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 جمعية أصدقاء المريض الخيرية
 فلسطين – غزة

 2018ديسمبر  31كما في  لماليبيان المركز ا
 (جديد )العملة: شيكل 

 أساسيا من هذه البيانات المالية المرفقة تعتبر جزءا اإليضاحاتإن 

 ديسمبر 31   
 2017  2018  إيضاحات األصول

      األصول المتداولة
 114,040.91  47,133.21  3 النقد والنقد المعادل

 1,594,244.65  1,187,475.03  4 بالصافي الذمم المدينة

 257,863.89   396,914.18  5 المخزون 

 156,419.65  170,287.34  6 األصول األخرى 

 2,122,569.10  1,801,809.76   مجموع األصول المتداولة

      األصول غير المتداولة

  3,798,826.67   3,634,811.11  7 الممتلكات واآلالت والمعدات بالصافي

  3,798,826.67   3,634,811.11   مجموع األصول غير المتداولة

 5,921,395.77  5,436,620.87   مجموع األصول

      االلتزامات وصافي األصول

      االلتزامات المتداولة

 32,742.98  61,620.21  8 بنوك دائنة
 111,095.99  264,474.52  9 شيكات برسم الدفع 

  538,421.11  361,740.46   الذمم الدائنة

  65,547.84      9,912.66  10 تبرعات مقبوضة مقدماً 

 1,076,907.29  1,408,717.36  11 لتزامات المستحقة اال

  404,541.33     1,095,842.98   رواتب ومكافآت مستحقة

 2,229,256.54  3,202,308.19   مجموع االلتزامات المتداولة 

      اإللتزامات غير المتداولة

  2,841,682.08  2,787,397.83  12 المخصصات

  2,841,682.08  2,787,397.83   مجموع االلتزامات غير المتداولة

 5,070,938.62   5,989,706.02   مجموع االلتزامات 

      صافي األصول

  1,254,041.08   850,457.15   صافي األصول كما في بداية السنة

 (403,583.93)   (1,403,542.30)   بيان )ب(  –صافي األصول للسنة 

  850,457.15  (553,085.15)   بيان )جـ( –مجموع صافي األصول 

 5,921,395.77   5,436,620.87   مجموع االلتزامات وصافي األصول

 بيان )أ(
 



 

5 

 بيان )ب(

 المريض الخيرية جمعية أصدقاء
 فلسطين – غزة 

                            2018ديسمبر  31 للسنة المنتهية في األنشطة بيان
 (جديد )العملة: شيكل

 ديسمبر             31   
 2017  2018  اإليضاحات 

      اإليرادات
 599,774.47  473,890.20   بالصافي  مبيعات األدوية

 2,169,763.34  2,405,092.64  13 الطبية المساندةإيرادات األقسام 

 1,048,292.17  1,014,577.11  14 إيرادات العيادات الخارجية 

 946,988.09  627,862.25  15 تبرعات نقدية وعينية 

 102,322.19  117,647.44  16 إيرادات أخرى 

 4,867,140.26  4,639,069.64   مجموع اإليرادات 

      
      المصروفات 

 3,409,028.39  3,389,824.27   رواتب وأجور وملحقاتها 

 442,862.80  355,001.61   تكلفة مبيعات األدوية

 435,729.74  458,747.57  17 المصروفات التشغيلية الطبية

 515,533.60  399,581.00  18 المصروفات اإلدارية والعمومية

 458,370.63  455,732.56  7 إهالك الممتلكات واآلالت والمعدات 

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

 5,261,525.16  6,043,930.83   مجموع المصروفات

 (394,384.90)  (1,404,681.19)   صافي نشاط السنة

      بنود أخرى 

 (9,199.03)  1,318.89   قة تسويات سنوات ساب

 (403,583.93)  (1,403,542.30)   بيان )أ( –صافي األصول للسنة 

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

 2018ديسمبر  31المنتهية في  للسنة التغيرات في صافي األصولبيان 
 (جديد)العملة: شيكل 

 
 

  األنشطة 
استثمار في 

الممتلكات واآلالت 
 والمعدات

 
 المجموع

 850,457.15  3,798,826.67  (2,948,369.52) 2018يناير  1صافي األصول في 
 (1,403,542.30)  ---  (1,403,542.30) بيان )ب( –صافي األصول للسنة 

 ---  291,717.00  (291,717.00) آلالت والمعداتإضافات الممتلكات وا
 ---  (455,732.56)  455,732.56 إهالك الممتلكات واآلالت والمعدات

