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 صفحة 

 2-1 تقریر مدقق الحسابات المستقل 

  3 قائمة أ – 2018 كانون االول 31في  المالي كماقائمة المركز 

 4  قائمة ب  – 2018 كانون االول 31 المنتھیة في سنةقائمة الدخل والدخل الشامل لل  

  5  قائمة ج  – 2018كانون االول  31 المنتھیة فيفي حقوق الملكیة  التغیراتقائمة  

 6  قائمة د  – 2018كانون االول  31 المنتھیة في للسنة قائمة التدفقات النقدیة  

  12-7 إیضاحات حول القوائم المالیة 
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 تقریر مدقق الحسابات المستقل
 

  السادة رئیس وأعضاء مجلس اإلدارة المحترمین
  التخصصيشركة مستشفى ابن سینا 

  شركة مساھمة عامة
   فلسطین – جنین

  
  تقریر حول تدقیق القوائم المالیة 

  الرأي
المبینة في الصفحات من  علشركة مستشفى ابن سینا التخصصي م.لقد قمنا بتدقیق القوائم المالیة المرفقة 

ل والدخل الدخقائمة و 2018 كانون االول 31، والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما في 12 إلى رقم 3
نتھیة بذلك للسنة المفقات النقدیة دالتوقائمة  المساھمینالشامل ما قبل التشغیل وقائمة التغیرات في حقوق 

  واإلیضاحات حول القوائم المالیة، بما في ذلك ملخصاً للسیاسات المحاسبیة الھامة. التاریخ
   

المركز المالي للشركة  رأینا، إن القوائم المالیة المرفقة تظھر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوھریةفي 
ً المنتھیة بذلك التاریخللسنة ونتائج اعمالھا وتدفقاتھا النقدیة  2018 كانون االول 31كما في   للمعاییر ، وفقا

  الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ولمتطلبات قانون الشركات المطبق في المناطق الفلسطینیة.
  

  لم یتم البدء بالنشاط التشغیلي الفعلي للمستشفى حتى تاریخھ.
  

  أساس الرأي 
قاً للمعاییر الدولیة للتدقیق. إن مسئولیاتنا بمقتضى تلك المعاییر مشروحة بصورة أشمل لقد قمنا بالتدقیق وف

  ضمن فقرة مسئولیات مدقق الحسابات حول تدقیق القوائم المالیة من ھذا التقریر.
   

نحن مستقلون عن الشركة وفقاً لمدونة قواعد السلوك المھني لمدققي الحسابات المسجلین في مجلس المھنة، 
و ما یتفق مع مدونة السلوك األخالقي للمحاسبین المزاولین المسجلین في جمعیة مدققي الحسابات وھ

القانونیین الفلسطینیة، جنباً إلى جنب مع المتطلبات األخالقیة المتصلة بتدقیقنا للقوائم المالیة في فلسطین، 
لنا علیھا كافیة نات التدقیق الثبوتیة التي حصوقد وفینا مسئولیاتنا األخالقیة وفقاً لھذه المتطلبات. نعتقد أن بی

  ومناسبة لتوفر أساساً إلبداء رأینا.
 

  مسئولیات اإلدارة عن القوائم المالیة
إن اإلدارة مسئولة عن إعداد ھذه القوائم المالیة وعرضھا بصورة عادلة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة 

وتشمل ھذه المسئولیة االحتفاظ بالرقابة الداخلیة التي تجدھا اإلدارة ومتطلبات قانون الشركات في فلسطین، 
ضروریة لتمكنھا من إعداد القوائم المالیة بصورة عادلة خالیة من أخطاء جوھریة سواء كانت ناشئة من 

  احتیال أو عن خطأ.
  

االستمرار كمنشأة مستمرة، في إعداد القوائم المالیة، فإن اإلدارة مسئولة عن تقییم قدرة الشركة على 
واإلفصاح حیثما كان ذلك مناسباً، عن المسائل ذات الصلة بقدرة الشركة على االستمرار وعن استخدام 
أساس مبدأ االستمراریة في المحاسبة ما لم تكن اإلدارة تقصد تصفیة الشركة أو وقف العملیات أو لیس لدیھا 

  أیة بدائل حقیقیة إال القیام بذلك.
  

