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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 تقرير مدقق الحسابات المستقل 
 

  ترمين الجمعية العمومية المح أعضاء /السادة
 النصيرات - مركز العلم والثقافةعية جم

 م2/2/2017في  فلسطين –غزة -النصيرات 

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 
 والتي تشمل: "مركز العلم والثقافة"بجمعية لقـد قمنـا بتدقيـق البيانـات الماليـة المرفقة الخاصة 

 م31/12/2016ي بتاريخ كما ه (الميزانيـة العموميـة) بيان المركز المالي. 

  م.31/12/2016وبيان حسابات األنشطة عن العام المنتهي بتاريخ 

 إليضاحات المتعلقة بتلك البيانات.ا 
 

 مسؤوليـة إدارة الجمعية عـن البيانـات الماليـة
ر الدوليـة مسؤولـة عـن إعـداد وعـرض البيانـات الماليـة وفقـا للمعاييـ "مركز العلم والثقافةجمعية "ادارة إن 

 للتقاريـر الماليـة.  تتضمـن هـذه المسؤوليـة:

  تصميـم وتطبيـق والمحافظـة علـى نظـام ضبـط داخلـي يتناسـب مـع اإلعـداد والعـرض العـادل لبيانـات
جوهريه، سـواء تلـك الناتجـة عـن غـش أو تلـك الناتجـة عـن أخطـاء غيـر  ماليـة خاليـة مـن أخطـاء

 متعّمـدة .

 . انتقـاء وتطبيـق سياسـات محاسبيـة مالئمـة 

 متعلقة بنفس الفترةإجـراء تقديـرات محاسبيـة تكـون معقولـة نسبـة للظـروف ال. 
 

 مسؤوليـة مدقـق الحسابـات
 إن مسؤوليتنـا هـي إبـداء الـرأي حـول هـذه البيانـات الماليـة.

إن هـذه القواعـد تستدعـي منّـا مراعـاة متطلبـات آداب  ،دقيـق الدوليـةوفقـا لقواعـد التـد أجرينـا تدقيقنـا بناءا عليه فق
المهنـة وتنظيـم وتأديـة التدقيـق للوصـول الـى درجه عادلة حـول مـا إذا كانـت البيانـات الماليـة خاليـة مـن أيـة 

 أخطـاء جوهريـة. 
 

 الـرأي:
لة الوضع المالي عادبصـورة ن البيانـات الماليـة المقدمة لنا تظهـر إبرأينـا  ،ى التدقيـق الـذي قمنـا بـهواستنـادا الـ

 .، مع أخذ في االعتبار رسالة المالحظات المرفقة م31/12/2016في  هي  كما "مركز العلم والثقافةة يلجمع"
 

 إبن خلدون الدولية لإلستشارات
 

 نبيه عطا النونو
 محاسب قانوني عربي معتمد

 
 

ية لالستشارات ابن خلدون الدول  

EBN KHALDOON INTERNATIONAL 
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 النصيرات  -والثقافة   جمعية مركز العلم

 م2016ديسمبر  31بيان )أ(          المركز المالي كما هو في 

 العملة : شيكل

 2015 2016 اإليضاحات الموجودات    

 الموجودات المتداولة
 16,026.64 7,354.41 1 النقد في الصندوق والبنك   

 شيكات برسم الدفع
 

1,570.00- - 

 اولةمجموع الموجودات المتد
 

5,784.41 16,026.64 

 الموجودات غير المتداولة
 932,849.76 957,944.76 2 صافي األصول الثابتة   

 مجموع الموجودات الغير متداولة
 

957,944.76 932,849.76 

 948,876.40 963,729.17   مجموع الموجودات 

 المطلوبات والفائض    
 45,749.00 48,671.00 3 ذمم دائنة   

 خصصاتم
 

- - 

 مجموع المطلوبات
 

48,671.00 45,749.00 

 الفائض
 صافي الموجودات لهذا العام   
 

11,930.77 45,219.28 

 صافي الموجودات في بداية العام
 

903,127.40 857,908.12 

 صافي الموجودات في نهاية العام
 

915,058.17 903,127.40 

 948,876.40 963,729.17   مجموع المطلوبات وصافي الموجودات 

إن البيانات المرفقة جز ال يتجزأ من هذا     
 البيان

   

