأن�شطة والإجراءات املختلفة كل فيما يخ�صه.
وفيما يلى �أهم اللجان :
( )3اللجنة العليا لال�ستثمار
( )2اللجنة الإدارية العليا 		
		
( )1جلنة املراجعة
نظم ولوائح العمل
حتكم كل �شركة جمموعة من نظم ولوائح العمل الهامة والتى تتوافق مع القوانني والت�شريعات احلاكمة ،مثل قانون الإ�شراف والرقابة على
�شركات الت�أمني وتعديالته وقانون ال�ضرائب والدمغات وقانون العمل وقانون مكافحة غ�سل الأموال وكافة القوانني احلاكمة ذات العالقة.
كما �أن ال�شركة تعتمد �أ�سلوب التفتي�ش الدورى على الأعمال املالية ومراقبة عمليات التح�صيل للفروع املختلفة و�إعداد تقارير متابعة واتخاذ
الإجراءات الت�صحيحية ال�ضرورية فى هذا ال�ش�أن �إتباعا لأنظمة العمل املختلفة وللتعليمات املالية وتعليمات اجلودة وكرا�سة العمل بالفروع
املختلفة واملكاتب فى �ضوء قرارات جمل�س الإدارة.
املعايري املحا�سبية والإف�صاح :
تتوافق ال�شركات مع املعايري املحا�سبية الدولية ،كما تتوافق �شركات الت�أمني مع املعايري التى �صدر بها القرار رقم  243لعام  2006ومت
اعداد دليل بها لتطبيق تلك املعايري على قطاع الت�أمني �آخذين فى االعتبار �أحكام القانون  10ل�سنة  1981اخلا�ص بالإ�شراف والرقابة
على �شركات الت�أمني وتعديالته مبا ميثل التزاما فى �أ�س�س تقييم الأ�صول وااللتزامات وقواعد �إعداد وت�صوير القوائم املالية ومناذج الإف�صاح
والإي�ضاحات املتممه للقوائم املالية.
كما يوجد بال�شركات نظام تدقيق داخلى وخارجى ،ويتولى اجلهاز املركزى للمحا�سبات مهام مراجعة القوائم املالية ل�شركة م�صر القاب�ضة
للت�أمني و�شركاتها التابعة ،ويتولى اجلهاز �أعمال مراقب احل�سابات اخلارجى ،ويقوم ب�إعداد تقرير تقييم �أداء لل�شركات.
مكافحة الف�ساد
 مكافحة الف�ساد بكافة �أنواعه �سواء كان مبا�شر �أو غري مبا�شر واالهتمام بالأخالق كمكون رئي�سى ملنظومة العمل وتطبيق مفاهيم امل�ساءلةو�أ�ساليب رقابة فعالة الكت�شاف ومنع الف�ساد وعالجه والتغلب عليه فى حينه .
 العمل على �إن�شاء وحدة ملكافحة غ�سل الأموال فى ال�شركات تدعيما لذات املفهوم ومقاومة الفا�سدين الراغبني فى ا�ستخدام الت�أمني �أواالن�شطة االخرى لل�شركات كو�سيلة لغ�سل الأموال .
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ادارة المخاطر
�إدارة املخاطر ب�شركاتنا هى جزء �أ�سا�سى فى الإدارة الإ�سرتاتيجية لها ،وهى جمموعة الإجراءات التى
تتبعها ال�شركات ب�شكل منظم ملواجهة الأخطار امل�صاحبة لأن�شطتها ،وذلك بهدف حتقيق املزايا امل�ستدامة
من كل ن�شاط ومن حمفظة كل الأن�شطة.
وتركز ال�شركات فى �إدارة خماطرها على التعرف تلك املخاطر ومعاجلة هذه الأخطار ،هادفة الى �إ�ضافة
�أق�صى قيمة م�ضافة م�ستدامة لكل �أن�شطة ال�شركة ،ف�إدارة اخلطر ت�ساعد على فهم اجلوانب الإيجابية
وال�سلبية املحتملة لكل العوامل التى قد ت�ؤثر على ال�شركة ،فهى تزيد من احتمال النجاح وتخف�ض
كال من احتمال الف�شل وعدم الت�أكد من حتقيق الأهداف العامة لل�شركة ،ومن ثم يتم �إن�شاء وحدات
متخ�ص�صة لإدارة املخاطر تبا ًعا داخل الهياكل التنظيمية مل�صر القاب�ضة للت�أمني و�شركاتها التابعة.
منظومة ادارة اخلطر بال�شركات :
 جمع وحتليل البيانات واملعلومات ال�ضرورية عن البيئة الداخلية واخلارجية بال�شركة للتعرف على املخاطر التى تواجه ال�شركة . اكت�شاف وحتديد وتو�صيف املخاطر احلالية وامل�ستقبلية التى تواجه ال�شركة فى �ضوء البيانات واملعلومات املتاحة وت�صنيفها والتعرف علىالعالقات فيما بينها .
 حتديد م�ستويات تلك املخاطر با�ستخدام الو�سائل العلمية املتاحة لقيا�س اخلطر وفى �ضوء توقع حجم اخل�سائر املرتتبة عليها ودرجةت�أثريها على و�ضع ال�شركة وقدراتها املالية.
 حتديد �أف�ضل الطرق ملواجهة تلك املخاطر والتعامل معها وو�ضع الأولويات والإجراءات والربامج التنفيذية الالزمة ملواجهة املخاطر. مراجعة وتقييم مدى جودة ال�سيا�سات والربامج التنفيذية املو�ضوعة ملواجهة تلك املخاطر مع العمل على تطويرها فى �ضوء التحدياتاملحيطة و�أى م�ستجدات بال�سوق من خالل التحليل املتوا�صل للبيئة الداخلية واخلارجية التى تعمل ال�شركة من خاللها.
 و�ضع الإجراءات الت�صحيحية ال�ضرورية لتطوير �سيا�سات ال�شركة وبراجمها التنفيذية لإدارة تلك املخاطر	�إبالغ جلنة املراجعة ب�أى خلل قد ي�ؤثر فى �سيا�سات ال�شركة لإدارة املخاطر مع و�ضع اخلطوات الإجرائية الت�صحيحية ملواجهة اخللل .	�إعداد تقرير ربع �سنوى بن�شاط �إدارة اخلطر يتم عر�ضه على جلنة املراجعة متهيد ًا لعر�ضه على جمل�س الإدارة . التن�سيق بني الإدارات املختلفة ذات العالقة لتطوير نظم �إدارة اخلطر بال�شركة والتحقق من تنفيذ الإدارات املعنية لتو�صيات الإدارة . -امل�ساهمة فى ن�شر الوعى ب�أنواع املخاطر التى تواجه ال�شركة و�أ�ساليب مواجهتها .
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المسئولية االجتماعية
تدرك م�صر القاب�ضة للت�أمني و�شركاتها �أهمية �أن تتجاوز حدود دورها االقت�صادى �إلى الأمر الذى
جعلها من �أوائل امل�ؤ�س�سات التى حتم�ست لتبنى مبادئ االتفاق العاملى للأمم املتحدة لدعم وتفعيل القيم
الأ�سا�سية حلقوق الإن�سان والعمل والبيئة ومكافحة الف�ساد كواحدة من �أوائل ال�شركات التى عملت ل�صالح
تنمية املجتمع امل�صرى ككل من خالل �إميانها مبا يلى :
 كلما ازدهر وتطور املجتمع الذى تعمل فيه �شركاتنا كلما �أثر ذلك بالإيجاب عليها وطور من �أدائهاوقدراتها على حتقيق �أهدافها.
�أن م�ساهمتها فى امل�سئولية االجتماعية هى ا�ستثمار طويل الأجل ينعك�س على ال�شركة فى �صورة عائد
مادى يزيد ثقة املجتمع فى ال�شركة .
امل�سئولية جتاه املجتمع :
حيث ت�ضع ال�شركة ا�سرتاتيجية و�أهداف اجتماعية حمددة تعمل من خاللها وهو العطاء من �أجل التنمية ورفع م�ستوى املجتمع ككل واملحافظة
على موارده وحماية البيئة من خالل االتى-:
 تقدمي الدعم للم�شروعات اخلريية التى تهدف �إلى تنمية املجتمع والنهو�ض به. تر�شيد ا�ستخدام املوارد التى ت�ستخدمها ال�شركات �أثناء دوام العمل. امل�ساهمة فى النهو�ض بالتعليم والبحث العلمى والتطوير ،مثل قيام �شركة م�صر للت�أمني ب�إن�شاء معامل الكمبيوتر مبدر�سة م�صر للت�أمنيوبناء مدرج بكلية التجارة (جامعة القاهرة) و بناء مدرج بكلية التجارة (جامعة عني �شم�س).
 امل�ساهمة فى تطوير املظهر احل�ضارى عن طريق زراعة الأ�شجار وبناء النافورات مبيادين القاهرة وجميع املحافظات فى م�صر.امل�سئولية جتاه العاملني:
ت�ؤمن ال�شركة ب�أن مبادئ العمل االجتماعى البد و�أن تبد�أ من الداخل من خالل العمال والذين ميثلون جزء من املجتمع ،وفى �إطار التزامها
مببادئ االتفاق العاملى للأمم املتحدة ب�ش�أن قيم العمل قامت ال�شركة مبا يلى:
 التعامل بقدر من امل�ساواة بني كافة العاملني دون اى متييز بينهم. احرتام دور املر�أة فى املجتمع وحقها فى العمل حيث تتبو�أ املر�أة �أعلى املنا�صب الإدارية بال�شركة. االلتزام بتكوين النقابات اخلا�صة بالعاملني ومتثيلهم داخل جمل�س الإدارة بال�شكل الذى يتيح �إبداء �أرائهم مبنتهى احلرية وحماية حقوقهم. تدعيم الأن�شطة االجتماعية والرحالت وامل�صايف (برامج الرعاية االجتماعية للعاملني). دعم الن�شاط الريا�ضى للعاملني و�أ�سرهم من خالل اللجنة الريا�ضية بكل �شركة. تقدمي مزايا عينية للعاملني فى �صورة عالج للعاملني ورعاية �صحية لأ�سرهم مب�ساهمة رمزية. تقدمي خدمات ت�أمينية جمانية مثل وثيقة حماية الأ�سرة وم�سكنها بهدف الت�ضامن مع العاملني وتوفري احلماية لهم ومل�سكنهم. تطبيق ال�شركة �سيا�سة عادلة فى الرتقيات للعاملني بال�شركة ،حيث تتبع ال�شركة �أ�سلوب الرتقية طبق ًا للأقدمية وذلك ملراعاة العاملالنف�سى للعاملني ذوى الأقدمية وترقيتهم لرفع معنوياتهم ،وفى نف�س الوقت عدم �إغفال ترقية املتميزين باالختيار طبق ًا ملعيار الكفاءة
لعدم �إحباطهم وزيادة ثقتهم بقدراتهم و�أنف�سهم ومن ثم زيادة عطائهم لل�شركة.
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اهم المؤشرات المالية لعام 2016/2015
�أهم م�ؤ�شرات املركز املاىل (امل�ستقل) ل�شركة م�صر القاب�ضة للت�أمني للعام املاىل 2016/2015
مقارنة بالعام املاىل ال�سابق 2015/2014
املبالغ باملليون جنيه
فعلـــــى
فعلـــــى
معــــدل النمو %
البيــــــــــــــــــــان
اال�ص ـ ــول
�إجمالى حقوق امل�ساهمني (مت�ضمنة �أرباح العام قبل التوزيع)
�إجمالى االيـ ـ ـ ــرادات
�صافى الربـ ـ ـ ـ ـ ــح
توزيعات امل�ساهمني (وزارة املالية)

2015/2014

2016/2015

5,659

5٫858

% 3.5

4,548

4٫784

% 5.2

701

910

% 29.8

623

745

% 19.6

500

578

% 15.6

باملليون جنيه

حقوق المساهمين:

• بلغت جملة حقوق امل�ساهمني مل�صر القاب�ضة للت�أمني مبلغ 4.784
مليون جنيه فى  2016/6/30مقابل مبلغ  4,548مليون جنيه
فى  2015/6/30مبعدل منو قدره  ، % 5.2وقد بلغت جملة
حقوق امل�ساهمني عام  2016/2015ن�سبه قدرها % 81.7
من جملة اال�صول التى تبلغ  5.858مليون جنيه (بعد الأخذ فى
االعتبار توزيعات االرباح املقرتحة).
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0

2015/2014
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باملليون جنيه
5000

إجمالى االيرادات:

• ارت��ف��ع��ت �إج���م���ال���ى اي�������رادات م�����ص��ر ال��ق��اب�����ض��ة ل��ل��ت���أم�ين ع��ام
 2016/2015مب���ع���دل من���و ق�����دره  % 29.8م��ق��اب��ل
ع���ام  2015/2014ح��ي��ث ب��ل��غ��ت  910م��ل��ي��ون ج��ن��ي��ه ع��ام
 2016/2015م��ق��اب��ل م��ب��ل��غ  701م��ل��ي��ون ج��ن��ي��ه ع��ام
 2015/2014وبزيادة قدرها  209مليون جنيه.
صافى االرباح:

• بلغت �صافى ارباح �شركة م�صر القاب�ضة للت�أمني عن ال�سنة املالية
املنتهية فى  2016/6/30مبلغ  745مليون جنيه مقابل 623
مليون جنيه فى  ،2015/6/30وبذلك حققت ال�شركة مع ـ ــدل
منو ف ــى �صافى �أرباحها ع��ام  2016/2015بلغ %19.6
باملقارنة بفعلى عام . 2015/2014
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�أهم م�ؤ�شرات الأداء للقوائم املالية املجمعة لإجماىل ال�شركات التابعة للعام املاىل 2016/2015
مقارنة بالعام املاىل 2015/2014
املبالغ باملليون جنيه
فعلـــــى
فعلـــــى
معــــدل النمو %
البيــــــــــــــــــــان
2015/2014

2016/2015

اال�ستثمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات

33,576

35٫262

حقوق حملة الوثائق

25,137

26٫601

%5.8

�إجمالى الأ�صول

38,336

40٫409

%5.4

7,267

7٫338

%0.9

�إجمالى الأق�ساط (�أ�شخا�ص)

2,602

2٫805

%7.8

�إجمالى الأق�ساط (ممتلكات)
متو�سط �إنتاجية العامل (ن�صيب العامل بن�شاط الت�أمني من
الأق�ساط بالألف جنيه)

4,831

5,178

%7.2

868

951

%9.5

حقوق امل�ساهمني

❊

❊

%5.0

مت�ضمنة �أرباح العام.
باملليون جنيه

االستثمارات:

• بلغ �صافى اال�ستثمارات مب�صر القاب�ضة للت�أمني و�شركاتها
التابعة عام  2016/2015مبلغ  35.3مليار جنيه مقابل
مبلغ  33.6مليار جنيه عام  2015/2014ومبعدل منو
قدره .% 5.0
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حقوق حملة الوثائق:

• بلغ اجمالى حقوق حملة الوثائق بال�شركات التابعة مل�صر
القاب�ضة للت�أمني عام  2016/2015مبلغ  26.6مليار
جنيه مقابل مبلغ  25.1مليار جنيه عام 2015/2014
ومبعدل منو قدره .% 5.8

باملليون جنيه
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2015/2014
2016/2015
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100

اجمالى االصول:

• بلغ اجمالى اال�صول مب�صر القاب�ضة للت�أمني و�شركاتها
التابعة عام  2016/2015مبلغ  40.4مليار جنيه
مقابل مبلغ  38.3مليار جنيه عام 2015/2014
ومبعدل منو قدره . % 5.4
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• بلغ �إجمالى الأق�ساط لت�أمينات الأ�شخا�ص واملمتلكات
عام  2016/2015مبلغ  7.9مليار جنيه مقابل
مبلغ  7.4مليار جنيه عام  2015/2014مبعدل
منو قدره % 7.4

23837

40409

2256

0
2000

إجمالى األقساط (اشخاص ،
ممتلكات):

38336

23837

20000
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0

• بلغت ح��ق��وق امل�ساهمني مل�صر القاب�ضة للت�أمني
و�شركاتها التابعة عام  2016/2015مبلغ 7.33
مليار جنيه مقابل مبلغ  7.30مليار جنيه عام
 2015/2014ومبعدل ارتفاع قليل ن�سبي ًا قدره
.% 0.9
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حقوق المساهمين:
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متوسط إنتاجية العامل:

á«æL ∞d’ÉH

1000

• ارتفعت انتاجية العامل (ن�صيب العامل بن�شاط الت�أمني
من الأق�ساط) فى عام  2016/2015مبعدل تغري
بلغ  % 9.5مقارنة بعام  2015/2014لتبلغ
 951الف جنيه  /عامل ،وذل��ك على الرغم من
املناف�سة ال�شديدة بال�سوق.
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�صافى الأرباح املوزعه لل�شركات التابعة للعام املاىل 2016/2015
ázæL ¿ƒz∏ŸÉH
مقارنة بالعام املاىل ال�سابق 2015/2014
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فعلـــــى

2016/2015

معــــدل النمــو %

1616.5

%18.1

2014/2013
2014/2013

2015/2014
2015/2014

اجمالى األربــاح الموزعة للشركات التابعة

• ح��ق��ق��ت ال�����ش��رك��ات ال��ت��اب��ع��ة م��ع��دل من��و ب�صافى
�أرباحها ع��ام  2016/2015ق��دره % 18.1
مقارنة بالعام ال�سابق  ، 2015/2014حيث
بلغت �صافى االرب����اح  1616مليون جنيه عام
 2016/2015مقابل مبلغ  1368مليون جنيه
ع��ام  ، 2015/2014وب��زي��ادة ق��دره��ا 248
مليون جنيه.

باملليون جنيه
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القوائم المالية لمصر القابضة للتأمين
للعام المالى المنتهى فى 2016/6/30

قائمة املـركز املــالى امل�ستقلة
البــيـــــــان
الأ�صـــــــول
النقدية بال�صندوق ولدى البنوك
ودائع ثابتة بالبنوك
ا�ستثمارات فى �شركات تابعة
�أذون اخلزانة والأوراق املالية احلكومية القابلة للخ�صم
�أوراق مالية متاحة للبيع
�إقـ ـ ـ ـ ــرا�ض
�أوراق مالية حمتفظ بها حتى تاريخ الإ�ستحقاق
مدينون و�أر�صدة مدينة �أخرى ( بال�صافى )
�أ�صـ ـ ـ ـ ــول ثابتة ( بال�صافى )
اجماىل اال�صول
االلتزامات وحقوق امل�ساهمني
دائنون و�أر�صدة دائنة �أخرى
خم�ص�صـ ـ ـ ـ ـ ــات �أخ ـ ــرى
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرو�ض
اجماىل االلتزامات
حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
االحتياطي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
فروق �إعادة تقييم اوراق مالية دفرتي ًا
الأرباح املرحلة
ارباح العام قبل التوزيع
اجماىل حقوق امل�ساهمني
اجماىل االلتزامات وحقوق امل�ساهمني

2016/6/30

2015/6/30

جنيه

جنيه

21,909,665

5,015,776

217,000,000

366,480,810

3,756,000,000

3,756,000,000

178,610,203

186,364,469

225,076,761

225,567,211

22,380,952

28,095,238

601,995,689

321,892,241

831,905,076

766,275,709

3,462,387

3,879,774

5,858,340,733

5,659,571,228

197,582,404

359,550,171
-

877,000,000

752,010,000

1,074,582,404

1,111,560,171

3,350,000,000

3,350,000,000

689,212,257

574,516,429

518,992

1,009,443

)(636,000

)(21,640

744,663,080

622.506,825

4,783,758,329

4,548,011,057

5,858,340,733

5,659,571,228
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قائمـــــــــة الدخـــــــــــــل
2016/6/30

2015/6/30

جنيه

جنيه

787,327,822

600,118,422

117,789,686

100,434,021

4,547,905

52,046

63,143

40,286

909,728,556

700,644,775

1,900,583

2,413,496

124,091,409

43,041,879

24,490,958

21,456,388

-

3,943

7,834,867

4,607,043

751,410,739

629,122,026

-

741,657

6,918,339

6,047,071

170,680

173,527

744,663,080

622,506,825

البــيـــــــان
ح�صة �شركة م�صر القاب�ضة فى ارباح ال�شركات التابعة
�صافى الدخل من اال�ستثمارات
�إيــــــــرادات متنوعـــــــــــــة
�أرباح بيع �أ�صول ثابتة
االجماىل
�أهالك الأ�صول الثابتــــــة
م�صروفات متنوعة
م�صروفات عمومية
خ�سائر بيع �أ�صول ثابتة
�أعبـــــــاء متويليــــــــــة
�صافى الربح ( اخل�سارة ) قبل البنود غري العادية
ال�ضريبة امل�ستحقة عن �أرباح العام
ال�ضريبة امل�ستحقة على توزيعات الأرباح
�إيراد ال�ضريبة امل�ؤجلة
�صافى �أرباح ( خ�سائر ) العام
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القوائم المالية المجمعة
لمصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة فى 2016/6/30
قائمة املركز املالى املجمعة ل�شركة م�صر القاب�ضة للت�أمني و�شركاتها التابعة
البــيـــــــان
اال�صـــول
النقدية بال�صندوق ولدى البنوك
اال�ستثمارات
اال�ستثمارات املالية ( بال�صافى )
ودائع ثابتة بالبنوك
�أذون خزانة والأوراق املالية احلكومية القابلة للخ�صم
الأوراق املالية بغر�ض املتاجرة
�أوراق مالية متاحة للبيع
�شهادات اال�ستثمار
قرو�ض
�أوراق مالية بغر�ض االحتفاظ
اجماىل اال�ستثمارات املالية
اال�ستثمارات العقارية ( بال�صافى )
اجماىل اال�ستثمارات
مدينو عمليات الت�أمني ( بال�صافى )
�شركات الت�أمني و�إعادة الت�أمني ( بال�صافى )
مدينون و�أر�صدة مدينة �أخرى ( بال�صافى )
�أ�صول ثابتة ( بال�صافى )
اجماىل اال�صول
االلتزامات وحقوق امل�ساهمني
حقوق حملة الوثائق
املخ�ص�صات الفنية لت�أمينات اال�شخا�ص وتكوين االموال
املخ�ص�صات الفنية لت�أمينات املمتلكات وامل�سئوليات
اجماىل حقوق حملة الوثائق
�شركات الت�أمني و�إعادة الت�أمني
دائنون و�أر�صدة دائنة �أخرى
املخ�ص�صات االخرى
قرو�ض
اجماىل االلتزامات
حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال املدفوع
االحتياطيات
ارباح ( خ�سائر ) مرحلة
فروق اعادة تقييم اوراق مالية دفرتيا
�أرباح ( خ�سائر ) العام قبل التوزيع
اجماىل حقوق امل�ساهمني
اجماىل االلتزامات وحقوق امل�ساهمني

