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.أقساط التأمين املباشر في سوق التأمين املصري -نشاط التأمينات العامة •

.تعويضات التأمين املباشر في سوق التأمين املصري -نشاط التأمينات العامة •

.أقساط إعادة التأمين-نشاط التأمينات العامة •

.تعويضات إعادة التأمين-نشاط التأمينات العامة •

.تطور نشاط تأمينات الحياة في سوق التأمين املصري •

.الفنية في سوق التأمين املصري ( املخصصات) االحتياطيات •

.إستثمارات شركات التامين واعادة التامين موزعا على قنوات اإلستثمار•
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خاللطورتمناملصريالتأمنيسوقشهدهمايوضحالذيو,للتأمنياملصرياالحتادتقريرأيديكمبنيأضعأنيسعدني

.2017/2016املاليالعام

اتاملتغريظليفاألخريةالسنواتخاللخاصةعامبعدعامًاكبريًاتطورًاوالعربيةاملصريةالتأمنيصناعةشهدتلقد

.بأكملهالعاملبهاميراليتواالقتصاديةالسياسية

إال2013يونيو2011,30يناير25ثورتيقيامبعداألخريةالسنواتفىمصربهامرتاليتاألحداثمنالرغموعلى

نممصداقيتهاوتعميقمبسئولياتهاالنهوضاملصريةيفالتأمنيشركاتجنحتحيث,األزمةهذهختطتقدمصرأن

تتناسبةجديدتأمينيةتغطياتواستحداثالتأمينيةاحلمايةتوفريخاللمنالوثائقمحلةقبلبالتزاماتهاالوفاءخالل

قطاعتطويرمناألخريةاملرحلةخاللمتماإىلباإلضافة,املصريالتأمنيسوققوةيؤكدمماالساريةاألحداثمع

.املالوأسواقالعقاريالتمويلجماليفاملصرفيةغرياملاليةاخلدمات

رتقاءلالتسعىاليتاإلسرتاتيجيةخطتهمبادئضوءفىونشاطهأعمالهكافةفىللتأمنياملصرياالحتادانطلقوقد

.التأمنيبصناعة

كلمة

رئيس االحتاد املصري للتأمني

رئيـس

االتحاد المرصي للتأمي   

ى )  (عالء الزهي 
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اإلطار القانوني املنظم لصناعة التأمني: أواًل 

: يتكون اإلطار القانوني الذي ينظم سوق التأمني املصري من عدة تشريعات وقواعد  تتمثل يف 

.و تعديالته والئحته التنفيذية 1981لسنة 10القانون رقم •

1999لسننة  ( 362)الصادره بقرار وزير األقتصاد والتعاون الدوىل رقم 1981لسنة ( 10)الالئحة التنفيذية للقانون رقم •

.وتعديالتها 

قنم  بتعديل بعض أحكام قانون اإلشراف والرقابة على التأمني  فى مصر الصادر بالقنانون ر 2008لسنة 118القانون رقم •

-:والذى يستهدف اآلتي 1981لسنة 10

اس   تقييم انتقال أسلوب الرقابة على كافة املنشآت املزاولة لنشاط التأمني وإعادة التأمني إىل أسلوب الرقابةعلى أس-أ 

.وإدارة املخاطر

احتاد بني شركات التأمني وإعادة التأمني ومجعيات التأمني حيل حمنل االحتناد السنابق منع جعنل ع نويته         نشاء إ-ب 

.إلزامية لكافة الشركات واجلمعيات اخلاضعة للقانون 

روع حتقيق التخصص يف مزاولة النشاط التأمينى , عن طريق الفصل بني مزاولة فروع تأميننات احليناة منن جهنة وفن     -ج 

.تأمينات املمتلكات من جهة أخرى 

.مليون جنيه60رفع احلد األدنى لرأس املال املصدر لشركة التأمني إىل مبلغ -د

.إعادة تنظيم مهنة الوساطة التأمينية والسماح للشخصيات االعتبارية مبمارستها-هن 

والنذى مبوجبنه مت   2009لسنة 10رقم  قانون تنظيم الرقابة على األسواق واألدوات املالية غري املصرفية الصادر بالقانون•

".اهليئة العامة للرقابة املالية"هيئة عامة للرقابة على األسواق واألدوات املالية غري املصرفية باسم نشاء إ

.والئحته التنفيذية 2008لسنة 118القانون رقم •

بإصدار قانون التأمني اإلجباري عن املسئولية املدنينة الناشنئة عنن حنوادث مركبنات النقنل       2007لسنة 72قانون رقم  •

.السريع داخل مجهورية مصر العربية

لسننة  72بإصدارالالئحة التنفيذية لقانون التأمني االجباري الصنادر بالقنانون رقنم    2007لسنة 217قرار  وزاري رقم  •

2007.

