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 عن الشركة

بمساهمة مجموعة من كبرى البنوك واملؤسسات اإلقتصادية  6002تأسست املصرية للتأمين التكافلى عام 

 العاملة بجمهورية مصر العربية ودولة الكويت بنسب مساهمة متفاوتة

 نسب املساهمة                                                                                                                   ن و املساهم 

 % 67.42                                                           فيصل اإلسالمىبنك  -1

   % 9.20                                                      املصرف العربى الدولى -6

 % 8.42                                         الخليج للتأمين مجموعة -3

  % 8.62                                                  بنك مصر إيران للتنمية  -7

 %  8.62                                                   (SAIB)بنك الشركة املصرفية العربية الدولية   -2

                    % 8.62                                                                                                           كامكوشركة  -2

 % 8.62                                                                                                      مصر  –بنك البركة  -4

                                                  % 8.00                                                                                                        بنك مصر -8

 % 8.00                        جهاز تنمية املشروعات املتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر  -9

 % 8.00للتأمين و إعادة التامين                                                                      الخليج شركة  -10

 رقم التسجيل بالهيئة والسجل التجارى  

بالهيئة العامة للرقابة املالية  8/2/6004بتاريخ  61تم تسجيل الشركة املصرية للتأمين التكافلى تحت رقم 

 33822رقم  وسجل تجارى 

 تاريخ بدء النشاط 

 
ً
 من بدأت املصرية للتأمين التكافلى مزاولة النشاط فعليا

ً
 1/4/6008إعتبارا

 رأس املال 

 مليون جنيه 200               رأس املال املرخص به  -

 مليون جنيه 120                   رأس املال املصدر     -

 مليون جنيه  120                 رأس املال املدفوع      -
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 أعضاء مجلس اإلدارة 

 رئيس مجلس اإلدارةاألستاذ / إسماعيل حسن                                                               -

 نـائـب رئيس مجلــس إدارة           الحميــد محمـد أبــومــوســى            األستاذ / عبـد -

 عضو مجلس اإلدارة املنتدب                               الـوهــاب عـارفيــن األستاذ  / أحمــد عبـد -

 عضــو مجلــس إدارة                           األستاذ / أشـــرف أحمـد الغمــراوى                   -

 عضــو مجلــس إدارة                         األستاذ / خــالـد سعــود الحســـن                           -

 عضــو مجلــس إدارة               ألستاذ / عـادل محمــد فـوزى زيــن العـابـديــن           ا -

 عضــو مجلــس إدارة                                            الـدكتـور / معــوض حسـن حسنيــن  -

 عضــو مجلــس إدارة                                                 ا الـدكتـور / محسـن طـه صـادق  -

 عضــو مجلــس إدارة                      األستاذ / حســن محمد حسن شـريـف                 -

 عضــو مجلــس إدارة                        األستـاذ / جمال أحمـد سعد زغلول                  -

                         رةعضــو مجلــس إدا                           نيفين عصام الدين حسن جامعألستاذة / ا -

 عضــو مجلــس إدارة                      حاتم عبد الجليل سعد القرنشاوى /  دكتور لا -

 عضــو مجلــس إدارة                                            رامى سليم محمد البركىاألستاذ /  -

 عضــو مجلــس إدارة                       اسامه كامل كشك                              األستاذ /  -

 

 

 هيئة الرقابة الشرعية ودورها: 

 

تقوم هيئة الرقابة الشرعية بمراقبة ومراجعة كافة أنشطة الشركة من حيث اإلكتتاب والتغطيات أو 

النظام األساس ى على ضرورة موافقة هيئة الرقابة الشرعية على أى وثيقة أو نشاط  اإلستثمارات وينص

 قبل التنفيذ. اإستثمارى وإجازته
ً
 شرعا

صحاب أ وتضم هيئة الرقابة الشرعية للشركة املصرية للتأمين التكافلى على املمتلكات واملسئوليات السادة 

 الفضيلة:

 الدكتور/ نصر فريد واصل األستاذ فضيلة -

 الدكتور/ على جمعة األستاذ فضيلة -

 رفعت العوض ىالدكتور /  األستاذ فضيلة -
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 الرؤية 
    
 في مجال التأمين التكافلي في مصر و الشرق األوسط لشركة الرائدةأن نكون ا   

 املهمة 
ملتزمون بتقديم خدمة التكافل على أعلى مستوى بمساعدة فريق عمل مؤهل و ذو خبرة 

