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 لخيريةأصدقاء المريض اجمعية 

 فلسطين –غزة 

 

 

 

 

 الفهــرس

 

 بيان الصفحة 

 ـــ 1 تقرير المدقق المستقل

 )أ( 4 2017ديسمبر  31بيان المركز المالي كما في 

 )ب( 5 2017ديسمبر  31بيان األنشطة للسنة المنتهية في 

 )ج( 6 2017ديسمبر  31بيان التغيرات في صافي األصول للسنة المنتهية في 

 )د( 7 2017ديسمبر  31قات النقدية للسنة المنتهية في بيان التدف

 ـــ  17 -8 إيضاحات حول البيانات المالية
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 جمعية أصدقاء المريض الخيرية

 فلسطين – غزة

 2017ديسمبر  31كما في  بيان المركز المالي

 (جديد )العملة: شيكل

 

 ديسمبر 31   

 2016  2017  إيضاحات 

      األصول

      األصول المتداولة

 366,602.85   81,297.93  3 النقد والنقد المعادل

  1,554,407.63   1,594,244.65  4 الذمم المدينة

  464,669.02  257,863.89  5 المخزون

  64,105.51   156,419.65  6 األصول األخرى

 2,449,785.01  2,089,826.12   مجموع األصول المتداولة

      األصول غير المتداولة

  3,533,426.55   3,798,826.67  7 الممتلكات واآلالت والمعدات بالصافي

  3,533,426.55   3,798,826.67   مجموع األصول غير المتداولة

 5,983,211.56  5,888,652.79   مجموع األصول

      ات وصافي األصولااللتزام

      االلتزامات المتداولة

 54,865.30  111,095.99  8 شيكات برسم الدفع 

  588,599.94   538,421.11   الذمم الدائنة

 ً   11,958.53     65,547.84      9 تبرعات مقبوضة مقدما

  1,195,223.75  1,481,448.62  10 االلتزامات المستحقة 

 1,850,647.52  2,196,513.56   مجموع االلتزامات المتداولة 

       اإللتزامات غير المتداولة

  2,878,522.96    2,841,682.08  11 المخصصات

  2,878,522.96   2,841,682.08   مجموع االلتزامات غير المتداولة

 4,729,170.48  5,038,195.64   مجموع االلتزامات 

      صافي األصول

  2,095,892.12   1,254,041.08   صافي األصول كما في بداية السنة

 (841,851.04)   (403,583.93)    بيان )ب(  –صافي األصول للسنة 

 1,254,041.08   850,457.15   بيان )جـ( –مجموع صافي األصول 

 5,983,211.56  5,888,652.79   مجموع االلتزامات وصافي األصول

 المرفقة تعتبر جزءا أساسيا من هذه البيانات المالية  اإليضاحاتإن 
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 جمعية أصدقاء المريض الخيرية

 فلسطين – غزة 

                            2017ديسمبر  31 للسنة المنتهية في األنشطة بيان

 (جديد )العملة: شيكل

 

 ديسمبر             31   

 2016  2017  اإليضاحات 

      اإليرادات

  668,615.74  599,774.47   بالصافي  مبيعات األدوية

  2,193,433.75  2,169,763.34  12 إيرادات األقسام الطبية المساندة

  1,028,636.30  1,048,292.17  13 إيرادات العيادات الخارجية 

  445,056.67  946,988.09  14 تبرعات نقدية وعينية 

  57,589.00  102,322.19  15 إيرادات أخرى

  4,393,331.46  4,867,140.26   مجموع اإليرادات 

      

      المصروفات 

  3,390,445.63  3,409,028.39   رواتب وأجور وملحقاتها 

  503,766.33  442,862.80   مبيعات األدويةتكلفة 

 378,145.41  426,305.24  16 غيلية الطبيةالمصروفات التش

 538,517.5  524,958.10  17 المصروفات اإلدارية والعمومية

  404,885.48  458,370.63  7 إهالك الممتلكات واآلالت والمعدات 

  5,215,760.35  5,261,525.16   مجموع المصروفات

 (822,428.89)  (394,384.90)   صافي نشاط السنة

      بنود أخرى 

 (19,422.15)   (9,199.03)   تسويات سنوات سابقة 

 (841,851.04)  (403,583.93)   بيان )أ( –صافي األصول للسنة 

 