  اإلدارة مسؤولة عن اإلشراف على عملیة التقاریر المالیة.إن 
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  مسؤولیة مدقق الحسابات حول تدقیق القوائم المالیة

تتمثل أھدافنا في الحصول على تأكید معقول فیما إذا كانت القوائم المالیة مأخوذة ككل خالیة من األخطاء 
ار تقریرنا حولھا الذي یتضمن رأینا الفني. إن الجوھریة، سواء كانت ناشئة عن احتیال أو عن خطأ، وإصد

التأكید المعقول ھو إعطاء درجة عالیة من الثقة، ولكنھ لیس ضماناً بأن التدقیق وفقاً للمعاییر الدولیة للتدقیق 
سوف یؤدي دائما للكشف عن الخطأ الجوھري عندما یحصل. یمكن لألخطاء أن تظھر بسبب احتیال أو 

بر جوھریة إذا كانت بشكل فردي أو بالمجمل یمكن أن یتوقع منھا أن تؤثر في بسبب خطأ مرتكب، وتعت
  القرارات االقتصادیة للمستخدمین لھذه القوائم المالیة. 

  
كجزء من عملیة التدقیق وفقا للمعاییر الدولیة للتدقیق فنحن نمارس الحكم المھني ونستخدم الشك المھني من 

  نقوم أیضاً:خالل التدقیق، باإلضافة إلى أننا 
بتحدید مخاطر األخطاء الجوھریة في القوائم المالیة، سواء الناشئة عن احتیال أو عن خطأ، ونصمم  -

وننفذ إجراءات تدقیق للرد على تلك المخاطر، ونحصل على أدلة تدقیق كافیة ومناسبة لتوفر أساساً 
حتیال أكبر من الخطر الناجم لرأینا. إن الخطر من عدم الكشف عن األخطاء الجوھریة الناشئة عن اال

عن عدم الكشف عن الخطأ المرتكب، كون االحتیال قد ینطوي على تواطؤ، أو تزویر، أو حذف مقصود 
 للمعلومات، أو حاالت غش أو تحریف، أو تجاوزات ألحكام وقواعد الرقابة الداخلیة.

ات ك بھدف تصمیم إجراءبالحصول على فھم لعمل الرقابة الداخلیة بشكل یتصل بأعمال التدقیق وذل -
 التدقیق المناسبة حسب الظروف، لیس بھدف إبداء الرأي فیما یتعلق بفعالیة الرقابة الداخلیة لدى الشركة. 

 المحاسبیة المعدة من قبل اإلدارة التقدیرات ومعقولیة المتبعة المحاسبیة السیاسات مالئمة بتقییم -
 واإلیضاحات المتعلقة بھا. 

ة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمراریة استنادا ألدلة التدقیق التي تم الحصول علیھا، باستخالص مدى مالئم -
فیما إذا كان ھنالك حاالت من عدم التیقن بوجود أحداث أو ظروف یمكن أن تثیر شكوكا كبیرة حول 

 نقدرة الشركة على االستمرار كمنشاة مستمرة. فیما إذا تم االستخالص بوجود مثل ھذه الحاالت، نح
مطالبون بأن نلفت انتباه اإلدارة ضمن تقریرنا كمدققي حسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة الواردة في 

خالصنا استالقوائم المالیة، أو إذا كانت تلك اإلفصاحات غیر كافیة، فنحن مطالبون بتعدیل رأینا. إن 
على أدلة التدقیق التي تم الحصول علیھا لغایة تاریخ تقریرنا كمدققي حسابات، ومع ذلك فإن  یعتمد

 األحداث أو الظروف المستقبلیة قد تجعل الشركة تتوقف عن االستمرار كشركة مستمرة. 
م ئبتقییم العرض العام، وبنیة ومحتوى القوائم المالیة، بما في ذلك اإلفصاحات، وفیما إذا كانت القوا -

  المالیة تمثل المعامالت واألحداث ذات العالقة بطریقة تحقق العرض العادل.
  

لقد تم تواصلنا مع اإلدارة حول نطاق وتوقیت التدقیق المخطط لھ ومالحظات التدقیق الھامة بما في ذلك أي 
  نقاط ضعف ھامة في الرقابة الداخلیة التي تم تحدیدھا خالل تدقیقنا.