 (553,085.15)   3,634,811.11  (4,187,896.26) بيان )أ( – 2018ديسمبر  31صافي األصول في 

      

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

 
 إن اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءا أساسيا من هذه البيانات المالية 

 (جـبيان )
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 جمعية أصدقاء المريض الخيرية
 فلسطين – غزة

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في  تدفقات النقديةالبيان 
 (جديد )العملة: شيكل

       
 ديسمبر 31                

 2018  2017 
    التدفقات النقدية الناتجة عن األنشطة التشغيلية

 (403,583.93)  (1,403,542.30) صافي األصول للسنة

لتدفقات النقدية من تعديالت لمطابقة صافي األصول للسنة مع صافي ا
 األنشطة التشغيلية

   

 458,370.63  455,732.56 إهالك الممتلكات واآلالت والمعدات

 (36,840.88)  (54,284.25) التغير في المخصصات

 (39,837.02)  406,769.62 ة بالصافيالتغير في الذمم المدين

 206,805.13  (139,050.29) التغير في المخزون 

 (92,314.14)  (13,867.69) صول األخرى التغير في األ

  32,742.98        28,877.23 بنوك دائنة  التغير في

 56,230.69  153,378.53 شيكات برسم الدفع  التغير في

 (50,178.83)  (176,680.65) التغير في الذمم الدائنة

 286,224.87  1,023,111.72 التغير في االلتزامات المستحقة 

 53,589.31  (55,635.18) ي تبرعات مقبوضة مقدماً التغير ف

 471,208.81  224,809.30 الناتجة من األنشطة التشغيلية صافي التدفقات النقدية

    التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة اإلستثمارية
 (726,570.75)  (291,717.00) إضافات في الممتلكات واآلالت والمعدات

 2,800.00  --- تلكات واآلالت والمعدات إستبعادات من المم

 (723,770.75)  (291,717.00) صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( األنشطة اإلستثمارية 
 (252,561.94)   (66,907.70)     صافي التدفقات النقدية المحققة خالل السنة

 366,602.85  114,040.91 النقد والنقد المعادل كما في بداية السنة
 114,040.91  47,133.21 (3إيضاح ) -بيان )أ(  –النقد والنقد المعادل كما في نهاية السنة 

 
 المرفقة تعتبر جزءا أساسيا من هذه البيانات المالية  اإليضاحاتإن 

 
 

 

 (دبيان )
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 جمعية أصدقاء المريض الخيرية
 فلسطين – غزة

 إيضاحات حول البيانات المالية
 (جديد )العملة: شيكل

 ت عامةمعلوما .1

 تأسيس الجمعية 1-1 

من شهر مايو  18( وتم تسجيلها لدى وزارة الداخلية في يوم 1980تأسست جمعية أصدقاء المريض الخيرية عام )
( حسب قانون الجميعات, وتم توفيق أوضاعها وفقًا ألحكام قانون الجمعيات لسنة 1984( تحت رقم )1997سنة )
 .2002يونيو  11بتاريخ  2000

 

 اف الجمعيةأهد 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.
 

 السياسات المحاسبية أهم  .2

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

 

 العمالت األجنبية 2-2
ــة التــي تســتخدمها البيئــة اال ة وهــي الشــيكل جمعيــقتصــادية األساســية حيــث تعمــل اليــتم عــرض البيانــات الماليــة بالعمل

حســب أســعار الصــرف  الجديــدغيــر العملــة الرئيســية إلــى الشــيكل . وتحــول التعــامالت التــي تــتم بعمــالت أخــرى الجديــد
السائدة في تاريخ حدوث التعامالت. وفـي تـاريخ كـل بيـان للمركـز المـالي، يـتم تحويـل البنـود النقديـة المسـجلة بعمـالت 

قـات فـي ريخ ) سـعر اإلغـالق ( ويـتم اقفـال الفرو دة في ذلك التاحسب أسعار الصرف السائ الجديدأجنبية إلى الشيكل 
 -النحو التالي : على 2018ديسمبر  31بيان األنشطة حيث كانت أسعار الصرف في 

 شيكل جديد 3.763=  دوالر أمريكي
 شيكل جديد  5.22=  دينار أردني 

 

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

 الذمم المدينة 2-3
اح عن الذمم المدينة لصافي القيمـة العادلـة للتحقـق, وعنـدما يكـون مـن غيـر الممكـن تحصـيل ذمـة فانـه يـتم يتم االفص

احتساب مخصـص للـذمم المدينـة المشـكوك فـي تحصـيلها , ويـتم شـطب الـذمم المدينـة فـي الفتـرة التـي يثبـت فيهـا عـدم 
 قابليتها للتحصيل.