.والئحته التنفيذية 1981لسنة ( 159)قانون شركات املساهمة رقم •
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اإلطار القانوني املنظم لصناعة التأمني: أواًل 

: يتكون اإلطار القانوني الذي ينظم سوق التأمني املصري من عدة تشريعات وقواعد  تتمثل يف 

ع بشأن تعريف التأمني متناهى الصغر وال نواب  التنفيذينة إلصندار وتوزين    2016لسنة ( 902)قرار رئيس اهليئة رقم •

.وثائقة الكرتونيًا من خالل شبكة نظم املعلومات 

بشأن ضواب  املواقع االلكرتونية لشركات ووسطاء التنأمني أو إعنادة التنأمني   2016لسنة ( 805)قرار رئيس اهليئة رقم •

.على شبكة املعلومات الدولية 

عهنا  بشأن ال واب  التنفيذية لوثائق التأمني النمطية املمكنن إصندارها وتوزي  2016لسنة ( 730)قرار رئيس اهليئة رقم •

.الكرتونيًا من خالل شبكات نظم املعلومات وفقًا ألخر تعديل 

وزيع بشأن ال واب  التكنولوجية وقواعد تامني املعلومات املرتبطة بإصدار وت2016لسنة ( 729)قرار رئيس اهليئة رقم •

.شركات التأمني لبعض وثائق التأمني النمطية الكرتونيًا من خالل شبكات نظام املعلومات 

.بشأن دليل تطبيق  معايري احملاسبية املصرية على قطاع التأمني 2016لسنة ( 70)قرار جملس إدارة اهليئة رقم •
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هيكل السننوق: ثانيًا 

اهليئنننة العامننة للرقابننة املاليننة(1

.شركات التأمني(2

هيكل شركات  التأمني  

نوع القطاعنوع النشاطأسلوب التأمنياسم الشركةمسلسل

قطاع أعمال عامتأمينات أشخاصجتاريمصر لتأمينات احلياة1

تأمينات ممتلكاتمصر للتأمني2

مت اليف لتأمينات احلياة3

قطاع خاصتأمينات أشخاصجتاري

مصر-أكسا لتأمينات احلياة4

مصر-أليانز لتأمينات احلياة 5

مصر-تشب لتأمينات احلياة 6

7QNB لتأمينات احلياةاألهلي

مصر-أروب للتأمني على احلياة 8

قناة السويس لتأمينات احلياة9

الدلتا لتأمينات احلياة10

املهندس لتأمينات احلياة11

حياة-املصرية للتأمني التكافلي 12

تكافلي
مصر-اللبنانية السويسرية تكافل 13

طوكيو مارين مصر فاميلي تكافل14

املصرية اإلماراتية لتأمينات احلياة التكافلي15
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هيكل السننوق: ثانيًا 

.شركات التأمني(2

هيكل شركات  التأمني  

نوع القطاعنوع النشاطأسلوب التأمنياسم الشركةمسلسل

قناة السويس للتأمني16

قطاع خاصتأمينات ممتلكاتجتاري

املهندس للتأمني17

الدلتا للتأمني18

19Aigللتأمنيإجييبت

(gig)اجملموعة العربية املصرية للتأمني 20

مصر-أليانز للتأمني 21

مصر-تشب للتأمني 22

رويال للتأمني23

بوبا إجييبت للتأمني24

إسكان للتأمني25

مصر-أروب لتأمينات املمتلكات واملسئوليات26

املتحدة للتأمينات العامة27

اكسا للتامني مصر28

«مصر–ميدغلف "املتوس  واخلليج للتأمني 29

بيت التأمني املصري السعودي30

تكافلي

سئولياتاملصرية للتأمني التكافلي على املمتلكات وامل31

مصر-وثاق للتأمني التكافلي 32

طوكيو مارين مصر جينرال تكافل33

مصر-أورينت للتأمني التكافلي 34

شركة مصر للتأمني التكافلي35

1992/ 21منشأة بالقانون تأمينات ممتلكاتجتارياملصرية ل مان الصادرات36

مجعيات تأمني تعاونيتأمينات ممتلكاتجتارياجلمعية املصرية للتأمني التعاوني37

.رةكما متارس  الشركة األفريقية إلعادة التأمني التكافلي نشاطها يف داخل سوق التأمني املصري وهي شركة تعمل باملناطق احل
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.صندوق646صناديق التأمني  اخلاصة و عددها (     3