  
  القانونیة والتشریعیة األخرى  تقریر حول المتطلبات

برأینا أیضا أن الشركة تحتفظ بسجالت محاسبیة منتظمة، كما وقد حصلنا على كافة المعلومات واإلفصاحات 
التي رأیناھا ضروریة ألغراض تدقیقنا وفي حدود المعلومات التي توافرت لدینا، لم تقع خالل السنة المالیة 

  ؤثر بشكل جوھري في نشاط الشركة أو في مركزھا المالي.مخالفات لقانون الشركات على وجھ ی
  

إن الشریك المسؤول عن تدقیق ھذه العملیة والذي قام بالتوقیع على تقریر مدقق الحسابات المستقل ھو المدیر 
  التنفیذي جمال ملحم.

  
  

  طالل أبوغزالة وشركاه
  251/1997رخصة رقم 

  
  

  جمـال ملحـم
  )100/98(محاسب قانوني مرخص رقم 

  فلسطین –رام هللا 
  2019كانون الثاني  26



3 
 

 

 

 

– 
                     312018 

  
  إیضاح 2018 2017

الموجـــودات  دوالر امریكي دوالر امریكي
الموجودات المتداولة  مدققھ  مترجمة

 النقد والنقد المعادل )3( 2,600,628 2,170,629
 شیكات برسم التحصیل قصیرة األجل  1,765,831 1,180,537
 ضریبة القیمة المضافة  780,487 1,421,161

 أرصدة مدینة أخرى  363 46,413
_________ _________   
 مجموع الموجودات المتداولة  5,147,309 4,818,740

_________ _________   
 شیكات برسم التحصیل طویلة األجل  561,880 953,927

_________ _________   
 الموجودات الثابتة   

 الموجودات الثابتة )4( 12,559,842 10,277,074
_________ _________   
 مجموع الموجودات   18,269,031 16,049,741
======== ========   

 المطلوبات وصافي حقوق المساھمین   
 المطلوبات المتداولة   

 شیكات آجلة  -- 25,959
 أمانات مساھمین محتملین )5( -- 1,637,180

  موردي خدماتمقاولین وذمم   61,120 332,908
 رسوم قانونیة من المساھمین (أمانات) )6( 10,668 11,200

_________ _________   
 مجموع المطلوبات المتداولة  71,788 2,007,247

 مخصص مكافأة نھایة الخدمة )7( 43,240 11,009
_________ _________   
 مجموع المطلوبات  115,028 2,007,246

_________ _________   
 حقوق المساھمین   

 ملیون سھم بمعدل دوالر لكل سھم) 20المكتتب بھ (المصرح بھ رأس المال  )8( 20,000,000 17,470,000
 جاري المساھمین )8( -- (2,016,334)

 قائمة "ج" ــ الخسائر المتراكمة  )1,845,997( )1,422,181(
_________ _________   
 مجموع صافي حقوق المساھمین  18,154,003 14,031,485
_________ _________   
 مجموع المطلوبات وصافي حقوق المساھمین  18,269,031 16,049,741
======== ========   
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  إیضاح 2018 2017
 البیان  دوالر امریكي دوالر امریكي

    مدققھ  مترجمة
 مصاریف إداریة وعمومیة  )  9( )171,351( (174,374) 

  مصاریف االھالك  )4(  )78,480( (58,683) 
 تسجیل حكومیة مصاریف محاماة ورسوم )10( )36,006( (18,884) 

  مكافأة نھایة الخدمة )7( )43,908( (102,118) 
  ایرادات اخرى  21,953 --

 بیع أصول ثابتة أرباح (خسائر)  )354(  939 
 فروقات عملة  )115,670( (384,240) 

_________ _________   
 قائمة "ج" –مجموع المصاریف   )423,816( (737,360)

 تعدیالت سنوات سابقة    -- )51,163(
 فروقات إعادة التقییم )11( -- 20,354

_________  _________    
 إجمالي الدخل الشامل ما قبل التشغیل   )423,816( )768,169(

======== ========  
    
    
    
    
     

  
 

  
  



5 
 

 

 

 
– 

312018  
  

  رأس المال
  جاري 

  المساھمین
  الخسائر 

 إیضاح المجمـوع المتراكمـــة
 البیــــــان   دوالر امریكي دوالر امریكي دوالر امریكي    دوالر امریكي

    مدققھ مدققھ مدققھ  مدققھ
 1/1/2018الرصید في   14,031,485)1,422,181()2,016,334(  17,470,000

 تسدیدات رأس المال   2,530,000----  2,530,000
 جاري المساھمین  2,016,334--2,016,334  --

