«القابضة للتأمين» تخطط لضخ استثمارات
فى الصحة والتعليم

تخطط «القابضة للتأمني» ــ حسب باسل احلينى
رئ��ي��س املجموعة ـ��ـ لضخ اس��ت��ث��م��ارات ف��ى القطاع
الصحى والتعليمى خالل الفترة املقبلة ،حيث تواجدت
املجموعة بأكبر حصة مساهمة فى
منصة «اليتهاوس» التعليمية مؤخرا
ك���ون ق��ط��اع التعليم يتيح فرصا
م��ت��م��ي��زة ل�لاس��ت��ث��م��ار جت��م��ع بني
ال��ع��ائ��د اجل��ي��د واألث����ر اإلي��ج��اب��ى
على املجتمع واالقتصاد القومى،
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باإلضافة إلى أن املجموعة جنحت فى تنفيذ حزمة
متنوعة من السياسات لالستفادة من الثروة العقارية
من خالل االستغالل اجليد لقطع األراض��ى اململوكة
ل��ش��رك��ة م��ص��ر إلدارة األص����ول ال��ع��ق��اري��ة ،وإق��ام��ة
مشروعات بالشراكة مع مستثمرين ومطورين عقاريني،
باإلضافة إلى إظهار القيمة التاريخية واحلضارية
للقاهرة اخلديوية ،وإنشاء آلية للحفاظ على الطراز
املعمارى املتميز وتعظيم قيمته ،والتنسيق مع اجلهات
ذات الصلة فى مصر ومع املؤسسات الدولية.
األحد  9من يناير 2022

 %24نموا فى استثمارات «القابضة للتأمين» متجاوزة  75.7مليار جنيه
75.7
9.6
مليار جنيه جملة أقساط مصر
للتأمني بنمو قدره %2.7

بلغت استثمارات القابضة للتأمني ــ حسب باسل
احلينى رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب لشركة
مصر القابضة للتأمني ــ مبا يتجاوز  75.7مليار
جنيه ،وهو ما يعد أكبر محفظة استثمارية مؤسسية
فى مصر ،محققة منوا يصل إلى  %24مقارنة .2019
وأرج��ع احلينى ضخامة تلك االستثمارات وحجم
النمو إلى التطوير الذى حدث خالل الفترة املاضية،
بعد تفعيل دور شركة مصر إلدارة االستثمارات املالية
التى كانت تدير نصف مليار جنيه فقط حتى عام
 ،2019كلها أموال من خارج املجموعة ،أصبحت حاليا
تدير  20مليار جنيه من أموال املجموعة ،باإلضافة
لإلدارة النشطة ملحفظة االستثمارات داخل املجموعة
بقيادة الشركة القابضة ،م��ا أدى إل��ى ارت��ف��اع فى
العوائد وتعظيم قيمة املحفظة.
وعلى الرغم من تأثير جائحة كورونا فقد متكنت
املجموعة ألول مرة منذ تأسيسها ــ حسب احلينى
ــ من دعم اخلزانة العامة للدولة املصرية مببلغ 4
مليارات جنيه (أرباحا وضرائب وتأمينات)؛ حيث
تعاظمت األرب����اح إل��ى م��ع��دالت قياسية ف��اق��ت كل
التوقعات وعلى جميع األنشطة بفضل السياسات
الناجحة التى انتهجتها املجموعة خ�لال األع��وام
املاضية.
كانت األرباح فى عام  2018تصل إلى  750مليون
جنيه ،أما فى العام اجلارى فنتوقع أن تتجاوز حصة
الدولة فى أرباح «القابضة للتأمني»  2مليار جنيه ،مما
يعد إجنازا غير مسبوق فى تاريخ املجموعة ،ويساهم
فى دعم االقتصاد الوطنى بقوة.
انعقدت األسبوع املاضى اجلمعيات العامة العادية
وغير العادية للشركات التابعة لشركة مصر القابضة
للتأمني ،شركة مصر للتأمني ،وشركة مصر لتأمينات
احلياة ،وشركة مصر إلدارة األصول العقارية برئاسـة
باسل احلينى رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب
لشركة مصر القابضة للتأمني ،وبحضور أعضاء
اجلمعية العامة وأعضاء مجلس إدارة شركة مصر
القابضة للتأمني وممثلى الهيئة العامة للرقابـة املالية
واجلهاز املركزى للمحاسبات.
أك��د ب��اس��ل احلينى رئ��ي��س مجلس إدارة شركة
م��ص��ر ال��ق��اب��ض��ة للتأمني أن���ه ع��ل��ى م���دار األع���وام
الثالثة املاضية حققت شركات املجموعة إجن��ازات
ضخمة ومؤثرة ألول مرة منذ تأسيسها ،فى جميع
املستويات التأمينية واالستثمارية واإلدارية والفنية،
مبا يعود بالفائدة على شركات املجموعة والعاملني بها
واملساهمة الفعالة فى منو االقتصاد الوطنى ،منوها
لالستراتيجية اجلديدة املوضوعة منذ ع��ام 2019
والتى تعتبر األولى منذ تأسيس املجموعة التى تهدف
للتوسع االستثمارى للمجموعة وتأسيس مؤسسات
وكيانات جديدة تزاول األنشطة املالية غير املصرفية
املتعددة ،بجانب احلفاظ على الريادة بسوق التأمني
املصرى لعمالقى تأمينات املمتلكات واحلياة داخل
املجموعة ،مصر للتأمني ومصر لتأمينات احلياة،
وتنمية املحفظة العقارية التى متلكها وتديرها شركة

