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 جمعية أصدقاء المريض الخيرية
 فلسطين – غزة
 2019ديسمبر  31كما في  بيان المركز المالي

 (جديد )العملة: شيكل 

 أساسيا من هذه البيانات المالية المرفقة تعتبر جزءا اإليضاحاتإن 

 ديسمبر 31   
 2018  2019  إيضاحات األصول

      األصول المتداولة
 47,133.21  32,942.34  3 النقد والنقد المعادل

 1,187,475.03  1,058,409.44  4 الذمم المدينة بالصافي

  396,914.18  375,019.02  5 ومستلزمات طبية مخزون 

 170,287.34  182,641.28  6 األصول األخرى 

 1,801,809.76  1,649,012.08   مجموع األصول المتداولة

      األصول غير المتداولة

  3,634,811.11  3,844,429.84  7 الممتلكات واآلالت والمعدات بالصافي

  3,634,811.11  3,844,429.84   لةمجموع األصول غير المتداو 

 5,436,620.87  5,493,441.92   مجموع األصول

      االلتزامات وصافي األصول

      االلتزامات المتداولة

 61,620.21  36,903.06  8 بنوك دائنة
 264,474.52  468,037.94  9 شيكات دفع آجلة  

 361,740.46  472,520.56   الذمم الدائنة

 9,912.66  56,783.91  10 رعات مقبوضة مقدماً تب

 1,408,717.36  1,225,398.73  11 االلتزامات المستحقة 

 1,095,842.98  1,643,858.81   رواتب ومكافآت مستحقة

 3,202,308.19  3,903,503.01   مجموع االلتزامات المتداولة 

      تداولةاإللتزامات غير الم

 2,787,397.83  2,600,214.04  12 مخصصات منافع الموظفين 

 2,787,397.83  2,600,214.04   مجموع االلتزامات غير المتداولة

 5,989,706.02   6,503,717.05   مجموع االلتزامات 

      صافي األصول

 (553,085.15)  (1,010,275.13)   بيان )ب( –صافي األصول في نهاية السنة 

 5,436,620.87   5,493,441.92   مجموع االلتزامات وصافي األصول

 بيان )أ(
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 بيان )ب(

 جمعية أصدقاء المريض الخيرية
 فلسطين – غزة 

                            2019ديسمبر  31 للسنة المنتهية فيصافي األصول والتغيرات في  األنشطة بيان
 (جديد )العملة: شيكل

 ديسمبر             31   
 2018  2019  اإليضاحات 

      اإليرادات
 473,890.20  630,039.68   مبيعات األدوية بالصافي 

 2,405,092.64  2,002,725.21  13 إيرادات األقسام الطبية المساندة

 1,014,577.11  932,913.69  14 إيرادات العيادات الخارجية 

 627,862.25  402,676.22  15 تبرعات نقدية وعينية 

 117,647.44  107,762.78  16 إيرادات أخرى 

 4,639,069.64  4,076,117.58   مجموع اإليرادات 

      
      المصروفات 

 3,389,824.27  3,280,746.24  17 وأجور وملحقاتها رواتب 

 355,001.61  470,159.03  18 تكلفة مبيعات األدوية

 458,747.57  586,398.95  19 المصروفات التشغيلية الطبية

 399,581.00  306,496.26  20 المصروفات اإلدارية والعمومية

 455,732.56  388,385.49  7 إهالك الممتلكات واآلالت والمعدات 

 985,043.82  ---   مصروف مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 6,043,930.83  5,032,185.97   مجموع المصروفات

 (1,404,861.19)  (956,068.39)   صافي أصول النشاط 

      بنود أخرى 

 1,318.89  511,984.22  21 تسويات سنوات سابقة 

 ---  (13,105.81)   فروق عملة 

 (1,403,542.30)  (457,189.98)   صافي أصول السنة 

  850,457.15  (553,085.15)   صافي األصول بداية السنة 

 (553,085.15)  (1,010,275.13)   بيان )أ(  –صافي أصول السنة في نهاية السنة 

 
 المرفقة تعتبر جزءا أساسيا من هذه البيانات المالية  اإليضاحاتإن 
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 قاء المريض الخيريةجمعية أصد
 فلسطين – غزة

