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 المستقلمع تقرير مدقق الحسابات 
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 الصفحة المحتويات
 

 - تقرير مدقق الحسابات المستقل
 

 1 المركز المالي  بيان
 

 2 خروالدخل الشامل اآل والخسارةأربح ال بيان
 

 3 التغيرات في حقوق الملكية  بيان
 

 4 التدفقات النقدية بيان
 

 8-5 الماليّة وتشكل جزءا منها البياناتايضاحات حول 
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 بيان المركز المالي

 0202كانون األول  31كما في 

 

 

20202019ايضاح

دينار أردنيدينار أردني

الموجودات

ة موجودات متداول

                       -3,150)5(نقد وما في حكمه

24,964                       -شيكات برسم التحصيل

16,3764,862)6(أرصدة مدينة أخرى

19,52629,826                 

ة موجودات غير متداول

                   5,642                       -)7(ممتلكات واالت ومعدات 

-                       5,642                   

                 19,52635,468مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية

المطلوبات

ة مطلوبات متداول

                   9,303                       -)8(الذمم الدائنة

                 26,165                    1,398أرصدة دائنة أخرى

1,39835,468مجموع المطلوبات 

فائض والعجز المتراكم ال

                       -18,138الفائض المتراكم

                       -18,138صافي حقوق الملكية

19,53635,468 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
 

 
 

 بتاريخ اإلدارة( والمصادقة على اصدارها من قبل 8( الى صفحة )1المالية من صفحة ) البياناتتمت الموافقة على 

 .ووقع عليها من قبلهم 0203أذار 33
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 الوفر )العجز( السنويبيان 
 0202كانون االول  31للسنة المنتهية في 

 

20202019ايضاح

دينار أردنيدينار أردني

ت   اإليرادا

                    30,157                    59,708الدعم الحكومي

                       3600                      3,034إشتراك األمانة العامة

                       1270                          -تبرعات أعضاء األمانة العامة

                    35,027                    62,742إجمالي اإليرادات

)37,248()44,604()9(ينزل المصاريف االدارية و العمومية

حالي                       (2,221)                    18,138مجموع وفر  )عجز( العام ال
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  التغيرات في الوفر )العجز( المتراكم بيان
 0202كانون االول  31للسنة المنتهية في 

 

فائض  ال

اإلجماليالمدور

دينار أردنيدينار أردني

2020

                           -                           -1 كانون الثاني 2020

                     18,138                     18,138وفر )عجز( العام الحالي

18,138                     3118,138 كانون األول 2020

2019

2,221                       12,221 كانون الثاني 2019

                      (2,221)                      (2,221)وفر )عجز( العام الحالي

                           -                           -31 كانون األول 2019
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 التدفقات النقدية  بيان
 0202كانون االول  31للسنة المنتهية في 

20202019ايضاح

دينار أردنيدينار أردني

تشغيلية  األنشطة ال

                     (2,221)                    18,138)خسارة( ربح السنة 

                          -                      5,642استهالكات

23,780                    (2,221)                     

                   (28,852)                    24,964شيكات برسم التحصيل

                         126                   (11,514) أرصدة مدينة أخرى

                          -                          -شيكات أجلة

                      8,984                     (9,303)ذمم دائنة

                          -                          -مشاريع تحت التنفيذ

                    19,843                   (24,767)أرصدة دائنة أخرى

تشغيلية ناتجة من األنشطة ال نقدية ال تدفقات ال                      (2,120)                      3,160ال

األنشطة االستثمارية

                      1,117                          -  شراء مباني وممتلكات ومعدات

نقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية تدفقات ال                       1,117                          -ال

تمويلية  األنشطة ال

                          -                          -إطفاء عجز سنوات سابقة

تمويلية نقدية المستخدمة في األنشطة ال تدفقات ال                           -                          -ال

                     (1,003)                      3,160الزيادة في النقد وما في حكمه

                      1,003                          -نقد وما في حكمه بداية السنة

نقد وما في حكمه نهاية السنة                           -3,160)6(ال

 
  
  



