مجعية مركز العلم والثقافة
فلسطني  -غزة  -النصريات

البيانات املالية وتقرير مدقق احلسابات املستقل
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2011

جمعية مركز العلم والثقافة

فلسطين  -غزة – النصيرات

الفهرس
صفحة

بيان

* تقرير مدقق احلسابات املستقل .

1

-

* امليزانية العمومية كما يف  31ديسمرب 2011

3

(أ)

* بيان الدخل للسنة املنتهية يف 31ديسمرب . 2011

4

(ب)

* نبده خمتصرة عن اجلمعية .

5

-

* إيضاحات حول البيانات املالية .

6

-

*مالحظات

مجعية مركز العلم والثقافة
فلسطني -غزة  -النصريات
امليزانية العمومية كما هي يف  31ديسمرب 2011

بيان (أ)

(العملة  :شيكل إسرائيلي )
/ 31ديسمرب
اإليضاحات

الموجودات

2011

2010

الموجودات المتداولة
النقد في الصندوق ولدى البنوك

3

مجموع الموجودات المتداولة--

الموجودات غير المتداولة
الموجودات الثابتة

4

مجموع الموجودات غير المتداولة

2,791.99

71,534.23

2,791.99

71,534.23

1,002,048.04

1,043,716.61

1,002,048.04

1,043,716.61

1,115,250.84 1,004,840.03

مجموع الموجودات

المطلوبات والفائض
المطلوبات المتداولة

مطلوبات مستحقة

61,767.50

41,079.50

5

مجموع المطلوبات المتداولة

61,767.50

41,079.50

صافي الموجودات في بداية العام

1,074,171.37

1,372,640.33

صافي الموجودات خالل العام(استبعاد اصول)

0

)(381,203.37

صافي الموجودات فى السنةالحالية -بيان (ب)

)(131,098.84

82,734.38

943,072.53

1,074,171.37

الفائض

صافي الموجودات في نهاية العام
مجموع المطلوبات وصافي الموجودات

1,115,250.84 1,004,840.03

(إن البيانات املرفقة تعترب جزء ال يتجزأ من هذا البيان)

مجعية مركز العلم والثقافة
فلسطني -غزة  -النصريات
قائمة الدخل كما هي يف  31ديسمرب 2011

بيان (ب)

(العملة  :شيكل إسرائيلي )
/31ديسمرب
اإليرادات

اإليضاحات

2011

2010

تبرعات محلية

125,954.10

165,208.00

تبرعات خارجية

0

36,100.00

6,165.15

29,717.85

69,196.00

2,757.38

216.05

0

201,531.30

233,783.23

تبرعات عينية
ايرادات اخري

6

فرق العمله
مجموع اإليرادات
المصروفات

مصروفات المشاريع

7

126,997.15

59,516.85

مصروفات عمومية وادارية

8

115,396.24

89,944.52

4

90,236.75

0

0

1587.48

332,630.14
131,098.84

151,048.85
82,734.38

إهالك أصول

فرق العمله
مجموع المصروفات
) عجز) فائض السنة -بيان (أ)

(إن البيانات املرفقة تعترب جزء ال يتجزأ من هذا البيان)

مجعية مركز العلم والثقافة
فلسطني -غزة  -النصريات
ايضاحات حول البيانات املالية
(العملة  :شيكل إسرائيلي )
-3النقد في الصندوق ولدي البنوك :
 31ديسمرب 2011
المبلغ

النقد في الصندوق ولدي البنوك
الصندوق

41.37

البنك الوطني االسالمي دوالر

636.46

بنك فلسطين $

211.24

بنك فلسطين شيكل

1,705.97

البنك االسالمي الفلسطينى $

180.15

البنك االسالمي الفلسطينى شيكل

16.80

مجموع النقد في الصندوق ولدى البنوك –بيان(أ)

2,791.99

 -4الموجودات الثابتة

الرصيد 31ديسمبر 2010

اإلضافات

إهالك السنة

الرصيد في 31ديسمبر2011

بيـــــــان

301,545.00

0

0

301,545.00

األثـاث

21,920.00

10,795.00

االراضي

5,612.53

27,102.47

كتب ومجلدات

43,920.00

0

6,569.92

37,350.08

أجهزة ومعدات كهربائية

19,045.00

37,773.18

10,231.95

46,586.23

سيارات

22,800.00

0

634,486.61

0

4,547.52
63,274.83

18,252.48

مبنى المسجد

1,043,716.61

90,236.75 48,568.18.00

571,211.78

1,002,048.04

-5مطلوبات مستحقة

مبلغ

أتعاب تدقيق مستحقة

560.00

قرض( عبد المحسن أبو الروس)

20,000.00

قرض ( عماد الحاج)

13,980.00

رواتب مستحقة

6554.00

شركة قرامان لألجهزة المكتبية

650.00

شركة سلسبيل

50.00

رمزي عبد الرحمن حمدان

17,428.00

مكتبة دار األرقم

926.00

شركة إبراهيم اليازجي

663.00

شركة الرباط لإلعالم

225.00

مكتبة القدس

180.00

مكتبة فلسطين

551.50

مجموع المطلوبات المستحقة

61,767.50

-6إيرادات أخري
ايرادات نشاط ثقافي

28,578.00

اشتراكات وعضويات

430.00

ايراد رسوم روضة فرح ومرح
إجمالي إيرادات أخري

40,188.00

69,196.00

 -7مصروفات األنشطة و المشاريع :
مشروع مصلي عائشة

46,470.00

مشروع روضة فرح ومرح

48,327.00

مشروع الملحق الثقافي

17,100.00

مشروع مساعدات طالب

6,165.15

مشروع مساعدات اسر محتاجة

8,935.00

مجموع مصروفات األنشطة والمشاريع

126,997.15

 -8المصروفات العمومية واإلدارية
المـرتـبـات و األجور

57,878.00

محروقات

1,645.00

إعالنات ومواد دعاية

855.00

بـريـد و برق و هـاتـف

5,739.34

أنشطة رياضية وثقافية واجتماعية

13,658.90

مصـاريـف ضـيافـة ومواد تنظيف

4,632.00

قـرطـاسـية و مطـبوعات

7,046.00

ص ـيــانـة (أجهزة-مبني-اثات)

12,352.00

صـيـانـة سيارة

3,938.00

مصـاريف متنـوعـة

1,734.00

رسوم بلدية

335.00

أتعاب تدقيق حسابات

560.00

مردود رسوم روضة فرح ومرح

565.00

مكافآت وحوافز

3,400.00

مواصالت

630.00

فـوائــد و عم ـوالت بنكـية

428.00

مجموع المصروفات العمومية واإلدارية

115,396.24

