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عمال العام
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عمال العام

الشركة القابضة للتامنيالشركة القابضة للتامنيالشركة القابضة للتامنيالشركة القابضة للتامني

 با�لف جنيه   شركة مصر لتأمينات احلياة   شركة مصر لتأمينات احلياة   شركة مصر لتأمينات احلياة   شركة مصر لتأمينات احلياة

٢٠١٨/٢٠١٧٢٠١٩/٢٠١٨٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٢/٢٠٢١البيــــــان

ا�صـــول

٢٣٣٦٢٩٧٩٦٢٢٠١٣٨٧٨٨٥٣١٧٢٢٦٣٩٣٩٠٧النقدية بالصندوق ولدى البنوك

ا2ستثـمـارات

٦٤٥٩٣٢٥٥٥٠٢٠٦٦٥٥٤٦٤٢٨٦٣٨٢١٧٣٧٥٨٧٣٨٧ا
وعية ا
دخارية بالبنوك

١٢٩٢٢٨٦٥١٥١٧٨٥٨٤١٥٧٥٢٩٨٦١٧٦٤٦٧٤١١٩٢٤٦٩١٥اصول مالية  بالتكلفة المستھلكة +اذون خزانة واوراق حكومية اخرى قابلة للخصم

٠٠٠٠٠اذون خزانة مباعة مع التعھد باعادة الشراء

اصول مالية مبوبة بالقيمة العادلة من خ=
 ا
رباح و 
الخسائر

٠٠١٣٣٩١٤٨١٢٣٨٠٤١١٦١٢١٧٣

٠٠٢٥٦٤٧٧٢٠٤٧٧٩٨محافظ مالية مرتبطة بواحدات استثمارية

ا
صول المالية  المتاحه للبيع (من خ=ل الدخل الشامل)
١١٩٩٢٥٨٧٩٣٠٠٣٣٠٧٠٣١٨٢٢٩٨٨٩١٤٢١٢٦٠٨٢١١

٥١٦٨٩٥٥٣٥٨٢٦٤٩١٠٧٣٥٥٩٤٢٠٦٣٥٧٦٥القروض و المديوينات

١٢١٨٢٣١١٢٠٦٩٠٢١٠٨٩٩٩٤١٢٥٣٦٩٩١٣٤٣٩٨٠استثمارات فى شركات شقيقة و شركات تابعة

٣٣١٠٩٩٠٣٣١٧٢٣٧٠٨٣١٢٧٧٠٩٨٣٦٩٧٦٤٢٠٤٣٠٤٢٢٢٩اجمـالى ا2ستثمارات المالية

٨٤٣١١٠٠٢٥٣١٠٠١٩٤١٠٠١٥٢١٠٠٤٣٨ا2ستثمارات العقارية

٣٣١١٨٣٣٤٣١٨٢٣٩٦١٣١٣٧٧٢٩٢٣٧٠٧٦٥٧٢٤٣١٤٢٦٦٧اجمـالى ا2ستثمارت 

٢٨٦٧٨٦٣٩٢٧١٩٧٢٣٨١٥٥٦٣٧١٦٦٢٢٥٤١مدينو عمليات التأمين

٢٤٠٨٠٣٧٧٢٦٤٦٧٢٨٤٠٣٦٤٧ا
رصدة المدينة لشركات التامين وإعادة التأمين

١٠٣٢١١٦١٠٦١٦٤٩١٠٠٦٩٨٢٩٢٨٣٩٧٩٦٥٩٤٨مدينون وأرصدة مدينة(اصول اخرى)

٩٤٣٤٦٩٩٠٨٧١٦٠٥٣١٤١٦٤٠٣٤٤٠٥٧١أصول ثابتة بالصافى

٠٠٠٠١٥١٠٧٨ا
يجار التشغيلى 

بعد التعديل  لالعوام  املالية بعد التعديل  لالعوام  املالية بعد التعديل  لالعوام  املالية بعد التعديل  لالعوام  املالية ٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧-٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢١))))                         قائمة املركز املاىل                          قائمة املركز املاىل                          قائمة املركز املاىل                          قائمة املركز املاىل  ((((    

