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المقدمة
قمنا بأعمال الفحص المحدود لقائمة المركز المالي المستقلة المختصرة المرفقة لشركة الدلتا للتأمين "شركة مساهمة مصرية" في
 31ديسمبر  2021وكذا القوائم المستقلة المختصرة للدخل والدخل الشامل وااليرادات والمصروفات لفروع التأمين والتغير في حقوق
المساهمين والتدفقات النقدية المتعلقة بها عن الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ  ،وملخصا للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من
اإليضاحات المتممة األخرى .واإلدارة هي المسئولة عن إعداد القوائم المالية المستقلة الدورية المختصرة هذه والعرض العادل والواضح
لها طبقا ً لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين في ضوء معايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير االستثمار
رقم  110لسنة  2015وفى ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العالقة بإعداد هذه القوائم المالية المستقلة الدورية المختصرة،
وتنحصر مسئوليتنا في إبداء استنتاج على القوائم المالية المستقلة الدورية المختصرة في ضوء فحصنا المحدود لها.
نطاق الفحص المحدود
قمنا بفحصنا المحدود طبقا للمعيار المصري لمهام الفحص المحدود رقم ( " )2410الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية لمنشأة
والمؤدى بمعرفة مراقب حساباتها " ويشمل الفحص المحدود للقوائم المالية المستقلة الدورية المختصرة عمل استفسارات بصورة أساسية
من أشخاص مسئولين عن األمور المالية والمحاسبية ،وتطبيق إجراءات تحليلية ،وغيرها من إجراءات الفحص المحدود .ويقل الفحص
المحدود جوهريا ً في نطاقه عن عملية مراجعة تتم طبقا ً لمعايير المراجعة المصرية ،وبالتالي ال يمكننا الحصول على تأكد بأننا سنصبح
على دراية بجميع األمور الهامة التي قد يتم اكتشافها في عملية مراجعة ،وعليه فنحن ال نبدى رأى مراجعة على هذه القوائم المالية
المستقلة الدورية المختصرة.
االستنتاج
وفى ضوء فحصنا المحدود ،لم ينم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن القوائم المالية المستقلة الدورية المختصرة المرفقة ليست معدة في
جميع جوانبها الهامة طبقا ً لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين في ضوء معايير المحاسبة المصرية الصادرة
بقرار وزير االستثمار رقم  110لسنة  2015وفى ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العالقة بإعداد هذه القوائم المالية المستقلة
الدورية المختصرة.
القاهرة في ** :فبراير 2022
مراقب الحسابات

أحمد عبد العزيز حلمي عبد الرحمن
رقم القيد في الهيئة العامة للرقابة المالية ""379
 KPMGحازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون

شركة الدلتا للتأمين
شركة مساهمة مصرية

قائمة المركز المالي المستقلة المختصرة
في  31ديسمبر 2021
إيضاح
رقم

 31ديسمبر 2021
جنيه مصرى

 30يونيو 2021
جنيه مصرى

األصـــول
النقدية بالصندوق ولدى البنوك

()4

2 974 522

20 556 303

األوعية اإلدخارية بالبنوك

()5

42 556 368

61 751 568

أذون الخزانة

()6

5 933 714

37 488 896

أصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

()7

278 904

203 873

استثمارات فى شركات تابعة وشقيقة

()8

60 940 000

60 940 000

إستثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

()9

815 993 231

805 937 491

األستثمارات

االستثمارات العقارية

8 682 087

8 826 112

إجمالى اإلستثمارات

934 384 304

975 147 940

مدينو عمليات التأمين

()10

218 323 967

109 766 672

شركات التأمين وإعادة التأمين  -ارصدة مدينة

()11

25 224 654

21 131 986

األصول األخرى

()12

32 667 455

28 763 724

أصول ثابتة

24 207 771

23 419 093

إجمالى اإلصول

1 237 782 673

1 178 785 718

اإللتزامات وحقوق المساهمين
حقوق حملة الوثائق
المخصصات الفنية لتأمينات الممتلكات والمسئوليات

()14

شركات التأمين وإعادة التأمين  -أرصدة دائنة

()15

148 989 922

دائنون وأرصدة دائنة أخرى

()16

70 153 343

85 484 313

مخصصات أخرى

()17

17 778 198

21 998 127

اإللتزامات الضريبية المؤجلة

544 320

13 566 486

إجمالى اإللتزامات

640 578 294

604 135 039

رأس المال المدفوع

()2/18

126 000 000

126 000 000

المجنب لزيادة رأس المال

()2/18

224 000 000

14 000 000

اإلحتياطيات

()3/18

79 923 736

72 830 874

إجمالى حقوق حملة الوثائق

403 112 511

369 321 430

403 112 511

369 321 430
113 764 683

حقوق المساهمين

إحتياطى خاص من فروق ترجمة العمالت األجنبية
احتياطي مواجهة اخطار تطبيق معيار 47

()4/18

45 815 905

10 356 830

10 356 830

98 411 385

163 789 835

58 512 428

141 857 235

إجمالى حقوق المساهمين

597 204 379

574 650 679

إجمالى اإللتزامات وحقوق المساهمين

1 237 782 673

1 178 785 718

أرباح مرحلة
صافى أرباح الفترة  /العام

اإليضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية وتقرأ معها.
تقرير الفحص المحدود "مرفق"
رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب

مدير عام الشئون المالية

وليد صبح

1

أ.د.عادل أحمد موسى

شركة الدلتا للتأمين
شركة مساهمة مصرية
قائمة الدخل المستقلة المختصرة
عن الستة أشهر المنتهية فى  31ديسمبر 2021

الستة أشهر

الستة أشهر

المنتهية فى

المنتهية فى

ايضاح

 31ديسمبر 2021

 31ديسمبر 2020

رقم

جنيه مصرى

جنيه مصرى

اإليرادات
فائض النشاط التأمينى

()19

65 801 071

78 584 959

صافى الدخل من االستثمارات غير المخصصة

()20

4 001 554

4 616 660

إيرادات تشغيل أخرى

112 490

423 947

إجمالي اإليرادات

69 915 115

83 625 566

المصروفات
إهالك األصول الثابتة

1 026 449

46 006

إهالك االستثمارات العقارية غير المخصصة

87 851

623 886

إستهالك األصول غير الملموسة

-

1 594 792

عبء المخصصات

-

)(5 158 794

مصروفات تشغيل أخرى

1 004 477

إجمالى المصروفات

2 118 777

)(2 567 338

صافى أرباح الفترة (قبل الضرائب)

67 796 338

86 192 904

الضريبة المؤجلة

)( 279 226

ضريبة الدخل

)(9 004 684
58 512 428

صافى أرباح الفترة (بعد الضرائب)

()24

نصيب السهم األساسي في صافي أرباح الفترة

اإليضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية وتقرأ معها.

2

1.53

326 772

215 422
)(9 671 337
76 736 989

1.98

شركة الدلتا للتأمين
شركة مساهمة مصرية
قائمة الدخل الشامل المستقلة المختصرة
عن الستة أشهر المنتهية فى  31ديسمبر 2021
الستة أشهر

الستة أشهر

المنتهية فى

المنتهية فى

 31ديسمبر 2021

 31ديسمبر 2020

جنيه مصرى

جنيه مصرى

صافي ربح الفترة بعد الضريبة

58 512 428

76 736 989

اجمالى الدخل الشامل عن الفترة

58 512 428

76 736 989

اإليضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية وتقرأ معها.

3

شركة الدلتا للتأمين
شركة مساهمة مصرية
قائمة إيرادات ومصروفات تأمينات الممتلكات والمسئوليات المستقلة المختصرة (إجمالى الفروع)
عن الستة أشهر المنتهية فى  31ديسمبر 2021
الستة أشهر

الستة أشهر

إيضاح

المنتهية فى

المنتهية فى

رقم

 31ديسمبر 2021

 31ديسمبر 2020

جنيه مصرى

جنيه مصرى

اإليرادات
459 456 173

األقساط المباشرة

-

أقساط إعادة التأمين الوارد
()21

إجمالى األقساط
أقساط إعادة التأمين الصادر

()21

صافى األقساط

423 468 281
-

459 456 173

423 468 281

)(149 666 188

)(146 774 308

309 789 985

276 693 973

التغير فى قيمة مخصص األخطار السارية
مخصص األخطار السارية فى أول الفترة

()14

231 772 149

191 948 891

مخصص األخطار السارية فى أخر الفترة

()14

)(250 002 483

)(218 874 043

األقساط المكتسبة

291 559 651

249 768 821

عموالت عمليات إعادة التأمين الصادر

39 303 144

40 140 258

إيرادات تشغيل أخرى

10 448 715

8 829 352

إجمالى اإليرادات

341 311 510

298 738 431

التعويضات المسددة عن العمليات المباشرة

192 934 947

169 196 621

المصروفات
-

التعويضات المسددة عن عمليات إعادة التأمين الوارد
()22

-

192 934 947

169 196 621

)(15 448 633

)(40 219 153

()22

177 486 314

128 977 468

مخصص التعويضات تحت التسوية أخر الفترة

()14

96 708 604

108 187 138

مخصص التعويضات تحت التسوية أول الفترة

()14

)(84 607 264

)(102 767 353

189 587 654

134 397 253

إجمالى التعويضات
التعويضات المستردة عن عمليات إعادة التأمين الصادر
صافى التعويضات
التغير فى قيمة مخصص التعويضات تحت التسوية

التعويضات التحميلية
التغير فى قيمة مخصص التقلبات العكسية
مخصص التقلبات العكسية فى أخر الفترة

()14

56 401 424

54 073 991

مخصص التقلبات العكسية فى أول الفترة

()14

)(52 942 017

)(51 606 782

3 459 407

2 467 209

33 883 405

36 211 774

عموالت مباشرة

-

عموالت عمليات إعادة التأمين الوارد

-

تكاليف اإلنتاج

64 582 794

61 739 581

إجمالى العموالت وتكاليف اإلنتاج

98 466 199

97 951 355

مصروفات عمومية وادارية

35 548 155

28 670 465

إجمالى المصروفات

327 061 415

263 486 282

فائض اإلكتتاب التأمينى

14 250 095

35 252 149

54 501 904

45 148 841

صافى الدخل من االستثمارات المخصصة

()20

)( 56 174

)( 859 475

خسائر إضمحالل مدينو عمليات التأمين

()13

)(2 894 754

)( 956 556

إهالك اإلستثمارات العقارية المخصصة
فائض نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات

()19

65 801 071

اإليضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية وتقرأ معها.