 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في  التدفقات النقديةبيان 
 (جديد )العملة: شيكل

       
 ديسمبر 31                

 2019  2018 
    التدفقات النقدية الناتجة عن األنشطة التشغيلية

 (1,403,542.30)  (983,527.98) صافي األصول للسنة

يالت لمطابقة صافي األصول للسنة مع صافي التدفقات النقدية من تعد
 األنشطة التشغيلية

   

 455,732.56  388,385.49 إهالك الممتلكات واآلالت والمعدات

 (54,284.25)  (187,183.79) مخصصات منافع الموظفين التغير في 

 406,769.62  129,065.59 التغير في الذمم المدينة بالصافي

 (139,050.29)  21,895.16 مخزون ومستلزمات طبيةتغير في ال

 (13,867.69)  (12,353.94) التغير في األصول األخرى 

 28,877.23  (24,717.15) التغير في بنوك دائنة 

 153,378.53  203,563.42  دفع آجلة التغير في شيكات 

 (176,680.65)  110,780.10 التغير في الذمم الدائنة

 331,810.07  (183,318.63) ر في االلتزامات المستحقة التغي

 691,301.65  548,015.83 التغير في ومكافآت مستحقة

 (55,635.18)  46,871.25 التغير في تبرعات مقبوضة مقدماً 

 224,809.30  57,475.35 الناتجة من األنشطة التشغيلية صافي التدفقات النقدية

    ن األنشطة اإلستثماريةالتدفقات النقدية الناتجة م
 (291,717.00)  (71,666.22) إضافات في الممتلكات واآلالت والمعدات

 (291,717.00)  (71,666.22) صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( األنشطة اإلستثمارية 
 (66,907.70)      (14,190.87) صافي التدفقات النقدية المحققة خالل السنة

 114,040.91  47,133.21 قد المعادل كما في بداية السنةالنقد والن
 47,133.21  32,942.34 (3إيضاح ) -بيان )أ(  –النقد والنقد المعادل كما في نهاية السنة 

 
 المرفقة تعتبر جزءا أساسيا من هذه البيانات المالية  اإليضاحاتإن 

 
 
 

 (جبيان )
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 جمعية أصدقاء المريض الخيرية
 فلسطين – غزة
 ول البيانات الماليةإيضاحات ح

 (جديد )العملة: شيكل
 معلومات عامة .1

 تأسيس الجمعية 1-1 

من شهر مايو  18( وتم تسجيلها لدى وزارة الداخلية في يوم 1980تأسست جمعية أصدقاء المريض الخيرية عام )
معيات لسنة ( حسب قانون الجميعات, وتم توفيق أوضاعها وفقًا ألحكام قانون الج1984( تحت رقم )1997سنة )
 .2002يونيو  11بتاريخ  2000

 

 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.
 

 لمحاسبية السياسات اأهم  .2

 أسس إعداد البيانات المالية 2-1
 .ووفقًا ألساس االستحقاق تم إعداد البيانات المالية استنادًا إلى طريقة التكلفة التاريخية

 

 العمالت األجنبية 2-2
ة وهتتي الشتتيكل جمعيتتقتصتتادية األساستتية حيتتث تعمتتل اليتتتم عتترض البيانتتات الماليتتة بالعملتتة التتتي تستتتخدمها البيئتتة اال

حستتب أستتعار الصتترف  الجديتتد. وتحتتول التعتتامالت التتتي تتتتم بعمتتالت أختترى غيتتر العملتتة الرئيستتية إلتتى الشتتيكل يتتدالجد
السائدة في تاريخ حدوث التعامالت. وفتي تتاريخ كتل بيتان للمركتز المتالي، يتتم تحويتل البنتود النقديتة المستجلة بعمتالت 

ريخ ) ستعر اإلغتالق ( ويتتم اقفتال الفروقتات فتي التا دة في ذلكحسب أسعار الصرف السائ الجديدأجنبية إلى الشيكل 
 -النحو التالي : على 2019ديسمبر  31بيان األنشطة حيث كانت أسعار الصرف في 

 شيكل جديد 3.45 = دوالر أمريكي
 شيكل جديد 4.86 = دينار أردني 

 

 للسنة. شطةاألنويتم اإلعتراف بفروقات العملة الناتجة من تسوية البنود النقدية في بيان 
 

 الذمم المدينة 2-3
يتم االفصاح عن الذمم المدينة لصافي القيمتة العادلتة للتحقتق, وعنتدما يكتون متن غيتر الممكتن تحصتيل ذمتة فانته يتتم 
احتساب مخصتص للتذمم المدينتة المشتكوك فتي تحصتيلها , ويتتم شتطب التذمم المدينتة فتي الفتترة التتي يثبتت فيهتا عتدم 

 قابليتها للتحصيل.
 

