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 تقرير مجلس إدارة مستشفى نابلس التخصصي
 2021لعام  

 

 (1رقم )بند 
 

 أنشطة الشركة الرئيسية:

---------- 
تأسفة  سفى:ةة   لةةالتخ سلىقببة  نتفةةة سلى ا ةة  سرنبة  سلمما  ةة   ةة  نةةا  لمحة  نةةل سلمفى:ةة    

مفى:   سل أهم سلمؤسفات سل تفطفني  سلطتي  سلحديث  ونت  سفىوى شمال سلض   سلتعىتر حفث  2000
تمةةوسينفل وكلةة  سةةل تةة ل سلىقببةةات سلمىعةةد   سلىةة  سلغربيةة  سلىةة  تاةةد  سلقةةدسات سلطتيةة  وسلع  يةة  ل

و رسحة  سعوييةة   و رسحة  سعنبةةا  يعىتةر أهماةا نتةة  س ية ح  رسحة  سلاتةة  وش سنة  سل:ةةم   وسلمةالو  
نمتيةات ت ىفة  حبة  سلمثالة  و وسلةوع   وسنةارفر سلر مة  ونمتيات  رسح  سلرئ  وسلجرسح  سلعاس  سلدسوي  

 غفرها.ر سفا  سلمعد  ونمتيات تغفف وسلحال  بالتفز 
وند وسك  س ىىاح سلمفى:   لدء سلى ا   سرنب  سلمما    حفث أثرت سلظروف سلبعم  سلى  يمةر لاةا 
سل:ع  سل تفطفن  نت  سففر  سلعمة     مية  سلمؤسفةات سلوينية  ناسة  وسدينة  لةالتخ ب:ة ة تةا  

عاهد ل فاا لىحمة هذه سلمفؤولي  وسا تعاليه هذه سلمدين  سل حبا  وإغ ح سما  عة إ س   سلمفى:   ت
يرسو ها سرسة بالدنم وسلعو  سل نتة إتوسلنةا  ة   ةة س ةا  وكلة  لمة  تةىم ل سةل سعسةىمرس   ة  تاةديم 

 أ ضة سلقدسات سلطتي  رلناء شعتنا سل تفطفن  سلباسد نت  هذه سر ض سلمادس .
 

 نشاطات الشركة:

------- 

لى  يحىا اا سلموسيل سل تفطفن     سلض   سلغربي  ونطاع غز  سلقدسات سلطتي  وسلع  ي  س أ ن  تو فر
 ةةةة  سلمفى:ةةةة    ميةةةة  سلجرسحةةةةات  ى سلبةةةةاسد سةةةةل تةةةة ل أنفةةةةاساا وتقببةةةةاتاا سلمقىت ةةةة   مةةةةا تجةةةةر 
 و رسحةةة  سعوييةةة  سلدسويةةة  وسل:ةةةرسيفلسلمىقببةةة  سلمعاةةةد  سثةةةة  رسحةةة  سلاتةةة  وش سنةةة  سل:ةةةم   وسلمةةةالو  

ونمتيات  (EVAR)ل:ريا  سعلاري س:م ات نل يريق سلافطر  ونمتيات ش سن  سلوص ت سلمدنم  بال
تحويةةة  تونمتيةةا بةةالتفز وت ىفةة  حبةة  سلمثالةة  وسلحالةة   سلر مةة ونمتيةةات سنةةارفر  رسحةة  سرنبةةا  

ساةةةر سريمةةةاء أنتةةة  يةةةد  ونفةةةم سلحضةةةال  لتعنايةةة  باري ةةةال وسلقةةةد  باسةةةىقدس  سلمنظةةةا   سفةةةا  سلمعةةةد
 .نت  سفىوى سلويل ني  نالي سرتبائففل سلذيل يىمىعو  بفمع  سا
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 أقسام المستشفى:
-------- 

  وسعنبا  و رسح  سعويي  سلدسوي  نفم سلافطر  و رسح  سلات. 

   سلمىوسط  نفم سلعناي  سلم ث  ، سلعنايICU  سلحثفث   سلاتتي  وسلعنايCCU. 

 . نفم سرسرسض سلمايني  وسلجرسح  سلعاس  وسلفوسي 

 .نفم سلنفاء وسلىولفد 

 م سلعمتيات.نف 

 . نفم سلطوس ئ وسلعيا ست سلقا  ي 

  نفم سلمقىتر وسرشع. 

  سلحا نات.نفم 

 . نفم سلبفدلي 

 
 (2بند رقم )

 مركز الشركة وفروعها والقوى العاملة:     
------------------ 

 شا ع نمر -سلحر  سلاديم-سلويني  يا  سر ز سل:ر      سدين  لالتخ شا ع  اسع  سلنجاح(
 .لل سلقطا (

   سلمور ةةو   يبةةة سجمةةوع سلمةةوس   سلطتيةة  وسل نيةة  وسلىمريضةةي  وس  س يةة   ةة
سورف وسور ه ويىاا و   وست  شاري  بما يعا ل  193س  مال سا ياا   

  ينا  أ  ل . 170000

 (  نطةةةةاع سريمةةةةاء سلم يمةةةةفل 106نطانةةةةات سلمةةةةور فل سافةةةةم  إلةةةة   نطةةةةاع سلىمةةةةري ،)
سلىنظيف وسلبيال  وسلمطمخ  وسلمحاسم  ونمال س ي  (، سور   سلافئ  س 19وسرتبائففل )

 .(68) وسلبفدلي وسرشع  وسلمقىتر 
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 وأندس هم لر ق لمم  :ف يتفل  ئات سلمؤه ت سلعتمي  
------------------------- 

 سلعد   سل ئ  سلىعتيمي  
  6   ىو سه 
  3 سا فىفر 
  94 ب الو يوس 
   68 لتو 
   22 ثالوي 
 193  سلمجموع 

 
 ع يو د  روع أترى لت:ر    ستة  تفطفل أو تا  اا. 

 
 (3بند ) 
 
 الشركات التابعة للشركة: 
 لت:ر  . ع يو د شر ات تابع  
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 مجلس إدارة الشركة:أ: أسماء أعضاء  
 ----------------- 

تاريخ  المنصب اسم العضو
 العضوية

تاريخ 
 الميالد

وسنة الشهادة العلمية 
 عليهاالحصول 

الخبرة 
 العملية

 العضوية في مجالس إدارية أخرى 

نتةةةةةةةةةةةةةةةدسلرحمل حمةةةةةةةةةةةةةةةدي  .
 نتدهللا سلبي  

 ئيخ سجتخ 
 إ س  

 ئي لفا سسرسض أتبائ  1957 2000
 1989/وتولفد

إ س ي  
 +يتي 

- 

 .سحمةةد ياسةةر  ةةايق سةةعفد 
ألو صفي  نل شر   سر ز 
سلعربةةةةةةةة  لعةةةةةةةة   و رسحةةةةةةةة  

 سلات 

لائ   ئيخ 
 سجتخ سع س  

سسى:ا ي ويتف  سلجااش  1954 2021
    سلاضم  ب الو يوس

سلط  وسلجرسح  سل 
سلجاسع  سر  لي  نا  

وحاصة نت  سلتو    1980
سر  ل  وشاا   سلتو   
 سلعرب     سلط  سلماين 

إ س ي  
 +يتي 

ؤسس في مجموعة مستشفيات م
العربي. كما انه عضو في 

الجمعية األمريكية لتنظير الجهاز 
في الجمعية الهضمي، وزميل 

األمريكية ألمراض الجهاز 
 .الهضمي

  سحمةد سسةفل سنفةر نةةا ف 
 سبري 

نضو سجتخ 
 س س  

 سسرسض لفائي أتبائ   1947 2000
 1983/وتولفد

إ س ي  
 +يتي 

- 

سسجةةةةةةةةةةةةةد سحمةةةةةةةةةةةةةد سسةةةةةةةةةةةةةاس  
 سلم:ىاوي 

نضو سجتخ 
 سع س   

 - س س ي  ب الو يوس هندس   متفوتر 1975 2015

سحمةةةةد نتةةةةدسلرحمل حمةةةةةدي 
  نةةل شةةر   سحمةةد سلبةةي 

 ونت  سلبي  

نضو سجتخ 
 س س  

   نتم  ب الو يوس 1994 2021
 سعنىبا 

 - إ س ي +سالي 

 .ساس  نتد سلرحمل ناسةم 
 ستيما  سل:نا 

نضو سجتخ 
 سع س  

ب الو يوس ي  تقبص  1969 2015
 لفاء وتولفد

 - يتي 

سلةةةةةةةةد ىو   سيفةةةةةةةةاء حمةةةةةةةةدي 
 سنبو  تت  

نضو سجتخ 
 إ س  

لفائي   سسرسض  ئيستبا 1956 2021
 +سا فىفر س س  وتولفد

 يتي 
 

- 

نضو سجتخ    سحمد  زيد سحمد ستحخ
 إ س  

ستبائ  سسرسض لفائي   1961 2021
 وتولفد

 - يتي 

نضو سجتخ   .نتدسلرحيم  سم   ىال 
 إ س  

ستبائ  سفال  لولي  سن   1953 2015
1983 
 

 يتي 
 +س س ي 

 نضوي  ند  سجالخ

نضو سجتخ     نا ل   ا  سو  سلبد
 إ س  

2021 
 

ستبائ  سسرسض لفائي   1949
 وتولفد

يتي  
 إ س ي  +

- 

نضو سجتخ  تياط سسز  . سسز سحمد 
 إ س  

أتبائ   رسح  سلف وأك   1980 2009
 2010وحنجر /

 يتي 
 +س س ي 

 نضو سجتخ لتدي  لالتخ ساباا
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 أسماء ورتب اإلدارة التنفيذية:ب: 
--------------- 

 
تاريخ  تاريخ التعيين نصبالم االسم

 الميالد
الشهادة العلمية وسنة 

 الحصول عليها
 الخبرات العملية وأماكن العمل

 حمدي  لنتد سلرحم .
 سلبي   نتد هللا

 ئيخ سجتخ 
 سع س   

سسرسض لفائي  أتبائ   1957 20/06/2021
 1989وتولفد 

 يتف  أتبائ  
 )ييا   تاص (

ستبائ   رسح  ناس   1985 01/01/2021 سلمدير سلطت    لااء حمدي  ىوح
 2018وسنارفر

يتف   رسح  ناس  وسنارفر 
سفى:   سلمااصد وسفى:   

تريج  اسع  -سر  لي  سلجاسع 
 سلمنبو  

سلمرسن  س  س ي  سلبي   لنتد سلرحمسحمد 
 وسلمال 

01/08/2016 
 

 
1994 

ب الو يوس    نتم 
  سعنىبا 

  سنىا     ند  يتتر  سحاست
تر     س  س   شر ات وت

وسن     سنوست  5سلمالي  
    لالتخ  س  س   سلىن فذي  
حاصة نت  سلىقبب  / 

شاا   سلىحتفة سعحبائ  
  سلمىاد 

ب الو يوس سحاسم  سن   1982 05/12/2005 سلمدير سلمال    وس  سنذ  سلرسهيم لجا  
2004 

ن:ر سنه تتر  سحاسم    سى
وس س   سالي     سفى:   لالتخ 

سناا سدير سال  ىقبب  سل
 تف  سنوست

سجدي سحمد نتد سل ىاح 
 لباصره

ب الو يوس نتو  سالي   1980 01/09/2009 سلمدير س  س ي 
 2005وسبرفي  

س  سنوست سدير سال  وس س ي 
   ند  شر ات، وشس   سلبح  

سلدسئر  سلمالي  لمد  سن  
سن  تتر   13با  ا   سل  

 لالتخ سلىقبب   .   
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 سلمنبو  

سلمرسن  س  س ي  سلبي   لنتد سلرحمسحمد 
 وسلمال 

01/08/2016 
 

 
1994 

ب الو يوس    نتم 
  سعنىبا 

  سنىا     ند  يتتر  سحاست
تر     س  س   شر ات وت

وسن     سنوست  5سلمالي  
    لالتخ  س  س   سلىن فذي  
حاصة نت  سلىقبب  / 

شاا   سلىحتفة سعحبائ  
  سلمىاد 

ب الو يوس سحاسم  سن   1982 05/12/2005 سلمدير سلمال    وس  سنذ  سلرسهيم لجا  
2004 

ن:ر سنه تتر  سحاسم    سى
وس س   سالي     سفى:   لالتخ 

سناا سدير سال  ىقبب  سل
 تف  سنوست

سجدي سحمد نتد سل ىاح 
 لباصره
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تيففر نت  إلرسهيم 
   سويط 