4

78 584 959

شركة الدلتا للتأمين
شركة مساهمة مصرية
قائمة إيرادات ومصروفات تأمينات "حريق"

عن الستة أشهر المنتهية فى  31ديسمبر 2021

إيضاح
رقم

الستة أشهر

الستة أشهر

المنتهية فى
 31ديسمبر 2021

المنتهية فى
 31ديسمبر 2020

جنيه مصرى

جنيه مصرى

اإليرادات
74 578 842

األقساط المباشرة
أقساط إعادة التأمين الوارد
إجمالى األقساط

69 408 146

74 578 842

69 408 146

()21

)(63 970 898

)(65 875 766

10 607 944

3 532 380

مخصص األخطار السارية فى أول الفترة

8 850 541

7 469 060

مخصص األخطار السارية فى أخر الفترة

)(11 141 259

)(6 388 755

أقساط إعادة التأمين الصادر
صافى األقساط

()21

التغير فى قيمة مخصص األخطار السارية

األقساط المكتسبة

8 317 226

4 612 685

عموالت عمليات إعادة التأمين الصادر

15 592 571

13 736 100

إيرادات تشغيل أخرى

661 914

487 428

إجمالى اإليرادات

24 571 711

18 836 213

التعويضات المسددة عن العمليات المباشرة

3 546 899

31 594 194

المصروفات
التعويضات المسددة عن عمليات إعادة التأمين الوارد
إجمالى التعويضات

()22

التعويضات المستردة عن عمليات إعادة التأمين الصادر
صافى التعويضات

()22

3 546 899

31 594 194

)(2 472 923

)(29 203 236

1 073 976

2 390 958

التغير فى قيمة مخصص التعويضات تحت التسوية
مخصص التعويضات تحت التسوية أخر الفترة

8 673 712

4 433 559

مخصص التعويضات تحت التسوية أول الفترة

)(3 374 348

)(5 163 411

6 373 340

1 661 106

التعويضات التحميلية
التغير فى قيمة مخصص التقلبات العكسية
مخصص التقلبات العكسية فى أخر الفترة

3 265 204

4 045 667

مخصص التقلبات العكسية فى أول الفترة

)(3 265 204

)(1 929 969

4 298 113

عموالت مباشرة
عموالت عمليات إعادة التأمين الوارد

2 115 698
4 584 899
-

-

تكاليف اإلنتاج

8 832 232

7 665 132

إجمالى العموالت وتكاليف اإلنتاج

13 130 345

12 250 031

مصروفات عمومية وادارية

5 038 309

4 742 620

إجمالى المصروفات

24 541 994

20 769 455

فائض (عجز) اإلكتتاب التأمينى

29 717

صافى الدخل من االستثمارات المخصصة

3 300 710

)(1 933 242
4 488 898

إهالك اإلستثمارات العقارية المخصصة

)( 3 021

)( 90 182

خسائر إضمحالل مدينو عمليات التأمين

)( 773 389

)( 238 959

2 554 017

2 226 515

فائض نشاط تأمينات الحريق
اإليضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية وتقرأ معها.

()19

5

شركة الدلتا للتأمين
شركة مساهمة مصرية
قائمة إيرادات ومصروفات تأمينات "سيارات إجبارى"

عن الستة أشهر المنتهية فى  31ديسمبر 2021

إيضاح
رقم

الستة أشهر

الستة أشهر

المنتهية فى
 31ديسمبر 2021

المنتهية فى
 31ديسمبر 2020

جنيه مصرى

جنيه مصرى

اإليرادات
7 944 018

األقساط المباشرة

-

أقساط إعادة التأمين الوارد
إجمالى األقساط

()21

7 944 018

9 010 472

-

أقساط إعادة التأمين الصادر
صافى األقساط

9 010 472

()21

7 944 018

9 010 472

التغير فى قيمة مخصص األخطار السارية
مخصص األخطار السارية فى أول الفترة

11 541 167

11 809 437

مخصص األخطار السارية فى أخر الفترة

)(12 230 211

)(12 208 213

7 254 974

8 611 696

األقساط المكتسبة
عموالت عمليات إعادة التأمين الصادر

-

إيرادات تشغيل أخرى

-

2 869 421

إجمالى اإليرادات

7 254 974

11 481 117

التعويضات المسددة عن العمليات المباشرة

1 786 113

3 158 175

المصروفات
التعويضات المسددة عن عمليات إعادة التأمين الوارد
إجمالى التعويضات

()22

1 786 113

التعويضات المستردة عن عمليات إعادة التأمين الصادر

3 158 175

1 786 113

3 158 175

مخصص التعويضات تحت التسوية أخر الفترة

4 952 363

4 862 535

مخصص التعويضات تحت التسوية أول الفترة

)(4 233 882

)(7 081 989

صافى التعويضات

()22

-

التغير فى قيمة مخصص التعويضات تحت التسوية

2 504 594

التعويضات التحميلية

938 721

التغير فى قيمة مخصص التقلبات العكسية
مخصص التقلبات العكسية فى أخر الفترة

7 081 989

7 081 989

مخصص التقلبات العكسية فى أول الفترة

)(7 081 989

)(7 081 989

-

-

عموالت مباشرة

-

-

عموالت عمليات إعادة التأمين الوارد

-

-

تكاليف اإلنتاج

1 442 732

2 530 923

إجمالى العموالت وتكاليف اإلنتاج

1 442 732

2 530 923

مصروفات عمومية وادارية

212 368

إجمالى المصروفات

4 159 694

3 469 644

فائض اإلكتتاب التأمينى

3 095 280

8 011 473

صافى الدخل من االستثمارات المخصصة

3 056 854

2 823 283

إهالك اإلستثمارات العقارية المخصصة

)( 3 404

خسائر إضمحالل مدينو عمليات التأمين
فائض نشاط تأمينات سيارات إجبارى
اإليضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية وتقرأ معها.

-

)( 52 457
-
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6

6 148 730

50 149
10 832 448

شركة الدلتا للتأمين
شركة مساهمة مصرية
قائمة إيرادات ومصروفات تأمينات سيارات "تكميلى"

عن الستة أشهر المنتهية فى  31ديسمبر 2021

إيضاح
رقم

الستة أشهر

الستة أشهر

المنتهية فى
 31ديسمبر 2021

المنتهية فى
 31ديسمبر 2020

جنيه مصرى

جنيه مصرى

اإليرادات
151 921 893

األقساط المباشرة

-

أقساط إعادة التأمين الوارد
إجمالى األقساط

()21

أقساط إعادة التأمين الصادر
صافى األقساط

175 862 133

151 921 893
)(5 637 312

()21

146 284 581

175 862 133
)(2 034 855
173 827 278

التغير فى قيمة مخصص األخطار السارية
مخصص األخطار السارية فى أول الفترة

126 707 806

104 010 692

مخصص األخطار السارية فى أخر الفترة

)(117 125 760

)(128 266 695

155 866 627

149 571 275

األقساط المكتسبة

-

عموالت عمليات إعادة التأمين الصادر

89

إيرادات تشغيل أخرى

5 380 565

3 782 964

إجمالى اإليرادات

161 247 192

153 354 328

التعويضات المسددة عن العمليات المباشرة

109 716 720

76 032 621

المصروفات

-

التعويضات المسددة عن عمليات إعادة التأمين الوارد
إجمالى التعويضات

()22

التعويضات المستردة عن عمليات إعادة التأمين الصادر

109 716 720
)(1 837 787

76 032 621
)(1 116 427

107 878 933

74 916 194

مخصص التعويضات تحت التسوية أخر الفترة

49 164 918

55 129 431

مخصص التعويضات تحت التسوية أول الفترة

)(50 219 002

)(49 761 570

106 824 849

80 284 055

صافى التعويضات

()22

-

التغير فى قيمة مخصص التعويضات تحت التسوية

التعويضات التحميلية
التغير فى قيمة مخصص التقلبات العكسية
مخصص التقلبات العكسية فى أخر الفترة

11 391 472

11 391 472

مخصص التقلبات العكسية فى أول الفترة

)(11 391 472

)(11 391 472

19 622 226

عموالت مباشرة

-

عموالت عمليات إعادة التأمين الوارد

23 754 015
-

تكاليف اإلنتاج

33 641 142

40 821 614

إجمالى العموالت وتكاليف اإلنتاج

53 263 368

64 575 629

مصروفات عمومية وادارية

14 393 745

12 723 819

إجمالى المصروفات

174 481 962

157 583 503

(عجز) اإلكتتاب التأمينى
صافى الدخل من االستثمارات المخصصة

)(13 234 770

)(4 229 175

25 566 106

19 410 715

إهالك اإلستثمارات العقارية المخصصة

)( 27 043

)( 375 690

خسائر إضمحالل مدينو عمليات التأمين

)( 24 560

)( 263 634

فائض نشاط سيارات تكميلى
اإليضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية وتقرأ معها.

