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  1المادة 

ة العمومية المبينة ادناه لنقابات العمال ونقابات اصحاب العمل وذلك اعتبارا من قررت اعتماد نموذج الميزاني
  .تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية 

  
  ...………………………نقابة 

  المملكة االردنية الهاشمية -عمان 
  آانون االول 31الميزانية العمومية آما في 

  
  )1(الجدول 

31 /12 …….  
  حدينار اردني رقم االيضا

  الموجودات
  الموجودات المتداولة

  النقد في الصندوق ولدى البنوك
  شيكات برسم التحصيل

  بالصافي -الذمم المدينة 
  مجموع الموجودات المتداولة

  الموجودات الثابتة بعد االستهالك المتراآم
  مجموع الموجودات

  المطلوبات والفائض المتراآم
  المطلوبات المتداولة
  االمانات المختلفة

  ابات الدائنة المتنوعةالحس
  مخصص مكافاة نهاية الخدمة
  مجموع المطلوبات المتداولة

  المتراآم في نهاية السنة) العجز ( الفائض 
  المتراآم) العجز ( مجموع المطلوبات والفائض 

  
  )2(الجدول 

  .…آانون االول عام  31بيان االيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية في 
  

  االيضاحرقم … /12/31
  دينار اردني االيرادات

-  
-  

  المصروفات
  رواتب واجور
  استهالآات

  مصاريف ادارية وعمومية
  مجموع المصروفات

  السنة) عجز ( فائض 
  المتراآم من سنوات سابقة) العجز ( الفائض 
  المتراآم المدور للسنة القادمة) العجز ( الفائض 

  
  



  )3(الجدول 
  ايضاحات حول البيانات المالية

  
  قد في الصندوق ولدى البنوكالن

  :يتالف هذا البند مما يلي 
12/31.../  

  دينار اردني نقد في الصندوق العام
  نقد في العهدة النثرية

  حسابات جارية -نقد لدى البنوك 
  ودائع الجل -نقد لدى البنوك 

  المجموع
  

  الذمم المدينة والشيكات المرتجعة
  :يتالف هذا البند مما يلي 

12/31.../  
  دينار اردني الذمم المدينة

  الشيكات المرتجعة
  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

  الصافي
  

  )4(الجدول 
  ايضاحات حول البيانات المالية

  
  :الحسابات الدائنة المتنوعة 

  :يتالف هذا البند مما يلي 
12/31/….  

  دينار اردني
  

  مصاريف مستحقة 
  امانات مختلفة

  امانات الضمان االجتماعي
  دائنة اخرى ذمم

  المجموع
  :االيرادات 

  :يتالف هذا البند مما يلي 
12/31../  

  دينار اردني
  رسوم اشتراآات
  رسوم االنتساب
  رسوم الهوية
  فوائد بنكية

  ايرادات اخرى
  المجموع

  
  )5( الجدول

  ايضاحات حول البيانات المالية 
  

  الموجودات الثابتة بعد االستهالك المتراآم 
  :يلي  يتالف هذا البند مما

12/31/… .12/31/….  



  
  صافي القيمة الدفترية صافي القيمة االستهالك نسبة االستهالك التكلفة اضافات السنة التكلفة في

  الدفترية المتراآم في في نهاية السنة بداية 
  نهاية السنة السنة

  
  

  ر اردني دينار اردني دينار اردني بالمائة دينار اردني دينار اردني دينار اردني دينا
  االراضي
  المباني

  االثاث والمفروشات
  االجهزة المكتبية
  اجهزة الكمبيوتر

  المكتبة
  

  المجموع
  

  )6(الجدول 
  تابع -ايضاحات حول البيانات المالية 

  
  :المصاريف االدارية والعمومية 

  :مما يلي يتالف هذا البند 
12/31.../  

  دينار اردني
  رواتب واجور

  االيجارات
  بريد وبرق وهاتف

  اتعاب محاماة واستشارات قانونية
  مياه وآهرباء

  قرطاسية ومطبوعات وصحف
  دعاية واعالن

  ضيافة
  صيانة

  سفر وتنقالت
  رسوم واشتراآات

  اتعاب مهنية
  تبرعات

  محروقات
  مصاريف الهيئة العامة

  متفرقة
  ان االجتماعياشتراآات الضم

  المجموع
  

 :االلتزامات المحتملة 


