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  جمعية أصدقاء المريض الخيرية

  فلسطين – غزة

  2014ديسمبر  31كما في  بيان المركز المالي

  )جديد شيكل: العملة(
  

  ديسمبر 31      

  2013    2014    إيضاحات  

            األصول

            األصول المتداولة

 474,910.89  406,121.12    3  النقد والنقد المعادل

 1,758,398.02  1,907,724.33    4  الذمم المدينة

 468,713.21  382,103.12    5  المخزون

 100,354.32  133,957.40    6  األصول األخرى

 2,802,376.44  2,829,905.97      مجموع األصول المتداولة

         األصول غير المتداولة

 4,402,417.14  3,929,189.34    7  الممتلكات واآلالت والمعدات بالصافي

 4,402,417.14  3,929,189.34      مجموع األصول غير المتداولة

 7,204,793.58  6,759,095.31      مجموع األصول

         صافي األصولااللتزامات و

         المتداولةااللتزامات 

 351,300.20  371,376.23      الذمم الدائنة

 1,203,538.60  1,065,471.02    8  مستحقة اللتزامات الا

 1,554,838.80  1,436,847.25      المتداولة مجموع االلتزامات 

         اإللتزامات غير المتداولة

 12,815.00  9,094.00      مساعدات مرضى –إيرادات مؤجلة 

 2,542,669.98  2,699,876.89    9  المخصصات

 2,555,484.98  2,708,970.89      مجموع االلتزامات غير المتداولة

 4,110,323.78  4,145,818.14      مجموع االلتزامات 

         صافي األصول

 3,843,720.06  3,094,469.80      صافي األصول كما في بداية السنة

 (749,250.26)  (481,192.63)       )ب(بيان  – صافي األصول للسنة

 3,094,469.80  2,613,277.17      )جـ(بيان  – مجموع صافي األصول

 7,204,793.58  6,759,095.31      صافي األصولمجموع االلتزامات و

  المرفقة تعتبر جزءا أساسيا من هذه البيانات المالية  اتاإليضاحإن 

  

  )أ(بيان 
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 )ب(بيان 

  جمعية أصدقاء المريض الخيرية

  فلسطين – غزة 

                             2014ديسمبر  31 للسنة المنتهية في األنشطة بيان

  )جديد شيكل: العملة(
  

  ديسمبر             31     

  2013    2014    اإليضاحات  

            اإليرادات

 797,265.23  651,259.70      مبيعات األدوية

 3,664,661.28  3,543,037.71    10  إيرادات األقسام العالجية

 8,464.00  388,542.88      تبرعات نقدية 

 26,564.00  186,267.00      تبرعات عينية 

 4,496,954.51  4,769,107.29      مجموع اإليرادات 

         

         المصروفات : يطرح 

 3,269,678.20  3,332,597.45      لرواتب والمكافآتا

 639,488.07  580,990.01    11  تكلفة األدوية المباعة

 485,965.66  495,952.22    12  المصروفات المباشرة

 319,925.51  268,433.97    13  و العمومية اإلداريةالمصروفات 

 615,232.17  544,586.06    7  والمعدات  واآلالتالممتلكات  إهالك

 5,330,289.61  5,222,559.71      مجموع المصروفات

 (833,335.10)  (453,452.42)      صافي نتيجة النشاط 

         

         البنود األخرى

 43,006.80  31,325.16    14  إيرادات أخرى

 (19,662.00)  31,894.90      فروق عملة

 60,740.04  (90,960.27)      تسويات سنوات سابقة 

 (749,250.26)  (481,192.63)      )أ(بيان  – صافي األصول للسنة

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

  فلسطين – غزة

  2014ديسمبر  31المنتهية في  التغيرات في صافي األصولبيان 

  )جديدشيكل : العملة(
  

  