 المالية المرفقة تعتبر جزءا أساسيا من هذه البيانات  اإليضاحاتإن 
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 جمعية أصدقاء المريض الخيرية

 فلسطين –غزة 

 2017ديسمبر  31المنتهية في  للسنة التغيرات في صافي األصولبيان 

 (جديد)العملة: شيكل 

 

 

  األنشطة 
استثمار في الممتلكات 

 واآلالت والمعدات

 
 المجموع

 1,254,041.08   3,533,426.55     (2,279,385.47) 2017يناير  1صافي األصول في 

 (403,583.93)  ---  (403,583.93) بيان )ب( –صافي األصول للسنة 

 ---  726,570.75  (726,570.75) إضافات الممتلكات واآلالت والمعدات

 ---  (2,800.00)  2,800.00 إستبعادات من الممتلكات واآلالت والمعدات 

 ---  (458,370.63)  458,370.63 إهالك الممتلكات واآلالت والمعدات

 850,457.15  3,798,826.67  (2,948,369.52) بيان )أ( – 2017ديسمبر  31صافي األصول في 

      

  2,095,892.12    3,626,866.18     (1,530,974.06)  2016يناير  1صافي األصول في 

 (841,851.04)  ---  (841,851.04) بيان )ب( –صافي األصول للسنة 

 ---   311,445.85       (311,445.85)     إضافات الممتلكات واآلالت والمعدات

 ---  (404,885.48)       404,885.48      إهالك الممتلكات واآلالت والمعدات

 1,254,041.08   3,533,426.55     (2,279,385.47) بيان )أ( – 2016ديسمبر  31صافي األصول في 

 

 ضاحات المرفقة تعتبر جزءا أساسيا من هذه البيانات المالية إن اإلي
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 جمعية أصدقاء المريض الخيرية

 فلسطين – غزة

 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في  التدفقات النقديةبيان 

 (جديد )العملة: شيكل

       

 ديسمبر 31                

 2017  2016 

    ة التشغيليةالتدفقات النقدية الناتجة عن األنشط

 (841,851.04)  (403,583.93) صافي األصول للسنة

تعديالت لمطابقة صافي األصول للسنة مع صافي التدفقات النقدية من األنشطة 

 التشغيلية
   

  404,885.48   458,370.63 إهالك الممتلكات واآلالت والمعدات

  68,291.29  (36,840.88) التغير في المخصصات

  248,114.84   (39,837.02) في الذمم المدينةالتغير 

  45,068.84   206,805.13 التغير في المخزون

  91,374.70   (92,314.14) التغير في األصول األخرى

 54,865.30  56,230.69 شيكات برسم الدفع  التغير في

  259,963.49   (50,178.83) التغير في الذمم الدائنة

 (145,692.87)   286,224.87 ات المستحقة التغير في االلتزام

 ً  (11,897.47)   53,589.31 التغير في تبرعات مقبوضة مقدما

 173,122.56  438,465.83 صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

    التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة اإلستثمارية

 (311,445.85)   (726,570.75) داتإضافات في الممتلكات واآلالت والمع

 ---  2,800.00 إستبعادات من الممتلكات واآلالت والمعدات 

 (311,445.85)   (723,770.75) صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( األنشطة اإلستثمارية 

 (138,323.29)   (285,304.92) صافي التدفقات النقدية المحققة خالل السنة

  504,926.14  366,602.85 قد المعادل كما في بداية السنةالنقد والن

 366,602.85   81,297.93 (3إيضاح ) -بيان )أ(  –النقد والنقد المعادل كما في نهاية السنة 

 

 المرفقة تعتبر جزءا أساسيا من هذه البيانات المالية  اإليضاحاتإن 
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 جمعية أصدقاء المريض الخيرية

 فلسطين – غزة

 احات حول البيانات الماليةإيض

 (جديد )العملة: شيكل

 معلومات عامة .1

 تأسيس الجمعية 1-1 

من شهر مايو سنة  18( وتم تسجيلها لدى وزارة الداخلية في يوم 1980تأسست جمعية أصدقاء المريض الخيرية عام )

بتاريخ  2000ون الجمعيات لسنة ( حسب قانون الجميعات، وتم توفيق أوضاعها وفقاً ألحكام قان1984( تحت رقم )1997)

 .2002يونيو  11

 

 أهداف الجمعية 1-2

الى توفير خدمات صحية متميزة من خالل توفير أطباء متميزين في العديد من التخصصات الطبية،  الجمعيةتهدف 

 باالضافة الى توفير األجهزة الطبية المتطورة وبرسوم مخفضة تتناسب مع ذوي الدخل المحدود.