 خزون األدوية والمستلزمات الطبيةم 2-4
فتتي األدويتتة والمستتتلزمات الطبيتة التتتي تتتم الحصتتول عليهتتا عتن طريتتق الشتتراء المباشتتر أو المستتاعدات يتمثتل المختتزون 

 (.5لفعلي كما هو في االيضاح رقم )العينية, حيث يظهر رصيد نهاية السنة حسب محاضر الجرد ا
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 الممتلكات واآلالت والمعدات 2-5
العتراف مبدئيا بالممتلكات واآلالت والمعدات المحتتفظ بهتا لإلستتخدام ختالل تزويتد الختدمات أو ألغتراض إداريتة يتم ا

بالتكلفتتة والتتتي تمثتتل ستتعر الشتتراء مضتتافًا إليتته أيتتة تكتتاليف أختترى تتتم تحميلهتتا علتتى نقتتل المعتتدات التتى الموقتتع وتحقيتتق 
بعد االعتراف المبتدئي يتتم تستجيل الممتلكتات واآلالت والمعتدات التي ترغب بها اإلدارة. الشروط الالزمة لها بالطريقة 

تتراف بنفقتات في بيان المركز المالي بالتكلفة مطروحًا منه االهالك المتراكم واي انخفاض متراكم فتي القيمتة ويتتم االع
االهالك في بيان األنشتطة. تتم احتستاب اهتالك األصتول وفقتًا لطريقتة القستط المتنتاقص دون تكتوين مخصتص اهتالك 

 – تم إحتساب نسب االهالكيلها األمر الذي ينجم عنه عدم معرفة التكلفة التاريخية ألي أصل من األصول الثابتة, و 
 لية :حسب النسب التا –( 7كما هو في االيضاح رقم )

 نسبة االستهالك  الفئة  نسبة االستهالك  الفئة
 %20  عدد وأدوات  %2  مباني 

 %10  أثاث وأدوات مكتبية  %20  أجهزة طبية
 %15  سيارات  % 20  أجهزة كهربائية

 % 20  الطاقة الشمسية   %20  أجهزة إلكترونية
 
 المخصصات 2-6

إنشائية ( ناتجة عن أحداث سابقة ومن المحتمل تسوية هذه االلتزامات  المخصصات هي التزامات حالية ) قانونية أو
وتقدير قيمتها المحتملة بطريقة موثوقة, وتمثل القيمة المعترف بها كمخصص أفضل قيمة محتملة والزمة من النفقتات 

الجمعية لتسوية إلتتزام فتي لتسوية االلتزام المالي في تاريخ بيان المركز المالي, أي القيمة التي من المرجح أن تدفعها 
 -تاريخ بيان المركز المالي أو لتحويله الى طرف ثالث وقد قامت الجمعية بإحتساب المخصصات اآلتية :

عن كل سنة خدمة حسب آخر راتب تقاضاه الموظف وفقتا  لقتانون مخصص مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهر  -
 درجين في قانون هيئة التقاعد الفلسطينية. للموظفين واألطباء الغير م العمل الفلسطيني

للمتوظفين  %(2%( وتقوم الجمعيتة بالمستاهمة بنستبة )3مخصص إدخار الموظفين بحيث يساهم الموظف بنسبة ) -
 واألطباء الغير مدرجين في قانون هيئة التقاعد الفلسطينية.