--  -- )423,816( )423,816( 
  

صافي خسائر ما قبل التشغیل للسنة المنتھیة في 
  قائمة ب – 31/12/2018

__________________ __________________   
  31/12/2018ا في مالمساھمین كصافي حقوق   18,154,003)1,845,997(--  20,000,000
======== ======== ======== ========  

       

  رأس المال
  جاري 

  المساھمین
  الخسائر 

   المجمـوع المتراكمـــة
    دوالر امریكي دوالر امریكي دوالر امریكي    دوالر امریكي

     مترجمة مترجمة مترجمة   مترجمة
 1/1/2017الرصید في   12,312,129)654,012()2,723,859(  15,690,000

 تسدیدات رأس المال   1,780,000----  1,780,000
 جاري المساھمین  707,525--707,525  --

--  --)768,169()768,169(  
صافي خسائر ما قبل التشغیل للسنة المنتھیة في 

  قائمة ب – 31/12/2017
_________  _________ _________ _________    
  31/12/2017ا في مصافي حقوق المساھمین ك  14,031,485)1,422,181()2,016,334(  17,470,000
======== ======== ======== ========  
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البیـــــانإیضاح 2018 2017
 التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیةدوالر امریكي دوالر امریكي

  مدققھ مترجمة
بیان ب–خسارة السنة )423,816( )788,523(
 تعدیالت صافي ربح السنة لصافي التدفق النقدي  

 مكافأة نھایة الخدمة)7( 43,908 102,118
 االھالك)4( 78,480  58,683

  مخصص ضریبة دخل الموظفین  -- 4,365
  بیع أصول ثابتة)ربحخسارة ( 354 )939(
 المستخدم في األنشطة التشغیلیة   
 بنود ال تتطلب تدفقات نقدیة  
 التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة  

  (الزیادة) في الشیكات برسم التحصیل )193,247( (747,254)
 (الزیادة) في ضریبة القیمة المضافة 640,674 (396,193)

 أرصدة مدینة أخرىفي(الزیادة) 46,050 (45,611)
 (الزیادة) في الشیكات اآلجلة  )25,959( 25,959
 الزیادة (النقص) في رسوم قانونیة من المساھمین (أمانات) )532( 97,213

 الزیادة (النقص) في ذمم موردي خدمات )271,788( 660,180
  المدفوع للموظفین عن نھایة الخدمة او محول ألرصدة موظفین سابقین )11,677( )125,292(

 من بیع أصول ثابتةمتحصالت 4,205 5,645
_________ _________ 

 صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة التشغیلیة )113,348()1,149,650(
_________ _________ 

 التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة  
  إضافات على الموجودات الثابتة)4()2,365,807()2,638,861(

_________ _________ 
  صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة االستثماریة)2,365,807()2,638,861(

_________ _________ 
 التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة  

 الزیادة في أمانات مساھمین محتملین(1,637,180) (97,213)
 تسدیدات رأس المال 2,530,000 1,780,000

جاري المساھمین 2,016,334 707,525
_________ _________ 

 صافي التدفقات النقدیة الواردة من األنشطة التمویلیة 2,909,154 2,390,312
_________ _________  

  في النقد والنقد المعادل للسنةالنقصصافي 429,999)1,398,200(
 المعادل أول السنةرصید النقد والنقد 2,170,629  3,560,528

_________ _________ 
 رصید النقد والنقد المعادل آخر السنة)3( 2,600,628 2,170,629

======== ========
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  الشكل القانوني والنشاط: .1

  الشركات تحت  لدى مراقبوقد سجلت  2009آب  6لقد تأسست شركة مستشفى ابن سینا بتاریخ
سھم (ملیون سھم) وبلغت  1,000,000 ) وقد بلغ رأس مالھا المسجل آنذاك562488155الرقم (

یس وحتى  ركة منذ التأس ھم دوالر أمریكي واحد حیث تم زیادة رأس مال الش میة للس القیمة االس
  ،دوالرملیون  20تاریخ البیانات المالیة لیصبح 

  ي في مدینة جنین ص فى تخص تش اء مس ركة على إنش لت على  –تعمل الش ارع حیفا وقد حص ش
حة ال ي بتاریخ موافقة مبدئیة من وزارة الص ص فى تخص تش اء مس طینیة إلنش حزیران  28فلس

2010. 
  كة إلى شرشركة مساھمة خصوصیة محدودة  منتم تحویل شركة مستشفى ابن سینا التخصصي

) 562601492مریكي وسجلت تحت رقم (دوالر أ 20,000,000مساھمة عامة برأس مال قیمتھ 
  .2018آب  6بموجب شھادة مراقب الشركات بتاریخ 

  2019 الثاني كانون 30بتاریخ تم اعتماد ھذه القوائم المالیة من قبل إدارة الشركة. 
  

