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مجلس اإلدارة-1

الرئیس

الدكتور درید محاسنةغرغور للمالحة       شركة 

نائب الرئیس

كابتن وحید أبو عجمیةشركة األرز للوكاالت البحریة        
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-باسفیك انترناشونال الینز شركة 
السید عصام السقاالشركھ االوروبیھ لخدمات الشحن

ینمنتسبالممثلین لفئة الاعضاء مجلس االدارة // 

یوسف السرحانالكابتن للتعلیم والتدریب البحريالعقبةمركز 
ھندس حسام الزغلمالالدلفین للمعاینات البحریةالشركة 
الكابتن سیف نفیعات فینیقیا لخدمات النقل البحري شركة 

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

االمین العام 
الكابتن محمد الدالبیح

مدققو الحسابات
المعتمدونالمدققون-شركة التالوي والخطیب وشریكھم السادة 
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كلمة النقیب-2

السادة أعضاء الھیئة العامة المحترمین

وبعد،تحیة واحترام 

حیث تعذر عقد اجتماع العام الماضي بسبب الموقرةدورة لنقابتكم لھذه الاالولبدایة وقبل بدء اجتماعنا 

جانحة كورونا.

Α�ϡΩϘΗΑΎϘϧ�ΓέΩ·�α ϠΟϣ�˯Ύο ϋ�ϡγΈΑϭ�ϲϣγΈ�ϡѧϛϟ�ϝѧϳί Οϟ�έϛѧηϟΎΑ�ϪΟϭΗϭ�ϡϛΑ�ΏϳΣέΗϟΎΑ�ϥΩέϷ�ΔΣϼϣ�Δ

، 2020للعام وبالنسبة العام السابق.على مشاركتكم في ھذا اإلجتماع ولما بذلتموه من دعم على مدار 

ز بعضاً من أھم األنشطة التي عملنا على دعمھا وتحقیقھا خالل العام:وجأود أن أ

:النشاط اإلداري والمالي-1

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

في  والمشاركة الفاعلھالیات الفعوالدورات وجمیعالصعید المحلي تابعنا الندوات والعالمي ففي

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

منعت بموجبھا والتيكانت تمر بھا البلد التيوبعدھا توقفت الدورات بسبب الظروف الصعبة 

التقنیة االلكترونیة.بواسطة كما تمت المشاركھ بكافة اجتماعات عقد الندوات الجماعیة.

ھات ذات العالقة ومن أھمھا جالنقابة مع الاتعالق وطیدوقد حرصت الھیئة اإلداریة على ت-1

سلطة منطقة العقبة اإلقتصادیة وشركة تطویر العقبة ومیناء الحاویات والھیئة البحریة

الموانئ.وشركة العقبة ألدارة وتشغیل 

التصاریح بالتعاون مع الھیىة البحریة للحفاظ اروإصدتابعت النقابة جمیع تفاصیل االزمة -2

على عدم اغالق میناء العقبة.واإلبقاءعلى سیر العمل 

قامت النقابة بالتبرع بالمواد المعقمة للھیىة البحریة لعدم تعطل اللجان والمحافظة على -3

سالمتھم.

یة بمبلغ ماىة قامت النقابة بالمساھمة في التبرع لصندوق ھمة وطن باسم الشركات المالح-4

الھیىة العامة جمیعا.أعضاءدینار بعد ان تم اخذ ىموافقت ألف

عنیومیا وابالغ األعضاءللمتابعة الیومیة للحركة في المیناء أزماتشكلت النقابة خلیة -5

في المیناءالوضع 
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في  وتواجدناالبحري،التي تھم قطاع النقل الدراسات العلمیةأشرفنا وشاركنا بالعدید من لقد -6

جمیع اللجان واإلجتماعات ذات العالقة. 

جدیدة دراسة تعرفھ باختصاصھ وتمتم عقد اجتماعات مكثفة مع أعضاء الھیئھ العامة كل -7

أعطائھا الصفة وجاري العمل على وتشمل جمیع نشاطاتھحق الوكیل البحري تحفظ

لنقل.التشریعیة حیث تم االجتماع مع كل من وزیر الصناعة والتجارة ووزیر ا

من وأعضاء النقابةدائرة الجماركالواحدة معالنافذة الوطنیةشاركنا في اجتماعات تفعیل -8

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

من اجتماع داخل النقابة لھذا المزضوع.

ھا تحدیث قاعة االجتماعات للتناسب مع الدور الملقى علیتم -9

تم اعتماد النقابة رسمیا من منظمة فونازبا الصدار شھادات فونازبا لمعیار الجودة -10

وكذلك الدورات التدریبیة باشراف الفونازبا.