 

 اسات المحاسبية السيأهم  .2

 أسس إعداد البيانات المالية 2-1

 .ووفقاً ألساس االستحقاق تم إعداد البيانات المالية استناداً إلى طريقة التكلفة التاريخية

 

 العمالت األجنبية 2-2

. الجديتتدة وهتي الشتيكل جمعيتقتصتادية األساستية حيتث تعمتل اليتتم عترض البيانتات الماليتة بالعملتة التتي تستتخدمها البيئتتة اال

حسب أستعار الصترف الستائدة فتي تتاريخ  الجديدوتحول التعامالت التي تتم بعمالت أخرى غير العملة الرئيسية إلى الشيكل 

 الجديتدحدوث التعامالت. وفي تاريخ كل بيان للمركز المالي، يتم تحويل البنود النقدية المسجلة بعمتالت أجنبيتة إلتى الشتيكل 

ريخ ) سعر اإلغالق ( ويتم اقفال الفروقتات فتي بيتان األنشتطة حيتث كانتت أستعار دة في ذلك التارف السائحسب أسعار الص

 -النحو التالي : على 2017ديسمبر  31الصرف في 

 جديدشيكل  3.4777= دوالر أمريكي  -

 جديدشيكل  4.8982 دينار أردني   = -

 

 للسنة. األنشطةنود النقدية في بيان ويتم اإلعتراف بفروقات العملة الناتجة من تسوية الب

 

 الذمم المدينة 2-3

يتم االفصاح عن الذمم المدينة لصافي القيمة العادلة للتحقق، وعندما يكون متن غيتر الممكتن تحصتيل ذمتة فانته يتتم احتستاب 

 قابليتهتا للتحصتيل.مخصص للذمم المدينة المشكوك في تحصيلها ، ويتم شطب الذمم المدينة في الفتترة التتي يثبتت فيهتا عتدم 

ديستتمبر  31فتتي  حتتتى نهايتتة الستتنة الماليتتة المنتهيتتةم الجمعيتتة بتكتتوين مخصتتص للتتديون المشتتكوك فتتي تحصتتيلها هتذا ولتتم تقتت

2017. 
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 مخزون األدوية والمستلزمات الطبية 2-4

أو المستاعدات العينيتة، في األدوية والمستلزمات الطبية التي تم الحصول عليها عن طريتق الشتراء المباشتر يتمثل المخزون 

 .(5لفعلي كما هو في االيضاح رقم )حيث يظهر رصيد نهاية السنة حسب محاضر الجرد ا

 

 الممتلكات واآلالت والمعدات 2-5

يتم االعتراف مبدئيا بالممتلكات واآلالت والمعدات المحتفظ بها لإلستخدام خالل تزويد الخدمات أو ألغراض إدارية بالتكلفة 

سعر الشراء مضافاً إليه أية تكاليف أخرى تم تحميلها على نقل المعدات الى الموقع وتحقيق الشروط الالزمة لهتا والتي تمثل 

التي ترغب بها اإلدارة. بعد االعتراف المبدئي يتتم تستجيل الممتلكتات واآلالت والمعتدات فتي بيتان المركتز المتالي بالطريقة 

انخفاض متراكم في القيمة ويتم االعتراف بنفقات االهالك في بيان األنشطة. تتم  بالتكلفة مطروحاً منه االهالك المتراكم واي

احتساب اهالك األصول وفقاً لطريقة القسط المتناقص دون تكوين مخصتص اهتالك لهتا األمتر التذي يتنجم عنته عتدم معرفتة 

حستب  –( 7ي االيضتاح رقتم )كمتا هتو فت – تم إحتستاب نستب االهتالكيتالتكلفة التاريخية ألي أصتل متن األصتول الثابتتة، و

 النسب التالية :

 نسبة االستهالك  الفئة

 %2  مباني 

 %20  أجهزة طبية

 % 20  أجهزة كهربائية

 %20  لكترونيةإأجهزة 

 %10  عدد وأدوات

 %10  أثاث وأدوات مكتبية

 %10  سيارات

 

 المخصصات 2-6

اتجة عن أحداث سابقة ومن المحتمل تسوية هذه االلتزامات وتقتدير المخصصات هي التزامات حالية ) قانونية أو إنشائية ( ن

