






املقدمة و الهيكل التنظيمي



5

كلمة رئي�س جمل�س االدارة

الت�أمني يف جمهورية م�صر  ن�ص�ط قط�ع  امل�لية عن  للرق�بة  الهيئةالع�مة  اأعدته  الذي  ال�صنوي  التقرير  اأقدم  اأن  ي�صرين 
اله�م والتطور الذي  للتعرف على اجلوانب املتعلقة ب�هم اجن�زات هذا القط�ع  العربية خالل ع�م 2017/2016 وذلك 
حققه خالل الع�م امل�ص�ر اإليه للب�حثني واملهتمني ب�صوؤون الت�أمني داخل م�صر وخ�رجه� واأن يكون مرجع�  ه�م� كم� امل اأن 

يحقق هذا التقرير الهدف الذي اأعد من اأجله .

وقد اأ�صهم الدور الفّع�ل للرق�بة والإ�صراف على قط�ع الت�أمني اإىل تعزيز النمو يف هذا القط�ع. وقد ق�مت الهيئة  ب�لتوافق 
مع املب�دىء الأ�ص��صية ال�ص�درة عن الحت�د الدوىل ملراقبي الت�أمني، بهدف و�صع اإط�ر العمل الرق�بي الأكرث �صموًل يف 
املنطقة على اأن�صطة �صرك�ت الت�أمني.  وقد حقق قط�ع الت�أمني منًوا متزايد يف ال�صنوات الأخرية ب�لتن��صب مع منو قط�ع 
اخلدم�ت امل�لية يف م�صر - فقد اأدت الزي�دة يف تنويع اخلدم�ت واملنتج�ت امل�لية اإىل زي�دة الطلب على منتج�ت الت�أمني. 

وك�ن من �صمن  التطورات الب�رزة يف ال�صنوات الأخرية قي�م �صرك�ت الت�أمني الدولية بتو�صعة عملي�ته� الإقليمية، وقد اخت�ر العديد منه� م�صر كق�عدة 
اإقليمية لعملي�ته.

وتعزيزًا لدور الهيئة يف  تنظيم وتطوير الرق�بة على قط�ع الت�أمني يف م�صر، فقد ق�مت الهيئة ببع�ض التعديالت الرق�بية من خالل ا�صدار الت�صريع�ت 
املنظمة، و تعزيز الق�عدة الت�صريعية لتنظيم قط�ع الت�أمني.مثل ا�صدار قرار ينظم الت�أمني متن�هي ال�صغر يف م�صر ويحدد ال�صوابط التي تتيح اإمك�ن 
اإ�صدار وتوزيع وث�ئقه الكرتونيً�، وهو م� يعد خطوة ه�مة للو�صول بخدم�ت الت�أمني ل�صرائح جديدة من املجتمع واإ�ص�فة جلهود م�صر فى جم�ل حتقيق 
ال�صمول امل�يل خ��صة واأن من اأهم عن��صر جن�ح منظومة الت�أمني متن�هي ال�صغر اأن يت�صف حمتوى وثيقة الت�أمني ب�لب�ص�طة وعدم اللجوء اإىل امل�صطلح�ت 
التي ي�صعب فهمه� . كذلك من ال�صروري وجود �صبكة وا�صعة لتوزيع وث�ئق الت�أمني وحت�صيل الأق�ص�ط و�صداد التعوي�ص�ت، تكون قريبة من العمالء وهم 
من الب�صط�ء وذوى الدخل املحدود. لذا اأقرت الهيئة اإمك�ن الإ�صدار اللكرتوين لتلك الوث�ئق من قبل �صرك�ت الت�أمني من خالل �صبكة املعلوم�ت الدولية، 
وال�صم�ح بطب�عته� وتوزيعه� وحت�صيل اأٌق�ص�طه� من خالل �صرك�ت الو�ص�طة فى الت�أمني وال�صرك�ت واجلمعي�ت واملوؤ�ص�ص�ت الأهلية احل��صلة على ترخي�ض 

من الهيئة مبم�ر�صة ن�ص�ط التمويل متن�هي ال�صغر اإَ�ص�فة اإىل الربيد امل�صري وكذلك البنوك بعد احل�صول على موافقة البنك املركزي.

كم� مت تفعيل منظومة الإ�صدار والتوزيع اللكرتوين لبع�ض وث�ئق الت�أمني من خالل �صبك�ت نظم املعلوم�ت وذلك لأول مرة فى م�صر.  من خالل و�صع 
ال�صوابط املطلوبة  لوث�ئق الت�أمني املمكن اإ�صداره� وتوزيعه� الكرتونيً� اإ�ص�فة اإىل املتطلب�ت التكنولوجية وقواعد ت�أمني املعلوم�ت الواجب توافره� ملوافقة 
الهيئة على الإ�صدار والتوزيع اللكرتونى لوث�ئق ت�أمني منطية تت�صمن وث�ئق الت�أمني الإجب�ري عن امل�صئولية املدينة الن��صئة عن حوادث مركب�ت النقل 

ال�صريع )واملعروفة ب��صم ال�صي�رات اإجب�ري( ووث�ئق ت�أمني ال�صفر وكذلك وث�ئق الت�أمني املوؤقت على احلي�ة التي ل تتطلب ك�صف طبي. 

و قد اأ�صدر جمل�ض اإدارة الهيئة خالل ع�م2017  العديد من القرارات املنظمة ل�صوق الت�أمني امل�صري و التي تهدف اإىل تطوير ال�صوق و تعزيزه ليتواكب مع 
اأف�صل املم�ر�ص�ت الع�ملية . 

و  امل�لية  ب�لبي�ن�ت  تزويدن�  معن� يف  تع�ونهم  على  الدولة  الع�ملة يف  الت�أمني  �صرك�ت  على  الق�ئمني  اإىل جميع  والتقدير  ب�ل�صكر  اأتوجه  ال�صدد  ويف هذا 
الإح�ص�ئية والتي ك�ن له� الأثر الأكرب يف اإجن�ز هذا التقرير

                                                                                                                                                                                                               رئي�س الهيئة

                                                                               د . حممــد عمــران 
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 أهم نتائج نشاط التأمني
6102/6102 

رتفاع جاميل إ   بـ مقارنة جنيه مليار 42  إىل  إلعام هذإ إلأقساط إ 

رتفاع بنس بة إلسابق إلعام يف جنيه مليار 2.84 .% 24 قدرها إ   

 

 

 

 بـ مقارنة جنيه مليار 2481  إلعام هذإ إملسددة إلتعويضات إ جاميل بلغ

  . %.4  قدرها إرتفاع بنس بة إلسابق إلعام يف جنيه مليار .2.8

 مليار 888. إىل إلعام هذإ إلتأأمني رشاكت إستامثرإت قمية رتفعتإ
رت بنس بة إلسابق إلعام يف جنيه مليار 4.82 بـ مقارنة جنيه  قدرها فاعإ 
22% . 
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رتفع      مليار 482  إىل إلعام هذإ الاستامثرإت من إدلخل صاىف إ 

ر  بنس بة إلسابق إلعام يف جنيه مليار .28 بــــــ مقارنة جنيه   تفاعإ 

 .. %22 قدرها
 

رتفع  مليار 8282   إىل إلعام هذإ إلواثئق محةل حقوق إ جامىل إ 
 ةبنس ب إلسابق إلعام يف جنيه مليار 2284 بـ مقارنة جنيه

 .%44  قدرها إرتفاع

 

 

 بـ مقارنة جنيه مليار .2.8 إلعام هذإ إملسامهني حقوق إ جاميل بلغ

 %278  قدرها زايدة بنس بة إلسابق إلعام يف جنيه مليار 2284
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حقوق املساهمين
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03/6/7302يكل قطاع التأمين في ه  
 نوع القطاع نوع النشاط أسلوب التأمين اسم الشركة مسلسل

 مصر لتأمٌنات الحٌاة 1
 تجاري

 تأمٌنات أشخاص
 لطاع أعمال عام

 تأمٌنات ممتلكات مصر للتأمٌن 2

 الفرعونٌة األمرٌكٌة لتأمٌنات الحٌاة )ألٌكو( 3

 تجاري

 لطاع خاص تأمٌنات أشخاص

 التجاري الدولً للتأمٌن على الحٌاة 4

مصر -ألٌانز لتأمٌنات الحٌاة  5  

مصر -اٌس لتأمٌنات الحٌاة  6  

7 QNB ًلتأمٌنات الحٌاة األهل 

مصر -أروب للتأمٌن على الحٌاة  8  

 لناة السوٌس لتأمٌنات الحٌاة 9

 الدلتا لتأمٌنات الحٌاة 11

لتأمٌنات الحٌاة المهندس 11  

حٌاة -المصرٌة للتأمٌن التكافلً  12  

 تكافلً
مصر -اللبنانٌة السوٌسرٌة تكافل  13  

 طوكٌو مارٌن مصر فامٌلً تكافل 14

 المصرٌة اإلماراتٌة لتأمٌنات الحٌاة التكافلً 15

 لناة السوٌس للتأمٌن 16

 لطاع خاص تأمٌنات ممتلكات تجاري

للتأمٌنالمهندس  17  

 الدلتا للتأمٌن 18

19 AIG للتأمٌن إٌجٌبت 

21 GIG المجموعة العربٌة المصرٌة للتأمٌن 

مصر -ألٌانز للتأمٌن  21  

مصر -اٌس للتأمٌن  22  

 روٌال للتأمٌن 23

 بوبا إٌجٌبت للتأمٌن 24
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03/6/7302يكل قطاع التأمين في ه  
 نوع القطاع نوع النشاط أسلوب التأمين اسم الشركة مسلسل

 إسكان للتأمٌن 25

الممتلكات والمسئولٌات مصرأروب لتأمٌنات  26  

 المتحدة للتأمٌنات العامة 27

 اكسا للتامٌن مصر 28

 بٌت التأمٌن المصري السعودي 29

 تكافلً

 المصرٌة للتأمٌن التكافلً على الممتلكات والمسئولٌات 31

مصر -وثاق للتأمٌن التكافلً  31  

 طوكٌو مارٌن مصر جٌنرال تكافل 32

مصر -أورٌنت للتأمٌن التكافلً  33  

1992/  21منشأة بالمانون  تأمٌنات ممتلكات تجاري المصرٌة لضمان الصادرات 34  

 جمعٌات تأمٌن تعاونً تأمٌنات ممتلكات تجاري الجمعٌة المصرٌة للتأمٌن التعاونً 35

مناطك حرةلطاع خاص  إعادة تأمٌن تكافلً األلرٌمٌة إلعادة التأمٌن التكافلً 36  

 

 



تطور ن�ش�ط الت�أمني
الف�شــــل االأول
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بااللف جنيه(1/1)جدول 

اجمالىممتلكاتاشخاصاملكون االيداعى لعقود اقساط وثائق مرتبطة 

تكوين االموالبوحدات استثمار

2007/2006241314232738025686944-16957316957324131423443375585651710257619654482068024231056614779273788493

17.514.416.1(4.5)15.620.617.52.17.48.416.5-35.016.87.0%معدل التطور 

2008/20073277826416995074477761665029742131407132944764467371776184710609122934752399566318838621738965362282

75.485.236.529.732.53.416.716.038.047.141.5-35.827.431.0%معدل التطور 

2009/20083067760475023878179981042435807736850130781845108315818649912706824636182590686295111626446975595813

21.74.4(7.4)14.35.519.87.48.0(6.6)20.417.3(37.4)13.95.0(6.4)%معدل التطور 

2010/20093607811517382487816351721647789749511336250275651721927674814827525467392695014347675231049826581734

17.68.912.365.233.534.417.810.613.316.73.44.017.817.417.6%معدل التطور 

2011/20103999723565542696551496024474070480094400574761294961013524317416127478032921964383158633816937213279

10.58.59.317.57.98.410.28.99.6(3.0)(0.8)(65.0)10.99.39.9%معدل التطور 

2012/201144830666088898105719645276444421449698448834265333191102166122419231936863417878426415133396337603783

5.4(1.2)12.06.68.728.716.217.011.3(6.3)(6.3)(12.4)12.17.79.5%معدل التطور 

2013/201252673126953525122208371576568853570429526888875223781279126633719539460034283197493169435763758508069

28.026.817.415.116.150.423.625.315.77.111.9(70.1)17.514.215.6%معدل التطور 

2014/2013615455875467101370126753653899653952615461182006091435522046604439697044435748568856742309059919472

15.014.616.89.012.238.20.63.615.318.316.6(96.6)16.88.512.1%معدل التطور 

2015/2014733933281179801545731110597563407573997340391887432016214711575393397834645537396764998489597311660971

19.37.612.81890.215.715.819.38.213.023.50.22.718.915.717.6%معدل التطور 

2016/201583248509009391173342411353882661884014832620298920521821825571321342289094942122135689132492716818185931172566314311594315

(0.6)15.7(12.3)---13.411.012.127.716.716.713.411.512.424.06.38.5%معدل التطور 

2017/2016101780631232862122506684211401450121147126110199203137787422397794585370358007176654420155995543733619972917348209797802515326234

22.336.829.81462.964.366.422.539.331.619.737.234.615.034.618.823.940.932.2%معدل التطور 

ممتلكاتاجمالى
السنوات

ممتلكاتاشخاصممتلكات

(أشخاص  )األقساط املستبعدة 

ممتلكات اشخاص

اقساط اعادة التامين الصادر

اجمالىاجمالى اجمالى

األقســــــــاط

صافى االقساطاجمالى االقساطاالقساط املباشرة اقساط اعادة التامين الوارد

اجمالى اشخاصاشخاص
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بااللف جنيه(3/1)جدول 

اجمالىممتلكاتاشخاصاجمالىممتلكاتاشخاصاجمالىممتلكاتاشخاص

2007/200698411271141648321257610968386568070801649094669968138755424575223
18.210.111.217.013.113.018.711.98.1%معدل التطور 

2008/200713261673157323622899403512665850803504720700897116096073743468535306
34.837.836.430.818.025.565.990.386.6%معدل التطور 

2009/200814001665149089502891061514196312822364622419958140443850000756404513
(25.0)(32.2)12.12.38.321.0(0.3)(5.2)5.6%معدل التطور 

2010/200916710991150001253171111616350734869097425041708197761845419446519562
1.8(9.2)19.40.69.715.25.711.740.8%معدل التطور 

2011/201019371091159766923534778318370903952293427893837227708145542376831318
15.96.511.512.49.611.415.10.34.8%معدل التطور 

2012/201122109685165744263868411220586728985776630444495250215053822657884415
14.13.79.412.13.59.19.918.215.4%معدل التطور 

2013/2012245616911777778742339478234653111072154834186859241303354467857859818
(0.3)1.2(3.6)11.17.39.414.08.812.3%معدل التطور 

2014/20132897308019612609423394782666563911430524380961633567506693715010504656
13.66.611.447.827.433.7-18.010.3%معدل التطور 

2015/20143194354920526474524700232985771112068470419261813371427706343210434859
(0.7)1.8(5.5)10.34.723.912.05.610.1%معدل التطور 

2016/20153645280123988847604416493299556912997972459935415252998941405714667056
14.116.915.210.57.79.755.833.340.6%معدل التطور 

2017/2016460793013944143685520738383984871587413554272622104787682031240030791168

26.464.441.516.422.118.099.5115.8109.9%معدل التطور 

حقوق املساهمين  حقوق حملة الوثائق صافى االستثمارات

االستثمارات وحقوق محلة الوثائق وحقوق املساهمني

السنوات
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بااللف جنيه(2/1)جدول 

املكون االيداعى لعقود وثائق مرتبطة 

تكوين االموالبوحدات استثمار

2007/2006141358422539473667532-4522945229141358422991763712761650341317153138218713485509820242330573

DIV/0!(28.8)29.552.239.843.7194.1(10.5)57.956.314.034.7#44.0(1.1)21.8%معدل التطور 

2008/20071731115248482042159355993.878516845101737109256333643004454427511839751228250169283413793613072195

DIV/0!73.686.822.911.515.8(31.9)(10.1)(11.1)25.540.531.8#22.510.215.0%معدل التطور 

2009/20082028097285863148867283706.02612222649282031803311985351516564212710515831093710198967620682704057946

17.549.932.1(11.0)(11.2)(4.9)232.7213.517.021.719.8(38.2)17.215.015.9%معدل التطور 

2010/20092140337310479852451357015246327253342214735233511255498477670399627461029785208031323883794468692

4.615.510.1(5.8)(8.4)5.77.46.759.1(4.4)(5.7)5.58.67.389.3%معدل التطور 

2011/20102503035308380055868355679273528279207250871433573275866041936609699551063615241505423873724802426

7.5(0.0)11.010.216.80.26.739.70.73.316.1(19.0)6.5(0.7)16.9%معدل التطور 

2012/2011303549845337307569228474221516821990930402404748897778913714681925487752695594289342022001235093543

6.1(7.8)21.241.432.856.8162.8153.419.8(21.2)(21.3)(16.5)21.347.035.5%معدل التطور 

2013/2012336430733528256717131469123778924248033689983590613695961124063613832011623837312836222074135335774

8.10.34.8(39.8)(45.7)63.9(10.6)(24.4)10.510.310.8(1.1)(11.3)(26.0)10.8%معدل التطور 

2014/2013369575232097936905545330338437938768136990543594172729322635924713543561713603333980722398165579623

5.56.81.54.6(2.1)61.659.99.80.14.849.3(29.6)2.8(4.3)9.9%معدل التطور 

2015/2014438805340259818414034155933725333881143896124363233875284545781018194702277280393180225437636475565

18.721.420.027.434.332.917.713.616.1(12.6)(12.3)(52.8)18.725.421.8%معدل التطور 

2016/2015544033348475041028783713224694184707405441655531692210758577572471253968531121567977792160881013868385531627772376632553

DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!(1.9)9.22.4#39.238.924.021.922.925.039.636.7(15.2)24.020.422.3%معدل التطور 

2017/20167036763509044712127210226173902874128970390245829475128684995091012413515292261614496632970811746744478317934159608199139

81.737.572.324.123.023.6(6.1)(5.0)(11.1)29.35.017.971.057.457.529.49.619.6%معدل التطور 

اجمالى ممتلكات اشخاص
السنوات

اجمالى ممتلكات اشخاص اجمالى ممتلكات اجمالىممتلكاتاشخاصاجمالىاشخاص اجمالىممتلكاتاشخاص

التعويضــــــات

صافى التعويضاتاجمالى التعويضاتالتعويضات املباشرة (أشخاص  )التعويضات املسددة عن التعويضات املستردة من اعادة التامين الصادرالتعويضات املسددة عن اعادة التامين الوارد
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 بااللف جنيه(4/1)جدول 

اجمالىممتلكاتاشخاصالسنوات

2007/2006103019365089468108
(34.0)35.2(31.1)%معدل التطور 

2008/200737934595794633728
63.235.4(63.2)%معدل التطور 

2009/2008155292768717924009
309.429.045.8%معدل التطور 

2010/2009140887149130290017
(68.6)(80.6)(9.3)%معدل التطور 

 2011/201038397474773513170
218.476.9(72.7)%معدل التطور 

 2012/20111806838778211058504
370.684.9106.3%معدل التطور 

 *  2013/2012228377582214810591
(23.4)(33.7)26.4%معدل التطور 

 *  2014/201354791310735621621475
139.984.4100.0%معدل التطور 

 *  2015/2014-19462521946252
81.320.0(100.0)%معدل التطور 

 *  2016/201575859919462522704851
DIV/0!(0.0)39.0#%معدل التطور 

 *  2017/2016166792331046944772617
119.959.576.4%معدل التطور 

عجز النشاط التأميىن/ فائض 



القوائم املجمعة

الف�شــــل الث�ين



16

االصــــــول
بااللف جنيه(1/2)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

2476143391751670609729410614106186411774606839936808304523844883491668341577721931878632254200مصر للتأمين
62608468322195364762573045027138228851018397227671068545125080835365409952099277227801852مصر لتأمينات الحياة

310222807498362425735514106313332461465970702390703596152092917391572021981987674031155860056052اجمالى قطاع االعمال العام

412927011472073570471714857831287442782592963567645164325323890610215951231071قناة السويس للتأمين
13058119754692576540265625491522281962702824058276132180120256612624832420املهندس للتأمين
13357308733290444943354858032994264062223726597264322069220587464675627459الدلتا للتأمين
AIG  8669383725168207279805609774535355712591127326114491442612027658908890275 للتأمين

gig7060061981608126743206634951325931997813033308538359755187768968482391111307املجموعة العربية املصرية 
13369120806632294343653448176125520058441165192227243747126325427937441524680764ميتاليف لتأمينات الحياة

10029995385678528493695528651--1362574634264813601153728552املصرية لضمان الصادرات
55459002102585140849252873240919349064135931491300811553149718206025الجمعية املصرية للتامين التعاونى

15913017712264521012140860624780299--8582817386638268224404956783114234اكسا لتأمينات الحياة
650278945614656527526212549271236819238017973886733541233489398649تشب للتأمين  
551212585757173474406451567629631375011319282364831482956927728702899444رويال للتأمين

3819691400550848640433840921227711783925467143872052271728781712534909375مصر- اليانز للتأمين 
220697127139558756969166931050111532651537353812549222197123976222454262800667647148مصر- اليانز لتأمينات الحياة 

2484692246687761058324624357912908330985153401536137136380542121706023بيت التامين املصرى السعودى
5507780357139385013695131964542--618845471304136187621227182577كيو ان بي لتأمينات الحياة

2460935615314301368481149814463571877065101065944646200354952431172تشب لتأمينات الحياة
4346490407207715469348142268273--1514484795815378391265007199986431733بوبا ايجيبت 

3835131913492154671356474349183677551109791932549811670214330694328875514املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات
13739202463200422700241820843848198965451235281083424156060444519067509449املصرية للتأمين التكافلى حياة

242973833113733959735499184214998842013804200341653923188354642473420وثاق للتأمين التكافلى
368853883612426803131670150220--449236648492010994524444418أروب للتأمين على الحياة
7426731419695724722615647212941569304542562204993628327053300444326431أروب لتأمينات املمتلكات

7057563020437525819984522019370224911857117572898528686261428324714اسكان للتأمين
452615063295214632475857855121811268015375154025365707087154اللبنانية السويسرية للتكافل العائلى

3151380213549232612098194214277272-259182041114486522759473033305طوكيو مارين فاملى تكافل
17361490189560264605(30137)(9355)994146174897261170171512763941384296طوكيو مارين جنرال تكافل

171962062940204756147549643789586137340053244246252660415943987234281258173ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 
205625484073659784391624035500542569914282285174622714994171408504041026458قناة السويس لتأمينات الحياة

6531106466742927731215927697614313336166702252776696262712521822867الدلتا لتأمينات الحياة

485321314371324272838725126895268-337321354364910982828077276409املهندس لتأمينات الحياة

453801428727592691375296416164820217253116607431243966402137156409682أكسا للتأمين

719112036608746973217663508--24972178950028713690115883املتحدة للتأمين

3773559383779701114913290061892-1242-289071521471729858املصرية اإلماراتية للتأمين التكافلي 

56111---247-----55752-113-ميد جلف للتأمين

11696681828769241990763037967413527492637420303361661400144301017295926841327587772915199537995633اجمالى القطاع الخاص

1479890263626760441649855207382685995410339010057511364996296393934687498863309575446946355398051684اجمالى السوق

جممع امليزانيات العمومية

شركات التامين
واعادة التامين

االستثمارات الشركات
النقدية بالصندوق 

االصول الثابتة
ولدى البنوك

مدينو 
عمليات التامين

املدينون واالرصدة 
املدينة االخرى

جملة االصول
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االلتزامات وحقوق املساهمني
بااللف جنيه(1/2)تابع 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

9414954113763491627237157311411265171667689797417183186712966125164490196352660158051801931878632254200مصر 
17185756193105244834661771553930529523626641700941785069620071912314207777299402099277227801852مصر لتأمينات الحياة

26600711306868731675583163488616804462197213860081200196030816821365209329494737235351204031155860056052اجمالى القطاع العام

3120363554972231523527422955733272661773317549848493105305417310217801710215951231071قناة السويس 
22304326666858146137559928671268492068325040394740556116217883276303612624832420املهندس 
167919184187787179615126189573241875119054291575356716173100270823464675627539الدلتا 

AIG10502016926620961833103987074126353933810221411051636878247857253397658908890275 إيجيبت 
289195322735127729246355113348157561300060005332727326513149673786558482391111307املجموعة العربية املصرية 

294863837638275581314033530429825576925386318083334135419174041001848902437441524680764(اليكو)الفرعونية االمريكية 
146586168426347110360225493695528651--279203194818433620116822132858املصرية لضمان الصادرات

149718206025(95957)(152617)141340133873474818454999558681231395715437302336301982الجمعية املصرية للتامين التعاونى
3747714435629633834942400340860624780299--3669254409413547691010873690252052التجارى الدولى   

26051326427430893073102024060110851085111646167401121843231248233489398649مصر- ايس للتامين 
45141553079747823538148054110890435005000583279698515145424200929728702899444رويال للتأمين

255866378450196318224508870431215451070618509549933743012162601166363712534909375مصر- اليانز للتأمين 
551065167588176547118725969125098037519244785814408703546346565861168562800667647148مصر- اليانز لتأمينات الحياة 

2784313027618263073927282524490615001500390813423094151308282929542121706023بيت التامين املصرى السعودى
10223431472566430256908736073457778206114921109646159892225986736562113695131964542كيو ان بى لتأمينات الحياة

233336277107109784219240025456711766117862800833476807486983493354952431172ايس لتأمينات الحياة
243786357838186371527204177363587619121072423661962714968973151877713769348142268273بوبا ايجيبت 

2879743792059501114528211959511102585009500511079645013183249230501694328875514املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات
297294236857182054048252423901965003202368422370737150645138711519067509449املصرية للتأمين التكافلى حياة

192076244632201582668338130583986250655025661333626398029137157354642473420وثاق للتأمين التكافلى
45706641078596386113131670150220--3987958088356150654714512أروب للتأمين على الحياة
10100610953139969299738402103249141064150291150892150153175539300444326431أروب لتأمينات املمتلكات

100878116873379445933999721796910342550149828196731111601127983261428324714اسكان للتأمين
14559279565477105101208414095148148322685271024802344445707087154مصر- اللبنانية السويسرية تكافل 

82937933394583221917085354221411139510601613237488198144898194214277272طوكيو مارين فاملى تكافل
3600631511334515629376215108312189560264605(4726)8222111435920630403446894طوكيو مارين جينرال تكافل

207770233079676737249022984064311015981472605212639959392021652622347234281258173ممتلكات- املشرق العربى للتأمين التكافلى 
7292639078594367690652276225822103460378800894194962396845098504041026458قناة السويس لتأمينات الحياة

30006440347270506848695817712521822867-61504269996517480100511151314034الدلتا لتأمينات الحياة

66292372885062203166418725126895268--643618687155378863311551735363املهندس لتأمينات الحياة

62329178325236224417226234378441250150011343526184223721147840137156409682أكسا للتأمين

3217663508(11084)(1499)3367574592--267425512015504656538414816املتحدة للتأمين

134333746819467244253290061892--3000996016788432875619076املصرية اإلماراتية للتأمين التكافلي 

56111-54431-1681---1681-----ميد جلف للتأمين

193928312358541718177552958854253216138847772369293102842397967730739333517231972563792915199537995713اجمالى القطاع الخاص

4599354154272290349333945937404212607608199010970102312245547964986726026514667056307914996946355398051764اجمالى السوق

شركات التامين
واعادة التامين

اجمالى حقوق حملة الوثائق الشركات

جممع امليزانيات العمومية

اجمالى االلتزامات
اجمالى االلتزامات
وحقوق املساهمين

حقوق املساهمين املخصصات االخرى
الدائنون واالرصدة

الدائنة االخرى
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االصــــــول
بااللف جنيه(1/1/2)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

62608468322195364762573045027138228851018397227671068545125080835365409952099277227801852مصر لتأمينات الحياة

62608468322195364762573045027138228851018397227671068545125080835365409952099277227801852اجمالى قطاع االعمال العام

13369120806632294343653448176125520058441165192227243747126325427937441524680764ميتاليف لتأمينات الحياة

15913017712264521012140860624780299--8582817386638268224404956783114234اكسا لتأمينات الحياة

220697127139558756969166931050111532651537353812549222197123976222454262800667647148مصر- اليانز لتأمينات الحياة 

5507780357139385013695131964542--618845471304136187621227182577كيو ان بى لتأمينات الحياة

2460935615314301368481149814463571877065101065944646200354952431172تشب لتأمينات الحياة

13739202463200422700241820843848198965451235281083424156060444519067509449املصرية للتأمين التكافلى حياة

368853883612426803131670150220--449236648492010994524444418أروب للتأمين على الحياة

452615063295214632475857855121811268015375154025365707087154مصر- اللبنانية السويسرية تكافل 

3151380213549232612098194214277272-259182041114486522759473033305تكافل- طوكيو مارين فاملى 

205625484073659784391624035500542569914282285174622714994171408504041026458قناة السويس لتأمينات الحياة

6531106466742927731215927697614313336166702252776696262712521822867الدلتا لتأمينات الحياة

485321314371324272838725126895268-337321354364910982828077276409املهندس لتأمينات الحياة

3773559383779701114913290061892-1242-289071521471729858املصرية اإلماراتية للتأمين التكافلى 

583403694798169163252034885136641281568735489422107750459973543810454356031905771723334505اجمالى القطاع الخاص

6460101163121364528014607930163779411041985388664977184359022481624164094765984005049051136357اجمالى السوق

النقدية بالصندوق 

ولدى البنوك
جملة االصول االصول الثابتة األصول األخرى

ميزانيات تأمينات األشخاص وتكوين األموال

شركات التامين

واعادة التامين الشركات
مدينو 

عمليات التامين
االستثمارات
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االلتزامات وحقوق املساهمني
(1/1/2)تابع 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

17185756193105244834661771553930529523626641700941785069620071912314207777299402099277227801852مصر لتأمينات الحياة

17185756193105244834661771553930529523626641700941785069620071912314207777299402099277227801852اجمالى القطاع العام

294863837638275581314033530429825576925386318083334135419174041001848902437441524680764(اليكو)الفرعونية االمريكية  

3747714435629633834942400340860624780299--3669254409413547691010873690252052التجارى الدولى   

551065167588176547118725969125098037519244785814408703546346565861168562800667647148مصر- اليانز لتأمينات الحياة 

10223431472566430256908736073457778206114921109646159892225986736562113695131964542كيو ان بى لتأمينات الحياة

233336277107109784219240025456711766117862800833476807486983493354952431172ايس لتأمينات الحياة

297294236857182054048252423901965003202368422370737150645138711519067509449املصرية للتأمين التكافلى حياة

45706641078596386113131670150220--3987958088356150654714512أروب للتأمين على الحياة

14559279565477105101208414095148148322685271024802344445707087154مصر- اللبنانية السويسرية تكافل 

82937933394583221917085354221411139510601613237488198144898194214277272تكافل- طوكيو مارين فاملى 

7292639078594367690652276225822103460378800894194962396845098504041026458قناة السويس لتأمينات الحياة

30006440347270506848695817712521822867-61504269996517480100511151314034الدلتا لتأمينات الحياة

66292372885062203166418725126895268--643618687155378863311551735363املهندس لتأمينات الحياة

134333746819467244253290061892--3000996016788432875619076املصرية اإلماراتية للتأمين التكافلى 

1580981319087632177064311374872878109442587040919141694679620585345211092227491601905771723334505اجمالى القطاع الخاص

32995569383981562254103731461426808162394914970426200734797491406572575252998104790994005049051136357اجمالى السوق

حقوق املساهمين
اجمالى االلتزامات

وحقوق املساهمين

شركات التامين

واعادة التامين اجمالى االلتزاماتحقوق حملة  الوثائقالشركات املخصصات االخرى
الدائنون واالرصدة

الدائنة االخرى

ميزانيات تأمينات األشخاص وتكوين األموال
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االصــــــول
بااللف جنيه(2/1/2)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

2476143391751670609729410614106186411774606839936808304523844883491668341577721931878632254200مصر للتأمين

2476143391751670609729410614106186411774606839936808304523844883491668341577721931878632254200اجمالى القطاع العام

412927011472073570471714857831287442782592963567645164325323890610215951231071قناة السويس للتأمين
13058119754692576540265625491522281962702824058276132180120256612624832420املهندس للتأمين
13357308733290444943354858032994264062223726597264322069220587464675627459الدلتا للتأمين
AIG8669383725168207279805609774535355712591127326114491442612027658908890275 للتأمين

gig7060061981608126743206634951325931997813033308538359755187768968482391111307املجموعة العربية املصرية 
10029995385678528493695528651--1362574634264813601153728552املصرية لضمان الصادرات

55459002102585140849252873240919349064135931491300811553149718206025الجمعية املصرية للتامين التعاونى
650278945614656527526212549271236819238017973886733541233489398649تشب للتأمين 
551212585757173474406451567629631375011319282364831482956927728702899444رويال للتأمين

3819691400550848640433840921227711783925467143872052271728781712534909375مصر- اليانز للتأمين 
2484692246687761058324624357912908330985153401536137136380542121706023بيت التامين املصرى السعودى

4346490407207715469348142268273--1514484795815378391265007199986431733بوبا ايجيبت 
3835131913492154671356474349183677551109791932549811670214330694328875514املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

242973833113733959735499184214998842013804200341653923188354642473420وثاق للتأمين التكافلى
7426731419695724722615647212941569304542562204993628327053300444326431أروب لتأمينات املمتلكات

7057563020437525819984522019370224911857117572898528686261428324714اسكان للتأمين
17361490189560264605(30137)(9355)994146174897261170171512763941384296تكافل- طوكيو مارين جينرال 
171962062940204756147549643789586137340053244246252660415943987234281258173ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 
453801428727592691375296416164820217253116607431243966402137156409682أكسا للتأمين

719112036608746973217663508--24972178950028713690115883املتحدة للتأمين
56111---247-----55752-113-ميد جلف للتأمين

586265113397172827511003082398633718217332678726191906679657322383030873231741009427814661128اجمالى القطاع الخاص

83387914731462398884739441436204820129991939518651300020112034912205874699214809462941306346915328اجمالى السوق

جملة االصولاالصول الثابتة
املدينة االخرى ولدى البنوك

مدينو 
عمليات التامين

االستثمارات
النقدية بالصندوق 

واعادة التامين

ميزانيات تأمينات املمتلكات واملسئوليات

الشركات
املدينون واالرصدة  شركات التامين



21

االلتزامات وحقوق املساهمني
(2/1/2)تابع 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

9414954113763491627237157311411265171667689797417183186712966125164490196352660158051801931878632254200مصر 

9414954113763491627237157311411265171667689797417183186712966125164490196352660158051801931878632254200اجمالى قطاع االعمال العام

3120363554972231523527422955733272661773317549848493105305417310217801710215951231071قناة السويس 
22304326666858146137559928671268492068325040394740556116217883276303612624832420املهندس 
167919184187787179615126189573241875119054291575356716173100270823464675627539الدلتا 

AIG10502016926620961833103987074126353933810221411051636878247857253397658908890275 إيجيبت 
289195322735127729246355113348157561300060005332727326513149673786558482391111307املجموعة العربية املصرية 
146586168426347110360225493695528651--279203194818433620116822132858املصرية لضمان الصادرات

149718206025(95957)(152617)141340133873474818454999558681231395715437302336301982الجمعية املصرية للتامين التعاونى
26051326427430893073102024060110851085111646167401121843231248233489398649مصر- ايس للتامين 

45141553079747823538148054110890435005000583279698515145424200929728702899444رويال للتأمين
255866378450196318224508870431215451070618509549933743012162601166363712534909375مصر- اليانز للتأمين 

2784313027618263073927282524490615001500390813423094151308282929542121706023بيت التامين املصرى السعودى
243786357838186371527204177363587619121072423661962714968973151877713769348142268273بوبا ايجيبت 

2879743792059501114528211959511102585009500511079645013183249230501694328875514املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات
192076244632201582668338130583986250655025661333626398029137157354642473420وثاق للتأمين التكافلى

10100610953139969299738402103249141064150291150892150153175539300444326431أروب لتأمينات املمتلكات
100878116873379445933999721796910342550149828196731111601127983261428324714اسكان للتأمين
3600631511334515629376215108312189560264605(4726)8222111435920630403446894تكافل- طوكيو مارين جينرال 

207770233079676737249022984064311015981472605212639959392021652622347234281258173ممتلكات- املشرق العربى للتأمين التكافلى 
62329178325236224417226234378441250150011343526184223721147840137156409682أكسا للتأمين

3217663508(11084)(1499)3367574592--267425512015504656538414816املتحدة للتأمين
56111-54431-1681---1681-----ميد جلف للتأمين

358301844977861640691264748016592832790351149889218371703288110153988306139745072201009427814661208اجمالى القطاع الخاص

12997972158741353267928422059427857994458041947306205023819999006266030089414057203124002941306346915408اجمالى السوق

واعادة التامين
املخصصات االخرى

اجمالى االلتزامات
اجمالى حقوق حملة الوثائق

الشركات
شركات التامين

ميزانيات تأمينات املمتلكات واملسئوليات

وحقوق املساهمين
حقوق املساهمين اجمالى االلتزامات

الدائنون واالرصدة
الدائنة االخرى
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بااللف جنيه(2/2)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

1388239229598317245349985410291256680516636043362641--مصر للتأمين
4961711923926796713528574273963981--256690831214مصر لتأمينات الحياة

214304831214839244229598350289361909324547358033222378774326622اجمالى قطاع االعمال العام

38724406241158816544120271075151364274--قناة السويس للتأمين

4449861176952828959969341386371894273--املهندس للتأمين

35382664056584120008424134205080818--الدلتا للتأمين

AIG  --37839(702)65371550926087446707046459477 للتأمين

gig--105354128427(2500)216411658103019150075املجموعة العربية املصرية 

77579976421404415406299415322323--207792209275ميتاليف لتأمينات الحياة

678454714533756813303250815515367365--املصرية لضمان الصادرات

20543478223713987429117465----الجمعية املصرية للتامين التعاونى

992481367041829154147262203070--4618566213اكسا لتأمينات الحياة

556997942514350917802233862588536689--تشب للتأمين  

6047865047450213004319235276817281578--رويال للتأمين

3495797470805-567016826512742190--مصر- اليانز للتأمين 

2891349832205777228793417831--199675367223مصر- اليانز لتأمينات الحياة 

205011962356968864109101629231981104779--بيت التامين املصرى السعودى

276014478236511673989105120447--5785458926كيو ان بي لتأمينات الحياة

753914179--68899474--6504705تشب لتأمينات الحياة

578661520613531631575214065373971292877--بوبا ايجيبت 

45147558971028323450321237435864183090--املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

52051915513722072657721227----املصرية للتأمين التكافلى حياة

1767929035997118158172037522937050945--وثاق للتأمين التكافلى

6194594269963319004895--(1680)(4993)أروب للتأمين على الحياة

1803919358982511139107018542893432351--أروب لتأمينات املمتلكات

15542195687081269120410781645333337--اسكان للتأمين

1215148146601521126944(1537)--1526721069اللبنانية السويسرية للتكافل العائلى

286254269434103441772018895--54243126طوكيو مارين فاملى تكافل

1342019417808915095248032752398937788--طوكيو مارين جنرال تكافل

70054112596143051646275931997491952149032--ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

2689680671615221869931259--1529522931قناة السويس لتأمينات الحياة

1911744043--32507715--1586836328الدلتا لتأمينات الحياة

4034166763-247217310279--2981464590املهندس لتأمينات الحياة

(20783)(33585)350222929946552(29563)(36929)--أكسا للتأمين

(18947)(25025)134027694(485)(2)(26157)(38425)--املتحدة للتأمين

190116261241101685529682--483126956املصرية اإلماراتية للتأمين التكافلي 

6996-154-6842-----ميد جلف للتأمين

59365987966157422281634240290873674716666536309417374552795844اجمالى القطاع الخاص

807963171087514134663112325905802135584141213894342639753327122466اجمالى السوق

تامينات االشخاص وتكوين االموال

عجز النشاط  التامينى/ فائض 

قائمة الدخل

االيرادات االخرى
صافى الدخل من

تامينات املمتلكات واملسئوليات االستثمارات غير املخصصة الشركات
االجمالى
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بااللف جنيه(2/2)تابع 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

9965951601367(449480)(80933)10775272050847--181171960055432011518331364014036110775272050847مصر للتأمين

452531816166(3784)(101048)553579819950--7355657620441214971129515958553579819950مصر لتأمينات الحياة

14491262417533(453264)(181981)16311062870797--254722617655636412733302493415631916311062870797اجمالى قطاع االعمال العام

2800335702(9307)(9012)3701445009--32833346634712385486935343701445009قناة السويس للتأمين
4403264573(11886)(10213)5424476459--11131199216550766195115405424476459املهندس للتأمين
2779463230(9652)(4062)3185672882--1171119346253984439827593185672882الدلتا للتأمين
AIG  33282465-883-6476713655484--6713655484(8745)(18911)5839236572 للتأمين

gig18401495100030004284256295894143018--95894143018(19098)(26325)76797116692املجموعة العربية املصرية 
221568247191(61403)(67655)289223308595--2943766560006000124963289223308595ميتاليف لتأمينات الحياة

3721946731(12339)(8912)4613159070--874780064613159070--275289املصرية لضمان الصادرات
11499(1539)--11499(1539)--11499(1539)6427796148051813708الجمعية املصرية للتامين التعاونى

5826282685(114510)(85536)143798197195--9902222143798197195--24753653اكسا لتأمينات الحياة
1932127949(8600)(5992)2531336550--222531336550(150)297267275تشب للتأمين  
5487463200(13852)(10803)6567677053--7436567677053-1500-24962282رويال للتأمين

3152744751(14432)(11164)4269159183--3438278434797803836610354269159183مصر- اليانز للتأمين 
120938277021(109014)(88739)209677386035--255412959907209677386035(1726)1954719336مصر- اليانز لتأمينات الحياة 

2483093874(10165)(6382)31213104040--31213104040----768739بيت التامين املصرى السعودى
6994094401(21911)(17594)87534116311--825656431330731517387534116311كيو ان بي لتأمينات الحياة

339210296--339210296--1630175117971847201947339210296تشب لتأمينات الحياة
55419215670(64442)(14434)69853280112--69853280112--807636331012129بوبا ايجيبت 

3754163107(15200)(11989)4953078307--533012514953078307--37823533املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات
(11934)87612(846)(12021)1458--(12021)689294371458--44313811املصرية للتأمين التكافلى حياة

2010236573(13025)(7372)2747449598--10333412747449598--8631007وثاق للتأمين التكافلى
(473)(3970)(610)(2348)137(1622)--137(1622)65360662-31624031أروب للتأمين على الحياة
1872923057(4795)(5978)2470827852--3651034882470827852-31934047أروب لتأمينات املمتلكات

994925176(3164)(2910)1285928340--1285928340-248026017002396413اسكان للتأمين
(2796)(4502)(255)(22)(2541)(4480)--(2541)(4480)1908528670--606814اللبنانية السويسرية للتكافل العائلى

13017677(4)(245)15457681--92474870283414549963215457681طوكيو مارين فاملى تكافل
591414169(3554)(1873)778717723--1583519631778717723--368433طوكيو مارين جنرال تكافل

4239631932(20979)(6853)4924952911--41448947534924952911--12551368ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 
1174822510(4637)(3872)1562027147--1562027147-10721612200025007قناة السويس لتأمينات الحياة

754227019(110)(2817)1035927129--30007847128071035927129-9111107الدلتا لتأمينات الحياة
2930854811(11410)(10888)4019666221--67444019666221--77498املهندس لتأمينات الحياة

(23940)(36279)(1222)(228)(22719)(36051)--(22719)(36051)--121716861250250أكسا للتأمين
(21043)(33639)70(283)(21113)(33357)--(21113)(33357)71361057--11961108املتحدة للتأمين

(10042)(10533)(2)(567)(10040)(9966)--(10040)(9966)1605538700--7661022املصرية اإلماراتية للتأمين التكافلي 
4431-(1286)-5717---5717-1279-----ميد جلف للتأمين

10269861772269(586848)(427429)14544152359117--7318079962323636954617749628722014544152359117اجمالى القطاع الخاص

24761124189802(1040112)(609410)30855225229914--98652106138588727134287620243144353930855225229914اجمالى السوق

مصروفات متنوعة
خسارة/ صافى الربح 

قبل البنود غير العادية
خسارة/ ارباح 

البنود غير العادية

قائمة الدخل

خسارة/ ارباح 
قبل الضرائب

الضريبة املستحقة عن ارباح العام
مصروف الضريبة املؤجلة/ وايراد 

خسارة العام/ ارباح 
الشركات

اهالك االصول الثابتة 
غير املخصصة

مخصصات اخرى
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(إمجايل الفروع)االيرادات 
بااللف جنيه(3/2)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

27011843159338160971451792005717007284190705712881937032164444720408051582219018034801334276839مصر لتأمينات الحياة

27011843159338160971451792005717007284190705712881937032164444720408051582219018034801334276839اجمالى قطاع االعمال العام

83461213982835515026353055959769456543139024717757061352849630143869068631262319ميتاليف لتأمينات الحياة

2140262999661479218769187693749035115621641079425886465287278835360094اكسا لتأمينات الحياة

107419512267243807486462032743192504975055304193814387227181714794704010089881606587مصر- اليانز لتأمينات الحياة 

8941210022320032287002851940157957220912577161445328150303147740157421كيو ان بى لتأمينات الحياة

16371203136091364107278136495)62(1238531546621922132282822282822680642514تشب لتأمينات الحياة

29155623566420721228270428270422870927756272220172882139259227244781333979املصرية للتأمين التكافلى حياة

267863728523696397283972857920664873470663383682751649126579أروب للتأمين على الحياة

344165080375311118911189227581812201003258124173196642053مصر- اللبنانية السويسرية تكافل 

3417922032-735911590222--321982300874342799427994292509تكافل- طوكيو مارين فاملى 

33517543768354713071366571366589383061397587666299364054955987246903364732قناة السويس لتأمينات الحياة

9881811055056235060577360577368705613217605599310398416111566114320135575الدلتا لتأمينات الحياة

68393790026074306386556350006740001875135576325103209255827091121582175313املهندس لتأمينات الحياة

355228990--6470--300030009500-654735020املصرية اإلماراتية للتأمين التكافلى 

3229988418887166157177906038756179789327035436958933783822124848714137918254232634794652169اجمالى القطاع الخاص

593117273482092271286225826095245690802800327483188959642428270328929215720137272267436128929008اجمالى السوق

من االستثمارت املخصصةالتامين الصادر أول املدة
صافى االقساط

قوائم االيرادات واملصروفات تأمينات األشخاص وتكوين األموال

االحتياطى الحسابى االحتياطى الحسابى 
اخر املدة

اجمالى االيرادات االيرادات االخرى املباشرة
صافى الدخل

الشركات
عموالت اعادة



25

إمجايل الفروع)املصروفات 
بااللف جنيه(3/2)تابع 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

32234433445626256690831214--153100--23141622428567178472239953170040188517526848578775373848386747مصر لتأمينات الحياة

32234433445626256690831214--153100--23141622428567178472239953170040188517526848578775373848386747اجمالى قطاع االعمال العام

6990711053044207792209275------431204719418178462211319149364181580138478156794100292147093ميتاليف لتأمينات الحياة

2326502938814618566213------1962024050292443461225362292441535911824945555681969اكسا لتأمينات الحياة

8093141239364199675367223--)479)8729--545686906463170712205213887215351724192412737929691591مصر- اليانز لتأمينات الحياة 

89887984955785458926--57409448--20560179505244760328372195247328051349322030728310كيو ان بى لتأمينات الحياة

1066291317906504705------2466930490505590434426505546938511193439346192تشب لتأمينات الحياة

16201)69136)313917317778----18028622986114590814875701459093116600902765823536583710733املصرية للتأمين التكافلى حياة

)1680))4993)2148428259--41252--29492984151168246151917112586941812420أروب للتأمين على الحياة

)1755)26995157662124829901438082065----122481735033705198207833703263287مصر- اللبنانية السويسرية تكافل 

)2944)10541317944524017300675832050249762129--113111292969483099069432341435تكافل- طوكيو مارين فاملى 

2316083463641529518368--16003024915515568143601463515598454116746024801305593814053388قناة السويس لتأمينات الحياة

98452992471586836328--2---68483665217842836510609784216569137621616718438الدلتا لتأمينات الحياة

917681107232981464590--190464--641097712786181315532568618621464021589322192املهندس لتأمينات الحياة

1260)1288)484026956484027729----------460-314-املصرية اإلماراتية للتأمين التكافلى 

154115523546133331093880382696413407487135188316333837825023007272120892446812572279075496227615703815459501909836709اجمالى القطاع الخاص

385531647831795115826279914396815292651240366141040975763188904772721208924621126722790754962598501372610857585991667923اجمالى السوق

تكاليف االنتاج+ عموالت اعادة التامين الوارد + العموالت املباشرة  )جملة العموالت وتكاليف االنتاج تتضمن  )   -

مصروفات تشغيل

أخرى

قوائم االيرادات واملصروفات تأمينات األشخاص وتكوين األموال

صافى التعويضات
الشركات

مخصص املطالبات 

تحت التسديد اول املدة

عجز/ فائض مخصص املطالبات 

تحت التسديد اخر املدة

املخصصات املكونة 

لالستثمارات املخصصة
املصروفات العمومية واالدارية اجمالى املصروفاتالعموالت وتكاليف االنتاج

خسائر إضمحالل

النشاط التامينىمدينو عمليات التأمين

(إمجايل الفروع)االيرادات 
بااللف جنيه(3/2)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

27011843159338160971451792005717007284190705712881937032164444720408051582219018034801334276839مصر لتأمينات الحياة

27011843159338160971451792005717007284190705712881937032164444720408051582219018034801334276839اجمالى قطاع االعمال العام

83461213982835515026353055959769456543139024717757061352849630143869068631262319ميتاليف لتأمينات الحياة

2140262999661479218769187693749035115621641079425886465287278835360094اكسا لتأمينات الحياة

107419512267243807486462032743192504975055304193814387227181714794704010089881606587مصر- اليانز لتأمينات الحياة 

8941210022320032287002851940157957220912577161445328150303147740157421كيو ان بى لتأمينات الحياة

16371203136091364107278136495)62(1238531546621922132282822282822680642514تشب لتأمينات الحياة

29155623566420721228270428270422870927756272220172882139259227244781333979املصرية للتأمين التكافلى حياة

267863728523696397283972857920664873470663383682751649126579أروب للتأمين على الحياة

344165080375311118911189227581812201003258124173196642053مصر- اللبنانية السويسرية تكافل 

3417922032-735911590222--321982300874342799427994292509تكافل- طوكيو مارين فاملى 

33517543768354713071366571366589383061397587666299364054955987246903364732قناة السويس لتأمينات الحياة

9881811055056235060577360577368705613217605599310398416111566114320135575الدلتا لتأمينات الحياة

68393790026074306386556350006740001875135576325103209255827091121582175313املهندس لتأمينات الحياة

355228990--6470--300030009500-654735020املصرية اإلماراتية للتأمين التكافلى 

3229988418887166157177906038756179789327035436958933783822124848714137918254232634794652169اجمالى القطاع الخاص

593117273482092271286225826095245690802800327483188959642428270328929215720137272267436128929008اجمالى السوق

من االستثمارت املخصصةالتامين الصادر أول املدة
صافى االقساط

قوائم االيرادات واملصروفات تأمينات األشخاص وتكوين األموال

االحتياطى الحسابى االحتياطى الحسابى 
اخر املدة

اجمالى االيرادات االيرادات االخرى املباشرة
صافى الدخل

الشركات
عموالت اعادة
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قوائم االيرادات واملصروفات تأمينات األشخاص وتكوين األموال

(حياة  )االيرادات 
بااللف جنيه(1/3/2)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

26547133070266160862351789732816984555190340492881937032164227520363091582219018034433094197065مصر لتأمينات الحياة

26547133070266160862351789732816984555190340492881937032164227520363091582219018034433094197065اجمالى قطاع االعمال العام

2635183450194700685418755037245658871310510774564998095536268255303092420990ميتاليف لتأمينات الحياة

2140262922411479218769187693085135115621641079425886465287278835359009اكسا لتأمينات الحياة

107361712265263807486462031143192344975048304193814387227181714794704010084261606380مصر- اليانز لتأمينات الحياة 

862059715019344280022782139447957220911506160245319950300143390154238كيو ان بى لتأمينات الحياة

1559919261563128897592130082)59(1145301460231822142176402176402540712328تشب لتأمينات الحياة

2332091804831810272740842740842224072437390320500274105314372163620267845املصرية للتأمين التكافلى حياة

267863728523696397283972857920664873470663383682751649126579أروب للتأمين على الحياة

15848221386055103021030218987181220940239124171274516082مصر- اللبنانية السويسرية تكافل 

3417922032-735911590222--321982300874342799427994292509تكافل- طوكيو مارين فاملى 

33488943746254710071325071325089352060977560666299364054905986246955364379قناة السويس لتأمينات الحياة

9881811055056235060577360577368705613217605599310398416111566114320135575الدلتا لتأمينات الحياة

68393790026074306386556350006740001875135576325103209255827091121582175313املهندس لتأمينات الحياة

355228990--6470--300030009500-654735020املصرية اإلماراتية للتأمين التكافلى 

2568585303190764959037791331744826885212023551842597761192119138413184917147625447783707493اجمالى القطاع الخاص

522329761021732258213925688659244328232755525164337796292403467322769314767136165559880877904558اجمالى السوق

اجمالى االيراداتااليرادات االخرى املباشرة
من االستثمارت املخصصةالتامين الصادراخر املدةأول املدة الشركات

صافى االقساط
صافى الدخلعموالت اعادةاالحتياطى الحسابى االحتياطى الحسابى 
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(حياة  )املصروفات 
بااللف جنيه(1/3/2)تابع 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

31877793367780255530829285--153100--22844272366877172202223994165052182247526848578496369201380559مصر لتأمينات الحياة

31877793367780255530829285--153100--22844272366877172202223994165052182247526848578496369201380559اجمالى قطاع االعمال العام

22814431137274949109618------766211262845306069249408005463186868871075239383364ميتاليف لتأمينات الحياة

2326502925244618566485------1962023831292443449025362292441535911815515555681895اكسا لتأمينات الحياة

8087221239203199703367177--)478(8689--545647906463170712205213522215351716022411467923691556مصر- اليانز لتأمينات الحياة 

90906973135248456925--57409448--20095178205064758258332345067327561344142009628045كيو ان بى لتأمينات الحياة

966111247419815341------2416428787460286793995460240004482643183543612تشب لتأمينات الحياة

26730)23073(186692241114----241-90532181945431139973052431167654425992724716643املصرية للتأمين التكافلى حياة

)1680()4993(2148428259--41252--29492984151168246151917112586941812420أروب للتأمين على الحياة

)899(91661134611403169811342-269----1502433791310815909131431131مصر- اللبنانية السويسرية تكافل 

)2944(10541317944524017300675832050249762129--113111292969483099069432341435تكافل- طوكيو مارين فاملى 

2313873462011556818178--15993624902415568143391466515568453746741824741305593814053388قناة السويس لتأمينات الحياة

98452992471586836328--2---68483665217842836510609784216569137621616718438الدلتا لتأمينات الحياة

917681107232981464590--190464--641097712786181315532568618621464021589322192املهندس لتأمينات الحياة

1260)1288(484026956484027729----------460-314-املصرية اإلماراتية للتأمين التكافلى 

10849691698366192720235124150319198780627986737814332583428725143515972442712478213074506021351082960382409670747110اجمالى القطاع الخاص

33693954065243364922459118315370381027115483413163107017848092841435159724580125772130745060532288763281626652001576396اجمالى السوق

أخرى

خسائر إضمحاللاملخصصات املكونة 
اجمالى املصروفات

عجز/ فائض 

النشاط التامينىمدينو عمليات التأمينلالستثمارات املخصصةتحت التسديد اول املدةتحت التسديد اخر املدة

مصروفات تشغيل

الشركات
صافى التعويضات

مخصص املطالبات مخصص املطالبات 
املصروفات العمومية واالداريةالعموالت وتكاليف االنتاج

قوائم االيرادات واملصروفات تأمينات األشخاص وتكوين األموال

(حياة  )االيرادات 
بااللف جنيه(1/3/2)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

26547133070266160862351789732816984555190340492881937032164227520363091582219018034433094197065مصر لتأمينات الحياة

26547133070266160862351789732816984555190340492881937032164227520363091582219018034433094197065اجمالى قطاع االعمال العام

2635183450194700685418755037245658871310510774564998095536268255303092420990ميتاليف لتأمينات الحياة

2140262922411479218769187693085135115621641079425886465287278835359009اكسا لتأمينات الحياة

107361712265263807486462031143192344975048304193814387227181714794704010084261606380مصر- اليانز لتأمينات الحياة 

862059715019344280022782139447957220911506160245319950300143390154238كيو ان بى لتأمينات الحياة

1559919261563128897592130082)59(1145301460231822142176402176402540712328تشب لتأمينات الحياة

2332091804831810272740842740842224072437390320500274105314372163620267845املصرية للتأمين التكافلى حياة

267863728523696397283972857920664873470663383682751649126579أروب للتأمين على الحياة

15848221386055103021030218987181220940239124171274516082مصر- اللبنانية السويسرية تكافل 

3417922032-735911590222--321982300874342799427994292509تكافل- طوكيو مارين فاملى 

33488943746254710071325071325089352060977560666299364054905986246955364379قناة السويس لتأمينات الحياة

9881811055056235060577360577368705613217605599310398416111566114320135575الدلتا لتأمينات الحياة

68393790026074306386556350006740001875135576325103209255827091121582175313املهندس لتأمينات الحياة

355228990--6470--300030009500-654735020املصرية اإلماراتية للتأمين التكافلى 

2568585303190764959037791331744826885212023551842597761192119138413184917147625447783707493اجمالى القطاع الخاص

522329761021732258213925688659244328232755525164337796292403467322769314767136165559880877904558اجمالى السوق

اجمالى االيراداتااليرادات االخرى املباشرة
من االستثمارت املخصصةالتامين الصادراخر املدةأول املدة الشركات

صافى االقساط
صافى الدخلعموالت اعادةاالحتياطى الحسابى االحتياطى الحسابى 
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قوائم االيرادات واملصروفات تأمينات األشخاص وتكوين األموال

(تكوين األموال  )االيرادات 
بااللف جنيه(2/3/2)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

--------------مصر لتأمينات الحياة

--------------اجمالى قطاع االعمال العام

2666264826662648----------ميتاليف لتأمينات الحياة

--------------اكسا لتأمينات الحياة

--------------مصر- اليانز لتأمينات الحياة 

--------------كيو ان بى لتأمينات الحياة

--------------تشب لتأمينات الحياة

--------------املصرية للتأمين التكافلى حياة

--------------أروب للتأمين على الحياة

--------------مصر- اللبنانية السويسرية تكافل 

--------------تكافل- طوكيو مارين فاملى 

--------------قناة السويس لتأمينات الحياة

--------------الدلتا لتأمينات الحياة

--------------املهندس لتأمينات الحياة

--------------املصرية اإلماراتية للتأمين التكافلى 

2666264826662648----------اجمالى القطاع الخاص

2666264826662648----------اجمالى السوق

اجمالى االيراداتااليرادات االخرى املباشرة
من االستثمارت املخصصةالتامين الصادراخر املدةأول املدة الشركات

صافى االقساط
صافى الدخلعموالت اعادةاالحتياطى الحسابى االحتياطى الحسابى 
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(تكوين األموال  )املصروفات 
بااللف جنيه(2/3/2)تابع 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

--------------------مصر لتأمينات الحياة

--------------------اجمالى قطاع االعمال العام

23492234317414------96689613831338------ميتاليف لتأمينات الحياة

--------------------اكسا لتأمينات الحياة

--------------------مصر- اليانز لتأمينات الحياة 

--------------------كيو ان بى لتأمينات الحياة

--------------------تشب لتأمينات الحياة

--------------------املصرية للتأمين التكافلى حياة

--------------------أروب للتأمين على الحياة

--------------------مصر- اللبنانية السويسرية تكافل 

--------------------تكافل- طوكيو مارين فاملى 

--------------------قناة السويس لتأمينات الحياة

--------------------الدلتا لتأمينات الحياة

--------------------املهندس لتأمينات الحياة

--------------------املصرية اإلماراتية للتأمين التكافلى 

23492234317414------96689613831338------اجمالى القطاع الخاص

23492234317414------96689613831338------اجمالى السوق

مصروفات تشغيل

أخرى

خسائر إضمحاللاملخصصات املكونة 
اجمالى املصروفات

عجز/ فائض 

النشاط التامينىمدينو عمليات التأمينلالستثمارات املخصصةتحت التسديد اول املدةتحت التسديد اخر املدة الشركات
صافى التعويضات

مخصص املطالبات مخصص املطالبات 
املصروفات العمومية واالداريةالعموالت وتكاليف االنتاج

قوائم االيرادات واملصروفات تأمينات األشخاص وتكوين األموال

(تكوين األموال  )االيرادات 
بااللف جنيه(2/3/2)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

--------------مصر لتأمينات الحياة

--------------اجمالى قطاع االعمال العام

2666264826662648----------ميتاليف لتأمينات الحياة

--------------اكسا لتأمينات الحياة

--------------مصر- اليانز لتأمينات الحياة 

--------------كيو ان بى لتأمينات الحياة

--------------تشب لتأمينات الحياة

--------------املصرية للتأمين التكافلى حياة

--------------أروب للتأمين على الحياة

--------------مصر- اللبنانية السويسرية تكافل 

--------------تكافل- طوكيو مارين فاملى 

--------------قناة السويس لتأمينات الحياة

--------------الدلتا لتأمينات الحياة

--------------املهندس لتأمينات الحياة

--------------املصرية اإلماراتية للتأمين التكافلى 

2666264826662648----------اجمالى القطاع الخاص

2666264826662648----------اجمالى السوق

اجمالى االيراداتااليرادات االخرى املباشرة
من االستثمارت املخصصةالتامين الصادراخر املدةأول املدة الشركات

صافى االقساط
صافى الدخلعموالت اعادةاالحتياطى الحسابى االحتياطى الحسابى 
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قوائم االيرادات واملصروفات تأمينات األشخاص وتكوين األموال

(احلوادث الشخصية  )االيرادات 
بااللف جنيه(3/3/2)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

--------------مصر لتأمينات الحياة

--------------اجمالى قطاع االعمال العام

378916296197471064299682107813749281973301594884111156555ميتاليف لتأمينات الحياة

--------------اكسا لتأمينات الحياة

--------------مصر- اليانز لتأمينات الحياة 

107112082343513183--32083073688698698710كيو ان بى لتأمينات الحياة

7721052467696866413)3(932486399999106421064213993187تشب لتأمينات الحياة

--------------املصرية للتأمين التكافلى حياة

--------------أروب للتأمين على الحياة

--------------مصر- اللبنانية السويسرية تكافل 

--------------تكافل- طوكيو مارين فاملى 

--------------قناة السويس لتأمينات الحياة

--------------الدلتا لتأمينات الحياة

--------------املهندس لتأمينات الحياة

--------------املصرية اإلماراتية للتأمين التكافلى 

5042274672204352198221308357821561924381641882221675514866151اجمالى القطاع الخاص

5042274672204352198221308357821561924381641882221675514866151اجمالى السوق

اجمالى االيراداتااليرادات االخرى املباشرة
من االستثمارت املخصصةالتامين الصادراخر املدةأول املدة الشركات

