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 حسابات المستقلتقرير مدقق ال
 

 المحترمين          الهيئة العامة/ السادة
 جمعية االتحاد النسائي العربي
 التقرير حول البيانات المالية 

 
 31كما في  الموحد بيان المركز الماليالمؤلفة من  جمعية االتحاد النسائي العربيلالموحدة لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية 

للسنة المنتهية في ذلك التاريخ  الموحدة والتدفقات النقدية والتغير في صافي الموجودات األنشطة يناوبي م2016كانون األول 
 .أخرىوملخص عن السياسات المحاسبية الهامة ومالحظات إيضاحية 

 
 مسؤولية اإلدارة 

تتضمن هذه  .ة للتقارير الماليةللمعايير الدوليوالعرض العادل لهذه البيانات المالية وفقًا  اإلعداداإلدارة مسؤولة عن  إن
والعرض العادل لبيانات مالية خالية من  اإلعدادتصميم وتطبيق والمحافظة على نظام ضبط داخلي يتناسب مع : المسؤولية
جراء, انتقاء وتطبيق سياسات محاسبية مالئمة, احتيال أو خطأسواء تلك الناتجة , مادية أخطاء تقديرات محاسبية تكون  وا 

 .سبة للظروف الراهنةمعقولة ن
 

 مسؤولية مدقق الحسابات
تدقيقنا وفقًا لقواعد التدقيق  أجرينالقد . التدقيق الذي قمنا به إلىالرأي حول هذه البيانات المالية استنادًا  إبداءمسؤوليتنا هي  إن

ضمان معقول حول ما  إلىلوصول هذه القواعد تستدعي منا مراعاة متطلبات آداب المهنة وتنظيم وتأدية التدقيق ل إن. الدولية
 .جوهرية أخطاءكانت البيانات المالية خالية من أية  إذا
 

إن . التدقيق بخصوص المبالغ واالفصاحات في البيانات المالية إثباتاتينطوي التدقيق على القيام بإجراءات للحصول على 
سواء كانت , مادية في البيانات المالية أخطاءر وجود بما في ذلك تقييم مخاط, تقييم المدقق إلىالمعتمدة تستند  اإلجراءات
يأخذ المدقق باالعتبار نظام الضبط الداخلي ذات الصلة بإعداد وعرض عادل , وفي تقييم المخاطر. احتيال أو خطأناتجة عن 

بهدف إبداء الرأي في إنما ليس , بهدف تنظيم إجراءات تدقيق مالئمة وفقًا للظروف الراهنة الجمعيةللبيانات المالية من قبل 
كما يتضمن التدقيق تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة وعدالة التقديرات . للجمعيةفعالية نظام الضبط الداخلي 

 .المجراة من قبل اإلدارة وكذلك تقييم عام لعرض البيانات المالية
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 .ي كافية ومناسبة لتوفير األساس إلبداء رأينافي اعتقادنا إن اإلثباتات التي حصلنا عليها من جراء التدقيق ه

 
 أساس التحفظ

مبلغ  م2016كانون األول  31كما في  ماأرصدته تشركات التأمين والذي بلغتأييدات مباشرة من جهات حكومية و  لم نستلم
 .دينار أردني على التوالي 3635133و  152565203

 الرأي
 البيانات المالية تظهر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية الوضع المالي إنف ,وباستثناء ما ورد في الفقرة أعاله برأينا

للسنة المنتهية  الموحدة وتدفقاتها النقدية وأدائها المالي م2016كانون األول  31كما في لجمعية االتحاد النسائي العربي الموحد 
 .للمعايير الدولية للتقارير الماليةبذلك التاريخ وفقًا 

 
 

 
.م2012نيسان  4  

فلسطين -رام اهلل  
 يوسف محمد حمودة

 
 301/89محاسب قانوني مرخص رقم 
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 بيان أ      ي الموحدبيان المركز المال
 م1036كانون األول  13كما في 

 "بالدينار األردني المبالغ الظاهرة هي "
 

 م1035  م1036  إيضاح 
      الموجـودات

      الموجودات المتداولة
 3235362  151245552  (3) وكلصندوق ولدى البننقد في ا

 153065155  255255352  (4) ذمم مدينة بالصافي
 1365633  1105354  (5) أرصدة مدينة أخرى

 65530  65530  (6) موجودات مالية
 1555333  1625433   مخزون األدوية واللوازم الطبية وأخرى 

 131193331  138153913   مجموع الموجودات المتداولة
      الموجودات غير المتداولة

 153615313  252515343  (2) الممتلكات واآلالت والمعدات, بالصافي
 3425226  ----   مشاريع تحت التنفيذ

 333083685  131533991   مجموع الموجودات غير المتداولة
 938993969  633933190   مجموع الموجودات

      

      في الموجوداتالمطلوبات وصا
      مطلوبات متداولة

 235056  335662   شيكات مؤجلة
 3525502  152335334   ذمم دائنة

 435413  535332  (3) أرصدة دائنة أخرى
 8193893  339153981   مجموع المطلوبات المتداولة