   األنشطة 
استثمار في الممتلكات 

  واآلالت والمعدات

  
  المجموع

 3,094,469.80  4,402,417.14  (1,307,947.34) 2014يناير  1صافي األصول في 

 (481,192.63)  -  (481,192.63)  )ب(بيان  – صافي األصول للسنة

 -  72,863.26  (72,863.26) إضافات الممتلكات واآلالت والمعدات

 -  (1,505.00)  1,505.00 الممتلكات واآلالت والمعدات اداتاستبع

 -  (544,586.06)  544,586.06  إهالك الممتلكات واآلالت والمعدات

   2,613,277.17  3,929,189.34 (1,315,912.17) )أ(بيان  – 2014ديسمبر  31صافي األصول في 

       

 3,843,720.06  4,624,023.40  (780,303.34) 2013يناير  1صافي األصول في 

 (749,250.26)  -  (749,250.26)  )ب(بيان  – صافي األصول للسنة

 -  396,426.91  (396,426.91) إضافات الممتلكات واآلالت والمعدات

 -  (2,801.00)  2,801.00 استبعادات الممتلكات واآلالت والمعدات

 -  (615,232.17)  615,232.17  إهالك الممتلكات واآلالت والمعدات

 3,094,469.80  4,402,417.14 (1,307,947.34) )أ(بيان  – 2013ديسمبر  31صافي األصول في 

  
  المرفقة تعتبر جزءا أساسيا من هذه البيانات المالية  اإليضاحاتإن 

 )جـ(بيان 
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  جمعية أصدقاء المريض الخيرية

  فلسطين – غزة

  2014ديسمبر  31للسنة المنتهية في  التدفقات النقديةبيان 

  )جديد شيكل: العملة(
              

  ديسمبر 31                 

  2014    2013  

       

        الناتجة عن األنشطة التشغيليةدفقات النقدية الت

 (749,250.26)  (481,192.63) صافي األصول للسنة

مع صافي التدفقات النقدية من األنشطة  لمطابقة صافي األصول للسنةتعديالت 

  يليةالتشغ
   

 615,232.17  544,586.06  إهالك الممتلكات واآلالت والمعدات

 148,465.06  157,206.91  مخصصاتالالتغير في 

 (75,645.69)  (149,326.31)  ذمم المدينةالتغير في ال

 21,466.20  86,610.09  المخزونالتغير في 

 21,466.20  (33,603.08)  التغير في األصول األخرى

 228,931.49  20,076.03  ذمم الدائنةالي التغير ف

 118,060.18  (138,067.58)  لتزامات المستحقة االالتغير في 

 -  (3,721.00)  مساعدات مرضى –اإليرادات المؤجلة  في التغير

 361,837.60  2,568.49  األنشطة التشغيليةمن الناتجة  صافي التدفقات النقدية

     ألنشطة اإلستثماريةن االناتجة مقات النقدية التدف

 (396,426.91)  (72,863.26)  معداتالالت واآلممتلكات وال إضافات في

 2,801.00  1,505.00  معداتالالت واآلممتلكات وال إستبعادات في

 (393,625.91)  (71,358.26)  األنشطة اإلستثمارية  )مستخدمة فيال( صافي التدفقات النقدية

 (31,788.31)  (68,789.77)  خالل السنة )لمستخدمةا( صافي التدفقات النقدية

 506,699.20  474,910.89  النقد والنقد المعادل كما في بداية السنة

 474,910.89  406,121.12  )3(إيضاح  - )أ(بيان  –النقد والنقد المعادل كما في نهاية السنة 

  
  مالية المرفقة تعتبر جزءا أساسيا من هذه البيانات ال اإليضاحاتإن 

  

  

  

  

  

 )د(بيان 
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  جمعية أصدقاء المريض الخيرية

  فلسطين – غزة

  إيضاحات حول البيانات المالية

  )جديد شيكل: العملة(
 معلومات عامة .1

 تأسيس الجمعية 1-1 

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

 2000وتم توفيق أوضاعها وفقاً ألحكام قانون الجمعيـات لسـنة   ، حسب قانون الجميعات) 1984(تحت رقم ) 1997(