صافى االقساط
صافى الدخلعموالت اعادةاالحتياطى الحسابى االحتياطى الحسابى 
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(احلوادث الشخصية  )املصروفات 
بااللف جنيه(3/3/2)تابع 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

--------------------مصر لتأمينات الحياة

--------------------اجمالى قطاع االعمال العام

28867349811224421574------8181534613481182501402414921122041702890259277ميتاليف لتأمينات الحياة

--------------------اكسا لتأمينات الحياة

--------------------مصر- اليانز لتأمينات الحياة 

118253692001)1019(------4651301800207039851800490517211265كيو ان بى لتأمينات الحياة

)637()331(100177049------50517034533634314536933285525582580تشب لتأمينات الحياة

--------------------املصرية للتأمين التكافلى حياة

--------------------أروب للتأمين على الحياة

--------------------مصر- اللبنانية السويسرية تكافل 

--------------------تكافل- طوكيو مارين فاملى 

--------------------قناة السويس لتأمينات الحياة

--------------------الدلتا لتأمينات الحياة

--------------------املهندس لتأمينات الحياة

--------------------املصرية اإلماراتية للتأمين التكافلى 

37865432121728222939------915071791573420684184401717419627204011179412122اجمالى القطاع الخاص

37865432121728222939------915071791573420684184401717419627204011179412122اجمالى السوق

مصروفات تشغيل خسائر إضمحاللاملخصصات املكونة 
اجمالى املصروفات

عجز/ فائض 

النشاط التامينىمدينو عمليات التأمينلالستثمارات املخصصةتحت التسديد اول املدةتحت التسديد اخر املدة أخرى الشركات
صافى التعويضات

مخصص املطالبات مخصص املطالبات 
املصروفات العمومية واالداريةالعموالت وتكاليف االنتاج

قوائم االيرادات واملصروفات تأمينات األشخاص وتكوين األموال

(احلوادث الشخصية  )االيرادات 
بااللف جنيه(3/3/2)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

--------------مصر لتأمينات الحياة

--------------اجمالى قطاع االعمال العام

378916296197471064299682107813749281973301594884111156555ميتاليف لتأمينات الحياة

--------------اكسا لتأمينات الحياة

--------------مصر- اليانز لتأمينات الحياة 

107112082343513183--32083073688698698710كيو ان بى لتأمينات الحياة

7721052467696866413)3(932486399999106421064213993187تشب لتأمينات الحياة

--------------املصرية للتأمين التكافلى حياة

--------------أروب للتأمين على الحياة

--------------مصر- اللبنانية السويسرية تكافل 

--------------تكافل- طوكيو مارين فاملى 

--------------قناة السويس لتأمينات الحياة

--------------الدلتا لتأمينات الحياة

--------------املهندس لتأمينات الحياة

--------------املصرية اإلماراتية للتأمين التكافلى 

5042274672204352198221308357821561924381641882221675514866151اجمالى القطاع الخاص

5042274672204352198221308357821561924381641882221675514866151اجمالى السوق

اجمالى االيراداتااليرادات االخرى املباشرة
من االستثمارت املخصصةالتامين الصادراخر املدةأول املدة الشركات

صافى االقساط
صافى الدخلعموالت اعادةاالحتياطى الحسابى االحتياطى الحسابى 
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قوائم االيرادات واملصروفات تأمينات األشخاص وتكوين األموال

(الطبي  )االيرادات 
بااللف جنيه(4/3/2)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

3682479775--21724496--464718907210909227292272936522مصر لتأمينات الحياة

3682479775--21724496--464718907210909227292272936522اجمالى قطاع االعمال العام

5332039903037168682788822833586891691013016172345131332433396559994782127ميتاليف لتأمينات الحياة

1085-------6640---7725-اكسا لتأمينات الحياة

563207-----16167-578198مصر- اليانز لتأمينات الحياة 

--------------كيو ان بى لتأمينات الحياة

--------------تشب لتأمينات الحياة

583475518126186862086206302338236915171412339448558116266134املصرية للتأمين التكافلى حياة

--------------أروب للتأمين على الحياة

1922125971--64190--185682866514778878873771مصر- اللبنانية السويسرية تكافل 

--------------تكافل- طوكيو مارين فاملى 

353)52(51--286221304154153104227قناة السويس لتأمينات الحياة

--------------الدلتا لتأمينات الحياة

--------------املهندس لتأمينات الحياة

--------------املصرية اإلماراتية للتأمين التكافلى 

61098210822929937992726922203757191729015411188145291566438252660887875877اجمالى القطاع الخاص

65745311713641102881154551149494122411729015411209865741166438252697711955652اجمالى السوق

اجمالى االيراداتااليرادات االخرى املباشرة
من االستثمارت املخصصةالتامين الصادراخر املدةأول املدة الشركات

صافى االقساط
صافى الدخلعموالت اعادةاالحتياطى الحسابى االحتياطى الحسابى 
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(الطبي  )املصروفات 
بااللف جنيه(4/3/2)تابع 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

356647784611601929------27946476188-297356169062701595949886270مصر لتأمينات الحياة

356647784611601929------27946476188-297356169062701595949886270اجمالى قطاع االعمال العام

43971270445812028277669------3464025877891119201238209454011202838440517633749153114ميتاليف لتأمينات الحياة

)272(-1357-------74-943---121-219-اكسا لتأمينات الحياة

45)29(591162--)1(40--8181275935-365--39مصر- اليانز لتأمينات الحياة 

--------------------كيو ان بى لتأمينات الحياة

--------------------تشب لتأمينات الحياة

)10529()46063(12722576664----897544791610279415145181027925461174914126893583710492املصرية للتأمين التكافلى حياة

--------------------أروب للتأمين على الحياة

)856(95660099021849826827724-----107461301224574117148824571832157مصر- اللبنانية السويسرية تكافل 

--------------------تكافل- طوكيو مارين فاملى 

189)274(222164-------30374260)30(21-94131قناة السويس لتأمينات الحياة

--------------------الدلتا لتأمينات الحياة

--------------------املهندس لتأمينات الحياة

--------------------املصرية اإلماراتية للتأمين التكافلى 

447036649068124656132231100882124794649397252338022601155837104924094660099025862488096317464066246اجمالى القطاع الخاص

476771710757130926148190105870131064649397280342669663035837104924094660099026219118874777580068175اجمالى السوق

أخرى

خسائر إضمحاللاملخصصات املكونة 
اجمالى املصروفات

عجز/ فائض 

النشاط التامينىمدينو عمليات التأمينلالستثمارات املخصصةتحت التسديد اول املدةتحت التسديد اخر املدة

مصروفات تشغيل

الشركات
صافى التعويضات

مخصص املطالبات مخصص املطالبات 
املصروفات العمومية واالداريةالعموالت وتكاليف االنتاج

قوائم االيرادات واملصروفات تأمينات األشخاص وتكوين األموال

(الطبي  )االيرادات 
بااللف جنيه(4/3/2)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

3682479775--21724496--464718907210909227292272936522مصر لتأمينات الحياة

3682479775--21724496--464718907210909227292272936522اجمالى قطاع االعمال العام

5332039903037168682788822833586891691013016172345131332433396559994782127ميتاليف لتأمينات الحياة

1085-------6640---7725-اكسا لتأمينات الحياة

563207-----16167-578198مصر- اليانز لتأمينات الحياة 

--------------كيو ان بى لتأمينات الحياة

--------------تشب لتأمينات الحياة

583475518126186862086206302338236915171412339448558116266134املصرية للتأمين التكافلى حياة

--------------أروب للتأمين على الحياة

1922125971--64190--185682866514778878873771مصر- اللبنانية السويسرية تكافل 

--------------تكافل- طوكيو مارين فاملى 

353)52(51--286221304154153104227قناة السويس لتأمينات الحياة

--------------الدلتا لتأمينات الحياة

--------------املهندس لتأمينات الحياة

--------------املصرية اإلماراتية للتأمين التكافلى 

61098210822929937992726922203757191729015411188145291566438252660887875877اجمالى القطاع الخاص

65745311713641102881154551149494122411729015411209865741166438252697711955652اجمالى السوق

اجمالى االيراداتااليرادات االخرى املباشرة
من االستثمارت املخصصةالتامين الصادراخر املدةأول املدة الشركات

صافى االقساط
صافى الدخلعموالت اعادةاالحتياطى الحسابى االحتياطى الحسابى 
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(إمجاىل الفروع)االيرادات 
بااللف جنيه(4/2)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

31807494482227162538921983171671530249153131346094189013340317436618885610114497848002075519848405576525807مصر للتأمين

31807494482227162538921983171671530249153131346094189013340317436618885610114497848002075519848405576525807اجمالى القطاع العام

35634940131612683815967915701119498932617536600661281868644526851881101439782442867514532قناة السويس للتأمين

14372919296489183118820106994142638125918169146333303289436874542471356725408209689281695املهندس للتأمين

13798117001968824753147531492077131491153256248032971716616381141372527825186635248911الدلتا للتأمين

AIG6454515224442964446644466489542628441073677951772571179452599156015048165907210976 للتأمين

gig259723307599121967136975136975161530244715283045844311209525109675215965213945389894493157املجموعة العربية املصرية 

157927335574854859301651228868312833657398237014685969212237املصرية لضمان الصادرات

38593482823842647948479484069329072555371551137933261049705562720052754105640الجمعية املصرية للتامين التعاونى

1371499831198316042999314473157041155267714508315058512583082588322219تشب للتأمين 

250725317218169760194110194110228266226375283063268983715558708676691124717464323227405352رويال للتأمين

195355327471967511046921046561806691874502514952280732547543646267750686997269689353716مصر- اليانز للتأمين 

169801155738954239446094460896581707641605401105213569189032726738326769204551208145بيت التامين املصرى السعودى

348189517110--23004532051015612524325813584622300125032534076788321154394954421949بوبا ايجيبت 

994751667426416977152771521034078649214048755549583515326662828637011961201676273627املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

8079913125561942620786207884501806631088311037618976208612797529212095114820157878وثاق للتأمين التكافلى

70246928035259862382623827175760463834293116386315581196261858216481017109082أروب لتأمينات املمتلكات

44021664365858539661396615592962945501682249427132140011967029543061102393100032اسكان للتأمين

57823916482531239085390855307444050776597664109495188102712274361959176102497تكافل- طوكيو مارين جينرال 

127102173845872461054261054261195601089221597114759279466326834216346615534193857286874ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

47925193675)656(427134271312639138767176577880914186292356858-81479260255أكسا للتأمين

1649111036717449488)2128(220382203835859823148173160115-3026961993املتحدة للتأمين

2453352345105513686531686984155899321089432263012302909661116383742645847762607810436315424434370164646845اجمالى القطاع الخاص

56341027933283299404238853013230522460047453976227218110951480127404313440871771056584384909442827757211172651اجمالى السوق

مخصص االخطار السارية

اخر املدة
عموالت اعادة التامين الصادر االقساط املكتسبة صافى االقساط

مخصص االخطار السارية

أول املدة

قوائم االيرادات واملصروفات تأمينات املمتلكات واملسئوليات

من االستثمارت املخصصةالشركات
اجمالى االيرادات االيرادات االخرى املباشرة

صافى الدخل



35

(4/2)تابع 

16/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/16

1687564203142452047846009899550644462988881385904174243625386412874919211555125386411035413142083658634365220121567780743452318422982413882392295983مصر للتأمين

1687564203142452047846009899550644462988881385904174243625386412874919211555125386411035413142083658634365220121567780743452318422982413882392295983اجمالى القطاع العام

162260179990834579088988504850541572141858247156769619654097156714488217749494262108644162738944041434739083872440624قناة السويس للتأمين

5911973283592076632867623627815070476830568425770250191568426468797232426234254452730541651912205194449861176املهندس للتأمين

672737729952203511675073053025687457544140402409434040240402490706503633195407432427451512531825073538266405الدلتا للتأمين

)AIG29519349583593755315418433593723614543362441824409250052441860667756184597883523)1603()1790(12806821167937839)702 للتأمين

gig11889914999593217102202784379321713367915898059003590035617459003956171251845070063483171417083284540364730105354128427املجموعة العربية املصرية 

241927682908676667845471-2964167904372597790489399826645266452664526645املصرية لضمان الصادرات

124471703984906794127947086645178839806848613769718284869505925195122253111354207555100364299175141341الجمعية املصرية للتامين التعاونى

870203141242655699794)235(2930274382599180828011580290934477988989565677989753289657447125تشب للتأمين 

1041121327741375981810561169671375981247441762331197061214759769911970652838762746128482105187639262627493403056047865047رويال للتأمين

2129882854515670168265)4442()967(8843210901788448135019857721261589110911787962761627616060562761645871022975610369717مصر- اليانز للتأمين 

1703821754403416932705)465(889168298675894932956836775894964431003876635969115575096635951612547361290518026573بيت التامين املصرى السعودى

13328916400853970674185008391935137176139491539706741845841539701101861614153247349748236094629032436504857866152061بوبا ايجيبت 

315983402297793134504912819779338110707324961951128457334961961211795642004227589318310711264311804657524593162املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

3702137413521426395357073521423209049225496425641436443496423124241643132261780123531897781159722504241906وثاق للتأمين التكافلى

74662979897241803919358)625(18613441592914626096171182914630641411109478116796074947815355262621420419406أروب لتأمينات املمتلكات

44737242283448231785390663448240153215322673529160231892673528679386141436016694113120186851804651554219568اسكان للتأمين

)507(14723214995913710300439--136223238930893438932081930893236954539010580162357744105801788330461تكافل- طوكيو مارين جينرال 

)24411()14695(78909130786208552311285--5973972014761878565069264761876666181477261582786921478261585830297311ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

)29563()36929(208994504928370396971304362284854223239----1961634281134870-146651025521961651935أكسا للتأمين

)26157()38425(49381441533520233241745100984559975644--1639-4704539526168-218713250320817622املتحدة للتأمين

10896731384536111735413910931031294120557711757341570051770171815972678980770171943356131742458092273546711684321413129080443882876528971763969اجمالى القطاع الخاص

27772373415960632213874009926537737750446425616373312487330881236908912794531330881219787692738260116726513876681384092922066360362811270019172113059952اجمالى السوق

املخصصات بخالف مخصصات االستثمار+ املخصصات املكونة لالستثمارات   )املخصصات االخرى تتضمن  (  -

قوائم االيرادات واملصروفات تأمينات املمتلكات واملسئوليات

 العموالت وتكاليف 
االنتاج

 املصروفات 
العمومية واالدارية

اجمالى املصروفات  املصروفات االخرى
عجز/ فائض 

النشاط التامينى
 التعويضات التحميلية

الشركات
صافى التعويضات

(إمجايل الفروع  )املصروفات 

 مخصص التقلبات 
العكسية آخر املدة

 مخصص التقلبات العكسية 
أول املدة

بااللف جنيه

 مخصص التعويضات 
تحت التسوية اخر املدة

 مخصص التعويضات 
تحت التسوية أول املدة

(إمجاىل الفروع)االيرادات 
بااللف جنيه(4/2)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

31807494482227162538921983171671530249153131346094189013340317436618885610114497848002075519848405576525807مصر للتأمين

31807494482227162538921983171671530249153131346094189013340317436618885610114497848002075519848405576525807اجمالى القطاع العام

35634940131612683815967915701119498932617536600661281868644526851881101439782442867514532قناة السويس للتأمين

14372919296489183118820106994142638125918169146333303289436874542471356725408209689281695املهندس للتأمين

13798117001968824753147531492077131491153256248032971716616381141372527825186635248911الدلتا للتأمين

AIG6454515224442964446644466489542628441073677951772571179452599156015048165907210976 للتأمين

gig259723307599121967136975136975161530244715283045844311209525109675215965213945389894493157املجموعة العربية املصرية 

157927335574854859301651228868312833657398237014685969212237املصرية لضمان الصادرات

38593482823842647948479484069329072555371551137933261049705562720052754105640الجمعية املصرية للتامين التعاونى

1371499831198316042999314473157041155267714508315058512583082588322219تشب للتأمين 

250725317218169760194110194110228266226375283063268983715558708676691124717464323227405352رويال للتأمين

195355327471967511046921046561806691874502514952280732547543646267750686997269689353716مصر- اليانز للتأمين 

169801155738954239446094460896581707641605401105213569189032726738326769204551208145بيت التامين املصرى السعودى

348189517110--23004532051015612524325813584622300125032534076788321154394954421949بوبا ايجيبت 

994751667426416977152771521034078649214048755549583515326662828637011961201676273627املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

8079913125561942620786207884501806631088311037618976208612797529212095114820157878وثاق للتأمين التكافلى

70246928035259862382623827175760463834293116386315581196261858216481017109082أروب لتأمينات املمتلكات

44021664365858539661396615592962945501682249427132140011967029543061102393100032اسكان للتأمين

57823916482531239085390855307444050776597664109495188102712274361959176102497تكافل- طوكيو مارين جينرال 

127102173845872461054261054261195601089221597114759279466326834216346615534193857286874ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

47925193675)656(427134271312639138767176577880914186292356858-81479260255أكسا للتأمين

1649111036717449488)2128(220382203835859823148173160115-3026961993املتحدة للتأمين

2453352345105513686531686984155899321089432263012302909661116383742645847762607810436315424434370164646845اجمالى القطاع الخاص

56341027933283299404238853013230522460047453976227218110951480127404313440871771056584384909442827757211172651اجمالى السوق

مخصص االخطار السارية

اخر املدة
عموالت اعادة التامين الصادر االقساط املكتسبة صافى االقساط

مخصص االخطار السارية

أول املدة

قوائم االيرادات واملصروفات تأمينات املمتلكات واملسئوليات

من االستثمارت املخصصةالشركات
اجمالى االيرادات االيرادات االخرى املباشرة

صافى الدخل
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قوائم االيرادات واملصروفات تأمينات املمتلكات واملسئوليات

(حريق)االيرادات 
بااللف جنيه(1/4/2)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

566140842218249718441036305283499545510576783709128765127511114857178673542181262788084161216172مصر للتأمين

566140842218249718441036305283499545510576783709128765127511114857178673542181262788084161216172اجمالى القطاع العام

644371317262627059966064770973381041811585286635964474302144022948قناة السويس للتأمين

1626935459213323525626486481561111522558135961215572601227389432523286550238املهندس للتأمين

6994633311381125791257912600579663138077974818203552157127081726322322الدلتا للتأمين

AIG66199003225329422942404259297903918291593207415815192281983821447 للتأمين

gig141221713311074141171411718345110791290523848429586347934748411964175766406املجموعة العربية املصرية 

----------------املصرية لضمان الصادرات

33175079226630993099375924854418167131313847231170169957099972الجمعية املصرية للتامين التعاونى

7354692455987566475059048202858617351916970192889911099612520تشب للتأمين 

419427452204218921891634421032998077106712884141492231272314608رويال للتأمين

4922105882145230522986375476965181131217239416342843604402060328481مصر- اليانز للتأمين 

151127114033363736374301190820472434326459993110824550496486بيت التامين املصرى السعودى

----------------بوبا ايجيبت 

4641133534295569156911266332456382924911969240636215906831549022655املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

33686322)440(923114142053153169881297420245229404559128وثاق للتأمين التكافلى

241365559662662734138293160425922433353912420233344أروب لتأمينات املمتلكات

1268298498411511151247711011658107417071873718912924513865اسكان للتأمين

33050715321121133727238121371991385620725626542683تكافل- طوكيو مارين جينرال 

268262693717213621363521426348832154330551135318367005072785937777ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

2946099)207(571538551642195)252(9898662-1134)154(أكسا للتأمين

299)6(482)()32(2427355)96(20820869-112103املتحدة للتأمين

81789128961796791006508878213234172685972701285901814373250548201859811565242377338473اجمالى القطاع الخاص

6479289711793293975416863940656318875832608809792573553089481473612268756281613784310507921554645اجمالى السوق

اخر املدة
االقساط املكتسبة

مخصص االخطار السارية
عموالت اعادة التامين الصادر

صافى الدخل

من االستثمارت املخصصة الشركات
صافى االقساط

مخصص االخطار السارية

أول املدة
اجمالى االيراداتااليرادات االخرى املباشرة
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قوائم االيرادات واملصروفات تأمينات املمتلكات واملسئوليات

بااللف جنيه(1/4/2)تابع 

16/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/16

2081688472809006119944407166-14752919797061204174107951008680089224948313815744862461729735972944862425133539004598758110049مصر للتأمين

2081688472809006119944407166-14752919797061204174107951008680089224948313815744862461729735972944862425133539004598758110049اجمالى القطاع العام

)5473()8433(7822987328421)573(415367825772415338149231986198619861986174161740492169312)1705(5433قناة السويس للتأمين

)7360(708285083729599172924578351999201014710147101471014719958354849148101581020363263557599230املهندس للتأمين

134131773138514591)163(403165116511651165183901123351856258157)319(4461111107511941118)236(الدلتا للتأمين

AIG64563549796896399949791624255333733373337333735590629440317381)235()314(110111591388275534 للتأمين

gig2210489462105345530662103115402862106210557962101975730264579410160426930929724537621203312644املجموعة العربية املصرية 

----------------------املصرية لضمان الصادرات

96838563290)2854(53172291259098722911018631806223777967)6142(259510804135251637710804)569(الجمعية املصرية للتامين التعاونى

4138882619021156331)159(121214333285300724024009209543232852628263732853756320525422797تشب للتأمين 

)3586(11110371891288028189119742026210210522105137798251777334808521252618194197رويال للتأمين

92163412246342636018)130(9961892367945214173466550217484668466846684668103081400056616622مصر- اليانز للتأمين 

)108()144(51936594)30(11758781041178112381041977161877177177177131043568110714375بيت التامين املصرى السعودى

----------------------بوبا ايجيبت 

780109531662145376034)355(1774724314037722105314028091357210524352105210562031033522953819املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

1869)38(5934064453)1(181532345353257029688411065)5(9050103234198103وثاق للتأمين التكافلى

)176(3918673520157)151(1719422101994101919191911392177869893أروب لتأمينات املمتلكات

)578(6562752752752751202239196110064938922094443242)3(52235232653288232اسكان للتأمين

)516()515(1480108931693199--14518818818818818141966)125(134657618865)3(تكافل- طوكيو مارين جينرال 

)12873()7866(18242280813572550650--1473221817----16776841986205491319862751752ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

)4636()2659(62948191905453716146295410735----4034031233-1374031499-أكسا للتأمين

)514()1169(1162812)16(13618481243948----166166205-166370-املتحدة للتأمين

21649225844699560884514804956117164339073723337386344903723312194317695357352754541898644512218187330980241897493اجمالى القطاع الخاص

16917822055465903680196456156785045326664717206448585765468339421948585737327956699815610918550418986465939066591139986144133414659اجمالى السوق

 مخصص التقلبات العكسية  املصروفات االخرى التعويضات التحميلية
أول املدة الشركات

صافى التعويضات
عجز/ فائض 

النشاط التامينى

 املصروفات 
العمومية واالدارية

اجمالى املصروفات
 العموالت وتكاليف 

االنتاج
 مخصص التقلبات 
العكسية آخر املدة

(حريق)املصروفات 

 مخصص التعويضات 
تحت التسوية اخر املدة

 مخصص التعويضات 
تحت التسوية أول املدة

قوائم االيرادات واملصروفات تأمينات املمتلكات واملسئوليات

(حريق)االيرادات 
بااللف جنيه(1/4/2)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

566140842218249718441036305283499545510576783709128765127511114857178673542181262788084161216172مصر للتأمين

566140842218249718441036305283499545510576783709128765127511114857178673542181262788084161216172اجمالى القطاع العام

644371317262627059966064770973381041811585286635964474302144022948قناة السويس للتأمين

1626935459213323525626486481561111522558135961215572601227389432523286550238املهندس للتأمين

6994633311381125791257912600579663138077974818203552157127081726322322الدلتا للتأمين

AIG66199003225329422942404259297903918291593207415815192281983821447 للتأمين

gig141221713311074141171411718345110791290523848429586347934748411964175766406املجموعة العربية املصرية 

----------------املصرية لضمان الصادرات

33175079226630993099375924854418167131313847231170169957099972الجمعية املصرية للتامين التعاونى

7354692455987566475059048202858617351916970192889911099612520تشب للتأمين 

419427452204218921891634421032998077106712884141492231272314608رويال للتأمين

4922105882145230522986375476965181131217239416342843604402060328481مصر- اليانز للتأمين 

151127114033363736374301190820472434326459993110824550496486بيت التامين املصرى السعودى

----------------بوبا ايجيبت 

4641133534295569156911266332456382924911969240636215906831549022655املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

33686322)440(923114142053153169881297420245229404559128وثاق للتأمين التكافلى

241365559662662734138293160425922433353912420233344أروب لتأمينات املمتلكات

1268298498411511151247711011658107417071873718912924513865اسكان للتأمين

33050715321121133727238121371991385620725626542683تكافل- طوكيو مارين جينرال 

268262693717213621363521426348832154330551135318367005072785937777ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

2946099)207(571538551642195)252(9898662-1134)154(أكسا للتأمين

299)6(482)()32(2427355)96(20820869-112103املتحدة للتأمين

81789128961796791006508878213234172685972701285901814373250548201859811565242377338473اجمالى القطاع الخاص

6479289711793293975416863940656318875832608809792573553089481473612268756281613784310507921554645اجمالى السوق

اخر املدة
االقساط املكتسبة

مخصص االخطار السارية
عموالت اعادة التامين الصادر

صافى الدخل

من االستثمارت املخصصة الشركات
صافى االقساط

مخصص االخطار السارية

أول املدة
اجمالى االيراداتااليرادات االخرى املباشرة
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قوائم االيرادات واملصروفات تأمينات املمتلكات واملسئوليات

(حبرى)االيرادات 
بااللف جنيه(2/4/2)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

16800123576545736662824476896536168969205511372350823942759018709636982219215306593مصر للتأمين

16800123576545736662824476896536168969205511372350823942759018709636982219215306593اجمالى القطاع العام

6352822619872148158820566752831830133934112216593836121127014523قناة السويس للتأمين

27104051967167583111732846455416921567430858741062100895214096املهندس للتأمين

14892397693418418670176521453067496897714796561432646510023الدلتا للتأمين

AIG360010988143014051405491636257478450299151311221461513641005320971 للتأمين

gig53467933224816601660261359346980771210008226226014816331638920222املجموعة العربية املصرية 

----------------املصرية لضمان الصادرات

412452411354)2(941121212الجمعية املصرية للتامين التعاونى

422125518664969103172038)1969(1119117719152670199158171043تشب للتأمين 

26735293183811661166169933464759494462669797285766867311888رويال للتأمين

11185136344720483348136441110921202718882809344538595779391700219634مصر- اليانز للتأمين 

121915523604044046751175128210221638499832031025643327بيت التامين املصرى السعودى

----------------بوبا ايجيبت 

16311248441497497312157514333678304321325411336255795093املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

16332658)340(60911652201941943996369607611892112146126وثاق للتأمين التكافلى

2072157554548122818811229940532849409589أروب لتأمينات املمتلكات

4395125941893210654--8483100182804285228522769843510101اسكان للتأمين

339774103163163207278731403836145011447068348365143تكافل- طوكيو مارين جينرال 

29104398703911491546319465558511960)280(218529541491395639564001ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

443)162()17(91942724)182(33335-342)179(أكسا للتأمين

----------------املتحدة للتأمين

48978719732129324112220073417648264619084128058718157622118546069504109913151316اجمالى القطاع الخاص

216979307738670309039466775130712217234267419450036380155189802031170246486329128457908اجمالى السوق

الشركات
عموالت اعادة التامين الصادراالقساط املكتسبة صافى االقساط

مخصص االخطار الساريةمخصص االخطار السارية

اخر املدةأول املدة
اجمالى االيرادات االيرادات االخرى املباشرة

من االستثمارت املخصصة

صافى الدخل
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قوائم االيرادات واملصروفات تأمينات املمتلكات واملسئوليات

(حبرى)املصروفات 

بااللف جنيه(2/4/2)تابع 

16/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/16

779413829412493980921181654-5068566195189180298707181090339753587752514818918018933917703018918038252580942911733744مصر للتأمين

779413829412493980921181654-5068566195189180298707181090339753587752514818918018933917703018918038252580942911733744اجمالى القطاع العام

)407()1120(162154721403080269926621062965227022702270227044295871682370127510811239014929قناة السويس للتأمين

190059326146593259321503269616191508682961632759927769)167(8165783328614643114824املهندس للتأمين

394823695716413067)8(482569654685100387513337922682268226822682687368920112850الدلتا للتأمين

AIG1280119150199687446050191839586035983598359835984572799825686994)125()193(8855206581198313 للتأمين

gig17402271232419922329232417351938232923292329232961327441288435253841073111351397752546246املجموعة العربية املصرية 

----------------------املصرية لضمان الصادرات

)1501()278(7676767641210412017914232901554-44143--الجمعية املصرية للتامين التعاونى

)2838(9214362876284)88(18918923718996013245491578)118(4827711021427763تشب للتأمين 

2730)1605(29142438354020438330931814634634634633486475735774076122144102789158رويال للتأمين

94801572475223910)1779()171(2235340041949117515762361273628154825482548254823140495952386263مصر- اليانز للتأمين 

61500224410641084)1(752631015563844027327327327310521625364573بيت التامين املصرى السعودى

----------------------بوبا ايجيبت 

5431506414828)24()225(1396752595096425933492625925919825945843669678493املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

811771696456962)1(20272824273211681681681687771222399445-وثاق للتأمين التكافلى

)6()208(66118194409440311617595-6666)50(6616496620-4أروب لتأمينات املمتلكات

76275877026581884-856178320650565920640320826986986986984489533213831350اسكان للتأمين

2412248740325023804120--723856711153545672855866955336912991964تكافل- طوكيو مارين جينرال 

2573378955577482294478--4811163170788213591707829338138813881359138821263355ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

)3404()610(4473847--194163751200----43542231-11103432171أكسا للتأمين

----------------------املتحدة للتأمين

1272812411212613669022941255421104823559255282572925385255284137756524289793842651368172866831268812323024434اجمالى القطاع الخاص

63413786062104413353962040313652966982348707214709215068202414214709796281146185809672170513615966224978251820104150206088اجمالى السوق

 العموالت وتكاليف 
االنتاج

 مخصص التقلبات 
العكسية آخر املدة

 مخصص التقلبات العكسية 
أول املدة الشركات

 مخصص التعويضات صافى التعويضات
تحت التسوية اخر املدة

 مخصص التعويضات 
تحت التسوية أول املدة

عجز/ فائض 

النشاط التامينى

 املصروفات 
العمومية واالدارية

اجمالى املصروفات املصروفات االخرى  التعويضات التحميلية

قوائم االيرادات واملصروفات تأمينات املمتلكات واملسئوليات

(حبرى)االيرادات 
بااللف جنيه(2/4/2)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

16800123576545736662824476896536168969205511372350823942759018709636982219215306593مصر للتأمين

16800123576545736662824476896536168969205511372350823942759018709636982219215306593اجمالى القطاع العام

6352822619872148158820566752831830133934112216593836121127014523قناة السويس للتأمين

27104051967167583111732846455416921567430858741062100895214096املهندس للتأمين

14892397693418418670176521453067496897714796561432646510023الدلتا للتأمين

AIG360010988143014051405491636257478450299151311221461513641005320971 للتأمين

gig53467933224816601660261359346980771210008226226014816331638920222املجموعة العربية املصرية 

----------------املصرية لضمان الصادرات

412452411354)2(941121212الجمعية املصرية للتامين التعاونى

422125518664969103172038)1969(1119117719152670199158171043تشب للتأمين 

26735293183811661166169933464759494462669797285766867311888رويال للتأمين

11185136344720483348136441110921202718882809344538595779391700219634مصر- اليانز للتأمين 

121915523604044046751175128210221638499832031025643327بيت التامين املصرى السعودى

----------------بوبا ايجيبت 

16311248441497497312157514333678304321325411336255795093املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

16332658)340(60911652201941943996369607611892112146126وثاق للتأمين التكافلى

2072157554548122818811229940532849409589أروب لتأمينات املمتلكات

4395125941893210654--8483100182804285228522769843510101اسكان للتأمين

339774103163163207278731403836145011447068348365143تكافل- طوكيو مارين جينرال 

29104398703911491546319465558511960)280(218529541491395639564001ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

443)162()17(91942724)182(33335-342)179(أكسا للتأمين

----------------املتحدة للتأمين

48978719732129324112220073417648264619084128058718157622118546069504109913151316اجمالى القطاع الخاص

216979307738670309039466775130712217234267419450036380155189802031170246486329128457908اجمالى السوق

الشركات
عموالت اعادة التامين الصادراالقساط املكتسبة صافى االقساط

مخصص االخطار الساريةمخصص االخطار السارية

اخر املدةأول املدة
اجمالى االيرادات االيرادات االخرى املباشرة

من االستثمارت املخصصة

صافى الدخل
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قوائم االيرادات واملصروفات تأمينات املمتلكات واملسئوليات

(داخلى)االيرادات 
بااللف جنيه(3/4/2)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

1310418404454780896461780459--4482958454200681938617932238734696653967مصر للتأمين

1310418404454780896461780459--4482958454200681938617932238734696653967اجمالى القطاع العام

5788662530293461266729476149714021470362866717134371628853قناة السويس للتأمين

163923485651046776965142724296408424456335023525634140املهندس للتأمين

12001587584499499649128414381010126121743622536427363499الدلتا للتأمين

AIG240143858171297129720861921359622802913185328495344356889 للتأمين

gig6592850522662963296336495895781946124219150421722874451229814656املجموعة العربية املصرية 

----------------املصرية لضمان الصادرات

6772231166103988157105الجمعية املصرية للتامين التعاونى

114492687537887585910661953157186تشب للتأمين 

16002260164170970995425322015295926751494221810658584839رويال للتأمين

1311519759520155075516933212800159342514783108302264510081680420442مصر- اليانز للتأمين 

20430611882821392412491462191951881340594695بيت التامين املصرى السعودى

----------------بوبا ايجيبت 

176343104777717620324443777459597747071151املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

484753)22(28432068127127169225278208424427310وثاق للتأمين التكافلى

48624682323496931511717657145212169485أروب لتأمينات املمتلكات

193043281414--313408126179179206259381اسكان للتأمين

1102514052521319817322351514711628351786تكافل- طوكيو مارين جينرال 

530954822880433043304352385954603438328213931858176247886710848ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

)34()131()3(245641)91()156(5454162-18)103(أكسا للتأمين

----------------املتحدة للتأمين

3879653278175392049519406264933692947280165241865580589836188029366339178706اجمالى القطاع الخاص

83625111732376083988137338503668389510124716524186552116328239642711025128008159166اجمالى السوق

االيرادات االخرى املباشرة
من االستثمارت املخصصة

اجمالى االيرادات عموالت اعادة التامين الصادراالقساط املكتسبة
صافى الدخل

الشركات
صافى االقساط

مخصص االخطار الساريةمخصص االخطار السارية

اخر املدةأول املدة
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قوائم االيرادات واملصروفات تأمينات املمتلكات واملسئوليات

(داخلى)املصروفات 

بااللف جنيه(3/4/2)تابع 

16/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/16

122218015338454660246615-858380875605710974159130100421551117406604136041360413604138095986944095347مصر للتأمين

122218015338454660246615-858380875605710974159130100421551117406604136041360413604138095986944095347اجمالى القطاع العام

4204402587227592982)108(997997997997293328609932964)372(4544729092517791094584قناة السويس للتأمين

1821021102175710219411291874903147165224239121717)428(405205102199818551021املهندس للتأمين

157727751159723)17()24(27919516734637318674354144414441444144478413867431051الدلتا للتأمين

AIG87534141123281141)53(5171411232811412385310113882016)26()10(355456068811284 للتأمين

gig13711058107957113821079106855014741474147414744090474915591739437026759774055396916املجموعة العربية املصرية 

)(------------------املصرية لضمان الصادرات

)20(125316)259(444414210112342290)331()404(1214262216182953--الجمعية املصرية للتامين التعاونى

102179567)2(34915119545850822)2(27612827)1(تشب للتأمين 

236749104724921362721337272208620312141174016479460539741253865رويال للتأمين

150881705917153383)106()113(1710281454735730564480401539505582058205820582045185506914511154مصر- اليانز للتأمين 

2861278)582(308)9()(6296293776291552235276)871()150(411110121912561101بيت التامين املصرى السعودى

----------------------بوبا ايجيبت 

85858585280644971301722377783330368)14()18(25642228542املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

335144444444268427156190154296745580-20334وثاق للتأمين التكافلى

)419()522(13691904)8(308609453082643013939233929239390352--أروب لتأمينات املمتلكات

219124791167)1(5510181010114968686)9(-5510--1اسكان للتأمين

)967(943861311753220--103160486060124348)87(101224104312124تكافل- طوكيو مارين جينرال 

22782921791767469504102--1424142120761420192220761578765207620761048207630333060ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

)1225()582(1714511192-49128385858----171734-1751--أكسا للتأمين

----------------------املتحدة للتأمين

60066755136521425915469181614189285213925139701250613925218452619118159234652362491447975574671541721239اجمالى القطاع الخاص

1459014841697091240007459911858297002025874337743837291974337299403606022569288122362613565990913126201967854اجمالى السوق

 التعويضات التحميلية
 العموالت وتكاليف 

االنتاج
عجز/ فائض 

النشاط التامينى الشركات
 مخصص التعويضات صافى التعويضات

تحت التسوية أول املدة
 مخصص التقلبات 
العكسية آخر املدة

 مخصص التقلبات 
العكسية أول املدة

 املصروفات 
العمومية واالدارية

اجمالى املصروفات املصروفات االخرى
 مخصص التعويضات 
تحت التسوية اخر املدة

قوائم االيرادات واملصروفات تأمينات املمتلكات واملسئوليات

(داخلى)االيرادات 
بااللف جنيه(3/4/2)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

1310418404454780896461780459--4482958454200681938617932238734696653967مصر للتأمين

1310418404454780896461780459--4482958454200681938617932238734696653967اجمالى القطاع العام

5788662530293461266729476149714021470362866717134371628853قناة السويس للتأمين

163923485651046776965142724296408424456335023525634140املهندس للتأمين

12001587584499499649128414381010126121743622536427363499الدلتا للتأمين

AIG240143858171297129720861921359622802913185328495344356889 للتأمين

gig6592850522662963296336495895781946124219150421722874451229814656املجموعة العربية املصرية 

----------------املصرية لضمان الصادرات

6772231166103988157105الجمعية املصرية للتامين التعاونى

114492687537887585910661953157186تشب للتأمين 

16002260164170970995425322015295926751494221810658584839رويال للتأمين

1311519759520155075516933212800159342514783108302264510081680420442مصر- اليانز للتأمين 

20430611882821392412491462191951881340594695بيت التامين املصرى السعودى

----------------بوبا ايجيبت 

176343104777717620324443777459597747071151املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

484753)22(28432068127127169225278208424427310وثاق للتأمين التكافلى

48624682323496931511717657145212169485أروب لتأمينات املمتلكات

193043281414--313408126179179206259381اسكان للتأمين

1102514052521319817322351514711628351786تكافل- طوكيو مارين جينرال 

530954822880433043304352385954603438328213931858176247886710848ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

)34()131()3(245641)91()156(5454162-18)103(أكسا للتأمين

----------------املتحدة للتأمين

3879653278175392049519406264933692947280165241865580589836188029366339178706اجمالى القطاع الخاص

83625111732376083988137338503668389510124716524186552116328239642711025128008159166اجمالى السوق

االيرادات االخرى املباشرة
من االستثمارت املخصصة

اجمالى االيرادات عموالت اعادة التامين الصادراالقساط املكتسبة
صافى الدخل

الشركات
صافى االقساط

مخصص االخطار الساريةمخصص االخطار السارية

اخر املدةأول املدة
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قوائم االيرادات واملصروفات تأمينات املمتلكات واملسئوليات

(أجسام سفن)االيرادات 
بااللف جنيه(4/4/2)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

1044411438113173175069426726542193500153459124696861238273638976936028137489202736مصر للتأمين

1044411438113173175069426726542193500153459124696861238273638976936028137489202736اجمالى القطاع العام

4845723617501990193828944657633177719322265632081392271522319088قناة السويس للتأمين

595724749525420441925809607884125911277436597102263417املهندس للتأمين

2441361367342117403532141521391371024839)12(234الدلتا للتأمين

AIG517282210210729111181921201 للتأمين

gig464474164214214320414368471724265292618812111472املجموعة العربية املصرية 

----------------املصرية لضمان الصادرات

----------------الجمعية املصرية للتامين التعاونى

----------------تشب للتأمين 

894345295952704525942346247641921534806رويال للتأمين

13131834--13131834----------مصر- اليانز للتأمين 

1962191881711071041124368318--3767)5(بيت التامين املصرى السعودى

----------------بوبا ايجيبت 

1203368948481631612213825214077305612824املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

)49(76-5)43(391430)20(2-211)20(1وثاق للتأمين التكافلى

----------------أروب لتأمينات املمتلكات

9817416108031100--70919363093303301350689915اسكان للتأمين

----------------تكافل- طوكيو مارين جينرال 

3571065136911619747758491997)379(121428210710710782ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

----------------أكسا للتأمين

131938)()3(171753261710-2013املتحدة للتأمين

719911757364440683911635269329473113731411960687094790611983227931885اجمالى القطاع الخاص

1116401555693537579137465837177410043116293223842209812989643482155987226169768234621اجمالى السوق

اجمالى االيرادات
من االستثمارت املخصصة

مخصص االخطار الساريةمخصص االخطار السارية
االقساط املكتسبة

اخر املدةأول املدة
االيرادات االخرى املباشرة عموالت اعادة التامين الصادر

صافى الدخل

الشركات
صافى االقساط
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قوائم االيرادات واملصروفات تأمينات املمتلكات واملسئوليات

بااللف جنيه(4/4/2)تابع 

16/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/16

22614475371158061888161072911744253113061928115806118875973991158061713930959152991914899015859918761209624561281774مصر للتأمين

22614475371158061888161072911744253113061928115806118875973991158061713930959152991914899015859918761209624561281774اجمالى القطاع العام

91890941256061306528)537(5584401602300314781633681180938903890389038903437388355125950قناة السويس للتأمين

6451464146410891464177292636481685229482132855405132)976(1709146441610551480)1385(املهندس للتأمين

3821175)337(326326326326234260424287322642)906()19(131107312204)808(161الدلتا للتأمين

AIG--1111--11114108478)(81851215 للتأمين

gig2421432078622320722522204204255204405480227335313058381143373330املجموعة العربية املصرية 

----------------------املصرية لضمان الصادرات

----------------------الجمعية املصرية للتامين التعاونى

----------------------تشب للتأمين 

411)227(762394)1(208291208208701541011951)36(315590--275279315رويال للتأمين

12811834-31-2----1743174317431743-278456822756568229--مصر- اليانز للتأمين 

226)67(43492)43(164164164164155156928940)111(3311427853164278147بيت التامين املصرى السعودى

----------------------بوبا ايجيبت 

)188(1213381012275)104(33960606060362389135163)55(475297605-املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

)61(501226---27)1(1314141429)19(123100-4113100وثاق للتأمين التكافلى

----------------------أروب لتأمينات املمتلكات

685826414)23(200377377377377108250163168268)297(-200377-80اسكان للتأمين

----------------------تكافل- طوكيو مارين جينرال 

)220()1688(1906131125372217--816210221208210102712121212620879ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

----------------------أكسا للتأمين

)1563()2351(1923233615554323691601----111120-1143)13(املتحدة للتأمين

204171081010967571012732720248462854581248462721575061267010505135127332190122851103789034)24(اجمالى القطاع الخاص

22590495781229151989251140481845513145663952124269127421105524124269243543846527969296531125285921137771438135599190808اجمالى السوق

صافى التعويضات
 املصروفات 

العمومية واالدارية
عجز/ فائض 

النشاط التامينى
اجمالى املصروفات املصروفات االخرى  التعويضات التحميلية

 العموالت وتكاليف 
االنتاج الشركات

 مخصص التعويضات 
تحت التسوية اخر املدة

 مخصص التعويضات 
تحت التسوية أول املدة

 مخصص التقلبات 
العكسية آخر املدة

 مخصص التقلبات 
العكسية أول املدة

قوائم االيرادات واملصروفات تأمينات املمتلكات واملسئوليات(أجسام سفن)املصروفات 

(أجسام سفن)االيرادات 
بااللف جنيه(4/4/2)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

1044411438113173175069426726542193500153459124696861238273638976936028137489202736مصر للتأمين

1044411438113173175069426726542193500153459124696861238273638976936028137489202736اجمالى القطاع العام

4845723617501990193828944657633177719322265632081392271522319088قناة السويس للتأمين

595724749525420441925809607884125911277436597102263417املهندس للتأمين

2441361367342117403532141521391371024839)12(234الدلتا للتأمين

AIG517282210210729111181921201 للتأمين

gig464474164214214320414368471724265292618812111472املجموعة العربية املصرية 

----------------املصرية لضمان الصادرات

----------------الجمعية املصرية للتامين التعاونى

----------------تشب للتأمين 

894345295952704525942346247641921534806رويال للتأمين

13131834--13131834----------مصر- اليانز للتأمين 

1962191881711071041124368318--3767)5(بيت التامين املصرى السعودى

----------------بوبا ايجيبت 

1203368948481631612213825214077305612824املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

)49(76-5)43(391430)20(2-211)20(1وثاق للتأمين التكافلى

----------------أروب لتأمينات املمتلكات

9817416108031100--70919363093303301350689915اسكان للتأمين

----------------تكافل- طوكيو مارين جينرال 

3571065136911619747758491997)379(121428210710710782ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

----------------أكسا للتأمين

131938)()3(171753261710-2013املتحدة للتأمين

719911757364440683911635269329473113731411960687094790611983227931885اجمالى القطاع الخاص

1116401555693537579137465837177410043116293223842209812989643482155987226169768234621اجمالى السوق

اجمالى االيرادات
من االستثمارت املخصصة

مخصص االخطار الساريةمخصص االخطار السارية
االقساط املكتسبة

اخر املدةأول املدة
االيرادات االخرى املباشرة عموالت اعادة التامين الصادر

صافى الدخل

الشركات
صافى االقساط
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قوائم االيرادات واملصروفات تأمينات املمتلكات واملسئوليات

(طريان)االيرادات 
بااللف جنيه(5/4/2)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

554568160446631654363923136928628551101138591398344370469038485123060120001242046مصر للتأمين

554568160446631654363923136928628551101138591398344370469038485123060120001242046اجمالى القطاع العام

----------------قناة السويس للتأمين

----------------املهندس للتأمين

121224----------الدلتا للتأمين

----------------AIG للتأمين

gig492818202011473680775845782619925891املجموعة العربية املصرية 

----------------املصرية لضمان الصادرات

----------------الجمعية املصرية للتامين التعاونى

----------------تشب للتأمين 

----------------رويال للتأمين

----------------مصر- اليانز للتأمين 

----------------بيت التامين املصرى السعودى

----------------بوبا ايجيبت 

240-)5(--244-1-1---1-املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

----------------وثاق للتأمين التكافلى

----------------أروب لتأمينات املمتلكات

391666111726173372849)7()56(1382114114134)24(اسكان للتأمين

----------------تكافل- طوكيو مارين جينرال 

----------------ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

----------------أكسا للتأمين

97)25()1()5(721326)34(515113-1834املتحدة للتأمين

1021212169452965318912742081)43(4376100185185160اجمالى القطاع الخاص

554988168046731656223941737087628121102159802415284375769134490423249121276244127اجمالى السوق

اجمالى االيرادات
من االستثمارت املخصصةاخر املدةأول املدة

االقساط املكتسبة صافى االقساط
مخصص االخطار السارية

عموالت اعادة التامين الصادر
الشركات

صافى الدخلمخصص االخطار السارية
االيرادات االخرى املباشرة
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قوائم االيرادات واملصروفات تأمينات املمتلكات واملسئوليات

(طريان)املصروفات 
بااللف جنيه(5/4/2)تابع 

16/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/16

737710129112992318711112123-3350474248248281422398218031442125637545452119663719663719663719663720146388311739129194مصر للتأمين

737710129112992318711112123-3350474248248281422398218031442125637545452119663719663719663719663720146388311739129194اجمالى القطاع العام

----------------------قناة السويس للتأمين

-------------)(------املهندس للتأمين

24----14141414--------الدلتا للتأمين

----------------------AIG للتأمين

gig--2603681862607410854544354246263409386)29()78(710679215212املجموعة العربية املصرية 

-------------)(------املصرية لضمان الصادرات

----------------------الجمعية املصرية للتامين التعاونى

----------------------تشب للتأمين 

----------------------رويال للتأمين

----------------------مصر- اليانز للتأمين 

----------------------بيت التامين املصرى السعودى

----------------------بوبا ايجيبت 

10-230---6-223-------------املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

----------------------وثاق للتأمين التكافلى

----------------------أروب لتأمينات املمتلكات

392)168(18214733152771188540457)(-5-13اسكان للتأمين

----------------------تكافل- طوكيو مارين جينرال 

----------------------ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

----------------------أكسا للتأمين

)1()75(173534225098--13-28---13-15-املتحدة للتأمين

617)26(1013001464)17(282603861862607415568815868477594757692اجمالى القطاع الخاص

738710259113138718685112740)17(3350474276248540422784218217442385638275467619670519671819669519670520623394251814829886اجمالى السوق

اجمالى املصروفات
عجز/ فائض 

 التعويضات التحميلية
الشركات

صافى التعويضات
النشاط التامينى

 املصروفات 
العمومية واالدارية

 العموالت وتكاليف 
االنتاج

 املصروفات االخرى
 مخصص التعويضات 
تحت التسوية اخر املدة

 مخصص التعويضات 
تحت التسوية أول املدة

 مخصص التقلبات 
العكسية آخر املدة

 مخصص التقلبات 
العكسية أول املدة

قوائم االيرادات واملصروفات تأمينات املمتلكات واملسئوليات

(طريان)االيرادات 
بااللف جنيه(5/4/2)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

554568160446631654363923136928628551101138591398344370469038485123060120001242046مصر للتأمين

554568160446631654363923136928628551101138591398344370469038485123060120001242046اجمالى القطاع العام

----------------قناة السويس للتأمين

----------------املهندس للتأمين

121224----------الدلتا للتأمين

----------------AIG للتأمين

gig492818202011473680775845782619925891املجموعة العربية املصرية 

----------------املصرية لضمان الصادرات

----------------الجمعية املصرية للتامين التعاونى

----------------تشب للتأمين 

----------------رويال للتأمين

----------------مصر- اليانز للتأمين 

----------------بيت التامين املصرى السعودى

----------------بوبا ايجيبت 

240-)5(--244-1-1---1-املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

----------------وثاق للتأمين التكافلى

----------------أروب لتأمينات املمتلكات

391666111726173372849)7()56(1382114114134)24(اسكان للتأمين

----------------تكافل- طوكيو مارين جينرال 

----------------ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

----------------أكسا للتأمين

97)25()1()5(721326)34(515113-1834املتحدة للتأمين

1021212169452965318912742081)43(4376100185185160اجمالى القطاع الخاص

554988168046731656223941737087628121102159802415284375769134490423249121276244127اجمالى السوق

اجمالى االيرادات
من االستثمارت املخصصةاخر املدةأول املدة

االقساط املكتسبة صافى االقساط
مخصص االخطار السارية

عموالت اعادة التامين الصادر
الشركات

صافى الدخلمخصص االخطار السارية
االيرادات االخرى املباشرة
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قوائم االيرادات واملصروفات تأمينات املمتلكات واملسئوليات

بااللف جنيه(6/4/2)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

7600988649622217630810407201242479--93692311700613831754248314176075173709024901077521مصر للتأمين

7600988649622217630810407201242479--93692311700613831754248314176075173709024901077521اجمالى القطاع العام

16821121659953338684116728586639154264198371776981149881606434793451173507218867قناة السويس للتأمين

440810173130261533694777354102394-6726282353299673158631581359256564878013املهندس للتأمين

8395512028832764351243512451392815961040201712095294135474569998391629127758الدلتا للتأمين

AIG2694079325158021658216582431012616052806296731344140326977135712216122174445 للتأمين

gig16020217980955238631296312971965152311170973-6162292403116051926170145196935املجموعة العربية املصرية 

----------------املصرية لضمان الصادرات

234369295263374----------الجمعية املصرية للتامين التعاونى

----------------تشب للتأمين 

623195362240382274520117563--794901216152296936409364095381966049104205رويال للتأمين

1057402007995080852001520001045011045481482995941574147331733515302069121405169277مصر- اليانز للتأمين 

4018569647011337448179299-)2(7000375368296492965729657325556999572470بيت التامين املصرى السعودى

----------------بوبا ايجيبت 

152872261319276144851448513602200772349619078184611331412378176710095423555344املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

4932728091313594662868649-429417154317021192221922230754407406001144وثاق للتأمين التكافلى

160621071071221173917602--116291692761727775777593291002615374أروب لتأمينات املمتلكات

12243141671816148974897744725507116161100111224289933345836183999026792اسكان للتأمين

77819091953211275429534--1852230142276695089508123461178027304تكافل- طوكيو مارين جينرال 

550848839723484255212552139631530477428738796880100535348786049985298ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

714144237--33493344125-79054أكسا للتأمين

6669312283924370)567(565156511739632902399147-894035737املتحدة للتأمين

926457136473437741441996141882861533388504311693626141950384105772143777209793521710732131398739اجمالى القطاع الخاص

1863379253479676058984479183643511327031787533224688461419503841817812324268320011152521139332641218اجمالى السوق

اجمالى االيرادات
أول املدة

مخصص االخطار الساريةمخصص االخطار السارية

اخر املدة
عموالت اعادة التامين الصادر االقساط املكتسبة

من االستثمارت املخصصة

صافى الدخل
االيرادات االخرى املباشرة

الشركات
صافى االقساط

(سيارات تكميلى)االيرادات 
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قوائم االيرادات واملصروفات تأمينات املمتلكات واملسئوليات

بااللف جنيه(6/4/2)تابع 

16/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/16

6259969104110611771616136362-515226618413265584271476293529287736487282602153120765121465110227120765296907333709174376163297مصر للتأمين

6259969104110611771616136362-515226618413265584271476293529287736487282602153120765121465110227120765296907333709174376163297اجمالى القطاع العام

288116506621240684416461)1308(9875811388727550286593788428128884241144182079216819206392079248997653092880033772قناة السويس للتأمين

350683880925667237352852125667322143687713530138511059213530225883357410397104333995716853681776881820618املهندس للتأمين

78982044108099958619659)195(47472525172099725216214022099747066567361079711256107971079721563315321360918584الدلتا للتأمين

)AIG2155528814103641920017125103641479437650241424142414241421292247391683731926)465()322(52458939938763)19548 للتأمين

gig9443411704843827443673293843827105323117588643964396439643932207350911554718231)250(15731528261724841731924451املجموعة العربية املصرية 

----------------------املصرية لضمان الصادرات

1223450)3076(446141)323(534650------)4173()71(6238491019651751089010196الجمعية املصرية للتامين التعاونى

----------------------تشب للتأمين 

)4025(3098151490161962954511191161963598664839433843383644433816429306831724125392438674707881215883732رويال للتأمين

1108251452151058124062-)87(6385868302168282185217174176916351272462947494749474947425534448622186627890مصر- اليانز للتأمين 

64144658601033713439)185(383423690014098140071229514098401453680912295140071229512295195222119942936326185بيت التامين املصرى السعودى

----------------------بوبا ايجيبت 

166852007755617107567054429841313993814032--1178-1860116819386003402635206386002199512246املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

200395915894670379703)(223102544611726161891078811726232482990910788140731078810788123991979139455761وثاق للتأمين التكافلى

587276384003487129534003692285072488712482482926494514442348264711317164704221133أروب لتأمينات املمتلكات

406365012533534891457)(221917894596723951050759671765143232771734277277146701397141815179اسكان للتأمين

)6225()3912(311949801666635759--560210792----4569166315637899222615637794419986تكافل- طوكيو مارين جينرال 

)971()3(12531237516050186269--1357522573----3068136834210642417517350210643439539945ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

)6741()1697(223170010977-1262516964596----333533-171631819-أكسا للتأمين

)21592()12719(195486861016410562141497591555845962----1496202616955-7355-202611096املتحدة للتأمين

53734263269027272231157726848627565854157766861091392964548760891392275943390449156116208757155394649899296013193758025379364اجمالى القطاع الخاص

1052568125110353830658305356201556339410288591270763212158217919197835212158572850724158330492372054155395275719620642425492151869215726اجمالى السوق

الشركات
صافى التعويضات

 العموالت وتكاليف 
االنتاج

 املصروفات االخرى
 املصروفات 

العمومية واالدارية
اجمالى املصروفات

عجز/ فائض 

النشاط التامينى
 التعويضات التحميلية

(سيارات تكميلى)املصروفات 

 مخصص التعويضات 
تحت التسوية اخر املدة

 مخصص التعويضات 
تحت التسوية أول املدة

 مخصص التقلبات 
العكسية آخر املدة

 مخصص التقلبات 
العكسية أول املدة

قوائم االيرادات واملصروفات تأمينات املمتلكات واملسئوليات

بااللف جنيه(6/4/2)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

7600988649622217630810407201242479--93692311700613831754248314176075173709024901077521مصر للتأمين

7600988649622217630810407201242479--93692311700613831754248314176075173709024901077521اجمالى القطاع العام

16821121659953338684116728586639154264198371776981149881606434793451173507218867قناة السويس للتأمين

440810173130261533694777354102394-6726282353299673158631581359256564878013املهندس للتأمين

8395512028832764351243512451392815961040201712095294135474569998391629127758الدلتا للتأمين

AIG2694079325158021658216582431012616052806296731344140326977135712216122174445 للتأمين

gig16020217980955238631296312971965152311170973-6162292403116051926170145196935املجموعة العربية املصرية 

----------------املصرية لضمان الصادرات

234369295263374----------الجمعية املصرية للتامين التعاونى

----------------تشب للتأمين 

623195362240382274520117563--794901216152296936409364095381966049104205رويال للتأمين

1057402007995080852001520001045011045481482995941574147331733515302069121405169277مصر- اليانز للتأمين 

4018569647011337448179299-)2(7000375368296492965729657325556999572470بيت التامين املصرى السعودى

----------------بوبا ايجيبت 

152872261319276144851448513602200772349619078184611331412378176710095423555344املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

4932728091313594662868649-429417154317021192221922230754407406001144وثاق للتأمين التكافلى

160621071071221173917602--116291692761727775777593291002615374أروب لتأمينات املمتلكات

12243141671816148974897744725507116161100111224289933345836183999026792اسكان للتأمين

77819091953211275429534--1852230142276695089508123461178027304تكافل- طوكيو مارين جينرال 

550848839723484255212552139631530477428738796880100535348786049985298ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

714144237--33493344125-79054أكسا للتأمين

6669312283924370)567(565156511739632902399147-894035737املتحدة للتأمين

926457136473437741441996141882861533388504311693626141950384105772143777209793521710732131398739اجمالى القطاع الخاص

1863379253479676058984479183643511327031787533224688461419503841817812324268320011152521139332641218اجمالى السوق

اجمالى االيرادات
أول املدة

مخصص االخطار الساريةمخصص االخطار السارية

اخر املدة
عموالت اعادة التامين الصادر االقساط املكتسبة

من االستثمارت املخصصة

صافى الدخل
االيرادات االخرى املباشرة

الشركات
صافى االقساط

(سيارات تكميلى)االيرادات 
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قوائم االيرادات واملصروفات تأمينات املمتلكات واملسئوليات

بااللف جنيه(7/4/2)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

1727552610681205801715611441621900361491742425932815326223288086308936228056298726693469876479مصر للتأمين

1727552610681205801715611441621900361491742425932815326223288086308936228056298726693469876479اجمالى القطاع العام

3605409295112043346241852--3199340602119491503715037190832890636556قناة السويس للتأمين

39249422652006730714307143459128603383885150149557568631139352794090153793املهندس للتأمين

13131189226266637--54546101--64646-الدلتا للتأمين

AIG----------143152--143152 للتأمين

gig32206314622548727547275472548330146335271014710986809110754200320585038757325املجموعة العربية املصرية 

--------------املصرية لضمان الصادرات

----------------الجمعية املصرية للتامين التعاونى

----------------تشب للتأمين 

404564518559028995181005198969--137737149009107880110971110971115190134646144789رويال للتأمين

525557055856721562820258--15935187179180153271532720163978813881مصر- اليانز للتأمين 

717825131446393433014330134674748745994118321176951613953172232018794478271بيت التامين املصرى السعودى

----------------بوبا ايجيبت 

2185112695299952605026050191432579719602430460272190121065165913215366148015املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

3214240675421263957339573433783469436869361435401352416541130813635314158313وثاق للتأمين التكافلى

720910268124613644023151273--3724543353367674223642236459493177639641أروب لتأمينات املمتلكات

1285217067268521937919379223872032514058822410230874712493169617913899238573اسكان للتأمين

39157314121217213404354407--3624155383207792810228102381132891745372تكافل- طوكيو مارين جينرال 

149971685512168834177349625--3420327231364214506445064404082556031887ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

----------------أكسا للتأمين

89580700331622818)1434(--154971549717064417022028-1966723595املتحدة للتأمين

52310355401541394145879645879647617247824853663933271334541418111734102156430777674894774281اجمالى القطاع الخاص

695858815083534521630357602958666208627422779233614255967742989648234724962032950313683631650760اجمالى السوق

اجمالى االيرادات االيرادات االخرى املباشرة
من االستثمارت املخصصةاخر املدةأول املدة

صافى الدخل
عموالت اعادة التامين الصادر صافى االقساط

مخصص االخطار الساريةمخصص االخطار السارية
االقساط املكتسبة

(سيارات إجبارى)االيرادات 

الشركات
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قوائم االيرادات واملصروفات تأمينات املمتلكات واملسئوليات

بااللف جنيه(7/4/2)تابع 

16/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/16

122043172291571426704188--2771653566398541827716533196515937053480968)39742()173435(##########19343120924325199572397690مصر للتأمين

122043172291571426704188--2771653566398541827716533196515937053480968)39742()173435(##########19343120924325199572397690اجمالى القطاع العام

51116960205661650221286)95(4984638775766110592875766633492175767576592875762494881762796317قناة السويس للتأمين

969817686767579957073767510300180067675767558807675817096956528710571226800348171410218975املهندس للتأمين

290430347)165(16911-106-141173117311731173)165(562230243451230الدلتا للتأمين

AIG218757377158817377452193155242193--1133717106135 للتأمين

gig9328122771126212465104721126210118134801446614466144661446613101585104401186751821874269502851330375املجموعة العربية املصرية 

)(------------------املصرية لضمان الصادرات

----------------------الجمعية املصرية للتامين التعاونى

----------------------تشب للتأمين 

1324941382474851160722--62248690291031361299098733710313678047958021031361031368538610313613705139382299228506رويال للتأمين

62761078793529471-32075468830510075103841023411285309830583056179830513602574166129041مصر- اليانز للتأمين 

70402629531754215318)50(310342473241854568953553141854373583977341854418543449241854211801805243675179135بيت التامين املصرى السعودى

----------------------بوبا ايجيبت 

7979679430699361182975230699892612213306993069929752306991413196743545261319611727744246182591723397املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

37092319641604926349--1295789883634538915418373634574651155736345389152406036345107331020866107628وثاق للتأمين التكافلى

23720336551651117618--5812957590351522957679035907915769903510587576790354750754866238786أروب لتأمينات املمتلكات