 
 ةاإلنتفاع من هيئة التقاعد الفلسطيني 2-7

ويمثلهتتا رئتتيس الهيئتتة وجمعيتتة أصتتدقاء المتتريض  ةالفلستتطينيعقتتد إتفتتاق بتتين هيئتتة التقاعتتد تتتم  2016متتايو  23بتتتاريخ 
الخيرية ويمثلها رئتيس مجلتس إدارة الجمعيتة بخصتوص إنتفتاع جمعيتة أصتدقاء المتريض الخيريتة بقتانون التقاعتد العتام 

وظتف حتق لته اإلنتفتاع % متن راتتب كتل م9لجمعيتة بنستبة % متن راتبتة وتستاهم ا7حيث تم مساهمة الموظتف بنستبة 
 بقانون التقاعد العام.

 

 النقد والنقد المعادل 2-8
لتتدى البنتتوك  ةاألرصتتدة الجاريتتلنقتتد لتتدى الصتتندوق و الغتترض إعتتداد التتتدفقات النقديتتة يتمثتتل النقتتد والنقتتد المعتتادل فتتي 

 الثة أشهر.ثوالودائع قصيرة األجل التي تستحق خالل 
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 اإللتزامات الطارئة  2-9
ت الطارئتتة هتتي التزامتتات محتملتتة  تعتمتتد علتتى إحتماليتتة ظهتتور أحتتداث مستتتقبلية غيتتر مؤكتتدة, أو هتتي التزامتتات اإللتزامتتا

حاليتتة بتتدون احتمتتال حتتدوث دفعتتات أو عتتدم إمكانيتتة قياستتها بطريقتتة موثقتتة. وال يتتتم اإلعتتتراف باإللتزامتتات الطارئتتة فتتي 
 .2019ديسمبر  31البيانات المالية للجمعية للسنة المالية 

 
 النقد والنقد المعادل .3

 ديسمبر 31 
 2018  2019 النقد في الصندوق 

 3,482.00  2,524.02 شيكل -الصندوق العام 

 1,380.00  1,380.00 فرعي صندوق 

 2,516.00  1,819.00 نثرية -السلف المستديمة 

 7,378.00  5,723.02 مجموع النقد في الصندوق 

    لنقد لدى البنوكا
    النقد لدى البنك الوطني اإلسالمي 

 39,211.46  18,818.46 إدخار الموظفين –شيكل  – 387حت/  –البنك الوطني اإلسالمي 
 5.00  4.59 دينار  – 288حت/  –البنك الوطني اإلسالمي 
 42.60  230.88 دوالر  – 288حت/  –البنك الوطني اإلسالمي 

 39,259.06  19,053.93 لدى البنك الوطني اإلسالميمجموع النقد 

    النقد لدى بنك القدس 

 315.40  131.65 دوالر – 680620حت/  –بنك القدس 

 ---  6,873.80 شيكل – 680620حت/  –بنك القدس 

 315.40  7,005.45 مجموع النقد لدى بنك القدس 

    اإلنتاج الفلسطيني النقد لدى بنك 

 180.00  176.00 شيكل -بنك االنتاج الفلسطيني 

 0.75  983.94 دوالر -بنك االنتاج الفلسطيني 

 180.75  1,159.94 مجموع النقد لدى  بنك االنتاج الفلسطيني

 39,755.21  27,219.32 مجموع النقد لدى البنوك

 47,133.21   32,942.34 بيان )أ(  – مجموع النقد والنقد المعادل
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 بالصافي الذمم المدينة .4

 ديسمبر 31 
 2019  2018 

  926,650.00   926,650.00 رام هللا –وزارة الصحة 

  307,366.17  271,255.17 غزة –وزارة الصحة 

  575,049.76  592,919.89 ذمم عقود تأمين صحي

  19,079.57  11,611.20 ذمم متنوعة

 ---  241,017.00 السمعيات -مشروع مؤسسة التعاون 

  344,373.35  --- (NORWACذمة النورواك )

 (985,043.82)  (985,043.82) (1)مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

 1,187,475.03  1,058,409.44 بيان )أ(  –مجموع الذمم المدينة بالصافي 

 .2019ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في  قات للذمم المدينةمصادبعض  نتسلملم  -

( يتمثل هذا البند في قيمة أرصدة مدينة راكدة منذ سنوات )وزارة الصحة رام هللا( للسنة المالية المنتهية 1)
 .2019ديسمبر  31في 

 

 مخزون ومستلزمات طبية  .5

 ديسمبر 31 
 2019  2018 

    

  246,125.71  187,927.62 ة أدوي –مخزون آخر المدة 

 98,164.01  155,365.17 مستلزمات -مخزون آخر المدة 

  52,624.46  19,715.60 المخزن العام  –مخزون آخر المدة 

  396,914.18  375,019.02 بيان )أ(  –مجموع المخزون 

  2019ديسمبر  31لمنتهية في للسنة المالية ا بمعرفة إدارة الجمعية  مخزون ومستلزمات طبيةتم جرد وتقييم. 

