
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة الدلتا للتأمين 
 " شركة مساهمة مصرية"

 المختصرة   الدورية المجمعة القوائم المالية
 2021 ديسمبر 31في  المنتهية  أشهر الستةعن 

 وتقرير الفحص المحدود عليها 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  "شركة مساهمة مصرية"  شركة الدلتا للتأمين
  2021 ديسمبر 31 فيالمنتهية  أشهر الستةعن  المختصرة المجمعةاإليضاحات المتممة للقوائم المالية 

 

 

 

 

 

 صفحة الفهرس 

 - الفحص المحدود تقرير 

 1 المختصرة   المجمعةقائمة المركز المالي 

 2 المختصرة المجمعة قائمة الدخل

 3 المختصرة  المجمعةقائمة الدخل الشامل 

 4 )إجمالي الفروع( المختصرة المجمعة  مصروفات اليرادات واإلقائمة 

 16-5  قوائم إيرادات ومصروفات فروع التأمين

 17 المختصرة المجمعة المساهمينحقوق  فيقائمة التغير 

 18 المختصرة   المجمعةالنقدية قائمة التدفقات 

 29-19 المختصرة المجمعة للقوائم الماليةمتممة ال اإليضاحات



 

 

 
 
 
 
 

  المختصرة الدورية  المجمعةفحص محدود على القوائم المالية تقرير  
 

 "شركة مساهمة مصرية"         شركة الدلتا للتأمينرئيس وأعضاء مجلس إدارة  /إلى السادة 

 

 

 المقدمة 
 

المحدود  الفحص  ال  بأعمالقمنا   المالي  قائمة  للتأمين  ة المرفقالمختصرة    المجمعةلمركز  الدلتا                في"  شركة مساهمة مصرية"   لشركة 
حقوق   فيوالتغير  االيرادات والمصروفات لفروع التأمين  و  والدخل الشامل  دخلالمختصرة لل  المجمعةقوائم  الوكذا    2021  ديسمبر  31

سات المحاسبية الهامة وغيرها من ا، وملخصا للسي  التاريخذلك    فيأشهر المنتهية    الستة المتعلقة بها عن    التدفقات النقديةو  المساهمين
هذه والعرض العادل والواضح  المختصرة  الدورية    المجمعةالمسئولة عن إعداد القوائم المالية    هيواإلدارة  اإليضاحات المتممة األخرى.  

لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين في ضوء معايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير االستثمار طبقاً  لها  
القوائم المالية    2015لسنة    110رقم   العالقة بإعداد هذه  المصرية ذات  القوانين واللوائح  ، المختصرةالدورية    المجمعةوفى ضوء 

 ضوء فحصنا المحدود لها.  في المختصرة  الدورية المجمعةإبداء استنتاج على القوائم المالية  فيوتنحصر مسئوليتنا 
 
 

 نطاق الفحص المحدود 
 

لقوائم المالية الدورية لمنشأة الفحص المحدود ل  " (  2410لمهام الفحص المحدود رقم )  المصريالمحدود طبقا للمعيار  فحصنا  قمنا ب
المالية    " المؤدى بمعرفة مراقب حساباتها  و للقوائم  المحدود  الفحص  عمل استفسارات بصورة   المختصرة  الدورية  المجمعةويشمل 

أساسية من أشخاص مسئولين عن األمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية، وغيرها من إجراءات الفحص المحدود. ويقل 
أننا  نطاقه عن عملية مراجعة تتم طبقاً لمعايير المراجعة المصرية، وبالتالي ال يمكننا الحصول على تأكد ب  فيالفحص المحدود جوهرياً  

عملية مراجعة، وعليه فنحن ال نبدى رأى مراجعة على هذه القوائم   في سنصبح على دراية بجميع األمور الهامة التي قد يتم اكتشافها  
 .المختصرة الدورية المجمعة المالية

 
 
 

 

 االستنتاج
 

ليست معدة  في المرفقة    المختصرة  الدورية   المجمعةلم ينم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن القوائم المالية    ،فى ضوء فحصنا المحدودو
ً   جميع جوانبها الهامة لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين في ضوء معايير المحاسبة المصرية الصادرة   طبقا

 المجمعةوفى ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العالقة بإعداد هذه القوائم المالية    2015لسنة    110بقرار وزير االستثمار رقم  
 .المختصرة الدورية

 

 
 

 2022 فبراير ** :فيالقاهرة  
 

 مراقب الحسابات 
 

 
 ى عبد الرحمنأحمد عبد العزيز حلم

 " 379رقم القيد في الهيئة العامة للرقابة المالية "
KPMG  حازم حسن 

 محاسبون قانونيون ومستشارون

 



2021 يونيو 202130 ديسمبر 31إيضاح

جنيه مصرىجنيه مصرىرقم

األصـــول

247 830 67539 709 33(4)النقدية بالصندوق ولدى البنوك

األستثمارات 

828 878 40393 769 64(5)األوعية اإلدخارية بالبنوك

965 256 978109 647 73(6)أذون الخزانة

873 203 904 278 (7)أصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

332 729 56353 948 70(8)محافظ مالية مرتبطة بوحدات استثمار 

378 334 1526 855 7(9)استثمارات فى شركات شقيقة

207 064 6396 684 5(10)قروض 

104 174 181 4462 104 321 2(11)إستثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

112 826 0878 682 8االستثمارات العقارية 

799 467 459 1722 971 552 2إجمالى اإلستثمارات

372 817 775119 498 229(12)مدينو عمليات التأمين  

923 322 53423 473 25(13)ارصدة مدينة - شركات التأمين وإعادة التأمين 

710 384 869109 412 142(14)األصول األخرى 

900 018 10928 872 28أصول ثابتة 

873 705 000 644 أصول غير ملموسة 

824 547 780 1342 582 013 3إجمالى اإلصول

اإللتزامات وحقوق المساهمين

:حقوق حملة الوثائق

430 321 511369 112 403(16)المخصصات الفنية لتأمينات الممتلكات والمسئوليات

166 258 306 4241 367 408 1(16)المخصصات الفنية لتأمينات األشخاص وتكوين األموال

596 579 675 9351 479 811 1(16)إجمالى حقوق حملة الوثائق

048 527 753128 089 171(17)أرصدة دائنة- شركات التأمين وإعادة التأمين 

275 173 939114 421 97(18)دائنون وأرصدة دائنة أخرى

433 256 41328 842 23(19)مخصصات أخرى

586 864 12913 937 اإللتزامات الضريبية المؤجلة

938 400 960 1691 771 104 2إجمالى اإللتزامات

حقوق المساهمين

000 000 000126 000 126(2/20)رأس المال المدفوع

000 000 00014 000 224(2/20)المجنب لزيادة رأس المال

374 052 57583 559 94(3/20)اإلحتياطيات

905 815 45-  إحتياطى خاص من فروق ترجمة العمالت األجنبية

766 759 76624 759 24(4/20)47احتياطي مواجهة اخطار تطبيق معيار 

649 072 907294 984 298(5/20)أرباح مرحلة

090 146 025232 142 140العام/  صافى أرباح الفترة 

784 846 273819 446 908إجمالى حقوق المساهمين

102 300 692 364 حقوق الحصص غير المسيطرة 

886 146 965820 810 908إجمالي حقوق المساهمين وحقوق الحصص غير المسيطرة 

824 547 780 1342 582 013 3إجمالى اإللتزامات وحقوق المساهمين

.اإليضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية وتقرأ معها 

"مرفق"تقرير الفحص المحدود 

مدير عام الشئون المالية

وليد صبح

شركة الدلتا للتأمين 

شركة مساهمة مصرية

قائمة المركز المالي المجمعة المختصرة 

2021 ديسمبر 31 في 

عادل أحمد موسى.د.أ

رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب
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الستة أشهرالستة أشهر

المنتهية فى المنتهية فى 

2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31ايضاح 

جنيه مصرىجنيه مصرىرقم

اإليرادات

604 835 13081 821 67 فائض النشاط التأمينى لتامينات الممتلكات 

306 403 26150 817 81 فائض النشاط التأمينى لتامينات األشخاص 

910 238 391132 638 149إجمالي فائض النشاط التأميني 

314 988 51913 985 14(21)صافى الدخل من االستثمارات غير المخصصة

414 614 098 156 إيرادات تشغيل أخرى

638 841 008146 780 164إجمالي اإليرادات

المصروفات

175 654 868 646 1إهالك األصول الثابتة 

886 623 851 87 إهالك االستثمارات العقارية غير المخصصة 

405 698 5911 114 إستهالك األصول غير الملموسة

(543 920 1)-المخصصات   (رد)عبء 

708 077 4771 004 1مصروفات تشغيل أخرى 

631 133 7872 853 2إجمالى المصروفات

007 708 221144 926 161(قبل الضرائب)صافى أرباح الفترة 

188 238 (935 373 )الضريبة المؤجلة

(337 671 9)(072 330 21)ضريبة الدخل

858 274 214135 222 140(بعد الضرائب)صافى أرباح الفترة 

وتتمثل في االتي 

431 218 025135 142 140حقوق األغلبية في صافي أرباح الفترة 

427 56 189 80 حقوق الحصص غير المسيطرة في صافي أرباح الفترة 

858 274 214135 222 140(بعد الضرائب)صافى أرباح الفترة 

                 3.49                3.69(24)نصيب السهم األساسي في صافي أرباح الفترة

.اإليضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية وتقرأ معها 

قائمة الدخل المجمعة المختصرة

شركة مساهمة مصرية

شركة الدلتا للتأمين 

2021 ديسمبر 31عن الستة أشهر المنتهية فى 
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الستة أشهرالستة أشهر

المنتهية فى المنتهية فى 

2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31

جنيه مصرىجنيه مصرى

858 274 214135 222 140(بعد الضرائب)صافى أرباح الفترة 

858 274 214135 222 140اجمالى الدخل الشامل عن الفترة 

.اإليضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية وتقرأ معها 

شركة الدلتا للتأمين 

شركة مساهمة مصرية

قائمة الدخل الشامل المجمعة المختصرة

2021 ديسمبر 31عن الستة أشهر المنتهية فى 
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الستة أشهرالستة أشهر

المنتهية فى المنتهية فى إيضاح

2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31رقم

جنيه مصرىجنيه مصرى

اإليرادات

998 363 381603 606 678األقساط المباشرة

-  -  أقساط إعادة التأمين الوارد

998 363 381603 606 678إجمالى األقساط

(501 078 160)(220 240 174)أقساط إعادة التأمين الصادر

(087 564 9)(136 267 14)يستبعد اقساط وثائق مرتبطة بوحدات استثمار

410 721 025433 099 490صافى األقساط

التغير فى قيمة مخصص األخطار السارية

395 168 8171324 042 474 1(16)االحتياطي الحسابي فى أول الفترة/ مخصص األخطار السارية 