3283225420616013153--182731238424383218942357924383190769896243482434820802243485027999651845528اسكان للتأمين

641210019317764699122677416--86801282322064286621568122064150631942185411426862758541803511824تكافل- طوكيو مارين جينرال 

107041010038679489183094708--17595220313875249655382743875218073329352077720777176822077768085883ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

----------------------أكسا للتأمين

1628)17669(2098521190--27434978156478653--1626-256625955933-29210225666398املتحدة للتأمين

19209821035434461942127631294634654722377028508231412432556025808531412410044611488089888952571736720728487508527383187386246898اجمالى القطاع الخاص

503352453405912896821983435035912891336421664721604211762251736720728609551699675758812951085##########38552841959728645762818965اجمالى السوق

الشركات
صافى التعويضات

 املصروفات 
العمومية واالدارية

عجز/ فائض 
اجمالى املصروفات

النشاط التامينى
 املصروفات االخرى

 العموالت وتكاليف 
االنتاج

 مخصص التقلبات  التعويضات التحميلية
العكسية أول املدة

 مخصص التعويضات 
تحت التسوية اخر املدة

 مخصص التعويضات 
تحت التسوية أول املدة

 مخصص التقلبات 
العكسية آخر املدة

(سيارات إجبارى)املصروفات 
قوائم االيرادات واملصروفات تأمينات املمتلكات واملسئوليات

بااللف جنيه(7/4/2)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

1727552610681205801715611441621900361491742425932815326223288086308936228056298726693469876479مصر للتأمين

1727552610681205801715611441621900361491742425932815326223288086308936228056298726693469876479اجمالى القطاع العام

3605409295112043346241852--3199340602119491503715037190832890636556قناة السويس للتأمين

39249422652006730714307143459128603383885150149557568631139352794090153793املهندس للتأمين

13131189226266637--54546101--64646-الدلتا للتأمين

AIG----------143152--143152 للتأمين

gig32206314622548727547275472548330146335271014710986809110754200320585038757325املجموعة العربية املصرية 

--------------املصرية لضمان الصادرات

----------------الجمعية املصرية للتامين التعاونى

----------------تشب للتأمين 

404564518559028995181005198969--137737149009107880110971110971115190134646144789رويال للتأمين

525557055856721562820258--15935187179180153271532720163978813881مصر- اليانز للتأمين 

717825131446393433014330134674748745994118321176951613953172232018794478271بيت التامين املصرى السعودى

----------------بوبا ايجيبت 

2185112695299952605026050191432579719602430460272190121065165913215366148015املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

3214240675421263957339573433783469436869361435401352416541130813635314158313وثاق للتأمين التكافلى

720910268124613644023151273--3724543353367674223642236459493177639641أروب لتأمينات املمتلكات

1285217067268521937919379223872032514058822410230874712493169617913899238573اسكان للتأمين

39157314121217213404354407--3624155383207792810228102381132891745372تكافل- طوكيو مارين جينرال 

149971685512168834177349625--3420327231364214506445064404082556031887ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

----------------أكسا للتأمين

89580700331622818)1434(--154971549717064417022028-1966723595املتحدة للتأمين

52310355401541394145879645879647617247824853663933271334541418111734102156430777674894774281اجمالى القطاع الخاص

695858815083534521630357602958666208627422779233614255967742989648234724962032950313683631650760اجمالى السوق

اجمالى االيرادات االيرادات االخرى املباشرة
من االستثمارت املخصصةاخر املدةأول املدة

صافى الدخل
عموالت اعادة التامين الصادر صافى االقساط

مخصص االخطار الساريةمخصص االخطار السارية
االقساط املكتسبة

(سيارات إجبارى)االيرادات 

الشركات
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قوائم االيرادات واملصروفات تأمينات املمتلكات واملسئوليات

بااللف جنيه(8/4/2)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

128192199111130644178162109939143258148898234015855488420851068740831578540072301299432378مصر للتأمين

128192199111130644178162109939143258148898234015855488420851068740831578540072301299432378اجمالى القطاع العام

23521131893901690235211319939016903381354459432355002143904774062039قناة السويس للتأمين

4681651022282590271835324190556860414031986221013813271135513137املهندس للتأمين

786694651724355935594361603186632681424619605051147530831214621044الدلتا للتأمين

AIG54848283431368446844100782953504980608704223031321001121334316997 للتأمين

gig114512142560585944594410284115651708518684229166084106833765013671051185املجموعة العربية املصرية 

----------------املصرية لضمان الصادرات

----------------الجمعية املصرية للتامين التعاونى

145420702555682725)1533(2197240913477028521341373)2206(2002تشب للتأمين 

161320905508158151037134918683712526980210678752087434رويال للتأمين

505931804100409640872585507246924071395834573291511371265012077مصر- اليانز للتأمين 

8611651389427427795823128323742469253444288234784278بيت التامين املصرى السعودى

----------------بوبا ايجيبت 

8001245163963962059203151021143225819111349922105437املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

14522204)180(150426261144144339267230794158535356937وثاق للتأمين التكافلى

7046666464497261109040661574391227564أروب لتأمينات املمتلكات

2062231113481266126618012144177610861714212301233034663821اسكان للتأمين

27428252429729719850138262792172809712012971502تكافل- طوكيو مارين جينرال 

1571290029844257425744572972701902918242122419553875681093823466ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

81034258)184(127803641604815533)15(7907901397-775734أكسا للتأمين

136)()2(17718)5(121215-820املتحدة للتأمين

4707968561366483560135320525214840751641102502132998230533589930429666177004230204اجمالى القطاع الخاص

175271267672167292213764145258195779197305285656188050217206741211099811882749739478304662582اجمالى السوق

اجمالى االيرادات االيرادات االخرى املباشرة
من االستثمارت املخصصة اخر املدةأول املدة

عموالت اعادة التامين الصادراالقساط املكتسبة
صافى الدخل مخصص االخطار الساريةمخصص االخطار السارية

(هندسى)االيرادات 

الشركات
صافى االقساط
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قوائم االيرادات واملصروفات تأمينات املمتلكات واملسئوليات

(هندسى)املصروفات 
بااللف جنيه(8/4/2)تابع 

16/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/16

53212783122208643942191989613015667511517096522086422334218506622086465634732523576431604116663538222397731368277323118696مصر للتأمين

53212783122208643942191989613015667511517096522086422334218506622086465634732523576431604116663538222397731368277323118696اجمالى القطاع العام

)3709(591456507437107814904764884468783743774376395743714610297921567826606191356741689657486051قناة السويس للتأمين

200412169534261529172821711711288028802880288034404206465437569231035696769983461املهندس للتأمين

2294172768617466747671461678204773847466738473843472523618052857157194711110416503510628الدلتا للتأمين

AIG148-2653123426537947265312342656244527143976424)123()294(111291149522145502 للتأمين

gig566137916470139937871647042591131478717871787178711417218825563359731083284525148389571156212228املجموعة العربية املصرية 

)()(----------------املصرية لضمان الصادرات

----------------------الجمعية املصرية للتامين التعاونى

15763682)2957(63270635644107)3799(26493059218826492476)338(5269292649305926734326502تشب للتأمين 

53948042919023294296401953545574545545139225231618261911528037657405144330رويال للتأمين

5931576467196313-)111(33627227313736298933317867751385138513851383893361720721470مصر- اليانز للتأمين 

)52(242943311049)21()43(661222099382322094385254054054054018572592572908بيت التامين املصرى السعودى

----------------------بوبا ايجيبت 

1932142141962147859395808253919101103386711081571)319(5260214346585214املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

8111402145414094851401402814053711501083351918711571581633وثاق للتأمين التكافلى

)161(637725590)(182772463394811-1818)1(5181116182أروب لتأمينات املمتلكات

269310228530323228174612323530323323939129945260027371592275418741067اسكان للتأمين

)124(4375367681626530--311120416718820419743293293293293121016تكافل- طوكيو مارين جينرال 

)24294()6598(13982290841753647759--1668344344344344392117008)367(35459095920371680959ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

)145()9143(172464402)205(7235463363551649334----)1675(33223322-33221647--أكسا للتأمين

)136()31(531171-11191615----55133-5137--املتحدة للتأمين

1817414071338345070230882366392112628134360753685134193360756557294572449125522317957350061514482137102555616494اجمالى القطاع الخاص

71386923842546984449212298433382059624119909925693926019321925925693913120516782480676868272962370388375425527392102879135190اجمالى السوق

الشركات
اجمالى املصروفاتصافى التعويضات  املصروفات االخرى

عجز/ فائض 

النشاط التامينى
 التعويضات التحميلية

 العموالت وتكاليف 
االنتاج

 املصروفات 
العمومية واالدارية

 مخصص التعويضات 
تحت التسوية اخر املدة

 مخصص التعويضات 
تحت التسوية أول املدة

 مخصص التقلبات 
العكسية آخر املدة

 مخصص التقلبات 
العكسية أول املدة

قوائم االيرادات واملصروفات تأمينات املمتلكات واملسئوليات

بااللف جنيه(8/4/2)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

128192199111130644178162109939143258148898234015855488420851068740831578540072301299432378مصر للتأمين

128192199111130644178162109939143258148898234015855488420851068740831578540072301299432378اجمالى القطاع العام

23521131893901690235211319939016903381354459432355002143904774062039قناة السويس للتأمين

4681651022282590271835324190556860414031986221013813271135513137املهندس للتأمين

786694651724355935594361603186632681424619605051147530831214621044الدلتا للتأمين

AIG54848283431368446844100782953504980608704223031321001121334316997 للتأمين

gig114512142560585944594410284115651708518684229166084106833765013671051185املجموعة العربية املصرية 

----------------املصرية لضمان الصادرات

----------------الجمعية املصرية للتامين التعاونى

145420702555682725)1533(2197240913477028521341373)2206(2002تشب للتأمين 

161320905508158151037134918683712526980210678752087434رويال للتأمين

505931804100409640872585507246924071395834573291511371265012077مصر- اليانز للتأمين 

8611651389427427795823128323742469253444288234784278بيت التامين املصرى السعودى

----------------بوبا ايجيبت 

8001245163963962059203151021143225819111349922105437املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

14522204)180(150426261144144339267230794158535356937وثاق للتأمين التكافلى

7046666464497261109040661574391227564أروب لتأمينات املمتلكات

2062231113481266126618012144177610861714212301233034663821اسكان للتأمين

27428252429729719850138262792172809712012971502تكافل- طوكيو مارين جينرال 

1571290029844257425744572972701902918242122419553875681093823466ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

81034258)184(127803641604815533)15(7907901397-775734أكسا للتأمين

136)()2(17718)5(121215-820املتحدة للتأمين

4707968561366483560135320525214840751641102502132998230533589930429666177004230204اجمالى القطاع الخاص

175271267672167292213764145258195779197305285656188050217206741211099811882749739478304662582اجمالى السوق

اجمالى االيرادات االيرادات االخرى املباشرة
من االستثمارت املخصصة اخر املدةأول املدة

عموالت اعادة التامين الصادراالقساط املكتسبة
صافى الدخل مخصص االخطار الساريةمخصص االخطار السارية

(هندسى)االيرادات 

الشركات
صافى االقساط
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قوائم االيرادات واملصروفات تأمينات املمتلكات واملسئوليات

بااللف جنيه(9/4/2)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

3668415373561915723051391517563582954066574842006416013888192951139177516965036568938827294مصر للتأمين

3668415373561915723051391517563582954066574842006416013888192951139177516965036568938827294اجمالى القطاع العام

257-5-6-246---94---94-قناة السويس للتأمين

----------------املهندس للتأمين

----------------الدلتا للتأمين

----------------AIG للتأمين

gig117910032414724724019481074520766031101771326160475919458املجموعة العربية املصرية 

----------------املصرية لضمان الصادرات

----------------الجمعية املصرية للتامين التعاونى

416314--6272-28724367-291243119-116تشب للتأمين 

----------------رويال للتأمين

----------------مصر- اليانز للتأمين 

----------------بيت التامين املصرى السعودى

----------------بوبا ايجيبت 

3261111921560165816585554316372962674619839887672781624217152املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

----------------وثاق للتأمين التكافلى

----------------أروب لتأمينات املمتلكات

----------------اسكان للتأمين

----------------تكافل- طوكيو مارين جينرال 

15103645920982052-4574573553477-51055ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

----------------أكسا للتأمين

----------------املتحدة للتأمين

5066123452091282927066084445190907948145576061176134144101434729233اجمالى القطاع الخاص

3719075497011936643079681544623643794111094932907210715343893557140353651169445583284856527اجمالى السوق

من االستثمارت املخصصة
اجمالى االيراداتااليرادات االخرى املباشرة عموالت اعادة التامين الصادراالقساط املكتسبة

صافى الدخل

الشركات
صافى االقساط

مخصص االخطار الساريةمخصص االخطار السارية

اخر املدةأول املدة

(برتول)االيرادات 
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قوائم االيرادات واملصروفات تأمينات املمتلكات واملسئوليات

(برتول)املصروفات 
بااللف جنيه(9/4/2)تابع 

16/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/16

4059427989556765140949270529-2269381681344262996376854222965964712309422093483757664568923757663757661498821948654716567366مصر للتأمين

4059427989556765140949270529-2269381681344262996376854222965964712309422093483757664568923757663757661498821948654716567366اجمالى القطاع العام

)149(-406-249-93-64-------------قناة السويس للتأمين

)()(----------------املهندس للتأمين

)()(----------------الدلتا للتأمين

----------------------AIG للتأمين

gig38223828964289608)51(289289552894056505513861553736284663113062827املجموعة العربية املصرية 

)()(----------------املصرية لضمان الصادرات

----------------------الجمعية املصرية للتامين التعاونى

18456297)40(---47-1827027027027082)169(9711527097-3تشب للتأمين 

----------------------رويال للتأمين

----------------------مصر- اليانز للتأمين 

----------------------بيت التامين املصرى السعودى

----------------------بوبا ايجيبت 

396612808133831721441115448160917941061------------املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

----------------------وثاق للتأمين التكافلى

----------------------أروب لتأمينات املمتلكات

----------------------اسكان للتأمين

----------------------تكافل- طوكيو مارين جينرال 

688)378(2548784761364--222486------------ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

----------------------أكسا للتأمين

----------------------املتحدة للتأمين

559559325559832618413277148183981311121682451021784723)33(385238387116333387439اجمالى القطاع الخاص

22732316837242668663780142262959685823138020931537632545745137609137632515820821327949936721843985371440157581275143127275252اجمالى السوق

الشركات
صافى التعويضات

 املصروفات 
العمومية واالدارية

 العموالت وتكاليف 
االنتاج

اجمالى املصروفات  املصروفات االخرى
عجز/ فائض 

النشاط التامينى
 مخصص التعويضات  التعويضات التحميلية

تحت التسوية أول املدة
 مخصص التقلبات 
العكسية آخر املدة

 مخصص التقلبات 
العكسية أول املدة

 مخصص التعويضات 
تحت التسوية اخر املدة

قوائم االيرادات واملصروفات تأمينات املمتلكات واملسئوليات

بااللف جنيه(9/4/2)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

3668415373561915723051391517563582954066574842006416013888192951139177516965036568938827294مصر للتأمين

3668415373561915723051391517563582954066574842006416013888192951139177516965036568938827294اجمالى القطاع العام

257-5-6-246---94---94-قناة السويس للتأمين

----------------املهندس للتأمين

----------------الدلتا للتأمين

----------------AIG للتأمين

gig117910032414724724019481074520766031101771326160475919458املجموعة العربية املصرية 

----------------املصرية لضمان الصادرات

----------------الجمعية املصرية للتامين التعاونى

416314--6272-28724367-291243119-116تشب للتأمين 

----------------رويال للتأمين

----------------مصر- اليانز للتأمين 

----------------بيت التامين املصرى السعودى

----------------بوبا ايجيبت 

3261111921560165816585554316372962674619839887672781624217152املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

----------------وثاق للتأمين التكافلى

----------------أروب لتأمينات املمتلكات

----------------اسكان للتأمين

----------------تكافل- طوكيو مارين جينرال 

15103645920982052-4574573553477-51055ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

----------------أكسا للتأمين

----------------املتحدة للتأمين

5066123452091282927066084445190907948145576061176134144101434729233اجمالى القطاع الخاص

3719075497011936643079681544623643794111094932907210715343893557140353651169445583284856527اجمالى السوق

من االستثمارت املخصصة
اجمالى االيراداتااليرادات االخرى املباشرة عموالت اعادة التامين الصادراالقساط املكتسبة

صافى الدخل

الشركات
صافى االقساط

مخصص االخطار الساريةمخصص االخطار السارية

اخر املدةأول املدة

(برتول)االيرادات 
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قوائم االيرادات واملصروفات تأمينات املمتلكات واملسئوليات

بااللف جنيه(10/4/2)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

277797465364251133295185254430354464274499406085646371411243061438407329949617478568606683مصر للتأمين

277797465364251133295185254430354464274499406085646371411243061438407329949617478568606683اجمالى القطاع العام

79729876552621340418398954806366047800105277560512086136243128264986537101887قناة السويس للتأمين

835513035109571415612196153687116118233604307257919653178551321829629680املهندس للتأمين

13841147091378814012140121601213618127103090450641639113283958622371032191الدلتا للتأمين

AIG1949640088183421559215592252182224530462258112832768369023196020625685369874 للتأمين

gig2326832436186201859218592246932329626336101661353493671331699423924382255578املجموعة العربية املصرية 

157927335574854859301651228868312833657398237014685969212237املصرية لضمان الصادرات

3526043193361524483544835369192657851108138213474717133240436254954647494590الجمعية املصرية للتامين التعاونى

30094039195630661734260332324502311527644721114935669118436تشب للتأمين 

14562197042839436017360174755569398166229534971069811589208427172201625968رويال للتأمين

202913184916710114291223218595247692468446916056171262049784812554743552492مصر- اليانز للتأمين 

7163532886411012810128951956775937175027793273437377812411147814330بيت التامين املصرى السعودى

----------------بوبا ايجيبت 

513881044877768281232812351451310338115914726968014636242482180222662574117314املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

24001744112417481748178417761708206538321177135437417653937070وثاق للتأمين التكافلى

647664226306306404566567292390145148251910291123أروب لتأمينات املمتلكات

5688159377831926992691627742508929709156613542287453243676613025اسكان للتأمين

75791865625125138711637826381264261533355120972630تكافل- طوكيو مارين جينرال 

76071167182649113911310326675910458682214800283334735016911691529421ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

24611195)297(75756596467188192402732775-12113708أكسا للتأمين

12176284)(22470226026-4728املتحدة للتأمين

29516744462620619925761725460533316724676136907599750141734955931318452614636671468250679325اجمالى القطاع الخاص

57296390999045733255280250903568763152126177516010621214887521989927568699445862889468171286009اجمالى السوق

اجمالى االيراداتعموالت اعادة التامين الصادر االيرادات االخرى املباشرة
من االستثمارت املخصصة

صافى الدخل
صافى االقساط

مخصص االخطار الساريةمخصص االخطار السارية

اخر املدةأول املدة
االقساط املكتسبة

(حوادث)االيرادات 

الشركات
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قوائم االيرادات واملصروفات تأمينات املمتلكات واملسئوليات

(حوادث)املصروفات 
(10/4/2)تابع 

16/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/16

2914253645344002224923262681-93419164791524198524797589213580406284041091835241985247974586455241981124401751594724756147مصر للتأمين

2914253645344002224923262681-93419164791524198524797589213580406284041091835241985247974586455241981124401751594724756147اجمالى القطاع العام

85567756614511878240436)151(9234648125623276492498525693987184372562327649223092562341354384201336711713قناة السويس للتأمين

9171144137841675913462149641239293913784141081291413784559076974705456093001241415820588313859املهندس للتأمين

938152213471124941318613689122432714399143991439914399705686743819403942412141130441156819147الدلتا للتأمين

AIG5585370814433183811506314433495576571443314433150631443320579281091674128702)630()657(4101563812158386062 للتأمين

gig23773980195731966517569195734381407219573195731756919573113031861444076480)31(104722064302132175825365املجموعة العربية املصرية 

2908676667845471--24192768--2964167904372597790489399826645266452664526645املصرية لضمان الصادرات

40228)5550(109291348152142459243964752142234247263611611099611661168445008161621842311595186855202454362الجمعية املصرية للتامين التعاونى

3035828612010832316)24(119033319242828269428454203161397282831413972425210719241963تشب للتأمين 

137401686582769103)61(2051361513970143681590313970118401310726123217321107265676603940305279511رويال للتأمين

29961319731747320519)2649()274(12026134714197270642365016776617496163472210322103221032210385431271041965565مصر- اليانز للتأمين 

6448833150305999)7(61661713008136201187213008175212299723107688487972326124525831153917بيت التامين املصرى السعودى

----------------------بوبا ايجيبت 

30417702853215847028)2670(2895870124817592592340424817430843143161781617813316161781418520799564890133413املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

460555807881490)9()11(365200727441219200732783528746959)197(1722623046314934153046وثاق للتأمين التكافلى

)226(50951135078)2(22054791854286540773515)143(308183549150554أروب لتأمينات املمتلكات

284514583308491433023308285130643641117364364188049551540224023966293111084741917اسكان للتأمين

)(562115617192630377--1011202104263318072104398649116511657881165382825تكافل- طوكيو مارين جينرال 

70861378116386235815295840--144031529111440648611967)3878(135444674763152654674762284ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

1338)1080(164218587929842383013269857----2592593857-3222593794-أكسا للتأمين

)451()11(63908330717734----227-29--املتحدة للتأمين

538336026025175732370323045827993875132104025185729200359169853185729132651177093821951070722215731062328012433882140238245443اجمالى القطاع الخاص

1472522250517759558485008196718603441035362132087099287251576284987099282450913522521294421632192215733977581657777884365161508124اجمالى السوق

 التعويضات التحميلية
الشركات

 مخصص التعويضات صافى التعويضات
النشاط التامينىتحت التسوية اخر املدة

 املصروفات 
العمومية واالدارية

عجز/ فائض 
اجمالى املصروفات املصروفات االخرى

 العموالت وتكاليف 
االنتاج

 مخصص التعويضات 
تحت التسوية أول املدة

 مخصص التقلبات 
العكسية آخر املدة

 مخصص التقلبات 
العكسية أول املدة

بااللف جنيه

قوائم االيرادات واملصروفات تأمينات املمتلكات واملسئوليات

بااللف جنيه(10/4/2)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

277797465364251133295185254430354464274499406085646371411243061438407329949617478568606683مصر للتأمين

277797465364251133295185254430354464274499406085646371411243061438407329949617478568606683اجمالى القطاع العام

79729876552621340418398954806366047800105277560512086136243128264986537101887قناة السويس للتأمين

835513035109571415612196153687116118233604307257919653178551321829629680املهندس للتأمين

13841147091378814012140121601213618127103090450641639113283958622371032191الدلتا للتأمين

AIG1949640088183421559215592252182224530462258112832768369023196020625685369874 للتأمين

gig2326832436186201859218592246932329626336101661353493671331699423924382255578املجموعة العربية املصرية 

157927335574854859301651228868312833657398237014685969212237املصرية لضمان الصادرات

3526043193361524483544835369192657851108138213474717133240436254954647494590الجمعية املصرية للتامين التعاونى

30094039195630661734260332324502311527644721114935669118436تشب للتأمين 

14562197042839436017360174755569398166229534971069811589208427172201625968رويال للتأمين

202913184916710114291223218595247692468446916056171262049784812554743552492مصر- اليانز للتأمين 

7163532886411012810128951956775937175027793273437377812411147814330بيت التامين املصرى السعودى

----------------بوبا ايجيبت 

513881044877768281232812351451310338115914726968014636242482180222662574117314املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

24001744112417481748178417761708206538321177135437417653937070وثاق للتأمين التكافلى

647664226306306404566567292390145148251910291123أروب لتأمينات املمتلكات

5688159377831926992691627742508929709156613542287453243676613025اسكان للتأمين

75791865625125138711637826381264261533355120972630تكافل- طوكيو مارين جينرال 

76071167182649113911310326675910458682214800283334735016911691529421ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

24611195)297(75756596467188192402732775-12113708أكسا للتأمين

12176284)(22470226026-4728املتحدة للتأمين

29516744462620619925761725460533316724676136907599750141734955931318452614636671468250679325اجمالى القطاع الخاص

57296390999045733255280250903568763152126177516010621214887521989927568699445862889468171286009اجمالى السوق

اجمالى االيراداتعموالت اعادة التامين الصادر االيرادات االخرى املباشرة
من االستثمارت املخصصة

صافى الدخل
صافى االقساط

مخصص االخطار الساريةمخصص االخطار السارية

اخر املدةأول املدة
االقساط املكتسبة

(حوادث)االيرادات 

الشركات
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قوائم االيرادات واملصروفات تأمينات املمتلكات واملسئوليات

بااللف جنيه(11/4/2)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

359375487415154400156229143750205804370025437840244687618270287711708525001407826492488مصر للتأمين

359375487415154400156229143750205804370025437840244687618270287711708525001407826492488اجمالى القطاع العام

5063515829119202025420254158294230120254292995346512314714652724218قناة السويس للتأمين

2968621823521273127324874047500420004440896819233539717610801املهندس للتأمين

2240114605759889868986584221014177496304424719144570216240293139430594الدلتا للتأمين

----------------AIG للتأمين

gig484273915542317231737663080594227788240792176220093083865919027املجموعة العربية املصرية 

----------------املصرية لضمان الصادرات

238545--238545----------الجمعية املصرية للتامين التعاونى

----------------تشب للتأمين 

8768140704232574057406107726013703448783156625322827271269123277رويال للتأمين

434176428514734761684929222-1910828945388791948383126781461225461مصر- اليانز للتأمين 

1706217470577268256825698216009173131309185389414813834931859621140بيت التامين املصرى السعودى

348189517110--23004532051015612524325813584622300125032534076788321154394954421949بوبا ايجيبت 

415867365403--320350126128128140318338املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

1348142607015395396979151078208272462288149720179264511958وثاق للتأمين التكافلى

621965124064362419034101--201603060986651126111261147161756427153أروب لتأمينات املمتلكات

427159588226226108029074182435151423338939اسكان للتأمين

1251339129150050013561041253522644591944243911455811تكافل- طوكيو مارين جينرال 

1782928458779398819881120481574226291125925952703434577111992047434430ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

2362818141139572167478--416904169011230639322164649-81012235266أكسا للتأمين

10261547-11210)84(--6006008279001537-15001764املتحدة للتأمين

4796777407302101043626702544474261444353346772551072941896762919753559824812111580074932602اجمالى القطاع الخاص

83905312281453645045188993981976319488053601115095109740190551474668233025333371129878991425089اجمالى السوق

اجمالى االيراداتااليرادات االخرى املباشرة
الشركات

صافى االقساط
مخصص االخطار الساريةمخصص االخطار السارية

من االستثمارت املخصصةاخر املدةأول املدة

صافى الدخل
عموالت اعادة التامين الصادراالقساط املكتسبة

(طىب)االيرادات 
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قوائم االيرادات واملصروفات تأمينات املمتلكات واملسئوليات

(طىب)املصروفات 
بااللف جنيه(11/4/2)تابع 

16/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/16

)25805()9787(5127417613518293-34242439849526515232923999528418328944393369922292229222922242386644594628455338مصر للتأمين

)25805()9787(5127417613518293-34242439849526515232923999528418328944393369922292229222922242386644594628455338اجمالى القطاع العام

)27330()10387(5691451549)4371(35305478326466457540746466376974594099699699699692125074759349052411قناة السويس للتأمين

4087261662105024351485017879621592005-45144632844862252684428324651408408املهندس للتأمين

296662353217287063)124(1582721130858135365334858119074160869459459459454884292156004649109الدلتا للتأمين

----------------------AIG للتأمين

gig1155429317163351981716277359289494949419392817241432345221571781219414826833املجموعة العربية املصرية 

)()(-------------املصرية لضمان الصادرات

)1106()1422(16611651)1057()216(804978------14641141054612162109371054610731730الجمعية املصرية للتامين التعاونى

----------------------تشب للتأمين 

)1203()1101(475768141228180719031228408173939999485881654408696444619581379324480رويال للتأمين

)7245()2206(1905536467-)84(3072921406962657848-4064133992482366399525125551145493030مصر- اليانز للتأمين 

)4478()928(1952325618)126(1757019611424356805725424316088210491081081081081974279712261898235بيت التامين املصرى السعودى

13328916400853970674185008391935137176139491539706741845841539701101861614153247349748236094629032436504857866152061بوبا ايجيبت 

)179(32358242--13319418153211813032921212121295165247املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

1479250365251916346521497704383838383650234939414181626725581107788882وثاق للتأمين التكافلى

587231783250610111596)495(58291037433575591----6616267501564448477773156441448715953أروب لتأمينات املمتلكات

)306()105(1701501576332015730862663636363372509626111084421245اسكان للتأمين

)212(2078478766023269--190251922812062192281993497228182732283141725تكافل- طوكيو مارين جينرال 

)1871()2764(9353170912323836301--61638829195820561013195871088927121121121121677710283ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

)14750()21158(12803302421677423873930245760730182228----1557030223125656-146541002741557040952أكسا للتأمين

)3528()4400(521004503174827934054265076----4595912888-132504593297املتحدة للتأمين

247482423102124761161391913551627562808894217375707670478483535707616756125424987123115797156061918755990182437220172108230اجمالى القطاع الخاص

58990682159815127618468313135019117460983281510666297797005757566297209947318708133407171135156062431397751413426651038582425اجمالى السوق

أول املدة
التعويضات التحميلية

 العموالت وتكاليف مخصص التقلبات العكسيةمخصص التقلبات العكسية
االنتاج اخر املدة

عجز/ فائض 

النشاط التامينى
 املصروفات االخرى

 املصروفات 
العمومية واالدارية

اجمالى املصروفات
تحت التسوية اول املدة الشركات

صافى التعويضات
 مخصص التعويضات مخصص التعويضات

تحت التسوية اخر املدة



االإ�شتثم�رات
الف�شــــل الث�لث

قوائم االيرادات واملصروفات تأمينات املمتلكات واملسئوليات

(طىب)املصروفات 
بااللف جنيه(11/4/2)تابع 

16/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/1616/1517/16

)25805()9787(5127417613518293-34242439849526515232923999528418328944393369922292229222922242386644594628455338مصر للتأمين

)25805()9787(5127417613518293-34242439849526515232923999528418328944393369922292229222922242386644594628455338اجمالى القطاع العام

)27330()10387(5691451549)4371(35305478326466457540746466376974594099699699699692125074759349052411قناة السويس للتأمين

4087261662105024351485017879621592005-45144632844862252684428324651408408املهندس للتأمين

296662353217287063)124(1582721130858135365334858119074160869459459459454884292156004649109الدلتا للتأمين

----------------------AIG للتأمين

gig1155429317163351981716277359289494949419392817241432345221571781219414826833املجموعة العربية املصرية 

)()(-------------املصرية لضمان الصادرات

)1106()1422(16611651)1057()216(804978------14641141054612162109371054610731730الجمعية املصرية للتامين التعاونى

----------------------تشب للتأمين 

)1203()1101(475768141228180719031228408173939999485881654408696444619581379324480رويال للتأمين

)7245()2206(1905536467-)84(3072921406962657848-4064133992482366399525125551145493030مصر- اليانز للتأمين 

)4478()928(1952325618)126(1757019611424356805725424316088210491081081081081974279712261898235بيت التامين املصرى السعودى

13328916400853970674185008391935137176139491539706741845841539701101861614153247349748236094629032436504857866152061بوبا ايجيبت 

)179(32358242--13319418153211813032921212121295165247املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

1479250365251916346521497704383838383650234939414181626725581107788882وثاق للتأمين التكافلى

587231783250610111596)495(58291037433575591----6616267501564448477773156441448715953أروب لتأمينات املمتلكات

)306()105(1701501576332015730862663636363372509626111084421245اسكان للتأمين

)212(2078478766023269--190251922812062192281993497228182732283141725تكافل- طوكيو مارين جينرال 

)1871()2764(9353170912323836301--61638829195820561013195871088927121121121121677710283ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

)14750()21158(12803302421677423873930245760730182228----1557030223125656-146541002741557040952أكسا للتأمين

)3528()4400(521004503174827934054265076----4595912888-132504593297املتحدة للتأمين

247482423102124761161391913551627562808894217375707670478483535707616756125424987123115797156061918755990182437220172108230اجمالى القطاع الخاص

58990682159815127618468313135019117460983281510666297797005757566297209947318708133407171135156062431397751413426651038582425اجمالى السوق

أول املدة
التعويضات التحميلية

 العموالت وتكاليف مخصص التقلبات العكسيةمخصص التقلبات العكسية
االنتاج اخر املدة

عجز/ فائض 

النشاط التامينى
 املصروفات االخرى

 املصروفات 
العمومية واالدارية

اجمالى املصروفات
تحت التسوية اول املدة الشركات

صافى التعويضات
 مخصص التعويضات مخصص التعويضات

تحت التسوية اخر املدة
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بااللف جنيه(1/3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

1226621819765192261006196454221487627929410614--مصر للتأمين

25730450-1100230---24630219-مصر لتأمينات الحياة

2463021912266218197651922610061107456521487627955141063-قطاع االعمال العام 

55326917331514491733704717---قناة السويس للتأمين

654026-157114-496912---املهندس للتأمين

494335-138836-355499---الدلتا للتأمين

AIG ---506037-221943-727980 للتأمين

gig---674974-68233-743206املجموعة العربية املصرية 

3940179886653940173653448--2664784-ميتاليف لتأمينات الحياة

481360-481360-----املصرية لضمان الصادرات

140849-37808-103041---الجمعية املصرية للتأمين التعاونى

3652493433210536524934404956--72851-أكسا حياة

275262-64889-210373---تشب للتأمين 

744064-121812-622251---رويال للتأمين

640433-54045-586388---مصر- اليانز للتأمين 

1176179205034311761796916693--4866350-مصر- اليانز لتأمينات الحياة 

610583-301438-309146---بيت التامين املصرى السعودى

1876212-1737835---138377-كيو ان بي لتأمينات الحياة

368481-105830---262652-تشب لتأمينات الحياة

1265007-126055-1138952---بوبا ايجيبت 

671356-192005-479351---املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

270024-242543---27481-املصرية للتأمين التكافلى حياة

395973-157134-238839---وثاق للتأمين التكافلى

109945-50097---59849-أروب للتأمين على الحياة

247226-106192-141034---أروب لتأمينات املمتلكات

258199-101858-156341---اسكان للتأمين

689638478689646324--7846-اللبنانية السويسرية للتكافل العائلي

227594-138128---89465-طوكيو مارين فاملى تكافل

261170-156218-104952---طوكيو مارين جينرال تكافل

561475-124967-436508---أورينت للتأمين التكافلى

843916-41813---802103-قناة السويس لتأمينات الحياة

4150639094150773121--709212-الدلتا لتأمينات الحياة

828280-----828280-املهندس لتأمينات الحياة

69137-21360-47777---أكسا للتأمين

28713-22213-6500---املتحدة للتأمين

29858-23529---6329-املصرية اإلماراتية للتأمين التكافلي

55752-52752-3000---ميد جلف للتأمين 

7171144523546712672952523546730379674-10535578-القطاع الخاص

3516579712266218269363367845528234186042011174685520738-السوق 

تأمينات املمتلكات واملسئوليات
اجمالى االستثماراتاالستثمارات الحرة

استثمـــــارات شركات التأمني وإعادة التأمني  

البيــــــــان

استثمارات مخصصة لحقوق حملة الوثائق

تأمينات األشخاص وتكوين األموال
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امجاىل شركات التأمني
بااللف جنيه( 2 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
االستثمارات العقارية 

77726-42357-6169-29200-اراض ى فضــــــــــاء
119235-62056-15895-41284-عقارات مبنيــــــــــة

20306-20306-----مشروعات وانشاءات تحت التنفيذ
217267-124719-22064-70484-اإلجمالى

28811-15952-6776-6083-مجمع االهالك 
--------مجمع خسائر االضمحالل

188456-108767-15288-64401-الصافى
األصول املالية

1174572855134288585512236456-9719000-أذون خزانة واوراق حكومية اخري قابلة للخصم
أذون خزانة مباعة مع التعهد بإعادة الشراء  --------

أصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر
202861192652279211926587271-44192-اسهم

885451-93387-5483-786581-سندات غير حكومية
151982-147820-1079-3084-وثائق صناديق االستثمار

145458308859118308172320-71864-أخرى
4139420233849909202331797024-905721-الصافى 

االصول املالية املتاحة للبيع 
67599051794292555352110525192945380284681115258806-اسهم

3409957-46-407959-3001953-سندات غير حكومية
492178285532844355156512906303011831627163-وثائق صناديق االستثمار

102540352079824680583510681703236056314799420295925-الصافى
استثمارات مالية محتفظ بها حتي تاريخ االستحقاق

27868323089350499114735858165061434479318428592-سندات غير حكومية
1611122000617898120006349163-9070-وثائق صناديق االستثمار

2774009012507026326-34402009012503308726-شهادات استثمار
6236102399060084609843785871106995436918715804081-الصافى

5233734786524452337347865244----محافظ مالية مرتبطة بوحدات استثمار
169856-149880-19976---استثمارات فى شركات شقيقة وشركات تابعة

271148586070424165027606701579145509691277200358168586-صافى األصول املالية
القــــــــــــــروض واملديونيات
790564-6316---784248-بضمان وثائق تأمينات االشخاص وتكوين االموال

13131313----بضمان رهون عقارية
26961745142696174514---بضمانات اخرى

269748084326974865091-784248-اإلجمالى
26974142062697414206--1-مخصص القروض

850885-66637--784248-الصافى
االوعية االدخارية بالبنوك 

46144335047428887243910009625622265604839019109136-ودائع بالبنوك املحلية
110483411684111671221168412467638-195682-ودائع بالبنوك االجنبية

2392176114836644101526146190284511745124736037-شهادات االدخار 
720229061957941041828811439498692232733974326312810-اإلجمالى

3516579712266218269363367845528234186042011174685520738-صافى اإلستثمارات

إستثمارات شركات التامني واعادة التامني موزعا على قنوات اإلستثمار 

البيــــــــــــــــان
االجمـــالــىاستثمارات حرة

املمتلكات واملسئولياتاألشخاص وتكوين األموال
مخصصة لتأمينات مخصصة لتأمينات 
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إستثمارات شركات التامني واعادة التامني موزعا على قنوات اإلستثمار 
مصر للتامني

بااللف جنيه(1 / 2 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
االستثمارات العقارية 

--------اراض ى فضــــــــــاء
--------عقارات مبنيــــــــــة

--------مشروعات وانشاءات تحت التنفيذ
--------اإلجمالى

--------مجمع االهالك 
--------مجمع خسائر االضمحالل

--------الصافى
األصول املالية

8555245085552450----أذون خزانة واوراق حكومية اخري قابلة للخصم
أذون خزانة مباعة مع التعهد بإعادة الشراء  --------

أصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر
10192667241019266724----اسهم

--------سندات غير حكومية
19313-19313-----وثائق صناديق االستثمار

830819537830819537----أخرى
1850010557418500105574----الصافى 

االصول املالية املتاحة للبيع 
179429255186661052519231778928468117836455--اسهم

--------سندات غير حكومية
2855328443551565132754301183877110--وثائق صناديق االستثمار

207982463630211068170235054331479948713564--الصافى
استثمارات مالية محتفظ بها حتي تاريخ االستحقاق

3089350243120835858119353634479312624744--سندات غير حكومية
2000612873120006128731----وثائق صناديق االستثمار

360009012502329380-9012502293380--شهادات استثمار
3990600472458837858735826743691875082855--الصافى

--------استثمارات فى شركات شقيقة وشركات تابعة
60704241108760914661122866835753653613954444--صافى األصول املالية

القــــــــــــــروض واملديونيات
--------بضمان وثائق تأمينات االشخاص وتكوين االموال

13131313----بضمان رهون عقارية
26961141932696114193----بضمانات اخرى

26974142062697414206----اإلجمالى
26974142062697414206----مخصص القروض

--------الصافى
االوعية االدخارية بالبنوك 

5047428837954810009624683394604839013062942--ودائع بالبنوك املحلية
116841292123116841292123----ودائع بالبنوك االجنبية

114836629803526146180307011745122101105--شهادات االدخار 
6195794867758311439496778587733974315456170--اإلجمالى

1226621819765192261006196454221487627929410614--صافى اإلستثمارات

مخصصة لتأمينات مخصصة لتأمينات 
االجمـــالــىاستثمارات حرة

املمتلكات واملسئولياتاألشخاص وتكوين األموالالبيــــــــــــــــان

امجاىل شركات التأمني
بااللف جنيه( 2 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
االستثمارات العقارية 

77726-42357-6169-29200-اراض ى فضــــــــــاء
119235-62056-15895-41284-عقارات مبنيــــــــــة

20306-20306-----مشروعات وانشاءات تحت التنفيذ
217267-124719-22064-70484-اإلجمالى

28811-15952-6776-6083-مجمع االهالك 
--------مجمع خسائر االضمحالل

188456-108767-15288-64401-الصافى
األصول املالية

1174572855134288585512236456-9719000-أذون خزانة واوراق حكومية اخري قابلة للخصم
أذون خزانة مباعة مع التعهد بإعادة الشراء  --------

أصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر
202861192652279211926587271-44192-اسهم

885451-93387-5483-786581-سندات غير حكومية
151982-147820-1079-3084-وثائق صناديق االستثمار

145458308859118308172320-71864-أخرى
4139420233849909202331797024-905721-الصافى 

االصول املالية املتاحة للبيع 
67599051794292555352110525192945380284681115258806-اسهم

3409957-46-407959-3001953-سندات غير حكومية
492178285532844355156512906303011831627163-وثائق صناديق االستثمار

102540352079824680583510681703236056314799420295925-الصافى
استثمارات مالية محتفظ بها حتي تاريخ االستحقاق

27868323089350499114735858165061434479318428592-سندات غير حكومية
1611122000617898120006349163-9070-وثائق صناديق االستثمار

2774009012507026326-34402009012503308726-شهادات استثمار
6236102399060084609843785871106995436918715804081-الصافى

5233734786524452337347865244----محافظ مالية مرتبطة بوحدات استثمار
169856-149880-19976---استثمارات فى شركات شقيقة وشركات تابعة

271148586070424165027606701579145509691277200358168586-صافى األصول املالية
القــــــــــــــروض واملديونيات
790564-6316---784248-بضمان وثائق تأمينات االشخاص وتكوين االموال

13131313----بضمان رهون عقارية
26961745142696174514---بضمانات اخرى

269748084326974865091-784248-اإلجمالى
26974142062697414206--1-مخصص القروض

850885-66637--784248-الصافى
االوعية االدخارية بالبنوك 

46144335047428887243910009625622265604839019109136-ودائع بالبنوك املحلية
110483411684111671221168412467638-195682-ودائع بالبنوك االجنبية

2392176114836644101526146190284511745124736037-شهادات االدخار 
720229061957941041828811439498692232733974326312810-اإلجمالى

3516579712266218269363367845528234186042011174685520738-صافى اإلستثمارات

إستثمارات شركات التامني واعادة التامني موزعا على قنوات اإلستثمار 

البيــــــــــــــــان
االجمـــالــىاستثمارات حرة

املمتلكات واملسئولياتاألشخاص وتكوين األموال
مخصصة لتأمينات مخصصة لتأمينات 
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إستثمارات شركات التامني واعادة التامني موزعا على قنوات اإلستثمار 

مصر لتأمينات احلياة
بااللف جنيه(2 / 2 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
االستثمارات العقارية 

1912-----1912-اراض ى فضــــــــــاء
13486-----13486-عقارات مبنيــــــــــة

--------مشروعات وانشاءات تحت التنفيذ
15398-----15398-اإلجمالى

3739-----3739-مجمع االهالك 
--------مجمع خسائر االضمحالل

11659-----11659-الصافى
األصول املالية

8378871-20172---8358699-أذون خزانة واوراق حكومية اخري قابلة للخصم
أذون خزانة مباعة مع التعهد بإعادة الشراء  --------

أصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر
--------اسهم

--------سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

--------أخرى
--------الصافى 

االصول املالية املتاحة للبيع 
7357267-598297---6758970-اسهم

--------سندات غير حكومية
736746-244568---492178-وثائق صناديق االستثمار

8094013-842865---7251147-الصافى
استثمارات مالية محتفظ بها حتي تاريخ االستحقاق

3528-----3528-سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

2050000-----2050000-شهادات استثمار
2053528-----2053528-الصافى

محافظ مالية مرتبطة بوحدات استثمار
--------استثمارات فى شركات شقيقة وشركات تابعة

18526412-863038---17663375-صافى األصول املالية
القــــــــــــــروض واملديونيات
525917-----525917-بضمان وثائق تأمينات االشخاص وتكوين االموال

--------بضمان رهون عقارية
--------بضمانات اخرى

525917-----525917-اإلجمالى
1-----1-مخصص القروض

525916-----525916-الصافى
االوعية االدخارية بالبنوك 

4280753-234569---4046184-ودائع بالبنوك املحلية
--------ودائع بالبنوك االجنبية

2385709-2623---2383086-شهادات االدخار 
6666462-237193---6429269-اإلجمالى

25730450-1100230---24630219-صافى اإلستثمارات

االجمـــالــى استثمارات حرة
املمتلكات واملسئولياتاألشخاص وتكوين األموالالبيــــــــــــــــان

مخصصة لتأمينات مخصصة لتأمينات 
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إستثمارات شركات التامني واعادة التامني موزعا على قنوات اإلستثمار 

قناة السويس للتامني
بااللف جنيه(3 / 2 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
االستثمارات العقارية 

--------اراض ى فضــــــــــاء
7770---7770---عقارات مبنيــــــــــة

--------مشروعات وانشاءات تحت التنفيذ
7770---7770---اإلجمالى

2256---2256---مجمع االهالك 
--------مجمع خسائر االضمحالل

5514---5514---الصافى
األصول املالية

22173---22173---أذون خزانة واوراق حكومية اخري قابلة للخصم
أذون خزانة مباعة مع التعهد بإعادة الشراء  --------

أصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر
1733264517332645----اسهم

--------سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

--------أخرى
1733264517332645----الصافى 

االصول املالية املتاحة للبيع 
32936-2700-30236---اسهم

--------سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

32936-2700-30236---الصافى
استثمارات مالية محتفظ بها حتي تاريخ االستحقاق

209478-449-209029---سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

90000---90000---شهادات استثمار
299478-449-299029---الصافى

48000-40000-8000---استثمارات فى شركات شقيقة وشركات تابعة
3594381733457941733405232---صافى األصول املالية

القــــــــــــــروض واملديونيات
--------بضمان وثائق تأمينات االشخاص وتكوين االموال

--------بضمان رهون عقارية
--------بضمانات اخرى

--------اإلجمالى
--------مخصص القروض

--------الصافى
االوعية االدخارية بالبنوك 

293972-105655-188317---ودائع بالبنوك املحلية
--------ودائع بالبنوك االجنبية

--------شهادات االدخار 
293972-105655-188317---اإلجمالى

55326917331514491733704717---صافى اإلستثمارات

االجمـــالــى استثمارات حرة
املمتلكات واملسئولياتاألشخاص وتكوين األموالالبيــــــــــــــــان

مخصصة لتأمينات مخصصة لتأمينات 

إستثمارات شركات التامني واعادة التامني موزعا على قنوات اإلستثمار 

مصر لتأمينات احلياة
بااللف جنيه(2 / 2 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
االستثمارات العقارية 

1912-----1912-اراض ى فضــــــــــاء
13486-----13486-عقارات مبنيــــــــــة

--------مشروعات وانشاءات تحت التنفيذ
15398-----15398-اإلجمالى

3739-----3739-مجمع االهالك 
--------مجمع خسائر االضمحالل

11659-----11659-الصافى
األصول املالية

8378871-20172---8358699-أذون خزانة واوراق حكومية اخري قابلة للخصم
أذون خزانة مباعة مع التعهد بإعادة الشراء  --------

أصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر
--------اسهم

--------سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

--------أخرى
--------الصافى 

االصول املالية املتاحة للبيع 
7357267-598297---6758970-اسهم

--------سندات غير حكومية
736746-244568---492178-وثائق صناديق االستثمار

8094013-842865---7251147-الصافى
استثمارات مالية محتفظ بها حتي تاريخ االستحقاق

3528-----3528-سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

2050000-----2050000-شهادات استثمار
2053528-----2053528-الصافى

محافظ مالية مرتبطة بوحدات استثمار
--------استثمارات فى شركات شقيقة وشركات تابعة

18526412-863038---17663375-صافى األصول املالية
القــــــــــــــروض واملديونيات
525917-----525917-بضمان وثائق تأمينات االشخاص وتكوين االموال

--------بضمان رهون عقارية
--------بضمانات اخرى

525917-----525917-اإلجمالى
1-----1-مخصص القروض

525916-----525916-الصافى
االوعية االدخارية بالبنوك 

4280753-234569---4046184-ودائع بالبنوك املحلية
--------ودائع بالبنوك االجنبية

2385709-2623---2383086-شهادات االدخار 
6666462-237193---6429269-اإلجمالى

25730450-1100230---24630219-صافى اإلستثمارات

االجمـــالــى استثمارات حرة
املمتلكات واملسئولياتاألشخاص وتكوين األموالالبيــــــــــــــــان

مخصصة لتأمينات مخصصة لتأمينات 
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إستثمارات شركات التامني واعادة التامني موزعا على قنوات اإلستثمار 

املهندس للتامني
بااللف جنيه(4 / 2 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
االستثمارات العقارية 

5217---5217---اراض ى فضــــــــــاء
--------عقارات مبنيــــــــــة

--------مشروعات وانشاءات تحت التنفيذ
5217---5217---اإلجمالى

1995---1995---مجمع االهالك 
--------مجمع خسائر االضمحالل

3223---3223---الصافى
األصول املالية

--------أذون خزانة واوراق حكومية اخري قابلة للخصم
أذون خزانة مباعة مع التعهد بإعادة الشراء  --------

أصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر
--------اسهم

--------سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

--------أخرى
--------الصافى 

االصول املالية املتاحة للبيع 
10513-6895-3619---اسهم

--------سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

10513-6895-3619---الصافى
استثمارات مالية محتفظ بها حتي تاريخ االستحقاق

137731---137731---سندات غير حكومية
57612---57612---وثائق صناديق االستثمار

261196---261196---شهادات استثمار
456539---456539---الصافى

59940-49940-10000---استثمارات فى شركات شقيقة وشركات تابعة
526992-56835-470158---صافى األصول املالية

القــــــــــــــروض واملديونيات
--------بضمان وثائق تأمينات االشخاص وتكوين االموال

--------بضمان رهون عقارية
--------بضمانات اخرى

--------اإلجمالى
--------مخصص القروض

--------الصافى
االوعية االدخارية بالبنوك 

47422-47422-----ودائع بالبنوك املحلية
59889-52857-7032---ودائع بالبنوك االجنبية

16500---16500---شهادات االدخار 
123811-100279-23532---اإلجمالى

654026-157114-496912---صافى اإلستثمارات

االجمـــالــى
املمتلكات واملسئوليات األشخاص وتكوين األموالالبيــــــــــــــــان

مخصصة لتأمينات 
استثمارات حرة

مخصصة لتأمينات 
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إستثمارات شركات التامني واعادة التامني موزعا على قنوات اإلستثمار 

الدلتا للتامني
بااللف جنيه(5 / 2 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
االستثمارات العقارية 

952---952---اراض ى فضــــــــــاء
14611-8183-6428---عقارات مبنيــــــــــة

--------مشروعات وانشاءات تحت التنفيذ
15563-8183-7380---اإلجمالى

4986-2916-2070---مجمع االهالك 
--------مجمع خسائر االضمحالل

10576-5267-5309---الصافى
األصول املالية

12967-12967-----أذون خزانة واوراق حكومية اخري قابلة للخصم
أذون خزانة مباعة مع التعهد بإعادة الشراء  --------

أصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر
20286---20286---اسهم

5483---5483---سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

14545---14545---أخرى
40315---40315---الصافى 

االصول املالية املتاحة للبيع 
8935-7935-1000---اسهم

--------سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

8935-7935-1000---الصافى
استثمارات مالية محتفظ بها حتي تاريخ االستحقاق

157992---157992---سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

88700---88700---شهادات استثمار
246692---246692---الصافى

59940-59940-----استثمارات فى شركات شقيقة وشركات تابعة
368849-80842-288007---صافى األصول املالية

القــــــــــــــروض واملديونيات
--------بضمان وثائق تأمينات االشخاص وتكوين االموال

--------بضمان رهون عقارية
--------بضمانات اخرى

--------اإلجمالى
--------مخصص القروض

--------الصافى
االوعية االدخارية بالبنوك 

--------ودائع بالبنوك املحلية
--------ودائع بالبنوك االجنبية

114910-52727-62183---شهادات االدخار 
114910-52727-62183---اإلجمالى

494335-138836-355499---صافى اإلستثمارات

االجمـــالــى
املمتلكات واملسئولياتاألشخاص وتكوين األموالالبيــــــــــــــــان

مخصصة لتأمينات مخصصة لتأمينات 
استثمارات حرة
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إستثمارات شركات التامني واعادة التامني موزعا على قنوات اإلستثمار 

AIG إجييبت للتأمني
بااللف جنيه(6 / 2 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
االستثمارات العقارية 

419-419-----اراض ى فضــــــــــاء
160-160-----عقارات مبنيــــــــــة

--------مشروعات وانشاءات تحت التنفيذ
579-579-----اإلجمالى

86-86-----مجمع االهالك 
--------مجمع خسائر االضمحالل

493-493-----الصافى
األصول املالية

296177-116313-179864---أذون خزانة واوراق حكومية اخري قابلة للخصم
أذون خزانة مباعة مع التعهد بإعادة الشراء  --------

أصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر
--------اسهم

--------سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

--------أخرى
--------الصافى 

االصول املالية املتاحة للبيع 
--------اسهم

363-46-317---سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

363-46-317---الصافى
استثمارات مالية محتفظ بها حتي تاريخ االستحقاق

--------سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

--------شهادات استثمار
--------الصافى

--------استثمارات فى شركات شقيقة وشركات تابعة
296540-116359-180181---صافى األصول املالية

القــــــــــــــروض واملديونيات
--------بضمان وثائق تأمينات االشخاص وتكوين االموال

--------بضمان رهون عقارية
--------بضمانات اخرى

--------اإلجمالى
--------مخصص القروض

--------الصافى
االوعية االدخارية بالبنوك 

--------ودائع بالبنوك املحلية
430948-105092-325856---ودائع بالبنوك االجنبية

--------شهادات االدخار 
430948-105092-325856---اإلجمالى

727980-221943-506037---صافى اإلستثمارات

االجمـــالــى استثمارات حرة
األشخاص وتكوين األموالالبيــــــــــــــــان

مخصصة لتأمينات 
املمتلكات واملسئوليات
مخصصة لتأمينات 



67

إستثمارات شركات التامني واعادة التامني موزعا على قنوات اإلستثمار 

gigاجملموعة العربية املصرية للتامني 
بااللف جنيه(7 / 2 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
االستثمارات العقارية 

--------اراض ى فضــــــــــاء
1698---1698---عقارات مبنيــــــــــة

--------مشروعات وانشاءات تحت التنفيذ
1698---1698---اإلجمالى

456---456---مجمع االهالك 
--------مجمع خسائر االضمحالل

1242---1242---الصافى
األصول املالية

286444---286444---أذون خزانة واوراق حكومية اخري قابلة للخصم
أذون خزانة مباعة مع التعهد بإعادة الشراء  --------

أصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر
25759-25759-----اسهم

--------سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

889-889-----أخرى
26648-26648-----الصافى 

االصول املالية املتاحة للبيع 
88-88-----اسهم

--------سندات غير حكومية
7080-7080-----وثائق صناديق االستثمار

7167-7167-----الصافى
استثمارات مالية محتفظ بها حتي تاريخ االستحقاق

281021-233-280788---سندات غير حكومية
5000---5000---وثائق صناديق االستثمار

100000---100000---شهادات استثمار
386021-233-385788---الصافى

--------استثمارات فى شركات شقيقة وشركات تابعة
706280-34048-672231---صافى األصول املالية

القــــــــــــــروض واملديونيات
--------بضمان وثائق تأمينات االشخاص وتكوين االموال

--------بضمان رهون عقارية
--------بضمانات اخرى

--------اإلجمالى
--------مخصص القروض

--------الصافى
االوعية االدخارية بالبنوك 

35685-34185-1500---ودائع بالبنوك املحلية
--------ودائع بالبنوك االجنبية

--------شهادات االدخار 
35685-34185-1500---اإلجمالى

743206-68233-674974---صافى اإلستثمارات

االجمـــالــى
مخصصة لتأمينات 

املمتلكات واملسئولياتاألشخاص وتكوين األموال
مخصصة لتأمينات 

البيــــــــــــــــان
استثمارات حرة
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إستثمارات شركات التامني واعادة التامني موزعا على قنوات اإلستثمار 

ميتاليف لتأمينات احلياة 
بااللف جنيه(8 / 2 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
االستثمارات العقارية 

--------اراض ى فضــــــــــاء
--------عقارات مبنيــــــــــة

--------مشروعات وانشاءات تحت التنفيذ
--------اإلجمالى

--------مجمع االهالك 
--------مجمع خسائر االضمحالل

--------الصافى
األصول املالية

928830-220269---708561-أذون خزانة واوراق حكومية اخري قابلة للخصم
أذون خزانة مباعة مع التعهد بإعادة الشراء  --------

أصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر
--------اسهم

--------سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

--------أخرى
--------الصافى 

االصول املالية املتاحة للبيع 
--------اسهم

--------سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

--------الصافى
استثمارات مالية محتفظ بها حتي تاريخ االستحقاق

1801597-----1801597-سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

--------شهادات استثمار
1801597-----1801597-الصافى

394017479938394017479938----محافظ مالية مرتبطة بوحدات استثمار
--------استثمارات فى شركات شقيقة وشركات تابعة

3940177002073940173210365--2510158-صافى األصول املالية
القــــــــــــــروض واملديونيات
14822-----14822-بضمان وثائق تأمينات االشخاص وتكوين االموال

--------بضمان رهون عقارية
--------بضمانات اخرى

14822-----14822-اإلجمالى
--------مخصص القروض

14822-----14822-الصافى
االوعية االدخارية بالبنوك 

340943-205230---135714-ودائع بالبنوك املحلية
83228-83228-----ودائع بالبنوك االجنبية

4090----4090-شهادات االدخار 
428261-288458---139804-اإلجمالى

3940179886653940173653448--2664784-صافى اإلستثمارات

االجمـــالــى
املمتلكات واملسئولياتاألشخاص وتكوين األموالالبيــــــــــــــــان

مخصصة لتأمينات مخصصة لتأمينات 
استثمارات حرة
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إستثمارات شركات التامني واعادة التامني موزعا على قنوات اإلستثمار 
املصرية لضمان الصادرات

بااللف جنيه(9 / 2 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
االستثمارات العقارية 

--------اراض ى فضــــــــــاء
--------عقارات مبنيــــــــــة

--------مشروعات وانشاءات تحت التنفيذ
--------اإلجمالى

--------مجمع االهالك 
--------مجمع خسائر االضمحالل

--------الصافى
األصول املالية

348712-348712-----أذون خزانة واوراق حكومية اخري قابلة للخصم
أذون خزانة مباعة مع التعهد بإعادة الشراء  --------

أصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر
--------اسهم

--------سندات غير حكومية
1404-1404-----وثائق صناديق االستثمار

--------أخرى
1404-1404-----الصافى 

االصول املالية املتاحة للبيع 
--------اسهم

--------سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

--------الصافى
استثمارات مالية محتفظ بها حتي تاريخ االستحقاق

82729-82729-----سندات غير حكومية
45000-45000-----وثائق صناديق االستثمار

--------شهادات استثمار
127729-127729-----الصافى

--------استثمارات فى شركات شقيقة وشركات تابعة
477845-477845-----صافى األصول املالية

القــــــــــــــروض واملديونيات
--------بضمان وثائق تأمينات االشخاص وتكوين االموال

--------بضمان رهون عقارية
--------بضمانات اخرى

--------اإلجمالى
--------مخصص القروض

--------الصافى
االوعية االدخارية بالبنوك 

3381-3381-----ودائع بالبنوك املحلية
134-134-----ودائع بالبنوك االجنبية

--------شهادات االدخار 
3515-3515-----اإلجمالى

481360-481360-----صافى اإلستثمارات

االجمـــالــى استثمارات حرة
املمتلكات واملسئولياتاألشخاص وتكوين األموال

مخصصة لتأمينات مخصصة لتأمينات 
البيــــــــــــــــان
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إستثمارات شركات التامني واعادة التامني موزعا على قنوات اإلستثمار 
اجلمعية املصرية للتأمني التعاونى

بااللف جنيه(10 / 2 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
االستثمارات العقارية 

--------اراض ى فضــــــــــاء
3940-3940-----عقارات مبنيــــــــــة

--------مشروعات وانشاءات تحت التنفيذ
3940-3940-----اإلجمالى

787-787-----مجمع االهالك 
--------مجمع خسائر االضمحالل

3153-3153-----الصافى
األصول املالية

--------أذون خزانة واوراق حكومية اخري قابلة للخصم
أذون خزانة مباعة مع التعهد بإعادة الشراء  --------

أصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر
--------اسهم

--------سندات غير حكومية
4389-3310-1079---وثائق صناديق االستثمار

--------أخرى
4389-3310-1079---الصافى 

االصول املالية املتاحة للبيع 
--------اسهم

--------سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

--------الصافى
استثمارات مالية محتفظ بها حتي تاريخ االستحقاق

--------سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

38700-10000-28700---شهادات استثمار
38700-10000-28700---الصافى

--------استثمارات فى شركات شقيقة وشركات تابعة
43089-13310-29779---صافى األصول املالية

القــــــــــــــروض واملديونيات
--------بضمان وثائق تأمينات االشخاص وتكوين االموال

--------بضمان رهون عقارية
--------بضمانات اخرى

--------اإلجمالى
--------مخصص القروض

--------الصافى
االوعية االدخارية بالبنوك 

94343-21081-73262---ودائع بالبنوك املحلية
265-265-----ودائع بالبنوك االجنبية

--------شهادات االدخار 
94607-21346-73262---اإلجمالى

140849-37808-103041---صافى اإلستثمارات

االجمـــالــى
املمتلكات واملسئولياتاألشخاص وتكوين األموالالبيــــــــــــــــان

مخصصة لتأمينات مخصصة لتأمينات 
استثمارات حرة
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إستثمارات شركات التامني واعادة التامني موزعا على قنوات اإلستثمار 
اكسا لتـأمينات احلياة

بااللف جنيه(11 / 2 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
االستثمارات العقارية 

--------اراض ى فضــــــــــاء
--------عقارات مبنيــــــــــة

--------مشروعات وانشاءات تحت التنفيذ
--------اإلجمالى

--------مجمع االهالك 
--------مجمع خسائر االضمحالل

--------الصافى
األصول املالية

94376-94376-----أذون خزانة واوراق حكومية اخري قابلة للخصم
أذون خزانة مباعة مع التعهد بإعادة الشراء  --------

أصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر
--------اسهم

--------سندات غير حكومية
36904-36904-----وثائق صناديق االستثمار

40405-40405-----أخرى
77309-77309-----الصافى 

االصول املالية املتاحة للبيع 
--------اسهم

--------سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

--------الصافى
استثمارات مالية محتفظ بها حتي تاريخ االستحقاق

86351-15000---71351-سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

--------شهادات استثمار
86351-15000---71351-الصافى

3652493401979836524934019798----محافظ مالية مرتبطة بوحدات استثمار
--------استثمارات فى شركات شقيقة وشركات تابعة