()19

7

12 279 733

14 542 216

شركة الدلتا للتأمين
شركة مساهمة مصرية
قائمة إيرادات ومصروفات تأمينات "داخلى "

عن الستة أشهر المنتهية فى  31ديسمبر 2021

إيضاح
رقم

الستة أشهر

الستة أشهر

المنتهية فى
 31ديسمبر 2021

المنتهية فى
 31ديسمبر 2020

جنيه مصرى

جنيه مصرى

اإليرادات
األقساط المباشرة

3 634 585

3 117 186

3 634 585

3 117 186

)(1 897 236

)(1 537 110

1 737 349

1 580 076

أقساط إعادة التأمين الوارد
إجمالى األقساط

()21

أقساط إعادة التأمين الصادر
صافى األقساط

()21

التغير فى قيمة مخصص األخطار السارية
مخصص األخطار السارية فى أول الفترة

1 176 944

1 113 552

مخصص األخطار السارية فى أخر الفترة

)(1 262 761

)(1 200 619

األقساط المكتسبة

1 651 532

1 493 009

عموالت عمليات إعادة التأمين الصادر

1 001 425

781 120

إيرادات تشغيل أخرى

28 243

24 811

إجمالى اإليرادات

2 681 200

2 298 940

التعويضات المسددة عن العمليات المباشرة

233 956

194 476

المصروفات
التعويضات المسددة عن عمليات إعادة التأمين الوارد
إجمالى التعويضات

()22

التعويضات المستردة عن عمليات إعادة التأمين الصادر
صافى التعويضات

()22

233 956

194 476

)( 95 310

)( 78 122

138 646

116 354

التغير فى قيمة مخصص التعويضات تحت التسوية
مخصص التعويضات تحت التسوية أخر الفترة

376 953

440 539

مخصص التعويضات تحت التسوية أول الفترة

)( 477 166

)( 627 336

38 433

)( 70 443

التعويضات التحميلية
التغير فى قيمة مخصص التقلبات العكسية
مخصص التقلبات العكسية فى أخر الفترة

1 444 340

1 444 340

مخصص التقلبات العكسية فى أول الفترة

)(1 444 340

)(1 444 340

269 458

عموالت مباشرة
عموالت عمليات إعادة التأمين الوارد

192 992
-

-

تكاليف اإلنتاج

638 221

477 256

إجمالى العموالت وتكاليف اإلنتاج

907 679

670 248

مصروفات عمومية وادارية

221 411

406 956

إجمالى المصروفات

1 167 523

1 006 761

فائض اإلكتتاب التأمينى

1 513 677

1 292 179

صافى الدخل من االستثمارات المخصصة

444 160

387 612

إهالك اإلستثمارات العقارية المخصصة

)( 477

)( 7 577

خسائر إضمحالل مدينو عمليات التأمين

)( 5 955

)( 6 231

فائض نشاط تأمينات داخلى
اإليضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية وتقرأ معها.

1 951 405

()19

8

1 665 983

شركة الدلتا للتأمين
شركة مساهمة مصرية
قائمة إيرادات ومصروفات تأمينات "بحرى"

عن الستة أشهر المنتهية فى  31ديسمبر 2021

إيضاح
رقم

الستة أشهر

الستة أشهر

المنتهية فى
 31ديسمبر 2021

المنتهية فى
 31ديسمبر 2020

جنيه مصرى

جنيه مصرى

اإليرادات
األقساط المباشرة

19 812 460

9 727 990

19 812 460

9 727 990

)(14 988 728

)(7 498 523

4 823 732

2 229 467

أقساط إعادة التأمين الوارد
إجمالى األقساط

()21

أقساط إعادة التأمين الصادر
صافى األقساط

()21

التغير فى قيمة مخصص األخطار السارية
مخصص األخطار السارية فى أول الفترة

1 576 444

1 139 907

مخصص األخطار السارية فى أخر الفترة

)(2 995 379

)(1 288 381

األقساط المكتسبة

3 404 797

2 080 993

عموالت عمليات إعادة التأمين الصادر

3 514 303

3 015 940

إيرادات تشغيل أخرى

191 937

115 609

إجمالى اإليرادات

7 111 037

5 212 542

التعويضات المسددة عن العمليات المباشرة

958 535

2 186 014

المصروفات
التعويضات المسددة عن عمليات إعادة التأمين الوارد
إجمالى التعويضات

()22

التعويضات المستردة عن عمليات إعادة التأمين الصادر
صافى التعويضات

()22

958 535

2 186 014

)(1 102 202

)(1 422 944

)( 143 667

763 070

التغير فى قيمة مخصص التعويضات تحت التسوية
مخصص التعويضات تحت التسوية أخر الفترة

2 609 278

مخصص التعويضات تحت التسوية أول الفترة

)(2 175 504

2 572 057
)( 913 094

290 107

2 422 033

مخصص التقلبات العكسية فى أخر الفترة

2 609 278

2 268 282

مخصص التقلبات العكسية فى أول الفترة

)(2 268 282

)(2 268 282

التعويضات التحميلية
التغير فى قيمة مخصص التقلبات العكسية

عموالت مباشرة

340 996

-

725 883

313 303

-

-

عموالت عمليات إعادة التأمين الوارد
تكاليف اإلنتاج

2 229 777

1 097 719

إجمالى العموالت وتكاليف اإلنتاج

2 955 660

1 411 022

مصروفات عمومية وادارية

2 174 171

1 293 219

إجمالى المصروفات

5 760 934

5 126 274

فائض اإلكتتاب التأمينى

1 350 103

86 268

صافى الدخل من االستثمارات المخصصة

1 805 609

940 627

إهالك اإلستثمارات العقارية المخصصة

)( 1 095

)( 6 971

خسائر إضمحالل مدينو عمليات التأمين

)( 48 992

60 245

فائض نشاط تأمينات بحرى

()19

اإليضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية وتقرأ معها.

9

3 105 625

1 080 169

شركة الدلتا للتأمين
شركة مساهمة مصرية
قائمة إيرادات ومصروفات تأمينات "سفن "

عن الستة أشهر المنتهية فى  31ديسمبر 2021

إيضاح
رقم

الستة أشهر

الستة أشهر

المنتهية فى
 31ديسمبر 2021

المنتهية فى
 31ديسمبر 2020

جنيه مصرى

جنيه مصرى

اإليرادات
1 149 049

األقساط المباشرة
أقساط إعادة التأمين الوارد
إجمالى األقساط

()21

أقساط إعادة التأمين الصادر
صافى األقساط

738 645

()21

1 149 049

738 645

)( 914 555

)( 591 723

234 494

146 922

التغير فى قيمة مخصص األخطار السارية
مخصص األخطار السارية فى أول الفترة

356 130

193 481

مخصص األخطار السارية فى أخر الفترة

)( 259 809

)( 351 149

األقساط المكتسبة

330 815

)( 10 746

عموالت عمليات إعادة التأمين الصادر

316 055

176 257

إيرادات تشغيل أخرى

65 003

41 409

إجمالى اإليرادات

711 873

206 920

التعويضات المسددة عن العمليات المباشرة

370 391

24 881

المصروفات
التعويضات المسددة عن عمليات إعادة التأمين الوارد
إجمالى التعويضات

()22

التعويضات المستردة عن عمليات إعادة التأمين الصادر

)( 260 369

)( 18 856

110 022

6 025

مخصص التعويضات تحت التسوية أخر الفترة

107 428

414 091

مخصص التعويضات تحت التسوية أول الفترة

)( 422 120

)( 193 279

التعويضات التحميلية

)( 204 670

226 837

صافى التعويضات

()22

370 391

24 881

التغير فى قيمة مخصص التعويضات تحت التسوية

التغير فى قيمة مخصص التقلبات العكسية
مخصص التقلبات العكسية فى أخر الفترة

326 140

326 140

مخصص التقلبات العكسية فى أول الفترة

)( 326 140

)( 326 140
-

عموالت مباشرة

22 749

عموالت عمليات إعادة التأمين الوارد

30 935
-

-

تكاليف اإلنتاج

150 888

117 871

إجمالى العموالت وتكاليف اإلنتاج

173 637

148 806

مصروفات عمومية وادارية

64 940

58 100

إجمالى المصروفات

33 907

433 743

فائض (عجز) اإلكتتاب التأمينى

677 966

)( 226 823

صافى الدخل من االستثمارات المخصصة

182 134

304 562

)( 198

إهالك اإلستثمارات العقارية المخصصة
خسائر إضمحالل مدينو عمليات التأمين
فائض نشاط تأمينات سفن
اإليضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية وتقرأ معها.

()19

10

)( 5 918

12 805

9 057

872 707

80 878

شركة الدلتا للتأمين
شركة مساهمة مصرية
قائمة إيرادات ومصروفات تأمينات "طيران"

عن الستة أشهر المنتهية فى  31ديسمبر 2021

إيضاح
رقم

الستة أشهر

الستة أشهر

المنتهية فى
 31ديسمبر 2021

المنتهية فى
 31ديسمبر 2020

جنيه مصرى

جنيه مصرى

اإليرادات
األقساط المباشرة

-

-

أقساط إعادة التأمين الوارد

-

-

إجمالى األقساط

-

-

أقساط إعادة التأمين الصادر

-

-

صافى األقساط

-

-

التغير فى قيمة مخصص األخطار السارية
مخصص األخطار السارية فى أول الفترة

-

-

مخصص األخطار السارية فى أخر الفترة

-

-

األقساط المكتسبة

-

-

عموالت عمليات إعادة التأمين الصادر

-

-

إيرادات تشغيل أخرى

-

-

إجمالى اإليرادات

-

-

التعويضات المسددة عن العمليات المباشرة

-

-

التعويضات المسددة عن عمليات إعادة التأمين الوارد

-

-

إجمالى التعويضات

-

-

التعويضات المستردة عن عمليات إعادة التأمين الصادر

-

-

صافى التعويضات

-

-

مخصص التعويضات تحت التسوية أخر الفترة

-

-

مخصص التعويضات تحت التسوية أول الفترة

-

-

التعويضات التحميلية

-

-

المصروفات

التغير فى قيمة مخصص التعويضات تحت التسوية

التغير فى قيمة مخصص التقلبات العكسية
مخصص التقلبات العكسية فى أخر الفترة

14 243

14 243

مخصص التقلبات العكسية فى أول الفترة

)( 14 243

)( 14 243
-

-

عموالت مباشرة

-

-

عموالت عمليات إعادة التأمين الوارد

-

-

تكاليف اإلنتاج

-

-

إجمالى العموالت وتكاليف اإلنتاج

-

-

مصروفات عمومية وادارية

-

-

إجمالى المصروفات

-

-

فائض اإلكتتاب التأمينى

-

-

صافى الدخل من االستثمارات المخصصة

1 975

إهالك اإلستثمارات العقارية المخصصة

)( 1

خسائر إضمحالل مدينو عمليات التأمين
فائض نشاط تأمينات الطيران
اإليضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية وتقرأ معها.