(335 163 1437)(920 053 576 1)(16)االحتياطي الحسابي فى أخر الفترة/ مخصص األخطار السارية 

470 726 922320 087 388األقساط المكتسبة

697 077 70041 823 39عموالت عمليات إعادة التأمين الصادر

181 302 4769 122 11إيرادات تشغيل أخرى

348 106 098371 034 439إجمالى اإليرادات

المصروفات

751 213 584265 694 288التعويضات المسددة عن العمليات المباشرة

--التعويضات المسددة عن عمليات إعادة التأمين الوارد

751 213 584265 694 288إجمالى التعويضات

(020 385 52)(498 910 31)التعويضات المستردة عن عمليات إعادة التأمين الصادر

(432 193 1)(445 944 1)يستبعد المطالبات وثائق مرتبطة بوحدات استثمار 

299 635 641211 839 254صافى التعويضات

التغير فى قيمة مخصص التعويضات تحت التسوية

177 645 028120 076 108(16)مخصص التعويضات تحت التسوية أخر الفترة

(016 579 116)(430 865 94)(16)مخصص التعويضات تحت التسوية أول الفترة

460 701 239215 050 268التعويضات التحميلية

التغير فى قيمة مخصص التقلبات العكسية

991 073 42454 401 56(16)مخصص التقلبات العكسية فى أخر الفترة

(782 606 51)(017 942 52)(16)مخصص التقلبات العكسية فى أول الفترة

3 459 4072 467 209

506 684 61639 833 37عموالت مباشرة

-  -  عموالت عمليات إعادة التأمين الوارد

079 036 51876 447 80تكاليف اإلنتاج

585 720 134115 281 118إجمالى العموالت وتكاليف اإلنتاج

155 348 89037 865 45مصروفات عمومية وادارية

409 237 670371 656 435إجمالى المصروفات

(061 131 )428 377 3فائض اإلكتتاب التأمينى

002 186 391134 258 149(21)صافى الدخل من االستثمارات المخصصة

(475 859 )(174 56 )إهالك اإلستثمارات العقارية المخصصة 

(556 956 )(254 941 2)(15)خسائر إضمحالل مدينو عمليات التأمين

910 238 391132 638 149فائض نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 

.اإليضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية وتقرأ معها 

شركة الدلتا للتأمين 

شركة مساهمة مصرية

(إجمالى الفروع)قائمة إيرادات ومصروفات المجمعة المختصرة 

2021 ديسمبر 31عن الستة أشهر المنتهية فى 
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الستة أشهر الستة أشهر 

المنتهية فى المنتهية فى 

2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31

جنيه مصرىجنيه مصرى

اإليرادات

146 408 84269 578 74األقساط المباشرة

-أقساط إعادة التأمين الوارد

146 408 84269 578 74إجمالى األقساط

(766 875 65)(898 970 63)أقساط إعادة التأمين الصادر

380 532 9443 607 10صافى األقساط

التغير فى قيمة مخصص األخطار السارية

060 469 5417 850 8مخصص األخطار السارية فى أول الفترة

(755 388 6)(259 141 11)مخصص األخطار السارية فى أخر الفترة

685 612 2264 317 8األقساط المكتسبة

100 736 57113 592 15عموالت عمليات إعادة التأمين الصادر

428 487 914 661 إيرادات تشغيل أخرى

213 836 71118 571 24إجمالى اإليرادات

المصروفات

194 594 89931 546 3التعويضات المسددة عن العمليات المباشرة

-  التعويضات المسددة عن عمليات إعادة التأمين الوارد

194 594 89931 546 3إجمالى التعويضات

(236 203 29)(923 472 2)التعويضات المستردة عن عمليات إعادة التأمين الصادر

958 390 9762 073 1صافى التعويضات

التغير فى قيمة مخصص التعويضات تحت التسوية

559 433 7124 673 8مخصص التعويضات تحت التسوية أخر الفترة

(411 163 5)(348 374 3)مخصص التعويضات تحت التسوية أول الفترة

106 661 3401 373 6التعويضات التحميلية

التغير فى قيمة مخصص التقلبات العكسية

667 045 2044 265 3مخصص التقلبات العكسية فى أخر الفترة

(969 929 1)(204 265 3)مخصص التقلبات العكسية فى أول الفترة

  -2 115 698

899 584 1134 298 4عموالت مباشرة

--عموالت عمليات إعادة التأمين الوارد

132 665 2327 832 8تكاليف اإلنتاج

031 250 34512 130 13إجمالى العموالت وتكاليف اإلنتاج

620 742 3094 038 5مصروفات عمومية وادارية

455 769 99420 541 24إجمالى المصروفات

(242 933 1)717 29 اإلكتتاب التأمينى (عجز)فائض 

898 488 7104 300 3صافى الدخل من االستثمارات المخصصة

(182 90 )(021 3 )إهالك اإلستثمارات العقارية المخصصة 

(959 238 )(389 773 )خسائر إضمحالل مدينو عمليات التأمين

515 226 0172 554 2فائض نشاط تأمينات الحريق

.اإليضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية وتقرأ معها 

شركة الدلتا للتأمين 

شركة مساهمة مصرية

"حريق"قائمة إيرادات ومصروفات تأمينات 

2021 ديسمبر 31عن الستة أشهر المنتهية فى 
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الستة أشهرالستة أشهر

المنتهية فى المنتهية فى 

2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31

جنيه مصرىجنيه مصرى

اإليرادات

472 010 0189 944 7األقساط المباشرة

--أقساط إعادة التأمين الوارد

472 010 0189 944 7إجمالى األقساط

--أقساط إعادة التأمين الصادر

472 010 0189 944 7صافى األقساط

التغير فى قيمة مخصص األخطار السارية

437 809 16711 541 11مخصص األخطار السارية فى أول الفترة

(213 208 12)(211 230 12)مخصص األخطار السارية فى أخر الفترة

696 611 9748 254 7األقساط المكتسبة

--عموالت عمليات إعادة التأمين الصادر

421 869 2-إيرادات تشغيل أخرى

117 481 97411 254 7إجمالى اإليرادات

المصروفات

175 158 1133 786 1التعويضات المسددة عن العمليات المباشرة

--التعويضات المسددة عن عمليات إعادة التأمين الوارد

175 158 1133 786 1إجمالى التعويضات

--التعويضات المستردة عن عمليات إعادة التأمين الصادر

175 158 1133 786 1صافى التعويضات

التغير فى قيمة مخصص التعويضات تحت التسوية

535 862 3634 952 4مخصص التعويضات تحت التسوية أخر الفترة

(989 081 7)(882 233 4)مخصص التعويضات تحت التسوية أول الفترة

721 938 594 504 2التعويضات التحميلية

التغير فى قيمة مخصص التقلبات العكسية

989 081 9897 081 7مخصص التقلبات العكسية فى أخر الفترة

(989 081 7)(989 081 7)مخصص التقلبات العكسية فى أول الفترة

  -  -

--عموالت مباشرة

--عموالت عمليات إعادة التأمين الوارد

923 530 7322 442 1تكاليف اإلنتاج

923 530 7322 442 1إجمالى العموالت وتكاليف اإلنتاج

-368 212 مصروفات عمومية وادارية

644 469 6943 159 4إجمالى المصروفات

473 011 2808 095 3فائض اإلكتتاب التأمينى

283 823 8542 056 3صافى الدخل من االستثمارات المخصصة

(457 52 )(404 3 )إهالك اإلستثمارات العقارية المخصصة 

149 50 -خسائر إضمحالل مدينو عمليات التأمين

448 832 73010 148 6فائض نشاط تأمينات سيارات إجبارى

.اإليضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية وتقرأ معها 

شركة الدلتا للتأمين 

شركة مساهمة مصرية

"سيارات إجبارى"قائمة إيرادات ومصروفات تأمينات 

2021 ديسمبر 31عن الستة أشهر المنتهية فى 

6



الستة أشهر الستة أشهر 

المنتهية فى المنتهية فى 

2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31

جنيه مصرىجنيه مصرى

اإليرادات

133 862 893175 921 151األقساط المباشرة

--أقساط إعادة التأمين الوارد

133 862 893175 921 151إجمالى األقساط

(855 034 2)(312 637 5)أقساط إعادة التأمين الصادر

278 827 581173 284 146صافى األقساط

التغير فى قيمة مخصص األخطار السارية

692 010 806104 707 126مخصص األخطار السارية فى أول الفترة

(695 266 128)(760 125 117)مخصص األخطار السارية فى أخر الفترة

275 571 627149 866 155األقساط المكتسبة

89  -  عموالت عمليات إعادة التأمين الصادر

964 782 5653 380 5إيرادات تشغيل أخرى

328 354 192153 247 161إجمالى اإليرادات

المصروفات

621 032 72076 716 109التعويضات المسددة عن العمليات المباشرة

--التعويضات المسددة عن عمليات إعادة التأمين الوارد

621 032 72076 716 109إجمالى التعويضات

(427 116 1)(787 837 1)التعويضات المستردة عن عمليات إعادة التأمين الصادر

194 916 93374 878 107صافى التعويضات

التغير فى قيمة مخصص التعويضات تحت التسوية

431 129 91855 164 49مخصص التعويضات تحت التسوية أخر الفترة

(570 761 49)(002 219 50)مخصص التعويضات تحت التسوية أول الفترة

055 284 84980 824 106التعويضات التحميلية

التغير فى قيمة مخصص التقلبات العكسية

472 391 47211 391 11مخصص التقلبات العكسية فى أخر الفترة

(472 391 11)(472 391 11)مخصص التقلبات العكسية فى أول الفترة

-  -

015 754 22623 622 19عموالت مباشرة

--عموالت عمليات إعادة التأمين الوارد

614 821 14240 641 33تكاليف اإلنتاج

629 575 36864 263 53إجمالى العموالت وتكاليف اإلنتاج

819 723 74512 393 14مصروفات عمومية وادارية

503 583 962157 481 174إجمالى المصروفات

(175 229 4)(770 234 13)اإلكتتاب التأمينى (عجز)

