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 رويالشركة مستشفى 
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 رويالمستشفى شركة 

 شركة ذات مسؤولية محدودة

 2222كانون األول  13كما في  المركز المالي قائمة
 

 )بالدينار األردني(
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 2227 2222 إيضاح 

    الموجودات 

    الموجودات غير المتداولة 

 77,227,527  76,489,278  3 الممتلكات والمعدات 

 -  7,859,646   طبيةعلى حساب شراء أ هز  ومعدات  مقدمة دفعات

 77,227,527  78,348,664   مجموع الموجودات غير المتداولة 

    

    الموجودات المتداولة 

 464,279  438,252  4 أدوية ومستلزمات طبية  

 363,967  482,447  5 أرصد  مدينة أخرى

 3,773,228  5,662,448  6 ذمم مدينة 

 56,529  58,328  7 النقد وما في حكمه 

 4,597,943  6,647,273   مجموع الموجودات المتداولة 

 239,3,9122  219,8,9,12   مجموع الموجودات 

    

    حقوق الملكية والمطلوبات 

   8 حقوق الملكية 

 79,882,262  79,882,262   رأس المال المصرح به والمدفوع

 66,759  747,474   ي إ بار احتياط

 (5,575,433) (5,779,977)  خسائر متراكمة

 74,373,588  74,843,759   صافي حقوق الملكية  

    

    المطلوبات 

    المطلوبات غير المتداولة

 -  457,722  9 تسهيالت إئتمانية تستحق الدفع بعد أكثر من عا 

 -  7,379,298   كثر من عا شيكات آ لة الدفع تستحق الدفع بعد أ

 522,499  477,892   أمانات الضمان اإل تماعي تستحق الدفع بعد أكثر من عا  

 522,499  2,328,292   مجموع المطلوبات غير المتداولة 

    

    المطلوبات المتداولة

 242,365  725,837  9 تسهيالت إئتمانية تستحق الدفع خالل عا 

 -  335,244   تستحق الدفع خالل عا  ع شيكات آ لة الدف

 63,624  69,232   أمانات الضمان اإل تماعي تستحق الدفع خالل عا 

 2,267,859  7,798,372    ذمم دائنة 

 2,562,335  2,562,335  77 مخصص إلتزامات محتملة

 7,227,297  7,737,465   أطباء دائنة  أمانات

 388,723  677,677  72 أرصد  دائنة أخرى  

 6,743,383  7,837,888   مجموع المطلوبات المتداولة 

 7,245,882  72,746,778   مجموع المطلوبات

 239,3,9122  219,8,9,12   مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
   

   

   
   

 تقرأ معها"المالية و قوائم( تشكل  زءاً من هذه ال27( إلى رقم )7"إن اإليضاحات المرفقة من رقم )



 

 
 

 رويال  شركة مستشفى

 شركة ذات مسؤولية محدودة

  2222كانون األول  13للسنة المنتهية في  الدخل الشامل قائمة
 

 )بالدينار األردني(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 2227 2222 إيضاح 

    

 7,894,742  8,564,276  77 اإليرادات التشغيلية 

 (5,272,557) (5,284,666) 72 كلفة اإليرادات التشغيلية

 ,298219,8  2,,1912,9   مجمل الربح التشغيلي

 (2,262,674) (2,636,486) 73 مصاريف إدارية 

 (96,589) (725,247) 6 مخصص الخسائراإلئتمانية المتوقعة

 (66,893) (723,528)  مصاريف تمويل 

 68,764  772,242  74 أخرى ومصاريف إيرادات صافي 

 1,,29,,  ,21,9,1   ربح السنة قبل الضريبة 

 -  (778,877) 75 ية للسنةمخصص يريبة الدخل والمساهمة الوطن

 -  (97,527) 75 يريبة دخل سنوات سابقة

 1,,29,,  1229323   والدخل الشامل للسنةإجمالي الربح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالية وتقرأ معها" قوائم( تشكل  زءاً من هذه ال27( إلى رقم )7"إن اإليضاحات المرفقة من رقم )



 

 
 

 رويالركة مستشفى ش

 شركة ذات مسؤولية محدودة

 2222كانون األول  13للسنة المنتهية في التغيرات في حقوق الملكية  قائمة
 

 )بالدينار األردني(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 صافي حقوق خسائر احتياطي  رأس المال 

 الملكية متراكمة إجباري  المدفوع 

     

 3191219,88  (9,2,9111,) ,,92,,  3,988292,2  3/3/2222الرصيد كما في 

 1229323  472,777  -  -  إ مالي الدخل الشامل للسنة

 -  (74,655) 74,655  -  احتياطي إ بار  

 ,,31981192  (932,9,32,) 3139131  3,988292,2  13/32/2222الرصيد كما في 

     