هفئ   ئيخ 
 سلىمري 

01/09/2016 1993 
 

وسا فىفر ب الو يوس تمري  
CRNA 

سلعمة    سفى:   سلمااصد 
 سنوست  3وسفى:فيات سلادس 

تد يخ نتم تمري      
 اسع  سلنجاح سلويني  

 وسلجاسع  سعسري ي  سلعربي  
غدير سحمد سساس  سحمد 

 صالح ب:ىاوي 
لائ  سلمدير 

وسفؤول س  س ي 
  شؤو  سلمور فل

سن  تتر  س س ي      18 ب الو يوس س س   سنمال  1979 01/10/2005
 سفى:   لالتخ سلىقبب 

ب الو يوس نتو  سالي   1986 02/09/2015 لائ  سدير سال   سيالا سحمد سسفل سبري 
 MBAوسبرفي  وسا فىفر

finance 

سلعمة سن  وسمع  شاو     
  سلتن  سلعرب  وسن      اسع
سلنجاح سلويني  وسم  شاو  

UNOCHA:Internee 

 
 

 مهامه:و صالحيات مجلس اإلدارة 
---------------- 

وغفرهةا حفةةث وسلمحةث  سةم سلفياسة  سلعاسة  لتمفى:ة    ة  شةى  سلمجةةاعت سلطتية  وس  س ية  وسلىطويرية  
 رسر.: ة  و ي سره وسحد     سل:ار ويعاد  تفات سسىثنائي  إكس تطت  سبيجىم  سلمجتخ 

 

 مصادر دخل المستشفى:
----------- 

o . حاعت سلمر   سلقاص  
o  وشس   سلبح تحوي ت. 
o سلعف ري . سلطتي  تحوي ت سلقدسات 
o تحوي ت شر ات سلىاسفل. 
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 (5بند )
 مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه:

---------------- 
  جتةخ س  س   ولجالةه سةل نتةة  ئةيخ  ةة شةار ويةىم تافةيم سوسحد  يىم س ىماع سجتخ س  س   سره

، هذس ويىم إن    ة سل سجتخ س  س   وع يو د أي ت  ات لفل سجتخ س  س   وأي لجن  تدنفق
ن:ةر  سلفوح سلمال  وهفئ  سوح  أس سلمةال سل تفةطفن  نةل سوسنفةد س ىمةاع سجتةخ س  س   نتةة 

محةث ويةىم إن ساةم  ة  سلفةو  سل تا يخ سلعاا  سع ىماع ونل  دول سرنمال سلذي سةوف يأيا  
سلىال  نل سحضر سع ىماع ولىائج سع ىماع وسلارس ست سلى  يىم ستقاكهةا ونةل سرنضةاء سلةذيل 

 نل حضو  هذس سع ىماع. ستغفتو 

 
 

 :اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان 
 

o .ند  سرست س ىماع سجتخ س  س   سره وسحده شاريا 
o جتخ س  س   د  سرست س ىماع سلتجا  سلمنتثا  نل سن 
o   نند سلحا  سلتجن  سلمالي. 

o نند سلحا  . تلجن  سلىعففنا 

o وحف  سلحا س لجن  سلم:ىريات أستوييا . 

 

o :اللجان هي 
o لجن  سلم:ىريات  

o   لجن  سلم:ىريات سلطتي  وتضم بعضويىاا 

  .  ئيفا/ سحمد سسفل سنفر نا ف سبري . 

  س.سلبي  /نضو  حمدي لنتد سلرحمسلففد سحمد 

  سنضو سما  اد سفعو  سلفقل / سلبفدعلي. 

   س/ نضو  وس  سنذ  سلرسهيم لجا سلففد. 

  س/نضو حفل سلبعفديسلماندس. 
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o  سلم:ىريات سلغفر يتي  وتضم بعضويىاا  لجن 

  ئيفاحمدي سلبي   لنتد سلرحمسلففد سحمد /.  

  نضوسلباصر سحمد نتد سل ىاح  سجدي سلمدير س  س ي/. 

  نضوسم لجا  وس  سنذ  سلرسهي سلمدير سلمال/. 

  نضوسسلرسهيم  ا س سلقتفت  ا س  سفؤول سلم:ىريات سلغفر يتي/. 

 

o  سلتجنة  سلماليةة  وصة حياتاا تمةةو  بالمرسإلمةة  وس شةرسف نتةة  سةفر سلعمةةة  ةة  سلةدسئر  سلماليةة  سةةل
 إيرس ست وسبرو ات بالىعاو  س  سلمدير سلمال  وتضم بعضويىاا 

o .  ئيفا.سحمد سسفل سنفر نا ف سلمبري / 

o نضوس. فد سحمد نتدسلرحمل حمدي سلبي  سلف/ 

o .سحمد ياسر  ايق سعفد ألو صفي  /نضوس.  

 

o   ميةةة  سنفةةةا  وصةةة حياتاا تمةةةو  بالمرسإلمةةة  وس شةةةرسف نتةةة  سةةةفر سلعمةةةة  ةةة   سلىن فذيةةة سلتجنةةة 
 وتضم بعضويىاا  سلمفى:  

o .نتدسلرحمل حمدي نتدهللا سلبي   / ئيفا.  

o .  نضوس/سحمد سسفل سنفر نا ف سلمبري. 

o نضوس. لففد سحمد نتدسلرحمل حمدي سلبي  س/ 

o سحمد ياسر  ايق سعفد ألو صفي  /نضوس. . 

o سلماندس سسجد سحمد أساس  سحمد صالح ب:ىاوي/نضوس. 

 
 

o  لجن  سلىعففنات وتضم بعضويىاا 

o .   نضوس./ نا ف سبري سنفر سحمد سسفل 

o س/نضو سلبي   لنتد سلرحمففد سحمد سل. 

o .   س/نضو    ا  سوو  صد  لنا. 

 
 

 

o   و ةةذل  نمةةة سلتجةةا   يةةىم تافةةيم سجتةةخ س  س   ولجالةةه وأنضةةائه سةةل نتةةة  ئةةيخ سجتةةخ س  س
 سلمنتثا  ننه.
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  نضوسلباصر سحمد نتد سل ىاح  سجدي سلمدير س  س ي/. 

  نضوسم لجا  وس  سنذ  سلرسهي سلمدير سلمال/. 

  نضوسسلرسهيم  ا س سلقتفت  ا س  سفؤول سلم:ىريات سلغفر يتي/. 

 

o  سلتجنة  سلماليةة  وصة حياتاا تمةةو  بالمرسإلمةة  وس شةرسف نتةة  سةفر سلعمةةة  ةة  سلةدسئر  سلماليةة  سةةل
 إيرس ست وسبرو ات بالىعاو  س  سلمدير سلمال  وتضم بعضويىاا 

o .  ئيفا.سحمد سسفل سنفر نا ف سلمبري / 

o نضوس. فد سحمد نتدسلرحمل حمدي سلبي  سلف/ 
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o .   نضوس./ نا ف سبري سنفر سحمد سسفل 
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o .   س/نضو    ا  سوو  صد  لنا. 

 
 

 

o   و ةةذل  نمةةة سلتجةةا   يةةىم تافةةيم سجتةةخ س  س   ولجالةةه وأنضةةائه سةةل نتةةة  ئةةيخ سجتةةخ س  س
 سلمنتثا  ننه.
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 (5بند )
 مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه:
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  جتةخ س  س   ولجالةه سةل نتةة  ئةيخ  ةة شةار ويةىم تافةيم سوسحد  يىم س ىماع سجتخ س  س   سره

، هذس ويىم إن    ة سل سجتخ س  س   وع يو د أي ت  ات لفل سجتخ س  س   وأي لجن  تدنفق
ن:ةر  سلفوح سلمال  وهفئ  سوح  أس سلمةال سل تفةطفن  نةل سوسنفةد س ىمةاع سجتةخ س  س   نتةة 
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 :اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان 
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 (6بند )

  كبار المساهمين:

 اسم المساهم  الرقم 

عدد االسهم 
-31كما في 

 النسبة % 12-2020

عدد االسهم كما 
-12-31في 

 النسبة % 2021

  %4.99 158715 %4.99 158715 سالم مصطفى سالم ابو خيزران  1

4.61% 146500 سوسن رشدي رشاد ابو خيزران  2  146500 %4.61  

4.13% 131120  الطبي التخصصيشركة المجمع العربي  3  131120 %4.13  

 %4.04 128446 %4.04 128446  هخلف يعقوب توفيق وفاءد.  4

 %3.78 120000 %3.78 120000 العقاد  عادل  د. محمد زياد 5

% 3.74 118692 ي عبدالرحمن قاسم الشنارسام 6  118692 %3.74  

 %3.46 109840 %3.46 109840 عبد الرحيم فقيه الحسيني  د. محمود عيسى  7

 %3.15 100000 %3.15 100000 شركة محمد وعلي الصيفي  8

 %3.07 97573 %3.07 97573 نضال سالم مصطفى أبو خيزران 9

10 
قم واطفال روزان طبي تخصصي عالج ع م.

3.02% 96000 انابيب  96000 %3.02  

 %3.02 95818 %3.93 124818 مصري منير عارف  د. محمد امين 11

 %2.85 90474 %2.85 90474 ابو خيزران مصطفى رزان سالم  12

 %2.67 85000 %2.67 85000 سعيد الخاروف فلك فؤاد  13

2.53% 80398 كيان سالم مصطفى ابو خيزران 14  80398 %2.53  

2.34% 74500 %2.34 74500 شركة المركز العربي لعالج وجراحة القلب 15  

61  %2.25 71415 %3.19 101415 عادل رضا داوود الصدر 

71 2.31% 73497 صيفي حمدي عبد هللا  د. عبد الرحمن   70000 %1.98  

1.98% 63000 محمد سالم مصطفى ابو خيزران 18  63000 %1.98  

91 1.93% 61470 ابو زنط مين مسعود اد. فهد    61470 %1.93  

1.89% 60000  علي جودة سليمان فد. عفي 20  60000 %1.89  

 
 مالحظات:

o رسام سلممتو   لتمذ و يل أن ه نناا    سلفن  سلمالي  سلفابا ند  س    ع يو د تغففر. 

o   سل  أس سال سل:ر  . %5ع يو د أي سل سلمالمفل أن ه يمىت 
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o سفاهما وتفعو   ثمالي و سائ   31/12/2021 مفل سلمت  لت:ر    ما هو    لتغ ند  سلمفاه. 

 
 (7بند )

 

 الوضع التنافسي:
-------- 

 

o سفى:فيات سنا ف  وه   ة سل سلمفى:   سلعرب  سلىقبب ،  أ ب  حا ظ يو د    سلم
 .سلنجاح سلوين  سلجاسع وسفى:   سفى:   سعتحا  سلنفائ  سلعرب  وسلمفى:   س لجفت  

 

o  س ةةا   سلةة  بعةة  سلىحةةوي ت سلةةوس    سةةل  سل:ةةر   تغطةة  تةةدساتاا شةةمال سلضةة   سلغربيةة
 .نطاع غز  و نو  سلض  

 
 

 
 
 

 (8بند )
 

 االعتماد على موردين وعمالء رئيسيين:
------------------ 

  وسل إ مال  سلم:ىريات لت:ر   وه %10ي: ة سا لفتىه أنت  سل  سو    ئيف يو د 
 

من اجمالي  نسبة التعامل ةاسم الشرك الرقم
 المشتريات 

 %23 شر   سل:رح لىمنولو يا سلمعتوسات 1
 %49 سلىو يدستشر    2
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 أسا بقبو  ستيعات تدسات سل:ر    ا  تىر ز    

 ) ستيعات وشس   سلبح  )تحوي ت سلبح. 