2016/6/30

2015/6/30

جنيه

جنيه

344,581,763

337,262,240

11,944,477,039
8,949,759,009
10,994,617
6,867,310,075
991,250,000
490,276,411
5,474,181,691
34,728,248,842
533,489,523
35,261,738,365
1,333,245,863
702,389,705
2,537,120,000
230,173,298
40,409,248,994

10,529,000,665
9,088,232,539
10,109,420
7,760,152,721
473,180,002
5,208,081,647
33,068,756,994
507,208,502
33,575,965,496
1,041,854,591
696,486,476
2,431,229,894
253,213,208
38,336,011,905

17,185,756,224
9,414,954,442
26,600,710,666

16,145,363,537
8,991,284,875
25,136,648,412

1,675,583,071
3,057,387,631
860,834,657
877,000,000
33,071,516,025

1,574,928,065
3,106,311,605
499,343,961
752,010,000
31,069,242,043

3,761,000,000
2,734,079,760
)(636,000
98,626,129
744,663,080
7,337,732,969
40,409,248,994

3,761,000,000
1,955,044,168
)(21,640
928,240,509
622,506,825
7,266,769,862
38,336,011,905
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قائمة الدخــل املجمعة لل�شركات التابعة
البــيـــــــان
فائ�ض ( عجز ) الن�شاط الت�أمينى
ت�أمينات اال�شخا�ص وتكوين االموال
ت�أمينات املمتلكات وامل�سئوليات
اجماىل فائ�ض الن�شاط الت�أمينى
�إيرادات ن�شاط عقارى
�صافى الدخل من اال�ستثمارات غري املخ�ص�صة
ايرادات �أخرى
االجماىل
اهالك اال�صول الثابتة غري املخ�ص�صة
خ�سائر �إ�ضمحالل
ا�ستهالك نفقات ايرادية م�ؤجلة
خم�ص�صات �أخرى
م�صروفات متنوعة
�صافى الربح ( اخل�سارة ) قبل البنود غري العادية
ارباح ( خ�سارة ) البنود غري العادية
االرباح ( اخل�سائر ) قبل ال�ضريبة
ال�ضريبة امل�ستحقة عن �أرباح العام
�صافى �أرباح ( خ�سائر ) العام
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2016/6/30

2015/6/30

جنيه

جنيه

185,832,616

214,303,957

933,731,336

839,243,698

1,119,563,952

1,053,547,655

189,211,436

247,338,394

231,235,167

509,154,946

874,204,261

282,858,774

2,414,214,816

2,092,899,769

35,095,584

32,730,291

28,874,474

129,296,359

-

-

576,704,019

250,544,732

57,318,607

113,628,893

1,716,222,132

1,566,699,494

()2,030,672

()1,518,583

1,714,191,460

1,565,180,911

120,064,929

162,210,022

1,594,126,531

1,402,970,889
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قائمة توزيعات الأرباح املجمعه لل�شركات التابعة
البــيـــــــان
�صافى الربح
�أرباح مرحلة من العام ال�سابق
�أرباح ر�أ�سمالية
جملة االرباح املوزعة
احتياطى قانونى
احتياطى نظامى
احتياطيات �أخرى

2016/6/30

2015/6/30

جنيه

جنيه

1,594,126,531

1,402,970,889

22,332,766

()33,858,813

-

()153,748

1,616,459,297

1,368,958,328

178,917,852

152,032,266

320,311,059

256,977,794
-

23,102
499,252,013

�أرباح موزعـــــــــــة
ح�صة �شركة م�صر القاب�ضة للت�أمني
توزيعات العاملني
مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة
الن�شاط الريا�ضى
حقوق �أقلية
�أرباح حمتجزة
تدعيم الإحتياطى احل�سابى
�أ�سهم جمانية
الإجماىل

409,010,060

787,327,822

600,118,422

166,448,937

157,111,482

2,925,880

3,027,042

21,898,792

16,063,707

605,853

627,615

138,000,000

183٫000٫000

-

-

-

-

1,117,207,284

959,948,268

1,616,459,297

1,368,958,328

معلومات االتصال

�شركة م�صر القاب�ضة للت�أمني

� 7ش طلعت حرب ،القاهرة  -م�صر
تليفون (+202) 2399 3904 / (+202) 2399 3959 :فاك�س(+202) 2395 9474 :
املوقع الإلكرتوينwww.misrholding.co :
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حصـن أمــان للماليين

التقريــر السنــوى

2016 - 2015

مجلس اإلدارة

الأ�ستاذ الدكتور /عادل �أحمد مو�سى
رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب

ال�سيد الأ�ستاذ /عالء الدين �أحمد على
ع�ضو جمل�س �إدارة متفرغ لل�شئون املالية واال�ستثمار

الأ�ستاذ الدكتور  /على ال�شناوى عبد الهادى
ع�ضو جمل�س �إدارة غري متفرغ من ذوى اخلربة

ال�سيد الأ�ستاذ � /أحمد عبد الغفار خطاب
ع�ضو جمل�س �إدارة منتخب

ال�سيد الأ�ستاذ /حممد ال�سعيد ابراهيم
ع�ضو جمل�س �إدارة منتخب

ال�سيد الأ�ستاذ /نا�صر عبداحلميد مو�سى
ع�ضو جمل�س �إدارة منتخب

ال�سيد الأ�ستاذ� /صبحى ال�شحات زيادة
ع�ضو جمل�س �إدارة منتخب

كلـمــة رئيس مجلس االدارة
�إن العمل الجل م�صر مل يكن �أبدا جمرد �شعار نرفعه بل �أ�سلوب عمل ن�سعى اليه ونلتزم به على
مر تاريخ �شركتنا �شركة م�صر للت�أمني  ،فنحن ابناء رائد االقت�صاد الوطنى حممد طلعت حرب ن�ؤمن
بقيمة العلم وقدر العمل واالجتهاد فى �صناعة الكيانات القادرة على التطور واالجناز.
لقد واجهتنا دائما و�أبدا حتديات �سعينا للتغلب عليها بعزمية الرجال امل�ؤمنه باهمية العمل
اجلماعى ور�ؤية وا�ضحة ت�ستهدف لي�س فقط الريادة على امل�ستويات املحلية واالقليمية بل املناف�سة
على م�ستوى �صناعة الت�أمني العاملية كواحدة من �أكرب الكيانات االقت�صادية الناجحة فى هذا املجال .
لقد امنا بامكانياتنا و�سعينا �أن نكون على قدر امل�سئولية وبتوفيق من اهلل حققنا ما وعدنا
به من اجنازات  ،فلقد كان عزيزا علينا ونحن �أول �شركة فى ال�سوق امل�صرية ككل ح�صلت على
الت�صنيف االئتمانى العاملى عام � 1998أن يكون هدفنا فقط هو ا�ستعادة ذلك الت�صنيف خالل
االعوام الثالث االخرية �أال �أن ما حتقق من اجناز اثبت مبا ال يدع جماال لل�شك �أنه لي�س هناك
حدود للطموح طاملا �أنك ت�ؤمن بامكانيات كل فريق العمل الذى جتتهد معه وت�ؤمن ب�أن اهلل ال
ي�ضيع �أجر من �أح�سن عمال.
رمبا احتوى العام املا�ضى على الكثري من التحديات والعمل اال �أنه انتهى بتغيري جوهرى
بح�صول �شركة م�صر للتامني على ت�صنيف  B++مع نظرة للقوة املالية ل�شركة م�صر للت�أمني
وت�صنيف ائتماين  bbbمع نظرة م�ستقبلية م�ستقرة لكال الت�صنيفني من م�ؤ�س�سة AM Best
العاملية ليتحقق بذلك نهاية �سعيدة لعام  2015وبداية جديدة لعام  2016خا�صة وان التقرير
قد اكد على ما يلى :
• متيز حمفظة االعمال بال�شركة وقوة القاعدة الرا�سمالية بها و�سجلها املتميز على م�ستوى
االداء الت�شغيلى.
• القوة املالية لل�شركة ومتيز حمفظتها الت�أمينية وموقعها داخل ال�سوق املحلية واالقليمية من
حيث كونها من �أكرب خم�س �شركات ت�أمني على م�ستوى منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
.MENA Region
• متيز االداء الفنى واال�ستثمارى لل�شركة فى �ضوء ما �إ�ستطاعت ال�شركة �أن حتققه خالل االعوام
اخلم�س املا�ضية من �أرباح على امل�ستوى الت�شغيلى.

30

التقرير السنوى 2016 - 2015

ولآن م�صر للت�أمني ت�ؤمن دائما و�أبدا بريادتها على م�ستوى ال�سوق امل�صرية للت�أمني فقد �شهد هذا
العام ت�أكيداً جديدا منها على تلك الريادة من خالل �سعيها الى التعاون مع كربى ال�شركات العاملية فى
كافة املجاالت فا�ستعانت ال�شركة مب�ؤ�س�سة  PWCبلندن للعام الثالث على التوالى لتقوم مبراجعة
االحتياطيات الفنية لها اميانا منها بقوة مراكزها املالية كما قامت ال�شركة بتطبيق امل�شروع االول من
نوعه على م�ستوى منطقة ال�شرق االو�سط ككل لتطوير الإطار العام لإدارة املخاطر بال�شركة بالتعاون
مع م�ؤ�س�ستى  Munich Re & EYالعامليتني .
كل تلك االجنازات انعك�ست فى نتائج مالية وفنية متميزة فقد بلغت جملة االق�ساط امل�صدرة عام
 2016/2015مبلغ  5.2مليار جنيه مبعدل منو  7%كما �أن قوتها املالية �إنعك�ست على حجم
التعوي�ضات التى مت �سدادها للعمالء والتى بلغت  3.1مليار جنيه ومعدل خ�سائر كلى بلغ  85%عام
 2016/2015وفى املقابل جند �أن حقوق حملة الوثائق بال�شركة بلغت نحو  9.4مليار جنيه وحقوق
امل�ساهمني بلغت نحو  4.5مليار جنيه  ،كما �شاركت ال�شركة فى عملية التنمية با�ستثمارات بلغت 14.9
مليار جنيه حققت منها عائدا بلغ نحو املليار جنيه لتحقق بذلك ميزانية ت�أمني من كربى ميزانيات
الت�أمني على م�ستوى ال�شرق االو�سط و�شمال افريقيا عن العام املالى املنتهى فى .2016/6/30
ونحن اذ نهنئ بلدنا العظيم م�صر التى �شرفنا ب�أن حملنا ا�سمها على مر تاريخنا بتلك االجنازات
التى مل تكن لتتحقق لوال ف�ضل اهلل تعالى وتوفيقه وروح عمل الفريق الواحد التى جمعتنا وتعاون
كافة االجهزة واجلهات الرقابية بالدولة ملا فيه �صالح م�صر وامل�صريني جميعا.

رئي�س جمل�س االدارة
والع�ضو املنتدب
د .عادل مو�سى
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التعريف بالشركة
نظرة تاريخية:
�أن�شئت �شركة م�صر للت�أمني فى  14يناير  1934على يد رائد الإقت�صاد الوطنى حممد طلعت حرب با�شا ك�أول
�شركة ت�أمني بر�أ�س مال م�صرى و�إدارة م�صرية كى توفر احلماية الت�أمينية للم�شروعات امل�صرية دعماً لال�ستقالل
الوطنى  -فى ذلك احلني  -فكانت هى النواة الأولى لن�ش�أة �صناعة الت�أمني الوطنية فى م�صر والداعم الرئي�سى
لإنطالقة االقت�صاد الوطنى.
تطلعت ال�شركة �إلى امتداد ن�شاطها على م�ستوى الدول العربية ومار�ست الن�شاط الت�أمينى فى العديد من الدول
املجاوره خا�صة فى ال�سودان وليبيا و�سوريا بل وتو�سعت فى عام  1957جتاه �إن�شاء توكيالت لها فى بع�ض دول اخلليج
ف�ساهمت فى �إدخال تلك ال�صناعة الرائدة فى العديد من الدول العربية ال�شقيقه �أال �أن تلك املكاتب والتوكيالت مت
حتويلها لل�شركات الوطنية فى تلك الدول بعد �سيادة الإجتاه نحو الت�أميم فى العديد من الدول العربية ورغم ذلك
بقى مل�صر للت�أمني وكفاءاتها املنت�شرة فى الأ�سواق العربية للت�أمني حتى الآن الف�ضل فى �إدخال تلك ال�صناعة فى
العديد من الدول العربية .
�ساهمت ال�شركة من خالل دورها فى توفري احلماية الت�أمينية للقطاعات الإقت�صادية املختلفة اململوكه للدولة فى دعم
خطط التنمية وتطويرها ل�صالح املواطن امل�صرى بعد ت�أميم الأن�شطة الإقت�صادية فى عام  1961واجتاه الدوله
لدمج عدد من �شركات الت�أمني التى تعمل فى ال�سوق حتت �إ�سم م�صر للتامني بداية من عام  1965ف�إندجمت
�شركة اجلمهورية للت�أمني والإدخار للت�أمني فى �شركة م�صر للت�أمني تقدي ًرا لدورها الرائد ودعما للن�شاط التامينى
الوطنى ودوره اجلليل فى خدمة الإقت�صاد امل�صرى
�ساهمت ال�شركة من خالل حمفظتها الإ�ستثمارية ال�ضخمة فى تدعيم امل�شروعات الإقت�صادية الهامة و�إن�شاء عدد من
ال�شركات وامل�شروعات الإقت�صادية بال�شكل الذى �ساهم فى تطوير نتائج ال�شركة من ناحية ودعم الإقت�صاد امل�صرى
من ناحية �أخرى.
بتاريخ � 2006/7/15صدر قرار ال�سيد رئي�س اجلمهورية بت�أ�سي�س �شركة م�صر القاب�ضة للت�أمني وحتويل �شركات
الت�أمني اململوكة للدولة الأربعة املوجودة �آن ذاك (من �ضمنها م�صر للت�أمني) �إلى �شركات تابعة مل�صر القاب�ضة للت�أمني
خا�ضعة لأحكام القانون رقم  203ل�سنة  1991ب�ش�أن �شركات قطاع الأعمال العام والئحته التنفيذية.
بتاريخ  2007/9/24مت �إندماج �شركة ال�شرق للتامني وال�شركة امل�صرية لإعادة التامني بقيمتهما الدفرتية فى
 2007/6/30فى �شركة م�صر للتامني.
وبدءاً من  2010/7/1تخ�ص�صت ال�شركة فى الت�أمينات العامة توفيقاً لأو�ضاعها طبقاً لأحكام القانون رقم 118

ل�سنة  2008الذى �أوجب الف�صل بني �أن�شطة ت�أمينات احلياة واملمتلكات فى �شخ�صيات �إعتبارية م�ستقلة ،وبذلك مت
تكوين كيان ت�أمينى عمالق متخ�ص�ص فى ت�أمينات املمتلكات يعد من �أكرب الكيانات الت�أمينية فى ال�شرق االو�سط مما
�ساهم فى زيادة قدرة ال�شركة على االنطالق فى خدمة الإقت�صاد الوطنى ب�صورة �أكرب .
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الشركة فى سطور:
l

م�صر للت�أمني هى احدى �شركات م�صر القاب�ضة للت�أمني .

l

تعترب ال�شركة الرائدة فى م�صر فى ن�شاط ت�أمينات املمتلكات بخربة متتد لأكرث من  83عام فى �صناعة الت�أمني فى م�صر والعامل العربى.

l

l

l
l

هى �شركة الت�أمني الوحيدة فى م�صر التى متتلك اخلربة الت�أمينية فى جمال ت�أمينات الطريان والف�ضاء من خالل ت�أمينها على �أ�سطول م�صر
للطريان والقمر ال�صناعى امل�صرى نايل �سات .
كما انها ال�شركة املتميزة فى ت�أمينات البرتول والطاقة من حيث كونها ال�شركة االولى على م�ستوى م�صر التى توفر اخلدمة الت�أمينية للم�شروعات
البرتولية املنت�شرة فى كافة انحاء م�صر.
تبلغ ح�صة ال�شركة ال�سوقية  % 58من حجم اق�ساط ت�أمينات املمتلكات .
لل�شركة اكرب �شبكة فروع بجميع �أنحاء اجلمهورية تبلغ  96فرع ًا .

l

اكرب ر�أ�سمال �شركات ت�أمينات ممتلكات فى م�صر (  2.250مليار جنية ) .

l

توفر ال�شركة كافة برامج ت�أمينات املمتلكات وامل�سئوليات التى تلبى كافة احتياجات العمالء احلاليني واملرتقبني.

l

لل�شـ ــركة قاعدة عري�ضة من العمالء  ،وتقدم خدماتها لأكرب م�ؤ�س�سات فى م�صر.

l

l

تقدر ا�ستثمارات ال�شركة بحوالى  14.8مليار جنية يتم ا�ستثمارها فى قطاعات اقت�صادية خمتلفة (�صناعة – زراعة – �أوراق مالية -بنوك
خدمات  ..الخ) ويتم تنظيمها وفق ر�ؤية لتحقيق اعلى عائد ممكن .متتلك ال�شركة فريق عمـل مدرب من كوادر �إدارية وت�سـويقية وخربات ت�أمينية حمرتفة لتقدمي اف�ضل خدمة ت�أمينية ( 3223فنى و�إدارى ،
 563و�سيط ت�أمينى) .
(باملليون جنيه)

امل�ؤ�شرات الرئي�سية لل�شركة

2015/2014

2016/2015

ر�أ�س املال املدفوع

2,250

2,250

�إجمالى الأق�ساط

4,831

5٫178

�إجمالى التعوي�ضات امل�سددة

2,448

3٫116

4,445

4٫505

14,110

14,858

881

1٫008

حقوق امل�ساهمني

❋

�صافى اال�ستثمارات
�صافى الرب ـ ـ ـ ـ ــح
❋ مت�ضمنة �أرباح العام قبل التوزيع.
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الرؤيــــــــــــة
مؤسســـــة تأمينيــــــة تنافسيـــة تقــــــوم علـى االبتكار
وتحتل موقع متميز بين المؤسسات التأمينية العالمية

الرسالــــــــــة
تقديم تشكيلة متنوعة من المنتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية عادلة
التكامل بين جميع قطاعات الشركة إلشباع رغبات وحاجات العمالء
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الخدمات التأمينية:
�سعت م�صر للت�أمني على مر تاريخها ان تر�سخ �أ�سلوبا ومنهاجا ير�سم عالقتها بعمالئها قائم على
امل�شاركة والعمل ،بحيث ال يواجه عميلها مبفرده ما ميكن �أن يتعر�ض له من اخطار  ،فهناك �شريك له
فى امل�سئولية ميكن �أن يعتمد عليه دائماً.
وتقدم �شركة م�صر للت�أمني كافة اخلدمات الت�أمينية فى جمال الت�أمينات العامة مبختلف �أنواعها مبا
ي�شمل تغطيات �أخطار احلريق وال�سطو ،والبحرى ب�ضائع ،والنقل الربى ،و�أج�سام ال�سفن ،والطريان،
والهند�سى ،وال�سيارات االجبارى والتكميلى ،والبرتول  ،واحلوادث ال�شخ�صية وت�أمينات ال�سفر وخيانة
االمانة وغريها من تغطيات املمتلكات وامل�سئوليات.
من �أهم الوثائق
 lوثيقة حلماية اال�سرة وامل�سكن توفر لأفراد اال�سرة مبلغا من املال فى حاالت الوفاة بحادث مببلغ ي�صل الى نحو  100الف جنيه  ،وت�ؤمن
امل�سكن وحمتوياته �ضد خطر احلريق واالنفجار والزالزل وخطر ال�سطو وحماوالت ال�سرقة وتعو�ض اال�سرة بتكلفة ايجار م�سكن بديل فى
حالة عدم �صالحية امل�سكن وتغطى امل�سئولية قبل املالك واجلريان .
 lوثيقة حلماية ال�سيارات توفر قيمة اخل�سارة املادية التى تتعر�ض لها ال�سيارة نتيجة الت�صادم واحلريق وال�سرقة والعديد من االخطار
اال�ضافية االخرى.
 lوثيقة للم�سئولية املهنيه لأ�صحاب املهن املختلفة كالأطباء وال�صيادلة واملهند�سني واملحا�سبني واملديرين التنفيذيني وغريهم  ،توفر
احلماية الت�أمينية جتاه االخطاء املهنية التى ميكن �أن يتم الوقوع فيها.
 lوثائق للحوادث املتنوعة وامل�سئوليات لتوفري احلماية الت�أمينية �ضد االخطار املتنوعة املختلفة كخيانة االمانة وخماطر نقل النقدية وك�سر
الزجاج ونفوق املا�شية وامل�سئولية املدنيةعن املبانى  ،وامل�سئوليات املدنية قبل الغري .
 lوثيقة النقل البحري للب�ضائع حلماية الب�ضائع املنقولة عرب البحار �ضد ما تتعر�ض له هذه املمتلكات من اخطار تتعلق بالبحر.
 lوثيقة احلريق حلماية امل�شروعات ال�صناعية �أو التجارية �أو ال�سياحية العاملة بالفعل �ضد اخل�سائر والأ�ضرار املادية التى تلحق بامل�شروعات
نتيجة للحريق او االنفجار �أو غريها من االخطار اال�ضافية وكذا توفر تغطية عن فقد االيرادات نتيجة حتقق تلك االخطار مبا ي�ساهم فى
عودة امل�شروع الى العمل فى ا�سرع وقت ممكن .
 lوثيقة للحوادث ال�شخ�صية والعالج الطبى توفر احلماية الت�أمينية عند التعر�ض حلادث وتوفر العالج الطبى املنا�سب من خالل �شبكة
�أطباء وم�ست�شفيات ومعامل طبية على �أعلى م�ستوى .
 lوثائق الت�أمينات الهند�سية والتى توفر احلماية الت�أمينية للم�شروعات الكربى من اخل�سائر املادية التى ميكن �أن تلحق بتلك امل�شروعات �أثناء
البناء و االن�شاء من خالل وثيقة جميع �أخطار املقاولني  ،وكذلك حماية االت ومعدات املقاولني  ،وكذلك تقدمي احلماية الت�أمينية لالالت �أثناء
تركيبها من جميع �أخطار الرتكيب �أو ت�أمني عطل االالت �أثناء االنتاج و الت�شغيل  ،بالإ�ضافة الى ت�أمني االجهزة و املعدات االلكرتونية .
 lم�صر للت�أمني هى �شركة الت�أمني الوحيدة فى م�صر التى متتلك اخلربة الت�أمينية فى جمال ت�أمينات الطريان والف�ضاء من خالل ت�أمينها
على �أ�سطول م�صر للطريان والقمر ال�صناعى امل�صرى نايل �سات .
 lكما انها ال�شركة املتميزة فى ت�أمينات البرتول والطاقة من حيث كونها ال�شركة االولى على م�ستوى م�صر التى توفر اخلدمة الت�أمينية
للم�شروعات البرتولية املنت�شرة فى كافة انحاء م�صر.
ان م�صر للت�أمني ال تقدم فقط ما يحتاج اليه عميلها من وثائق ت�أمني ،ولكن تقدم ما يحلم به من خدمة يوفر بها احلماية املتكاملة له
ولأ�سرته وملمتلكاته.
انها اخلدمة مبفهومها املتكامل حيث يقرتن التاريخ الوطنى بالعمل اجلاد واحلا�ضر باالجنازات احلقيقية ،
فهى منظومة عمل تتحول فيها :
مفاهيم العمل  .....لت�ضع العميل على قمة االولويات .
ومفاهيم اخلدمة  ....لوثائق تفى بكافة االحتياجات .
ومفاهيم الت�سويق ....لعميل ي�ؤمن ب�أنه �شريك فى النجاح  ....اليه يعود الف�ضل … ..وبه ت�ستمر االجنازات .
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أهم المؤشرات المالية لعام 2016/2015
األقســــــــاط
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بلغت جملة الأق�ساط الم�صدرة  5.178مليار جني ــه م�صرى عام
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ويو�ضح الجدول التالى جملة الأق�ساط واحتفاظ ال�شركة منها:
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ﻰ اﺟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت
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ﻧﺴﺒﺔ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت إﻟﻰ اﺟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت

بلغت جملـة التعوي�ضات الم�سددة  3.116مليار
جني ــه عام  2016/2015مقابــل  2.448مليار
جنيه عـ ــام .2015/2014
كما بلغت ح�صة ال�شركة من التعوي�ضات الم�سددة
 1.687مليار جنيه عام الميزانيـة مقابل 1.576
مليار جنيه فى العــام ال�سابــق.
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ويو�ضح الجدول التالى جملة التعوي�ضات الم�سددة للعمالء واحتفاظ ال�شركة منها:
(املبالغ بالألف جنيه)
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2016/2015

حقوق حملة الوثائق
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االستثمارات

á«æL ∞d’ÉH

بل ــغ �صاف ــى اال�ستثمارات  14.858مليار جني ــه
فى  2016/6/30مقابل  14٫110مليار جنيه
فى  2015/6/30بزيادة قدرها  748مليون جنيه.
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ويو�ضح الجدول التالى اال�ستثمارات موزعة على االوعية اال�ستثمارية مقارنة بالعام ال�سابق :
(بالألف جنيه)

اال�ستثمارات

ودائع ثابتة بالبنوك
�أذون اخلزانة
�أوراق مالية متاحة للبيع
�شهادات ا�ستثمار
�أوراق مالية حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق
اجمالى �صافى اال�ستثمارات

2015/2014

2016/2015

5,827,913

7٫339٫742

509,946

854

3,615,038

3٫147٫993

––

901٫250

4,157,152

3٫467٫937

14,110,049

14٫857٫778

حققت ال�شركة عائدا على �صافى ا�ستثماراتها قدره 1.058مليار جنيه م�صرى عام الميزانية مقابل  1.078مليار جنيه م�صرى فى
. 2015/6/30

وفى هذا ال�صدد نود �أن ن�شير �إلى �أن الم�ساهمات فى ال�شركات تغطى كافة القطاعات الإقت�صادية على الم�ستوى القومى ومن �أهمها :
 قطاع البنوك قطاع الت�أمني قطاع الإ�سكان ال�سياحى و الإدارى قطاع الإدارة و اخلدمات -قطاع الأغذية

 قطاع املال و الإ�ستثمارات قطاع ال�سياحة قطاع ال�صناعة القطاع الطبى و العالجى -قطاع الزراعة

ومن التوزيع ال�سابق يت�ضح مدى الإهتمام بتنويع محفظة �إ�ستثمارات ال�شركة بما يتنا�سب مع �إحتياجات الخطة الإقت�صادية للدولة ويحقق
توزيع المخاطر ويقلل من تعر�ض محفظة �إ�ستثــمارات ال�شــركة لها .
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فائض النشاط التأمينى:
بلغ فائ�ض الن�شاط الت�أمينى  933.7مليون جنيه م�صرى عام  2016/2015مقابل  839.2مليون جنيه م�صرى عن العام ال�سابق بزيادة قدرها 94.5
مليون جنيه م�صرى بهذا العام.
ﺗﻄﻮر اﺟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت

ﻧﺴﺒﺔ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت إﻟﻰ اﺟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت
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ويو�ضح الجدول التالى نتيجة الن�شاط الت�أمينى لفروع ت�أمينات الممتلكات والم�سئوليات
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القوائم المالية ل�شركة م�صر للت�أمين للعام المالى المنتهى فى 2016/6/30
قائمة المركز المالى
البــيـــــــان
الأ�صـــــول
النقدية بال�صندوق ولدى البنوك
اال�ستثمارات
اال�ستثمارات املالية
ودائع ثابتة بالبنوك
�أذون اخلزانة والأوراق املالية احلكومية القابلة للخ�صم
الأوراق املالية بغر�ض املتاجرة
الأوراق املالية املتاحة للبيع
�شهادات اال�ستثمار
قرو�ض
الأوراق املالية املحتفظ بها حتى تاريخ الإ�ستحقاق
�إجماىل اال�ستثمارات
مدينو عمليات الت�أمني
�شركات الت�أمني و�إعادة الت�أمني
مدينون و�أر�صدة مدينة �أخرى
�أ�صول ثابتة
�إجماىل الأ�صـــــول
االلتزامات وحقوق امل�ساهمني
حقوق حملة الوثائق
املخ�ص�صات الفنية لت�أمينات املمتلكات وامل�سئوليات
�إجماىل حقوق حملة الوثائق
�شركات الت�أمني و�إعادة الت�أمني
دائنون و�أر�صدة دائنة �أخرى
املخ�ص�صات االخرى
اجماىل االلتزامات
حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال املدفوع
االحتياطيات
الأرباح قبل التوزيع
الأرباح املرحلة
فروق �إعادة تقييم �أوراق مالية دفرتية
�إجماىل حقوق امل�ساهمني مت�ضمنة �أرباح العام
�إجماىل االلتزامات وحقوق امل�ساهمني

2016/6/30

2015/6/30

جنيه

جنيه

247,996,125

239,968,742

7,339,742,808

5,827,913,075

854,605

509,945,792
-

3,147,993,895
901,250,000
-

3,615,038,206
-

3,467,937,318

4,157,152,440

14,857,778,626

14,110,049,513

1,061,864,073

904,436,917

683,992,766

621,502,539

452,384,153

465,181,578

166,833,781

179,761,395

17,470,849,524

16,520,900,684

9,414,954,442

8,991,284,875

9,414,954,442

8,991,284,875

1,627,237,153

1,446,756,812

1,126,516,564

1,269,510,705

797,417,227

367,924,261

12,966,125,386

12,075,476,653

2,250,000,000

2,250,000,000

1,094,215,966

690,585,732

1,008,434,009

880,548,019

13,576,391

15,010,847

138,497,772

609,279,433

4,504,724,138

4,445,424,031

17,470,849,524

16,520,900,684
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قائمة الدخل التف�صيلية
البــيـــــــان
فائ�ض (عجز) الن�شاط التامينى (ت�أمينات املمتلكات وامل�سئوليات)
االجمـــــــــــــاىل
�صافى الدخل من اال�ستثمارات غري املخ�ص�صة
�إيرادات متنوعة
االجمـــــــــــــاىل
خ�سائر ا�ضمحالل
خم�ص�ص املطالبات الق�ضائية
اهالك اال�صول الثابتة غري املخ�ص�صة
خم�ص�ص ديون م�شكوك فى حت�صيلها
خم�ص�ص �ضرائب
خم�ص�ص امليدالية التذكارية
خم�ص�ص مقابل النقدى لالجازات
خم�ص�ص القرو�ض وفوائدها
خم�ص�ص مكاف�أت ترك اخلدمة
م�صروفات متنوعة
�صافى الربح ( اخل�سائر ) قبل خ�صم ال�ضريبة
ايراد (م�صروف) ال�ضريبة امل�ؤجلة
�ضريبة الدخل عن العام
�صافى ارباح ( خ�سائر ) الفرتة
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2016/6/30

2015/6/30

جنيه

جنيه

933,731,336

839,243,698

933,731,336

839,243,698

172,452,853

198,637,527

582,026,806

182,490,867

1,688,210,994

1,220,372,092

-

54,219,889

550,000,000

-

18,116,745

21,312,507

2,350,000

2,502,203

-

100,000,000

1,970,000

2,000,000

-

18,000,000

12,768,001

197,818

-

973,250

13,639,577

42,947,943

1,089,366,671

978,218,482

()714,651

580,417

80,218,011

98,250,880

1,008,434,009

880,548,019
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قائمة ايرادات وم�صروفات ت�أمينات املمتلكات وامل�سئوليات
اجمالى الفروع
البــيـــــــان
االيرادات :
الأق�ساط املبا�شرة
�أق�ساط اعادة الت�أمني الوارد
اجماىل الأق�ساط
اق�ساط اعادة التامني ال�صادر
�صافى االق�ساط
التغري فى قيمة خم�ص�ص الأخطار ال�سارية :
خم�ص�ص الأخطار ال�سارية �أول املدة
خم�ص�ص الأخطار ال�سارية اخر املدة
الأق�ساط املكت�سبة
عموالت �إعادة الت�أمني ال�صادر
ايرادات اخرى مبا�شرة
اجماىل االيرادات
امل�صروفات :
التعوي�ضات امل�سددة عن العمليات املبا�شرة
التعوي�ضات امل�سددة عن عمليات اعادة التامني الوارد
اجماىل التعوي�ضات
التعوي�ضات امل�سرتدة عن عمليات اعادة التامني ال�صادر
�صافى التعوي�ضات
التغري فى قيمة خم�ص�ص التعوي�ضات حتت الت�سوية:
خم�ص�ص تعوي�ضات حتت الت�سوية اخر املدة
خم�ص�ص تعوي�ضات حتت الت�سوية اول املدة
التعوي�ضات التحميلية
التغري فى قيمة خم�ص�ص التقلبات العك�سية :
خم�ص�ص التقلبات العك�سية اخر املدة
خم�ص�ص التقلبات العك�سية اول املدة
عموالت مبا�شرة
عموالت عمليات اعادة التامني الوارد
تكاليف االنتاج
جملة العموالت وتكاليف االنتاج
م�صروفات عمومية و�إدارية
املخ�ص�صات بخالف خم�ص�صات اال�ستثمار
اجماىل امل�صروفات
فائ�ض (عجز) االكتتاب
�صافى الدخل من اال�ستثمارات املخ�ص�صة
فائ�ض (عجز) ن�شاط ت�أمينات املمتلكات وامل�سئوليات

2016/6/30

جنيه

2015/6/30

جنيه

4,353,616,499

4,120,375,649

824,272,037

710,348,610

5,177,888,536

4,830,724,259

1,997,139,251

2,042,086,674

3,180,749,285

2,788,637,585

1,625,389,492

1,423,237,595

1,671,529,581

1,548,445,272

3,134,609,196

2,663,429,908

340,317,387

358,192,907

25,512,574

26,181,195

3,500,439,157

3,047,804,010

2,681,495,788

2,117,133,554

435,080,274

330,915,911

3,116,576,062

2,448,049,465

1,429,012,185

871,303,673

1,687,563,877

1,576,745,792

5,204,783,565

5,327,288,943

5,506,443,727

5,332,931,119

1,385,903,715

1,571,103,616

2,538,641,296

2,115,550,660

2,115,550,660

1,991,616,441

133,388,176

100,717,046

219,863,070

170,033,924

682,161,720

592,207,935

1,035,412,966

862,958,905

586,343,447

516,543,507

21,566,800

14,247,234

3,452,317,564

3,088,787,481

48,121,593

)(40,983,471

885,609,743

880,227,169

933,731,336

839,243,698
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الحريـــــق :
2016/6/30

البــيـــــــان
االيرادات :
الأق�ساط املبا�شرة
�أق�ساط اعادة الت�أمني الوارد
اجماىل الأق�ساط
اق�ساط اعادة التامني ال�صادر
�صافى االق�ساط
التغري فى قيمة خم�ص�ص الأخطار ال�سارية :
خم�ص�ص الأخطار ال�سارية �أول املدة
خم�ص�ص الأخطار ال�سارية اخر املدة
الأق�ساط املكت�سبة
عموالت �إعادة الت�أمني ال�صادر
ايرادات اخرى مبا�شرة
اجماىل االيرادات
امل�صروفات :
التعوي�ضات امل�سددة عن العمليات املبا�شرة
التعوي�ضات امل�سددة عن عمليات اعادة التامني الوارد
اجماىل التعوي�ضات
التعوي�ضات امل�سرتدة عن عمليات اعادة التامني ال�صادر
�صافى التعوي�ضات
التغري فى قيمة خم�ص�ص التعوي�ضات حتت الت�سوية:
خم�ص�ص تعوي�ضات حتت الت�سوية اخر املدة
خم�ص�ص تعوي�ضات حتت الت�سوية اول املدة
التعوي�ضات التحميلية
التغري فى قيمة خم�ص�ص التقلبات العك�سية :
خم�ص�ص التقلبات العك�سية اخر املدة
خم�ص�ص التقلبات العك�سية اول املدة
عموالت مبا�شرة
عموالت عمليات اعادة التامني الوارد
تكاليف االنتاج
جملة العموالت وتكاليف االنتاج
م�صروفات عمومية و�إدارية
املخ�ص�صات بخالف خم�ص�صات اال�ستثمار
اجماىل امل�صروفات
فائ�ض (عجز) االكتتاب
�صافى الدخل من اال�ستثمارات املخ�ص�صة
فائ�ض (عجز) ن�شاط ت�أمينات احلريق
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جنيه

2015/6/30

جنيه

899,022,417

777,105,251

224,609,266

178,740,860

1,123,631,683

955,846,111

557,491,924

502,483,054

566,139,759

453,363,057

249,718,498

198,429,511

305,282,701

237,386,114

510,575,556

414,406,454

128,765,035

128,320,298

2,051,130

1,300,680

641,391,721

544,027,432

373,749,037

374,188,196

77,241,688

76,244,621

450,990,725

450,432,817

303,461,886

320,598,320

147,528,839

129,834,497

612,040,777

479,933,104

510,086,413

361,800,585

249,483,203

247,967,016

448,624,285

359,728,886

359,728,886

354,213,045

37,870,143

27,370,440

58,035,303

47,139,554

155,429,984

128,243,522

251,335,430

202,753,516

98,757,508

77,067,544

-

6,077,624

688,471,540

539,381,541

)(47,079,819

4,645,891

132,589,120

116,231,448

85,509,301

120,877,339
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البحرى بضائع :
البــيـــــــان
االيرادات :
الأق�ساط املبا�شرة
�أق�ساط اعادة الت�أمني الوارد
اجماىل الأق�ساط
اق�ساط اعادة التامني ال�صادر
�صافى االق�ساط
التغري فى قيمة خم�ص�ص الأخطار ال�سارية :
خم�ص�ص الأخطار ال�سارية �أول املدة
خم�ص�ص الأخطار ال�سارية اخر املدة
الأق�ساط املكت�سبة
عموالت �إعادة الت�أمني ال�صادر
ايرادات اخرى مبا�شرة
اجماىل االيرادات
امل�صروفات :
التعوي�ضات امل�سددة عن العمليات املبا�شرة
التعوي�ضات امل�سددة عن عمليات اعادة التامني الوارد
اجماىل التعوي�ضات
التعوي�ضات امل�سرتدة عن عمليات اعادة التامني ال�صادر
�صافى التعوي�ضات
التغري فى قيمة خم�ص�ص التعوي�ضات حتت الت�سوية:
خم�ص�ص تعوي�ضات حتت الت�سوية اخر املدة
خم�ص�ص تعوي�ضات حتت الت�سوية اول املدة
التعوي�ضات التحميلية
التغري فى قيمة خم�ص�ص التقلبات العك�سية :
خم�ص�ص التقلبات العك�سية اخر املدة
خم�ص�ص التقلبات العك�سية اول املدة
عموالت مبا�شرة
عموالت عمليات اعادة التامني الوارد
تكاليف االنتاج
جملة العموالت وتكاليف االنتاج
م�صروفات عمومية و�إدارية
املخ�ص�صات بخالف خم�ص�صات اال�ستثمار
اجماىل امل�صروفات
فائ�ض (عجز) االكتتاب الت�أمينى
�صافى الدخل من اال�ستثمارات املخ�ص�صة
فائ�ض (عجز) ن�شاط ت�أمينات البحرى ب�ضائع

2016/6/30

جنيه

2015/6/30

جنيه

153,523,993

148,336,575

43,517,808

47,449,047

197,041,801

195,785,622

29,041,157

46,346,151

168,000,644

149,439,471

45,736,312

58,639,015

44,767,751

41,094,710

168,969,205

166,983,776

3,722,962

13,420,425

1,076,402

703,733

173,768,569

181,107,934

44,095,465

67,291,959

19,892,222

24,544,169

63,987,687

91,836,128

13,303,054

38,680,537

50,684,633

53,155,591

189,180,428

160,270,995

181,090,062

169,580,402

58,774,999

43,846,184

189,180,428

177,029,502

177,029,502

177,029,502

4,605,720

3,400,152

12,528,145

12,651,423

21,117,797

20,844,672

38,251,662

36,896,247

29,116,816

28,079,170

-

-

138,294,403

108,821,601

35,474,166

72,286,333

39,070,753

38,855,942

74,544,919

111,142,275
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النقل الداخلى :
البــيـــــــان
االيرادات :
الأق�ساط املبا�شرة
�أق�ساط اعادة الت�أمني الوارد
اجماىل الأق�ساط
اق�ساط اعادة التامني ال�صادر
�صافى االق�ساط
التغري فى قيمة خم�ص�ص الأخطار ال�سارية :
خم�ص�ص الأخطار ال�سارية �أول املدة
خم�ص�ص الأخطار ال�سارية اخر املدة
الأق�ساط املكت�سبة
عموالت �إعادة الت�أمني ال�صادر
ايرادات اخرى مبا�شرة
اجماىل االيرادات
امل�صروفات :
التعوي�ضات امل�سددة عن العمليات املبا�شرة
التعوي�ضات امل�سددة عن عمليات اعادة التامني الوارد
اجماىل التعوي�ضات
التعوي�ضات امل�سرتدة عن عمليات اعادة التامني ال�صادر
�صافى التعوي�ضات
التغري فى قيمة خم�ص�ص التعوي�ضات حتت الت�سوية:
خم�ص�ص تعوي�ضات حتت الت�سوية اخر املدة
خم�ص�ص تعوي�ضات حتت الت�سوية اول املدة
التعوي�ضات التحميلية
التغري فى قيمة خم�ص�ص التقلبات العك�سية :
خم�ص�ص التقلبات العك�سية اخر املدة
خم�ص�ص التقلبات العك�سية اول املدة
عموالت مبا�شرة
عموالت عمليات اعادة التامني الوارد
تكاليف االنتاج
جملة العموالت وتكاليف االنتاج
م�صروفات عمومية و�إدارية
املخ�ص�صات بخالف خم�ص�صات اال�ستثمار
اجماىل امل�صروفات
فائ�ض ( عجز ) االكتتاب الت�أميني
�صافى الدخل من اال�ستثمارات املخ�ص�صة
فائ�ض ( عجز ) ن�شاط ت�أمينات النقل الربى والنهري
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2016/6/30

جنيه

44,828,771
44,828,771

2015/6/30

جنيه

49,321,644
9,936
49,331,580
-

44,828,771

49,331,580

20,068,329

23,271,190

17,931,508

19,732,632

46,965,592

52,870,138
-

218,688

146,351

47,184,280

53,016,489

8,577,629

12,968,308

5,740

197,153

8,583,369

13,165,461

-

-

8,583,369

13,165,461

56,057,453

53,348,202

59,130,006

60,925,824

5,510,816

5,587,839

60,412,775

60,412,775

60,412,775

60,412,775

1,358,899

1,363,285

-

1,520

6,736,089

7,427,567

8,094,988

8,792,372

4,409,247

4,905,294

-

9,358

18,015,051

19,294,863

29,169,229

33,721,626

12,569,556

13,180,657

41,738,785

46,902,283
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أجسام السفن :
البــيـــــــان
االيرادات :
الأق�ساط املبا�شرة
�أق�ساط اعادة الت�أمني الوارد
اجماىل الأق�ساط
اق�ساط اعادة التامني ال�صادر
�صافى االق�ساط
التغري فى قيمة خم�ص�ص الأخطار ال�سارية :
خم�ص�ص الأخطار ال�سارية �أول املدة
خم�ص�ص الأخطار ال�سارية اخر املدة
الأق�ساط املكت�سبة
عموالت �إعادة الت�أمني ال�صادر
ايرادات اخرى مبا�شرة
اجماىل االيرادات
امل�صروفات :
التعوي�ضات امل�سددة عن العمليات املبا�شرة
التعوي�ضات امل�سددة عن عمليات اعادة التامني الوارد
اجماىل التعوي�ضات
التعوي�ضات امل�سرتدة عن عمليات اعادة التامني ال�صادر
�صافى التعوي�ضات
التغري فى قيمة خم�ص�ص التعوي�ضات حتت الت�سوية:
خم�ص�ص تعوي�ضات حتت الت�سوية اخر املدة
خم�ص�ص تعوي�ضات حتت الت�سوية اول املدة
التعوي�ضات التحميلية
التغري فى قيمة خم�ص�ص التقلبات العك�سية :
خم�ص�ص التقلبات العك�سية اخر املدة
خم�ص�ص التقلبات العك�سية اول املدة
عموالت مبا�شرة
عموالت عمليات اعادة التامني الوارد
تكاليف االنتاج
جملة العموالت وتكاليف االنتاج
م�صروفات عمومية و�إدارية
املخ�ص�صات بخالف خم�ص�صات اال�ستثمار
اجماىل امل�صروفات
فائ�ض ( عجز ) االكتتاب الت�أميني
�صافى الدخل من اال�ستثمارات املخ�ص�صة
فائ�ض ( عجز ) ن�شاط ت�أمينات �أج�سام ال�سفن