 ,,,31922,9  (932,92,2,) -  3,988292,2  3/3/2223الرصيد كما في 

 1,,29,,  667,593  -  -  إ مالي الدخل الشامل للسنة

 -  (66,759) 66,759  -  احتياطي إ بار  

 3191219,88  (9,2,9111,) ,,92,,  3,988292,2  13/32/2223الرصيد كما في 
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 رويال شركة مستشفى

 ودةشركة ذات مسؤولية محد

 2222كانون األول  13للسنة المنتهية في التدفقات النقدية  قائمة
 

 )بالدينار األردني(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 2222 2227 

    األنشطة التشغيلية 

 667,593  746,549  قبل الضريبة  السنةربح 

 7,242,797  976,258  إستهالكات 

 96,589  725,247  اإلئتمانية المتوقعة  مخصص الخسائر

 73,724  -  مخصص مقابل مطالبات يريبة الدخل من بدل الخدمة لألطباء
   

   التغير في رأس المال العامل 

 (7,788,227) (2,254,467) ذمم مدينة 

 (54,742) 26,769  أدوية ومستلزمات طبية 

 242,235  (463,549) ذمم دائنة 

 282,473  524,368  أمانات أطباء دائنة 

 (746,277) 7,774,342  شيكات آ لة الدفع

  42,232  (24,999) أمانات الضمان اإل تماعي 

 (753,289) (778,482) أرصد  مدينة أخرى 

 (727,634) (46,872) أرصد  دائنة أخرى 

 982,732  7,364,428  صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية  

   

   األنشطة اإلستثمارية 

 (377,573) (443,549) ممتلكات ومعدات 

 -  (7,859,646) ومعدات طبية على حساب شراء أ هز   مقدمة دفعات

 (377,573) (2,323,795) األنشطة اإلستثمارية  المستخدمة فيصافي التدفقات النقدية 

   

   األنشطة التمويلية 

 (668,237) 942,566  تسهيالت إئتمانية 

   

 (65,472) 7,799  التغير في النقد وما في حكمه

 727,947  56,529  النقد وما في حكمه في بداية السنة 

 ,9,2,,  89128,  النقد وما في حكمه في نهاية السنة 
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 رويالمستشفى شركة 

 شركة ذات مسؤولية محدودة

 اليةالم قوائمإيضاحات حول ال

 2222كانون األول  13
 

 )بالدينار األردني(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 عـــام     .  3
 

بمقتضدددى قدددانون الشدددركات الملقدددت وسدددجلت فدددي سدددجل الشدددركات  محررردودة المسرررؤولية رويرررالشرررركة مستشرررفى تأسسدددت 

. إن مركددددز تسددددجيل الشددددركة هددددو المملكددددة األردنيددددة 2272 حزيددددران 3( بتدددداريخ 28878تحددددت رقددددم ) محدددددود  المسددددلولية

 ة للتخصصات الطبية المختلفة.يادات خار يإدار  وتشغيل مستشفى خاص وإنشاء ع اغاياتهالهاشمية، ومن أهم 
 
 

 قدوائموتتطلدل هدذه ال ،2223آذار  28 المنعقدد  بتداريخ االشدركة فدي  لسدته هيئدة مددير المالية المرفقة مدن قبدل  قوائمتم إقرار ال

 .للشركاءموافقة الهيئة العامة 
 

 

 

 

 

 
 

 السياسات المحاسبية الهامة     .  2

 المالية  قوائمعداد الإأسس 

المالية للشركة وفقاً للمعايير الصادر  عن مجلا معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادر  عن لجنة تفسيرات  قوائمعداد الإتم 

 التقارير المالية الدولية المنبثقة عن مجلا معايير المحاسبة الدولية.

 كلفة التاريخية.المالية وفقاً لمبدأ ال قوائمالتم إعداد 

   .المالية والذ  يمثل العملة الرئيسية للشركة قوائمظهار الإاألردني هو عملة ن الدينار إ

ستثناء المعايير الجديد  التي ا، بإن السياسات المحاسبية المتبعة للسنة الحالية متماشلة مع السياسات التي تم اتباعها في السنة السابقة

 .الحاليةأصبحت وا بة التطبيق إعتباراً من بداية السنة المالية 

 
 

 
 

 تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة 

            أصدددر مجلددا معددايير المحاسددبة الدوليددة عدددداً مددن المعددايير الدوليددة للتقددارير الماليددة، وسدديتم تطبيددق هددذه المعددايير بعددد تدداريخ

 قدوائمبل لدن يكدون لده أ  تدأشير  دوهر  علدى ال، وتتوقع إدار  الشركة أن تطبيق هذه المعايير فدي المسدتق2222كانون األول  37

 المالية للشركة. 
 