1 534
)( 30
-

()19
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1 974

1 504

شركة الدلتا للتأمين
شركة مساهمة مصرية
قائمة إيرادات ومصروفات تأمينات "عالج طبى "

عن الستة أشهر المنتهية فى  31ديسمبر 2021

إيضاح
رقم

الستة أشهر

الستة أشهر

المنتهية فى
 31ديسمبر 2021

المنتهية فى
 31ديسمبر 2020

جنيه مصرى

جنيه مصرى

اإليرادات
88 042 438

األقساط المباشرة
أقساط إعادة التأمين الوارد
إجمالى األقساط

88 042 438

()21

أقساط إعادة التأمين الصادر
صافى األقساط

76 940 091
76 940 091

( )153
()21

-

88 042 285

76 940 091

التغير فى قيمة مخصص األخطار السارية
مخصص األخطار السارية فى أول الفترة

45 630 295

36 904 315

مخصص األخطار السارية فى أخر الفترة

)(53 544 832

)(50 177 419

80 127 748

63 666 987

األقساط المكتسبة
عموالت عمليات إعادة التأمين الصادر
إيرادات تشغيل أخرى

1 593 800

1 136 965

إجمالى اإليرادات

81 721 548

64 803 952

التعويضات المسددة عن العمليات المباشرة

59 491 436

46 128 103

المصروفات
التعويضات المسددة عن عمليات إعادة التأمين الوارد
إجمالى التعويضات

59 491 436

()22

-

التعويضات المستردة عن عمليات إعادة التأمين الصادر

46 128 103
)( 6 230

59 491 436

46 121 873

مخصص التعويضات تحت التسوية أخر الفترة

10 290 033

19 240 416

مخصص التعويضات تحت التسوية أول الفترة

)(5 943 888

)(18 470 574

63 837 581

46 891 715

صافى التعويضات

()22

-

التغير فى قيمة مخصص التعويضات تحت التسوية

التعويضات التحميلية
التغير فى قيمة مخصص التقلبات العكسية
مخصص التقلبات العكسية فى أخر الفترة

5 123 341

5 474 852

مخصص التقلبات العكسية فى أول الفترة

)(5 123 341

)(5 123 341

2 828 239

عموالت مباشرة
عموالت عمليات إعادة التأمين الوارد

351 511
2 724 940

-

تكاليف اإلنتاج

1 947 475

2 639 087

إجمالى العموالت وتكاليف اإلنتاج

4 775 714

5 364 027

مصروفات عمومية وادارية

5 683 112

4 849 211

إجمالى المصروفات

74 296 407

57 456 464

فائض اإلكتتاب التأمينى

7 425 141

7 347 488

صافى الدخل من االستثمارات المخصصة

8 045 050

6 829 942

إهالك اإلستثمارات العقارية المخصصة

)( 9 029

)( 132 193

خسائر إضمحالل مدينو عمليات التأمين

)( 446 929

)( 356 144

فائض نشاط تأمينات عالج طبى
اإليضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية وتقرأ معها.

15 014 233

()19

12

13 689 093

شركة الدلتا للتأمين
شركة مساهمة مصرية
قائمة إيرادات ومصروفات تأمينات "اخطار مختلفة"

عن الستة أشهر المنتهية فى  31ديسمبر 2021

إيضاح
رقم

الستة أشهر

الستة أشهر

المنتهية فى
 31ديسمبر 2021

المنتهية فى
 31ديسمبر 2020

جنيه مصرى

جنيه مصرى

اإليرادات
49 344 917

األقساط المباشرة
أقساط إعادة التأمين الوارد
إجمالى األقساط

()21

أقساط إعادة التأمين الصادر
صافى األقساط

21 436 782

()21

-

49 344 917

21 436 782

)(18 391 012

)(16 877 832

30 953 905

4 558 950

التغير فى قيمة مخصص األخطار السارية
مخصص األخطار السارية فى أول الفترة

21 991 853

23 219 424

مخصص األخطار السارية فى أخر الفترة

)(32 239 557

)(16 558 854

األقساط المكتسبة

20 706 201

11 219 520

عموالت عمليات إعادة التأمين الصادر

4 837 467

5 791 076

إيرادات تشغيل أخرى

2 347 330

232 565

إجمالى اإليرادات

27 890 998

17 243 161

التعويضات المسددة عن العمليات المباشرة

4 095 949

2 492 765

المصروفات
التعويضات المسددة عن عمليات إعادة التأمين الوارد
إجمالى التعويضات

()22

التعويضات المستردة عن عمليات إعادة التأمين الصادر

4 095 949

2 492 765

)(2 744 892

)(2 002 143

1 351 057

490 622

مخصص التعويضات تحت التسوية أخر الفترة

17 517 321

13 835 380

مخصص التعويضات تحت التسوية أول الفترة

)(15 633 818

)(12 929 300

3 234 560

1 396 702

صافى التعويضات

()22

-

التغير فى قيمة مخصص التعويضات تحت التسوية

التعويضات التحميلية
التغير فى قيمة مخصص التقلبات العكسية
مخصص التقلبات العكسية فى أخر الفترة

17 517 321

14 398 910

مخصص التقلبات العكسية فى أول الفترة

)(14 398 910

)(14 398 910

عموالت مباشرة

3 118 411

-

3 954 926

2 231 460

عموالت عمليات إعادة التأمين الوارد

-

-

تكاليف اإلنتاج

7 077 776

3 403 920

إجمالى العموالت وتكاليف اإلنتاج

11 032 702

5 635 380

مصروفات عمومية وادارية

4 430 663

1 387 700

إجمالى المصروفات

21 816 336

8 419 782

فائض اإلكتتاب التأمينى

6 074 662

8 823 379

صافى الدخل من االستثمارات المخصصة

8 310 998

6 776 504

إهالك اإلستثمارات العقارية المخصصة

)( 7 892

)( 125 882

خسائر إضمحالل مدينو عمليات التأمين

)( 446 094

)( 45 595

فائض نشاط تأمينات اخطار مختلفة
اإليضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية وتقرأ معها.

()19

13

13 931 674

15 428 406

شركة الدلتا للتأمين
شركة مساهمة مصرية
قائمة إيرادات ومصروفات تأمينات "هندسى"

عن الستة أشهر المنتهية فى  31ديسمبر 2021

إيضاح
رقم

الستة أشهر

الستة أشهر

المنتهية فى
 31ديسمبر 2021

المنتهية فى
 31ديسمبر 2020

جنيه مصرى

جنيه مصرى

اإليرادات
62 458 913

األقساط المباشرة
أقساط إعادة التأمين الوارد
إجمالى األقساط

()21

أقساط إعادة التأمين الصادر
صافى األقساط

()21

57 226 836
-

62 458 913

57 226 836

)(43 866 294

)(52 358 499

18 592 619

4 868 337

التغير فى قيمة مخصص األخطار السارية
مخصص األخطار السارية فى أول الفترة

13 940 969

6 089 023

مخصص األخطار السارية فى أخر الفترة

)(18 841 696

)(2 433 958

األقساط المكتسبة

13 691 892

8 523 402

عموالت عمليات إعادة التأمين الصادر

14 041 323

16 639 676

إيرادات تشغيل أخرى

177 871

138 180

إجمالى اإليرادات

27 911 086

25 301 258

التعويضات المسددة عن العمليات المباشرة

12 734 948

7 385 392

المصروفات
التعويضات المسددة عن عمليات إعادة التأمين الوارد
إجمالى التعويضات

()22

التعويضات المستردة عن عمليات إعادة التأمين الصادر
صافى التعويضات

()22

12 734 948

7 385 392

)(6 935 150

)(6 371 195

5 799 798

1 014 197

التغير فى قيمة مخصص التعويضات تحت التسوية
مخصص التعويضات تحت التسوية أخر الفترة

3 016 598

7 259 129

مخصص التعويضات تحت التسوية أول الفترة

)(2 127 536

)(7 626 799

6 688 860

646 527

مخصص التقلبات العكسية فى أخر الفترة

7 628 096

7 628 096

مخصص التقلبات العكسية فى أول الفترة

)(7 628 096

)(7 628 096

التعويضات التحميلية
التغير فى قيمة مخصص التقلبات العكسية

2 120 199

عموالت مباشرة

-

عموالت عمليات إعادة التأمين الوارد

2 379 230
-

تكاليف اإلنتاج

8 570 625

2 986 059

إجمالى العموالت وتكاليف اإلنتاج

10 690 824

5 365 289

مصروفات عمومية وادارية

2 992 022

3 208 840

إجمالى المصروفات

20 371 706

9 220 656

(عجز) فائض اإلكتتاب التأمينى

7 539 380

16 080 602

صافى الدخل من االستثمارات المخصصة

3 786 599

3 185 164

إهالك اإلستثمارات العقارية المخصصة

)( 4 011

)( 62 575

خسائر إضمحالل مدينو عمليات التأمين

)(1 161 640

)( 165 444

فائض نشاط تأمينات هندسى
اإليضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية وتقرأ معها.