 توقيع رئيس مجلس اإلدارة    
  

 توقيغ أمين الصندوق
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 النصيرات  -جمعية مركز العلم والثقافة  

 م2016مبر ديس 31يناير حتى  1اإليرادات والمصروفات من  -بيان )ب(          األنشطة 

 العملة : شيكل

    

 اإليرادات والتبرعات
رقم 

 2015 2016 اإليضاح

 تبرعات محلية
 

27,768.00 27,301.00 

 423,691.00 254,237.00 4 إليرادات أنشطة ومشاريع

 84,016.40 3,680.00 5 إيرادات أخرى

 فائض إعادة تقييم بعض األصول
 

28,844.77 - 

 535,008.40 314,529.77   عاتمجموع اإليرادات والتبر

 مصروفات األنشطة:    
 

2016 2015 

 345,690.50 185,001.04 6 مصروفات األنشطة والمشاريع

 100,310.24 85,775.84 7 المصروفات العمومية وإدارية

 43,123.23 31,712.73 8 إهالك أصول الثابتة

 مجموع مصروفات األنشطة
 

302,489.61 489,123.97 

 دة )عجز( اإليرادات عن المصروفاتزيا
 

12,040.16 45,884.43 

 فروقات أسعار العمالت األجنبية
 

109.40 665.15 

 صافي موجودات العام )بيان أ(
 

11,930.77 45,219.28 

 535,008.40 314,529.77   المجموع

إن البيانات المرفقة جز ال يتجزأ من هذا 
 البيان

   

 دارةتوقيع رئيس مجلس اإل    
  

 توقيغ أمين الصندوق

    ............................... 
  

............................... 
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 النصيرات  -جمعية مركز العلم والثقافة  

 م 31/12/2016إيضاحات بيان المركز المالي وحساب اإليرادات والمصروفات كما هو في  

 العملة : شيكل  

 ( : النقد في الصندوق والبنك:1اح رقم )إيض   
 2015 2016 البيان  

  1,382.40        1,614.40       الصندوق

  226.99           638.06          شيكل -البنك الوطني اإلسالمي 

    -                    589.00          الروضة -شيكل  -البنك الوطني اإلسالمي 

  11,180.13      0.38               دوالر أميركي -اإلسالمي البنك الوطني 

  59.67              39.55             دوالر أميركي -بنك فلسطين 

  3,084.16        4,381.16       شيكل -بنك فلسطين 

  93.29              91.85             دوالر أميركي -البنك اإلسالمي الفلسطيني 

  16,026.64      7,354.41       جموع النقد في الصندوق والبنكم

 
 

 2015 2016 ( الموجودات الثابتة:2إيضاح )

 19,769.35 20,258.81 األثاث

 6,360.08 14,640.00 كتب ومجلدات

 5,971.27 18,987.58 أجهزة ومعدات كهربائية

 523,247.10 516,661.37 مباني

 180,950.00 180,950.00 أرض المركز

 120,595.00 120,595.00 أرض المسجد

 36,966.59 29,206.59 المولد الكهربائي

 25,059.40 23,413.20 2012كرفنات الروضة 

 11,700.00 20,485.00 2015كرفنات الروضة 

 - 1,503.11 مالبس استعراض احتفاالت الروضة

 - 9,105.60 عشب صناعي/ روضة

 2,230.97 2,138.50 ألعاب ومراجيح للروضة

 932,849.76 957,944.76 المجموع

 
 2015 2016 ( ذمم دائنة:3إليضاح )

