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 اإلدارةلجنة 

 ) 2021 -  2018لجنة إدارة صندوق التكافل االجتماعي ( 

 

  
ــــــــــــــیس اللجنــــــــــــــة    رئ

 
: 

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاشم.    علــــــ

 

  الـــــــــــــــرئیسنائـــــــــــــــب 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوني التمیمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي م. :    عـــــــ

 

  أمـــــــــــــــــین الســـــــــــــــــر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتي م.  :   محمـــــــ

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو   عض
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر عكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروش :    م.مقـــــ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو   عض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاھر النمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريم.  :    مـــــــــ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو   عض
  م دبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور ھشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام. : 

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو   عض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال عیســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى م. :   نضـــــــ
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  الزمالء والزمیالت أعضاء الھیئة العامةلصندوق التكافل االجتماعي المحترمین

  

  

وكتاب وزیر الصحة  10/3/2020استنادا الى قرار مجلس الوزراء في جلستھ المنعقدة بتاریخ 

، والمتضمن ایقاف كافة االنشطة والفعالیات والمؤتمرات 11/3/2020تاریخ  98رقم م و ص/

لحین االنتھاء من االجراءات الصحیة االحترازیة التي تقوم بھا وزارة الصحة للحّد من انتشار 

  فیروس كورونا، وحفاظا على الصحة العامة.

   

نائیة إلى اشعار قرر مجلس النقابة تأجیل انعقاد جمیع الھیئات العامة والمركزیة العادیة واالستث

  .آخر

  
  وتفضلو ا بقبول فائق االحترام

  

  

  

  

  نقیب المھندسین           

  

  احمد سمارة الزعبي المھندس 
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  التقـريـر السنوي لصنــدوق التكافــل االجتمــاعــي

  2019عـــــام  

  

ـــــق  ـــــا يتعل ـــــدمات فیم ـــــل الخ ـــــديم أفض ـــــة لتق ـــــعي النقاب ـــــار س ـــــي إط ف

ـــــد باالھتمـــــام باألو ـــــزمالء وعـــــائالتھم فق ـــــة لل ضـــــاع المعیشـــــیة واالجتماعی

  . 1999تم تأسیس صندوق التكافل اإلجتماعي للمھندسین عـام 

ــــنص المــــادة (  ــــة تشــــكیل  4واســــتنادا ل ــــس النقاب ) مــــن النظــــام قــــرر مجل

  -من الزمالء التالیة أسماؤھم :  لجنة إدارة للصندوق مكونة

  رئیـســــاً         علي عیاشالزمیل  

ً للرئیس      عوني التمیمي  الزمیل    نائبـا

ً للسر                            محمد العناتيالزمیل     امینا

ً       مقدر عكروشالزمیل     عضــــوا

ً                            ھشام دبورالزمیل     عضــــوا

ً                        ماھر النمريالزمیل     عضــــوا

ً                        نضال عیسىالزمیل     عضــــوا
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  -: ت و األھـــداف من إنشاء الصندوقأوال : الغــايا

ــــــندوق  -1 ــــــي الص ــــــتركین ف ــــــاء المش ــــــاعي لألعض ــــــل اجتم ــــــق تكاف تحقی
ــــزمالء  ــــین ال ــــوم ب ــــذا المفھ ــــريس ھ ــــام النظــــام وتك ً ألحك ــــا ــــائالتھم وفق وع

  المھندسین .
دائم  المشـــتركین مـــن العـــوز فـــي حالـــة العجـــز الكلـــي الـــء حمايـــة األعضـــا -2

  طبقا الحكام النظام الداخلي للصندوق.
عضــــو المشــــترك اللــــة وفــــاة حمايــــة عــــائالت األعضــــاء مــــن الحاجــــة فــــي حا -3

  .في الصندوق

ً : من البنود األساسیة للنظـــام :    -ثانیــا

ـــــزمالء المســـــددين الشـــــتراكاتھم  -1 ـــــاري لل ـــــي الصـــــندوق اختی االشـــــتراك ف
  -:ھمــا السنوية للنقابة ممن يتوافر فیھم شرطان

ــــد   - أ ــــتراك ق ــــون الراغــــب باالش ــــن عمــــره  50(  اكمــــلأن ال يك ــــنة م ) س
  .عند تقديم طلب االشتراك

ً من األم  -  ب   .عملهراض التي تمنعه من مزاولة أن يكون خالیا
2-  ً يــــدفع المشــــترك عنــــد تقــــديم طلــــب االشــــتراك فــــي الصــــندوق مبلغــــا

ــــدل 10مقــــداره (  ــــانیر ب ــــر مســــترد واضــــافة ) دن ــــب انتســــاب غی  200(   طل
ً بـــــدل اشـــــتراك وتعتبـــــر رصـــــید ) دينـــــار لـــــه كمـــــا يـــــنص علیـــــه النظـــــام  ا

  بالصندوق.
يــــتم اقتطــــاع مبلــــغ مــــن رصــــید كــــل مشــــترك يســــاوي مقــــدار مســــاھمته  -3

ـــل ـــغ التكاف ـــي مبل ـــاة او  ف ـــة وف ـــل حال ـــن ك ـــرفه ع ـــتم ص ـــذي ي ـــاعي ال االجتم
 وفقا الحكام ھذا النظام  عجز

ــــذاره بنشــــر إعال 100إذا قــــل رصــــید المشــــترك عــــن (  -4 ــــتم إن ــــار ي ــــی) دين ن ن
فـــــي صـــــحیفتین يـــــومیتین محلیتـــــین وعلـــــى موقـــــع النقابـــــة االلكترونـــــي 

  .ه خالل شھر من تاريخ نشر اإلعالنلتغطیة رصید
ــــة العجــــز  -5 ــــة وفــــاة المشــــترك أو فــــي حال يســــتحق المســــتفیدين فــــي حال

ـــل االجتمـــاعي ـــي الـــدائم مبلـــغ  التكاف ـــذي يصـــل ســـقفه األعلـــى  الكل ال
ــــى (  ــــة  50إل ــــد معادل ــــم تحدي ــــار وت ــــف دين ــــاب ل) أل ــــغ حس التعــــويض مبل
  .التكافلي

ـــال -6 ـــة إصـــابة المشـــترك ب ـــي حال ـــیف ـــإن النظـــام ب ـــدائم ف ـــي ال ـــة عجز الكل ن آلی
ــــغ التكــــافلي   ال مســــتحق للمشــــترك الــــذي تنطبــــق محــــددة لمنحــــه المبل

ــــه شــــ ــــى ( ورعلی ــــغ المســــتحق عل ــــتم تقســــیط المبل ــــث ي ط العجــــز , بحی
ـــــغ ی) خمســـــ 50 ـــــة المبل ـــــرف بقی ـــــتم ص ـــــى ان ي ن قســـــطا شـــــھريا , عل
 . تهثة بعد وفارافلي للوالتك
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وق عضــــــويتة فــــــي الحــــــالتین العضــــــو المشــــــترك فــــــي الصــــــند يفقــــــد -7
  -التالیتین:

  ) ـــــغ ـــــاض لیبل ـــــید المشـــــترك باالنخف ـــــا  25إذا اســـــتمر رص ـــــار وم ) دين
  .دون  ولم يقم برفعه بعد انقضاء مدة اإلنذار المحددة

 .بناء على طلب خطي من المشترك 
ة الرصــــید المتبقــــي للمشــــترك الــــذي وفــــي ھــــاتین الحــــالتین يــــتم إعــــاد

  .)   دينار بدل خدمات إدارية  25فقد عضويته بعد حسم مبلغ ( 

  -:الموارد المالیة للصندوق مما يليتتكون  -8

  وبدل االشتراك  رسوم األنتساببدل.  
  ) التـــــي يــــتم حســــمھا مـــــن مبلــــغ التكافـــــل  3النســــبة البالغــــة ( %

  .االجتماعي بدل الخدمات اإلدارية
 ـــــرد للصـــــندوق ويوافـــــق علیھـــــا مجلـــــس  التبرعـــــات والھبـــــات التـــــي ت

 .لنقابة وبما يتفق وأحكام القانونا
 .اي موارد مالیة اخرى ترد الى الصندوق ويوافق علیھا المجلس 

 
ـــــة إدارة  -9 ـــــمى ( لجن ـــــة تس ـــــه لجن ـــــراف علی ـــــندوق واإلش ـــــولى إدارة الص تت

  مجلس النقابة .يعینھم الصندوق ) تتألف من رئیس وستة أعضاء 
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 ً   -: إنجـــازات لجنــة إدارة الصندوق :  ثالثــا

ـــــندوق اجت -1 ـــــة للص ـــــة العام ـــــدت الھیئ ـــــوم عق ـــــادي ي ـــــا الســـــنوي الع ماعھ
  .2019/  6/  29الموافق   سبتال

ً خـــــالل عـــــام (  15( عقــــدت لجنـــــة إدارة الصـــــندوق  -2 ) تـــــم  2019) اجتماعـــــا
تخـــــص شـــــؤون الصـــــندوق واألعضـــــاء المشـــــتركین   ) توصـــــیة291اتخـــــاذ (

  .هفی
ــــول(  -3 ــــام  144قب ــــي الصــــندوق ع ً ف ً جديــــدا ممــــن تنطبــــق   2019) عضـــــوا

ــــیھ ــــامعل ــــيم احكــــام النظ ــــغ العــــدد الكل ــــاء  التراكمــــي ، حیــــث بل لألعض
ــــــذ تأســــــیس الصــــــندوق (  ً  8056المشــــــتركین من ــــــغ عــــــدد ) عضــــــوا وبل