قيمتها المحتملتة بطريقتة موثوقتة، وتمثتل القيمتة المعتترف بهتا كمخصتص أفضتل قيمتة محتملتة والزمتة متن النفقتات لتستوية 

ية إلتتزام فتي تتاريخ بيتان االلتزام المالي في تاريخ بيان المركز المالي، أي القيمة التي متن المترجح أن تتدفعها الجمعيتة لتستو

 -المركز المالي أو لتحويله الى طرف ثالث وقد قامت الجمعية بإحتساب المخصصات اآلتية :

ا لقتانون العمتل مخصص مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهر  - عن كل سنة خدمة حسب آخر راتتب تقاضتاه الموظتف وفقتا

 الفلسطيني.

 %(.2%( وتقوم الجمعية بالمساهمة بنسبة )3وظف بنسبة )مخصص إدخار الموظفين بحيث يساهم الم -

 

 اإلنتفاع من هيئة التقاعد الفلسطيني 2-7

ويمثلهتا رئتيس الهيئتة وجمعيتة أصتدقاء المتريض الخيريتة  ةالفلستطينيتم عقد إتفاق بين هيئتة التقاعتد  2016مايو  23بتاريخ 

اء المريض الخيرية بقانون التقاعد العام حيث تم مساهمة ويمثلها رئيس مجلس إدارة الجمعية بخصوص إنتفاع جمعية أصدق

 % من راتب كل موظف حق له اإلنتفاع بقانون التقاعد العام.9لجمعية بنسبة % من راتبة وتساهم ا7الموظف بنسبة 

 

 النقد والنقد المعادل 2-8

لتدى البنتوك والودائتع  ةاألرصتدة الجاريتو لنقتد لتدى الصتندوقالغرض إعداد التدفقات النقدية يتمثل النقد والنقتد المعتادل فتي 

 الثة أشهر.ثقصيرة األجل التي تستحق خالل 
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 النقد والنقد المعادل .3

 ديسمبر 31 

 2016  2017 النقد في الصندوق

  21,642.30  5,766.00 شيكل -الصندوق العام 

  3,000.00    3,000.00 صندوق الفكة المؤقت

  4,620.00    2,043.00 حافظة الشيكات

  3,911.00  --- نثرية -السلف المستديمة 

  33,173.30    10,809.00  مجموع النقد في الصندوق

    النقد لدى البنوك

    النقد لدى البنك الوطني اإلسالمي 

  573.13  (32,740.86) غزة -شيكل  – 288حـ/  –البنك الوطني اإلسالمي 

  94,456.46  96,264.46 إدخار الموظفين –غزة  –شيكل  – 387حـ/  –البنك الوطني اإلسالمي 

  61,942.21  4.66 غزة  –دينار  – 288حـ/  –البنك الوطني اإلسالمي 

  75.10  26.47 غزة -دوالر  – 288حـ/  –البنك الوطني اإلسالمي 

  61.93  61.93 الصيدلية -شيكل  – 288حـ/  –البنك الوطني اإلسالمي 

 (1.14)     (2.12) أوبك -غزة  –دوالر  – 288حـ/  –إلسالمي البنك الوطني ا

  29,057.96  --- الصندوق العربي –غزة  –دوالر  – 288حـ/  –البنك الوطني اإلسالمي 

 186,165.65   63,614.54 مجموع النقد لدى البنك الوطني اإلسالمي

    بنك القدس  النقد لدى

  15,260.96  3,408.78 دوالر – 680620حـ/  –بنك القدس 

  68,201.03  3,283.90 شيكل – 680620حـ/  –بنك القدس 

 83,461.99   6,692.68 مجموع النقد لدى بنك القدس 

    بنك اإلنتاج الفلسطيني  النقد لدى

  422.00  181.00 شيكل -بنك االنتاج الفلسطيني 

  63,379.91  0.71 دوالر -بنك االنتاج الفلسطيني 

  63,801.91    181.71 مجموع النقد لدى  بنك االنتاج الفلسطيني

 333,429.55  70,488.93 مجموع النقد لدى البنوك

 366,602.85  81,297.93 بيان )أ(  –مجموع النقد والنقد المعادل 
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 الذمم المدينة .4

 ديسمبر 31 

 2017  2016 

  926,650.00         926,650.00       رام هللا  – وزارة الصحة

  103,602.00         188,753.17       غزة –وزارة الصحة 

  512,884.21   395,487.21 ذمم عقود تأمين صحي

  11,271.42   83,354.27 ذمم متنوعة

  1,554,407.63   1,594,244.65 بيان )أ(  –مجموع الذمم المدينة 

  2017ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في  بعض مصادقات للذمم المدينة منتسللم. 

