
:- المركز المالي لقطاع التامين الفلسطيني كما في

*(دوالر أمريكي): العملة

Aggregate balance sheet as it is on:-

Currency: (US Dollar)*

31/3/202230/6/202230/9/202231/12/2022Descriptionالبيان

Non-current assetsالموجودات غير المتداولة

46,509,404Net property, plant and equipmentعقارات واالت ومعدات بالصافي

91,505,631Real estate investmentsاستثمارات عقارية

11,473,358Contributions in affiliated companiesمساهمات في شركات حليفة

315,310Loans for related partiesقروض لجهات ذات عالقة

38,309,460Financial investments available for saleاستثمارات مالية متوفرة للبيع

0Financial investments holding to maturityاستثمارات مالية محتفظ بها لتاريخ االستحقاق

13,545,381Cheques under collections (due after more than 12 months) شهر12شيكات برسم التحصيل تستحق بعد 

19,609,022Restricted depositsودائع مقيدة السحب مربوطة المر

7,127,624Deferred tax assets - Long termطويلة األجل- موجودات ضريبة مؤجلة 

 19,302,061Financial assets carried at amortized costموجودات مالية بالكلفة المطفأة

3,949,262Right of use assets - Long termالجزء طويل األجل- حق إستخدام األصول 

0Intangible assetsموجودات غير ملموسة

298,163Other accounts receivable - Non-currentغير متداولة- ارصدة مدينة اخرى 

251,944,676Total Non- current assetsمجموع الموجودات غير المتداولة

Current assetsالموجودات المتداولة

1,286,495Fair value bondsسندات بالقيمة العادلة

15,735,564Financial investments for tradingاستثمارات مالية للمتاجرة

6,992,097Insurance policies, current risk- motorموجودات عقود التامين، اخطار سارية مركبات

10,652,303Insurance policies, current risk- non-lifeموجودات عقود التامين، اخطار سارية تأمينات عامة

32,023,136Insurance policies, reported claims- motorموجودات عقود التامين، ادعاءات مبلغ عنها مركبات

29,369,701Insurance policies, reported claims- non-lifeموجودات عقود التامين، ادعاءات مبلغ عنها تامينات عامة

1,909,221Insurance policies- lifeموجودات عقود التامين على الحياة

2,907,595Insurance policies, claims IBNRموجودات عقود التامين ، ادعاءات غير مبلغ عنها 

83,854,053Total insurance policiesمجموع موجودات عقود التأمين

10,941,662Accounts receivable for insurance & reinsurance companiesذمم شركات التامين واعادة التامين

119,767,257Accounts receivableالذمم المدينة

(Provision for accounts receivable)(23,368,897)(مخصص ذمم مدينة)

96,398,360Accounts receivable, netذمم مدينة بالصافي

16,574,117Other accounts receivableارصدة مدينة اخرى

141,530,529Cheques under collections (due within 12 months)شيكات برسم التحصيل تستحق خالل سنة

52,798,915Bank depositsودائع بنكية

17,035,327Cash and cash equivalentالنقد في البنوك والصناديق

3,755,770Investment Real Estateاستثمارات عقارية متداولة

54,244Right of use assets - Short termالجزء قصير األجل- حق إستخدام األصول 

1,954,661Financial assets carried at amortized cost - Short termقصيرة األجل- موجودات مالية بالكلفة المطفأة 

2,083,003Deferred tax assets - Short termقصيرة األجل- موجودات ضريبية مؤجلة 

 444,002,700Total current assetsمجموع الموجودات المتداولة

695,947,376Total assetsمجموع الموجودات 

Shareholder's equity and liabilitiesحقوق الملكية والمطلوبات

Shareholder's equityحقوق الملكية

89,838,000Paid-up capitalراس المال المدفوع 

18,784,367Statutory reserveاحتياطي اجباري

13,469,528Optional reserveاحتياطي اختياري

1,380,390Issuance premium (discount)االصدار  (خصم  )عالوة 

14,553,466Cumulative change in fair valueالتغير المتراكم في القيمة العادلة 

1,866,555Changes in foreign currency exchangeفروقات ترجمة العمالت االجنبية

46,202,935Retained earnings (losses)مجمعة (خسائر )ارباح 

6,843,733Minority interestحقوق جهات غير مسيطرة

Treasury stocks(174,465)اسهم خزينة

1,863,123Head office current accountحساب المركز الرئيسي

194,627,632Total shareholder's equityمجموع حقوق الملكية

0Surplus of Takaful fund subscribersفائض مشتركي صندوق التكافل

Non-current liabilitiesالمطلوبات غير المتداولة

18,259,240Provision for end of services benefitsمخصص نهاية خدمة ومنافع الموظفين

0Long term accounts payableذمم دائنة طويلة االجل 

3,400,947Lease liabilities - Long termالجزء طويل األجل- إلتزامات إيجار 

3,118,598Long term loansقروض طويلة االجل 

4,631,402Deferred Tax Liabilities-Long Termطويلة  األجل - مطلوبات ضريبة مؤجلة

29,410,187Total non-current liabilitiesمجموع مطلوبات غير المتداولة

Current liabilitiesالمطلوبات  المتداولة

Insurance policies liabilitiesمطلوبات عقود التأمين

89,480,793Current risks reserve, motorاحتياطي اخطار سارية، مركبات

36,192,515Current risks reserve, non-lifeاحتياطي اخطار سارية، تامينات عامة

7,060,251Mathematical reserve, lifeاالحتياطي الحسابي، تأمينات الحياه

  132,733,560Totalالمجموع

80,327,825Outstanding reported claims reserve, motor (compulsory)احتياطي ادعاءات تحت التسوية  مبلغ  عنها، الزامي مركبات

58,894,609Outstanding reported claims reserve, motor (TP)احتياطي ادعاءات تحت التسوية  مبلغ عنها، مادي مركبات

82,011,130Outstanding claims reserve, non-lifeاحتياطي ادعاءات مبلغ  عنها، تامينات عامة

10,008,610Unreported outstanding claims reserveاحتياطي ادعاءات غير مبلغ عنها 

1,474,430Claims reserve, lifeاحتياطي ادعاءات، تامينات الحياة

Deductibles and Recoveries, Net(7,934,954)صافي المشاركات واالستردادات

224,781,650Totalالمجموع

357,515,210Total current liabilities (insurance policies)(عقود تأمين)مجموع المطلوبات المتداولة 

36,606,288Accounts payableالذمم الدائنة

 15,936,982Accounts payable for insurance & reinsurance companiesذمم شركات التامين واعادة التامين

0Deferred Tax Liabilities - Short Termقصيرة االجل - مطلوبات ضريبة مؤجلة 

1,499,739Short term loansقروض قصيرة األجل

311,756Accrued expensesمصاريف مستحقة

11,738,636Other provisionsمخصصات اخرى

22,725,210Other accounts payableارصدة دائنة اخرى

14,284,651Accounts payable, banksبنوك دائنه

10,755,598Deferred chequesشيكات اجلة الدفع

535,487Lease liabilities - Short termالجزء قصير األجل- إلتزامات إيجار 

471,909,557Total current liabilitiesمجموع المطلوبات المتداولة  

695,947,376Total shareholder's equity and liabilitiesمجموع حقوق الملكية والمطلوبات

ن*  كة المجموعه االهلية للتامي   Statistics not included financial statement of the  Ahleia Insurance Group *االحصائيات ال تشمل البيانات المالية لشر