3652493420648236524934277833--71351-صافى األصول املالية
القــــــــــــــروض واملديونيات
--------بضمان وثائق تأمينات االشخاص وتكوين االموال

--------بضمان رهون عقارية
60321-60321-----بضمانات اخرى

60321-60321-----اإلجمالى
--------مخصص القروض

60321-60321-----الصافى
االوعية االدخارية بالبنوك 

23500-22000---1500-ودائع بالبنوك املحلية
43302-43302-----ودائع بالبنوك االجنبية

--------شهادات االدخار 
66802-65302---1500-اإلجمالى

3652493433210536524934404956--72851-صافى اإلستثمارات

االجمـــالــى
مخصصة لتأمينات 

استثمارات حرة
املمتلكات واملسئولياتاألشخاص وتكوين األموال

مخصصة لتأمينات 
البيــــــــــــــــان
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إستثمارات شركات التامني واعادة التامني موزعا على قنوات اإلستثمار 
تشب للتأمني

بااللف جنيه(12 / 2 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
االستثمارات العقارية 

--------اراض ى فضــــــــــاء
2454-2454-----عقارات مبنيــــــــــة

--------مشروعات وانشاءات تحت التنفيذ
2454-2454-----اإلجمالى

1215-1215-----مجمع االهالك 
--------مجمع خسائر االضمحالل

1239-1239-----الصافى
األصول املالية

17833-17833-----أذون خزانة واوراق حكومية اخري قابلة للخصم
أذون خزانة مباعة مع التعهد بإعادة الشراء  --------

أصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر
--------اسهم

--------سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

--------أخرى
--------الصافى 

االصول املالية املتاحة للبيع 
--------اسهم

--------سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

--------الصافى
استثمارات مالية محتفظ بها حتي تاريخ االستحقاق

123812-9135-114677---سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

--------شهادات استثمار
123812-9135-114677---الصافى

--------استثمارات فى شركات شقيقة وشركات تابعة
141645-26968-114677---صافى األصول املالية

القــــــــــــــروض واملديونيات
--------بضمان وثائق تأمينات االشخاص وتكوين االموال

--------بضمان رهون عقارية
--------بضمانات اخرى

--------اإلجمالى
--------مخصص القروض

--------الصافى
االوعية االدخارية بالبنوك 

502-502-----ودائع بالبنوك املحلية
75435-36180-39255---ودائع بالبنوك االجنبية

56441---56441---شهادات االدخار 
132378-36682-95696---اإلجمالى

275262-64889-210373---صافى اإلستثمارات

االجمـــالــى
املمتلكات واملسئولياتاألشخاص وتكوين األموالالبيــــــــــــــــان

مخصصة لتأمينات مخصصة لتأمينات 
استثمارات حرة
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إستثمارات شركات التامني واعادة التامني موزعا على قنوات اإلستثمار 
رويال للتأمني

بااللف جنيه(13 / 2 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
االستثمارات العقارية 

8158-8158-----اراض ى فضــــــــــاء
4877-4877-----عقارات مبنيــــــــــة

--------مشروعات وانشاءات تحت التنفيذ
13035-13035-----اإلجمالى

1280-1280-----مجمع االهالك 
--------مجمع خسائر االضمحالل

11754-11754-----الصافى
األصول املالية

--------أذون خزانة واوراق حكومية اخري قابلة للخصم
أذون خزانة مباعة مع التعهد بإعادة الشراء  --------

أصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر
--------اسهم

--------سندات غير حكومية
3576-3576-----وثائق صناديق االستثمار

--------أخرى
3576-3576-----الصافى 

االصول املالية املتاحة للبيع 
--------اسهم

--------سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

--------الصافى
استثمارات مالية محتفظ بها حتي تاريخ االستحقاق

330395-14-330380---سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

192000---192000---شهادات استثمار
522395-14-522380---الصافى

--------استثمارات فى شركات شقيقة وشركات تابعة
525971-3590-522380---صافى األصول املالية

القــــــــــــــروض واملديونيات
--------بضمان وثائق تأمينات االشخاص وتكوين االموال

--------بضمان رهون عقارية
--------بضمانات اخرى

--------اإلجمالى
--------مخصص القروض

--------الصافى
االوعية االدخارية بالبنوك 

155434-88215-67220---ودائع بالبنوك املحلية
50905-18253-32651---ودائع بالبنوك االجنبية

--------شهادات االدخار 
206339-106468-99871---اإلجمالى

744064-121812-622251---صافى اإلستثمارات

االجمـــالــى استثمارات حرة
املمتلكات واملسئولياتالبيــــــــــــــــان

مخصصة لتأمينات 
األشخاص وتكوين األموال

مخصصة لتأمينات 
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إستثمارات شركات التامني واعادة التامني موزعا على قنوات اإلستثمار 
مصر -اليانز للتامني 

بااللف جنيه(14 / 2 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
االستثمارات العقارية 

--------اراض ى فضــــــــــاء
--------عقارات مبنيــــــــــة

--------مشروعات وانشاءات تحت التنفيذ
--------اإلجمالى

--------مجمع االهالك 
--------مجمع خسائر االضمحالل

--------الصافى
األصول املالية

145009---145009---أذون خزانة واوراق حكومية اخري قابلة للخصم
أذون خزانة مباعة مع التعهد بإعادة الشراء  --------

أصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر
--------اسهم

--------سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

--------أخرى
--------الصافى 

االصول املالية املتاحة للبيع 
--------اسهم

407641---407641---سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

407641---407641---الصافى
استثمارات مالية محتفظ بها حتي تاريخ االستحقاق

19608---19608---سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

--------شهادات استثمار
19608---19608---الصافى

1976---1976---استثمارات فى شركات شقيقة وشركات تابعة
574233---574233---صافى األصول املالية

القــــــــــــــروض واملديونيات
--------بضمان وثائق تأمينات االشخاص وتكوين االموال

--------بضمان رهون عقارية
--------بضمانات اخرى

--------اإلجمالى
--------مخصص القروض

--------الصافى
االوعية االدخارية بالبنوك 

--------ودائع بالبنوك املحلية
66200-54045-12155---ودائع بالبنوك االجنبية

--------شهادات االدخار 
66200-54045-12155---اإلجمالى

640433-54045-586388---صافى اإلستثمارات

االجمـــالــى استثمارات حرة
املمتلكات واملسئولياتاألشخاص وتكوين األموالالبيــــــــــــــــان

مخصصة لتأمينات مخصصة لتأمينات 
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إستثمارات شركات التامني واعادة التامني موزعا على قنوات اإلستثمار 
اليانز لتامينات احلياة

بااللف جنيه(15 / 2 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
االستثمارات العقارية 

27288-----27288-اراض ى فضــــــــــاء
25327-----25327-عقارات مبنيــــــــــة

--------مشروعات وانشاءات تحت التنفيذ
52614-----52614-اإلجمالى

2092-----2092-مجمع االهالك 
--------مجمع خسائر االضمحالل

50522-----50522-الصافى
األصول املالية

524319-52191---472128-أذون خزانة واوراق حكومية اخري قابلة للخصم
أذون خزانة مباعة مع التعهد بإعادة الشراء  --------

أصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر
206297-206297-----اسهم

564220-----564220-سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

--------أخرى
770517-206297---564220-الصافى 

االصول املالية املتاحة للبيع 
--------اسهم

3001953-----3001953-سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

3001953-----3001953-الصافى
استثمارات مالية محتفظ بها حتي تاريخ االستحقاق

--------سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

399400-----399400-شهادات استثمار
399400-----399400-الصافى

1176179178635411761791786354----محافظ مالية مرتبطة بوحدات استثمار
--------استثمارات فى شركات شقيقة وشركات تابعة

1176179204484211761796482543--4437700-صافى األصول املالية
القــــــــــــــروض واملديونيات
222488-----222488-بضمان وثائق تأمينات االشخاص وتكوين االموال

--------بضمان رهون عقارية
--------بضمانات اخرى

222488-----222488-اإلجمالى
--------مخصص القروض

222488-----222488-الصافى
االوعية االدخارية بالبنوك 

--------ودائع بالبنوك املحلية
161140-5501---155639-ودائع بالبنوك االجنبية

--------شهادات االدخار 
161140-5501---155639-اإلجمالى

1176179205034311761796916693--4866350-صافى اإلستثمارات

االجمـــالــىاستثمارات حرة
املمتلكات واملسئوليات األشخاص وتكوين األموالالبيــــــــــــــــان

مخصصة لتأمينات مخصصة لتأمينات 
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إستثمارات شركات التامني واعادة التامني موزعا على قنوات اإلستثمار 
بيت التامني املصرى السعودى

بااللف جنيه(16 / 2 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
االستثمارات العقارية 

33780-33780-----اراض ى فضــــــــــاء
--------عقارات مبنيــــــــــة

998-998-----مشروعات وانشاءات تحت التنفيذ
34778-34778-----اإلجمالى

--------مجمع االهالك 
--------مجمع خسائر االضمحالل

34778-34778-----الصافى
األصول املالية

174840-18145-156695---أذون خزانة واوراق حكومية اخري قابلة للخصم
أذون خزانة مباعة مع التعهد بإعادة الشراء  --------

أصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر
197439-197439-----اسهم

--------سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

1910-1910-----أخرى
199349-199349-----الصافى 

االصول املالية املتاحة للبيع 
4478-4478-----اسهم

--------سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

4478-4478-----الصافى
استثمارات مالية محتفظ بها حتي تاريخ االستحقاق

72453---72453---سندات غير حكومية
37000---37000---وثائق صناديق االستثمار

--------شهادات استثمار
109453---109453---الصافى

--------استثمارات فى شركات شقيقة وشركات تابعة
488119-221972-266147---صافى األصول املالية

القــــــــــــــروض واملديونيات
--------بضمان وثائق تأمينات االشخاص وتكوين االموال

--------بضمان رهون عقارية
--------بضمانات اخرى

--------اإلجمالى
--------مخصص القروض

--------الصافى
االوعية االدخارية بالبنوك 

23214-2000-21214---ودائع بالبنوك املحلية
44649-25722-18928---ودائع بالبنوك االجنبية

19824-16967-2857---شهادات االدخار 
87687-44688-42998---اإلجمالى

610583-301438-309146---صافى اإلستثمارات

االجمـــالــىاستثمارات حرة
املمتلكات واملسئولياتاألشخاص وتكوين األموالالبيــــــــــــــــان

مخصصة لتأمينات مخصصة لتأمينات 
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إستثمارات شركات التامني واعادة التامني موزعا على قنوات اإلستثمار 
كيو ان بي لتأمينات احلياة

بااللف جنيه(17 / 2 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
االستثمارات العقارية 

--------اراض ى فضــــــــــاء
--------عقارات مبنيــــــــــة

--------مشروعات وانشاءات تحت التنفيذ
--------اإلجمالى

--------مجمع االهالك 
--------مجمع خسائر االضمحالل

--------الصافى
األصول املالية

39421-39421-----أذون خزانة واوراق حكومية اخري قابلة للخصم
أذون خزانة مباعة مع التعهد بإعادة الشراء  --------

أصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر
--------اسهم

--------سندات غير حكومية
47719-47719-----وثائق صناديق االستثمار

--------أخرى
47719-47719-----الصافى 

االصول املالية املتاحة للبيع 
24-24-----اسهم

--------سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

24-24-----الصافى
استثمارات مالية محتفظ بها حتي تاريخ االستحقاق

268123-162509---105614-سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

112900-112900-----شهادات استثمار
381023-275409---105614-الصافى

1341027-1341027-----محافظ مالية مرتبطة بوحدات استثمار
--------استثمارات فى شركات شقيقة وشركات تابعة

1809214-1703600---105614-صافى األصول املالية
القــــــــــــــروض واملديونيات
--------بضمان وثائق تأمينات االشخاص وتكوين االموال

--------بضمان رهون عقارية
--------بضمانات اخرى

--------اإلجمالى
--------مخصص القروض

--------الصافى
االوعية االدخارية بالبنوك 

16041-----16041-ودائع بالبنوك املحلية
50957-34235---16722-ودائع بالبنوك االجنبية

--------شهادات االدخار 
66998-34235---32763-اإلجمالى

1876212-1737835---138377-صافى اإلستثمارات

االجمـــالــى
األشخاص وتكوين األموال

استثمارات حرة
املمتلكات واملسئولياتالبيــــــــــــــــان

مخصصة لتأمينات مخصصة لتأمينات 
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إستثمارات شركات التامني واعادة التامني موزعا على قنوات اإلستثمار 
تشب لتأمينات احلياة

بااللف جنيه(18 / 2 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
االستثمارات العقارية 

--------اراض ى فضــــــــــاء
--------عقارات مبنيــــــــــة

--------مشروعات وانشاءات تحت التنفيذ
--------اإلجمالى

--------مجمع االهالك 
--------مجمع خسائر االضمحالل

--------الصافى
األصول املالية

--------أذون خزانة واوراق حكومية اخري قابلة للخصم
أذون خزانة مباعة مع التعهد بإعادة الشراء  --------

أصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر
--------اسهم

302199-85130---217069-سندات غير حكومية
935-935-----وثائق صناديق االستثمار

45521-12638---32883-أخرى
348655-98704---249952-الصافى 

االصول املالية املتاحة للبيع 
--------اسهم

--------سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

--------الصافى
استثمارات مالية محتفظ بها حتي تاريخ االستحقاق

--------سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

--------شهادات استثمار
--------الصافى

--------محافظ مالية مرتبطة بوحدات استثمار
--------استثمارات فى شركات شقيقة وشركات تابعة

348655-98704---249952-صافى األصول املالية
القــــــــــــــروض واملديونيات
5209-5209-----بضمان وثائق تأمينات االشخاص وتكوين االموال

--------بضمان رهون عقارية
--------بضمانات اخرى

5209-5209-----اإلجمالى
--------مخصص القروض

5209-5209-----الصافى
االوعية االدخارية بالبنوك 

14617-1917---12700-ودائع بالبنوك املحلية
--------ودائع بالبنوك االجنبية

--------شهادات االدخار 
14617-1917---12700-اإلجمالى

368481-105830---262652-صافى اإلستثمارات

االجمـــالــىاستثمارات حرة
املمتلكات واملسئوليات
مخصصة لتأمينات 

األشخاص وتكوين األموالالبيــــــــــــــــان
مخصصة لتأمينات 
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إستثمارات شركات التامني واعادة التامني موزعا على قنوات اإلستثمار 
بوبا اجييبت  

بااللف جنيه(19 / 2 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
االستثمارات العقارية 

--------اراض ى فضــــــــــاء
--------عقارات مبنيــــــــــة

--------مشروعات وانشاءات تحت التنفيذ
--------اإلجمالى

--------مجمع االهالك 
--------مجمع خسائر االضمحالل

--------الصافى
األصول املالية

--------أذون خزانة واوراق حكومية اخري قابلة للخصم
أذون خزانة مباعة مع التعهد بإعادة الشراء  --------

أصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر
--------اسهم

--------سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

--------أخرى
--------الصافى 

االصول املالية املتاحة للبيع 
--------اسهم

--------سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

--------الصافى
استثمارات مالية محتفظ بها حتي تاريخ االستحقاق

560422---560422---سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

--------شهادات استثمار
560422---560422---الصافى

--------استثمارات فى شركات شقيقة وشركات تابعة
560422---560422---صافى األصول املالية

القــــــــــــــروض واملديونيات
--------بضمان وثائق تأمينات االشخاص وتكوين االموال

--------بضمان رهون عقارية
--------بضمانات اخرى

--------اإلجمالى
--------مخصص القروض

--------الصافى
االوعية االدخارية بالبنوك 

--------ودائع بالبنوك املحلية
704584-126055-578530---ودائع بالبنوك االجنبية

--------شهادات االدخار 
704584-126055-578530---اإلجمالى

1265007-126055-1138952---صافى اإلستثمارات

استثمارات حرة
مخصصة لتأمينات مخصصة لتأمينات 

املمتلكات واملسئوليات األشخاص وتكوين األموالالبيــــــــــــــــان
االجمـــالــى
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إستثمارات شركات التامني واعادة التامني موزعا على قنوات اإلستثمار 
املصرية للتأمني التكافلى على املمتلكات واملسئوليات

بااللف جنيه(20 / 2 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
االستثمارات العقارية 

--------اراض ى فضــــــــــاء
--------عقارات مبنيــــــــــة

--------مشروعات وانشاءات تحت التنفيذ
--------اإلجمالى

--------مجمع االهالك 
--------مجمع خسائر االضمحالل

--------الصافى
األصول املالية

61830-61830-----أذون خزانة واوراق حكومية اخري قابلة للخصم
أذون خزانة مباعة مع التعهد بإعادة الشراء  --------

أصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر
9717-9717-----اسهم

--------سندات غير حكومية
7248-7248-----وثائق صناديق االستثمار

--------أخرى
16965-16965-----الصافى 

االصول املالية املتاحة للبيع 
--------اسهم

--------سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

--------الصافى
استثمارات مالية محتفظ بها حتي تاريخ االستحقاق

430810-46459-384351---سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

150000-55000-95000---شهادات استثمار
580810-101459-479351---الصافى

--------استثمارات فى شركات شقيقة وشركات تابعة
659605-180254-479351---صافى األصول املالية

القــــــــــــــروض واملديونيات
--------بضمان وثائق تأمينات االشخاص وتكوين االموال

--------بضمان رهون عقارية
--------بضمانات اخرى

--------اإلجمالى
--------مخصص القروض

--------الصافى
االوعية االدخارية بالبنوك 

11751-11751-----ودائع بالبنوك املحلية
--------ودائع بالبنوك االجنبية

--------شهادات االدخار 
11751-11751-----اإلجمالى

671356-192005-479351---صافى اإلستثمارات

االجمـــالــى
البيــــــــــــــــان

مخصصة لتأمينات مخصصة لتأمينات 
استثمارات حرة

املمتلكات واملسئولياتاألشخاص وتكوين األموال
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إستثمارات شركات التامني واعادة التامني موزعا على قنوات اإلستثمار 
احلياة -املصرية للتأمني التكافلى 

بااللف جنيه(21 / 2 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
االستثمارات العقارية 

--------اراض ى فضــــــــــاء
--------عقارات مبنيــــــــــة

--------مشروعات وانشاءات تحت التنفيذ
--------اإلجمالى

--------مجمع االهالك 
--------مجمع خسائر االضمحالل

--------الصافى
األصول املالية

1381-1381-----أذون خزانة واوراق حكومية اخري قابلة للخصم
أذون خزانة مباعة مع التعهد بإعادة الشراء  --------

أصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر
78-78-----اسهم

5292-----5292-سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

--------أخرى
5370-78---5292-الصافى 

االصول املالية املتاحة للبيع 
--------اسهم

--------سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

--------الصافى
استثمارات مالية محتفظ بها حتي تاريخ االستحقاق

7189-----7189-سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

19500-4500---15000-شهادات استثمار
26689-4500---22189-الصافى

217835-217835-----محافظ مالية مرتبطة بوحدات استثمار
--------استثمارات فى شركات شقيقة وشركات تابعة

251274-223793---27481-صافى األصول املالية
القــــــــــــــروض واملديونيات
--------بضمان وثائق تأمينات االشخاص وتكوين االموال

--------بضمان رهون عقارية
--------بضمانات اخرى

--------اإلجمالى
--------مخصص القروض

--------الصافى
االوعية االدخارية بالبنوك 

7954-7954-----ودائع بالبنوك املحلية
3606-3606-----ودائع بالبنوك االجنبية

7189-7189-----شهادات االدخار 
18750-18750-----اإلجمالى

270024-242543---27481-صافى اإلستثمارات

البيــــــــــــــــان
مخصصة لتأمينات مخصصة لتأمينات 

االجمـــالــىاستثمارات حرة
املمتلكات واملسئولياتاألشخاص وتكوين األموال



82

إستثمارات شركات التامني واعادة التامني موزعا على قنوات اإلستثمار 
وثاق للتأمني التكافلى

بااللف جنيه(22 / 2 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
االستثمارات العقارية 

--------اراض ى فضــــــــــاء
--------عقارات مبنيــــــــــة

19308-19308-----مشروعات وانشاءات تحت التنفيذ
19308-19308-----اإلجمالى

--------مجمع االهالك 
--------مجمع خسائر االضمحالل

19308-19308-----الصافى
األصول املالية

159122-50782-108340---أذون خزانة واوراق حكومية اخري قابلة للخصم
أذون خزانة مباعة مع التعهد بإعادة الشراء  --------

أصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر
5872-5872-----اسهم

143-143-----سندات غير حكومية
54-54-----وثائق صناديق االستثمار

6412-6412-----أخرى
12481-12481-----الصافى 

االصول املالية املتاحة للبيع 
1250-1250-----اسهم

--------سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

1250-1250-----الصافى
استثمارات مالية محتفظ بها حتي تاريخ االستحقاق

97131-20261-76871---سندات غير حكومية
16750-5250-11500---وثائق صناديق االستثمار

43250-22000-21250---شهادات استثمار
157131-47511-109621---الصافى

--------استثمارات فى شركات شقيقة وشركات تابعة
329985-112023-217961---صافى األصول املالية

القــــــــــــــروض واملديونيات
--------بضمان وثائق تأمينات االشخاص وتكوين االموال

--------بضمان رهون عقارية
--------بضمانات اخرى

--------اإلجمالى
--------مخصص القروض

--------الصافى
االوعية االدخارية بالبنوك 

26576-5698-20878---ودائع بالبنوك املحلية
--------ودائع بالبنوك االجنبية

20104-20104-----شهادات االدخار 
46680-25802-20878---اإلجمالى

395973-157134-238839---صافى اإلستثمارات

البيــــــــــــــــان
مخصصة لتأمينات مخصصة لتأمينات 

االجمـــالــىاستثمارات حرة
املمتلكات واملسئولياتاألشخاص وتكوين األموال
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إستثمارات شركات التامني واعادة التامني موزعا على قنوات اإلستثمار 
أروب للتأمني على احلياة

بااللف جنيه(23 / 2 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
االستثمارات العقارية 

--------اراض ى فضــــــــــاء
19231-19231-----عقارات مبنيــــــــــة

--------مشروعات وانشاءات تحت التنفيذ
19231-19231-----اإلجمالى

4681-4681-----مجمع االهالك 
--------مجمع خسائر االضمحالل

14550-14550-----الصافى
األصول املالية

--------أذون خزانة واوراق حكومية اخري قابلة للخصم
أذون خزانة مباعة مع التعهد بإعادة الشراء  --------

أصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر
--------اسهم

--------سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

--------أخرى
--------الصافى 

االصول املالية املتاحة للبيع 
--------اسهم

--------سندات غير حكومية
6228-6228-----وثائق صناديق االستثمار

6228-6228-----الصافى
استثمارات مالية محتفظ بها حتي تاريخ االستحقاق

88061-28212---59849-سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

--------شهادات استثمار
88061-28212---59849-الصافى

محافظ مالية مرتبطة بوحدات استثمار
--------استثمارات فى شركات شقيقة وشركات تابعة

94289-34440---59849-صافى األصول املالية
القــــــــــــــروض واملديونيات
1107-1107-----بضمان وثائق تأمينات االشخاص وتكوين االموال

--------بضمان رهون عقارية
--------بضمانات اخرى

1107-1107-----اإلجمالى
--------مخصص القروض

1107-1107-----الصافى
االوعية االدخارية بالبنوك 

--------ودائع بالبنوك املحلية
--------ودائع بالبنوك االجنبية

--------شهادات االدخار 
--------اإلجمالى

109945-50097---59849-صافى اإلستثمارات

البيــــــــــــــــان
مخصصة لتأمينات مخصصة لتأمينات 

االجمـــالــىاستثمارات حرة
املمتلكات واملسئولياتاألشخاص وتكوين األموال
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إستثمارات شركات التامني واعادة التامني موزعا على قنوات اإلستثمار 
 أروب لتأمينات املمتلكات

بااللف جنيه(24 / 2 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
االستثمارات العقارية 

--------اراض ى فضــــــــــاء
19231-19231-----عقارات مبنيــــــــــة

--------مشروعات وانشاءات تحت التنفيذ
19231-19231-----اإلجمالى

4681-4681-----مجمع االهالك 
--------مجمع خسائر االضمحالل

14550-14550-----الصافى
األصول املالية

--------أذون خزانة واوراق حكومية اخري قابلة للخصم
أذون خزانة مباعة مع التعهد بإعادة الشراء  --------

أصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر
--------اسهم

--------سندات غير حكومية
12456-12456-----وثائق صناديق االستثمار

--------أخرى
12456-12456-----الصافى 

االصول املالية املتاحة للبيع 
--------اسهم

--------سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

--------الصافى
استثمارات مالية محتفظ بها حتي تاريخ االستحقاق

220220-79186-141034---سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

--------شهادات استثمار
220220-79186-141034---الصافى

--------استثمارات فى شركات شقيقة وشركات تابعة
232676-91642-141034---صافى األصول املالية

القــــــــــــــروض واملديونيات
--------بضمان وثائق تأمينات االشخاص وتكوين االموال

--------بضمان رهون عقارية
--------بضمانات اخرى

--------اإلجمالى
--------مخصص القروض

--------الصافى
االوعية االدخارية بالبنوك 

--------ودائع بالبنوك املحلية
--------ودائع بالبنوك االجنبية

--------شهادات االدخار 
--------اإلجمالى

247226-106192-141034---صافى اإلستثمارات

االجمـــالــى
املمتلكات واملسئولياتاألشخاص وتكوين األموال البيــــــــــــــــان

مخصصة لتأمينات مخصصة لتأمينات 
استثمارات حرة
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إستثمارات شركات التامني واعادة التامني موزعا على قنوات اإلستثمار 
اسكان للتأمني

بااللف جنيه(25 / 2 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
االستثمارات العقارية 

--------اراض ى فضــــــــــاء
--------عقارات مبنيــــــــــة

--------مشروعات وانشاءات تحت التنفيذ
--------اإلجمالى

--------مجمع االهالك 
--------مجمع خسائر االضمحالل

--------الصافى
األصول املالية

91612-37684-53927---أذون خزانة واوراق حكومية اخري قابلة للخصم
أذون خزانة مباعة مع التعهد بإعادة الشراء  --------

أصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر
--------اسهم

5898-5898-----سندات غير حكومية
14861-14861-----وثائق صناديق االستثمار

--------أخرى
20758-20758-----الصافى 

االصول املالية املتاحة للبيع 
900-900-----اسهم

--------سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

900-900-----الصافى
استثمارات مالية محتفظ بها حتي تاريخ االستحقاق

20497-8083-12414---سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

110000-20000-90000---شهادات استثمار
130497-28083-102414---الصافى

--------استثمارات فى شركات شقيقة وشركات تابعة
243767-87426-156341---صافى األصول املالية

القــــــــــــــروض واملديونيات
--------بضمان وثائق تأمينات االشخاص وتكوين االموال

--------بضمان رهون عقارية
--------بضمانات اخرى

--------اإلجمالى
--------مخصص القروض

--------الصافى
االوعية االدخارية بالبنوك 

11727-11727-----ودائع بالبنوك املحلية
2705-2705-----ودائع بالبنوك االجنبية

--------شهادات االدخار 
14432-14432-----اإلجمالى

258199-101858-156341---صافى اإلستثمارات

االجمـــالــى
املمتلكات واملسئولياتاألشخاص وتكوين األموال البيــــــــــــــــان

مخصصة لتأمينات مخصصة لتأمينات 
استثمارات حرة



86

إستثمارات شركات التامني واعادة التامني موزعا على قنوات اإلستثمار 
اللبنانية السويسرية للتكافل العائلى

بااللف جنيه(26 / 2 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
االستثمارات العقارية 

--------اراض ى فضــــــــــاء
--------عقارات مبنيــــــــــة

--------مشروعات وانشاءات تحت التنفيذ
--------اإلجمالى

--------مجمع االهالك 
--------مجمع خسائر االضمحالل

--------الصافى
األصول املالية

8896-4549---4346-أذون خزانة واوراق حكومية اخري قابلة للخصم
أذون خزانة مباعة مع التعهد بإعادة الشراء  --------

أصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر
--------اسهم

--------سندات غير حكومية
40-40-----وثائق صناديق االستثمار

--------أخرى
40-40-----الصافى 

االصول املالية املتاحة للبيع 
--------اسهم

--------سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

--------الصافى
استثمارات مالية محتفظ بها حتي تاريخ االستحقاق

--------سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

--------شهادات استثمار
--------الصافى

689615748689615748----محافظ مالية مرتبطة بوحدات استثمار
--------استثمارات فى شركات شقيقة وشركات تابعة

689620338689624684--4346-صافى األصول املالية
القــــــــــــــروض واملديونيات
--------بضمان وثائق تأمينات االشخاص وتكوين االموال

--------بضمان رهون عقارية
--------بضمانات اخرى

--------اإلجمالى
--------مخصص القروض

--------الصافى
االوعية االدخارية بالبنوك 

3500-----3500-ودائع بالبنوك املحلية
18140-18140-----ودائع بالبنوك االجنبية

--------شهادات االدخار 
21640-18140---3500-اإلجمالى

689638478689646324--7846-صافى اإلستثمارات

االجمـــالــىاستثمارات حرة
املمتلكات واملسئولياتاألشخاص وتكوين األموال البيــــــــــــــــان

مخصصة لتأمينات مخصصة لتأمينات 
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إستثمارات شركات التامني واعادة التامني موزعا على قنوات اإلستثمار 
طوكيو مارين فاملى تكافل

بااللف جنيه(27 / 2 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
االستثمارات العقارية 

--------اراض ى فضــــــــــاء
--------عقارات مبنيــــــــــة

--------مشروعات وانشاءات تحت التنفيذ
--------اإلجمالى

--------مجمع االهالك 
--------مجمع خسائر االضمحالل

--------الصافى
األصول املالية

93502-4136---89365-أذون خزانة واوراق حكومية اخري قابلة للخصم
أذون خزانة مباعة مع التعهد بإعادة الشراء  --------

أصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر
--------اسهم

--------سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

--------أخرى
--------الصافى 

االصول املالية املتاحة للبيع 
--------اسهم

--------سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

--------الصافى
استثمارات مالية محتفظ بها حتي تاريخ االستحقاق

--------سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

--------شهادات استثمار
--------الصافى

--------محافظ مالية مرتبطة بوحدات استثمار
--------استثمارات فى شركات شقيقة وشركات تابعة

93502-4136---89365-صافى األصول املالية
القــــــــــــــروض واملديونيات
--------بضمان وثائق تأمينات االشخاص وتكوين االموال

--------بضمان رهون عقارية
--------بضمانات اخرى

--------اإلجمالى
--------مخصص القروض

--------الصافى
االوعية االدخارية بالبنوك 

1600-1500---100-ودائع بالبنوك املحلية
132492-132492-----ودائع بالبنوك االجنبية

--------شهادات االدخار 
134092-133992---100-اإلجمالى

227594-138128---89465-صافى اإلستثمارات

البيــــــــــــــــان
مخصصة لتأمينات مخصصة لتأمينات 

االجمـــالــىاستثمارات حرة
املمتلكات واملسئولياتاألشخاص وتكوين األموال
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إستثمارات شركات التامني واعادة التامني موزعا على قنوات اإلستثمار 
 طوكيو مارين جينرال تكافل

بااللف جنيه(28 / 2 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
االستثمارات العقارية 

--------اراض ى فضــــــــــاء
--------عقارات مبنيــــــــــة

--------مشروعات وانشاءات تحت التنفيذ
--------اإلجمالى

--------مجمع االهالك 
--------مجمع خسائر االضمحالل

--------الصافى
األصول املالية

176088-108100-67988---أذون خزانة واوراق حكومية اخري قابلة للخصم
أذون خزانة مباعة مع التعهد بإعادة الشراء  --------

أصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر
--------اسهم

--------سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

--------أخرى
--------الصافى 

االصول املالية املتاحة للبيع 
--------اسهم

--------سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

--------الصافى
استثمارات مالية محتفظ بها حتي تاريخ االستحقاق

--------سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

--------شهادات استثمار
--------الصافى

--------استثمارات فى شركات شقيقة وشركات تابعة
176088-108100-67988---صافى األصول املالية

القــــــــــــــروض واملديونيات
--------بضمان وثائق تأمينات االشخاص وتكوين االموال

--------بضمان رهون عقارية
--------بضمانات اخرى

--------اإلجمالى
--------مخصص القروض

--------الصافى
االوعية االدخارية بالبنوك 

19755-9755-10000---ودائع بالبنوك املحلية
65327-38364-26964---ودائع بالبنوك االجنبية

--------شهادات االدخار 
85082-48119-36964---اإلجمالى

261170-156218-104952---صافى اإلستثمارات

البيــــــــــــــــان
مخصصة لتأمينات مخصصة لتأمينات 

االجمـــالــىاستثمارات حرة
املمتلكات واملسئولياتاألشخاص وتكوين األموال
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إستثمارات شركات التامني واعادة التامني موزعا على قنوات اإلستثمار 
ممتلكات -أورينت للتأمني التكافلى 

بااللف جنيه(29 / 2 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
االستثمارات العقارية 

--------اراض ى فضــــــــــاء
--------عقارات مبنيــــــــــة

--------مشروعات وانشاءات تحت التنفيذ
--------اإلجمالى

--------مجمع االهالك 
--------مجمع خسائر االضمحالل

--------الصافى
األصول املالية

149486-43130-106356---أذون خزانة واوراق حكومية اخري قابلة للخصم
أذون خزانة مباعة مع التعهد بإعادة الشراء  --------

أصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر
--------اسهم

--------سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

--------أخرى
--------الصافى 

االصول املالية املتاحة للبيع 
--------اسهم

--------سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

--------الصافى
استثمارات مالية محتفظ بها حتي تاريخ االستحقاق

66858-4670-62188---سندات غير حكومية
50000---50000---وثائق صناديق االستثمار

48500---48500---شهادات استثمار
165358-4670-160688---الصافى

--------استثمارات فى شركات شقيقة وشركات تابعة
314844-47800-267044---صافى األصول املالية

القــــــــــــــروض واملديونيات
--------بضمان وثائق تأمينات االشخاص وتكوين االموال

--------بضمان رهون عقارية
--------بضمانات اخرى

--------اإلجمالى
--------مخصص القروض

--------الصافى
االوعية االدخارية بالبنوك 

117500-11500-106000---ودائع بالبنوك املحلية
129131-65668-63464---ودائع بالبنوك االجنبية

--------شهادات االدخار 
246631-77168-169464---اإلجمالى

561475-124967-436508---صافى اإلستثمارات

االجمـــالــى
املمتلكات واملسئولياتاألشخاص وتكوين األموال البيــــــــــــــــان

مخصصة لتأمينات مخصصة لتأمينات 
استثمارات حرة
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إستثمارات شركات التامني واعادة التامني موزعا على قنوات اإلستثمار 

قناة السويس لتامينات احلياة
بااللف جنيه(30 / 2 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
االستثمارات العقارية 

--------اراض ى فضــــــــــاء
6453-3982---2471-عقارات مبنيــــــــــة

--------مشروعات وانشاءات تحت التنفيذ
6453-3982---2471-اإلجمالى

557-306---251-مجمع االهالك 
--------مجمع خسائر االضمحالل

5896-3676---2220-الصافى
األصول املالية

9447-----9447-أذون خزانة واوراق حكومية اخري قابلة للخصم
أذون خزانة مباعة مع التعهد بإعادة الشراء  --------

أصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر
1152-----1152-اسهم

--------سندات غير حكومية
3084-----3084-وثائق صناديق االستثمار

--------أخرى
4236-----4236-الصافى 

االصول املالية املتاحة للبيع 
5025-5025-----اسهم

--------سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

5025-5025-----الصافى
استثمارات مالية محتفظ بها حتي تاريخ االستحقاق

110250-139---110111-سندات غير حكومية
9070-----9070-وثائق صناديق االستثمار

266000-----266000-شهادات استثمار
385320-139---385181-الصافى

محافظ مالية مرتبطة بوحدات استثمار
--------استثمارات فى شركات شقيقة وشركات تابعة

404029-5164---398865-صافى األصول املالية
القــــــــــــــروض واملديونيات
2324-----2324-بضمان وثائق تأمينات االشخاص وتكوين االموال

--------بضمان رهون عقارية
--------بضمانات اخرى

2324-----2324-اإلجمالى
--------مخصص القروض

2324-----2324-الصافى
االوعية االدخارية بالبنوك 

431668-32973---398694-ودائع بالبنوك املحلية
--------ودائع بالبنوك االجنبية

--------شهادات االدخار 
431668-32973---398694-اإلجمالى

843916-41813---802103-صافى اإلستثمارات

البيــــــــــــــــان
مخصصة لتأمينات مخصصة لتأمينات 

االجمـــالــىاستثمارات حرة
املمتلكات واملسئولياتاألشخاص وتكوين األموال
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إستثمارات شركات التامني واعادة التامني موزعا على قنوات اإلستثمار 

الدلتا لتامينات احلياة
بااللف جنيه(31 / 2 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
االستثمارات العقارية 

--------اراض ى فضــــــــــاء
--------عقارات مبنيــــــــــة

--------مشروعات وانشاءات تحت التنفيذ
--------اإلجمالى

--------مجمع االهالك 
--------مجمع خسائر االضمحالل

--------الصافى
األصول املالية

114567-38443---76124-أذون خزانة واوراق حكومية اخري قابلة للخصم
أذون خزانة مباعة مع التعهد بإعادة الشراء  --------

أصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر
51301-8261---43040-اسهم

2216-2216-----سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

43102-4121---38981-أخرى
96618-14597---82021-الصافى 

االصول املالية املتاحة للبيع 
--------اسهم

--------سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

--------الصافى
استثمارات مالية محتفظ بها حتي تاريخ االستحقاق

252391-----252391-سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

270500-----270500-شهادات استثمار
522891-----522891-الصافى

4150454441504544----محافظ مالية مرتبطة بوحدات استثمار
--------استثمارات فى شركات شقيقة وشركات تابعة

4150575844150738620--681036-صافى األصول املالية
القــــــــــــــروض واملديونيات
5759-----5759-بضمان وثائق تأمينات االشخاص وتكوين االموال

--------بضمان رهون عقارية
--------بضمانات اخرى

5759-----5759-اإلجمالى
--------مخصص القروض

5759-----5759-الصافى
االوعية االدخارية بالبنوك 

--------ودائع بالبنوك املحلية
28741-6325---22416-ودائع بالبنوك االجنبية

--------شهادات االدخار 
28741-6325---22416-اإلجمالى

4150639094150773121--709212-صافى اإلستثمارات

البيــــــــــــــــان
مخصصة لتأمينات مخصصة لتأمينات 

االجمـــالــىاستثمارات حرة
املمتلكات واملسئولياتاألشخاص وتكوين األموال
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إستثمارات شركات التامني واعادة التامني موزعا على قنوات اإلستثمار 

املهندس لتامينات احلياة
بااللف جنيه(32 / 2 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
االستثمارات العقارية 

--------اراض ى فضــــــــــاء
--------عقارات مبنيــــــــــة

--------مشروعات وانشاءات تحت التنفيذ
--------اإلجمالى

--------مجمع االهالك 
--------مجمع خسائر االضمحالل

--------الصافى
األصول املالية

--------أذون خزانة واوراق حكومية اخري قابلة للخصم
أذون خزانة مباعة مع التعهد بإعادة الشراء  --------

أصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر
--------اسهم

--------سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

--------أخرى
--------الصافى 

االصول املالية املتاحة للبيع 
935-----935-اسهم

--------سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

935-----935-الصافى
استثمارات مالية محتفظ بها حتي تاريخ االستحقاق

375202-----375202-سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

433300-----433300-شهادات استثمار
808502-----808502-الصافى

محافظ مالية مرتبطة بوحدات استثمار
--------استثمارات فى شركات شقيقة وشركات تابعة

809437-----809437-صافى األصول املالية
القــــــــــــــروض واملديونيات
12938-----12938-بضمان وثائق تأمينات االشخاص وتكوين االموال

--------بضمان رهون عقارية
--------بضمانات اخرى

12938-----12938-اإلجمالى
--------مخصص القروض

12938-----12938-الصافى
االوعية االدخارية بالبنوك 

--------ودائع بالبنوك املحلية
905-----905-ودائع بالبنوك االجنبية

5000-----5000-شهادات االدخار 
5905-----5905-اإلجمالى

828280-----828280-صافى اإلستثمارات

البيــــــــــــــــان
مخصصة لتأمينات مخصصة لتأمينات 

االجمـــالــىاستثمارات حرة
املمتلكات واملسئولياتاألشخاص وتكوين األموال
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إستثمارات شركات التامني واعادة التامني موزعا على قنوات اإلستثمار 

أكسا للتأمني
بااللف جنيه(33 / 2 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
االستثمارات العقارية 

--------اراض ى فضــــــــــاء
--------عقارات مبنيــــــــــة

--------مشروعات وانشاءات تحت التنفيذ
--------اإلجمالى

--------مجمع االهالك 
--------مجمع خسائر االضمحالل

--------الصافى
األصول املالية

47777---47777---أذون خزانة واوراق حكومية اخري قابلة للخصم
أذون خزانة مباعة مع التعهد بإعادة الشراء  --------

أصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر
--------اسهم

--------سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

--------أخرى
--------الصافى 

االصول املالية املتاحة للبيع 
--------اسهم

--------سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

--------الصافى
استثمارات مالية محتفظ بها حتي تاريخ االستحقاق

--------سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

--------شهادات استثمار
--------الصافى

--------استثمارات فى شركات شقيقة وشركات تابعة
47777---47777---صافى األصول املالية

القــــــــــــــروض واملديونيات
--------بضمان وثائق تأمينات االشخاص وتكوين االموال

--------بضمان رهون عقارية
--------بضمانات اخرى

--------اإلجمالى
--------مخصص القروض

--------الصافى
االوعية االدخارية بالبنوك 

3280-3280-----ودائع بالبنوك املحلية
18080-18080-----ودائع بالبنوك االجنبية

--------شهادات االدخار 
21360-21360-----اإلجمالى

69137-21360-47777---صافى اإلستثمارات

البيــــــــــــــــان
مخصصة لتأمينات مخصصة لتأمينات 

االجمـــالــىاستثمارات حرة
املمتلكات واملسئولياتاألشخاص وتكوين األموال
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إستثمارات شركات التامني واعادة التامني موزعا على قنوات اإلستثمار 

املتحدة للتأمني
بااللف جنيه(34 / 2 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
االستثمارات العقارية 

--------اراض ى فضــــــــــاء
--------عقارات مبنيــــــــــة

--------مشروعات وانشاءات تحت التنفيذ
--------اإلجمالى

--------مجمع االهالك 
--------مجمع خسائر االضمحالل

--------الصافى
األصول املالية

--------أذون خزانة واوراق حكومية اخري قابلة للخصم
أذون خزانة مباعة مع التعهد بإعادة الشراء  --------

أصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر
--------اسهم

--------سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

--------أخرى
--------الصافى 

االصول املالية املتاحة للبيع 
--------اسهم

--------سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

--------الصافى
استثمارات مالية محتفظ بها حتي تاريخ االستحقاق

--------سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

--------شهادات استثمار
--------الصافى

--------استثمارات فى شركات شقيقة وشركات تابعة
--------صافى األصول املالية

القــــــــــــــروض واملديونيات
--------بضمان وثائق تأمينات االشخاص وتكوين االموال

--------بضمان رهون عقارية
------بضمانات اخرى

------اإلجمالى
--------مخصص القروض

-------الصافى
االوعية االدخارية بالبنوك 

23548-22048-1500---ودائع بالبنوك املحلية
--------ودائع بالبنوك االجنبية

5165-165-5000---شهادات االدخار 
28713-22213-6500---اإلجمالى

28713-22213-6500---صافى اإلستثمارات

البيــــــــــــــــان
مخصصة لتأمينات مخصصة لتأمينات 

االجمـــالــىاستثمارات حرة
املمتلكات واملسئولياتاألشخاص وتكوين األموال
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إستثمارات شركات التامني واعادة التامني موزعا على قنوات اإلستثمار 

املصرية اإلماراتية للتأمني التكافلي
بااللف جنيه(35 / 2 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
االستثمارات العقارية 

--------اراض ى فضــــــــــاء
--------عقارات مبنيــــــــــة

--------مشروعات وانشاءات تحت التنفيذ
--------اإلجمالى

--------مجمع االهالك 
--------مجمع خسائر االضمحالل

--------الصافى
األصول املالية

329-----329-أذون خزانة واوراق حكومية اخري قابلة للخصم
أذون خزانة مباعة مع التعهد بإعادة الشراء  --------

أصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر
--------اسهم

--------سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

--------أخرى
--------الصافى 

االصول املالية املتاحة للبيع 
--------اسهم

--------سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

--------الصافى
استثمارات مالية محتفظ بها حتي تاريخ االستحقاق

--------سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

23000-17000---6000-شهادات استثمار
23000-17000---6000-الصافى

محافظ مالية مرتبطة بوحدات استثمار
--------استثمارات فى شركات شقيقة وشركات تابعة

23329-17000---6329-صافى األصول املالية
القــــــــــــــروض واملديونيات
--------بضمان وثائق تأمينات االشخاص وتكوين االموال

--------بضمان رهون عقارية
--------بضمانات اخرى

--------اإلجمالى
--------مخصص القروض

--------الصافى
االوعية االدخارية بالبنوك 

1777-1777-----ودائع بالبنوك املحلية
4752-4752-----ودائع بالبنوك االجنبية

--------شهادات االدخار 
6529-6529-----اإلجمالى

29858-23529---6329-صافى اإلستثمارات

البيــــــــــــــــان
مخصصة لتأمينات مخصصة لتأمينات 

االجمـــالــىاستثمارات حرة
املمتلكات واملسئولياتاألشخاص وتكوين األموال
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إستثمارات شركات التامني واعادة التامني موزعا على قنوات اإلستثمار 

ميد جلف للتأمني
بااللف جنيه(36 / 2 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
االستثمارات العقارية 

--------اراض ى فضــــــــــاء
--------عقارات مبنيــــــــــة

--------مشروعات وانشاءات تحت التنفيذ
--------اإلجمالى

--------مجمع االهالك 
--------مجمع خسائر االضمحالل

--------الصافى
األصول املالية

--------أذون خزانة واوراق حكومية اخري قابلة للخصم
أذون خزانة مباعة مع التعهد بإعادة الشراء  --------

أصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر
--------اسهم

--------سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

--------أخرى
--------الصافى 

االصول املالية املتاحة للبيع 
--------اسهم

--------سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

--------الصافى
استثمارات مالية محتفظ بها حتي تاريخ االستحقاق

--------سندات غير حكومية
--------وثائق صناديق االستثمار

--------شهادات استثمار
--------الصافى

--------استثمارات فى شركات شقيقة وشركات تابعة
--------صافى األصول املالية

القــــــــــــــروض واملديونيات
--------بضمان وثائق تأمينات االشخاص وتكوين االموال

--------بضمان رهون عقارية
--------بضمانات اخرى

--------اإلجمالى
--------مخصص القروض

--------الصافى
االوعية االدخارية بالبنوك 

55752-52752-3000---ودائع بالبنوك املحلية
--------ودائع بالبنوك االجنبية

--------شهادات االدخار 
55752-52752-3000---اإلجمالى

55752-52752-3000---صافى اإلستثمارات

البيــــــــــــــــان
مخصصة لتأمينات مخصصة لتأمينات 

االجمـــالــىاستثمارات حرة
املمتلكات واملسئولياتاألشخاص وتكوين األموال
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بااللف جنيه(3/3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

885610114497817245349985410580631644832--مصر للتأمين

4961711923916940642160044--16444472040805مصر لتأمينات الحياة

16444472040805885610114497822207061909327521273804876قطاع االعمال العام 

452685188111588165445685668425--قناة السويس للتأمين

36874542479528289594640183206--املهندس للتأمين

16616381146584120002320050113--الدلتا للتأمين

AIG --17945259776537155092448241486 للتأمين

gig--5109675215(2500)216414859696855املجموعة العربية املصرية 

7757997642153285232926--75706135284ميتاليف 

3657398245337568134899460795--املصرية لضمان الصادرات

261049702054347846648448--الجمعية املصرية للتأمين التعاونى

99248136704105659144646--64107942أكسا حياة

315058512514350956649360--تشب للتأمين 

58708676694502130046321080673--رويال للتأمين

5436462677127421905563864868--مصر- اليانز للتأمين 

2891349832467635768003--438722718171مصر- اليانز لتأمينات الحياة 

1890327267569688641947296131--بيت التامين املصرى السعودى

27601447824017760926--1257716144كيو ان بي لتأمينات الحياة

688994742326029787--1637120313تشب لتأمينات الحياة

954421949353163989722112--بوبا ايجيبت 

532666282810283234506354886278--املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

5205191552722247977--2201728821املصرية للتأمين التكافلى حياة

20861279759971181583083246134--وثاق للتأمين التكافلى

619459421090012280--47066338أروب للتأمين على الحياة

15581196269825111392540630765--أروب لتأمينات املمتلكات

1400119670708126911470832361--اسكان للتأمين

3617(653)1036(1657)--10032581اللبنانية السويسرية للتكافل العائلي

16013371896014962--735911590طوكيو مارين فاملى تكافل

5188102717051130411223923312--طوكيو مارين جينرال تكافل

32683421638171105414085452704--أورينت للتأمين التكافلى

2689680670288100978--6759994172قناة السويس لتأمينات الحياة

3225771559218111699--55993103984الدلتا لتأمينات الحياة

247217376572105382--76325103209املهندس لتأمينات الحياة

292356835022296425797--أكسا للتأمين

(320)(2130)(485)(2)164(2128)--املتحدة للتأمين

1901162619062096--6470املصرية اإلماراتية للتأمين التكافلي

6842-6842-----ميد جلف للتأمين 

784793124902045847762606439433172653916376012601622القطاع الخاص

2429241328982513440871771042616400134563243897286406499السوق 

صافى الدخل من االستثمارات  

استثمارات مخصصة لحقوق حملة الوثائق
اجمالى االستثماراتاالستثمارات الحرة

تأمينات املمتلكات واملسئولياتتأمينات األشخاص وتكوين األموال البيــــــــان
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امجاىل شركات التأمني
بااللف جنيه( 4 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
3489815420512942584350541743834467138176221423818فوائد األوعية اإلدخارية بالبنوك

1207577123819214265215123713777326898514880031658414عوائد أذون الخزانة
1612023323313006162269921506288(2251)189552(3990)األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  (خسائر  )صافي عوائد أرباح 

57342672791328118537644215416628042710087761384782أصول مالية ُمَتاَحة للبيع  (خسائر  )أرباح / صـافي عوائد 
36104461882671387488176724164028265913165581783251االستثمارات املالية املُْحَتَفظ بها  (خسائر)أرباح / صـافي عوائد 

3214027636263---4027635942صافي فوائد وعمـــــوالت القروض 
2529510245139825480345342418363811132114وعوائد االستثمارات العقارية  (خسائر)صافي أرباح 

َخاري لتكوين األموال / ُيْسَتْبَعد العائد على على االستثمارات املالية املُْرَتِبَطة بوحدات استثمارية ن االد ِ ِ
27966811547993700621285193-90394130394املَُكو 

16972498--17592574(76)(62)فوائد مستحقة عن املال املحتجز لدى معيدى التأمين
12123120093214401382572035121929فوائد مستحقة عن املال املحتجز من معيدى التأمين

3279034401712807619279524103215183594213807مصروفات عمومية وإدارية غير مباشرة % 10
2429241328982513440871771042616400134563243897286406499صافى الدخل من االستثمارات

صافى دخل إستثمارات شركات التامني واعادة التامني موزعا على قنوات اإلستثمار 

البيــــــــــــــــان
مخصصة لتأمينات مخصصة لتأمينات 

االجمـــالــىاستثمارات حرة
املمتلكات واملسئولياتاألشخاص وتكوين األموال
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صافى دخل إستثمارات شركات التامني واعادة التامني موزعا على قنوات اإلستثمار 
مصر للتامني

بااللف جنيه(1 / 4 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
25125638461839963244225291219628843--فوائد األوعية اإلدخارية بالبنوك

4618147522353914752-18921--عوائد أذون الخزانة
2055775720557757----األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  (خسائر  )صافي عوائد أرباح 

230495317328105706170173336202487501--أصول مالية ُمَتاَحة للبيع  (خسائر  )أرباح / صـافي عوائد 
4284914857793001131417458501517196--االستثمارات املالية املُْحَتَفظ بها  (خسائر)أرباح / صـافي عوائد 

--------صافي فوائد وعمـــــوالت القروض 
--------وعوائد االستثمارات العقارية  (خسائر)صافي أرباح 

َخاري لتكوين األموال / ُيْسَتْبَعد العائد على على االستثمارات املالية املُْرَتِبَطة بوحدات استثمارية ن االد ِ ِ
--------املَُكو 

374422--374422--فوائد مستحقة عن املال املحتجز لدى معيدى التأمين
58425667--58425667--فوائد مستحقة عن املال املحتجز من معيدى التأمين

38085375018051184714613555972--مصروفات عمومية وإدارية غير مباشرة % 10
885610114497817245349985410580631644832--صافى الدخل من االستثمارات

مصر لتأمينات احلياة
بااللف جنيه(2 / 4 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
1476733335305197489999--290430456665فوائد األوعية اإلدخارية بالبنوك

688208810674311075234--10667431073146عوائد أذون الخزانة
6471512764715127----األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  (خسائر  )صافي عوائد أرباح 

3485470080253328329828--218474259748أصول مالية ُمَتاَحة للبيع  (خسائر  )أرباح / صـافي عوائد 
59672166879----59672166879االستثمارات املالية املُْحَتَفظ بها  (خسائر)أرباح / صـافي عوائد 

1791817404----1791817404صافي فوائد وعمـــــوالت القروض 
23314100332----23314100332وعوائد االستثمارات العقارية  (خسائر)صافي أرباح 

َخاري لتكوين األموال / ُيْسَتْبَعد العائد على على االستثمارات املالية املُْرَتِبَطة بوحدات استثمارية ن االد ِ ِ
--------املَُكو 

63----63فوائد مستحقة عن املال املحتجز لدى معيدى التأمين
--------فوائد مستحقة عن املال املحتجز من معيدى التأمين

133813913344834762--3211033371مصروفات عمومية وإدارية غير مباشرة % 10
4961711923916940642160044--16444472040805صافى الدخل من االستثمارات

االجمـــالــى

االجمـــالــى

البيــــــــــــــــان
مخصصة لتأمينات مخصصة لتأمينات 

استثمارات حرة
املمتلكات واملسئولياتاألشخاص وتكوين األموال

مخصصة لتأمينات 
استثمارات حرة

البيــــــــــــــــان
مخصصة لتأمينات 

املمتلكات واملسئولياتاألشخاص وتكوين األموال
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صافى دخل إستثمارات شركات التامني واعادة التامني موزعا على قنوات اإلستثمار 

قناة السويس للتامني
بااللف جنيه(3 / 4 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
12100159118730113402083027251--فوائد األوعية اإلدخارية بالبنوك

18791074--18791074--عوائد أذون الخزانة
2047(368)2047(368)----األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  (خسائر  )صافي عوائد أرباح 

142434484610518060348628--أصول مالية ُمَتاَحة للبيع  (خسائر  )أرباح / صـافي عوائد 
45385473442741354565847478--االستثمارات املالية املُْحَتَفظ بها  (خسائر)أرباح / صـافي عوائد 

--------صافي فوائد وعمـــــوالت القروض 
270325--270325--وعوائد االستثمارات العقارية  (خسائر)صافي أرباح 

َخاري لتكوين األموال / ُيْسَتْبَعد العائد على على االستثمارات املالية املُْرَتِبَطة بوحدات استثمارية ن االد ِ ِ
--------املَُكو 

--------فوائد مستحقة عن املال املحتجز لدى معيدى التأمين
90328400--90328400--فوائد مستحقة عن املال املحتجز من معيدى التأمين

675878201658215884169977--مصروفات عمومية وإدارية غير مباشرة % 10
452685188111588165445685668425--صافى الدخل من االستثمارات

املهندس للتامني
بااللف جنيه(4 / 4 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
629028263318505496077879--فوائد األوعية اإلدخارية بالبنوك

--------عوائد أذون الخزانة
--------األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  (خسائر  )صافي عوائد أرباح 

530642636800247581210729021--أصول مالية ُمَتاَحة للبيع  (خسائر  )أرباح / صـافي عوائد 
2736547465--2736547465--االستثمارات املالية املُْحَتَفظ بها  (خسائر)أرباح / صـافي عوائد 

--------صافي فوائد وعمـــــوالت القروض 
17933184--17933184--وعوائد االستثمارات العقارية  (خسائر)صافي أرباح 

َخاري لتكوين األموال / ُيْسَتْبَعد العائد على على االستثمارات املالية املُْرَتِبَطة بوحدات استثمارية ن االد ِ ِ
------املَُكو 

1014--1014--فوائد مستحقة عن املال املحتجز لدى معيدى التأمين
917799--917799--فوائد مستحقة عن املال املحتجز من معيدى التأمين

2973270659185235643558--مصروفات عمومية وإدارية غير مباشرة % 10
36874542479528289594640183206--صافى الدخل من االستثمارات

استثمارات حرة

البيــــــــــــــــان
استثمارات حرة

االجمـــالــى
املمتلكات واملسئولياتاألشخاص وتكوين األموال

مخصصة لتأمينات مخصصة لتأمينات 

البيــــــــــــــــان
مخصصة لتأمينات مخصصة لتأمينات 

االجمـــالــى
املمتلكات واملسئولياتاألشخاص وتكوين األموال
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صافى دخل إستثمارات شركات التامني واعادة التامني موزعا على قنوات اإلستثمار 
الدلتا للتامني

بااللف جنيه(5 / 4 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
6131239679201112923250--فوائد األوعية اإلدخارية بالبنوك

44331696621102650542722--عوائد أذون الخزانة
16741(2380)1575832983(2413)--األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  (خسائر  )صافي عوائد أرباح 

85853621599437066079--أصول مالية ُمَتاَحة للبيع  (خسائر  )أرباح / صـافي عوائد 
1263518028--1263518028--االستثمارات املالية املُْحَتَفظ بها  (خسائر)أرباح / صـافي عوائد 

--------صافي فوائد وعمـــــوالت القروض 
127711891894211031713300--وعوائد االستثمارات العقارية  (خسائر)صافي أرباح 

َخاري لتكوين األموال / ُيْسَتْبَعد العائد على على االستثمارات املالية املُْرَتِبَطة بوحدات استثمارية ن االد ِ ِ
------املَُكو 

11442068--11442068--فوائد مستحقة عن املال املحتجز لدى معيدى التأمين
6951654--6951654--فوائد مستحقة عن املال املحتجز من معيدى التأمين

464295264125727420--مصروفات عمومية وإدارية غير مباشرة % 10

16616381146584120002320050113--صافى الدخل من االستثمارات

AIG إجييبت للتأمني
بااللف جنيه(6 / 4 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
38240111093179914755810--فوائد األوعية اإلدخارية بالبنوك

20014257776287158532630141630--عوائد أذون الخزانة
--------األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  (خسائر  )صافي عوائد أرباح 

418576-18572--أصول مالية ُمَتاَحة للبيع  (خسائر  )أرباح / صـافي عوائد 
--------االستثمارات املالية املُْحَتَفظ بها  (خسائر)أرباح / صـافي عوائد 

--------صافي فوائد وعمـــــوالت القروض 
30183018----وعوائد االستثمارات العقارية  (خسائر)صافي أرباح 

َخاري لتكوين األموال / ُيْسَتْبَعد العائد على على االستثمارات املالية املُْرَتِبَطة بوحدات استثمارية ن االد ِ ِ
--------املَُكو 

--------فوائد مستحقة عن املال املحتجز لدى معيدى التأمين
189199--189199--فوائد مستحقة عن املال املحتجز من معيدى التأمين

24473684873216433195848--مصروفات عمومية وإدارية غير مباشرة % 10
17945259776537155092448241486--صافى الدخل من االستثمارات

االجمـــالــى
املمتلكات واملسئولياتاألشخاص وتكوين األموال

البيــــــــــــــــان
مخصصة لتأمينات مخصصة لتأمينات 

البيــــــــــــــــان

استثمارات حرة

مخصصة لتأمينات مخصصة لتأمينات 
استثمارات حرة

االجمـــالــى
املمتلكات واملسئولياتاألشخاص وتكوين األموال
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gigاجملموعة العربية املصرية للتامني 
بااللف جنيه(7 / 4 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
656146463358511193731--فوائد األوعية اإلدخارية بالبنوك

4641244107--4641244107--عوائد أذون الخزانة
13935(2703)13935(2703)----األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  (خسائر  )صافي عوائد أرباح 

4581-4581-----أصول مالية ُمَتاَحة للبيع  (خسائر  )أرباح / صـافي عوائد 
842936475-832036475109--االستثمارات املالية املُْحَتَفظ بها  (خسائر)أرباح / صـافي عوائد 

--------صافي فوائد وعمـــــوالت القروض 
641782--641782--وعوائد االستثمارات العقارية  (خسائر)صافي أرباح 

َخاري لتكوين األموال / ُيْسَتْبَعد العائد على على االستثمارات املالية املُْرَتِبَطة بوحدات استثمارية ن االد ِ ِ
--------املَُكو 

--------فوائد مستحقة عن املال املحتجز لدى معيدى التأمين
13401733--13401733--فوائد مستحقة عن املال املحتجز من معيدى التأمين

3593456337046139635024--مصروفات عمومية وإدارية غير مباشرة % 10
216414859696855(2500)5109675215--صافى الدخل من االستثمارات

ميتالبف لتأمينات احلياة
بااللف جنيه(8 / 4 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
61640637967170477406--1006313610فوائد األوعية اإلدخارية بالبنوك

5503910375063992132811--895329061عوائد أذون الخزانة
43552(5772)43552(5772)----األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  (خسائر  )صافي عوائد أرباح 

--------أصول مالية ُمَتاَحة للبيع  (خسائر  )أرباح / صـافي عوائد 
144211159868199289250836--5507890968االستثمارات املالية املُْحَتَفظ بها  (خسائر)أرباح / صـافي عوائد 

16111645----16111645صافي فوائد وعمـــــوالت القروض 
--------وعوائد االستثمارات العقارية  (خسائر)صافي أرباح 

َخاري لتكوين األموال / ُيْسَتْبَعد العائد على على االستثمارات املالية املُْرَتِبَطة بوحدات استثمارية ن االد ِ ِ
177539273324177539273324----املَُكو 

--------فوائد مستحقة عن املال املحتجز لدى معيدى التأمين
--------فوائد مستحقة عن املال املحتجز من معيدى التأمين

--------مصروفات عمومية وإدارية غير مباشرة % 10
7757997642153285232926--75706135284صافى الدخل من االستثمارات

االجمـــالــىاستثمارات حرة
املمتلكات واملسئولياتاألشخاص وتكوين األموال

االجمـــالــىاستثمارات حرة
املمتلكات واملسئولياتاألشخاص وتكوين األموال

البيــــــــــــــــان
مخصصة لتأمينات مخصصة لتأمينات 

البيــــــــــــــــان
مخصصة لتأمينات مخصصة لتأمينات 
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املصرية لضمان الصادرات
بااللف جنيه(9 / 4 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
113759113759----فوائد األوعية اإلدخارية بالبنوك