٠٠٠٠١٥١٠٧٨ا
يجار التشغيلى 

٦٩٥١٩١٠٥٤٥٨١٠٠٦٨٦١٢٢٤٦٠١١١٤٢٦أصول غير ملموسة

٠٠٠٠٠اصول ضريبية مؤجلة

٣٤٨٥٨٨١٠٣٤٢٨٢٨٦٦٣٤٧٦٣٦٥٨٣٩٤٢٧٦١٤٤٥٨٣١٧٨٥إجمالى ا�صــول

ا2لتزامات وحقوق المساھمين

٢٠٧٠٣٥٦٤٢٢٠٧٧٤٩٧٢٣٩٩٠٨٨١٢٧٤١٨٨٧٥٣٢٦٨٣١٩١حقوق حملة وثائق التامين

٠٠٢٥٦٤٧٧٢٠٤٧٧١٩حقوق حملة وثائق المرتبطة بوحدات استثمارية

٢٠٧٠٣٥٦٤٢٢٠٧٧٤٩٧٢٤٠١٦٥٢٨٢٧٤٢٦٠٧٩٣٢٦٩٠٩١٠إجمالي  حقوق  حملة الوثائق

٠٠٠٠١٧٠٠٩٠التزامات ايجارية

٨٦٧٠٨١٧٩٧١٧١٩٠٦٨٢١٥٢٨١٦٢٤٧٤٦٦ا
رصدة الدائنة لشركات التأمين وإعادة التامين

٠٠٠٠٠مقابل اذون خزانة مباعة مع التعھد باعادة الشراء

٦٧٩٩١٧٦٢٩٦٧٨٧٠٧١٩٧٩٧٤٧٨٢٨٦٣٤٢١دائنون و ارصدة دائنة اخرى

٢٠٣١٧٦٣٧٨٣٩٢٥٢٠٠٩٧٤١٧٦٢٠٥٨٠٤٧٥المخصصات ا
خرى

١٧٣٣٨٥٢١٢١٥١٣٥٨١٥٢٩٤٩٢١٧١١١٠٥٣٢١٣التزامات ضريبية مؤجلة

٢٣٤٠٧٢١٧٢٤٤٨٠٤١٩٢٦٢٤٩٧٩٨٢٩٨٩٣٠٠٨٣٥٦٠٥٥٧٥إجمالي  ا
لتزامات 

١٥٠٠٠٠٠١٥٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٢٥٠٠٠٠٠٣٠٠٠٠٠٠رأس المال المدفوع

٢٩٧٥٢٢٨٢٩٠٩٢٧١٣٢٩٧٨٣٩٥٠٢٤٤٨٦٣١ا
حتياطيات

-٦٤٢٤-٢٥٥٠١٠٣٠٨٩٦١١٠٩١٤١١٥٥٠٩ا�رباح (الخسائر) المرحلة

١١١٤٩٢١١٠٨٦٥٩٩١٣١٦٠٦٣١٦١٩٣٦٨١٨٤٦٣٧٧ارباح الفترة

٣١٦٧٤٥٣٣٧٢٤٦٥٢٤١٣٨٥٠١٤٩٤٣٣٦١٥٢٨٨٥٨٤  حقوق  المساھمين متضمنه ارباح العام 

٠٠٠٠٠المسدد تحت حساب زيادة رأس المال

٠٠٠٠٠ترجمة العم=ت ا
جنبية للفروع الخارجية

٧٤٠٠٥٨٢٥٦٠٨٠٨٣٤١٧٨١٦٦٤٤٨٠٢٠٧٤٨٤٦٠٢٢احتياطى القيمة العادلة ل=صول المالية المتاحة للبيع

٢٨٨٢٤٧٧٤٩٣٤٦٤١٥٦٤١٥ا
رباح(الخسائر )ا
كتوارية من نظم المزايا المحددة

٨٨٣٢٧٠٤٦٧٢٣٥١٩٢٢٥٩١٠٤٦٢٣٨٥١٨٩ارباح /خسائر مرحله معيار (١٣)(احتياطى خاص)

١١٤٥١٥٩٣٩٨٠٢٤٤٧٨٥١٣٨٦٠٩٥٣٤٦٠٦١٠٢٢٦٢١٠اجمالى حقوق المساھمين

٣٤٨٥٨٨١٠٣٤٢٨٢٨٦٦٣٤٧٦٣٦٥٨٣٩٤٢٧٦١٤٤٥٨٣١٧٨٥اجمالى ا
لتزامات وحقوق المساھمين

١٩٢٩٤١٨٦٥٧٢١٧٠٨٢٠٦٥٥١٩٨٣٥ا
لتزامات العرضية وا
رتباطات
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الشركة القابضة للتامنيالشركة القابضة للتامنيالشركة القابضة للتامنيالشركة القابضة للتامني
 با�لف جنيه   شركة مصر لتأمينات احلياة   شركة مصر لتأمينات احلياة   شركة مصر لتأمينات احلياة   شركة مصر لتأمينات احلياة