باسل الحينى :سندعم الخزانة العامة بمبلغ  4مليارات جنيه ألول مرة فى تاريخ المجموعة
«مصر للتأمين» و«مصر لتأمينات الحياة» تقودان سوق التأمين للنمو بحصة سوقية مشتركة تقترب من %40

33.2
390.6

مليار جنيه استثمارات
«القابضة للتأمني» مبعدل
منو %24
مليار جنيه استثمارات
«مصر للتأمني» 2020
مبعدل منو %17.1

1.231

مليون جنيه إيرادات
مصر إلدارة األصول
مبعدل منو %14.7

جانب من عمومية «القابضة للتأمني»

تطوير السياسات التسويقية وتطبيق قواعد احلوكمة
والشفافية وزيادة عدد املنتجات ،وتقدمي أفضل خدمة
للعمالء ،مما ساعد على تعزيز اعتالء املجموعة
القمة فى مجالها فى السوق املصرية وتعزيز مكانتها
املتميزة فى املنطقة العربية واألفريقية.
وأوض��ح احلينى أنه فى مجال تأسيس الشركات
حققت املجموعة العديد م��ن اإلجن���ازات املتميزة،
ك��ان منها تكوين أق��وى حتالف فى ال��س��وق ،إلنشاء

37.1

مليار جنيه
استثمارات مصر
لتأمينات احلياة مبعدل
منو قدره %32.6
مليار جنيه حقوق
املساهمني فى
مصر إلدارة األصول
مبعدل منو قدره %3.7

باسل احلينى

مصر إلدارة األصول العقارية.
«طموحنا ال ينتهى ونضع نصب أعيننا استكمال
خ��ط��وات النمو وال��ت��وس��ع املتكامل ملجموعة مصر
القابضة للتأمني سواء فى النشاط التأمينى من خالل
تطوير اخلدمات التأمينية للشركات التابعة وابتكار
واتباع ط��رق سريعة وتفاعلية مع العمالء واجلهاز
التسويقى وق��ن��وات االت��ص��ال امل��ت��ع��ددة واحل��دي��ث��ة،
مثل تطبيقات التابلت واملوبايل واإلنترنت والسداد
والتحصيل اإللكترونى ،للوصول للشرائح املختلفة من
العمالء فى شتى أنحاء اجلمهورية .لنظل أكبر وأعرق
كيان مالى غير مصرفى مصر» ــ أضاف احلينى.
نفذت املجموعة وشركاتها التابعة ــ تبعا للحينى
ــ أضخم خطة للتحول الرقمى والتطوير املؤسسى
والتكنولوجي والتى أدت إل��ى حتقيق نتائج فعالة
ومؤثرة يف تطوير مستويات األداء فى جميع األنشطة
التأمينية واالستثمارية والعقارية ،باإلضافة إلى

7.7

مليار جنيه إجمالى أقساط مصر
لتأمينات احلياة مبعدل منو قدره
%53.9

شركة مصر للتأمني التكافلي ــ حياة ،بالشراكة بني
املجموعة وشركتيها (مصر للتأمني ومصر لتأمينات
احلياة) والبنك األهلى املصرى وبنك مصر ،ولقد
وردت امل��واف��ق��ة على التأسيس م��ن الهيئة العامة
للرقابة املالية ،وجار استكمال باقى مراحل التنفيذ،
وفى مجال التأمني الطبى تعتزم املجموعة تأسيس
شركة متخصصة للتأمني الطبى .كما قامت املجموعة
بتقدمي أوراق تأسيس شركة تخصيم وتأجير متويلى