      مطلوبات غير متداولة
 3355403  4405203  (3) مخصص مكافأة نهاية الخدمة

 152345500  152145143  (10) أخرى مخصصات
 336383801  336593996   مجموع المطلوبات غير المتداولة 

 136093999  130903318   مجموع المطلوبات
  

    

      صافي الموجودات
 253215214  350335113   بيان ب –صافي الموجودات آخر السنة 
 225320  35423   فروقات ترجمة عمالت أجنبية

 131913599  133063593   مجموع صافي الموجودات
 938993969  633933190   مجموع المطلوبات وصافي الموجودات

 

 "إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذا البيان"
 

 رئيسة الهيئة اإلدارية   أمين الصندوق 
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 بيان ب    موحدت الوالتغير في صافي الموجودا األنشطةبيان 
 م1036كانون األول  13للسنة المنتهية في 

 "المبالغ الظاهرة هي بالدينار األردني "
 م1035  م1036  إيضاح 

      اإليرادات
 256325215  354115253  (11) مستشفى إيرادات ال

 2405366  3205023  (12) إيرادات الكلية
 1355233  2355212  (13) إيرادات إدارة الجمعية

 335515  315660  (14) دار اليتيماتإيرادات 
 405336  525232  (15) روضة االتحاد الحديثة إيرادات
 55202  35435  (16) مركز النور للكفيفات إيرادات
 235343  325635  (12) مركز مريم هاشم لفن الطهي وتقديم الطعام إيرادات

 133933166  933613311   مجموع اإليرادات
      المصاريف

 (254535323)  (252335132)  (13) تكلفة إيرادات المستشفى
 (1055632)  (3545125)  (13) إدارة الجمعية
 (145612)  (335340)  (20) دار اليتيمات

 (225635)  (325513)  (21) روضة االتحاد الحديثة 
 (25232)  (105430)  (22) مركز النور للكفيفات

 (205316)  (165132)  (23) اشم لفن الطهي وتقديم الطعاممركز مريم ه
 (1605431)  (1335231)  (24)  المصاريف اإلدارية والعمومية للكلية

 (625002)  (1515002)  (25)  المصاريف اإلدارية والعمومية للمستشفى
 (2135430)  (2365461)  (2) استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات

 (1035122)  (325313)  (3) ة الخدمةمكافأة نهاي
----   (205263)   ديون مشكوك في تحصيلها

 (215224)  (245054)   عملة أجنبيةفروقات 
 235313  35433   فوائد بنكية

 33  ----   أخرى
 (133913109)  (138953111)   مجموع المصاريف

 (342)  2265333   التغير في صافي الموجودات خالل السنة
 253225156  253215214   صافي الموجودات أول السنة

 131133139  130893331   بيان أ –صافي الموجودات آخر السنة 
 "إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذا البيان"
 

 رئيسة الهيئة اإلدارية   أمين الصندوق 
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 بيان ج    ةة الموحدبيان التدفقات النقدي
 م1036كانون األول  13منتهية في للسنة ال

 " بالدينار األردنيالمبالغ الظاهرة هي "
 
 م1035  م1036  

     التدفقات النقية من األنشطة التشغيلية
 (342)  2265333  بيان ب –لسنة خالل االتغير في صافي الموجودات 

     التعديالت
 2135603  2365461  استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات

 1035122  325313  الخدمة مكافأة نهايةمخصص 
----   205263  ديون مشكوك في تحصيلها

----   (205352)  مخصصات أخرى
     التغير في الموجودات والمطلوبات

 (1225153)  (6415332)  ذمم مدينة
 (1135443)  355323  أرصدة مدينة أخرى

 1335342  (125101)  واللوازم الطبية وأخرى مخزون األدوية
 (34)  545611  شيكات مؤجلة

 (1155363)  4305322  ذمم دائنة
 35545  155424  أرصدة دائنة أخرى

 (335322)  (325513)  مدفوعة -مكافأة نهاية الخدمة 
 113300  8933938  يةعمليات التشغيلالصافي التدفقات النقدية من 

     يةثمار عمليات االستالالتدفقات النقدية من 
 (55162)  (151265335)  شراء ممتلكات وآالت ومعدات

----   3425226  مشاريع تحت التنفيذ
 (53361)  (3393608)  يةعمليات االستثمار الصافي التدفقات النقدية من 

     

 333519  3613130  خالل السنةالتغير في النقد والنقد المعادل 
 1135032  (125620)  فروقات ترجمة عمالت أجنبية

 3335332  3235362  أول السنة والنقد المعادلالنقد 
 8313863  333193553  (1)ايضاح       آخر السنةوالنقد المعادل النقد 

 
 "إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذا البيان"
 
 
 

 رئيسة الهيئة اإلدارية   أمين الصندوق 
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 :القانوني والنشاط  الشكل (: 3)اإليضاح 
هادفاة للارب , وذلاك بمباادرة مان مجموعاة مان سايدات مديناة ناابلس كجمعياة خيرياة ريار  جمعية االتحاد النساائي العرباي تأسست
االتحاد النسائي العرباي ولت إلى جمعية حإلى أن ت" التحاد النسائي العربيلجنة ا"م وكانت تعرف في بداية التأسيس 1321عام 