715 410 10619 566 25صافى الدخل من االستثمارات المخصصة

(690 375 )(043 27 )إهالك اإلستثمارات العقارية المخصصة 

(634 263 )(560 24 )خسائر إضمحالل مدينو عمليات التأمين

216 542 73314 279 12فائض نشاط سيارات تكميلى

.اإليضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية وتقرأ معها 

شركة الدلتا للتأمين 

شركة مساهمة مصرية

"تكميلى"قائمة إيرادات ومصروفات تأمينات سيارات 

2021 ديسمبر 31عن الستة أشهر المنتهية فى 

7



الستة أشهر الستة أشهر 

المنتهية فى المنتهية فى 

2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31

جنيه مصرىجنيه مصرى

اإليرادات

186 117 5853 634 3األقساط المباشرة

-أقساط إعادة التأمين الوارد

186 117 5853 634 3إجمالى األقساط

(110 537 1)(236 897 1)أقساط إعادة التأمين الصادر

076 580 3491 737 1صافى األقساط

التغير فى قيمة مخصص األخطار السارية

552 113 9441 176 1مخصص األخطار السارية فى أول الفترة

(619 200 1)(761 262 1)مخصص األخطار السارية فى أخر الفترة 

009 493 5321 651 1األقساط المكتسبة

120 781 425 001 1عموالت عمليات إعادة التأمين الصادر

811 24 243 28 إيرادات تشغيل أخرى

940 298 2002 681 2إجمالى اإليرادات

المصروفات

476 194 956 233 التعويضات المسددة عن العمليات المباشرة

-التعويضات المسددة عن عمليات إعادة التأمين الوارد

476 194 956 233 إجمالى التعويضات

(122 78 )(310 95 )التعويضات المستردة عن عمليات إعادة التأمين الصادر

354 116 646 138 صافى التعويضات

التغير فى قيمة مخصص التعويضات تحت التسوية

539 440 953 376 مخصص التعويضات تحت التسوية أخر الفترة

(336 627 )(166 477 )مخصص التعويضات تحت التسوية أول الفترة 

(443 70 )433 38 التعويضات التحميلية

التغير فى قيمة مخصص التقلبات العكسية

340 444 3401 444 1مخصص التقلبات العكسية فى أخر الفترة

(340 444 1)(340 444 1)مخصص التقلبات العكسية فى أول الفترة

--

992 192 458 269 عموالت مباشرة

--عموالت عمليات إعادة التأمين الوارد

256 477 221 638 تكاليف اإلنتاج

248 670 679 907 إجمالى العموالت وتكاليف اإلنتاج

956 406 411 221 مصروفات عمومية وادارية

761 006 5231 167 1إجمالى المصروفات

179 292 6771 513 1فائض اإلكتتاب التأمينى

612 387 160 444 صافى الدخل من االستثمارات المخصصة

(577 7 )(477 )إهالك اإلستثمارات العقارية المخصصة 

(231 6 )(955 5 )خسائر إضمحالل مدينو عمليات التأمين

983 665 4051 951 1فائض نشاط تأمينات داخلى 

.اإليضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية وتقرأ معها 

شركة الدلتا للتأمين 

شركة مساهمة مصرية

"داخلى "قائمة إيرادات ومصروفات تأمينات 

2021 ديسمبر 31عن الستة أشهر المنتهية فى 
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الستة أشهر الستة أشهر 

المنتهية فى المنتهية فى 

2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31

جنيه مصرىجنيه مصرى

اإليرادات

990 727 4609 812 19األقساط المباشرة

-أقساط إعادة التأمين الوارد

990 727 4609 812 19إجمالى األقساط

(523 498 7)(728 988 14)أقساط إعادة التأمين الصادر

467 229 7322 823 4صافى األقساط

التغير فى قيمة مخصص األخطار السارية

907 139 4441 576 1مخصص األخطار السارية فى أول الفترة

(381 288 1)(379 995 2)مخصص األخطار السارية فى أخر الفترة

993 080 7972 404 3األقساط المكتسبة

940 015 3033 514 3عموالت عمليات إعادة التأمين الصادر

609 115 937 191 إيرادات تشغيل أخرى

542 212 0375 111 7إجمالى اإليرادات

المصروفات

014 186 5352 958 التعويضات المسددة عن العمليات المباشرة

-التعويضات المسددة عن عمليات إعادة التأمين الوارد

014 186 5352 958 إجمالى التعويضات

(944 422 1)(202 102 1)التعويضات المستردة عن عمليات إعادة التأمين الصادر

070 763 (667 143 )صافى التعويضات

التغير فى قيمة مخصص التعويضات تحت التسوية

057 572 2782 609 2مخصص التعويضات تحت التسوية أخر الفترة

(094 913 )(504 175 2)مخصص التعويضات تحت التسوية أول الفترة

033 422 1072 290 التعويضات التحميلية

التغير فى قيمة مخصص التقلبات العكسية

282 268 2782 609 2مخصص التقلبات العكسية فى أخر الفترة

(282 268 2)(282 268 2)مخصص التقلبات العكسية فى أول الفترة

 340 996-

303 313 883 725 عموالت مباشرة

--عموالت عمليات إعادة التأمين الوارد

719 097 7771 229 2تكاليف اإلنتاج

022 411 6601 955 2إجمالى العموالت وتكاليف اإلنتاج

219 293 1711 174 2مصروفات عمومية وادارية

274 126 9345 760 5إجمالى المصروفات

268 86 103 350 1فائض اإلكتتاب التأمينى

627 940 609 805 1صافى الدخل من االستثمارات المخصصة

(971 6 )(095 1 )إهالك اإلستثمارات العقارية المخصصة 

245 60 (992 48 )خسائر إضمحالل مدينو عمليات التأمين

169 080 6251 105 3فائض نشاط تأمينات بحرى

.اإليضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية وتقرأ معها 

شركة الدلتا للتأمين 

شركة مساهمة مصرية

"بحرى"قائمة إيرادات ومصروفات تأمينات 

2021 ديسمبر 31عن الستة أشهر المنتهية فى 
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الستة أشهر الستة أشهر 

المنتهية فى المنتهية فى 

2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31

جنيه مصرىجنيه مصرى

اإليرادات

645 738 049 149 1األقساط المباشرة

-أقساط إعادة التأمين الوارد

645 738 049 149 1إجمالى األقساط

(723 591 )(555 914 )أقساط إعادة التأمين الصادر

922 146 494 234 صافى األقساط

التغير فى قيمة مخصص األخطار السارية

481 193 130 356 مخصص األخطار السارية فى أول الفترة

(149 351 )(809 259 )مخصص األخطار السارية فى أخر الفترة

(746 10 )815 330 األقساط المكتسبة

257 176 055 316 عموالت عمليات إعادة التأمين الصادر

409 41 003 65 إيرادات تشغيل أخرى

920 206 873 711 إجمالى اإليرادات

المصروفات

881 24 391 370 التعويضات المسددة عن العمليات المباشرة

-التعويضات المسددة عن عمليات إعادة التأمين الوارد

881 24 391 370 إجمالى التعويضات

(856 18 )(369 260 )التعويضات المستردة عن عمليات إعادة التأمين الصادر

025 6 022 110 صافى التعويضات

التغير فى قيمة مخصص التعويضات تحت التسوية

091 414 428 107 مخصص التعويضات تحت التسوية أخر الفترة

(279 193 )(120 422 )مخصص التعويضات تحت التسوية أول الفترة

837 226 (670 204 )التعويضات التحميلية

التغير فى قيمة مخصص التقلبات العكسية

140 326 140 326 مخصص التقلبات العكسية فى أخر الفترة

(140 326 )(140 326 )مخصص التقلبات العكسية فى أول الفترة

  -  

935 30 749 22 عموالت مباشرة

--عموالت عمليات إعادة التأمين الوارد

871 117 888 150 تكاليف اإلنتاج

806 148 637 173 إجمالى العموالت وتكاليف اإلنتاج

100 58 940 64 مصروفات عمومية وادارية

743 433 907 33 إجمالى المصروفات

(823 226 )966 677 اإلكتتاب التأمينى (عجز)فائض 

562 304 134 182 صافى الدخل من االستثمارات المخصصة

(918 5 )(198  )إهالك اإلستثمارات العقارية المخصصة 

057 9 805 12 خسائر إضمحالل مدينو عمليات التأمين

878 80 707 872 فائض نشاط تأمينات سفن

.اإليضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية وتقرأ معها 

شركة الدلتا للتأمين 

شركة مساهمة مصرية

"سفن "قائمة إيرادات ومصروفات تأمينات 

2021 ديسمبر 31عن الستة أشهر المنتهية فى 
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الستة أشهر الستة أشهر 

المنتهية فى المنتهية فى 

2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31

جنيه مصرىجنيه 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

المصروفات

--التعويضات المسددة عن العمليات المباشرة

--التعويضات المسددة عن عمليات إعادة التأمين الوارد

-  -  إجمالى التعويضات

-  -  التعويضات المستردة عن عمليات إعادة التأمين الصادر

--صافى التعويضات

التغير فى قيمة مخصص التعويضات تحت التسوية

--مخصص التعويضات تحت التسوية أخر الفترة

--مخصص التعويضات تحت التسوية أول الفترة

--التعويضات التحميلية

التغير فى قيمة مخصص التقلبات العكسية

243 14 243 14 مخصص التقلبات العكسية فى أخر الفترة

(243 14 )(243 14 )مخصص التقلبات العكسية فى أول الفترة

--

--عموالت مباشرة

--عموالت عمليات إعادة التأمين الوارد

--تكاليف اإلنتاج

--إجمالى العموالت وتكاليف اإلنتاج

--مصروفات عمومية وادارية

--إجمالى المصروفات

-  -  فائض اإلكتتاب التأمينى

534 1 975 1 صافى الدخل من االستثمارات المخصصة

(30  )(1  )إهالك اإلستثمارات العقارية المخصصة 

--خسائر إضمحالل مدينو عمليات التأمين

504 1 974 1 فائض نشاط تأمينات الطيران

.اإليضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية وتقرأ معها 

شركة الدلتا للتأمين 

شركة مساهمة مصرية

"طيران"قائمة إيرادات ومصروفات تأمينات 

2021 ديسمبر 31عن الستة أشهر المنتهية فى 
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الستة أشهر الستة أشهر 