 :  لمعايير الجديد  وتواريخ تطبيقهاوفيما يلي ملخص ألهم ا
 

 تاريخ التطبيق  موضوع المعيار رقم المعيار

   
 2223 لسنوات المالية التي تبدأ في كانون الثانيا عقود التأمين (77المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

   

 



 شركة مستشفى رويال محدودة المسؤولية

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية

 2222كانون األول  13
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 استخدام التقديرات

 قدوائمالمالية وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلل من ادار  الشركة القيا  ببعض التقديرات واإل تهادات التدي تدلشر علدى ال قوائمإن اعداد ال

والتديقن، وعليده فددن النتدائج المالية واإليضاحات المرفقة بها. ان تلك التقدديرات تسدتند علدى فريديات تخضدع لددر ات متفاوتدة مدن الدقدة 

 الفعلية في المستقبل قد تختلف عن تقديرات االدار  نتيجة التغير في أوياع وظروف الفرييات التي استندت عليها تلك التقديرات. 
 

 المالية: قوائموفيما يلي أهم التقديرات التي تم استخدامها في اعداد ال

ة لالصول الملموسة بشكل دور  لغايات احتساب االستهالكات السدنوية اعتمدادا علدى الحالدة االنتا ي تقو  االدار  باعاد  تقديراالعمار -

 الدخل. قائمةالعامة لتلك االصول وتقديرات االعمار االنتا ية المتوقعة في المستقبل ، ويتم اخذ خسار  التدني )ان و دت( في 

( حيد  تتطلدل هدذه العمليده 9) رقدم وفقاَ لمعيار التقارير الماليدة الددولي تقو  إدار  الشركة بتقدير قيمة خسائر تدني المو ودات المالية -

إستخدا  العديد من الفرييات والتقديرات عند إحتساب التدفقات النقدية المستقبلية وقيم الضمانات ونسدل التعثدر وأرصدد  المو دودات 

 ئتمانية للمو ودات المالية.المالية عند التعثر وتحديد فيما اذا كان هناك زياد  في در ة المخاطر اال

األدويدة بطيئة الحركة بحي  يكون هذا التقددير بنداًء علدى أعمدار  األدوية والمستلزمات الطبيةتقو  إدار  الشركة بتقدير قيمة مخصص  -

 في المخازن. والمستلزمات الطبية

 

 

 الممتلكات والمعدات

تدراكم، ويدتم اسدتهالكها )باسدتثناء األرايدي( عنددما تكدون  داهز  ل سدتخدا  بالكلفدة بعدد تنزيدل االسدتهالك المالممتلكات والمعدات تظهر 

 بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتا ي المتوقع لها باستخدا  النسل السنوية التالية:

 %2 مباني وإنشاءات

 %75 أ هز  ومعدات طبية 

 %75 - %72 أشاث ومفروشات وديكورات 

 %75 أ هز  ومعدات غير طبية

 %25 سيارات

 %75 -%72 ممتلكات أخرى
 

عدن صدافي قيمتهدا الدفتريدة فدنده يدتم تخفديض قيمتهدا إلدى القيمدة الممكدن الممتلكدات والمعددات عندما يقل المبل  الممكدن اسدترداده أل  مدن 

 الدخل. قائمةاستردادها وتسجل قيمة التدني في 

في نهاية كل عا ، وفي حال إختالف العمر اإلنتا ي المتوقع عما تم تقديره سابقا، دات للممتلكات والمعيتم مرا عة العمر االنتا ي المتوقع 

 .يتم إستهالك القيمة الدفترية المتبقية على العمر اإلنتا ي المتبقي بعد إعاد  التقدير اعتبارا من السنة التي تم فيها إعاد  التقدير

 

 

 أدوية ومستلزمات طبية 
 سدعر متوسدط طريقدة كلفدة باسدتخدا يمدة البيعيدة أيهمدا أقدل، وتحددد الكلفدة أو صدافي القبال المشدترا  والمستلزمات الطبيدة يتم تسعيراألدوية

 الكلفة المر ح المتحرك.

 

 
 الذمم المدينة

يلها خصدما مدن ، ويتم شطل الذمم فدي حدال عدد  إمكانيدة تحصدالخسائر اإلئتمانية المتوقعةكلفة بعد تنزيل مخصص تظهر الذمم المدينة بال

 المخصص المأخوذ لها ويضاف المحصل من الذمم التي تم شطبها إلى اإليرادات.