  .) 5316االعضاء الفاعلین ( 

ــــرف  ــــى ص ــــة عل ــــت الموافق ــــويضتم ــــافلي  التع ــــتحق للمســــتفیدين التك المس
ــــــ ـــــام 44( لـ ـــــة ع ـــــت ( 2019) زمـــــیالً وزمیل ـــــه بلغ ) 2,048,457وبقیمـــــة اجمالی

.  ً   دينارا

طلــــوب متابعــــة األعضــــاء ممــــن انخفضــــت أرصــــدتھم عــــن الحــــد األدنــــى الم -4
  -التنفیذية باإلجراءات التالیة : دارةحسب النظام حیث قامت اال

 ســـــال لك ارقصــــیرة بواســـــطة الھــــاتف الخلـــــوي وكــــذ إرســــال رســـــائل
  .اللكترونيرسائل بالبريد  ا

  ـــــالن ـــــع اإلع ـــــة م ـــــحف الیومی ـــــي الص ـــــات ف ـــــر إعالن ـــــتمرار بنش االس
ــــزمالء المشــــتركی ــــذكیر ال ــــة لت ن بضــــرورة رفــــع أرصــــدتھم الموحــــد للنقاب

 .في الصندوق
 

  
مــــن االجتماعــــات الغــــراض تعــــديل النظــــام الخــــاص )  22( تــــم عقــــد عــــدد  -5

  .بصندوق التكافل االجتماعي 
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صندوق التكافل االجتماعي 
  2019التقرير السنوي 

 

  للصندوق األرقام واإلحصائیات العامة
 

  حسب السنوات المصروفةأعداد المشتركین والمستفیدين وقیمة التعـويضات 

 

عدد  السنة
 المشتركین

العدد 
التراكمي 
 للمشتركین

مجموع  عجز وفاة
 المستفیدين

العدد 
 قیمة التعويض التراكمي

        1999 175 175 1 - 1 1 1,301 

2000 385 560 1 - 1 2 3,372 

2001 404 964 1 - 1 3 6,118 

2002 525 1489 13 1 14 17 91,947 

2003 396 1885 6 1 7 24 60,188 

2004 716 2601 6 3 9 33 71,397 

2005 533 3134 16 2 18 51 342,762 

2006 602 3736 16 3 19 70 350,879 

2007 868 4604 13 4 17 87 416,858 

2008 1065 5669 13 7 20 107 675,082 

2009 465 6134 13 10 23 130 923,380 

2010 416 6550 19 9 28 158 1,074,669 

2011 254 6804 21 9 30 188 1,248,489 

2012 147 6951 13 5 18 206 823,831 

2013 180 7131 26 3 29 235 1,214,601 

2014 179 7320 22 3 25 260 969,591 

2015 236 7556 32 1 33 293 1409502 

2016 157 7703 28 4 32 325 1445545 

2017  95 7798 36 1 37 362 1,740,301 

2018  114 7912 31 2 33 395 1,544,587 

2019  144 8056 42 2 44 439 2,048,457 

  16.462.857   439 70 369  8056 7912 المجموع
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  2019التقرير السنوي 

 
 حســب الفئـــات العمريـــة  توزيع العدد الفعلي للمشتركین

  

 النسبه المئويه عـدد المشتركین مريةالفئات الع

   <30 16 0.80 
39-30 131 6.55 

49-40 620 31.00 

59-50 2028 101.40 

69-60 1827 91.35 

79-70 657 32.85 

>80 37 1.85 

   
 %100 5316 المجمــــــــوع
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  توزيع العدد الفعلي للمشتركین حسب الشعب الھندسیة

 النسبه المئويه لعددا الشعبة

 %40.46 2151 المدنیة

 %9.71 516 العمارة

 %18.51 984 المیكانیك

 %24.38 1296 الكھرباء

 %2.24 119 المناجم والتعدين

 %4.70 250 الكمیاوي

 %100 5316 االجمالي   
  

  

  

    

  

  

2151المدنیة 

516العمارة 

984المیكانیك 

1296الكھرباء 

المناجم والتعدین 
119

250الكمیاوي 

توزيع المشتركین حسبالشعب الھندسیة
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صندوق التكافل االجتماعي 
 2019التقرير السنوي 

  

  

  

  

  

  

  حسب السنوات ائیة بأعداد المنسحبینإحص       

ین عدد المشترك السنة
 السنوي

  العدد التراكمي
 منسحبین  للمشتركین

    
 5 964 964 2002قبل عام 

2002 525 1489 2 
2003 396 1885 - 
2004 716 2601 4 
2005 533 3134 6 
2006 602 3736 3 
2007 868 4604 3 
2008 1065 5669 21 
2009 465 6134 20 
2010 416 6550 22 
2011 254 6804 29 
2012 147 6951 1 
2013 180 7131 12 
2014 179 7320 9 
2015  236 7556 6  
2016  157 7703 13  
2017  95  7798  22  
2018  114  7912  23  
2019  144  8056  9  

    

 8056 المجموع
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  حسب السنوات داد المتوفین وحاالت العجز الكليإحصائیة بأع  

 عجز وفاة السنة
   

 1 16 وما قبل 2002
2003 6 1 
2004 6 3 
2005 16 2  
2006 16 3 
2007 13 4 
2008 13 7 
2009 13 10 
2010 19 9 
2011 21 9 
2012 13 5 
2013 26 3 
2014 22 3 
2015  32  1  
2016  28  4  
2017  36  1  
2018  31  2  
2019  42  2  

 70 369 المجموع
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  ب الفئات العمرية والجنسحس للمشتركین توزيع العدد الفعلي    

  

 االناث الذكور الفئات العمرية

 23 124 عام 40أقل من    

40-49 530 90 

50-59 1845 183 

60-69 1773 54 

 6 688 عام واكثر 70

 356 4960 المجمــــــــوع

  

  
  

  

124
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18451773

688

2390183
546 0

500
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عام واكثر 6970-5960-4950-40عام 40أقل من 

توزیع المشتركین حسب الفئات العمریة والجنس
الذكور االناث
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  لمشتركین حسب العدد الفعلي ل معدل أعمار    

  ب الھندسیةالشع    

 الشعبة
ل االعمار معد

 (سنة)

 60 المدنیة

 60 العمارة

 57 المیكانیك

 56 الكھرباء

 65 المناجم والتعدين

 60 الكمیاوي

 59.66 المعدل العام لالعمار

  

  
  

  

6060
5756

65

6059.66

50

55

60

65

70

المعدل العام الكمیاويالمناجم والتعدینالكھرباءالمیكانیكالعمارةالمدنیة
لالعمار

معدل اعمار المشتركین حسب الشعب الھندسیة
)سنة(معدل االعمار 
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   2019التقرير السنوي 

  
  2019اسماء الزمالء المستفیدین من التعویض التكافلي خالل عام 

 اسم المھندس التسلسل
سبب 

 التعویض
 لمھندساسم ا التسلسل تاریخ الصرف

سبب 
 التعویض

 تاریخ الصرف

13/01/2019 وفاة زكریا عبد الرؤوف مسودة  1 10/07/2019 وفاة فرح حنا الربضي  23   

13/01/2019 وفاة محمد خالد ابو ھالل  2 10/07/2019 وفاة عبد اهللا اسعد الخلیل  24   

27/01/2019 وفاة طریف صبیح عبد الھادي  3 21/07/2019 وفاة محمد حسین العمري  25   

27/01/2019 وفاة منذر ابراھیم الخلیلي  4 21/07/2019 وفاة عیسى محمد عبد اهللا  26   

24/02/2019 وفاة قاسم علي الدردور  5 01/09/2019 وفاة محمد احمد ناجي حمارشھ 27   

24/02/2019 وفاة یوسف عفانھ  زھیر 6 01/09/2019 وفاة محمد خالد نجم قبیعة  28   

24/02/2019 وفاة مود المعالي زكریا مح 7 01/09/2019 وفاة ابراھیم حسن ابداح  29   

24/03/2019 وفاة خلیل عثمان رحال  8 01/09/2019 وفاة فاروق سلیمان العطاونھ 30   

24/03/2019 وفاة بسام محمد مساعدة  9 01/09/2019 عجز كلي  محمد زامل سال م اشنیور 31   

17/04/2019 اةوف شاھر محمود عبد القادر  10 15/09/2019 وفاة  احمد محمد جابر  32   

17/04/2019 وفاة شاكر احمد ادكیدك 11 15/09/2019 وفاة زیاد موسى قدري  33   

17/04/2019 وفاة طالل موسى الردایده 12 29/09/2019 وفاة انطون سعد سلیم سعد  34   

17/04/2019 عجز كلي  حسني محمود سعادة  13 29/09/2019 وفاة فرید دھیمش صالح الدین  35   

05/05/2019 وفاة وائل عبد اهللا العواملة  14 29/09/2019 وفاة  ناصر فرح عوض مونس 36   

05/05/2019 وفاة محمد احمد عنوقة  15 30/10/2019 وفاة محمد علي محمد العمري  37   

05/05/2019 وفاة یاسین ابراھیم السرطاوي  16 30/10/2019 وفاة حسین جالل نظمي محمد الحاج  38   

05/05/2019 وفاة طالل عبد الرحمن القصراوي  17 30/10/2019 وفاة عبد اهللا طالب الروسان  39   

26/06/2019 وفاة محمد انیس صالح    18 17/11/2019 وفاة محمد اسماعیل عبد الكریم  40   

26/06/2019 وفاة مصطفى عماد الخصاونة  19 15/12/219 اةوف عوني عیسى حدادین  41   

26/06/2019 وفاة محمد خلیل االخرس  20 15/12/219 وفاة اوفى فواز الزبیدي  42   

26/06/2019 وفاة مصطفى علي شعبان   21 15/12/219 وفاة حسن محمد العملھ  43   

10/07/2019 وفاة خیري صالح ابو ھنیھ   22 15/12/219 وفاة مجدي عبد الرحمن صبري  44   
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  المفصولین حسب السنواتأعداد إحصائیة ب

 مفصولین السنة

  

 46 2002قبل عام 

2002 36 

2003 24 

2004 - 

2005 - 

2006 - 

2007 132 

2008 - 

2009 436 

2010 - 

2011 564 

2012 0 

2013 0 

2014 259 

2015  375  

2016  239  

2017 204 

2018 274 

  2019  280  

  2869  المجموع 
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   2019التقرير السنوي 

  

  
   2019ة شاملة لعام إحصائی

  

 تراكمي  2019عام  االعـــداد

  ----   5316  الفاعلین في الصندوق

 8056  144 المسجلین الجدد

  210  9 المنسحبین

  369  42  الوفیــــات

  70  2  العجز الكلي

  2869  280 المفصولین
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صندوق التكافل االجتماعي 
   2019التقرير السنوي 

  

  لجنــة تعـــديل نظـــام صنــدوق التكافــل االجتمــاعــي

تشــكیل لجنــة برئاســة  د.مالــك  20/6/2018) تــاريخ 530النقابــة بقــراره رقــم (قـرر مجلس   -1

  العمايرة     بدراسة تعديالت صندوق التكافل االجتماعي .