 . ستيعات سلقدسات سلطتي  سلعف ري 

 .ستيعات شر ات سلىأسفل 

 ر   سلقاص .ستيعات سعالج  سلم 

 
 سعيرس ست سل س مال   %10سالفتى  سنت  سل يو د نم ء  ئيفففل ي: تو          

 

لفةةةةةةةةم  سلىعاسةةةةةةةةة سةةةةةةةةل س مةةةةةةةةةال   سسم سلعمفة سلرنم 
 سعيرس ست 

 %49 وشس   سلبح  1
 %17 سلقدسات سلطتي  سلعف ري  2

 
 
 

 (9بند )
 

 االمتيازات:
----- 

 100 اسة لنفم  نت  إن اء  ريت   سل تفطفن   حبت  سل:ر   سل هفئ  ت:جي  سعسىثما% 
 سةةل  ةةريم  سلةةدتة حىةة %50وسن ةةاء  زئةة  لنفةةم   31/12/2010لغايةة    ةةريم  سلةةدتةسةةل 

 . 2017لااي  نا  
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 (10بند )

 

 مادي ومعايير الجودة الدولية: أثرقرارات ذات 
-------------------- 

 لظمة  سع س ية  وسلمحاسةتي  سلىة  سةل شةالاا س  تم تطوير ند  سنفةا   ة  سلمفى:ة   وتطةوير سع
 لتمري .تفاهم         و   سلقدس  سلمادس  

 
 

 (11بند )
 أنظمة الضبط والرقابة الداخلية على اإلفصاح المالي: 

----------------------- 
  سصةةدس  ليالةةات ساليةة   بةة   مسلةةدستت ، ويةةىيةةىم تةةدنفق سلتيالةةات سلماليةة  لت:ةةر   سةةل نتةةة سلمةةدنق

و ق سرصول  سلقا    ويىم إندس  سلمفزسليات سلقىاسي  سل نتة سدنق سلحفابات سلاالول  نوي ،س
 سلمحاستي  سلدولي  سلمىعا ف نتفاا بعد سلىأكد سل سلتيالات سلمالي  سلمادس  سل سل:ر  .

 
  وت عفة  و  سلرناب  نت  سلحفابات.تحديث ألظم  سلممتفوتر 

 

   نةل يريةق نةد  لجةا  سناةا  لجنة  سلم:ةىريات وسلمةدنق سلةدستت  تم ت عفة  و  سلرنابة  سلدستتية
لت:ةةر   وسةةدنق  ةةوستفر سلمتيعةةات بحفةةث يةةىم سلىأكةةد سةةل سةة س  تطتفةةق سرلظمةة  سلدستتيةة  لاةةذس 

 .سلقبو 

 
 

 
 (12بند )

 

 التدريب والتأهيل لموظفي الشركة:
--------------- 

o ممر فل    سلمفى:  .يىم نمة سحا رست  ستتي  سستويي  ل يماء سلم يمفل وسل 

 

o . يىم سنح بع  سلمور فل سلمىمفزيل حوس ز سا ي 
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  وت عفة  و  سلرناب  نت  سلحفابات.تحديث ألظم  سلممتفوتر 

 

   نةل يريةق نةد  لجةا  سناةا  لجنة  سلم:ةىريات وسلمةدنق سلةدستت  تم ت عفة  و  سلرنابة  سلدستتية
لت:ةةر   وسةةدنق  ةةوستفر سلمتيعةةات بحفةةث يةةىم سلىأكةةد سةةل سةة س  تطتفةةق سرلظمةة  سلدستتيةة  لاةةذس 

 .سلقبو 

 
 

 
 (12بند )

 

 التدريب والتأهيل لموظفي الشركة:
--------------- 

o ممر فل    سلمفى:  .يىم نمة سحا رست  ستتي  سستويي  ل يماء سلم يمفل وسل 

 

o . يىم سنح بع  سلمور فل سلمىمفزيل حوس ز سا ي 
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 (13بند ) 
 

 المخاطر:
 تتعرض الشركة الى مجموعة من المخاطربسبب انشطتها:

o   سقةةاير  غرسفيةة   تمةةا س سل:ةةر   ل:ةةاياا  ةة  سنةةايق سلفةةتط  سل تفةةطفني ، س  نةةد  سسةةىارس
 س سء سل:ر  . سلو   سلفياس  وسعنىبا ي ند يؤثر ستما نت 

o .  سقاير ت:غفتي  وه  لاتج  نل سعنمال سلى  تاو  لاا سل:ر 

o .  سقاير سعئىما   وتىجت     ند  سلاد   نت  و اء سلعم ء    تفديد سلىزسساتام تجاه سل:ر 

o   سقةةاير سلفةةفول  وتىمثة  ةة  بةة ء نمتيةة  سلىحبةةفة لتةةذسم سلمىرتمةة  نتةة   ةةة سةةل وشس   سلبةةح
 وسلقدسات سلعف ري .

o . سقاير سلفوح س  و و  سفى:فيات تاص  سنا ف  تفاهم    تتق و   تنا ف 

سع س   يفةةةع  سجتةةةخ سع س   سلةةة  تحافةةةق تةةةوسش  لةةةفل سلمقةةةاير وسلعائةةةد سلمىحاق،حفةةةث تاةةةو           
 سلىن فذي  با س   سوس  ها سلمالي  وسلى:غفتي     ستفة تحافق   اء  سلقدسات و انتي  سع سء.

 
 (14بند )
 ة ومخاطر االستثمار:سياس

 ع يو د .
 

 (15بند )
 السيطرة على الشركة:

ع يو ةةد أي أشةةقا  يتيعفةةفل أو سعنةةويفل  يفةةيطرو  نتةة  سل:ةةر   ببةةو   سماشةةر  أو غفةةر سماشةةر  
 سل أسام سل:ر  .%5تاص  وس  سعظم  ما  سلمفاهمفل ع يىعدى إليم  أسامام 

 
 (16بند )

 االنجازات:
----- 
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 سنفا  سلمفى:   وشرسء س از   ديد  لمقىتف سعنفا  سناا    ناس  سل:ر   لىحديث 

 

 دوالر السعر/ اسم الجهاز 
 70000 تبوير نظا  ااش 

 12100 أ از  تقطي  نت  وصدس   اربائي  

 82100 المجموع
 

 
 (17بند )

 العمليات غير المتكررة:
----------- 

 2021 حدث  ت ل سلفن  سلمالي ع يو د أي سثر سال  لعمتيات كست يتيع  غفر سىمر   
 ل:اط سل:ر   سلرئيف . مل وع تدتة  
 
 
 
 
 
 

 (18بند )
 

 األرباح والخسائر مع حقوق المساهمين وأسعار األوراق المالية:
---------------------------- 

   2020نت  سلمفاهمفل نل سن   %5تم توشي  س باح لنفم. 

 اهمفل سنذ تأسيخ سل:ر  .لم يىم توشي  أي  أسام سجالي  نت  سلمف 
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  سلفابا  فيما يت   دول يتفل سع باح وسلقفائر نل سلث ث سنوست 

 

 2021 2020 2019 سلتيا  

 1131584 315693 305541 سلمىرسكم  باح / سلقفائر سلمحاا  سر

 0 158891   158891 سر باح سلموشن  

 6381535 5408842 5252039 12-31صا   حاوح سلمتمي     

 0 0 0 صا   حاوح سرنتي  

 2.11 2 2.03 12-31سعر إغ ح سلفام    

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 (19بند )

 تحليل المركز المالي للشركة:
    سو ةو ست  شس ت سك ،2021   سو و ستاا  ة  لااية  نةا   لموس سىوسشلاسرار سلمر ز سلمال  لت:ر

 . %1.8لنفم   2021 سن   سل:ر  

  ست سلمىدسولةةة   ةةة  مو ةةةو نةةةل سل 31/12/2021 ةةة  لفةةةم  سلزيةةةا    ةةة  سلمو ةةةو ست سلمىدسولةةة   لتغةةة
  ينا . 410875 بمتتغ 31/12/2020
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 :حقوق الملكية 

لتفةةنوست صةةا   حاةةوح سلمفةةاهمفل وسع بةةاح سلمةةدو   ولفةةم  سلزيةةا    فاةةا الجدددول التددالي يبددين 
  ه  سعساس 2018 وتم سنىما  سن سلماا ل   رغرسض 2021 لغاي   2018

 2021 2020 2019 2018 سلتيا 
 1991596 1245219 1151556 1066013  باح سلمدو  سع

صةةةةةةةةةةا    بةةةةةةةةةةح 
 سل ىر 

177086 305541 315693 1131584 

سىوسةةةةةة  سلنمةةةةةةو 
 ةةةةةةةةةة  سع بةةةةةةةةةةةاح 

 سلمدو  

 8.0% 16.8% 86.83% 

صا   حاوح 
 سلمفاهمفل

5105388 5252039 5408842 6381535 

سىوسةةةةةة  سلنمةةةةةةو 
 ةةةةةةةةةةةةة  حاةةةةةةةةةةةةةوح 

 سلمفاهمفل

 2.9%  

 

5.94% 25% 

 

 2020نل سن   %24نفم  ل لزيا  أي  أ  ل (  ينا  6546908) 2120ت سل:ر      سن لتغ  سيرس س. 

   2020سل سن   نت و أ وه أ  ل  ينا   1131584حاا  سل:ر   صا    بح ب يم. 
 
 
 
 
 

 (20بند )
 التطورات والخطط المستقبلية للشركة:

----------------- 
  أ ضة سء ب: ة لر   سفىوى سلقدس  وسع سعنفا  سلمقىت  تطوير. 

  لتمةةةةور فل وتاصةةةة    ةةة  سفةةةةىوى سلقةةةةدسات سلمادسةةة  لتمةةةةري  نةةةةل يريةةةةق سلىةةةد ي  وسلىاهفةةةةة
 سلىمري .

  سلمفى:ةةة   وس ةةةرسء سلىحفةةةفنات  و ميةةة  سنفةةةا سل:ةةةم   سعلمىروليةةة   ةةة  سلمفى:ةةة   سنةةةا   تاهفةةةة
 سلمتن .سل شس  نت  
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 (21بند )
 أتعاب التدقيق:
------ 
لتمحاسةةم  وسلىةةدنفق  BDO وهةةو  سلقةةا   سلحفةةابات سةةدنق نتةة   اتاا ةة  تةةدنفق حفةةاب تعىمةةد سل:ةةر  

 سلفنوي  ( وتتتغ أتعابه سلعالمي      تفطفل BDOسمثة شر   ) لىدنفق سلحفابات وسلقدسات سلضريتي 
  تب  تدنفق  سمي .تحمة وهذه سل:ر     ينا  س  ل  6200
 

 (22بند )
 ة:ملكية أعضاء مجلس اإلدارة من األوراق الماليأ: 

----------------------- 
وهة   2020ستمي  أنضاء سجتةخ س  س   سةل سرو سح سلمالية  نةل سلفةن  سلفةابا      بفي  يو د تغففر
 كالىال  

 

عدد االسهم كما في  الجنسية  المنصب  اسم العضو
31/12/2020 

عدد االسهم كما في 
31/12/2021 

د.عبدددددددددالرحمن حمدددددددددي عبددددددددد  
 الصيفي

 70000 73497 فلسطيني دارةرئيس مجلس اال

د.محمددددد ياسددددر فددددايق سددددعيد أبددددو 
صددددعية عددددن زددددركة مركددددز العربددددي 

 لعالج وجراحة القلب

 74500 74500 فلسطيني نائب رئيس مجلس االدارة

 95818 124818 فلسطيني  عضو  د محمد امين منير عارف مصري 

حمددددي  نالسددديد احمدددد عبدددد الدددرحم
الصددديفي عدددن زدددركة محمدددد وعلدددي 

 الصيفي

 100000 100000 فلسطيني  ضوع

  يفلسطيني عضو سامي عبد الرحمن قاسم الشنار 

118692 118692 

الدددددكتورة ميسدددداء حمدددددي منصددددور 
 خلفة

 35000 35000 فلسطيني عضو

 71415 101415 فلسطيني  عضو د. عادل رضا داود الصدر

 الدكتور محمد كزيد محمد ملحس

 
 55508 52508 فلسطيني  عضو
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م رسددددمي عبددددد الددددرحيم د عبدددددالرحي
 كتانة

 51350 51350 فلسطيني عضو

المهنددددددد  امجددددددد محمددددددد أسددددددامة 
 البشتاوي 

 54000 54000 فلسطيني  عضو
 

 37784 37784 فلسطيني  عضو د. رامز محمد رامز الخياط

 

 .س  س   سجتخ  أنضاءفيطر نتفاا سل نتة أي سل ع تو د شر ات سمالحظة: 
 للشركة:ب: ملكية اإلدارة التنفيذية 

---------------- 
عدد االسهم كما  الجنسية المنصب االسم

 31/12/2020في 
عدد االسهم كما 

 31/12/2021في 
 - -  تفطفن  سلمدير سلعا   لر اتنتدسلرسشح  غفا  . 