دورات تدریبیة تھم القطاع البحريتم التنسیق مع المركز الكندى اللوجستي العطاء -11

وبالتعاون مع السفارة الكندیة.

�Ύϧϟί�ΔΣϠѧλ ماف: الماليأما بخصوص الموقف  ϣ�ϡΩѧΧΗ�ϲѧΗϟ�ΕΎѧϳϟΎόϔϟΎΑ�ΎϧϣϫΎѧγϭ�ΩϳΟ�ϲϟΎϣ�ϊ ο ϭΑ�ϊ ΗϣΗϧ

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

لجنة اإلستثمار تقوم ال زالتحیث تم افتتاح غرفة باالمبنى الجدید باسم النقابة.مرضى السرطانعالج 

ث عن فرص استثماریة مناسبة وبما یتوافق مع عقد تأسیس النقابة ومجاالت اإلستثمار المتاحة.بالبح

النشاط التدریبي -2

�ϡΗѧϳ�ϑفي قاعة التدریب بالنقابة2020توقف النشاط التدریبى خالل عام  ϭѧγϭ�Ύѧϧϭέϭϛϟ�ΏΑѧγΑΓΩΎѧϋ·

الصحي.وبعد االستقرارخالل ھذا العام وتكثیف الدورات

ϭ�ϱέϛѧη�ι ختامأو ϟΎѧΧΑ�ϡΩϘΗ�ˬϥϳϠϣΎόϟ�έΩΎϛϭ�ϡΎόϟ�ϥϳϣϷϭ�ΔΑΎϘϧϟ�α ϠΟϣ�˯Ύο ϋ�ϲϼϣί �ϥϋ�ΔΑΎϳϧϟΎΑ

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

Ωϭ�ΔϳέΣΑϟ�ΕΎϣΩΧϠϟ�ΔΑϘόϟ�˯Ύϧϳϣ�ϙέΎѧϣΟϟ�Γέѧوشركةوشركة العقبة ألدارة وتشغیل الموانئالحاویات 

�ϥѧϣ�ΎѧϬϬΟϭϳ�Ύѧϣ�ϝϳϟΫѧΗϭ�ϱέѧΣΑϟ�ϝѧϘϧϟ�Δѧϣϭυϧϣ�ϡϋΩѧΑ�ϝΎѧ˴όϓ�ϝϛѧηΑ�ϡϬΗϣϫΎѧγϣϟ�ΔѧΑϘόϟϭ�ϥΎϣϋ�ϲϓ�ΔϣΎόϟ

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

ن نحقق أھدافنا أعنزجظاتكم البنَاءة ودعمكم المستمر وتعاونكم الذي بدونھ نعشاكرین لكم جمیعاً مالح

لخدمة قطاع النقل البحري بشكل خاص وقطاع النقل بشكل عام.

الغالي تحت ظل القیادة الھاشمیةأدام هللا وطننا

دكتور درید محاسنة ال/النقیب
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2020عام نشاط النقابة خالل -3

شؤون إداریة وتنظیمیة: 

.عضاءاألالخاصة باراتاالستفسوإرسال التقاریر الیومیة بالنقابة استمرت-1

�ΓΩѧϳέΟϟ�ϲѧϓ اΩѧόΑ�ϫέѧηϧالتقاریر اإلحصائیة واألنظمة والقوانین المختلفةإرسال ب استمرتكما   - 2
النقابة. عضاءإلى كافة السادة أ)الرسمیة

Α�ϪϘϠόΗϣϟ˯Ύѧοخبارالتقاریر واألب عضاءدة األابتزوید السالنقابةاستمرتو-3 ϋϷϭ�ΕΎϛέѧηϟΎ�ϥѧϋ
.ھم اإللكترونیةقعاموطریق 

لبحث عضاء في قاعة االجتماعاتألامع السادةعلى عقد اللقاءاتالنقابةواظبت-4
وأعمالھم. عضاءباأل العالقةذات والعامةالخاصةالمھنیةالمشاكل 

5-�ΕΎѧϋΎϣΗΟϻ�ΩϘϋ�ϲϓ�ΔΑΎϘϧϟ�ΕέϣΗγ�ΕΎѧϳϭΎΣϟ�ΔѧϧΟϟ�ϊ ѧϣϭ�ΎѧϬΗέέϗ�ΔѧόΑΎΗϣϭ·ΎѧϣϳϠόΗϟ�έΩѧλ�Ε
.البحري مصلحة الوكیلل سینات على التعرفة خدمةوالتح