  . ) اجتماع لمناقشة التعديالت22(عقدت اللجنة المشتركة  -2

  . 30/12/2018تم دعوة الھیئة العامة للصندوق للقاء التشاوري بتاريخ   - 3

  ل اللقاء التشاوري وجمع مالحظات الزمالء على التعديالت .تم خال  -4

 4/2/2019عقـــد ھیئــة عامــة (غیــر عاديــة ) بتــاريخ  9/1/2019قـررمجلس النقابة بتاريخ   -5

عضــو مجلــس النقابــة ومقتــرح اللجــان  –لمناقشة المقترحین المقدمـین من د. مالك العمايرة 

قدمه م. علي عیاش الخذ راي الھیئة العامة بھمــا السابقة لصندوق التكافل االجتماعي الذي 

.  

تم خالل الھیئــة العامــة (غیــر العاديــة ) تشــكیل لجنــة مــن اعضــاء الھیئــة العامــة لدارســة   -6

المقترحات المقدمة من اللجنة المشتركة وھم ( م. خالــد الســحیمات ، م موســى العكــور ، م. 

) باالضافة الــى اعضــاء لجنــة ادارة صــندوق دريد خريس ، م. احمد القريوتي ، م. زياد الشلبي 

  . التكافل االجتماعي 

) اجتمــاع  تــم فیھــا تعــديل 20عقدت اللجنة المشتركة العديــد مــن االجتماعــات مــا يقــارب ( -7

  الكثیر من المواد التي تم عرضھا على الھیئة العامة (غیر العادية ) .

ا برئاسة الزمیل  نقیب المھندســین عقدت اللجنة المشتركة اجتماعھ 16/4/2019بتاريخ   - 8

) مــن النظــام وتــم الطلــب 12لمناقشة   التعديالت وللوصول الى تفاھمات بما يتعلق بالمادة (

  من اصحاب المقترحات تزويد االكتواري بالبیانات والمعلومات الالزمة لدارستھا . 

ً مــع االك 21/4/2019بتــاريخ  -9 تــواري العتمــاد عقــدت اللجنــة المشــتركة المصــغرة اجتماعــا

 ) المتعلقة بطريقة احتساب التعويض التكافلي . 12الفرضیات المقترحة المتعلقة بالمادة (

عقــدت اللجنــة المشــتركة المصــغرة واالكتــواري العديــد مــن االجتماعــات للبــت فــي آلیــة  -10

  ) .12طريقة االحتساب    المادة (

  من قبل االكتواري وتقديمھا للمجلس . تم االنتھاء من اعداد الدراسة 18/6/2019بتاريخ  -11

زمیل نقیب المھندسین من قبــل (م .علــي عیــاش و م. خالــد تقديم المقترح النھائي لل تم -12

السحیمات ) بحضور المديرالتنفیذي الدارة التقاعد واالكتواري تم اعتمــاد معادلــة (المعامــل) 

  عامة .والتي قدمھا م. خالد السحیمات مندوبا عن ممثلي الھیئة ال
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  . تم تحويل التعديالت للدائرة القانونیة حیث تم عقد العديد من االجتماعات -13

تم عقد اجتماع  لصیاغة التعديالت بشــكلھا النھــائي ، حیــث تــم طــرح  11/9/2019بتاريخ  -14

تعديالت  اضافیة لن تكون خالفیة باعتبارھــا تتماشــى مــع مصــلحة الصــندوق ، وبقــي اعــداد 

  نھائیة لدى الدائرة القانونیة .الصیاغة ال

اقــرار التعــديالت باالغلبیــة مــن قبــل الھیئــة العامــة لصــندوق التكافــل االجتمــاعي فــي   -15

  .  15/10/2019اجتماعھا غیر العادي والذي ُعقد بتاريخ 

اقرار التعديالت من قبل الھیئــة المركزيــة فــي اجتماعھــا غیــر العــادي والــذي ُعقــد بتــاريخ  -16

18/11/2019 .  

 

  صنــدوق التكافــل االجتمــاعــيالفصل في اعتراضات لجنــة 

تـــم انتخـــاب لجنـــة الفصـــل فـــي ) مـــن النظـــام  13اســـتنادا لـــنص المـــادة ( 

  -من الزمالء التالیة أسماؤھم :  االعتراضات مكونة

  رئیـســــاً                              جمال الشخشیرالزمیل  

ً للرئیس                               موسى العكورالزمیل     نائبـا

ً                                                    محمد الدلوالزمیل     عضــــوا

ً / مستقیل              الزمیل احمد القريوتي    عضــــوا

ً                                                   فايز الفايزالزمیل     عضــــوا

ً                                          اوي بلع عصام الزمیل     عضــــوا

ً                                           رايق الحاج حسن الزمیل     عضــــوا

ً            مازن النابلسي / الزمیل محمد ابو رياشالزمیل     ( مناصفة )   عضــــوا

1120193112201956 

296201923 
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  اإلجتماعيالتكافل صندوق 
  األردنییننقابة المھندسین 

  المملكة األردنیة الھاشمیة –ان عّم
  
  
  

  المالیة القوائم
  المستقل الحسابات مدققوتقریر 

  2019 كانون األول 31للسنة المنتھیة في 
  

 



  
  
  
  
 

  

 

  
  
  
  
  

  التكافل اإلجتماعيصندوق 
  نقابة المھندسین األردنیین

  مملكة األردنیة الھاشمیةال –ان عّم
  

    
  

 فھرس
  
  

  
 صفحـة 
  

  -  المستقل الحسابات مدققتقریر 
  

 1  2019كانون األول  31قائمة المركز المالي كما في 
  

 2 2019كانون األول  31للسنة المنتھیة في  اإلیرادات والمصروفاتقائمة 
  

 3 2019ول كانون األ 31للسنة المنتھیة في  األعضاء في حقوق قائمة التغیر
  

 4 2019كانون األول  31قائمة التدفقات النقدیة للسنة المنتھیة في 
  

 15- 5 2019كانون األول  31للسنة المنتھیة في  إیضاحات حول القوائم المالیة
  
  



  

 

  
  
  
  
  
  

105181239  
  المستقل الحسابات مدققتقریر 

  
 لھیئة العامة المحترمیناالسادة 

  األردنیینالمھندسین بة صندوق التكافل اإلجتماعي لنقا
 المملكة األردنیة الھاشمیة –ان عّم

  
  الرأي

  

 31، والمكونة من قائمة المركز المالي كما في األردنییننقابة المھندسین ل اإلجتماعيالتكافل لصندوق لقد دققنا القوائم المالیة 
وقائمة التدفقات النقدیة للسنة المنتھیة  عضاءاألفي حقوق  وقائمة التغیر االیرادات والمصروفات، وقائمة 2019كانون األول 

  للسیاسات المحاسبیة الھامة. یضاحات حول القوائم المالیة وملخصًابذلك التاریخ، واإل
 

كانون األول  31في  كما للصندوقبرأینا، إن القوائم المالیة المرفقة تظھر بعدالة من كافة النواحي الجوھریة المركز المالي 
  النقدیة للسنة المنتھیة بذلك التاریخ وفقًا للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة. لمالي وتدفقاتھھ ائ، وأدا2019

  
 ساس الرأي أ
  

في تقریرنا ضمن فقرة مسؤولیة  لھذه المعاییر موضحة الحقًا لقد قمنا بالتدقیق وفقًا للمعاییر الدولیة للتدقیق. إن مسؤولیاتنا وفقًا
  لقوائم المالیة.المدقق حول تدقیق ا

 

لمتطلبات مجلس معاییر السلوك األخالقي الدولیة للمحاسبین "دلیل قواعد السلوك األخالقي  وفقًا الصندوقعن  نحن مستقلون
خالقیة باإلضافة إللتزامنا بالمسؤولیات األ ،للمحاسبین المھنیین" والمتطلبات األخالقیة ذات الصلة بتدقیقنا للقوائم المالیة

  لھذه المتطلبات.  فقًاو ،خرىاأل
 

  .عند إبداء رأینا ھنعتمد علی ن أدلة التدقیق التي حصلنا علیھا كافیة ومالئمة لتكون أساسًاإفي إعتقادنا 
  