  لم تقم إدارة الجمعية بتكوين مخصص للذمم المدينة والمشكوك في تحصتيلها حتتى نهايتة الستنة الماليتة المنتهيتة

 .2017ديسمبر  31في 

 

 المخزون .5

 ديسمبر 31 

 2017  2016 

  288,268.84    77,641.97 أدوية  –مخزون آخر المدة 

 131,853.90   133,377.53 مستلزمات -مخزون آخر المدة 

  44,546.28    46,844.39 أخرى -مخزون آخر المدة 

 464,669.02   257,863.89 بيان )أ(  –مجموع المخزون 

  2017ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في  محاضر جرد المخزون نتسلملم. 

 2017ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في  الجرد وتقييم المخزون بمعرفة إدارة الجمعية تم. 

 

 األصول األخرى .6

 ديسمبر 31 

 2017  2016 

  8,986.79    6,953.10 ذمم الموظفين 

  49,400.22    110,759.85 ذمم أطباء

  3,477.50       24,657.50 تأمين دفاتر شيكات لدى البنوك

  2,241.00    14,049.20 م أخرىذم

  64,105.51   156,419.65 بيان )أ(  –مجموع األصول األخرى 

  2017ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في  األصول األخرىبعض مصادقات  نتسلملم. 
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 بالصافي الممتلكات واآلالت والمعدات .7

  مباني البيان
 أجهزة

 طبية 
 

 أجهزة

 كهربائية 
 

أجهزة 

 ونيةالكتر
 

 عدد 

 وأدوات
 

أثاث و أدوات 

 مكتبية
 سيارات 

 طاقة 

 شمسية  

 
 المجموع

                  التكلفة

 3,533,426.55  ---  59,489.26  152,840.91  305,765.54  43,030.59  203,780.74  876,289.50  1,892,230.01 2017يناير  1

 726,570.75  630,810.27  ---   10,235.00  ---   5,918.47   21,059.01   32,739.00   25,809.00 اإلضافات

 (2,800.00)  ---  ---  ---  ---  ---  ---  (2,800.00)  --- إستبعادات 

 4,257,197.30  630,810.27  59,489.26  163,075.91  305,765.54  48,949.06  224,839.75  906,228.50  1,918,039.01 2017ديسمبر  31

                  االستهالك 

 458,370.63  105,135.05  8,923.39  15,633.76  61,153.11  9,342.50  42,351.20  177,060.35  38,771.27 إهالك السنة

                  صافي القيمة الدفترية

 3,798,826.67  525,675.22  50,565.87  147,442.15  244,612.43  39,606.56  182,488.55  729,168.15  1,879,267.74 2017ديسمبر  31

 3,533,426.55  ---  59,489.26  152,840.91  305,765.54  43,030.59  203,780.74  876,289.50  1,892,230.01 2016ديسمبر  31

  2017ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في  والمعدات اضر جرد الممتلكات واآلالتمح نتسلملم. 

  2017ديسمبر  31بمعرفة إدارة الجمعية للسنة المالية المنتهية في الممتلكات واآلالت والمعدات تم الجرد وتقييم. 
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 شيكات برسم الدفع  .8

 ديسمبر 31 

 2017  2016 

 14,383.00  11,091.00 شيكل  – 288حـ/  –البنك الوطني اإلسالمي 

 39,426.30  100,004.99 شيكات صادرة )شيكل( –بنك القدس 

 1,056.00  --- شيكات صادرة )دوالر( –بنك القدس 

 54,865.30  111,095.99 بيان )أ(  – شيكات برسم الدفعمجموع 

 

 

 

 تبرعات مقبوضة مقدما  .9

 ديسمبر 31 

 2017  2016 

ً تبرعات مقبوضة م   11,958.53    10,584.63 قدما

 ---  USAID 40,719.64 -تبرعات أدوية طوارئ 

 ---  14,243.57 تبرعات مستلزمات طبية )طوارئ(

  11,958.53    65,547.84 بيان )أ(  – تبرعات مقبوضة مقدما  مجموع 

 