عضویة النقابة: اط نش

�ΝϭέΧ�ΔϛέηΓέϭρѧγϻϡΩѧόϟϪѧγέΎϣϣϟ.�ϡΎѧϣυϧ�ϡѧΗϭ�Δѧϳρϔϧϟ�ΕΎѧϔϠΧϣϟ�ΔѧΟϟΎόϣϟ�ΔѧϳΟΫϭϣϧϟ�Δϛέѧηϟتم
ϯأصبحكعضو منتسب وعلیھ Ωѧϟ�Δѧλ Χέϣϟϭ�ΔѧϠϣΎόϟ�ΕΎϛέѧηϟ�ΩΩѧϋ�ΔѧΑΎϘϧϟ�ϪѧϋϭϣΟϣ�Ύѧϣ)75�Δϛέѧη��

.مالحیة

έΧϭѧΑϟ�ϡϭΩѧϗ�ϊ ا"رئیسیا" دورالء المالحة البحریة یلعبون اإلشارة إلى أن وكردوتج ϳΟηΗϭ�ΞϳϭέΗ�ϲϓ
ا" بارزا"دوریضا"وللوكالء أالوحید.عبر مینائنا الوطني للمملكة الخارجیة لمیناء العقبة وخدمة التجارة

كلبمسارات النقل العالمیة ومن خالل اتصاالتھم مع العالم الخارجي ومعرفتھمحركة التجارة في تسھیل
�ϝϳϬѧγΗΑ�ϖϠόΗϳ�Ύϣϑ ϳϟΎѧϛΗ�ν ϳѧϔΧΗϭ�ϊ Ύѧο Αϟ�ΏΎϳѧγϧ�ΔѧϳϠϣϋΎϬϧΣѧη.ѧγϳέϟ�έϭΩѧϟ�ϥѧϋ�ϼѧο ϓ�ϝѧϳϛϭϠϟ�ϲ

ضافة باإل ،"نـاقال " أوامـصدرا" أو مسـتوردھذا الغیر كان حقوق الغیر سواء المالحي المتمثل في حفظ 
العالقة.ذات لمؤسسات المصرفیةابالحفاظ على مصلحة وحقوق البحري لدور الوكیل 

ϭ�Δϳϭѧο ϋ�ΏΎѧΑ�ϥΎѧϓ�ϯ έѧΧ�ΔѧϳΣΎϧ�ϥϣ�ΔѧΑΎϘϧϟ�ϰϘΑϳѧγѧΣϭΗϔϣ ً �Δϛέѧη�ϱ�ϡΎѧϣ�Δѧϓ�ϥϣѧοا �ϊ ѧϘΗ�Δѧγγ΅ϣ�ϭ
Ϸ�Δѧѧλ Χέϣϟ�Δρѧѧηϧ�ϝѧѧΑϗ�ϥѧѧϣΔѧѧϳϬϟΔѧѧΑϘόϟ���ΔѧѧϳέΣΑϟΩϭѧѧΗΔѧѧγέΎϣϣΎѧѧϬΗϧϬϣ�ΏѧѧϠρΑ�ϡΩѧѧϘΗϟ�ϊ ϳρΗѧѧγΗ�Ι ѧѧϳΣ

و  ،البحریة الھیئة وذلك بالتنسیق مع ظام األساسي لثامنة من النلنقابة وفقاُ للمادتین السابعة واعضویة ل
έϳϏ�ϥΎѧϛ�Ϋ·�Ύϣϳϓ�ΏΎγΗϧ�ΏϠρ�ϱϝϣϛΗѧγϣ�Δϳϭѧοبأ ال ینظرالدارةمجلس إمن المعلوم ان όϟ�ρϭέѧηϟ ،

�ϥϣ�ϩΫΎΧΗ�ρΑϭѧοϷ�ϖѧϓϭ�ϥϳϧϭѧϘϟϭ�Δѧϣυϧیمكن قصى ماأاتخاذعلى النقابة حرصمن منطلقوذلك
�ϱέΣΑϟ�ϝϳϛϭϠϟ�ιجیدةللحفاظ على السمعة ال، النافذة  ΎΧ�ϝϛηΑϭϑ Ύѧϳρ�ΔϓΎϛϟωΎѧρϗ�ϝѧϘϧϟϥΩέϷ�ϲѧϓ

.بشكل عام
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دارةمجلس اإلانجازات-4

التشوھات فیھا بھدف إقرارھا بشكل قانوني من الجھات البحري وتصحیحلوكیل اتعرفة تحدیث-1
.المختصةالحكومیة 