()19

14

10 160 328

19 037 747

شركة الدلتا للتأمين
شركة مساهمة مصرية
قائمة إيرادات ومصروفات تأمينات "بترول"

عن الستة أشهر المنتهية فى  31ديسمبر 2021

إيضاح
رقم

الستة أشهر

الستة أشهر

المنتهية فى
 31ديسمبر 2021

المنتهية فى
 31ديسمبر 2020

جنيه مصرى

جنيه مصرى

اإليرادات
األقساط المباشرة

569 058

أقساط إعادة التأمين الوارد
إجمالى األقساط

()21

569 058

أقساط إعادة التأمين الصادر
صافى األقساط

-

()21

-

569 058

-

التغير فى قيمة مخصص األخطار السارية
مخصص األخطار السارية فى أول الفترة
مخصص األخطار السارية فى أخر الفترة
األقساط المكتسبة

-

-

)( 361 219

-

207 839

-

عموالت عمليات إعادة التأمين الصادر

-

إيرادات تشغيل أخرى

2 052

-

إجمالى اإليرادات

209 891

-

المصروفات
التعويضات المسددة عن العمليات المباشرة

-

-

التعويضات المسددة عن عمليات إعادة التأمين الوارد

-

-

إجمالى التعويضات

-

-

التعويضات المستردة عن عمليات إعادة التأمين الصادر

-

-

صافى التعويضات

-

-

مخصص التعويضات تحت التسوية أخر الفترة

-

-

مخصص التعويضات تحت التسوية أول الفترة

-

-

التعويضات التحميلية

-

-

التغير فى قيمة مخصص التعويضات تحت التسوية

التغير فى قيمة مخصص التقلبات العكسية
مخصص التقلبات العكسية فى أخر الفترة

-

-

مخصص التقلبات العكسية فى أول الفترة

-

-

-

-

عموالت مباشرة

41 612

عموالت عمليات إعادة التأمين الوارد

-

-

تكاليف اإلنتاج

51 926

-

إجمالى العموالت وتكاليف اإلنتاج

93 538

-

مصروفات عمومية وادارية

337 414

-

إجمالى المصروفات

430 952

-

)( 221 061

-

(عجز) اإلكتتاب التأمينى
صافى الدخل من االستثمارات المخصصة

1 709

إهالك اإلستثمارات العقارية المخصصة

)( 3

خسائر إضمحالل مدينو عمليات التأمين
(عجز) نشاط تأمينات بترول
اإليضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية وتقرأ معها.

-
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)( 219 355

-

شركة الدلتا للتأمين
شركة مساهمة مصرية
قائمة التغير فى حقوق المساهمين المستقلة المختصرة

عن الستة أشهر المنتهية فى  31ديسمبر 2021
رقم
االيضاح

الرصيد فى  1يوليو  2020كما سبق إصداره
تسويات
الرصيد فى  1يوليو  2020المعدل

رأس المال
المدفوع

المجنب لزيادة رأس المال

اإلحتياطيات

احتياطي خاص من فروق
ترجمة العمالت األجنبية

احتياطي مواجهة اخطار
تطبيق معيار 47

األرباح
المرحلة

صافى أرباح
الفترة

اإلجمالى

جنيه مصرى

جنيه مصرى

جنيه مصرى

جنيه مصرى

جنيه مصرى

جنيه مصرى

جنيه مصرى

جنيه مصرى

126 000 000
()29

126 000 000

-

67 359 954
67 359 954

45 815 905
45 815 905

-

121 283 313

109 418 421

469 877 593

-

)(14 034 728

)(3 437 013

)(17 471 741

-

107 248 585

105 981 408

452 405 852

المحول الى األرباح المرحلة

-

-

-

-

-

105 981 408

المجنب لزيادة راس المال

-

14 000 000

-

-

-

)(14 000 000

-

-

المحول الى االحتياطيات

-

-

5 470 920

-

)(15 827 750

-

-

-

-

-

-

-

)(19 612 408

-

-

-

-

-

توزيعات األرباح
صافي أرباح الفترة

10 356 830

)(19 612 408

76 736 989

76 736 989

الرصيد فى  31ديسمبر 2020

126 000 000

14 000 000

72 830 874

45 815 905

10 356 830

163 789 835

76 736 989

509 530 433

الرصيد فى  1يوليو 2021

126 000 000

14 000 000

72 830 874

45 815 905

10 356 830

163 789 835

141 857 235

-

141 857 235

)(141 857 235

-

)(164 184 095

المحول الى األرباح المرحلة

-

المجنب لزيادة راس المال

-

210 000 000

-

)(45 815 905

المحول الى االحتياطيات

-

-

7 092 862

-

توزيعات األرباح

-

-

-

-

-

-

-

صافي أرباح الفترة
الرصيد فى  31ديسمبر 2021

126 000 000

224 000 000

79 923 736

اإليضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية وتقرأ معها.
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-

10 356 830

-

)(105 981 408

-

574 650 679
-

-

-

)(7 092 862

-

-

)(35 958 728

-

98 411 385

)(35 958 728

58 512 428

58 512 428

58 512 428

597 204 379

شركة الدلتا للتأمين
)شركة مساهمة مصرية(
قائمة التدفقات النقدية المستقلة المختصرة

عن الستة أشهر المنتهية فى  31ديسمبر 2021
إيضاح

الستة أشهر

الستة أشهر

رقم

المنتهية فى
 31ديسمبر 2021
جنيه مصرى

المنتهية فى
 31ديسمبر 2020
جنيه مصرى

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
صافى أرباح الفترة قبل الضرائب

67 796 338

86 192 904

1 170 474
33 791 081
2 894 754

3 124 159
34 802 152
)(5 223 794
956 556

تعديالت لتسوية صافى أرباح الفترة مع صافى النقدية من أنشطة التشغيل

اإلهالكات واالستهالكات
المخصصات الفنية
(رد) من المخصصات االخري
مخصص اضمحالل مدينو عمليات التأمين
مخصص اضمحالل شركات التأمين وإعادة التأمين المدينة
المستخدم من المخصصات االخري
مخصص اضمحالل األصول األخرى
فروق تقييم أصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
(خصم) عالوة اصدار أوراق مالية محتفظ بها حتى تاريخ األستحقاق
أرباح التشغيل قبل التغير فى األصول وااللتزامات المتداولة
(الزيادة) فى مدينو عمليات التأمين
(الزيادة) النقص فى شركات التأمين واعادة التأمين  -أرصدة مدينة
(الزيادة) النقص فى األصول األخرى
النقص فى شركات التأمين واعادة التأمين  -أرصدة دائنة
(الزيادة) فى الدائنون واالرصدة الدائنة األخرى
صافى التدفقات النقدية (المستخدمة في) الناتجة من انشطة التشغيل

()14
()17
()13
()13
()17
()13
()20

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
(الزيادة) في االوعية االدخارية بالبنوك ( استحقاق أكثر من ثالثة أشهر)
النقص (الزيادة) في اذون الخزانة ( استحقاق أكثر من ثالثة أشهر)
النقص (الزيادة) في اغطية خطابات الضمان
مدفوعات لشراء استثمارات مالية محتفظ بها حتي تاريخ االستحقاق
مدفوعات لشراء أصول ثابتة واصول غير ملموسة
صافى التدفقات النقدية الناتجة من (المستخدمة في) أنشطة االستثمار

)(4 219 929
)( 75 031
)( 48 713
101 308 974
)(111 452 049
)(4 092 668
)(3 903 731
35 225 239
)(37 637 046
)(20 551 281

)( 281 689
65 000
)( 22 448
20 208
119 633 048
)(63 155 090
5 729 263
9 778 273
17 043 732
)(18 408 901
70 620 325

)( 500 000
31 555 182
1 238 832
)(10 007 027
)(1 815 127
20 471 860

)(42 845 988
)(26 464 052
)(1 041 336
)(104 147 192
)( 481 027
)(174 979 595

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
توزيعات أرباح مدفوعة
صافى التدفقات النقدية (المستخدمة فى) أنشطة التمويل

)(35 958 728
)(35 958 728

)(19 612 408
)(19 612 408

صافى التغير فى أرصدة النقدية ومافى حكمها خالل الفترة
أرصدة النقدية ومافى حكمها فى بداية الفترة
أرصدة النقدية ومافى حكمها فى نهاية الفترة
وتتمثل فيما يلى :
نقدية وأرصدة لدى البنوك
االوعية االدخارية بالبنوك
أذون خزانة
يخصم  :االوعية االدخارية بالبنوك ( استحقاق أكثر من ثالثة أشهر)
يخصم  :اذون الخزانة ( استحقاق أكثر من ثالثة أشهر)
يخصم  :غطاءات خطابات الضمان