:و هي 4صناديق التأمني احلكومية و عددها (     4

.صندوق التأمني احلكومي ل مان أرباب العهد-

ع. م . صندوق تغطية األضرار الناجتة عن حوادث النقل السريع داخل ج -

.صندوق التأمني التعاونى على مراكب الصيد-

صندوق التأمني احلكومى ل مان األخطار التى تتعرض هلا اخلدمات الربيدية باهليئة القومية للربيد-

:و هي 3التأمني  و عددها جممعات(     5

.اجملمعة املصرية لتأمني املنشآت النووية•

.جممعة التأمني من أخطار حوادث قطارات السكك احلديدية ومرتو األنفاق والطرق السريعة املميزة•

.اجملمعة املصرية لتأمني املسئولية املدنية عن أخطار أعمال البناء•

:األجهزة املعاونة االحتادات و  (     6

االحتاد املصري للتامني-

مكتب مراقبة و معاينة الب ائع-

.معهد التأمني مبصر -

.معهد اخلدمات املالية غري املصرفية-

:خرباء ووسطاء التأمني (        7

هيكل السننوق: ثانيًا 

20132014201520162017بيان

اعتبارىطبيعىاعتبارىطبيعىاعتبارىطبيعىاعتبارىطبيعىاعتبارىطبيعى

689140743643788762843159863268وسطاء التأمني

230300390390410خرباء اكتواريني

3061131012322123281233512خرباء استشاريني

خرباء معاينة و  

تقدير أضرار

5104742844393553795941970
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طريقعلىخطواتاحلكومةاختذتإذاملصرى,االقتصادىاإلصالحبرنامجأهدافمنعديدحتقيق2017عامشهد

.األصعدةخمتلفعلىاالقتصاديةاملؤشراتتبينهماوهوبالفعل,الظهورفىمثارهابدأتاإلصالح,
أبرزهاكاناإلصالح,برنامجضمناملاضىالعامأواخراحلكومةاختذتهاإجراءاتبعد2017فىالعملخطةبدأتوقد

لنموامسارإىلاالقتصادإلعادةسعياالطاقة,أسعاروحتريكامل افة,القيمةعلىضريبةوفرضالصرف,سعرحترير

صرىاملاالقتصادوأنعشتخمتلفةقطاعاتمشلتالتىالقراراتمنعديدجانبإىلاألساسية,غريالسلعوارداتوخفض

.سنواتمنذاألف لهىمعدالتلتحقيقودفعته
مبالغقييمتإلعادةنتيجةالتأمنيشركاتأقساطحمفظةإرتفاعيفتتمثلالقطاععلىالقرارهلذااإلجيابيةالنتائجأبرزو

تشهاداشراءيفالشركاتتوسععنوالناتجاالستثمارعوائدمعدالتإرتفاعجبانبعليها,املؤمنلألصولالتأمني

ملالية,ااألوراقسوقأداءحتسنجبانبالصرف,سعرحتريرقرارعقبالبنوكمنالصادرةاملرتفعالعائدذاتاالستثمار

الذىالطبىوالتأمنياحلياةوتأميناتالسياراتعلىالتأمنيقطاعاتفىاألكربالتأثريوكان.البنكيةالودائعفوائدوتزايد

.كبريبشكلتأثر

يةاألجنبلالستثماراتالسوقجلاذبيةنظرًاالبعيد,املدىعلىأعمالهحبجمطفرةالتأمنيقطاعيشهدأناملتوقعمنو

احلوافزبعضطرحجبانباجلديد؛االستثمارقانونتطبيقخاللمناإلقتصادبتطورمدعومًةاملقبلةاملرحلةخاللاملباشرة

.للدولةواألمينالسياسيالوضعوتهدئةللمستثمرين,ال ريبية
عناجتةنللنموهائلةفرصالمتالكهنظرًااحلياةتأميناتبنشاطجديدةاستثماراتجذبعلىقادراملصريالتأمنيقطاعإن

منتعانيواليتواملمتلكاتالعامةالتأميناتخبالفأوالدهم,مستقبلحلمايةاحلياةتأميناتوثائقعلىالعمالءإقبالبدء