 

 األصول األخرى  .6

 ديسمبر 31 
 2019  2018 

  102,324.44  101,088.61 ذمم أطباء

  28,357.50  62,079.20 لدى البنوك وكفاالت تأمين دفاتر شيكات

  13,405.40  19,173.47 ذمم الموظفين 

  26,200.00  300.00 ذمم أخرى 

  170,287.34  182,641.28 أ( بيان ) –مجموع األصول األخرى 
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 بالصافي الممتلكات واآلالت والمعدات .7

 أجهزة  مباني  أراضي  البيان
 طبية 

 أجهزة 
 كهربائية 

 أجهزة 
 الكترونية 

 عدد  
 وأدوات

أثاث وأدوات  
 مكتبية

 طاقة  سيارات 
 شمسية  

 المجموع 

                    التكلفة
  3,634,811.11   420,540.18   42,980.99   132,968.60   196,031.61   33,221.08   156,353.07   811,033.19   1,841,682.39  --- 2019يناير  1

  71,666.22   ---   ---    4,679.58   ---    15,616.30    4,025.24    47,345.10   ---  526,338.00 اإلضافات

 4,232,815.33    420,540.18    42,980.99    137,648.18    196,031.61    48,837.38    160,378.31    858,378.29    1,841,682.39  526,338.00 2019ديسمبر  31

                    االستهالك 

  388,385.49   84,108.04   6,447.15   13,304.19   39,206.32   6,906.88   31,491.78   170,087.48   36,833.65  --- إهالك السنة

                   كما في  صافي القيمة الدفترية

 3,844,429.84   336,432.14   36,533.84   124,343.99   156,825.29   41,930.50   128,886.53   688,290.81   1,804,848.74  526,338.00 2019ديسمبر  31

  3,634,811.11   420,540.18   42,980.99   132,968.60   196,031.61   33,221.08   156,353.07   811,033.19   1,841,682.39  --- 2018ديسمبر  31

  2019ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في بمعرفة إدارة الجمعية الممتلكات واآلالت والمعدات  وتقييم جرد تم. 
 

 ( دينتار أردنتي حستب 180,000( متتر مربتع والبتالغ قيمتهتا )1,250رمتال والبتالغ مستاحتها )ال( ب703( قسيمة رقم )10يها الجمعية من أراضي محلة الدرج قطعة رقم )إدارة الجمعية بإدراج قيمة األرض المقام عل قامت
 شهادة ملكية األرض الصادرة عن سلطة األراضي. نتسلم. إال أننا لم 1990مارس  27اإلتفاق على بيع األرض بتاريخ شهر  ذعقد
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 بنوك دائنة  .8

 ديسمبر 31 
 2019  2018 

 43,292.15  36,292.17  - شيكل – 288ت/ ح –البنك الوطني اإلسالمي 

 2.26  2.07 أوبك –ر دوال – 288ت/ ح –البنك الوطني اإلسالمي 

 3.07  5.07 الصيدلية –شيكل  – 288ت/ ح –البنك الوطني اإلسالمي 

 ---  603.75 أدوية ومستلزمات طبية 288ت/ ح –البنك الوطني اإلسالمي 

 18,322.73  --- شيكل – 680620ت/ ح –بنك القدس 
 61,620.21  36,903.06 يان )أ( ب –مجموع بنوك دائنة  

 

  دفع آجلة شيكات  .9

 ديسمبر 31 
 2019  2018 

 249,465.52   325,745.60   يكات صادرة )شيكل(ش –بنك القدس 

 15,009.00  142,292.34 شيكل  – 288ت/ ح –البنك الوطني اإلسالمي 

 264,474.52  468,037.94 بيان )أ(  – دفع آجلةمجموع شيكات 

 