  :تاريخه, وقد حصلت الجمعية علىكما تعرف حتى 
 .م صادرة من وزارة الشؤون االجتماعية والعمل األردنية16/3/1365تاريخ " 134"شهادة تسجيل رقم جا -
 .الشؤون االجتماعية الفلسطينيةم صادرة من وزارة 26/5/1332بتاريخ  53شهادة تسجيل رقم  -
 , NA/712/CMتحت رقم  23/2/2001ية الفلسطينية بتاريخ هيئة من وزارة الداخل/ شهادة بإعادة توفيق أوضاع جمعية -

 :ومن اهم الغايات التي انشئت من اجلها ما يلي
عااادادها اإلعاااداد الصاااحي  ألداء دورهاااا فاااي بنااااء مجتمعهاااا, وعااازة وطنهاااا وتقاااديم  - رفاااع مساااتوى المااارأة, وتحساااين أحوالهاااا, وا 

ختلاف مراحال العماال, ومختلاف الظااروف وعمال كاال ماا يعااود الخادمات االنساانية والصااحية واالجتماعياة والثقافيااة لهاا فااي م
 .على المرأة بالخير

 .تطوير وتفعيل دور المرأة ليشمل المساهمة في البناء والتنمية المجتمعية -
 .تحسين وضع المرأة الفلسطينية اجتماعيا وثقافيًا وصحياً  -
 .توعية النساء وتوفير التعليم والتدريب المهني لهن -
 .مايتهم, وتوفير التعليم والخدمات الصحية لهمرعاية األطفال, وح -
 .مساعدة أسر الشهداء والفقراء والمعوذين -
 .جة والخدمات الصحية للعائالت الفقيرة والمحتاجةلتقديم المعا -
يب القوائم المالية لمركاز الجمعياة, كلياة الحاجاة عنادل( نابلس)تشمل القوائم المالية الموحدة لجمعية االتحاد النسائي العربي  -

 .م2016كانون األول  31العمد للقبالة والتمريض ومستشفى االتحاد النسائي كما في 
 .م3/4/2012الهيئة اإلدارية بجلسة البيانات المالية من قبل إقرار  تم -
 

 :السياسات المحاسبية الهامة (: 1)اإليضاح 
 :أسس إعداد البيانات المالية (أ )

عايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسابة الدولياة والتفسايرات الصاادرة عان تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفق الم -
لجناااة تفسااايرات التقاااارير المالياااة الدولياااة, وبموجاااب القاااوانين والتعليماااات النافاااذة, ووفقاااًا لمبااادأ التكلفاااة التاريخياااة المعااادل 

ات المالية الموحادة وعملاة الساجالت هاي يتضمن قياس الموجودات المالية المتوفرة للبيع بالقيمة العادلة في تاريخ البيان
 .الدينار األردني

دة للجمعياة مع البيانات المالية للجمعية حيث تشامل البياناات المالياة الموحالمؤسسات التابعة تم توحيد البيانات المالية ل -
ابعاة بعاد علاى أسااس تجمياع كال بناد مان موجاودات ومطلوباات ونتاائل أعماال المؤسساات الت كلاوالمؤسسات التابعاة وذ

 .استبعاد كافة أرصدة الحسابات الجارية والمعامالت فيما بينها
 فاااس السياساااات المتبعاااة فاااي الجمعياااةتااام إعاااداد البياناااات المالياااة للجمعياااة والمؤسساااات التابعاااة للسااانة ذاتهاااا باساااتخدام ن -

  . والمماثلة للسياسات المتبعة في السنة السابقة
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 :أسس توحيد البيانات المالية (ب )
لبيانات المالية الموحدة للجمعية والمؤسسات التابعة والخاضعة لسيطرتها, وتتحقاق السايطرة عنادما يكاون للجمعياة تتضمن ا

القاادرة علااى الااتحكم فااي السياسااات الماليااة والتشااغيلية للمؤسسااات التابعااة وذلااك للحصااول علااى منااافع ماان أنشااطتها, ويااتم 
 .فيما بين الجمعية ومؤسساتها التابعة استبعاد المعامالت واألرصدة واإليرادات والمصروفات

يتم إعداد البيانات المالية للمؤسسات التابعة لنفس السنة المالية للجمعية وباستخدام نفس السياسات المحاسابية المتبعاة فاي 
الت إذا كانت المؤسسات التابعة تتبع سياسات محاسابية تختلاف عان تلاك المتبعاة فاي الجمعياة فياتم إجاراء التعادي. الجمعية

 .الالزمة على البيانات المالية للمؤسسات التابعة لتتطابق مع السياسات المحاسبية المتبعة في الجمعية
تااام اساااتبعاد كافاااة االرصااادة والمعاااامالت واإليااارادات والتكااااليف الناتجاااة عااان المعاااامالت باااين المؤسساااات التابعاااة والمتحققاااة 

بعاة مان تااريخ الشاراء, وهاو التاااريخ الاذي أصاب  فياه للجمعياة القاادرة اتام توحياد البياناات المالياة للمؤسسااات الت. كموجاودات
يسااتمر توحيااد البيانااات الماليااة للمؤسسااات التابعااة حتااى تاااريخ الااتخلص ماان هااذه . علااى الساايطرة علااى مؤسساااتها التابعااة