ةالراهناالستثماراتعلىللمحافظةالشركاتتسعىبلالشركات,بنيعليهاللمنافسةجديدةأعمالحجمتواجدعدم

.لديها
قرارمعوخاصةفعليًا,أقساطهاحمفظةلزيادةالتأمنيشركاتأمامهائلةفرصةميثلالصغرمتناهيالتأمنيأصبحقدو

الصغرمتناهىالتمويلنشاطممارسةومعايريقواعدتعديلبشأن2015لسنة31رقماملاليةللرقابةالعامةاهليئة

.واملتوسطةالصغريةللمشروعاتالدولةدعمإىلباإلضافةاألهلية,واملؤسساتللجمعيات
بنسبةعامخاللالعجزبذلكليهب سنوي,أساسعلى%50بنسبةالتجاريعجزهاحجممنختفضأنمصراستطاعتو

إىلاألجنيباالحتياطيحجممنترفعأناحلكومةاستطاعتكما.السابقةاملاليةبالسنةمقارنةدوالرمليار35.4إىل8.4%

.التعويمشهريفسجلتدوالرمليار19.6حنومن2017أغسطسبنهايةدوالرمليار36.14

قاتتدفارتفعتحيثاحمللي,الناتجأداءيفالتحسنمعبالتزامنالتجاريالعجزوتراجعاالحتياطياتمنووانعكس

.ردوالمليارات10عنداملستهدفمتجاوزةدوالر,مليار13.3إىلاألجنيباملستثمر

2017املناخ االقتصادي : ثالثًا 
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2017املناخ االقتصادي : ثالثًا 

الربعيف%12.6بنحومقارنة%11.9إىلليصل2017/2018املاليةالسنةمناألولالربعخاللالبطالةمعدلاخنفضوقد

.%9.36سجلالذى2009/2010العاممنذيتحققمعدلأف لوهوالسابقة,املاليةالسنةمناألول

قيقحتحنومهمةخطوةيعدالذىاملدنيةاخلدمةقانونمنهاقوانني,عدةإصدارفتمالتشريعىاإلصالححملوربالنسبة"و

ؤسساتواملاحلكومةومساءلةالشفافيةتعزيزمعفاعليةأكثربصورةاخلدماتلتقديمالقانونيهدفإذاإلدارى,اإلصالح

.العامة

ة,الصناعياملشروعاتإقامةلتشجيعالصناعىالرتخيصإجراءاتيسهلالذىالصناعيةالرتاخيصقانونإصدارمتكما

املركزىاملستوىعلىاملستدامةالتنميةمعليتماشىالتخطي لتنظيميهدفالذىاملوحدالتخطي قانونإصدارمتكذلك

ليةاحمللإلدارةاجلديدوالقانوناإلفالسقواننيإىلإضافةالتخطي ,عمليةفىالالمركزيةإدخالمعواحمللى,والقطاعى

."القواننيمنوغريها

مية,احلكوواهليئاتللوزاراتالتنظيمىاهليكلتطويرمنهااملؤسسى,اإلصالحجمالفىاإلجراءاتمنعددااختاذمتكما

الرقابة)الداخلىالتدقيقووحدةالبشريةاملواردوحدةهىللدولة,اإلدارىباجلهازوحداتثالثاستحداثومت

.املؤسسىالتطويرووحدة(الداخلية

نظاماءوإنشالفساد,ومكافحةملنعالوطنيةالتنسيقجلنةوإنشاءوتقييمها,ورصدهاالربامجختطي نظامتفعيلمتكما

."اإلدارىاجلهازفىاملوظفنيأداءلتقييمجديد

انشاءمتثالاملسبيلفعلىواملشروعات,الربامجمنعديدتنفيذخاللمناإللكرتونية,احلكومةحنوبالتحوليتعلقوفيما

قواعدرب متكماللموردين,الالحقالتقييموخدمةاحملليةاملنتجاتتسجيلخدمةت مالتىاحلكومية,املشرتياتبوابة

خلدماتاميكنةكذلكواخلدمة,علىاملواطننيحصولإجراءاتتبسي علىللعملبينهاالتكاملوحتقيقالقوميةالبيانات

.احلكومية
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نظرة مستقبلية: رابعًا 

حماورعدةةاملقبلالفرتةفىتنفيذهاعلىالعملسيتموالتىللتأمنياملصرىلإلحتاداملستقبليةالعملخطةمشلت

:املخاطرمواجهةعلىتقومكصناعةالالئقةاملكانةفىووضعهالكلية,السوقمنومعدالتدعمجمملهافىتستهدف