 حزب المستقبل االردني
  حزب اردني

 المملكة األردنية الهاشمية – عمان
 

 جزءا منهاوتشكل المالية  لبياناتيتبع ايضاحات حول ا
 0202كانون األول  13للسنة المنتهية في 

 

- 5 - 

 

 جزءا منهاوتشكل  المالية البياناتايضاحات حول 
 0202كانون األول  13للسنة المنتهية في 

 

 ــــــامع
 

 الكيان القانوني والنشاط (3
 1115( لسنة 33(من قانون االحزاب السياسية رقم )11سندا الحكام المادة ) 1112اذار  11حزب المستقبل االردني حزب سياسي تأسس بتاريخ 

ويدير الحزب القيادة المؤلفة من   1112/اذار/11بتاريخ  41بموجب كتاب صادر رقم ق ج /وسجل لدى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية  ر
 .مجلس األمناء ورئيس اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس التشريعي ورئيس برلمان الشباب رئيس

 
 السياسات المحاسبية الهامة (0

لمنبثقة ا لمحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة عن لجنة التفسيرات المالية الدوليةتم إعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير الصادرة عن مجلس معايير ا
 عن مجلس معايير المحاسبة الدولية .

 
 أسس اعداد القوائم المالية: (1

المنبثقة  دوليةالتفسيرات المالية التم إعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة عن لجنة 
 عن مجلس معايير المحاسبة الدولية .

 
 انات المالية .لبيتم إعداد البيانات المالية وفقاً لمبدأ الكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية ) ان وجدت ( والتي تظهر بالقيمة العادلة في ا

 
 المالية والذي يمثل العملة الرئيسية للمؤسسة.ان الدينار االردني هو عملة إظهار البيانات 

 

 اإليرادات 
 :تتكون اإليرادات المالية للحزب وفق قانون األحزاب األردني مما يلي

a) رسوم االنتساب واالشتراكات السنوية  الهبات والتبرعات الدعم الحكومي استثمارات الحزب 
 

 النفقات 
 عليها من المجلس التشريعي مع التأكيد على عدم صرف أموال الحزب في غير برامجة واهدافة كافة النفقات مغطاة ش الموازنة العامة والمصادق

 .والتي تشمل النفقات الجارية من رواتب واجور ونفقات تشغيلية استثمارات الحزب تمويل الحمالت االنتخابية والنشاطات الخيرية
 

 التماثل في السياسات المحاسبية 
 المتبعة للسنة الحالية متماثلة مع السياسات المحاسبية التي تم اتباعها في السنة السابقة .ان السياسات المحاسبية 

 

 استخدام التقديرات 
 لمطلوباتاان اعداد البيانات المالية وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من ادارة الحزب القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر على مبالغ الموجودات و

ن م االلتزامات المحتملة. ان هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر ايضاً على االيرادات والمصاريف والمخصصات وبشكل خاص يتطلبواالفصاح عن 
ات في رالحزب القيام بأحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ وأوقات التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقدي

 المستقبل.
 

 السـياسـة المحـاسبيـة (4
 ختلف عنت ان التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وان النتائج الفعلية قد

 التقديرات وذلك نتيجة التغيرات في المخصصات . المستقبل في اوضاع وظروف تلك
 

 : الذمم المدينة 
 الذمم المدينة بالقيمة العادلة بعد تنزيل مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها ) ان وجد ( .تظهر 

 

 : الممتلكات والمباني والمعدات 
 

 معداتلتظهر الممتلكات والمباني والمعدات بالكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم ومخصص االنخفاض ) ان وجد ( وتستهلك الممتلكات والمباني وا
 تهالكسقسط الثابت بالنسب المئوية السنوية وذلك بناًء على العمر االنتاجي المقدر لها ويتم استبعاد كلفة الممتلكات والمباني والمعدات واالبطريقة ال

 او التخلص منها ويتم إثبات اية أرباح أو خسائر في قائمة الدخل الشامل
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 نقد وما في حكمه (5

20202019

دينار أردنيدينار أردني

                       -                       -نقد في الصندوق 

                       -                    3,150نقد لدى البنوك 

                       -3,150المجموع

 
 
 