 1,053.00 - أتعاب تدقيق مستحقة

 13,980.00 13,980.00 قرض )عماد الحاج(

 - 3,000.00 شركة فرصة للتنمية واالستثمار  

 1,500.00 شركة طيبة للمواصالت  
 - 1,625.00 شركة فرمان لألجهزة المكتبية 

 2,000.00 1,000.00 مؤسسة الرسالة

 17,428.00 17,428.00 رمزي عبد الرحمن حمدان

 4,727.00 4,727.00 صالح الحافي

 2,070.00 2,070.00 يوسف أبو غزالة

 2,091.00 941.00 هاني أبو شرارة

 2,400.00 2,400.00 عبد الناصر خاطر

 45,749.00 48,671.00 مجموع الذمم الدائنة
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 2015 2016 ( إيرادات األنشطة والمشاريع4اإليضاح )

 217,353.00 - ماليزيا  -تبرعات مؤسسة ماي كير 

 - 1,675.00 إيرادات الخيمة الرمضانية

 - 3,780.00 إيرادات سحور المعتكفين/رمضان

 178,838.00 205,732.00 مشروع روضة فرح ومرح

 22,900.00 - المي)سقيا الماء(تبرعات الندوة العالمية للشباب اإلس

 3,100.00 4,600.00 تبرعات هيئة األعمال الخيرية )إفطار صائم وزكاة الفطر(

 1,500.00 38,450.00 لجنة المخيمات الصيفية

 423,691.00 254,237.00 مجموع إيرادات األنشطة والمشاريع

 
 

 2015 2016 ( إيرادات أخرى:5اإليضاح رقم )

 375.00 350.00 اتاشتراكات وعضوي

 75,759.40 3,000.00 تبرعات ومساعدات عينية

 6,680.00 - رسوم اشتراك رحالت وحفالت

 20.00 45.00 إيرادات منوعة

 1,182.00 285.00 إليرادات أنشطة ثقافية

 84,016.40 3,680.00 مجموع  إيرادات أخرى:

 
 

 2015 2016 ( مصروفات األنشطة والمشاريع6إيضاح رقم )

 140,667.50 139,561.04 مشروع روضة فرح ومرح

 38,429.00 37,765.00 مشروع المخيم الصيفي

 148,294.00 - مشروع األضاحي

 14,150.00 - مشروع سقيا الماء

 1,000.00 2,800.00 مشروع زكاة الفطر

 1,050.00 - مشروع مسابقة رمضان

 2,100.00 4,875.00 مشروع افطار صائم

 345,690.50 185,001.04 فات األنشطة والمشاريعمجموع مصرو
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 2015 2016 ( المصروفات العمومية واإلدارية7إيضاح رقم )

 56,332.00 54,732.00 المرتبات والمكافآت

 610.00 180.00 اجور عمال

 200.00 - مكافات موظفين

 600.00 2,600.00 مكافات لغير الموظفين

 1,374.00 3,842.00 محروقات

 150.00 300.00 إعالن ودعاية

 5,999.21 6,607.53 بريد وهاتف وانترنت

 2,712.00 737.00 تكالف أنشطة رياضية وثقافية واجتماعية

 975.00 1,686.00 مصاريف ضيافة واستقبال

 1,329.00 1,722.00 قرطاسية ومطبوعات

 2,414.00 3,282.00 مصاريف صيانة

 510.00 - مستلزمات حاسوب

 1,517.00 1,466.00 مواد ولوازم استهالكية

 2,125.00 2,085.00 أتعاب تدقيق حسابات

 - 100.00 استهالك مياه وكهرباء

 - 170.00 مستلزمات الكهرباء

 - 20.00 إيجارات

 - 1,190.00 مصاريف رحالت وترفيه

 - 86.00 حوافز / وهدايا

 - 2,028.00 مصروفات تصوير وفيديو

 - 922.00 مصروفات عينية

 1,076.00 1,348.00 مصاريف نقل وانتقال اخرى

 170.00 25.00 مصاريف نقل اثات ومعدات

 1,624.68 647.31 فوائد وعموالت بنكية

 17,325.00 - مصاريف مساعدات اسر فقيرة

 3,267.35 - خسائر بيع سيارة

 100,310.24 85,775.84 مجموع المصروفات العمومية واإلدارية

 
 
 

 2015 2016 (اهالك اإلصول الثابتة8ايضاح رقم )