 

 مخزون األدوية والمستلزمات الطبية 2-4
فــي األدويــة والمســتلزمات الطبيـة التــي تــم الحصــول عليهــا عـن طريــق الشــراء المباشــر أو المســاعدات لمخــزون يتمثـل ا

 .(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
دات المحـتفظ بهـا لتسـتخدام خـالل تزويـد الخـدمات أو ألغـراض إداريـة يتم االعتراف مبدئيا بالممتلكات واآلالت والمع

بالتكلفــة والتــي تمثــل ســعر الشــراء مضــافًا إليــه أيــة تكــاليف أخــرى تــم تحميلهــا علــى نقــل المعــدات الــى الموقــع وتحقيــق 
ت واآلالت والمعـدات التي ترغب بها اإلدارة. بعد االعتراف المبـدئي يـتم تسـجيل الممتلكـاالشروط الالزمة لها بالطريقة 

في بيان المركز المالي بالتكلفة مطروحًا منه االهالك المتراكم واي انخفاض متـراكم فـي القيمـة ويـتم االعتـراف بنفقـات 
االهالك في بيان األنشـطة. تـم احتسـاب اهـالك األصـول وفقـًا لطريقـة القسـط المتنـاقص دون تكـوين مخصـص اهـالك 

 – تم إحتساب نسب االهالكيفة التكلفة التاريخية ألي أصل من األصول الثابتة, و لها األمر الذي ينجم عنه عدم معر 
 حسب النسب التالية : –( 7كما هو في االيضاح رقم )

نســــــــــــــــــــــــــــــــبة   الفئة
 االستهالك

 %2  مباني 
 %20  أجهزة طبية

 % 20  أجهزة كهربائية
 %20  لكترونيةإأجهزة 

 %10  عدد وأدوات
 %10  أثاث وأدوات مكتبية

 %10  سيارات
 
 المخصصات 2-6

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

لمالي في تاريخ بيان المركز المالي, أي القيمة التي من المرجح أن تدفعها الجمعيـة لتسـوية إلتـزام فـي لتسوية االلتزام ا
 -تاريخ بيان المركز المالي أو لتحويله الى طرف ثالث وقد قامت الجمعية بإحتساب المخصصات اآلتية :

ب تقاضاه الموظف وفقـا  لقـانون عن كل سنة خدمة حسب آخر راتمخصص مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهر  -
 العمل الفلسطيني.

 %(.2%( وتقوم الجمعية بالمساهمة بنسبة )3مخصص إدخار الموظفين بحيث يساهم الموظف بنسبة ) -
 
 ةاإلنتفاع من هيئة التقاعد الفلسطيني 2-7

جمعيــة أصــدقاء المــريض ويمثلهــا رئــيس الهيئــة و  ةالفلســطينيتــم عقــد إتفــاق بــين هيئــة التقاعــد  2016مــايو  23بتــاريخ 
الخيرية ويمثلهـا رئـيس مجلـس إدارة الجمعيـة بخصـوص إنتفـاع جمعيـة أصـدقاء المـريض الخيريـة بقـانون التقاعـد العـام 

% مـن راتـب كـل موظـف حـق لـه اإلنتفـاع 9لجمعيـة بنسـبة % مـن راتبـة وتسـاهم ا7حيث تم مسـاهمة الموظـف بنسـبة 
 بقانون التقاعد العام.

 
 المعادلالنقد والنقد  2-8

لــدى البنــوك  ةاألرصــدة الجاريــلنقــد لــدى الصــندوق و الغــرض إعــداد التــدفقات النقديــة يتمثــل النقــد والنقــد المعــادل فــي 
 الثة أشهر.ثوالودائع قصيرة األجل التي تستحق خالل 
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 النقد والنقد المعادل .3