  .2002يونيو  11بتاريخ 

  

  أهداف الجمعية 1-2

، الى توفير خدمات صحية متميزة من خالل توفير أطباء متميزين في العديد من التخصصـات الطبيـة   الجمعيةتهدف 

  .طورة وبرسوم مخفضة تتناسب مع ذوي الدخل المحدودباالضافة الى توفير األجهزة الطبية المت

  

  

 السياسات المحاسبية أهم  .2

  أسس إعداد البيانات المالية 2-1

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

  

  العمالت األجنبية 2-2

ـ قتصادية األساسية حيـث تعمـل ال  مها البيئة االيتم عرض البيانات المالية بالعملة التي تستخد ة وهـي الشـيكل   جمعي

وتحول التعامالت التي تتم بعمالت أخرى غير العملة الرئيسية إلى الشـيكل اإلسـرائيلي حسـب أسـعار     . اإلسرائيلي

المسـجلة   وفي تاريخ كل بيان للمركز المالي، يتم تحويل البنـود النقديـة  . الصرف السائدة في تاريخ حدوث التعامالت

ويـتم اقفـال   ) سعر اإلغـالق  ( ريخ ذلك التادة في بعمالت أجنبية إلى الشيكل اإلسرائيلي حسب أسعار الصرف السائ

  -:النحو التالي  على 2014ديسمبر  31الفروقات في بيان األنشطة حيث كانت أسعار الصرف في 

  شيكل إسرائيلي 3.91= دوالر أمريكي -

  إسرائيلي شيكل 5.49= دينار أردني   -

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

  

  ذمم المدينةال 2-3

وعندما يكون من غير الممكن تحصـيل ذمـة فانـه يـتم     ، يتم االفصاح عن الذمم المدينة لصافي القيمة العادلة للتحقق

ويتم شطب الذمم المدينة في الفترة التي يثبت فيها عدم قابليتها ، يلها احتساب مخصص للذمم المدينة المشكوك في تحص

  .2014ديسمبر  31م الجمعية بتكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها كما في هذا ولم تق .للتحصيل

  

  مخزون األدوية والمستلزمات الطبية 2-4

في األدوية والمستلزمات الطبية التي تم الحصول عليها عن طريق الشـراء المباشـر أو المسـاعدات    يتمثل المخزون 

  ).5(حيث يظهر رصيد نهاية السنة حسب محاضر الجرد الفعلي كما هو في االيضاح رقم ، العينية
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  الممتلكات واآلالت والمعدات 2-5

تفظ بها لإلستخدام خالل تزويد الخدمات أو ألغـراض إداريـة   يتم االعتراف مبدئيا بالممتلكات واآلالت والمعدات المح

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

ت والمعدات في بيـان  بعد االعتراف المبدئي يتم تسجيل الممتلكات واآلال. التي ترغب بها اإلدارةالالزمة لها بالطريقة 

المركز المالي بالتكلفة مطروحاً منه االهالك المتراكم واي انخفاض متراكم في القيمة ويتم االعتراف بنفقات االهالك في 

تم احتساب اهالك األصول وفقاً لطريقة القسط المتناقص دون تكوين مخصص اهالك لها األمـر الـذي   . بيان األنشطة

كمـا هـو فـي     – تم إحتساب نسب االهـالك يو، فة التاريخية ألي أصل من األصول الثابتةينجم عنه عدم معرفة التكل

  :حسب النسب التالية  –) 7(االيضاح رقم 

  نسبة االستهالك    الفئة

  %2    مباني 

  %20    أجهزة طبية

  % 20    أجهزة كهربائية

  %20    لكترونيةإأجهزة 

  %10    عدد وأدوات

  %10    أثاث وأدوات مكتبية

  %10    اتسيار

  

  

  خصصاتالم 2-6

ناتجة عن أحداث سابقة ومن المحتمل تسوية هـذه االلتزامـات   ) قانونية أو إنشائية ( المخصصات هي التزامات حالية 