  مسؤولیات اإلدارة واألشخاص المسؤولین عن الحوكمة عن القوائم المالیة 
  

وعن الرقابة ، لتقاریر المالیةاللمعاییر الدولیة إلعداد  القوائم المالیة وفقًا ھذهإن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعدالة عرض 
 .و الخطأأسواء كانت بسبب اإلحتیال  خطاء الجوھریةالداخلیة التي تراھا ضروریة إلعداد قوائم مالیة خالیة من األ

  

عندما ینطبق ذلك عن فصاح، إلستمراریة واعلى اإل الصندوقعند إعداد القوائم المالیة، تكون اإلدارة مسؤولة عن تقییم قدرة 
اف أو إیق الصندوقأمور تتعلق باإلستمراریة وإستخدام أساس اإلستمراریة في المحاسبة، ما لم توجد نیة لدى اإلدارة بتصفیة 

  أو عدم وجود بدیل واقعي غیر ذلك. أعمالھ
  

  .للصندوقاألشخاص المسؤولین عن الحوكمة مسؤولین عن اإلشراف على إعداد التقاریر المالیة 
  

  مسؤولیة المدقق حول تدقیق القوائم المالیة 
  

كانت بسبب  ًاإن أھدافنا ھي الحصول على تأكید معقول فیما إذا كانت القوائم المالیة ككل خالیة من التحریفات الجوھریة سواء
ولكنھ لیس ضمانة  كیدمن التأ اإلحتیال أو الخطأ، وإصدار تقریرنا الذي یتضمن رأینا حولھا. التأكید المعقول ھو مستوى عاٍل

أي خطأ جوھري إن وجد، إن التحریفات یمكن أن  للمعاییر الدولیة للتدقیق سوف یكتشف دائمًا بأن التدقیق الذي قمنا بھ وفقًا
یمكن أن تؤثر بشكل معقول على القرارات وتنشأ عن اإلحتیال أو الخطأ، وتعتبر جوھریة إذا كانت بشكل فردي أو إجمالي 

  متخذة من قبل مستخدمین ھذة القوائم المالیة. اإلقتصادیة ال
  



 

 

  

  
  
  
  
  

كجزء من عملیة التدقیق وفقًا لمعاییر التدقیق الدولیة، نقوم بممارسة الحكم المھني والمحافظة على تطبیق مبدأ الشك المھني في 
  لى:إباإلضافة ، جمیع نواحي التدقیق

  
  
  
  

  طأ، وكذلك تصمیم وتنفیذ كانت ناشئة عن إحتیال أو خ االمالیة، سواءتحدید وتقییم مخاطر األخطاء الجوھریة في القوائم
تدقیق مالئمة تستجیب لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقیق كافیة ومناسبة لتوفر أساسًا لرأینا. إن خطر عدم إجراءات 

قد یشتمل على التواطؤ،  إكتشاف أخطاء جوھریة ناتجة عن إحتیال أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، كما أن اإلحتیال
 التزویر، الحذف المتعمد، التحریفات، أو تجاوز ألنظمة الرقابة الداخلیة.

  

  الحصول على فھم ألنظمة الرقابة الداخلیة ذات الصلة بالتدقیق لغایات تصمیم إجراءات تدقیق مالئمة في ظل الظروف
 .الصندوقالداخلیة في نظمة الرقابة أولیس لغرض إبداء رأي حول مدى فعالیة  القائمة،

  

 مة السیاسات المحاسبیة المستخدمة ومدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة واإلیضاحات ذات العالقة المعدة من ءتقییم مدى مال
 قبل اإلدارة.

  

  حصول إستخدام اإلدارة ألساس اإلستمراریة في المحاسبة، وإستنادًا إلى أدلة التدقیق التي تم المة ءمالاإلستنتاج عن مدى
علیھا، فیما إذا كان ھنالك وجود لعدم تیقن جوھري ذا صلة بأحداث أو ظروف یمكن أن تثیر شكوكًا جوھریة حول قدرة 

على اإلستمراریة كمنشأة مستمرة. فإذا إستنتجنا عدم وجود تیقن جوھري، فنحن مطالبون أن نلفت اإلنتباه في  الصندوق
المالیة، أو إذا كان اإلفصاح عن ھذه المعلومات غیر كافیًا، فإننا  القوائملواردة في تقریر تدقیقنا إلى اإلیضاحات ذات الصلة ا

سوف نقوم بتعدیل رأینا. إستنتاجاتنا تعتمد على أدلة التدقیق التي تم الحصول علیھا حتى تاریخ تقریر تدقیقنا. ومع ذلك، فإنھ 
 عن اإلستمرار كمنشأة مستمرة. الصندوقمن الممكن أن تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلیة في توقف 

  

  تقییم العرض العام والشكل والمحتوى للقوائم المالیة بما فیھا اإلیضاحات وفیما إذا كانت القوائم المالیة تمثل المعامالت
  واألحداث بشكل یحقق العرض العادل.

 

لمخطط لھ ومالحظات التدقیق الھامة، بما لقد تواصلنا مع األشخاص المسؤولین عن الحوكمة فیما یتعلق بنطاق وتوقیت التدقیق ا
 .في ذلك أیة نقاط ضعف ھامة في نظام الرقابة الداخلیة تم تحدیدھا خالل تدقیقنا
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  التكافل اإلجتماعيصندوق 
  نقابة المھندسین األردنیین

  مملكة األردنیة الھاشمیةال –ان عّم
  

  2019ول كانون األ 31 المركز المالي كما فيقائمة 
  

2018 2019 إيضاحات

دينار أردني دينار أردني الموجودات 

الموجودات المتداولة 

1,734,376 938,867 3 نقد ونقد معادل

-                       1,000,000 4 وديعة لدى البنك

19,780 24,675 5 أرصدة مدينة أخرى

1,754,156 1,963,542 مجموع الموجودات المتداولة 

الموجودات غير المتداولة 

38,428 -                       6 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

-                       6,625 موجودات غير ملموسة -  برامج كمبيوتر

38,428 6,625 مجموع الموجودات غير المتداولة

1,792,584 1,970,167 مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق األعضاء

6,143 1,435 ذمم دائنة

495,642 536,102 7 /  أ تعويضات مستحقة الدفع

501,785 537,537 مجموع المطلوبات

حقوق األعضاء

813,707 796,661 8 اإلشتراكات 

564,385 635,969 فائض محتفظ به 

(87,293) -                       
التغير المتراكم في القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة 

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

1,290,799 1,432,630 صافي حقوق األعضاء 

1,792,584 1,970,167 مجموع المطلوبات وحقوق األعضاء 
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  ه القوائم المالیةإن اإلیضاحات المرفقة تشكل جزءًا ال یتجزأ من ھذ
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  التكافل االجتماعيصندوق 
  سین االردنیین المھندنقابة 

  االردنیة الھاشمیة  ــ المملكةن عما
 2019ول كانون األ 31المنتھیة في  والمصروفات للسنةاإلیرادات ائمة ق

  
2018 2019 إيضاحات 

دينار أردني دينار أردني اإليرادات  

1,070 1,480 9 إيرادات رسوم االنتساب

52,582 67,310 7 /  ب إيرادات بدل خدمات إدارية للصندوق من التعويضات بنسبة ( %3 ) 

58,920 108,121 10 إيرادات المساهمات المدفوعة بعد سنة من االحتساب

30,970 56,805 11 إيرادات أخرى

143,542 233,716 مجموع اإليرادات

90,948 93,150 12 المصاريف اإلدارية

52,594 140,566 الفائض  

دخل شامل آخر: 

(13,250) 18,311
التغير في القيمة العادلة وأرباح بيع لموجودات مالية بالقيمة العادلة 

من خالل الدخل الشامل اآلخر

39,344 158,877 الدخل الشامل 
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  التكافل االجتماعيصندوق 
  سین االردنیین المھندنقابة 

  االردنیة الھاشمیة ــ المملكةن عما
  

  2019ول كانون األ 31المنتھیة في  األعضاء للسنةقائمة التغیر في حقوق 
  

الصافي 

التغير المتراكم في القيمة 
العادلة لموجودات مالية 
بالقيمة العادلة من خالل 

الدخل الشامل اآلخر فائض محتفظ به  اإلشتراكات 

دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني

1,039,773 (74,043) 511,791 602,025 رصيد 31 كانون األول 2017

2,061,369 -                               -                           2,061,369 اإلشتركات 

(1,849,687) -                               -                           (1,849,687) المدفوع خالل السنة

52,594 -                               52,594 الفائض                            -

(13,250) (13,250) -                           -                           
التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من 

خالل الدخل الشامل اآلخر

1,290,799 (87,293) 564,385 813,707 رصيد 31 كانون األول 2018

2,114,233 -                               -                           2,114,233 اإلشتركات 

(2,131,279) -                               -                           (2,131,279) المدفوع خالل السنة

140,566 -                               140,566 الفائض                            -

18,311 18,311 -                           -                           
التغير في القيمة العادلة وأرباح بيع لموجودات مالية بالقيمة 

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

-                           68,982 (68,982) -                           
المحول من التغير المتراكم لموجودات مالية بالقيمة العادلة من 

خالل الدخل الشامل االخر الى الفائض المحتفظ به

1,432,630 -                               635,969 796,661 رصيد 31 كانون األول 2019
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  ه القوائم المالیةإن اإلیضاحات المرفقة تشكل جزءًا ال یتجزأ من ھذ
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  التكافل االجتماعيصندوق 
  سین االردنیین المھندنقابة 

  االردنیة الھاشمیة ــ المملكةن عما
  2019ول كانون األ 31نتھیة في مائمة التدفقات النقدیة للسنة الق

  
2018 2019

دينار أردني دينار أردني التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

52,594 140,566 الفائض 

تعديل ـل : 