 ديسمبر 31 
 2017  2018 النقد في الصندوق 

 5,766.00  3,482.00 شيكل -الصندوق العام 

  3,000.00  1,380.00 صندوق الفكة المؤقت

  2,043.00  --- حافظة الشيكات

 ---  2,516.00 نثرية -السلف المستديمة 

  10,809.00  7,378.00  مجموع النقد في الصندوق 

    النقد لدى البنوك
    النقد لدى البنك الوطني اإلسالمي 

 96,264.46  39,211.46 إدخار الموظفين –غزة  –شيكل  – 387حـ/  –مي البنك الوطني اإلسال
 4.66  5.00 غزة  –دينار  – 288حـ/  –البنك الوطني اإلسالمي 
 26.47  42.60 غزة -دوالر  – 288حـ/  –البنك الوطني اإلسالمي 
 61.93  --- الصيدلية -شيكل  – 288حـ/  –البنك الوطني اإلسالمي 

 96,357.52  39,259.06 د لدى البنك الوطني اإلسالميمجموع النق

    النقد لدى بنك القدس 

 3,408.78  315.40 دوالر – 680620حـ/  –بنك القدس 

 3,283.90  --- شيكل – 680620حـ/  –بنك القدس 

 6,692.68  315.40 مجموع النقد لدى بنك القدس 

    النقد لدى بنك اإلنتاج الفلسطيني 

 181.00  180.00 شيكل -النتاج الفلسطيني بنك ا

 0.71  0.75 دوالر -بنك االنتاج الفلسطيني 

 181.71  180.75 مجموع النقد لدى  بنك االنتاج الفلسطيني

 103,231.91  39,755.21 مجموع النقد لدى البنوك

 114,040.91   47,133.21 بيان )أ(  –مجموع النقد والنقد المعادل 
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 بالصافي الذمم المدينة .4

 ديسمبر 31 
 2018  2017 

  926,650.00   926,650.00 رام هللا  –وزارة الصحة 

  188,753.17   307,366.17 غزة –وزارة الصحة 

  395,487.21   575,049.76 ذمم عقود تأمين صحي

  83,354.27   19,079.57 ذمم متنوعة

 ---   344,373.35 (NORWACذمة النورواك )

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

  1,594,244.65  1,187,475.03 بيان )أ(  – بالصافي مجموع الذمم المدينة

  2018ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في  مصادقات للذمم المدينةبعض  نتسلملم. 

 
 المخزون  .5

 ديسمبر 31 
 2018  2017 

  77,641.97   246,125.71 ة أدوي –مخزون آخر المدة 

  133,377.53  98,164.01 مستلزمات -مخزون آخر المدة 

  46,844.39   52,624.46 المخزن العام  –مخزون آخر المدة 

  257,863.89   396,914.18 بيان )أ(  –مجموع المخزون 

  2018ديسمبر  31 للسنة المالية المنتهية في تم جرد وتقييم المخزون بمعرفة إدارة الجمعية. 

 

 األصول األخرى  .6

 ديسمبر 31 
 2018  2017 

  6,953.10   13,405.40 ذمم الموظفين 

  110,759.85   102,324.44 ذمم أطباء

  24,657.50   28,357.50 تأمين دفاتر شيكات لدى البنوك

  14,049.20   26,200.00 ذمم أخرى 

  156,419.65   170,287.34 بيان )أ(  –مجموع األصول األخرى 

  2018ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في  للحسابات المدرجة أعالهلم نتسلم بعض مصادقات. 
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 بالصافي الممتلكات واآلالت والمعدات .7

 أجهزة  مباني البيان
 طبية 

 أجهزة 
 كهربائية 

أجهزة  
 الكترونية

 عدد  
 وأدوات

أثاث و أدوات  
 مكتبية

 طاقة  سيارات 
 شمسية  

 المجموع 

                  التكلفة
 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 2018يناير  1

 291,717.00  ---  ---  280.00  400.00  1,600.00  11,247.00  278,190.00  --- اإلضافات

 4,090,543.67  525,675.22  50,565.87  147,722.15  245,012.43  41,206.56  193,735.55  1,007,358.15  1,879,267.74 2018ديسمبر  31

                  االستهالك 

 455,732.56  105,135.04  7,584.88  14,753.55  48,980.82  7,985.48  37,382.48  196,324.96  37,585.35 إهالك السنة

                 كما في  صافي القيمة الدفترية

 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

 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

  2018ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في  تم جرد الممتلكات واآلالت والمعدات بمعرفة إدارة الجمعية. 
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 بنوك دائنة  .8