المنتهية فى المنتهية فى 

2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31

جنيه مصرىجنيه مصرى

اإليرادات

091 940 59176 715 87األقساط المباشرة

--أقساط إعادة التأمين الوارد

091 940 59176 715 87إجمالى األقساط

-(153  )أقساط إعادة التأمين الصادر

091 940 43876 715 87صافى األقساط

التغير فى قيمة مخصص األخطار السارية

315 904 29536 630 45مخصص األخطار السارية فى أول الفترة

(419 177 50)(832 544 53)مخصص األخطار السارية فى أخر الفترة

987 666 90163 800 79األقساط المكتسبة

عموالت عمليات إعادة التأمين الصادر

965 136 8001 593 1إيرادات تشغيل أخرى

952 803 70164 394 81إجمالى اإليرادات

المصروفات

103 128 43646 491 59التعويضات المسددة عن العمليات المباشرة

--التعويضات المسددة عن عمليات إعادة التأمين الوارد

103 128 43646 491 59إجمالى التعويضات

(230 6 )-  التعويضات المستردة عن عمليات إعادة التأمين الصادر

873 121 43646 491 59صافى التعويضات

التغير فى قيمة مخصص التعويضات تحت التسوية

416 240 03319 290 10مخصص التعويضات تحت التسوية أخر الفترة

(574 470 18)(888 943 5)مخصص التعويضات تحت التسوية أول الفترة

715 891 58146 837 63التعويضات التحميلية

التغير فى قيمة مخصص التقلبات العكسية

852 474 3415 123 5مخصص التقلبات العكسية فى أخر الفترة

(341 123 5)(341 123 5)مخصص التقلبات العكسية فى أول الفترة

  - 351 511

940 724 2392 828 2عموالت مباشرة

-عموالت عمليات إعادة التأمين الوارد

087 639 4752 947 1تكاليف اإلنتاج

027 364 7145 775 4إجمالى العموالت وتكاليف اإلنتاج

753 708 9803 856 4مصروفات عمومية وادارية

006 316 27556 470 73إجمالى المصروفات

946 487 4268 924 7فائض اإلكتتاب التأمينى

129 940 8248 565 9صافى الدخل من االستثمارات المخصصة

(193 132 )(029 9 )إهالك اإلستثمارات العقارية المخصصة 

(144 356 )(929 446 )خسائر إضمحالل مدينو عمليات التأمين

738 939 29216 034 17فائض نشاط تأمينات عالج طبى 

.اإليضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية وتقرأ معها 

شركة الدلتا للتأمين 

شركة مساهمة مصرية

"عالج طبى "قائمة إيرادات ومصروفات تأمينات 

2021 ديسمبر 31عن الستة أشهر المنتهية فى 
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الستة أشهر الستة أشهر 

المنتهية فى المنتهية فى 

2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31

جنيه مصرىجنيه مصرى

اإليرادات

782 436 91721 344 49األقساط المباشرة

-  -  أقساط إعادة التأمين الوارد

782 436 91721 344 49إجمالى األقساط

(832 877 16)(012 391 18)أقساط إعادة التأمين الصادر

950 558 9054 953 30صافى األقساط

التغير فى قيمة مخصص األخطار السارية

424 219 85323 991 21مخصص األخطار السارية فى أول الفترة

(854 558 16)(557 239 32)مخصص األخطار السارية فى أخر الفترة

520 219 20111 706 20األقساط المكتسبة

076 791 4675 837 4عموالت عمليات إعادة التأمين الصادر

565 232 330 347 2إيرادات تشغيل أخرى

161 243 99817 890 27إجمالى اإليرادات

المصروفات

765 492 9492 095 4التعويضات المسددة عن العمليات المباشرة

--التعويضات المسددة عن عمليات إعادة التأمين الوارد

765 492 9492 095 4إجمالى التعويضات

(143 002 2)(892 744 2)التعويضات المستردة عن عمليات إعادة التأمين الصادر

622 490 057 351 1صافى التعويضات

التغير فى قيمة مخصص التعويضات تحت التسوية

380 835 32113 517 17مخصص التعويضات تحت التسوية أخر الفترة

(300 929 12)(818 633 15)مخصص التعويضات تحت التسوية أول الفترة

702 396 5601 234 3التعويضات التحميلية

التغير فى قيمة مخصص التقلبات العكسية

910 398 32114 517 17مخصص التقلبات العكسية فى أخر الفترة

(910 398 14)(910 398 14)مخصص التقلبات العكسية فى أول الفترة

3 118 411-

460 231 9262 954 3عموالت مباشرة

--عموالت عمليات إعادة التأمين الوارد

920 403 7763 077 7تكاليف اإلنتاج

380 635 7025 032 11إجمالى العموالت وتكاليف اإلنتاج

700 387 6631 430 4مصروفات عمومية وادارية

782 419 3368 816 21إجمالى المصروفات

379 823 6628 074 6 فائض اإلكتتاب التأمينى

504 776 9986 310 8صافى الدخل من االستثمارات المخصصة

(882 125 )(892 7 )إهالك اإلستثمارات العقارية المخصصة 

(595 45 )(094 446 )خسائر إضمحالل مدينو عمليات التأمين

406 428 67415 931 13فائض نشاط تأمينات اخطار مختلفة 

.اإليضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية وتقرأ معها 

شركة الدلتا للتأمين 

شركة مساهمة مصرية

"اخطار مختلفة"قائمة إيرادات ومصروفات تأمينات 

2021 ديسمبر 31عن الستة أشهر المنتهية فى 
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الستة أشهر الستة أشهر 

المنتهية فى المنتهية فى 

2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31

جنيه مصرىجنيه مصرى

اإليرادات

836 226 91357 458 62األقساط المباشرة

-  -  أقساط إعادة التأمين الوارد

836 226 91357 458 62إجمالى األقساط

(499 358 52)(294 866 43)أقساط إعادة التأمين الصادر

337 868 6194 592 18صافى األقساط

التغير فى قيمة مخصص األخطار السارية

023 089 9696 940 13مخصص األخطار السارية فى أول الفترة

(958 433 2)(696 841 18)مخصص األخطار السارية فى أخر الفترة

402 523 8928 691 13األقساط المكتسبة

676 639 32316 041 14عموالت عمليات إعادة التأمين الصادر

180 138 871 177 إيرادات تشغيل أخرى

258 301 08625 911 27إجمالى اإليرادات

المصروفات

392 385 9487 734 12التعويضات المسددة عن العمليات المباشرة

--التعويضات المسددة عن عمليات إعادة التأمين الوارد

392 385 9487 734 12إجمالى التعويضات

(195 371 6)(150 935 6)التعويضات المستردة عن عمليات إعادة التأمين الصادر

197 014 7981 799 5صافى التعويضات

التغير فى قيمة مخصص التعويضات تحت التسوية

129 259 5987 016 3مخصص التعويضات تحت التسوية أخر الفترة

(799 626 7)(536 127 2)مخصص التعويضات تحت التسوية أول الفترة

527 646 860 688 6التعويضات التحميلية

التغير فى قيمة مخصص التقلبات العكسية

096 628 0967 628 7مخصص التقلبات العكسية فى أخر الفترة

(096 628 7)(096 628 7)مخصص التقلبات العكسية فى أول الفترة

  -  -

230 379 1992 120 2عموالت مباشرة

-  -  عموالت عمليات إعادة التأمين الوارد

059 986 6252 570 8تكاليف اإلنتاج

289 365 8245 690 10إجمالى العموالت وتكاليف اإلنتاج

840 208 0223 992 2مصروفات عمومية وادارية

656 220 7069 371 20إجمالى المصروفات

602 080 38016 539 7فائض اإلكتتاب التأمينى (عجز)

164 185 5993 786 3صافى الدخل من االستثمارات المخصصة

(575 62 )(011 4 )إهالك اإلستثمارات العقارية المخصصة 

(444 165 )(640 161 1)خسائر إضمحالل مدينو عمليات التأمين

747 037 32819 160 10فائض نشاط تأمينات هندسى

.اإليضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية وتقرأ معها 

شركة الدلتا للتأمين 

شركة مساهمة مصرية

"هندسى"قائمة إيرادات ومصروفات تأمينات 

2021 ديسمبر 31عن الستة أشهر المنتهية فى 
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الستة أشهر الستة أشهر 

المنتهية فى المنتهية فى 

2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31

جنيه مصرىجنيه مصرى

اإليرادات

-  058 569 األقساط المباشرة

-  -  أقساط إعادة التأمين الوارد

-  058 569 إجمالى األقساط

-  -  أقساط إعادة التأمين الصادر

-  058 569 صافى األقساط

التغير فى قيمة مخصص األخطار السارية

-  -  مخصص األخطار السارية فى أول الفترة

-  (219 361 )مخصص األخطار السارية فى أخر الفترة

-  839 207 األقساط المكتسبة

-  -  عموالت عمليات إعادة التأمين الصادر

-  052 2 إيرادات تشغيل أخرى

-  891 209 إجمالى اإليرادات

المصروفات

-  -  التعويضات المسددة عن العمليات المباشرة

-  -التعويضات المسددة عن عمليات إعادة التأمين الوارد

-  -  إجمالى التعويضات

-  -  التعويضات المستردة عن عمليات إعادة التأمين الصادر

-  -  صافى التعويضات

التغير فى قيمة مخصص التعويضات تحت التسوية

-  -  مخصص التعويضات تحت التسوية أخر الفترة

-  -  مخصص التعويضات تحت التسوية أول الفترة

-  -  التعويضات التحميلية

التغير فى قيمة مخصص التقلبات العكسية

-  -  مخصص التقلبات العكسية فى أخر الفترة

-  -  مخصص التقلبات العكسية فى أول الفترة

  -  -

-  612 41 عموالت مباشرة

-  -  عموالت عمليات إعادة التأمين الوارد

-  926 51 تكاليف اإلنتاج

-  538 93 إجمالى العموالت وتكاليف اإلنتاج

-  414 337 مصروفات عمومية وادارية

-  952 430 إجمالى المصروفات

-  (061 221 )اإلكتتاب التأمينى (عجز)

-709 1 صافى الدخل من االستثمارات المخصصة

-(3  )إهالك اإلستثمارات العقارية المخصصة 

--خسائر إضمحالل مدينو عمليات التأمين

-  (355 219 )نشاط تأمينات بترول  (عجز)

.اإليضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية وتقرأ معها 

شركة الدلتا للتأمين 

شركة مساهمة مصرية

"بترول"قائمة إيرادات ومصروفات تأمينات 

2021 ديسمبر 31عن الستة أشهر المنتهية فى 
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الستة أشهر الستة أشهر 

المنتهية فى المنتهية فى 

2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31

جنيه مصرىجنيه مصرىااليرادات

717 895 179 055 477 219 االقساط المباشرة
-  -  أقساط إعادة التأمين الوارد

717 895 179 055 477 219 اجمالى االقساط
(193 304 13)(032 574 24)أقساط إعادة التأمين الصادر