  السیاسات المحاسبیة الھامة: .2
 إعداد القوائم المالیة:  .أ

  ،التاریخیةتم إعداد القوائم المالیة وفقا ألساس التكلفة 
  

 الممتلكات والمعدات:  .ب
  المشاریع قید التنفیذ

یتم تحمیل المبالغ التي تدفع إلنشاء الممتلكات واآلالت والمعدّات بدایة إلى حساب مشاریع قید 
وعندما یصبح المشروع جاھزاً لالستخدام، یتم نقلھ إلى البند الخاص بھ من ضمن الممتلكات  ،التنفیذ

  ،والمعدّاتواآلالت 
  الممتلكات واآلالت والمعدات 

والمعدات بالتكلفة مطروحاً منھا أي استھالك متراكم وأیة خسائر یتم تسجیل الممتلكات واآلالت 
  ،األراضيمتراكمة النخفاض القیمة، وال یتم احتساب استھالك على 

تستخدم الشركة طریقة القسط الثابت في استھالك الممتلكات واآلالت والمعدات على مدى عمرھا 
  اإلنتاجي باستخدام النسب السنویة التالیة: 

 %20-%7 أثاث
 %20-%7 معدات وأجھزة مكتبیة

 %20 تحسینات المبنى المستأجر
  ،للمستشفىسیتم البدء باستھالك األصول الثابتة عند البدء بالنشاط الفعلي 

  تنخفض قیمة األصل عندما تزید القیمة الدفتریة لألصل عن القیمة القابل لالسترداد، فإذا وجد
  ،لالستردادأي مؤشر على ذلك، یتم تخفیض األصل للقیمة القابلة 

  یتم االعتراف بتكالیف اإلصالح والصیانة الدوریة للممتلكات واآلالت والمعدات في قائمة
  ،حدوثھاالدخل عند 

 قتراض التي تعزى مباشرة إلى تملك أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤھل یجب رسملتھا (تكالیف اال
كجزء من تكلفة ذلك األصل، ویتم إیقاف رسملة تكالیف االقتراض عندما تستكمل بشكل 

 .البیع)جوھري كافة النشاطات الضروریة إلعداد األصل المؤھل لالستخدام المقصود أو 
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 النقد والنقد المعادل  .ج
بند النقد والنقد المعادل في النقد في الصندوق، الحسابات الجاریة والودائع تحت الطلب لدى یتمثل 
  .البنوك

وف" یدخل كبند  حب على المكش ید "س یداً موجبا إلى رص ید بنكي یتذبذب من كونھ رص أي رص
  .من ضمن النقد والنقد المعادل

تستحق  قد لدى البنوك والودائع الثابتة التيلغرض إعداد قائمة التدفقات النقدیة یتم اعتبار النقد والن
  .خالل ثالثة أشھر مطروحاً منھا الشیكات برسم الدفع والتي تستحق خالل ثالثة أشھر

  
 قائمة التدفقات النقدیة  .د

   .یتم إعداد قائمة التدفقات النقدیة وذلك باستخدام الطریقة غیر المباشرة
 ترجمة العمالت األجنبیة:  .ه

ة على أساس أسعار السوق السائد دوالر األمریكيملة األجنبیة خالل السنة بالتسجل المعامالت بالع
لى ع بالدوالر األمریكيوتقید الموجودات والمطلوبات بالعمالت األجنبیة  ،المعامالتبتاریخ ھذه 

أرباح أو خسائر ناجمة عن التغیرات  وتقید أیة السنة،أساس أسعار الصرف السائدة كما في نھایة 
التي تنشأ فیھا، وقد كانت أسعار صرف العمالت كما  السنةفي أسعار الصرف في قائمة الدخل في 