 ديسمبر 31 
 2018  2017 

 32,740.86  43,292.15 غزة -يكل ش – 288ـ/ ح –البنك الوطني اإلسالمي 

 2.12  2.26 أوبك - غزة –والر د – 288ـ/ ح –اإلسالمي البنك الوطني 

 ---  18,322.73 شيكل – 680620ـ/ ح –بنك القدس 

 ---  3.07 الصيدلية -يكل ش – 288ـ/ ح –البنك الوطني اإلسالمي 

 32,742.98  61,620.21 بيان )أ(  – بنوك دائنة مجموع 

 

 لدفع شيكات برسم ا .9

 ديسمبر 31 
 2018  2017 

 11,091.00  15,009.00 شيكل  – 288ـ/ ح –البنك الوطني اإلسالمي 

 100,004.99  249,465.52 يكات صادرة )شيكل(ش –بنك القدس 

 111,095.99  264,474.52  بيان )أ( – شيكات برسم الدفعمجموع 

 

 تبرعات مقبوضة مقدما  .10

 ديسمبر 31 
 2018  2017 

 10,584.63  9,912.66 تبرعات مقبوضة مقدماً 

 USAID ---  40,719.64 -تبرعات أدوية طوارئ 

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

 65,547.84  9,912.66 )أ(  بيان – تبرعات مقبوضة مقدما  مجموع 

 
 االلتزامات المستحقة .11

 ديسمبر 31 
 2018  2017 

  451,282.24  659,571.92 أتعاب أطباء

  258,337.41  287,501.48 ضريبة الدخل ) استقطاعات الرواتب (

  103,301.11  204,447.73 هيئة التقاعد الفلسطينيةإشتراكات 

  152,366.38  139,166.38 كهرباء مصاريف

  98,426.90  110,424.10 مياه و بلدية مصاريف

 13,193.25  7,605.75 ذمم أخرى 

 1,076,907.29  1,408,717.36 يان )أ( ب –مجموع االلتزامات المستحقة 
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 المخصصات .12

 ديسمبر 31 
 2018  2017 

  2,329,113.71  2,282,648.02 (1-11يضاح )إ –مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

  512,568.37  504,749.81 (2-11ح )يضاإ –مخصص صندوق إدخار الموظفين 

  2,841,682.08  2,787,397.83 ان )أ( بي –مجموع المخصصات 

 
 مخصص مكافأة نهاية الخدمة 11-1

  
 2018  2017 

  2,361,085.79   2,329,113.71 1/1رصيد 

  20,178.10  19,263.31 اإلضافات 

 (52,150.18)   (65,729.00) االستخدامات 

  2,329,113.71  2,282,648.02 (11يضاح )إ  –خصص مكافأة نهاية الخدمة مجموع م

 
 مخصص صندوق ادخار الموظفين 11-2

  
 2018  2017 

  517,437.17   512,568.37 1/1رصيد

  5,718.89  5,424.88 اإلضافات 

 (10,587.69)   (13,243.44) االستخدامات

  512,568.37  504,749.81 (11ضاح )يإ  –مجموع مخصص صندوق ادخار الموظفين 

 
   الطبية المساندةايرادات األقسام  .13

 ديسمبر 31 
 2018  2018 

  560,419.00   539,111.00 رسوم قسم النساء والوالدة
  257,071.67   315,517.50 رسوم قسم والدة جراحية 

  420,329.92   685,040.05 رسوم قسم الجراحة والعمليات
  404,854.46   356,154.46 رسوم قسم األشعة

  318,177.07   299,061.17 رسوم قسم المختبر 
  181,021.22   182,183.46 رسوم قسم االستقبال والطوارئ 

  27,890.00   28,025.00 رسوم اشعارات والدة

 2,169,763.34  2,405,092.64 يان )ب(ب  –مجموع إيرادات األقسام الطبية المساندة 
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 ايـرادات العيادات الخارجية .14

 ديسمبر 31 
 2018  2017 

  57,492.00   66,228.50 قسم بــاطنة

  200,224.50   192,902.20 قسم العــظام

  171,132.30   177,246.30 قسم األنف واألذن والحنجرة 

  69,225.03   68,268.00 قسم الجلدية

  45,516.00   43,018.50 قسم المســـالك البولية

  73,658.40   74,893.50 قسم العيون 

  88,477.10   77,478.00 قسم المناظير والجهاز الهضمى

  79,470.40   75,698.00 قسم األطفال

  1,676.50   2,432.00 قسم جراحة األطفال

  22,909.50   24,816.50 قسم القلب

  199,444.44   182,438.11 سنــــــــانقسم اآل

  13,348.50   10,174.50 قسم المخ واألعصاب

  7,246.50   4,330.50 قسم الصدرية

  16,668.50   14,568.50 قسم الحروق والتجميل

  1,802.50   84.00 قسم  األوعية الدموية

  1,048,292.17   1,014,577.11 يان )ب(ب  –مجموع ايـرادات العيادات الخارجية 

 
 التبرعات النقدية والعينية   .15

 ديسمبر 31 
 2018  2017 

 946,988.09   506,451.33 تبرعات عينية 

 ---   121,410.92 تبرعات نقدية  

 946,988.09   627,862.25 يان )ب(ب  –مجموع التبرعات النقدية والعينية 
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 االيرادات األخرى  .16
 ديسمبر 31 