٢٠١٨/٢٠١٧البيـــان
 تعديل مقارن ٢٠٢٠ --   

٢٠١٩/٢٠١٨
٢٠٢٠/٢٠١٩٢٠٢١/٢٠٢٠٢٠٢٢/٢٠٢١

فائض(عجز ) النشاط التامينى:

٧٦٨٠٤٩٤٩٩٦٥٩٧٣٥٠٢٤٩٧٠٥٧٨١٢٨٦٨٢٣تامينات ا
شخاص وتكوين ا
موال

٤٦٩٧٩٥٧٣٠٨٩٢٨٤٤٥٤٧٦١٤٤٢٥٨١١٨٠٤صافى الدخل من ا
ستثمارات متضمن عائد وحدات ا
ستثمار

٠٠٠٠٠العائد على محافظ مالية مرتبطة بوحدات ا
ستثمار

٠٠٠٠٠العائد المكون ا
يداعى لعقود تكوين ا
موال

١٢٣٧٨٤٤١٢٣٠٥٥١١٥٧٩٥٧١١٥٨٥٠٠٣٢٠٩٨٦٢٧صافى الدخل من ا
ستثمارات    

٠١٠٤٢٧١٢٧٥٨١٠٨٩٨٩٥٠٦٩مخصصات انتفى الغرض منھا

٣٨٠٤٦١٨٣٨٣٨٢٨٠١٠٧٣٢٠٤١١٨٧٧٧أيرادات تشغيل  أخرى

١٢٧٥٨٩٠١٤٢٤٨١٦١٦٢٠٣٣٩١٧٦٧١٩٦٢٢٢٢٤٧٣ا
جمـــالى   

-٢٨٢٦٠-٢٤٣٥٦-٢١٥٦٤-١٧٢٤٤-٩١١١ اھ=ك   أ.  ثابتة  غير المخصصة

-٩٠٨٨٦-٦٩٣٧٨-٥١٠٢٩-١٤٩٩٧-١١٧٥٣ استھ=ك   أ. غير مملوسه

-٠٠٠٠٢٠٥٢٢استھ=كات اخرى

                        قائمة الدخل                         قائمة الدخل                         قائمة الدخل                         قائمة الدخل ((((    بعد التعديل  لالعوام  املالية بعد التعديل  لالعوام  املالية بعد التعديل  لالعوام  املالية بعد التعديل  لالعوام  املالية ٢٠١٨٢٠١٨٢٠١٨٢٠١٨-٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢١))))

-١٨٦٩٧٤-٨٢٧٠-١٥٠٠٠٠-٢٢٧٦١٤-١٠٨٤٣٧           مخصصات   

٠-٢١١٢-١٧٦٩٢١٦٩-٢٣٣١تكلفة مكافات ترك الخدمة و المزايا ا
ضافية

-٢٠٠٣٨-١٨١٦٩-١٦٣١٣-٠.٢٥٠١٤٢٨٤% نظام التأمين الصحى الشامل 

-٠٥٣-٠٦٠٤-٧٢٨خسائر اضمح=ل ارصدة شركات التامين و اعادة التامين

٠-٥٥٣٠-٥١٠١-٦٢٧٦٣-٢٠١٢٦مخصص ديون مشكوك فى تحصيلھا

-٤٠٦٦-١٧١٥-٤٢٩١٤-٢٠٣٥-٦١٩٨مصروفات تشغيل اخرى

١١١٧٢٠٦١٠٨٧٦٤٨١٣٣٠٦٤٥١٦٣٧٦٦٦١٨٧١٦٧٤صافى الربح ( الخسارة) الفترة قبل البنود غير العادية  

٠٠٠٠٠ارباح (خسائر ) البنود غير العادية

١١١٧٢٠٦١٠٨٧٦٤٨١٣٣٠٦٤٥١٦٣٧٦٦٦١٨٧١٦٧٤صافى الربح ( الخسارة) الفترة قبل الضرائب  

٠٠٠٠٠ضريبة الدخل 

-٢٥٢٩٧-١٨٢٩٨-١٤٥٨٢-١٠٥٠-٢٢٨٥ الضريبة المؤجلة 

١١١٤٩٢١١٠٨٦٥٩٨١٣١٦٠٦٣١٦١٩٣٦٨١٨٤٦٣٧٧صافى أرباح العام