-                           3,975 توزيعات أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية : 

(1,437) (4,895) أرصدة مدينة أخرى

(818) (4,708) ذمم دائنة

(170,849) 40,460 تعويضات مستحقة الدفع

(120,510) 175,398 صافي النقد من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية

-                           (1,000,000) وديعة لدى البنك

-                           56,739 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

-                           (3,975) توزيعات أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

-                           (6,625) موجودات غير ملموسة -  برامج كمبيوتر

-                           (953,861) صافي النقد من األنشطة اإلستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

211,682 (17,046) اإلشتراكات 

211,682 (17,046) صافي النقد من األنشطة التمويلية

91,172 (795,509) صافي التغير في النقد والنقد المعادل

1,643,204 1,734,376 النقد والنقد المعادل في بداية السنة

1,734,376 938,867 النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

  



  
  
  
  
  
  

  
  

  االجتماعيالتكافل صندوق 
  سین االردنیین المھندنقابة 

  االردنیة الھاشمیة ــ المملكةن عما
  

  2019كانون األول  31للسنة المنتھیة في  المالیةإیضاحات حول القوائم 
  

  
5 

 

 عام .1
 

من قانون نقابة المھندسین األردنیین وتم  95_ و) والمادة رقم  6تأسس صندوق التكافل االجتماعي استناًدا ألحكام المادة (
والصادر عن مجلس نقابة المھندسین األردنیین، وھو صندوق تكافلي لھ  2008لسنة  83لھ بموجب نظام رقم تنظیم أعما

شخصیة اعتباریة وبیانات مالیة مستقلة. تتولى إدارة الصندوق واإلشراف علیھ لجنة تسمى لجنة إدارة الصندوق (تتألف من 
بین أعضائھا في أول اجتماع لھا نائبا للرئیس وامینا للسر. وقد  رئیس وستة أعضاء یعینھم مجلس النقابة وتختار اللجنة من

 .1999باشر الصندوق أعمالھ خالل عام 
 

  األھداف والغایات
  

یھدف الصندوق الى تأمین مبلغ تكافلي للمشتركین في حالة العجز او للمستفیدین الذین یسمیھم المشترك في طلب االشتراك 
في الصندوق اختیاري للمھندس وال تشكل إلتزامات الصندوق أي التزام على صندوق وذلك في حالة الوفاة، واإلشتراك 

  نقابة المھندسین األردنیین. یوجد للصندوق ھیئة عامة تتكون من جمیع المھندسین المشتركین في الصندوق.
  

  أسس إعداد القوائم المالیة والسیاسات المحاسبیة الھامة .2
  

  أسس إعداد القوائم المالیة 1- 2
  

 إلطار العام إلعداد القوائم المالیةا 
  

الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة المعدلة  تم إعداد ھذه القوائم المالیة وفقًا للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة
 الدولیة.

  

 أسس القیاس المستخدمة في إعداد القوائم المالیة 
 

لفة التاریخیة باستثناء بعض البنود التي تم قیاسھا باستخدام طرق أخرى تم إعداد القوائم المالیة استنادا إلى طریقة التك
  غیر طریقة التكلفة التاریخیة.

  

 العملة الوظیفیة وعملة العرض 
 

  تم عرض القوائم المالیة بالدینار األردني والذي یمثل العملة الوظیفیة للمنشأة.
 

  التقدیرات  استخدام 2- 2
  

 تؤثر في تطبیق السیاسات المحاسبیة ومبالغ  وافتراضاتوتقدیرات  باجتھاداتم اإلدارة عند إعداد القوائم المالیة تقو
  التقدیرات.الموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصاریف، وإن النتائج الفعلیة قد تختلف عن ھذه 

 لسنوات القادمة التي تتأثر یتم اإلعتراف بالتغیرات في التقدیرات المحاسبیة في الفترة التي تم فیھا تغییر التقدیرات وا
  بذلك التغییر.

  مطالبات مستحقة  المخصصات، ،الدیون المشكوك في تحصیلھا والمعدومة التقدیرات ھي استخدامإن األمثلة حول
 قضایا مقامة ضد المنشأة. وأیة ،مبلغةمبلغة وغیر 

 

  

  تطبیق المعاییر الدولیة ألعداد التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة  3- 2
  

  المعاییر الجدیدة والمعدلة التي تبنتھا المنشأة 
  

 ) 16المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ( 
  

) عقود 16قامت المنشأة بتطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ( 2019كانون الثاني  1من  إعتبارًا
  ، والذي حل محل:اإلیجار

 ) اإلیجار.) عقود 17معیار المحاسبة الدولي رقم  
  الترتیبات التي تتضمن التأجیر.4(تفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة رقم (  
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 ) الحوافز. –) عقود اإلیجار التشغیلي 15تفسیر اللجنة الدائمة للتفسیرات رقم 
 ) قد اإلیجار.) تقییم جوھر العملیة التي تتضمن شكل قانوني لع27تفسیر اللجنة الدائمة للتفسیرات رقم  
) تحول كبیر في المعالجة المحاسبیة لعقود اإلیجار التشغیلیة 16حدث المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (أ

لدى المستأجر حیث تم بموجب ھذا المعیار رسملة كافة عقود اإلیجار كموجودات واإلعتراف بإلتزامات مقابلھا مع 
یجار قصیرة األجل والتي تبلغ مدتھا سنة واحدة فأقل وعقود اإلیجار لألصول إستثناءات محدودة وھي عقود اإل وجود

حد كبیر  إلىالمستأجرة ذات القیمة المنخفضة. ھذا وبقیت المعالجة المحاسبیة لعقود اإلیجار لدى المؤجر دون تغییر 
في  المبادئمماثلة لتلك  دئمباحیث سوف یستمر المؤجر في تصنیف عقود اإلیجار إما تشغیلیة أو تمویلیة بإستخدام 

  ).17معیار المحاسبة الدولي رقم (
 

  (بدون تعدیل أرقام المقارنة) بموجب  وح بةموالمسقامت المنشأة بإختیار طریقة تطبیق ھذا المعیار بأثر رجعي معدل
 المعیار.

 

 ) حیث: ) على عقود اإلیجار من16وأھم ما أحدثھ المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
 

  تعریف عقود اإلیجار 
  

ھذا المعیار ھو مفھوم السیطرة حیث یتم تصنیف عقود اإلیجار وعقود الخدمات على أساس ما إذا كان  یمیزما 
وھذا على عكس ما ركز  العمیل یملك سیطرة على إستخدام األصل المحدد لفترة من الزمن مقابل عوض محدد.

 ) بخصوص المخاطر والحوافز.17المعیار الدولي المحاسبي رقم ( ھعلی
 

 (عقد إیجار تشغیلي) معالجة عقود اإلیجار لدى المستأجر 
 

 ھذا المعیار ھو طریقة معالجة المنشأة لعقود اإلیجار التشغیلیة حیث كانت خارج القوائم المالیة. یمیزما 
  

تبلغ مدتھا سنة واحدة فأقل المعیار على جمیع عقود اإلیجار بإستثناء (عقود اإلیجار قصیرة األجل والتي  یطبق
  تقوم المنشأة بما یلي:حیث اإلیجار لألصول المستأجرة ذات القیمة المنخفضة)  وعقود

  

  اإلعتراف بحق إستخدام موجودات وإلتزامات عقود اإلیجار في قائمة المركز المالي مبدئیا بالقیمة الحالیة
  لدفعات اإلیجار المستقبلیة.

 إلستخدام الموجودات واألرباح على مطلوبات عقود اإلیجار في قائمة الدخل.یتم اإلعتراف بإستھالك حق ا 
  في قائمة التدفقات النقدیة یتم تصنیف دفعات تخفیض إلتزامات عقود اإلیجار ضمن األنشطة التمویلیة والمبالغ

صوص عقود أما بخ المتعلقة بمصروف فائدة إلتزامات عقود اإلیجار ضمن األنشطة التشغیلیة أو التمویلیة.
  العقود ذات القیمة المنخفضة (غیر المرسملة) فیتم تصنیفھا ضمن األنشطة التشغیلیة. أواإلیجار قصیرة األجل 

 .المبلغ األساسي لعقد اإلیجار ضمن النشاطات التمویلیة واألرباح على المطلوبات ضمن األنشطة التشغیلیة 
  

سنة واحدة فأقل وعقود اإلیجار لألصول المستأجرة ذات بخصوص عقود اإلیجار قصیرة األجل والتي تبلغ مدتھا 
 المنخفضة یتم اإلعتراف بھا كمصروف ضمن قائمة الدخل على أساس القسط الثابت. القیمة

  

تدني حق إستخدام الموجودات وفقا للمعیار  ) على إختبار16ینص المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (
) الذي كان یتطلب 17یمة الموجودات وھذا مختلف عن معیار المحاسبة الدولي رقم () تدني ق36رقم ( المحاسبي

 اإلعتراف بمخصص لعقود اإلیجار المثقلة.
 

 (عقد إیجار تمویلي) معالجة عقود اإلیجار لدى المستأجر 
  

غ المتوقع دفعة ھذا المعیار ھو قیمة الضمانات المتبقیة التي یقدمھا المستأجر للمؤجر حیث یعترف بالمبل یمیزما 
  یعترف بالحد األقصى للمبلغ المضمون.ھ ) فإن17أما المعیار الدولي رقم ( ،كجزء من إلتزام عقد اإلیجار

 

 ) على القوائم المالیة. 16حسب تقدیرات اإلدارة ال یوجد أثر جوھري لتطبیق المعیار الدولي رقم ( 
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 معاییر وتفسیرات أصدرت ولم تصبح ساریة المفعول بعد
  

  تاریخ النفاذ البیــان  م المعیار أو التفسیررق
  

) عرض 1المعیار المحاسبي رقم(
 البیانات المالیة.