 

 
 

 النقد وما في حكمه 

ة يمثل النقد وما في حكمه النقد في الصندوق ولددى البندوك واالسدتثمارات القابلدة للتسدييل إلدى مبدال  محددد  وباسدتحقاقات ال تتجداوز الثالشد

 التغير في القيمة.  أشهر بحي  ال تتضمن مخاطر
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 الذمم الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع 

و لدم يتم إشبات الذمم الدائنة والمبال  مستحقة الدفع عند استال  البضائع والخدمات من قبل الشركة سواء تمت المطالبة بها من قبدل المدورد أ

 تتم.

 

 

 المخصصات

نتيجة ألحداث سابقة  وأنه من المحتمدل قيدا  الشدركة بددفع مبدال  نقديدة لتسدديد  يتم إشبات المخصصات عندما يترتل على الشركة التزامات

 المالية وتعديل قيمتها بناًء على آخر معلومات متوفر  لدى الشركة.   قوائمهذه االلتزامات. يتم مرا عة المخصصات بتاريخ ال

 

 

 

 التقاص

الماليدة عنددما تتدوفر الحقدوق القانونيددة  قدوائمإظهددار المبلد  الصدافي فدي اليدتم إ دراء تقداص بدين المو دودات الماليدة والمطلوبدات الماليدة و

 الملزمة لذلك وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص أو يكون تحقق المو ودات وتسوية المطلوبات في نفا الوقت.

 

 

 قود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة ع

إلعفاء المتعلق باإلعتراف بعقود اإليجار قصير  األ ل على بعض عقود اإليجار قصير  األ ل )عقود اإليجدار التدي تقو  الشركة بتطبيق ا

شدهراً أو أقدل مدن تداريخ البددء وال تتضدمن خيدار شدراء األصدل(. كمدا تقدو  الشدركة أيضداً بتطبيدق اإلعفداء المتعلدق بعقدود  72تبل  مددتها 

بعدض عقدود اإليجدار لألصدول التدي تعتبدر منخفضدة القيمدة. يدتم اإلعتدراف بددفعات اإليجدار لعقدود  اإليجار لألصول منخفضة القيمة علدى

 قصير  األ ل وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة كمصروفات على أساس القسط الثابت على مد  عقد اإليجار.
 

 

 اإليرادات

طر  الى المشتر ، في حين يتم اإلعتراف بداليرادات المتأتية من تقديم يتم اإلعتراف بداليرادات المتأتية من بيع السلع عندما تنتقل السي

 الخدمات مع مرور الوقت وحسل نسبة اإلنجاز. وفي  ميع األحوال يشترط إمكانية قياس اإليرادات بموشوقية كافية.

 يتم تحقق إيرادات الخدمات الطبية عند اإلنتهاء من تقديم الخدمة للمريض.

 .من تأ ير العقارات وفقاً ألساس االستحقاق وعلى مد  عقد اإليجار يتم تحقق اإليرادات

 يتم تحقق اإليرادات األخرى وفقاً لمبدأ االستحقاق.

 

 

 مصاريف اإلقتراض

 يتم قيد الفوائد المستحقة على القروض في قائمة الدخل خالل السنة التي استحقت بها.
 

 

 

 

 العمالت االجنبية

م بالعمالت األ نبيدة خدالل السدنة بأسدعار الصدرف السدائد  فدي تداريخ إ دراء تلدك العمليدات. يدتم تحويدل أرصدد  يتم إشبات العمليات التي تت

الماليددة والمعلنددة مددن البنددك  قددوائمالمو ددودات الماليددة والمطلوبددات الماليددة بالعملددة األ نبيددة بدسددتخدا  أسددعار الصددرف السددائد  فددي تدداريخ ال

 .الدخل قائمةح والخسائر الناتجة عن  تحويل األرصد  بالعمالت األ نبية في المركز  األردني. يتم إشبات االربا

 

 

 ضريبة الدخل 

بة عدن األربداح المعلندة تحسل مصاريف الضرائل المستحقة على أساس األرباح الخايعة للضريبة، وتختلدف األربداح الخايدعة للضدري

ايدعة للضدريبة أو مصداريف غيدر قابلدة للتنزيدل فدي السدنة الماليدة وإنمدا فدي المالية ألن األرباح المعلنة تشمل إيرادات غيدر خ قوائمفي ال

 سنوات الحقة أحياناً أو الخسائر المتراكمة المقبولة يريبياً أو بنود ليست خايعة أو مقبولة التنزيل ألغراض يريبية.
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 الممتلكات والمعدات   .  1
 

 

 أراضي 

 مباني 

 وانشاءات

أجهزة ومعدات 

 طبية

أثاث 

ومفروشات 

 وديكورات

أجهزة  

ومعدات غير 

 طبية

 