والوصف الوظیفي.والھیكل التنظیميللنقابة  الموارد البشریةنظام من وضع االنتھاء-2

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

4-ϡѧѧΗ�ΩѧѧϘϋϥѧѧϣ�έѧѧΛϛ�ωΎѧѧϣΗΟϊ ѧѧϣ�έϳΩѧѧϣέϭѧѧοΣΑϭ�ϙέΎѧѧϣΟϟ�ϥѧѧϣ�˯ΎѧѧοϋΓέΩϻ�α ѧѧϠΟϣ�έϭѧѧϣ�ΔѧѧόΑΎΗϣϟ
�ΔѧϳϛέϣΟϟ�ΕΎϣέϐϟ�ϝϛΎηϣϭϟ�ΕΎѧϣέϐϟΎΑ�ϪѧΑϟΎρϣϟ�ϡΩѧϋ�ϰѧϠϋ�ϕΎѧϔΗϻ�ϪѧΑΟϭϣΑ�ϡѧΗ�ϱΫѧϟϭم�ϰѧϠϋ�ΔѧΑΗέΗ

.%1والتي تم تحدیدھا الوكالء لحین إقرار نسبة التسامح

.وزارة النقللجنھ تسھیل التجارة فيوورشاجتماعات  فيالمشاركة -4

�ΓέΩϻ�ΔΑϘόϟ�Δϛέη�ΓέΩ�αال زالت النقابة-5 ϠΟϣ�ϲϓ�ΔϠΛϣϣΎѧϣϣ�˯ϰϧϭѧϣϟ�ϝϳϐηΗϭϳ�ϝѧΣ�ϲѧϓ�ϡϫΎѧγ
.القراروتوصیل صوت النقابة لصانع االشكاالت 

العمل.لتنسیق وغرف التجارةعقدت النقابة اجتماعات متنوعة مع النقابات العاملة -6

7-Ι ѧѧΣΑΗ�έΎϣΛΗѧѧγϻ�ΔѧѧϧΟϟ�Εѧѧϟί�ϻέ�ϥѧѧϋΔѧѧΑΎϘϧϠϟ�ϝϘΗѧѧγϣ�ϰѧѧϧΑϣ�ϭ�ν�ϡΎѧѧυϧϟ�ϊ ѧѧϣ�ν έΎѧѧόΗϳ�ϻ�ΎѧѧϣΑϭ
االستثماربشأناالساسي 
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قائمة باسماء اعضاء النقابة وممثلیھا

ممثل الشركةاسم الشركةالرقم 

الدكتور درید محاسنة للمالحة  شركة غرغور1

الكابتن وحید ابو عجمیةشركة االرز للوكاالت البحریھ2

السید زید الكاللدةؤسسة فیالدلفیا للوكاالت المالحیةم 3

السید مشھور الجازيشركة الجازي للمالحة والتخلیص4

السید عصام السقاالشركة االوروبیة لخدمات الشحن5

السید عماد سكاكیني االردن-شركة باسفك انترناشونال الینز 6

سام الزغل السید حشركة الدلفین للمعاینات البحریھ 7

السید سیف االنفیعاتشركة فینیقیا لخدمات النقل البحري8

یوسف السرحانالكابتن مركز العقبھ للتعلیم والتدریب البحري9

عطیةالسید ابراھیم شركة الخلیجان للوكاالت البحریة10

مؤنس المراشدة السید والنقل والتخلیصشركة الحریة للمالحة 11

السید محمد عبد الھاديللمالحة والتجارة الدولیةشركة بترا 12

السید مروان غیثالشركة الوطنیة للخدمات المالحیة13

خالد قطینةالسید شركة امواج الحریر للوكاالت والنقل البحري 14

السید نادیا شاھینوكالة البحر االحمر للمالحة15

السید ردین قعوارشركة امین قعوار واوالده16

السید نبیل الخطیبشركة مالترانس للوكاالت المالحیة17

السید مأمون طوقانالشركة العربیة للنقل وتخلیص البضائع18

السید عصام منعم بصلشركة تلستار للوكاالت البحریة19

السید طارق الدجانيشركة الخطوط البحریة الوطنیة االردنیة20
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ید ابو حسانالسید ولشركة الشرق للمالحة21

