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مجلس اإلدارة -1

الرئیس

الدكتور درید محاسنةغرغور للمالحة       شركة  

نائب الرئیس

كابتن وحید أبو عجمیةت البحریة        شركة األرز للوكاال
مین السرأ

السید مشھور الجازي شركة الجازي للمالحة والتخلیص  

مین الصندوقأ

د كاللدةـــالسید زیت المالحیة                    مؤسسة فیالدلفیا للوكاال

أعضاء مجلس اإلدارة

السید عماد سكاكیني  -األردن-اسفیك انترناشونال الینز بشركة 
السید عصام السقاالشركھ االوروبیھ لخدمات الشحن

منتسبینالممثلین لفئة الاعضاء مجلس االدارة // 

الكابتن عیسى عوض  للتعلیم والتدریب البحريالعقبةمركز 
ھندس حسام الزغلمالالدلفین للمعاینات البحریةلشركة ا

الكابتن سیف نفیعات  فینیقیا لخدمات النقل البحري شركة 

ممثلي النقابة في العقبة 
الكابتن جورج دحدل -1
السید حسام طافش -2

االمین العام  
بیح الكابتن محمد الدال

مدققو الحسابات 
المعتمدونالمدققون-شركة التالوي والخطیب وشریكھم  السادة 



كلمة النقیب-2

السادة أعضاء الھیئة العامة المحترمین 

وبعد،تحیة واحترام 

ة مالحة األردن بالترحیب بكم وأتوجھ بالشكر الجزیل لكـم إسمي وبإسم أعضاء مجلس إدارة نقابأتقدم ب

وھـي المـدة الماضـیة  أعـوامالـثالث  كتكم في ھذا اإلجتماع ولما بذلتموه من دعم على مـدار  على مشار

ز بعضاً من أھـم األنشـطة التـي عملنـا علـى وج، أود أن أ2021للعام  وبالنسبةالقانونیة لمدة المجلس  

دعمھا وتحقیقھا خالل العام:

:النشاط اإلداري والمالي-1

تابعنا كل ما ھو جدید و في عالم النقل البحري سواء على الصعید المحلي او العربي  مفید لقد 

في    والمشاركة الفاعلھالفعالیات  والدورات وجمیعالصعید المحلي تابعنا الندوات  والعالمي ففي

لالعضاء المھمھ  الدورات  وعقد  العقبة  او  عمان  في  سواء  جمیعھا  العمل  وكذلك  ورشات 

على شھادات اعمال الوكیل  األعضاء صول عدد كبیر من  المشاركة مع الفونازبا بالتدریب وح

..البحري العالمیة 

ھات ذات العالقة ومن أھمھا  جالنقابة مع الات عالق  وطید وقد حرصت الھیئة اإلداریة على ت-1

البحریة  والھیئة  الحاویات  ومیناء  العقبة  تطویر  وشركة  اإلقتصادیة  العقبة  منطقة  سلطة 

الموانئ. وشركة العقبة ألدارة وتشغیل 

وحسب األصول  واجرت التعدیالت الالزمة األساسيالنظام تابعت النقابة جمیع تفاصیل  -2

SOSلمركز الحسین للسرطان ومدارس  قامت النقابة بالتبرع -3

وتواجدنا في  البحري،التي تھم قطاع النقل الدراسات العلمیةأشرفنا وشاركنا بالعدید من لقد -4

  لعالقة.  جمیع اللجان واإلجتماعات ذات ا

جدیدة  دراسة تعرفھ  باختصاصھ وتم تم عقد اجتماعات مكثفة مع أعضاء الھیئھ العامة كل  -5

البحري  تحفظ  الوكیل  جمیع  حق  وتم  وتشمل  مجلس  ھذه إقرار نشاطاتھ  قبل  من  التعرفة 

مع كل  التنصیقالتشریعیة حیث تم  أعطائھا الصفة  الوزراء لتكون ملزمة للجمیع بعد ان تم  

والذان نتقدم لھم بالشكر والتقدیر. ناعة والتجارة ووزیر النقل من وزیر الص



من  وأعضاء النقابةدائرة الجماركالواحدة مع النافذة الوطنیة شاركنا في اجتماعات تفعیل  -6

المستثمر والمواطن  أجل البحري العمل على راحة  الوكیل  أكثر  مع حفظ حقوق  وتم عقد 

زضوع. من اجتماع داخل النقابة لھذا الم

وكذلك تم اعتماد النقابة رسمیا من منظمة فونازبا الصدار شھادات فونازبا لمعیار الجودة  -7

الدورات التدریبیة باشراف الفونازبا. 

أي تم عقد اجتماعات طویلة مع المنطقة االقتصادیة الخاصة وشركة میناء الحاویات لوقف  -8

فرضة. مشروع زیادات كانت شركة میناء الحاویات تود 

نتمتع بوضع مالي جید وساھمنا بالفعالیات التـي تخـدم مصـلحة زلنا    فما:  الماليبخصوص الموقف  أما

الحسین للسرطان لما لھ من دور مؤثر في الخیریة ومركزالنقابة وأعضاء النقابة وكذلك دعم الجمعیات 

في  sosدارس وكذلك دعم محیث تم افتتاح غرفة باالمبنى الجدید باسم النقابةمرضى السرطانعالج 

لجنة اإلستثمار تقوم بالبحث عن فرص استثماریة مناسـبة وبمـا یتوافـق ال زالت كل من عمان والعقبة.

مع عقد تأسیس النقابة ومجاالت اإلستثمار المتاحة.

النشاط التدریبي  -2

وتكثیــفإعــادةو یــتم فــي قاعــة التــدریب بالنقابــة2021خــالل عــام التــدریبى نشــاطھالنشـاط استعاد 

الصحي.وبعد االستقرارخالل ھذا العام الدورات 

وبالنیابة عن زمالئي أعضاء مجلس النقابة واألمین العام وكادر العاملین، أتقدم بخالص شـكري   ختامأو

البحریة وشركة تطویر العقبة وشركة میناء الھیئةواعتزازي لدور وزارة النقل ومفوضیة العقبة و

میناء العقبة للخدمات البحریة ودائرة الجمـارك وشركةة وتشغیل الموانئوشركة العقبة ألدارالحاویات  

العامة في عمان والعقبة لمساھمتھم بشكل فعَال بـدعم منظومـة النقـل البحـري وتـذلیل مـا یواجھھـا مـن 

البلد.الدعم للمجلس القادم ووفق هللا الجمیع لخدمة ھذا وتقدیم كاملتحدیات 

أن نحقق أھدافنا عنزجم البنَاءة ودعمكم المستمر وتعاونكم الذي بدونھ نعظاتكشاكرین لكم جمیعاً مالح

لخدمة قطاع النقل البحري بشكل خاص وقطاع النقل بشكل عام.

الغالي تحت ظل القیادة الھاشمیة أدام هللا وطننا

دكتور درید محاسنة  ال/النقیب 



2021عام نشاط النقابة خالل -3

ریة وتنظیمیة: شؤون إدا

.عضاءاألالخاصة باالستفسارات وإرسال التقاریر الیومیة بالنقابة استمرت -1

فـي الجریـدة   انشرھ(بعد التقاریر اإلحصائیة واألنظمة والقوانین المختلفةإرسال  ب  استمرت كما    - 2
النقابة. عضاءإلى كافة السادة أ)الرسمیة

عـن الشركات واألعضاءالمتعلقھ بخبارالتقاریر واألب  عضاءاألدة  ابتزوید السالنقابةاستمرت و-3
.ھم اإللكترونیةقعاموطریق 

لبحث عضاء في قاعة االجتماعات ألامع السادةعلى عقد اللقاءات النقابةواظبت -4
وأعمالھم. عضاءباأل العالقةذات والعامةالخاصةالمھنیةالمشاكل 

ت صـدار التعلیمــاإومتابعـة قراراتھـا ومـع لجنـة الحاویـات ت اسـتمرت النقابـة فـي عقـد االجتماعـا-4
البحري.مصلحة الوكیلل والتحسینات على التعرفة خدمة

تابعت النقابة النشرات التي تصدر عن الفونتزبا وتوزیعھا علـى األعضـاء لالسـتفادة ومتابعـة اخـر -5
التطورات واالجرات المتبعة بالدول بظل جائحة الكورونا.

كت النقابــة مــع الھیئــة البحریــة األردنیــة الصــدار البروتوكــوالت الخاصــة بالبحــارة تابعــت وشــار-6
والطواقم والبواخر التي تاتي لمیناء العقبة 

تابعت النقابة ویشكل مكثف االجتماعات مع المنطقة االقتصـادیة الخاصـة وشـركة التطـویر ومینـاء -7
الحاویات لمنع أي زیادات على التعرفة.