وتمثل القيمة المعترف بها كمخصص أفضل قيمة محتملة والزمة من النفقـات  ، وتقدير قيمتها المحتملة بطريقة موثوقة

أي القيمة التي من المرجح أن تدفعها الجمعية لتسوية إلتزام فـي  ، ي تاريخ بيان المركز الماليلتسوية االلتزام المالي ف

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

ه الموظف وفقـاُ لقـانون   عن كل سنة خدمة حسب آخر راتب تقاضامخصص مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهر  -

  .العمل الفلسطيني

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

  

  النقد والنقد المعادل 2-7

والودائع لدى البنوك  ةاألرصدة الجاريلنقد لدى الصندوق والغرض إعداد التدفقات النقدية يتمثل النقد والنقد المعادل في 

  .الثة أشهرثقصيرة األجل التي تستحق خالل 
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 النقد والنقد المعادل .3

  ديسمبر 31  

  2014    2013  

        النقد في الصندوق

 7,612.00  14,554.44  الصندوق العام

 4,000.00  4,000.00  السلف المستديمة 

 500.00  -  شيكات بالصندوق

 12,112.00  18,554.44  مجموع النقد في الصندوق

     لدى البنوكالنقد 

 2,699.18  2,699.18  *شيكل  205258/ بنك اإلسكان حـ

 237,795.57  5,551.07  غزة - شيكل  – 288/ حـ –البنك الوطني اإلسالمي 

 75,952.46  112,157.46  إدخار الموظفين –غزة  –شيكل  – 288/ حـ –البنك الوطني اإلسالمي 

 56,030.95  63,743.33  غزة  –دينار  – 288/ حـ –البنك الوطني اإلسالمي 

 41,782.58  3,091.25  غزة -دوالر  – 288/ حـ –البنك الوطني اإلسالمي 

 67.25  -  غزة -دوالر  – 288/ حـ –البنك الوطني اإلسالمي 

 9,245.73  61.93  الصيدلية - شيكل  – 288/ حـ –البنك الوطني اإلسالمي 

 34,398.97  -  إنتربال -غزة  – دوالر – 288/ ـح –البنك الوطني اإلسالمي 

 6,567.20  7,464.46  أوبك -غزة  – دوالر – 288/ حـ –البنك الوطني اإلسالمي 

 -  1,952.65  صندوق المريض –غزة  – دوالر – 288/ حـ –البنك الوطني اإلسالمي 

 -  34,749.00  صندوق المريض – غزة –شيكل  – 288/ حـ –البنك الوطني اإلسالمي 

 -  76.44  الصندوق العربي –غزة  – دوالر – 288/ حـ –البنك الوطني اإلسالمي 

 (1,741.00)  (3,843.00)  شيكات صادرة – غزة –شيكل  – 288/ حـ –البنك الوطني اإلسالمي 

 -  122,547.06  *دوالر  – 680620/ حـ –بنك القدس 

 -  137.67  *دينار – 680620/ حـ –بنك القدس 

 -  42,790.18  *شيكل – 680620/ حـ –بنك القدس 

 -  (5,612.00)  شيكات صادرة –بنك القدس 

 462,798.89  387,566.68  مجموع النقد لدى البنوك

 474,910.89  406,121.12  ) أ(بيان  –مجموع النقد والنقد المعادل 

.2014ديسمبر  31في  بنك القدسو لم نتسلم كتاب تثبيت يؤيد صحة أرصدة الجمعية لدى بنك اإلسكان*
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 الذمم المدينة .4

  ديسمبر 31  

  2014    2013  

 1,266,273.80  1,441,287.56  رام اهللا  –وزارة الصحة 

 492,124.22  466,436.77  ذمم عقود تأمين صحي

 1,758,398.02  1,907,724.33  ) أ(بيان  – الذمم المدينةمجموع 

  