2016/6/30

جنيه

2015/6/30

جنيه

134,428,196

128,523,935

23,483,520

23,428,124

157,911,716

151,952,059

53,470,935

84,821,930

104,440,781

67,130,129

31,731,131

14,950,304

42,672,255

29,274,518

93,499,657

52,805,915

12,468,965

16,766,180

570,164

608,828

106,538,786

70,180,923

44,836,708

59,252,161

19,269,719

10,484,295

64,106,427

69,736,456

41,492,448

52,158,194

22,613,979

17,578,262

115,806,269

97,399,295

107,290,713

119,206,487

31,129,535

)(4,228,930

115,806,269

97,399,295

97,399,295

85,138,941

1,284,251

1,070,975

2,973,635

5,626,869

12,881,268

12,757,478

17,139,154

19,455,322

15,299,364

14,225,576

9,901,197

1,209,965

91,876,224

42,922,287

14,662,562

27,258,636

25,876,772

24,796,076

40,539,334

52,054,712
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الطـــــــــيران :
2016/6/30

2015/6/30

جنيه

جنيه

156,354,567

147,310,243

37,395,703

48,783,728

193,750,270

196,093,971

138,294,590

136,748,227

55,455,680

59,345,744

46,630,948

33,924,018

39,231,147

42,286,928

62,855,481

50,982,834

8,590,899

8,034,770

48,146

43,012

71,494,526

59,060,616

320,390,779

92,813,539

18,990,455

35,457,437

339,381,234

128,270,976

305,877,294

85,277,001

33,503,940

42,993,975

248,280,797

191,149,740

218,031,068

170,253,882

63,753,669

63,889,833

196,636,842

196,636,842

196,636,842

196,636,842

-

-

8,917,906

9,140,884

البــيـــــــان
االيرادات :
الأق�ساط املبا�شرة
�أق�ساط اعادة الت�أمني الوارد
اجماىل الأق�ساط
اق�ساط اعادة التامني ال�صادر
�صافى االق�ساط
التغري فى قيمة خم�ص�ص الأخطار ال�سارية :
خم�ص�ص الأخطار ال�سارية �أول املدة
خم�ص�ص الأخطار ال�سارية اخر املدة
الأق�ساط املكت�سبة
عموالت �إعادة الت�أمني ال�صادر
ايرادات اخرى مبا�شرة
اجماىل االيرادات
امل�صروفات :
التعوي�ضات امل�سددة عن العمليات املبا�شرة
التعوي�ضات امل�سددة عن عمليات اعادة التامني الوارد
اجماىل التعوي�ضات
التعوي�ضات امل�سرتدة عن عمليات اعادة التامني ال�صادر
�صافى التعوي�ضات
التغري فى قيمة خم�ص�ص التعوي�ضات حتت الت�سوية:
خم�ص�ص تعوي�ضات حتت الت�سوية اخر املدة
خم�ص�ص تعوي�ضات حتت الت�سوية اول املدة
التعوي�ضات التحميلية
التغري فى قيمة خم�ص�ص التقلبات العك�سية :
خم�ص�ص التقلبات العك�سية اخر املدة
خم�ص�ص التقلبات العك�سية اول املدة
عموالت مبا�شرة
عموالت عمليات اعادة التامني الوارد
تكاليف االنتاج
جملة العموالت وتكاليف االنتاج
م�صروفات عمومية وادارية
املخ�ص�صات بخالف خم�ص�صات اال�ستثمار
اجماىل امل�صروفات
فائ�ض ( عجز ) االكتتاب
�صافى الدخل من اال�ستثمارات املخ�ص�صة
فائ�ض ( عجز ) ن�شاط ت�أمينات الطريان
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11,228,131

9,676,412

20,146,037

18,817,296

17,390,884

16,526,424

101,290,590

99,233,553

)(29,796,064

)(40,172,937

41,833,102

40,024,643

12,037,038

)(148,294
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الحوادث المتنوعة
البــيـــــــان
االيرادات :
الأق�ساط املبا�شرة
�أق�ساط اعادة الت�أمني الوارد
اجماىل الأق�ساط
اق�ساط اعادة التامني ال�صادر
�صافى االق�ساط
التغري فى قيمة خم�ص�ص الأخطار ال�سارية :
خم�ص�ص الأخطار ال�سارية �أول املدة
خم�ص�ص الأخطار ال�سارية اخر املدة
الأق�ساط املكت�سبة
عموالت �إعادة الت�أمني ال�صادر
ايرادات اخرى مبا�شرة
اجماىل االيرادات
امل�صروفات :
التعوي�ضات امل�سددة عن العمليات املبا�شرة
التعوي�ضات امل�سددة عن عمليات اعادة التامني الوارد
اجماىل التعوي�ضات
التعوي�ضات امل�سرتدة عن عمليات اعادة التامني ال�صادر
�صافى التعوي�ضات
التغري فى قيمة خم�ص�ص التعوي�ضات حتت الت�سوية:
خم�ص�ص تعوي�ضات حتت الت�سوية اخر املدة
خم�ص�ص تعوي�ضات حتت الت�سوية اول املدة
التعوي�ضات التحميلية
التغري فى قيمة خم�ص�ص التقلبات العك�سية :
خم�ص�ص التقلبات العك�سية اخر املدة
خم�ص�ص التقلبات العك�سية اول املدة
عموالت مبا�شرة
عموالت عمليات اعادة التامني الوارد
تكاليف االنتاج
جملة العموالت وتكاليف االنتاج
م�صروفات عمومية و�إدارية
املخ�ص�صات بخالف خم�ص�صات اال�ستثمار
اجماىل امل�صروفات
فائ�ض ( عجز ) االكتتاب
�صافى الدخل من اال�ستثمارات املخ�ص�صة
فائ�ض ( عجز ) ن�شاط ت�أمينات احلوادث

2016/6/30

2015/6/30

جنيه

جنيه

263,922,266

272,510,360

61,882,234

43,505,425

325,804,500

316,015,785

48,007,626

50,387,350

277,796,874

265,628,435

251,132,690

219,303,479

254,430,119

235,367,703

274,499,445

249,564,211

6,462,865

6,979,359

3,883,687

8,796,444

284,845,997

265,340,014

115,087,110

73,264,325

20,176,139

13,427,989

135,263,249

86,692,314

41,844,493

1,497,285

93,418,756

85,195,029

524,198,377

575,335,209

589,213,266

529,642,179

28,403,867

130,888,059

524,198,377

458,645,126

458,645,126

457,743,462

17,905,585

14,326,571

13,058,021

9,896,391

81,476,641

58,364,297

112,440,247

82,587,259

47,247,306

47,149,248

-

-

253,644,671

261,526,230

31,201,326

3,813,784

123,058,674

121,899,614

154,260,000

125,713,398
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السيارات اإلجبارى :
2016/6/30

2015/6/30

جنيه

جنيه

265,670,850

221,484,665

-

-

265,670,850

221,484,665

92,915,443

101,260,772

172,755,407

120,223,893

120,579,970

116,567,184

144,161,839

120,223,893

149,173,538

116,567,184

28,153,379

29,711,030

7,329,081

7,093,160

184,655,998

153,371,374

226,166,353

324,943,765

131,379

490,697

226,297,732

325,434,462

32,866,995

58,564,079

193,430,737

266,870,383

2,519,957,030

2,878,166,530

2,886,822,320

2,967,453,964

)(173,434,553

177,582,949

277,165,263

85,417,597

85,417,597

85,417,597

6,918,492

963,142

-

-

26,277,935

11,574,433

33,196,427

12,537,575

70,533,546

57,304,642

-

692,936

122,043,086

248,118,102

62,612,912

)(94,746,728

276,145,187

297,289,890

338,758,099

202,543,162

البــيـــــــان
االيرادات :
الأق�ساط املبا�شرة
�أق�ساط اعادة الت�أمني الوارد
اجماىل الأق�ساط
اق�ساط اعادة التامني ال�صادر
�صافى االق�ساط
التغري فى قيمة خم�ص�ص الأخطار ال�سارية :
خم�ص�ص الأخطار ال�سارية �أول املدة
خم�ص�ص الأخطار ال�سارية اخر املدة
الأق�ساط املكت�سبة
عموالت �إعادة الت�أمني ال�صادر
ايرادات اخرى مبا�شرة
اجماىل االيرادات
امل�صروفات :
التعوي�ضات امل�سددة عن العمليات املبا�شرة
التعوي�ضات امل�سددة عن عمليات اعادة التامني الوارد
اجماىل التعوي�ضات
التعوي�ضات امل�سرتدة عن عمليات اعادة التامني ال�صادر
�صافى التعوي�ضات
التغري فى قيمة خم�ص�ص التعوي�ضات حتت الت�سوية:
خم�ص�ص تعوي�ضات حتت الت�سوية اخر املدة
خم�ص�ص تعوي�ضات حتت الت�سوية اول املدة
التعوي�ضات التحميلية
التغري فى قيمة خم�ص�ص التقلبات العك�سية :
خم�ص�ص التقلبات العك�سية اخر املدة
خم�ص�ص التقلبات العك�سية اول املدة
عموالت مبا�شرة
عموالت عمليات اعادة التامني الوارد
تكاليف االنتاج
جملة العموالت وتكاليف االنتاج
م�صروفات عمومية و�إدارية
املخ�ص�صات بخالف خم�ص�صات اال�ستثمار
اجماىل امل�صروفات
فائ�ض (عجز) االكتتاب
�صافى الدخل من اال�ستثمارات املخ�ص�صة
فائ�ض (عجز) ن�شاط ت�أمينات ال�سيارات االجباري
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السيارات التكميلى :
البــيـــــــان
االيرادات :
الأق�ساط املبا�شرة
�أق�ساط اعادة الت�أمني الوارد
اجماىل الأق�ساط
اق�ساط اعادة التامني ال�صادر
�صافى االق�ساط
التغري فى قيمة خم�ص�ص الأخطار ال�سارية :
خم�ص�ص الأخطار ال�سارية �أول املدة
خم�ص�ص الأخطار ال�سارية اخر املدة
الأق�ساط املكت�سبة
عموالت �إعادة الت�أمني ال�صادر
ايرادات اخرى مبا�شرة
اجماىل االيرادات
امل�صروفات :
التعوي�ضات امل�سددة عن العمليات املبا�شرة
التعوي�ضات امل�سددة عن عمليات اعادة التامني الوارد
اجماىل التعوي�ضات
التعوي�ضات امل�سرتدة عن عمليات اعادة التامني ال�صادر
�صافى التعوي�ضات
التغري فى قيمة خم�ص�ص التعوي�ضات حتت الت�سوية:
خم�ص�ص تعوي�ضات حتت الت�سوية اخر املدة
خم�ص�ص تعوي�ضات حتت الت�سوية اول املدة
التعوي�ضات التحميلية
التغري فى قيمة خم�ص�ص التقلبات العك�سية :
خم�ص�ص التقلبات العك�سية اخر املدة
خم�ص�ص التقلبات العك�سية اول املدة
عموالت مبا�شرة
عموالت عمليات اعادة التامني الوارد
تكاليف االنتاج
جملة العموالت وتكاليف االنتاج
م�صروفات عمومية وادارية
املخ�ص�صات بخالف خم�ص�صات اال�ستثمار
اجماىل امل�صروفات
فائ�ض (عجز) االكتتاب
�صافى الدخل من اال�ستثمارات املخ�ص�صة
فائ�ض (عجز) ن�شاط ت�أمينات ال�سيارات التكميلي

2016/6/30

2015/6/30

جنيه

جنيه

924,814,587

805,923,770

12,107,930

4,417,316

936,922,517

810,341,086
-

936,922,517

810,341,086

383,174,965

382,601,534

417,607,174

382,436,983

902,490,308

810,505,637
-

4,974,518

2,123,803

907,464,826

812,629,440

507,559,367

498,150,231

7,724,686

1,056,883

515,284,053

499,207,114

57,838

248

515,226,215

499,206,866

265,584,124

290,898,306

293,528,580

331,312,752

487,281,759

458,792,420

120,765,368

110,227,046

110,227,046

108,822,130

50,267,742

41,380,617

1,962,982

391,612

244,676,654

223,136,840

296,907,378

264,909,069

174,376,393

143,602,880

-

-

969,103,852

868,709,285

)(61,639,026

)(56,079,845

72,979,319

76,579,141

11,340,293

20,499,296
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الهندسى :
البــيـــــــان
االيرادات :
الأق�ساط املبا�شرة
�أق�ساط اعادة الت�أمني الوارد
اجماىل الأق�ساط
اق�ساط اعادة التامني ال�صادر
�صافى االق�ساط
التغري فى قيمة خم�ص�ص الأخطار ال�سارية :
خم�ص�ص الأخطار ال�سارية �أول املدة
خم�ص�ص الأخطار ال�سارية اخر املدة
الأق�ساط املكت�سبة
عموالت �إعادة الت�أمني ال�صادر
ايرادات اخرى مبا�شرة
اجماىل االيرادات
امل�صروفات :
التعوي�ضات امل�سددة عن العمليات املبا�شرة
التعوي�ضات امل�سددة عن عمليات اعادة التامني الوارد
اجماىل التعوي�ضات
التعوي�ضات امل�سرتدة عن عمليات اعادة التامني ال�صادر
�صافى التعوي�ضات
التغري فى قيمة خم�ص�ص التعوي�ضات حتت الت�سوية:
خم�ص�ص تعوي�ضات حتت الت�سوية اخر املدة
خم�ص�ص تعوي�ضات حتت الت�سوية اول املدة
التعوي�ضات التحميلية
التغري فى قيمة خم�ص�ص التقلبات العك�سية :
خم�ص�ص التقلبات العك�سية اخر املدة
خم�ص�ص التقلبات العك�سية اول املدة
عموالت مبا�شرة
عموالت عمليات اعادة التامني الوارد
تكاليف االنتاج
جملة العموالت وتكاليف االنتاج
م�صروفات عمومية و�إدارية
املخ�ص�صات بخالف خم�ص�صات اال�ستثمار
اجماىل امل�صروفات
فائ�ض (عجز) االكتتاب
�صافى الدخل من اال�ستثمارات املخ�ص�صة
فائ�ض (عجز) ن�شاط ت�أمينات الهند�سي
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2016/6/30

2015/6/30

جنيه

جنيه

470,966,192

465,232,497

85,486,365

86,112,304

556,452,557

551,344,801

428,260,162

419,429,044

128,192,395

131,915,757

130,644,158

104,903,530

109,938,531

119,281,717

148,898,022

117,537,570

85,547,865

86,458,878

466,388

455,519

234,912,275

204,451,967

33,107,188

130,041,668

50,086,190

34,160,290

83,193,378

164,201,958

29,981,526

119,501,638

53,211,852

44,700,320

220,864,063

185,065,965

198,960,590

164,675,638

75,115,325

65,090,647

220,864,063

185,065,965

185,065,965

147,979,795

2,825,797

2,441,384

24,976,422

26,907,147

37,831,528

41,570,253

65,633,747

70,918,784

35,763,769

35,725,960

11,665,603

-

223,976,542

208,821,561

10,935,733

)(4,369,594

54,810,863

48,177,085

65,746,596

43,807,491
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البتــــرول :
البــيـــــــان
االيرادات :
الأق�ساط املبا�شرة
�أق�ساط اعادة الت�أمني الوارد
اجماىل الأق�ساط
اق�ساط اعادة التامني ال�صادر
�صافى االق�ساط
التغري فى قيمة خم�ص�ص الأخطار ال�سارية :
خم�ص�ص الأخطار ال�سارية �أول املدة
خم�ص�ص الأخطار ال�سارية اخر املدة
الأق�ساط املكت�سبة
عموالت �إعادة الت�أمني ال�صادر
ايرادات اخرى مبا�شرة
اجماىل االيرادات
امل�صروفات :
التعوي�ضات امل�سددة عن العمليات املبا�شرة
التعوي�ضات امل�سددة عن عمليات اعادة التامني الوارد
اجماىل التعوي�ضات
التعوي�ضات امل�سرتدة عن عمليات اعادة التامني ال�صادر
�صافى التعوي�ضات
التغري فى قيمة خم�ص�ص التعوي�ضات حتت الت�سوية:
خم�ص�ص تعوي�ضات حتت الت�سوية اخر املدة
خم�ص�ص تعوي�ضات حتت الت�سوية اول املدة
التعوي�ضات التحميلية
التغري فى قيمة خم�ص�ص التقلبات العك�سية :
خم�ص�ص التقلبات العك�سية اخر املدة
خم�ص�ص التقلبات العك�سية اول املدة
عموالت مبا�شرة
عموالت عمليات اعادة التامني الوارد
تكاليف االنتاج
جملة العموالت وتكاليف االنتاج
م�صروفات عمومية و�إدارية
املخ�ص�صات بخالف خم�ص�صات اال�ستثمار
اجماىل امل�صروفات
فائ�ض (عجز) االكتتاب
�صافى الدخل من اال�ستثمارات املخ�ص�صة
فائ�ض (عجز) ن�شاط ت�أمينات البرتول

2016/6/30

2015/6/30

جنيه

جنيه

614,714,508

621,707,360

305,535,046

270,740,026

920,249,554

892,447,386

553,408,417

555,161,046

366,841,137

337,286,340

191,572,443

168,491,385

151,756,428

167,423,999

406,657,152

338,353,726

64,159,819

66,115,330

1,873,078

2,582,878

472,690,049

407,051,934

577,105,991

65,008,647

205,846,870

132,393,016

782,952,861

197,401,663

556,015,105

49,680,959

226,937,756

147,720,704

426,299,380

375,765,934

422,295,549

429,322,096

230,941,587

94,164,542

375,765,934

375,765,934

375,765,934

309,000,660

1,844,144

1,411,138

91,160,534

56,276,312

56,877,306

51,576,748

149,881,984

109,264,198

47,165,036

45,422,178

-

-

427,988,607

315,616,192

44,701,442

91,435,742

89,119,740

86,831,221

133,821,182

178,266,963
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العالج الطبى :
البــيـــــــان
االيرادات :
الأق�ساط املبا�شرة
�أق�ساط اعادة الت�أمني الوارد
اجماىل الأق�ساط
اق�ساط اعادة التامني ال�صادر
�صافى االق�ساط
التغري فى قيمة خم�ص�ص الأخطار ال�سارية :
خم�ص�ص الأخطار ال�سارية �أول املدة
خم�ص�ص الأخطار ال�سارية اخر املدة
الأق�ساط املكت�سبة
عموالت �إعادة الت�أمني ال�صادر
ايرادات اخرى مبا�شرة
اجماىل االيرادات
امل�صروفات :
التعوي�ضات امل�سددة عن العمليات املبا�شرة
التعوي�ضات امل�سددة عن عمليات اعادة التامني الوارد
اجماىل التعوي�ضات
التعوي�ضات امل�سرتدة عن عمليات اعادة التامني ال�صادر
�صافى التعوي�ضات
التغري فى قيمة خم�ص�ص التعوي�ضات حتت الت�سوية:
خم�ص�ص تعوي�ضات حتت الت�سوية اخر املدة
خم�ص�ص تعوي�ضات حتت الت�سوية اول املدة
التعوي�ضات التحميلية
التغري فى قيمة خم�ص�ص التقلبات العك�سية :
خم�ص�ص التقلبات العك�سية اخر املدة
خم�ص�ص التقلبات العك�سية اول املدة
عموالت مبا�شرة
عموالت عمليات اعادة التامني الوارد
تكاليف االنتاج
جملة العموالت وتكاليف االنتاج
م�صروفات عمومية و�إدارية
املخ�ص�صات بخالف خم�ص�صات اال�ستثمار
اجماىل امل�صروفات
فائ�ض (عجز) االكتتاب
�صافى الدخل من اال�ستثمارات املخ�ص�صة
فائ�ض (عجز) ن�شاط ت�أمينات الطبي
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2016/6/30

2015/6/30

جنيه

جنيه

425,370,152

482,919,349

30,254,165

7,161,844

455,624,317

490,081,193

96,248,997

145,449,100

359,375,320

344,632,093

154,400,048

102,156,445

143,750,128

153,936,075

370,025,240

292,852,463

2,445,598

2,386,637

3,021,292

2,326,787

375,492,130

297,565,887

430,820,161

419,210,755

15,715,186

2,459,361

446,535,347

421,670,116

104,111,546

145,345,412

342,423,801

276,324,704

26,514,867

39,955,663

39,995,160

28,757,310

328,943,508

287,523,057

9,221,692

9,221,692

9,221,692

9,221,692

8,507,403

6,989,342

6,250,122

2,002,212

27,628,387

27,035,713

42,385,912

36,027,267

46,283,578

46,534,591

-

6,257,351

417,612,998

376,342,266

)(42,120,868

)(78,776,379

17,556,657

16,361,452

)(24,564,211

)(62,414,927
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م�صر للت�أمني �أول �شركة على م�ستوى العامل
حت�صل على �شهادة الأيزو فى جميع الأن�شطة الت�أمينية
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م�صر للت�أمني �أول �شركة على م�ستوى العامل
حت�صل على �شهادة الأيزو فى جميع الأن�شطة الت�أمينية
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معلومات االتصال
المركز الرئيسى
� 44أ �شارع الدقى – اجليزة – جمهورية م�صر العربية
تليفون  )+202( 33355350 :فاك�س )+202( 33370428 :
اخلط ال�ساخن � 19114 :ص  .ب  261الدقى
املوقع الإلكرتونى www.misrins.com.eg :
الربيد الإلكرتونى misr_ins@misrins.com :
إعادة التأمين واألخطار الخاصة

منطقة القاهرة الجنوبية:

� 7شارع عبد اللطيف بلطية – جاردن �سيتى – القاهرة
تليفون )+202( 27918300 – 27918200 :
فاك�س )+202( 27957483 – 27957041 :
�ص  .ب  950القاهرة

� 9شارع طلعت حرب – القاهرة
تليفون )+202( 23920300 :
فاك�س )+202( 23934987 :

منطقة القاهرة الشمالية:

منطقة القناة وسيناء:

� 7شارع طلعت حرب – القاهرة
تليفون )+202( 23932600 :
فاك�س )+202( 23920266 :

ميدان عرابى – الإ�سماعيلية
تليفون )+2064( 3915157 :
فاك�س )+2064( 3920158 :

منطقة اإلسكندرية :

منطقة شرق الدلتا :

 66طريق احلرية – الإ�سكندرية
تليفون )+203( 4847250 :
فاك�س )+203( 4870067 :

� 8شارع اجلي�ش – برج املحافظة – املن�صورة
تليفون )+2050( 2310963 :
فاك�س )+2050( 2315099 :

منطقة وسط وغرب الدلتا :

منطقة جنوب قبلى :

� 255شارع اجلالء – طنطا
تليفون )+2040( 3326208 :
فاك�س )+2040( 3326211 :

 64عمارة م�صر للت�أمني طريق �أ�سيوط
�سوهاج – ب�سوهاج
تليفون )+2093( 2322274 :
فاك�س )+2093( 2323954 :

منطقة شمال ووسط قبلى :

�أر�ض �سلطان – �شارع طه ح�سني – املنيا
تليفون )+2086( 2336622 :
فاك�س )+2086( 2336626 :

57

استثمــــار للعمــر

التقريــر السنــوى

2016 - 2015

مجلس اإلدارة

الدكتور� /أحمد عبد ال�سالم عبد العزيز
رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب

ال�سيد الأ�ستاذ  /ا�سامة حممد عبد العزيز
ع�ضو جمل�س �إدارة متفرغ لل�شئون املالية والإدارية

الأ�ستاذ الدكتور  /خالد عبد العزيز حجازى
ع�ضو جمل�س �إدارة غري متفرغ

ال�سيد الأ�ستاذ /حجازى بلتاجى عبد الرازق
ع�ضو جمل�س �إدارة منتخب

اال�ستاذ الطبيب  /حممد يو�سف كمال الدين
ع�ضو جمل�س �إدارة منتخب

ال�سيد الأ�ستاذ  /ايهاب عبد اخلالق عبد املجيد
ع�ضو جمل�س �إدارة منتخب

كلـمــة رئيس مجلس االدارة
فى ظل اجلهود املبذولة من قبل الدولة للتنمية امل�ستدامة وما تقوم به م�صر لت�أمينات احلياة من دوراً حموريا يف دفع عجلة التنمية
والتطوير داخل الأقت�صاد امل�صرى.
و حيث �أن اخلدمات التى تقدمها م�صر لت�أمينات احلياة باتت �أحد الركائز الأ�سا�سية للمجتمع امل�صرى ال �سيما يف ظل التطورات الهائلة
التي ت�شهدها �صناعة الت�أمني على م�ستوى العامل م�ستمدة ذلك من قوة املالءه املاليه لها و وفائها جتاه العمالء واالطراف ذات ال�صلة فى
الوقت املحدد ،ولعل ح�صول ال�شركة على الت�صنيف االئتمانى ( )BBBمن م�ؤ�س�سة  A.M. Bestبنظرة م�ستقبلية م�ستقرة �أكرب دليل
على ذلك وفى �ضوء ذلك ومبنا�سبة �إنتهاء العام املالى  2016/2015يطيب لى بالنيابة عن جمل�س �إدارة �شركة م�صر لتامينات احلياة
�أن �أتقدم بالتقرير ال�سنوى عن العام املالى املنتهى فى  2016/6/30م�ستعر�ضاً ما مت حتقيقه من اجنازات والتى من اهمها ما يلى-:
حتقيق �إجمالى �أق�ساط يف  2016/ 6/ 30بلغ  2805مليون جنيه مقابل  2602مليون جنيه ومبعدل منو قدره  % 8و ارتفاع
ا�ستثمارات ال�شركة لت�صبح  18,1مليار جنيه مقابل  17,3مليار جنيه كما بلغ معدل العائد على الأموال امل�ستثمرة  % 10و ارتفاع
�صافى االرباح مبعدل منو بلغ  % 20لتبلغ  453مليون جنيه .
كما قامت ال�شركة بالعديد من اخلطوات الإيجابية وفقاً للخطة الأ�سرتاتيجية املو�ضوعة حتى  2018ومنها على �سبيل املثال :
•بد�أت ال�شركة اولى خطوات تنفيذ م�شروع تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات من خالل اختيار �شركة ا�ست�شارية عاملية الدارة
املرحلة االولى للم�شروع لتوريد النظم الآلية لت�أمينات احلياة وكذا عمليات التح�صيل الألكرتونى.
•مت طرح منتجات ت�أمينية جديدة تتنا�سب مع �شرائح جديدة من العمالء وتغطى اال�صابة باالمرا�ض احلرجة.
•مت التو�سع فى تفعيل ن�شاط الت�أمني البنكى وال�شراكة الأ�سرتاتيجية مع العديد من البنوك العاملة بال�سوق امل�صرى.
•جارى رفع كفاءة املوارد الب�شرية وزيادة الأ�ستثمار فى العن�صر الب�شرى بال�شركة ( كوادر �إدارية وانتاجية ) من خالل برامج تدريبية
فنية و�إدارية على اعلى م�ستوى بالداخل واخلارج
•جارى تفعيل منظومة احلوكمة ونظام الرقابة الداخلية و�إدارة املخاطر مب�ساعدة بيوت اخلربه اال�ست�شارية العاملية.
•العمل على تطوير �إ�سرتاتيجية الإ�ستثمار .
•ا�ستمرار العمل على رفع كفاءة ن�شاط �إعادة التامني الوارد و تعظيم اال�ستفادة من الت�صنيف الإئتمانى فى دول اخلليج العربى
و�أفريقيا .
•التو�سع فى ن�شاط الت�أمني الطبى و تقدمي منتجات جديدة والتعاقد مع عمالء جدد .
وت�سعى ال�شركة لتحقيق ا�سرتاتيجتها بجهود العاملني بها من �أجل حتقيق ر�ضاء العمالء و احتياجاتهم الت�أمينية والإ�ستثمارية و رفع
�ش�أن هذا ال�صرح الوطنى و دفع عجلة الإقت�صاد امل�صرى .

رئي�س جمل�س االدارة
والع�ضو املنتدب
د�.أحمد عبد ال�سالم عبد العزيز
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التعريف بالشركة
نظرة تاريخية:
ت�أ�س�ست م�صر لت�أمينات احلياة فى  29مايو  1900ك�شركة م�ساهمة م�صرية  ،وقد كانت �أول
�شركة ت�أمني يتم ت�أ�سي�سها فى م�صر والعامل العربى ب�أ�سره  ،وعُرفت �سابقاً ب�إ�سم �شركة الت�أمني
الأهلية امل�صرية.
فى عام  1965مت دمج �شركتى ا�سكندرية للت�أمني والقاهرة للت�أمني فى �شركة م�صر لت�أمينات
احلياة  ،وهذا الدمج مت بعد عمليات دمج ثمانى �شركات اخريات عام  1957فى ال�شركتني
املدجمتني.
بتاريخ � 2006/7/15صدر قرار ال�سيد رئي�س اجلمهورية بت�أ�سي�س �شركة م�صر القاب�ضة
للتامني وحتويل �شركات الت�أمني اململوكة للدولة الأربعة املوجودة �آن ذاك (من �ضمنها م�صر
لت�أمينات احلياة) الى �شركات تابعة مل�صر القاب�ضة للت�أمني خا�ضعة لأحكام القانون رقم 203
ل�سنة  1991ب�ش�أن �شركات قطاع الأعمال العام والئحته التنفيذية.
بتاريخ  2009/7/1تخ�ص�صت ال�شركة فى ت�أمينات الأ�شخا�ص وتكوين الأموال توفيقاً لأو�ضاعها
طبقاً لأحكام القانون رقم  118ل�سنة  2008الذى �أوجب الف�صل بني �أن�شطة ت�أمينات احلياة
واملمتلكات فى �شخ�صيات اعتبارية م�ستقلة  ،وبدءاً من  2010/7/1مت حتويل باقى حمفظة
ت�أمينات احلياة التى كانت تعمل فيها كافة ال�شركات اململوكة للدولة الى �شركة م�صر لت�أمينات
احلياة  ،وقد كانت �شركة م�صر للت�أمني متتلك وتدير حمفظة ت�أمينات احلياة قبل نقلها وذلك
فى مرحلة انتقالية من مراحل اعادة هيكلة �شركات الت�أمني اململوكة للدولة  ،وبذلك مت تكوين
�أكرب كيان ت�أمينى متخ�ص�ص بن�شاط ت�أمينات احلياة فى م�صر واملنطقة االقليمية .
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الشركة فى سطور:
l

م�صر لت�أمينات احلياة هى احدى �شركات م�صر القاب�ضة للت�أمني .

l

تعترب ال�شركة الرائدة فى م�صر فى ن�شاط ت�أمينات اال�شخا�ص بخربة متتد لأكرث من  116عام فى �صناعة الت�أمني فى م�صر والعامل العربى .

l
l
l
l

l
l

l

تبلغ ح�صة ال�شركة ال�سوقية  %42من حجم اق�ساط ت�أمينات اال�شخا�ص خالل عام . 2015
لل�شركة اكرب �شبكة فروع بجميع �أنحاء اجلمهورية تبلغ  180فرع ًا �إنتاجى و�إدارى.
اكرب ر�أ�سمال ل�شركات احلياة فى م�صر (مليار جنيه) .
توفر ال�شركة برامج ت�أمينية حديثة ومتطورة (ما يقرب من  24برنامج ت�أمينى ) تلبى كافة احتياجات العمالء احلاليني واملرتقبني وتتنا�سب مع
دخول جميع الأفراد.
لل�شـ ــركة قاعدة عري�ضة من العمالء تقارب  850الف عميل فردى و�أكرث من  1000م�ؤ�س�سة كربى ت�ضم  3مليون فرد م�ؤمن عليه .
تقدر ا�ستثمارات ال�شركة بحوالى  18مليار جنيه يتم ا�ستثمارها فى قطاعات اقت�صادية خمتلفة (�صناعة – زراعة – �أوراق مالية  -بنوك
خدمات ..الخ) ويتم تنظيمها وفق ر�ؤية لتحقيق اعلى عائد ممكن .متتلك ال�شركة فريق عمـل مدرب من الكوادر الإدارية والت�سـويقية واخلربات الت�أمينية املحرتفة لتقدمي اف�ضل خدمة ت�أمينية ( 2249فنى و�إدارى،
 4579و�سيط ت�أمينى).
(باملليون جنيه)

امل�ؤ�شرات الرئي�سية لل�شركة

2015/2014

2016/2015

ر�أ�س املال املدفوع

1٫000

1٫000

�إجمالى الأق�ساط

2٫602

2,805

�إجمالى املطالبات امل�سددة

2٫122

2,410

1٫701

1,578

17٫299

18,072

377

453

حقوق امل�ساهمني

❋

�إجمالى اال�ستثمارات
�صافى الأرباح
❋ مت�ضمنة �أرباح العام قبل التوزيع
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الرؤيــــــــــــة
أن تبقى مصر لتأمينات الحياة منارة لصناعة التأمين فى المنطقة  ،جديرة بثقة قاعدة
عمالئها الواسعة لتوفر لهم برامج متميزة لتأمينات الحياة والتأمين الصحى والمعاشـات .

الرسالــــــــــة
ستواصل مصر لتأمينات الحياة النمو بقوة والريادة اإلقليميــة من خالل ثالثة مبادئ متكاملـة :
رضى عمالئنـا:هو صميم نجاحنا ،ونحن نسعى جاهدين لتحقيق توقعات جميع العمالء.
برامجنـا :هى الوسيلة لتعزيز موقفنا التنافسى العالمي ،ونحن نسعى لتقديم برامج جديدة
لتلبية االحتياجات المتغيرة لعمالئنا.
فريق عملنا :قادر على بناء قيمة مضافة لعمالئه ولنفسه وللشركة ،ونحن نعمل ونطور من
أنفسنا لتوفير خدمة عالمية المستوى لعمالئنا.
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التغطيات التأمينية

توفر ال�شركة العديد من التغطيات الت�أمينية ( احلياة الفردى -الت�أمينات اجلماعية -الت�أمني الطبى)
وتتميز الربامج الت�أمينية بتحديتها وتطويرها دائماً لتلبى احتياجات العمالء احلاليني واملرتقبني من
�أفراد وم�ؤ�س�سات ولتتنا�سب مع دخول جميع الأفراد ومن تلك التغطيات:

المزايا التأمينية:

1

�أوال :ت�أمينات احلياة الفردية.

وثيقة م�صر -اال�ستثمار والرعاية

 )1في حالة بقاء الم�ؤمن عليه على قيد الحياة حتى تاريخ ا�ستحقاق الوثيقة يدفع ر�صيد اال�ستثمار
المتكون حتى نهاية مدة التـ�أمين .
 )2في حالة وفاة الم�ؤمن علية (القدر اهلل) خالل مدة الت�أمين يدفع مبلغ ت�أمين الحماية بالكامل
بالإ�ضافة �إلى ر�صيد اال�ستثمار المتكون حتى تاريخ الوفاة .
 )3فى حالة اال�صابة باالمرا�ض الحرجة يدفع مبلغ ت�أمين الأمرا�ض الحرجة بالإ�ضافة �إلى ر�صيد
الإ�ستثمار المتكون حتى تاريخ الإ�صابة �إذا تم �إجراء الت�شخي�ص الطبى للم�ؤمن عليه �أثناء فترة
�سريان الوثيقة وتبين �إ�صابته ب�أحد حاالت الأمرا�ض الحرجة الآتية (:ال�سرطان– جراحات
تو�صيل ال�شريان التاجى � -إحت�شاء ع�ضلة القلب  -الكلوى  -ال�سكتة الدماغية  -جراحات
ال�شريان الأورطى – فقد الب�صر كلي ًا – �إ�ستبدال �صمام بالقلب– الف�شل عمليات نقل وزرع الأع�ضاء
– الت�صلب المتعدد  -ال�شلل)

2

وثيقة م�صر -ا�ستثمار

3

فى حالة بقاء امل�ؤمن عليه على قيد احلياة حتى تاريخ ا�ستحقاق الوثيقة يدفع مبلغ الت�أمني
)1
املحدد بالوثيقة بالإ�ضافة �إلى جمموع الأرباح امل�ستحقة .علما ب�أن االرباح يتم ح�سابها على كامل مبلغ
الت�أمني ولي�س االق�ساط املدفوعة.
)2
فى حالة وفاة امل�ؤمن عليه خالل مدة الت�أمني يدفع مبلغ الت�أمني بالكامل بالإ�ضافة �إلى
جمموع الأرباح امل�ستحقة حتى تاريخ الوفاة.
 )3ميكن الإ�صدار باجلنيه امل�صرى واليورو والدوالر الأمريكى.

وثيقة م�صر -ا�ستثمار ()Plus

 )1فى حالة بقاء امل�ؤمن عليهما على قيد احلياة عند انتهاء مدة الت�أمني ي�صرف مبلغ الت�أمني
بالكامل م�ضافا �إليه الأرباح التى قامت ال�شركة بتوزيعها وحتديدها خالل مدة الت�أمني .علما
ب�أن االرباح يتم ح�سابها على كامل مبلغ الت�أمني ولي�س االق�ساط املدفوعة.
 )2فى حالة وفاة �أحد امل�ؤمن عليهما قبل انتهاء مدة الت�أمني ي�صرف مبلغ الت�أمني �إلى الطرف
الآخر م�ضافا �إليه الأرباح التى قامت ال�شركة بتوزيعها حتى تاريخ الوفاة.
 )3فى حالة وف��اة امل�ؤمن عليهما معا فى �آن واح��د قبل انتهاء مدة الت�أمني ي�صرف مبلغ الت�أمني
للم�ستفيدين املذكورين بالعقد بالإ�ضافة الى االرباح امل�ستحقة حتى تاريخ الوفاة.
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4

وثيقة م�صر -حماية وا�ستثمار

 )1فى حالة البقاء على قيد احلياة حتى تاريخ اال�ستحقاق يدفع مبلغ الت�أمني بالإ�ضافة �إلى الأرب��اح امل�ستحقة علما ب�أن االرب��اح يتم
ح�سابها على كامل مبلغ الت�أمني ولي�س االق�ساط املدفوعة.
 )2فى حالة الوفاة الطبيعية خالل مدة الت�أمني يدفع مبلغ الت�أمني بالإ�ضافة �إلى الأرباح امل�ستحقة حتى تاريخ الوفاة.
 )3فى حالة الوفاة بحادث خالل مدة الت�أمني يدفع مبلغ الت�أمني م�ضاعف بالإ�ضافة �إلى جمموع الأرباح امل�ستحقة حتى تاريخ الوفاة.
� )4إمكانية �صرف معا�ش �سنوى ملدى حياة امل�ؤمن عليه فى تاريخ الإ�ستحقاق.
 )5ت�شرتك فى �سحبني كل عام فى � 25أبريل � 25 ،أكتوبر للفوز بكامل مبلغ الت�أمني وت�ستمر الوثيقة الرابحة فى ال�سحوبات التالية
التى تتم خالل مدة الت�أمني ب�شرط اال�ستمرار فى �سداد الأق�ساط.

5

وثيقة م�صر – عمرة

 )1فى حال بقاء امل�ؤمن عليه على قيد احلياة يدفع مبلغ الت�أمني وقدره ( 15000خم�سة ع�شر
الف جنيه) يف نهاية مدة الت�أمني ( ع�شرة �سنوات ) ليقوم امل�ؤمن عليه بنف�سه ب�آداء املنا�سك
ح�سب رغبته وبذلك ينتهي الت�أمني.
 )2فى حال وفاة امل�ؤمن عليه خالل مدة الت�أمني ( ع�شرة �سنوات ) وقبل تاريخ �إ�ستحقاق الوثيقة
يكون للم�ستفيد احلق فى زيارة �إلى الأرا�ضى املقد�سة لآداء املنا�سك وتتحمل ال�شركة تكلفة
الزيارة بالكامل وبحد �أق�صى مبلغ ت�أمني الوثيقة  ( 15000خم�سة ع�شر الف جنيه) وتقوم
ال�شركة باتخاذ كافة الإجراءات الالزمة للزيارة فى حتديد التوقيتات �أو �شركة ال�سياحة املنظمة.

6

وثيقة م�صر – حج وعمرة

 )1فى حال بقاء امل�ؤمن عليه على قيد احلياة يدفع مبلغ الت�أمني وقدره ( 50000خم�سون الف جنيه)
يف نهاية مدة الت�أمني ( ع�شرة �سنوات ) ليقوم امل�ؤمن عليه بنف�سه ب�آداء املنا�سك ح�سب رغبته
وبذلك ينتهي الت�أمني.
 )2فى حال وفاة امل�ؤمن عليه خالل مدة الت�أمني (ع�شرة �سنوات) وقبل تاريخ �إ�ستحقاق الوثيقة يكون
للم�ستفيد احلق فى زيارة �إلى الأرا�ضى املقد�سة لآداء املنا�سك وتتحمل ال�شركة تكلفة الزيارة
بالكامل وبحد �أق�صى مبلغ ت�أمني الوثيقة ( 50000خم�سون الف جنيه) وتقوم ال�شركة باحتاذ
كافة الإجراءات الالزمة للزيارة فى حتديد التوقيتات �أو �شركة ال�سياحة املنظمة.

7

وثيقة م�صر – للحج املتميز

 )1فى حال بقاء امل�ؤمن عليه على قيد احلياة يدفع مبلغ الت�أمني وق��دره ( 100000مائة الف
جنيه) فى نهاية مدة الت�أمني (ع�شرة �سنوات ) ليقوم امل�ؤمن عليه بنف�سه ب�آداء املنا�سك ح�سب رغبته
وبذلك ينتهي الت�أمني.
 )2فى حال وفاة امل�ؤمن عليه خالل مدة الت�أمني ( ع�شرة �سنوات ) وقبل تاريخ �إ�ستحقاق الوثيقة
يكون للم�ستفيد احلق فى زيارة �إلى الأرا�ضى املقد�سة لآداء املنا�سك وتتحمل ال�شركة تكلفة الزيارة
بالكامل وبحد �أق�صى مبلغ ت�أمني الوثيقة ( 100000مائة الف جنيه) وتقوم ال�شركة باحتاذ كافة
الإجراءات الالزمة للزيارة فى حتديد التوقيتات �أو �شركة ال�سياحة املنظمة.
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8

وثيقة م�صر -معا�ش

 .1فى حالة البقاء على قيد احلياة حتى تاريخ املعا�ش :
يدفع معا�ش �شهرى ابتداء من �آخر ال�شهر التالى لتاريخ بلوغ �سن املعا�ش وملدى حياة
امل�ؤمن عليه وبحد �أدنى خم�سة ع�شر �سنة .
 .2فى حالة الوفاة قبل بلوغ �سن املعا�ش يدفع الآتى :
 يدفع فوراً قيمة معا�ش اثنى ع�شر �شهراً دفعه واحدة. يدفع معا�ش �شهرى ابتداء من ال�شهر التالى لل�شهر الذى حدث به الوفاة حتى نهايةمدة الت�أمني وبحد �أدنى خم�سة ع�شر �سنة.

9

وثيقة م�صر -معا�ش ()Plus

10

 .1فى حالة البقاء على قيد احلياة حتى تاريخ املعا�ش :ي�صرف معا�شا �شهريا م�ضمونا يتزايد
�سنويا بن�سبة  % 5زيادة ب�سيطة وملدة �15سنة بعد �سن املعا�ش ويتزايد �سنويا بن�سبة ب�سيطه 5
 %لي�صبح  % 170فى ال�سنة اخلام�سة ع�شر ثم ي�ستمر �صرف معا�ش �شهرى ثابت من �أول
ال�سنة ال�ساد�سة ع�شر قدره  % 170من قيمة �أول معا�ش وذلك ملدى احلياة.
 .2فى حالة الوفاة قبل بلوغ �سن املعا�ش يدفع الآتى :
 فوراً قيمة معا�ش اثنى ع�شر �شهراً دفعه واحدة. معا�ش �شهرى �إبتداء من ال�شهر التالى لل�شهر ال��ذى حدث به الوفاة حتى نهاية مدةالت�أمني وبحد �أدنى خم�سة ع�شر �سنة.