في حل جمیع اإلشكاالت التي وقعت بین المخلصین وو سطاء الشحن وأعضاء النقابة.تابعت النقابة  -8



عضویة النقابة: اط نش

شـركة الطاقـة البحریـة وتـم انظمـام خلـیج األردن بسـبب توقـف نشـاطھا فـي األردن.شركة خروج تم
مـا النقابـة مرخصة لدىعدد الشركات العاملة والأصبحكعضو وعلیھوشركة تھامة للخدمات المالحیة  

.مالحیة) شركة 75(مجموعھ 

في ترویج وتشجیع قدوم البـواخر ا"رئیسیا" دورالء المالحة البحریة یلعبون  اإلشارة إلى أن وكروتجد 
ا"  بارزا"دوریضا"وللوكالء أالوحید.عبر مینائنا الوطني  للمملكة  الخارجیة  لمیناء العقبة وخدمة التجارة

كلمن خالل اتصاالتھم مع العالم الخارجي ومعرفتھم بمسارات النقل العالمیة ولتجارة  حركة افي تسھیل
ي للوكیـل فضـال عـن الـدور الرئیسـ.شـحنھاعملیة انسیاب البضائع وتخفیض تكـالیفما یتعلق بتسھیل  

ضافة إلبا ،"نـاقال " أوامـصدرا" أو  مسـتورد ھذا الغیر  كان  حقوق الغیر سواء  المالحي المتمثل في حفظ  
العالقة.ذات المؤسسات المصرفیةبالحفاظ على مصلحة وحقوق البحري لدور الوكیل 

ً مفتوحـسـیبقى  النقابة  من ناحیة أخرى فان باب عضویة  و أو مؤسسـة تقـع ضـمن فئـة أمـام أي شـركة  ا
حیـث تسـتطیع التقـدم بطلـب مھنتھـاممارسـةتـود البحریـة / العقبـةالھیئـةمن قبل نشطة المرخصة  األ
و ,البحریة الھیئة وذلك بالتنسیق مع لثامنة من النظام األساسي لنقابة وفقاُ للمادتین السابعة واضویة لع

,لشـروط العضـویة مسـتكملي طلب انتساب فیما إذا كان غیربأ ال ینظرالدارةمجلس إمن المعلوم ان
نظمـة والقـوانین فق األوضوابط  اتخاذه من  یمكن  قصى ماأاتخاذ على  النقابة  حرص من منطلقوذلك

فـي األردنالنقـل  قطاعلكافة أطیافوبشكل خاص  للوكیل البحري  للحفاظ على السمعة الجیدة,النافذة  
.بشكل عام

دارةمجلس اإلانجازات-4

وتصحیح لوكیل  اتعرفة  تحدیث-1 فیھا  البحري  بشكلإقرارھوالتشوھات  الجھات  ا  من  قانوني 
وبقرار مجلس الوزراء. الحكومیة المختصة 

شركة التطویر لشرح دراسة تنافسیة  وبالمشلركة معمن اجتماع بواسطة تقنیة الزووم  أكثرعقد  -2
میناء العقبة.

العقبة  في منطقة  سواء في عمان او  ات المسؤولة عن النقل البحريالعالقة مع كافة الجھتوطید-3
.التطورات في المیناء الجدیدالخاصة ومتابعة االقتصادیة 

لمتابعـة امـور مجلـس االدارةأعضـاء مـن  الجمـارك وبحضـورمـدیر    مـعأكثر من أجتمـاع  عقد  تم-4
كالء البحرین الوومشاكل 



ي غرفـة وكذلك االجتماعات فلجنھ تسھیل التجارة في وزارة النقلوورشاجتماعات    فيالمشاركة  -5
األردن.وغرفة تجارةتجارة عمان 

عقد أكثر من اجتماع بواسطة تقنیة الزووم وبالمشـلركة مـع الفونازبـا لشـرح االثـار السـلبیة علـى -6
.النقل البحري في ضل جائحة كورونا

ساھم في یوتشغیل الموانىء ممامجلس أدارة شركة العقبة الدارة  رسمیا في  ممثلة  ال زالت النقابة-7
.القراروتوصیل صوت النقابة لصانع حل االشكاالت 

ة تجـارة عمـان وغرفـة تجـارة األردن وغرفـعقدت النقابة اجتماعات متنوعة مع النقابـات العاملـة  -8
ء الحاویات ترغب بفرضھا.ل لوقف أي زیادات كانت شركة میناالعملتنسیق

بشـأنیتعارض مـع النظـام االساسـي وبما ال  استثمارعن ارض او  ال زالت لجنة االستثمار تبحث-9
االستثمار



وممثلیھا بأسماء أعضاء التقابة   قائمة-5

ممثل الشركةاسم الشركةالرقم  

الدكتور درید محاسنة  للمالحة  شركة غرغور1

الكابتن وحید ابو عجمیة شركة االرز للوكاالت البحریھ 2

السید زید الكاللدةالمالحیة مؤسسة فیالدلفیا للوكاالت  3

السید مشھور الجازي شركة الجازي للمالحة والتخلیص4

السید عصام السقاالشركة االوروبیة لخدمات الشحن5

السید عماد سكاكیني  االردن-شركة باسفك انترناشونال الینز 6

السید حسام الزغل  شركة الدلفین للمعاینات البحریھ 7

السید سیف االنفیعاتیا لخدمات النقل البحريشركة فینیق8

یوسف السرحان الكابتن  مركز العقبھ للتعلیم والتدریب البحري 9

عطیة السید ابراھیم شركة الخلیجان للوكاالت البحریة10

مؤنس المراشدة السید والنقل والتخلیص شركة الحریة للمالحة 11

السید محمد عبد الھادي  ة شركة بترا للمالحة والتجارة الدولی12

السید مروان غیث الشركة الوطنیة للخدمات المالحیة13

خالد قطینةالسید  شركة امواج الحریر للوكاالت والنقل البحري  14

السید نادیا شاھین وكالة البحر االحمر للمالحة15

السید ردین قعوارشركة امین قعوار واوالده16

السید نبیل الخطیب الت المالحیة شركة مالترانس للوكا17

السید مأمون طوقانالشركة العربیة للنقل وتخلیص البضائع 18

السید عصام منعم بصل شركة تلستار للوكاالت البحریة19

السید طارق الدجانيشركة الخطوط البحریة الوطنیة االردنیة20



السید ولید ابو حسانشركة الشرق للمالحة 21

السید سمیر السایح العالمیة لخدمات الحاویات الشركة 22

السید غصوب قعوار شركة العقبة للمالحة 23

السید عارف الحالق شركة المشرق للمالحة والترانزیت 24

  علي  نعبد الرحمالسید وكاالت المحیط البحریة 25

الكابتن جورج دحدل وكالة دحدل للمالحة 26

لسید عدنان العبادلھ اشركة الجسر العربي للمالحة27

السید حسام طافش شركة السندباد للمالحة والشحن28

السید بسام الزبن الشركة العالمیة المثلى لخدمات الشحن 29
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في كل موانيء العقبة  2021الجدول التالي یبین حجم مناولة البضائع التي تم مناولتھا خالل 
داد السفن التى أمت موانئ العقبة واع

نسبة الفرق  2022021 2020 نوع البضائع 

میناء العقبة الجدید 

-6% 2,517,896 2,666,311 الحبوب 

-1% 318,827 322,052 فحم 

19% 1,821,863 1,525,928 البضائع المختلفة  

-6% 109,766 116,347 الدحرجة (سیارات) 

18% 1,453,893 1,235,976 المواشي (رأس) 

طن –میناء الفوسفات 

17% 5,285,162 4,515,801 الفوسفات 

طن –المیناء الصناعي 

31% 1,075,060 820,950 الكبریت

-7% 1,827,973 1,974,355 البوتاس

4% 984,024 942,681 األسمدة 

6% 245,658 232,406 أمونیا 

-17% 949,729 1,144,062 حامض الفوسفوریك 

-1% 5,082,444 5,114,454 طن -مجموع البضائع 



�¼ʙŽƃ¦�ŗॺɹ ƈ 2021 2020 �ʥŽɹ ƃ¦�®ʗŵ�Ȇ Ů̒ œŽř

1% 281 279 �¼ŕr ƅ§�ʖ ʸ ƅ§

-7% 199 214 �Ȉœŕʁ ƅ§�ʖ ʸ ƅ§

3% 81 79 ��řſƆɦʵ ƅ̋§�Ŷœŕ́ ॼƅ§

-3% 317 328 ��řŠʛţʙƅ§

-11% 39 44 �ȐʛŦ£

-4% 311 325 �ª ŕȄÃŕɹ ƅ§

96% 588 300 ��řॼʁŸƅ§�ʧſŬ-�ŶॼȄʨƊ

145% 27 11 �řॽţŕॽʁ ƅ§�ʧſʁ ƅ§

17% 1,843 1,580 �̧ʦʸʱ ƃy¦



نسبة الفرق  2021 2020 نوع البضائع 

طن –رصیف النفط 

4% 1,971,777 1,904,843 النفط الخام 

-2% 917,072 936,598 دیزل

14% 966,548 845,284 بنزین 

-17% 55,210 66,828 أخرى 

4% 3,910,607 3,753,553 -طن –ع مجموع البضائ 

طن –رصیف الغاز النفطي المسال 

-2% 415,173 425,148 الغاز النفطي المسال 

طن–رصیف الغاز الطبیعي المسال 

100% 0 726,854 الغاز الطبیعي المسال 



نسبة الفرق  2021 2020 نوع البضائع 

وحدة مكافئة -الحاویاتمیناء  

7% 125,753 117,856  ممتلئة) الحاویات المصدرة (ال

-12% 374,052 422,972 الحاویات المصدرة 

-10% 391,610 434,309 الحاویات المستوردة 

-11% 765,662 857,281 مجموع الحاویات 

الركابمیناء  

244%
229,914 66,752 نویبع-المسافرین بحراً 

السیاحیة  السفنرصیف 

118% 23,857 10,936 سیاحیة سفن -المسافرین بحراً 



ف النقابة كش والصادر في جمیع الموانيءفي العقبة حسبالوارد-7

التـي تعاملـت معھـا نقابـة المالحـة مـن خـالل الشـركات األعضـاء اجمالي الواردات والصادرات  بلغت  
  بالنقابة 