)(36 038 149
77 325 546
41 287 397

)(123 971 678
172 274 766
48 303 088

2 974 522
42 556 368
5 933 714
)(1 300 000
)(5 933 714
)(2 943 493
41 287 397

7 873 674
85 156 383
26 464 052
)(42 845 988
)(26 464 052
)(1 880 981
48 303 088

( )4
( )5
( )6

( )4

اإليضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية وتقرأ معها.
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شركة الدلتا للتأمين
شركة مساهمة مصرية
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة الدورية المختصرة عن الستة أشهر المنتهية
في  31ديسمبر 2021
 .1نبذة عن الشركة
تأسست شركة الدلتا للتأمين (ش.م.م) بتاريخ  1980/9/28في ظل سريان القانون رقم  26لسنة  1954الذى حل محله
القانون  159لسنة 1981وهى تخضع للقانون رقم  10لسنة  1981بشأن اإلشراف والرقابة على التأمين في مصر.
وتقوم الشركة وفقا ً لقرار إنشائها والترخيص الصادر لها بمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين في فروع تأمينات
األشخاص وتكوين األموال وكذا تأمينات الممتلكات والمسئوليات وذلك من خالل مركزها الرئيسى بشارع حسن محمد
الرزاز بمدينة الجيزة وكذا  17فرعا ً منتشرا ً بأنحاء جمهورية مصر العربية وتوظف أكثر من  350موظفا ً في تاريخ
القوائم المالية.
ويبلغ رأس المال المرخص به  500مليون جنيه مصري والمصدر والمدفوع بالكامل  126مليون جنيه مصري موزعة
على  31 500 000سهم بقيمة إسمية  4جنيهات مصرية للسهم.
اعتمد مجلس إدارة الشركة إصدار القوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة عن الستة أشهر المنتهية في  31ديسمبر
 2021بتاريخ *** فبراير .2021
 .2أسس إعداد القوائم المالية
تعد القوائم المالية المستقلة الدورية المختصرة طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء ما يتطلبه قانون رقم  10لسنة
 1981وتعديالته والئحته التنفيذية وكذا األسس والقواعد والتعليمات الصادره عن الهيئة العامة للرقابة المالية بما في
ذلك دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين في مصر.
يتم إعداد القوائم المالية المستقلة الدروية المختصرة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية معدلة بنتائج إعادة تقييمة األصول المالية
– فيما عدا المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق – وااللتزامات المالية الى قيمتها العادلة.
يتم اعداد القوائم المالية الدورية المختصرة للشركة وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم ( 30القوائم المالية الدورية).
تم عرض القوائم المالية الدورية المختصرة بالجنية المصري الذي يمثل العملة الرئيسية للشركة.
ان المعلومات المالية المستقلة الدورية المختصرة ال تتضمن كافة المعلومات واالفصاحات المطلوبة لبيانات مالية كاملة
معدة وفقا للمعايير المصرية للتقارير المالية ويجب االطالع عليها مقترنة بالقوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 30
يونيو 2021
تري اإلدارة انه تم ادراج كافة التعديالت التي تتكون من االستحقاقات العادية المتكررة والتي تعتبر ضرورية لعرض
عادل ان نتائج التشغيل لفترة الستة اشهر المنتهية في  31ديسمبر  2021ال تعبر بالضرورة عن النتائج التي يمكن
توقعها للسنة المالية التي تنتهي في  30يونيو .2022
 .3أهم السياسات المحاسبية المطبقة
أن السياسات المحاسبية المطبقة عند إعداد القوائم المالية المستقلة الدورية المختصرة في  31ديسمبر  2021هي نفس
السياسات المحاسبية المطبقة عند اعداد القوائم المالية المستقلة السنوية في  30يونيو  ، 2021هذا وقد تم إتباع تلك
السياسات بصورة ثابتة على الفترة المالية المعروضة بتلك القوائم المالية المستقلة الدروية المختصرة.
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اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة الدورية المختصرة عن الستة اشهر المنتهية في  31ديسمبر 2021
 .4النقدية بالصندوق ولدي البنوك

غطاءات – خطابات ضمان
حسابات جارية بالبنوك
بنوك محلية – حسابات جارية

2021/12/31
جنيه مصري
2 943 493

2021/6/30
جنيه مصري
4 182 325

31 029
2 974 522

16 373 978
20 556 303

 .5االوعية اإلدخارية بالبنوك
2021/12/31
غير مخصصة
جنيه مصري

مخصصة
جنيه مصري
ودائع الجل وبإخطار
بنوك محلية *

6 518 185
6 518 185

2021/6/30
اإلجمالي
جنيه مصري

جنيه مصري

42 556 368
42 556 368

36 038 183
36 038 183

61 751 568
61 751 568

*الودائع المخصصة لصالح الهيئة العامة للرقابة المالية لمقابلة ترخيص فروع التأمين المختلفة.
 .6أذون الخزانة
2021/12/31
مخصصة
جنيه مصري
اذون خزانه استحقاق أكثر من  90يوم*
يخصم:
عوائد لم تستحق بعد (خصم إصدار)

غير مخصصة
جنيه مصري

2021/6/30
اإلجمالي

اإلجمالي

جنيه مصري

جنيه مصري

-

6 200 000

6 200 000

38 675 000

-

)(266 286
5 933 714

)(266 286
5 933 714

)(1 186 104
37 488 896

-

*جميع اذون الخزانة داخل جمهوية مصر العربية.
 .7أصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
2021/12/31
غير مخصصة
جنيه مصرى

مخصصة
جنيه مصري
األوراق المالية
أسهم (مستوي أول)
اإلجمالي

278 904
278 904

-

2021/6/30

اإلجمالي
جنيه مصري
278 904
278 904

جنيه مصرى
203 873
203 873

 .8استثمارات في شركات تابعة وشقيقة
نسبة
المساهمة
أسهم
شركة الدلتا لتأمينات الحياه
شركة عناية مصر إلدارة برامج العالج الطبي

اإلجمالي

مخصصة
جنيه مصري

%99.9

-

%20

1 000 000
1 000 000
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2021/12/31

غير مخصصة
جنيه مصري

59 940 000

59 940 000

اإلجمالي

جنيه مصري

59 940 000
1 000 000
60 940 000

2021/6/30
اإلجمالي
جنيه مصري

59 940 000
1 000 000
60 940 000
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اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة الدورية المختصرة عن الستة اشهر المنتهية في  31ديسمبر 2021
 .9استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

سندات أسكان
سندات خزانة

شهادات استثمار البنك األهلي مجموعة "ب ،د"
اإلجمالي

2021/12/31
جنيه مصري
مخصصة
1 533 670
304 659 561
306 193 231

2021/6/30
جنيه مصري
مخصصة
1 533 670
279 603 821
281 137 491

509 800 000
509 800 000
815 993 231

524 800 000
524 800 000
805 937 491

 .10مدينو عمليات التأمين
2021/12/31
جنيه مصري
149 336 930
22 541 560
3 451 131
53 964 865
229 294 486
)(10 970 519
218 323 967

أقساط تحت التحصيل
شيكات أجلة
شيكات مرتدة
حسابات جارية للمؤمن لهم المدين
اإلجمالي
اضمحالل مدينو عمليات التأمين ()13
الصافي

2021/6/30
جنيه مصري
47 037 400
20 931 521
3 709 585
46 163 931
117 842 437
)(8 075 765
109 766 672

 .11شركات التأمين وإعادة التأمين – ارصدة مدينة
2021/12/31
جنيه مصري

12 988 005
6 794 354
20 141 960
39 924 319
)(14 699 665
25 224 654

شركات محلية
شركات بالخارج
المخصصات المحتجزة لدى معيدى التأمين
اإلجمالى
إضمحالل شركات التأمين وإعادة التأمين ()13
الصافي
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2021/6/30
جنيه مصري

7 509 734
6 880 241
21 441 676
35 831 651
)(14 699 665
21 131 986
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اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة الدورية المختصرة عن الستة اشهر المنتهية في  31ديسمبر 2021
 .12األصول األخرى
2021/12/31
جنيه مصري
27 856 123
2 083 582
39 925
328 141
600 903
1 300 000
565 732
486 026
21 743 008
6 500 000
368 395
61 871 835
)(29 204 380
32 667 455

إيرادات استثمار وفوائد مستحقة
جارى وكالء ومنتجون
مدفوعات مقدمة
تأمينات لدي الغير
عهد وسلف
شركات اإلدارة الطبية
المجمعة العشرية
شركة الدلتا لتأمينات الحياة
مصلحة الضرائب – إذون خزانة
مصلحة الضرائب
أرصدة مدينة متنوعة
اإلجمالى
إضمحالل األصول األخرى ()13
الصافي

2021/6/30
جنيه مصري
26 342 936
541 835
905 983
159 041
156 979
1 300 000
21 743 008
6 500 000
318 322
57 968 104
)(29 204 380
28 763 724

 .13االضمحالل في قيمة مدينو عمليات التامين والديون المشكوك في تحصيلها

اضمحالل مدينو عمليات التامين
اضمحالل شركات التامين وإعادة التامين المدينة
اضمخالل األصول االخري

الرصيد في
2021/7/1

المكون خالل الفترة

جنيه مصري

جنيه مصري

8 075 765
14 699 665
29 204 380
51 979 810

2 894 754
2 894 754

الرصيد في
2021/12/31
جنيه مصري

10 970 519
14 699 665
29 204 380
54 874 564

 .14حقوق حملة الوثائق

تأمينات الممتلكات والمسئوليات
مخصص األخطار السارية
مخصص التعويضات تحت التسوية
مخصص التقلبات العكسية
إجمالي حقوق حملة الوثائق

الرصيد في
2021/7/1

المكون خالل الفترة

جنيه مصري

جنيه مصري

جنيه مصري

231 772 149

18 230 334

250 002 483

84 607 264
52 942 017
369 321 430

12 101 340
3 459 407
33 791 081

96 708 604
56 401 424
403 112 511

21

الرصيد في
2021/12/31
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اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة الدورية المختصرة عن الستة اشهر المنتهية في  31ديسمبر 2021
 .15شركات التأمين وإعادة التأمين – أرصدة دائنة
2021/12/31
جنيه مصري
8 183 631
49 273 440
91 532 851
148 989 922

شركات محلية
شركات بالخارج
المخصصات المحتجزة من معيدى التأمين
اإلجمالي

2021/6/30
جنيه مصري
5 383 177
52 368 833
56 012 673
113 764 683

 .16دائنون وارصدة دائنة أخري
2021/12/31
جنيه مصري
14 586 131
332 836
28 200
14 372 145
2 959 626
3 942 104
17 157 391
89 313
7 641 958
1 004 477
2 222 374
5 816 788
70 153 343