للهيئة العامة للرقابة املالية ،ويأتى إطالق هذه الشركة
ف��ى إط��ار تعزيز ترسيخ ت��واج��دن��ا كأكبر مجموعة
مالية غير مصرفية ف��ى مصر وال��ش��رق األوس��ط،
وسوف يكون لنا خالل الفترة املقبلة استثمارات فى
التمويل متناهى الصغر ثم التمويل العقارى والتمويل
االستهالكى.
وفى مجال التصنيف االئتمانى ،جنحت شركات
التأمني فى احلصول على التصنيف االئتمانى الدولى
لشركاتها التابعة من مؤسسة  AM BESTالدولية
بتصنيف القوة املالية « »++Bوالتصنيف االئتمانى
طويل األجل ” ”bbbبنظرة مستقبلية مستقرة ،وفى
ذات السياق رفعت وكالة فيتش للتصنيف االئتمانى
تصنيف القوة املالية ( )IFSلشركة مصر للتأمني
إلى « »)AA) + egyمن « .»)AA) egyوكانت أهم
العوامل ف��ى حصول شركتا مصر للتأمني ومصر
لتأمينات احلياة على هذا التصنيف ،املرونة واملالءة
املالية القوية للشركة األم (مصر القابضة) واألهمية
االقتصادية للشركتني داخل املجموعة.
وأوضح عمر جودة العضو املنتدب التنفيذى لشركة
مصر للتأمني أن الشركة حققت جملة أقساط خالل
العام املالى  2021/2020مببلغ  9.6مليار جنيه
مقابل  9.3مليار جنيه محققة خ�لال العام املالى
 2020/2019بزيادة قدرها  249مليون جنيه ومبعدل
منو قدره .%2.7
وق��د بلغت جملة التعويضات املسددة من شركة

مصر للتأمني خالل العام املالى  2021/2020مبلغ
 3.6مليار جنيه مقابل مبلغ  4.0مليار جنيه خالل
عام املقارنة مبعدل انخفاض قدره (.)%10.4
وأض��اف ج��ودة ب��أن إجمالى استثمارات الشركة
بلغت فى  2021/6/30مبلغ  33.2مليار جنيه مقابل
مبلغ  28.3مليار جنيه فى  2020/6/30مبعدل منو
 ،%17.1وان حقوق املساهمني ف��ى 2021/6/30
بلغت  19.0مليار جنيه مقابل  14.4مليار جنيه فى
 2020/6/30مبعدل منو  ،%31.9كما بلغت حقوق
حملة الوثائق  13.7مليار جنيه فى 2021/6/30
مقابل  13.2مليار جنيه فى  2020/6/30مبعدل منو
قدره .%4.3
وقد ارتفع صافى أرب��اح العام املالى املنتهى فى
 2021/6/30ليبلغ  2.256مليار جنيه مقابل 2.235
مليار جنيه للعام املنتهى فى  2020/6/30مبعدل منو
قدره .%1.0
م��ن ن��اح��ي��ة أخ����رى أك���د د .أح��م��د ع��ب��دال��س�لام
عبدالعزيز العضو املنتدب التنفيذى لشركة مصر
لتأمينات احلياة بأن الشركة حققت إجمالى أقساط
خالل العام املالى  2021/2020بلغ  7.7مليار جنيه
مقابل مبلغ  5.0مليار جنيه محققة خالل العام املالى
 2020/2019بزيادة قدرها  2.7مليار جنيه ومبعدل
منو قدره .%53.9
وأوض����ح /د .أح��م��د ع��ب��دال��س�لام ب���أن إجمالى
استثمارات الشركة فى  2021/6/30بلغ  37.1مليار
جنيه مقابل مبلغ  28.0مليار جنيه فى 2020/6/30
ومبعدل منو قدره  ،%32.6وأن حقوق املساهمني فى
 2021/6/30بلغت  11.1مليار جنيه مقابل مبلغ
 6.5مليار جنيه فى  2020/6/30ومبعدل منو قدره
 ،%70.3بينما بلغت حقوق حملة الوثائق  27.4مليار
جنيه فى  2021/6/30مقابل  24.0مليار جنيه فى
 2020/6/30مبعدل منو قدره .%14.2
وقد ارتفع صافى أرب��اح العام املالى املنتهى فى
 2021/6/30ليبلغ  1.622مليار جنيه مقابل 1.546
مليار جنيه للعام املالى املنتهى فى 2020/6/30
مبعدل منو .%4.9
وأكد محمد عمر الفاروق جالل ــ العضو املنتدب
التنفيذى والقائم بأعمال رئيس مجلس اإلدارة لشركة
مصر إلدارة األص��ول العقارية ــ أن الشركة جنحت
فى حتقيق إي��رادات نشاط لعام  2021/2020بلغت
 390.6مليون جنيه مقابل مبلغ  340.4مليون جنيه
بعام  2020/2019مبعدل منو  ،%14.7كما بلغ مجمل
الربح للعام املالى املنتهى فى  2021/6/30مبلغ
 209.6مليون جنيه مقابل مبلغ  170.8مليون جنيه
فى  2020/6/30مبعدل منو .%22.7
وقد بلغت حقوق املساهمني مبلغ  1.231مليار
جنيه فى  2021/6/30مقابل مبلغ  1.187مليار جنيه
فى  2020/6/30مبعدل منو قدره  %3.7وأوضح أن
الشركة حققت صافى أرباح للعام املالى 2021/2020
بلغ  130.2مليون جنيه مقابل مبلغ  60.1مليون جنيه
بعام  2020/2019مبعدل منو .%116.6