 تبرعات مقبوضة مقدما  .10

 ديسمبر 31 
 2019  2018 

 9,912.66  6,639.66 متنوعة  تبرعات مقبوضة مقدماً 

 ---  50,144.25 إلمارات ا –صندوق المريض الفقير تبرعات 

 9,912.66  56,783.91 يان )أ( ب –مجموع تبرعات مقبوضة مقدمًا 

 

 االلتزامات المستحقة .11

 ديسمبر 31 
 2019  2018 

 659,571.92   499,824.13   أتعاب أطباء

 287,501.48  357,449.37 * الرواتب(ضريبة الدخل )استقطاعات 

 110,424.10  98,426.90 مستحقة  مصاريف مياه وبلدية

 204,447.73  79,948.22 إشتراكات هيئة التقاعد الفلسطينية

 139,166.38  57,147.62 مستحقة مصاريف كهرباء

 7,605.75  8,028.51 مستحقة ذمم أخرى 

 ---  124,573.98 ذمم موظفين متقاعدين 

 1,408,717.36  1,225,398.73 يان )أ( ب –مجموع االلتزامات المستحقة 

 2019ديسمبر  31لم تقم إدارة الجمعية بتسوية حساب ضريبة الدخل المستحقة حتى نهاية السنة المالية المنتهية في  *
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 مخصصات منافع الموظفين  .12

 ديسمبر 31 
 2019  2018 

 2,282,648.02  2,124,436.29 (1-12إيضاح ) –ة الخدمة مخصص مكافأة نهاي

 504,749.81  475,777.75 (2-12يضاح )إ –مخصص صندوق إدخار الموظفين 

 2,787,397.83  2,600,214.04 ن )أ( بيا – مخصصات منافع الموظفينمجموع 

 
 مخصص مكافأة نهاية الخدمة 12-1

  
 2019  2018 

  2,329,113.71  2,282,648.02 1/1رصيد 

 19,263.31  15,676.32 اإلضافات 

 (69,402.72)  (177,883.23) االستخدامات 

 3,673.72  3,995.18 تسويات سنوات سابقة   

 2,282,648.02  2,124,436.29 (12يضاح )إ  –مجموع مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

 
 مخصص صندوق ادخار الموظفين 12-2

  
 2019  2018 

  512,568.37  504,749.81 1/1رصيد

 5,424.88  4,852.25 اإلضافات 

 (13,243.44)  (33,824.31) االستخدامات

 504,749.81  475,777.75 (12يضاح )إ  –مجموع مخصص صندوق ادخار الموظفين 

 
   الطبية المساندةايرادات األقسام  .13

 رديسمب 31 
 2019  2018 

  539,111.00  492,100.49 رسوم قسم النساء والوالدة

  315,517.50  201,285.00 رسوم قسم والدة جراحية 

  685,040.05  536,101.18 رسوم قسم الجراحة والعمليات

  356,154.46  337,565.47 رسوم قسم األشعة

  299,061.17  268,969.89 رسوم قسم المختبر 

  182,183.46  144,783.18 سم االستقبال والطوارئ رسوم ق

  28,025.00  21,920.00 والدةالرسوم اشعارات 

 2,405,092.64  2,002,725.21 يان )ب(ب  –مجموع إيرادات األقسام الطبية المساندة 
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 ايـرادات العيادات الخارجية .14

 ديسمبر 31 
 2019  2018 

  192,902.20  199,187.21 قسم العتتظام

  177,246.30  174,558.79 قسم األنف واألذن والحنجرة 

  182,438.11  127,424.59 األسنانقسم 

  74,893.50  75,750.53 قسم العيون 

  68,268.00  74,256.36 قسم الجلدية

  75,698.00  71,803.98 قسم األطفال

  66,228.50  58,419.63 قسم بتتاطنة

  43,018.50  43,931.05 تتتالك البوليةقسم المس

  77,478.00  35,449.78 قسم المناظير والجهاز الهضمى

  24,816.50  30,747.77 قسم القلب

  10,174.50  15,167.00 قسم المخ واألعصاب

  4,330.50  13,672.00 قسم الصدرية

  14,568.50  9,947.50 قسم الحروق والتجميل

  2,432.00  2,567.50 قسم جراحة األطفال

  84.00  30.00 قسم  األوعية الدموية

  1,014,577.11  932,913.69 يان )ب(ب  –مجموع ايـرادات العيادات الخارجية 

 
 