131134730452313473046542---عوائد أذون الخزانة
418164418164----األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  (خسائر  )صافي عوائد أرباح 

(1219)145(1219)145----أصول مالية ُمَتاَحة للبيع  (خسائر  )أرباح / صـافي عوائد 
3672275412430143781610217132--االستثمارات املالية املُْحَتَفظ بها  (خسائر)أرباح / صـافي عوائد 

--------صافي فوائد وعمـــــوالت القروض 
--------وعوائد االستثمارات العقارية  (خسائر)صافي أرباح 

َخاري لتكوين األموال / ُيْسَتْبَعد العائد على على االستثمارات املالية املُْرَتِبَطة بوحدات استثمارية ن االد ِ ِ
2500250025002500----املَُكو 

--------فوائد مستحقة عن املال املحتجز لدى معيدى التأمين
1583--1583--فوائد مستحقة عن املال املحتجز من معيدى التأمين

--------مصروفات عمومية وإدارية غير مباشرة % 10
3657398245337568134899460795--صافى الدخل من االستثمارات

اجلمعية املصرية للتأمني التعاونى
بااللف جنيه(10 / 4 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
363758951131205447687949--فوائد األوعية اإلدخارية بالبنوك

-819---819--عوائد أذون الخزانة
36221044175804(135)--األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  (خسائر  )صافي عوائد أرباح 

--------أصول مالية ُمَتاَحة للبيع  (خسائر  )أرباح / صـافي عوائد 
45033081200143016504738--االستثمارات املالية املُْحَتَفظ بها  (خسائر)أرباح / صـافي عوائد 

--------صافي فوائد وعمـــــوالت القروض 
22-22-----وعوائد االستثمارات العقارية  (خسائر)صافي أرباح 

َخاري لتكوين األموال / ُيْسَتْبَعد العائد على على االستثمارات املالية املُْرَتِبَطة بوحدات استثمارية ن االد ِ ِ
--------املَُكو 

--------فوائد مستحقة عن املال املحتجز لدى معيدى التأمين
9191681--9191681--فوائد مستحقة عن املال املحتجز من معيدى التأمين

1242291548846917303384--مصروفات عمومية وإدارية غير مباشرة % 10
261049702054347846648448--صافى الدخل من االستثمارات

االجمـــالــى
املمتلكات واملسئولياتاألشخاص وتكوين األموال البيــــــــــــــــان

مخصصة لتأمينات مخصصة لتأمينات 
استثمارات حرة

البيــــــــــــــــان
مخصصة لتأمينات مخصصة لتأمينات 

االجمـــالــىاستثمارات حرة
املمتلكات واملسئولياتاألشخاص وتكوين األموال
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اكسا لتأمينات احلياة
بااللف جنيه(11 / 4 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
4261830643208337--5931فوائد األوعية اإلدخارية بالبنوك

7931074479310744----عوائد أذون الخزانة
294683610386294683610386----األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  (خسائر  )صافي عوائد أرباح 

--------أصول مالية ُمَتاَحة للبيع  (خسائر  )أرباح / صـافي عوائد 
24965367878565--65387911االستثمارات املالية املُْحَتَفظ بها  (خسائر)أرباح / صـافي عوائد 

321-321-----صافي فوائد وعمـــــوالت القروض 
--------وعوائد االستثمارات العقارية  (خسائر)صافي أرباح 

َخاري لتكوين األموال / ُيْسَتْبَعد العائد على على االستثمارات املالية املُْرَتِبَطة بوحدات استثمارية ن االد ِ ِ
138928422990138928422990----املَُكو 

--------فوائد مستحقة عن املال املحتجز لدى معيدى التأمين
--------فوائد مستحقة عن املال املحتجز من معيدى التأمين

61811707176199770717---187مصروفات عمومية وإدارية غير مباشرة % 10
99248136704105659144646--64107942صافى الدخل من االستثمارات

تشب للتأمني
بااللف جنيه(12 / 4 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
70614972044869101983--فوائد األوعية اإلدخارية بالبنوك

1917239019172390----عوائد أذون الخزانة
--------األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  (خسائر  )صافي عوائد أرباح 

--------أصول مالية ُمَتاَحة للبيع  (خسائر  )أرباح / صـافي عوائد 
2754481121738029725191--االستثمارات املالية املُْحَتَفظ بها  (خسائر)أرباح / صـافي عوائد 

--------صافي فوائد وعمـــــوالت القروض 
504587504587----وعوائد االستثمارات العقارية  (خسائر)صافي أرباح 

َخاري لتكوين األموال / ُيْسَتْبَعد العائد على على االستثمارات املالية املُْرَتِبَطة بوحدات استثمارية ن االد ِ ِ
--------املَُكو 

--------فوائد مستحقة عن املال املحتجز لدى معيدى التأمين
--------فوائد مستحقة عن املال املحتجز من معيدى التأمين

310457328335638792--مصروفات عمومية وإدارية غير مباشرة % 10
315058512514350956649360--صافى الدخل من االستثمارات

االجمـــالــىاستثمارات حرة
املمتلكات واملسئولياتاألشخاص وتكوين األموال

االجمـــالــى
املمتلكات واملسئولياتاألشخاص وتكوين األموال

البيــــــــــــــــان
مخصصة لتأمينات مخصصة لتأمينات 

البيــــــــــــــــان
مخصصة لتأمينات مخصصة لتأمينات 

استثمارات حرة
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رويال للتأمني
بااللف جنيه(13 / 4 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
5077742741208410919715838--فوائد األوعية اإلدخارية بالبنوك

821471821471----عوائد أذون الخزانة
2102(594)2102(594)----األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  (خسائر  )صافي عوائد أرباح 

274426274426----أصول مالية ُمَتاَحة للبيع  (خسائر  )أرباح / صـافي عوائد 
5250859882552005256360081--االستثمارات املالية املُْحَتَفظ بها  (خسائر)أرباح / صـافي عوائد 

--------صافي فوائد وعمـــــوالت القروض 
565395565395----وعوائد االستثمارات العقارية  (خسائر)صافي أرباح 

َخاري لتكوين األموال / ُيْسَتْبَعد العائد على على االستثمارات املالية املُْرَتِبَطة بوحدات استثمارية ن االد ِ ِ
--------املَُكو 

31012424--31012424--فوائد مستحقة عن املال املحتجز لدى معيدى التأمين
495817--495817--فوائد مستحقة عن املال املحتجز من معيدى التأمين

14841246--14841246--مصروفات عمومية وإدارية غير مباشرة % 10
58708676694502130046321080673--صافى الدخل من االستثمارات

مصر -اليانز للتامني 
بااللف جنيه(14 / 4 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
20810049325157022615--فوائد األوعية اإلدخارية بالبنوك

1716619340(3)1639519342771--عوائد أذون الخزانة
-181-181----األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  (خسائر  )صافي عوائد أرباح 

4368951247--4368951247--أصول مالية ُمَتاَحة للبيع  (خسائر  )أرباح / صـافي عوائد 
17851781--17851781--االستثمارات املالية املُْحَتَفظ بها  (خسائر)أرباح / صـافي عوائد 

--------صافي فوائد وعمـــــوالت القروض 
--------وعوائد االستثمارات العقارية  (خسائر)صافي أرباح 

َخاري لتكوين األموال / ُيْسَتْبَعد العائد على على االستثمارات املالية املُْرَتِبَطة بوحدات استثمارية ن االد ِ ِ
--------املَُكو 

--------فوائد مستحقة عن املال املحتجز لدى معيدى التأمين
352389--352389--فوائد مستحقة عن املال املحتجز من معيدى التأمين

7361940317132275339726--مصروفات عمومية وإدارية غير مباشرة % 10
5436462677127421905563864868--صافى الدخل من االستثمارات

البيــــــــــــــــان
مخصصة لتأمينات مخصصة لتأمينات 

االجمـــالــىاستثمارات حرة
املمتلكات واملسئولياتاألشخاص وتكوين األموال

البيــــــــــــــــان
مخصصة لتأمينات مخصصة لتأمينات 

االجمـــالــىاستثمارات حرة
املمتلكات واملسئولياتاألشخاص وتكوين األموال
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صافى دخل إستثمارات شركات التامني واعادة التامني موزعا على قنوات اإلستثمار 

اليانز لتامينات احلياة
بااللف جنيه(15 / 4 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
11172187161260527317--14338601فوائد األوعية اإلدخارية بالبنوك

307414826109856122054--106781107227عوائد أذون الخزانة
560148(100089)456852(53545)--103296(46545)األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  (خسائر  )صافي عوائد أرباح 

351598458337----351598458337أصول مالية ُمَتاَحة للبيع  (خسائر  )أرباح / صـافي عوائد 
600025376----600025376االستثمارات املالية املُْحَتَفظ بها  (خسائر)أرباح / صـافي عوائد 

1945415332----1945415332صافي فوائد وعمـــــوالت القروض 
28913154222891315422----وعوائد االستثمارات العقارية  (خسائر)صافي أرباح 

َخاري لتكوين األموال / ُيْسَتْبَعد العائد على على االستثمارات املالية املُْرَتِبَطة بوحدات استثمارية ن االد ِ ِ
455984(39299)455984(39299)---املَُكو 

--------فوائد مستحقة عن املال املحتجز لدى معيدى التأمين
------فوائد مستحقة عن املال املحتجز من معيدى التأمين

------مصروفات عمومية وإدارية غير مباشرة % 10
2891349832467635768003--438722718171صافى الدخل من االستثمارات

بيت التامني املصرى السعودى
بااللف جنيه(16 / 4 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
256640171475256340406580--فوائد األوعية اإلدخارية بالبنوك

4099994712545147011664424647--عوائد أذون الخزانة
52291(13598)52291(13598)----األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  (خسائر  )صافي عوائد أرباح 

--------أصول مالية ُمَتاَحة للبيع  (خسائر  )أرباح / صـافي عوائد 
15760159015781421633816043--االستثمارات املالية املُْحَتَفظ بها  (خسائر)أرباح / صـافي عوائد 

--------صافي فوائد وعمـــــوالت القروض 
--------وعوائد االستثمارات العقارية  (خسائر)صافي أرباح 

َخاري لتكوين األموال / ُيْسَتْبَعد العائد على على االستثمارات املالية املُْرَتِبَطة بوحدات استثمارية ن االد ِ ِ
--------املَُكو 

(2473)(3660)--(2473)(3660)--فوائد مستحقة عن املال املحتجز لدى معيدى التأمين
(711)(859)--(711)(859)--فوائد مستحقة عن املال املحتجز من معيدى التأمين

72183543083311511668--مصروفات عمومية وإدارية غير مباشرة % 10
1890327267569688641947296131--صافى الدخل من االستثمارات

االجمـــالــى
املمتلكات واملسئولياتاألشخاص وتكوين األموال البيــــــــــــــــان

مخصصة لتأمينات مخصصة لتأمينات 

البيــــــــــــــــان
مخصصة لتأمينات مخصصة لتأمينات 

االجمـــالــى
املمتلكات واملسئولياتاألشخاص وتكوين األموال

استثمارات حرة

استثمارات حرة
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كيو ان بي لتأمينات احلياة
بااللف جنيه(17 / 4 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
13411210786615839--652514629فوائد األوعية اإلدخارية بالبنوك

463557131577592--26942021عوائد أذون الخزانة
407945531502112630--109428077األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  (خسائر  )صافي عوائد أرباح 

--------أصول مالية ُمَتاَحة للبيع  (خسائر  )أرباح / صـافي عوائد 
2171833448104509155008--82791121560االستثمارات املالية املُْحَتَفظ بها  (خسائر)أرباح / صـافي عوائد 

--------صافي فوائد وعمـــــوالت القروض 
--------وعوائد االستثمارات العقارية  (خسائر)صافي أرباح 

َخاري لتكوين األموال / ُيْسَتْبَعد العائد على على االستثمارات املالية املُْرَتِبَطة بوحدات استثمارية ن االد ِ ِ
90363130104----90363130104املَُكو 

--------فوائد مستحقة عن املال املحتجز لدى معيدى التأمين
1240----1240فوائد مستحقة عن املال املحتجز من معيدى التأمين

--------مصروفات عمومية وإدارية غير مباشرة % 10
27601447824017760926--1257716144صافى الدخل من االستثمارات

تشب لتأمينات احلياة
بااللف جنيه(18 / 4 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
337152111112600--7741080فوائد األوعية اإلدخارية بالبنوك

--------عوائد أذون الخزانة
655279532214927187--1559719234األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  (خسائر  )صافي عوائد أرباح 

--------أصول مالية ُمَتاَحة للبيع  (خسائر  )أرباح / صـافي عوائد 
--------االستثمارات املالية املُْحَتَفظ بها  (خسائر)أرباح / صـافي عوائد 

--------صافي فوائد وعمـــــوالت القروض 
--------وعوائد االستثمارات العقارية  (خسائر)صافي أرباح 

َخاري لتكوين األموال / ُيْسَتْبَعد العائد على على االستثمارات املالية املُْرَتِبَطة بوحدات استثمارية ن االد ِ ِ
--------املَُكو 

--------فوائد مستحقة عن املال املحتجز لدى معيدى التأمين
--------فوائد مستحقة عن املال املحتجز من معيدى التأمين

--------مصروفات عمومية وإدارية غير مباشرة % 10
688994742326029787--1637120313صافى الدخل من االستثمارات

البيــــــــــــــــان
مخصصة لتأمينات مخصصة لتأمينات 

استثمارات حرة

مخصصة لتأمينات مخصصة لتأمينات 
استثمارات حرة

املمتلكات واملسئولياتاألشخاص وتكوين األموال

املمتلكات واملسئولياتاألشخاص وتكوين األموال
االجمـــالــى

االجمـــالــى
البيــــــــــــــــان
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بوبا اجييبت  
بااللف جنيه(19 / 4 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
439827353163792991--فوائد األوعية اإلدخارية بالبنوك

--------عوائد أذون الخزانة
--------األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  (خسائر  )صافي عوائد أرباح 

--------أصول مالية ُمَتاَحة للبيع  (خسائر  )أرباح / صـافي عوائد 
910521121--910521121--االستثمارات املالية املُْحَتَفظ بها  (خسائر)أرباح / صـافي عوائد 

--------صافي فوائد وعمـــــوالت القروض 
--------وعوائد االستثمارات العقارية  (خسائر)صافي أرباح 

َخاري لتكوين األموال / ُيْسَتْبَعد العائد على على االستثمارات املالية املُْرَتِبَطة بوحدات استثمارية ن االد ِ ِ
--------املَُكو 

--------فوائد مستحقة عن املال املحتجز لدى معيدى التأمين
--------فوائد مستحقة عن املال املحتجز من معيدى التأمين

--------مصروفات عمومية وإدارية غير مباشرة % 10
954421949353163989722112--صافى الدخل من االستثمارات

املصرية للتأمني التكافلى على املمتلكات واملسئوليات
بااللف جنيه(20 / 4 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
1050271396231814462589--فوائد األوعية اإلدخارية بالبنوك

3389-3389-----عوائد أذون الخزانة
4437(86)4437(86)----األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  (خسائر  )صافي عوائد أرباح 

--------أصول مالية ُمَتاَحة للبيع  (خسائر  )أرباح / صـافي عوائد 
531836392410353140276353677952--االستثمارات املالية املُْحَتَفظ بها  (خسائر)أرباح / صـافي عوائد 

--------صافي فوائد وعمـــــوالت القروض 
--------وعوائد االستثمارات العقارية  (خسائر)صافي أرباح 

َخاري لتكوين األموال / ُيْسَتْبَعد العائد على على االستثمارات املالية املُْرَتِبَطة بوحدات استثمارية ن االد ِ ِ
--------املَُكو 

(10)609--(10)609--فوائد مستحقة عن املال املحتجز لدى معيدى التأمين
(445)39--(445)39--فوائد مستحقة عن املال املحتجز من معيدى التأمين

1537180338072219172524--مصروفات عمومية وإدارية غير مباشرة % 10
532666282810283234506354886278--صافى الدخل من االستثمارات

استثمارات حرة
املمتلكات واملسئوليات

االجمـــالــىاستثمارات حرة
األشخاص وتكوين األموال

البيــــــــــــــــان

البيــــــــــــــــان
مخصصة لتأمينات 

االجمـــالــى
األشخاص وتكوين األموال

مخصصة لتأمينات مخصصة لتأمينات 

املمتلكات واملسئوليات
مخصصة لتأمينات 
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احلياة -املصرية للتأمني التكافلى 
بااللف جنيه(21 / 4 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
1455129330032815--15471522فوائد األوعية اإلدخارية بالبنوك

9315521068763--138212عوائد أذون الخزانة
2681167382018741138--1750624399األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  (خسائر  )صافي عوائد أرباح 

--------أصول مالية ُمَتاَحة للبيع  (خسائر  )أرباح / صـافي عوائد 
13857229643260--28252688االستثمارات املالية املُْحَتَفظ بها  (خسائر)أرباح / صـافي عوائد 

--------صافي فوائد وعمـــــوالت القروض 
--------وعوائد االستثمارات العقارية  (خسائر)صافي أرباح 

َخاري لتكوين األموال / ُيْسَتْبَعد العائد على على االستثمارات املالية املُْرَتِبَطة بوحدات استثمارية ن االد ِ ِ
------املَُكو 

--------فوائد مستحقة عن املال املحتجز لدى معيدى التأمين
------فوائد مستحقة عن املال املحتجز من معيدى التأمين

------مصروفات عمومية وإدارية غير مباشرة % 10
5205191552722247977--2201728821صافى الدخل من االستثمارات

وثاق للتأمني التكافلى
بااللف جنيه(22 / 4 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
587219443007259188794536--فوائد األوعية اإلدخارية بالبنوك

848312194212654241060917617--عوائد أذون الخزانة
71910697511069-32--األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  (خسائر  )صافي عوائد أرباح 

--------أصول مالية ُمَتاَحة للبيع  (خسائر  )أرباح / صـافي عوائد 
665314255425966881091220943--االستثمارات املالية املُْحَتَفظ بها  (خسائر)أرباح / صـافي عوائد 

--------صافي فوائد وعمـــــوالت القروض 
2579-2579-----وعوائد االستثمارات العقارية  (خسائر)صافي أرباح 

َخاري لتكوين األموال / ُيْسَتْبَعد العائد على على االستثمارات املالية املُْرَتِبَطة بوحدات استثمارية ن االد ِ ِ
--------املَُكو 

--------فوائد مستحقة عن املال املحتجز لدى معيدى التأمين
187(7)--187(7)--فوائد مستحقة عن املال املحتجز من معيدى التأمين

187231140192327423--مصروفات عمومية وإدارية غير مباشرة % 10
20861279759971181583083246134--صافى الدخل من االستثمارات

االجمـــالــىاستثمارات حرة
املمتلكات واملسئولياتاألشخاص وتكوين األموال البيــــــــــــــــان

مخصصة لتأمينات مخصصة لتأمينات 

البيــــــــــــــــان
مخصصة لتأمينات مخصصة لتأمينات 

االجمـــالــىاستثمارات حرة
املمتلكات واملسئولياتاألشخاص وتكوين األموال
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أروب للتأمني على احلياة
بااللف جنيه(23 / 4 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
-321-321----فوائد األوعية اإلدخارية بالبنوك

-88-88----عوائد أذون الخزانة
-416-416----األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  (خسائر  )صافي عوائد أرباح 

--------أصول مالية ُمَتاَحة للبيع  (خسائر  )أرباح / صـافي عوائد 
44364990943111939--49966949االستثمارات املالية املُْحَتَفظ بها  (خسائر)أرباح / صـافي عوائد 

--------صافي فوائد وعمـــــوالت القروض 
1315152513151525----وعوائد االستثمارات العقارية  (خسائر)صافي أرباح 

َخاري لتكوين األموال / ُيْسَتْبَعد العائد على على االستثمارات املالية املُْرَتِبَطة بوحدات استثمارية ن االد ِ ِ
--------املَُكو 

--------فوائد مستحقة عن املال املحتجز لدى معيدى التأمين
--------فوائد مستحقة عن املال املحتجز من معيدى التأمين

3825736721183--290611مصروفات عمومية وإدارية غير مباشرة % 10
619459421090012280--47066338صافى الدخل من االستثمارات

أروب لتأمينات املمتلكات
بااللف جنيه(24 / 4 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
4753947539----فوائد األوعية اإلدخارية بالبنوك

-100-100----عوائد أذون الخزانة
83212458321245----األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  (خسائر  )صافي عوائد أرباح 

--------أصول مالية ُمَتاَحة للبيع  (خسائر  )أرباح / صـافي عوائد 
1614220536759691042373729640--االستثمارات املالية املُْحَتَفظ بها  (خسائر)أرباح / صـافي عوائد 

--------صافي فوائد وعمـــــوالت القروض 
1315152513151525----وعوائد االستثمارات العقارية  (خسائر)صافي أرباح 

َخاري لتكوين األموال / ُيْسَتْبَعد العائد على على االستثمارات املالية املُْرَتِبَطة بوحدات استثمارية ن االد ِ ِ
--------املَُكو 

--------فوائد مستحقة عن املال املحتجز لدى معيدى التأمين
138257138257----فوائد مستحقة عن املال املحتجز من معيدى التأمين

5619103545169151426--مصروفات عمومية وإدارية غير مباشرة % 10
15581196269825111392540630765--صافى الدخل من االستثمارات

البيــــــــــــــــان
مخصصة لتأمينات مخصصة لتأمينات 

استثمارات حرة

االجمـــالــى
املمتلكات واملسئولياتاألشخاص وتكوين األموال

االجمـــالــى
املمتلكات واملسئولياتاألشخاص وتكوين األموال

البيــــــــــــــــان
مخصصة لتأمينات مخصصة لتأمينات 

استثمارات حرة
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اسكان للتأمني
بااللف جنيه(25 / 4 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
70312037031203----فوائد األوعية اإلدخارية بالبنوك

6706753321924504889812037--عوائد أذون الخزانة
4413(2071)4413(2336)-265--األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  (خسائر  )صافي عوائد أرباح 

117113117113----أصول مالية ُمَتاَحة للبيع  (خسائر  )أرباح / صـافي عوائد 
8310130513003018861016070--االستثمارات املالية املُْحَتَفظ بها  (خسائر)أرباح / صـافي عوائد 

--------صافي فوائد وعمـــــوالت القروض 
--------وعوائد االستثمارات العقارية  (خسائر)صافي أرباح 

َخاري لتكوين األموال / ُيْسَتْبَعد العائد على على االستثمارات املالية املُْرَتِبَطة بوحدات استثمارية ن االد ِ ِ
--------املَُكو 

--------فوائد مستحقة عن املال املحتجز لدى معيدى التأمين
29352--29352--فوائد مستحقة عن املال املحتجز من معيدى التأمين

98786226856212551424--مصروفات عمومية وإدارية غير مباشرة % 10
1400119670708126911470832361--صافى الدخل من االستثمارات

اللبنانية السويسرية للتكافل العائلى
بااللف جنيه(26 / 4 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
268361507768--239407فوائد األوعية اإلدخارية بالبنوك

2356745651145--330470عوائد أذون الخزانة
4341704----4341704األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  (خسائر  )صافي عوائد أرباح 

-(2159)-(2159)----أصول مالية ُمَتاَحة للبيع  (خسائر  )أرباح / صـافي عوائد 
--------االستثمارات املالية املُْحَتَفظ بها  (خسائر)أرباح / صـافي عوائد 

--------صافي فوائد وعمـــــوالت القروض 
--------وعوائد االستثمارات العقارية  (خسائر)صافي أرباح 

َخاري لتكوين األموال / ُيْسَتْبَعد العائد على على االستثمارات املالية املُْرَتِبَطة بوحدات استثمارية ن االد ِ ِ
--------املَُكو 

--------فوائد مستحقة عن املال املحتجز لدى معيدى التأمين
--------فوائد مستحقة عن املال املحتجز من معيدى التأمين

--------مصروفات عمومية وإدارية غير مباشرة % 10
3617(653)1036(1657)--10032581صافى الدخل من االستثمارات

البيــــــــــــــــان
مخصصة لتأمينات مخصصة لتأمينات 

االجمـــالــىاستثمارات حرة
املمتلكات واملسئولياتاألشخاص وتكوين األموال

البيــــــــــــــــان
مخصصة لتأمينات مخصصة لتأمينات 

االجمـــالــىاستثمارات حرة
املمتلكات واملسئولياتاألشخاص وتكوين األموال
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صافى دخل إستثمارات شركات التامني واعادة التامني موزعا على قنوات اإلستثمار 

طوكيو مارين فاملى تكافل
بااللف جنيه(27 / 4 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
931272526354146--17041421فوائد األوعية اإلدخارية بالبنوك

670646632510815--565510169عوائد أذون الخزانة
--------األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  (خسائر  )صافي عوائد أرباح 

--------أصول مالية ُمَتاَحة للبيع  (خسائر  )أرباح / صـافي عوائد 
--------االستثمارات املالية املُْحَتَفظ بها  (خسائر)أرباح / صـافي عوائد 

--------صافي فوائد وعمـــــوالت القروض 
--------وعوائد االستثمارات العقارية  (خسائر)صافي أرباح 

َخاري لتكوين األموال / ُيْسَتْبَعد العائد على على االستثمارات املالية املُْرَتِبَطة بوحدات استثمارية ن االد ِ ِ
--------املَُكو 

--------فوائد مستحقة عن املال املحتجز لدى معيدى التأمين
--------فوائد مستحقة عن املال املحتجز من معيدى التأمين

--------مصروفات عمومية وإدارية غير مباشرة % 10
16013371896014962--735911590صافى الدخل من االستثمارات

طوكيو مارين جينرال تكافل
بااللف جنيه(28 / 4 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
11710841484188916012973--فوائد األوعية اإلدخارية بالبنوك

520095266057118191125821344--عوائد أذون الخزانة
--------األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  (خسائر  )صافي عوائد أرباح 

--------أصول مالية ُمَتاَحة للبيع  (خسائر  )أرباح / صـافي عوائد 
--------االستثمارات املالية املُْحَتَفظ بها  (خسائر)أرباح / صـافي عوائد 

--------صافي فوائد وعمـــــوالت القروض 
--------وعوائد االستثمارات العقارية  (خسائر)صافي أرباح 

َخاري لتكوين األموال / ُيْسَتْبَعد العائد على على االستثمارات املالية املُْرَتِبَطة بوحدات استثمارية ن االد ِ ِ
--------املَُكو 

181129--181129--فوائد مستحقة عن املال املحتجز لدى معيدى التأمين
--------فوائد مستحقة عن املال املحتجز من معيدى التأمين

3114694906668011135--مصروفات عمومية وإدارية غير مباشرة % 10
5188102717051130411223923312--صافى الدخل من االستثمارات

البيــــــــــــــــان
مخصصة لتأمينات مخصصة لتأمينات 

االجمـــالــىاستثمارات حرة
املمتلكات واملسئولياتاألشخاص وتكوين األموال

البيــــــــــــــــان
مخصصة لتأمينات مخصصة لتأمينات 

االجمـــالــىاستثمارات حرة
املمتلكات واملسئولياتاألشخاص وتكوين األموال
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صافى دخل إستثمارات شركات التامني واعادة التامني موزعا على قنوات اإلستثمار 

ممتلكات -أورينت للتأمني التكافلى 
بااللف جنيه(29 / 4 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
315925792957462061167199--فوائد األوعية اإلدخارية بالبنوك

900015163175346241075319787--عوائد أذون الخزانة
--------األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  (خسائر  )صافي عوائد أرباح 

--------أصول مالية ُمَتاَحة للبيع  (خسائر  )أرباح / صـافي عوائد 
2135625352346012972481726649--االستثمارات املالية املُْحَتَفظ بها  (خسائر)أرباح / صـافي عوائد 

--------صافي فوائد وعمـــــوالت القروض 
--------وعوائد االستثمارات العقارية  (خسائر)صافي أرباح 

َخاري لتكوين األموال / ُيْسَتْبَعد العائد على على االستثمارات املالية املُْرَتِبَطة بوحدات استثمارية ن االد ِ ِ
--------املَُكو 

--------فوائد مستحقة عن املال املحتجز لدى معيدى التأمين
832931--832931--فوائد مستحقة عن املال املحتجز من معيدى التأمين

--------مصروفات عمومية وإدارية غير مباشرة % 10
32683421638171105414085452704--صافى الدخل من االستثمارات

قناة السويس لتامينات احلياة
بااللف جنيه(30 / 4 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
241245633522246689--3281042125فوائد األوعية اإلدخارية بالبنوك

6921609----6921609عوائد أذون الخزانة
711876711876----األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  (خسائر  )صافي عوائد أرباح 

159337159337----أصول مالية ُمَتاَحة للبيع  (خسائر  )أرباح / صـافي عوائد 
47293203948235--3199248206االستثمارات املالية املُْحَتَفظ بها  (خسائر)أرباح / صـافي عوائد 

125112----125112صافي فوائد وعمـــــوالت القروض 
19812120----19812120وعوائد االستثمارات العقارية  (خسائر)صافي أرباح 

َخاري لتكوين األموال / ُيْسَتْبَعد العائد على على االستثمارات املالية املُْرَتِبَطة بوحدات استثمارية ن االد ِ ِ
--------املَُكو 

--------فوائد مستحقة عن املال املحتجز لدى معيدى التأمين
--------فوائد مستحقة عن املال املحتجز من معيدى التأمين

--------مصروفات عمومية وإدارية غير مباشرة % 10
2689680670288100978--6759994172صافى الدخل من االستثمارات

البيــــــــــــــــان
مخصصة لتأمينات مخصصة لتأمينات 

االجمـــالــىاستثمارات حرة
املمتلكات واملسئولياتاألشخاص وتكوين األموال

االجمـــالــى
املمتلكات واملسئولياتاألشخاص وتكوين األموال البيــــــــــــــــان

مخصصة لتأمينات مخصصة لتأمينات 
استثمارات حرة
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صافى دخل إستثمارات شركات التامني واعادة التامني موزعا على قنوات اإلستثمار 
الدلتا لتامينات احلياة

بااللف جنيه(31 / 4 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
953129713282284--375987فوائد األوعية اإلدخارية بالبنوك

186337261683917971--1497614245عوائد أذون الخزانة
35533(1417)5072692--32841(1924)األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  (خسائر  )صافي عوائد أرباح 

--------أصول مالية ُمَتاَحة للبيع  (خسائر  )أرباح / صـافي عوائد 
4259556399----4259556399االستثمارات املالية املُْحَتَفظ بها  (خسائر)أرباح / صـافي عوائد 

315411----315411صافي فوائد وعمـــــوالت القروض 
--------وعوائد االستثمارات العقارية  (خسائر)صافي أرباح 

َخاري لتكوين األموال / ُيْسَتْبَعد العائد على على االستثمارات املالية املُْرَتِبَطة بوحدات استثمارية ن االد ِ ِ
31290----31290املَُكو 

--------فوائد مستحقة عن املال املحتجز لدى معيدى التأمين
109191----109191فوائد مستحقة عن املال املحتجز من معيدى التأمين

301419-98--204419مصروفات عمومية وإدارية غير مباشرة % 10
3225771559218111699--55993103984صافى الدخل من االستثمارات

املهندس لتامينات احلياة
بااللف جنيه(32 / 4 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
247217332683075--3021902فوائد األوعية اإلدخارية بالبنوك

-609-----609عوائد أذون الخزانة
--------األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  (خسائر  )صافي عوائد أرباح 

33549827----33549827أصول مالية ُمَتاَحة للبيع  (خسائر  )أرباح / صـافي عوائد 
6855891522----6855891522االستثمارات املالية املُْحَتَفظ بها  (خسائر)أرباح / صـافي عوائد 

8521038----8521038صافي فوائد وعمـــــوالت القروض 
--------وعوائد االستثمارات العقارية  (خسائر)صافي أرباح 

َخاري لتكوين األموال / ُيْسَتْبَعد العائد على على االستثمارات املالية املُْرَتِبَطة بوحدات استثمارية ن االد ِ ِ
--------املَُكو 

(79)(68)----(79)(68)فوائد مستحقة عن املال املحتجز لدى معيدى التأمين
--------فوائد مستحقة عن املال املحتجز من معيدى التأمين

--------مصروفات عمومية وإدارية غير مباشرة % 10
247217376572105382--76325103209صافى الدخل من االستثمارات

البيــــــــــــــــان
مخصصة لتأمينات مخصصة لتأمينات 

االجمـــالــىاستثمارات حرة
املمتلكات واملسئولياتاألشخاص وتكوين األموال

البيــــــــــــــــان
مخصصة لتأمينات مخصصة لتأمينات 

االجمـــالــىاستثمارات حرة
املمتلكات واملسئولياتاألشخاص وتكوين األموال
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صافى دخل إستثمارات شركات التامني واعادة التامني موزعا على قنوات اإلستثمار 
أكسا للتامني

بااللف جنيه(33 / 4 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
22010932201093----فوائد األوعية اإلدخارية بالبنوك

292356813011364224704--عوائد أذون الخزانة
--------األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  (خسائر  )صافي عوائد أرباح 

--------أصول مالية ُمَتاَحة للبيع  (خسائر  )أرباح / صـافي عوائد 
--------االستثمارات املالية املُْحَتَفظ بها  (خسائر)أرباح / صـافي عوائد 

--------صافي فوائد وعمـــــوالت القروض 
--------وعوائد االستثمارات العقارية  (خسائر)صافي أرباح 

َخاري لتكوين األموال / ُيْسَتْبَعد العائد على على االستثمارات املالية املُْرَتِبَطة بوحدات استثمارية ن االد ِ ِ
------املَُكو 

--------فوائد مستحقة عن املال املحتجز لدى معيدى التأمين
--------فوائد مستحقة عن املال املحتجز من معيدى التأمين

------مصروفات عمومية وإدارية غير مباشرة % 10
292356835022296425797--صافى الدخل من االستثمارات

املتحدة للتأمني
بااللف جنيه(34 / 4 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
1306631001120211311864--فوائد األوعية اإلدخارية بالبنوك

--------عوائد أذون الخزانة
--------األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  (خسائر  )صافي عوائد أرباح 

-39-39----أصول مالية ُمَتاَحة للبيع  (خسائر  )أرباح / صـافي عوائد 
--------االستثمارات املالية املُْحَتَفظ بها  (خسائر)أرباح / صـافي عوائد 

--------صافي فوائد وعمـــــوالت القروض 
--------وعوائد االستثمارات العقارية  (خسائر)صافي أرباح 

َخاري لتكوين األموال / ُيْسَتْبَعد العائد على على االستثمارات املالية املُْرَتِبَطة بوحدات استثمارية ن االد ِ ِ
--------املَُكو 

--------فوائد مستحقة عن املال املحتجز لدى معيدى التأمين
5---5---فوائد مستحقة عن املال املحتجز من معيدى التأمين

22584931042168633002180--مصروفات عمومية وإدارية غير مباشرة % 10
(320)(2130)(485)(2)164(2128)--صافى الدخل من االستثمارات

البيــــــــــــــــان
مخصصة لتأمينات مخصصة لتأمينات 

االجمـــالــىاستثمارات حرة
املمتلكات واملسئولياتاألشخاص وتكوين األموال

البيــــــــــــــــان
مخصصة لتأمينات مخصصة لتأمينات 

االجمـــالــىاستثمارات حرة
املمتلكات واملسئولياتاألشخاص وتكوين األموال
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صافى دخل إستثمارات شركات التامني واعادة التامني موزعا على قنوات اإلستثمار 
املصرية اإلماراتية للتأمني التكافلي

بااللف جنيه(35 / 4 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
19016531901724--71-فوائد األوعية اإلدخارية بالبنوك

906122---632عوائد أذون الخزانة
--------األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  (خسائر  )صافي عوائد أرباح 

--------أصول مالية ُمَتاَحة للبيع  (خسائر  )أرباح / صـافي عوائد 
1250-883---367-االستثمارات املالية املُْحَتَفظ بها  (خسائر)أرباح / صـافي عوائد 

--------صافي فوائد وعمـــــوالت القروض 
--------وعوائد االستثمارات العقارية  (خسائر)صافي أرباح 

َخاري لتكوين األموال / ُيْسَتْبَعد العائد على على االستثمارات املالية املُْرَتِبَطة بوحدات استثمارية ن االد ِ ِ
--------املَُكو 

--------فوائد مستحقة عن املال املحتجز لدى معيدى التأمين
--------فوائد مستحقة عن املال املحتجز من معيدى التأمين

--------مصروفات عمومية وإدارية غير مباشرة % 10
1901162619062096--6470صافى الدخل من االستثمارات

ميدجلف للتامني
بااللف جنيه(36 / 4 / 3)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016
6842-6842-----فوائد األوعية اإلدخارية بالبنوك

--------عوائد أذون الخزانة
--------األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  (خسائر  )صافي عوائد أرباح 

--------أصول مالية ُمَتاَحة للبيع  (خسائر  )أرباح / صـافي عوائد 
--------االستثمارات املالية املُْحَتَفظ بها  (خسائر)أرباح / صـافي عوائد 

--------صافي فوائد وعمـــــوالت القروض 
--------وعوائد االستثمارات العقارية  (خسائر)صافي أرباح 

َخاري لتكوين األموال / ُيْسَتْبَعد العائد على على االستثمارات املالية املُْرَتِبَطة بوحدات استثمارية ن االد ِ ِ
--------املَُكو 

--------فوائد مستحقة عن املال املحتجز لدى معيدى التأمين
--------فوائد مستحقة عن املال املحتجز من معيدى التأمين

--------مصروفات عمومية وإدارية غير مباشرة % 10
6842-6842-----صافى الدخل من االستثمارات

البيــــــــــــــــان
مخصصة لتأمينات مخصصة لتأمينات 

االجمـــالــىاستثمارات حرة
املمتلكات واملسئولياتاألشخاص وتكوين األموال

البيــــــــــــــــان
مخصصة لتأمينات مخصصة لتأمينات 

االجمـــالــىاستثمارات حرة
املمتلكات واملسئولياتاألشخاص وتكوين األموال



حقوق حملة الوث�ئق وحقوق امل�ش�همني

الف�شــــل الرابــع
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باأللف جنيه(2/4)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

10084341601367450472415805180-22500003550000121451255251091453166003481064594512327141065381313576مصر للتأمين
88326945253181616615780247729940(4244)47039581297364880505(17496)10000001150000819617161965271104928مصر لتأمينات الحياة

325000047000002034137417157618511024458285215349903136245015534318933388326914609652417533608274823535120القطاع العام

2800337702173102180017(15695)(1320)1090001300001907320463162635263208222833741928010قناة السويس للتأمين

290437191199677194120544403264573217883276303(1524)10000011000032416346164101836018املهندس للتأمين

9000010000026053274544004002708579658535381075121768822779463230173100270823الدلتا للتأمين

AIG  6000060000123721420063006300-577671867278267110794785575839236572247857253397 للتأمين

gig175000225000146831852343200457002444624860327704712843(33508)76221116692314391378655املجموعة العربية املصرية 

398153844089333102499221568247191410018489024---1500001500003844049518ميتاليف لتأمينات الحياة

378545290569171460165773721946731347110360225(1121)25000025000022978267002343326433املصرية لضمان الصادرات

(95957)(152617)52840(1278)(200620)(35777)11333(152628)-(163565)370664049185812541007910079الجمعية املصرية للتامين التعاونى

1548222968154822770435265906145826282685338349424003--4736-90000243000اكسا لتأمينات الحياة

81456108499423631646490351932127949121843231248-600286002897941172610541054تشب للتأمين  

5487484198125424200929(18777)244991011135507439---600001000001011111008رويال للتأمين

65907958583152744751162601166363(34246)5167(43397)(2408)60000600006531810810441044مصر- اليانز للتأمين 

242709359277120938277021465658611685(124613)2012(154092)(21420)--1000001000002343229479مصر- اليانز لتأمينات الحياة 

146617495585684308926242483093874131308282929--10000012000054406681بيت التامين املصرى السعودى

176482127045912486571053086994094401259867365621---1200001200002127028264كيو ان بي لتأمينات الحياة

102967486983493-(131674)3392-(124512)-(124512)----195990204870تشب لتأمينات الحياة

2405191014425343418962424227255419215670315187771376---60000600001014412915بوبا ايجيبت 

46951489221014325023754163107183249230501----120000120000469514892املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

150645138711(11934)58100210321903219613612---1300001300001002974املصرية للتأمين التكافلى حياة

2325993235291303591454201023657397814137157--750009000021203136وثاق للتأمين التكافلى

8596386113(473)(3970)(14037)(10067)623-623-----100000100000أروب للتأمين على الحياة

420274411258023982399021872923057150153175539-1000001000001780271756615661أروب لتأمينات املمتلكات

150247624751176332994925176111601127983---100000100000476973اسكان للتأمين

2480234444(2796)(4502)(27959)(30696)--------6000065200اللبنانية السويسرية للتكافل العائلى

1301767788198144898(21779)(72103)--------159000159000طوكيو مارين فاملى تكافل

18739103011540459141416976215108312-17928---811-6000060000طوكيو مارين جنرال تكافل

2691443613326358045560573975972914202165262234---10000010000043616349ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

45611748182786239684509(838)14865774-568--50000600009175774قناة السويس لتأمينات الحياة

73439078627371707542270196848695817---60000600009071285الدلتا لتأمينات الحياة

4760816374000293085481157321166418(4462)45445(5160)-2163697-3083860000املهندس لتأمينات الحياة

23721147840(23940)(36279)(36279)-72060-72060-----60000136000أكسا للتأمين

(11084)2211(20986)(29929)(33639)---------3214043541املتحدة للتأمين

1946724425(10042)(10533)(10533)---------3000045000املصرية اإلماراتية للتأمين التكافلي 

54431-4209---222-----222-50000-ميد جلف للتأمين

63201728667111149087352716581491024353187319351303567258379(132331)30840623612130269852344939149149137952القطاع الخاص

63340628312130473265419110725334248196450521159819201649121166492267446031541418248531842907261121310430793499إجمالى السوق

البيان

حقوق املساهمني لشركات التأمني وإعادة التأمني

إجمالى حقوق املساهميناحتياطى عاماحتياطى قانونىرأس املال املدفوع أرباح مرحلة صافى أرباح العام قبل التوزيعجملة االحتياطياتاحتياطيات اخرى
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باأللف جنيه(1/4)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

941495411376349--167153024915315204784600989925386412874919941495411376349------مصر 
1718575619310524----------17007284190705711784722399531718575619310524مصر لتأمينات الحياة

2660071130686873--15976108190705711692552399531718575619310524154844524915315327289600989921155512874919941495411376349القطاع العام

312036355497--15701119498983457908897156769619312036355497------قناة السويس 
223043266668--10699414263859207663285684257702223043266668------املهندس 
167919184187--753149207752203511674040240943167919184187------الدلتا 
AIG------446648954235937553152441824409105020169266--105020169266 إيجيبت 

289195322735--136975161530932171022025900359003289195322735------املجموعة العربية املصرية 
2174201260685329486383763827--------5959769456541784622113197744381156974(اليكو)الفرعونية األمريكية 

2792031948--485930790437226645266452792031948------املصرية لضمان الصادرات
141340133873--47948406938490679412848613769141340133873------الجمعية املصرية للتأمين التعاونى

3621241402203336692544094135--------187693749029244346124801372102التجارى الدولى 
2605132642--99931447382599180779889892605132642------مصر - ايس للتامين 

451415530797--194110228266137598181056119706121475451415530797------رويال للتأمين
255866378450--104656180669884481350196276162761255866378450------مصر- اليانز 

176171143363216758817---------43192504975055170712205243363214997107مصر- اليانز لتأمينات الحياة 
9446089658758949329566359932952367142762494171850692278431326941------بيت التأمين املصرى السعودى

63421372080873071472566--------2851940157524476032880966100485كيو ان بى لتأمينات الحياة
233336277107----------22828226806450559043233336277107ايس لتأمينات الحياة

243786357838--13584622300153970674185397067418243786357838------بوبا ايجيبت
771521034079779313450449619511282245652890396340990166287974379205------املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

297294236857----------282704228709145908148297294236857املصرية للتأمين التكافلى حياة
6207884501521426395349642564141638612048692821439763192076244632------وثاق للتأمين التكافلى

3987958088----------39728579201511683987958088أروب للتأمين على الحياة
101006109531--62382717572914626096947811679101006109531------أروب لتأمينات املمتلكات

100878116873--396615592934482317852673529160100878116873------اسكان للتأمين
1455927956----------1118922758337051981455927956اللبنانية السويسرية للتكافل العائلى

8293793339-2301--------79942925096948308063693339طوكيو مارين فاملى تكافل
390855307430893438931058016235805571132021664115782221114359------طوكيو مارين جينرال تكافل

207770233079--10542611956076187856502615827869207770233079------ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 
84977139879907859---------39728579201511683987958088قناة السويس لتأمينات الحياة

14274544615042699965--------60577368705678428365613615695421الدلتا لتأمينات الحياة
613615687155(8266)---------60577368705678428365613615695421املهندس لتأمينات الحياة

62329178325--62329178325--427131263911961651935----اكسا للتأمين
2524655120--16392524655120-2203835859320817622----املتحدة للتأمين

30009960----------46030009960-30009500املصرية اإلماراتية للتأمين

68586338109850316917369055717554984789051558993210894311173541391093770171840152344651843401885940516107905041656258323609598القطاع الخاص

2283474127180421486172609008243613062778942931074384600474644464374009922885721371507112861472157165375940516107905044316329354296470إجمالى السوق

أخرى
البيان

تأمينات األشخاص وتكوين األموال

حقوق محلة الوثائق لشركات التأمني وإعادة التأمني

مخصص األخطار السارية
اإلجمالى تأمينات املمتلكات واملسئوليات

اإلجمالىمخصص التقلبات العكسيةمخصص التعويضات تحت التسوية اإلجمالىمخصص املطالبات تحت التسديداالحتياطى الحسابى



ت�أمين�ت االأ�شخ��س وتكوين االأموال

الف�شــــل اخل�مـــ�س
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باأللف جنيه(1/5)جدول 

2010/20092011/20102012/20112013/20122014/20132015/20142016/20152017/2016البيان

215,330,196 137,612,461 148,358,997 122,744,327 111,671,615 109,000,979 73,574,646 59,568,575 إجمالى مبالغ التأمين للوثائق الجديدة

7.256.5-2.123.548.22.59.920.9-%معدل التطور 

474,634,563 369,331,662 385,084,457 310,819,911 273,832,071 244,003,498 189,338,355 146649534إجمالى مبالغ التأمين للوثائق السارية

4.128.5-1.029.128.912.213.523.9-%معدل التطور 

10,178,063 8,324,850 7,323,228 6,154,558 5,267,312 4,483,066 3,999,723 3,607,811 األقساط املباشرة

17.610.912.117.516.819.013.722.3%معدل التطور 

7,036,763 5,440,616 4,370,590 3,695,752 3,364,307 3,035,498 2,503,035 2,140,337 التعويضات املباشرة

5.516.921.310.89.918.324.529.3%معدل التطور 

2.52.72.72.52.22.52.21.9(فى األلف  )معدل الوفاة 

3.54.04.34.13.33.73.84.3%معدل االسترداد 

4.94.24.74.94.34.15.24.8%معدل اإللغاء 

تطور نشاط عمليات تأمينات األشخاص
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(2/5)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

1,813,540 1,509,993 40,796,27138,90541,814 35,051,838 900,956975,663مصر لتأمينات الحياة

69,284 49,456 2,162,65396,610102,466 1,633,490 16,90821,106قناة السويس لتأمينات الحياة

23,858 21,710 1,290,976205,498210,978 1,243,673 6,0526,119املهندس لتأمينات الحياة

57,292 55,117 1,794,648121,869122,694 1,809,138 14,84514,627الدلتا لتأمينات الحياة

419,735 259,718 16,557,749265,289396,299 10,045,177 37,86541,781متاليف

1,667,557 1,422,708 17,022,954147,265143,307 15,897,393 107,951118,787التجارى الدولى

1,414,884 1,169,855 22,501,761127,729138,159 19,096,754 149,510162,868مصر- اليانز لتأمينات الحياة 
368,270 163,095 7,391,72730,38488,667 2,119,896 69,77183,365كيو ان بى األهلى لتأمينات الحياة

156,791 130,638 6,857,925196,897249,697 5,561,567 28,24627,465تشب لتأمينات الحياة

147,775 104,508 2,901,837214,411214,649 2,420,699 11,29013,519حياة- املصرية للتأمين التكافلى 

32,637 40,629 1,198,884313,631260,570 1,664,754 5,3084,601طوكيو مارين فاميلى

48,770 36,475 1,246,466186,923219,874 858,912 4,5955,669أروب للتأمين على الحياة

24,680 17,048 1,100,116538,538677,411 636,013 1,1811,624اللبنانية السويسرية

50,395 10,313 5,358,7091,495,8852,254,400 839,192 5612,377املصرية اإلماراتية

6,295,468 4,991,263 128,182,67472,97186,635 98,878,494 1,355,0391,479,571اإلجمالى
متوسط املبالغ بالجنيه*

الشركات
األقساط التجارية*متوسط املبالغ مبالغ التأمين*عدد الوثائق 

عمليات تأمينات األشخاص الفردية السارية موزعة على الشركات
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(3/5)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

455,356 361,603 8,785,77054,85254,569 7,565,750 137,930161,004مصر لتأمينات الحياة

27,192 14,610 851,173150,482146,830 485,155 3,2245,797قناة السويس لتأمينات الحياة

5,404 5,713 458,157664,954675,747 481,427 724678املهندس لتأمينات الحياة

15,018 21,730 638,122193,653286,025 628,985 3,2482,231الدلتا لتأمينات الحياة

101,906 64,585 2,079,176191,152266,390 1,248,029 6,5297,805متاليف

440,537 367,037 5,398,870239,207209,105 5,351,303 22,37125,819التجارى الدولى

396,582 287,709 5,784,368113,756145,919 3,767,597 33,12039,641مصر- اليانز لتأمينات الحياة 

141,107 78,431 3,547,26130,029274,768 280,589 9,34412,910كيو ان بى األهلى لتأمينات الحياة

42,604 39,778 3,964,765236,270428,809 1,943,792 8,2279,246تشب لتأمينات الحياة

73,727 52,708 1,101,283174,201189,582 957,407 5,4965,809حياة- املصرية للتأمين التكافلى 

-3,272 1,752,8310-331,285 -189طوكيو مارين فاميلى

21,260 18,151 610,173196,075287,546 392,935 2,0042,122أروب للتأمين على الحياة

11,572 8,896 700,443543,0811,087,644 629,974 1,160644اللبنانية السويسرية

41,977 10,359 4,527,0891,495,8852,257,900 839,192 5612,005املصرية اإلماراتية

1,774,242 1,334,580 38,446,649106,367139,445 24,903,420 234,127275,711اإلجمالى
متوسط املبالغ بالجنيه*

عمليات تأمينات األشخاص الفردية اجلديدة موزعة على الشركات

الشركات
األقساط التجارية*متوسط املبالغ مبالغ التأمين*عدد الوثائق 

القيمة بااللف جنيه
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(4/5)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

899,668 761,948 702,893 438,584 26,839,895 23,299,596 122,519,124 73,630,424 308331593600مصر

68,048 67,321 157,774 126,179 2,628,401 2,625,279 18,273,723 16,396,957 15105350قناة السويس لتأمينات الحياة

51,541 51,410 7,592 1,234 3,686,237 3,519,508 4,449,871 847,765 19286060املهندس لتأمينات الحياة

52,754 47,040 22,425 81,205 1,632,681 1,543,966 4,094,434 16,266,714 4741103110الدلتا لتأمينات الحياة

--281,046 193,172 --64,493,253 44,363,108 1,5851,67700متاليف

186,697 181,303 51,542 35,289 36,482 35,346 24,885,041 20,257,997 1031245658التجارى الدولى
185,340 154,613 28,229 22,036 189,184 165,759 11,841,082 9,408,692 1451636672مصر- اليانز لتأمينات الحياة 

13,754 8,121 89,249 63,912 53,425 -22,201,278 15,333,557 1533282133كيو ان بى األهلى لتأمينات الحياة

--(3529) 9,243 --2,743,077 2,191,855 8311800تشب لتأمينات الحياة

20,405 56,891 141,357 236,876 74,354 186,720 27,080,163 33,618,410 1291482421حياة- املصرية للتأمين التكافلى 

17,870 11,750 13,248 12,561 20,559 13,248 2,330,496 1,758,281 5254811طوكيو مارين فاميلى

--5,097 3,092 --1,653,894 1,176,943 111100أروب للتأمين على الحياة

--12,801 11,584 --3,082,356 3,617,629 415700اللبنانية السويسرية

---245 --1,642,880 195,413 6000املصرية اإلماراتية

1,496,077 1,340,399 1,509,723 1,235,210 35,161,218 31,389,421 311,290,670 239,063,746 2,6973,0909841,015اإلجمالى

مختلط مؤقت مختلطمختلط الشركات
األقساط التجاريةمبالغ التأمينعدد العقود 

القيمة بااللف جنيه

مؤقتمؤقت

عمليات تأمينات األشخاص اجلماعية السارية موزعة على الشركات
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(5/5)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

349,889 300,359 441,279 428,206 2,781,698 2,677,455 118,172,994 71,314,211 152377مصر

-14,986 ---452,177 -0010قناة السويس لتأمينات الحياة

-1,916 6,765 554 -40,079 4,029,942 465,790 81230املهندس لتأمينات الحياة

1,114 -5,515 10,381 38,284 -1,678,484 961,748 312804الدلتا لتأمينات الحياة

--79,367 15,996 --18,342,521 4,825,516 54154900متاليف

25,259 26,376 5,070 5,351 3,896 18,696 2,986,866 4,051,388 263666التجارى الدولى

5,533 2,459 5,192 876 5,533 2,459 2,002,548 325,005 223179مصر- اليانز لتأمينات الحياة 

2,292 141 4,804 6,419 639 -1,497,924 6,213,115 4817326كيو ان بى األهلى لتأمينات الحياة

--1,918 705 --1,100,846 152,129 246400تشب لتأمينات الحياة

8,308 13,887 81,654 55,262 24,143 25,512 18,404,799 17,237,194 487055حياة- املصرية للتأمين التكافلى 

11,443 -1,968 358 2,758 -1,162,075 107,175 61703طوكيو مارين فاميلى

--89 34 --30,800 26,350 3300أروب للتأمين على الحياة

141 1,666 10,987 9,918 84 330 2,973,834 3,617,299 395221اللبنانية السويسرية

---245 --1,642,880 195,413 63000املصرية اإلماراتية

403,978 361,791 644,609 534,305 2,857,035 3,216,708 174,026,512 109,492,334 8171,0883341اإلجمالى

مختلط
األقساط التجارية

القيمة بااللف جنيه

مختلط
عدد العقود 

مؤقت

عمليات تأمينات األشخاص اجلماعية اجلديدة موزعة على الشركات

مختلطمؤقتالشركات مؤقت
مبالغ التأمين
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(6/5)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

40,796,271 35,051,838 5,174,142900,956975,663 4,293,884 10,555,87782,30691,903 8,933,719 35,414,536142,524166,610 30,412,003 840,738900,956مصر لتأمينات الحياة

2,162,653 1,633,490 486,49216,90821,106 331,648 1,015,6551,9842,368 590,467 1,633,4904,1696,566 1,374,671 14,72316,908قناة السويس لتأمينات الحياة

1,290,976 1,243,673 468,3396,0526,119 242,231 515,642735651 552,387 1,243,673787718 933,518 6,0006,052املهندس لتأمينات الحياة

1,794,648 1,809,138 672,52114,84514,627 783,403 658,0317,7642,484 708,858 1,809,1383,3452,266 1,883,683 19,26414,845الدلتا لتأمينات الحياة

16,557,749 10,045,177 1,425,91937,86541,781 765,489 3,130,7342,9494,087 2,189,375 14,852,9356,6668,003 8,621,291 34,14837,865متاليف

17,022,954 15,897,393 4,441,27730,84731,380 2,406,877 5,566,83812,00715,007 5,435,005 15,897,39322,39425,843 12,869,265 97,564107,951التجارى الدولى
22,501,761 19,096,754 4,010,40390,533162,868 3,878,376 6,309,94529,20026,283 4,076,520 20,202,21833,12039,641 18,898,610 145,590149,510مصر- اليانز لتأمينات الحياة 

7,391,727 2,119,896 315,50769,77183,365 166,106 3,547,2617,54110,497 303,992 4,159,97310,08112,910 1,982,010 67,23180,952كيو ان بى األهلى لتأمينات الحياة

6,857,925 5,561,567 1,989,81428,24627,465 1,093,445 3,286,1726,4866,788 1,093,445 5,561,5678,4116,007 5,561,567 26,32128,246تشب لتأمينات الحياة

2,901,837 2,420,699 866,62411,29013,519 838,668 1,279,2793,6744,174 1,368,986 2,489,1826,5756,403 1,890,381 8,38911,290حياة- املصرية للتأمين التكافلى 

1,198,884 1,664,754 479,9025,3084,601 1,007,928 14,0322,131707 352,832 1,664,7541960 2,319,850 7,2435,308طوكيو مارين فاميلى

1,246,466 858,912 222,6194,5955,669 108,702 610,1737051,048 392,935 858,9122,0042,122 574,678 3,2964,595أروب للتأمين على الحياة

1,100,116 636,013 238,8401,1811,624 90,007 702,943154207 393,529 636,013538650 332,492 7971,181اللبنانية السويسرية

5,358,709 839,192 268,1925612,377 2,922 4,527,0898189 842,114 1,099,8125692,005 -1 0املصرية اإلماراتية

128,182,674 98,878,494 21,060,5911,218,9581,392,164 16,009,687 41,719,671157,644166,393 27,234,163 107,523,595241,379279,744 87,654,018 1,271,3041,366,220اإلجمالى

الشركات

السارى اخر العامجملة االستبعاداتجملة االضافاتالسارى أول العام

عدد الوثائقمبالغ التأمينعدد الوثائق

عمليات تأمينات األشخاص الفردية موزعة على الشركات

مبالغ التأمين مبالغ التأمينعدد الوثائقمبالغ التأمينعدد الوثائق

القيمة بااللف جنيه
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(7/5)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

870,847938,3102.842.882.482.272.802.983.503.690.070.02مصر لتأمينات الحياة

15,81619,0070.640.721.201.531.281.125.025.405.485.07قناة السويس لتأمينات الحياة

6,0266,0864.703.965.813.123.392.761.612.071.921.59املهندس لتأمينات الحياة

17,05514,7361.251.562.172.242.162.7313.8412.1528.050.20الدلتا لتأمينات الحياة

36,00739,8230.110.112.422.183.504.384.305.540.040.02متاليف

102,758113,3690.480.540.680.806.567.291.361.703.223.63التجارى الدولى

147,550156,1890.080.102.091.498.9311.2110.555.350.020.03مصر- اليانز لتأمينات الحياة 
68,50182,1590.000.002.410.863.513.087.269.250.010.35كيو ان بى األهلى لتأمينات الحياة

27,28427,8560.000.002.090.752.382.9220.8921.220.290.15تشب لتأمينات الحياة

9,84012,4050.000.001.421.613.476.5933.4026.390.340.52حياة- املصرية للتأمين التكافلى 

6,2764,9550.141.071.272.425.776.5427.906.420.020.00طوكيو مارين فاميلى

3,9465,1320.000.000.760.192.412.9214.6212.820.764.66أروب للتأمين على الحياة

9891,4030.000.000.004.280.000.8615.5712.120.001.35اللبنانية السويسرية

2811,4690.000.000.000.000.000.002.8511.781.09املصرية اإلماراتية

1,313,1721,422,8961.962.002.251.933.814.285.204.790.690.43اإلجمالى

الشركات
متوسط عدد الوثائق 

السارية
%معدالت اخرى %معدل االلغاء %معدل االسترداد (فى األلف  )معدل الوفاة %معدل الوفاء 

معدالت االستبعادات املختلفة
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(8/5)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

19,310,524 17,185,756 239,953 178,472 78,490 78,062 161,463 100,411 19,070,571 17,007,284 8,568,314 7,232,985 10,502,257 9,774,299 مصر لتأمينات الحياة

909,361 728,818 16,152 15,568 14,535 14,535 1,616 1,032 893,210 713,250 782,087 622,326 111,122 90,924 قناة السويس لتأمينات الحياة

687,155 643,618 13,155 8,618 5,887 3,134 7,268 5,483 674,000 635,000 463,398 442,180 210,602 192,820 املهندس لتأمينات الحياة

699,965 615,042 8,365 7,842 3,748 4,254 4,617 3,588 691,600 607,200 454,600 397,700 237,000 209,500 الدلتا لتأمينات الحياة

3,645,825 2,840,499 93,317 70,403 26,502 20,688 66,815 49,715 3,552,508 2,770,096 60,822 55,624 3,491,686 2,714,473 متاليف

-3,669,255 -29,245 -7,779 -21,466 -3,640,010 -570,094 -3,069,916 التجارى الدولى
6,773,042 5,517,190 36,265 23,609 9,681 9,102 26,584 14,507 6,736,777 5,493,581 1,075,531 995,320 5,661,246 4,498,261 مصر- اليانز لتأمينات الحياة 

1,472,566 1,022,343 65,143 56,600 52,620 46,418 12,522 10,181 1,407,423 965,743 66,262 57,487 1,341,161 908,256 كيو ان بى األهلى لتأمينات الحياة

267,097 229,577 6,829 3,070 3,638 1,098 3,192 1,972 260,267 226,507 7,628 9,136 252,640 217,372 تشب لتأمينات الحياة

236,857 297,294 8,148 14,590 6,349 13,570 1,800 1,020 228,709 282,704 97,757 191,124 130,952 91,579 حياة- املصرية للتأمين التكافلى 

93,339 80,603 830 694 438 281 392 413 92,509 79,908 24,513 20,067 67,996 59,842 طوكيو مارين فاميلى

58,088 39,879 168 151 -36 168 115 57,920 39,728 471 490 57,449 39,239 أروب للتأمين على الحياة

27,956 14,360 5,198 3,370 4,950 3,245 248 125 22,758 10,990 9,142 4,166 13,616 6,824 اللبنانية السويسرية

9,960 460 360 -100 -9,500 755 127 8,745 2,672 املصرية اإلماراتية

34,191,734 32,884,232 493,983 412,231 207,199 202,202 286,784 210,029 33,697,752 32,472,001 11,611,281 10,598,826 22,086,471 21,875,975 اإلجمالى

جملةجماعى

املخصصات الفنية لتأمينات األشخاص 

جملةجماعىفردى

القيمة بااللف جنيه

الشركات
جملة املخصصات الفنيةمخصص املطالبات تحت التسديداالحتياطى الحسابى

فردى
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(9/5)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

57.4846.4313.3311.7035.6829.2010.6511.68مصر لتأمينات الحياة

153.44248.095.755.5516.2617.7911.1612.37قناة السويس لتأمينات الحياة

75.9452.6121.2626.2929.5733.8713.0917.07املهندس لتأمينات الحياة

51.6063.589.5014.7819.2325.8110.0617.49الدلتا لتأمينات الحياة

171.8586.507.146.7717.0013.9812.1218.72متاليف

38.5238.765.086.3219.1120.388.3132.87التجارى الدولى

57.9759.246.515.9518.8921.638.5516.18مصر- اليانز لتأمينات الحياة 
33.0123.576.387.3115.1916.3312.9661.25كيو ان بى األهلى لتأمينات الحياة