 554.34 - اهالك سيارات

 5,037.91 4,103.15 اهالك اثاث

 14,147.82 799.77 اهالك اجهزة ومعدات الكترونية

 8,783.99 6,360.08 اهالك كتب وادوات مكتبية

 76.03 - اهالك ألعاب ومراجيح األطفال

 12,689.73 12,689.73 اهالك مباني

 1,833.41 7,760.00 اهالك مولد كهرباء

 43,123.23 31,712.73 مجموع اهالك االصول الثابتة
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 كشف استهالك األصول الثابتة

 التاريخ األصل
 عدد نسبة القيمة في اإلضافات القيمة في

 األيام االستهالك% 31/12/2016 (االستبعادات) 01/01/2016

 180,950.00 01/01/2016 أرض المركز
 

180,950.00 0 364 

 120,595.00 01/01/2016 أرض المسجد
 

120,595.00 0 364 

مبنى المركز والمسجد 
 والروضة

01/01/2016 634,486.61 
 

634,486.61 2 364 

 40,943.31 01/01/2016 األثاث / مركز
 

40,943.31 10 364 

 14/03/2016 األثاث / مركز
 

110 110.00 10 292 

 31/12/2016 إعادة تقييم األثاث/ مركز
  

-28,403.31 
  

 10294.7 01/01/2016 األثاث / روضة
 

10,294.70 10 364 

 20/11/2016 األثاث / روضة
 

340.00 340.00 10 41 

 12/12/2016 األثاث / روضة
 

400.00 400.00 10 19 

 إعادة تقييم األثاث/ روضة
   

1,620.00 
  

 43,919.96 01/01/2016 كتب ومجلدات
 

43,919.96 20 364 

 إعادة تقييم كتب ومجلدات
   

-29,279.96 
  

 2,064.00 01/01/2016 أجهزة ومعدات / مركز
 

2,064.00 20 364 

 17/03/2016 أجهزة ومعدات / مركز
 

350.00 350.00 20 289 

 02/05/2016 أجهزة ومعدات / مركز
 

1,940.00 1,940.00 20 243 

 20/06/2016 ت / مركزأجهزة ومعدا
 

50.00 50.00 20 194 

 25/10/2016 أجهزة ومعدات / مركز
 

720.00 720.00 20 67 

 07/11/2016 أجهزة ومعدات / مركز
 

230.00 230.00 20 54 

 09/11/2016 أجهزة ومعدات / مركز
 

650.00 650.00 20 52 

 12/12/2016 أجهزة ومعدات / مركز
 

1450 1,450.00 20 19 

 دة تقييم أجهزة/ مركزإعا
   

12,060.00 
  

 4390 01/01/2016 أجهزة ومعدات / روضة
 

4390 20 364 

 08/02/2016 أجهزة ومعدات / روضة
 

110 110 20 327 

 14/05/2016 أجهزة ومعدات / روضة
 

50 50 20 231 

 إعادة تقييم أجهزة/ روضة
   

-240 
  

 38800 01/01/2016 المولد الكهربائي
 

38,800.00 20 364 

 2307 01/01/2016 ألعاب ومراجيح الروضة
 

2,307.00 15 364 

 إعادة تقييم ألعاب ومراجيح
   

1,843.00 
  

 25059.4 01/01/2016 2012كرفانات 
 

25,059.40 10 364 

 31/03/2016 2012كرفانات 
 

470.00 470.00 10 275 

 31/03/2016 2012كرفانات 
 

460.00 460.00 10 275 

 11700 01/01/2016 2015فانات كر
 

11,700.00 10 0 

 31/12/2016 2015كرفانات 
 

8,785.00 8,785.00 10 0 

 22/05/2016 مالبس  احتفاالت الروضة
 

1,713.00 1,713.00 20 223 

 08/09/2016 عشب صناعي / روضة
 

9,400.00 9,400.00 10 114 

 31/12/2016 مبنى حمامات / الروضة
 

6,104.00 6,104.00 2 0 

 المجموع
 

1,115,509.98 33,332.00 1,106,441.71 
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 األصل
 القيمة الدفترية في مجمع االستهالك مجمع االستهالك استهالك