 .وهو التاريخ الذي تفقد فيه الجمعية السيطرة على مؤسساتها التابعة المؤسسات
فاي تااريخ تملكهاا وهاو التااريخ الاذي ياتم  األنشطة وصافي الموجاوداتعمليات المؤسسات التابعة في بيان يتم توحيد نتائل 

فيه فعلياًا انتقاال سايطرة الجمعياة علاى المؤسساات التابعاة, وياتم توحياد نتاائل عملياات المؤسساات التابعاة التاي تام الاتخلص 
التخلص وهو التاريخ الذي تفقاد الجمعياة فياه السايطرة علاى  الموحد حتى تاريخ األنشطة وصافي الموجودات بيان منها في

 . المؤسسات التابعة
 
 :النقد في الصندوق ولدى البنوك (ج )

 ثالثاةالتاي تساتحق خاالل  والشايكات برسام التحصايل هو عبارة عن النقد في الصندوق ولدى البنوك والودائع قصيرة األجل
 .أشهر

 
 :الذمم المدينة (د )

المرضى بعد تنزيل أي مخصص للديون المشكوك في تحصيلها, وياتم / الفواتير الصادرة للزبائن تظهر الذمم المدينة بقيمة
تكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها وفقًا لتقديرات اإلدارة وتحليل أعمار أرصدة الذمم وتوصاية الادائرة القانونياة 

 .بالجمعية
 

 :وأخرى مخزون األدوية واللوازم الطبية (ه )
أساااس الااوارد أواًل  ويحاادد سااعر التكلفااة علااىبالتكلفااة أو السااوق أيهمااا أقاال ون األدويااة واللااوازم الطبيااة يجااري تسااعير مخااز 

 .صادر أوالً 
 

 :موجودات مالية (و )
تظهر الموجودات المالية عند االقتناء بالتكلفة أو سعر الساوق, وفاي حاال وجاود تادني فاي أساعار أساهم الشاركات ياتم أخاذ 

 .ات المالية, حيث أن هذه الموجودات في األصل تبرعات وهبات وليست للمتاجرةمخصص هبوط أسعار في الموجود
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 :الممتلكات واآلالت والمعدات (ز )

كلفاة ناقصاًا االساتهالكات المتراكماة, ويجاري احتسااب االساتهالكات لمختلاف تتظهر الممتلكاات واآلالت والمعادات بساعر ال
العمليااة المقاادرة وذلااك باسااتعمال طريقااة القسااط الثاباات, وعلااى  أصااناف الممتلكااات واآلالت والمعاادات علااى أساااس حياتهااا

 :أساس نسبة االستهالك التالية
نشاءات  %5 مباني وا 
 %20-15 أثاث ومفروشات
 %20 شبكة أوكسجين

 %20 أجهزة ومعدات مطبخ
 %20 وسائط نقل

 %30-25 أجهزة كمبيوتر وبرامل وملحقاتها
 %15 أجهزة ومعدات طبية

 %25-15 وكهربائية أجهزة مكتبية
 %10 أسرة طبية

 
 :مخصص مكافأة نهاية الخدمة (ح )

 . يتم احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لقانون العمل والعمال الساري في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية
 

 :المعامالت بالعمالت األجنبية (ط )
متداولة للجمعية وذلك بأساعار الصارف الساائدة عناد إجاراء تسجل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية أواًل بالعملة ال -

كما تحول الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية إلى الدينار بأسعار الصرف السائدة . المعامالت
 .الموجوداتبيان األنشطة وصافي يتم قيد أي أرباح أو خسائر ناتجة عن التحويل في . البيانات الماليةبتاريخ إصدار 

يتم تحويل البنود رير النقدياة المقيماة بالساعر العاادل بعملاة أجنبياة بالقيماة العادلاة باساتخدام ساعر الصارف الساائد فاي  -
التاريخ الذي تم فيه تحديد القيماة العادلاة وياتم تحويال البناود ريار النقدياة والمساجلة بالتكلفاة التاريخياة باساتخدام أساعار 

 .الصرف في تاريخ العملية
التابعاة التاي تصادر بياناتهاا المالياة بعملاة الشايقل إلاى الادينار  المتداولاة للمؤسسااتمطلوباات الموجودات و اليتم تحويل  -

لهاذه المؤسساات إلاى  األنشاطةوياتم تحويال بناود بياان . األردني وفقًا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ البيانات المالية
صاافي يتم قيد الفروقات الناتجة عن التحويل فاي بناد خااص ضامن . ل السنةالدينار وفقًا لمتوسط أسعار الصرف خال

 .الموجودات
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 :ولدى البنوك في الصندوقالنقد (: 1)اإليضاح رقم 
 :هذا البند مما يلي يتألف

 م1035  م1036 
 435223  315233 نقد في الصندوق

 2265535  1655023 دينار أردني –نقد لدى بنك القاهرة عمان 
 1335333  3155534 شيقل إسرائيلي –نقد لدى بنك القاهرة عمان 
 435033  235133 دوالر أمريكي –نقد لدى بنك القاهرة عمان 
----   45413 يورو –نقد لدى بنك القاهرة عمان 