115.95114.8224.7828.4358.6059.898.108.53تشب لتأمينات الحياة

76.4136.717.076.7430.8623.959.4111.94حياة- املصرية للتأمين التكافلى 

89.1110.701.489.991.4814.5810.0214.41طوكيو مارين فاميلى

50.4358.9531.0028.8361.1958.0516.0313.88أروب للتأمين على الحياة

1.7314.481.1726.151.1730.2311.3316.46اللبنانية السويسرية

0.000.000.0057.220.0057.220.377.81املصرية اإلماراتية

69.5361.0310.0317.2923.1630.2110.1518.62اإلجمالى

األقساط التجارية الجديدة: العموالت وتكاليف االنتاج = معدل التكلفة االنتاجية *
جملة األقساط املباشرة: املصروفات العمومية واالدارية = معدل التكلفة االدارية *
جملة األقساط املباشرة : (املصروفات العمومية واالدارية+ العموالت وتكاليف االنتاج )= معدل التكلفة الكلية *
(صافى الدخل من االستثمار- احتياطى اخر املدة + احتياطى أول املدة ): ضعف صافى الدخل من االستثمار = معدل االستثمار *

الشركات
معدل االستثمارمعدل التكلفة الكليةمعدل التكلفة اإلداريةمعدل التكلفة اإلنتاجية

أهم معدالت نشاط تأمينات األشخاص 
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(10/5)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/2016

2,538,240 2,409,458 3,306,278 2,803,972 مصر لتأمينات الحياة

328,487 269,256 551,089 431,688 قناة السويس لتأمينات الحياة

78,000 69,305 84,417 74,759 املهندس لتأمينات الحياة

81,527 131,095 124,734 170,223 الدلتا لتأمينات الحياة

1,212,258 821,707 2,173,927 1,404,145 متاليف

1,019,993 578,173 1,297,792 1,094,706 التجارى الدولى

1,244,549 725,964 1,538,788 1,362,529 مصر- اليانز لتأمينات الحياة 
116,996 88,349 387,313 318,414 كيو ان بى األهلى لتأمينات الحياة

43,807 30,777 162,483 138,791 تشب لتأمينات الحياة

310,933 265,217 349,209 391,423 حياة- املصرية للتأمين التكافلى 

18,858 18,319 31,278 41,664 طوكيو مارين فاميلى

4,151 4,316 43,079 30,379 أروب للتأمين على الحياة

37,223 28,680 80,571 53,932 اللبنانية السويسرية

1,741 -47,105 8,225 املصرية اإلماراتية

7,036,763 5,440,616 10,178,063 8,324,850 اإلجمالى

الشركات
التعويضات املباشرةاألقساط املباشرة

القيمة باأللف جنيه

أهم نتائج نشاط تأمينات األشخاص 



ت�أمين�ت املمتلك�ت وامل�شئولي�ت
الف�شــــل ال�شــ�د�س
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باأللف جنيه(2/6)جدول 

2013/20122014/20132015/20142016/20152017/2016فروع التأمين

505769375816748504842550901101الحريق
99.212.66.9(25.7)(27.9)%معدل التطور 

3528310027897601101467145155النقل البحرى
4.043.1(2.7)184.2(60.8)%معدل التطور 

2573418745250172108721008النقل الداخلى
(0.4)(15.7)33.5(27.2)85.4%معدل التطور 

33866119111692576639686414أجسام السفن
30.1(4.1)(41.9)251.7(39.3)%معدل التطور 

564009440992814320495317508الطيران
(0.9)245.3(1.7)67.4(92.1)%معدل التطور 

930446919911109780111657421359696السيارات التكميلى
19.36.216.6(1.1)6.4%معدل التطور 

726198603096558322485860538825السيارات االجبارى
10.9(13.0)(7.4)(17.0)(26.5)%معدل التطور 

140211140939232909112777145271الهندس ى
28.8(51.6)0.565.3(33.9)%معدل التطور 

1334704400014340057749035830البترول 
(93.8)225.9302.7(67.0)(65.7)%معدل التطور 

124719127080180775208265212255الحوادث
1.942.315.21.9(4.6)%معدل التطور 

6407306664077795819453761327383الطبى
74.64.017.021.340.4%معدل التطور 

33528253209793402598148475045090447اإلجمالى
25.420.45.0(4.3)(26.0)%معدل التطور 

تطور التعويضات املسددة عن العمليات املباشرة   
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إمجاىل الفروع
باأللف جنيه(3/6)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

43536165660190380363642378623613698815177889706649542461463061954678253796131807494482227مصر للتأمين

43536165660190380363642378623613698815177889706649542461463061954678253796131807494482227اجمالى القطاع العام

6163228000446040433677199570365052356349401316--6153457967699783275قناة السويس للتأمين

24043431989726862877241345062455333272804543638897261127928143729192964املهندس للتأمين

2228602640066625110917825482896137981170019--2218932620889671918الدلتا للتأمين

AIG2627803435011060812736--273388356236334125520850920273764545152244 للتأمين

gig536705752292-73--53670575236660804543270902440223259723307599املجموعة العربية املصرية 

1572273015792733--31515463----31515463املصرية لضمان الصادرات

47815673563859348282--86408115638--2-86408115636الجمعية املصرية للتامين التعاونى

4049152472137149983(528)-5420561928-364(2467)46166643957676تشب للتأمين 

34089645379632545427135762593865250725317218--3408224537407456رويال للتأمين

346674548833132639955138056211407195355327471--34440054208822746744مصر- اليانز للتأمين 

2064182117626703142772991341747169801155738--205507211296911466بيت التامين املصرى السعودى

328457538136230045320510--558502858646----558502858646بوبا ايجيبت 

3036094248576963841719717124969899475166742--3023504241641260693املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

1158501765922958371320934496680799131255--115486176264364328وثاق للتأمين التكافلى

963221283321615201024461335197024692803--947661274611556871أروب لتأمينات املمتلكات

119783155474273940373024886364402166436--11720715159825773876اسكان للتأمين

902231385964780665227621402955782391648--9011713854410652تكافل- طوكيو مارين جينرال 

3502695629811495618545208211370591127102173845-3500855629171706314ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

421336754825081479260255-115154308926--865532941332860114794أكسا للتأمين

3709867538427310640352343026961994----3709867538املتحدة للتأمين

46557756668431608064635627914506471937267192931649351604982101084310773924533533451056القطاع الخاص

900939112328622988428278078902713743879897260137857882073962068054055762564570056341027933284السوق

جملة االكتتابات 
الشركات

إعادة تأمين وارد خارجىإعادة تأمين وارد محلىاالكتتاب املباشر

أقساط شركات التأمني وفقًا لفروع التامني

صافى العمليات إعادة تأمين صادر خارجىإعادة تأمين صادر محلى
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أقساط شركات التأمني وفقًا لفروع التامني
فرع احلريق

باأللف جنيه(1/3/6)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

8990221074860699910746217610423209112363215088152124328896536249637702566140842218مصر للتأمين

8990221074860699910746217610423209112363215088152124328896536249637702566140842218اجمالى القطاع العام

563105404827083855471594306264437131----5631054048قناة السويس للتأمين

1306230262140961692975529642895554141626935459-6059793867237املهندس للتأمين

280423720632885910177602496369946333----2804237206الدلتا للتأمين

AIG2702035228113806833--3840042061--317813305866199003 للتأمين

gig93613215760-73--9361321583420693792841986071412217133املجموعة العربية املصرية 

--------------املصرية لضمان الصادرات

5136751733175079--845412596----845412596الجمعية املصرية للتامين التعاونى

166321738573546924--2398524309--213562105226303257تشب للتأمين 

299004263764458874192603101841942745---298694263730رويال للتأمين

6361697557460162105409380760492210588----6361697557مصر- اليانز للتأمين 

941513612149229556412794615112711--90121354840464بيت التامين املصرى السعودى

--------------بوبا ايجيبت 

3514552380362246282688234398464113353----3514552380املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

669381731306242446367909231141--27-66938145وثاق للتأمين التكافلى

54627621479133247425924241365--51027290360331أروب لتأمينات املمتلكات

512789042311853628573612682984--5038872290182اسكان للتأمين

973774282469171969385202330507--965574088221تكافل- طوكيو مارين جينرال 

8768313539614081168047092111232326826269-26(8)8760013540457ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

1134(154)286181518226-166119647--1072154325894214أكسا للتأمين

4853082884285161112104----485308املتحدة للتأمين

548677858588158591499413322302565868875885441925843243988868849081789128962القطاع الخاص

1447700193344822858257402189424255111689500238470065435873289761371326192647928971180السوق

صافى العملياتإعادة تأمين صادر خارجى
الشركات

إعادة تأمين صادر محلىجملة االكتتابات إعادة تأمين وارد خارجىإعادة تأمين وارد محلىاالكتتاب املباشر
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أقساط شركات التأمني وفقًا لفروع التامني
فرع البحرى

باأللف جنيه(2/3/6)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

15352421910285391442665604921970422805071212382892044504168001235765مصر للتأمين

15352421910285391442665604921970422805071212382892044504168001235765اجمالى القطاع العام

145421992037540197815767563528226--2-1454219919قناة السويس للتأمين

3463477327104051-(20)612111761538825--55417708املهندس للتأمين

80391051672110905829702914892397----803910516الدلتا للتأمين

AIG1364836330----1364836330--1004825342360010988 للتأمين

gig2932633955----2932633955182157237982586453467933املجموعة العربية املصرية 

--------------املصرية لضمان الصادرات

37794--4611--2-4610الجمعية املصرية للتامين التعاونى

40601253411191177--517913711--78-517913633تشب للتأمين 

14849210244388506377881066826735293----1484921024رويال للتأمين

241993321395893912055186401118513634----2419933213مصر- اليانز للتأمين 

379858724518382128348212191552--367158671265بيت التامين املصرى السعودى

--------------بوبا ايجيبت 

117959234146212058702678116311248----117959234املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

133422326091165-21643398220----21643398وثاق للتأمين التكافلى

122199419207215-407755----407755أروب لتأمينات املمتلكات

14311058848310018--991411075--98091104810427اسكان للتأمين

14989173102033391444716196339774--14976172871323تكافل- طوكيو مارين جينرال 

87911376021852954-110741671398----1107416713ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

342(179)2581963--792304----792304أكسا للتأمين

44382013(7)754411----7544املتحدة للتأمين

16941824295824313661211171702732442119048137641122271584614899871986القطاع الخاص

322942462060109610504327761609367315524719916914003141147202964216999307751السوق

صافى العملياتإعادة تأمين صادر خارجىإعادة تأمين صادر محلى
الشركات

جملة االكتتابات إعادة تأمين وارد خارجىإعادة تأمين وارد محلىاالكتتاب املباشر



138

أقساط شركات التأمني وفقًا لفروع التامني
فرع  النقل الداخلى

باأللف جنيه(3/3/6)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

4482958454----4482958454----4482958454مصر للتأمين

4482958454----4482958454----4482958454اجمالى القطاع العام

74609515113881661250257886625----74609515قناة السويس للتأمين

1765227216392348-(1)34044620----34044620املهندس للتأمين

1751229212001587--29503880----29503880الدلتا للتأمين

AIG737510471----737510471--4974608524014385 للتأمين

gig1715317967----1715317967--10561946265928505املجموعة العربية املصرية 

--------------املصرية لضمان الصادرات

173167--2338----2338الجمعية املصرية للتامين التعاونى

35966311449--473712----473712تشب للتأمين 

88878977262621624661455516002260----88878977رويال للتأمين

140942141917933280013281311519759----1409421419مصر- اليانز للتأمين 

54281068120269384204306--1-542809بيت التامين املصرى السعودى

--------------بوبا ايجيبت 

132423311833179641671176343----13242331املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

429948284320-787126873----7871268وثاق للتأمين التكافلى

2641748624--741041----741041أروب لتأمينات املمتلكات

5343313408--366451----366451اسكان للتأمين

654146944985001119110251----6541469تكافل- طوكيو مارين جينرال 

7051679953095482--1236112281----1236112281ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

18(103)250368--147386----147386أكسا للتأمين

43821834--60116----60116املتحدة للتأمين

78132977503183341736135410223881353311--1-7813297749القطاع الخاص

12296115620431833417361354102283642111765--1-122961156203السوق

جملة االكتتابات 
الشركات

صافى العملياتإعادة تأمين صادر خارجىإعادة تأمين صادر محلىإعادة تأمين وارد خارجىإعادة تأمين وارد محلىاالكتتاب املباشر
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أقساط شركات التأمني وفقًا لفروع التامني
فرع السفن

باأللف جنيه(4/3/6)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

13442815349261533522869444001579121982271423965332854020104441143811مصر للتأمين

13442815349261533522869444001579121982271423965332854020104441143811اجمالى القطاع العام

35153395694283470298802886348457236----3515339569قناة السويس للتأمين

3726541443760926944081595724----37265414املهندس للتأمين

(12)21502581188925362757234----21502581الدلتا للتأمين

AIG23403----23403--192315172 للتأمين

gig24683274----246832745720019472600464474املجموعة العربية املصرية 

--------------املصرية لضمان الصادرات

--------------الجمعية املصرية للتامين التعاونى

--------------تشب للتأمين 

1073161317729580788489434---107116132رويال للتأمين

--------------مصر- اليانز للتأمين 

37(5)969953370376603540--()91895451بيت التامين املصرى السعودى

--------------بوبا ايجيبت 

2004296221725616672370120336----20042962املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

(20)55196321-119-----119وثاق للتأمين التكافلى

--------------أروب لتأمينات املمتلكات

941467091936--8032082--5891913214169اسكان للتأمين

--------------تكافل- طوكيو مارين جينرال 

93056398377091475899121428----93056398ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

--------------أكسا للتأمين

--------------املتحدة للتأمين

5779365249366778314694745674717911744--5752665081267168القطاع الخاص

19195421857388250422869444002157052634763810822710027599694111620155555السوق

صافى العملياتإعادة تأمين صادر خارجىإعادة تأمين صادر محلى
الشركات

جملة االكتتابات إعادة تأمين وارد خارجىإعادة تأمين وارد محلىاالكتتاب املباشر
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أقساط شركات التأمني وفقًا لفروع التامني
فرع الطريان

باأللف جنيه(5/3/6)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

1382953445305545681604--3739665738193750426134--156355360397مصر للتأمين

1382953445305545681604--3739665738193750426134--156355360397اجمالى القطاع العام

--------------قناة السويس للتأمين

--------------املهندس للتأمين

--------------الدلتا للتأمين

--------------AIG للتأمين

gig47814745----47814745--473247174928املجموعة العربية املصرية 

--------------املصرية لضمان الصادرات

--------------الجمعية املصرية للتامين التعاونى

--------------تشب للتأمين 

--------------رويال للتأمين

--------------مصر- اليانز للتأمين 

--------------بيت التامين املصرى السعودى

--------------بوبا ايجيبت 

1-1420---1421-----1421-املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

--------------وثاق للتأمين التكافلى

--------------أروب لتأمينات املمتلكات

13(24)29793301--29553314----29553314اسكان للتأمين

--------------تكافل- طوكيو مارين جينرال 

--------------ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

--------------أكسا للتأمين

--------------املتحدة للتأمين

771194372542--77369480----77369480القطاع الخاص

1460063539675548181647--3739665738201487435614--164091369876السوق

صافى العمليات
الشركات

إعادة تأمين صادر خارجىإعادة تأمين صادر محلىجملة االكتتابات إعادة تأمين وارد خارجىإعادة تأمين وارد محلىاالكتتاب املباشر
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أقساط شركات التأمني وفقًا لفروع التامني
فرع السيارات التكميلى

باأللف جنيه(6/3/6)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

9369231170061----12108236349369231170061--9248151146427مصر للتأمين

9369231170061----12108236349369231170061--9248151146427اجمالى القطاع العام

1385619266168211216599--182067235865----182067235865قناة السويس للتأمين

7011161396726282353--7427298492----7427298492املهندس للتأمين

8607312171156582061136583955120288----86073121711الدلتا للتأمين

AIG91729108673----91729108673--64789293482694079325 للتأمين

gig164121183616----164121183616--39203807160202179809املجموعة العربية املصرية 

--------------املصرية لضمان الصادرات

--------------الجمعية املصرية للتامين التعاونى

--------------تشب للتأمين 

23965436379490121615-80144122217----80144122217رويال للتأمين

11123320823080573146886700105740200799----111233208230مصر- اليانز للتأمين 

7033375784213711173457000375368----7033375784بيت التامين املصرى السعودى

--------------بوبا ايجيبت 

61940715511528722613--7722794164----7722794164املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

2561834294171543--4319771727----4319771727وثاق للتأمين التكافلى

1681011162916927-11804170287----1180417028أروب لتأمينات املمتلكات

28875313531224314167--4111845519----4111845519اسكان للتأمين

19008308643662971204251852230142----1900830864تكافل- طوكيو مارين جينرال 

73121295508488397--5581690526----5581690526ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

79054----79054----79054أكسا للتأمين

933436127124274270117894035737----933436127املتحدة للتأمين

11174831549597157016701894561831929264571364734----11174831549597القطاع الخاص

1210823634205440627196581570167018945618319218633792534796--20422982696024السوق

الشركات
صافى العملياتإعادة تأمين صادر خارجىإعادة تأمين صادر محلىجملة االكتتابات إعادة تأمين وارد خارجىإعادة تأمين وارد محلىاالكتتاب املباشر



142

أقساط شركات التأمني وفقًا لفروع التامني
فرع السيارات االجبارى

باأللف جنيه(7/3/6)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

9291590130128569261068--221485351198----265671351198مصر للتأمين

9291590130128569261068--221485351198----265671351198اجمالى القطاع العام

2542440602----2542440602----3199340602قناة السويس للتأمين

753856832381342265--3135047948----4678747948املهندس للتأمين

98646----98646----646-الدلتا للتأمين

--------------AIG للتأمين

gig5586356974----5135656974--23657255122770031462املجموعة العربية املصرية 

--------------املصرية لضمان الصادرات

--------------الجمعية املصرية للتامين التعاونى

--------------تشب للتأمين 

135366149009----135366149009----137737149009رويال للتأمين

11433188493939125931126918717----1609918849مصر- اليانز للتأمين 

7082126265858651314--6566863940----7886463940بيت التامين املصرى السعودى

--------------بوبا ايجيبت 

34748283014368312695--7843040996----5659940996املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

16986158403529940675--5228456515----4912856515وثاق للتأمين التكافلى

5153113385543353-343914366522----3778143665أروب لتأمينات املمتلكات

30492326841262017067--4311249751----4334449751اسكان للتأمين

253865704066620122110362409955383----3752857040تكافل- طوكيو مارين جينرال 

56911214429627231--4486528352----3477228352ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

--------------أكسا للتأمين

4922331966723595--2015923828----2015923828املتحدة للتأمين

619324678115126660123425123441495772554015----646654678115القطاع الخاص

8408081029313126660216340213570624342815083----9123251029313السوق

الشركات
صافى العملياتإعادة تأمين صادر خارجىإعادة تأمين صادر محلىجملة االكتتابات إعادة تأمين وارد خارجىإعادة تأمين وارد محلىاالكتتاب املباشر
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أقساط شركات التأمني وفقًا لفروع التامني
فرع اهلندسى

باأللف جنيه(8/3/6)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

47096638441818452732167034121969556453513708148129548413448305049128192199111مصر للتأمين

47096638441818452732167034121969556453513708148129548413448305049128192199111اجمالى القطاع العام

130214267788504981558277365240888235211318--130177265881371907قناة السويس للتأمين

177261536315091511304633195391750786798139911089846816510املهندس للتأمين

151272133934267769191119778669465--(36)150442137683الدلتا للتأمين

AIG3291933268(2353)3617--30566368853621226247202737654848283 للتأمين

gig7304896408----73048964082597(520)59000755031145121425املجموعة العربية املصرية 

--------------املصرية لضمان الصادرات

--------------الجمعية املصرية للتامين التعاونى

(2206)396188682002(528)-59636134-359(5991)1759121253845تشب للتأمين 

11168180083447416461081175416132090--11128179524056رويال للتأمين

300152765529331486220232298950593180--277452091122706744مصر- اليانز للتأمين 

7510875715711351507757558611651--7243874426713بيت التامين املصرى السعودى

--------------بوبا ايجيبت 

4021469552374426973827800124----40214695املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

16134025150426(753)22713698508--19073404364293وثاق للتأمين التكافلى

1579103310975434134447046--4424971137536أروب لتأمينات املمتلكات

558573963761813147490320622311--4107527614792119اسكان للتأمين

2740343445058520162567274282---2728343411تكافل- طوكيو مارين جينرال 

66566137486254476497113413915712900-(16)6647213741411172ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

1353049611957775734-3127012826--326722462800410579أكسا للتأمين

2157820--2977----2977املتحدة للتأمين

399762649071368022142164863343721267112565597254203245375771444707968561القطاع الخاص

870728103348955254287426768212260299366411848338040934969737985882193175271267672السوق

الشركات
صافى العملياتإعادة تأمين صادر خارجىإعادة تأمين صادر محلىجملة االكتتابات إعادة تأمين وارد خارجىإعادة تأمين وارد محلىاالكتتاب املباشر
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أقساط شركات التأمني وفقًا لفروع التامني
فرع البرتول

باأللف جنيه(9/3/6)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

553408894979366841537356--363055354261679202501432335-6147151006132مصر للتأمين

553408894979366841537356--363055354261679202501432335-6147151006132اجمالى القطاع العام

94-990-25-1109-----1109-قناة السويس للتأمين

--------------املهندس للتأمين

--------------الدلتا للتأمين

--------------AIG للتأمين

gig2019924489----2019924489284-187362348611791003املجموعة العربية املصرية 

--------------املصرية لضمان الصادرات

--------------الجمعية املصرية للتامين التعاونى

-116-331---447---447--تشب للتأمين 

--------------رويال للتأمين

--------------مصر- اليانز للتأمين 

--------------بيت التامين املصرى السعودى

--------------بوبا ايجيبت 

1608946476326111192-193725766822----1937257668املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

--------------وثاق للتأمين التكافلى

--------------أروب لتأمينات املمتلكات

--------------اسكان للتأمين

--------------تكافل- طوكيو مارين جينرال 

715428051055--12254335----12254335ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

--------------أكسا للتأمين

--------------املتحدة للتأمين

4124387602306253587175232506612345---4079687602447القطاع الخاص

655511109373344736305535426167961492151993630625589279970211371907549701السوق

الشركات
صافى العملياتإعادة تأمين صادر خارجىإعادة تأمين صادر محلىجملة االكتتابات إعادة تأمين وارد خارجىإعادة تأمين وارد محلىاالكتتاب املباشر
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أقساط شركات التأمني وفقًا لفروع التامني
فرع احلوادث

باأللف جنيه(10/3/6)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

263922350159104081196251474163059325805525180614272284186552588277797465364مصر للتأمين

263922350159104081196251474163059325805525180614272284186552588277797465364اجمالى القطاع العام

1028711047656385633716758107727972987655--1019311033999401366قناة السويس للتأمين

165382161394013661914541766923433284384903010013835513035املهندس للتأمين

288913010132982114721145711384114709--28008281478841954الدلتا للتأمين

AIG9006611912715802286--91646121413(27)2972178812961949640088 للتأمين

gig5889490940----58894909402753461232872538922326832436املجموعة العربية املصرية 

1572273015792733--31515463----31515463املصرية لضمان الصادرات

42625598003526043193--77886102993----77886102993الجمعية املصرية للتامين التعاونى

151491302330094039--1815817061-17399168737541885تشب للتأمين 

273013720579399407480180941456219704---27299372052رويال للتأمين

25818495772029131849(1622)48915798052807---48911798054مصر- اليانز للتأمين 

110351586630566253567391271635328--109721548363382بيت التامين املصرى السعودى

--------------بوبا ايجيبت 

958041586569341266434825290351388104487--945441579631260693املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

699985087968643803590024001744--7-69998501وثاق للتأمين التكافلى

1461186211138041185647664--14021858594أروب لتأمينات املمتلكات

100472504021323722279066568815937--9357236606901380اسكان للتأمين

330771051182299213683195757918--9-33077096تكافل- طوكيو مارين جينرال 

288656282371612232054149929760711671-4-28859628232ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

8571573712113708--97929445---970294458أكسا للتأمين

14753515254728----14753املتحدة للتأمين

626508913147718796352004546338959232352654932990312179445620295167444626القطاع الخاص

890430126330517595215975167416351395969914484153269240218354044498208572963909990السوق

صافى العملياتإعادة تأمين صادر خارجى
الشركات

إعادة تأمين صادر محلىجملة االكتتابات إعادة تأمين وارد خارجىإعادة تأمين وارد محلىاالكتتاب املباشر
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أقساط شركات التأمني وفقًا لفروع التامني
فرع الطىب

باأللف جنيه(11/3/6)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

96249114460359375487415--42537055555371051092954441213455624601875مصر للتأمين

96249114460359375487415--42537055555371051092954441213455624601875اجمالى القطاع العام

5076110345063515829--5571126863----5571126863قناة السويس للتأمين

88741865529686218--1184324873----1184324873املهندس للتأمين

29187214212240114605--5158836026----5158836026الدلتا للتأمين

--------------AIG للتأمين

gig1723824164----1723824164--123961677448427391املجموعة العربية املصرية 

--------------املصرية لضمان الصادرات

--------------الجمعية املصرية للتامين التعاونى

--------------تشب للتأمين 

29836531067523125081354526528876814070----2983653106رويال للتأمين

3850362105941184018453313201910828945----3850362105مصر- اليانز للتأمين 

239512616722321940465767571706217470----2395126167بيت التامين املصرى السعودى

328457538136230045320510--558502858646----558502858646بوبا ايجيبت 

320350----320350----320350املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

31459047134814260--449323307----449323307وثاق للتأمين التكافلى

17594247182016030609--3775455327----3775455327أروب لتأمينات املمتلكات

983464271595--5251942----5251942اسكان للتأمين

10111055512513391--226213946----226213946تكافل- طوكيو مارين جينرال 

24773402131782928458--4260268671----4260268671ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

81012235266----81012235266----81012235266أكسا للتأمين

5442452215001764--69426286----69426286املتحدة للتأمين

96308315170441069716288472709760026479677740730----9630831517044القطاع الخاص

13884532072596710510929544412131418707211891910697162885689588744868390531228145السوق

الشركات
صافى العملياتإعادة تأمين صادر خارجىإعادة تأمين صادر محلىجملة االكتتابات إعادة تأمين وارد خارجىإعادة تأمين وارد محلىاالكتتاب املباشر
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بااللف جنيه(4/6)جدول 
اجمالى
ممتلكات

2017107486021910258454153492360397114642735119838441810061323501595555535660190
2016899022153524448291344281563559248152656714709666147152639224253704353616

2017107486021910258454153492360397114642735119838441810061323501595555535660190
2016899022153524448291344281563559248152656714709666147152639224253704353616

20175404819919951539569-23586540602265881110910339926863796769
20165631014542746035153-18206731993130177-10193155711615345
201793867770846205414-984924794815363-2161324873319897
201660597554134043726-742724678717726-1653811843240434
2017372061051638802581-12171164621376-2814736026262088
201628042803929502150-86073-15044-2800851588221893
2017352283633010471403-108673-33268-119127-343501
20162702013648737523-91729-32919-90066-262780
20172157603395517967327447451836165697496408244899094024164752292
2016936132932617153246847811641215586373048201995889417238536705
2017---------5463-5463
2016---------3151-3151
2017125961038------102993-115636
201684544623------77886-86408
20172105213633712----12125-16873-64395
2016213565179473----1759-17399-46166
2017426372102489771613-12221714900917952-3720553106453740
2016298691484988871071-8014413773711128-2729929836340822
2017975573321321419--2082301884920911-7980562105542088
2016636162419914094--1112331609927745-4891138503344400
2017135485867809954-75784639408744-1548326167211296
201690123671542918-70333788647243-1097223951205507
2017----------858646858646
2016----------558502558502
20175238092342331296214219416440996469557668157963350424164
2016351451179513242004-772275659940211937294544320302350
2017814533981268--71727565153404-850123307176264
201666932164787119-43197491281907-69994493115486
201772907551041--1702843665497-185855327127461
2016510240774--1180437781442-14023775494766
20178722110484511913331445519497515276-236601942151598
201650389809366589295541118433444107-9357525117207
20177408172871469--30864570403434-709613946138544
2016965514976654--19008375282728-3307226290117
201713540416713122816398-905262835213741443356282368671562917
20168760011074123619305-55816347726647212252885942602350085
2017154322304386--9054-2246-29445235266294133
2016107279147--7-3267-9708101286553
201730844116--361272382877-753628667538
20164857560--93342015929-14694237098

20178585882429589774965081948015495976781156490718760291314715170446668431
2016548677169418781325752677361117483646654399762407966265089630834655775

2017193344846206015620321857336987626960241029313103348910937331263305207259612328622
20161447700322942122961191954164091204229891232587072865551189043013884539009391

طوكيو مارين جينرال تكافل

ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

اسكان للتأمين

بوبا ايجيبت

أروب لتأمينات املمتلكات

الدلتا للتأمين

AIGللتأمين 

املجموعة العربية املصرية

هندس ى

بيت التأمين املصرى السعودى

طبى

اجمالى السوق

القطاع الخاص

املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

وثاق للتأمين التكافلى

املتحدة للتأمين

أكسا للتأمين

االقـســـاط املباشرة

طيرانأجسام سفننقل داخلىبحرىحريق

قطاع االعمال العام

حوادثسيارات اجبارى بترول سيارات تكميلى

قناة السويس للتأمين

مصر - تشب للتأمين 

املصرية لضمان الصادرات

الجمعية املصرية للتأمين التعاونى

السنواتالشركات

املهندس للتأمين

مصر للتأمين

رويال للتأمين

مصر- اليانز للتأمين 
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%(4/6)جدول 
اجمالى
ممتلكات

201755.647.437.470.297.442.534.137.292.027.726.845.9
201662.147.536.570.095.345.329.154.193.829.630.648.3

201755.647.437.470.297.442.534.137.292.027.726.845.9
201662.147.536.570.095.345.329.154.193.829.630.648.3

20172.84.36.118.1-8.73.925.70.18.21.36.5
20163.94.56.118.3-8.93.515.0-11.44.06.8
20174.91.73.02.5-3.74.71.5-1.71.22.6
20164.21.72.81.9-3.65.12.0-1.90.92.7
20171.92.32.51.2-4.50.12.1-2.21.72.1
20161.92.52.41.1-4.2-1.7-3.13.72.5
20171.87.96.70.2-4.0-3.2-9.4-2.8
20161.94.26.00.0-4.5-3.8-10.1-2.9
201711.27.311.51.51.36.85.59.32.27.21.26.1
20166.59.113.91.32.98.06.18.43.16.61.26.0
2017---------0.4-0.0
2016---------0.4-0.0
20170.70.00.0------8.2-0.9
20160.60.00.0------8.7-1.0
20171.13.00.5----1.2-1.3-0.5
20161.51.60.4----0.2-2.0-0.5
20172.24.65.70.7-4.514.51.7-2.92.63.7
20162.14.67.20.6-3.915.11.3-3.12.13.8
20175.07.213.7--7.71.82.0-6.33.04.4
20164.47.511.5--5.41.83.2-5.52.83.8
20170.71.30.50.4-2.86.20.8-1.21.31.7
20160.61.10.40.5-3.48.60.8-1.21.72.3
2017----------41.47.0
2016----------40.26.2
20172.72.01.51.40.43.54.00.55.312.50.03.4
20162.43.71.11.0-3.86.20.53.010.60.03.4
20170.40.70.8--2.75.50.3-0.71.11.4
20160.50.70.60.1-2.15.40.2-0.80.31.3
20170.40.20.7--0.64.20.0-0.12.71.0
20160.40.10.1--0.64.10.1-0.22.71.1
20170.52.40.30.90.91.74.80.5-1.90.11.2
20160.33.00.30.31.82.04.80.5-1.10.01.3
20170.43.70.9--1.15.50.3-0.60.71.1
20160.74.60.5--0.94.10.3-0.40.21.0
20177.03.67.92.9-3.42.813.30.45.03.34.6
20166.13.410.14.8-2.73.87.60.23.23.13.9
20170.80.50.2--0.3-0.2-2.311.42.4
20160.10.00.1--0.0-0.4-0.15.81.0
20170.00.00.1--1.32.30.0-0.10.30.5
20160.00.00.0--0.52.20.0-0.00.50.4

201744.452.662.629.82.657.565.962.88.072.373.254.1
201637.952.563.530.04.754.770.945.96.270.469.451.7

2017100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
2016100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

املتحدة للتأمين

اسكان للتأمين

طوكيو مارين جينرال تكافل

بوبا ايجيبت

ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

طبى
سيارات 
اجبارى

هندس ى بترولحريق نقل داخلى
أجسام 
سفن

سيارات 
تكميلى

طيران

املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

الجمعية املصرية للتأمين التعاونى

وثاق للتأمين التكافلى

حوادث

بيت التأمين املصرى السعودى

مصر - تشب للتأمين 

بحرى السنوات

اجمالى السوق

أروب لتأمينات املمتلكات

القطاع الخاص

أكسا للتأمين

مصر للتأمين

االهمية النسبية لالقساط املباشرة   

قطاع االعمال العام

AIGللتأمين 

الشركات

رويال للتأمين

مصر- اليانز للتأمين 

املصرية لضمان الصادرات

قناة السويس للتأمين

املهندس للتأمين

الدلتا للتأمين

املجموعة العربية املصرية
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إمجاىل الفروع
بااللف جنيه(5/6)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

21746462946259150871443228280148001124725333440702169661774178403793142916715302491531مصر للتأمين

21746462946259150871443228280148001124725333440702169661774178403793142916715302491531اجمالى القطاع العام

259772352726241051286878656144869157011194989--2593813514173911310قناة السويس للتأمين

140886191279107411518731635142833194064182025553401948871106994142638املهندس للتأمين

1088521285362751477930788316807531492077--108466127769387767الدلتا للتأمين

AIG137013158805(309)2361--1367041611669659675982380648664466489542 للتأمين

gig245486349302-29--24548634933125031987106008185814136975161530املجموعة العربية املصرية 

48527304852733--9715463----9715463املصرية لضمان الصادرات

19540261304794840693--6748866823----6748866823الجمعية املصرية للتامين التعاونى

1407417741999314473(631)-2406731583-154(5019)20703366013210تشب للتأمين 

23323328067914226136072489738807194110228266--2332042806573022رويال للتأمين

1779852903195804593867525103712104656180669--1770762876219102698مصر- اليانز للتأمين 

1082541140832548627311246181529446089658--10791811405033634بيت التامين املصرى السعودى

201757353426135846223001--337603576427----337603576427بوبا ايجيبت 

1668522187823534135098616610186677152103407----166852218782املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

694839666312221666183119956207884501--6933796532145131وثاق للتأمين التكافلى

7592112236238271757-7064182979667--7001882631622348أروب لتأمينات املمتلكات

71440949311089171330691372893966155929--7045893932982999اسكان للتأمين

54222740332570250212567184573908553074--54157740086526تكافل- طوكيو مارين جينرال 

207498299464138451854588227161360105426119560-29-207318299464151ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

237494060442713126391--66462166995--453791392262108327769أكسا للتأمين

225931332203835859-2446638992169----2446638992املتحدة للتأمين

25441793589780290773262610561635257431336240418651190568928809142272715589932110745القطاع الخاص

471882565360384416447059283857481645504684670647431034771083091712846235415732305224602277السوق

خمصص األخطار السارية لفروع التأمني 

الشركات
صافى العملياتاعادة تأمين صادر خارجىاعادة تأمين صادر محلىجملة االكتتابات اعادة تأمين وارد خارجىاعادة تأمين وارد محلىاالكتتاب املباشر
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خمصص األخطار السارية لفروع التأمني 
فرع احلريق

بااللف جنيه(1/5/6)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

4556935988992800429869787127494528279730692849711127214500220019305283499545مصر للتأمين

4556935988992800429869787127494528279730692849711127214500220019305283499545اجمالى القطاع العام

259432483110831542188631722559966064----2594324831قناة السويس للتأمين

52292143156715451190211815480212712648648156-425397062595املهندس للتأمين

213932471412512418756396961257912600----2139324714الدلتا للتأمين

AIG1707819783----170781978311862470129491327129424042 للتأمين

gig46830111521-29--46830111551894532624931601411718345املجموعة العربية املصرية 

--------------املصرية لضمان الصادرات

2057300430993759--51566763----51566763الجمعية املصرية للتامين التعاونى

5481654847505904--1023012453--91591082810721624تشب للتأمين 

13519199922912402984191432921891634---135071999212رويال للتأمين

311385968522613561265794975022986375----3113859685مصر- اليانز للتأمين 

6705845657911312489302436374301--6543843116126بيت التامين املصرى السعودى

--------------بوبا ايجيبت 

2030630854226521831234916008569112663----2030630854املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

2839382152210917853014531698--11-28393810وثاق للتأمين التكافلى

18062841662734-26983575230--25543442144.0133أروب لتأمينات املمتلكات

2884471189741643215911512477--2858463825.573اسكان للتأمين

61593587157282243762428211337--6107357752.510تكافل- طوكيو مارين جينرال 

36057546211300016804209213429621363521-25-359825462150.0ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

901719798662--10007859--6456173354.61686أكسا للتأمين

348220869-357150115----357150املتحدة للتأمين

29093346443819673591547921293447468950283463730517631929930388782132341القطاع الخاص

7466261063337476678907033412841582172611996423684348432390818519323394065631887السوق

اعادة تأمين صادر محلىجملة االكتتابات 
الشركات

صافى العملياتاعادة تأمين صادر خارجىاعادة تأمين وارد خارجىاعادة تأمين وارد محلىاالكتتاب املباشر
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خمصص األخطار السارية لفروع التأمني 
فرع البحرى

بااللف جنيه(2/5/6)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

42588906052132289227126195202810345230723069164476896536مصر للتأمين

42588906052132289227126195202810345230723069164476896536اجمالى القطاع العام

363649809410051954191915882056---36364980قناة السويس للتأمين

71910508311173-(5)15327915462222--13931943املهندس للتأمين

2010262914822514441735418670----20102629الدلتا للتأمين

AIG435810939----43581093954012272413479614054916 للتأمين

gig73318489----7331848945395626583616602613املجموعة العربية املصرية 

--------------املصرية لضمان الصادرات

941212--2216----2216الجمعية املصرية للتامين التعاونى

828328619915817--28199103--20-28199083تشب للتأمين 

48126396134615052301319211661699----48126396رويال للتأمين

11671167471404356718987148136441----1167116747مصر- اليانز للتأمين 

110623421233235791344404675--10842341221بيت التامين املصرى السعودى

--------------بوبا ايجيبت 

3844230851929928281697497312----38442308املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

334702194399-582110155----5821101وثاق للتأمين التكافلى

26645481--79145----79145أروب لتأمينات املمتلكات

28522769----28522769--28402762127اسكان للتأمين

629092768518260418888163207--62849264512تكافل- طوكيو مارين جينرال 

268343139564001-6735443295----67354432ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

375853335--40920----40920أكسا للتأمين

118175-31133----3113املتحدة للتأمين

5957184508394015327959762848273188524134550454062202434181القطاع الخاص

10215917511325226893801289811179018827932185241417815232266792130717السوق

الشركات
صافى العملياتاعادة تأمين صادر خارجىاعادة تأمين صادر محلىجملة االكتتابات اعادة تأمين وارد خارجىاعادة تأمين وارد محلىاالكتتاب املباشر
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خمصص األخطار السارية لفروع التأمني 
فرع  النقل الداخلى

بااللف جنيه(3/5/6)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

1793223873----1793223873----1793223873مصر للتأمين

1793223873----1793223873----1793223873اجمالى القطاع العام

333641035155665100126672947----33364103قناة السويس للتأمين

669884776965-()14451849----14451849املهندس للتأمين

728903499649--12281552----12281552الدلتا للتأمين

AIG38614947----386149475828671982199512972086 للتأمين

gig74697664----74697664--4506401529633649املجموعة العربية املصرية 

--------------املصرية لضمان الصادرات

81323--1015----1015الجمعية املصرية للتامين التعاونى

1652945378--218372----218372تشب للتأمين 

35553591105084517961792709954----35553591رويال للتأمين

11727447055169332-57909919----57909919مصر- اليانز للتأمين 

217369275510817582139---217368بيت التامين املصرى السعودى

--------------بوبا ايجيبت 

53712087116338986977176----5371208املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

172458127169-32862629----328626وثاق للتأمين التكافلى

1016723496--34663----34663أروب لتأمينات املمتلكات

179206----179206----179206اسكان للتأمين

293738194922155852131----293738تكافل- طوكيو مارين جينرال 

275356143304352--70834912----70834912ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

4310554162--96267----96267أكسا للتأمين

17335113--6946----6946املتحدة للتأمين

35746430461784225114504142891945826506---3574643046القطاع الخاص

53678669191784225114504142893738950379---5367866919السوق

صافى العملياتاعادة تأمين صادر خارجى اعادة تأمين صادر محلىجملة االكتتابات 
الشركات

اعادة تأمين وارد خارجىاعادة تأمين وارد محلىاالكتتاب املباشر
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خمصص األخطار السارية لفروع التأمني 
فرع أجسام السفن

بااللف جنيه(4/5/6)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

552146446824613486011683864061814405711521331159034267265421مصر للتأمين

552146446824613486011683864061814405711521331159034267265421اجمالى القطاع العام

14061158281711388119521154519382894----1406115828قناة السويس للتأمين

158821931752449941509420441----15882193املهندس للتأمين

11891520104514938201367----11891520الدلتا للتأمين

AIG11237----11237428932102 للتأمين

gig10801869----10801869251138411436214320املجموعة العربية املصرية 

--------------املصرية لضمان الصادرات

--------------الجمعية املصرية للتامين التعاونى

--------------تشب للتأمين 

77195212616854951395270---7709521رويال للتأمين

--------------مصر- اليانز للتأمين 

19()399408152160247229--()37940820بيت التامين املصرى السعودى

--------------بوبا ايجيبت 

8021431117114637115448163----8021431املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

-1-25-22-48-----48وثاق للتأمين التكافلى

--------------أروب لتأمينات املمتلكات

3301350----3301350--25212887862اسكان للتأمين

--------------تكافل- طوكيو مارين جينرال 

56333001307048932149710782----56333001ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

--------------أكسا للتأمين

--------------املتحدة للتأمين

259112878718633792201541864838946347--25812287269962القطاع الخاص

8102693194345196860116838899721102271920390841486345514656671769السوق

صافى العملياتاعادة تأمين صادر خارجىاعادة تأمين صادر محلىجملة االكتتابات اعادة تأمين وارد خارجىاعادة تأمين وارد محلى
الشركات

االكتتاب املباشر
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خمصص األخطار السارية لفروع التأمني 
فرع الطريان

بااللف جنيه(5/5/6)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

553181360963923136928--139452507294549173024--80604147952مصر للتأمين

553181360963923136928--139452507294549173024--80604147952اجمالى القطاع العام

--------------قناة السويس للتأمين

--------------املهندس للتأمين

--------------الدلتا للتأمين

--------------AIG للتأمين

gig20661898----20661898--204618872011املجموعة العربية املصرية 

--------------املصرية لضمان الصادرات

--------------الجمعية املصرية للتامين التعاونى

--------------تشب للتأمين 

--------------رويال للتأمين

--------------مصر- اليانز للتأمين 

--------------بيت التامين املصرى السعودى

--------------بوبا ايجيبت 

1-568---568-----568-املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

--------------وثاق للتأمين التكافلى

--------------أروب لتأمينات املمتلكات

11921320114134--13061455----13061455اسكان للتأمين

--------------تكافل- طوكيو مارين جينرال 

--------------ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

--------------أكسا للتأمين

--------------املتحدة للتأمين

32383775134146--33723921----33723921القطاع الخاص

585551398713936537074--139452507297921176945--83976151873السوق

الشركات
صافى العملياتاعادة تأمين صادر خارجىاعادة تأمين وارد خارجىاعادة تأمين وارد محلىاالكتتاب املباشر اعادة تأمين صادر محلىجملة االكتتابات 
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خمصص األخطار السارية لفروع التأمني 
فرع السيارات  التكميلى

بااللف جنيه(6/5/6)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

417607517370----30596811417607517370--414548510559مصر للتأمين

417607517370----30596811417607517370--414548510559اجمالى القطاع العام

554277066728586639--7282794346----7282794346قناة السويس للتأمين

57253158135925---3158141650----3158141650املهندس للتأمين

354005153123252531153512451392----3540051531الدلتا للتأمين

AIG5128349705----5128349705721616512748549531658243101 للتأمين

gig6314171988----6314171988--12236312971965املجموعة العربية املصرية 

--------------املصرية لضمان الصادرات

--------------الجمعية املصرية للتامين التعاونى

--------------تشب للتأمين 

3640953819----3640953819----3640953819رويال للتأمين

5330210613138621265156852000104501----53302106131مصر- اليانز للتأمين 

297473257358332152965732555----2974732573بيت التامين املصرى السعودى

--------------بوبا ايجيبت 

24776306121448513602--3926144213----3926144213املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

1922230754-102--1932430754----1932430754وثاق للتأمين التكافلى

77759329----77759329----77759329أروب لتأمينات املمتلكات

115501338748977447--1644720834----1644720834اسكان للتأمين

950812346----950812346----950812346تكافل- طوكيو مارين جينرال 

403102552139631--2556139941----2556139941ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

34933----34933----34933أكسا للتأمين

1092565117396-57101748850----571017488املتحدة للتأمين

497279681579738417417106764505418828615333----497279681579القطاع الخاص

3059681191488611989497384174171067645058364351132703--9118281192138السوق

الشركات
صافى العملياتاعادة تأمين صادر خارجىاعادة تأمين صادر محلىجملة االكتتابات اعادة تأمين وارد خارجىاعادة تأمين وارد محلىاالكتتاب املباشر
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خمصص األخطار السارية لفروع التأمني 
فرع االجبارى

بااللف جنيه(7/5/6)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

4367040676144162190036--187832230713----187832230713مصر للتأمين

4367040676144162190036--187832230713----187832230713اجمالى القطاع العام

1503719083----1503719083----1503719083قناة السويس للتأمين

354326713071334591--3425637262----3425637262املهندس للتأمين

545-----545-----545-الدلتا للتأمين

--------------AIG للتأمين

gig3862837473----3862837473--11081119912754725483املجموعة العربية املصرية 

--------------املصرية لضمان الصادرات

--------------الجمعية املصرية للتامين التعاونى

--------------تشب للتأمين 

110971115190----110971115190----110971115190رويال للتأمين

1532720163----1532720163----1532720163مصر- اليانز للتأمين 

283363564330134674--4613441030----4613441030بيت التامين املصرى السعودى

--------------بوبا ايجيبت 

16655133022605019143--4270532445----4270532445املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

3957343378----3957343378----3957343378وثاق للتأمين التكافلى

4223645949----4223645949----4223645949أروب لتأمينات املمتلكات

14331153621937922387--3371037749----3371037749اسكان للتأمين

2810238113----2810238113----2810238113تكافل- طوكيو مارين جينرال 

4506440408----4506440408----4506440408ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

--------------أكسا للتأمين

1549717064----1549717064----1549717064املتحدة للتأمين

4844349681458796476172--507239525853----507239525853القطاع الخاص

9211490358602958666208--695071756566----695071756566السوق

اعادة تأمين صادر محلىجملة االكتتابات 
الشركات

صافى العملياتاعادة تأمين صادر خارجىاعادة تأمين وارد خارجىاعادة تأمين وارد محلىاالكتتاب املباشر



157

خمصص األخطار السارية لفروع التأمني 
فرع اهلندسى

بااللف جنيه(8/5/6)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

24728421640673812928265784871228124326804659253736165379121052109939143258مصر للتأمين

24728421640673812928265784871228124326804659253736165379121052109939143258اجمالى القطاع العام

534971139072019962333094696355235211319--5348211314415763قناة السويس للتأمين

7853702660360512225385787884347395513431327183532املهندس للتأمين

660090531492872892440535594361--(15)6567906833الدلتا للتأمين

AIG1789219531(941)1447--1695120978145490996210409684410078 للتأمين

gig2926338607----29263386071039(208)2228028531594410284املجموعة العربية املصرية 

--------------املصرية لضمان الصادرات

--------------الجمعية املصرية للتامين التعاونى

13761783134770(631)-27231222-152(6738)94179601630تشب للتأمين 

4767774714661739248649718151037--475177251622رويال للتأمين

161219619141463510620639940872585--1521369219082698مصر- اليانز للتأمين 

3066372862455820152374427795--295937221075بيت التامين املصرى السعودى

--------------بوبا ايجيبت 

1608240918837510241830396205----16082409املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

6451416144339(267)9921489203--8471371145117وثاق للتأمين التكافلى

1883956449-689443437--235229455214أروب لتأمينات املمتلكات

25233652151731107177812661801--19322804591848اسكان للتأمين

1783155227225412141101297198---177615527تكافل- طوكيو مارين جينرال 

443958755820447401178265442574457---4429587558100ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

22350255847901397--2314026982--241789820722.926083أكسا للتأمين

1215(3)9--2112----2112املتحدة للتأمين

192051310540243922605027425321671733684226654100251547432742963532052521القطاع الخاص

439334526946317732897826852489654979596048883257913761320122395348145258195779السوق

الشركات
صافى العملياتاعادة تأمين صادر خارجىجملة االكتتابات اعادة تأمين وارد خارجىاعادة تأمين وارد محلىاالكتتاب املباشر اعادة تأمين صادر محلى
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خمصص األخطار السارية لفروع التأمني 
فرع البرتول

بااللف جنيه(9/5/6)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

221363337922151756358295--14120863167142373120696217-252257529060مصر للتأمين

221363337922151756358295--14120863167142373120696217-252257529060اجمالى القطاع العام

94-396-10-500-----500-قناة السويس للتأمين

--------------املهندس للتأمين

--------------الدلتا للتأمين

--------------AIG للتأمين

gig80809796----80809796114-74949394472401املجموعة العربية املصرية 

--------------املصرية لضمان الصادرات

--------------الجمعية املصرية للتامين التعاونى

-119-84---203---203--تشب للتأمين 

--------------رويال للتأمين

--------------مصر- اليانز للتأمين 

--------------بيت التامين املصرى السعودى

--------------بوبا ايجيبت 

92092217416585554--1086727728----1086727728املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

--------------وثاق للتأمين التكافلى

--------------أروب لتأمينات املمتلكات

--------------اسكان للتأمين

--------------تكافل- طوكيو مارين جينرال 

501271145735--9582745----9582745ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

--------------أكسا للتأمين

--------------املتحدة للتأمين

201074076911410172873467527066084---1990440769203القطاع الخاص

2721615698292031412086316714239322673698611410238651372597154462364379السوق

صافى العملياتاعادة تأمين صادر خارجىاعادة تأمين صادر محلىجملة االكتتابات 
الشركات

اعادة تأمين وارد خارجىاعادة تأمين وارد محلىاالكتتاب املباشر
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خمصص األخطار السارية لفروع التأمني 
فرع احلوادث

بااللف جنيه(10/5/6)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

250546309746416347851892458837273633373368245727631674616141254430354464مصر للتأمين

250546309746416347851892458837273633373368245727631674616141254430354464اجمالى القطاع العام

491525490725542535670343093989548063--4877654360376546قناة السويس للتأمين

1540918781376546761821586119509113154355139881219615368املهندس للتأمين

2033822583134332619262391401216012--1998521801353782الدلتا للتأمين

AIG4253053665632914--4316354579(11)1227581293501559225218 للتأمين

gig3352248853----33522488531190199713739221631859224693املجموعة العربية املصرية 

48527304852733--9715463----9715463املصرية لضمان الصادرات

17466231104483536919--6230160029----6230160029الجمعية املصرية للتامين التعاونى

6141583017342603--78758433-75678358306752تشب للتأمين 

41068512703176318187633973601747555---41068512701رويال للتأمين

2736243212148338013646242381223218595---27360432122مصر- اليانز للتأمين 

113011471192326510801928101289519--1127614710251بيت التامين املصرى السعودى

--------------بوبا ايجيبت 

46794754783731037418298136532812351451----4679475478املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

399943133903251862220417481784--3-39994310وثاق للتأمين التكافلى

284341306404--590745--567743241أروب لتأمينات املمتلكات

109202097184915668033128926916277--106452096027610اسكان للتأمين

1587284262211957151260251387--3-15872839تكافل- طوكيو مارين جينرال 

18081342227001223826922673911310326-4-18076342221ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

4187133756596--49313729---488137295.3أكسا للتأمين

2102470-64802----6480املتحدة للتأمين

39292553326323782884821823953855363281166923676129111177683254605334970القطاع الخاص

6434718430096541766819006590186690189096961412526438145858193824509035689434السوق

اعادة تأمين وارد خارجىاعادة تأمين وارد محلىاالكتتاب املباشر
الشركات

صافى العملياتاعادة تأمين صادر خارجىاعادة تأمين صادر محلىجملة االكتتابات 
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خمصص األخطار السارية لفروع التأمني 
فرع الطىب

بااللف جنيه(11/5/6)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

3850036704143750205804--17014822397928420441181816485182250242508مصر للتأمين

3850036704143750205804--17014822397928420441181816485182250242508اجمالى القطاع العام

203144142025415829--2228420243----2228420243قناة السويس للتأمين

3550746212732487--48229949----48229949املهندس للتأمين

11708856889865842--2069414410----2069414410الدلتا للتأمين

--------------AIG للتأمين

gig807511144----807511144--5759737823173766املجموعة العربية املصرية 

--------------املصرية لضمان الصادرات

--------------الجمعية املصرية للتامين التعاونى

--------------تشب للتأمين 

17361217224150500374711061157406107----1736121722رويال للتأمين

1727524842468747842411417838312678----1727524842مصر- اليانز للتأمين 

9581104678937771863270768256982----958110467بيت التامين املصرى السعودى

201757353426135846223001--337603576427----337603576427بوبا ايجيبت 

128140----128140----128140املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

125842025396979--179711181----179711181وثاق للتأمين التكافلى

527874161126114716--1653922131----1653922131أروب لتأمينات املمتلكات

651552261080--2901235----2901235اسكان للتأمين

42225001356---5005578----5005578تكافل- طوكيو مارين جينرال 

805015576988112048--1793127624----1793127624ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

41690112306----41690112306----41690112306أكسا للتأمين

21772912600827--27773739----27773739املتحدة للتأمين

51934887313855116528259390440466254447426144----519348873138القطاع الخاص

689496109711728420441181816485701598111564655116528297890477170398197631948السوق

الشركات
صافى العملياتاعادة تأمين صادر خارجىاعادة تأمين صادر محلىجملة االكتتابات اعادة تأمين وارد خارجىاعادة تأمين وارد محلىاالكتتاب املباشر
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إمجاىل الفروع
بااللف جنيه(6/6)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

268149623178812097714800414104707931311657630406122055391428807100864916875642031424مصر للتأمين

268149623178812097714800414104707931311657630406122055391428807100864916875642031424اجمالى القطاع العام

30879724827626756975011978158536162260179990--28464224791224155365قناة السويس للتأمين

12037312686717327017873543122333130680260442760610569705911973283املهندس للتأمين

881021228991231143419599441666727377299--122-88102122777الدلتا للتأمين

AIG111563110065----111563110065962681949750802951934958 للتأمين

gig178590217428--436-17902621742812472205888067213118899149995املجموعة العربية املصرية 

296416296416--592831----592831املصرية لضمان الصادرات

15981103111244717039--2842827350--28128253503002000الجمعية املصرية للتامين التعاونى

142373296429302743--1716735708--138332944333346265تشب للتأمين 

125684166533811594501345624309104112132774----125684166533رويال للتأمين

2165021751815398019962740904620288432109017--21589617513560646مصر- اليانز للتأمين 

16179911676810165997762718238058891682986--159821116728197940بيت التامين املصرى السعودى

162912235916133289164008--296201399924----296201399924بوبا ايجيبت 

16284612834941031837127144924903159834022--162305128043541306املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

353699570472592816420196063702137413-53608570309214وثاق للتأمين التكافلى

2885779624344210210354231861344159--28853794824142أروب لتأمينات املمتلكات

146813059291894473724228-5779654885--56865529829311903اسكان للتأمين

1661442629539590245396501362232389--1268-1661441361تكافل- طوكيو مارين جينرال 

102045645563583765111701410604731755973972014-2-204564556346ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

14259214665102552--14807103144----14807103144أكسا للتأمين

69115184-4280--497115184----497115184املتحدة للتأمين

216600827725663211512742222335562200346278886311289566381999274133601210881771386470القطاع الخاص

48475045090447530912754241632771148653169225829475113100669192428081234466127757413417894السوق

صافى العملياتاعادة تامين صادر خارجىاعادة تامين صادر محلى
الشركات

اعادة تامين وارد خارجىاعادة تامين وارد محلىاالكتتاب املباشر

التعويضات املسددة وفقا لفروع التامني

جملة االكتتابات 
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التعويضات املسددة وفقا لفروع التامني
فرع احلريق

بااللف جنيه(1/6/6)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

436303462323499147529197970-3737492986219024393568218219350450991521905مصر للتأمين

436303462323499147529197970-3737492986219024393568218219350450991521905اجمالى القطاع العام

(1705)893581095418196365729126565433---654161095423942قناة السويس للتأمين

107220614074733984486108331792536970828508(130)3980531923املهندس للتأمين

446(236)121924465301349251866----12192446الدلتا للتأمين

AIG396457568----396457568--390006933645635 للتأمين

gig1135522002----113552200256-90891710822104894املجموعة العربية املصرية 

--------------املصرية لضمان الصادرات

2595(569)72681131--66983727--639817273002000الجمعية املصرية للتامين التعاونى

40882680612121433--530028239--52502794849290تشب للتأمين 

87211532308183645386591111037----87211532رويال للتأمين

928092859851570170724024396349961892---9255428598255مصر- اليانز للتأمين 

4837913485791861693928664381175878--4656113461181824بيت التامين املصرى السعودى

--------------بوبا ايجيبت 

43941837037549743841366721774724----439418370املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

278949050-40714539---406145وثاق للتأمين التكافلى

42210017-3148--1102139أروب لتأمينات املمتلكات

52235-146862-1141703--8947251656اسكان للتأمين

134(3)102560344071386--364-102196تكافل- طوكيو مارين جينرال 

101151884350133741109621097694233671677684-2-115188435002ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

137-414---550-----550-أكسا للتأمين

3-----3-----3-املتحدة للتأمين

4688016024802626344761072207149613660902686633388083878535476322164922587القطاع الخاص

8425509011013528684106929022142194712711309328663339244691315871131169178220557السوق

اعادة تامين صادر محلىجملة االكتتابات اعادة تامين وارد خارجى
الشركات

صافى العملياتاعادة تامين صادر خارجىاعادة تامين وارد محلىاالكتتاب املباشر
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التعويضات املسددة وفقا لفروع التامني
فرع البحرى

بااللف جنيه(2/6/6)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

13303634875068566195--4409596512264688196283248163988129682مصر للتأمين

13303634875068566195--4409596512264688196283248163988129682اجمالى القطاع العام

3074118510514535331621547----30741185قناة السويس للتأمين

45477813391610825151030816578--885832املهندس للتأمين

116229392523894281981482569----11622939الدلتا للتأمين

AIG37795549----377955492422475435712801191 للتأمين

gig910015013--436-953615013--77961274317402271املجموعة العربية املصرية 

--------------املصرية لضمان الصادرات

--------------الجمعية املصرية للتامين التعاونى

497410448--4975152----4975152تشب للتأمين 

144492386435685271791510291424----144492386رويال للتأمين

656979034596753875382922353400----65697903مصر- اليانز للتأمين 

151752-9332--663-26بيت التامين املصرى السعودى

--------------بوبا ايجيبت 

85049481076626053610139675----8504948املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

20-20---40-----40-وثاق للتأمين التكافلى

-4-8---12-----12أروب لتأمينات املمتلكات

8561783----8561783----8561783اسكان للتأمين

9781516702683714527238----9781516تكافل- طوكيو مارين جينرال 

10500421771561001228984811163----105004217ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

1427811103--153181----153181أكسا للتأمين

--1---2-----2املتحدة للتأمين

573714864366389077858327494235285286840314341441272812411القطاع الخاص

10146714515533169120518332601223151791065285286853617976316341378606السوق

الشركات
صافى العملياتاعادة تامين صادر خارجىاعادة تامين صادر محلىجملة االكتتابات اعادة تامين وارد خارجىاعادة تامين وارد محلىاالكتتاب املباشر
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التعويضات املسددة وفقا لفروع التامني
فرع الداخلى

بااللف جنيه(3/6/6)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

85838087----85838087--857880866مصر للتأمين

85838087----85838087--857880866اجمالى القطاع العام

13788454472--591560----591560قناة السويس للتأمين

8114033403198405205----811403املهندس للتأمين

272195279195-5593907----559390الدلتا للتأمين

AIG3281300----3281300--24176687534 للتأمين

gig45573586----45573586--3186252813711058املجموعة العربية املصرية 

--------------املصرية لضمان الصادرات

--------------الجمعية املصرية للتامين التعاونى

(1)94(215)--94(216)----94(216)تشب للتأمين 

7656862302452994342367----765686رويال للتأمين

17102814-304-2090281476----20902814مصر- اليانز للتأمين 

72713213411----727بيت التامين املصرى السعودى

--------------بوبا ايجيبت 

10045866834256----10045املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

32120-4411----441وثاق للتأمين التكافلى

--------------أروب لتأمينات املمتلكات

-1-----1-----1اسكان للتأمين

52775837571012----5277تكافل- طوكيو مارين جينرال 

1437146414241421--28612885----28612885ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

--------------أكسا للتأمين

15-----15-----15-املتحدة للتأمين

12510129223302626173589060066770----1251012922القطاع الخاص

2109321008330262617358901459014856--21087210086السوق

صافى العملياتاعادة تامين صادر خارجى اعادة تامين صادر محلىجملة االكتتابات 
الشركات

اعادة تامين وارد خارجىاعادة تامين وارد محلىاالكتتاب املباشر
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التعويضات املسددة وفقا لفروع التامني
فرع أجسام السفن

بااللف جنيه(4/6/6)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

41492344622261447537--448375732778060018489240726410681999مصر للتأمين

41492344622261447537--448375732778060018489240726410681999اجمالى القطاع العام

9595900632194990056618558440----95959006قناة السويس للتأمين

1709(1385)72409529-649411239639---64781123916املهندس للتأمين

(808)4601001299915893161----4601001الدلتا للتأمين

--------------AIG للتأمين

gig45751236----457512366862203647873242143املجموعة العربية املصرية 

--------------املصرية لضمان الصادرات

--------------الجمعية املصرية للتامين التعاونى

--------------تشب للتأمين 

275279----275279----275279رويال للتأمين

--------------مصر- اليانز للتأمين 

174133114-797-332652--2651331-بيت التامين املصرى السعودى

--------------بوبا ايجيبت 

47-282-52-381-----381-املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

160327885287031374113----1603278وثاق للتأمين التكافلى

--------------أروب لتأمينات املمتلكات

80----80--80--اسكان للتأمين

--------------تكافل- طوكيو مارين جينرال 

816-8--1616----1616ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

--------------أكسا للتأمين

--------------املتحدة للتأمين

2054(25)2168829088174239611997023073--21559290861291القطاع الخاص

66396864149096011848924072857941110861742396161463575352258949590السوق

صافى العملياتاعادة تامين صادر خارجىاعادة تامين صادر محلىجملة االكتتابات اعادة تامين وارد خارجىاعادة تامين وارد محلى
الشركات