وثيقة م�صر -حماية

يدفع مبلغ الت�أمني فى حالة الوفاة خالل مدة الت�أمني فقط لذلك يتميز هذا النوع
من التامني بانخفا�ض �سعره و احلد الأدن��ى ل�سن امل�ؤمن عليه عند بدء الت�أمني 20
�سنه والأق�صى � 69سنه كما ان احلد االدنى ملدة التامني �سنةواحده و االق�صى � 30سنة.

11

وثيقة م�صر -حماية ()Plus

هذا النوع من الت�أمني للمقرت�ضني من البنوك حيث
تتعهد ال�شركة للبنك ب�سداد ر�صيد القر�ض امل�ستحق
له دفعة واحدة عند الوفاة ال قدر اهلل خالل مدة �سداد القر�ض .
يجوز بناء على طلب املتعاقد تغطيه خطر الإ�صابة بعجز كلى م�ستدمي مبقت�ضى ملحق خا�ص
طبقاً لل�شروط واال�سعار املعمول بها فى ال�شركة.

12

وثيقة م�صر  -الثالثية

 .1فى حالة بقاء امل�ؤمن علية على قيد احلياة حتى تاريخ ا�ستحقاق الوثيقة يدفع :
 lربع مبلغ الت�أمني فى نهاية ثلث مدة الت�أمني .
 lربع مبلغ الت�أمني فى نهاية ثلثى مدة الت�أمني .
 lن�صف مبلغ الت�أمني فى نهاية مدة الت�أمني .
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 .2فى حالة الوفاة خالل مدة الت�أمني :ي�صرف مبلغ الت�أمني بالكامل ب�صرف النظر عن الدفعات التى �سبق �صرفها .
 .3ي�شرتك هذا الت�أميـن فى الأرباح التى تقـوم ال�شركة بتوزيعهـا �سنوياً على هذا النوع من الت�أمني ويعلى ن�صيب كل وثيقة فى الأرباح
على مبلغ الدفعة الأخرية امل�ستحقة فى حالة البقاء على قيد احلياة �أو على مبلغ الت�أمني امل�ستحق فى حالة الوفاة .

13

وثيقة م�صر  -االلفية

14

وثيقة م�صر – املعلم

 .1فى حالة بقاء امل�ؤمن عليه على قيد احلياة حتى تاريخ اال�ستحقاق :
 ي�صرف مبلغ الت�أمني. ي�صرف �أرباح �سنوية م�ضمونة بواقع  40جنيه لكل  2000جنيه. ي�صرف �أرباح �إ�ضافية من فائ�ض الأرباح الذى حتققه ال�شركة من هذا النوع. .2فى حالة الوفاة خالل مدة الت�أمني :
 ي�صرف مبلغ الت�أمني فور الوفاة . ي�صرف مبلغ الت�أمني بنف�س القيمة عند نهاية مدة الت�أمني . ي�صرف �أرباح �سنوية م�ضمونة قدرها  40جنيهاً لكل مبلغ ت�أمني قدره  2000جنيه عن كل�سنة ت�أمينية كاملة الإ�شرتاك فى الت�أمني حتى تاريخ الوفاة .
 -ي�صرف �أرباح �إ�ضافية من فائ�ض الأرباح الذى حتققه ال�شركة من هذا النوع حت�سب فى تاريخ الوفاة.

ت�ضمن ال�شركة ما يلى :
 )1فى حالة البقاء على قيد احلياة حتى تاريخ اال�ستحقاق يدفع مبلغ الت�أمني بالإ�ضافة �إلى جمموع
الأرباح امل�ستحقة.
 )2فى حالة الوفاة الطبيعية للم�ؤمن عليه خالل مدة الت�أمني يدفع مبلغ الت�أمني بالإ�ضافة �إلى
جمموع الأرباح حتى تاريخ الوفاة.
 )3فى حالة وفاة امل�ؤمن عليه بحادث خالل مدة الت�أمني يدفع �ضعف مبلغ الت�أمني بالإ�ضافة �إلى
جمموع الأرباح حتى تاريخ الوفاة.
 )4فى حالة اال�ستغناء عن اخلدمة نتيجة عجز كامل م�ستدمي يدفع مبلغ الت�أمني والأرباح امل�ستحقة
فى تاريخ الإ�صابة.
 )5ت�شرتك فى �سحبني كل عام للفوز بكامل مبلغ الت�أمني وت�ستمر الوثيقة الرابحة فى ال�سحوبات
التى تتم خالل مدة الت�أمني ب�شرط اال�ستمرار فى �سداد الأق�ساط.

ثاني ًا  -الت�أمني اجلماعى

تعترب �شركة م�صر لت�أمينات احلياة �أكرب �شركة ت�أمني حياة فى م�صر وال�شرق الأو�سط فهى رائدة فى ت�أمينات احلياة اجلماعية مبا لديها
من خربات فنيه وقدره عالية على الوفاء بالتزاماتها وما لديها من حمفظة متنوعه وفى مقدمتها جميع اجلهات ال�سيادية بالدولة وكربى
�شركات القطاع العام واخلا�ص ويعترب الت�أمني اجلماعى من �أهم فروع ت�أمينات احلياة ب�شركة م�صر لت�أمينات احلياة وذلك للمزايا التالية :
 يلبى احتياجات �صاحب العمل و العاملني لديه من الت�أمني. توفري راحه البال و االمان مل�ستقبل العاملني و عائلتهم. احلفاظ على العاملني املتميزين و زيادة والئهم ل�صاحب العمل. زيادة اال�ستقرار فى العمل و بالتايل زيادة الربحيه.خدمات ت�أمينية كبرية بتكلفة اقت�صادية ب�سيطة بالإ�ضافة �أن اق�ساط الت�أمني اجلماعى معفاه من ال�ضرائب التى ي�سددها �صاحب العمل.وتربم �شركة م�صر لت�أمينات احلياة العديد من التعاقدات مع امل�ؤ�س�سات والهيئات لتغطيىة االحتياجات الت�أمينية ومنها:
 - 1تغطيه ت�أمينيه حال الوفاة (الت�أمني امل�ؤقت)

يقوم ب�إجراء هذا النوع من الت�أمني �أ�صحاب الأعمال على حياة العاملني لديه ل�ضمان دفع مبلغ معني عند وفاة �أحد العاملني �أثناء مدة
اخلدمة كجزء من مكاف�أة ترك اخلدمة لكى يزيد �إ�ستقرار العاملني ويقبلون على العمل بجد ون�شاط فيزيد الإنتاج بذلك ويتم الت�أمني
فى هذه احلالة بك�شف طبى او بدون ك�شف طبى او ب�إقرار �صحى طبقاً لظروف العقد ( عدد العاملني – مبلغ الت�أمني  ).....-وح�سب
قواعد القبول املعمول بها فى �شركة الت�أمني .ويغطى هذا النوع من الت�أمني حاالت الوفاة والعجز والوفاة بحادث كما ان للعميل احلق
فى اال�شرتك فى الفائ�ض ح�سب القواعد املعمول بها فى ال�شركة .
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 - 2تغطيه ت�أمني ل�ضمان �سداد القرو�ض البنكيه و التمويل العقارى

عقد الت�أمني امل�ؤقت املتناق�ص عبارة عن عقد ت�أمني م�ؤقت مببالغ ت�أمني متناق�صة ومبوجبه تلتزم �شركة الت�أمني نظري ق�سط ب�سيط
بدفع مبلغ الت�أمني املتبقى (ر�صيد القر�ض) فى حالة وفاة امل�ؤمن عليه خالل مدة الت�أمني .وهذا النوع من الت�أمني �شائع الإ�ستعمال
فى حالة القرو�ض التى ت�سدد على دفعات فى خالل مدة معينة والتى ت�ستخدم فى التمويل العقارى كما هو احلال فى �شركات التمويل
العقارى وكذلك البنوك �أو ت�ستخدم لأغرا�ض �أخرى ك�شراء �سيارات �أو �سلع معمرة �أو قر�ض �شخ�صى بالتق�سيط ف�إذا توفى املدين (امل�ؤمن
عليه) قبل نهاية مدة �سداد الدين وهى مدة الت�أمني تدفع �شركة الت�أمني �إلى الدائن املبلغ املتبقى من الدين .
 - 3تغطيه االدخار والتقاعد

يقوم ب�إجراء هذا الت�أمني عادة �أ�صحاب الأعمال لتغطية مكاف�أة ترك اخلدمة وت�صدر تلك العقود عادة مع الوفاة والعجز الكامل امل�ستدمي
واحلادث .ومبقت�ضاه يتم دفع مبلغ الت�أمني لكل �شخ�ص ي�شمله العقد عند بلوغ امل�ؤمن عليه �سن التقاعد وذلك ح�سب �شروطه.

 - 4ت�أمني جماعى خمتلط مع اال�شرتاك فى االرباح

هذا النوع من الت�أمني يغطى حاالت الوفاة والعجز الكامل امل�ستدمي �أو الوفاة بحادث قبل انتهاء مدة الت�أمني �أو بانتهاء مدة الت�أمني �أو
بلوغ امل�ؤمن عليه �سن التقاعد حيث تقوم ال�شركة ب�صرف مبلغ الت�أمني بالإ�ضافة �إلى االرباح املعاله ح�سب القواعد املعمول بها فى ال�شركة.
 - 5تغطيه ت�أمني ل�صرف معا�ش تكميلى حال الوفاة �أو التقاعد

ويعترب هذا العقد من �أحدث برامج املعا�ش املوجودة ب�سوق الت�أمني امل�صري والذى يهدف �إلى تعوي�ض انخفا�ض قيمة املعا�ش عن متو�سط
الدخل قبل املعا�ش �إعطاء احلرية ل�صاحب املعا�ش الذي يتعاقد يف برنامج املعا�ش التكميلي يف اختيار �سن املعا�ش املنا�سب .وحتديد قيمة
املعا�ش ال�شهري الذي يح�صل عليه امل�شرتك م�سبقاً مبعرفته عند بدء التعاقد ومبقت�ضى هذا العقد يتم دفع معا�ش �شهرى فى حالة
البقاء على قيد احلياة عند بلوغ �سن الإ�ستحقاق ي�صرف له املعا�ش ال�شهرى الذى يحدده مدى احلياة وبحد �أدنى � 15سنة ,فى حالة
الوفاة قبل بلوغه �سن الأ�ستحقاق ي�صرف للورثة دفعة فورية من املعا�ش ال�شهري فور تاريخ الوفاةو معا�ش �شهرى �إعتباراً من ال�شهر
التالى لتاريخ الوفاة وحتى تاريخ الأ�ستحقاق وبحد �أدنى لل�صرف � 15سنة وميكن للمتعاقد تخفي�ض عدد ال�سنوات التي ي�ؤدي فيها
املعا�ش وبالتايل �ستنخف�ض قيمة الأق�ساط امل�ستحقة على املتعاقد.

ثالث ًا  :الت�أمني ال�صحى

وتقدم ال�شركة لعمالئها خدماتها املتميزة فى جمال الت�أمني ال�صحي من خالل وثائق الت�أمني ال�صحي للمجموعات و�أ�سرهم والأفراد
وذلك لتغطية تكلفة عالج الأمرا�ض والإ�صابات التى يتعر�ض لها امل�ؤمن عليه خالل فرتة الت�أمني منها :
 - 1وثيقة الت�أمني ال�صحي اجلماعية

والغر�ض منها توفري برامج ت�أمني �صحي متكاملة للعاملني باملن�ش�آت االقت�صادية و التجارية و ال�صناعية املختلفة ب�أ�سعار منا�سبة ملواجهة
نفقات العالج ال�صحى املرتفعة حيث �أ�صبحت ميزة العالج الطبي من �أهم املزايا العينية التى يقدمها �صاحب العمل ملوظفيه وميكن
تلخي�ص مزايا الت�أمني ال�صحي اجلماعية التى يربمهـا �صاحب العمل ل�صالح العاملني لديه على الوجه الآتى :
متنح العاملني تغطية ت�أمينية تتيح لهم حق العالج واالدوية بدون �أن يتحملوا �أية �أعباء مالية .و قد متتد التغطية الت�أمينية لت�صل
الى ا�سر العاملني مما يوفر للعاملني خدمة �صحية متكاملة مع حتمل اعباء منخف�ضة لال�سرة ككل و �إيجاد عالقة طيبة ح�سنة بني
�صاحب العمـل وموظفيه تكون حافزاً لهم على بذل جمهود �أكرب فى خدمة ال�ؤ�س�سة التي يعملون بها و �شعور العاملني بالطم�أنينة.
 - 2وثيقة الت�أمني ال�صحي الفردية

وتهدف هذه الوثيقة �إلى توفري برامج ت�أمني �صحي تنا�سب كل الفئات و الأعمار و الدخول بغر�ض رفع تكاليف العالج ال�صحى عن كاهل
الفرد و الأ�سرة فى ظل االرتفاع املتزايد يف �أ�سعار اخلدمات الطبية املختلفة حيث حتمى هذه الوثيقة الأ�سرة من الأزمات املالية النا�شئة
عن تعر�ض �أحد �أفرادها للإ�صابة ب�أى من الأمرا�ض املزمنة �أو احلرجة و كذا تكاليف العمليات اجلراحية وغريها من النفقات الطبية
عرب �شبكة طبية ممتدة على م�ستوى اجلمهورية ومن التغطيات :
�أوال :التغطيات الت�أمينية الأ�سا�سية وت�شمل
تغطية نفقات العمليات اجلراحية
تغطية نفقات العالج داخل امل�ست�شفيات				
تغطية نفقات الك�شوفات الطبية لدي اال�ست�شاريني و الأخ�صائيني
تغطية نفقات الأدوية اخلا�صة بالأمرا�ض العادية  /الأمرا�ض املزمنة
تغطية نفقات الأ�شعات الطبية بجميع �أنواعها
					
تغطية نفقات التحاليل الطبية
تعطية نفقات امل�ستلزمات الطبية
تغطية نفقات العالج الطبيعي					
تغطية نفقات عالج احلاالت الطارئة و احلوادث
ثانيا  :التغطيات الت�أمينية الإ�ضافية وت�شمل :
تغطية نفقات احلمل وتغطية نفقات عالج الأ�سنان
			
تغطية نفقات النظارات الطبية
تغطية نفقات متابعة احلمل و الوالدة
			
الوالدة ( الطبيعية  /القي�صرية )
تغطيات نفقات الإجها�ض القانونى
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التقرير السنوى 2016 - 2015

أهم المؤشرات المالية لعام 2016/2015
األقســــــــاط
بلغت �إجمالى االق�ساط يف  2016/06/30مبلغ  2,805مليار جنيه مقابل  2.602مليار جنيه يف  2015/06/30بزيادة قدرها 203
مليون جنيه مبعدل منو قدره .% 8

واجلدول التايل يو�ضح حجم االق�ساط وتطورها مقارنة بالعام ال�سابق :
(املبالغ بالألف جنيه)
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1,368,734

1,344,004

% -2

30,315

46,471

% 53

2,602,216

2,805,324

%8

�صح ــي
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التامين الجديدة المصدرة:
مبالغ

2015/2014

2014

2805324
اﻻﻗﺴﺎط

á«æL ¿ƒ«∏ŸÉH

100000

150000

0.5
0.0

2015

2016

120000
90000

40000
2015/2014
20000

82503

78833

80000
2256360
60000

1.0

امل�صدرة ( الفردية واجلماعية)
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المطالبـــــات:
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 قطاع ال�صناعات املعدنية			
 قطاع ال�سياحة القطاع الطبى والعالجى		
 قطاع االدارة واخلدمات قطاع البرتول			
 -قطاع الأغذية
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القوائم المالية ل�شركة م�صر لت�أمينات الحياة للعام المالى المنتهى فى 2016/6/30
امليزانية العمومية
2016/6/30

البــيـــــــان
الأ�صـــــول
النقدية بال�صندوق ولدى البنوك
اال�ستثمارات
اال�ستثمارات املالية
ودائع ثابتة بالبنوك
�أذون اخلزانة والأوراق املالية احلكومية القابلة للخ�صم
الأوراق املالية بغر�ض املتاجرة
الأوراق املالية املتاحة للبيع
قرو�ض
الأوراق املالية املحتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق
�إجماىل اال�ستثمارات املالية
اال�ستثمارات العقارية
�إجماىل اال�ستثمارات
مدينو عمليات الت�أمني
�شركات الت�أمني و�إعادة الت�أمني
مدينون و�أر�صدة مدينة �أخرى
�أ�صول ثابتة
�إجماىل الأ�صـــــول
االلتزامات وحقوق امل�ساهمني
حقوق حملة الوثائق
املخ�ص�صات الفنية لت�أمينات اال�شخا�ص وتكوين االموال
�إجماىل حقوق حملة الوثائق
�شركات الت�أمني و�إعادة الت�أمني
دائنون و�أر�صدة دائنة �أخرى
املخ�ص�صات االخرى
اجماىل االلتزامات
التزامات طويلة الأجل التزامات ال�ضريبة امل�ؤجلة
حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال املدفوع
االحتياطيات
اخل�سائر املرحلة
فروق �إعادة تقييم �أوراق مالية متاحة للبيع
�أرباح العام قبل التوزيع (�أرباح الفرتة)
�إجماىل حقوق امل�ساهمني مت�ضمنة �أرباح العام
�إجماىل االلتزامات وحقوق امل�ساهمني

جنيه

2015/6/30

جنيه

62,607,575

87,448,590

4,297,313,776
8,723,201,144
_
3,493,864,419
467,895,459
1,077,117,354
18,059,392,152
12,762,912
18,072,155,064
271,381,790
18,396,939
963,711,421
40,466,4 15
19,428,719,205

4,214,362,452
8,391,922,278
_
3,919,172,304
445,048,764
312,066,873
17,282,608,672
15,500,885
17,298,109,557
137,417,674
74,983,937
952,520,386
51,064,334
18,601,544,478

17,185,756,224
17,185,756,224
48,345,918
550,514,744
62,663,739
17,847,280,625
3,415,021

16,145,363,537
16,145,363,537
128,171,253
493,394,602
130,969,770
16,897,899,161
2,099,000

1,000,000,000
170,126,556
)(-4,243,625
)(-40,390,635
452,531,263
1,578,023,559
19,428,719,205

1,000,000,000
55,028,434
)(-48,919,660
317,951,633
377.485.910
1,701,546,317
18,601,544,478

قائمة الدخل التف�صيلية

البــيـــــــان
فائ�ض (عجز) الن�شاط الت�أمينى:
ت�أمينات الأ�شخا�ص وتكوين الأموال
الإجماىل
�صافى الدخل من اال�ستثمارات غري املخ�ص�صة
�إيرادات متنوعة
الإجماىل
�إهالك الأ�صول الثابتة غري املخ�ص�صة
خ�سائر ا�ضمحالل متاحة للبيع
خم�ص�صات ديون م�شكوك يف حت�صيلها
خم�ص�صات �أخرى
م�صروفات متنوعة
ال�ضريبة امل�ؤجلة
�صافى الربح (اخل�سارة) قبل البنود غري العادية

2016/6/30

2015/6/30

185,832,616
185,832,616
49,616,883
267,966,518
503,416,016
16,978,839
28,874,474
1,671,291
2,044,130
–
1,316,021
452,531,263

214,303,957
214,303,957
304,255,661
62,981,790
581,541,409
11,417,784
75,076,470
9,606,309
95,855,935
10,000,000
2,099,000
377,485,910

جنيه

جنيه
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قائمة �إيرادات وم�صروفات ت�أمينات الأ�شخا�ص
2016/6/30

2015/6/30

جنيه

جنيه

2,803,971,708

2,601,156,927

1,352,599

1,058,967

2,805,324,307

2,602,215,893

104,140,584

97,069,363

2,701,183,723

2,505,146,530

16,097,144,864

15,040,934,904

17,007,283,928

15,976,108,441

28,819,198

24,705,475

1,673,321,819

1,554,937,021

15,821,696

16,524,777

3,509,007,372

3,166,140,266

2,409,458,335

2,120,973,975

1,321,979

1,558,788

2,410,780,314

2,122,532,762

96,618,697

99,306,668

2,314,161,617

2,023,226,094

178,472,296

169,255,096

170,040,002

144,866,797

106,855,585

87,038,918

312,571

341,892

519,411,358

471,634,866

626,579,514

559,015,676

373,848,258

345,033,852

153,072

172,389

-

-

3,323,174,756

2,951,836,309

185,832,616

214,303,957

البــيـــــــان
االيــــــــرادات
االق�ساط املبا�شرة
�أق�ساط �أعادة الت�أمني الوارد
اجماىل االق�ساط
�أق�ساط اعادة الت�أمني ال�صادر
�صافى االق�ساط
التغري فى قيمه االحتياطى احل�سابى :
االحتياطى احل�سابى فى �أول املدة
االحتياطى احل�سابى فى �أخر املدة
عموالت عمليات اعادة الت�أمني ال�صادر
�صافى الدخل من اال�ستثمارات املخ�ص�صه
ايرادات �أخرى مبا�شرة
اجماىل االيرادات
امل�صروفات :
املطالبات امل�سدده عن العمليات املبا�شرة
املطالبات امل�سددة عن عمليات اعادة الت�أمني الوارد
اجماىل املطـالبات
املطالبات امل�سرتدة عن عمليات اعادة الت�أمني ال�صادر
�صافى املطـالبات
التغري فى قيمة خم�ص�ص املطالبات حتت الت�سديد :
خم�ص�ص املطالبات حتت الت�سديد فى �أخر املدة
خم�ص�ص املطالبات حتت الت�سديد فى �أول املدة
عموالت مبا�شرة
عموالت عمليات �إعادة الت�أمني الوارد
تكاليــف االنت ـ ــاج
�إجماىل العموالت وتكاليف االنتاج
م�صروفات عموميه واداريه
املخ�ص�صات املكونه لال�ستثمارات املخ�ص�صه
املخ�ص�صات بخالف خم�ص�صات اال�ستثمار
اجماىل امل�صروفات
فائ�ض(عجز)ن�شاط ت�أمينات اال�شخا�ص -مرحل لقائمة الدخل
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معلومات االتصال
المركز الرئيسى
 15ق�صر النيل – و�سط البلد – القاهرة
تليفون  02 - 25753333 :فاك�س 02-25792570 :
اخلط ال�ساخن 19446 :