 125335  155330 دينار أردني –نقد لدى البنك العربي 
 155302  125222 شيقل إسرائيلي –نقد لدى البنك العربي 
 245234  245050 دوالر أمريكي –نقد لدى البنك العربي 

 ----  (1) دينار أردني –نقد لدى البنك االسالمي الفلسطيني 
 ----  (1) دوال امريكي –نقد لدى البنك االسالمي الفلسطيني 
----   (2) شيقل اسرائيلي –نقد لدى البنك االسالمي الفلسطيني 

 3365600  ---- دينار أردني  – االردني ميلدى البنك اإلسال نقد
 615613  615233 دوالر أمريكي –وديعة ألجل لدى البنك العربي 

----   3465054 دينار أردني - لدى البنك االسالمي الفلسطيني وديعة ألجل
 35433  545555 صندوق الشيكات الواردة وبرسم التحصيل

 8313863  333193553 المجمــوع
 

 :ذمم مدينة بالصافي(: 9)اح رقم اإليض
 :يتألف هذا البند مما يلي - أ
 م1035  م1036 

 150325234  152565203 جهات حكومية
 3335153  3635133 شركات التأمين

 2515036  3665553 خصوصي وأخرى
 1125323  1125313 سنوات سابقة –مرضى 

 1045644  25153 طباءاألموردين و دفعات مقدمة لل
 125300  125653 سلفقروض و 
 335203  255053 طالب
 535552  35221 أخرى

 (335302)  (1205332) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
 338063355  135153853 المجمــوع
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 :ذمم مدينة بالصافي(: 9)اإليضاح رقم تابع 
 :مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ب

 :يتألف هذا البند مما يلي
 م1035  م1036 

 1105302  335302 داية السنةرصيد ب
 ----  205263 اضافات

 (115435)  15322 فروقات عملة
 883103  3103983 الرصيد نهاية السنة

 
 :أرصدة مدينة أخرى(: 5)اإليضاح رقم 

 :هذا البند مما يلي يتألف . أ
 م1035  م1036 

 535630  625312 موظفين
 225351  265340 ذمم مشتركين الهيئة العامة

 531  531 يرادات مستحقةا
 25324  135066 ذمم طالب

 323  305 التعليم العالي –صندوق إقراض الكلية 
 1055224  15635 ب - أخرى

 3863691  3303959 المجمــوع
 لعاام أرصدة قيد التسوية بين كل مان اإلدارة العاماة والمستشافى والكلياة دينار أردني 1055034من ضمن البند أعاله مبلغ  . ب

 .م2015
 

 :موجودات مالية(: 6)اإليضاح رقم 
 :يتألف هذا البند مما يلي

 م1035  م1036 
 25323  25323 مصفاة البترول األردنية

 45632  45632 شركة االئتمان لالستثمار
 24  24 شركة الزيوت النباتية

 563  563 شركة فلسطين لالستثمار العقاري
 250  250 الشركة الفلسطينية لالستثمار

 93983  93983 المجموع
 (15312)  (15312) ينزل مخصص هبوط أسعار أسهم

 63590  63590 المجمــوع
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 :، بالصافيالممتلكات واآلالت والمعدات(: 3)اإليضاح رقم 
 :يتألف هذا البند مما يلي

 م1036 
 صافي  االستهالك المتراكم  التكلفة 

  رصيد نهاية السنة  إضافات  رصيد بداية السنة  رصيد نهاية السنة  إضافات  رصيد بداية السنة  القيمة الدفترية
 615504  ---- ----   ----  615504 ----   615504 أراضي

 35353  315352  55235  255522  345210 ----   345210 باص الروضة ووسائط نقل
 315661  325364  35226  235133  1135025  335361  355064 أجهزة كمبيوتر وبرامل وملحقاتها

 355235  150455312  65353  150335353  150315212  265626  150555036 أثاث ومفروشات 
 335335  125321  25200  105221  1025316  225460  355456 تجهيزات مباني
 ----  25032  426  15616  25032  ----  25032 تجهيزات روضة
 125623  125252  55050  125202  305336  145233  155533 هربائيةأجهزة مكتبية وك

 15624  125664  ----  125664  135333  15665  125623 أجهزة ومعدات مطبخ
 154465034  153355063  1325222  152625231  253415162  6435630  251325422 مباني وانشاءات
 125332  225334  55412  215362  305221  35222  365543 شبكة اوكسجين

 265552  355200  45330  305310  625252  45363  525333 أسرة طبية
 ----  315403  ----  315403  315403  ----  315403 أجهزة وأدوات مختبر
 2055322  6245030  535044  6155336  3235302  445352  3355050 أجهزة ومعدات طبية

 32  423  123  250  511  ----  511 خزانات مياه
 245533  353  353 ----   255552  255552 ----  سيارات
 2335141  ----  ---- ----   2335141  2335141 ----  عقارات
 131533991  139953050  1163963  131993598  533163981  333163195  936303509 المجموع
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 :، بالصافيتلكات واآلالت والمعداتالمم(: 3)اإليضاح رقم تابع 
 :يتألف هذا البند مما يلي