 

 سيارات

ممتلكات 

 أخرى

 

 

 المجموع

         

         :الكلفـــة

 2193329122  37,727  774,335  926,767  673,753  5,233,763  73,684,427  3,662,782  7/7/2222في  كما الرصيد

 ,1119,1  -  75,252  62,782  32,487  797,677  39,957  723,428  إيافات

 -  784,825  -  784,678  (374,454) 773,285  (768,774) -  تحويالت

 198,3,,219  222,526  729,585  7,753,627  389,782  5,337,925  73,556,238  3,764,792  37/72/2222الرصيد كما في 

         

         االستهالك المتراكم:

 ,29288922  79,722  774,334  727,222  579,348  4,722,585  7,592,224  -  7/7/2222في  كما الرصيد

 2,92,8,  33,288  2,547  759,452  37,875  472,777  277,247  -  استهالك السنة

 -  772,442  -  97,442  (262,827) 66,727  (73,222) -  تحويالت

 892,19811  764,632  776,887  978,292  294,362  4,662,877  7,852,249  -  37/72/2222الرصيد كما في 

 3,918,9238  29821,  329221  ,32,9,1  9138,,  229328,  ,33922,938  192,193,2  13/32/2222صافي القيمة الدفترية كما في 

         

         :الكلفـــة

 ,219212928  34,452  774,335  854,256  625,779  4,768,435  73,675,672  3,662,782  7/7/2227في  كما الرصيد

 1229,31  3,257  -  52,777  48,634  264,728  8,789  -  إيافات

 2193329122  37,727  774,335  926,767  673,753  5,233,763  73,684,427  3,662,782  37/72/2227الرصيد كما في 

         

         االستهالك المتراكم:

 98129,81,  73,796  774,334  592,362  429,927  3,378,972  7,378,653  -  7/7/2227في  كما الرصيد

 3921292,3  5,326  -  728,842  89,427  743,673  273,557  -  استهالك السنة

 ,29288922  79,722  774,334  727,222  579,348  4,722,585  7,592,224  -  37/72/2227الرصيد كما في 

 3292239,22  ,,,389  3  ,,,3819  ,3,1912  329,28,  3292,293,2  29282,,19  13/32/2223صافي القيمة الدفترية كما في 

         
 

 

 .مقابل التسهيالت اإلئتمانية الممنوحة للشركة رهن عقار  على أرض ومبنى المستشفى يو د -
 

 تشفى من قبل عد   هات مختلفة.يو د حجز تحفظي على أرض ومبنى المس -

 

 

 

 

 

 

 أدوية ومستلزمات طبية    .  1
 

 2222 2227 
   

 454,479  472,392  أدوية ومستلزمات طبية 

 78,942  34,858  مستلزمات أخرى 

 (9,222) (9,222) منتهية الصالحية أدوية ومستلزمات طبيةمخصص 

  11892,2  1,1923, 
 

 

 

 
       

 ة مدينة أخرى  أرصد    .  ,
 

 

 2222 2227 
   

 246,647  322,487  إيرادات مستحقة غير مقبوية

 ً  52,828  775,935  مصاريف مدفوعة مقدما

 44,263  44,263  تأمينات مسترد  

 33,869  33,388  ذمم موظفين 

 7,259  7,259  تأمينات كفاالت بنكية

 (72,479) (72,479) ظفينمو ذمم مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة /

  1829112  1,19,,2 
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 ذمم مدينة     .  ,
 

 

 2222 2227 
   

 5,229,466  7,283,933  ذمم مدينة 

 (7,376,238) (7,427,485) مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

  ,9,,29118  192319228 
 

 
 

 
 

 : اإلئتمانية المتوقعةالخسائر  الحركة التي تمت على مخصص يبين الجدول التالي
 

 2222 2227 
   

 7,279,649  7,376,238  رصيد بداية السنة

 96,589  725,247  إيافات

  39123918,  3913,9218 
 

 إدار  الشركة أن  ميع الذمم المستحقة التي لم يتم أخذ مخصص لها قابلة للتحصيل بشكل كامل.وترى  هذا

 

 

 

 النقد وما في حكمه     .  2
 

 2222 2227 

   

 33,742  32,757  نقد وشيكات في الصندوق

 73,655  79,239  حسابات  ارية لدى البنوك

 9,732  9,732  *  أرصد  نقدية محتجز  لدى البنوك

  ,89128  ,,9,2, 
 

 

 

 
 

 

 ينار.( د9,732حجوزات نقدية على بعض حسابات الشركة البنكية من قبل عد   هات مختلفة بقيمة ) يو د  *

 

 

 
 

 حقوق الملكية     .  8
 

 رأس المال

 ديندارالحصدة قيمدة  ،حصدة( 79,882,262( ديندار أردندي مقسدم الدى )79,882,262يبل  رأس المال المصرح بده والمددفوع )

 .2227و  2222كانون األول  37كما في  واحد

 

 

 احتياطي إجباري

والسدنوات السدابقة  السنةخالل  %72الرباح السنوية قبل الضريبة بنسبة تمثل المبال  المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله من ا

 وهو غير قابل للتوزيع على الشركاء.
 