طن19.281.986المجموع لیبلغ8.915.560والصادر طن10.365.526االوارد `





المالیــــــــة وتقریــــــــر مــــــــدقق الحســــــــابات المســــــــتقل القــــــــوائم-8
2021كانون األول 31للسنة المالیة المنتھیة في 

نقابة مالحة األردن  
الھاشمیة المملكة األردنیة –عمان 

البیانات المالیة
2021كانون األول  31في  للسنة المنتھیة

مع تقریر مدقق الحسابات المستقل 



نقابة مالحة األردن 

المملكة األردنیة الھاشمیة–عمان 

الصفحة المحتویات 

2-1مالیةتقریر مدقق الحسابات المستقل حول البیانات ال

3بیان المركز المالي 

4بیان الدخل الشامل 

5بیان التدفقات النقدیة

15-6إیضاحات حول البیانات المالیة 
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تقریر مدقق الحسابات المستقل  

المحترمینأعضاء الھیئة العامة لنقابة مالحة األردنالسادة 

لھاشمیة األردنیة االمملكة-عمان

الرأي 

كانون األول 31، والتي تتكون من بیان المركز المالي كما في ("النقابة")لنقابة مالحة األردنلقد قمنا بتدقیق البیانات المالیة  
وبیان التدفقات النقدیة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ، واإلیضاحات حول البیانات المالیــة، بیان الدخل الشامل  ، وكل من2021

بما في ذلك ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة والمعلومات التوضیحیة األخرى.

 31كمــا فــي  للنقابــةفي رأینا، إن البیانات المالیة المرفقة تظھر بصورة عادلة مــن جمیــع النــواحي الجوھریــة المركــز المــالي 
التاریخ وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة.، وأدائھا المالي وتدفقاتھا النقدیة للسنة المنتھیة في ذلك 2021كانون األول 

اساس الرأي

لقد قمنا بالتدقیق وفقاً لمعاییر التدقیق الدولیة. إن مسؤولیتنا وفقاً لتلك المعاییر قد تم ذكرھا بمزید من التوضیح في تقریرنــا ھــذا
مجلس معاییر السلوك وفقاً لمتطلباتقلین عن النقابة  في فقرة مسؤولیة المحاسب القانوني حول تدقیق البیانات المالیة. نحن مست

األخالقي الدولیة للمحاسبین "دلیل قواعد السلوك االخالقي للمحاسبین المھنیین" ذات الصلة بتدقیقنا لھذه البیانات المالیة، وأننــا 
أوفینا بمسؤولیاتنا األخالقیة األخرى وفقاً لتلك المتطلبات.

یق التي حصلنا علیھا كافیة ومالئمة لتكون أساساً نعتمد علیھ عند إبداء رأینا.إن أدلة التدقاعتقادنافي 

مسؤولیة اإلدارة والمسؤولین عن الحوكمة حول البیانات المالیة 

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد ھذه البیانــات المالیــة وعرضــھا بصــورة عادلــة وفقــاً للمعــاییر الدولیــة إلعــداد التقــاریر المالیــة، 
یة الرقابة الداخلیة التي تراھا ضروریة لتمكنھا من إعداد بیانات مالیة خالیة من األخطاء الجوھریة، سواًء كانت ناشئة ومسؤول

أو عن خطأ.احتیالعن 

، واإلفصــاح حســب مقتضــى الحــال االســتمراریةكما وتشمل مسؤولیة اإلدارة عند إعداد البیانات المالیة تقییم قدرة النقابة على  
في المحاسبة ما لم تنــوي اإلدارة تصــفیة النقابــة أو وقــف االستمراریةاساس  واستخدامباستمراریة النقابةل المتعلقة  عن المسائ

عملیاتھا، أو ال یوجد لدیھا بدیالً منطقیاً عن ذلك.

المسؤولین عن الحوكمة مسؤولین عن اإلشراف على عملیة إعداد التقاریر المالیة للنقابة.

القانوني حول تدقیق البیانات المالیة مسؤولیة المحاسب

غایتنا ھي الحصول على تأكید معقول فیما إذا كانت البیانات المالیة ككل خالیة من األخطاء الجوھریة، سواًء كانت ناشئة عــن 
أو عن خطأ، وإصدار تقریر التدقیق والذي یتضمن رأینا حولھا.احتیال

أكید، ولكن إجراءات التدقیق التي قمنا بھا وفقاً للمعــاییر الدولیــة للتــدقیق ال تضــمن التأكید المعقول ھو على مستوى عال من الت
األخطاء الجوھریة حتى وإن وجدت.اكتشافدائماً 

أو عن طریق الخطأ، وتعتبر جوھریــة إذا كانــت بشــكل فــردي أو فــي مجموعھــا قــد تــؤثر االحتیالیمكن أن تنشأ األخطاء من  
خدمین البیانات المالیة االقتصادیة.بشكل معقول على قرارات مست
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یتبع-تقریر مدقق الحسابات المستقل 

العامة لنقابة مالحة األردن المحترمینالھیئةالسادة أعضاء 

األردنیة الھاشمیة المملكة-عمان

وال المھني  الحكم  بممارسة  نقوم  الدولیة،  التدقیق  لمعاییر  وفقاً  التدقیق  عملیة  من  الشك  كجزء  مبدأ  تطبیق  على  محافظة 

:المھني في جمیع نواحي التدقیق، باإلضافة الى 

أو عن خطأ، وكــذلك تصــمیم وتنفیــذ احتیالتحدید وتقییم مخاطر األخطاء الجوھریة في البیانات المالیة، سواًء كانت ناشئة عن 
ومالئمــة لتــوفر أساســاً لرأینــا. ان خطــر عــدم إجراءات التدقیق التي تستجیب لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقیق كافیــة 

قد یشتمل علــى التواطــؤ والتزویــر، االحتیالأعلى من الناتج عن الخطأ، كما ان  احتیالأیة أخطاء جوھریة ناتجة عن  اكتشاف
أو الحذف المتعمد والتحریفات، أو تجاوز ألنظمة الرقابة الداخلیة.

ت الصلة بأعمال التدقیق لغایات تصمیم إجراءات تدقیق مناسبة حسب الظــروف، الحصول على فھم ألنظمة الرقابة الداخلیة ذا
ولیس لغرض إبداء رأي حول فعالیة انظمة الرقابة الداخلیة في النقابة.

تقییم مالئمة السیاسات المحاسبیة المتبعة ومدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة واإلیضاحات ذات العالقة المعدة من قبل اإلدارة.

إلــى أدلــة التــدقیق التــي تــم واســتنادافــي المحاســبة،  االســتمراریةاإلدارة ألســاس  اســتخدامعن مدى مالئمة  الستنتاجتوصل  ال
الحصول علیھا، فیما إذا كان ھنالك وجود لعدم تیقن جوھري ذا صلة بأحــداث أو ظــروف یمكــن أن تثیــر شــكوكاً كبیــرة حــول 

فــي  االنتباهفإذا توصلنا بأن ھنالك وجود لعدم تیقن جوھري، فنحن مطالبون بلفت كمنشأة مستمرة.االستمرارقدرة النقابة على  
تقریر تدقیقنا إلى اإلیضاحات ذات الصلة الواردة في البیانات المالیة، أو إذا كان اإلفصاح عن ھذه المعلومات غیر كافیــاً، فإننــا 

تي تم الحصول علیھا حتى تاریخ تقریر تــدقیقنا. ومــع ذلــك، فإنــھ تعتمد على أدلة التدقیق الاستنتاجاتناسوف نقوم بتعدیل رأینا.  
كمنشأة مستمرة.االستمرارمن الممكن أن تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلیة في توقف النقابة عن 

ت تقییم العرض العــام وبنیــة ومحتــوى البیانــات المالیــة بمــا فیھــا اإلیضــاحات وفیمــا إذا كانــت البیانــات المالیــة تمثــل المعــامال
واألحداث بشكل یحقق العرض العادل.