 3497 -  تفطفن  سلمرسن  س  س ي وسلمال   سحمد نتدسلرحمل سلبي  
 - -  تفطفني   سلمدير سلمال   وس  سنذ  سلرسهيم لجا  
سجدي سحمد نتد سل ىاح 

 لباصر 
 - -  تفطفن  سلمدير س  س ي 

 - -  تفطفني   ئيخ هفئ  سلىمري   تيففر نت  سويط  سلرسهيم
غدير سحمد سساس  سحمد 

 صالح ب:ىاوي 
 - -  تفطفني  لائ  سلمدير سع س ي 

 - -  تفطفني  لائ  سلمدير سلمال   سيالا سحمد سسفل سبري 
 
 
 
  ملكية أقارب مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:ج:
 

 الجنسية  الصله  االسم  الرقم 

عدد االسهم 
-31كما في 

12-2020 

عدد االسهم 
-31كما في 

12-2021 

1 
د "محمد اسامة" محمد صالح 

 مصطفى بشتاوي
والد المهندس امجد محمد اسامة البشتاوي عضو 

 52000 52000 فلسطينية مجلس االدارة

 فاطمة رامز محمد فهمي الخياط  2
محمد اسامة البشتاوي عضو والدة المهندس امجد 

 3000 3000 فلسطينية  مجلس االدارة 
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 بكرية سالم فارس شنار 3
والدة الدكتور سامي عبدالرحمن الشنار عضو 

 12484 12484 فلسطينيه مجلس االدارة

 رنا عبدالرحمن قاسم سلهب 4
رحمن الشنار عضو شقيقة الدكتور سامي عبدال

 14565 14565 فلسطينية مجلس االدارة

 ديما عبدالرحمن قاسم شنار 5
شقيقة الدكتور سامي عبدالرحمن الشنار عضو 

 14565 14565 فلسطينية مجلس االدارة

 لبنى عبدالرحمن قاسم قادري 6
شقيقة الدكتور سامي عبدالرحمن الشنار عضو 

 14565 14565 فلسطينية مجلس االدارة

 سناء عبدالرحمن قاسم قرمان 7
شقيقة الدكتور سامي عبدالرحمن الشنار عضو 

 14565 14565 فلسطينية مجلس االدارة

 نسرين حمدي رشدي مصري 8
زوجة الدكتور محمد امين منير عارف مصري 

 30000 ----- فلسطينية عضو مجلس االدارة

9 

 
 

 تيسر عادل رضا الصدر
 

صدرعضو مجلس ابن الدكتور عادل رضا داود ال
 30000 ----- فلسطينية االدارة

 مهية حمدي منصور خلفة 10
شقيقة الدكتورة ميساء حمدي منصور خلفة عضو 

 10000 10000 ةفلسطيني مجلس االدارة

 زلفى يوسف عبدالسالم الصيفي  11
مجلس  رئيسوالدة الدكتور عبد الرحمن الصيفي 

 3500 3000 فلسطينية    االدارة

 9375 9375 فلسطينية  شقيقة الدكتور رامز الخياط عضو مجلس االدارة  مد رامز نابلسي عبير مح 12

 9375 9375 فلسطينية  اخت الدكتور رامز الخياط عضو مجلس االدارة  عال محمد رامز الخياط  13

 9375 9375 فلسطينية  اخت الدكتور رامز الخياط عضو مجلس االدارة  روال محمد رامز الخياط  14

 باسل كزيد محمد ملحس 15
شقيق الدكتور محمد كزيد ملحس عضو مجلس 

 250 250 فلسطينية االدارة

 اياد كزيد محمد ملحس 16
شقيق الدكتور محمد كزيد ملحس عضو مجلس 

 250 250 فلسطينية االدارة

71   رسمي كتانة 
عضو مجلس  كتانة معبد الرحيوالد الدكتور 

 3000 3000 فلسطينية  االدارة 

ع يو ةةد أشةقا  أو شةر ات سفةةيطر نتفاةا سةةل نتةة أنةةا   سجتةخ س  س   وس  س   سلىن فذيةة   مالحظدة:
 .2020ساا ل  س  سلفن  سلفابا  

 (23بند )
 ينا 105191    2021ت ل نا   لتغ   وست  سع س   سلىن فذي  س  سلمزسيا وسلم ا ات . 

 ممسستتششففىى    ننااببللسس    االلتتخخصصصصيي                                      
 فلسطين -نابلس                                            
 09 2341506فاكس   09 2341501هاتف                                           

___________________________________________________________________ 
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م رسددددمي عبددددد الددددرحيم د عبدددددالرحي
 كتانة

 51350 51350 فلسطيني عضو

المهنددددددد  امجددددددد محمددددددد أسددددددامة 
 البشتاوي 

 54000 54000 فلسطيني  عضو
 

 37784 37784 فلسطيني  عضو د. رامز محمد رامز الخياط

 

 .س  س   سجتخ  أنضاءفيطر نتفاا سل نتة أي سل ع تو د شر ات سمالحظة: 
 للشركة:ب: ملكية اإلدارة التنفيذية 

---------------- 
عدد االسهم كما  الجنسية المنصب االسم

 31/12/2020في 
عدد االسهم كما 

 31/12/2021في 
 - -  تفطفن  سلمدير سلعا   لر اتنتدسلرسشح  غفا  . 

 3497 -  تفطفن  سلمرسن  س  س ي وسلمال   سحمد نتدسلرحمل سلبي  
 - -  تفطفني   سلمدير سلمال   وس  سنذ  سلرسهيم لجا  
سجدي سحمد نتد سل ىاح 

 لباصر 
 - -  تفطفن  سلمدير س  س ي 

 - -  تفطفني   ئيخ هفئ  سلىمري   تيففر نت  سويط  سلرسهيم
غدير سحمد سساس  سحمد 

 صالح ب:ىاوي 
 - -  تفطفني  لائ  سلمدير سع س ي 

 - -  تفطفني  لائ  سلمدير سلمال   سيالا سحمد سسفل سبري 
 
 
 
  ملكية أقارب مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:ج:
 

 الجنسية  الصله  االسم  الرقم 

عدد االسهم 
-31كما في 

12-2020 

عدد االسهم 
-31كما في 

12-2021 

1 
د "محمد اسامة" محمد صالح 

 مصطفى بشتاوي
والد المهندس امجد محمد اسامة البشتاوي عضو 

 52000 52000 فلسطينية مجلس االدارة

 فاطمة رامز محمد فهمي الخياط  2
محمد اسامة البشتاوي عضو والدة المهندس امجد 

 3000 3000 فلسطينية  مجلس االدارة 

 ممسستتششففىى    ننااببللسس    االلتتخخصصصصيي                                      
 فلسطين -نابلس                                            
 09 2341506فاكس   09 2341501هاتف                                           

___________________________________________________________________ 

19 
 

م رسددددمي عبددددد الددددرحيم د عبدددددالرحي
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  ملكية أقارب مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:ج:
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عدد االسهم 
-31كما في 

12-2021 

1 
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 بكرية سالم فارس شنار 3
والدة الدكتور سامي عبدالرحمن الشنار عضو 

 12484 12484 فلسطينيه مجلس االدارة

 رنا عبدالرحمن قاسم سلهب 4
رحمن الشنار عضو شقيقة الدكتور سامي عبدال

 14565 14565 فلسطينية مجلس االدارة

 ديما عبدالرحمن قاسم شنار 5
شقيقة الدكتور سامي عبدالرحمن الشنار عضو 

 14565 14565 فلسطينية مجلس االدارة

 لبنى عبدالرحمن قاسم قادري 6
شقيقة الدكتور سامي عبدالرحمن الشنار عضو 

 14565 14565 فلسطينية مجلس االدارة

 سناء عبدالرحمن قاسم قرمان 7
شقيقة الدكتور سامي عبدالرحمن الشنار عضو 

 14565 14565 فلسطينية مجلس االدارة

 نسرين حمدي رشدي مصري 8
زوجة الدكتور محمد امين منير عارف مصري 

 30000 ----- فلسطينية عضو مجلس االدارة

9 

 
 

 تيسر عادل رضا الصدر
 

صدرعضو مجلس ابن الدكتور عادل رضا داود ال
 30000 ----- فلسطينية االدارة

 مهية حمدي منصور خلفة 10
شقيقة الدكتورة ميساء حمدي منصور خلفة عضو 

 10000 10000 ةفلسطيني مجلس االدارة

 زلفى يوسف عبدالسالم الصيفي  11
مجلس  رئيسوالدة الدكتور عبد الرحمن الصيفي 

 3500 3000 فلسطينية    االدارة

 9375 9375 فلسطينية  شقيقة الدكتور رامز الخياط عضو مجلس االدارة  مد رامز نابلسي عبير مح 12

 9375 9375 فلسطينية  اخت الدكتور رامز الخياط عضو مجلس االدارة  عال محمد رامز الخياط  13

 9375 9375 فلسطينية  اخت الدكتور رامز الخياط عضو مجلس االدارة  روال محمد رامز الخياط  14

 باسل كزيد محمد ملحس 15
شقيق الدكتور محمد كزيد ملحس عضو مجلس 

 250 250 فلسطينية االدارة

 اياد كزيد محمد ملحس 16
شقيق الدكتور محمد كزيد ملحس عضو مجلس 

 250 250 فلسطينية االدارة

71   رسمي كتانة 
عضو مجلس  كتانة معبد الرحيوالد الدكتور 

 3000 3000 فلسطينية  االدارة 

ع يو ةةد أشةقا  أو شةر ات سفةةيطر نتفاةا سةةل نتةة أنةةا   سجتةخ س  س   وس  س   سلىن فذيةة   مالحظدة:
 .2020ساا ل  س  سلفن  سلفابا  

 (23بند )
 ينا 105191    2021ت ل نا   لتغ   وست  سع س   سلىن فذي  س  سلمزسيا وسلم ا ات . 

 ممسستتششففىى    ننااببللسس    االلتتخخصصصصيي                                      
 فلسطين -نابلس                                            
 09 2341506فاكس   09 2341501هاتف                                           
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  أي سزسيةا نفنية  يىمىة  لاةةا  أوتا  ية   أو ل اةات سة ر  ستتية  أو س ا ةتت أوسزسيةا  أية د  ةع يو
 .س  س  سجتخ أنضاء 

  أي سزسيةا نفنية  يىمىة  لاةةا  أوتا  ية   أول اةات سة ر  ستتية   أو س ا ةتت أوسزسيةا  أية د  ةع يو
 سلىن فذي  باسىثناء  وستتام  ا . س  س   أنضاء

   س  س   سلىن فذي  سثة  ع يو د أي  س ا تت غفر سماشر  يىمى  لاا أنضاء سجتخ س  س   وسور
 سلاروض وسلضمالات.

   سلتدعت ه  يما   نل ن وست نائتي  بمادس  تمف   لالفر لتولد سلوسحد ون:ر   لالفر لتزو. 
 

 
 (24بند )

 عقود وصفقات ألطراف ذوي صله:
ع يو د أي  ناو  أو س:ا ي  أو س تمايات ناةدتاا سل:ةر   سة  أي أشةقا  سنىمةا يفل أو يتيعفةفل سة  
أي سل سل:ر ات سلىابع  أو سلحتي   أو سل: يا  أو س   ئيخ سجتخ س  س   أو أنضاء سجتخ س  س   أو 

 سور فل    سل:ر  .  أي سلمدير سلعا  أو
 

 (25بند )
 القانونية والقضايا: اإلجراءات

o هنةةةاع بعةةة  سلاضةةةايا سلىةةة  ناسةةة  سل:ةةةر   لر عاةةةا  ةةةد بعةةة  سلمىقت ةةةفل نةةةل تفةةةديد تمةةةاليف 
لاةا تةةأثفر بةةا  هةذه سلاضةةايا  أ  لةة ، نتمةا ينةا   190000   هةةذه سلاضةايا بحةةدو ن  اةم وإليمة

 سلمال .نت  و   سل:ر    بفي 

o   لةم تارهةا أي  بع  سلاضايا سلعمالي  وبع  سلاضايا  د سلمفى:ة   بفةت  ستطةاء يتية و و
 .لجن  يتي  سل وشس   سلبح 

 

 (26بند )
 االلتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات:

----------------------- 
  تتىةز  سل:ةةر   بةالاوسلفل وسرلظمةة  سلبةا    نةةل هفئة  سةةوح  أس سلمةال وسةةوح  تفةطفل لةة و سح

تحىا  إل  ت ففر ويىم ستذ سوس ا  هفئ  سوح  أس سلمال  سي  سعتوس نل سلمالي  ويىم س يضاح 
وسةةل ثةةم  فئةة  سلعاسةة لتا هوسلفةةوح سلمةةال  لمفةةو   سلمفزسليةة  سلقىاسيةة  وسلىاريةةر سلفةةنوي نتفةةة ل:ةةر 

 .سلحبول نت  تبريح ل:ر سلىارير سلفنوي 
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 سلمال .نت  و   سل:ر    بفي 

o   لةم تارهةا أي  بع  سلاضايا سلعمالي  وبع  سلاضايا  د سلمفى:ة   بفةت  ستطةاء يتية و و
 .لجن  يتي  سل وشس   سلبح 

 

 (26بند )
 االلتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات:

----------------------- 
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وسةةل ثةةم  فئةة  سلعاسةة لتا هوسلفةةوح سلمةةال  لمفةةو   سلمفزسليةة  سلقىاسيةة  وسلىاريةةر سلفةةنوي نتفةةة ل:ةةر 
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  يتىز   ئيخ وسنضاء سجتخ سع س   سلىن فذي  لت:ر   لتذل  ةة سلجاةو  سلمم نة  لىحافةق سبةالح
 لعمتام.سل:ر   و و  تحافق سبالح سو سن ع  شقبي  سل ت ل س سئام 

 

 لم اء  وسلفمع  وسلقتةر  سلمانية  ت تا    لت:ر   سمل تىو ر فيه سالاد تم تعففل سدنق حفاب، 
وكل  ل لىزس  باوسند سلحو م  سلى  تاىض  س  ي ةو  لتمةدنق تتةر  و  ةاء  ونةد ست سىناسةم  سة  

هةةذس سلمةةدنق سفةةاهم سو حجةةم ويتيعةة  ل:ةةاط سل:ةةر   وسةةل تىعاسةةة سعاةةم ونةةد  سنفنةةا س  عي ةةو  
 سمل لديه سبتح  سماشر  سو غفر سماشر     سنمال سلمفى:   .