 

 االلتزامات المستحقة .10

 ديسمبر 31 

 2017  2016 

  162,266.38    152,366.38 باءكهر مصاريف

  3,510.00      3,510.00 أتعاب مهنية

  98,426.90    98,426.90 مياه و بلدية مصاريف

  250,932.15    258,337.41 ضريبة الدخل ) استقطاعات الرواتب (

  407,059.50     451,282.24 أتعاب أطباء

  12,132.00     9,683.25 ذمم أخرى

  220,056.73    404,541.33 كافآت رواتب وم

  40,840.09      103,301.11 هيئة التقاعد الفلسطينيةإشتراكات 

  1,195,223.75  1,481,448.62 بيان )أ(  –مجموع االلتزامات المستحقة 
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 المخصصات .11

 ديسمبر 31 

 2017  2016 

  2,361,085.79    2,329,113.71 (1-11إيضاح ) –مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

  517,437.17     512,568.37 (2-11إيضاح ) –مخصص صندوق إدخار الموظفين 

  2,878,522.96   2,841,682.08 بيان )أ(  –مجموع المخصصات 

 

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة 11-1

  

 2017  2016 

  2,313,952.16    2,361,085.79 1/1رصيد 

  89,534.89     20,178.10  اإلضافات

 (42,401.26)   (52,150.18)  االستخدامات 

  2,361,085.79   2,329,113.71 (11إيضاح )  –مجموع مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

 

 مخصص صندوق ادخار الموظفين 11-2

  

 2017  2016 

  496,279.51     517,437.17 1/1رصيد

  21,157.66    5,718.89 اإلضافات 

    ---           (10,587.69)  االستخدامات

  517,437.17   512,568.37 (11إيضاح )  –مجموع مخصص صندوق ادخار الموظفين 

 

   الطبية المساندةايرادات األقسام  .12

 ديسمبر 31 

 2017  2016 

  572,641.50   560,419.00 رسوم قسم النساء والوالدة

  216,178.00   285,091.67 رسوم قسم والدة جراحية 

  501,416.90   420,329.92 رسوم قسم الجراحة والعمليات

  401,407.33   404,854.46 رسوم قسم األشعة

  314,632.73   318,177.07 رسوم قسم المختبر 

  187,157.29   180,891.22 رسوم قسم االستقبال والطوارئ

  2,193,433.75   2,169,763.34 بيان )ب(  –مجموع إيرادات األقسام الطبية المساندة 
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 ايـرادات العيادات الخارجية .13

 ديسمبر 31 

 2017  2016 

  191,579.00   200,224.50 قسم العــظام

  205,301.00   199,444.44 قسم اآلسنــــــــان

  158,297.00   171,132.30 قسم األنف واألذن والحنجرة 

  104,544.50   88,477.10 ز الهضمىقسم المناظير والجها

  79,793.00  79,470.40 قسم األطفال

  65,611.50   73,658.40 قسم العيون

  67,823.30   69,225.03 قسم الجلدية

  51,828.00  57,492.00 قسم بــاطنة

  42,827.00   45,516.00 قسم المســـالك البولية

  15,015.00   22,909.50 قسم القلب

  16,194.00   20,147.50 قسم الجراحـــة

  20,699.50   13,348.50 قسم المخ واألعصاب

  9,123.50  7,246.50 قسم الصدرية

  1,028,636.30   1,048,292.17 بيان )ب(  –مجموع ايـرادات العيادات الخارجية 

 

 التبرعات النقدية والعينية   .14

 ديسمبر 31 

 2017  2016 

  422,959.67   946,988.09 تبرعات عينية 

  22,097.00  --- تبرعات نقدية  

  445,056.67  946,988.09 بيان )ب(  –مجموع التبرعات النقدية والعينية 

 

 االيرادات األخرى .15

 ديسمبر 31 

 2017  2016 

  5,438.29   3,374.10 جزاءات موظفين

  920.00   1,520.00 رسوم عضوية الجمعية

  8,065.00   2,700.00 اترسوم مناقص

  4,197.00   9,218.20 إيرادات متنوعة أخرى

  832.71   10,357.28 خصم مكتسب 

  38,136.00   75,152.61 رسوم تيار المولد الكهربائي

  57,589.00   102,322.19 بيان )ب(  –مجموع اإليرادات األخرى 
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 المصروفات التشغيلية الطبية .16