تواصلنا مع المسؤولین عن الحوكمة (باإلضافة إلى أمور أخرى) فیما یتعلق بنطاق وتوقیــت التــدقیق المخطــط لــھ ومالحظــات 
التدقیق الھامة، بما في ذلك أیة أوجھ قصور ھامة في نظام الرقابة الداخلیة تم تحدیدھا خالل تدقیقنا.

لبات القانونیة تقریر حول المتط 

مجلــس تحتفظ نقابة مالحة األردن بقیود وسجالت محاسبیة منظمــة بصــورة أصــولیة، وأن القــوائم المالیــة الــواردة فــي تقریــر 
.متفقة معھا ونوصي بالمصادقة علیھااإلدارة
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نقابة مالحة األردن 
المملكة األردنیة الھاشمیة–عمان 

بیان المركز المالي

كانون األول   31كما في 
20212020إیضاح

دینار دینار 

الموجودات

4120,29784,362في حكمھالنقد وما
51,044,0921,017,034ودائع لدى البنوك

33,76244,929مدینون 
61,0801,080أرصدة مدینة اخرى 

1,199 مجموع الموجودات المتداولة 2٬ 311,147,405

7515,178528,713ممتلكات ومعدات 

515,178528,713ر المتداولةمجموع الموجودات غی
1,714,4091,676,118مجموع الموجودات

والوفر المتراكم المطلوبات 
المتداولة المطلوبات

852,07743,676ارصدة دائنة اخرى  

52,07743,676مجموع المطلوبات المتداولة
52  مجموع المطلوبات  0٬ 7743,676

الوفر المتراكم 

91,632,4421,598,264الوفر المدور 
29,89034,178الوفر للسنة 

1,662,3321,632,442الوفر المتراكممجموع 
1,714,4091,676,118والوفر المتراكممجموع المطلوبات 

لمرفقة جزءاً من ھذه البیانات المالیة وتقرأ معھا.تعتبر اإلیضاحات ا

المدیر الماليأمین السر
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نقابة مالحة األردن 
المملكة األردنیة الھاشمیة–عمان 

الشاملبیان الدخل

كانون األول 31للسنة المنتھیة في 
20212020إیضاح

دینار دینار 

10212,621214,759اإلیرادات
27,05838,094فوائد دائنة

(218,675)(209,789)11مصاریف إداریة

29,89034,178وفر السنة

تعتبر اإلیضاحات المرفقة جزءاً من ھذه البیانات المالیة وتقرأ معھا.

المدیر الماليأمین السر
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نقابة مالحة األردن 
شمیةالمملكة األردنیة الھا–عمان 

بیان التدفقات النقدیة

كانون األول 31للسنة المنتھیة في 
20212020إیضاح

دینار دینار 
التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة:

29,89034,178وفر السنة 

التعدیالت: 

713,535٬17استھالكات  957
(100,000)-9صندوق ھمة وطن تبرعات 

(47,865)43,425الربح التشغیلي قبل التغیر في بنود رأس المال العامل 

11,16714,016مدینون 
1,237-ارصدة مدینة اخرى  

(11,742)-دائنون
8ارصدة دائنة اخرى   4٬ 0126,051

6 األنشطة التشغیلیةدم في)(المستخمن  النقدصافي  993٬2(18,303)

التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة

61,905(27,058)ودائع لدى البنوك
(8,976)-7المدفوع على شراء ممتلكات ومعدات

52,929(27,058)األنشطة االستثماریة من )المستخدم في(صافي النقد

435,93534,626خالل السنة وما في حكمھفي النقد التغیرصافي 
84,36249,736في بدایة السنة وما في حكمھالنقد

4120,29784,362في نھایة السنةوما في حكمھالنقد 

الیة وتقرأ معھا.تعتبر اإلیضاحات المرفقة جزءاً من ھذه البیانات الم
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تأسیس وغایات النقابة )1
بتاریخ    تأسست-أ المالحة  وكالء  األول  11لجنة  البحریة  1978تشرین  المالحة  وكالء  نقابة  تأسست  ثم  ومن 

وتم تحویل اسمھا  1985كانون األول عام  15بتاریخ    .1996) لسنة  8وسجلت لدى وزارة العمل بموجب قانون العمل رقم (
.2010كانون األول 1ألردن بتاریخ إلى نقابة مالحة ا

تتضمن غایات النقابة ما یلي:-ب

العمل على تنظیم المھنة ورفع مستواھا ومستوى العاملین فیھا فنیاً وثقافیاً واجتماعیا بما في ذلك منع المنافسة غیر المشروعة  -
بالتع الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  من خالل  سواء  الغیر،  حقوق  حمایة  إطار  في  من خالل  بینھم  أو  المختصة  السلطات  مع  اون 

لمقتضیات   وفقاَ  وذلك  رسمیة  تعلیمات  أو  بتشریع  المشمولة  وغیر  األعضاء  یقدمھا  التي  للخدمات  الموحدة  التعریفات  إصدار 
الظروف والمستجدات وبما ال یتعارض مع التشریعات والقوانین المعمول بھا. 

البحري وتنمیة و- النقل  الالزمة  العمل على تطویر صناعة  اإلجراءات  اتخاذ كافة  ذلك  في  بما  البحریة  المالحة  أعمال  ازدھار 
بالتعاون أو التنسیق مع السلطات المختصة لتوفیر كافة الخدمات والتسھیالت الالزمة للبواخر والبضائع والركاب ورفع الكفاءة 

لتثقیفیة لألعضاء والمستخدمین لدیھم. الندوات اعلى تنظیمالمھنیة ألعضاء النقابة وإنشاء معاھد متخصصة واإلشراف 
العمل على تحقیق التضامن بین أعضاء النقابة وتنمیة روح التعاون فیما بینھم. -
والھیئات  - الدوائر والسلطات  كافة  أمام  النقابة واألعضاء مھنیاً  والدفاع عن حقوق  النقابة  المشتركة ألعضاء  بالمصالح  العنایة 

العامة والخاصة. 
ین األعضاء وإبداء الرأي في أیة منازعات فیما بینھم وبین أیة جھة أخرى.حل المنازعات ب-
دراسة أیة مسألة تحیلھا على النقابة الجھات المختصة بما ال یتعارض مع عمل النقابة وأھدافھا. -
التعاون االتصال في ھذا المجال فیما إطارالعمل على تطویر العالقات الدولیة في مجال النقل البحري وكل ما یتعلق بھ وتوسیع  -

بین المملكة والدول األخرى على الصعیدین العربي والدولي. 
أیة اھداف أخرى ال تتعارض مع طبیعة النقابة والعمل النقابي. -
ظة على  أن تنقل وجھة نظر الناقلین البحریین للجھات الرسمیة، وأن تساھم في الوصول الى الحلول المعقولة التي تضمن المحاف-

العقبة وعدم مواجھتھا بإجراءات وتعلیمات قد تضر بالمصلحة  إلى  المنتظمة  البحریة  الخطوط  النظام قدوم بواخر  استمراریة 
العامة.

األردنیة الھاشمیة. المملكة-إن المقر الرئیسي للنقابة یقع في عمان -ج

مة  والمتطلبات للفترة القاد 2021المعاییر أو التعدیالت الجدیدة لعام )2

إسم المعیار رقم المعیار 
عقود التأمین )17رقم (المالیةالمعیار الدولي إلعداد التقاریر

بیع/ توزیع األصول بین المستثمر والشركات الحلیفة. 
)10(رقم  المعیار الدولي إلعداد التقاریرالمالیة  التعدیالت على  

.)28(رقممعیار المحاسبة الدوليو
لمتداول وغیر المتداول.تصنیف المطلوبات بین ا )1(رقممعیار المحاسبة الدوليالتعدیالت على 

اإلشارة الى اإلطار المفاھیمي. ).3رقم (المعیار الدولي إلعداد التقاریرالمالیة التعدیالت على 
العائدات قبل االستخدام المقصود.  ).16(معیار المحاسبة الدولي رقم التعدیالت على 

.تكلفة تنفیذ العقد )37(معیار المحاسبة الدولي رقم التعدیالت على 
على   التقاریرالمالیةالتعدیالت  إلعداد  الدولي  رقم  المعیار 

المعیار   )،9(رقم  المعیار الدولي إلعداد التقاریرالمالیة)،  1(
معیار المحاسبة الدولي  )،16(  الدولي إلعداد التقاریرالمالیة

).41رقم (

.2020و2018معاییر التحسینات السنویة على ال

تعریف التقدیرات المحاسبیة )8(معیار المحاسبة الدولي رقم التعدیالت على 
من  والمطلوبات  الموجودات  تخص  التي  المؤجلة  الضریبة 

عملیة بیع واحدة.
)12(معیار المحاسبة الدولي رقم التعدیالت على 

الھامةالمحاسبیةالسیاسات )3
ال المحاسبیة  السیاسات  السابقة  إن  للسنة  إتباعھا  تم  التي  السیاسات  مع  متماثلة  للسنة  المتبعة  المعاییر    باستثناءتالیة  تطبیق  أثر 

).2الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة كما في إیضاح رقم (

أساس اإلعداد -أ
دھا من قبل ادارة النقابة وكما ھو مشروح الحقــاً فــي تم إعداد البیانات المالیة وفقا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة والتي تم اعتما

السیاسات المحاسبیة.