 

 

 

 

 تسهيالت إئتمانية   .    ,
 

 

 نوع 

 التسهيالت

 سعر 

 الفائدة

 تاريخ 

 اإلستحقاق

 سقف 

 التسهيالت

 الرصيد

 القائم  
     

 497,237  952,222  2223 %72,5  ار  مدين

 685,722  822,222  2226 - 2223 %77,5 قرض 

     393829,13 

 

 ن التسهيالت اإلئتمانية الممنوحة للشركة هي بضمان رهن عقار  على أرض ومبنى المستشفى.إ
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 دائنة أخرى  أرصدة     . 32
 

 2222 2227 

   

 -  276,378  (75مخصص يريبة الدخل والمساهمة الوطنية )إيضاح 

 797,239  755,582  قة غير مدفوعةرواتل مستح

 73,724  73,724  مخصص مقابل مطالبات يريبة الدخل من بدل الخدمة لألطباء*

 87,339  72,563  أمانات للغير

 74,572  22,854  إيجارات مقبوية مقدماً 

 72,268  9,229  أمانات يريبة الدخل 

 8,277  8,282  مصاريف مستحقة غير مدفوعة

 2,764  3,327  متفرقة

  ,329,23  1889321 
 
 

( ألدف ديندار تخدص اقتطاعدات 294مطالبات من دائر  يريبة الدخل والمبيعات تبلد  قيمتهدا ) 2227* استلمت الشركة خالل عا  

(، هذا وقد قامت الشركة باإلعتراض على 2278و  2277، 2276، 2275عن األعوا  )لألطباء دخل من بدل الخدمة اليريبة 

وبرأ  إدار  الشركة ومستشارها الضريبي أن المخصص المرصود مقابل هدذه المطالبدات كداف  وال داعدي ألخدذ  ،المطالبات هذه

 أية مخصصات إيافية.
 

 

 

 اإليرادات التشغيلية     . 33
 

 2222 2227 

   

 2,526,748  2,673,456  إيرادات اإل راءات الطبية 

 7,479,689  7,747,586  إيرادات األدوية

 7,355,987  7,537,477  إيرادات المستلزمات الطبية 

 7,367,272  7,374,239  إيرادات اإلقامة 

 7,364,795  7,273,926  إيرادات المختبر

 852,823  7,224,389  إيرادات األشعة

 267,752  342,732  إيرادات التخدير 

 77,247  24,835  إيرادات المستلزمات غير الطبية 

 38,292  47,756  تفرقةم

 (982,487) (7,748,382) خصومات شركات التأمين

 (386,722) (233,732) خصومات مسموح بها 

  89,,1923,  298,19312 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 اإليرادات التشغيلية كلفة     . 32

  2222 2227 

   

 7,224,237  7,247,673  رواتل وأ ور وملحقاتها 

 7,944,792  2,237,973  الطبية ستلزمات واإل راءات والمكلفة األدوية 

 7,242,797  976,258  (3إستهالكات )إيضاح 

 372,875  364,979  كهرباء ومياه

 747,243  762,488  صيانة 

 772,389  727,299  مصاريف التغذية / مريى

 84,484  725,642  محروقات

 772,672  33,494  غازات طبية

 78,564  26,272  كة لواز  مستهل

 76,587  76,587  نفايات طبية 

 5,999  729  متفرقة

  ,92819,,,  ,92229,,2 
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 إداريةمصاريف     . 31

  2222 2227 

   

 7,529,774  7,955,583  رواتل وأ ور وملحقاتها 

 222,725  227,563  نظافة 

 63,944  776,882  دعاية وإعالن

 29,249  57,739  ص وإشتراكاترسو  حكومية ورخ

 88,446  53,853  أتعاب قضايا ومحاما 

 34,943  47,824  قرطاسية ومطبوعات 

 -  42,777  تأمين صحي 

 22,432  22,984  مصاريف حاسوب 

 74,579  22,522  طوابع

 72,827  27,362  أتعاب وإستشارات مهنية

 22,564  78,229  عموالت بطاقات إئتمانية

 77,655  76,423  تأمين 

 27,298  75,772  بريد وهاتف وإنترنت

 2,982  73,799  عموالت ومصاريف بنكية

 6,542  7,877  غرامات يمان إ تماعي

 77,658  22,227  متفرقة

  29,1,918,  292,29,21 

 