املوقع االليكرتونى www.misrlife.com :
الربيد االليكرتونى info@misrLife.com :
منطقة القاهرة الكبرى:

منطقة شمال ووسط قبلى

 41ق�صر النيل – و�سط البلد – القاهرة
تليفون 02 -25801340 :
فاك�س 02-25769962 :

�شارع طه ح�سني� -أر�ض �سلطان –املنيا
تليفون 086 - 2336709 :
فاك�س 086 - 2336626 :

منطقة االسكندرية

منطقة جنوب قبلى

 33النبى دانيال – اال�سكندرية
تليفون 03 -3902018 :
فاك�س 03 -3936395 :

64عمارة م�صر للت�أمني -طريق ا�سيوط� -سوهاج
تليفون 093 - 2310598 :
فاك�س 093 - 2323954 - 093 - 2326096 :

منطقة شرق الدلتا

منطقة القناة وسيناء

� 8شارع اجلي�ش –برج املحافظة – املن�صورة
تليفون 050 - 2311417 :
فاك�س 050-2315099 :

� 1شارع البالجات – عمارة برج الثالثني – اال�سماعيلية
تليفون 064 - 3920247 :
فاك�س 064 - 3919034 :

منطقة وسط وغرب الدلتا

� 255شارع اجلالء – طنطا
تليفون 040 - 4426213 :
فاك�س 040 - 3326211 :
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أصول  -تطوير  -إدارة

التقريــر السنــوى

2016 - 2015

مجلس اإلدارة

ال�سيد الأ�ستاذ /حممد ح�سن حنفى
رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب

ال�سيدة املهند�سة  /فتحية عبد ال�ستار �شتيوي
ع�ضو جمل�س �إدارة متفرغ لل�شئون الفنية

ال�سيد الأ�ستاذ  /عبد الوهاب عبد املنعم عبد الوهاب
ع�ضو جمل�س �إدارة متفرغ لل�شئون املالية واالدارية

اال�ستاذ الدكتور � /شريف عرفات عطيفة
ع�ضو جمل�س �إدارة غري متفرغ

ال�سيد املهند�س � /أحمد ال�سيد عو�ض
ع�ضو جمل�س �إدارة منتخب

ال�سيد الأ�ستاذ  /على عبد الرحمن عبد الفتاح
ع�ضو جمل�س �إدارة منتخب

ال�سيد املهند�س � /أكرم �إ�سماعيل حممد
ع�ضو جمل�س �إدارة منتخب

كلـمــة رئيس مجلس االدارة
توا�صل ال�شركة م�سريتها من جناح الى جناح وت�ستمر منظومة التكامل والتعاون بني ا�سرة العاملني وقيادات ال�شركة
مت�ضامنني معا لتقدمي اف�ضل خدمة لعمالئها وحتقيق اف�ضل عائد وقيمة لأ�صولها اململوكة للدولة.
وتعتمد ال�شركة على خطة وا�ضحة ت�شمل تفعيل الفكر اال�ستثماري فيما متلكه من ا�صول عقارية  ،كما توا�صل
جهودها لال�ستحواذ على ا�صول جديدة وزيادة حمفظتها العقارية لتتمكن من موا�صلة املناف�سة يف ال�سوق العقاري
ك�إحدى ال�شركات العقارية الكربى التي تبا�شر كافة الأن�شطة العقارية.

و خالل العام املايل  2016-2015حققت ال�شركة عديداً من االجنازات من �أهمها:
● م�شروع املول التجارى بالتجمع اخلام�س مت االنتهاء من الهيكل اخلر�ساين واملباين مل�شروع �إن�شاء مول جتارى
�إداري وجممع �سينمات بالتجمع اخلام�س – القاهرة اجلديدة  ،على م�ساحة  21600م ، 2ومت ا�سناد اعمال الت�شطيبات الى
�شركة املقاولون العرب التي ت�سلمت املوقع وبد�أت يف التنفيذ ,بتكلفة ا�ستثمارية ت�صل �إلى  170مليون جنيه  ،وجاري طرح
املول على �شركات االدارة و الت�سويق املتخ�ص�صة من خالل مناق�صة عامة .
● م�شروع منطقة اخلدمات املتكاملة بالتجمع اخلام�س مت االنتهاء من تنفيذ احل�ضانة ( ومت ت�أجريها )  ،ومت
تنفيذ امل�سجد وافتتاحه القامة ال�صالة فيه  ،ومت االنتهاء من تنفيذ الوحدة ال�صحية .
● م�شروع املنيا مت االنتهاء من املرحلة االولى والتي ت�شمل اعمال اال�سا�سات والهيكل اخلر�ساين حتى �سقف الدور
االر�ضي ،كما بد�أ تنفيذ املرحلة الثانية واخلا�صة بالت�شطيبات واالعمال الكهربائية الن�شاء مبنى جتاري �سكني بالقطعتني
رقمي  399و  402التي تطل على كورني�ش النيل بواجهة بطول  30م وم�ساحتها  1420م. 2
● زهراء املعادي جاري ا�ستخراج الرتخي�ص مل�شروع ان�شاء ثالث مباين �سكنية على م�ساحة  3830م 2بزهراء املعادي
بتكلفة للم�شروع تتجاوز  105مليون جنيه و�سوف يتم ت�سويق وحدات امل�شروع اثناء التنفيذ.
● م�شروع �أر�ض الهرم  -االوبرج جاري ا�ستخراج الرتاخي�ص مل�شروع �سكني اداري مب�ساحة  5804م 2وواجهة تطل
على �شارع الهرم بطول  50م  ،وتكلفة امل�شروع تتجاوز  100مليون جنيه  ،و�سيتم ت�سويق وحدات امل�شروع اثناء التنفيذ.
● �شراكة ا�ستثمارية ت�سعي ال�شركة للتحالف مع بع�ض الكيانات العقارية الكبرية �سواء حملية �أو خارجية للم�شاركة
علي بع�ض قطع الأرا�ضي املتميزة لدي ال�شركة �سواء قطعة الأر�ض اململوكة لل�شركة يف �شارع ق�صر النيل مب�سطح 5200
م 2لبناء م�شروع جتاري � -إداري عليها  ،وكذا قطعة الأر�ض الكائنة بكورني�ش النيل برو�ض الفرج مب�سطح  3687م2
لإقامة مبنى ( اداري � -سكني  -فندقي ) بارتفاع 142م  ،و قد انتهت ال�شركة من �إعداد درا�سات اجلدوى الالزمة
لهذين امل�شروعني.
● عقارات تاريخية ال�شركة م�ستمرة يف القيام بدورها الوطني يف امل�ساهمة يف م�شروع تطوير منطقة و�سط البلد
ب�صيانة وتطوير ورفع كفاءة العقارات ذات الطراز املعماري املتميز ملك ال�شركة .
وعلى �صعيد الأرقام حققت ال�شركة نتائج �أعمال متميزة حيث بلغ جمموع �إيرادات الن�شاط يف العام املايل املنتهي يف
 329.6 ( 2016/6/30مليون جنيه ) واجمايل ا�ستثمارات بلغت  669.8مليون جنيه  ،مبعدل منو  % 7.5وحققت �صايف
ارباح بلغت  131.26مليون جنيه .

وختاما  ..اتوجه بال�شكر والتقدير والعرفان الى جميع ال�سادة العمالء وا�سرة العاملني بال�شركة  ،والى �شركة
م�صر القاب�ضة للتامني ووزارة قطاع االعمال العام �شركائنا يف كل جناح حتققه ال�شركة .

رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب
حممد ح�سن حنفي
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التعريف بالشركة
l

ت�أ�سـ�ست �شركة م�صر لإدارة الأ�صول العقارية ك�شركة تابعة ل�شركة م�صر القاب�ضة للت�أمني
�سنة  2007خا�ضعة لأحكام القانون رقم  203ل�سنة  1991ب�ش�أن �شركات قطاع الأعمال
العام والئحته التنفيذية.

l

مت �إن�شاء ال�شركة بهدف �إدارة املحفظ ــة العقارية لقطاع الت�أمني وغريه و�صيانتها على نحو
يحقق احلفاظ عليها ويعظم قيمتها وعوائدها نظرا لطبيعة ن�شاطها املختلف عن ن�شاط
�شركات الت�أمني

الشركة فى سطور:

 غر�ض ال�شركة �إدارة وبيع وا�ستئجار وت�أجير و�إن�شاء و�صيانة العقارات على اختالف �أنواعها وعموماً كافة اال�ستثمارات فى الأ�صول العقارية .تمتلك ال�شركة حوالى  358عقاراً منها  184عقاراً ذات طابع معمارى متميز توالى ال�شركة وتحر�ص على �أعمال ال�صيانةالم�ستمرة لها للحفاظ على قيمتها الجمالية والمعمارية .
 تقدر �إجمالي القيمة ال�سوقية للمحفظة العقارية بالكامل بحوالي  8مليار جنيه م�صري . تمتلك ال�شركة مخزون متميز من الأرا�ضي الف�ضاء في مواقع متميزة ونـادرة .يعمل بال�شركة كوادر متخ�ص�صة ومحترفة في المجال العقاري حيث تم تجمع الخبرات الطويلة في مجال الن�شاط العقاري من�شركات الت�أمين الأربعة وكذلك الكوادر المتخ�ص�صة بال�سوق العقاري  ،وبهذا �ضمت ال�شركة نخبة من الخبرات الكبيرة في مجال
�إدارة العقارات و�صيانتها  ،وكذا الجـوانب القانونية وال�شهر العقــاري والتوثيق .
باملليون جنيه

امل�ؤ�شرات الرئي�سية لل�شركة

2015/2014

2016/2015

ر�أ�س املال املدفوع

500.0

500.0

حقوق امل�ساهمي ـ ــن (مت�ضمنة �أرباح العام)

868.1

924.7

	�إجمالى اال�ص ـ ــول

1056.3

1144.7

�إجمايل �إيرادات الن�شاط

395.0

330.0

�صافى الرب ـ ـ ـ ـ ــح

143.0

131.3
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الرؤيــــــــــــة
الوصول للمفهوم األمثل إلدارة األصول العقارية .
تحقيق النمو والربح وتعظيم العائد على االستثمار .
الحفاظ على العقارات ذات القيمة المعمارية المتميزة وتعظيم العائد منها باعتبارها ثروة قومية .

الرسالــــــــــة
تسعى الشركة الى إدارة واستثمار كافة األصول العقارية المملوكة لها أو للغير ،
وتعمل على تعظيم قيمتها من خالل فرزها وتصنيفها ورفع كفاءتها ببرامج الصيانة
الالزمة  ،كما تهدف إلى أن تهيئ بيئة عمل أفضل للعاملين  ،وأن تحقق أفضل خدمة
للعمالء وأعلى نتائج أعمال.
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مشروعات جارى تسويقها

مصر مول  -اإلسكندرية

جممع �سكني �إداري جتاري

� 57 – 55شارع �سعد زغلول بالإ�سكندرية
وحدات �سكنية و�إدارية – مركز جتارى
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مشروعات جارى تنفيذها وتسويقها
• مشروع إنشاء مركز تجارى إدارى ومجمع سينمات
بالتجمع الخامس  -القاهرة الجديدة

�أمام اجلامعه االمريكية (على م�ساحة 21600م)2
مت االنتهاء من الهيكل اخلر�سانى واملبانى للم�شروع  ،وجارى ا�ستكمال �أعمال الت�شطيبات (ب�إجمايل تكلفة  170مليون جنية)

•مشروع إنشاء مبنى تجارى سكنى على
كورنيش النيل بمحافظة المنيا

على قطعة الأر�ض رقم  402/399تق�سيم �سلطان  -كورني�ش النيل
مت االن��ت��ه��اء م��ن امل��رح��ل��ة الأول����ى وال��ت��ى ت�شمل الأ���س��ا���س��ات والهيكل
اخلر�سانى حتى ال��دور الأر���ض��ى ،وج��ارى تنفيذ املرحلة الثانية من
امل�شروع والتى ت�شمل ا�ستكمال الهيكل اخلر�سانى و�أعمال الت�شطيبات
وااللكرتوميكانيكال.
(بتكلفة �إجمالية للم�شروع  55مليون جنيه)
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القاهره الخديوية
هى عبارة عن منطقة حتتـــوى على  421عمارة تعـــود �إىل
الن�صـــف الثاين من القرن التا�ســــع ع�شـــر والن�صف االول
من القرن الع�شرين �صممها ونفذها فنانو ع�صر النه�ضة
الأوروبية وت�شكل يف جمملها ُ
وطرزها املعمارية ما ي�سمى
بالقاهـــرة اخلديــوية .

وما تبقى من بناياتها لها ق�صة تقول �سطورها �أن اخلديو �إ�سماعيل (حاكم م�صر بني  1863و)1879
كان ممث ًال لتيار من املثقفني ال�شرقيني و�أراد �أن يجعل من م�صر قطعة من �أوروبا والقاهرة جزء ًا من
باري�س  ..فكانت القاهرة اخلديوية  ..م�صرية املالمح فرن�سية التخطيط حيث ال�شوارع الأكرث ا�ستطالة
والأكرث عر�ضا وي�صل فيما بينها ميادين ف�سيحة رائعة املنظر.
ً
واحلق �أن القاهرة اخلديوية هي منوذج واقعي لثقافة م�صر قبل نحو  150عاما ،وهي ال�شـاهد على
فكرة متدين م�صر من خالل التحول على الطريقة الأوروبية وهي الفكرة التي �سادت البالد يف تلك
املرحلة التاريخيـة.
وقد �صـمم عقارات القاهرة اخلديوية نخبة من �أعظم املهند�سني املعماريني الفرن�سـيني و الأوروبيني
�أمثال (ال�شياك) الفرن�سي م�صمم العقارات اخلديوية ب�شارع عماد الدين واملهند�س (كا�ستامان)
م�صـمم العقار ال�شهري مبيدان طلعت حرب الذي ي�ضم مطعم ومقهى (جروبي) ال�شهري ،و (مار�سيل)
م�صمم النادي الدبلوما�سي ،و(ماتا�سك)
م�صمم املعبد اليهودي (�شعار ها�شاميم) ب�شارع عديل بو�سط البلد � ،أك�بر و�أفخم املعابد
اليهودية امل�صرية ..و (م��اري��و رو���س��ي) م�صمم جامع عمر مكرم مبيدان التحرير ،وكان
للمعماريني امل�صريني �أي�ض ًا دورهم مثل املهند�س م�صطفى فهمي م�صمم عقار جمعية املهند�سني
ب�شارع رم�سي�س ،و�أبو بكر خريت م�صمم عقار اخلطـوط اجلوية الفرن�سية ،ف�ض ًال عن �سيد كرمي
وحممد �شريف نعمان ،وعلي لبيب جرب وغريهم من �أعالم العمارة امل�صرية احلديثة.
يعد الرتاث املعماري للقاهرة اخلديوية بو�سط البلد قيمة معمارية فريدة ظهرت نتيجة تزاوج
معماري قاهري ـ باري�سي ،وقد مت ا�ستحداث طراز معماري جديد ذي طابع خمتلف اختالف ًا
جذري ًا عن طبيعة القاهرة الفاطمية والأيوانية واململوكية والعثمانية هو (القاهرة التاريخية)
التي متثل بالأ�سا�س مراحل متعاقبة مت�صلة من الطرز املعمارية ال�شرقية والإ�سالمية ،بحيث
�أ�صــبح طابع القاهـ ــرة اخلديــوية امتزاج ًا من العديد من الطرز الأوروبية الكال�سيكية
واجلديدة مطعمة مبفردات �أ�سا�سية للعمارة ال�شرقية لكي ي�ضفي عليها كل ذلك جمتمع ًا
ثرا ًء ال ي�ضاهى.
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جهــود الشركة للحفاظ على القاهـرة الخديوية
متتلك �شركة م�صر لإدارة الأ�صول العقارية التابعة ل�شركة م�صر القاب�ضة للت�أمني يف منطقة و�سط البلد �أكرث من  140عقار ًا منها حوايل
 72عقار ًا ( ذا طابع معماري متميز ) يعود تاريخ بنائها �إلى الن�صف الثاين للقرن التا�سع ع�شر والن�صف الأول من القرن الع�شرين جتمع بني الطرازين
الكال�سيكى وع�صر النه�ضة كما تتميز مبزجها للعمارة الأوروبية وال�شرقية مع ًا .
وحفاظا على الطابع املعماري املتميز للمنطقة وقيمة تلك العقارات فقد حر�صت �شركة م�صر القاب�ضة للت�أمني و�شركة م�صر لإدارة الأ�صول العقارية
على احلفاظ على كافة العقارات التي متتلكها يف هذه املنطقة وخا�صة العقارات ذات الطابع املعماري املتميز منها  ،و�أ�صدرت تعليماتها مبنع الت�صرف
يف �أي عقار ذا طابع معماري متميز ،كما قامت بعمل مراجعة �شاملة لتلك العقارات وما حتتاجه من �أعمال ترميم وحتديث ومراجعة كافة املرافق
واخلدمات و�إزالة �أي ت�شويهات حالية ،وكذا كافة �أعمال التطوير الالزمة التي تكفل احلفاظ على الن�سق املعماري املميز وذلك من خالل :
أوال  :خلق آليـة داخـل شـركة مصر إلدارة األصول العقارية للحفاظ عليها وتعظيم قيمتها :

حيث قامت ال�شـركة ب�إن�شاء �إدارة عامة خمت�صة بالعقارات ذات القيمة املعمارية املتميزة مكلفة ببحث كيفية احلفاظ على هذه العقارات و�صيانتها
وتعظيم قيمتها وذلك من خالل معاينة العقارات وت�صنيفها و�إعداد التقارير الهند�سية واملقاي�سات وتنفيذ الأعمال ودرا�سة وتنفيذ قرارات التنكي�س
ودرا�سة كيفية ا�ستغالل الأرا�ضي الف�ضاء املت�ضمنة لهذه العقارات  ،وتنفيذ �أعمال الرتميم وال�صيانة التي حتتاجها العقارات ب�أق�صى �سرعة للحفاظ
على قيمة هذه العقارات .
ثانيا  :التعاون مع اللجنة المشكلة من قبل رئاسة مجلس الوزراء والمشاركة مع محافظة
القاهرة والجهاز القومي للتنسيق الحضاري وشركة المقاولون العرب للحفاظ على هذه
الثروة العقارية من خالل مجلس أمناء القاهرة الخديوية :

وقد مت تنفيذ م�شروعني لرتميم العقارات يف منطقة القاهرة اخلديوية بالتعاون مع حمافظة القاهرة وهمــا :
المشــــروع األول :ترميــم ودهــان واجهــات العقارات املطلة على ميدان طلعت حرب و�شارع ق�صر النيل و�شارع الألفى وميدان م�صطفى كامل
(مت االنتهاء من امل�شروع ومت جتميل الأر�صفة والإنارة بهم).
المشروع

الثاني :تطوير القاهرة اخلديوية لواجهات العقارات املطلة على ( �شارع عماد الدين � -شارع طلعت حرب  -ميدان رم�سي�س ) تطويرا
�شامال للعقارات وال�شوارع املحيطة بهم وجتميل الأر�صفة بهم( ،مت االنتهاء من املرحلة الأولى للم�شروع وجارى �إ�ستكمال العمل
باملرحلة الثانية).

هذا بالإ�ضافة �إلى م�ساهمة �شركة م�صر لإدارة الأ�صول العقارية يف تطوير وجتديد عقارات ميدان التحرير (مت االنتهاء منه) ،وذلك لإظهار القيمة
التاريخية واحل�ضارية واملظهر اجلمالى للميدان.
ونظراً الن اجلهاز احلكومي ال ميكن �أن يعمل مبفرده للنهو�ض بهذه املنطقة فقد �شاركت �شركة م�صر القاب�ضة للت�أمني و �شـركة م�صـر لإدارة
الأ�صـول العقـارية �ضمن عدد من الكيانات الهامة داخل املجتمع من بنوك وهيئات تعمل يف املجال امل�صـريف والتمويلي بامل�سـاهمة والتعاون من اجل
تطوير القاهرة اخلديوية و�إعادتها ملا كانت عليه .
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أهم المؤشرات المالية لعام 2016/2015
�أهم م�ؤ�شرات ال�شركة للعام املايل  2016/2015مقارنة بـعام 2015/2014

املقارن

البيــــــــــــــــــــان

القيمة باملليون جنيه

فعلـــــى

2015/2014

2016/2015

معــــدل النمو %

�إيرادات الن�شاط

394.984

329.614

()%16.6

تكلفة �إيرادات الن�شاط

147.646

140.402

()%4.9

جممل الربح

247.338

189.212

()%23.5

�إيرادات �أخري

29.371

28.757

()%2.1

م�صروفات وتكاليف �أخري

79.057

46.247

()%41.5

�صافى الربح قبل ال�ضرائب

197.652

171.722

()%13.1

ال�ضريبة علي الأرباح

54.631

40.465

()%25.9

�صايف الربح بعد ال�ضرائب

143.021

131.257

()%8.2

االيرادات:
l
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رأس المال وحقوق الملكية:
l

بلغ ر�أ�س املال املدفوع  500مليون جم يف  2016/6/30كما بلغ �إجمايل حقوق
امللكية  924.657مليون جم بن�سبة  %80.78من �إجمايل الأ�صول التي تبلغ  1144.694مليون جم .