العملة الوظیفیة وعملة العرض-ب
.یتم عرض البیانات المالیة بالدینار األردني وھي العملة الوظیفیة للنقابة
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المالیة األدوات-ج
 ً في األحكام التعاقدیة لألدوات.یعترف بالموجودات المالیة والمطلوبات المالیة عندما تصبح النقابة طرفا

المالیة عند نشوئھا بالقیمة العادلة. تكالیف المعامالت المرتبطة مباشرة   المالیة والمطلوبات  أو باستحواذیتم قیاس الموجودات 
من خالل األرباح الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة بالقیمة العادلة    باستثناءإصدار الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة (

بھا مباشرة في األرباح والخسائر) یتم إضافتھا أو طرحھا من القیمة العادلة للموجودات المالیة  االعترافأو الخسائر حیث یتم  
األولي.االعترافأو المطلوبات المالیة، كما ھو مناسب، وذلك عند 

الموجودات المالیة-د
سیین وھما: أصول مالیــة تقــاس بالكلفــة المطفــأة، أصــول مالیــة تقــاس بالقیمــة تصنف الموجودات المالیة من خالل تصنیفین رئی-

العادلة (أدوات الدین) ویستند التصنیف إلى الطریقــة التــي یــتم فیھــا إدارة األداة (نمــوذج عمــل المنشــأة) باإلضــافة إلــى شــروط 
التدقیق النقدي التعاقدي المتعلق بھا.

لقیمة العادلة ویضاف إلیھا في حالة األصول المالیة التي تقاس بالقیمة العادلة مــن خــالل یتم االعتراف األولى لألصول المالیة با-
الربح أو الخسارة وتكلفة المعامالت، ویتم إلغاء تصنیف األصول المالیة المتوفرة للبیع والمحتفظ بھا لتاریخ االستحقاق.

المطلوبات المالیة وأدوات الملكیة-ه

التصنیف كدین أو ملكیة
أدوات الــدین والملكیــة المصــدرة مــن النقابــة إمــا مطلوبــات مالیــة أو ملكیــة وفقــاً لجــوھر الترتیبــات التعاقدیــة وتعریــف   تصنف

المطلوبات المالیة وأدوات الملكیة.

أدوات الملكیة
الملكیــة الصــادرة بــأداة االعترافأداة الملكیة ھي أي عقد یثبت حقوق متبقیة في موجودات نقابة بعد طرح جمیع مطلوباتھا. یتم 

عن كیان مجموعة بالمتحصالت المستلمة بالصافي بعد تكالیف اإلصدار المباشرة.

المطلوبات المالیة
یتم تصنیف المطلوبات المالیة إما مطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو مطلوبات مالیة أخرى.-
عندما یكون المطلوب المالي:  رأو الخسائبالقیمة العادلة من خالل األرباح تصنف المطلوبات المالیة كمطلوبات مالیة-

أعمال كما ھو مطبق بالمعیار الدولي للتقاریر المالیة  اندماجمقابل محتمل یمكن أن یدفع من قبل المستحوذ كجزء من عملیة  )أ
 )،3رقم (

محتفظ بھا للمتاجرة، أو  )ب
 .رأو الخسائل األرباح أنھا معینة كما في القیمة العادلة من خال)ج

طریقة باستخدامالمطلوبات المالیة األخرى (تتضمن القروض والذمم الدائنة التجاریة واألخرى) یتم قیاسھا الحقاً بالكلفة المطفأة -
الفائدة الفعالة. 

رة ذات العالقة. طریقة الفائدة الفعالة ھي طریقة الحتساب الكلفة المطفأة لمطلوب مالي وتوزیع مصروف الفائدة على الفت-
أو - المدفوعة  والنقاط  الرسوم  جمیع  (تشمل  المستقبلیة  النقدیة  الدفعات  بالضبط  یخصم  الذي  المعدل  ھو  الفعال  الفائدة  معدل 

من خالل  أخرى)  المعامالت، وعالوات وخصومات  تكالیف  الفعال،  الفائدة  معدل  من  یتجزأ  ال  جزءاً  تشكل  والتي  المستلمة 
االولي. االعترافالمالي، أو (حیثما یكون مناسباً) فترة أقصر، إلى صافي القیمة المسجلة عند العمر المتوقع للمطلوب

االعتراف باإلیرادات-و
یتم االعتراف باإلیرادات من تقدیم الخدمات التالیة:

واحدة عند تقدیم طلب االنتساب.یدفع لمرةرسم انتساب مقداره ألف دینار -
) دینــار یدفعــھ العضــو عــن كــل ســنة 250قبل نھایة السنة المالیة للنقابة مقــداره (رسم اشتراك سنوي لكل عضو یدفع-

مالیة للنقابة.
) دنانیر یدفعھ كل عضو عن كل سفینة من سفن وكالتھ.10رسم مقداره (-
رسم یدفعھ كل عضو عن الحمولة التي یتم تفریغھا و/أو تحمیلھا لحساب وكالتھ.-
حفالت والوصایة وأیة موارد أخرى یوافق علیھا المجلس بعد موافقة وزارة العمل.التبرعات والھبات وریع إیرادات ال-
العائدات والواردات من ریع استثمار أموالھا في حدود القانون.-

الممتلكات والمعدات -ز
والقیاس  االعتراف-

الخدمات أو للغایات اإلداریة بالكلفــة في عملیة التصنیع أو تورید البضاعة أو  لالستخدامتظھر الممتلكات والمعدات المحتفظ بھا  
تنزیل االستھالك المتراكم وخسائر التدني المتراكمة.بعد  

تتضــمن الكلفــة المصــاریف المرتبطــة مباشــرة باقتنــاء الممتلكــات والمعــدات، عنــدما یختلــف العمــر اإلنتــاجي لبنــود الممتلكــات 
والمعدات فیتم المحاسبة عنھا كبنود منفصلة.
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بنود من الممتلكات والمعــدات بمقارنــة المقبوضــات مــن االســتبعاد مــع القیمــة كاسب والخسائر الناتجة عن استبعادیتم تحدید الم
المدرجة لتلك البنود وتسجل تلك المكاسب والخسائر بالصافي في بیان الدخل الشامل.

الالحقةالتكالیف-
القیمة المدرجة لذلك البند إذا كان من المحتمل تدفق منافع تسجل كلفة الجزء المستبدل لبند من بنود الممتلكات والمعدات ضمن

القیمة  استبعاد  ویتم  موثوق،  بشكل  الجزء  ذلك  كلفة  قیاس  إمكانیة  إلى  إضافة  الجزء  ذلك  في  تكمن  للنقابة  مستقبلیة  اقتصادیة 
المدرجة للجزء القدیم المستبدل. 

لى صیانة وتشغیل الممتلكات والمعدات في بیان الدخل الشامل عند  تسجل التكالیف والمصاریف الیومیة التي تتحملھا النقابة ع
تكبدھا. 

االستھالك-
یتم االعتراف بمصروف االستھالك في بیان الدخل الشامل بطریقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لكل بند من 

بنود الممتلكات والمعدات. 

التدني -ح
الموجودات المالیة

الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، في نھایة كل سنة مالیة    باستثناءلموجودات المالیة،  یتم تقییم ا-
لتحدید فیما إذا كان ھناك دلیل موضوعي حول التدني في قیمتھا. 

ر سلبي على  التدفقات النقدیة یعتبر وجود دلیل موضوعي حول التدني في قیمة الموجودات المالیة عند وجود حدث أو أكثر لھ أث-
المستقبلیة المقدرة من تلك الموجودات بعد الحصول على القیمة المبدئیة.  

النقدیة - للتدفقات  الحالیة  والقیمة  المدرجة  قیمتھا  بین  الفرق  بأخذ  المطفأة  بالكلفة  الظاھرة  المالیة  الموجودات  في  التدني  یحتسب 
ة األصلي الفعال. المستقبلیة المقدرة مخصومة بسعر الفائد

المتبقیة والتي تشترك بنفس  - المالیة  المالیة الھامة على أساس إفرادي، ویتم تقییم الموجودات  التدني في الموجودات  یتم اختبار 
خصائص مخاطر االئتمان على أساس إجمالي.

االعتراف بخس- بعد  األمر بشكل موضوعي بحدث مبرر وقع  ذلك  ارتبط  إذا  التدني  التدني، ویتم تسجیل یتم عكس خسارة  ارة 
المبلغ المعكوس من خسارة التدني المتعلقة بالموجودات المالیة الظاھرة بالكلفة المطفأة في بیان الدخل الشامل. 