االكتتاب املباشر
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التعويضات املسددة وفقا لفروع التامني
فرع الطريان

بااللف جنيه(5/6/6)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

3058772973573350474248--1899060660339381371605--320391310945مصر للتأمين

3058772973573350474248--1899060660339381371605--320391310945اجمالى القطاع العام

--------------قناة السويس للتأمين

--------------املهندس للتأمين

--------------الدلتا للتأمين

--------------AIG للتأمين

--------------gigاملجموعة العربية املصرية 

--------------املصرية لضمان الصادرات

--------------الجمعية املصرية للتامين التعاونى

--------------تشب للتأمين 

--------------رويال للتأمين

--------------مصر- اليانز للتأمين 

--------------بيت التامين املصرى السعودى

--------------بوبا ايجيبت 

--------------املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

--------------وثاق للتأمين التكافلى

--------------أروب لتأمينات املمتلكات

104655013--1046563----1046563اسكان للتأمين

--------------تكافل- طوكيو مارين جينرال 

--------------ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

--------------أكسا للتأمين

--------------املتحدة للتأمين

104655013--1046563----1046563القطاع الخاص

3059813039073350474261--1899060660339485378168--320495317508السوق

الشركات
صافى العملياتاعادة تامين صادر خارجىاعادة تامين وارد خارجىاعادة تامين وارد محلىاالكتتاب املباشر اعادة تامين صادر محلىجملة االكتتابات 
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التعويضات املسددة وفقا لفروع التامني
فرع السيارات التكميلى

بااللف جنيه(6/6/6)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

58179515226618413--50755959875354771919835515284618592مصر للتأمين

58179515226618413--50755959875354771919835515284618592اجمالى القطاع العام

1044451244474556831055598758113887----104445124447قناة السويس للتأمين

395544187743448230653506838809----3955441877املهندس للتأمين

5664634747252517(5)480735297534----4807352975الدلتا للتأمين

AIG5375671757----53756717571-32199429432155528814 للتأمين

gig108305117048----108305117048--13871-94434117048املجموعة العربية املصرية 

--------------املصرية لضمان الصادرات

623849----623849----623849الجمعية املصرية للتامين التعاونى

--------------تشب للتأمين 

3098151490----3098151490----3098151490رويال للتأمين

674607254510018350242266385868302----6746072545مصر- اليانز للتأمين 

3845636945710106353834236900----3845636945بيت التامين املصرى السعودى

--------------بوبا ايجيبت 

55122504581860116819--7372367278----7372367278املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

2231025446----2231025446----2231025446وثاق للتأمين التكافلى

597458727638-6501764231----65017642أروب لتأمينات املمتلكات

495314073221917894--2714421967----2714421967اسكان للتأمين

560217273303188730454456916631----560217273تكافل- طوكيو مارين جينرال 

3914523068136834--3072038286----3072038286ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

1716-----1716-----1716-أكسا للتأمين

53011402----53011402----53011402املتحدة للتأمين

658182760943485219121851127727535846632997----658182760943القطاع الخاص

11657421359696547719198351173466137953548521912190912790610510721251410السوق

صافى العملياتاعادة تامين صادر محلىجملة االكتتابات اعادة تامين وارد خارجىاعادة تامين وارد محلىاالكتتاب املباشر
الشركات

اعادة تامين صادر خارجى
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التعويضات املسددة وفقا لفروع التامني
فرع السيارات اإلجباري

بااللف جنيه(7/6/6)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

3286761165193431209243--226298270407--226166270252131156مصر للتأمين

3286761165193431209243--226298270407--226166270252131156اجمالى القطاع العام

49846387--52436548259161----52436548قناة السويس للتأمين

1867226969817686--1156517913----1156517913املهندس للتأمين

562----562----562الدلتا للتأمين

AIG412135----41213566241293621875 للتأمين

gig1613321391----1613321391--68059114932812277املجموعة العربية املصرية 

--------------املصرية لضمان الصادرات

--------------الجمعية املصرية للتامين التعاونى

--------------تشب للتأمين 

6224869029----6224869029----6224869029رويال للتأمين

32075468----32075468----32075468مصر- اليانز للتأمين 

1634883173103424732--4738233049----4738233049بيت التامين املصرى السعودى

--------------بوبا ايجيبت 

239382038379796794--3191827177----3191827177املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

1226911576129578988--2522620563----2522620563وثاق للتأمين التكافلى

58129575-19-583295751----58329575أروب لتأمينات املمتلكات

549774091827312384--2376919793----2376919793اسكان للتأمين

906313262106122276317868012823----906313262تكافل- طوكيو مارين جينرال 

165351759522031--1761122566----1761122566ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

--------------أكسا للتأمين

292102----292102----292102املتحدة للتأمين

2596942685734323076716457912192098210354----259694268573القطاع الخاص

485991538980432307100031119077385528419597--485860538825131156السوق

اعادة تامين صادر محلىجملة االكتتابات 
الشركات

صافى العملياتاعادة تامين صادر خارجىاعادة تامين وارد خارجىاعادة تامين وارد محلىاالكتتاب املباشر
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التعويضات املسددة وفقا لفروع التامني
فرع اهلندسى

بااللف جنيه(8/6/6)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

3310783405509039584499673930831931612925729925829805321278312مصر للتأمين

3310783405509039584499673930831931612925729925829805321278312اجمالى القطاع العام

354952876762897441232911567659145650--3528228439213328قناة السويس للتأمين

9017229828727018945594933024145330660362705200412املهندس للتأمين

35443330421207160322941727--1-35443330الدلتا للتأمين

-AIG806-----806-4-654-148 للتأمين

gig164019257----164019257505-10236546656613791املجموعة العربية املصرية 

--------------املصرية لضمان الصادرات

--------------الجمعية املصرية للتامين التعاونى

15455047526929--20715976--98119735974تشب للتأمين 

17331126418268776378539480----17331126رويال للتأمين

860613351935480771009336272--8255128935146مصر- اليانز للتأمين 

156745316259133927266122--1547443199بيت التامين املصرى السعودى

--------------بوبا ايجيبت 

1548114913945135710445260----15481149املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

9580811-1969294--105789114وثاق للتأمين التكافلى

1255-21312--12823أروب لتأمينات املمتلكات

657458269310--925768--99521826247اسكان للتأمين

1631041131691487613111--904-163137تكافل- طوكيو مارين جينرال 

107213669175270213028354590----107213669ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

--------------أكسا للتأمين

--------------املتحدة للتأمين

79670618663763779518945583622701169329839356119476521817414071القطاع الخاص

112777145271885311753451857438516681523140993868394860441306317138692384السوق

الشركات
صافى العملياتاعادة تامين صادر خارجىاعادة تامين صادر محلىجملة االكتتابات اعادة تامين وارد خارجىاعادة تامين وارد محلىاالكتتاب املباشر
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التعويضات املسددة وفقا لفروع التامني
فرع البرتول

بااللف جنيه(9/6/6)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

55601523304226938168134--205811155846782953191438-5771063559236مصر للتأمين

55601523304226938168134--205811155846782953191438-5771063559236اجمالى القطاع العام

--------------قناة السويس للتأمين

--------------املهندس للتأمين

--------------الدلتا للتأمين

--------------AIG للتأمين

gig384238----384238--2-382238املجموعة العربية املصرية 

--------------املصرية لضمان الصادرات

--------------الجمعية املصرية للتامين التعاونى

-3-2---6---6--تشب للتأمين 

--------------رويال للتأمين

--------------مصر- اليانز للتأمين 

--------------بيت التامين املصرى السعودى

--------------بوبا ايجيبت 

--------------املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

--------------وثاق للتأمين التكافلى

--------------أروب لتأمينات املمتلكات

--------------اسكان للتأمين

--------------تكافل- طوكيو مارين جينرال 

--------------ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

--------------أكسا للتأمين

--------------املتحدة للتأمين

385238-4--389238---3842386القطاع الخاص

55601923304227323168372--205811155846783342191676-5774903583041السوق

صافى العملياتاعادة تامين صادر خارجىاعادة تامين صادر محلىجملة االكتتابات اعادة تامين وارد خارجى
الشركات

اعادة تامين وارد محلىاالكتتاب املباشر
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التعويضات املسددة وفقا لفروع التامني
فرع احلوادث

بااللف جنيه(10/6/6)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

11508790131552144231465591412135263185966149102416962107293419164791مصر للتأمين

11508790131552144231465591412135263185966149102416962107293419164791اجمالى القطاع العام

10339847534559761193592346481--37-103398438قناة السويس للتأمين

72249159821011186709509171144--15261852املهندس للتأمين

14031876654013559381522--121-14031755الدلتا للتأمين

AIG1283823755----1283823755172512004755853708 للتأمين

gig383713526----383713526--1460954623773980املجموعة العربية املصرية 

296416296416--592831----592831املصرية لضمان الصادرات

871391801092913481--1964222661---1964222661الجمعية املصرية للتامين التعاونى

38439141190333--50331247---372712471306تشب للتأمين 

2389363711592231320513615----23893637رويال للتأمين

1829217048825630544229481202613471----1829217048مصر- اليانز للتأمين 

857789132227170616617--815786423بيت التامين املصرى السعودى

--------------بوبا ايجيبت 

1063218808969976411000828958701--1009118503541306املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

256245172262-346850740---468504وثاق للتأمين التكافلى

5283308183--313467----313467أروب لتأمينات املمتلكات

178751228451458--46321970----46321970اسكان للتأمين

15433183746174101120----154331تكافل- طوكيو مارين جينرال 

76439431354446--21184389----21184389ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

322-101---423-----423-أكسا للتأمين

--------------املتحدة للتأمين

9317812212418894677225195138122842152084539785617375383360260القطاع الخاص

20826521225574104889147279166323040130880816699478148182809147252225051السوق

الشركات
صافى العملياتاعادة تامين صادر خارجىاعادة تامين صادر محلىجملة االكتتابات اعادة تامين وارد خارجىاعادة تامين وارد محلىاالكتتاب املباشر
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التعويضات املسددة وفقا لفروع التامني
فرع الطىب

بااللف جنيه(11/6/6)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

104112101145342424398495-()43082046825611810381559730346446535499640مصر للتأمين

104112101145342424398495-()43082046825611810381559730346446535499640اجمالى القطاع العام

506575833416302813723104753530547832----5065758334قناة السويس للتأمين

62181389845144632--1073218530----1073218530املهندس للتأمين

15800368091582721130--3162757940----3162757940الدلتا للتأمين

--------------AIG للتأمين

gig394314130----394314130--2788983711554293املجموعة العربية املصرية 

--------------املصرية لضمان الصادرات

1464114----1464114----1464114الجمعية املصرية للتامين التعاونى

--------------تشب للتأمين 

11972263692689624045261331547576814----1197226369رويال للتأمين

174683946975715131264724558406413399----1746839469مصر- اليانز للتأمين 

250262936620622937539468191757019611----2502629366بيت التامين املصرى السعودى

162912235916133289164008--296201399924----296201399924بوبا ايجيبت 

133194----133194----133194املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

3449443314792503--49296936----49296936وثاق للتأمين التكافلى

957834911661626750--1619561661----1619561661أروب لتأمينات املمتلكات

188170150---170338----170338اسكان للتأمين

31060501902519--5008569----5008569تكافل- طوكيو مارين جينرال 

183132648861638829--2447735317----2447735317ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

14654100274----14654100274----14654100274أكسا للتأمين

1321662-4278--44101662----44101662املتحدة للتأمين

514556859128713810718259936423695247482424715----514556859128القطاع الخاص

9453761327383118103815597303469610921358767713710718364048524839589906823210السوق

الشركات
صافى العملياتاعادة تامين صادر خارجىاعادة تامين صادر محلىجملة االكتتابات اعادة تامين وارد خارجىاعادة تامين وارد محلىاالكتتاب املباشر
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بااللف جنيه(7/6)جدول 
اجمالى
ممتلكات

2017298621965128086573273109455987532702528340535592901314682562317881
201637374944095857844837320391507559226166331075771061150874308202681496

2017298621965128086573273109455987532702528340535592901314682562317881
201637374944095857844837320391507559226166331075771061150874308202681496

20171095411855609006-124447654828439-843858334247912
20166541630745919595-104445524335282-1033950657284642
20173192383240311239-41877179132298-185218530126867
2016398058858116478-39554115659017-152610732120373
2017244629393901001-5297523330-175557940122777
201612191162559460-48073563544-14033162788102
2017756855491300--71757135--23755-110065
2016396453779328--53756412806-12838-111563
2017220021501335861236-1170482139192572381352614130217428
201611355910045574575-108305161331640138438373943178590
2017---------831-831
2016---------592-592
20171727----849---2266111425350
20166398----623---19642146428128
20172794815294----1-1247-29443
201652504975(216)----98-3727-13833
2017115322386686279-51490690291126-363726369166533
201687214449765275-30981622481733-238911972125684
20172859879032814--7254554681289-1704839469175135
20169255465692090--6746032078255-1829217468215896
201713461-272651-3694533049443-78629366116728
201646561267--38456473821547-81525026159821
2017----------399924399924
2016----------296201296201
20178370494845381-67278271771149-18503194128043
201643941850100--73723319181548-10091133162305
201714540413278-254462056378-504693657030
2016406-4160-2231025226105-468492953608
201710----76429575128-4676166179482
2016112---65015832-3131619528853
2017471783--65632196719793521-197033852982
2016898561-104271442376999-463217056865
2017196151677--1727313262137-331856941361
201610297852--56029063163-15450016614
20174350024217288516-382862256613669-438935317556346
201611518810500286116-30720176111072-211824477204564
2017550181---1716---423100274103144
2016-153--------1465414807
20173-15--114022102---166215184
2016-2---53029---44104971

20176024804864312922290866563760943268573618662381221248591282772566
201646880157371125102155910465818225969479670384931785145562166008

2017901101145155210088641431750813596965388251452713583021225513273835090447
2016842550101467210876639632049511657424858601127775774902082659453764847504

قناة السويس للتأمين

داخلىبحرىحريق

قطاع االعمال العام

مصر للتأمين

السنوات

املهندس للتأمين

الدلتا للتأمين

التعويضات املباشرة

سفن طبىحوادثبترولاجبارىالشركات طيران

الجمعية املصرية للتأمين التعاونى

املجموعة العربية املصرية

تكميلى

مصر - تشب للتأمين 

هندس ى

اجمالى السوق

بيت التأمين املصرى السعودى

وثاق للتأمين التكافلى

AIGللتأمين 

القطاع الخاص

املصرية لضمان الصادرات

اسكان للتأمين

طوكيو مارين جينرال تكافل

رويال للتأمين

مصر- اليانز للتأمين 

أروب لتأمينات املمتلكات

بوبا ايجيبت

املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

أكسا للتأمين

املتحدة للتأمين

ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 
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%(7/6)جدول 
اجمالى
ممتلكات

201733.166.538.566.397.944.050.257.499.342.535.345.5
201644.443.540.767.5100.043.546.529.499.955.345.655.3

201733.166.538.566.397.944.050.257.499.342.535.345.5
201644.443.540.767.5100.043.546.529.499.955.345.655.3

20171.20.82.710.4-9.21.219.6-4.04.44.9
20167.83.02.814.5-9.01.131.3-5.05.45.9
20173.50.61.913.0-3.13.31.6-0.91.42.5
20164.70.93.89.8-3.42.48.0-0.71.12.5
20170.32.01.91.2-3.90.02.3-0.84.42.4
20160.11.12.60.7-4.10.03.1-0.73.31.8
20170.83.86.2--5.30.0--11.2-2.2
20164.73.71.6--4.60.10.7-6.2-2.3
20172.410.317.11.4-8.64.06.40.76.41.14.3
20161.39.021.66.9-9.33.314.50.11.80.43.7
2017---------0.4-0.0
2016---------0.3-0.0
20170.2----0.1---10.70.00.5
20160.8----0.1---9.40.20.6
20173.10.10.4----0.0-0.6-0.6
20160.64.9(1.0)----0.1-1.8-0.3
20171.31.63.30.3-3.812.80.8-1.72.03.3
20160.114.23.60.4-2.712.81.5-1.11.32.6
20173.25.413.4--5.31.00.9-8.03.03.4
201611.06.59.9--5.80.77.3-8.81.84.5
20171.5-0.13.1-2.76.10.3-0.42.22.3
20165.50.00.0--3.39.81.4-0.42.63.3
2017----------30.17.9
2016----------31.36.1
20170.93.40.20.4-4.95.00.8-8.70.02.5
20165.20.80.5--6.36.61.4-4.80.03.3
20170.00.00.23.8-1.93.80.1-0.20.51.1
20160.0-0.00.2-1.95.20.1-0.20.51.1
20170.0----0.61.80.1-0.24.61.6
20160.00.0---0.61.20.0-0.21.70.6
20170.01.2--2.11.63.70.4-0.90.01.0
20160.00.80.0-0.02.34.90.1-2.20.01.2
20170.01.00.4--1.32.50.1-0.20.60.8
20160.01.00.2--0.51.90.1-0.10.10.3
201748.32.913.70.0-2.84.29.4-2.12.710.9
201613.710.313.60.0-2.63.61.0-1.02.64.2
20170.10.1---0.1---0.27.62.0
2016-0.2--------1.60.3
20170.0-0.1--0.80.4---0.10.3
2016-0.0---0.00.0---0.50.1

201766.933.561.533.72.156.049.842.60.757.564.754.5
201655.656.559.332.50.056.553.570.60.144.754.444.7

2017100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
2016100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

رويال للتأمين

مصر- اليانز للتأمين 

بيت التأمين املصرى السعودى

مصر - تشب للتأمين 

اجمالى السوق

بوبا ايجيبت

املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

وثاق للتأمين التكافلى

أروب لتأمينات املمتلكات

حوادث

قطاع االعمال العام

قناة السويس للتأمين

االهمية النسبية للتعويضات املباشرة   

طبىبترولهندس ىاجبارى تكميلىطيران بحرىحريق

الجمعية املصرية للتأمين التعاونى

سفنداخلى الشركات

املهندس للتأمين

الدلتا للتأمين

AIGللتأمين 

مصر للتأمين

السنوات

املصرية لضمان الصادرات

املجموعة العربية املصرية

القطاع الخاص

اسكان للتأمين

طوكيو مارين جينرال تكافل

أكسا للتأمين

املتحدة للتأمين

ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 
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إمجاىل الفروع
بااللف جنيه(8/6)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

6180408763838121509723121879234015772137187846944681156239890461926823334786652047846009899مصر للتأمين

6180408763838121509723121879234015772137187846944681156239890461926823334786652047846009899اجمالى القطاع العام

26549332299249378548141326571772898345790889--2648303205366632456قناة السويس للتأمين

12385312099547481324489617951294971360347348345162942662555920766328املهندس للتأمين

9587091202197911953923876214615220350202--948519018810191014الدلتا للتأمين

AIG1374351909392417709811-139864198037913711725947891309963593755315 للتأمين

gig187361278483444576--187806279059374966759084017018293217102202املجموعة العربية املصرية 

150727307902733--22975463----22975463املصرية لضمان الصادرات

8387341558490679412--93293113567--2371-93293111196الجمعية املصرية للتامين التعاونى

766535067516641385667304011082599180-6571942785759278903342تشب للتأمين 

156988209416585986881353119671137598181056----156988209416رويال للتأمين

206350278278178292481624442322442330351737900431069807512539188448135019مصر- اليانز للتأمين 

1390341549826335210656805595807589493295--138502154487531495بيت التامين املصرى السعودى

53970684535397067418--107940135872----107940135872بوبا ايجيبت 

1818073084868401173987561315658397793134504--17983530613519722350املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

620627864725754951734597435214263953--6190978274153373وثاق للتأمين التكافلى

223798123392914626096()5294438437----5294438437أروب لتأمينات املمتلكات

11440204163448231785--4592152201--45309505166121685اسكان للتأمين

50311836093395345716024362593089343893--278-5031183331تكافل- طوكيو مارين جينرال 

254422417826663451441716013270327618785650---2533044178261118ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

622235771961651935--2023975511---17119755113120أكسا للتأمين

470417622-2436--713917622----713917622املتحدة للتأمين

22472903006290422206464644932218229400330731541621671824411012986150222411188501388488القطاع الخاص

84276991064467125731729586379683315794319481849125199652184062714872939809485009063236347398387السوق

خمصص التعويضات حتت التسوية لفروع التأمني 

الشركات
صافى العملياتاعادة تامين صادر خارجىاعادة تامين صادر محلىجملة االكتتابات اعادة تامين وارد خارجىاعادة تامين وارد محلىاالكتتاب املباشر



176

خمصص التعويضات حتت التسوية لفروع التأمني 
فرع احلريق

بااللف جنيه(1/8/6)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

68500358573823930255191738523242248827859354812423270721194379612041741079مصر للتأمين

68500358573823930255191738523242248827859354812423270721194379612041741079اجمالى القطاع العام

205963086213861252150562282841536782--20510307768686قناة السويس للتأمين

369622184929061167659912034046634727648437360892830037295991املهندس للتأمين

50634692531824342137571111110--4063369210001000الدلتا للتأمين

AIG405325154313662716--418985425975488884293723847949796896 للتأمين

gig2981016772207234--3001717005223229235831143162105345املجموعة العربية املصرية 

--------------املصرية لضمان الصادرات

1080413525----1080413525--2371-1080411154الجمعية املصرية للتامين التعاونى

440401196932853007-4829014977965--470331396412561013تشب للتأمين 

103557713217513356289349718912880----103557713رويال للتأمين

7139846373189671214487534063936794521--70731451346671240مصر- اليانز للتأمين 

172501601221181140911423010411781--171421592210790بيت التامين املصرى السعودى

--------------بوبا ايجيبت 

386385320135504943319484448631403772----3863853201املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

34122682762103234-23723337----23723337وثاق للتأمين التكافلى

382201119422--4012433----4012433أروب لتأمينات املمتلكات

451914232653--2772568--962525181.543اسكان للتأمين

13136803331489154566576--218-1313461تكافل- طوكيو مارين جينرال 

1476992174405538486514017421052119862054----147699217440ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

66774031499---4038176---2608176142.9أكسا للتأمين

166370-7--172370----172370املتحدة للتأمين

478893506461791920685599120348741152834943982244723964354439574699559919القطاع الخاص

116389610921993185046204174451325427137019614638304400524495667156638336659036800999السوق

اعادة تامين صادر محلىجملة االكتتابات 
الشركات

صافى العملياتاعادة تامين صادر خارجىاعادة تامين وارد خارجىاعادة تامين وارد محلىاالكتتاب املباشر
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خمصص التعويضات حتت التسوية لفروع التأمني 
فرع البحرى

بااللف جنيه(2/8/6)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

18182242303433004384976532896763280154558293325036744058470192147189180298707مصر للتأمين

18182242303433004384976532896763280154558293325036744058470192147189180298707اجمالى القطاع العام

548271856647492678335621403080--52646735219450قناة السويس للتأمين

11695826019139414929812036895147612238394656733286146املهندس للتأمين

2997340471961016242109654685----29973404الدلتا للتأمين

AIG1469922680----14699226801306258683741040650199687 للتأمين

gig130446235----1304462351310706424223241992املجموعة العربية املصرية 

--------------املصرية لضمان الصادرات

44----44----44الجمعية املصرية للتامين التعاونى

4888568277110--7648679----7648679تشب للتأمين 

5509134291892412032348768383540----550913429رويال للتأمين

11479228065909665111612120238881548333463781143741949117مصر- اليانز للتأمين 

11922063101-1863214----186321بيت التامين املصرى السعودى

--------------بوبا ايجيبت 

2131376018732516852925259509----21313760املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

27302728--5358----5358وثاق للتأمين التكافلى

10925224286616----10925أروب لتأمينات املمتلكات

206505----206505----206505اسكان للتأمين

8713301611914627955285845671115----871330161تكافل- طوكيو مارين جينرال 

341362961707882--51207178----51207178ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

6222835432171--6655007----6655007أكسا للتأمين

1143----1143----1143املتحدة للتأمين

826491392891000181020041483849141513112871442751291903532127136733القطاع الخاص

264472562322340044030665528971773640046998064379081866109762282500210452335440السوق

الشركات
صافى العملياتاعادة تامين صادر خارجىاعادة تامين صادر محلىجملة االكتتابات اعادة تامين وارد خارجىاعادة تامين وارد محلىاالكتتاب املباشر



178

خمصص التعويضات حتت التسوية لفروع التأمني 
فرع النقل الداخلى

بااللف جنيه(3/8/6)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

56057109741----56057109741--553161086207421121مصر للتأمين

56057109741----56057109741--553161086207421121اجمالى القطاع العام

944312213360909251--94231022قناة السويس للتأمين

1500191732124489071021998----15001917املهندس للتأمين

3987314227189359167346----398731الدلتا للتأمين

AIG248249----248249--107126141123 للتأمين

gig33071816----33071816--222812451079571املجموعة العربية املصرية 

--------------املصرية لضمان الصادرات

645112512142622--18593747----18593747الجمعية املصرية للتامين التعاونى

1832761--4564----4564تشب للتأمين 

573108919331733066849104----5731089رويال للتأمين

55885762236922554735730--5588576111مصر- اليانز للتأمين 

10742431101219-2302462127----2302462بيت التامين املصرى السعودى

--------------بوبا ايجيبت 

16826913251132224222----168269املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

4276334--45110----45110وثاق للتأمين التكافلى

205397308609--5131006----5131006أروب لتأمينات املمتلكات

55-----55-----55-اسكان للتأمين

28316263547224536241043----2831626تكافل- طوكيو مارين جينرال 

1961124920761420--40372669----40372669ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

341751---1785----1785أكسا للتأمين

13-----13-----13-املتحدة للتأمين

2182821981465435771172741365214272--218252197833القطاع الخاص

778851317214654357711727469709124013--771411305987451124السوق

صافى العملياتاعادة تامين صادر خارجى اعادة تامين صادر محلىجملة االكتتابات 
الشركات

اعادة تامين وارد خارجىاعادة تامين وارد محلىاالكتتاب املباشر
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خمصص التعويضات حتت التسوية لفروع التأمني 
فرع أجسام السفن

بااللف جنيه(4/8/6)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

10591214730237763569733103350603174708254878586595695303756493115806188816مصر للتأمين

10591214730237763569733103350603174708254878586595695303756493115806188816اجمالى القطاع العام

3213449373956712221209653414916023003--320344927710096قناة السويس للتأمين

37287208069714582071464416--36896814040املهندس للتأمين

803343865514186123882418131107----80334386الدلتا للتأمين

AIG99----99335511 للتأمين

gig26552479----265524795805461868184620786املجموعة العربية املصرية 

--------------املصرية لضمان الصادرات

--------------الجمعية املصرية للتامين التعاونى

--------------تشب للتأمين 

-315-----315-----315رويال للتأمين

2002240775620312892110352220127845682--178843641521374360مصر- اليانز للتأمين 

6613124823244011119427853--21-66131227بيت التامين املصرى السعودى

--------------بوبا ايجيبت 

22923902220920218845297----2292390املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

100()2619-181-2900-----2900وثاق للتأمين التكافلى

--------------أروب لتأمينات املمتلكات

200-----200-----200-اسكان للتأمين

--------------تكافل- طوكيو مارين جينرال 

214214210221--424435----424435ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

--------------أكسا للتأمين

--------------املتحدة للتأمين

7706310201325199278304476664117709810066--747859749722774516القطاع الخاص

18069724479940041614893103350603251770356891310643739997803120610122904198882السوق

صافى العملياتاعادة تامين صادر خارجىاعادة تامين صادر محلىجملة االكتتابات اعادة تامين وارد خارجىاعادة تامين وارد محلى
الشركات

االكتتاب املباشر
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خمصص التعويضات حتت التسوية لفروع التأمني 
فرع الطريان

بااللف جنيه(5/8/6)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

136635229601120134324504021431369529202027868248281422398-10647082220802مصر للتأمين

136635229601120134324504021431369529202027868248281422398-10647082220802اجمالى القطاع العام

--------------قناة السويس للتأمين

--------------املهندس للتأمين

- - ------------الدلتا للتأمين

--------------AIG للتأمين

gig920611783----920611783--894711415260368املجموعة العربية املصرية 

--------------املصرية لضمان الصادرات

--------------الجمعية املصرية للتامين التعاونى

--------------تشب للتأمين 

--------------رويال للتأمين

--------------مصر- اليانز للتأمين 

--------------بيت التامين املصرى السعودى

--------------بوبا ايجيبت 

--------------املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

--------------وثاق للتأمين التكافلى

--------------أروب لتأمينات املمتلكات

5-2606---2611-----2611-اسكان للتأمين

--------------تكافل- طوكيو مارين جينرال 

--------------ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

--------------أكسا للتأمين

--------------املتحدة للتأمين

894714020260373--920614394----920614394القطاع الخاص

136635229601121055024647961431369618662041889248540422771-10739142235195السوق

الشركات
صافى العملياتاعادة تامين صادر خارجىاعادة تامين وارد خارجىاعادة تامين وارد محلىاالكتتاب املباشر اعادة تامين صادر محلىجملة االكتتابات 
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خمصص التعويضات حتت التسوية لفروع التأمني 
فرع السيارات التكميلى

بااللف جنيه(6/8/6)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

8801810265584271476--246625233264387240491596835973266465273286مصر للتأمين

8801810265584271476--246625233264387240491596835973266465273286اجمالى القطاع العام

352823761811773189582755028659----3528237618قناة السويس للتأمين

27335301911215165764422566723735----2733530191املهندس للتأمين

2166826296111166110702099725216----2166826296الدلتا للتأمين

AIG2416334666----2416334666101013789154561036419200 للتأمين

gig4386144368----43861443682233-4382744367املجموعة العربية املصرية 

--------------املصرية لضمان الصادرات

101965175----101965175----101965175الجمعية املصرية للتامين التعاونى

--------------تشب للتأمين 

1619629545----1619629545----1619629545رويال للتأمين

186602417117178181621411682821852----1866024171مصر- اليانز للتأمين 

1471409814007---1409814154----1409814154بيت التامين املصرى السعودى

--------------بوبا ايجيبت 

3860034026----3860034026----3860034026املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

1172616189----1172616189----1172616189وثاق للتأمين التكافلى

40034871-22-(2)40234871----40234871أروب لتأمينات املمتلكات

4317375159672395--102846146----102846146اسكان للتأمين

645111122613876201125356378992----645111122تكافل- طوكيو مارين جينرال 

144041652106424175--2250428340----2250428340ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

31819----31819----31819أكسا للتأمين

14967355----14967355----14967355املتحدة للتأمين

30654535605366310923166543383274217311577----306545356053القطاع الخاص

55317058931738724049159683597357301062933966310923254545194539801583053السوق

الشركات
صافى العملياتاعادة تامين صادر خارجىاعادة تامين صادر محلىجملة االكتتابات اعادة تامين وارد خارجىاعادة تامين وارد محلىاالكتتاب املباشر
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خمصص التعويضات حتت التسوية لفروع التأمني 
فرع السيارات االجبارى

بااللف جنيه(7/8/6)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

676764595625199572397690--25876332443645--2578584243922990494416مصر للتأمين

676764595625199572397690--25876332443645--2578584243922990494416اجمالى القطاع العام

75766110--79196215343105----79196215قناة السويس للتأمين

226076757995-7680102565----768010256املهندس للتأمين

23524755230243----235247الدلتا للتأمين

AIG14491396----14491396207203505478737715 للتأمين

gig1779920780----1779920780--653783161126212465املجموعة العربية املصرية 

--------------املصرية لضمان الصادرات

--------------الجمعية املصرية للتامين التعاونى

--------------تشب للتأمين 

103136129909----103136129909----103136129909رويال للتأمين

830510075-28--833210075----833210075مصر- اليانز للتأمين 

29551296374185456895--7140586532----7140586532بيت التامين املصرى السعودى

--------------بوبا ايجيبت 

3069936118----3069936118----3069936118املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

3634538915()---3634538915----3634538915وثاق للتأمين التكافلى

903515229----903515229----903515229أروب لتأمينات املمتلكات

6340103312438321894--3072332226----3072332226اسكان للتأمين

2307929747524079636792206428662----2307929747تكافل- طوكيو مارين جينرال 

2081170113875249655--4083366667----4083366667ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

--------------أكسا للتأمين

25666398----25666398----25666398املتحدة للتأمين

3912364907086077154601068717344619421276----391236490708القطاع الخاص

2978869293435460771511368611467328645762818966--2969820292993890494416السوق

اعادة تامين صادر محلىجملة االكتتابات 
الشركات

صافى العملياتاعادة تامين صادر خارجىاعادة تامين وارد خارجىاعادة تامين وارد محلىاالكتتاب املباشر
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خمصص التعويضات حتت التسوية لفروع التأمني 
فرع اهلندسى

بااللف جنيه(8/8/6)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

487527842028197232405612443422019563168410862804801297406019691764220864394219مصر للتأمين

487527842028197232405612443422019563168410862804801297406019691764220864394219اجمالى القطاع العام

657759227329979334622835948030743710781--65670906031051669قناة السويس للتأمين

113109881750463414686591393216953426-1034617055642336املهندس للتأمين

1426415946318239554222452568617466--14245159321914الدلتا للتأمين

AIG3767443282-11-3860443230735664113265312 للتأمين

gig27680126203108102--277881263051719319819599109115647013993املجموعة العربية املصرية 

--------------املصرية لضمان الصادرات

--------------الجمعية املصرية للتامين التعاونى

1646111045686138213127660426493059-69024305622667403333تشب للتأمين 

16395406449146776120384291902----16395406رويال للتأمين

5112875250708659621411024317552360676203906619627313736مصر- اليانز للتأمين 

2786554951652720614083209938--25085303278246بيت التامين املصرى السعودى

--------------بوبا ايجيبت 

8325150608111471730113243214346----832515060املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

441779422394461018823118140214--43117616106326وثاق للتأمين التكافلى

26232723260527121811----26232723أروب لتأمينات املمتلكات

5051381228530--7341911--5555211781390اسكان للتأمين

520810259161574089701204167--60-5208965تكافل- طوكيو مارين جينرال 

9150783238567336762869592037---8032783231118ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

745833221647---33229105---34791052975أكسا للتأمين

5137----5137----5137املتحدة للتأمين

1672753924441690719541340625418758941223945777580011079783035363383450702القطاع الخاص

6548021234472366304359712784022045081927314985195057858298513997995300254698444921السوق

الشركات
صافى العملياتاعادة تامين صادر خارجىاعادة تامين صادر محلىجملة االكتتابات اعادة تامين وارد خارجىاعادة تامين وارد محلىاالكتتاب املباشر
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خمصص التعويضات حتت التسوية لفروع التأمني 
فرع البرتول

بااللف جنيه(9/8/6)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

5224382559426299637685-221239578830478543720244--257304141414مصر للتأمين

5224382559426299637685-221239578830478543720244--257304141414اجمالى القطاع العام

--------------قناة السويس للتأمين

--------------املهندس للتأمين

--------------الدلتا للتأمين

--------------AIG للتأمين

gig289----289----289املجموعة العربية املصرية 

--------------املصرية لضمان الصادرات

--------------الجمعية املصرية للتامين التعاونى

97115----97115--97115--تشب للتأمين 

--------------رويال للتأمين

--------------مصر- اليانز للتأمين 

--------------بيت التامين املصرى السعودى

--------------بوبا ايجيبت 

--------------املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

--------------وثاق للتأمين التكافلى

--------------أروب لتأمينات املمتلكات

--------------اسكان للتأمين

--------------تكافل- طوكيو مارين جينرال 

--------------ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

--------------أكسا للتأمين

--------------املتحدة للتأمين

387116----387116--28997115القطاع الخاص

5224382559426686637801-25759314141497115221239578830478929720359السوق

صافى العمليات
الشركات

اعادة تامين صادر خارجىاعادة تامين صادر محلىجملة االكتتابات اعادة تامين وارد خارجىاعادة تامين وارد محلىاالكتتاب املباشر
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خمصص التعويضات حتت التسوية لفروع التأمني 
فرع احلوادث

بااللف جنيه(10/8/6)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

4946384753198663976214206813967160195859120412903115826485654824524198524797مصر للتأمين

4946384753198663976214206813967160195859120412903115826485654824524198524797اجمالى القطاع العام

90163933267261685557279588222562327649--9001293173151153قناة السويس للتأمين

212932733896979814818122411283184515068176110531378416759املهندس للتأمين

2538426677979312250212019321347112494----2538426677الدلتا للتأمين

AIG52568759649704382--5353780347333239072619331443318381 للتأمين

gig3399037598130241--34120378391212270013335154741957319665املجموعة العربية املصرية 

150727307902733--22975463----22975463املصرية لضمان الصادرات

7742330305214245924--5988478954----5988478954الجمعية املصرية للتامين التعاونى

109961579514390581296519242828-109751577412229تشب للتأمين 

152421610815236112017041397014368----1524216108رويال للتأمين

59184114754936495901311666867912451071921752519515363434197270642مصر- اليانز للتأمين 

18577216889021578466764911300813620--1843121549145139بيت التامين املصرى السعودى

--------------بوبا ايجيبت 

6299916350838181042534363938242481759259--6102716115819722350املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

38527830463149--34323427--338433794848وثاق للتأمين التكافلى

1763415491--230432----230432أروب لتأمينات املمتلكات

14739133084914--34555305--32025052252252اسكان للتأمين

45065229125513611147123621042633----45065229تكافل- طوكيو مارين جينرال 

1763797882402799921635774763152----176379788ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

65722593794---25910367---257103672أكسا للتأمين

29-4--69----69املتحدة للتأمين

47951070876714015179752883474938137270893232353550209733351476251757322063القطاع الخاص

9741481184086100654941892096940018109577113182934522665132274589406300775955846860السوق

الشركات
صافى العملياتاعادة تامين صادر خارجىجملة االكتتابات اعادة تامين وارد خارجىاعادة تامين وارد محلىاالكتتاب املباشر اعادة تامين صادر محلى
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خمصص التعويضات حتت التسوية لفروع التأمني 
فرع الطىب

بااللف جنيه(11/8/6)جدول 

2016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/20162016/20152017/2016

652651523292--2297021629375375317113532651523357مصر للتأمين

652651523292--2297021629375375317113532651523357اجمالى القطاع العام

71985829176168555108664664575----71985829قناة السويس للتأمين

25092587844862--33533449----33533449املهندس للتأمين

9246528685813536--178268822----178268822الدلتا للتأمين

--------------AIG للتأمين

gig572010449----572010449--4004709817163351املجموعة العربية املصرية 

--------------املصرية لضمان الصادرات

1054612162----1054612162----1054612162الجمعية املصرية للتامين التعاونى

--------------تشب للتأمين 

4024621799814131797299712281807----40246217رويال للتأمين

9380104103453376552641024823663----938010410مصر- اليانز للتأمين 

1229333642435680-58169016344----58169016بيت التامين املصرى السعودى

53970684535397067418--107940135872----107940135872بوبا ايجيبت 

18153----18153----18153املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

12134806525191--7738671----7738671وثاق للتأمين التكافلى

203676870156444847--3601111716----3601111716أروب لتأمينات املمتلكات

8542157633--242676----242676اسكان للتأمين

52928142281206--7574020----7574020تكافل- طوكيو مارين جينرال 

5061493219582056--70196988----70196988ممتلكات- أورينت للتأمين التكافلى 

1557040952----1557040952----1557040952أكسا للتأمين

4593297-2425--28843297----28843297املتحدة للتأمين

23507627870018641919108451115391124761161391----235076278700القطاع الخاص

2580463003293753753171135326159130205718641919108451115456151276184683السوق

جملة االكتتابات اعادة تامين وارد خارجىاعادة تامين وارد محلى
الشركات

صافى العملياتاعادة تامين صادر خارجىاعادة تامين صادر محلىاالكتتاب املباشر
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(9/6)جدول 
2013/20122014/20132015/20142016/20152017/2016

%%%%%
45.250.657.761.463.4معدل االحتفاظ

16.117.317.517.016.9معدل عموالت اعادة التامين الصادر 
9.610.510.711.39.2معدل املصروفات العمومية واالدارية 

15.816.517.920.020.1معدل العموالت وتكاليف االنتاج 
79.757.659.044.241.6معدل الخسائر 

46.250.955.357.850.2معدل االحتفاظ
27.025.526.223.621.8معدل عموالت اعادة التامين الصادر 
16.917.118.015.313.6معدل املصروفات العمومية واالدارية 

19.719.525.223.522.2معدل العموالت وتكاليف االنتاج 
54.249.745.848.250.8معدل الخسائر 

60.261.360.258.559.0معدل االحتفاظ
30.730.532.032.724.5معدل عموالت اعادة التامين الصادر 
12.013.215.217.413.0معدل املصروفات العمومية واالدارية 

28.727.927.326.329.7معدل العموالت وتكاليف االنتاج 
66.962.655.840.345.4معدل الخسائر 

58.960.161.161.964.4معدل االحتفاظ
21.817.227.929.231.6معدل عموالت اعادة التامين الصادر 
11.014.917.014.915.4معدل املصروفات العمومية واالدارية 

23.321.122.922.024.6معدل العموالت وتكاليف االنتاج 
56.558.147.752.349.2معدل الخسائر 

53.554.627.723.642.7معدل االحتفاظ
23.626.133.638.135.6معدل عموالت اعادة التامين الصادر 
17.317.019.116.823.4معدل املصروفات العمومية واالدارية 

19.621.720.222.221.2معدل العموالت وتكاليف االنتاج 
45.139.949.937.650.6معدل الخسائر 

AIGللتأمين 

املعدالت اخلاصة بشركات التأمني خالل السنوات اخلمس االخرية

البيان

قناة السويس للتأمين

مصر للتأمين

املهندس للتأمين

الدلتا للتأمين
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(9/6)جدول 
2013/20122014/20132015/20142016/20152017/2016

%%%%%

املعدالت اخلاصة بشركات التأمني خالل السنوات اخلمس االخرية

البيان

46.850.751.448.440.9معدل االحتفاظ
27.230.729.830.527.2معدل عموالت اعادة التامين الصادر 
8.28.89.39.48.4معدل املصروفات العمومية واالدارية 

19.017.818.717.816.6معدل العموالت وتكاليف االنتاج 
57.653.749.154.656.2معدل الخسائر 

50.550.550.550.150.0معدل االحتفاظ
29.863.439.043.547.0معدل عموالت اعادة التامين الصادر 
69.566.467.376.850.7معدل املصروفات العمومية واالدارية 

0.0----معدل العموالت وتكاليف االنتاج 
58.010.01.129.6174.8معدل الخسائر 

38.848.845.844.741.8معدل االحتفاظ
65.332.831.732.456.3معدل عموالت اعادة التامين الصادر 
42.436.839.022.619.5معدل املصروفات العمومية واالدارية 

0.70.50.81.15.1معدل العموالت وتكاليف االنتاج 
153.844.3140.161.517.7معدل الخسائر 

28.736.229.025.316.1معدل االحتفاظ
25.125.823.116.78.7معدل عموالت اعادة التامين الصادر 
8.78.89.910.611.5معدل املصروفات العمومية واالدارية 

27.226.623.018.04.7معدل العموالت وتكاليف االنتاج 
25.833.319.318.53.0معدل الخسائر 

65.368.170.473.569.9معدل االحتفاظ
22.323.923.929.827.2معدل عموالت اعادة التامين الصادر 
14.715.319.018.018.1معدل املصروفات العمومية واالدارية 

15.312.713.315.516.8معدل العموالت وتكاليف االنتاج 
62.263.454.355.162.3معدل الخسائر 

53.958.862.056.459.7معدل االحتفاظ
16.216.217.015.114.7معدل عموالت اعادة التامين الصادر 
12.513.417.716.212.7معدل املصروفات العمومية واالدارية 

20.519.918.418.618.6معدل العموالت وتكاليف االنتاج 
51.251.350.448.646.9معدل الخسائر 

62.467.176.782.373.5معدل االحتفاظ
31.127.828.530.224.2معدل عموالت اعادة التامين الصادر 
5.16.46.26.38.5معدل املصروفات العمومية واالدارية 

20.522.724.925.025.8معدل العموالت وتكاليف االنتاج 
60.763.549.756.562.5معدل الخسائر 

رويال للتأمين

مصر- اليانز للتأمين 

بيت التامين املصرى السعودى

gigاملجموعة العربية املصرية 

املصرية لضمان الصادرات

الجمعية املصريةالتامين التعاونى

مصر- تشب للتأمين 
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(9/6)جدول 
2013/20122014/20132015/20142016/20152017/2016

%%%%%

املعدالت اخلاصة بشركات التأمني خالل السنوات اخلمس االخرية

البيان

50.050.048.441.237.3معدل االحتفاظ
29.230.329.526.928.7معدل عموالت اعادة التامين الصادر 
5.65.74.85.85.8معدل املصروفات العمومية واالدارية 

24.822.221.419.718.8معدل العموالت وتكاليف االنتاج 
69.160.453.554.840.9معدل الخسائر 

22.922.622.932.839.2معدل االحتفاظ
20.825.221.027.222.6معدل عموالت اعادة التامين الصادر 
4.54.74.66.66.5معدل املصروفات العمومية واالدارية 

18.217.316.320.218.7معدل العموالت وتكاليف االنتاج 
32.861.947.544.150.3معدل الخسائر 

47.359.562.769.774.3معدل االحتفاظ
23.724.728.029.641.9معدل عموالت اعادة التامين الصادر 
13.713.114.411.410.1معدل املصروفات العمومية واالدارية 

15.917.521.827.023.6معدل العموالت وتكاليف االنتاج 
67.954.552.739.845.2معدل الخسائر 

87.876.665.772.972.3معدل االحتفاظ
21.815.66.511.910.9معدل عموالت اعادة التامين الصادر 
26.020.114.914.715.1معدل املصروفات العمومية واالدارية 

12.713.915.315.920.5معدل العموالت وتكاليف االنتاج 
39.955.361.450.749.3معدل الخسائر 

71.275.878.936.842.7معدل االحتفاظ
27.633.029.629.730.5معدل عموالت اعادة التامين الصادر 
11.710.311.112.010.7معدل املصروفات العمومية واالدارية 

20.025.324.823.924.8معدل العموالت وتكاليف االنتاج 
63.750.257.163.842.9معدل الخسائر 

60.749.758.464.166.1معدل االحتفاظ
27.323.424.423.723.3معدل عموالت اعادة التامين الصادر 
--16.317.814.8معدل املصروفات العمومية واالدارية 

16.812.117.719.822.0معدل العموالت وتكاليف االنتاج 
73.369.351.353.858.4معدل الخسائر 

43.642.741.736.330.9معدل االحتفاظ
23.326.025.321.320.4معدل عموالت اعادة التامين الصادر 
----3.0معدل املصروفات العمومية واالدارية 

16.715.417.016.617.3معدل العموالت وتكاليف االنتاج 
65.366.260.761.251.0معدل الخسائر 

بوبا ايجيبت

املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات

وثاق للتأمين التكافلى

أروب لتأمينات املمتلكات

اسكان للتأمين

طوكيو مارين جينرال تكافل

- أورينت للتأمين التكافلى 
ممتلكات
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(9/6)جدول 
2013/20122014/20132015/20142016/20152017/2016

%%%%%

املعدالت اخلاصة بشركات التأمني خالل السنوات اخلمس االخرية

البيان

84.2معدل االحتفاظ
29.1معدل عموالت اعادة التامين الصادر 
12.8معدل املصروفات العمومية واالدارية 

14.6معدل العموالت وتكاليف االنتاج 
76.4معدل الخسائر 

91.8معدل االحتفاظ
2.1معدل عموالت اعادة التامين الصادر 
34.5معدل املصروفات العمومية واالدارية 

21.3معدل العموالت وتكاليف االنتاج 
54.3معدل الخسائر 

أكسا للتأمين

املتحدة للتأمين
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(9/6)جدول 
2013/20122014/20132015/20142016/20152017/2016

%%%%%

املعدالت اخلاصة بشركات التأمني خالل السنوات اخلمس االخرية

البيان

45.250.657.761.463.4معدل االحتفاظ
16.117.317.517.016.9معدل عموالت اعادة التامين الصادر 
9.610.510.711.39.2معدل املصروفات العمومية واالدارية 

15.816.517.920.020.1معدل العموالت وتكاليف االنتاج 
79.757.659.044.241.6معدل الخسائر 

50.752.952.152.051.4معدل االحتفاظ
25.426.026.527.025.6معدل عموالت اعادة التامين الصادر 
11.211.312.212.310.9معدل املصروفات العمومية واالدارية 

20.019.220.020.019.6معدل العموالت وتكاليف االنتاج 
59.255.552.552.051.8معدل الخسائر 

47.551.655.256.957.5معدل االحتفاظ
19.821.021.922.321.8معدل عموالت اعادة التامين الصادر 
10.310.811.411.810.1معدل املصروفات العمومية واالدارية 

17.617.718.920.019.9معدل العموالت وتكاليف االنتاج 
70.956.756.247.545.9معدل الخسائر 

القطاع الخاص

السوق

قطاع االعمال العام
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(10/6)جدول 

معدل االحتفاظ
معدل عموالت اعادة 

التامين الصادر
معدل املصروفات 
العمومية واالدارية

معدل العموالت 
وتكاليف االنتاج

معدل االحتفاظمعدل الخسائر
معدل عموالت اعادة 

التامين الصادر
معدل املصروفات 
العمومية واالدارية

معدل العموالت 
وتكاليف االنتاج

معدل الخسائر

%%%%%%%%%%

50.423.18.822.448.955.819.17.325.917.6حريق
85.312.814.819.434.884.011.412.020.712.2بحري

9.116.932.3-9.818.111.7100.0-100.0داخلي

66.123.39.710.933.372.512.69.715.640.4سفن 

28.66.29.010.4101.419.111.66.99.149.5طيران

14.028.555.9-18.631.754.0100.0-100.0تكميلي 
(16.4)74.329.123.114.7(116.3)58.030.331.815.0اجباري

23.020.06.411.850.438.826.86.214.373.1هندس ي

39.911.65.116.356.837.515.54.713.643.2بترول

85.313.514.534.510.388.611.910.733.426.9حوادث

78.92.510.29.388.981.00.89.210.789.8طبي

61.417.011.320.044.263.416.99.220.141.6االجمالى

2016/2015

مصر للتأمين

معدالت شركات التأمني لكل فرع تأميىن 

2017/2016
البيان
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(10/6)جدول 

معدل االحتفاظ
معدل عموالت اعادة 

التامين الصادر
معدل املصروفات 
العمومية واالدارية

معدل العموالت 
وتكاليف االنتاج

معدل االحتفاظمعدل الخسائر
معدل عموالت اعادة 

التامين الصادر
معدل املصروفات 
العمومية واالدارية

معدل العموالت 
وتكاليف االنتاج

معدل الخسائر

%%%%%%%%%%

2016/2015

معدالت شركات التأمني لكل فرع تأميىن 

2017/2016
البيان

11.420.916.430.949.513.224.717.232.212.6حريق
43.736.846.930.515.741.333.635.229.511.6بحري

(5.2)77.612.813.339.39.569.624.331.130.1داخلي

13.825.615.79.814.618.328.815.09.828.6سفن 

----------طيران

92.45.615.826.957.391.85.114.327.757.7تكميلي 
15.621.713.5-24.79.822.9100.0-100.0اجباري

1.826.412.011.290.04.221.29.911.1519.8هندس ي

-8.5410.1148.7417.8-----بترول

77.522.813.040.214.983.732.811.236.710.5حوادث

90.90.013.616.589.158.90.318.318.9226.8طبي

57.823.615.323.548.250.221.813.622.250.8االجمالى

26.229.614.732.131.736.920.010.636.944.0حريق
45.932.817.130.641.7(5.9)44.049.126.324.4بحري

50.837.119.527.97.5(30.0)48.236.325.727.6داخلي

13.418.831.117.179.8(105.5)16.019.497.947.5سفن 

----------طيران

14.030.449.183.627.310.634.147.3-90.6تكميلي 
76.068.320.826.136.088.126.314.820.246.9اجباري

24.040.723.817.651.837.236.721.524.030.7هندس ي

----------بترول

47.338.726.631.617.455.629.519.532.824.9حوادث

25.122.58.96.170.025.023.89.86.792.9طبي

58.532.717.426.340.359.024.513.029.745.4االجمالى

17.031.616.830.26.4(5.5)24.938.418.529.9حريق
18.546.825.033.47.622.861.227.135.117.7بحري

40.757.725.226.65.840.955.027.135.724.7داخلي

(772.5)20.511.110.1(0.5)(5.7)10.921.019.710.9سفن 

----------طيران

97.58.115.825.157.798.814.715.325.954.5تكميلي 
26.116.514.3-100.0(359.5)---100.0اجباري

52.036.911.923.027.844.435.813.424.523.6هندس ي

----------بترول

47.920.513.224.49.048.929.313.428.82.6حوادث

43.421.610.99.590.840.519.812.98.190.6طبي

61.929.214.922.052.364.431.615.424.649.2االجمالى

املهندس للتأمين

الدلتا للتأمين

قناة السويس للتأمين
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(10/6)جدول 

معدل االحتفاظ
معدل عموالت اعادة 

التامين الصادر
معدل املصروفات 
العمومية واالدارية

معدل العموالت 
وتكاليف االنتاج

معدل االحتفاظمعدل الخسائر
معدل عموالت اعادة 

التامين الصادر
معدل املصروفات 
العمومية واالدارية

معدل العموالت 
وتكاليف االنتاج

معدل الخسائر

%%%%%%%%%%

2016/2015

معدالت شركات التأمني لكل فرع تأميىن 

2017/2016
البيان

17.228.910.514.627.421.427.717.515.032.3حريق
26.444.818.833.550.730.239.119.322.078.4بحري

41.947.919.329.614.4(2.7)32.645.818.832.3داخلي

-42.648.219.326.7-20.045.818.817.0سفن 

----------طيران

29.445.818.423.256.673.045.829.422.871.3تكميلي 
----------اجباري

17.932.114.420.412.822.530.417.414.30.9هندس ي

----------بترول

21.335.818.322.522.333.034.823.623.225.1حوادث

----------طبي

23.638.116.822.237.642.735.623.421.250.6االجمالى

15.130.06.221.128.17.921.64.714.031.2حريق
18.232.29.820.929.223.438.510.421.927.8بحري

38.443.79.123.818.147.344.69.726.47.0داخلي

18.823.59.216.454.414.525.910.214.76.1سفن 

1.017.08.65.1156.20.616.18.15.5298.5طيران

9.519.669.197.90.19.919.168.8-97.6تكميلي 
53.942.920.32.633.655.243.120.82.840.2اجباري

15.730.37.719.436.822.230.66.219.566.2هندس ي

(4.7)5.827.46.920.164.14.128.16.320.6بترول

39.528.57.519.218.835.723.17.120.515.5حوادث

28.122.414.011.290.030.649.113.411.799.8طبي

48.430.59.417.854.640.927.28.416.656.2االجمالى

----------حريق
----------بحري

----------داخلي

----------سفن 

----------طيران

----------تكميلي 
----------اجباري

----------هندس ي

----------بترول

174.8-29.650.047.050.7-50.143.576.8حوادث

----------طبي

29.650.047.050.70.0174.8-50.143.576.8االجمالى

gigاملجموعة العربية املصرية 

AIGللتأمين 

املصرية لضمان الصادرات
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(10/6)جدول 

معدل االحتفاظ
معدل عموالت اعادة 

التامين الصادر
معدل املصروفات 
العمومية واالدارية

معدل العموالت 
وتكاليف االنتاج

معدل االحتفاظمعدل الخسائر
معدل عموالت اعادة 

التامين الصادر
معدل املصروفات 
العمومية واالدارية

معدل العموالت 
وتكاليف االنتاج

معدل الخسائر

%%%%%%%%%%

2016/2015

معدالت شركات التأمني لكل فرع تأميىن 

2017/2016
البيان

40.341.717.86.8120.3(247.2)39.232.521.41.2حريق
-36.4629.71059.1101.9(155.8)19.932.2228.09.3بحري

(5402.9)18.131.9323.4111.2(3580.8)26.938.9445.15.6داخلي

----------سفن 

----------طيران

----------تكميلي 
----------اجباري

----------هندس ي

----------بترول

45.332.420.81.188.141.958.117.94.914.2حوادث

----------طبي

44.732.422.61.161.541.856.319.55.117.7االجمالى

30.710.410.615.725.528.511.011.513.25.0حريق
21.610.410.618.56.08.610.011.59.76.0بحري

6.816.011.58.258.7(2.6)24.116.510.611.5داخلي

----------سفن 

----------طيران

----------تكميلي 
----------اجباري

(253.1)(61.9)11.5(18.4)(36.0)33.634.710.641.517.6هندس ي

7.3----(58.8)25.920.110.618.3بترول

16.620.610.613.413.023.721.211.512.47.0حوادث

----------طبي

25.316.710.618.018.516.18.711.54.73.0االجمالى

14.031.417.317.246.96.426.817.218.761.4حريق
18.040.624.123.592.525.239.819.422.63.8بحري

18.040.624.123.58.425.239.819.422.63.1داخلي

(13.9)8.343.09.46.51312.626.939.112.19.5سفن 

----------طيران

20.825.162.2-21.520.554.599.5-99.2تكميلي 
19.19.466.2-17.010.158.0100.0-100.0اجباري

14.438.914.512.547.411.633.114.514.0104.5هندس ي

----------بترول

53.318.014.820.81.753.020.014.216.249.1حوادث

29.421.314.816.356.226.521.313.115.454.0طبي

73.529.818.015.555.169.927.218.116.862.3االجمالى

مصر- تشب للتأمين 

الجمعية املصرية للتامين 
التعاونى

رويال للتأمين
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(10/6)جدول 

معدل االحتفاظ
معدل عموالت اعادة 

التامين الصادر
معدل املصروفات 
العمومية واالدارية

معدل العموالت 
وتكاليف االنتاج

معدل االحتفاظمعدل الخسائر
معدل عموالت اعادة 

التامين الصادر
معدل املصروفات 
العمومية واالدارية

معدل العموالت 
وتكاليف االنتاج

معدل الخسائر

%%%%%%%%%%

2016/2015

معدالت شركات التأمني لكل فرع تأميىن 

2017/2016
البيان

7.719.38.916.210.510.919.86.814.426.8حريق
46.214.521.613.011.541.114.318.914.952.2بحري

93.125.664.932.112.092.228.852.125.73.2داخلي

----------سفن 

----------طيران

95.110.819.723.060.796.421.213.421.548.9تكميلي 
15.413.738.2-14.511.911.599.3-98.6اجباري

16.916.36.913.01.511.516.25.313.114.4هندس ي

----------بترول

41.516.48.617.570.639.912.67.015.966.2حوادث

16.318.938.046.61.312.622.757.1-49.6طبي

56.415.116.218.648.659.714.712.718.646.9االجمالى

16.130.811.833.051.219.929.910.626.279.1حريق
32.139.69.627.77.226.437.99.827.73.1بحري

(350.4)37.843.49.427.5(62.4)37.743.29.528.6داخلي

(597.2)19.39.516.0235.43.918.79.416.4(0.5)سفن 

----------طيران

8.328.050.8-6.127.857.499.5(0.5)99.5تكميلي 
89.225.96.732.349.980.39.38.128.266.4اجباري

11.535.77.624.75.218.934.710.429.666.4هندس ي

----------بترول

64.945.27.523.730.933.626.49.728.520.7حوادث

71.219.05.18.2100.566.821.37.310.7121.6طبي

82.330.26.325.056.573.524.28.525.862.5االجمالى

----------حريق
----------بحري

----------داخلي

----------سفن 

----------طيران

----------تكميلي 
----------اجباري

----------هندس ي

----------بترول

----------حوادث

41.226.95.819.754.837.328.75.818.840.9طبي

41.226.95.819.754.837.328.75.818.840.9االجمالى

بيت التامين املصري السعودى

مصر- اليانز للتأمين 

بوبا ايجيبت
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(10/6)جدول 

معدل االحتفاظ
معدل عموالت اعادة 

التامين الصادر
معدل املصروفات 
العمومية واالدارية

معدل العموالت 
وتكاليف االنتاج

معدل االحتفاظمعدل الخسائر
معدل عموالت اعادة 

التامين الصادر
معدل املصروفات 
العمومية واالدارية

معدل العموالت 
وتكاليف االنتاج

معدل الخسائر

%%%%%%%%%%

2016/2015

معدالت شركات التأمني لكل فرع تأميىن 

2017/2016
البيان

13.230.36.517.786.625.530.77.319.721.3حريق
13.836.25.738.921.213.538.15.339.764.6بحري

(5.6)14.738.95.627.6(8.8)13.338.17.321.2داخلي

11.319.85.513.1153.4(34.3)6.020.36.718.1سفن 

----0.1-----طيران

19.830.87.221.6109.624.025.87.521.352.1تكميلي 
55.712.44.518.034.631.021.36.423.662.3اجباري

2.631.317.620.061.1(34.7)19.931.714.419.5هندس ي

-19.413.35.522.2-16.816.66.920.5بترول

53.633.25.914.813.965.917.95.713.153.2حوادث

70.71.597.5-51.58.940.9100.0-100.0طبي

32.827.26.620.244.139.222.66.518.750.3االجمالى

14.074.413.036.318.6(0.6)13.835.112.638.4حريق
28.248.918.435.90.534.384.713.136.02.1بحري

36.141.319.834.11.425.244.715.033.718.4داخلي

(66.5)--70.6-(929.2)0.533.022.624.3سفن 

----------طيران

8.027.649.8-99.417.09.128.757.199.7تكميلي 
67.521.312.620.521.572.022.313.518.131.3اجباري

6.637.54.823.735.411.548.49.131.136.8هندس ي

----------بترول

20.556.711.341.521.4(11.1)34.344.910.746.8حوادث

30.026.38.814.599.261.227.26.110.190.1طبي

69.729.611.427.039.874.341.910.123.645.2االجمالى

4.430.715.920.96.84.835.711.728.6140.0حريق
(26.7)50.956.4100.629.18.928.455.358.225.7بحري

65.166.9528.239.4283.260.042.333.822.9198.9داخلي

----------سفن 

----------طيران

13.829.055.3-12.224.869.099.4-98.5تكميلي 
20.117.339.8-19.313.828.699.3-98.4اجباري

(2.1)4.472.321.517.53.24.541.246.623.8هندس ي

----------بترول

35.732.527.629.038.9(25.3)44.235.952.919.6حوادث

10.118.858.8-8.915.482.555.3-53.4طبي

72.911.914.715.950.772.310.915.120.549.3االجمالى

وثاق للتأمين التكافلى

املصرية للتأمين التكافلى 
ممتلكات

أروب لتأمينات املمتلكات
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(10/6)جدول 

معدل االحتفاظ
معدل عموالت اعادة 

التامين الصادر
معدل املصروفات 
العمومية واالدارية

معدل العموالت 
وتكاليف االنتاج

معدل االحتفاظمعدل الخسائر
معدل عموالت اعادة 

التامين الصادر
معدل املصروفات 
العمومية واالدارية

معدل العموالت 
وتكاليف االنتاج

معدل الخسائر

%%%%%%%%%%

2016/2015

معدالت شركات التأمني لكل فرع تأميىن 

2017/2016
البيان

33.528.811.326.939.6(0.3)24.727.818.723.4حريق
12.248.120.6-13.945.34.890.5-85.6بحري

19.021.314.3-90.4(3.5)23.531.2-85.4داخلي

8.112.021.8-93.0(43.1)20.313.5-88.3سفن 

(260.8)13.110.77.20.10.420.28.42.2(0.8)طيران

29.838.110.235.769.231.135.811.430.737.2تكميلي 
29.327.012.011.793.934.331.311.120.170.4اجباري