مصروفات وعموالت مستحقة
إيرادات مقدمة
تأمينات للغير
دائنو شقق وعقارات مشتراه
جارى المؤمن لهم الدائن
المستحق للمجمعة العشرية
جارى الوكالء والمنتجين
الهيئة العامة للرقابة المالية
مصلحة الضرائب – الدمغة النسبية
شركة الدلتا لتأمينات الحياة
دائنو توزيعات
مصلحة الضرائب  -ضريبة دخل
المساهمة التكافلية للتأمين الصحي الشامل
مصلحة الصرائب أخري
أرصدة دائنة متنوعة

2021/6/30
جنيه مصري
11 335 087
118 743
332 836
28 200
17 734 983
1 987 531
8 904 270
5 907 332
12 007 578
168 125
89 313
19 751 117
1 798 765
2 143 563
3 176 870
85 484 313

 .17مخصصات أخرى
الرصيد في
2021/7/1
جنيه مصري
مخصص مطالبات
مخصص منازعات ومطالبات قانونية

19 542 105
2 456 022
21 998 127
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المكون
خالل الفترة
جنيه مصري

المستخدم
خالل الفترة
جنيه مصري

-

)(4 219 929
)(4 219 929

الرصيد في
2021/12/31
جنيه مصري
15 322 176
2 456 022
17 778 198
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اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة الدورية المختصرة عن الستة اشهر المنتهية في  31ديسمبر 2021
 .18رأس المال واألحتياطيات
 - 1/18رأس المال المرخص به:
تم زيادة رأس المال المرخص به من  150مليون جنيه مصرى ليصبح  500مليون جنيه مصرى وذلك طبقا ً لقرار
الجمعية العامـة غير العادية المنعقدة بتاريخ  30سبتمبر  ،2019وتم التأشير بالسجل التجارى بتاريخ يناير .2020
 - 2/18رأس المال المصدر والمدفوع:
يبلغ راس المال المصدر والمدفوع مبلغ  126مليون جنية مصري موزعا على  31,5مليون سهم بقيمه أسمية  4جنيه
مصري للسهم الواحد.
وبتاريخ  2021/12/29وافقت الجمعية العامة الغيرعادية على زيادة راس مال الشركة من  126مليون جنيه مصري
ليصبح  350مليون جنيه مصري موزعا على  87.5مليون سهم بزيادة قدرها  224مليون جنيه مصري وهذه الزيادة
متضمنه المجنب تحت حساب زيادة راس المال والبالغ قدره  14مليون جنيه مصري طبقا لقرار الجمعية العامة العادية
المنعقده بتاريخ  30سبتمبر  2020وجاري العمل على التأشير بتلك الزيادة في السجل التجاري للشركة.
 - 3/18اإلحتياطيات:
يتضمن بند االحتياطيات االحتياطي القانوني ويتمثل في قيمة الـ  %5المستقطعة من صافي األرباح السنوية ويتم التوقف
عن االستقطاع متى بلغ مجموع االحتياطي القانوني قدراً يوازى  %50من رأس المال المصدر والمدفوع وذلك طبقا ً
للنظام األساسي للشركة وكذا احتياطيات أخرى مكونة طبقا ً للنظام األساسي وقرارات الجمعية العامة موضحة كما يلي:
2021/12/31
جنيه مصري

50 784 375
7 100 000
400 000
19 267 089
1 018 825
1 353 447
79 923 736

احتياطي قانونى
احتياطي الطوارئ
احتياطي عام
احتياطي خاص
احتياطي رأسمالي
احتياطي ارتفاع أسعار أصول ثابتة

2021/6/30
جنيه مصري

43 691 513
7 100 000
400 000
19 267 089
1 018 825
1 353 447
72 830 874

 – 4/18احتياطي مواجهه اخطار تطبيق معيار :47
وافقت الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقدة بتاريخ  30سبتمبر  2020على خصم نسبة  %1من إجمالي األصول
من صافي أرباح العام وذلك بناء على تعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية والصادرة في الكتاب الدوري رقم ()17
لسنة  2020والتي تلزم فيه شركات التأمين بتكوين أحتياطي لمواجهه مخاطر أثار تطبيق معيار المحاسبة المصري
رقم (" )47األدوات المالية" وذلك بما يعادل  %1من إجمالي األصول وتحتجز من صافي أرباح العام بعد إحتجاز
الضريبة وذلك على القوائم المالية المنتهية في  30يونيو  2020على أن يتم إدارجه ضمن حقوق المساهمين وال يتم
إستخدامه إال بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
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اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة الدورية المختصرة عن الستة اشهر المنتهية في  31ديسمبر 2021
 .19فائض النشاط التأميني
الستة أشهر المنتهية في
2021/12/31
2020/12/31
جنيه مصري
جنيه مصري

تأمينات الممتلكات والمسئوليات
الحريق
السيارات اإلجباري
السيارات التكميلي
النقل الداخلي
النقل البحري
أجسام السفن
أجسام الطائرات
عالج طبي
األخطار المختلفة
التامين الهندسي
البترول
فائض النشاط التأمينى

2 226 515
10 832 448
14 542 216
1 665 983
1 080 169
80 878
1 504
13 689 093
15 428 406
19 037 747
78 584 959

2 554 017
6 148 730
12 279 733
1 951 405
3 105 625
872 707
1 974
15 014 233
13 931 674
10 160 328
)(219 355
65 801 071

 .20صافي الدخل من االستثمار
استثمارات مخصصة
الستة أشهر المنتهية في
2021/12/31
2020/12/31
جنيه مصري
جنيه مصري
االستثمارات المالية
فوائد االوعية االدخارية بالبنوك
عوائد اذون الخزانة

272 173
272 173

250 037
250 037

-

-

-

221 000

استثمارات غير مخصصة
الستة أشهر المنتهية في
2021/12/31
2020/12/31
جنيه مصري
جنيه مصري
1 155 557
2 000 101
3 155 658

2 289 508
1 753 487
4 042 995

75 030

22 448

فروق تقييم االصول المالية بالقيمة العادلة
من االرباح والخسائر
توزيعات األرباح
صافي عوائد االستثمارات المالية المحتفظ
بها حتى تاريخ االستحقاق  -سندات
عوائد شهادات اإلستثمار
صافي الدخل من االستثمارات المالية
صافي ارباح وعوائد اإلستثمارات العقارية
العائد على المال المحتجز
فوائد مستحقة عن المال المحتجز لدى
معيدى التأمين
فوائد مستحقة عن المال المحتجز من
معيدى التأمين
صافي الدخل من االستثمارات قبل
المصروفات غير المباشرة
 %10مصروفات استثمار غير مباشرة

57 336 776

47 114 327

4 316 044

5 301 136

)(2 834 872

)(1 965 486

)(314 490

) ( 684 476

صافي الدخل من االستثمارات

54 501 904

45 148 841

4 001 554

4 616 660

-

2 229

21 739 207

294 211

-

-

31 882 233

44 537 678

-

-

53 893 613

45 302 926

3 232 917

4 065 443

1 066 908

1 068 940

1 083 127

1 235 693

2 621 795

972 245

-

-

)(245 540

)(229 784

-

-
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اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة الدورية المختصرة عن الستة اشهر المنتهية في  31ديسمبر 2021
 .21أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات
اقساط مباشرة
 31ديسمبر 2021
الحريق
السيارات اإلجبارى
السيارات التكميلى
النقل الداخلى
النقل البحرى
أجسام السفن
العالج الطبى
الحوادث والمسئوليات
الهندسى
بترول
اإلجمالي

جنيه مصري
74 578 842
7 944 018
151 921 893
3 634 585
19 812 460
1 149 049
88 042 438
49 344 917
62 458 913
569 058
459 456 173
اقساط مباشرة

 31ديسمبر 2020
الحريق
السيارات اإلجبارى
السيارات التكميلى
النقل الداخلى
النقل البحرى
أجسام السفن
العالج الطبى
الحوادث والمسئوليات
الهندسى
البترول
اإلجمالي

جنيه مصري
69 408 146
9 010 472
175 862 133
3 117 186
9 727 990
738 645
76 940 091
21 436 782
57 226 836
423 468 281

اقساط عمليات اعادة التامين
الوارد
خارجي
محلى
جنيه مصري جنيه مصري
اقساط عمليات اعادة التامين
الوارد
خارجي
محلى
جنيه مصري
جنيه مصري
-

إجمالي األقساط
جنيه مصري
74 578 842
7 944 018
151 921 893
3 634 585
19 812 460
1 149 049
88 042 438
23 828 563
62 458 913
569 0 58
459 456 173
إجمالي األقساط
جنيه مصري
69 408 146
9 010 472
175 862 133
3 117 186
9 727 990
738 645
76 940 091
21 436 782
57 226 836
423 468 281

اقساط عمليات اعادة التامين الصادر
محلى
جنيه مصري

2 218 995
139 116
181 735
220 020
2 759 866

خارجي
جنيه مصري
61 751 903
5 637 312
1 897 236
14 849 612
914 555
153
18 209 277
43 646 274
146 906 322

اقساط عمليات اعادة التامين الصادر
محلى
جنيه مصري
1 085 117
45 851
223 138
387 349
1 741 455

خارجي
جنيه مصري
64 790 649
2 034 855
1 537 110
7 452 671
591 723
16 654 695
51 971 150
145 032 853

صافي األقساط
جنيه مصري
10 607 944
7 944 018
146 284 581
1 737 349
4 823 732
324 494
88 042 285
30 953 905
18 592 619
569 0 58
309 789 985
صافي األقساط
جنيه مصري
3 532 380
9 010 472
173 827 278
1 580 076
2 229 468
146 922
76 940 091
4 558 949
4 868 337
276 693 973