 أرصدة مدينة أخرى (6
 

 
 

20202019

دينار أردنيدينار أردني

                    3,888                    6,665إشتراكات مستحقة وغير مقبوضة

                       -                       -اشتراكات مستحقة وغير مقبوضة 2020

                       564                       -مصاريف مدفوعة مقدما / االمانة االعامة

                         35                         35تامينات كهرباء

                       -                    1,400ايجار مدفوع مقدما /فرع المفرق

                       375                       786سلفه مهند العجلوني

                       -                    7,490ايجار مدفوع مقدما /المقر الرئيسي

16,3764,862المجموع
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 ممتلكات واالت ومعدات (7
 

اث  ومفروشات مفروشات / الكركاجهزة خلويةاجهزة ومعداتاجهزة كمبيوتر وطابعاتاجهزة كهربائيةاث مفروشات /اربد وال اإلجمالي وال

دينار أردنيدينار أردنيدينار اردنيدينار اردنيدينار اردنيدينار اردنيدينار اردنيدينار أردني

الكلفة

ثاني 2019                           -                          -                          -                          -                          -                         -                         -                         -1 كانون ال

                          -                          -                          -                          -                          -                         -                         -                         -إضافات 

                      9,364                         487                         210                         509                           99                        612                        595                     316,852 كانون االول 2019

                          -                          -                          -                          -                          -                         -                         -                         -إضافات 

                      9,364                         487                         210                         509                           99                        612                        595                     316,852 كانون االول 2020

االستهالك المتراكم

ثاني 2019                       1,118                           21                           49                         102                           20                        122                        119                        1685 كانون ال

                      2,604                           42                           98                         249                           40                        367                        238                     1,570استهالك السنة

                      3,722                           63                         147                         351                           60                        489                        357                     312,255 كانون االول 2019

                      5,642                         424                           63                         158                           39                        123                        238                     4,597استهالك السنة

                      9,364                         487                         210                         509                           99                        612                        595                     6,852كانون االول 2020 31

دفترية قيمة ال صافي ال

                     (1,118)                          (21)                          (49)                        (102)                          (20)                       (122)                       (119)                       (685)1 كانون الثاني 2019

                      5,642                         424                           63                         158                           39                        123                        238                     314,597 كانون االول 2019

                          -                          -                          -                          -                          -                         -                         -                         -31 كانون االول 2020
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 المصاريف اإلارية والعمومية (8
 

20202019

دينار اردنيدينار اردني

                      3,198                      5,155مصاريف رواتب

                           22                           97مصاريف كهرباء

                         901                         301مصاريف ضيافة

                         512                         141مصاريف نظافة

                      1,520                         682مصاريف محاسبة وتدقيق

                         555                      1,044مصاريف مساهمة الضمان

                         394                         639مصاريف تنقالت

                      1,853                         200مكافأت

                           14                             7مصاريف بنكية

                         196                           80مصاريف مياه

                      1,845                         150مصاريف دعايه واعالن

                          -                    19,144مصاريف حمالت انتخابيه

                          -                           29مصاريف عموله ضمان اجتماعي

                      2,684                         423مصاريف مؤتمرات و ندوات

                         931                         505مصاريف هاتف وخلوي

                           68                          -مصاريف متفرقة

                      7,700                      8,239مصاريف إيجارات األمانة العامة

                          -                         400مصاريف إيجارات المفرق

                      3,208                          -مصاريف إيجارات فرع عمان

                      3,528                         209مصاريف صيانة عامة

                      2,569                           71مصاريف قرطاسية

                         339                           81مصاريف طوابع وشهادات منشأ

                      3,243                         630شراء موجودات

                         850                          -أنظمة وبرامج

                      1,118                      5,643مصاريف إستهالكات

                          -                         734ضمان سنوات سابقة

37,248                    44,604المجموع
 

 
 
 
 أرقام المقارنة (9

 

ولم ينتج عن إعادة التصنيف أي اثر على األرباح  1111لتتناسب مع التصنيف المستخدم لسنة  1113أرصدة سنة تم إعادة تصنيف بعض 
 .1113كانون األول  31المدورة للسنة المنتهية في 

 