صافى الربح:
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2014

القوائم املالية ل�شركة م�صر لإدارة الأ�صول العقارية للعام املالى املنتهى فى 2016/6/30
قائمة املركز املالى
القيمة باجلنيه امل�صرى

كلى

جزئى

التكلفة

البيــــــــــــــــــــــــــــــان

ال�صافى

جممع االهالك

التكلفة

الأ�صول طويلة الأجل
�أ�صول ثابتة

1,108,688

623,966

1,732,653

11,926,533

1,608,444

13,534,977

1,073,937

1,874,951

2,948,888

4,010,167

5,776,591

9,786,758

387,378,879

59,201,642

446,580,521

375,000
11,131,330
39,500

355,500

395,000

1,214,664

1,456,721

2,671,385

18,979,930
437,238,628
94,516
54,202,585
79,050,631
329,790,671

84,401,887

414,192,558

1,402,571
286,783
162,769
90,980,945
47,093,057
90,420,455
13,970,312
_
707,455,294
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1,254,000

92,234,945

مباين و�إن�شاءات
جتهيزات مبانى ال�شركة
و�سائل نقل وانتقال
�أثاث وجتهيزات مكتبية
م�شروعات حتت التنفيذ
تكوين ا�ستثمارى
ا�ستثمارات طويلة االجل
ا�ستثمارات عقارية
ا�ستثمارات يف ا�سهم يف �شركات اخرى
ا�ستثمارات فى وثائق ا�ستثمار
ا�ستثمارات اخرى(�شا�سيهات)
ا�صول غري ملمو�سة (بال�صافى)
رخ�ص ا�ستخدام برامج ت�شغيل
قرو�ض و�أر�صدة مدينه طويلة الأجل
ا�صول �ضريبية م�ؤجلة
جمموع اال�صول طويلة االجل ()1
الأ�صول املتداولة
خمزون املخلفات واخلردة
خمزون غري تام
خمزون تام
عمالء واوراق قب�ض وح�سابات مدينه
عمالء و اوراق قب�ض (بعد خ�صم املخ�ص�ص البالغ  84401886.55جم)
ح�سابات مدينه لدى ال�شركات القاب�ضة  /التابعة /ال�شقيقة
�إيرادات م�ستحقة التح�صيل
م�صروفات مدفوعه مقدما
ح�سابات مدينة اخرى(بعد خ�صم املخ�ص�ص البالغ  1254000.32جم)
ا�ستثمارات و اوراق مالية متداولة
اذون خزانة
نقدية بالبنوك وال�صندوق
ودائع بالبنوك الجل او ب�إخطار �سابق
ح�سابات جارية بالبنوك
نقدية بال�صندوق
جمموع اال�صول املتداولة

2015/6/30

1,143,340
12,056,153
663,273
4,356,034
344,625
391,507,737
375,000
10,970,093
39,500
196,118
19,891,901
441,543,774
59,465
49,446,670
50,349,120
286,078,620
11,086,358
1,457,304
2,857,722
87,051,237

120,244,328
6,119,272
614,750,096
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القيمة باجلنيه امل�صرى

كلى

303,761
375,000
2,974,932
7,102,268
42,038,358
4,428,079
622,155
55,853,897
106,338,407
220,036,857
487,418,437
924,657,065
500,000,000
173,120,425
107,279,383
13,000,000
131,257,257
924,657,066
924,657,066

جزئى

التكلفة

البيــــــــــــــــــــــــــــــان
االلتزامات املتداولة
خم�ص�صات
خم�ص�صات ال�ضرائب املتنازع عليها
خم�ص�صات اخرى
بنوك دائنه
ح�سابات دائنة بالبنوك
موردون واوراق دفع وح�سابات دائنه
ح�سابات دائنه لل�شركات القاب�ضة  /التابعة  /ال�شقيقة
ح�سابات دائنة للم�صالح و الهيئات
دائنو التوزيعات
م�صروفات م�ستحقة ال�سداد
�إيرادات حم�صلة مقدما
�أرباح مبيعات تق�سيط اجلة (تخ�ص �أعوام الحقة)
ح�سابات دائنه اخرى
جمموع االلتزامات املتداولة
را�س املال العامل ()2
اجماىل اال�ستثمار ( )2+1ويتم متويلة على النحو التاىل :
حقوق امللكية
ر�أ�س املال املدفوع
احتياطيات
احتياطي قانوين
احتياطي نظامى
ارباح مرحلة
�صافى ربح (خ�سارة) الفرتة
اجماىل حقوق امللكية ()3
االلتزامات طويلة الأجل
قرو�ض طويلة الأجل من �شركات قاب�ضة  /تابعة � /شقيقة
جمموع االلتزامات طويلة الأجل ()4
اجمالى حقوق امللكية و االلتزامات
اجماىل متويل اال�ستثمار ()4+3

2015/6/30

375,000
3,799,184
660,770
57,657,366
59,918,746
4,388,115
697,812
46,116,159
74,474,396
248,087,548
366,662,548
808,206,322
500,000,000
173,120,425
122,085,897
13,000,000
808,206,322

808,206,322
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قائمــــــة الدخـــــــل
من 2015-7-1
حتى 2016-6-30

البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
�إيراد الن�شاط

204,415,991

�صافى مبيعات �إنتاج تام
�صافى مبيعات ب�ضائع م�شرتاه
�أرباح مبيعات تق�سيط تخ�ص العام
خدمات مباعة
�إيرادات ت�شغيل للغري
�إيرادات الن�شاط الأخرى

135,005,882

تكلفة �إنتاج او �شراء الوحدات املباعة
التكاليف الت�سويقية
تكاليف ايرادات الن�شاط

12,066,518
84,340,466
13,561,250
15,229,461

5,396,368
140,402,250

73,686,980
9,500,000
9,297,559

يخ�صم منها

189,211,436

4,691,227

ايرادات ا�ستثمارات مالية اخرى

1,001,315

خم�ص�صات انتفى الغر�ض منها (بخالف خم�ص�صات هبوط ا�سعار املخزون)
�إيرادات و�أرباح متنوعة

ي�ضاف �إليه
ايرادات اال�ستثمارات

�إيرادات و�أرباح اخرى
يخ�صم منه

34,735,448

امل�صروفات الإدارية
رواتب مقطوعة وبدالت ح�ضور وانتقال �أع�ضاء جمل�س االدارة

5,900,597

خم�ص�صات (بخالف االهالك)

1,860,573

�أعباء وخ�سائر

165,628,375

�صافى �أرباح (خ�سائر) الن�شاط «قبل م�صروفات التمويل والفوائد الدائنة»

172,082,687

�صافى �أرباح (خ�سائر) الن�شاط

6,454,312

فوائد دائنه

1,432,702
100,464

خ�سائر فروق عملة
م�صروفات �سنوات �سابقة
خ�سائر را�سمالية

3,554,023
171,722,004
911,972
39,552,775
131,257,257
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ي�ضاف �إليه

يخ�صم منه

195,580

�صافى الربح (اخل�سارة) قبل �ضرائب الدخل

�ضرائب الدخل امل�ؤجلة
�ضرائب الدخل

�صافى الربح (اخل�سارة)

141,284,999
6,361,106
147,646,105
247,338,394

1,469,166
–
12,308,832
32,748,332
1,561,930
21,355,786
205,450,344
4,468,795
209,919,138

ارباح فروق عملة
ايرادات �سنوات �سابقة
ارباح را�سمالية

1,855,754

294,583,463
7,916,497

جممل الربح (اخل�سارة)

13,221,015

القيمة باجلنيه امل�صرى
من 2014-7-1
حتى 2015-6-30

457,205
10,663,884
2,765
209,160
23,181,618
197,652,215
8,435,342
63,066,828
143,020,729
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معلومات االتصال
المركز الرئيسي:
� 9شارع طلعت حرب – و�سط القاهرة
تليفون -02/23935090-91 :فاك�س02/23935040 :
اخلط ال�ساخن 16323 :
املوقع الإلكرتونى www.misrrea.com :
مقر الشركة بوسط القاهرة:

منطقة القناة وسيناء:

� 5ش  26يوليو – و�سط القاهرة
تليفون 02/25932427-38 :فاك�س02/25934018 :

تليفون066/3206212-3757086 :

منطقة اإلسكندرية:

منطقة قبلي:

� 33ش �سعد زغلول – حمطة الرمل
تليفون 03/4877536 :فاك�س03/4870379 :

بور�سعيد – �أر�ض اجلولف �شارع الإميان والتقوى برج 3
فاك�س066/3757486 :

املنيا – برج م�صر للت�أمني – �شارع طه ح�سني �أمام فندق كليوباترا
تليفون 086/2412119 :فاك�س086/2090351 :

منطقة الدلتا:

طنطا – � 255شارع اجلالء – عمارة م�صر للت�أمني
تليفون 040/3274008 :فاك�س040/3303590 :
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االستثمار بتميز

التقريــر السنــوى

2016 - 2015

مجلس اإلدارة

ال�سيد الأ�ستاذ  /عاطف عبد العظيم املحمودي
رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب
الدكتور  /ح�سني عطا غنيم
ع�ضو من ذوى اخلربة

الأ�ستاذ  /طارق فريد من�صور
ع�ضو من ذوى اخلربة

الأ�ستاذ � /أحمد رفعت �سيد
ع�ضو غري تنفيذى (ممثل �شركة م�صر لت�أمينات احلياة)

الأ�ستاذ  /حممد حممود حجار
ع�ضو غري تنفيذى (ممثل �شركة م�صر للت�أمني)

الأ�ستاذ/خالد فاروق املالح
ع�ضو غري تنفيذى (ممثل �شركة م�صر القاب�ضة للت�أمني)

الأ�ستاذ/وليد نور الدين �إبراهيم
ع�ضو غري تنفيذى (ممثل �شركة م�صر القاب�ضة للت�أمني)
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كلـمــة رئيس مجلس االدارة
واجه الإقت�صاد امل�صري عدة حتديات خالل العام املايل  2016/2015متثل يف �إت�ساع عجز املوازنة و ت�ضخم الدين
املحلى العام مما �أدى لتزايد التوقعات برتاجع معدالت النمو الإقت�صادى ب�سبب �إنخفا�ض معدالت اال�ستثمار املحلي
و الأجنبي و اختناق اال�ستهالك العائلى نتيجة �إرتفاع معدالت الت�ضخم ،كل ذلك م�صاحب ًا لأزمة النق�ص ال�شديد يف
موارد العملة ال�صعبة.
و قد ت�أثرت �أ�سواق املال بالعوامل املذكورة �أعاله حيث �إنخف�ض امل�ؤ�شر الرئي�سي للبور�صة امل�صرية  EGX30بن�سبة
 % 17خالل الفرتة من  30يونيو  2015حتى  30يونيو .2016
بداية من دي�سمرب � ،2015إعتمدت الإدارة اجلديدة لل�شركة خطة متكاملة لإعادة الهيكلة و تنمية الأعمال تهدف
�إىل تنويع و تعظيم م�صادر الإيراد و تر�شيد التكاليف عم ًال على �إعادة مو�ضعة ال�شركة يف مكانة مميزة يف ال�سوق
امل�صري و تفعي ًال لدورها الرئي�سي الذي ت�أ�س�ست من �أجله كالذراع الرئي�سي لإدارة اال�ستثمارات ل�شركة م�صر القاب�ضة
للت�أمني و �شركاتها التابعة و كافة �شركات قطاع الأعمال امل�صري.
ويف هذا ال�صدد ،قامت الإدارة باال�ستناد على �ستة حماور رئي�سية لتنفيذ خطة الأعمال كما يلي:
 - 1تكوين حتالفات و �شراكات.
 - 2التو�سع يف تقدمي اخلدمات للم�ساهمني و ال�شركات ال�شقيقة.
 - 3جذب عمالء جدد من خارج قطاع الأعمال العام.
 - 4تعظيم الإيراد عموالت ال�صناديق و املحافظ املدارة.
� - 5إعادة الهيكلة الإدارية لل�شركة.
� - 6إ�ضافة �أن�شطة جديدة .
مت عمل �شراكة مع �شركة  HCلالوراق املالية
كل هذا من اجل تدعيم �سابقة �أعمال ال�شركة و �سريتها الذاتية بعد �إ�ضافة حجم �أعمال حلفاءها و خرباتهم الفنية
مما ي�ؤهل ال�شركة م�ستقب ًال للتقدم بعرو�ض لتقدمي خدمات لكبار امل�ستثمرين ممن ي�ضعون معايري عالية عند �إنتقاء
مديري �إ�ستثماراتهم ،و التكامل بني فرق عمل ال�شركة و حلفاءها بحيث ميكن الإعتماد ن�سبي ًا على بع�ض مواردهم
الب�شرية و التكنولوجية و الفنية لتوفري بع�ض من م�صروفات الت�شغيل خا�صة يف بنود الأجور و نظم املعلومات و
الأبحاث و و الدعاية و الت�سويق ،وامكانية م�شاركة اخلربات الفنية و املعرفية بني فرق عمل �أطراف التحالف مما
�سيوفر تكاليف التدريب و تنمية املوارد الب�شرية.
يف �إطار �سعي ال�شركة امل�ستمر نحو تو�سيع قاعدة عمالءها و تنويع م�صادر الإيراد ،قامت ال�شركة بتقدمي خدماتها
ملجموعة من العمالء اجلدد من خارج قطاع الأعمال العام حيث ح�صلت ال�شركة بتاريخ  2016/8/1على عقد �إدارة
�صندوق بنك م�صر �إيران للتنمية الثالث املفتوح (”وايف“ �صندوق ال�صناديق امل�صرية) و البالغ قيمته الإ�سمية 100
مليون جنية م�صري و املكتتب يف وثائقة بقيمة  30مليون جنية م�صري بعد مناف�سة �شديدة مع ثالث �شركات كربى
متخ�ص�صة يف �إدارة الأ�صول ،ت�ستهدف ال�شركة تعظيم العائد على الإ�ستثمار لل�صناديق و املحافظ املدارة بهدف زيادة
الإيراد من عمولة الإدارة و عم ًال على ك�سب ثقة العمالء لزيادة قيمة ا�ستثماراتهم املدارة بوا�سطة ال�شركة �إىل
جانب حتقيق �إيراد من عموالت ح�سن الأداء.
كل هذا قد مت من خالل دعم املوارد الب�شرية لل�شركة بكفاءات و خربات منا�سبة تتما�شى و طبيعة املرحلة التو�سعية
املقبلة و التي تتطلب تقدمي �أف�ضل م�ستوى من اخلدمات لكربى امل�ؤ�س�سات وال�شركات العاملة مب�صر.

رئي�س جمل�س االدارة
والع�ضو املنتدب
عاطف عبد العظيم املحمودي
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التعريف بالشركة
l

مت ت�أ�سي�س �شركة م�صر لإدارة اال�ستثمارات املالية يف مايو  2009طبقاً لأحكام قانون
�سوق املال رقم  95ل�سنة  1992ك�شركة م�ساهمة م�صرية مملوكة بالكامل ل�شركة م�صر
القاب�ضة للت�أمني و �شركاتها التابعة.

l

تقدم ال�شركة خدمات �إدارة الأ�صول املالية مثل تكوين و �إدارة �صناديق اال�ستثمار و حمافظ
الأوراق املالية ،كما تقدم خدمات بنوك اال�ستثمار و اال�ست�شارات مثل ترويج و تغطية
االكتتابات.

l

تقوم ال�شركة بتقدمي خدماتها لكل من �شركات و م�ؤ�س�سات قطاع الأعمال العام و القطاع
اخلا�ص على التوازي.

l

يبلغ حجم اال�ستثمارات املالية املدارة بوا�سطة ال�شركة حتى تاريخه حوايل  500مليون
جنية م�صري.

الشركة فى سطور:

ت�أ�س�ست �شركة م�صر لإدارة اال�ستثمارات المالية عام  ،2009و قد قامت منذ ن�ش�أتها ب�إدارة العديد من الأ�صول المالية و اال�ستثمارات
الخا�صة بكبرى ال�شركات و الم�ؤ�س�سات مثل م�ؤ�س�سة الأهرام و �شركة م�صر لت�أمينات الحياة و �شركة رواد ال�سياحة �إلى جانب بع�ض
ا�ستثمارات �شركات قطاع الأعمال العام مثل �صندوق م�صر للتمويل و اال�ستثمار.
باملليون جنيه

امل�ؤ�شرات الرئي�سية لل�شركة

2015/2014

2016/2015

11.0

11.0

13.7

13.7

	�إجمالى اال�ص ـ ــول

14.9

14.3

�إجمايل اال�ستثمار

13.7

13.7

�صافى الرب ـ ـ ـ ـ ــح

1.9

1.9

ر�أ�س املال املدفوع
حقوق امل�ساهمي ـ ــن

✽

✽مت�ضمنة �أرباح العام قبل التوزيع
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التقرير السنوى 2016 - 2015

الرؤيــــــــــــة
ان تصبح الشركة رائدة فى مجال إدارة األصول واالستثمارات المالية

الرسالــــــــــة
تقديم أعلى مستوى من الخدمات ،لزيادة العوائد لمساهمينا من خالل االستفادة من
كفاءة خبراء االستثمار لدينا.
تبني أفضل ممارسات إداره االستثمارات المالية وتطبيق أعلى المعايير األخالقية
وحوكمة الشركات.
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أهم المؤشرات المالية لعام 2016/2015
�أهم م�ؤ�شرات ال�شركة للعام املايل  2016/2015مقارنة بـعام 2015/2014

فعلـــــى

البيــــــــــــــــــــان

فعلـــــى

القيمة باملليون جنيه

2015/2014

2016/2015

معــــدل النمو %

�إجمالى الإيرادات

5.83

5.53

()% 5.1

�إجمالى امل�صروفات

3.93

3.62

()% 7.9

�إجمالى حقوق امللكية

13.74

13.78

% 0.3

معدل العائد على حقوق امللكية

14%

% 14

()% 1.3

�صايف الربح

1.92

1.90

()% 1.0

االيرادات:
l

á«æL ¿ƒ«∏ŸÉH

6

á«æL ¿ƒ«∏ŸÉH

5.833
5.533

بلغت �إجمالى �إيرادات ال�شركة عام  2016/2015مبلغ  5.533مليون
جنيه مقارنة مببلغ  5.833مليون جنيه حمققة عام 2015/2014
مبعدل انخفا�ض قدره .% 5.1
5
4
3
2
1
0

2015/2014

2016/2015

2.0

á«æL ¿ƒ«∏ŸÉH

6

1.916

1.904

5.833
5.533
1.916

1.5
5

3

1.0

0.5
2

0

2.0

1.916

1.5

4
1.0

1
0.0

á«æL ¿ƒ«∏ŸÉH

0.5

2015/2014

2016/2015

2015/2014

2016/2015

0.0

15/2014

معدل العائد على حقوق الملكية :
l

بلغ معدل العائد على حقوق امللكية  % 14عام  2016/2015مقابل
 % 14فى عام .2015/2014

á«æL ¿ƒ«∏ŸÉH

15

14%

14%

15

12

12

9

9

6

6

3

رأس المال وحقوق الملكية:
l

بلغ ر�أ�س املال املدفوع  11مليون جنيه يف  2016/6/30كما بلغ
�إجمالى حقوق امللكية  13.777مليون جنيه
بن�سبة  % 96.2من �إجمالى الأ�صول التي تبلغ  14.313مليون جنيه.
á«æL ¿ƒ«∏ŸÉH

6

صافى الربح:
l

0

5

5.833

5.533

4

بلغ �صايف الربح ال�شركة عام  2016/2015مبلغ  1.904مليون جنيه
مقارنة مببلغ  1.916مليون جنيه حمققة عام  2015/2014مبعدل
انخفا�ض قدره .% 1.0
2016/2015
2015/2014
3
2
1
0

á«æL ¿ƒ«∏ŸÉH

2.0

3

2015/2014

1.916

2016/2015

1.904
1.916

1.5

1.0

0.5

0.0

2015/2014

2016/2015
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15

á«æL ¿ƒ«∏ŸÉH

14%

14%

0

14%

015/2014

التقرير السنوى 2016 - 2015

القوائم المالية ل�شركة م�صر لإدارة اال�ستثمارات المالية للعام المالى المنتهى فى 2016/6/30
قائمة املركز املالى

2016/6/30

البــيـــــــان

2015/6/30

جنيه

اال�صول طويلة الأجل

جنيه

اال�صول الثابتة

37225

53285

اال�صول غري امللمو�سة

2

2

ا�صول �ضريبية

3,430

5,820

اجمالى اال�صول طويلة الأجل

40,657

59,107

الأ�صول املتداولة
النقدية فى اخلزينة والبنوك وما فى حكمها

1,073,018

2,509,044

ا�ستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر

10,994,617

10,109,420

مدينون وار�صدة مدينة اخرى

2,204,486

2,247,913

جارى اطراف ذات عالقة

641

25,490

�إجماىل الأ�صـــــول املتداولة

14,272,762

14,891,867

االلتزامات املتداولة
دائنون وار�صدة دائنة اخرى

166,697

238,638

خم�ص�صات

74,930

74,930

�ضرائب دخل م�ستحقة

294,143

892,314

جارى اطراف ذات عالقة

487

1,513

�إجماىل االلتزامات املتداولة

536,257

1,207,395

ر�أ�س املال العامل

13,736,505

13٫684٫472

اجماىل اال�ستثمار

13٫777٫162

13٫743٫579

حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال املدفوع

11٫000٫000

11٫000٫000

احتياطى قانونى

873,159

777٫348

�أرباح مرحلة

-----

50٫000

�أرباح العام

1,904,003

1٫916٫231

اجماىل حقوق امل�ساهمني

13777162

13٫743٫579
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قائمة الدخل التف�صيلية
البــيـــــــان

2016/6/30

2015/6/30

جنيه

جنيه

�إيرادات الن�شاط
عموالت �إدارة �صناديق ا�ستثمار وحمافظ مالية

4,441,774

4,695,302

�أتعاب ا�ست�شارات مالية

32,430

97,290

�إجماىل ايرادات الن�شاط

4,474,204

4٫792٫592

امل�صروفات العمومية والإدارية

)(3,333,406

)(2٫979٫910

املخ�ص�صات

-

)(53,431

�أرباح بيع وتقييم ا�ستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر

885,197

794٫495

�صافى ربح (خ�سارة) الن�شاط

2,025,995

2,553,746

�إيرادات متويلية

164,067

246,769

ايرادات اخرى

10,474

�صافى ربح (خ�سارة) الفرتة قبل ال�ضرائب

2,200,536

2,800,515

�ضرائب الدخل

)(294,143

)(892,314

�إيرادات �ضريبية م�ؤجلة

)(2,390

8,030

�صافى ربح (خ�سارة) الفرتة بعد ال�ضرائب

1,904,003

1,916,231

-

معلومات االتصال
المركز الرئيسي:
 7شارع طلعت حرب
مبنى مصر للتأمين الدور الثانى القاهرة  -مصر
تليفون 02/23993948 :فاك�س 02/23918692 :الرقم الربيدى 11511 :القاهرة  -مصر
الربيد الإلكرتونى a.a.elmahmoudy@ihcegypt.com :
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