 

 

 

 

 

 أخرى ومصاريف إيراداتصافي     . 31
 

 2222 2227 

   

 72,486  67,528  إيرادات اإليجارات 

 37,762  36,996  تيرياصافي إيرادات الكاف

 (73,724) -  (72مخصص مقابل مطالبات يريبة الدخل من بدل الخدمة لألطباء )ايضاح 

 34,222  73,736  متفرقة

  3329212  ,893,1 
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 الوضع الضريبي   . ,3

  هي كما يلي: والمساهمة الوطنية دخلإن تفاصيل الحركة التي تمت على مخصص يريبة ال          

 2222 2227 
   

 -  - الرصيد كما في بداية السنة

 -  778,877 المستحقة عن أرباح السنةوالمساهمة الوطنية يريبة الدخل 

 -  97,527 يريبة دخل سنوات سابقة

 -  - يريبة الدخل المدفوعة

 -  22,9128 (32)إيضاح  الرصيد كما في نهاية السنة

    في قائمة الدخل ما يلي: تمثل يريبة الدخل الظاهر 
 2222 2227 
   

 -  772,359 يريبة الدخل المستحقة عن أرباح السنة

 -  8,578 المستحقة عن أرباح السنةيريبة المساهمة الوطنية 

 -  97,527 يريبة دخل سنوات سابقة

 22,9128  - 

 

 .2222حتى نهاية عا   للشركةريبي تم تسوية الويع الض -

 ولم تقم دائر  يريبة الدخل بمرا عة سجالت الشركة لتاريخه. 2227 لعا تم تقديم كشف التقدير الذاتي عن نتائج أعمال الشركة  -

  2222عن نتائج أعمال الشركة لعا  والمساهمة الوطنية دخل التم احتساب مخصص يريبة  -

 

 

 

 

 القطاع التشغيلي .   ,3
 

 

الطبية، وتقو  الشركة بتقديم خدماتها داخل المملكة األردنية الهاشدمية  اتتمارس الشركة نشاط تشغيلي واحد يتمثل في تقديم الخدم

 فقط.
 

 

 

 

 إلتزامات محتملة مخصص .    32

وال تدزال ، ديندارمليدون ( 5,7بمبلد  ) 2278 من قبل شركة العميد للمقاوالت االنشدائية خدالل عدا يو د قضية مقامة على الشركة 

كما يو د قضايا مقامة على الشركة كمدا  .إ راء الخبر  الفنية المطلوبة من كال الطرفينالقضية منظور  لدى المحكمة وفي مرحلة 

لها أن النتيجة المحتملدة دينار، هذا وبرأ  هيئة مدير  الشركة والمستشار القانوني ألف ( 86بتاريخ القوائم المالية يبل  مجموعها )

 لتلك القضايا سوف لن تلشر بشكل  وهر  على المركز المالي للشركة.
 

 
 

 

 
 

  ألدوات الماليةالقيمة العادلة ل  .  38
 

 الدذمم المديندةوالنقدد ومدا فدي حكمده تتألف األدوات المالية من المو ودات المالية والمطلوبات المالية. تتضدمن المو دودات الماليدة 

الشديكات و ئتمانيدةإلوالتسدهيالت ا وأماندات األطبداء الدائندة وتتضدمن المطلوبدات الماليدة الدذمم الدائندة .رصد  المديندة األخدرىواأل

 .واألرصد  الدائنة األخرى وأمانات الضمان اال تماعي  لة الدفعاآل
 

فترية حي  أن معظم األدوات المالية إما قصير  إن القيمة العادلة للمو ودات والمطلوبات المالية ال تختلف  وهرياً عن قيمتها الد

 األ ل بطبيعتها أو يتم إعاد  تسعيرها باستمرار.
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  إدارة المخاطر المالية  .  ,3
 تتعرض الشركة نتيجة إستخدامها لألدوات المالية للمخاطر التالية: 

 

 

 مخاطر االئتمان

قدر  أو عجز الطرف اآلخر لألدا  المالية عن الوفاء بالتزاماته تجاه الشركة  مخاطر االئتمان هي المخاطر التي قد تنجم عن عد 

حي  تعمل  ،الذمم المدينةالودائع لدى البنوك و تتمثل مخاطر ائتمان الشركة بشكل أساسي فيمما قد يلد  إلى حدوث خسائر. 

