
:- 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

47,832,35246,671,94045,863,199Net property, plant and equipmentعقارات واالت ومعدات بالصافي

94,164,38393,132,12691,658,315Real estate investmentsاستثمارات عقارية

23,509,57623,472,51623,552,291Contributions in affiliated companiesمساهمات في شركات حليفة

315,310322,253345,308Loans for related partiesقروض لجهات ذات عالقة

38,295,79837,206,31337,298,798Financial investments available for saleاستثمارات مالية متوفرة للبيع

000Financial investments holding to maturityاستثمارات مالية محتفظ بها لتاريخ االستحقاق

15,615,87414,807,07015,005,033Cheques under collections (due after more than 12 months) شهر12شيكات برسم التحصيل تستحق بعد 

20,714,09822,734,75622,727,688Restricted depositsودائع مقيدة السحب مربوطة المر

10,259,73513,138,44713,196,137Deferred tax assets - Long termطويلة األجل- موجودات ضريبة مؤجلة 

19,372,67316,972,08519,204,015Financial assets carried at amortized cost - Long termطويلة األجل- موجودات مالية بالكلفة المطفأة 

3,949,2623,736,7333,562,297Right of use assets - Long termالجزء طويل األجل- حق إستخدام األصول 

000Intangible assetsموجودات غير ملموسة

298,163298,810270,222Other accounts receivable - Non-currentغير متداولة- ارصدة مدينة اخرى 

274,327,224272,493,049272,683,303Total Non- current assetsمجموع الموجودات غير المتداولة

Current assetsالموجودات المتداولة

1,215,8831,172,6111,023,951Fair value bondsسندات بالقيمة العادلة

15,812,79417,185,46720,097,184Financial investments for tradingاستثمارات مالية للمتاجرة

6,992,0976,794,6617,013,817Insurance policies, current risk- motorموجودات عقود التامين، اخطار سارية مركبات

10,708,30313,286,97411,424,303Insurance policies, current risk- non-lifeموجودات عقود التامين، اخطار سارية تأمينات عامة

38,097,03637,193,68238,351,185Insurance policies, reported claims- motorموجودات عقود التامين، ادعاءات مبلغ عنها مركبات

30,964,24930,257,26827,287,963Insurance policies, reported claims- non-lifeموجودات عقود التامين، ادعاءات مبلغ عنها تامينات عامة

1,909,2211,189,4171,201,550Insurance policies- lifeموجودات عقود التامين على الحياة

2,907,5952,199,1612,108,646Insurance policies, claims IBNRموجودات عقود التامين ، ادعاءات غير مبلغ عنها 

91,578,50190,921,16387,387,465Total insurance policiesمجموع موجودات عقود التأمين

19,718,20619,314,43919,216,148Accounts receivable for insurance & reinsurance companiesذمم شركات التامين واعادة التامين

137,225,857132,837,960132,409,582Accounts receivableالذمم المدينة

(Provision for accounts receivable)(33,067,280)(32,723,034)(32,670,701)(مخصص ذمم مدينة)

104,555,156100,114,92699,342,302Accounts receivable, netذمم مدينة بالصافي

28,736,37425,915,25524,822,274Other accounts receivableارصدة مدينة اخرى

147,501,077135,166,750142,974,637Cheques under collections (due within 12 months)شيكات برسم التحصيل تستحق خالل سنة

57,590,39549,007,22345,237,415Bank depositsودائع بنكية

17,747,23521,852,76113,048,043Cash and cash equivalentالنقد في البنوك والصناديق

3,755,7705,155,9666,953,439Investment Real Estateاستثمارات عقارية متداولة

54,24454,24439,556Right of use assets - Short termالجزء قصير األجل- حق إستخدام األصول 

1,954,6611,676,8601,393,465Financial assets carried at amortized cost - Short termقصيرة األجل- موجودات مالية بالكلفة المطفأة 

2,083,0031,888,8581,903,876Deferred tax assets - Short termقصيرة األجل- موجودات ضريبية مؤجلة 

 492,303,299469,426,523463,439,755Total current assetsمجموع الموجودات المتداولة

766,630,523741,919,572736,123,058Total assetsمجموع الموجودات 

Shareholder's equity and liabilitiesحقوق الملكية والمطلوبات

Shareholder's equityحقوق الملكية

103,338,000104,838,000104,838,000Paid-up capitalراس المال المدفوع 

21,644,48321,744,71421,862,002Statutory reserveاحتياطي اجباري

16,369,52816,369,52816,369,528Optional reserveاحتياطي اختياري

1,455,3901,455,3901,455,390Issuance premium (discount)االصدار  (خصم  )عالوة 

14,553,46616,586,57216,605,572Cumulative change in fair valueالتغير المتراكم في القيمة العادلة 