.اهليكلةواعادةلإلحتادالعامةاألمانةدورتطوير•

بهاالعملتطويروللتأمنياملصريباإلحتادالفنيةاللجانعملتفعيل•

إدخاللدراسةوالتعليمالرتبيةوزارةمعتفاهممذكرةتوقيعخاللمنلالحتاد,االجتماعىالدوروتقويةتفعيل•

.الننمدارسفىالتأمننيموادبعض

الصغرمتناهىتفعيلبهدفجديدةجلنةاستحداث•

.املاليةللرقابةالعامةاهليئةمعالتعاونوالتنسيق•

(التأمنيواعادةللتأمنيالسنويالشيخشرمملتقي)املصريالتأمنيلسوقعامليسنويمؤمترعمل•

لإلحتاداإللكرتونياملوقعحتديثوتطوير•

قائمةأمينيةتعمليةلتقديماألساسيةالقواعدووضعاملصريبالسوقالعاملةالتأمنيشركاتبنيشرفميثاقتوقيع•

سليمةأسسعلى

للتأمنياملصريلإلحتاداخلارجيةواإلقليمنيةواحملليةالعالقناتتننمننية•

ومميزةمنظمةنشرخطةخاللمنللتأمنياملصريلالحتادتواصلنافذةفتح•

للتأمنياملصريلالحتاداخلارجيةواالقلننيمننيةواحملليةالعالقناتتننمنية•

التأميينالوعيلتطويرمكثفةخطة•
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نشاط التأمينات العامة

أقساط التأمني املباشر يف سوق التأمني املصري

اجلداول اإلحصائية: ثالثًا 

2013/20122014/20132015/20142016/20152017/2016بينننننان

فروع البحرى  والطريان

 462 323 321 334 306البحرى ب ائع

 219 192 186 182 171أجسام السفن

 370 164 153 146 194الطريان

 156 123 122 124 104الربى والنهري

فروع غري البحرى

 1,933 1,448 1,354 1,216 1,048احلريق

 1,029 912 821 783 697السيارات  االجبارى

 2,696 2,042 1,796 1,572 1,425التكميلى

احلوادث  والتأمينات األخرى

 1,263 890 745 727 573(تشمل السطو والسرقة)حوادث متنوعة 

 1,033 871 775 736 816اهلندسى

 1,094 656 664 791 884البرتول

 2,073 1,388 1,182 934 735الطيب 

االمجننناىل
695375458119900912328

(باملليون جنيه)
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نشاط التأمينات العامة

تعوي ات التأمني املباشر يف سوق التأمني املصري

اجلداول اإلحصائية: ثالثًا 

(باملليون جنيه)

2013/20122014/20132015/20142016/20152017/2016بينننننان

فروع البحرى  والطريان

البحرى ب ائع
35 100 98 101 145 

أجسام السفن
34 119 69 66 86 

الطريان
56 94 93 320 318 

الربى والنهري
26 19 25 21 21 

فروع غري البحرى

احلريق
506 376 749 843 901 

السيارات  االجبارى
726 603 558 486 539 

التكميلى
930 920 1,098 1,166 1,360 

احلوادث  والتأمينات األخرى

(تشمل السطو والسرقة)حوادث متنوعة 
125 127 181 208 212 

اهلندسى
140 141 233 113 145 

البرتول
133 44 143 577 36 

الطيب 
641 666 780 945 1,327 

 5,090 4,848 4,026 3,210 3,353االمجننناىل
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نشاط التأمينات العامة

أقساط إعادة التأمني

اجلداول اإلحصائية: ثالثًا 

(باملليون جنيه)
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نشاط التأمينات العامة

تعوي ات إعادة التأمني

اجلداول اإلحصائية: ثالثًا 

(باملليون جنيه)
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تطور نشاط تأمينات احلياة يف سوق التأمني املصري

اجلداول اإلحصائية: ثالثًا 

(باملليون جنيه)
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الفنية يف سوق التأمني املصري( املخصصات) االحتياطيات 

اجلداول اإلحصائية: ثالثًا 

(باملليون جنيه)