السید سمیر السایحالشركة العالمیة لخدمات الحاویات22

السید غصوب قعوارشركة العقبة للمالحة23

السید عارف الحالقشركة المشرق للمالحة والترانزیت24

  علي نعبد الرحمالسید وكاالت المحیط البحریة25

الكابتن جورج دحدلوكالة دحدل للمالحة26

السید عدنان العبادلھالجسر العربي للمالحةشركة27

السید صالح البیطارشركة رم للمالحة والنقل الدولي28

السید حسام طافششركة السندباد للمالحة والشحن29

السید بسام الزبنالشركة العالمیة المثلى لخدمات الشحن30

يالسید ندیم الناعورشركة عمون لخدمات النقل والمالحة31

السید مخلد المناصیرشركة االردنیة المتحدة للمالحة32

الدكتور ھاني الطروانھشركة المجموعة االردنیة للوكاالت البحریة33

السید عیسى عالءشركة السالم للوكاالت البحریة34

السیدة رانیھ ولید قعوارشركة البحر االبیض المتوسط للمالحة35

السید اغستین سمندر دولي (االردن)شركة العمل للنقل ال36

السید نور أبو سعدشركة الرمز للوكاالت البحریة 37

السید حسام قطانشركة الشرق االوسط لخدمات الحاویات38

السید جورج نینوشركة كریم للمالحة والتخلیص39

السید راكان ماضي شركة میرسك االردن40

وكاالت المالحیةالشركة االردنیة الكونیة لل41
المھندس عبد الكریم 

المناصیر

السید مھند البطاینةشركة شرف للوكاالت المالحیة 42

السید ریمون سلیمانشركة البحریة للخدمات المالحیة43

السید یحي فاعورشركة السھم السریع للوكاالت البحریة والشحن44



9

ي بشناقالسید رجائشركة االبتكار للوكاالت البحریة45

السید وائل بقعونيشركة العال للخدمات المالحیة46

السید عماد شحروريشركة البحار السبعة للخدمات اللوجستیة47

السیده بیسان الشریف شركة امیر البحار للخدمات البحریة48

المھندس بسام الجازيالشركة االوروبیة المتوسطیة للمالحة49

السید محمود الخالیلھالنقل والمالحةشركة جدارا لخدمات 50

السید فادي توفیق دوعرشركة البحر المیت للمالحة والشحن البحري51

السید حسني البناشركة الشویكیني للوكاالت البحریة52

السید بشیر الزقشركة محور المشرق للخدمات اللوجستیة53

حصريالسید رامزي الشركة الكریم للوكاالت البحریة54

السید یاسر خوريشركة خدمات دیاموند للمالحة / االردن55

شركة صقر العقبة للوكاالت البحریة56
السید علي خلیل 

الھصیص

السید رجا خوري الشركھ المتحده للتجاره والمالحھ 57

السید أنور احمد طاھر شركة التاج اللوجستیھ لخدمات الشحن58

السید رامي النبر الحھ شركة كونھ وناجل للم59

ك.دیرك وجنن شركة میناء العقبة للخدمات البحریة60

رفیق العطيالسید لوید (األردن)-ھاباغشركة  61

یف السید غسان رفیق ناالشركھ االسكندنافیھ للوكاالت المالحیھ62

السید احمد عمران شركة الطرق الذھبیة لخدمات الشحن 63

السید محمد مصطفى ـــان للوكاالت البحریة شركة ریـــــ64

السید سعد أرناؤوطشركة سي ام ایھ سي جي ام 65

ربان محمد الشحاداتالالشركة العربیة الدارة السفن66

المھندس محمد حمادشركة الخلیج للتعقیم ومكافحة االفات67

ادالدكتور مصطفى مساالكادیمیة االردنیة للدراسات البحریة68
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السید طارق ابو یاغيشركة ارامكس االردن69

السید منیر جورجشركة النسر للتخلیص والنقل البري70

السید محمد شعبانشركة كوسكو شبنج الین71

السید نضال الدویكشركة میناء الصخور االردنیھ اللوجستیھ72

یلةالسید محمود الخالشركة تدمر للوكاالت البحریة والخدمات 73

السید خالد جمیلالشركة النموذجیة لمعالجة المخلفات النفطیة47

السید زید ابو حمورالعقبة-مؤسسة الطاقة البحریة للخدمات المالحیة 57

2020نشاط المالحي خالل عام /ال-6

ؕو  �² Âʙ ż̒�ŗʲőœŞÂ�ŗʠॻ̡ ʸƃ¦�ŗॻŪœॻɹ ƃ¦�» Âʙʢƃ¦�ʥƆ�ʤŹʙƃœȁ�ʗɦ ʯɹ ʸƃ¦�œƈÂ°ʦ�¿œŵ�¾ƚŤ2020�ƊřœŶॺřÂ

�Ȇƀ́ƃ¦�ƏƄŵÂ�¿œŵ�ȆȜɻ Ǻ�ƑʸƃœŶƃ¦�®œʁ ʯſƙ¦�ƏƄŵ�ŗǻ®œʁ ʯſƙ¦�ȏʙʲॺƃ¦األردن  في´ œŤ�ȆȜɻ Ǻ�ʗƀżا�ʕ ŶŽř°

Ɔ�ŗॺɹ ƈŗॺɹ ŕ́�ŗॺɿŶƃ¦�©œȂÂœš�  œ́̒Ɔ�ŗƃÂœ́%7.4ŗƃÂœ́Ɔ�ʤř�ʖ š̒ 857،281 § �ŗƈ°œƀƆ�ŗʭżœȜƆ�¨ʗšÂ