 التبرعات النقدية والعينية   .15

 ديسمبر 31 
 2019  2018 

  506,451.33  130,906.38 تبرعات عينية 

  121,410.92  30,752.84 تبرعات نقدية  

 ---  241,017.00  ؤسسة التعاون م –مشروع تركيب السمعيات إيرادات 

  627,862.25  402,676.22 يان )ب(ب  –مجموع التبرعات النقدية والعينية 
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 االيرادات األخرى  .16
 ديسمبر 31 

 2019  2018 
  91,184.60  18,700.00 رسوم تيار المولد الكهربائي

  1,070.00  920.00 رسوم عضوية الجمعية

  10,400.00  4,750.00 رسوم مناقصات

  6,220.00  2,550.50 إيرادات متنوعة أخرى 

 ---  6,723.52 جزاءات موظفين

 ---  74,118.76 (تعويض ترانس شركة الكهرباءمصروف ) عنمسترد إيراد 

  7,057.93  --- خصم مكتسب

  1,714.91  --- فرق عملة

 117,647.44  107,762.78 يان )ب(ب  –مجموع اإليرادات األخرى 

 
 رواتب وأجور وملحقاتها  .17
 ديسمبر 31 
 2019  2018 

 3,280,176.57   3,184,238.24 الرواتب واألجور والمكافآت

 19,263.31  15,676.32 قسط مكافآت نهاية الخدمة 

 5,424.88  4,852.25 معية في صندوق ادخار العاملينمساهمة الج

 84,959.51  75,979.43 مساهمة الجمعية في هيئة التقاعد الفلسطينية 

 3,389,824.27  3,280,746.24 يان )ب( ب –مجموع رواتب وأجور ملحقاتها  

 
 تكلفة مبيعات األدوية  .18

خازن قيمة األدوية التي تم بيعها من خالل الصيدلية حيث أن الجمعية لديها حساب ميتمثل هذا البند في 
 .وبالتالي تعمل بنظام التكلفة لكل عملية بيع التي يتم إحتسابها من خالل البرنامج المحاسبي

 ديسمبر 31 
 2019  2018 

  44,704.28      89,407.00 بضاعة أول المدة 

  399,704.33    454,419.15 المشتريات 

 (89,407.00)  (73,667.12) بضاعة آخر المدة )الصيدلية(

  355,001.61    470,159.03 يان )ب( ب –  تكلفة مبيعات األدويةمجموع 
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 المصروفات التشغيلية الطبية .19

 ديسمبر 31 
 2019  2018 

 308,726.19   458,214.41 (1-19يضاح )إ –تكلفة المستلزمات الطبية 

  55,023.71  39,239.83 خصم مسموح به

  36,909.70  33,120.20 غازات طبية

  19,859.66   19,625.13 إصالحات وصيانة وتحسينات

  9,907.15  7,624.63 مصاريف تركيب أسنان

  4,135.00  5,637.00 مالبس أطباء

  3,729.00  3,775.00 فحوصات طبية خارجية

  1,117.16  3,307.75 زمات تالفةأدوية ومستل

  19,340.00  15,855.00 إشعارات المواليد

 458,747.57  586,398.95 يان )ب(ب  –مجموع المصروفات التشغيلية الطبية 

 
 

 تكلفة المستلزمات الطبية  1-19

 

  
 2019  2018 

 133,377.53  98,164.01 بضاعة أول المدة 

 273,512.67  515,415.57 المشتريات 

 (98,164.01)  (155,365.17) ستلزماتم -مخزون آخر المدة 

 308,726.19   458,214.41 ( 19يضاح رقم )إ –مجموع تكلفة المستلزمات الطبية 
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 المصروفات االدارية والعمومية  .20