(087 564 9)(136 267 14)يستبعد اقساط وثائق مرتبطة بوحدات استثمار
437 027 157 887 635 180 صافى االقساط

التغير فى قيمة االحتياطى الحسابى 
504 219 132 6681 270 242 1االحتياطى الحسابى أول المده بدون احتياطى الوحدات االستثمارية
(292 289 218 1)#############االحتياطى الحسابى اخر المده بدون احتياطى الوحدات االستثمارية

649 957 70 118 855 96 األقساط المكتسبة
439 937  556 520  عموالت عمليات إعادة التأمين الصادر

974 926 86 713 235 93 صافى الدخل من االستثمارات المخصصة بدون عائد الوحدات االسثمارية
829 472  761 673  ايرادات التشغيل اخرى 

891 294 159 148 285 191 اجمالى االيرادات
المصروفات

130 017 96 637 759 95 التعويضات المسددة عن العمليات المباشرة
-  -  التعويضات المسددة عن عمليات إعادة التأمين الوارد

130 017 96 637 759 95 اجمالى التعويضات
(867 165 12)(865 461 16)التعويضات المستردة عن عمليات إعادة التأمين الصادر

(432 193 1)(445 944 1)يستبعد المطالبات وثائق مرتبطة بوحدات استثمار
831 657 82 327 353 77 صافى التعويضات

التغير فى قيمة مخصص المطالبات تحت التسديد
039 458 12 424 367 11 مخصص المطالبات تحت التسديد اخر المدة
(663 811 13)(166 258 10)مخصص المطالبات تحت التسديد أول المدة

207 304 81 585 462 78 التعويضات التحميلية
732 472 3 211 950 3 عموالت مباشرة
498 296 14 724 864 15 تكاليف اإلنتاج

230 769 17 935 814 19 اجمالى العموالت وتكاليف اإلنتاج
148 818 9 867 143 11 مصروفات عمومية وادارية

-  500 46  مخصص مدينو عمليات التأمين

585 891 108 887 467 109 اجمالى المصروفات
306 403 50 261 817 81  فائض النشاط التأمينى

.اإليضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية وتقرأ معها 

شركة الدلتا لتأمينات الحياه 
شركة مساهمة مصرية

قائمة إيرادات ومصروفات تأمينات الحياة 
2021 ديسمبر 31عن الستة اشهر المنتهية فى 
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رقم 

االيضاح

رأس المال 

المدفوع

المجنب لزيادة رأس 

المال
اإلحتياطيات

احتياطي خاص من 

فروق ترجمة 

العمالت األجنبية

احتياطي مواجهة 

اخطار تطبيق 

47معيار 

األرباح

المرحلة

صافى أرباح

الفترة

اجمالي حقوق 

المساهمين
اإلجمالىحقوق األقلية

جنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرىجنيه مصرى

534 781 495637 273 039 508 248637 495 935183 253 208-  905 815 95145 942 73-  000 000 126 كما سبق إصداره 2020 يوليو 1الرصيد فى  

(741 471 17)-  (741 471 17)(013 437 3)(728 034 14)-  -  -  -  -  (29)تسويات 

-  (983 48 )983 48 -  917 37 -  066 11 -  -  (29)(إعادة تبويب)تسويات 

793 309 512620 224 281 085 235620 058 124180 257 194-  905 815 01745 954 73-  000 000 126 المعدل2020 يوليو 1الرصيد فى  

-  -  -  (235 058 180)235 058 180-  -  -  -  -  المحول الى األرباح المرحلة 

-  -  -  -  (000 000 14)-  -  -  000 000 14-  المجنب لزيادة راس المال 

-  -  -  -  (123 858 33)766 759 24-  357 098 9-  -  المحول الى االحتياطيات 

(372 397 32)(785 12 )(587 384 32)-  (587 384 32)-  -  -  -  -  توزيعات األرباح

858 274 427135 56 431 218 431135 218 135-  -  -  -  -  -  صافي ربح الفترة 

279 187 154723 268 125 919 431722 218 649135 072 766294 759 90524 815 37445 052 00083 000 00014 000 2020126 ديسمبر 31الرصيد فى 

886 146 102820 300 784 846 090819 146 649232 072 766294 759 90524 815 37445 052 00083 000 00014 000 126 2021 يوليو 1الرصيد فى  

-  -  -  -  ###########-  (905 815 45)-000 000 210-المجنب لزيادة راس المال 

-  -  -  (090 146 232)090 146 232-  ----المحول الى األرباح المرحلة 

-  -  -  (201 507 11)-  -201 507 11--المحول الى االحتياطيات 

(135 558 51)(599 15 )(536 542 51)-  (536 542 51)-  ----توزيعات األرباح

214 222 189140 80 025 142 025140 142 140--  ----صافي أرباح الفترة 

965 810 692908 364 273 446 025908 142 907140 984 766298 759 24-  575 559 00094 000 000224 000 2021126 ديسمبر 31الرصيد فى 

.اإليضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية وتقرأ معها 

2021 ديسمبر 31عن الستة أشهر المنتهية في 

شركة الدلتا للتأمين 

شركة مساهمة مصرية

قائمة التغير فى حقوق المساهمين المجمعه المختصرة
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الستة أشهر الستة أشهر إيضاح

المنتهية فى المنتهية فى رقم

2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31

جنيه مصرىجنيه مصرى

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

007 708 221144 926 161صافى أرباح الفترة قبل الضرائب

تعديالت لتسوية صافى أرباح الفترة مع صافى النقدية من أنشطة التشغيل

113 145 4844 905 1اإلهالكات واالستهالكات 

528 448 339130 900 135المخصصات الفنية

(794 223 5)-  (19)من المخصصات األخرى (رد)

(689 281 )(020 414 4)(19)المستخدم من المخصصات األخرى

556 956 254 941 2(15)مخصص اضمحالل مدينو عمليات التأمين

251 303 3-  (15)مخصص اضمحالل األصول األخرى 

(554 559 2)782 142 (21)فروق تقييم محافظ مالية مرتبطة بوحدات استثمار

424 120 (031 75 )(21)فروق تقييم أصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

(187 110 2)(774 520 1)(21)حصة الشركة في  أرباح الشركة الشقيقة 

(467 190 )-  أرباح بيع أصول ثابتة 

208 20 524 84 عالوة اصدار أوراق مالية محتفظ بها حتى تاريخ األستحقاق

396 336 779273 890 296 أرباح التشغيل قبل التغير فى األصول وااللتزامات المتداولة

(942 325 8)(013 362 17)التغير في اصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة ومحافظ مالية مرتبطة بوحدات استثمار 

(424 683 62)(657 622 112)فى مدينو عمليات التأمين (الزيادة)

972 617 5(611 150 2)أرصدة مدينة- النقص فى شركات التأمين واعادة التأمين  (الزيادة)

(401 882 7)(034 860 32)فى األصول األخرى  (الزيادة)

967 996 70515 562 42أرصدة دائنة- فى شركات التأمين واعادة التأمين  (الزيادة)النقص 

(959 254 31)(082 377 54)فى الدائنون واالرصدة الدائنة األخرى (الزيادة)

609 804 087184 081 120صافى التدفقات النقدية الناتجة من انشطة التشغيل

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

(288 510 58)(193 582 )(استحقاق أكثر من ثالثة أشهر)في االوعية االدخارية بالبنوك  (الزيادة)

(052 464 26)182 555 31(استحقاق أكثر من ثالث شهور)النقص في إذون الخزانة 

(336 041 1)832 238 1النقص في اغطية خطابات الضمان 

784 147 568 379 فى القروض (النقص)الزيادة 

(129 151 191)(866 014 140)مدفوعات من استحقاق أوراق مالية محتفظ بها حتي تاريخ االستحقاق 

999 199 -  متحصالت من بيع أصول ثابتة 

(144 293 2)(795 552 2)مدفوعات لشراء أصول ثابتة واصول غير ملموسة

(166 112 279)(272 976 109)أنشطة االستثمار (المستخدمة في)صافى التدفقات النقدية 

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

(408 612 19)(978 731 48)توزيعات أرباح مدفوعة

(408 612 19)(978 731 48)أنشطة التمويل (المستخدمة فى)صافى التدفقات النقدية 

(965 919 113)(163 627 38)صافى التغير فى أرصدة النقدية ومافى حكمها خالل الفترة

719 637 856238 055 180أرصدة النقدية ومافى حكمها فى بداية الفترة 

754 717 693124 428 141أرصدة النقدية ومافى حكمها فى نهاية الفترة 

:وتتمثل فيما يلى 

359 870 67533 709 33(4)نقدية وأرصدة لدى البنوك

683 320 403102 769 64(5)االوعية االدخارية بالبنوك

796 425 97875 647 73(6)أذون خزانة 

(288 510 58)(393 777 21)(استحقاق أكثر من ثالثة أشهر)االوعية االدخارية بالبنوك : يخصم 

(052 464 26)(714 933 5)(استحقاق أكثر من ثالثة أشهر)اذون الخزانة : يخصم 

(744 924 1)(256 987 2)(4)غطاءات خطابات الضمان : يخصم 

141 428 693124 717 754

.اإليضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية وتقرأ معها 

شركة الدلتا للتأمين 

(شركة مساهمة مصرية)

قائمة التدفقات النقدية المجمعة المختصرة 

2021 ديسمبر 31عن الستة أشهر المنتهية فى 
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 للتأمين الدلتا شركة 
 شركة مساهمة مصرية 

 المنتهية  أشهر الستةعن المختصرة  الدورية المجمعةللقوائم المالية متممة ال اإليضاحات
 2021 ديسمبر 31في 

  
 

 ذة عن الشركةنب .1

  
حله  مل  ى حالذ  1954  لسنة  26رقم    في ظل سريان القانون   9/1980/ 28( بتاريخ  م.م.تأسست شركة الدلتا للتأمين )ش

 بشأن اإلشراف والرقابة على التأمين في مصر.  1981لسنة   10 وهى تخضع للقانون رقم1981لسنة   159القانون 

تأمينات   فروع  في  التأمين  وإعادة  التأمين  عمليات  بمزاولة  لها  الصادر  والترخيص  إنشائها  لقرار  وفقاً  الشركة  وتقوم 
حسن محمد  ئوليات وذلك من خالل مركزها الرئيسى بشارع  مسالو  الممتلكات  تأمينات  ال وكذا األشخاص وتكوين األمو

بأنحاء جمهورية مصر  17بمدينة الجيزة وكذا    الرزاز  موظفاً في تاريخ    350وتوظف أكثر من    العربية  فرعاً منتشراً 
 القوائم المالية. 