 

) السیاسات 8المعیار المحاسبي رقم (
المحاسبیة والتغیرات في التقدیرات 

  المحاسبیة واألخطاء

  
   تعریف األھمیة

 كان من المتوقع إذاحیث تكون المعلومات جوھریة 
إخفائھا أو إغفالھا بشكل معقول  أوأن یؤثر حذفھا 

على القرارات التي یتخذھا المستخدمون األساسیون 
  على تلك القوائم المالیة.  للقوائم المالیة بناًء

  
  2020كانون ثاني  1

  أو بعد
  

  
المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة 

  ) عقود التأمین17(
 

  
قم یحل المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة ر

) محل المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة 17(
) حیث یتطلب قیاس مطلوبات التأمین عند 4رقم (

 القیمة الحالیة للوفاء بھا ویوفر نھجا أكثر إتساقًا
  للقیاس والعرض لجمیع عقود التأمین.

  
 2022كانون ثاني  1

  أو بعد
 

  
تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد 

) إندماج 3ة رقم (التقاریر المالی
 األعمال.

 

  
تعدیالت على تعریف األعمال. وحتى یتم إعتبارھا 
أعمال یجب أن تكون مجموعة متكاملة من األنشطة 

كحد أدنى مدخالت وعملیة وتشمل والموجودات 
موضوعیة تساھم معا بشكل كبیر في القدرة على 

  إنشاء مخرجات.
ء یجب أن یكون لھا القدرة على المساھمة في إنشا

  مخرجات بدال من القدرة على إنشاء مخرجات.

  
  2020كانون ثاني  1

  أو بعد
  

  

تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد 
) القوائم 10التقاریر المالیة رقم (

المالیة الموحدة ومعیار المحاسبة 
) الشركات الزمیلة 28الدولي رقم (

 والمشاریع المشتركة.

  

اھمة في التعدیالت في بیع أو مس هتتعلق ھذ
أو /الموجودات بین المستثمر والشركة الزمیلة و

  المشروع المشترك.
  

  

 إلىتاریخ السریان 
  أجل غیر مسمى.

  

  

 األدوات المالیة 
  

  األداة المالیة ھي أي عقد ینتج عنھ موجودا مالیا لمنشأة والتزام مالي أو أداة ملكیة لمنشأة أخرى.
  

 الموجودات المالیة  
  

 ي موجود یكون عبارة عن:الموجود المالي ھو أ 
 نقد، أو  .أ 
 أدوات حقوق ملكیة في منشأة أخرى، أو  .ب 
المطلوبات المالیة مع  خر من منشأة أخرى، أو لتبادل الموجودات أوآستالم نقد أو موجود مالي حق تعاقدي إل  .ج 

 منشأة أخرى بموجب شروط من المتوقع أن تكون إیجابیة للمنشأة، أو
 ي أدوات حقوق الملكیة الخاصة بالمنشأة.عقد من الممكن أو ستتم تسویتھ ف  .د 
 ) بالقیمة غیر المصنفة ضمن فئة القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة) یتـم قیاس الموجـودات المالیة مبدئیًا

متـالك الموجود المالي. أما في حالة الموجودات إالعادلة مضافـًا إلیھـا تكالیف المعامـالت التي تنسب مباشرة إلى 
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الیة المصنفة ضمن فئة القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة فیتم تسجیل تكالیف المعامالت في قائمة الم
 الدخل.

  

 :تصنف الموجودات المالیة إلى ثالث فئات وھي على النحو التالي 
 .موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة 
 خر.موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآل 
 وجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.م 
 :یتم قیاس الموجود المالي بالتكلفة المطفأة إذا تحقق الشرطان التالیان  

  تم اإلحتفاظ بالموجود ضمن نموذج أعمال والذي یكون الھدف منھ اإلحتفاظ بالموجودات من أجل تحصیل
  التدفقات النقدیة التعاقدیة.

 التعاقدیة للموجود المالي في تواریخ محددة تدفقات نقدیة تكون مجرد دفعات للمبلغ األصلي  ینتج عن الشروط
 على المبلغ األصلي القائم. مرابحةوال

 خر إذا تحقق الشرطان التالیان:یتم قیاس الموجود المالي بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآل  
 ي یكون الھدف منھ اإلحتفاظ بالموجودات من أجل تحصیل تم اإلحتفاظ بالموجود ضمن نموذج أعمال والذ

  التدفقات النقدیة التعاقدیة وبیع الموجودات المالیة.
  ینتج عن الشروط التعاقدیة للموجود المالي في تواریخ محددة تدفقات نقدیة تكون مجرد دفعات للمبلغ األصلي

 على المبلغ األصلي القائم. مرابحةوال
 بالتكلفة المطفأة أو القیمة العادلة  بإستثناء الموجودات المالیة المصنفةدات المالیة األخرى (یتم قیاس جمیع الموجو

 خر) الحقًا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.من خالل الدخل الشامل اآل
  اإلقتناءللمتاجرة وقررت المنشأة منذ  ھالمبدئي باإلستثمار في أدوات حقوق الملكیة غیر المحتفظ ب اإلعترافعند 

المعالجة ال تستطیع ه خر وإن إختارت المنشأة ھذمعالجة فروقات تقییم القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآل
 الرجوع عنھا.

  
  

 القیاس الالحق للموجودات المالیة
  

 الحقًا یتم قیاس الموجودات المالیة كما یلي:
  الالحق القیاس  الموجودات المالیة

موجودات مالیة بالقیمة العادلة 
  من خالل الربح أو الخسارة

  یتم قیاس ھذه الموجودات الحقًا بالقیمة العادلة.
دائنة أو توزیعات أرباح،  مرابحةصافي األرباح أو الخسائر متضمنًا ذلك أي 

  فیتم اإلعتراف بھا في الربح أو الخسارة.

الموجودات المالیة بالتكلفة 
  المطفأة 

یتم قیاس ھذه الموجودات الحقًا بالتكلفة المطفأة بإستخدام طریقة معدل المرابحة 
الفعلي. یتم تخفیض التكلفة المطفأة بمبلغ خسائر التدني. یتم اإلعتراف بإیرادات 

وأرباح وخسائر فروقات العملة وخسائر التدني في الربح أو الخسارة.  مرابحةال
عملیة اإلستبعاد فیتم اإلعتراف بھا في  وكذلك أي أرباح أو خسائر تنشأ عن

  الربح أو الخسارة.

أدوات الملكیة بالقیمة العادلة 
  من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 یتم قیاس ھذه الموجودات الحقًا بالقیمة العادلة. 
یتم اإلعتراف بكافة التغیرات التي تطرأ على ھذه الموجودات في الدخل الشامل 

ادة تصنیفھا الى الربح أو الخسارة، بإستثناء توزیعات اآلخر وال یتم أبدا إع
  األرباح فیتم اإلعتراف بھا ضمن الربح والخسارة.

أدوات الدین بالقیمة العادلة من 
  خالل الدخل الشامل اآلخر 

یتم قیاس ھذه الموجودات الحقًا بالقیمة العادلة مع اإلعتراف بفروقات التقییم في 
 الدخل الشامل االخر.

(بطریقة معدل المرابحة الفعلي)، فروقات الترجمة،  مرابحةإلعتراف بالیتم ا
خسائر التدني وأرباح وخسائر بیع تلك الموجودات، أرباح وخسائر إعادة 

عند اإلستبعاد، فیتم تصنیف األرباح والخسائر التصنیف ضمن الربح أو الخسارة.
  المتراكمة في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة.
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  الموجودات المالیة إستبعاد
  

 المالي (أو جزء من الموجود المالي أو جزء من مجموعة موجودات مالیة متشابھة) عند:  الموجودیتم إستبعاد 
 إنتھاء الحق في إستالم التدفقات النقدیة من الموجود المالي؛ أو 

 الموجود المالي أو إلتزامھا بتسدید التدفقات النقدیة ستالم التدفقات النقدیة من قیام المنشأة بتحویل الحقوق التعاقدیة إل
 المستلمة من الموجود المالي بالكامل إلى طرف ثالث.

 
  المطلوبات المالیة

  

 :المطلوب المالي ھو أي مطلوب یكون عبارة عن  
المطلوبات  خر إلى منشأة أخرى، أو لتبادل الموجـودات أوآإلتزام تعاقدي لتسلیـم نقد أو موجود مالي   .أ 

 المالیة مع منشأة أخـرى بموجب شروط من المتوقع أن تكون غیر إیجابیة للمنشأة، أو
  عقد من الممكن أو ستتم تسویتھ في أدوات حقوق الملكیة الخاصة بالمنشأة.  .ب 
  تكالیـف المعامـالت التي تحمـل مباشـرة  مطروحا منھایتم اإلعتراف مبدئیـًا بالمطلـوبات المالیـة بالقیمـة العادلة

سـتثناء المطلـوبات المالیة المصنفة بالقیمة العادلة من خـالل الربـح أو الخسـارة إلى إصـدار ھـذه المطلـوبات، بع
 والتي تقاس مبدئیًا بالقیمة العادلة.

 ستخدام طریقة إبعد اإلعتراف المبدئي، تقوم المنشأة بقیاس جمیع المطلوبات المالیة حسب التكلفة المطفأة ب
ستثناء المطلوبات المالیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الربـح أو الخسارة والتي تقاس إالة، بالفّع مرابحةال

 بالقیمة العادلة وبعض المطلوبات المالیة األخرى المحددة والتي ال تقاس حسب التكلفة المطفأة.
 راف بالمكاسب أو الخسائر الناتجة یتم اإلعتراف بالمطلوبات المالیة ضمن ھذه الفئة بالقیمة العادلة، ویتم اإلعت

 عن التغیرات في القیمة العادلة ضمن الربح أو الخسارة.
 