 
 م1035 
 صافي  االستهالك المتراكم  التكلفة 

  رصيد نهاية السنة  إضافات /تعديالت  رصيد بداية السنة  رصيد نهاية السنة  إضافات /تعديالت  رصيد بداية السنة  القيمة الدفترية
 615504  ----  ----  ----  615504  ----  615504 أراضي

 35133  255522  115366  645206  345210  ----  345210 باص الروضة ووسائط نقل
 55326  235133  45123  255010  355064  152  345302 أجهزة كمبيوتر وبرامل وملحقاتها

 165023  150335353  45143  150345303  150555036  (15125)  150565161 أثاث ومفروشات 
 255235  105221  15564  35652  355456  (35113)  335524 تجهيزات مباني
 426  15616  15616  ----  25032  25032  ---- تجهيزات روضة

 25336  125202  15130  115512  155533  151  155442 أجهزة مكتبية وكهربائية
 3  125664  ----  125664  125623  3  125664 أجهزة ومعدات مطبخ

 3305131  152625231  1125520  151445221  251325422  ----  251325422 مباني وانشاءات
 145532  215362  45423  625433  365543  ----  365543 شبكة اوكسجين

 265523  305310  55263  255542  525333  25423  545316 أسرة طبية
 ----  315403  ----  315403  315403  ----  315403 أجهزة وأدوات مختبر
 2135064  6155336  625023  5435363  3355050  45012  3315033 أجهزة ومعدات طبية

 261  250  250  ----  511  511  ---- خزانات مياه
 331633838  131993598  1393601  130183896  936303509  53361  936053196 المجموع



 جمعية االتحاد النسائي العربي
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 م1036كانون األول  13للسنة المتنهية في 

 "المبالغ الظاهرة هي بالدينار األردني "
 

- 13 - 
 

  

 :أرصدة دائنة أخرى(: 9)ح رقم اإليضا
 :يتألف هذا البند مما يلي

 م1035  م1036 
 165256  215433 كفاالت خارجية
 35254  35254 امانات للغير

 15315  15314 امانات اشتراكات
 135340  265313 مخصص إجازات
 1  ---- اقتطاعات الرواتب –ضريبة الدخل 

 ----  45313 المشروع البلجيكي
 15052  ---- رىأخ

 913939  593981 المجمــوع
 

 :الخدمة مكافأة نهايةمخصص (: 8)اإليضاح رقم 
 :يتألف هذا البند مما يلي

 م1035  م1036 
 3265253  3355403 رصيد بداية السنة

 1035122  325313 اضافات
 (335322)  (325513) المدفوع خالل السنة
 1853901  9903301 الرصيد نهاية السنة

 
 :مخصصات(: 30)اإليضاح رقم 

 :يتألف هذا البند مما يلي
 م1035  م1036 

 2005000  2005000 تطوير وتجهيز الجمعية
 435500  435500 اإلدارة العامة –صيانة واصالحات 

 2355000  ---- تجهيز مبنى كلية الحاجة عندليب العمد
 2505000  2505000 صيانة واصالحات المستشفى

 ----  2145643 قضايا قانونية مخصص
 331993500  331393391 المجموع
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 :المستشفىيرادات ا(: 33)اإليضاح رقم 
 :يتألف هذا البند مما يلي . أ

 م1035  م1036 
 256455036  353145136 ب - إيرادات مباشرة

 125263  205333 جامعة النجاح –إيراد تأجير الجناح الخامس والسادس 
 235351  265225 ةتبرعات عام

 136813335  139333158 المجمــوع
 :يتألف هذا البند مما يلي . ب

 م1035  م1036 
 2235630  2215342 رسوم جراحة

 1335343  2155565 عمليات وملحقاتها
 235151  265231 والدة

 5315642  6305322 رسوم إقامة
يكو  365665  1255144 أشعة وصور تلفزيونية وا 

 1325005  2335022 مختبر
 3335532  4015343 استشارات طبية ودعم فني

 4225032  6025126 أدوية ولوازم ومستهلكات طبية
 525265  255351 مرضى خارجيين وطوارئ

 445334  25320 بنك الدم
 2335333  3035560 طبيب خارجي
 35563  35362 تخطيط قلب
 135431  35621 عالج طبيعي

 31  32 سيارة االسعاف
----   1535132 استقطاعات من االطباء الوافدين

 345143  1335203 خدمات لمستشفى النجاح
 136953086  131393386 المجمــوع

 

 :الكليةإيرادات (: 31)اإليضاح رقم 
 :يتألف هذا البند مما يلي

 م1035  م1036 
 2225242  2235430 اقساط رسوم تسجيل وطلب التحاق

 125613  155222 خدمات طالب
----   6245312 تبرعات مبنى الكلية

 1903166  9303038 المجمــوع
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 :إدارة الجمعيةإيرادات (: 31)اإليضاح رقم 
 :يتألف هذا البند مما يلي

 م1035  م1036 
 215002  125302 عامة تبرعات

 35336  115334 تبرعات مخصصة
 125336  225323 تبرعات زكاة
 265314  2045353 تبرعات عينية