مصري موزعة    هيجنن  مليو  126مل  الكالمدفوع بر وامصد والمصري    همليون جني  500 بهويبلغ رأس المال المرخص  
 جنيهات مصرية للسهم.  4سمية إسهم بقيمة  000 500 31 على 

الشركة    تاعتمد الماليةإدارة  القوائم  عن    المجمعة  الدورية   إصدار  في  أشهر    الستة المختصرة   ديسمبر 31المنتهية 
 .2022 فبراير **ريخ ابت 2021

 
 أسس إعداد القوائم المالية   .2

 لسنة 10 رقم قانون هبليتط ما ضوء وفي المصرية المحاسبة لمعايير طبقاالدورية المختصرة    لةتقمسال المالية القوائم تعد
 في بما  المالية للرقابة العامة الهيئة عن الصادره والتعليمات اعدوالقو األسس وكذا التنفيذية والئحته وتعديالته  1981

 .مصر في  نالتأمي قطاع على ةصريالم المحاسبة رياي مع تطبيق دليل ذلك
المالية    األصولخية معدلة بنتائج إعادة تقييمة  التكلفة التاري  لمبدأالدروية المختصرة وفقا  ة  المجمعالية  يتم إعداد القوائم الم

 العادلة.  متهاقية الى الماليت وااللتزاما –قاق حاالست عدا المحتفظ بها حتى تاريخ فيما –
 القوائم المالية الدورية(. ) 30المصري  يار المحاسبةمعقا لوف لشركةصرة لالدورية المختوائم المالية الق  م اعدادتي

 تم عرض القوائم المالية الدورية المختصرة بالجنية المصري الذي يمثل العملة الرئيسية للشركة. 
ة  كامل  ماليةالمطلوبة لبيانات    احاتت واالفصضمن كافة المعلوماورية المختصرة ال تتلدا  المجمعة  ان المعلومات المالية

 30رية للتقارير المالية ويجب االطالع عليها مقترنة بالقوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في  المصيير  عافقا للم معدة و
   2021يونيو 

لعرض  رية  ضرو  تعتبرتي  والادية المتكررة  ون من االستحقاقات العكتري اإلدارة انه تم ادراج كافة التعديالت التي تت
ن ان  لالتشغتائج  عادل  في  الم  أشهر  الستةفترة  يل  يمكن   2021  ديسمبر  31نتهية  التي  النتائج  عن  بالضرورة  تعبر  ال 

 . 2022يونيو  30توقعها للسنة المالية التي تنتهي في 
 : ةلقوائم المالية لشركة الدلتا للتامين وشركاتها التابعه التاليمختصرة الدورية المالية المجمعه ال تتضمن القوائم ا

 نسبية المساهمة  نشاط طبيعة ال سبلد التأسي لتابعةشركة اأسم ال

 % 99,9 خدمات التأمين جمهورية مصر العربية ةلتأمينات الحياالدلتا 
 
 

 المطبقة   اسات المحاسبيةهم السيأ .3

س  فن  هي  2021  ديسمبر  31  فيالدورية المختصرة    المجمعة وائم المالية  طبقة عند إعداد القملاسات المحاسبية اأن السي

المحاسبية ا إتباع  هذ  ،  2021يونيو    30  فية  نويالس  المجمعةالمالية    لمطبقة عند اعداد القوائمالسياسات  تلك ا وقد تم 

 الدروية المختصرة. المجمعةالية  ملعروضة بتلك القوائم االسياسات بصورة ثابتة على الفترة المالية الم
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 لنقدية بالصندوق ولدي البنوك ا .4

 31/12/1220  30/6/2021 
 ريصمجنيه    مصريجنيه    

 819 1  507 809  النقدية بالصندوق

 088 226 4  256 987 2 خطابات ضمان  –غطاءات 

    حسابات جارية بالبنوك 
 340 602 35  216 913 29 حسابات جارية – حليةك موبن

 33 709 979  39 830 247 
 

 

  االوعية اإلدخارية بالبنوك .5

 31/12/1202  30/6/2021 
   يلجمااإل  صصةغير مخ  مخصصة 

 مصريجنيه   مصريجنيه   يرمصجنيه   ريمص يهجن 

         طار وبإخجل الع ائود

 828 878 93  403 769 64  513 420 45  890 348 19 *  بنوك محلية

 19 348 890  45 420 513  64 769 403  93 878 828 

 . فروع التأمين المختلفة ترخيص ةلمقابلع ائودلية بة المامة للرقالعاة ائهيال حالودائع المخصصة لصالتتضمن *
 

 أذون الخزانة  .6

 31/12/2021  30/6/2021 
   اإلجمالي  ة مخصص غير  مخصصة 

 مصري جنيه   مصري جنيه   مصري جنيه   مصري جنيه  

 000 300 73  000 300 70  000 300 70  - يوم* 90من  أقلإستحقاق  نةازخ أذون

 000 675 38  000 200 6  000 200 6  - * يوم  90ر من أذون خزانة إستحقاق أكث
 -      - يخصم:
 (035 718 2)  (022 852 2)  (022 852 2)  - إصدار(  بعد )خصمستحق لم ت  عوائد

 -  73 647 978  73 647 978  109 256 965 

 . يةبرمصر الع ل جمهويةداخ  ةالخزان  اذون جميع*

 

 لعادلة من خالل األرباح والخسائر مة االقيبة بوبة ماليل مأصو .7

 31/12/2021 30/6/2021 
 الياإلجم الياإلجم غير مخصصة مخصصة 
 مصرىجنيه  مصريجنيه  مصرى جنيه ريصمجنيه  

     األوراق المالية  
 873 203 904 278 904 278 - ( توي أولس)مأسهم 

 873 203 904 278 904 278 -  يلااإلجم
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 ار حدات االستثمرتبطة بوة ممالي محافظ  .8

  -محافظ استثمارية تدار بمعرفة الغير
 وحدات إستثمارية المرتبطة ب

31/12 /2021 

30/6/2021 
 اإلجمالي  مخصصة

 محفظة  
 ( 1)  سهم األ

 ة  المحفظ
 ( 2المتوازنة )

 محفظة الدخل 
 ( 3الثابت )

 مصريجنيه  يه مصري نج ي رمصه يجن مصري يه نج مصري جنيه  
 821 792 11 532 601 21 - 066 307 15 466 294 6 أسهم

 820 416 13 963 247 5 916 189 2 047 058 3 - أذون خزانة
 285 468 3 712 613 1 292 635 505 621 915 356 نقدية

 510 585 23 468 054 41 789 478 28 679 575 12 - سندات
 267 953 1 723 161 2 659 412 1 382 701 682 47  ائد مستحقة وف

 (271 374) (143 580) (807 262) (169 157) (167 160)  مصروفات مستحقة
 (100 113) (692 150) (040 57) (958 72) (694 20)                          مصروفات إدارة المحافظة

لمرتبطة االستثمارية ا  ظإجمالى المحاف
 ة ي رات إستثمابوحد

6 518 202 32 033 552 32 396 809 70 948 563 53 729 332 
 

 شقيقةت ركاات في شراستثما .9

  31/12/2120 30/6/2021 
 اإلجمالي اإلجمالي غير مخصصة  صةمخص نسبة   
 مصري ه جني مصري جنيه  ي رمصجنيه  مصري جنيه  المساهمة  

      أسهم   

 378 334 6 152 855 7 - 152 855 7 % 20 عناية مصر إلدارة برامج العالج الطبي   كة شر

 378 334 6 152 855 7 - 152 855 7   ماليجإلا
 

 لقروض ا .10

 31/12/2021  30/6/2021 
 ريمصجنيه   ريصمجنيه  

 787 669 6  207 064 6 العام    /رصيد كما في بداية الفترة 

 547 820 1  434 842 العام / القروض المقدمة خالل الفترة 

 (127 426 2)  (002 222 1) م العا  /ترة لفا لال ختسديدات 

 207 064 6  639 684 5 العام   /فترة ال ما في نهايةيد كالرص
 

 .%7حالية هي الترة والفائدة على تلك القروض للفاألشخاص  تقروض بضمان وثائق تأمينا
  

 اريخ االستحقاق بها حتى ت الية محتفظارات ماستثم  .11

   31/12/2021  30/6/2021 

 االجمالي  االجمالي  صة مخصر غي  صة  مخص 

 مصريجنيه   ريصمجنيه   مصريجنيه   مصري جنيه 

 670 533 1  670 533 1  -  670 533 1 نكاأست دانس

 434 240 896  915 241 134 1  811 035 35  965 134 140 1 سندات

األهلي  البنك  استثمار  شهادات 
 000 400 283 1  000 400 161 1  000 000 61  000 400 083 1 " ، د ة "بمجموع

 104 174 181 2  446 104 321 2  811 035 96  635 068 225 2 اإلجمالي
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 التأمين  اتعملي مدينو .12

  31/12/2021  30/6/2021 
 مصريجنيه   ريصمجنيه  

 296 081 57  866 498 160 التحصيل   تأقساط تح
 521 931 20  560 541 22 شيكات أجلة 

 585 709 3  631 497 3 دة رتم اتكيش
 735 170 46  737 977 53 مدينللمؤمن لهم الحسابات جارية 

 137 893 127  794 515 240 ليااإلجم
 (765 075 8)  (019 017 11) (15مين )ات التأليمعل مدينو الحاضم

 372 817 119  775 498 229 صافي لا
 

 

 ة نمدي ةارصد –ن  ميتأادة ال شركات التأمين وإع .13

 31/12/2021  30/6/2021 
 مصري جنيه   ري صمجنيه  

 734 509 7   005 988 12 ليةت محكاشر
 179 017 9  234 043 7 ارج شركات بالخ

 676 441 21  960 141 20 التأمينيدى عى ملد تجزة محلاالمخصصات 

 588 022 38  199 173 40 اإلجمالى
 (665 699 14)  (665 699 14) (15) أمينتال مين وإعادةالتأ شركات اللمحإض

 923 322 23  534 473 25 الصافي 
 

 

 األخرى لألصوا .14

 31/12/2021  30/6/2021 
 مصريجنيه   ريصمجنيه  
    
 242 464 73  949 723 87 د مستحقةمار وفوائيرادات استثإ

 041 021 1  917 557 2 نتجونمجاري وكالء و
 076 160 1  451 381 1 ات لدي الغيرينأمت

 283 738 1  516 035 1 دمةات مقمدفوع
 565 746 28  180 652 40 ةتبصول ثالشراء أدفعات مقدمة 