 

 سةوسء  ة  سلنةوسح   لغايةات سلىةرتيصسىطتمات وشس   سلبةح  حر  سل:ر    سئما نت  تحافق ت
سعلىةزس  سلىةا  بةالاوسلفل وسلت غةات سلبةا    نةل هفئة  سةوح  مةا ترسنة  سل:ةر    وسع س ي س سل ني 

 سل:ر ات. سس سلمال وبو ص   تفطفل وسرسن  

 
 سلربة  سةنوي  وسلحفةةابات سنةدس  سلمفزسليةةات  تتىةز  سل:ةر   لىطتفةةق سعةايفر سلمحاسةم  سلدوليةة  ننةد

 .سلقىاسي 

 
  سل:ةةر   بةةا رسء سنمةةال سلىةةدنفق سلةةدستت  لما ةة  سنمالاةةا وكلةة  لتىاكةةد سةةل تطتفةةق سياسةةات  تتىةةز

 وغفرها.سع س   لنوسح  سلىفعفر وسليات سلبرف وسل:رسء 

 
  سةةوح  سس سلمةةال  تتىةةز  سل:ةةر   بعاةةد س ىمةةاع لتافئةة  سلعاسةة  لت:ةةر    ةةة نةةا  ويةةىم سلةة   هفئةة

وبو صةة   تفةةطفل بمونةةد سع ىمةةاع حفةةث يمةةا س سنضةةاء سلافئةة  حااةةم  ةة  سعلىقةةا  وسع عء 
 .با سئام    سنان:  سلتيالات سلقىاسي  لت:ر   حفث يىمىعو   ميعا لن خ سلحاوح 

 

   تتىةةز  سل:ةةر   بعاةةد س ىمانةةات شةةاري  لمجتةةخ س س   سل:ةةر   حفةةث يةةىم سنةة   سلافئةة  وبو صةة
ويىم سل غام نل سعسو  سلى  سفىم سنان:ىاا    سلجتف  ع:ر  أيا  بتة سوند سلجتف   تفطفل ن

   سع س  .ويىم سن سام    سلفو  سلىال  لنىائج  تف  سجتخ 
 

 (27بند )
 نشاطات التداول على سهم الشركة:
-------------------- 

o سلرسةةمي  سلةةوس    سةةل  س حبةةائي ونةةد  الةة   2008سل:ةةر    ةة  شةةار حزيةةرس / أسةةامتةةدسول  ألةةد
 سلمالي  نت  سلنحو سلىال   ل و سحسوح  تفطفل 
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 وغفرها.سع س   لنوسح  سلىفعفر وسليات سلبرف وسل:رسء 

 
  سةةوح  سس سلمةةال  تتىةةز  سل:ةةر   بعاةةد س ىمةةاع لتافئةة  سلعاسةة  لت:ةةر    ةةة نةةا  ويةةىم سلةة   هفئةة

وبو صةة   تفةةطفل بمونةةد سع ىمةةاع حفةةث يمةةا س سنضةةاء سلافئةة  حااةةم  ةة  سعلىقةةا  وسع عء 
 .با سئام    سنان:  سلتيالات سلقىاسي  لت:ر   حفث يىمىعو   ميعا لن خ سلحاوح 

 

   تتىةةز  سل:ةةر   بعاةةد س ىمانةةات شةةاري  لمجتةةخ س س   سل:ةةر   حفةةث يةةىم سنةة   سلافئةة  وبو صةة
ويىم سل غام نل سعسو  سلى  سفىم سنان:ىاا    سلجتف  ع:ر  أيا  بتة سوند سلجتف   تفطفل ن

   سع س  .ويىم سن سام    سلفو  سلىال  لنىائج  تف  سجتخ 
 

 (27بند )
 نشاطات التداول على سهم الشركة:
-------------------- 

o سلرسةةمي  سلةةوس    سةةل  س حبةةائي ونةةد  الةة   2008سل:ةةر    ةة  شةةار حزيةةرس / أسةةامتةةدسول  ألةةد
 سلمالي  نت  سلنحو سلىال   ل و سحسوح  تفطفل 
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 2020القيمة/ البيان 
 

 2021القيمة/
 

 92307 93022 ند  سرسام سلمىدسول  
 280080 263222 إليم  سرسام سلمىدسول  بالدوع 

 12 11 ند  سلب اات سلمنعاد 
 %2.9 %2.93 سعدل  و س  سلفام

 11 8 تدسول  فاا سام سل:ر  ند  سلجتفات سلى  
 2.11 2 سعر س غ ح 

 2.2 2.1 أنت  سعر تدسول
 2.01 1.92 أ ل  سعر تدسول

 

o سفاهما. 198 ند  سلمفاهمفل 

o   و   رة  2022تأسة سل:ر   أ  ي و  سلىدسول نت  أساماا ب: ة أ ضة ت ل سلفن  سلاا س
 اع سلفياسي .سسىارس  سلنظا  سعسىثما ي     تفطفل وسسىارس  سرو 

o     لتةغ    31/12/2021 ة   ينا  وسعر سعغة ح  2.00لتغ  31/12/2020سعر سعغ ح
 .%5.50حفث لتغ  لفم  سلىغففر  ينا   2.11

 
 (28بند )

 مساهة الشركة في خدمة المجتمع المحلي:
o  تسدداهم الشددركة فددي خدمددة ذوي االحتياجددات الخاصددة مددن خددالل تددوفير كافددة وسددائل الدددعم

 .والتأهيل

o   تساهم الشركة في توفير الوسائل التعليمية والتدريبية الالزمة لطدالب الجامعدات فدي مختلد
 اقسام المستشفى.

o  تسدداهم الشددركة فددي خدمددة المجتمددع عددن طريددق مسدداعدة بعددا الطلبددة باكمددال دراسددتهم
 الجامعية.

 
 (29بند )

 مساهمة الشركة في حماية البيئة:
وسحي  ت ل سعهىما  بالنظا   سلعاس  لجمي  سرس ق سلمفى:   ساهم  سلمفى:      حماي  سلتفئ  سل 

 .سلمفى:  
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 (30بند )
 البحث والتطوير:

يفةةع  سجتةةخ سع س   ببةةو    و يةة   ةة  تافةةيم وتحةةديث سلمو ةةو ست وسلقةةدسات سلع  يةة  وس ىىةةاح سنفةةا  
 وتقببات  ديد .

 
 
 
 
 

 (31بند )
 زكل والية إيصال المعلومات للمساهمين:

o سل ت ل ل:ر سلىارير سلفنوي أثناء  سل:ر   أو اعنل  ا    سعتوسات لتمفاهمفل يىم إيبال
س ىمةاع سلافئة  سلعاسةة   ةذل  تاةةو  سل:ةر   لن:ةةر سلىاريةر سلفةنوي  ةة  نانة  سلمفى:ةة   سةل س ةةة 

 سي ع سلمفاهمفل وسلجماو  نتيه.
o   أتةةةةرى سعتوسةةةات  إي حبةةةول نتةةة وكلةةة  لت سل:ةةةةر  سونةةة  يم ةةةل لتمفةةةاهمفل سعيةةة ع نتةةة 

pal.ps-www.nsh . 

o   س ىماع سلافئ  سلعاس 

وكلة  لمنان:ةة   2022/سةل شةار سكس لثةةال  س سلنبةف ة  فئة  سلعاسةة  س ىماناةا سةل سلمىونة  أ  تعاةد سلا
 سلىارير سلفنوي وسلتيالات سلمالي  سلفنوي . 

 
 ( 32بند )

 ختامية :االختالفات بين البيانات االولية وال
 .  ال يوجد اختالف في البيانات المالية األولية والنهائية

 (33بند )
 بتداريخد عقد يلدذالعدادي ا امة في اجتماعهداالهيئة العالمسائل التي احيلت للتصويت عليها من قبل 

25/03/2021: 

   س سنىما(  شر  دنق حفابات نالول BDO  لتمحاسم  وسلىدنفق وسلقدسات سلضريتي.) 

  2020سء كس  سجتخ سع س   نل سلفن  سلمالي  تم سلر. 

 .  تم سنرس  تارير سجتخ سع س 

   2020نل سلفن  سلمالي   %10سنرس  توشي  س باح لنفم. 
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 المؤزرات المالية                                          
 

 2021 2020 النسبة المالية
 %78 %72 ال  سلربحإ م

 %17 %6 سلربح صا  
 1.48 1.32 لفم  سلىدسول

 %39 %44 لفم  سلمبا يف سلى:غفتي 

لفةةةم  سلمبةةةةا يف سع س يةةة  وسلعموسيةةةة  سلةةةة   سس 
 سلمال سلعاسة

17% 17% 

 %18 لفم  سلمقزو  سل   أس سلمال سلعاسة

 
15% 

 2.26 07..3 لفم  سلذسم سلمدين  إل   أس سلمال سلعاسة
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 شركة مركـز نابلـس الجراحــي التخصصي 
 المساهمة العامة المحدودة / نابلس 
Nablus Specialty Hospital 

Public Shareholding Company 
Nablus – Palestine 

 رقم التسجيل 
Vat No. 

562600551 

   31/12/2021الميزانية العمومية كما فـي 

Balance Sheet as of 31/12/2021 
 

 البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات 
The Financial Statements and Independent Auditor 

Report as of 31/12/2021 
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 الفهرس 

 المالية البيانات  -1

 Statement (A) ...................................................................................................... 4بيان )أ( 

 Statement (B ................................................................................................... 5 بيان ) ب (

 Statement (C) ............................................................................................... 6     بيان ) ج (

 Statement (D) ................................................................................................. 7     بيان )د(

 Statement (E) .................................................................................................. 8    بيان )ه( 

 9 ..................................... ( 14-1من ) 2021 كانون 31إيضاحات حول البيانات المالية للفترة المنتهية في 
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 المساهمة العامة المحدودة   شركة مركـز نابلـس الجراحــي التخصصي حضرات السادة
 فلسطين  -  نابلس

 

 الحسابات المستقل تقرير مدقق 

 الرأي  

  المساهمة العامة المحدودة   شركة مركـز نابلـس الجراحــي التخصصي  لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة   
 االنشطة وقائمةقائمة  و  2021  كانون أول  31كما في  المركز المالي  قائمة  من   والتي تتكونفلسطين    -نابلس

وملخص    ،2021  كانون أول  31في    المالية المنتهية  للفترة التدفقات النقدية    التغير في حقوق المساهمين وقائمة
 اخرى. وايضاحات تفسيرية  عن السياسات المحاسبية الهامة

كما     المركز المالي للشركة المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية  تبرأينا ان البيانا
وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التدقيق    2021  كانون أول  31هي في  
 لية.االم التقارير دلإلعدا الدولية 

للمعايير الدولية للتقارير   المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا  المالية،  إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد البيانات 
من أخطاء جوهرية،    مالية خاليةتعتبرها اإلدارة ضرورية لتمكنها من إعداد بيانات    الداخلية التي  وعن الرقابة

 أو عن خطأ. احتيالسواء كانت ناشئة عن 

واإلفصاح عندما ينطبق    االستمرارعلى    الشركةعن تقييم قدرة    مسؤولة  تكون اإلدارة انات المالية،  عند إعداد البي
 الشركة  لم تنوي اإلدارة تصفية  المحاسبي، ما  االستمراريةواستخدام أساس    باالستمراريةأمور تتعلق    عنذلك  

