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شيكلشيكلالموجودات

الموجودات المتداولة
577نقد لدى الصندوق

10,371 (2842.45)دوالر-نقد لدى بنك فلسطين  

10,948مجموع الموجودات المتداولة

1جدول /الموجودات الثابتة 
58,510اثاث المؤسسة 

774االثاث الخشبي 

1,710االجهزة االلكترونية 

60,994مجموع الموجودات الثابتة

7,373ينزل االستهالك المتراكم 

53,621صافي الموجودات الثابتة

64,569مجموع الموجودات 

المطلوبات وصافي الموجودات 

المطلوبات المتداولة

12بنك فلسطين شيكل- بنوك دائنة 

2,500اتعاب تدقيق مستحقة 

17,840ايجارات مستحقة 

44,216منقول من بيان ب-يضاف الوفر للسنة 

64,569صافي الموجودات 

64,569مجموع المطلوبات وصافي الموجودات 

 2014 كانون أول 31 بيان المركز المالي كما في

جمعية األفـــــــــــــــــــــــــــق للتنمية الشبابية

فلسطين- رام اهلل 

(1)بيان رقم

"ان االيضاحات المرفقة تشكل جزءًا ال يتجزء من البيانات المالية"
 1



شيكلشيكلايضاح 

4360,831

360,831

5(212,076)       

6(217,936)       

(69,182)         

113,398

44,216

السنة اول الموجودات صافي

أ لبيان منقول-السنة اخر الموجودات صافي

جمعية أفق للتنمية الشبابية 

والعمومية االدارية المصاريف: ينزل 

والدعم االيرادات مجموع

المختلفة النشاطات مصاريف: ينزل 

فلسطين -رام اهلل  

الموجودات صافي في التغير

31/12/2014لغاية 1/1/2014بيان االيرادات والمصروفات للفترة المالية من 

 والتبرعات االيرادات

:-االيرادات 

"ان االيضاحات المرفقة تشكل جزءًا ال يتجزء من البيانات المالية"

2
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شيكلشيكل

178,400

23,065

7,350

151,211

805

360,831

جمعية أفق للتنمية الشبابية 

فلسطين -رام اهلل  

2014 كانون أول 31ايضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 

 لاليرادات الكلي  المجموع

 الطلبة ملتقى تبرعات

:االيرادات والدعم   (4)ايضاح 

المسيحية الشباب جمعية حوالت

 UNDPحوالة 

 التعاون مؤسسة تبرعات

 للجميعة متفرقة تبرعات

5



شيكلشيكل:مصاريف نشاطات جمعية األفق :(5)ايضاح 

مصاريف المشاركة السياسية في االنتخابات -  أ

100دعاية وإعالن 

68قرطاسية ومطبوعات 

500مكافآت عمل تطوعي 

668المجموع 

مصاريف برنامج الوعي  -  ب

719قرطاسية ومطبوعات للبرنامج

5,240ضيافة ووجبات للبرنامج 

5,100اجور مدربين

9,950محروقات ومواصالت 

500تنسيق وتنظيم ورشات عمل 

2,150مواصالت  ومكافآت لمتطوعي المؤسسة

5,540مصاريف متابعة صفحة الكترونيه 

158مصاريف دورات 

29,357المجموع 

جمعية االفـــــــــــــــــــق للتنمية الشبابية 

فلسطين- رام اهلل  

2014 كانون أول 31ايضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 

بالشيكل االسرائيلي 
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شيكلشيكل:مصاريف نشاطات جميعة األفق :(5)ايضاح 

(2يال نلعب )مصاريف المخيم الصيفي -   ج

1,244ضيافة ومعجنات للمخيم 

535قرطاسية ومطبوعات 

1,000اجور عمل تطوعي 

500أجور مدربين 

3,279المجمــــــــــــــــــــــوع 

مصاريف زيارة مستشفى الكريش- د 

129مصاريف ضيافة 

44قرطاسية ومطبوعات 

200مصاريف تنفيذ نشاط

373المجموع

جمعية االفـــــــــــــــــــق للتنمية الشبابية 

فلسطين- رام اهلل  

2014كانون اول  31ايضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 

بالشيكل االسرائيلي 
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شيكلشيكل:مصاريف نشاطات جمعية األفق :(5)ايضاح 

مشروع الحقائب المدرسية - هـ 

162,776حقائب مدرسية 

215مصروف ضيافة

750اجرة سيارة 

2,350محروقات وبنزين

3,600اجور توزيع حقائب

5,709مكافآت متطوعين 

2,000تنسيق وادارة مشروع الحقائب 

1,000اتعاب تدقيق المشروع

178,400المجموع 

212,076المجموع الكلي لنشاطات الجميعة 

جمعية االفـــــــــــــــــــق للتنمية الشبابية 

فلسطين- رام اهلل  

2014كانون اول  31ايضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 

بالشيكل االسرائيلي 
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االمصاريف االدارية والعمومية :(6)ايضاح 

:يتكون هذا البند مما يلي 

شيكل شيكل

مصروف رواتب 
121,340

رسوم اشتراك عضوية
350

مصروف كهرباء
3,525

انترنت 
550

موقع الكتروني
1,850

مصروف هاتف
4,763

ادوات منزلية وصحيه 
62

مواد واجور  تنظيف
1,631

ضيافة 
3,599

مصروف مياه وصرف صحي
695

مصاريف سفر 
3,339

مصاريف صيانة المقر والسيارات
6,790

قرطاسية ومطبواعات
1,213

مواصالت ومحروقات 
5,295

دعاية واعالن 
2,750

اجرة مقر الجمعية 
51,790

مصاريف نقل المقر 
318

أجرة سمسرة للمقر الجديد
1,750

اتعاب تدقيق حسابات
2,500

استهالك الموجودات
2,500

عموالت بنكية 
1,327

مجموع المصاريف االدارية والعمومية
217,936.26
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الرصيد بتاريخ  االضافات رصيد الموجودات نسبة االستهالك الرصيد بتاريخ االضافات الرصيد بتاريخ  صافي قيمة الموجودات 

01/01/2014 2014  31/12/2014 01/01/2014 31/12/2014 الثابتة

شيكل شيكل شيكل % شيكل شيكل شيكل شيكل

58,510 0 58,510 4% 4,680.80 2,340.40 7,021.20 51,488.8

774 0 774 4% 54.96 30.96 85.92 688.1

1,710 0 1,710 8% 137.63 128.25 265.88 1,444.1

60,994.00 60,994.00 4,873.39 2,499.61 7,373.00 53,621.00

اثاث خشبي 

(1)جدول رقم

جمعية األفق للتنمية الشبابية 
فلسطين-رام اهلل

31/12/2014املوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودات الثابتة واالستهالكات املتجمعة كما هي بتاريخ 

املوجــــــــــــــــــــودات الثابتـــــــــــــــــــــة                           االستــــــــــــــــــــــــــــهالكات املتجـــــــــــــــــــمعة                          

المجموع

االجهزة االلكترونية

البيــــــــــــــــــــان

اثاث المؤسسة 

 10