  

  الذمم التجاریة الدائنة والمستحقات
 

الذمم التجاریة الدائنة والمستحقات ھي إلتزامات للدفع مقابل البضائع أو الخدمات التي تم إستالمھا أو التزود بھا 
  أو تم اإلتفاق رسمیًا بشأنھا مع المورد أم ال. بھا تم تقدیم فواتیر سـواًء

  
  

 مقاصة األدوات المالیة  
  

تزامات المالیة مع إظھار صافي القیمة في قائمة المركز المالي فقط إذا كان ھناك لیتم مقاصة الموجودات المالیة واإل
ساس الصافي، أو بیع حق قانوني حالي واجب النفاذ لمقاصة المبالغ المعترف بھا ووجود نیة للتسویة على أ

  لتزامات في نفس الوقت. الموجودات وتسویة اإل
  

  

 النقد والنقد المعادل  
  

قصیرة األجل لدى البنوك ذات فترات إستحقاق لثالثة أشھر أو ھو النقد في الصندوق والحسابات الجاریة والودائـع 
  والتي ال تكون معرضة لمخاطر ھامة للتغیر في القیمة. أقل،

 
 

 جاریة المدینةالذمم الت  
  

  الذمـم التجاریة المدینـة ھي المـوجـودات المالیة غیر المشتقة ذات الدفعـات الثابتة أو المحـددة والتي لـم یتـم
 تسـعیرھـا فـي سوق نشط.

  والذي یمثل الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة تظھر الذمـم التجـاریة المدینـة بقیمـة الفـواتیر مطروحـًا منھـا مخصص
 لذمم.اي القیمة القابلة لتحصیل تدن
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 تدني قیمة الموجودات المالیة 
 

 دوات وأبالتكلفة المطفأة  المسجلةالمالیة  الموجوداتما إذا كانت فیبتقییم  المنشأة، تقوم مالي في كل تاریخ تقریر
 عندقد تدنى إئتمانیًا  األصل الماليیعتبر . قد تدنت إئتمانیًاخر الدین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآل

 المتوقعة للموجودات المالیة.التدفقات النقدیة  أكثر لھ أثر سلبي علىأو  وقوع حدث
  لـئتمانیة المتوقعھ لخسارة اإلاتعترف المنشأة بمخصص : 

 ةأبالتكلفة المطف المقاسةالمالیة  الموجودات.  
 خرل الدخل الشامل اآلمقاسة بالقیمة العادلة من خالال في أدوات الدینستثمارات اإل. 
 .موجودات العقود 
  یساوي العمر اإلئتماني للخسارة اإلئتمانیة المتوقعة.تقیس المنشأة مخصص الخسارة بمبلغ 
  یساوي العمر اإلئتماني للخسارة بمبلغ  دائمًاوموجودات العقود  للذمم التجاریة المدینةمخصص الخسارة یتم قیاس

 اإلئتمانیة المتوقعة.
  وعند تقدیر المبدئيعتراف منذ اإل بشكل جوھريصل مالي قد زاد ئتمان ألخطر اإل ما إذا كانفیعند تحدید 

ة والمتاحة دون تكلف العالقةذات  المعززةالمعلومات  تأخذ بعین اإلعتبارن المنشأة إئتمانیة المتوقعة، فالخسارة اإل
 اإلستشرافیة. بناًء على خبرة المنشأة التاریخیة والمعلومات مفرط أو جھد زائدة

 متعثر عندماعتبر المنشأة األصل المالي ت: 
  رجوع المنشأة إلى إتخاذ ئتمانیة إلى المنشأة بالكامل، دون ن یسدد العمیل التزاماتھ اإلأمن غیر المرجح

 ن وجدت)؛ أوإ( إجراءات مثل تحصیل أوراق مالیة
  یوم 360من  أكثراألصل المالي یتجاوز إستحقاق. 
  من القیمة اإلجمالیة المسجلة لھذه الموجودات.المالیة المقاسة بالتكلفة  للموجوداتخسارة مخصص الیتم طرح 
 المنشأة  وتقوماألصل المالي عندما ال یكون ھناك توقع معقول باسترداد التدفقات النقدیة التعاقدیة.  یتم شطب

س أو إصدار حكم محكمة برفض في حال تصفیة المنشأة أو إعالن اإلفالالمالي لألصل شطب المبلغ اإلجمالي ب
 دعوى المطالبة باألصل المالي.

 

 المخصصات 
  

  المخصصات ھي إلتزامات حالیة (قانـونیة أو إستنتاجیة) ناتجة عن أحـداث سـابقة، ومن المحتمل تسویة ھذه
زمة من اإللتزامات وتقدیر مبالغھا بطریقة موثوقة. وتمثل القیمة المعترف بھا كمخصص أفضل قیمة محتملة وال

 النفقات لتسویة اإللتزام الحالي في تاریخ قائمة المركز المالي.
 ل في تاریخ كل قائمة مركز مــالي. إذا إنعدمت إمكانیة حصول تدفقات خارجیة تراجع المخصصات وتعّد

 لتسـویة المخصصات، یتم عكس المخصصات وتسجیلھا كدخل.
 عتراف بالذمة المدینة ضمن كامل أي مخصص، فیتم اإل إذا كانت المنشأة تتوقع أن یتم التعویض عن جزء أو

 .ھمؤكدة ویمكن قیاس قیمتھا بشكل یعتمد علی الموجودات إذا كانت التعویضات فعلیًا
 .یتم عرض المصروفات المتعلقة بأي مخصص في قائمة الدخل بالصافي بعد طرح أي تعویضات 
 ستخدام معدل ما قبل الضریبة الحالي الذي إالمخصصات ب، یتم خصم إذا كان تأثیر القیمة الزمنیة للنقود مادیًا

یعكس المخاطر المحددة لإللتزام. وعند إستخدام الخصم یتم اإلعتراف بالزیادة في المخصص بمرور الوقت على 
  أنھا تكلفة مالیة.

 

 األطراف ذات العالقة  
 

 إللتزامات ما بین األطراف ذات ا تمثل المعامالت مع األطـراف ذات العالقـة تحـویل الموارد والخدمات أو
 العالقة.

 .یتم إعتماد أسس وشروط التعامالت بین األطراف ذات العالقة من قبل اإلدارة  
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 یراداتعتراف باإلاإل  
  

 .تعترف المنشأة باإلیراد من بیع السلع أو تقدیم الخدمة عند نقل السیطرة إلى المشتري 
 وتستبعد المبالغ  ھعقد مبرم مع العمیل والمتوقع إستالم تقاس اإلیرادات على أساس المقابل المحدد في أي

 المحصلة لصالح أطراف أخرى.
 

  توزیعات األرباح وإیرادات المرابحة
  

 اإلعتراف بإیرادات توزیع أرباح اإلستثمارات بعد أن یعلن حق المساھمین في إستالم دفعات. یتم 
 لغ األصلي القائم وسعر المرابحة الفّعال المستخدم.إیراد المرابحة على أساس الزمن وبالرجوع إلى المب یستحق  

  

  الدخلضریبة 
  

  المھندسین األردنیین: لنقابة التكافل اإلجتماعيصندوق 
  

تمت  2010تشرین األول  26) المتخذ في جلستھ المنعقدة بتاریخ 2931إشارة الى قرار مجلس الوزراء رقم (
التقاعد واإلدخار والتوفیر وغیرھا من الصنادیق التابعة للنقابات  الموافقة على إعفاء صافي الدخل المتأتي لصنادیق

  المھنیة من ضریبة الدخل.
 نقد ونقد معادل .3

 

20192018

دينار أردنيدينار أردني

400,0001,400,000ودائع لدى البنك ( * ) 

531,802325,179حسابات جارية لدى البنك

7,0659,197نقد في الصندوق 

938,8671,734,376المجموع  
  

  

  %.3.2% الى 2.45 منوبنسبة مرابحة  ثالثة شھورشھر الى ة إن الودیعة أعاله مربوطة لمد(*) 
  

لدى البنوك بإسم نقابة المھندسین األردنیین. ھذا ویمتلك صندوق التكافل اإلجتماعي الحق  البنكیةإن جمیع الحسابات  -
الحسابات  الحصري في اإلستفادة من ھذه الحسابات بناءا على قرار مجلس نقابة المھندسین االردنیین یتم تحدید

الخاصة بكل صندوق وفقا للسیاسة الداخلیة لنقابة المھندسین االردنیین وال یتم استخدام ھذه الحسابات لغایات أي 
  صندوق أخر.

 
 ودیعة لدى البنك  .4
  

  %. 4.411 –%  4.366وبنسبة مرابحة من  سنةإن الودیعة مربوطة لمدة 
 

 أرصدة مدینة أخرى .5
20192018

دينار أردنيدينار أردني

10,92210,813ذمم مهندسين فاقدي العضوية 

13,7538,967أرباح ودائع مستحقة القبض

24,67519,780المجموع  
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 موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر .6
  

ة المھندسین یمثل ھذا البند القیمة العادلة لحصة الصندوق في محفظة األوراق المالیة التي یقوم صندوق التأمین الصحي لنقاب
% من قیمة محفظة اإلستثمار في أسھم شركات أردنیة مدرجة في السوق 24األردنیین بإدارتھا حیث تبلغ مساھمتھ نسبة 

  المالي.
 