  كما یلي: 2018 كانون األول 31في 
 العملة  2018كانون األول  31 2017كانون األول  31

    دوالر امریكي  دوالر امریكي
  شیقل جدید  0.2668 0.28843

 دینار أردني  1.408 1.408
 یورو  1.145 1.1074

  
  ترجمة القوائم المالیة إلى عملة أخرى غیر العملة الوظیفیة:  .و

نة المنتھیة في  یقل الجدید إلى  2017كانون األول  31تم ترجمة القوائم المالیة للس الدوالر من الش
 حسب األسس التالیة: االمریكي

تم ترجمة الموجودات والمطلوبات المتداولة من الشیقل الجدید إلى الدوالر االمریكي بموجب   .أ
ائدة في  رف الس عار الص عر  31/12/2017أس یقل جدید لكل دوالر  3.467وذلك بس ش

جلة تاریخیا بالعمالت االجنبیة تم  ابات المس دة الحس امریكي واحد. والجدیر بالذكر بان ارص
 التالیة: سعارألباترجمتھا للدوالر 

  2017كانون األول 31
  دوالر أمریكي

 دینار أردني 1.41056
 یورو 1.1977

 
 2017حتى  2012تم تقییم األصول الثابتة حسب متوسط سعر الصرف السائد للسنوات منذ   .ب

  شیقل جدید لكل دوالر امریكي واحد. 3.7282وھو 
  

عار  31/12/2017وحتى  1/1/2017قائمة الدخل للفترة من  قوائمتم ترجمة  ط أس ب متوس حس
نة  رف خالل س طینیة وھي  2017الص لطة النقد الفلس ادرة من س یقل جدید لكل  3.5997الص ش

  .دوالر امریكي
  

   



9 
 

 

  النقد والنقد المعادل: .3
  یتألف ھذا البند مما یلي:

2017 2018
دوالر امریكي دوالر امریكي

مدققھ مترجمة
النقد في الصندوق384 870

البنك العربي23,467 82,884
بنك فلسطین المحدود27,356 54,988
 فرع جنین–بنك القدس7,731 20,779

 البنك اإلسالمي الفلسطیني 1,416,408 795,444
 جنین –بنك القاھرة عمان232,863 572,741
 شمیساني –بنك القاھرة عمان992 10,564

 جنین –البنك األھلي األردني20,509 145,066
  شارع حیفا –جنین–بنك القدس53,306  85,255

شھور 3شیكات برسم التحصیل في البنك تستحق خالل 790,931 424,689
 شھور 3شیكات في الصندوق تستحق خالل 26,681 2,670

  صادرة تستحق خالل ثالث شھورشیكات آجلة--  )25,321(
__________________
المجموع2,600,628 2,170,629

================
 

  الموجودات الثابتة: .4
  یتألف ھذا البند مما یلي:  .أ

2017 2018
دوالر امریكيدوالر امریكي

مدققھ مترجمة
 ب  –مباني تحت اإلنشاء 11,812,402 9,449,968

األرض*656,185 656,185
تسویة الشوارع6,295  6,295

أثاث42,137 42,137
 تحسینات المبنى المستأجر84,778 84,885

 معدات وأجھزة مكتبیة171,098 177,561
 برمجیات  –أصول غیر ملموسة 1,551  1,551

__________________
 مجموع تكلفة الموجودات الثابتة12,774,446 10,418,582
__________________

 مجمع استھالك تحسینات المبنى المستأجر)84,778( )33,959(
 مجمع استھالك األثاث)36,870( )29,683(
مجمع استھالك المعدات واألجھزة المكتبیة)92,956( )77,866(

__________________
 مجموع مجمع االستھالك)214,603( )141,508(

__________________
 صافي الموجودات الثابتة12,559,842 10,277,074
================

احة  وارع) في حوض رقم  2م5909*األرض بمس مل الش  20069التي أقیم علیھا البناء (ال تش
 األرض التي تم إنشاء مبنى المستشفى علیھا، كما تم وھيمسجلة باسم الشركة،  38قطعة رقم 

ر 2017في بدایة العام  احة ش ص في نفس القطعة بمس یارات  2م970اء حص اء موقف س إلنش
  .2م825وتم خالل السنة نفسھا شراء قطعة بمساحة  للمستشفى
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 :اإلنشاء تحت مباني  .ب
 :یلي مما البند ھذا یتألف

2017 2018  
 دوالر امریكيدوالر امریكي

  مدققھ مترجمة
 ھندسیة إدارة 54,317  54,317

 رواتب المھندسین ومنافع الموظفین 841,550  657,697
 أعمال المقاوالت (العظم والطوب الداخلي) 5,847,962  5,847,962