 604 168  903 601 عهد وسلف 
 860 282  989 197 روض تحت التحصيل ق

 -  732 565 المجمعة العشرية  
 -  000 000 5 * صندوق استثمار تأسيسالمدفوع تحت حساب 

 000 300 1  000 300 1 االدارة الطبية شركة 
 443 914 75  443 914 75 إذون خزانة  –الضرائب  ةلحمص

 000 500 6  000 500 6 لحة الضرائب صم
 085 956 1  278 849 1 ةنة متنوعرصدة مديأ

 199 252 192  358 280 225 ىاإلجمال
 (489 867 82)  (489 867 82) (15) األخرى  األصول إضمحالل

 710 384 109  869 412 142 صافي لا

 

يمثل الحد االدنى المنصوص علية قانونا للمبلغ المجنب الواجب    والذيم ايداع هذا المبلغ فى البنك العربى االفريقى الدولى  ت   *

المؤسسة وسيظل هذا المبلغ مجمدا فى البنك ولم يتم التصرف فيه اال بعد الترخيص للصندوق ببدء النشاط    ايداعه بمعرفة الجهه

رقابة المالية او تقديم ما يفيد عدم استكمال الحد االدنى لالكتتابات خالل فترة تلقى االكتتاب وموافقة الهيئة  هيئة العامة للبمعرفة ال

 العامة للرقابة المالية على انقضاء الصندوق ورد المبلغ المجنب للجهة المؤسسة 
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   ا هليتحص فيشكوك موالديون الن التاميمليات قيمة مدينو ع فيل حالمضالا .15

 

 
 في الرصيد  

1 /7 /2021  
 المكون 

  ة الفتر  ل خال
 الرصيد في 

31/12 /2021 

 مصري جنيه   مصري جنيه   مصري جنيه  

      

 019 017 11  254 941 2  765 075 8 امين  ليات الت مدينو عمالل حاضم

 665 699 14  -  665 699 14 مدينة ين التامال دةعاوإ مينات كات الرش ضمحالل ا

 489 867 82  -  489 867 82 ري  خاال  األصولل اضمخال 

 105 642 919  2 941 254  108 584 173 
  

 

   ائقوثلاحقوق حملة  .16

 

 
 في الرصيد  

1 /7 /2021  
 المكون 

  ة الفتر  ل خال
 الرصيد في 

31/12 /2021 

 ري صمه جني  مصري  هجني  مصري  هيجن 

      ليات  ئومستأمينات الممتلكات وال

 483 002 250  334 230 18  149 772 231 ة  ألخطار الساري ص اص مخ

 604 708 96  340 101 12  264 607 84   سويةت لمخصص التعويضات تحت ا

 424 401 56  407 459 3  017 942 52 صص التقلبات العكسية خم

 511 112 403  081 791 33  430 321 369 جمالي  إلا

        كوين األموالاص وتاألشختأمينات 

 437 051 326 1  769 780 83  668 270 242 1 حسابي ي التياطحالا

بوحدات  المرتبطة  الوثائق  حقوق حملة 
 استثمارية

53 729 332  17 219 231  70 948 563 

 424 367 11  258 109 1  166 258 10 تسديد لحت ات  المطالبات صصمخ

 424 367 408 1  258 109 102  166 258 306 1   جمالياإل

 935 479 811 1  339 900 135  596 579 675 1 لة الوثائق حم  وقحق إجمالي

 
 

 ة  ائندة دأرص –  التأمين ةمين وإعادركات التأش .17

 31/12/2021  30/6/2021 

 ريصمجنيه   مصرييه نج 

 177 383 5  361 183 8 كات محليةرش

 478 494 54  870 599 53 شركات بالخارج 

 393 649 68  252 306 109 نيمأمعيدى الت لمحتجزة مناالمخصصات 

 048 527 128  753 089 171 اليجمإلا
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   أخري دائنة ائنون وارصدةد .18

 31/12/2021  30/6/2021 
 مصريه جني  يمصرجنيه  

 146 645 13  765 739 16 مستحقة  وعموالت مصروفات
 743 118  - مةدات مقدرايإ

 836 332  836 332 تأمينات للغير 
 200 28  200 28 اه مشتررات قق وعقاشو دائن

 681 911 29  592 656 17 جارى المؤمن لهم الدائن 
 531 987 1  - يةالعشر مجمعةلل المستحق

 398 299 11  212 380 5 المنتجينكالء وولى اجار
 353 669 6  983 670 4 ة المالية للرقاب ةالهيئة العام

 479 186 12  698 791 17 ةالنسبي الدمغة  –ب الضرائمصلحة 
 418 815  188 935 دفعات وعرابين

 075 451 1  015 324 1 لقات شيكات صادرةعم
 866 756 1  075 903 2 العملكسب  –مصلحة الضرائب 
 563 143 2  374 222 2 أخري   –مصلحة الضرائب 

 313 89  470 915 2 عات توزي  دائنو
 117 751 19  958 641 7 لضريبة دخ  -مصلحة الضرائب 

 453 446 6  600 600 9 سندات مستحقةو نةذون خزاب ائضرا
 765 798 1  477 004 1   للشاملصحي اأمين اللتمساهمة التكافلية لا
 338 741 3  496 274 6 متنوعة دائنةرصدة أ

 97 421 939  114 173 275 

 

 رى أخ اتصصمخ  .19

 في الرصيد   
1 /7 /2021 

 المكون 
 ة الفتر  ل خال

  دم من خ المست
 المخصصات 

 الرصيد في 
31/12 /2021 

 جنيه مصري    مصري جنيه  جنيه مصري  جنيه مصري  
     

 391 286 21 (020 414 4) - 411 700 25 مخصص مطالبات 
 022 556 2 - - 022 556 2 قانونيةلبات ومطا اتزعمناصص خم

 28 256 433 - (4 414 020) 23 842 413 
 
 

 تياطيات ألحوا لس الماأر .20
 

 به:ال المرخص الم رأس - 20/1
 

المرخص  لاأس  رة  ادتم زي لق  500ليصبح    رىمليون جنيه مص  150ن  به ممال  رار  مليون جنيه مصرى وذلك طبقاً 
 . 2020يناير اريخ رى بتالتججل ار بالسالتأشي وتم  ،2019 تمبرسب 30المنعقدة بتاريخ  لجمعية العامـة غير العاديةا
 

 وع: دف لماولمصدر رأس المال ا - 20/2
 

جنيه  4مليون سهم بقيمه أسمية   31,5مليون جنية مصري موزعا على  126يبلغ راس المال المصدر والمدفوع مبلغ 
 مصري للسهم الواحد. 

 

مليون جنيه مصري    126وافقت الجمعية العامة الغيرعادية على زيادة راس مال الشركة من    29/12/2021وبتاريخ  
مليون جنيه مصري وهذه الزيادة    224مليون سهم بزيادة قدرها    87.5على  مليون جنيه مصري موزعا    350ليصبح  

مليون جنيه مصري طبقا لقرار الجمعية العامة العادية    14متضمنه المجنب تحت حساب زيادة راس المال والبالغ قدره  
 .لشركةوجاري العمل على التأشير بتلك الزيادة في السجل التجاري ل  2020سبتمبر  30المنعقده بتاريخ 
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 : اإلحتياطيات  - 20/3
 

رباح السنوية ويتم التوقف ألالمستقطعة من صافي ا  %5ة الـ  مثل في قيي ويتم نوات االحتياطي القانيتضمن بند االحتياطي
يو  القانوني  حتياطيتى بلغ مجموع االعن االستقطاع م ع وذلك طبقاً ومال المصدر والمدفال  من رأس   % 50ازى  قدراً 

 :يليما كة موضحة امالع ةيالجمع ساسي وقراراتكة وكذا احتياطيات أخرى مكونة طبقاً للنظام األي للشرألساسم اللنظا
 

 

 31/12/2021  30/6/2021 
 مصري جنيه   مصري جنيه  

 011 913 53  214 420 65 ى قانون احتياطي
 000 100 7  000 100 7 الطوارئ  طياحتيا

 000 400  000 400 عام ياحتياط
 089 267 19  089 267 19 خاص ياحتياط

 825 018 1  825 018 1 رأسمالي احتياطي
 449 353 1  447 353 1 ر أصول ثابتةعاأس تفاعرا ياطيتحا

 94 559 575  83 052 374 
 
 

 : 47طار تطبيق معيار اخمواجهه احتياطي  – 20/4
 

  األصول من إجمالي    %1ى خصم نسبة  عل  2020  سبتمبر  30ريخ  تالمنعقدة بللشركة وا  العادية  عامةال  عيةجمالوافقت  
التعلي  لىء عذلك بنا العام وصافي أرباح    من للرقة  هيئمات  المالية والالعامة  الدوريكتال  فيادرة  صابة    ( 17رقم )  اب 

التأمين بتكوين  تلزم فيه شرك  والتي  2020لسنة   أثار تطبيق معيار اوم أحتياطي لات  الماجهه مخاطر  صري  لمحاسبة 
يعادل  ماليةال  ت"األدوا(  47رقم ) بما  وذلك  إج  1%"  الباأر  من صافيوتحتجز    األصولمالي  من  إحاعح  بعد  از  تجم 

ساهمين وال يتم وق المعلى أن يتم إدارجه ضمن حق  2020يونيو    30  فيلمالية المنتهية  ا  موذلك على القوائالضريبة  
 . ماليةللرقابة ال العامةإال بعد موافقة الهيئة  همإستخدا

 
 حلة  مرح الااألرب – 20/5

 

 31/12/2021  30/6/2021 

 ريصمجنيه   مصرييه نج 

 649 072 294  907 984 298 المرحلة *   رباحاأل

 
تتضمن   المجانية  مصري    جنية   000 860 139مبلغ    2021  ديسمبر  31  في المرحلة    األرباح*  األسهم  قيمة  وذلك 
لتأميتا  زيادة رأس مال شركة الخاصة ب الالدلتا  تابعحيات  لت  األرباحد  ة( من رصية )شركة  الدلتا  أمينات  المرحلة لشركة 

 ة.حيالا
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 مارتثالسمن االدخل  فياص .21

 ثمارات غير مخصصة است  استثمارات مخصصة    

   يف  ر المنتهيةشهأ الستة    فير المنتهية هشأ الستة 

 31/12 /1202  31/12 /2020  31/12 /1202  31/12 /2020 

 يصرميه جن  يمصريه جن  مصريجنيه   مصريجنيه  

        مالية  االستثمارات ال
 672 523 2  149 008 2  792 376  987 389  بالبنوك ةدخارياالاالوعية فوائد 