 65305  65330 اشتراكات
 25021  215634 بدل إيجار
 ----  35130 مبيعات
 260  15461 أخرى

 3153198  1853333 المجمــوع
 
 

 :إيرادات دار اليتيمات (: 39)اإليضاح رقم 
 :يتألف هذا البند مما يلي

 م1035  م1036 
 35201  635611 عامةتبرعات 

 25335  15335 تبرعات مخصصة
 215323  135352 كفاالت
 ----  15302 عينيةتبرعات 
 193535  833660 المجمــوع

 
 

 :إيرادات روضة االتحاد الحديثة (: 35)اإليضاح رقم 
 :يتألف هذا البند مما يلي

 م1035  م1036 
 325221  435356 رسوم تسجيل

 25565  25231 مبيعات مقصف
 903116  513113 المجمــوع
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 : مركز النور للكفيفاتإيرادات (: 36)اإليضاح رقم 
 :يتألف هذا البند مما يلي

 م1035  م1036 
 15333  25343 عامةتبرعات 

 25145  25003 تبرعات مخصصة
 15424  25335 مبيعات 

 135  633 تبرعات عينية
 53101  93995 المجمــوع

 

 :لفن الطهي وتقديم الطعام  هاشم مريم إيرادات مركز(: 33)اإليضاح رقم 
 :يتألف هذا البند مما يلي

 م1035  م1036 
 20  335 عامةتبرعات 

 15232  455 تبرعات مخصصة
 223  2 مبيعات 

 215343  235263 رسوم تسجيل
 25150  25342 دورات تدريبية

 35220  133 أخرى
 193991  113685 المجمــوع

 
 :دات المستشفىتكلفة إيرا(: 39)اإليضاح رقم 

 :يتألف هذا البند مما يلي .أ 
 م1035  م1036 البيـــــــــــــــان

 2135136  3335532 رواتب وأجور
 1025636  1145160 مياه وكهرباء
 2235203  2315236 خصم تعاقدي

 315334  345413 مواد رذائية ولوازم طبخ
 2215223  3365422 استشارات طبية ودعم فني

 35202  35416 وانترنتهاتف وجوال 
 150  131 رديات عامة

 45633  620 متنوعة
 135366  145356 مواد ولوازم تنظيف
 1415263  615122 ادوية ولوازم طبية

 3365353  3625513 ب -اللوازم الطبية و تكلفة األدوية 
 139583918  133993313 المجمــوع



 جمعية االتحاد النسائي العربي
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 م1036كانون األول  13للسنة المتنهية في 

 "المبالغ الظاهرة هي بالدينار األردني "
 

- 12 - 
 

  

 :تشفىتكلفة إيرادات المس(: 39)اإليضاح رقم تابع 
 :يتألف هذا البند مما يلي - ب

 م1035  م1036 
 2435111  3235614 مشتريات خالل السنة

 2345230  1555333 مخزون أول السنة
 (1555333)  (1625433) بيان أ –مخزون آخر السنة 

 1963851  1633531 المجموع
 

 : مصاريف إدارة الجمعية(: 83)اإليضاح رقم 
 :يتألف هذا البند مما يلي

 م1035  م1036 
 335112  555333 رواتب وميزات أخرى

----   35431 اجازات
كراميات عيديات  25231  ---- وا 

 25326  125323 عائالت, مرضى وطالب محتاجين –مساعدات 
 35130  55312 أتعاب استشارية
 ----  464 مساعدات عينية
 105  220 رسوم واشتراكات

 15632  25533 مياه وكهرباء
 35613  2135510 أتعاب قانونية

 604  210 وجوال هاتف ومحمول
 526  15315 قرطاسية ومطبوعات
صالحات  15351  15224 صيانة وا 

 523  530 أعالنات
 252  25233 متفرقة

 ----  3 محروقات 
 122  120 عامة ومواد تنظيف ولوازم مطبخ

 35444  234 تنقالت
 25500  25443 أتعاب تدقيق حسابات

----   15516 مصاريف تأمين
 33  162 أنشطة ودورات تدريبية

 230  52 لوازم أجهزة مكتبية
 13  143 ضيافة

 265314  325023 مواد رذائية
 655  430 ومصاريف بنكية عموالت

 3053681  1593315 المجمــوع
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 :مصاريف دار اليتيمات(: 10)اإليضاح رقم 
 :يتألف هذا البند مما يلي

 م1035  م1036 
 ----  165364 رواتب وأجور

صالحات  25343  132 صيانة وا 
 64  ---- ضيافة

 123  ---- هاتف وجوال
 25521  25143 مصاريف الطالبات

 35605  25361 مياه وكهرباء
 526  122 تنقالت 

 35314  15335 محروقات
 354  416 مصاريف دراسية

 315  25322 مواد رذائية
 161  65331 ريف عالجمصا

 153  26 قرطاسية ومطبوعات
 133  100 عائالت, مرضى وطالب محتاجين –مساعدات 

 333  512 عامة ونظافة
 393633  113890 المجمــوع

 