ويع حدود ائتمانية لعمالئها مع متع بسمعة  يد  والتعامل مع البنوك التي تت الشركة على الحد من المخاطر االئتمانية عن طريق

 ة.المالي قوائميتمثل الحد األقصى للمخاطر االئتمانية في القيمة المدر ة للمو ودات المالية في ال .مراقبة الديون غير المسدد 
 
 

مقابل  2222 عا ة دينار من إ مالي رصيد الذمم المدينة كما في نهاي (2,276,378) يشكل رصيد أكبر عميل ما مجموعه

 .2227 كما في نهاية عا دينار ( 7,774,457)

 

 مخاطر أسعار الفائدة

وحي   أو القيمة العادلة لألدوات المالية. ربح الشركةتنتج مخاطر أسعار الفائد  من احتمال تأشير التغيرات في أسعار الفائد  على 

فة المطفأ ، فدن حساسية أرباح الشركة وحقوق الملكية للتغير في أن معظم األدوات المالية تحمل سعر فائد  شابت وتظهر بالكل

 أسعار الفائد  يعتبر غير  وهر .

 

 األجنبية العمالتأسعار  مخاطر

تتمثل مخاطر العمالت في الخطر من تذبذب قيمة األدوات المالية بسبل تقلبات أسعار العمالت األ نبية. حي  إن معظم تعامالت 

ألردني والدوالر األمريكي وحي  أن سعر صرف الدينار مربوط بسعر شابت مع الدوالر األمريكي، فدن الشركة هي بالدينار ا

األرصد  في الدوالر األمريكي ال تمثل مخاطر هامة لتقلبات العمالت األ نبية وإن حساسية أرباح الشركة وحقوق الملكية للتغير 

 غير  وهر .في أسعار صرف العمالت األ نبية يعتبر
 

 

 خاطر السيولةم

تتمثددل مخدداطر السدديولة فددي عددد  قدددر  الشددركة علددى تددوفير التمويددل الددالز  لتأديددة التزاماتهددا فددي تددواريخ اسددتحقاقها ولتجنددل هددذه 

مدة آ الهدا واالحتفداظ برصديد كداف مدن النقدد إدار  المو ودات والمطلوبدات ومواءالمخاطر تقو  الشركة بتنويع مصادر التمويل و

 وما في حكمه. 
 
 

 

 قدوائممخصدومة( علدى أسداس الفتدر  المتبقيدة لالسدتحقاق التعاقدد  كمدا بتداريخ الالويلخص الجدول أدنداه توزيدع المطلوبدات )غيدر 

 المالية:
 

 المجموع أكثر من سنة أقل من سنة 2222
    

 393829,13  457,722  725,837  تسهيالت إئتمانية 

 392319112  7,379,298  335,244  شيكات آ لة الدفع 

 139321,  477,892  69,232  أمانات الضمان اإل تماعي 

 392,89132  -  7,798,372  ذمم دائنة 

 ,,3921391  -  7,737,465  أطباء دائنةأمانات 

 ,2911,,29  -  2,562,335  مخصص إلتزامات محتملة

 329,23,  -  677,677  أرصد  دائنة أخرى

  298129888  2912892,2  32931,9328 

 
 

 المجموع أكثر من سنة أقل من سنة 2223
    

 ,,21291  -  242,365  تسهيالت إئتمانية 

 9321,,,  522,499  63,624  أمانات الضمان اإل تماعي

 ,,292,398  -  2,267,859  ذمم دائنة 

 3922292,2  -  7,227,297  أطباء دائنةأمانات 

 ,2911,,29  -  2,562,335  مخصص إلتزامات محتملة

 1889321  -  388,723  أرصد  دائنة أخرى

  ,92119181  ,2291,,  2921,9882 
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 إدارة رأس المال   . 22

ويمان إستمرارية الشركة والوفاء بدلتزاماتهدا تجداه  الشركاءإدار  الشركة بددار  هيكل رأس المال بهدف الحفاظ على حقوق  تقو 

ومدن خدالل تحقيدق التدوازن األمثدل بدين حقدوق  للشدركاءر مو ودات الشركة بشكل يوفر عائدد مقبدول من خالل استثماالغير وذلك 

 الملكية والديون. ويويح الجدول التالي نسبة مجموع الديون لحقوق الملكية:

 

 2222 2227 
   

 242,365  7,782,937  مجموع الديون 

 74,373,588  74,843,759  مجموع حقوق الملكية 

 %392 %,29 المديونية إلى حقوق الملكية  نسبة

  

 

 

، ولم ينتج عن إعاد  التصنيف أ  أشر على 2222لتتناسل مع التصنيف لعا   2227تم إعاد  تصنيف بعض أرقا  المقارنة لعا   

 .2227الدخل الشامل وحقوق الملكية للشركة لعا  

 

 

 