 اإلجمالي 31/12/2016 31/12/2016في 1/1/2016في  2016

 180,950.00 180,950.00 - - - أرض المركز

 120,595.00 120,595.00 - - - أرض المسجد

مبنى المركز والمسجد 
 والروضة

12,689.73 111,239.51 123,929.24 510,557.37 510,557.37 

 7,489.72 7,489.72 33,453.59 29,359.26 4,094.33 األثاث / مركز

 101.18 101.18 8.82   8.82 األثاث / مركز

   4,081.73 32,515.04-     إعادة تقييم األثاث/ مركز

 7,155.83 7,155.83 3,138.87 2109.4 1,029.47 األثاث / روضة

 734.08 336.17 3.83   3.83 األثاث / روضة

   397.91 2.09   2.09 األثاث / روضة

   696.27 923.73     إعادة تقييم األثاث/ روضة

 0.00 0.00 43,919.96 37,559.88 6,360.08 كتب ومجلدات

   14,640.00 43,919.96-     إعادة تقييم كتب ومجلدات

 1,496.82 1,496.82 567.18 154.38 412.80 أجهزة ومعدات / مركز

 5,003.03 294.42 55.58   55.58 أجهزة ومعدات / مركز

   1,680.98 259.02   259.02 أجهزة ومعدات / مركز

   44.67 5.33   5.33 أجهزة ومعدات / مركز

   693.49 26.51   26.51 أجهزة ومعدات / مركز

   223.18 6.82   6.82 أجهزة ومعدات / مركز

   631.43 18.57   18.57 أجهزة ومعدات / مركز

   1,434.86 15.14   15.14 أجهزة ومعدات / مركز

   9,659.54 2,400.46     إعادة تقييم أجهزة/ مركز

 3,183.65 3,183.65 1,206.35 328.35 878.00 أجهزة ومعدات / روضة

 133.89 90.24 19.76   19.76 / روضة أجهزة ومعدات

   43.65 6.35   6.35 أجهزة ومعدات / روضة

   489.35- 249.35     إعادة تقييم أجهزة/ روضة

 29,206.59 29,206.59 9,593.41 1833.41 7,760.00 المولد الكهربائي

 1,884.92 1,884.92 422.08 76.03 346.05 ألعاب ومراجيح الروضة

   253.58 1,589.42     يم ألعاب ومراجيحإعادة تقي

 22,553.46 22,553.46 2,505.94 0 2,505.94 2012كرفانات 

 859.74 434.49 35.51   35.51 2012كرفانات 

   425.25 34.75   34.75 2012كرفانات 

 11,700.00 11,700.00 0.00 0 0.00 2015كرفانات 

 8,785.00 8,785.00 0.00 0 0.00 2015كرفانات 

 1,503.11 1,503.11 209.89 0 209.89 مالبس  احتفاالت الروضة

 9,105.60 9,105.60 294.40 0 294.40 عشب صناعي / روضة

 6,104.00 6,104.00 0.00 0 0.00 مبنى حمامات / الروضة

 المجموع
 

37,078.77  
     

182,660.22    148,466.95  
     

957,944.76  
  

929,102.99  
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  ( الوضع القانوني:( الوضع القانوني:88إيضاح رقم )إيضاح رقم )

  ––اة  اة  14151415وعة  أس ةع عةام وعة  أس ةع عةام   --مخةيم النيةيرا  مخةيم النيةيرا    --مركز العلم والثقافة منارة علمية وثقافيةة مقراةا الرسي ةط ع ةاة  ةزة مركز العلم والثقافة منارة علمية وثقافيةة مقراةا الرسي ةط ع ةاة  ةزة جمعية جمعية 

(، ووزارة (، ووزارة 40214021م أحة  رعةم   م أحة  رعةم   19951995//88//3131مة  وزارة ال اخليةة بأةاري   مة  وزارة ال اخليةة بأةاري     ةةجمعية خيرية  ير ربحية، مرخيجمعية خيرية  ير ربحية، مرخي  ططم وام وا19941994