 المخزون .5

  ديسمبر 31  

  2014    2013  

 253,459.32  154,783.00  أدوية  –مخزون آخر المدة 

 215,253.89  227,320.12  مستلزمات -مخزون آخر المدة 

 468,713.21  382,103.12  ) أ(بيان  – المخزونمجموع 

 
 

 األصول األخرى .6

  ديسمبر 31  

  2014    2013  

 12,012.07  28,786.56  ذمم الموظفين 

 67,072.25  82,736.34  ذمم أطباء

 21,270.00  22,050.00  لدى البنوكتأمينات 

 -  384.50  ذمم أخرى

 100,354.32  133,957.40  ) أ(بيان  – األصول األخرىمجموع 
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 بالصافي الممتلكات واآلالت والمعدات .7

    أجهزة كهربائية    أجهزة طبية   مباني البيان
أجهزة 

 الكترونية
    عدد وأدوات  

ت أثاث و أدوا

  مكتبية
  سيارات  

  
  المجموع

                           التكلفة

 4,402,417.14  96,868.33  192,420.72  519,350.34  40,189.29  251,545.20  1,529,479.61  1,772,563.65 2014يناير  1

 72,863.26  -  8,174.00  7,346.50  10,468.25  5,440.00  12,431.51  28,903.00  اإلضافات

 1,505.00  -  1,405.00  -  -  -  100.00  ‐  عادات اإلستب

 4,473,775.40 96,868.33 199,189.72 526,696.84 50,657.54 256,985.20 1,541,911.12 1,801,466.65  2014ديسمبر  31

                 االستهالك

 544,586.06  14,530.25  19,585.21  104,849.62  8,939.36  50,739.56  307,082.26  38,859.80  إهالك السنة

          صافي القيمة الدفترية

 3,929,189.34 82,338.08 179,604.51 421,847.22 41,718.18 206,245.64 1,234,828.86 1,762,606.85  2014ديسمبر  31

 4,402,417.14 96,868.33 192,420.72 519,350.34 40,189.29 251,545.20 1,529,479.61 1,772,563.65 2013ديسمبر  31
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 االلتزامات المستحقة .8

  ديسمبر 31  

  2014    2013  

 245,910.93  286,192.46  رسوم كهرباء

 3,510.00  3,510.00  أتعاب مهنية

 85,384.90  98,426.90  رسوم مياه و بلدية

 229,693.90  257,806.98  )استقطاعات الرواتب ( ضريبة الدخل 

 407,923.00  407,874.50  أتعاب أطباء

 -  11,660.18  خرىذمم أ

 231,115.87  -  رواتب ومكافآت 

 1,203,538.60  1,065,471.02  ) أ(بيان  – ةالمستحق اتااللتزاممجموع 

  

 المخصصات .9

    

  2014    2013  

 2,151,760.44  2,255,169.79  )1-9(إيضاح  –مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

 390,909.54  444,707.10  )2-9(إيضاح  –صص صندوق إدخار الموظفين مخ

 2,542,669.98  2,699,876.89  ) أ(بيان  – المخصصاتمجموع 

  

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة -9-1

   

 2014    2013  

 2,055,325.23  2,151,760.44  رصيد أول السنة

 96,435.21  124,242.35  اإلضافات 

 -  (20,833.00)  االستخدامات 

 2,151,760.44  2,255,169.79  )9(إيضاح   – مخصص مكافأة نهاية الخدمةمجموع 

  

 مخصص صندوق ادخار الموظفين -9-2

   

 2014    2013  

 338,879.69  390,909.54  رصيد أول السنة

 52,029.85  53,797.56  اإلضافات 

 390,909.54  444,707.10  )9(إيضاح   – مخصص صندوق ادخار الموظفينمجموع 
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   ايرادات األقسام العالجية .10