 
 ديسمبر 31 
 2019  2018 

  213,562.10  119,464.00 محروقات توليد الكهرباء

  39,075.56  45,285.35 الح وصيانة وموادإص

  35,638.00  53,569.60 كهرباء ومياه

  24,245.34  24,990.30 مصروفات ضيافة وبوفية

  18,906.88  21,611.32 قرطاسية ومطبوعات

  7,350.00  9,050.00 تأمينات أفراد وممتلكات

  8,000.00  8,000.00 أتعاب مهنية 

  6,863.50  5,746.00 مصروفات متنوعة

  7,044.98  5,326.14 وسائل إتصال

  3,360.38  4,149.85 فوائد وعموالت ومصاريف بنوك

  6,080.48  3,303.00 دعاية وإعالن

  486.00  1,995.40 سفر وتنقالت

  23,531.00  1,068.30 مساعدات أدوية للغير

  5,436.78  1,260.00 مصاريف سيارات

 ---  1,277.00 وهداياأنشطة وفعاليات 

 ---  400.00 أتعاب محاماة

  399,581.00  306,496.26 يان )ب(ب  –مجموع المصروفات اإلدارية و العمومية 

 
 تسويات سنوات سابقة  .21
 ديسمبر 31 
 2019  2018 

 4,992.61  (1,158.60) تسوية ذمم 

 (3,673.72)  (3,995.18) تسوية مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

 ---  526,338.00 إثبات قيمة أرض الجمعية

 ---  (9,200.00) تسويات عن خصم مكتسب 

 1,318.89  511,984.22 يان )ب(ب  –مجموع تسويات سنوات سابقة 
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 القضايا القانونية  .22

فقد بلغ عدد القضايا  2020مارس  15بناءًا على كتاب المستشار القانوني للجمعية الصادر بتاريخ  -
( 18,236( قضية بقيمة إجمالية بلغت )1نونية المرفوعة ضد الجمعية في المحاكم القضائية عدد )القا

 شيكل 

 . 2019ديسمبر  31لم تقم الجمعية بتكوين مخصص للقضايا القانونية للسنة المالية المنتهية في  -
 

 القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية .23

مركز يان الامات المالية ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية بتاريخ بإن القيمة العادلة لألصول وااللتز 
 المالي.

 

 إدارة المخاطر .24

رف ر الصطتوجه إدارة الجمعية وتدير المخاطر المالية المتعلقة بعملياتها وأنشطتها وتتضمن هذه المخاطر: مخا
 ، ومخاطر السيولة.األجنبي، مخاطر االئتمان

 
 بي مخاطر الصرف األجن  

سعار أتقوم إدارة الجمعية بتنفيذ معامالت بالعمالت األجنبية مما يفرض نوعًا من المخاطر نتيجة لتقلبات 
السنة. و تمتلك الجمعية سياسات وإجراءات إلدارة المخاطر المتعلقة بأسعار  صرف هذه العمالت خالل

 الصرف األجنبي.
  

 مخاطر االئتمان 
نه عينتج  مخاطر التي تظهر عندما  يتخلف المدين عن التزاماته التعاقدية مماتشير مخاطر االئتمان إلى تلك ال

 ى سدادخسائر مالية للجمعية. وتمتلك الجمعية سياسات ائتمانية توضح كيفية التعامل مع األطراف القادرة عل
لعجز تجة عن الناالديون والحصول على ضمانات مالئمة عند اللزوم, كوسيلة لتقليل مخاطر الخسائر المالية ا

 .في تسديد الديون 
 

  مخاطر السيولة 
دارة ة مسئول عن إيتبنى مجلس إدارة الجمعية إطار عام إلدارة مخاطر السيولة وذلك ألن مجلس إدارة الجمعي

 مكافآتو حيث بلغت قيمة اإللتزامات المتداولة )الذمم الدائنة, اإللتزامات المستحقة, رواتب  مخاطر السيولة
( شيكل كما هو وارد في بيان )أ( مما قد يؤدي إلى وصول الجمعية لمخاطر 3,341,778.10مستحقة( )

 اإلئتمان والسيولة.
 

 عدد الموظفين .25

 .من جميع الفئات ( موظف170) 2019بلغ عدد الموظفين للجمعية حتى نهاية شهر ديسمبر 
 

 أرقام المقارنة .26

 يانات السنة الحالية.عرض بمع تمت إعادة تصنيف لبعض أرقام المقارنة لتتناسب 