بيننننان
2012/

2013

2013/

2014

2014/

2015

2015/

2016

2016/

2017

:تأمينات احليننناة

26,94929,99532,45324,56928,003احلسابي( املخصص) االحتياطي 

مطالبات حتت ( خمصص ) احتياطي 

التسديد
368365379440529

27,31730,36032,83225,00928,532اجملموع

:التأمينات العامة

2,2872,6232,9013,2314,600أخطار سارية( خمصص) احتياطي

تعوي ات حتت ( خمصص)احتياطي 

التسوية
6,2336,3346,3496,3247,401

-498277125أخرى( خمصصات)احتياطيات 

8,5699,0399,3269,68012,001اجملموع

17,13718,07718,65219,36040,533ةالفني( املخصصات )جمموع االحتياطيات 
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إستثمارات شركات التامني واعادة التامني موزعا على قنوات اإلستثمار

اجلداول اإلحصائية: ثالثًا 

(باملليون جنيه)

البيننننننننان

االستثمارات املخصصة

االستثمارات 

احلرة

إمجالي 

االستثمارات

تأمينات 

األشخاص 

وتكوين األموال

تأمينات 

املمتلكات 

واملسئوليات

2017/20162017/20162017/20162017/2016

االستثمارات العقارية  

2920061694278اراضى ف نننننننننناء

412841589562119عقارات مبنيننننننننننة

2020--مشروعات وانشاءات حتت التنفيذ

7048422064125217اإلمجاىل

608367761629جممع االهالك 

----جممع خسائر االضمحالل

6440115288109188الصافى

األصول املالية

9,719,0001,174,572134312,236.5أذون خزانة واوراق حكومية اخري قابلة للخصم 

----أذون خزانة مباعة مع التعهد بإعادة الشراء  

أصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل االرباح واخلسائر

4420523587اسهم

787593885سندات غري حكومية

31148152وثائق صناديق االستثمار

721586172أخرى

906418501,797الصافى 

االصول املالية املتاحة للبيع

6,7605,5542,94515,259اسهم

3,0024083,410سندات غري حكومية
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إستثمارات شركات التامني واعادة التامني موزعا على قنوات اإلستثمار

اجلداول اإلحصائية: ثالثًا 

 1627 291 844 492وثائق صناديق االستثمار

 20,296 3,236 6,806 10,254الصافى

استثمارات مالية حمتفظ بها حيت تاريخ االستحقاق

 8,429 651 4,991 2,787سندات غري حكومية

 349 179 161 9وثائق صناديق االستثمار

 7,026 277 3,309 3,440شهادات استثمار

 15,804 1,107 8,461 6,236الصافى

 7,865 7,865--حمافظ مالية مرتبطة بوحدات استثمار

 170 150 20-ةاستثمارات فى شركات شقيقة وشركات تابع

 58,169 14,551 16,503 27,115صافى األصول املالية

القننننننننننننننروض واملديونيات

 791 6- 784الب مان وثائق تأمينات االشخاص وتكوين االمو

 013. 013.--ب مان رهون عقارية

 75 75-ب مانات اخرى

 865 81 784اإلمجاىل

 14 14-خمصص القروض

 851 67 784الصافى

البيننننننننان

االستثمارات 

احلرة

إمجالي 

االستثمارات

تأمينات 

األشخاص 

وتكوين 

األموال

تأمينات 

املمتلكات 

واملسئوليات

2017/20162017/20162017/20162017/2016

(باملليون جنيه)
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إستثمارات شركات التامني واعادة التامني موزعا على قنوات اإلستثمار

اجلداول اإلحصائية: ثالثًا 

-االوعية االدخارية بالبنوك 

 19,109 5,622 8,872 4,614ودائع بالبنوك احمللية

 2,468 1,167 1,105 196ودائع بالبنوك االجنبية

 4,736 1,903 441 2,392شهادات االدخار

 26,313 8,692 10,418 7,202اإلمجاىل

 85,521 23,419 26,936 35,166صافى اإلستثمارات

البيننننننننان

االستثمارات 

احلرة

إمجالي 

االستثمارات

تأمينات 

األشخاص 

وتكوين 

األموال

تأمينات 

املمتلكات 

واملسئوليات

2017/20162017/20162017/20162017/2016

الكتابفياالستثمارقنواتتوضحالتيالنماذجفيالسابقالعامفيالمقارنالبيانإدراجعدميالحظ:ملحوظة

كتلتبويباتتعديلتمحيث,الماليةللرقابةالعامةالهيئةعنالصادر2017التاميننشاطعنالسنوياإلحصائي

.الجديدةالمحاسبيةللمعاييروفقا ًالالئحيةالـنماذجعلىإجرائهاتمالتيللتعديالتوفقاالقنوات

(باملليون جنيه)
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