 ديسمبر 31 

 2017  2016 

  299,473.45    316,601.85 تكلفة المستلزمات الطبية

  11,411.87   43,918.30 خصم مسموح به

  30,111.93   35,764.00 غازات طبية

  11,396.41   9,173.69 مصاريف تركيب أسنان

  9,075.31    8,584.00 فحوصات طبية خارجية

  7,507.82    4,834.00 إصالحات وصيانة وتحسينات

  2,061.76   4,408.00 قسم األشعة

  2,917.50    3,001.40 مالبس أطباء

 4,189.36   20.00 أدوية و مستلزمات تالفة

 378,145.41  426,305.24 بيان )ب(  –مجموع المصروفات التشغيلية الطبية 

 

 المصروفات االدارية والعمومية  .17

 ديسمبر 31 

 2017  2016 

  267,965.50   239,296.60 محروقات توليد الكهرباء

  67,222.38   52,074.51 إصالح وصيانة ومواد

  74,340.60   44,861.80 كهرباء ومياه

  33,552.44   30,247.65 مصروفات ضيافة وبوفية

  18,298.22   18,247.72 قرطاسية ومطبوعات

  2,343.69   12,942.08 فروق عملة 

  9,699.39   12,777.91 وسائل إتصال

 11,444.00  11,218.12 مهنية  أتعاب

  14,640.50   10,245.00 تأمينات أفراد وممتلكات

  7,963.00   6,511.00 أنشطة وفعاليات وهدايا

  10,432.00   6,410.40 مصروفات متنوعة

  4,339.88   2,792.31 اريف بنوكفوائد وعموالت ومص

  2,633.40   2,550.00 دعاية وإعالن

  4,917.50   1,040.00 مساعدات أدوية للغير

  3,005.00   801.00 سفر وتنقالت

  4,070.00   500.00 إيجارات

 ---   24,500.00 تطوير خطط وانظمة ادارية

 ---   24,317.00 مصاريف سيارات

 ---   23,625.00 فني واإلداريتدريب الكادر ال

  1,650.00  --- عالج موظفين

 538,517.5  524,958.10 بيان )ب(  –مجموع المصروفات اإلدارية و العمومية 
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 القضايا القانونية  .18

 .2017ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في  لم نتسلم كتاب المستشار القانوني للقضايا التي قد تكون الجمعية طرفا فيها

 

 القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية.19

 المالي. ا الدفترية بتاريخ بيان المركزإن القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية ال تختلف بشكل جوهري عن قيمته

 

 إدارة المخاطر.20

ر الصرف األجنبي، تعلقة بعملياتها وأنشطتها وتتضمن هذه المخاطر: مخاطتوجه إدارة الجمعية وتدير المخاطر المالية الم

 ، ومخاطر السيولة.مخاطر االئتمان
 

 مخاطر الصرف األجنبي   

ً من المخاطر نتيجة لتقلبات أسعار صرف هذه  تقوم إدارة الجمعية بتنفيذ معامالت بالعمالت األجنبية مما يفرض نوعا

 الجمعية سياسات وإجراءات إلدارة المخاطر المتعلقة بأسعار الصرف األجنبي.السنة. و تمتلك  العمالت خالل

  

 مخاطر االئتمان 

تشير مخاطر االئتمان إلى تلك المخاطر التي تظهر عندما  يتخلف المدين عن التزاماته التعاقدية مما ينتج عنه خسائر مالية 

عامل مع األطراف القادرة على سداد الديون والحصول على للجمعية. وتمتلك الجمعية سياسات ائتمانية توضح كيفية الت

 ضمانات مالئمة عند اللزوم، كوسيلة لتقليل مخاطر الخسائر المالية الناتجة عن العجز في تسديد الديون. 
 

  مخاطر السيولة 

ن إدارة مخاطر يتبنى مجلس إدارة الجمعية إطار عام إلدارة مخاطر السيولة وذلك ألن مجلس إدارة الجمعية مسئول ع

 السيولة. 
 

 عدد الموظفين .21

 .من جميع الفئات ( موظف170) 2017بلغ عدد الموظفين للجمعية حتى نهاية شهر ديسمبر 

 

 أرقام المقارنة .22

 عرض بيانات السنة الحالية.مع تمت إعادة تصنيف لبعض أرقام المقارنة لتتناسب 