 310 999 4  101 000 2  -  -   عوائد اذون الخزانة

 389 987  376 792  4 008 250  7 522 982 

بالقيمة العادلة  لية صول المااال يميفروق تق
 سائر باح والخمن االر

4 896 544  2 559 554  4 789 230  (120 424) 

القيمة بلية  مااصول من  احأربتوزيعات 
 سائر  اح والخبرالعادلة من اال

-  -  2 229  - 

ة  ليامارات الماح االستثصافي عوائد ارب
 تاريخ االستحقاق ا حتىالمحتفظ به

115 457 597  87 389 595  6 456 678  6 977 927 

 -  -  678 537 44  233 882 31 هادات اإلستثمار شائد عو

 -  -  187 331 2  774 520 1 يقةالشقح الشركات أربا في الشركة  حصة

 -  -  493 185  153 122 افي عوائد وعموالت القروضص

 485 380 14  387 256 15  299 380 137  287 269 154 مالية ت اللدخل من االستثماراي اصاف 

 857 422  007 189  940 068 1  908 066 1 العقاريةباح وعوائد اإلستثمارات صافي ار

        لمال المحتجز د على االعائ

  لدىة عن المال المحتجز د مستحقفوائ
 التأمين معيدى 

2 621 795  803 299  -  - 

من  تجز ستحقة عن المال المحوائد مف
 ن معيدى التأمي

(438 785)  (229 784)  -  - 

قبل  ثماراتالستصافي الدخل من ا
 ير المباشرة ت غالمصروفا

157 519 205  139 022 754  15 445 394  14 803 342 

 (028 815)  (875 459)  (198 277 2)  (271 364 3) مباشرة  مصروفات استثمار غير 10%

 ئد علي االستثمارات الماليةلعاا يستبعد
 ات االستثماروحدالمرتبطة ب

(4 896 544)  (2 559 554)  -  - 

 314 998 13  519 985 14  002 186 134  390 258 149 االستثمارات خل منصافي الد
 

 

 

 إرتباطات رأسمالية .22

ا فى القوائم  عها غير المنصوص عليهاري شركة المتعاقد عليها فيما يتعلق بمشت الرأسمالية للالرتباطاقود ابلغ رصيد ع
جنيه   29 450 101  :مبلغ  2021يونيو    30جنيه مصري. )  41 370 934مبلغ    2021  ديسمبر  31ة فى  المالي

 (.مصري
 

 ة ق الذات العاألطراف  .23

  –لتامين  رصدة مدينو عمليات اا  تضمنت  حيث  العادىإطار نشاطها  في  ف ذات العالقة  االطراركة مع  امل الشتعت
للمؤمن  لجاراالحسابات   و  هجني  963 901  مبلغ  لهمية  المدين    يفيتمثل  مصري  الالرصيد  العلى    قابضة شركة 
 .تأمينشركة الدلتا للمن اسهم  % 61.5تمتلك  والتييتية والك المصرية

 

قيمة    2021  ديسمبر  31في  المخصصه(  غير    –مخصصة  )ال  العقاريةت  اخل من االستثمارصافي الدبند  يتضمن  و
الدلتا لعجير بعض  أتعائد   الل  لتأمينقارات شركة    408 084 1مبلغ    إجماليهبلغ  الكويتية  مصرية  ال  ضة لقابشركة 

 .يصرجنية م
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 الفترة صافي أرباح في نصيب السهم األساسي  .24

 في  ةتهيالمن هرأش الستة 

 31/12/2021  31/12/2020 
 مصريجنيه   يمصرجنيه  

 431 218 135  025 142 140 ترة الفأرباح  صافي

 (595 803 11)  (622 159 10) قدرة( )م  ارةاإلدمجلس  أعضاء ة مكأفا

 ()843 521 13  (149 870 13) )مقدرة(  ألرباح ا في املين حصة الع

 993 892 109  254 112 116 للتوزيع    لفترة القابلةا  حأرباصافي  

 000 500 31  000 500 31 سهم أللعدد ا  حط المرجالمتوس

 3.49  3.69 الفترة اح أرباالساسي في صافي م  نصيب السه

 
 

 قيمة العادلةس القيا .25

 دلة مة العارض القياحتساب وع لي عندالتامي الهرتستخدم الشركة التسلسل 

 . ليةاالم األداةلنفس ت أو االلتزاما لألصول  طةشنال اقاألسو يفنة علالم األسعار: األولالمستوي 

الالم النشطة اال  فيالمعلنة    األسعاري  ثانستوي  أو طرق تسعير أخري   بههالمشاالمالية    لتزاماتاإلو  لألصول  سواف 

او    (عاراألسل  ق بشكل مباشر )مثالسو  في  هوظملحعلومات  ة على موهرية مبنيت الجا معطيال  ميعفيها ج  تكون  والتي

 ( اراألسعشرة )اى مشتقة من مباغير 

الثال قيثالمستوي  معدالتدلعاال  القيمة  اسات:  باستخدام  االالمالي  ألصولل  ة  او  اتلة  ت  التيلية  لمازامات  على    دستنال 

 لرصد( ل بلة قا غيرخالت ت السوق الملحوظة )مدبيانا

 

 : ادلةالع تسلسل للقيمةلما اسلقيي اوبقا لمستادلة طليل البنود المسجلة بالقيمة العتالي تحجدول الويوضح ال
 

 31/12/2021  30/6/2120 
 مصريجنيه   مصرييه جن 

 أول مستوي   أول  ويمست 

 873 203  904 278 والخسائر   األرباحالل خ من يمة العادلة مالية بالق لأصو 

 332 729 53  563 948 70 لغير  فة ار بمعردامحافظ ت 

 

 لين ى للعامتأمين الجماععقد وثيقة ال .26

الشيو لدى  مح  ركةجد  منافع  للنظام  لديددة  تعاملين  وثيقة  عقد  خالل  من  جماعها  تغطىأمين  الع  ى  ملين اجميع 
سنة    59عن    سن أى منهميزيد    ط أالالشركة وذلك بشرإلجتماعى لدى  ن ام التأمياإلدارى المشمولين بنظا   جهازبال

تأمين ، يان هذا الناء سر حقون بالعمل أث يلتجدد الذين  ال  ملينشمل العاد التغطية لتأمينية كما تمتالتغطية الت  بدءعند  
ن  م  % 15ة بواقع  ثيقهذه الو  المزايا المضمونة بموجب  غطيةعامل لت  ل تحق على كى المسقسط السنوويتم إحتساب ال
  من راتبه تخصم    %6رها  ة المتبقية وقدالعامل النسبمل  ويتح  %9ة نسبة  كتتحمل الشرى حيث  ألساسمجموع راتبه ا

 يا. شهر
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 للشركة الضريبي  الموقف  .27

 الي: مخ المركز الة في تاريالضريبي للشرك ا يلي الموقففيم
 

 ت األموالريبة على شركاالض أوالً:
 0142يوينو  30 وحتى السنوات من بداية النشاط 

 ص والربط والسداد تم الفح
 2017يوينو  30 وحتى 2015يونيو  30 ت منالسنوا

 . الفحص دةطعن عليه وجاري إعاوتم ال تم فحص الشركة 
 2021و يوين  30 وحتى 2018يونيو  30 السنوات من
 .انونية بصفة منتظمةضريبية في المواعيد القل ا اتبتقديم اإلقرارالشركة تقوم 

 

   وما في حكمها تباتلمروا ى األجورعل  ةالضريب ثانياً:
 1720يوينو  30 وحتى السنوات من بداية النشاط 

 . والسدادط والربتم الفحص 
 2021 ديسمبر 31 وحتى 2018يونيو  30 منالسنوات 

   الفحص بعد.م م يتلبالسداد في المواعيد القانونية و الشركة قومت
 

 ً  ضرائب الدمغة  :ثالثا
 2018و يوني 30 حتى والسنوات من بداية النشاط 
 . تم الفحص والربط والسداد

 2120 ديسمبر 31 وحتى 2019يونيو  30السنوات من 
 . 2020يونيو  30 حتىجاري الفحص و مغه وفقا للمواعيد القانونية وبصفة منتظمةالدة  الشركة بسداد ضريب تقوم

 

 رابعاً: ضرائب الخصم واإلضافة
 للمواعيد القانونية.نتظمة وفقا الشركة تقوم بخصم وتوريد الضرائب بصورة م

 
 هامة ث داحا .28

 

ورقم    2021مايو    9( الصادر بتاريخ  173في ضوء تعليمات مكتب نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم )
(  47محاسبي لتطبيق معيار رقم )تلتزم شركات التأمين بإدراج التأثير ال  2021أكتوبر    27( الصادر بتاريخ  416)

 . 2021ديسمبر   31ة في لألدوات المالية بالقوائم المالية الربع سنوية المنتهي
 

( تطبيق معيار  التي من شأنها  كافة اإلجراءات  باتخاذ  الشركة  قامت  وقد  للشركة، وتم  47هذا  المالية  القوائم  ( على 
والسياسات المحاسبية المناسبة للشركة وجارى حاليا استكمال التعاقد مع مكتب استشاري مستقل لتحديد االفتراضات  

ع االنتهاء منها عند اعداد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية  تلك االفتراضات والسياسات المحاسبية ومن المتوق
في   المرتبطة  2022مارس    31المنتهية  الطبية  االحترازية  اإلجراءات  تطبيق  أثر  االعتبار  في  وباء    اخذا  بانتشار 

 (.19-كورونا )كوفيد
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 ة أرقام المقارن .29

 

 . لمؤجلةا  قيمة الضريبةو األخرى صولاألحالل اضمصص مختكوين ب  فيما يتعلقارنة قالم  تعديل ارقامتم كما 
 

 

 الرصيد بعد   تبويب إعادة   ديل عالت  قبل  الرصيد  د البن
 يرجنية مص  مصري ةجني  ريجنية مص  يجنية مصر 

        

 812 518 32  -  (210 285 6)  022 804 38 ينة مدال  –التأمين شركات التامين وإعادة 

 771 861 91  -  (000 500 6)  771 361 98 ىاألخر األصول 

 481 838 13  -  531 686 4  950 151 9 لة  المؤج ة بمات الضري ازت لاال

 124 257 194  917 37  (728 034 14)  935 253 208 ح المرحلة  رباألا

 017 954 73  066 11  -  951 942 73 االحتياطيات 

 235 058 180  -  ( )013 437 3  248 495 183 2020يو  يون 30 ي فلعام ا ربح   يصاف

 512 224  (983 48)  -  495 273 رة ير المسيطغ  صوق الحص قح
 
 
 
 
 