 ذلك.   واقعيا غيرأو ال يوجد بديال   اأو إيقاف أعماله

  القوائم المالية. اعداد عن اإلشراف على عملية  ةالمسؤول االدارة هي ان 

 

 مسؤولية المدقق حول تدقيق البيانات المالية  

إن أهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من األخطاء الجوهرية،     
 الفني. إصدار تقريرنا والذي يتضمن رأيناأو خطأ، و احتيالسواًء كانت ناشئة عن 

ً ولكنه ليس ضماناعطاء درجة عالية من الثقة ،التأكيد المعقول هو  ان   ي تم القيام به وفقا للمعايير  بأن التدقيق الذ  ا
الخطأ، وتعتبر    أو  االحتيالالدولية للتدقيق سيكتشف دائما أي خطأ جوهري . إن االخطاء يمكن أن تنشأ من  

المتخذة من    االقتصاديةأن تؤثر بشكل معقول على القرارات    ممكنوبالمجمل    بشكل فردي أو  جوهرية إذا كانت
 قبل المستخدمين على أساس هذه البيانات المالية.  
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كجزء من عملية التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، نقوم بممارسة اإلجتهاد المهني والمحافظة على تطبيق مبدأ الشك  
 المهني خالل التدقيق، باإلضافة الى:

البيانات   • المالية، سواًء كانت ناشئة عن إحتيال أو خطأ، وكذلك تصميم تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في 
وتنفيذ إجراءات تدقيق مستجيبة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة لتوفر أساساً لرأينا. إن خطر 

قد يشتمل على   عدم اكتشاف اإلخطاء الجوهرية الناتجة عن إحتيال أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، حيث أن اإلحتيال
 التواطؤ ، التزوير ، الحذف المتعمد ، سوء التمثيل أو تجاوز للرقابة الداخلية. 

الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، وليس  •
 لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية في الجمعية.

 
ئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات ذات العالقة المعدة من قبل  تقييم مال •

 اإلدارة.
 

اإلستنتاج حول مالئمة استخدام اإلدارة ألساس االستمرارية المحاسبي وبناءاً على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها،  •
تيقن جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكاً جوهريا حول قدرة الجمعية فيما إذا كان هنالك وجود لعدم  

على اإلستمرار كمنشأة مستمرة. إذا استنتجنا عدم وجود تيقن جوهري، فإننا مطالبون  أن نلفت اإلنتباه في تقرير تدقيقنا  
المعلومات غير مالئم،  فسنقوم بتعديل رأينا.    إلى اإليضاحات ذات العالقة في البيانات المالية، وإذا كان اإلفصاح عن هذه

إن استنتاجاتنا تعتمد على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير تدقيقنا. ومع ذلك، فإنه من الممكن أن 
 الجمعية على اإلستمرار كمنشأة مستمرة.  تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في توقف

 
والشكل    • العام  العرض  تمثل  تقييم  المالية  البيانات  كانت  إذا  وفيما  اإلفصاحات  فيها  بما  المالية  للبيانات  والمحتوى 

 المعامالت واألحداث بشكل يحقق العرض العادل. 

 

 بي دي او للمحاسبة والتدقيق والخدمات الضريبية
 نبيل محمود زيدان                                    

                   مدقق حسابات قانوني              
   110/2005رخصة رقم 

2022مارس  30  
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 31/12/2021الميزانية العمومية كما فـي 

 
Statement of financial position for the period ended 31 December 2021 

 
 Statement (A)أ( بيان )

 
All amounts expressed in Jordanian Dinar 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
The accompanying notes are an integral part of this statement 

                 البيان اإليضاحات المرفقة جزء ال يتجزأ من هذا
 

31/12/202131/12/2020Descriptionااليضاحالبيـــان

Assetsالموجـودات
Current Assetsالمتداولة الموجودات

Cash and cash equivalents 1,882,632            1,887,920            البنوك ولدى الصندوق في النقد
Checks under collection 129,969               67,401                 التحصيل برسم شيكات
Accounts receivables 10,446,298          10,560,475          بالصافي  مدينة ذمم

 599,372               686,720               المدة اخر طبية ومستلزمات أدوية
 Medicine and medical supplies at the
end of period

Income Tax advances 911,792               1,165,606            الدخل ضريبة سلفيات

Other Current assets 23,615                 36,431                 أخرى متداولة موجودات

Total Current assets 13,993,678          14,404,553          المتداولة الموجودات مجموع
Non-current assetsالثابتة الموجودات

Property and equipment 7,628,253            7,765,174            ومعدات وأجهزة ممتلكات

Less: The accumulated depreciation (4,505,175)         (4,745,954)          1المتراكم االستهالك ينزل

Total Non-current assets 3,123,078            3,019,220            الثابتة الموجودات صافي

Total assets 17,116,756          17,423,773          الموجودات مجموع
EQUITY AND LIABILITIESالملكية وحقوق المطلوبات

Current liabilitiesمتداولة مطلوبات
Credit banks and Post-dated checks 1,625,277              -                        صادرة وشيكات دائنة بنوك

Accounts Payable 8,197,444            8,854,439            دائنة وأرصدة ذمم
Other Current liabilities 250,064               154,788               أخرى متداولة مطلوبات
Income tax provision 514,364               729,510               الدخل ضريبة مخصص

Total Current Liabilities 10,587,149          9,738,737            المتداولة المطلوبات مجموع
Non- Current Liabilitiesمتداولة غير مطلوبات

Provision end of service pay 1,120,765            1,303,501            الخدمة نهاية تعويض مخصص
Total Non-current liabilities 1,120,765            1,303,501            المطلوبات مجموع

EQUITY AND LIABILITIESوالمطلوبات الملكية حقوق
Paid-in capital 3,177,813            3,177,813            المدفوع المال رأس

Shares premium 117,976               117,976               إصدار عالوة
Legal Reserve 477,762               590,920               إجباري احتياطي
Voluntary Reserve 390,072               503,230               اختياري احتياطي

Retained Earnings 1,245,219            1,991,596             أرباح(  خسائر) مرحلة
Total equity 5,408,842            6,381,535            الملكية حقوق صافي

Total equity and liabilities  17,116,756          17,423,773          والمطلوبات الملكية حقوق مجموع
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 31/12/2021 قائمة  الدخل كما في
 

Income Statement for the period ended 31 December 2021 
 

 Statement (B بيان ) ب (
 

All amounts expressed in Jordanian Dinar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

The accompanying notes are an integral part of this statement 
                 البيان اإليضاحات المرفقة جزء ال يتجزأ من هذا

             

  

 

 

31/12/202131/12/2020Descriptionاإليضاحالبيـــان

Revenues 5,284,919    6,546,908     2اإليرادات
Less-Cost of services(1,493,518) (1,448,499)   3 ينزل/ اإليرادات تكلفة

Gross income 3,791,401    5,098,409     الربح  اجمالي
Less - Expenses ينزل/ المصاريف

Operating costs and expenses 2,318,691    2,566,898     4التشغيلية المصاريف
General and administrative expenses 892,376       1,114,086     5والعمومية اإلدارية المصاريف

Depreciation 242,374       241,121        االصول  استهالكات

 معدومة ديون مخصص(  ائتمانية خسائر
 75,569           -                  متوقعة)

(Provision)/recovery for impairment of 
trade receivables

ا لفحص جاهزة بيوت بيع خسارة  loss from houses sales for COVID-19   -                553               الكورون
Currency differences(154,639)    (170,979)      عملة فرق

Total expenses 3,374,371    3,751,679     المصاريف مجموع
Income (loss) before income tax 417,030       1,346,730      الربح صافي(  الخسارة) الضريبة قبل

Income tax(101,338)    (215,146)      الدخل ضريبة مخصص

 Net income(loss) for the period after 315,692       1,131,584      ربح صافي(  خسارة) العمليات من السنة
tax

Basic and diluted earnings per share 0.10                         0.35 ربح من للسهم والمخفضة األساسية الحصة
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  31/12/2021في  بيان الدخل الشامل كما

Statement of Comprehensive income for period ended 31 December 2021 
 

 Statement (C)     بيان ) ج (

ALL amounts expressed in Jordanian Dinar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
The accompanying notes are an integral part of this statement 

                 البيان اإليضاحات المرفقة جزء ال يتجزأ من هذا
             

        
 

 
 

  

31/12/202131/12/2020Description اإليضاحالبيـــان

Net Income(loss) for the year 315,693        1,131,584     ربح صافي(  خسارة) السنة
 Other comprehensive income   -                    -                 األخرى الشامل الدخل بنود في التغير

 االرباح( الخسائر)  والقابلة المتراكم
 315,693        1,131,584    للتوزيع

 Total comprehensive income 
 (loss)
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 31/12/2021 كما فيبيان التغيرات في حقوق المساهمين 

Statement of change in equity period ended 31 December 2021 
 

 Statement (D)     )د(بيان 

ALL amounts expressed in Jordanian Dinar 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

The accompanying notes are an integral part of this statement 
                 البيان اإليضاحات المرفقة جزء ال يتجزأ من هذا

             

        
 
 
 
 
 
 

األرباح
( خسائر)  عالوة المال رأس
مرحلةاإلصدارالمدفوع

Balance at 1 January 2021 5,408,842     1,245,219   390,072   477,762    117,976    3,177,813  في كما الرصيد1/1/2021

Net Profit 1,131,584     1,131,584    ارباح( خسائر)
Dividends(158,891)     (158,891)   موزعة ارباح

Legal Reserve(113,158)      اجباري احتياطي
Voluntary Reserve(113,158)      اختياري احتياطي

Balance at 31 December 2021 6,381,535     1,991,596   390,072   477,762    117,976    3,177,813   في كما الرصيد31/12/2021

Balance at 01 January 2020 5,252,039     1,151,556   358,502   446,192    117,976    3,177,813  في كما الرصيد1/1/2020

Net Profit 315,693        315,693       ارباح( خسائر)
Dividends(158,890)     (158,890)      موزعة ارباح

Legal Reserve   -                (31,570)          31,570         اجباري احتياطي
Voluntary Reserve   -                (31,570)          31,570       اختياري احتياطي

Balance at 31 December 2020 5,408,842     1,245,219   390,072   477,762    117,976    3,177,813  في كما الرصيد31/12/2020

 حقوق مجموع
Descriptionالمساهمين البيــــان

االحتياطيات    
احتياطي    احتياطي
اختياري     اجباري
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13/12/1202كما في  بيان التدفقات النقدية  

Statement of cash flow for period ended 31 December 2021 

 
 Statement (E)    ه( بيان )

All amounts expressed in Jordanian Dinar  
                                     

 

 
 
 

 
 
 

The accompanying notes are an integral part of this statement 
                 البيان اإليضاحات المرفقة جزء ال يتجزأ من هذا

             

31/12/202131/12/2020البيــــان

التشغيل أنشطة
 417,030           1,346,730         ربح(  خسارة) الضريبة قبل السنة

تعديالت
 242,374           241,121           واطفاءات استهالك

 75,569               -                    فيها مشكوك ديون مخصص
Losses from assets sales   -                    553                  اصول بيع خسارة

Employee leave allowance 24,219               -                    السنوية االجازات مخصص

 143,051           279,988           الخدمة صرف تعويض مخصص
        1,868,392           902,243 

:Change in Working capitalالعامل المال رأس في التغير
 58,952            (114,177)         بالصافي المدينة الذمم

(79,848)          (87,348)           المدة أخر بضاعة
Income Tax Advance   -                   (253,814)         الدخل ضريبة سلف

   -                    307,864           الواردة الشيكات صندوق
Checks under collection(18,177)           62,567             التحصيل برسم شيكات

Other current assets(132,524)        (12,816)           أخرى متداولة موجودات
Accounts Payable 201,823          (824,250)         الدائنة واألرصدة الدائنة الذمم

Accrued Expenses 98,706            (95,276)           أخرى متداولة مطلوبات

Other current liabilities   -                   (97,252)           مدفوع صرف تعويض

Net cash used in operating activities 1,031,175        753,890           التشغيل أنشطة في المستخدم النقد صافي

 Investing activitiesاالستثمار أنشطة
Purchases of property and equipment(257,054)        (141,008)         الثابتة الموجودات مشتريات

Assets' sales   -                    3,192               اصول مبيعات
Net cash used in investing activities(257,054)        (137,816)         االستثمار أنشطة في المستخدم النقد صافي

Financing activitiesالتمويل أنشطة
Credit banks and postdated checks 1,168,795       (144,032)         دائنة بنوك