 .22تعويضات تأمينات الممتلكات والمسئوليات
تعويضات مباشرة
 31ديسمبر 2021
الحريق
السيارات اإلجبارى
السيارات التكميلى
النقل الداخلى
النقل البحرى
أجسام السفن
العالج الطبى
الحوادث والمسئوليات
الهندسى
اإلجمالي

جنيه مصري
3 546 899
1 786 113
109 716 720
233 956
958 535
370 391
59 491 436
4 095 949
12 734 948
192 934 947
تعويضات مباشرة

 31ديسمبر 2020
الحريق
السيارات اإلجبارى
السيارات التكميلى
النقل الداخلى
النقل البحرى
أجسام السفن
العالج الطبى
الحوادث والمسئوليات
الهندسى
اإلجمالي

جنيه مصري
31 594 194
3 158 175
76 032 620
194 476
2 186 014
24 881
46 128 104
2 492 765
7 385 392
169 196 621

تعويضات مدفوعة عن عمليات
اعادة التامين الوارد
خارجي
محلى
جنيه مصري
جنيه مصري
تعويضات مدفوعة عن عمليات
اعادة التامين الوارد
خارجي
محلى
جنيه مصري
جنيه مصري
-
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إجمالي
التعويضات
جنيه مصري
3 546 899
1 786 113
109 716 720
233 956
958 535
370 391
59 491 436
4 095 949
12 734 948
192 934 947
إجمالي
التعويضات
جنيه مصري
31 594 194
3 158 175
76 032 620
194 476
2 186 014
24 881
46 128 104
2 492 765
7 385 392
169 196 621

تعويضات مستردة عن عمليات اعادة
التامين الصادر
خارجي
محلى
جنيه مصري
جنيه مصري
2 472 897
26
1 837 787
95 310
1 032 143
70 059
260 369
2 744 892
6 934 400
750
15 377 798
70 835
تعويضات مستردة عن عمليات اعادة
التامين الصادر
خارجي
محلى
جنيه مصري
جنيه مصري
22 926 630
6 276 606
1 116 427
78 122
1 422 944
13 298
5 558
6 230
1 998 989
3 155
6 309 459
61 735
33 872 099
6 347 054

صافي التعويضات
جنيه مصري
1 073 976
1 786 113
107 878 933
138 646
)(143 667
110 022
59 491 436
1 351 057
5 799 798
177 486 314
صافي التعويضات
جنيه مصري
2 390 958
3 158 175
74 916 193
116 354
763 070
6 025
46 121 874
490 621
1 014 198
128 977 468
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اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة الدورية المختصرة عن الستة اشهر المنتهية في  31ديسمبر 2021
 .23األطراف ذات العالقة
تتعامل الشركة مع االطراف ذات العالقة في إطار نشاطها العادى حيث تتضمن أرصدة األصول األخري في تاريخ
المركز المالى رصيد مدين على شركة الدلتا لتامينات الحياة والتى تساهم الشركة في رأسمالها بنسبة  %99.9قيمته
 486 028جنيه مصري.
وتتضمن ارصدة مدينو عمليات التامين – الحسابات الجارية للمؤمن لهم مبلغ  901 963جنيه مصري ويتمثل في
الرصيد المدين على الشركة القابضة المصرية الكويتية والتي تمتلك  %61.5من اسهم شركة الدلتا للتأمين.
ويتضمن بند صافي الدخل من االستثمارات العقارية (المخصصة – غير المخصصه) في  31ديسمبر  2021قيمة
عائد تأجير بعض عقارات شركة الدلتا للتأمين لكال من شركة الدلتا لتامينات الحياة بمبلغ  894 120جنية مصري
والشركة القابضة المصرية الكويتية بلغ إجماليه مبلغ  1 084 408جنية مصري.
ويتضمن بند المصروفات العمومية واإلدارية مبلغ  826 132جنية مصري والمتعلقة بوثيقة التأمين الجماعي لدي
شركة الدلتا للتامينات الحياة.
 .24نصيب السهم األساسي في صافي أرباح الفترة
الستة أشهر المنتهية في
2020/12/31
2021/12/31
جنيه مصري
جنيه مصري
صافي أرباح الفترة
مكأفاة أعضاء مجلس اإلدارة (مقدرة)
حصة العاملين في األرباح (مقدرة)
صافي أرباح الفترة القابلة للتوزيع
المتوسط المرجح لعدد األسهم
نصيب السهم االساسي في صافي أرباح الفترة

58 512 428
)(4 343 556
)(5 851 243
48 317 629
31 500 000

76 736 989
()6 730 182
)(7 673 699
62 333 108
31 500 000

1.53

1.98

 .25قياس القيمة العادلة
تستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي عند احتساب وعرض القيمة العادلة
المستوي األول :األسعار المعلنة في األسواق النشطة لألصول أو االلتزامات لنفس األداة المالية.
المستوي الثاني األسعار المعلنة في االسواف النشطة لألصول واإللتزامات المالية المشابهه أو طرق تسعير أخري
والتي تكون فيها جميع المعطيات الجوهرية مبنية على معلومات ملحوظه في السوق بشكل مباشر (مثل األسعار) او
غير مباشرة (اى مشتقة من األسعار)
المستوي الثالث :قياسات القيمة العادلة باستخدام معدالت لألصول المالية او االلتزامات المالية التي ال تستند على
بيانات السوق الملحوظة (مدخالت غير قابلة للرصد)
ويوضح الجدول التالي تحليل البنود المسجلة بالقيمة العادلة طبقا لمستوي القياس المتسلسل للقيمة العادلة:
2021/12/31
جنيه مصري
أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
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مستوي أول
278 904

2021/6/30
جنيه مصري
مستوي أول
203 873
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اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة الدورية المختصرة عن الستة اشهر المنتهية في  31ديسمبر 2021
 .26عقد وثيقة التأمين الجماعى للعاملين
يوجد لدى الشركة نظام منافع محددة للعاملين لديها من خالل عقد وثيقة تأمين جماعى تغطى جميع العاملين
بالجهاز اإلدارى المشمولين بنظام التأمين اإلجتماعى لدى الشركة وذلك بشرط أال يزيد سن أى منهم عن  59سنة
عند بدء التغطية التأمينية كما تمتد التغطية لتشمل العاملين الجدد الذين يلتحقون بالعمل أثناء سريان هذا التأمين ،
ويتم إحتساب القسط السنوى المستحق على كل عامل لتغطية المزايا المضمونة بموجب هذه الوثيقة بواقع  %15من
مجموع راتبه األساسى حيث تتحمل الشركة نسبة  %9ويتحمل العامل النسبة المتبقية وقدرها  %6تخصم من راتبه
شهريا.
 .27الموقف الضريبي للشركة
فيما يلي الموقف الضريبي للشركة في تاريخ المركز المالي:
أوالً :الضريبة على شركات األموال
السنوات من بداية النشاط وحتى  30يوينو 2014
تم الفحص والربط والسداد
السنوات من  30يونيو  2015وحتى  30يوينو 2017
تم فحص الشركة وتم الطعن عليه وجاري إعادة الفحص.
السنوات من  30يونيو  2018وحتى  30يوينو 2021
الشركة تقوم بتقديم اإلقرارات الضريبية في المواعيد القانونية بصفة منتظمة.
ثانياً :الضريبة على األجور والمرتبات وما في حكمها
السنوات من بداية النشاط وحتى  30يوينو 2017
تم الفحص والربط والسداد.
السنوات من  30يونيو  2018وحتى  31ديسمبر 2021
تقوم الشركة بالسداد في المواعيد القانونية ولم يتم الفحص بعد.
ثالثا ً :ضرائب الدمغة
السنوات من بداية النشاط وحتى  30يونيو 2018
تم الفحص والربط والسداد.
السنوات من  30يونيو  2019وحتى  31ديسمبر 2021
تقوم الشركة بسداد ضريبة الدمغه وفقا للمواعيد القانونية وبصفة منتظمة وجاري الفحص حتى  30يونيو .2020
رابعا ً :ضرائب الخصم واإلضافة
الشركة تقوم بخصم وتوريد الضرائب بصورة منتظمة وفقا للمواعيد القانونية.
 .28احداث هامة
في ضوء تعليمات مكتب نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ( )173الصادر بتاريخ  9مايو  2021ورقم
( )416الصادر بتاريخ  27أكتوبر  2021تلتزم شركات التأمين بإدراج التأثير المحاسبي لتطبيق معيار رقم ()47
لألدوات المالية بالقوائم المالية الربع سنوية المنتهية في  31ديسمبر .2021
هذا وقد قامت الشركة باتخاذ كافة اإلجراءات التي من شأنها تطبيق معيار ( )47على القوائم المالية للشركة ،وتم
التعاقد مع مكتب استشاري مستقل لتحديد االفتراضات والسياسات المحاسبية المناسبة للشركة وجارى حاليا استكمال
تلك االفتراضات والسياسات المحاسبية ومن المتوقع االنتهاء منها عند اعداد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية
المنتهية في  31مارس  2022اخذا في االعتبار أثر تطبيق اإلجراءات االحترازية الطبية المرتبطة بانتشار وباء
كورونا (كوفيد.)19-
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 .29أرقام المقارنة
تم تعديل ارقام المقارنة فيما يتعلق بشركات تامين وإعادة تأمين (أرصدة مدينة) واالصول األخرى وقيمة الضريبة
المؤجلة.
البند
شركات التامين وإعادة التامين  -المدينة
األصول األخرى
االلتزامات الضريبة المؤجلة
األرباح المرحلة
صافي ربح العام في  30يونيو 2020

قبل التعديل
جنيه مصري

مبلغ التعديل
جنيه مصري

بعد التعديل
جنيه مصري

38 164 425
42 662 925
8 793 950
121 283 313
109 418 421

)(6 285 210
)(6 500 000
4 686 531
)(14 034 728
()3 437 013

31 879 215
36 162 925
13 480 481
107 248 585
105 981 408
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