 :مصاريف روضة االتحاد الحديثة (: 13)اإليضاح رقم 
 :يتألف هذا البند مما يلي

 م1035  م1036 
 135103  235042 رواتب وأجور

 55223  45335 مصاريف الباص
 15321  ---- كتب

 15334  15322 مشتريات
 34  25225 قرطاسية ومطبوعات

----   163 هاتف وجوال
 441  514 صيانة واصالحات
 323  ---- اشتراكات ورد رسوم
 13  22 صحف واعالنات
 132  ---- لوازم أجهزة مكتبية
 ----  130 مصاريف متفرقة

 33  ---- ظافةعامة ون
 133695  133531 المجمــوع
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 :مصاريف مركز النور للكفيفات (: 11)اإليضاح رقم 
 :يتألف هذا البند مما يلي

 م1035  م1036 
 35333  45153 رواتب وأجور

 110  ---- عيديات واكراميات
 22  15463 صيانة واصالحات

 143  3 مواد رذائية
 123  ---- محروقات
 636  15502 مشتريات

 360  15133 عموالت مبيعات الصوف
----   15233 مصاريف جيب للطالبات

 121  301 تنقالت
 15023  32 مياه وكهرباء

 ----  26 قرطاسية ومطبوعات
----   140 هاتف وجوال 

----   63 مصاريف عالج
 33  210 عامة ومواد تنظيف ولوازم مطبخ

 33181  303910 المجمــوع
 
 :مصاريف مركز مريم هاشم لفن الطهي وتقديم الطعام (: 11)إليضاح رقم ا

 :يتألف هذا البند مما يلي
 م1035  م1036 

 65305  25241 رواتب وميزات أخرى
 25165  45305 أنشطة ودورات تدريبية

 15632  15633 مواد رذائية
 323  34 تنقالت

 266  232 قرطاسية ومطبوعات
 123  351 اعالنات

----   21 اقساط تأمين
 101  52 محروقات

 11  331 هاتف وجوال
 15162  322 صيانة واصالحات
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 :مصاريف مركز مريم هاشم لفن الطهي وتقديم الطعام (: 11)اإليضاح رقم تابع 
 15225  ---- مساعدات عائالت محتاجة

 130  60 ضيافة
 503  262 متفرقة

 304  553 مواد تنظيف ومستلزمات مطبخ
 103936  363313 المجمــوع

 
 :المصاريف العمومية واإلدارية للكلية(: 19)اإليضاح رقم 

 :يتألف هذا البند مما يلي
 م1035  م1036 

 1335632  1435332 رواتب وميزات أخرى
 15325  65604 صيانة واصالحات 
 133  433 اعالنات وصحف

 22  31 لوازم أجهزة كمبيوتر وملحقاتها
 151  125 ضيافة

 234  354 أقساط تأمين
 522  333 هاتف وجوال وانترنت
 45630  15563 قرطاسية ومطبوعات

 322  325 تنقالت
 15253  213 متنوعة

 536  246 لوازم مطبخ ونظافة
 600  25050 مصاريف مواد محتسبة

 15116  554 مؤتمرات وحفالت تخريل 
 25436  25653 منحة الكلية والطالب

 663  45535 لوازم ومواد مختبر
 145  ---- عيديات واكراميات

 23  ---- محروقات
 13  ---- مراسالت وطرود

 25225  ---- منحة أبناء الشهداء
 45453  35125 مياه وكهرباء
 ----  65133 امن وحراسة

 ----  25336 اجازات
----   25320 دورات تدريبية

 3603983  3983393 المجمــوع
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 :المصاريف اإلدارية والعمومية للمستشفى(: 15)اإليضاح رقم 
 :يتألف هذا البند مما يلي

 م1035  م1036 
 125343  135632 محروقات
 25403  65333 تنقالت

 235234  235216 صيانة واصالحات
 233  25240 قرطاسية ومطبوعات

 ----  25230 اقساط تأمين
----   655136 تأمين موظفين داخلي

 25310  15642 مصاريف خياطة ومالبس
 612  553 إعالنات 

 45060  35433 مصاريف سيارة إسعاف
 15634  45325 مصاريف قانونية 

 35044  125353 مصاريف آمن وحراسة
 513  35533 مصاريف وعموالت بنكية

 633003  3533003 المجمــوع
 

 : القضايا المرفوعة(: 16)اإليضاح رقم 

مطالبات حقوق في ل ثم وتتم2016كانون األول  31دينار كما في  2145643بلغ اجمالي القضايا المرفوعة على الجمعية 
م والذي يشير فيه المحامي إلى ان النتيجة 2012شباط  12عمالية لموظفين سابقين بناءًا على كتاب المحامي المؤرخ في 

 .ًا عليه قامت الجميعة بأخذ المخصصات الكافية لمواجهة هذه االلتزاماتناءبالمتوقعة لكسب هذه القضايا ضعيف جدًا و 
 

 :لمقارنة اأرقام (: 31)اإليضاح رقم 

صافي تم اعادة تصنيف أرقام المقارنة لتتالئم وأرقام السنة الحالية من هذه التصنيفات لم تؤثر على أرباح سنوات سابقة او 
 .الموجودات