798,160�¿œŵ�¾ƚŤ�ŗʭżœȜƆ�̈ ʗšÂ2019

ɽʟ�¸ œŽř°¢�¢ʙʟ�» œɦƃ¦�ʔ ʶ ƃ¦�Ŵőœ̫ Ǻ�ŗƃÂœ́yƃ�ŗॻƃœyŞƙ¦�ŗॺɹ ƃ́¦�ƏƄŵ�ʃ ॻʕ ŶŽř°¦�ʖ š̒�̈ ʗy Ūƕ¦�ŗƃÂœ́Ɔ

43%�ʤ̡ Žƃ¦Â14%�ʕ Ȃʙʮؒ ƃ¦�œƌʸƋ¢�ŗřÂœŽʯƆ�ʔ ʴ ŕ́�Ŵőœ̫ ॺƃ¦�ƑſœȁÂ7%�² œřʦʮƃ¦Â5%�ʕ ʷ Žr ƈ¦�œý ŕ̒��

ŗॺɹ ŕ́�©œŽŪʦŽƃ¦�ʙƒʗʁ ř�ŗƃÂœ́Ɔ)3(%��§ʦʮ̡ ƃ¦Â5(%.

ʔ ʶ ƃ¦�Ŵőœ̫ Ǻ�ŗƃÂœ́Ɔ�ʤɦ š�Ƒż�ȋʦʲƄƆ�µ œŽr ƈ¦�¢ʙʟőœɹƃ¦ل ��ŗॺɹ ŕ́22(%�®¦ʙ ʯ̒Ū ¦�µ œŽr ƈƙ�ʣƃ̄�®ʦŶȂÂ��

��ŗॺɹ ŕ́�¾œɹʸƃ¦�ƑŶॻʮʠƃ¦�±œźƃ¦42(%��¿œrƃ¦�ȊŽ́ƃ¦Â23(%��ŗॺɹ ŕ́�ʥȂʚ ʮ́ƃ¦Â37(%�ʞ ƆœšÂ

��ʣȂ°ʦŽŪʦŽƃ¦12(%�ŗॺɹ ŕ́�œॻƈʦƆƙ¦Â�ŗƃÂœ́Ɔ�ʕ ŶŽř°¦�œý ŕ̒10%.

�ŗॺɹ ŕ́�ƑŬ ¦ʦʸƃ¦�ŗƃÂœ́Ɔ�ʤɦ š�Ƒż�ȋʦʲƄƆ�̧ œŽř°¦�¢ʙʟ�ʣƃʘؕ Â52%�©œŞʙšʗy ƃ¦�ʕ ʢżœšÂ�ʤɦ š�ʛ Žƈ�ƏƄŵ

��ŗƆœŶƃ¦�Ŵőœ̫ ॺƃ¦�ʕ ʷ Žr ƈ¦�œý ŕ̒�ŗƃÂœ́yƃ¦34(%
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واعداد كل موانيء العقبةفي  2020والجدول التالي یبین حجم مناولة البضائع التي تم مناولتھا خالل 
:موانئ العقبةأمتالسفن التى 

نسبة الفرق 2020 2019 نوع البضائع

میناء العقبة الجدید

-5% 2,666,311 2,806,722 الحبوب

14% 322,052 281,568 فحم

-34% 1,525,928 2,316,450 البضائع المختلفة 

0% 116,347 116,793 الدحرجة (سیارات)

52% 1,235,976 810,779 المواشي (رأس)

طن–میناء الفوسفات 

-3% 4,515,801 4,637,516 الفوسفات

طن–المیناء الصناعي 

7% 820,950 768,326 الكبریت

5% 1,974,355 1,872,556 البوتاس

43% 942,681 659,616 األسمدة

10% 232,406 210,849 أمونیا

-12% 1,144,062 1,303,763 حامض الفوسفوریك

6% 5,114,454 4,815,110 طن-مجموع البضائع 

�¼ʙŽƃ¦�ŗॺɹ ƈ 2020 2019 ʥŽɹ ƃ¦�®ʗŵ�Ȇ Ů̒ œŽř

-8% 279 303 ¼ŕr ƅ§�ʖ ʸ ƅ§

11% 214 192 Ȉœŕʁ ƅ§�ʖ ʸ ƅ§

-21% 79 100 �řſƆɦʵ ƅ̋§�Ŷœŕ́ ॼƅ§

8% 328 305 �řŠʛţʙƅ§

38% 44 32 �ȐʛŦ£

-6% 325 347 ª ŕȄÃŕɹ ƅ§

-60% 300 748 �řॼʁŸƅ§�ʧſŬ-ŶॼȄʨƊ

-84% 11 70 řॽţŕॽʁ ƅ§�ʧſʁ ƅ§

-25% 1,580 2,097 ¸ʦʸɦ ʸƃ¦

نسبة الفرق 2020 2019 نوع البضائع

طن–رصیف النفط 

-23% 1,904,843 2,463,122 النفط الخام

-3% 936,598 967,865 دیزل
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-37% 845,284 1,350,823 بنزین