 مصاریف ترخیص ورسوم قانونیة 28,941  28,940
مصاریف عمومیة في مكاتب المھندسین والموقع 115,540  69,323

 أعمال التصمیم واإلشراف للمرحلة األولى 251,592  251,592
 تصمیم –األدوار اإلضافیة  104,949  104,949
 إشراف ھندسي وخدمات أخرى 337,338  330,442

 تأسیسات االلكترومیكانیك 3,130,070  2,104,746
  تشطیبات نھائیة  1,100,143  --

__________________ 
 المجموع11,812,402 9,449,968

================ 
 
  أمانات مساھمین محتملین: .5

  یتألف ھذا البند مما یلي:
2017 2018    

 دوالر امریكيدوالر امریكي
  مدققھ مترجمة

 مدینة –ذمم مساھمین محتملین  -- )1,698,219(
 ذمم دائنین من المساھمین المحتملین --  3,335,400

_________ _________ 
 المجموع  --  1,637,181

======== ======== 
  
  :)دوالر امریكي 810,66المساھمین (رسوم قانونیة من  .6

جیل  وم محاماة لتس وم قانونیة ورس اھمین كرس لة من المس تمثل ھذه المبالغ قیمة الدفعات المحص
  .مساھماتھم في الشركة ولم یتم استكمال اإلجراءات حتى تاریخ البیانات المالیة
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 :الخدمة نھایة مكافأة مخصص .7
  :یتألف ھذا البند مما یلي

2017 2018    
 دوالر امریكيدوالر امریكي

   مدققھ مترجمة
 المدة أول – المخصص 11,009  31,450

 المخصص على إضافات 43,908 102,118
خدمة أو محول ألرصدة الموظفین السابقین كنھایة مدفوع  )11,677( (125,292)

 التقییم اعادة فروقات  --  2,733
__________________ 

 المدة  نھایة – المخصص 43,240 11,009
================ 

 
  رأس المال: .8

ي  ص ینا التخص فى ابن س تش ركة مس ركة  منتم تحویل ش یة محدودة إلى ش وص اھمة خص ركة مس ش
اھمة عامة برأس مال قیمتھ  جلت تحت رقم ( 20,000,000مس ) 562601492دوالر أمریكي وس

  .2018آب  6بموجب شھادة مراقب الشركات بتاریخ 
  
  المصاریف اإلداریة والعمومیة: .9

  یتألف ھذا البند مما یلي:
2017 2018    

 دوالر امریكي دوالر امریكي
  مدققھ مترجمة

 الرواتب وبدل إجازات  96,990 82,288
  ایجارات 6,500 6,943
 دعایة ومطبوعات  2,034 1,406

 مواصالت وإقامة 3,013 13,501
 الضیافة 2,286 3,292
 كھرباء ومیاه  3,837 5,178

 ھاتف وجوال وبرید 8,368 12,537
 تحریر وترجمة وثائق 271 333

 أتعاب مھنیة  39,816 8,453
 مصاریف بنكیة 908 332

 التأمینات 4,288 1,187
 مصاریف اداریة 827 3,124

  تسویات ضریبة القیمة المضافة   2,213 31,435
 مخصص ضریبة دخل الموظفین  -- 4,365

_________ _________   
 المجموع  171,351  174,374

================ 
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  مصاریف المحاماة والرسوم الحكومیة: .10
  یتألف ھذا البند مما یلي:

2017 2018  
 دوالر امریكي دوالر امریكي

  مدققھ مترجمة
 أتعاب المحاماة 8,292 8,975
 الشركاتمصاریف تسجیل  24,908 7,096
رسوم اشتراك الشركة لدى الغرفة التجاریة وتراخیص البلدیة  2,806 2,813

________  _________ 
 المجموع 36,006  18,884

================ 
 

  القضایا المقامة ضد الشركة: .11
ركة  دوالر أمریكي ومن  205,550دعاوى عمالیة لدى محكمة بدایة جنین تبلغ  ثالثیوجد على الش

ب  32,000المتوقع أن یكون الحكم بحوالي  طیني النافذ حس دوالر أمریكي بموجب قانون العمل الفلس
  .2019كانون الثاني  6ما ورد في كتاب المحامي بتاریخ 

  