 تعویضات مستحقة الدفع .7
  

 العجز كما یلي: لألعضاء في حالة أو الوفاةفي حالة للمستفیدین یتم إحتساب مبلغ التعویضات المدفوعة   - أ
  

  عدد أشھر إشتراك العضو بالصندوق وبحد % × 2×  (كحد أعلى) دنانیر 10× بتاریخ اإلستحقاق عدد األعضاء
  شھر. 50أقصى 

 ) شھر من 50في حالة إصابة المشترك بالعجز یتم تقسیط مبلغ التعویض المستحق لھ على أقساط شھریة عددھا (
 تاریخ العجز وفي حالة وفاتھ یصرف للورثة باقي المبلغ.

 

 %) من إجمالي التعویض كبدل خدمات إداریة للصندوق.3لغ ما نسبتھ (یتم حسم مب  - ب
  

 اإلشتراكات .8
  

 .عند اإلشتراك المشتركدینار یدفعھ  )200(یمثل ھذا البند مبلغ   - أ
 مقدار مساھمتھ في مبلغ التكافل اإلجتماعي الذي یتم صرفھ عن كل حالة وفاه أو عجز. مشتركیقتطع من رصید كل   -  ب
) دینار فیتم إنذاره من قبل النقابة بنشر إعالن في صحیفتین یومیتین محلیتین وعلى 100عن ( إذا قّل رصید المشترك  -  ت

 الموقع اإللكتروني للنقابة لتغطیة رصیده خالل شھر من تاریخ اإلعالن.
ل خدمات ) دینار كبد25إذا فقد المشترك عضویتھ في الصندوق فیعاد لھ رصیده المتبقي في الصندوق بعد حسم مبلغ (  -  ث

  داریة.إ
 رسوم اإلنتسابإیرادات  .9

  

  في الصندوق. انتسابھیمثل ھذا البند مبلغ عشرة دنانیر غیر مستردة یدفعھ الزمیل لمرة واحدة عند 
  

 إیرادات المساھمات المدفوعة بعد سنة من االحتساب .10
  

دات التي تتم من المشتركین تم إعتبار التسدی 2008نیسان  30بناءا على موافقة مجلس النقابة في إجتماعھ المنعقد بتاریخ 
المتأخرین عن السداد لصالح ورثة المھندسین الذین تم صرف تعویضاتھم التكافلیة مبالغ مستحقة لھؤالء الورثة وذلك 
بالنسبة للتسدیدات التي تتم خالل سنة من تاریخ صرف التعویض التكافلي، وإعتبار التسدیدات التي تتم بعد سنة من تاریخ 

  لتكافلي إیرادات للصندوق.صرف التعویض ا
 

 إیرادات أخرى .11
  

20192018

دينار أردنيدينار أردني

49,70530,370مرابحة بنكية 

3,125600إيرادات فقد عضوية

                       -3,975توزيعات أرباح موجودات مالية 

56,80530,970المجموع  
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 مصاریف إداریة .12
  

20192018

دينار أردنيدينار أردني

43,75646,606حصة التكافل االجتماعي من مصاريف النقابة ( * ) 

18,75215,323رواتب وأجور

17,85418,050حصة التكافل االجتماعي من مصاريف الفروع ( * ) 

5,9595,139نقل أموال وبطاقات إئتمانية وعموالت بنكية 

1,6841,921لجان طبية

1,5991,150ضيافة

1,1601,160أتعاب مهنية

869575إعالنات الصحف

854122قضايا

663871متفرقة 

31                       -فروقات تعويضات 

93,15090,948المجموع 
  

  

  %. 1 (*) یمثل ھذا البند حصة من مصاریف النقابة ومصاریف الفروع بنسبة
  

 الوضع الضریبي .13
  

تمت الموافقة  2010تشرین األول  27) المتخذ في جلستھ المنعقدة بتاریخ 2931باإلشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (
المتأتي لصنادیق التقاعد واإلدخار والتوفیر وغیرھا من الصنادیق التابعة للنقابات المھنیة من على إعفاء صافي الدخل 

  ضریبة الدخل.
  

  إدارة المخاطر .14
  

 سعر الصرف مخاطر  .أ 
  

 الناتجة عن تذبذب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة بسبب التغیر في سعر  مخاطرھي ال
 الصرف األجنبي.

 سعر الصرف نتیجة لتنفیذ معامالت تجاریة بالعمالت األجنبیة مما یفرض نوعًا من المخاطر نتیجة  مخاطرنشأ ت
 لتقلبات أسعار صرف ھذه العمالت خالل السنة.

 .تتم إدارة ھذه المخاطر عن طریق إجراءات خاصة بأسعار الصرف األجنبي 
 .إن الصندوق غیر معرض لمخاطر سعر الصرف 
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  مرابحةالسعر  مخاطر  .ب 

  

 الناتجة عن تذبذب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة بسبب التغیرات في سعر  مخاطرھي ال
 في السوق. المرابحة

 
  السوقیة الناتجة عن عملیات  المرابحةلألدوات المالیة نتیجة للتغیرات بأسعار  المرابحةسعر  مخاطرتنشأ

 بنوك.اإلقتراض أو اإلیداع في ال
  المتقلبـة والثابتـة خالل  المرابحةتتم إدارة المخاطر عـن طریق المحافظـة علـى الجمـع مـا بین أرصـدة أسـعار

 السنـة المالیـة بطریقة مالئمة.
  یتقاضاھا التي  المرابحةللتغیر في أسعار  األعضاءوحقوق  العجزأو  الفائضیوضح الجدول التالي حساسیة

 لدى البنوك:على ودائعھ  الصندوق
 

    التغیر في الفائدة    2019كانون األول  31كما في 
  )العجز( الفائض األثر على

  وحقوق األعضاء 
    دینار أردني       %    

  7,000±     0.5    ودائع لدى البنك
  
  
  

  مخاطر السعر األخرى   .ج 
  

 ة مالیة بسبب التغیرات في أسعار ھي المخاطر الناتجة عن تذبذب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة ألدا
ستثناء تلك الناتجة عن مخاطر سعر الفائدة أو مخاطر سعر الصرف) سواء تسبب في ھذه التغیرات إالسوق (ب

عوامل خاصة باألداة المالیة الفردیة أو الجھة التي أصدرتھا، أو عوامل تؤثر على جمیع األدوات المالیة المشابھة 
 المتداولة في السوق.

 مخاطر السعر األخرى لألدوات المالیة نتیجة اإلستثمارات في أدوات حقوق الملكیة. تنشأ 
 

  

 

  مخاطر االئتمان  .د 
  

 .ھي المخاطر الناتجة عن الخسارة المالیة من عدم قدرة طرف أداة المالیة من القیام بتنفیذ إلتزاماتھ 
 مع ھذه الجھات خالل السنة. نتظام للجھات المدینة وحجم المعامالتإئتمان بیتم مراقبة معدالت اإل 
 قتصادیة للجھة المدینة.ئتمان بصورة مستمرة من ناحیة األوضاع والظروف اإلیتم تقییم اإل 
 ئتمان, تمثل القیم التي تظھر بھا الموجودات المالیة في القوائـم المالیة الحد األقصى من نسب التعرض لمخاطر اإل

 تم الحصول علیھا.عتبار قیمة أي ضمانات بدون األخذ بعین اإل
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 مخاطر السیولة  .ه 

  

 .ھي مخاطر عدم القدرة على سداد اإللتزامات المالیة التي تمت تسویتھا من خالل تسلیم نقد أو موجود مالي آخر 
  ستحقاق الموجودات إتتم إدارة مخاطر السیولة عن طریق الرقابة على التدفقات النقدیة ومقارنتھا مع تواریخ

 والمطلوبات المالیة.
 
 

  كانون أول: 31ستحقاق الموجودات والمطلوبات المالیة كما في إیوضح الجدول التالي تواریخ 
  

  
  
  
  
  

  سنة فأكثرأقل من سنة  سنة فأكثرأقل من سنةالوصف 

دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني الموجودات المالية: 

                       -1,734,376                       -938,867نقد ونقد معادل

                       -                      -1,000,000                     -وديعة لدى البنك

                       -19,780                       -24,675أرصدة مدينة أخرى
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

38,428                      -                       -                     -الدخل الشامل اآلخر
             38,428       1,754,156        1,000,000         963,542المجموع 

المطلوبات المالية: 

                       -              6,143                       -             1,435ذمم دائنة

                       -          495,642                       -         536,102تعويضات مستحقة الدفع
                       -          501,785                       -         537,537المجموع 

20192018

  
  

 
  لألدوات المالیة القیمة العادلة .15

  

  تقوم المنشأة بتصنیف طرق قیاس القیمة العادلة باستخدام التسلسل الھرمي للقیمة العادلة الذي یعكس أھمیة المدخالت
 المستخدمة في عمل طرق القیاس. وفیما یلي التسلسل الھرمي للقیمة العادلة لألدوات المالیة التي تم تقییمھا:

 ) ر معّدلة) في أسواق نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة.): أسعار معلنة (غی1المستوى 
 ) والقابلة للمالحظة للموجود أو المطلوب، إما 1): مدخالت غیر األسعار المعلنة ضمن المستوى (2المستوى (

 بشكل مباشر (مثل األسعار) أو بشكل غیر مباشر (مثل المشتق من األسعار).
 ) لتي لیست على أساس معلومات السوق القابلة للمالحظة.): مدخالت للموجود أو المطلوب ا3المستوى 

 

  المستویات    2019كانون األول  31
  المجموع    3    2    1    الموجودات المالیة

  دینار أردني    دینار أردني    دینار أردني    دینار أردني    
ة    ة العادل ة بالقیم ودات مالی موج

  الدخل الشامل اآلخر من خالل
   

-  
    

-  
    

-  
    

-  

  