Dividends(158,890)        (158,891)         موزعة ارباح

Net cash used in Financing activities 1,009,905       (302,923)         التمويل أنشطة في المستخدم النقد صافي

 Net increase/(decrease) in cash on hand 1,784,026        313,151            الزيادة(  النقص) المعادل والنقد النقد في
and at banks

 98,606             247,888           الفترة أول المعادل والنقد النقد
Cash and cash equivalents-beginning of the 
year

Cash and cash equivalents-end of the year 1,882,632        561,039            الفترة أخر المعادل والنقد النقد

Doubtful debt allowance

Ending Inventory

Description

Operating activities
Net income
Adjustments for:
Depreciation

Accounts Receivables

end of service pay
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 ( 14-1) منحول البيانات المالية للفترة المنتهية في   ضاحات
  

 الشركة ونشاطها: -1 
 

مراقب الشركات/   عامة لدى/ نابلس شركة مساهمة      شركة مركز نابلس الجراحي التخصصي المساهمة العامةسجلت  
 (.562600551تحت رقم ) 1/6/1996رام هللا بتاريخ 

واحد   دينار أردنيبها بالكامل بقيمة اسمية    باالكتتا" مليون سهم وتم  2,000,000يتألف رأسمال الشركة المصرح به من "
% أضيفت على قيمة  السهم االسمية  عالوة إصدار، وتم زيادة رأسمال الشركة بقيمة ثمانمائة  10للسهم وبعالوة إصدار  

% من قيمة السهم  تضاف على  قيمة السهم وتسجل  10هم  بعالوة اصدار   ألف سهم بقيمة اسمية دينار اردني واحد للس
( سهم. وبذلك يصبح رأس المال  800,000( سهم بدل من (200,000كعالوة اصدار، وقد تم تعديل الزيادة الجديدة لتصبح )

قرار باجتماع  الهيئة ( دينار وقد تم اخذ  3,177,813( دينار، ورأس المال المدفوع  )3,200,000الشركة  المصرح به )
( سهم وهي اسهم  غير مكتتب بها أصالً, وقد تمت  22187العامة  الغير عادي على تنزيل رأس المال المصرح به بقيمة )

الموافقة من قبل الهيئة العامة بحضور مراقب الشركات  على تنزيل رأس المال المصرح به ليعادل  رأس المال المدفوع 
 ع مطابق لرأس المال المصرح به.ويصبح رأس المال المدفو

 2021كانون أول  31( موظفا كما في 200بلغ عدد موظفي الشركة )

المشفى   المختلفة ويشمل  بالعمليات  الصحية والعالجية والقيام  الخدمات  الشركة )مستشفى خاص( في تقديم  يتركز نشاط 
الدة، الجراحة العامة، قسم القلب، قسم العناية المكثفة  الطوارئ، والعيادات الخارجية، الصيدلية، قسم المختبر واالشعة، الو

 " سريرا.56ويحتوي المستشفى على "

 السياسات المحاسبية الرئيسية: -2

 أسس اعداد القوائم المالية: 

 مجلس معايير المحاسبة الدولية.  الصادرة عنوفقا لمعايير التقارير المالية الدولية   للشركةالقوائم المالية   تم اعداد -أ

الدينار األردني، وقد تم اعداد   الشيقل  تمثل عملة  -ب المالية بعملة  القوائم  اإلسرائيلي عملة األساس للشركة ويتم اظهار 
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( للمؤجرين بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم  ( لم يتغير الى حد كبير  16ان االعتراف بعقود االيجار 
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(. وبالتالي، لم يؤثر  17ام مبادئ مماثلة لتلك المستخدمة في معيار المحاسبة الدولي رقم )تشغيلية او تمويلية باستخد
   ( على عقود االيجار التي تكون فيها الشركة هي المؤجر.16تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ) 

 لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذا على القوائم المالية للشركة. 

 عدم التأكد حول معالجة ضريبة الدخل: -تفسيرات التقارير المالية الدولية( لجنة 23تفسير رقم )

يوضح هذا التفسير المعالجة المحاسبية لضريبة الدخل عند وجود درجة من عدم التأكد فيما يتعلق بالضريبة     
وم غير (. ال ينطبق التفسير على الضرائب والرس12والتي تؤثر على تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم )

( وال تتضمن متطلبات خاصة للرسوم والغرامات بالمعالجات  12المتضمنة في نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم )
الضريبية الغير مؤكدة. يجب على المنشأة تحديد ما اذا كان يجب اعتبار كل معالجة ضريبية غير مؤكدة على حدى 

 او اعتبارها مع معالجات ضريبية أخرى. 

 . ر عن تطبيق هذا على القوائم المالية للشركةلم ينتج أي اث

 األدوات المالية:  -(9معيار التقارير المالية الدولي رقم ) -

( األدوات المالية: االعتراف  39( بدال من معيار المحاسبة الدولي رقم )9حل معيار التقارير المالية الدولي رقم )  
من   اعتبارا  الثاني    1والقياس  التصنيف   الجوانب لجميع  2018كانون  المالية:  باألدوات  المتعلقة  الثالثة  المحاسبية 

 والقياس والتدني ومحاسبة التحوط.

ولم يتم تعديل األرصدة االفتتاحية، استبدل    2019اف بأثر تطبيق المعيار في البيانات المالية لسنة  االعتر 
األدوات المالية، نموذج الخسارة االئتمانية المتكبدة وفقا لمعيار المحاسبة    –(  9معيار التقارير المالية الدولي )

( رقم  والقيا39الدولي  االعتراف  المالية:  األدوات  وتسجيل  (،  االعتراف  آللية  شامال  نموذجا  وتضمن  س، 
 . محاسبة التحوط، ومتطلبات التصنيف والقياس وأطرالخسائر االئتمانية المتوقعة 

 التصنيف والقياس: 

لم ينتج تأثير جوهري على المركز المالي او حقوق الملكية نتيجة تطبيق متطلبات التصنيف والقياس لمعيار التقارير 
 (. 9رقم )المالية الدولي 

بتحليل   الشركة  قامت  الدين.  بدفعات اصل  تتمثل  التعاقدية،  النقدية  التدفقات  لتحصيل  بها  المتحفظ  المدينة  الذمم  ان 
خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألدوات المالية وتوصلت الى انها تتفق مع مواصفات قياس الكلفة المطفأة وفقا  

 (، ولذلك فإنه ال يتطلب إعادة تصنيف هذه األدوات المالية.9) لمعيار التقارير المالية الدولي رقم

 التدني في القيمة: 

األدوات المالية تغيير المعالجة المحاسبية لتدني قيمة الموجودات   -(9نتج عن تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم )
الخسائ نموذج  من  المحاسبية  المعالجة  استبدال  خالل  من  للشركة  الخسائر  المالية  نموذج  الى  المتكبدة  االئتمانية  ر 

 االئتمانية المتوقعة. 
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على جميع أدوات   متوقعة( من الشركة تسجيل مخصص خسائر ائتمانية 9يتطلب معيار التقارير المالية الدولي رقم )
 الدين بالكلفة المطفأة.

 

 : والتقديراتاألسس  .4

تؤثر في    واجتهاداتإن إعداد القوائم المالية وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة الشركة القيام بتقديرات   
كما أن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر    المحتملة.مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية واإلفصاح عن االلتزامات  

 الملكية، التغييرات في القيمة العادلة التي تظهر ضمن حقوق  في اإليرادات والمصروفات والمخصصات و كذلك في
المستقبلية  النقدية  التدفقات  مبالغ  لتقدير  هامة  اجتهادات  و  احكام  اصدار  الشركة  ادارة  من  يتطلب  خاص  وبشكل 

لها    وأوقاتها، المذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة  التقديرات  التقدير    درجات إن  متفاوتة من 
الناتجة عن أوضاع وظروف   التغيرات  نتيجة  التقديرات وذلك  قد تختلف عن  الفعلية  النتائج  اليقين وان  تلك  وعدم 

 المستقبل.في  التقديرات

 مخصص ذمم متدينة القيمة )مخصص خسائر ائتمانية متوقعة(: 

تستخد   معينة.  تسهيالت  للعمالء ضمن شروط  الشركة خدماتها  مبالغ  تقدم  لتحديد  معينة  تقديرات  الشركة  ادارة  م 
وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية و كذلك تقييم ما اذا كانت المخاطر االئتمانية على الموجودات المالية قد زاد بشكل  

 جوهري منذ االثبات المبدئي وتضمين المعلومات المستقبلية في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة. 

 المخزون: تدني قيمة 

تقوم ادارة الشركة بتقدير صافي قيمة المخزون المتوقع تحقيقها و تاريخ القوائم المالية بناءا على الخبرات السابقة,  
 و يتم تخفيض القيمة الدفترية للمخزون , ان لزم االمر .

 و المعدات: اآلالتاالعمار االنتاجية للعقارات و 

ان لزم االمر في   بتعديلها،و المعدات و تقوم  اآلالتمار االنتاجية للعقارات و تقدير االع بإعادةتقوم ادارة الشركة  
 مالية. نهاية كل سنة 

 مخصص ضريبة الخل : 

تستخدم ادارة الشركة تقديرات معينة لتحديد مبلغ مخصص ضريبة دخل , تعتقد ادارة الشركة بأن هذه التقديرات و  
 االفتراضات معقولة.

 لألدوات المالية: القيمة العادلة 

يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات و المطلوبات المالية الظاهرة في قائمة المركز المالي و التي ال يمكن الحصول  
على قيمتها العادلة من أسواق مالية نشطة, من خالل طرق مناسبة للتقييم تشمل التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة  

التقييم من خالل اسواق  يمكن مالحظتها ان امكن , و حين ال يكون من المناسب االعتماد    , يتم الحصول على مدخالت
على هذه المدخالت التي يتم االعتماد عليها في تحديد القيمة العادلة كمخاطر السيولة و مخاطر االئتمان و التقلبات  

 لمجودات المالية الظاهرة في القوائم المالية. االخرى , قد تؤثر التغيرات في االفتراضات على مبالغ القيمة العادلة ل 

 تحقق االيرادات: 

تظهر المبيعات    للعميل،منافع و مخاطر ملكية البضاعة المباعة    وانتقالتتحقق ايرادات المبيعات عند اصدار الفاتورة   
 المبيعات. على   والخصمالمرتجعات   تنزيلبالصافي بعد 



47

                     Nablus Specialty Hospital المساهمة العامة المحدودة شركة مركـز نابلـس الجراحــي التخصصي
  2021Notes on Financial Statements as of 31 December  كانون أول 31حول البيانات المالية للفترة المنتهية في  إيضاحات

2021                 

12 

 

 

 

 

 النقد و النقد المعادل: 

وودائع قصيرة   البنوك،لدى    وارصده  الصندوق،المعادل النقد في    والنقدلغرض قائمة التدفقات النقدية يشمل النقد  
 أقل.االجل تستحق خالل فترة ثالثة شهور او 

 تحقق المصاريف: 

 االستحقاق.تحقق المصاريف وفقا لمبدأ 

 الذمم المدينة :

للفاتورة الصادرة للغير مطروحا منه أي مخصص للديون المشكوك في تظهر الذمم المدينة بقيمة المبلغ األصلي 
 تحصيلها. 

 المخزون:  

يتم تسعير المخزون بالكلفة باستخدام طريقة الوارد أوال صادر أوال أو القيمة السوقية أيهما اقل. تشمل الكلفة سعر  
 كة . الشراء و كافة المصاريف المباشرة الضرورية لتوصيل المواد الى مخازن الشر

 القيمة العادلة لألدوات المالية: 

ال يمكن الحصول    والتيالمالية الظاهرة في قائمة المركز المالي    والمطلوباتيتم تحديد القيمة العادلة لموجودات    
  المخصوصة.من خالل طرق مناسبة للتقييم تشمل التدفقات النقدية المتوقعة    نشطة،على قيمتها العادلة من أسواق مالية  

الحصول على مدخالت التقييم من خالل أسواق يمكن مالحظتها ان امكن , و حين ال يكون من المناسب االعتماد  يتم 
 على هذه المدخالت التي يتم االعتماد عليها في تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية الظاهرة في القوائم المالية .