الموجودات غیر المالیة 
تدني، وفي حال یتم مراجعة القیمة المدرجة لموجودات النقابة في نھایة كل سنة مالیة لتحدید فیما إذا كان ھناك أي مؤشر حول ال

وجود مؤشر حول التدني یتم تقدیر المبلغ الممكن استرداده من تلك الموجودات.
في حال زادت القیمة المدرجة للموجودات عن المبلغ الممكن استرداده من تلك الموجودات، یتم تسجیل خســارة التــدني فــي تلــك 

الموجودات. 

  امل.یتم تسجیل كافة خسائر التدني في بیان الدخل الش

-

قیاس القیمة العادلة  -ط
عدد من السیاسات واإلفصاحات المحاسبیة الخاصة بالنقابة تتطلب القیاس بالقیمة العادلة لكل من األصول وااللتزامات المالیة  

وغیر المالیة.
الع القیمة  قیاس  التسعیر في  أو خدمات  تابعة لطرف ثالث كمالحظات وكالء األسھم  ادلة، عندھا  في حال استخدمت معلومات 

الفریق العادلة یلبي متطلبات  یقوم  للقیم  التقییم  بأن ھذا  لدعم االستنتاج  الثالث  الطرف  الحصول علیھ من  الذي تم  الدلیل  بتقییم 
معاییر اإلبالغ المالي الدولیة، بما في ذلك مستوى التوزیع الھرمي الذي یجب أن یصنف التقییم ضمنھ.

غ عنھا إلدارة النقابة.مشاكل التقییم الھامة یتم اإلبال
تنظم القیم العادلة  .-المستطاع  قدر-عند قیاس القیمة العادلة ألصل أو التزام، فإن النقابة تستخدم بیانات السوق القابلة للرصد  

إلى مستویات مختلفة ضمن ھرم القیمة العادلة بناَء على المدخالت المستخدمة وفقاً لتقنیة التقییم كما یلي:
األسعار المقتبسة (غیر المعدلة) من األسواق النشطة لألصول وااللتزامات المماثلة. الول:المستوى ا-

الثاني:- االلتزامات المستوى  أو  لألصول  یمكن رصدھا  والتي  األول  المستوى  في  والواردة  المقتبسة  األسعار  غیر  مدخالت 

غیر مباشرة (مقتبسة من األسعار). أو)مباشرة) كاألسعارسواء 

ال تستند إلى بینات السوق القابلة للرصد (مدخالت غیر قابلة للرصد).االلتزام والتيلألصل أو مدخالت-

القیمة   أكثر من مستوى من مستویات ھرم  تحت  تندرج  التزام  أو  العادلة ألصل  القیمة  لقیاس  المستخدمة  المدخالت  كانت  إذا 
للمدخالت ذات المستوى األدنى والھامة في عملیة القیاس.العادلة، فإن القیاس بمجملھ یصنف ضمن أحد المستویات وفقاً 

والتي حدث خاللھا  عنھا،  اإلبالغ  یتم  التي  الفترة  نھایة  في  العادلة  القیمة  بین مستویات ھرم  باالنتقال  باالعتراف  النقابة  تقوم 
االنتقال. 
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التقــاص-ي
ظھار المبلغ الصافي في بیان المركــز المــالي  فقــط عنــدما تتــوفر یتم إجراء تقاص بین الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة وإ

الحقوق القانونیة الملزمة وكذلك عندما یتم تسویتھا على أساس التقاص أو یكون تحقق الموجودات وتسویة المطلوبــات فــي نفــس 

الوقت. 

المخصصات-ك
تعاقدیة) بتاریخ بیان المركز المالي ناشئة عن أحداث (قانونیة أوالتزاماتبالمخصصات عندما یكون على النقابة  االعترافیتم  

ویمكن قیاس قیمتھا بشكل یعتمد علیھ. اقتصادیةمحتمل أن ینشأ عنھ تدفق خارج لمنافع االلتزاماتسابقة وأن تسدید 
ایة فترة التقریر،  حالي في نھالتزامالمطلوبة لتسویة  لالعتباراتبھا كمخصص تمثل أفضل تقدیر  االعترافإن القیمة التي یتم  

األخذ   المحیطة  باالعتبارمع  التیقن  وعدم  المخصص  بااللتزامالمخاطر  قیاس  عند  لتسویة باستخدام.  المقدرة  النقدیة  التدفقات 
مالي، فإن قیمتھا المسجلة ھي القیمة الحالیة لھذه التدفقات النقدیة (عندما یكون أثر قیمة الوقت على النقد جوھري).التزام

االعتراف المطلوبة لتسویة المخصص متوقع تغطیتھا من طرف ثالث، عندھا یتم  االقتصادیةتكون كل أو بعض المنافع  عندما  
سیتم   التعویضات  أن  تقریباً  المؤكد  من  كان  إذا  كأصل  مدینة  سیتم  استالمھا بذمم  الذي  المبلغ  قیمة  قیاسھ استالمھوإن  یمكن 

بصورة موثوقة.

العملة األجنبیة:-ل
ت بالعملة األجنبیة:المعامال.1

بالعمالت األجنبیة تتم ترجمتھا إلى العمالت الوظیفیة ذات الصلة من قبل النقابة وفقاً لسعر الصرف الجاري بتاریخ لمعامالتا
ھذه التعامالت. 

الجاري   الصرف  لسعر  وفقاً  المتداولة  العملة  إلى  تترجم  األجنبیة  بالعملة  الواردة  النقدیة  وااللتزامات  إعداد  األصول  بتاریخ 
غیر النقدیة، الواردة بالعملة األجنبیة والمقاسة بالقیمة العادلة، فتتم ترجمتھا للعملة المتداولة  وااللتزاماتالتقاریر. أما األصول  

تكلفة  وفقاً لسعر الصرف الجاري عندما حددت القیمة العادلة. البنود الغیر نقدیة، الواردة بالعملة األجنبیة والمقاسة على أساس ال
التاریخیة، تترجم بسعر الصرف الجاري بتاریخ التعامل. فروقات العملة األجنبیة یعترف بھا عموماً في األرباح والخسائر.

بھا في الدخل الشامل اآلخر: االعتراففي حین، فروقات العملة األجنبیة الناشئة من ترجمة البنود التالیة یتم 
(با- للبیع  المتاحة  الملكیة  الشامل  استثمارات  الدخل  في  بھا  االعتراف  تم  التي  الفروقات  الحالة  ففي ھذه  القیمة،  انخفاض  ستثناء 

اآلخر یتم إعادة تصنیفھا في األرباح والخسائر).
التزام مالي محدد كتحوط لصافي االستثمار إلى المدى الذي یكون فیھ التحوط فعاالً.-
بھ ھذه التحوطات فعالة.تحسین تحوطات التدفقات النقدیة إلى المدى الذي تكون-

العملیات األجنبیة: .2

لعملة   تترجم  االستحواذ،  عن  الناشئة  العادلة  القیمة  تسویات  و  الشھرة  ذلك  في  بما  األجنبیة،  للعملیات  وااللتزامات  األصول 
وفقاً ألسعار  العرض بسعر الصرف الجاري عند إعداد التقاریر. الدخل والمصاریف من العملیات األجنبیة تترجم لعملة العرض

الصرف في تاریخ التعامالت. 
فروقات العملة األجنبیة یعترف بھا في الدخل الشامل اآلخر و تجمع في مخصص الترجمة، إال في حال كانت فروقات الترجمة 

موضحة في صافي الدخل الشامل.
السیطرة حال  في  مثل  جزئیاً  أو  كلیاً  سواًء  أجنبیة،  لعملیة  النقابة  استبعاد  حال  السیطرة  في  أو  التأثیر  من  كبیر  جزء  فإن   ،

المشتركة یفتقد، المبلغ المتراكم في االحتیاطي الخاص بالترجمة، المتعلق بالعملیة األجنبیة یتم إعادة تصنیفھ إلى ربح أو خسارة 
كات التابعة لكن  كجزء من المكاسب أو الخسائر على االستبعادات. في حال استبعدت النقابة جزء من استثماراتھا في إحدى الشر

حافظت على سیطرتھا، في ھذه الحالة النسب المتعلقة بالمبلغ المتراكم یتم إعادة توزیعھا في صافي الدخل الشامل. عندما تستبعد  
فقط جزء من بالمبلغ  النقابة  المتعلقة  النسب  فإن  مشتركة،  أو سیطرة  كبیر  بتأثیر  تحتفظ  في حین  مشترك  مشروع  أو  ارتباط 

إعادة تصنیفھا في الربح أو الخسارة.  المتراكم یتم

التقدیرات  استخدام-م
البیانات   إعداد  اإلدارة  إن  قیام  یتطلب  المالیة  للتقاریر  الدولیة  للمعاییر  في  باجتھادات المالیة وفقاً  تؤثر  وتقدیرات وافتراضات 

والمصاریف،   واإلیرادات  والمطلوبات  الموجودات  ومبالغ  المحاسبیة  السیاسات  ھذه  تطبیق  تختلف عن  قد  الفعلیة  النتائج  وإن 
التقدیرات.