م أحةة  رعةةم  م أحةة  رعةةم  19991999//11//1313، مةة  وزارة الأربيةةة والأعلةةيم بأةةاري   ، مةة  وزارة الأربيةةة والأعلةةيم بأةةاري     ((141141//2525--2424م أحةة  رعةةم   م أحةة  رعةةم   19951995//33//55الثقافةةة بأةةاري   الثقافةةة بأةةاري   

، وية ير الجمعيةة مجلةع ا ارة يةأم انأخابة   مم20102010//22//2424بأةاري  بأةاري    20102010//44ووزارة الشباب والرياضة أح  رعم ووزارة الشباب والرياضة أح  رعم   ((185185//9595  
للجمعية وع عة أخرى مأبرة بها م  أحة  المح ةني  م  خالل الجمعية العمومية ب ريقة منظمة، وأمألك ع عة أرض أم شراسها 
 موعوفة لم ج  أم انشاؤه بوا  ة اإليرا ا  والهبا  الأط ويل  للجمعية .

 :جمعيةرسالة ال( 9إيضاح رقم )
جمعية خيرية فل  ينية  ير ربحية أه ف إلى نشةر العلةم والمعرفةة لتسةا  المجأمةخ المخألتةة مة  ط مركز العلم والثقافة اجمعية 

 خالل أي ير الويول إلى المعرفة وال عم الما ي والمعنوي ألال العلم ورعايأها الخاية للمب عي  والمأميزي .
 :جمعيةأهداف ال( 10إيضاح رقم )

 االرأقاء بالم أوى العلمط والثقافط للمجأمخ التل  ينط عامة. .1
  رع عا ة القراءة بالمجأمخ التل  ينط. .2
 لثقافية فط شأى المجاال  والعلوم. نشر ال را ا  واألبحاث اإع ا  و .3
 مواكبة الأ وير العلمط والأكنولوجط فط شأط المجاال .  .4
 رعاية و عم  الب العلم فط مراحل الأعليم المخألتة علمياً وما ياً.  .5
 العمل على اكأشاف أيحاب ال اعة والموااب المغمورة واألخذ بي يها. .6
 نماذج  التنية الجميلة.  ب الحق والخير وإبرازا آلط الأعريف بالعمل ع .7
 أتعيل  ور المرأة الثقافط فط المجأمخ التل  ينط. .8
 أنتيذ ال ورا  والبرامج العلمية الأط أ هم فط االرأقاء بالمجأمخ التل  ينط.  .9

 :جمعيةأقسام ال( 11إيضاح رقم )
   المكأبة العامة 
   الراب ة األ بية 
  وح ة العمل الن اسط 
   ين وق  عم ال الب 
 لأعليم الم أمر  وح ة ا 
 روضة فرح ومرح( نا ي ال تل الثقافط   
  لجنة المخيما  الثقافية الييتية 
  اللجنة التنية 

 ( السياسات المالية:(12إيضاح رقم 
، ويأعامةل مةخ بعةض الميةارف المحليةة ،  والأخةزي  يأوفر ل ى الجمعية نظام مالط يشمل نظام لليةرف والقةبض والمشةأريا 

ييل" فط أ جيل البيانا  المالية الأط أبرز ح ابا  م أقلة لكل مشةروة، وذلةك با ةأخ ام الأكلتةة الأاريخيةة ي أخ م برنامج "األ
وعلى أ اع اال أحقاق المحا بط، وأ أهلك األيول الثابأة بموجةب ن ةب محة  ة  ةنويا  و  االحأتةاظ بمخيةال ا ةأهالك او 

 مخيال لمكافسة نهاية خ مة الموظتي .
 ة البيانات المالية :( عمل31إيضاح رقم )

أ أخ م الجمعية فط عرض بياناأها المالية عملة الشيكل  اإل ةراسيلط( وبالأةالط يةأم أحويةل المعةامال  الماليةة بةالعمال  األخةرى 
 إلى الشيكل  بقا أل عار ال وق، ويأم إعتال التروعا  فط نهاية العام.