 عقارات واالت و معدات:

المصاريف المباشرة  وكافةتشمل سعر الشراء أو كلفة األنشاء  والتيبالكلفة  والمعدات واآلالتتظهر العقارات 
  وأيةمطروحا منها االستهالك المتراكم )باستثناء االراضي(  لالستعمال، الموجودات جاهزةالضرورية لتصبح  

 الدفترية.خسائر تدني متراكمة في القيمة 

فيما يلي   المتوقع.حسب طريقة القسط الثابت وفقا للعمر االنتاجي  والمعدات واآلالتيتم استهاللك بنود العقارات 
 المستخدمة:  ياالستهالكنسب 

 البيان النسبة المئوية
 المباني و اإلنشاءات   1.5%

 التدفئة و التبريد  7%
 الشبكة الكهربائية   7%
 المصاعد الكهربائية   7%

 تمديدات الغاز  10%
 األجهزة الطبية  10%
 أجهزة القلب 10%
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عند وجود أحداث أو تغييرات في الظروف تشير الى عدم   والمعدات  واآلالتيتم دراسة تدني القيمة الدفترية للعقارات  
قيمتها   استرداد  امكانية  المتوقع    الدفترية.توافر  القيمة  الدفترية عن  القيمة  تزيد  األدلة و عندما  احد هذه  عند وجود 

  مصاريف ترية للقيمة المتوقع استردادها و هي القيمة العادلة مخصوما منها استردادها , يتم تخفيض القيمة القيمة الدف
 البيع  أو " القيمة في االستخدام " أيهما أعلى .

و المعدات التي يتم التعامل معها بشكل منفصل ,   اآلالتالتكاليف المتكبدة الستبدال مكونات و    رسملةيتم احتساب و  
فقط عند زيادة المنافع االقتصادية    الالحقةالنفقات األخرى    رسملةكما يتم شطب القيمة الدفترية ألي جزء مستبدل , يتم  

 و المعدات , يتم إثبات جميع النفقات األخرى في قائمة الدخل. اآلالتالمستقبلية المتعلقة بالعقارات و 

 صصات:  مخ

يتم اثبات المخصصات  اذا كان على الشركة أي التزام )قانوني, أو متوقع ( ناتج عن حدث سابق وان كلفة تسوية 
 االلتزام محتملة و يمكن قياسها بموثوقية . 

 ذمم دائنة و مستحقات:  

واء تمت أو لم تتم المطالبة يتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة س
 بها من قبل المورد .

 الربح لكل سهم  

يتم احتساب النصيب األساسي للسهم في األرباح من خالل قسمة ربح السنة العائد الى حملة األسهم العادية للشركة  
 على المعدل المرجع لعدد األسهم العادية خالل العام . 

 ضريبة الدخل : 

%(  100)بنسبة    ر االستثمابتمديد اإلعفاء من ضريبة الدخل من الهيئة العامة لتشجيع  لقد حصلت الشركة على كتاب  
و هو كتاب الحق لكتاب شهادة تأكيد استثمار لمدة اثني عشر سنة ابتداء    25/2/2009في تاريخ    31/12/2020لنهاية  

%( فقط , تم عمل  50)  و الذي يمنح الشركة إعفاء من ضريبة الدخل بنسبة  2017/ 31/12و لغاية    1/1/2006من  
 .2012مخالصة مع ضريبة الدخل حتى نهاية عام 

 االحتياطيات )االجباري و االختياري( 

  السنة.% من صافي أرباح 10قانون الشركات التجارية بنسبة  ألحكامتم تشكيل احتياطي إجباري وفقا  -

 افي أرباح السنة . % من ص10تشكيل احتياطي اختياري بناءا على قرار مجلس االدارة بنسبة  -

 2021 كانون أول 31هية في تالمن البيانات المالية للفترة

عرض البيانات   وسيتم   هذا2021  كانون أول  31في    للفترة المنتهيةوافق مجلس ادارة الشركة على البيانات المالية  
 المالية على الهيئة العامة في اجتماعها الدوري. 

 

 األجهزة المختلفة 15%
 األجهزة الكهربائية 7%

 األثاث   10%
 أجهزة المختبر و األشعة 10%
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   الموجودات الثابتة . 5

 دينار اردني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صافي استهالكمجموع االضافات الموجودات 
الموجودات  سابقالموجودات استبعاد الثابتة  

1/1/2021 31/12/2021 31/12/2020

 565,800      565,800             565,800       األرض
 829,950      382,048             18,179       363,869       1,211,998          1,211,998     1.5     البناء

 88,553        12,072               1,509         10,563         100,625             100,625        1.5     التمريض سكن
 1                 184,404               -              184,404       184,405             184,405        7        والتبريد التدفئة

 1                 259,110               -              259,110       259,111             259,111        7        الكهربائية الشبكة
 1                 508,187               -              508,187       508,188             508,188        10      القلــب أجهزة

 1                 102,949               -              102,949       102,950             102,950        7        الكهربائية المصاعد
 1                 253,737               -              253,737       253,738             253,738        10      واالكسجين الغاز تمديدات
 20,054        3,743                 1,663         2,080           23,797               23,797          7        واالكسجين الغاز تمديدات

 125,888      24,408               10,521       13,887         150,296             150,296        7        واتبريد التدفئة
 109,480      98,764               15,809       82,955         208,244             208,244        10      الحضانة وحدة
 631,156      1,656,255          86,980       1,569,275    2,287,411          69,997     2,217,414     10      الطبية األجهزة
 355,156      206,361             39,308       167,053       561,517             561,517        7        قسطرة جهاز

 65,980        258,906             15,148       243,758       324,886             30,340     294,546        15      المختلفة األجهزة
ا بيوت  3,745          342                    153            189              4,087                 1,087       3,000            15      كورون
ا بيوت (3,745)       (342)                    -             (342)            (4,087)              (4,087)     كورون

 27,216        70,439               2,776         67,663         97,655               3,802       93,853          7        الكهربائية األجهزة
 29,583        144,959             4,938         140,021       174,542             3,813       170,729        10      األثاث

 38,181        513,839             28,965       484,874       552,020             552,020        10      واألشعة المختبـر  أجهزة
 132,218      65,773               15,172       50,601         197,991             31,969     166,022        10      المشفى  تجديد

 3,019,220   4,745,954          241,121     4,504,833    7,765,174          136,921   7,672,450    الثابتة الموجودات مجموع

 % البيـــان
 استهالك 

االستهالك   مجموع الفترة
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 بيان حساب اإليرادات  . 6

 دينار اردني

 

 

 تكلفة اإليرادات. 7

 دينار اردني  

 

 

 

 

 

 

 

 

 31/12/2021 االيضاح البيـــــان

 271,056            361,553         اإلقامة إيراد
 976,568            1,279,026      األدوية

 130,323            189,998         المستخدمة األجهزة
 285,470            328,607         الطبية اللوازم

 441,186            644,533         العمليـات غرفــة
 332,587            421,665         التخديـر إيراد

 173,237            116,751         واألطفال والحاضنة الوالدة
 1,581,684         2,096,896      القلب قسم

 177,159            186,338         أخرى إيرادات
 17,510              9,437             التنظير إيرادات

 166,692            257,765         العناية إيراد
 236,302              -                    16          وعظام للقلب وصممامات شبكات ايرادات

 883,384            1,259,649      واألشعة المختبـر إيراد
 5,673,158         7,152,218      المجموع

(289,772)         (605,310)       بة مسموح خصم ينزل
 5,383,386         6,546,908      المجموع

 31/12/2020 

31/12/202131/12/2020االيضاحاإليرادات تكلفة

 519,524         599,372       المدة أول بضاعة
 999,554         1,153,140    األدوية

 221,504         239,361       الطبية اللوازم
 236,302           -                 شبكات مصاريف
   -                    -                 االطباء مصاريف
 29,369           11,677         االقسام مستلزمات

 86,637           131,669       المختبر قسم مستلزمات
 2,092,890      2,135,219    المجموع

   -                    -                 ينزل/ مكتسب خصم
(599,372)      (686,720)     المدة أخر بضاعة /      

 1,493,518      1,448,499    اإليرادات تكلفة صافي
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 المصاريف التشغيلية  . 8
 

 دينار اردني 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31/12/202131/12/2020

 28,991             58,654            واألشعة المختبر قسم مصاريف
   -                     789                 مرضى مستلزمات
 202,757           230,660          لوازم مشتريات
   -                       -                    موظفين عالج

 570,392           623,367          اختصاص وأجور أطباء رواتب
 1,202,105        1,238,067       التمريض رواتب
 51,379             51,006            الصيدلية رواتب

 263,067           364,355          االخرى االقسام رواتب

 2,318,691        2,566,898       التشغيل مصاريف مجموع
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 المصاريف اإلدارية والعمومية . 9
 

 دينار اردني    
 

            

 

 

 

 

 

31/12/202131/12/2020البيــــان

 186,703        198,700     الرواتــب
 145,927        146,431     ومياه كهرباء

 13,052          12,157       اتصاالت
 74,617          86,561       بنكيه عموالت

 46,872          34,358       وضرائب ورخص رسوم
 5,652            15,455       كمبيوتر لـوازم

 37,974          97,101       صيانة مصاريف
 3,709            3,967         التمريض سكن مصاريف

 8,478            5,173         إعالنات
 9,428            13,015       ومطبوعات قرطاسيه

 9,119            5,872         محروقات
 55,966          73,582       تأمينات مصاريف

 19,802          18,725       وتنقـالت مواصـالت
 6,146            7,998         ضيافة

 3,550            8,000         واستشارات تدقيق أتعاب
 158,458        279,988      الخدمة صرف تعويض احتياطي

 7,037            12,684       قضايا ورسوم محاماة أتعاب
 49,847            -              متفرقة مصاريف

 5,150            5,500         اإلدارة لمجلس جلسات أتعاب
 1,058            958            وتبرعات مساعدات

 29,223          27,064       سنوية إجازات
 14,608          9,210         وأقمشة بياضات

   -                 51,587       رواتب دخل ضريبة

 892,376        1,114,086  والعمومية اإلدارية المصاريف مجموع
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2021 كانون أول 13هية في ت المن للفترةالبيانات المالية  -10  

عرض  وسيتمهذا   2021 كانون أول 13هية في تالمن المالية للفترةوافق مجلس ادارة الشركة على البيانات المالية  
 البيانات المالية على الهيئة العامة في اجتماعها الدوري. 

ادارة المخاطر   -11  

تواجه الشركة خطر التركز  المدينة.الذمم  تحصيل ارصدةمخاطر االئتمان: تعمل الشركة بشكل مستمر على متابعة 
عسكرية فقط.من الذمم المدينة مستحقة من وزارة الصحة و الخدمات ال %94, حيث ان في االئتمان   

 وخطةمن خالل التأكد من توفر التسهيالت البنكية  السيولةتحد الشركة من مخاطر  السيولة:مخاطر 
و موائمة اجالها و   مطلوباتهاالتحصيل المستمر للمبيعات و تقوم بتنويع مصادر التمويل و ادارة موجوداتها و  

 االحتفاظ برصيد كاف من النقد و اما في حكمه.

ادارة راس المال    -12  

ان الهدف الرئيسي من ادارة راس مال الشركة هو الحفاظ على نسبة راس المال مالئمة بشكل يدعم نشاط الشركة  
هيكلية راس المال و اجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات ظروف  بإدارةحقوق الملكية. تقوم الشركة  ويعظم
و السياسات و االجراءات المتعلقة بهيكلية راس المال خالل   االهدافتعديالت على   يةبأ, هذا و لم تقم الشركة العمل 
الحالية , ان البنود المتضمنة في هيكلية راس المال تتمثل في راس المال المدفوع و االحتياطات االخرى و االرباح   الفترة 

دينار اردني كما   5,608,550مقابل  2021 أولكانون  13دينار اردني كما في  5,883,202 المدورة و البالغ مجموعها 
. 2020 كانون أول 13في   

تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية   -13  

في المنطقة يزيد    واالقتصاديفلسطين. ان عدم استقرار الوضع السياسي -تمارس الشركة كافة أنشطتها في نابلس
ا.و قد يؤثر سلبا على ادائه ألنشطتهامن خطر ممارسة الشركة   

ارقام مقارنة   -14  

كما   , لتتناسب مع عرض ارصدة القوائم المالية 2020 كانون أول 31 تم اعادة تبويب بعض ارصدة القوائم المالية كما في
 ال تؤثر  على ارباح السنوات السابقة او حقوق الملكية.  تبويبال ا. ان هذ 2021 كانون أول 31في 
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بيان النسب المالي 

31/12/202131/12/2020البيـــــان
%72%78الربح إجمالي
%6%17الربح صافي

%17%17اإليرادات صافي إلى والعمومية االدارية المصاريف نسبة
%44%39اإليرادات صافي إلى  التشغيلية المصاريف نسبة

1.481.32التداول نسبة
2.263.07العامل المال راس إلى المدينة الذمم نسبة
%18%15العامل المال راس إلى  المخزون نسبة
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