بالتغیرات في التقدیرات المحاسبیة في السنة التي تم فیھا  االعترافالمطبقة باستمرار ویتم  واالفتراضاتیتم مراجعة التقدیرات  
تغییر التقدیرات والسنوات القادمة التي تتأثر بذلك التغییر.  

التیقن  تقوم االدارة بمناقشة تعدیل واخ بمسائل عدم  المتعلقة  الھامة واالفتراضات  المحاسبیة  السیاسات  تیار واالفصاح وتطبیق 
والتقدیرات الرئیسیة. 
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فیما یلي المعلومات حول االفتراضات والتقدیرات والتي لدیھا مخاطر ھامة التي تؤدي إلى تعدیل جوھري خالل السنة المالیة  
تطبیق السیاسات المحاسبیة والتي لھا أثر جوھري على المبالغ المعترف بھا في البیانات  الھامة فيالقادمة، وحول االجتھادات

-أدناه: المالیة 

التدني-
یتم تقییم التدني في الموجودات المالیة بالكلفة المطفأة في تاریخ البیانات المالیة لتحدید فیما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على  

یانخفاض   الموجودات.  ھذه  من قیمة  مجموعة  أو  المالیة  الموجودات  قیمة  في  التدني  على  موضوعي  دلیل  ھنالك  كون 
الموجودات المالیة عند وجود ما یثبت حدوث خسارة بعد االعتراف األولي للموجودات، وأن لھذه الخسارة تأثیر على التدفقات 

النقدیة المستقبلیة للموجودات یمكن تقدیرھا بشكل موثوق. 
الدلیل المو المبالغ  یشتمل  المالیة التي تواجھ العمالء، اعادة ھیكلة  المالیة على الصعوبات  ضوعي على تدني قیمة الموجودات 

من العمیل من قبل النقابة ما لم یوجد ما یعزز خالف في ذلك، أو أن یكون ھنالك دالئل على افالس العمیل أو التقصیر  المستحقة
سداد األقساط في مواعید استحقاقھا. في سداد الرصید المستحق وذلك من خالل تأخر 

القیمة العادلة -
المالیة التي یتم تداولھا في األسواق النشطة تستند على أسعار السوق المدرجة أو   القیمة العادلة للموجودات  نشرات أسعاران 

استخدام أسالیب التقییم. وكالء االستثمار فیما یتعلق بالموجودات المالیة األخرى، تقوم النقابة بتحدید القیمة العادلة ب

العمر االنتاجي للممتلكات والمعدات -
األعمار االنتاجیة للممتلكــات والمعــدات علــى أســاس إلعادة تقییمبشكل دوري  یتم مراجعة العمر االنتاجي للممتلكات والمعدات

الحالة العامة لھذه الموجودات والعمر االنتاجي المتوقع في المستقبل.

اإلدارة بأن تقدیراتھا وافتراضاتھا معقولة وكافیة.تعتقد -

النقد وما في حكمھ)4
كانون األول  31كما في   

20212020
دینار دینار 

120   النقد لدى البنوك 2٬ 9784,362

120 2٬ 9784,362

ودائع لدى البنوك  )5
كانون األول   31كما في   

20212020
دینار ار دین

418,904407,457البنك األھلي األردني
357,178348,239البنك األردني الكویتي 
268,010261,338البنك األردني الكویتي 

1,044,0921,017,034

الیة.یمثل ھذا البند ودائع لدى بنوك محلیة مربوطة لفترة أقل من ستة أشھر من تاریخ البیانات الم-

ارصدة مدینة اخرى  )6
كانون األول   31كما في   

20212020
دینار دینار 

1,0801,080تأمینات مستردة 

1,0801,080
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تممتلكات ومعدا)7

دینار). 2020:34,430دینار (لسنة 2021:33,150* یمثل مبنى النقابة باإلضافة إلى مكتب العقبة، إن جزءاً من مبنى النقابة تم تحویلھ إلى استثماري مؤجر بعائد سنوي لسنة 

المجموع
أجھزة  
مكتبیة

أثاث 
ومفروشات  سیارات *المباني مصعد أراضي

دینار  دینار  دینار  دینار  دینار  دینار  دینار 
الكلفة 

808,910 42,019 45,088 62,000 15,054 380,499 264,250 2020الثانيالرصید كما في األول من كانون 
8,976 8,661 315 - - - - إضافات السنة  

817,886 50,680 45,403 62,000 15,054 380,499 264,250 2020كانون األول   31ي الرصید كما ف 

- - - - - - - إضافات السنة  

817,886 50,680 45,403 62,000 15,054 380,499 264,250 2021كانون األول  31الرصید كما في 

االستھالك المتراكم 

271,216 40,170 28,303 45,825 15,053 141,865 - 2020ي األول من كانون الثاني الرصید ف
17,957 1,563 1,635 7,150 - 7,609 - استھالكات السنة  

289,173 41,733 29,938 52,975 15,053 149,474 - 2020كانون األول  31الرصید كما في 

13,535 1,230 1,846 2,850 - 7,609 - استھالكات السنة  

302,708 42,963 31,784 55,825 15,053 157,083 - 2021كانون األول  31الرصید كما في 
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دائنة أخرى أرصدة)8
كانون األول   31كما في   

20212020
دینار دینار 

2,9952,995مصاریف مستحقة  
23,80219,216مخصص تعویض نھایة الخدمة 

2أمانات تبرعات 500٬02 500٬0
965-أمانات الضمان االجتماعي
 ً ٬4ایراد ایجار مقبوض مقدما 780-

52,07743,676

الوفر المتراكم )9
األول كانون  31كما في   

20212020
دینار دینار 

1,632,4421٬698٬264بدایة السنة الوفر 

(100,000)-تبرعات لصندوق ھمة وطن*

1,632,4421 5٬ 98٬264

29,89034,178الوفر للسنة 

1,662,3321,632,442الوفر نھایة السنة 

دینار من  100,000ومجلس اإلدارة بالتبرع لصندوق ھمة وطن بمبلغ  الھیئة العامةقابة وبموافقةقامت إدارة الن2020*في عام  
المتراك أثاره وتداعیاتھ   مالوفر  المستجد والتخفیف من  فایروس كورونا  لمكافحة  الوطني  المجھود  لدعم  السابقة وذلك  للسنوات 

السلبیة على المملكة.

كانون األول  31كما في  :االستھالكالتالیة في احتساب االستھالكتم تقدیر واستخدام نسب 
2020 2021
% %

2 2 مباني
12 12 مصعد
15 15 سیارات
9 9 أثاث ومفروشات
12 12 أجھزة مكتبیة

كانون األول   31كما في  صافي القیمة الدفتریة ھي:

2020 2021
دینار  دینار 

264,250 264,250 أراضي 
231,025 223,416 مباني 

1 1 مصعد
9,025 6,175 سیارات

15,465 13,619 أثاث ومفروشات 
8,947 7,717 أجھزة مكتبیة 

528,713 515,178
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اإلیرادات )10
كانون األول 31ة في للسنة المنتھی

20212020
دینار دینار 

102,680108,694رسوم حاویات 
33,15034,430إیجارات المبنى

35,72730,538رسوم بواخر وحموالت 
27,82729,327رسوم سیارات

9,62510,770اشتراكات
-1,612ندوات وأجندات 

2,0001,000أخرى 

212,621214,759

إداریة مصاریف)11
كانون األول 31للسنة المنتھیة في 

20212020
دینار دینار 

110,575109,546رواتب واجور 
6,6606,228ضمان اجتماعي 

15,15017,000مساھمات المجتمع المحلي
11,47710,755تأمین 

10,44614,253استھالكات 
4,586٬4تعویض نھایة الخدمة 586

3,9946,070أتعاب مھنیة 
3,8373,377استشارات وتطویر

3,8055,474اشتراكات
3,304400مكافئات 

3,2362,883مصاریف سیارات 
1,3811,127دعایة وإعالن 

1,3051,430قرطاسیة ومطبوعات 
27111,223,ھاتف وبرید وانترنت 

8731,072سفر وتنقالت 
8461,570صیانة وتصلیحات 

725561ضیافة 
653779انارة ومیاه وتدفئة

603560مصاریف الھیئة العامة
2561,600ندوات ودورات 

211266نظافة
766-مصاریف مؤتمرات 

1,3512,746متنوعة  

186,545194,272انمجموع مصاریف عم

17,61718,305مصاریف المبنى* 
5,6276,098مصاریف مكتب العقبة** 

209,789218,675مجموع المصاریف اإلداریة 
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مصاریف المبنى *
كانون األول31للسنة المنتھیة في 

20212020
دینار دینار 

8,9898,994مصاریف حراسة  
4,2504,035انارة ومیاه وتدفئة

3,3454,306مسقفات 
1,033970صیانة وتصلیحات 

17,61718,305

مصاریف مكتب العقبة**
كانون األول31للسنة المنتھیة في 

20212020
دینار دینار 

1,4001,200رواتب واجور 
3,0893,704استھالك 

280286نظافة
241300انارة ومیاه وتدفئة

617608متفرقة

5,6276,098

والمخاطر األدوات المالیة)12

أھداف إدارة المخاطر المالیة: -أ

البیع)، خطر   الفائدة، وخطر أسعار  وخطر ،  االئتمانتتضمن تلك المخاطر مخاطر السوق (تشمل خطر العمالت، خطر سعر 
السیولة. 

