
 

 بتسيير األعمال” القابضة للتأمين“يض مجالس إدارات توابع تفو

 

 محمد عزب -

رؤساء مجالس اإلدارات بتسيير  ة مصر القابضة للتأمينفوضت الجمعيات العمومية للشركات التابعة لمجموع

 .دارات الجديدةإلمجالس ا أعمال الشركات لحين صدور قرارات جديدة بتشكيل

مصر ”و” مصر لتامينات الحياة”و” مصر لتأمينات الممتلكات “وتضم الشركات التابعة كال من مصر للتأمين 

 .”صول العقاريةألدارة اإل

 .ومية للشركات الثالث المراكز المالية لها عن العام المالى الماضىواعتمدت الجمعيات العم

استراتيجية متكاملة لتطوير  وقال باسل الحينى رئيس شركة مصر القابضة للتأمين إن المجموعة اعتمدت

أهمها تحديث المنتجات وطرق التسعير وأسلوب تقديم  األنشطة واألداء تستند إلى عدة محاور رئيسية من

 الثروة العقارية، إضافة إلى تنمية الموارد البشرية وتطوير الهيكل المؤسسي الخدمات التأمينية، وتنمية

 .للشركة القابضة وشركاتها التابعة



مارات ارة االستثوأساليب إد وأضاف فى بيان أن استراتيجية الشركة ترتكز على التحسين المستمر لمنهجية

التكنولوجيا في ادارة كافة األعمال واألنشطة داخل  المالية للمجموعة، والتحول الكامل لالعتماد على

 .الشركات

مليار  8.5أقساط تجاوزت  من جانبه أوضح حسين عطا هللا رئيس شركة مصر للتأمين أن الشركة حققت

 %21ة يونيو بمعدل نمو نهاي مليارات جنيه 7جنيه نهاية يونيو الماضى مقابل 

 .2017مليار جنيه ينويو  29.4مليار جنيه مقابل  32.8وأضاف عطا هللا أن إجمالى إستثمارات الشركة بلغ 

مليار جنيه مقابل  4.5المالى  كما بلغت جملة التعويضات المسددة من شركة مصر للتأمين خالل فترة المركز

 .%48.8نمو قدره  مليارات جنيه خالل الفترة المقارنة بمعدل 3

 4حققت إجمالى أقساط بلغ  من جانبه قال أحمد عبد السالم رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة أن الشركة

مليون جنيه  685.3بزيادة قدرها  2017جنيه نهاية يونيو  مليار 3.3مليار جنيه نهاية يونيو الماضى مقابل 

 %20.6 وبمعدل نمو قدره

 2017مليار جنيه يونيو  25.7 مليار جنيه مقابل 29.5استثمارات الشركة بلغ وأوضح عبدالسالم أن إجمالى 

 .%7.2جنيه بنمو قدره  مليار 20.7كما أرتفعت حقوق حملة الوثائق إلى 

 .مليون جنيه فى العام المالى قبل الماضى 816.2مليار جنيه مقابل  1.17ارتفعت صافى أرباح العام لتبلغ 

الشركة نحجت فى تحقيق  يوى رئيس شركة مصر إلدارة األصول العقارية أنمن جانبها أوضحت فتحية شت

 .جنيه مليون 367إيرادات نشاط فى نهاية يونيو الماضى بمبلغ 

استثمارات الشركة )  مليون جنيه. كما بلغ إجمالى 127.4وأوضحت أن الشركة حققت صافى أرباح بلغ 

 .2017مليون جنيه فى يونيو  771.5مليون جنيه مقابل  827عقارية ومالية ( فى مبلغ 

 



 

 خالل أيام تفويض "القابضة للتأمين" لحسم مصير شركاتها التابعة
 م 05:17 2018ديسمبر  02األحد 

 

 
 

 ماهر أبوالفضل والشاذلى جمعة

 

ة إدارة القابضة برئاس فوضت الجمعيات العمومية للشركات التابعة لشركة "مصر القابضة للتأمين" مجلس

التابعة لها وهي "مصللر للتأمين" و"مصللر لتأمينات  باسللل الحيني للبت في مصللير مجالس إدارات الشللركات

 ."العقارية ة" و"مصر إلدارة األصولالحيا

للتأمين" العتماد المراكز  جمعيات عمومية عادية للشركات التابعة لشركة "مصر القابضة 3  واجتمعت اليوم

 .2017/2018المالية عن العام المالي 

س كان سللللوف يمدد لمجال وسللللوف يحدد مجلس إدارة "مصللللر القابضللللة للتأمين" خالل األيام المقبلة ما إذا 

 .تشكيل المجالس بصورة جزئية أو تامة اإلدارة الحالية للشركات الثالث التابعة أو يتم إعادة

  



 

 لبتسيير األعما” القابضة للتأمين“تفويض مجالس إدارات توابع 
 

 
 

 

رؤساء مجالس اإلدارات بتسيير  لمجموعة مصر القابضة للتأمين فوضت الجمعيات العمومية للشركات التابعة

 .دارات الجديدةإلمجالس ا أعمال الشركات لحين صدور قرارات جديدة بتشكيل

مصر ”و” مصر لتامينات الحياة”و” مصر لتأمينات الممتلكات “وتضم الشركات التابعة كال من مصر للتأمين 

 .”صول العقاريةألدارة اإل

 .واعتمدت الجمعيات العمومية للشركات الثالث المراكز المالية لها عن العام المالى الماضى

اسلللتراتيجية متكاملة لتطوير  وقال باسلللل الحينى رئيس شلللركة مصلللر القابضلللة للتأمين إن المجموعة اعتمدت

وأسللللوب تقديم  أهمها تحديث المنتجات وطرق التسلللعير األنشلللطة واألداء تسلللتند إلى عدة محاور رئيسلللية من

 الثروة العقارية، إضافة إلى تنمية الموارد البشرية وتطوير الهيكل الخدمات التأمينية، وتنمية

 

 

 