  التقنيات مع فهم كامل إلحتياجات و توقعات العمالءمستخدمين أحدث 

فاألهدا 

 تطبيق سياسات إكتتابية مهنية اإللتزام بانتقاء و  -

 األخطار املكتتبه جودةالتركيز على  -

  الحفاظ على مستوى مناسب من ربحية املحفظة التأمينبة -

 املشاركين.اإلستمرار في تحقيق فائض نشاط إكتتابي للمساهمين و  -

 تحقيق شراكة ناجحة ومربحة ملعيدى التأمين. -

 

 خطة العمل 

 ألحكام الشريعة اإلسالمية بما يجعل 
ً
تزاول الشركة كآفة أنواع التأمين على املمتلكات واملسئوليات وفقا

 الخدمة مالئمة لكافة األفراد واملؤسسات بإختالف أنشطتها وأحجامها.

التغطيات التأمينية من خالل فريق عمل متخصص فى دراسة الخطر وإقتراح وتصميم يمكننا توفير جميع 

 أفضل البرامج التأمينية املناسبة لطبيعة الخطر تحت إشراف هيئة رقابة شرعية.

إستطاعت الشركة املصرية للتأمين التكافلى على املمتلكات واملسئوليات أن تحتل مراكز متقدمة بين شركات 

متلكات و املسئوليات العاملة فى السوق املصرى حيث حققت الشركة بمركزها املالى فى التأمين على امل

6014/2/30: 

 مليون جنيه 762  إجمالى أقساط -

 مليون جنيه 23.1  صافى الربح -

 مليون جنيه 93.6   فائض النشاط التأمينى -

 مليون جنيه 68نصيب حملة الوثائق من األرباح   -

 مليون جنيه 349.6  إجمالى حقوق حملة الوثائق -

 مليون جنيه 630  إجمالى حقوق املساهمين -

 مليون جنيه 403  إجمالى إستثمارات -

 مليون جنيه 82.8   صافى الدخل من االستثمار -



5 
 

 

 

 
ً
حصلت املصرية للتأمين التكافلى ممتلكات بفضل هللا على جائزة أفضل شركة تأمين تكافلى جديدة عامليا

 و ذلك  6012 التكافلى العالمى خالل مؤتمر القمة التكافلى الدولى التاسعاملقدمة من إتحاد التأمين 
ً
تقديرا

سنوات من التشغيل  2خالل  ملشاركتها الفعالة وإنجازتها فى صناعة التأمين التكافلى فى السوق املصرى 

 الفعلى

 
 

 

 لقد حصلت الشركة على هذه الجائزة الدولية 
ً
  التالية: لمعاييروفقا

  جم. 1,171,000,000تحقيق الشركة ألقساط صافية خالل ستة سنوات بمبلغ  -

  تحقيق معدالت نمو غير مسبوقة. -

  سنوات فقط. 2اصبحت الشركة اكبر شركة تكافل فى السوق املصرى خالل  -

  اصبحت الشركة من اكبر خمسة شركات تأمين فى السوق املصرى. -

  للتشغيل.تحقيق ارباح بدًء من العام الرابع  -

  اول شركة تكافل فى مصر تقوم بتوزيع فائض النشاط على حملة الوثائق. -

حصلت الشركة من معيدى تأمين التكافل على أعلى طاقة استيعابية فى اتفاقيات اعادة التأمين بين  -

  شركات القطاع الخاص.
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 19923 اتصل بنا  

 

 .الجيزة – املهندسين – العربية الدول  جامعة شارع 22:الرئيس ى املركز

 (+ 606) 33369103: فاكس( +     606) 33369100/ 600:  تليفون 

 

 .الجيزة – املهندسين – لطفى الحميد عبد شارع 73 :للتعويضات العامة اإلدارة

 (+606) 33352645  (+606)33326282: تليفون 

 (+606) 34262246: فاكس

 

 .القاهرة – نصر مدينة  -  العقاد عباس شارع 37:نصر مدينة فرع 

 ( +  606) 66403386/  82: تليفون 

 (+606) 66408767: فاكس

 

 .القاهرة – الجديدة القاهرة محكمة خلف – مول  توينز :الخامس التجمع فرع

 9622داخلى  (+606) 3329100: تليفون 

 

 .اإلسكندرية – قسم باب شرق  - 701شقة  –شارع ناصية الحرية  164 :إسكندرية فرع

   ( +603) 3908376: تليفون 

 (+603) 3936219  :فاكس

 

 .أسيوط - 103شقة  -ل برج )ج( الدور األو  -أبراج عثمان بن عفان  -شارع الجمهورية  :أسيوط فرع