36.930.88.116.88.131.333.78.117.634.5هندس ي

----------بترول

56.616.315.318.767.163.617.28.919.834.3حوادث

81.48.318.37.1106.382.26.913.412.984.5طبي

36.829.712.023.963.842.730.510.724.842.9االجمالى

26.537.9-6.828.8(46.1)18.6-3.422.7حريق
11.380.1-8.7102.44.521.9-2.327.6بحري

23.7597.6-17.142.3(89.3)19.0-16.841.0داخلي

----------سفن 

----------طيران

35.073.2--29.567.497.7--97.4تكميلي 
20.742.8--31.752.197.1--94.9اجباري

29.619.5-11.43.78.229.2-10.025.5هندس ي

----------بترول

11.683.0-11.534.312.920.4-22.925.0حوادث

12.4138.0-13.919.124.325.1-55.30.2طبي

22.058.4-19.853.866.123.3-64.123.7االجمالى

16.115.4-16.864.54.623.7-3.125.3حريق
20.111.6-17.751.2(295.9)19.2-19.749.5بحري

-24.9-24.540.944.648.3-43.048.8داخلي

-13.7-6.722.9(2.7)6.7-1.311.6سفن 

----------طيران

-24.9-24.364.897.63.7-98.75.2تكميلي 
-20.8--15.270.796.0--98.7اجباري

12.461.8-2.113.6(123.6)5.9-2.413.9هندس ي

-11.2-1.335.3-18.1--41.6بترول

-19.0-22.533.818.628.9-26.432.1حوادث

-15.0-15.945.241.46.5-41.95.1طبي

17.351.0-16.661.230.920.4-36.321.3االجمالى

اسكان للتأمين

طوكيو مارين جينرال تكافل

- أورينت للتأمين التكافلى 
ممتلكات
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(10/6)جدول 

معدل االحتفاظ
معدل عموالت اعادة 

التامين الصادر
معدل املصروفات 
العمومية واالدارية

معدل العموالت 
وتكاليف االنتاج

معدل االحتفاظمعدل الخسائر
معدل عموالت اعادة 

التامين الصادر
معدل املصروفات 
العمومية واالدارية

معدل العموالت 
وتكاليف االنتاج

معدل الخسائر

%%%%%%%%%%

2016/2015

معدالت شركات التأمني لكل فرع تأميىن 

2017/2016
البيان

5.829.823.124.5216.0حريق
14.821.752.118.124816.3بحري

(37.5)4.615.3222.633.2داخلي

-----سفن 

-----طيران

50.829.085.7-100.0تكميلي 
-----اجباري

(1320.4)5.734.412.936.1هندس ي

-----بترول

46.625.610.17.453.7حوادث

10.112.976.3-100.0طبي

84.229.112.814.676.4االجمالى

33.827.0142.759.884.5حريق
!DIV/0#---30.3بحري

!DIV/0#---29.2داخلي

-----سفن 

-----طيران

98.90.129.224.070.7تكميلي 
36.320.926.9-99.0اجباري

26.131.619.424.7765.8هندس ي

-----بترول

96.624.543.951.82.6حوادث

27.81.6188.0-28.1طبي

91.82.134.521.354.3االجمالى

املتحدة للتأمين

أكسا للتأمين
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(10/6)جدول 

معدل االحتفاظ
معدل عموالت اعادة 

التامين الصادر
معدل املصروفات 
العمومية واالدارية

معدل العموالت 
وتكاليف االنتاج

معدل االحتفاظمعدل الخسائر
معدل عموالت اعادة 

التامين الصادر
معدل املصروفات 
العمومية واالدارية

معدل العموالت 
وتكاليف االنتاج

معدل الخسائر

%%%%%%%%%%

2016/2015

معدالت شركات التأمني لكل فرع تأميىن 

2017/2016
البيان

50.423.18.822.448.955.819.17.325.917.6حريق
85.312.814.819.434.884.011.412.020.712.2بحري

9.116.932.3-9.818.111.7100.0-100.0داخلي

66.123.39.710.933.372.512.69.715.640.4سفن 

28.66.29.010.4101.419.111.66.99.149.5طيران

14.028.555.9-18.631.754.0100.0-100.0تكميلي 
(16.4)74.329.123.114.7(116.3)58.030.331.815.0اجباري

23.020.06.411.850.438.826.86.214.373.1هندس ي

39.911.65.116.356.837.515.54.713.643.2بترول

85.313.514.534.510.388.611.910.733.426.9حوادث

78.92.510.29.388.981.00.89.210.789.8طبي

61.417.011.320.044.263.416.99.220.141.6االجمالى

14.526.610.121.523.614.724.38.620.234.9حريق
30.536.118.025.822.931.236.116.724.538.1بحري

49.742.023.228.011.354.542.024.026.86.0داخلي

12.422.521.912.54.718.026.416.111.521.4سفن 

0.418.07.36.3152.0(171.6)0.315.79.86.2طيران

82.932.214.024.761.288.127.313.525.257.2تكميلي 
80.126.914.516.246.881.727.014.016.953.1اجباري

10.826.310.315.043.610.222.18.214.154.5هندس ي

(0.4)12.322.06.720.29.914.119.35.521.0بترول

46.629.413.020.930.448.229.611.619.228.2حوادث

49.822.29.017.464.548.824.47.616.862.3طبي

52.027.012.320.052.051.425.610.919.651.8االجمالى

38.424.79.222.145.740.721.97.823.819.5حريق
59.129.915.821.732.158.729.413.821.818.2بحري

68.042.018.424.311.671.642.018.423.120.0داخلي

51.722.913.011.331.359.019.411.314.639.3سفن 

27.56.79.010.2101.618.711.76.99.149.6طيران

90.732.216.127.957.693.227.313.726.656.6تكميلي 
74.328.419.115.98.079.227.917.116.231.5اجباري

17.623.08.113.248.822.623.77.314.269.7هندس ي

38.712.25.216.556.336.215.84.714.042.4بترول

59.727.513.525.519.962.827.711.324.327.5حوادث

59.118.99.414.875.758.021.48.115.073.1طبي

56.922.311.820.047.557.521.810.119.945.9االجمالى

السوق

قطاع االعمال العام

القطاع الخاص



خرباء وو�شط�ء الت�أمني

الف�شل ال�شــ�بع
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 بيان
 خبرباء التأمني والوسطاء

 املسجلني باهليئة العامة للرقابة املالية
 

 (8/1جدول )

 البيان

 خشص اعتبارى خشص طبيعى

6102 6102 6102 6102 

 1 1 10 93 اخلرباء الاكتواريون

 01 06 993 990 اخلرباء الاستشاريون

 23 21 103 929 خرباء املعاينة وتقدير الأرضار

 21 26 1296 1190 التأأمنيوسطاء 

 012 091 3162 3021 الإجامىل

 
 
 



 بيان
 خبرباء التأمني والوسطاء

 املسجلني باهليئة العامة للرقابة املالية
 

 (8/1جدول )

 البيان

 خشص اعتبارى خشص طبيعى

6102 6102 6102 6102 

 1 1 10 93 اخلرباء الاكتواريون

 01 06 993 990 اخلرباء الاستشاريون

 23 21 103 929 خرباء املعاينة وتقدير الأرضار

 21 26 1296 1190 التأأمنيوسطاء 

 012 091 3162 3021 الإجامىل

 
 
 

دليل قط�ع الت�أمني

ملحــــــق )1(
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دلیل قطاع التأمین

الھیئة العامة للرقابة املالیة

األستاذ الدكتور / محمد عمران : رئيس مجلس اإلدارة 

عنوان املركز الرئیىس : القریة الذكیة ، مبنى  B 136  -بالحي املايل -القرية الذكية

الكیلو ٢٨ طریق مرص / اسكندریة الصحراوى -الجيزة

رقم التلیفون:  3٥34٥3٥0   )٢0٢+(

رقم الفاكس: 3٥3٧003٧  

   info@fra.gov.eg :الربید االلكرتوين

  www.fra.gov.eg :املوقع اإللكرتوين

أ. شركات التأمني

1- رشكة مرص للتأمین

حسني عطا الله : رئیس مجلس االدارة والعضو املنتدب

تاریخ التأسیس:  14 /1934/1

رقم وتاریخ القید بسجل الھیئة:  )1 عام19٥٢ (

عنوان املركز الرئييس:  44  أ شارع الدقي - الجیزة

أرقام التلیفونات:  3٧60٧9٨4 - 333٥٥3٥0

رقم الفاكس:  3336٨4٨٨

  mirins3@tedata.net.eg : الربيد اإللكرتوين

www.misrins.com :املوقع اإللكرتوين

2- رشكة مرص لتأمینات الحیاة

د. احمد عبد العزيز : رئیس مجلس االدارة  والعضو املنتدب 

تاریخ التأسیس: ٥/٢9/1900

رقم وتاریخ القید بسجل الھيئة:  3 )19٥٢(

عنوان املركز الرئیىس : 1٥ش قرص النیل – میدان طلعت حرب - القاھرة

أرقام التلیفونات: ٢٥٧69٨0٨ - ٢٥٧494٨0

رقم الفاكس: ٢٥٧9٢٥٧0 

  info@misrlife.com :الربيد اإللكرتوين

www.misrlife.com  :املوقع اإللكرتوين

3- رشكة قناة السویس للتأمین

األستاذ / محمد عادل فتحى : رئیس مجلس االدارة 

تاریخ التأسیس: ٢/19٧9/10

رقم وتاریخ القید بسجل الھیئة: ٥/ 19٧9

عنوان املركز الرئیىس: 31  ش محمد كامل مرىس – املھندسین

أرقام التلیفونات:   3٧6010٥1   - 3٧6010٥٢ 

رقم الفاكس: 333٥40٧0 

sciit@geganet.com  :الربيد اإللكرتوين

www.sci-egypt.com :املوقع اإللكرتوين
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دلیل قطاع التأمین
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2- رشكة مرص لتأمینات الحیاة

د. احمد عبد العزيز : رئیس مجلس االدارة  والعضو املنتدب 

تاریخ التأسیس: ٥/٢9/1900

رقم وتاریخ القید بسجل الھيئة:  3 )19٥٢(
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  info@misrlife.com :الربيد اإللكرتوين

www.misrlife.com  :املوقع اإللكرتوين

3- رشكة قناة السویس للتأمین

األستاذ / محمد عادل فتحى : رئیس مجلس االدارة 

تاریخ التأسیس: ٢/19٧9/10

رقم وتاریخ القید بسجل الھیئة: ٥/ 19٧9

عنوان املركز الرئیىس: 31  ش محمد كامل مرىس – املھندسین

أرقام التلیفونات:   3٧6010٥1   - 3٧6010٥٢ 

رقم الفاكس: 333٥40٧0 

sciit@geganet.com  :الربيد اإللكرتوين

www.sci-egypt.com :املوقع اإللكرتوين

4- رشكة املھندس للتأمین

املهندس/ رضا فتحى أحمد محمد  : رئیس مجلس االدارة والعضو املنتدب

تاریخ التأسیس:  ٢6 /19٨0/1

رقم وتاریخ القید بسجل الھيئة: 1٢ )6 /٢/19٨0(
عنوان املركز الرئیىس : 3میدان املساحة – الدقى – الجيزة 

رقم التليفون : 3336٨101
رقم الفاكس: 333٥٢69٧ 

  mohad@mohandes-ins.com :الربيد اإللكرتوين

   www.mohandes-ins.com :املوقع االلكرتوين

5- رشكة الدلتا للتأمین

السید السید الجوھرى : رئیس مجلس االدارة 

تاریخ التأسیس:  ٢٨ /19٨0/9

رقم وتاریخ القید بسجل الھیئة: 3 )٧ /19٨0/1(

عنوان املركز الرئیىس: 14ش حسن محمد الرزاز ) نوال سابًقا-  الجیزة(

رقم التليفون :  333٥٢04٥ -  10خطوط

رقم الفاكس: 333٥٨990  

  www.deltains.org :املوقع االلكرتوين

chairman@deltains.org : الربيد اإللكرتوىن

6- رشكة AIG  EGYPT للتأمین

السيد/ مايكل شنيدلر جنسن : رئیس مجلس االدارة والعضو املنتدب

تاریخ التأسیس: ٨/٢٥/1993

رقم وتاریخ القید بسجل الھیئة :٨ ) ىف٢0 /1993/10(

عنوان املركز الرئييس: 44شارع عبد املنعم ریاض – الدور األول - املھندسین - الجیزة
رقم التليفون :  330٨٢000

رقم الفاكس: ٢461٧010 
الخط الساخن: 196٥9

  www.aig.com :املوقع االلكرتوين

EgyInquiry@aig.com : الربيد اإللكرتوىن

( GIG ) 7-  املجموعة العربیة املرصیة للتأمین

األستاذ/ رأفت عطیة السالموىن : رئیس مجلس االدارة   

تاریخ التأسیس: ٢٨ /1993/10

رقم وتاریخ القید بسجل الھیئة: 10 )9/٢/1994(

عنوان املركز الرئیىس 13ش املعھد االشرتاىك – املیریالند / مرص الجدیدة

رقم التليفون :  ٢4٥1٧6٢0 - ٢4٥1٧6٢٢

رقم الفاكس: ٢4٥1٧٥9٥ 

  www.amig.com.eg :املوقع اإللكرتوين

mail@gig.com.eg : الربيد اإللكرتوىن
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8- رشكة متاليف لتأمينات الحياة

األستاذ/ جوليو جارسيه فياللون : رئيس مجلس اإلدارة 

تاریخ التأسیس: ٢4 /1996/10

رقم وتاریخ القید بسجل الھیئة: 10 )ىف٧ /1/199٧(

عنوان املركز الرئیىس: ٧٥  شارع التسعني الجنوىب – التجمع الخامس - القاهرة

رقم التليفون:  ٢46190٢0  

الخط الساخن:  19٧9٨

رقم الفاكس: ٢46190٢٢ 

clientsupport-Egypt@metlife.com  : الربيد اإللكرتوىن

 www.metlife.eg : املوقع اإللكرتوين

9- رشكة اكسا لتأمینات الحیاة مرص

األستاذ/ حسن محمد حسن الشرباويىش : رئیس مجلس االدارة

تاریخ التأسیس : ٢/1999/6

رقم وتاریخ القید بسجل الھیئة:  1٢ ) ىف1٥ /1999/1٢(

عنوان املركز الرئیىس : قطعة٢14 - املنطقة الثانیة – التجمع الخامس – القاھرة الجدیدة

 الخط السـاخن : 16363  

رقم الفاكس: ٢٧٥99333 

  customer@axa-egypt.com : الربید االلكرتوىن

  www.axa-egypt.com: املوقع اإللكرتوين

10- الرشكة املرصیة لضامن الصادرات

األستاذة/ عال عبد العزیز امین جاد : رئیس مجلس االدارة والعضو املنتدب     

تاریخ التأسیس : مایو199٢ 

رقم وتاریخ القید بسجل الھیئة : منشأة بالقانون رقم ٢1 لسنة9٢ 

عنوان املركز الرئیىس 10 ش طلعت حرب – مبنى ایفرجرین – القاھرة

أرقام التلیفونات:  ٥٧4٨3٢0٢ - ٢٥٧49306 -٢٥٧4٨3٢1

رقم الفاكس:  ٢٥٧4904٧  

  ecge@ecgegypt.net   :الربيد اإللكرتوين

www.ecgegypt.net   :املوقع اإللكرتوين

(CIS) 11- الجمعیة املرصیة للتأمین التعاوىن

األستاذ/ انور ذكرى صليب : العضو املنتدب

تاریخ التأسیس:  199٨  

رقم وتاریخ القید بسجل الھیئة : 1 )ىف٢1 /1٢/199٨(

عنوان املركز الرئیىس: 11٥  ش العباسیة – القاھرة

أرقام التلیفونات: ٢4٨٨39٨6  - ٢4٨٨39٨٧ - ٢4٨٨39٨٨

رقم الفاكس: ٢6٨4٥٨٨٢  - ٢4٨٨3909

cis@cis-se.com :الربید االلكرتوىن

  www.cis-se.com :املوقع اإللكرتوين
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10- الرشكة املرصیة لضامن الصادرات
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(CIS) 11- الجمعیة املرصیة للتأمین التعاوىن

األستاذ/ انور ذكرى صليب : العضو املنتدب

تاریخ التأسیس:  199٨  

رقم وتاریخ القید بسجل الھیئة : 1 )ىف٢1 /1٢/199٨(
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12- رشكة الیانز للتأمین - مرص

السيد/ انطوان جان عيىس : رئیس مجلس االدارة

 تاریخ التأسيس كرشكة باملناطق الحرة:  يف14 /19٧6/3

تم توفیق اوضاعھا بالداخل:  يف 1٢/٢000/1٢

رقم وتاریخ القید بسجل الھیئة 13  )ىف1 /٢001/1(

عنوان املركز الرئييس: : قطعة  رقم  10B   - مبنى 1A - 41  كايرو فيستيفال سيتي – القاهرة الجديدة – التجمع الخامس   

رقم التلیفون: 3٧60٥44٥   

رقم الفاكس: 3٧60٥446   

الخط الساخن:  19909  

info@allianz.com.eg:الربيد اإللكرتوين

 www.allianz.com.eg : املوقع اإللكرتوين

13- رشكة ايس للتأمین مرص

األستاذ/ عمر عبد العزیز مھـنا : رئیس مجلس االدارة      

تاریخ التأسيس كرشكة باملناطق الحرة:  ٢٥ /1٢/19٧٧

تم توفیق أوضاعھا بالداخل اعتباًرا من 1٧ /٢001/4

رقم تاریخ القید بسجل الھیئة:  14  ) ىف31 /٥/٢001(

عنوان املركز الرئیىس:  3  ش ابو الفدا – الزمالك – الجیزة

رقم التلیفون: ٢٧360006   

رقم الفاكس: ٢٧36000٢ 

 www.ace.ina.com  : املوقع اإللكرتوين

14- رشكة الیانز لتأمینات الحیاة – مرص

السيد / انطوان جان عيىس : رئیس مجلس االدارة 

تاریخ التأسیس: ٢1 /٢001/10

رقم وتاریخ القید بسجل الھیئة: 1٥  )ىف 14 /٢001/11(

عنوان املركز الرئييس :  مبنى رقم B 01 0 مبنى 1A 14  كايرو فيستيفال سيتي – القاهرة الجديدة – التجمع الخامس  

رقم التلیفون: 3٧60٥44٥     

رقم الفاكس: 3٧60٥446  

 الخط السـاخن :  19909 

 info@allianz.com.eg  : الربيد الإلكرتوين
 www.allianz.com.eg:  املوقع الإلكرتوين

15- رشكة رویال للتأمین

األستاذ/ خالد بن عمر بن جارس البلطان : رئیس مجلس اإلدارة

تاریخ التأسیس: 31 /٧/٢001

رقم وتاریخ القید بسجل الھیئة: 16 ) ىف 31 /٢001/1٢(

عنوان املركز الرئیيس:4٨  ش محي الدين أبو العز - الدقى - الجيزة

رقم التلیفون: 3331٢999 

رقم الفاكس: 3٧6096٨٥  

  www. royalinsurance.com.eg :املوقع اإللكرتوين
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16- رشكة بیت التأمین املرصى السعودى

د0 صالح جمیل مالئكة : رئیس مجلس اإلدارة

تاریخ التأسیس:1/30/٢00٢

رقم وتاریخ القید بسجل الھیئة: 1٧  ) ىف16 /9/٢00٢(

عنوان املركز الرئیىس:  1٥  ش مصدق - الدقى - الجیزة

أرقام التلیفونات: 333٧٧99٧  - 333٧٧99٨

رقم الفاكس: 333٥٥303 

esih@esih.com.eg :الربید االلكرتوين

www.esih.com.eg  :املوقع اإللكرتوين

17- رشكة تشب لتأمینات الحیاة  - مرص

األستاذ/ یارس ھشام امللواىن : رئیس مجلس االدارة
تاریخ التأسیس: 1٢ /٢00٢/٨

رقم وتاریخ القید بسجل الھیئة: 1٨  ) ىف 1٥ /٢003/9(

عنوان املركز الرئیىس: 3 ش ابو الفدا – الزمالك – الجیزة

رقم التلیفون: ٢٧396٧00 

رقم الفاكس: ٢٧396٧0٧ 

chubblife.Egypt@chubb.com :الربید االلكرتوين

https://life.chubb.com/mea-en/egypt :املوقع اإللكرتوين

18- رشكة QNB األهىل لتأمینات الحیاة

األستاذ/ محمد عثامن ابراهيم الديب : رئیس مجلس االدارة

تاریخ التأسیس: ٧ /٢003/4

رقم وتاریخ القید بسجل الھیئة: 19  )ىف ٢9 /٢003/9(

عنوان املركز الرئييس:  ٢6 ش محمد محمود بابا شارو ) الكروم ( مبنى بنك اإلسكان والتعمري باملھندسین - الجیزة

رقم التلیفون: ٢٧٧0٨100 

رقم الفاكس: ٢٧٧0٨133 

customrs@nsgblife.com :الربید االلكرتوين

www. nsgblife.com :املوقع اإللكرتوين

19- رشكة بوبا ایجیبت للتأمین ( بوبا جلوبال )

األستاذ/ رشیف محمد ناجى الغطریفى : رئیس مجلس االدارة
تاریخ التأسیس: ٢٧ /1٢/٢00٢

رقم وتاریخ القید بسجل الھیئة: ٢0  ) ىف 3 /٨/٢004(
عنوان املركز الرئیىس: ٥٥ شارع 1٨ – املعادى - القاهرة

رقم التلیفون: ٢٧6٨1100 
رقم الفاكس: ٢٧6٨119 

egyptcustserv@bupa-intl.com :الربید االلكرتوين
www.bupa-intl.com :املوقع اإللكرتوين
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16- رشكة بیت التأمین املرصى السعودى

د0 صالح جمیل مالئكة : رئیس مجلس اإلدارة

تاریخ التأسیس:1/30/٢00٢

رقم وتاریخ القید بسجل الھیئة: 1٧  ) ىف16 /9/٢00٢(

عنوان املركز الرئیىس:  1٥  ش مصدق - الدقى - الجیزة

أرقام التلیفونات: 333٧٧99٧  - 333٧٧99٨

رقم الفاكس: 333٥٥303 

esih@esih.com.eg :الربید االلكرتوين

www.esih.com.eg  :املوقع اإللكرتوين

17- رشكة تشب لتأمینات الحیاة  - مرص

األستاذ/ یارس ھشام امللواىن : رئیس مجلس االدارة
تاریخ التأسیس: 1٢ /٢00٢/٨

رقم وتاریخ القید بسجل الھیئة: 1٨  ) ىف 1٥ /٢003/9(

عنوان املركز الرئیىس: 3 ش ابو الفدا – الزمالك – الجیزة

رقم التلیفون: ٢٧396٧00 

رقم الفاكس: ٢٧396٧0٧ 

chubblife.Egypt@chubb.com :الربید االلكرتوين

https://life.chubb.com/mea-en/egypt :املوقع اإللكرتوين

18- رشكة QNB األهىل لتأمینات الحیاة

األستاذ/ محمد عثامن ابراهيم الديب : رئیس مجلس االدارة

تاریخ التأسیس: ٧ /٢003/4

رقم وتاریخ القید بسجل الھیئة: 19  )ىف ٢9 /٢003/9(

عنوان املركز الرئييس:  ٢6 ش محمد محمود بابا شارو ) الكروم ( مبنى بنك اإلسكان والتعمري باملھندسین - الجیزة

رقم التلیفون: ٢٧٧0٨100 

رقم الفاكس: ٢٧٧0٨133 

customrs@nsgblife.com :الربید االلكرتوين

www. nsgblife.com :املوقع اإللكرتوين

19- رشكة بوبا ایجیبت للتأمین ( بوبا جلوبال )

األستاذ/ رشیف محمد ناجى الغطریفى : رئیس مجلس االدارة
تاریخ التأسیس: ٢٧ /1٢/٢00٢

رقم وتاریخ القید بسجل الھیئة: ٢0  ) ىف 3 /٨/٢004(
عنوان املركز الرئیىس: ٥٥ شارع 1٨ – املعادى - القاهرة

رقم التلیفون: ٢٧6٨1100 
رقم الفاكس: ٢٧6٨119 

egyptcustserv@bupa-intl.com :الربید االلكرتوين
www.bupa-intl.com :املوقع اإللكرتوين

20- الرشكة املرصیة للتأمین التكافىل عىل املمتلكات واملسئولیات

األستاذ اسامعيل حسن محمد : رئيس مجلس اإلدارة
تاریخ التأسیس: 11 /٢006/10

رقم وتاریخ القید بسجل الھیئة: ٢1 ) عام٢00٧ (
عنوان املركز الرئیىس : ٥6 شارع جامعة الدول العربية – برج املهندسني اإلدارى – املهندسني – جيزة 

أرقام التلیفونات :   333٢9100 – 333٢9101
فاكس : 333٢9103

info@egtak.com :  الربید االلكرتوىن
www.egtak.com : املوقع اإللكرتوين

21- الرشكة املرصیة للتأمین التكافىل -الحیاة 

األستاذ/ رأفت عطية السالموىن : رئیس مجلس االدارة
تاریخ التأسیس: 11 /٢006/10

رقم وتاریخ القید بسجل الھیئة:  ٢٢ )عام٢00٧ (
عنوان املركز الرئیىس: 3٢ش النزھة – مرص الجدیدة – أرض الجولف

رقم التلیفون: ٢413٧٨00 
الخط الساخن : 16٨٢٥

رقم الفاكس : ٢413٨٧01 
 info@giglt.com.eg : الربيد اإللكرتوين
www.giglt.com.eg : املوقع اإللكرتوين

22- رشكة وثاق للتأمین التكافىل – مرص

األستاذ/ عنرت السید مصطفى : رئیس مجلس االدارة
تاریخ التأسیس: 14 /٢00٨/٢

رقم وتاریخ القید بسجل الھیئة:  ٢3 )عام ٢00٨ (
عنوان املركز الرئیىس: ٢٥ شارع مصدق - الدقى -الجیزة 

أرقام التلیفونات: 3٧6٢3٢66  - 3٧6٢3٢٥٨
رقم الفاكس: 3٧6٢3٢66 

 wethaq@wethaq-egypt.com : الربید االلكرتوىن
www.wethaq-egypt.com : املوقع االلكرتوين

23- رشكة اسكان للتأمین

األستاذ/ ھامم محمد ھامم بدر : رئیس مجلس االدارة
تاریخ التأسیس: ٥ /٢00٨/٨

رقم وتاریخ القید بسجل الھیئة:  ٢4)عام٢00٨ (
عنوان املركز الرئیىس:٢1 /٢3 برج النيل االدارى - شارع مراد - الجيزة

رقم التلیفون: ٢٥3٢0900  
رقم الفاكس: ٢٥3٢٥1٢3 

www.iskanins.com :املوقع اإللكرتوين
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24- رشكة آروب للتأمین عىل الحیاة - مرص   

األستاذ/ فاتح وجيه بكداش : رئیس مجلس االدارة
تاریخ التأسیس: 6/1٧/٢00٨

تاریخ التسجیل: 11/10/٢00٨
رقم وتاریخ القید بسجل الھیئة: ٢٥  )عام ٢00٨ (

عنوان املركز الرئیىس: 30  شارع مصدق – الدقى - الجيزة 
أرقام التلیفونات: 33361390  - 33361490 

رقم الفاكس: 333614٨٢
 arope.egypt@arope.com.eg : الربيد اإللكرتوين

 www.aropeegypt.com :املوقع اإللكرتوين

25- رشكة آروب لتأمینات املمتلكات واملسئولیات

األستاذ/ فاتح وجيه بكداش : رئیس مجلس االدارة
تاریخ التأسیس: 6/1٧/٢00٨

 تاریخ التسجیل: 11/10/٢00٨
رقم وتاریخ القید بسجل الھیئة:  ٢6 )عام ٢00٨ (

عنوان املركز الرئیىس: 30 شارع مصدق – الدقى - الجيزة
أرقام التلیفونات: 33361390  - 33361490

رقم الفاكس :  333614٨٢   
الخط الساخن: 19٢43 

   arope.egypt@arope.com.eg :الربيد اإللكرتوين
www.aropeegypt.com  :املوقع اإللكرتوين

26- الرشكة اللبنانية السويرسية تكافل – مرص

السيد / ميشيل فرعون : رئیس مجلس االدارة

تاریخ التأسیس: 1٥/٢00٨/٧

تاریخ التسجیل: ٢٨ /1٢/٢00٨

رقم وتاریخ القید بسجل الھیئة: ٢٧  )عام٢00٨ (

عنوان املركز الرئیىس :  برج 4 فاخر – أبراج عثامن – كورنیش املعادى - املعادى

ارقام التلیفونات: ٢41٧4٢63  - ٢41٧4٢34

رقم الفاكس: ٢41٧4٢63  
   lste@libano-suisse-takaful.com :الربيد اإللكرتوين

www.libano-suisse-takaful.com/egypt  :املوقع اإللكرتوين

27- رشكة طوكيو مارين مرص جرنال تكافل

السيد / هريونارى أبواكوما :  رئيس مجلس االدارة
تاریخ التأسیس : ٥/10/٢00٨

تاریخ التسجیل: ٢009/1/6
رقم وتاریخ القید بسجل الھیئة: ٢٨  )عام ٢00٨ (

عنوان املركز الرئیىس: ٥1 ش بیروت – مرص الجدیدة - القاھرة 
رقم التلیفون: ٢4130600 
رقم الفاكس: ٢41٧9363 

 crm@tokiomarine.com.eg :الربيد اإللكرتوين

  www.tokiomarine.com.eg :املوقع اإللكرتوين
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24- رشكة آروب للتأمین عىل الحیاة - مرص   

األستاذ/ فاتح وجيه بكداش : رئیس مجلس االدارة
تاریخ التأسیس: 6/1٧/٢00٨

تاریخ التسجیل: 11/10/٢00٨
رقم وتاریخ القید بسجل الھیئة: ٢٥  )عام ٢00٨ (

عنوان املركز الرئیىس: 30  شارع مصدق – الدقى - الجيزة 
أرقام التلیفونات: 33361390  - 33361490 

رقم الفاكس: 333614٨٢
 arope.egypt@arope.com.eg : الربيد اإللكرتوين

 www.aropeegypt.com :املوقع اإللكرتوين

25- رشكة آروب لتأمینات املمتلكات واملسئولیات

األستاذ/ فاتح وجيه بكداش : رئیس مجلس االدارة
تاریخ التأسیس: 6/1٧/٢00٨

 تاریخ التسجیل: 11/10/٢00٨
رقم وتاریخ القید بسجل الھیئة:  ٢6 )عام ٢00٨ (

عنوان املركز الرئیىس: 30 شارع مصدق – الدقى - الجيزة
أرقام التلیفونات: 33361390  - 33361490

رقم الفاكس :  333614٨٢   
الخط الساخن: 19٢43 

   arope.egypt@arope.com.eg :الربيد اإللكرتوين
www.aropeegypt.com  :املوقع اإللكرتوين

26- الرشكة اللبنانية السويرسية تكافل – مرص

السيد / ميشيل فرعون : رئیس مجلس االدارة

تاریخ التأسیس: 1٥/٢00٨/٧

تاریخ التسجیل: ٢٨ /1٢/٢00٨

رقم وتاریخ القید بسجل الھیئة: ٢٧  )عام٢00٨ (

عنوان املركز الرئیىس :  برج 4 فاخر – أبراج عثامن – كورنیش املعادى - املعادى

ارقام التلیفونات: ٢41٧4٢63  - ٢41٧4٢34

رقم الفاكس: ٢41٧4٢63  
   lste@libano-suisse-takaful.com :الربيد اإللكرتوين

www.libano-suisse-takaful.com/egypt  :املوقع اإللكرتوين

27- رشكة طوكيو مارين مرص جرنال تكافل

السيد / هريونارى أبواكوما :  رئيس مجلس االدارة
تاریخ التأسیس : ٥/10/٢00٨

تاریخ التسجیل: ٢009/1/6
رقم وتاریخ القید بسجل الھیئة: ٢٨  )عام ٢00٨ (

عنوان املركز الرئیىس: ٥1 ش بیروت – مرص الجدیدة - القاھرة 
رقم التلیفون: ٢4130600 
رقم الفاكس: ٢41٧9363 

 crm@tokiomarine.com.eg :الربيد اإللكرتوين

  www.tokiomarine.com.eg :املوقع اإللكرتوين

28- رشكة طوكيو مارين فامىل تكافل

السيد/  هريونارى أبواكوما : رئیس مجلس االدارة
تاریخ التأسیس: ٥/10/٢00٨
تاریخ التسجیل: ٢009/1/6

رقم وتاریخ القید بسجل الھیئة: ٢9  )عام ٢00٨ (
عنوان املركز الرئیىس:  ٥1 ش بیروت – مرص الجدیدة - القاھرة

رقم التلیفون: ٢4130600  
رقم الفاكس: ٢41٧9363 

CustomerService@TokioMarine.com.eg :الربید االلكرتوين
www.tokiomarine.com.eg/Family  :املوقع اإللكرتوين

29- رشكة أورينت للتأمین التكافىل – مرص

األستاذ/ عمر حسن األمني : رئیس مجلس االدارة

تاریخ التأسیس: ٢1 /٢009/6

تاریخ التسجیل:  ٢3 /٢009/6

رقم وتاریخ القید بسجل الھیئة: 30 ) عام٢009 (

عنوان املركز الرئیىس: ٥9  شارع عبد العزيز آل سعود – منيل الروضة – مرص القدمية – القاهرة 
ارقام التلیفونات:   ٢36٢٨0٢0 - ٢0٢

رقم الفاكس:   ٢36٢٨019- ٢0٢ 

aotic@alfuttaim.ae : الربيد االلكرتوين

www.orienttakaful.com :  املوقع اإللكرتوين

30- رشكة قناة السویس لتأمینات الحیاة

األستاذ/ محمد عاصم عبد املنعم بغدادى : رئيس مجلس اإلدارة 

تاریخ التأسیس: ٢4/4/٢01٢

رقم وتاریخ القید بسجل الھیئة: 499/ ٢01٢

عنوان املركز الرئیىس: ٥6  شارع جامعة الدول العربية – املهندسني - الجيزة

رقم التلیفون: 333٥٥3٥9 

 الخط الساخن:  1996٥

رقم الفاكس: 333٥٥616  

suezcanal_lif@hotmail.com :الربید االلكرتوين

www.scli-egypt.com  :املوقع اإللكرتوين

31-  رشكة الدلتا لتأمينات الحياة 

األستاذ/ السيد السيد الجوهرى : رئیس مجلس االدارة

تاریخ التأسیس: 6/٢010/1٢

رقم وتاریخ القید بسجل الھیئة: 630  ) يف 1 /٨/٢013(

عنوان املركز الرئیىس: 14ش حسن محمد الرزاز  )نوال سابًقا(-  الجیزة

أرقام التلیفونات: 333٥٢04٥  ) 10خطوط(

رقم الفاكس: 333٥٨990 
contactus@deltalife.com.eg : الربيد اإللكرتوين

www.deltalife.com.eg : املوقع اإللكرتوين
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32- رشكة املھندس لتأمينات الحياة 

األستاذ/ أحمد محمد عبد الله إبراهيم : رئيس مجلس اإلدارة 

تاریخ التأسیس: 30 /٢014/4

رقم وتاریخ القید بسجل الھيئة: ٨٨6  )يف ٢٨ /٢014/10(

عنوان املركز الرئیىس:  3 میدان املساحة – الدقى

رقم التلیفون: 3336٨101 

رقم الفاكس: 333٥٢69٧ 

 mohad@mohandes-ins.com : الربيد االلكرتوين

www.mohandes-ins.com : : املوقع اإللكرتوين

33-  الرشكة املتحدة للتأمينات العامة 

األستاذ/ ميشيلني إبراهيم كريوز: رئيس مجلس اإلدارة
عنوان املركز الرئیىس : الوحدة c الدور األريض  -  وحدة E الدور األول عامرة 44 ، 46 شارع مراد -أمام مجلس الدولة -الدقي - الجيزة.

تليفون:  333٥٥1٢٢-0٢

فاكس:  3336٥٨٢9-0٢

info@unitedins-eg.com : الربید االلكرتوىن

www.unitedins-eg.com : املوقع اإللكرتوين

34- رشكة اكسا للتأمني 

األستاذ/ جريوم دروش: رئيس مجلس اإلدارة

عنوان املركز الرئیىس :  ابراج نايل سيتي – الربج الشاميل - الدور 1٨ – القاهرة

الخط الساخن: 16363

تليفون: ٢46190٢0

فاكس: ٢46190٢٢

 customer@axa-egypt.com : الربید االلكرتوىن

www.axa-egypt.com : املوقع اإللكرتوين

 35 -  الرشكة املرصيةاالماراتية  لتأمينات الحياة ( تكافيل )

األستاذ/ صالح بن جميل بن صالح مالئكة: رئيس مجلس اإلدارة
عنوان املركز الرئیىس :  3 ش  أبو الفدا – الزمالك – الدور 1٥ – القاهرة 

رقم وتاریخ القید بسجل الھيئة :  36  لسنة ٢01٥
تليفون : ٢٧٢٨9600

فاكس: ٢٧3٧٢11٥

http://metlico.com : املوقع اإللكرتوين

36- رشكة املتوسط و الخليج للتأمني ( ميدغلف – مرص)

األستاذ/ لطفي فاضل الزين : رئيس مجلس اإلدارة
رقم و تاريخ قرار القيد بسجل الهيئة : 3٧ لسنة ٢016

العنوان : 6 د / ٥ شارع الالسليك – املعادي الجديدة
تليفون : ٧9/ ٢٥1٧3٥٧٨

فاكس : ٢٥1٧3٥40
www.medgulf.com: املوقع االلكرتوين
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32- رشكة املھندس لتأمينات الحياة 

األستاذ/ أحمد محمد عبد الله إبراهيم : رئيس مجلس اإلدارة 

تاریخ التأسیس: 30 /٢014/4

رقم وتاریخ القید بسجل الھيئة: ٨٨6  )يف ٢٨ /٢014/10(

عنوان املركز الرئیىس:  3 میدان املساحة – الدقى

رقم التلیفون: 3336٨101 

رقم الفاكس: 333٥٢69٧ 

 mohad@mohandes-ins.com : الربيد االلكرتوين

www.mohandes-ins.com : : املوقع اإللكرتوين

33-  الرشكة املتحدة للتأمينات العامة 

األستاذ/ ميشيلني إبراهيم كريوز: رئيس مجلس اإلدارة
عنوان املركز الرئیىس : الوحدة c الدور األريض  -  وحدة E الدور األول عامرة 44 ، 46 شارع مراد -أمام مجلس الدولة -الدقي - الجيزة.

تليفون:  333٥٥1٢٢-0٢

فاكس:  3336٥٨٢9-0٢

info@unitedins-eg.com : الربید االلكرتوىن

www.unitedins-eg.com : املوقع اإللكرتوين

34- رشكة اكسا للتأمني 

األستاذ/ جريوم دروش: رئيس مجلس اإلدارة

عنوان املركز الرئیىس :  ابراج نايل سيتي – الربج الشاميل - الدور 1٨ – القاهرة

الخط الساخن: 16363

تليفون: ٢46190٢0

فاكس: ٢46190٢٢

 customer@axa-egypt.com : الربید االلكرتوىن

www.axa-egypt.com : املوقع اإللكرتوين

 35 -  الرشكة املرصيةاالماراتية  لتأمينات الحياة ( تكافيل )

األستاذ/ صالح بن جميل بن صالح مالئكة: رئيس مجلس اإلدارة
عنوان املركز الرئیىس :  3 ش  أبو الفدا – الزمالك – الدور 1٥ – القاهرة 

رقم وتاریخ القید بسجل الھيئة :  36  لسنة ٢01٥
تليفون : ٢٧٢٨9600

فاكس: ٢٧3٧٢11٥

http://metlico.com : املوقع اإللكرتوين

36- رشكة املتوسط و الخليج للتأمني ( ميدغلف – مرص)

األستاذ/ لطفي فاضل الزين : رئيس مجلس اإلدارة
رقم و تاريخ قرار القيد بسجل الهيئة : 3٧ لسنة ٢016

العنوان : 6 د / ٥ شارع الالسليك – املعادي الجديدة
تليفون : ٧9/ ٢٥1٧3٥٧٨

فاكس : ٢٥1٧3٥40
www.medgulf.com: املوقع االلكرتوين

ب. األجهزة املعاونة

اإلتحاد املرصى للتأمین

األستاذ/ عبدالرؤوف احمد قطب : رئیس اإلتحاد

تاریخ التأسیس 19٥٢ : رابطة اتحادات رشكات التأمین ىف مرص

19٥3:    اتحاد التأمین ىف مرص

رقم وتاریخ القید بسجل الھیئة:  1  )عام19٨٢ (

عنوان املركز الرئیىس: 10 ش ایران – الدقى / الجیزة

العنوان التلغراىف : فیدرال - القاھرة

أرقام التلیفونات: 333٨٨4٧1  ) 4خطوط(

رقم الفاكس: 333٨٨4٧4  

 info@ifegypt.org :الربید االلكرتوين

   www.ifegypt.org :املوقع اإللكرتوين

مكتب مراقبة ومعاینة البضائع

الدكتور /عادل موىس : رئیس املكتب

تاریخ التأسیس: 4 /19٧3/6

رقم وتاریخ القید بسجل الھیئة: ٢  )عام19٨4 (

عنوان املركز الرئیىس:  ٥٢ طریق الحریة – االسكندریة

العنوان التلغراىف : سیفارو االسكندریة

أرقام التلیفونات:  4٨٧0046  - 4٨6٢٧٨٨

رقم الفاكس:  4٨٧٢٥٨3  - 03

info@cargo-sup-sur.com : الربید االلكرتوىن

 www.cargo-sup-sur.com :املوقع اإللكرتوين
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جـ. جممعات التأمین

املجمعة املرصیة لتأمین املنشآت النوویة

األستاذ/ محمد محمود عبدالله : رئیس اللجنة االداریة

 تاریخ ورقم قرار التسجیل: ٢0/19٨3

رقم وتاریخ القید بسجل الھیئة: ٢  )عام19٨3 (

عنوان املركز الرئیىس:  ٧ ش عبداللطیف بلطیة - جاردن سیتى -القاھرة

مجمعة التأمین من أخطار حوادث قطارات السكك الحدیدیة ومرتو األنفاق

األستاذ / محمد ابو الیزید عبدالله : رئیس اللجنة االداریة

تاریخ ورقم قرار التسجیل:  14  بقرار الھیئة رقم 13٢ / 4/ ٢00٢

رقم وتاریخ القید بسجل الھیئة: ٥  )عام٢00٢ (

عنوان املركز الرئیىس: 3٧   شارع محى الدين أبو العز – الدقى جيزة

أرقام التلیفونات: 3٧6٢٢٨٧1  - 3٧6٢٢٨٧0

املجمعة املرصیة لتأمین املسئولیة املدنیة عن اخطار أعامل البناء

األستاذ/ محمد محمود عبدالله : رئیس اللجنة االداریة 

تاریخ ورقم قرار التسجیل: ٥  بقرار الھیئة رقم1٧0 /٢003

رقم وتاریخ القید بسجل الھیئة: 6  )عام٢003 (

عنوان املركز الرئیىس:  49 ش نوبار -باب اللوق - القاھرة

رقم التلیفون: ٢٧9409٥٢ 

فاكس: ٢٧9٥٧13٧ 

مجمعة تأمین البضائع العامة بالسكة الحدید ونقل االقطان

األستاذ/ محمد ابو الیزید عبدالله : رئیس اللجنة االداریة

تاریخ ورقم قرار التسجیل: 31 بقرار الھیئة رقم ٥٢4/ 10  /٢006

رقم وتاریخ القید بسجل الھیئة: ٧  )عام٢006 (

عنوان املركز الرئیىس: ٢1 ش طلعت حرب – القاھرة

أرقام التلیفونات: ٢391٧94٧ - ٢3931٧0٧

فاكس: ٢3931٧0٧  
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بيان بشركات الوساطة يف التأمني وإعادة التأمني

العاملة بسوق التأمني املصري 

املدير التنفيذيأرقام التليفوناتعنوان الرشكةتاريخ الرتخيص مبزاولة النشاطالرشكةمسلسل

رشيف محمد نبيل محمد العقاد37 شارع جامعة الدول العربية- املهندسني- الجيزة2009/02/18سيجام للوساطة التأمينية1

2
ويليس تاورز واتسون مرص ) وسيط تأمني ( 

willis towers watson egypt S.A.E
حامد محمد حامد مربوك333/27373411 شارع املنصور محمد - الزمالك - القاهرة2009/02/23

فتحي محمد دسوقي سامل37499491 - 37499492 - 4001140709709شارع محيي الدين أبو العز- الدقي- الجيزة22-03-2009الدولية للوساطة التأمينية3

محمد حسن احمد نجيب527954021 شارع يوسف الجندى - شقة رقم 6 - باب اللوق - القاهرة30 - 04 - 2009فرمري لخدمات إعادة التأمني4

فتحية محمد القصبي33046969 - 33055584الجيزة - املهندسني - 7 شارع أحمد عرايب - الدور الخامس.26-05-2009إيجيبشان بروكرز لوساطة التأمني5

30-07-2009مارش لخدمات التأمني6
الدور السابع عرش ، الربج الشامىل ، بشارع السكة التجارية 

بكورنيش النيل ، رملة بوالق ، مبنى نايل سيتى ، القاهرة
عمر سامح حسن جميعى33053881

إيهاب سمري السيد محمود قاسم24018535 - 24018486القاهرة - مدينة نرص - 30 شارع عز الدين طه.30-07-2009إمكس لوساطة التأمني7

حسام الدين محمد عبد الرحيم25780791-325780792شارع 3 - املعادى - القاهرة02-12-2009األهيل للوساطة يف التأمني8

9
 GIG جى أى جى لوساطة التأمني

INSURANCE BROKERS
كامل ميخائيل برسوم غربيال37481582- 7837481428ش عبد العزيز فهمى - مرص الجديدة - القاهرة2009-12-27

سهام حامد محمد احمد املرصى2226721577ش مصدق - الدقى - الجيزة18 - 01 - 2010كلوب انرتناشيونال للوساطة التأمينية10

سامح ثابت عبد املسيح مغاريوس0122142184  -225763999شارع طلعت حرب - قرص النيل - القاهرة18-07-2010الفرعونية لوساطة التأمني11

08-09-2010كريسنت إيجيبت لوساطة التأمني12
5ش ميدان املساحة - شقة506 - الدورالخامس - قسم 

الدقى - الجيزة

20223964416/20237611921/20237611920

00201140557743/20223964417/
احمد حسن محمد احمد

رايض محمد عبد الجليل محمد333375817شارع الفتح - منيل الروضة - مرص القدمية08-09-2010العاملية للوساطة التأمينية13

22-09-2010املرصية للوساطة التأمينية14
5شارع سليامن عزمى - خلف الكلية الحربية - متفرع من 

شارع عامر بن يارس - مرص الجديدة - القاهرة
بهاء فطمر منصور ميخائيل24183341

22-09-2010هادبروك لوساطة التأمني15
12شارع ابراهيم سليامن - ) ابراهيم احمد عثامن سابقاً ( 

-العجوزة الجيزة ) متفرع ن شارع شهاب - املهندسني (
كريم بول جميل حداد
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بيان بشركات الوساطة يف التأمني وإعادة التأمني

العاملة بسوق التأمني املصري 

املدير التنفيذيأرقام التليفوناتعنوان الرشكةتاريخ الرتخيص مبزاولة النشاطالرشكةمسلسل

30-12-2010جود اليف لوساطة التأمني16
7شارع اسامعيل القباىن - الدور الرابع - شقة 13 مدينة 

نرص - القاهرة
رشيف محمد عباس الدياسطي122106833

30-12-2010إيجيبت لينك لوساطة التأمني17
87شارع املقريزى من الخليفة املأمون مرصالجديده - 

القاهرة
يارس أحمد حلمي جودة أحمد العامل24513504

عامد عبد النبي شاهني يوسف433386675ميدان الجمهورية املتحدة - املهندسني - الجيزة19-01-2011املجموعة املتحدة لوساطة التأمني18

حازم أحمد عبد العزيز داوود33035249 - 33030781الجيزة - املهندسني - 28 شارع وادي النيل - الدور التاسع.17-04-2011املتحدون العرب للوساطة التأمينية19

20

ويليس تاورز واتسون رى مرص )وسيط إعادة 

 willis towers watson re egypt ) تأمني

S.A.E

ساميه محمد ابراهيم حيده396/25268393 شارع املنصور محمد - الزمالك - القاهرة2011/05/08

21
 over seas ( اوفر سيز للوساطة التأمينية

Insurance Brokerage )oiB
وجدان فتحي أحمد عفيفي160ش 26 يوليو - العجوزة - الجيزة2011-05-25

عبد الوهاب إبراهيم حسن شلبي92393694ش طلعت حرب- وسط البلد - القاهرة15-06-2011ضامن للوساطة التأمينية22

وليد إبراهيم عوف33033041 - 4433033040ش عبد املنعم رياض - املهندسني - الدور الثامن - الجيزة15-06-2011ميد مارك للوساطة التأمينية23

15-06-2011دلتا مرص للوساطة يف التأمني24
مبنى بالزا 34 قطعة 34 املحور املركزى الجنوىب-وحدة 

رقم502 الدور الرابع إدارى-مدينة الشيخ زايد-الجيزة
محمود مصطفى حسن محمد مصطفى

رشيف ناجي محمد توفيق01001300197 - 33046606 - 19733449984 ب شارع 26 يوليو - املهندسني - الجيزة17-08-2011كونكت للوساطة التأمينية25

21-08-2011أفروديت لوساطة إعادة التأمني26
القاهرة - املعادي - كورنيش النيل - 4 أ أبراج املعادي ستار 

- الدور 2 - شقة 7.
أنور بسامرك شامس رزق25257788 - 01222140759

21-09-2011الرشاع للوساطة التأمينية27
عامرة رقم 8 مربع 1140 امتداد شارع عبد الحميد بدوى 

- مساكن شرياتون - القاهرة
محمد حمزة مريس أبو العال106610098
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بيان بشركات الوساطة يف التأمني وإعادة التأمني

العاملة بسوق التأمني املصري 

الرشكةمسلسل
تاريخ الرتخيص مبزاولة 

النشاط
املدير التنفيذيأرقام التليفوناتعنوان الرشكة

جوزيان رؤوف حكيم إلياس01202180515 - 15222416390 ش النزهة - ميدان سانت فاتيام - مرص الجديدة - القاهرة31-01-2012اتش أي يب للوساطة التأمينية28

عمر عنرت محمود محمد3 ش مكرم عبيد - مدينة نرص - القاهرة20-05-2012إمياك لوساطة التأمني29

30
 associated اسوشييتد انشورنس بروكرز - مرص

insurance brokers - Egypt
وليد انطوان نعمهالكيلو 9.5 طريق العام - برج العرب - قسم العامرية -  االسكندرية2012-05-31

13-06-2012بروميس للوساطة التأمينية - مرص31
شقة رقم 3 العقار رقم 21 - مرشوع الجمعية التعاونية للبناء 

واإلسكان لضباط اإلدارة العامة لرشطة مجلىس الشعب والشورى - 
الحى 11 السادس من إكتوبر

أحمد سيد نجيب أحمد محمد عبد الجليل

الحسيني عبد العزيز شحاتة3 ش الشوارىب - قرص النيل - القاهرة20-11-2012الرشق لوساطة التامني)ش.م.م(32

92 ش التحرير - الربج اإلدارة- وحدةA83 -الدقى-الجيزة24-02-2013بابليك بارترنز للوساطة التأمينية33
 - 0237611780 - 0237611740

0237611790
محمد عبد املنعم حسنني املغريب

34
 Affrad Egypt افراد ايجيبت لوساطة التأمني

Insurance Brokerage
أحمد محمد أحمد حسن سليامن15233561788 شارع وادى النيل - املهندسني - الجيزة2013-09-09

14-01-2014دراية للوساطة التأمينية35
القاهرة - مرص الجديدة - ميدان السبع عامرات - 105 شارع عمر 

بن الخطاب
أحمد جامل عز الدين سليامن

إبراهيم عبد الشهيد عبد املقصود زيادةالقاهرة - مرص الجديدة - شارع صالح سامل - 2 شارع محمود العرشي28-01-2014ترست لوساطة إعادة التأمني36

37
 clover Brokers كلوفر بروكرز للوساطة ىف التأمني

Insurance
2014-01-28

العقار رقم 111 املحلية 7 التجمع العمراىن الخامس - القاهرة 

الجديدة - القاهرة
أحمد محمد صربي حافظ النجار

حمدي محمد عبد املجيد محمد5عامرات العبور - ش صالح سامل - مرص الجديدة - القاهرة2014/02/11الطيار للوساطة التأمينية38

2014/05/13رشكة زيووس للوساطة ىف التأمني39
الشقة الكائنة بالدور الخامس بالعقار رقم 16- ش النزهة -ارض 

الجولف - مرص الجديدة -القاهرة
لبيب محمد السعدىن السيد
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بيان بشركات الوساطة يف التأمني وإعادة التأمني

العاملة بسوق التأمني املصري 

الرشكةمسلسل
تاريخ الرتخيص مبزاولة 

النشاط
املدير التنفيذيأرقام التليفوناتعنوان الرشكة

40
 Alexandria االسكندرية لوساطة التأمني

Insurance Brokerage
2014-05-29

ش 50 ابراج الرسايا - برج )A( وحدة رقم )115( - سموحة - سيدى 

جابر - االسكندرية
أمال حسني مصطفى عزام1001522309

41
 fremir insurance فرميري للوساطة ىف التأمني

brokerage
عيل عبد النبي عيل زنفل5شارع يوسف الجندى - باب اللوق - عابدين - القاهرة2014-06-29

42
 B F I Insurance ىب اف اى لوساطة التأمني

Brokerage )ش.م.م(
2014-09-02

شقة رقم 1 فيال رقم 203 أ_ ش جنوب األكادميية أ_ القاهرة الجديدة 

_ القاهرة
حمدى محمد عبد الحميد حمدى

02 - 10 - 2014العربية الدولية للوساطة التأمينية )ش.م.م(43
شقة رقم 208- الدور الثاىن علوى - عقار رقم 24 شارع طريق املطار 

- تقسيم الكوثر - الغردقة - البحر األحمر
محمد عبدالله غازي اليمني

حنان محمد عبد الرحيم عبد الحافظ18شارع مصدق - الدقى جيزة21 - 12 - 2014أمجاد لوساطة التأمني44

محمد سيد احمد هالل عبيد201114459565 شارع عبد العزيز جاويش - عابدين - القاهرة08 - 02 - 2015النور للوساطة ىف التأمني45

رانيا محسن محمد محمد املنىس5 شارع يحيى زكريا - مساكن الشرياتون - مرص الجديدة - القاهرة24 - 02 - 2015رؤية لوساطة التأمني46

47
 NASCO ناسكو ايجيبت ) وسطاء تأمني ( ش.م.م

EGYPT )S.A.E
2015 - 02 - 22

1 مكتب 82 بالدور السادس - العقار 131 - برج القانونيني - املعادى 

- القاهرة
مايكل ايليا

19 - 04 - 2015كونتكت للوساطة التامينية48
الدور األول - مبنى رشكة كونتكت - الكيلو 28 - طريق مرص 

اسكندرية الصح راوى- الجيزة
نهال اسامعيل محمد بريك
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جوزيان رؤوف حكيم إلياس01202180515 - 15222416390 ش النزهة - ميدان سانت فاتيام - مرص الجديدة - القاهرة31-01-2012اتش أي يب للوساطة التأمينية28

عمر عنرت محمود محمد3 ش مكرم عبيد - مدينة نرص - القاهرة20-05-2012إمياك لوساطة التأمني29

30
 associated اسوشييتد انشورنس بروكرز - مرص

insurance brokers - Egypt
وليد انطوان نعمهالكيلو 9.5 طريق العام - برج العرب - قسم العامرية -  االسكندرية2012-05-31

13-06-2012بروميس للوساطة التأمينية - مرص31
شقة رقم 3 العقار رقم 21 - مرشوع الجمعية التعاونية للبناء 

واإلسكان لضباط اإلدارة العامة لرشطة مجلىس الشعب والشورى - 
الحى 11 السادس من إكتوبر

أحمد سيد نجيب أحمد محمد عبد الجليل
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 - 0237611780 - 0237611740

0237611790
محمد عبد املنعم حسنني املغريب

34
 Affrad Egypt افراد ايجيبت لوساطة التأمني

Insurance Brokerage
أحمد محمد أحمد حسن سليامن15233561788 شارع وادى النيل - املهندسني - الجيزة2013-09-09

14-01-2014دراية للوساطة التأمينية35
القاهرة - مرص الجديدة - ميدان السبع عامرات - 105 شارع عمر 

بن الخطاب
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إبراهيم عبد الشهيد عبد املقصود زيادةالقاهرة - مرص الجديدة - شارع صالح سامل - 2 شارع محمود العرشي28-01-2014ترست لوساطة إعادة التأمني36
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 clover Brokers كلوفر بروكرز للوساطة ىف التأمني

Insurance
2014-01-28

العقار رقم 111 املحلية 7 التجمع العمراىن الخامس - القاهرة 

الجديدة - القاهرة
أحمد محمد صربي حافظ النجار

حمدي محمد عبد املجيد محمد5عامرات العبور - ش صالح سامل - مرص الجديدة - القاهرة2014/02/11الطيار للوساطة التأمينية38

2014/05/13رشكة زيووس للوساطة ىف التأمني39
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50
 Societe Insurance سوسيتيه للوساطة التأمينية

brokerage S.I.B
السيد عبد السالم رسالن احمد1 شارع زغيب - 54 شارع قرص النيل - القاهرة25 - 05 - 2015

51
 world wide re ( )reinsurance( وورلد ويد رى

broker ( ) وسيط إعادة تأمني ( )ش.م.م(
احمد عوض الله عبد العال احمد5شارع مصدق - الدور السابع عرش - الدقى04 - 06 - 2015

52
 Modern For )مودرن للوساطة ىف التأمني )ش.م.م

Insurance Brokerage
وليد عبد الرحيم عبد العزيز44 شارع الثورة - الدقى - الجيزة20 - 08 - 2015

25 - 08 - 2015سامرت لوساطة التأمني )ش.م.م(53
128ب - مبنى رقم B 128ب - مبنى رقم B 2401 - شارع 1106- 

القرية الذكية- الجيزة
امريه عصام الدين ابراهيم الحريرى

عادل فتوح حبيب حامد4شارع حسني املعامر - قرص النيل - القاهرة25 - 10 - 2015اكتوبر لوساطة التأمني )ش.م.م(54

55
 M Tag )ام تاج للوساطة ىف التأمني )ش.م.م

Insurance Broker
ليليان فتحى مسيحه عبد السيد230 شارع التسعني الشامىل-التجمع الخامس-القاهرة10 - 12 - 2015

محمد احمد امني املرىس112 ش محى الدين أبو العز - الدقى - الجيزة22 - 12 - 2015فيوترش للوساطة التأمينية )ش.م.م(56

57
 Thiqua Insurance )ثقة لوساطة التأمني )ش.م.م

Brokerage Company
2016/05/03

 املجاورة الثالثةمدينة -3035الدور الخامس بعد األرىض - شقة 12 -

املعراج - خلف كارفور املعادى
نارص عبد الحميد عبد الفتاح عىل

58
 M.G.M for .إم جي إم لوساطة التأمني ش.م.م

Insurance Brokerage
2016/05/16

1357كورنيش النيل - ناصية مستشفي معهد نارص - ساحل شربا 

القاهرة
سحر سليم سيحة سليامن

59APEX 2016/07/24ابكس لوساطة اعادة التأمني
شقة 1503 الدور 15 - عقار 76 - شارع جامعة الدول العربية - 

الجيزة
مروه السيد حسني محمد ابراهيم ابو نازل

60
 pyrmids )األهرام لوساطة التأمني )ش.م.م

insurance brokerage
فتحى محمد محمد عبد الحليم23شارع فلسطني - املعادى الجديدة - القاهرة2016/12/22

61brokerage hous )2016/12/22بيت الوساطة التأمينية )ش.م.م
4شارع 19 مدينة املعلمني - امام مسجد فاطمة الزهراء - اول 

أسيوط محافظة اسيوط
صفوت فهيم مرشقي ابراهيم



بيان بشركات الوساطة يف التأمني وإعادة التأمني

العاملة بسوق التأمني املصري 

املدير التنفيذيأرقام التليفوناتعنوان الرشكةتاريخ الرتخيص مبزاولة النشاطالرشكةمسلسل

50
 Societe Insurance سوسيتيه للوساطة التأمينية

brokerage S.I.B
السيد عبد السالم رسالن احمد1 شارع زغيب - 54 شارع قرص النيل - القاهرة25 - 05 - 2015

51
 world wide re ( )reinsurance( وورلد ويد رى

broker ( ) وسيط إعادة تأمني ( )ش.م.م(
احمد عوض الله عبد العال احمد5شارع مصدق - الدور السابع عرش - الدقى04 - 06 - 2015

52
 Modern For )مودرن للوساطة ىف التأمني )ش.م.م

Insurance Brokerage
وليد عبد الرحيم عبد العزيز44 شارع الثورة - الدقى - الجيزة20 - 08 - 2015

25 - 08 - 2015سامرت لوساطة التأمني )ش.م.م(53
128ب - مبنى رقم B 128ب - مبنى رقم B 2401 - شارع 1106- 

القرية الذكية- الجيزة
امريه عصام الدين ابراهيم الحريرى

عادل فتوح حبيب حامد4شارع حسني املعامر - قرص النيل - القاهرة25 - 10 - 2015اكتوبر لوساطة التأمني )ش.م.م(54

55
 M Tag )ام تاج للوساطة ىف التأمني )ش.م.م

Insurance Broker
ليليان فتحى مسيحه عبد السيد230 شارع التسعني الشامىل-التجمع الخامس-القاهرة10 - 12 - 2015

محمد احمد امني املرىس112 ش محى الدين أبو العز - الدقى - الجيزة22 - 12 - 2015فيوترش للوساطة التأمينية )ش.م.م(56

57
 Thiqua Insurance )ثقة لوساطة التأمني )ش.م.م

Brokerage Company
2016/05/03

 املجاورة الثالثةمدينة -3035الدور الخامس بعد األرىض - شقة 12 -

املعراج - خلف كارفور املعادى
نارص عبد الحميد عبد الفتاح عىل

58
 M.G.M for .إم جي إم لوساطة التأمني ش.م.م

Insurance Brokerage
2016/05/16

1357كورنيش النيل - ناصية مستشفي معهد نارص - ساحل شربا 

القاهرة
سحر سليم سيحة سليامن

59APEX 2016/07/24ابكس لوساطة اعادة التأمني
شقة 1503 الدور 15 - عقار 76 - شارع جامعة الدول العربية - 

الجيزة
مروه السيد حسني محمد ابراهيم ابو نازل

60
 pyrmids )األهرام لوساطة التأمني )ش.م.م

insurance brokerage
فتحى محمد محمد عبد الحليم23شارع فلسطني - املعادى الجديدة - القاهرة2016/12/22

61brokerage hous )2016/12/22بيت الوساطة التأمينية )ش.م.م
4شارع 19 مدينة املعلمني - امام مسجد فاطمة الزهراء - اول 

أسيوط محافظة اسيوط
صفوت فهيم مرشقي ابراهيم