-7% 66,828 71,690 أخرى

-23% 3,753,553 4,853,500 طن-مجموع البضائع 

طن–رصیف الغاز النفطي المسال 

-3% 425,148 439,039 الغاز النفطي المسال

طن–رصیف الغاز الطبیعي المسال 

-42% 726,854 1,255,869 الغاز الطبیعي المسال

نسبة الفرق 2020 2019 نوع البضائع

وحدة مكافئة-الحاویاتمیناء 

11% 117,856 105,962 الحاویات المصدرة (الممتلئة)

8% 422,972 392,164 الحاویات المصدرة

7% 434,309 405,996 الحاویات المستوردة

7.4% 857,281 798,160 مجموع الحاویات

الركابمیناء 

-74%
66,752 252,259 نویبع-المسافرین بحراً 

السیاحیة السفنرصیف 

-94% 10,936 188,322 سیاحیةسفن-المسافرین بحراً 
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ف النقابة كش والصادر في جمیع الموانيءفي العقبة حسبالوارد-7

�ΕѧѧϐϠΑ�ΕΩέϭѧѧϟ�ϲϟΎѧѧϣΟ�ΕέΩΎѧѧλ ϟϭ�˯ΎѧѧοϋϷ�ΕΎϛέѧѧηϟ�ϝϼѧѧΧ�ϥѧѧϣ�ΔѧѧΣϼϣϟ�ΔѧѧΑΎϘϧ�ΎѧѧϬόϣ�ΕѧѧϠϣΎόΗ�ϲѧѧΗϟ
  بالنقابة 

طن19.281.986المجموع لیبلغ8.915.560والصادر طن10.365.526الوارد 
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8-ϢϮѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϘϟ�ήѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳήϘΗϭ�ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϴϟΎϤϟ�ϞϘΘѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧδϤϟ�ΕΎΑΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧδΤϟ�ϖϗΪѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣ
2019كانون األول 31للسنة المالیة المنتھیة في 
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نقابة مالحة األردن 
المملكة األردنیة الھاشمیة–عمان 

البیانات المالیة9-
2020كانون األول  31في  للسنة المنتھیة

مع تقریر مدقق الحسابات المستقل
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نقابة مالحة األردن 

المملكة األردنیة الھاشمیة–عمان 

الصفحةالمحتویات

2-1یةتقریر مدقق الحسابات المستقل حول البیانات المال

3بیان المركز المالي 

4بیان الدخل الشامل

5بیان التدفقات النقدیة

16-6إیضاحات حول البیانات المالیة 



1



2



3

نقابة مالحة األردن 
المملكة األردنیة الھاشمیة–عمان 

بیان المركز المالي

ألول كانون ا 31كما في 
20202019إیضاح

دیناردینار

الموجودات

49٬736  484,362النقد وما في حكمھ
1٬078٬939  51,017,034ودائع لدى البنوك

44,92958,945مدینون
61,0802,317أرصدة مدینة اخرى

1,147,4051,189,937مجموع الموجودات المتداولة

7528,713537,694ممتلكات ومعدات 

528,713537,694مجموع الموجودات غیر المتداولة
1,676,1181,727,631مجموع الموجودات

والوفر المتراكمالمطلوبات 
المتداولةالمطلوبات

11,742-دائنون
17٬625  843,676نة اخرى ارصدة دائ

367٬29  43,676مجموع المطلوبات المتداولة
367٬29  43,676مجموع المطلوبات

الوفر المتراكم

٬1 91,598,264الوفر المدور 657٬095
41٬169 34,178الوفر للسنة

1٬698٬264 1,632,442الوفر المتراكممجموع 
1,676,1181,727,631والوفر المتراكممجموع المطلوبات 

تعتبر اإلیضاحات المرفقة جزءاً من ھذه البیانات المالیة وتقرأ معھا.

المدیر الماليأمین السر
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نقابة مالحة األردن 
المملكة األردنیة الھاشمیة–عمان 

الشامل بیان الدخل

كانون األول 31للسنة المنتھیة في 
20202019إیضاح

دیناردینار

059٬232 10214,759اإلیرادات
36٬809 38,094فوائد دائنة

(227٬699)(218,675)11والعمومیةداریة اإلاریف مصال

41٬169  34,178وفر السنة

تعتبر اإلیضاحات المرفقة جزءاً من ھذه البیانات المالیة وتقرأ معھا.