  ديسمبر 31 

 2014    2013  

 1,163,520.82  987,423.06  رسوم العيادات الخارجية

 570,393.98  609,949.45  رسوم قسم األشعة و المختبر

 380,644.00  361,928.00  رسوم قسم الوالدة 

 1,117,557.48  1,125,870.40  رسوم عمليات جراحية 

 301,695.80  283,085.07  رسوم قسم المختبر 

 130,849.20  170,831.73  رسوم قسم االستقبال والطوارئ

 -  3,950.00  رسوم عيادة الحرازين 

 3,664,661.28  3,543,037.71  )ب(بيان   – إيرادات األقسام العالجيةمجموع 

  

  تكلفة األدوية المباعة .11

  ديسمبر 31 

 2014    2013  

 236,837.82  253,459.32  ن أول المدةمخزو

 684,461.35  482,313.69  المشتريات

 (28,351.78)  -  تكلفة األدوية التالفة

 (253,459.32)  (154,783.00)  مخزون آخر المدة 

 639,488.07  580,990.01  )ب(بيان   – األدوية المباعة تكلفةمجموع 

  

 المصروفات المباشرة .12

  ديسمبر 31 

 2014    2013  

 261,794.43  134,668.70  )12/1(إيضاح  –تكلفة المستلزمات الطبية المستهلكة 

 126,970.00  234,842.00  محروقات

 32,745.45  82,808.52  إصالحات وصيانة وتحسينات

 6,750.00  13,390.00  صيانة سيارات اإلسعاف 

 19,995.00  30,243.00  مصاريف تركيب أسنان 

 28,396.78  -  ت تالفة أدوية ومستلزما

 9,314.00  -  مالبس أطباء

 485,965.66  495,952.22  )ب(بيان   – مجموع المصروفات المباشرة
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  ديسمبر 31 تكلفة المستلزمات الطبية المستهلكة  – 1/12

 2014    2013  

 253,341.59  215,253.89  مخزون أول المدة

 223,706.73  146,734.93  المشتريات

 (215,253.89)  (227,320.12)  مخزون أخر المدة

 261,794.43  134,668.70)12(إيضاح   – تكلفة المستلزمات الطبية المستهلكة

  

 المصروفات االدارية والعمومية  .13

  ديسمبر 31 

 2014    2013  

 105,300.27  74,537.40  كهرباء و ماء 

 22,728.25  8,163.80  خصم مسموح به 

 4,529.02  5,862.46  تليفون وبريد

 9,094.00  12,142.00  هنية أتعاب م

 36,728.50  24,516.65  قرطاسيه و مطبوعات

 34,629.50  63,749.20  بوفيه وأدوات ومواد نظافة 

 12,735.93  1,942.38  فوائد و عموالت ومصاريف بنوك

 13,153.50  3,603.00  تأمينات

 4,297.00  2,140.00  وإعالن دعاية

 37,577.34  49,696.14  إصالح وصيانة عامة 

 2,480.00  6,105.00  إيجارات

 29,570.20  8,881.44  متنوعة

 7,102.00  7,094.50  مواصالت 

 319,925.51  268,433.97  )ب(بيان   – مجموع المصروفات اإلدارية و العمومية

  

  يرادات األخرىاال .14

  ديسمبر 31 

 2014    2013  

 10,517.55  18,864.91  جزاءات موظفين

 520.00  1,670.00  رسوم عضوية الجمعية

 8,450.00  5,070.00  رسوم مناقصات

 1,616.00  5,346.75  إيرادات متنوعة أخرى

 5,420.00  373.50  مركز الحرازين

 8,332.25  -  خصم مكتسب 

 8,151.00  -  أرباح بيع األصول 

 43,006.80  31,325.16  )ب(بيان   – رادات األخرىاإليمجموع 
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 عدد الموظفين .15

  .موظف) 163( 2014بلغ عدد الموظفين للجمعية حتى نهاية شهر ديسمبر 

  

 أرقام المقارنة .16

  .عرض بيانات السنة الحاليةمع تمت إعادة تصنيف لبعض أرقام المقارنة لتتناسب 

  