   ( +6088) 6687107: فاكس( +     6088) 6687102 / 02:  تليفون 

 

 .بورسعيد -شارع السلطان حسين  – امللحق التجارى لفندق رستا 362الوحدة  :بورسعيد فرع

   ( +6022) 3200377: فاكس( +     6022) 3200380:  تليفون 
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 الشركة تكتتبها التي التأمين أنواع

 حريق( األخطار  جميع وثيقة( 

 حريق( اإلضافية األخطار و الحريق( 

 الهندس ي التأمين 

 التابعه املسئوليات و البحري  التأمين 

 التابعه املسئوليات و السفن أجسام 

 البري  النقل تأمين 

 املسئوليات و املتنوعه الحوادث 

 السداد عدم مخاطر تامين 

 التكميلي السيارات تأمين 

 اإلجباري  السيارات تأمين 

 الطاقة و البترول تأمين 

 الطيران تأمين 

 الطبي التأمين 

 

 إعادة التأمين 

و كذلك إلى خبرة اإلدراة التنفيذية و فريق  ،والقوة املالية ملساهميها ,حجم رأسمال الشركة املصرية للتأمين التكافلي  بفضل

بقيادة  Aكل هذا مكن الشركة من ترتيب إتفاقات إعادة تأمين مع شركات إعادة تأمين ذات تصنيف ائتماني  , العمل باإلدارة

 والعالم في مصر ة التأمين ادأفضل شركات إعمن إلعادة التكافل بإمكانات إكتتابية تعد  شركة هانوفر 

 

 

 البترول و الطاقةتأمين 

 ألهمية هذا النوع من التأمين قامت إدارة إعادة التأمين بإجراء 
ً
 اكبر الوسطاء املسجلين في اللويدزعادة التأمين مع إنظرا

مع كبريات شركات إعادة التأمين العاملية والتى تتمتع  لتأمينات البترول والطاقةتمكنت الشركة من توقيع عقود إعادة كما 

 بتصنيف ائتمانى متميز.         

التأمين بأتساع حدود التغطية حتى تستوعب كبرى املؤسسات الصناعية و التجارية والسياحية إعادة تتميز اتفاقيات  هذا و  

لشروط وحدود اإلتفاقية والعمل على تعديلها بما يلبى تقوم الشركة باملراجعة الدائمة و بصفة دورية  واملشروعات الكبرى.

 .نا داخل السوق املصرى ئإحتياجات عمال 
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 اإلدارة العليا 

 الرئيس التنفيذى          أحمد عبد الوهاب عارفين           أ / 

 عاما خبرة فى مجال التأمين و إعادة التأمين 70أكثر من 

 

 

 نائب الرئيس التنفيذى للشئون املالية و االستثمارية              بيـومي السـيد /أ

 محاضر بجمعية األوراق املالية

 

 

 رئيس قطاع الشئون الفنية                        الفيشاوى  مصطفى / أ

 خبير استشارى بالهيئة العامه للرقابة املالية

 للتأمين املصرى  باإلتحاد الحوادث تأمين لجنة عضو

 

 

 البحرى  الحريق تأمين عام ديرم                                  أنس محمد /أ

 للتأمين املصرى تحاد باإل الحريق تأمين لجنة عضو

 

 

 و البترول الحوادث و الهندس ى تأمين عام ديرم                حجازى عادل  /أ

 للتأمين املصرى  محاضر باملعهد

 إستشارى تأمينات الطاقة

 

                                             املالية لشئون ا عامدير م                       صبح إيراهيم وليد/ أ

 للتأمين املصرى تحاد باإل املالية لجنةال عضو

 

 

                                             الفروع و تطوير االعمال عامدير م                          جمال شيبه/ أ
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 ...عمــــــالؤنا
تقدم الشركة املصرية للتأمين التكافلي بخالص الشكر لعمالئها لثقتهم الغالية و تعدهم ببذل املزيد من الجهد في تطوير ت

 و تقديم كل ماهو جديد.مستوى الخدمة التأمينية 

لى خدمات إلى كل من القطاعات التالية باإلضافة إتقوم الشركة املصرية للتامين التكافلي بتقديم خدماتها التأمينية املتميزة 

 .. األفراد

 القطاع املصرفي 

 قطاع املقاوالت 

 السيارات تجارة قطاع 

 قطاع اإلتصاالت  

 قطاع السياحة و الفنادق 

  و الطاقة الكهرباءقطاع 

  الصناعيةاملؤسسات 

 ..شركاؤنا.

 