 2018  2017 
  75,152.61   91,184.60 رسوم تيار المولد الكهربائي

  1,520.00   1,070.00 رسوم عضوية الجمعية

  2,700.00   10,400.00 رسوم مناقصات

  9,218.20   6,220.00 إيرادات متنوعة أخرى 

  10,357.28   7,057.93 خصم مكتسب

 ---   1,714.91 فرق عملة

  3,374.10  --- جزاءات موظفين

 102,322.19  117,647.44 يان )ب(ب  –مجموع اإليرادات األخرى 

 
 المصروفات التشغيلية الطبية .17

 ديسمبر 31 
 2018  2017 

  311,852.35  308,726.19  تكلفة المستلزمات الطبية

  9,173.69   9,907.15 مصاريف تركيب أسنان

  35,764.00   36,909.70 يةغازات طب

  4,834.00   19,859.66 إصالحات وصيانة وتحسينات

  8,584.00   3,729.00 فحوصات طبية خارجية

  3,001.40   4,135.00 مالبس أطباء

  20.00   1,117.16 أدوية و مستلزمات تالفة

  43,918.30   55,023.71 خصم مسموح به

  18,582.00   19,340.00 إشعارات المواليد

  435,729.74  458,747.57 يان )ب(ب  –مجموع المصروفات التشغيلية الطبية 
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 المصروفات االدارية والعمومية  .18

 
 ديسمبر 31 
 2018  2017 

  239,296.60   213,562.10 محروقات توليد الكهرباء

  44,861.80   35,638.00 كهرباء ومياه

  52,074.51   39,075.56 إصالح وصيانة ومواد

  12,777.91   7,044.98 وسائل إتصال

  8,000.00   8,000.00 مهنية أتعاب 

  18,247.72   18,906.88 قرطاسية ومطبوعات

  30,247.65   24,245.34 مصروفات ضيافة وبوفية

  2,792.31   3,360.38 فوائد وعموالت ومصاريف بنوك

  10,245.00   7,350.00 تأمينات أفراد وممتلكات

  2,550.00   6,080.48 دعاية وإعالن

  801.00   486.00 سفر وتنقالت

  10,197.50   23,531.00 مساعدات أدوية للغير

  5,735.00   5,436.78 مصاريف سيارات

  6,910.40   6,863.50 مصروفات متنوعة

  23,625.00  --- تدريب الكادر الفني واإلداري 

  24,500.00  --- وانظمة ادارية تطوير خطط

  6,511.00  --- أنشطة وفعاليات وهدايا

  3,218.12  --- أتعاب محاماة

  12,942.08  --- فروق عملة 

  515,533.60   399,581.00 يان )ب(ب  –مجموع المصروفات اإلدارية و العمومية 
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 اليةالقيمة العادلة لألصول وااللتزامات الم .19

مركز يان الإن القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية بتاريخ ب
 المالي.

 

 إدارة المخاطر .20

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

 
 مخاطر الصرف األجنبي   

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

 األجنبي.
  

 ئتمان مخاطر اال
نه عينتج  تشير مخاطر االئتمان إلى تلك المخاطر التي تظهر عندما  يتخلف المدين عن التزاماته التعاقدية مما

 ى سدادخسائر مالية للجمعية. وتمتلك الجمعية سياسات ائتمانية توضح كيفية التعامل مع األطراف القادرة عل
لعجز ايلة لتقليل مخاطر الخسائر المالية الناتجة عن الديون والحصول على ضمانات مالئمة عند اللزوم, كوس

 في تسديد الديون. 
 

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

 مخاطر السيولة. 
 

 عدد الموظفين .21

 .من جميع الفئات ( موظف170) 2018بر بلغ عدد الموظفين للجمعية حتى نهاية شهر ديسم
 

 أرقام المقارنة .22

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