Changes in foreign currency exchange(572,831)(1,250,814)3,276,898فروقات ترجمة العمالت االجنبية

43,161,78943,360,47044,158,402Retained earnings (losses)مجمعة (خسائر )ارباح 

6,843,7337,808,2068,125,076Minority interestحقوق جهات غير مسيطرة

Treasury stocks(174,465)(174,465)(174,465)اسهم خزينة

1,863,123747,959602,931Head office current accountحساب المركز الرئيسي

212,331,945211,485,560213,269,605Total shareholder's equityمجموع حقوق الملكية

000Surplus of Takaful fund subscribersفائض مشتركي صندوق التكافل

Non-current liabilitiesالمطلوبات غير المتداولة

19,547,32919,312,86719,380,692Provision for end of services benefitsمخصص نهاية خدمة ومنافع الموظفين

000Long term accounts payableذمم دائنة طويلة االجل 

3,400,9473,054,8142,564,531Lease liabilities - Long termالجزء طويل األجل- إلتزامات إيجار 

3,118,5984,468,8504,252,734Long term loansقروض طويلة االجل 

4,811,9564,642,1904,641,875Deferred Tax Liabilities-Long Termطويلة  األجل - مطلوبات ضريبة مؤجلة

30,878,83031,478,72130,839,832Total non-current liabilitiesمجموع مطلوبات غير المتداولة

Current liabilitiesالمطلوبات  المتداولة

Insurance policies liabilitiesمطلوبات عقود التأمين

94,467,94992,004,65693,113,891Current risks reserve, motorاحتياطي اخطار سارية، مركبات

36,422,20138,918,05534,461,370Current risks reserve, non-lifeاحتياطي اخطار سارية، تامينات عامة

7,060,2516,885,1807,251,550Mathematical reserve, lifeاالحتياطي الحسابي، تأمينات الحياه

  137,950,401137,807,890134,826,811Totalالمجموع

90,619,12686,694,43289,089,097Outstanding reported claims reserve, motor (compulsory)احتياطي ادعاءات تحت التسوية  مبلغ  عنها، الزامي مركبات

63,596,80262,219,14060,971,706Outstanding reported claims reserve, motor (TP)احتياطي ادعاءات تحت التسوية  مبلغ عنها، مادي مركبات

85,814,32482,212,73279,638,383Outstanding claims reserve, non-lifeاحتياطي ادعاءات مبلغ  عنها، تامينات عامة

10,284,28310,080,7269,278,985Unreported outstanding claims reserveاحتياطي ادعاءات غير مبلغ عنها 

1,474,4301,019,742779,302Claims reserve, lifeاحتياطي ادعاءات، تامينات الحياة

Deductibles and Recoveries, Net(5,549,869)(5,029,009)(7,934,954)صافي المشاركات واالستردادات

243,854,011237,197,764234,207,605Totalالمجموع

381,804,412375,005,654369,034,416Total current liabilities (insurance policies)(عقود تأمين)مجموع المطلوبات المتداولة 

42,239,22934,750,58336,572,729Accounts payableالذمم الدائنة

 16,315,59016,174,26114,036,936Accounts payable for insurance & reinsurance companiesذمم شركات التامين واعادة التامين

000Deferred Tax Liabilities - Short Termقصيرة االجل - مطلوبات ضريبة مؤجلة 

1,499,7391,861,8322,090,222Short term loansقروض قصيرة األجل

311,75677,655242,301Accrued expensesمصاريف مستحقة

17,662,89518,267,46219,444,186Other provisionsمخصصات اخرى

27,384,90924,058,94422,127,251Other accounts payableارصدة دائنة اخرى

18,686,87012,441,33410,566,421Short-term credit facilitiesتسهيالت ائتمانية قصيرة االجل

16,978,86115,626,48516,825,393Deferred chequesشيكات اجلة الدفع

535,487691,0811,073,766Lease liabilities - Short termالجزء قصير األجل- إلتزامات إيجار 

523,419,748498,955,291492,013,621Total current liabilitiesمجموع المطلوبات المتداولة  

766,630,523741,919,572736,123,058Total shareholder's equity and liabilitiesمجموع حقوق الملكية والمطلوبات