تسعى النقابة إلى تقلیل تأثیر تلك المخاطر من خالل فرض نظام رقابة داخلي. یتم مراجعة السیاسات وحدود التعرض للمخاطر 
المشتقة  المالیة  المالیة، بما یشمل األدوات  التجارة في األدوات  أو تمارس  النقابة  لم تدخل  النقابة بشكل مستمر.  إدارة  قبل  من 

ربة.بھدف المضا

أھداف إدارة المخاطر المالیة: -ب
تقدم ادارة النقابة خدمات اإلشراف وإدارة المخاطر المالیة المتعلقة بأعمال النقابة من خالل تقاریر الخطر الداخلي والتي تحلل  

التعرض للمخاطر من حیث درجة التعرض ومدى تجنب تلك المخاطر.

ال البیع)، خطر  تتضمن تلك المخاطر مخاطر السوق (تشمل خطر  الفائدة، وخطر أسعار  ، وخطر االئتمانعمالت، خطر سعر 
السیولة. 

مخاطر السوق -ج
تتعرض أنشطة النقابة بشكل رئیسي للمخاطر المالیة الناتجة عن الفروقات في أسعار صرف العمالت األجنبیة وأسعار الفائدة.

خطر عن طریق تحلیل الحساسیة. ال یوجد تغیر في تعرض  تحلیل القیمة المعرضة للباستخدامیقاس التعرض لمخاطر السوق  
النقابة لمخاطر السوق أو بالطریقة التي تدیر بھا المخاطر وتقیسھا.

إدارة مخاطر العمالت األجنبیة-د
لتقلبات أسعار الصرف.   بالتالي تزید من تعرضھا  فإنھا  أجنبیة،  النقابة بمعامالت بعمالت  النقاب  دال یوجعندما تقوم  ة اي لدى 

تعامالت بالعمالت األجنبیة وبالتالي فإنھا ال تتعرض لمخاطر العمالت األجنبیة.
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إدارة مخاطر أسعار الفائدة: -ه
الفائدة   أسعار  لخطر  النقابة  تقومتتعرض  ثابتة ومتغیرة.  عندما  فائدة  بأسعار  باقتراض األموال  اي    دال یوجالنقابة  النقابة  لدى 

ھا ال تتعرض لمخاطر اسعار الفائدة.قروض تحمل فوائد، وبالتالي فإن

:االئتمانإدارة مخاطر -و
للنقابة. االئتمانیعود خطر   التعاقدي وسینتج عن ذلك خسارة مالیة  التزامھا  إلى خطر أن جھة متعاقد معھا سوف تفشل بأداء 

النقابة سیاسة   القوة والمالئة  ائتمانیةتتبع  ول على ضمانات كافیة، بینما یكون  والحصاالئتمانیةبالتعامل فقط مع الجھات ذات 
مناسباً، كوسیلة لتجنب خطر الخسارة المالیة من عدم الوفاء.  

ألي جھة متعامل معھا ال  االئتمانمن أي جھة متعامل معھا بشكل إفرادي. التركز لخطر  االئتمانال تتعرض النقابة لمخاطر  
  سنة.من مجمل الموجودات النقدیة في أي وقت خالل ال%5یزید عن 

على األرصدة النقدیة ھو محدود ألن الجھات المتعامل معھا ھي بنوك ذات تقییم مالئة عالي مقیم من خالل البنك  االئتمانخطر  
المتعلق بالضمانات المالیة المقدمة للبنوك من قبل النقابة. إن  االئتمان المركزي. باإلضافة إلى ذلك، فإن النقابة تتعرض لخطر  

بھذا الخصوص ھو أعلى مبلغ یمكن أن تقوم النقابة بدفعھ إذا تم تنفیذ الضمان.أقصى تعرض للنقابة

إدارة مخاطر السیولة: -ز
تقع المسؤولیة النھائیة إلدارة مخاطر السیولة على عاتق مجلس اإلدارة، الذي یضع إطار مالئم إلدارة مخاطر السیولة لإلدارة  

االحتفاظصیرة، متوسطة، وطویلة األجل. تدیر النقابة مخاطر السیولة من خالل  وذلك لمتطلبات إدارة سیولة النقابة وأموالھا ق
مقابلة  باحتیاطیات خالل  ومن  والفعلي  التقدیري  النقدي  للتدفق  المستمرة  المراقبة  خالل  من  الموجودات  استحقاقاتكافیة 

والمطلوبات المالیة. 

مقاییس القیمة العادلة-ح
المتنوعة.ومطلوباتھا المالیةابة بتحدید القیم العادلة لموجوداتھا المالیة المتنوعة یظھر ھذا اإلیضاح كیف قامت النق-
العادلة - قیمتھا  عن  اإلفصاح  (لكن  العادلة  بالقیمة  قیاسھا  یتم  لم  والتي  المالیة  والمطلوبات  المالیة  للموجودات  العادلة  القیمة 

مطلوب): 
للمو العادلة  القیمة  فإن  النقابة  إدارة  تقدیر  قیمتھا  حسب  تقارب  المالیة  البیانات  في  المسجلة  المالیة  والمطلوبات  المالیة  جودات 

العادلة. 

الموافقة على البیانات المالیة)13
تمت الموافقة على البیانات المالیة من قبل إدارة النقابة وإصدارھا بتاریخ
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2022الموازنة لعام 

المصاریف -ردات الوااوال
الموازنة  
التقدیریة 

الموازنة  
التقدیریة 

2022سنة 2021سنة 

دینار دینار 

238,000241,000مجموع الواردات من االشتراكات  -أ

وتشمل على 

105,000105,000رسوم حاویات 1

50,00050,000رسوم بواخر 2

31,00031,000رسوم سیارات 3

35,00038,000ایجارات المبنى 4

10,00010,000اشتراكات 5

00أخرى 6

7,0007,000وندوات واجندات انتساب 7

38,00035,000مجموع الفوائد البنكیة -ب

276,000276,000المجموع بأ+

ثانیا 
مجموع المصاریف االداریة  

235,200233,990والعمومیة 

115,000117,000رواتب وعالوات واجازات  -1

6,0006,000اشتراكات الضمان -2

11,00011,000تأمین صحي وتأمین األصول  -3

4,0004,000ندوات دورات تدریبیة -4

3,5003,500تنقالت وسفریات -5

3,5003,500مصاریف سیارات  -6

7-
مخصص المؤتمر البحري ,  

5,0004,000والدراسات 

2,5002,500قرطاسیة ومطبوعات-8

2,0002,000برق وبرید وھاتف -9

2,0002,000مصاریف انارة ومیاه  -10

3,5003,500اشتراكات -11

1,5001,500تنظیفات ومواد تنظیف -12

2,5002,500اعالنات -13

00اتعاب محاسبیة -14

2,3002,300اتعاب مھنیة (تدقیق) خارجي  -15

2,3002,300اتعاب محاماة-16
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2,0002,500تصلیحات وصیانة -17

00ایجار (مكتب +قاعھ)-18

3,5003,000مصاریف اجتماعات الھیئة العامة -19

3,0003,000متفرقة-20

5,0005,000مخصص استشارات  -21

2,5002,500مصاریف ضیافة -22

5,0003,000مكافات  -23

4,5004,580مخصص نھایة الخدمة -24

22,00022,000مساھمات محلیة-25

9,0009,000استھالكات  -27

12,10011,810مصاریف مكتب العقبھ  -28

وتشمل

5,0005,000بدل اشراف واجور  أ

500500وھاتف برید 

1,0001,000اناره ومیاه وتدفئھ ب

500300مصاریف نظافة ج

500400یحات وتصلصیانةد 

200200تامین

200210ضریبة معارف

300300متفرقھه

300300ضیافھ و

3,6003,600استھالك  ز

مجموع مصاریف المبنى  
27,50027,700واستھالكات 

7,0007,000استھالك الموجودات الثابتة -29

10,00010,000حراسة -30

4,5004,500ومیاة وكھرباءتدفئة -31

4,0004,200مسقفات  -32

2,0002,000صیانة -33

262,700261,690مجموع جمیع انواع المصاریفرابعا  

13,30014,310الوفر خامسا