المدیر الماليأمین السر
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نقابة مالحة األردن 
المملكة األردنیة الھاشمیة–عمان 

بیان التدفقات النقدیة

كانون األول 31للسنة المنتھیة في 
20202019إیضاح

دیناردینار
التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة:

41٬169  34,178وفر السنة

التعدیالت:

19٬252  717,957استھالكات
-(100,000)9تبرعات صندوق ھمة وطن

421٬60 (47,865)الربح التشغیلي قبل التغیر في بنود رأس المال العامل

(3,666)14,016مدینون
(164)1,237ینة اخرى ارصدة مد

3,362(11,742)دائنون
899٬3 26,051ارصدة دائنة اخرى 

63,852(18,303)األنشطة التشغیلیةمن  (المستخدم في)النقدصافي 

التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة

(36٬809) 61,905ودائع لدى البنوك
(5,070)(8,976)7المدفوع على شراء ممتلكات ومعدات

(41٬879) 52,929األنشطة االستثماریة)المستخدم في( من صافي النقد

21٬973 434,626خالل السنةوما في حكمھفي النقد التغیرصافي 
27٬763  49,736في بدایة السنة وما في حكمھالنقد

49٬736 484,362في نھایة السنةوما في حكمھالنقد 

تعتبر اإلیضاحات المرفقة جزءاً من ھذه البیانات المالیة وتقرأ معھا.



نقابة مالحة األردن 
المملكة األردنیة الھاشمیة–عمان 

2020كانون األول 31للسنة المنتھیة في إیضاحات حول البیانات المالیة

6

تأسیس وغایات النقابة)1
ة ومن ثم تأسست نقابة وكالء المالحة البحری1978تشرین األول 11لجنة وكالء المالحة بتاریخ  تأسست-أ

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

تتضمن غایات النقابة ما یلي:-ب

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

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

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

المھنیة ألعضاء النقابة وإنشاء معاھد متخصصة واإلشراف على  تنظیم الندوات التثقیفیة لألعضاء والمستخدمین لدیھم.
العمل على تحقیق التضامن بین أعضاء النقابة وتنمیة روح التعاون فیما بینھم.-
ً أمام كافة الدوائر والسلطات والھیئات العنایة بالمصالح ال- مشتركة ألعضاء النقابة والدفاع عن حقوق النقابة واألعضاء مھنیا

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

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

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

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

والمتطلبات للفترة القادمة 2020المعاییر أو التعدیالت الجدیدة لعام )2
، فإن ما یلي ھو متطلبات ساریة حدیثًا (باستثناء التعدیالت على 2020كانون الثاني 1للتقاریر السنویة التي تبدأ في أو بعد -

.؛ انظر لمالحظة حول تاریخ السریان أدناه16التقاریر المالیة رقم المعیار الدولي إلعداد 

المتطلبات للفترات القادمة: یتضمن ھذا الجدول أحدث التعدیالت على المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ، والتي یجب -
ینایر لعام 1لمبكر للفترات السنویة التي تبدأ في والمتاحة للتطبیق ا2020كانون الثاني 1تقدیمھا للفترة السنویة التي تبدأ بعد 

2019.

المتطلبات الجدیدة والفعالة حالیاً -
المعاییر الجدیدة أو التعدیالت  تاریخ بدء السریان
السیاسات 8ي رقم ) عرض البینات المالیة ومعیار المحاسبة الدول1معیار المحاسبة الدولي رقم (

تعریف -مبادرة اإلفصاح -المحاسبیة والتغییرات في التقدیرات المحاسبیة واألخطاء (تعدیل 
.األھمیة النسبیة)

2020األول من  كانون الثاني 

.تعریف األعمال)-) دمج األعمال (تعدیل 3المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ( 2020األول من  كانون الثاني
.اإلطار المفاھیمي للتقاریر المالیة (مراجع) 2020األول من  كانون الثاني 
.) اعادة تشكیل1المرحلة (–معدل الفائدة وتأثیره على التقاریر المالیة  2020األول من  كانون الثاني 

المالیة رقم تعدیل على المعیار الدولي إلعداد التقاریر-امتیازات اإلیجار ذات الصلة -19كوفید 
)16(.

2020األول من حزیران 

وتفسیرات وتعدیالت جدیدة لم تصبح ساریة المفعول بعد معاییر-

ھناك عدد من المعاییر والتعدیالت على المعاییر والتفسیرات التي أصدرھا مجلس معاییر المحاسبة الدولیة والتي تعتبر ساریة 
التي قررت النقابة عدم اعتمادھا في وقت مبكر.المفعول في الفترات المحاسبیة المستقبلیة

.2022التعدیالت التالیة ساریة المفعول للفترة التي تبدأ في األول من كانون الثاني 
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المعاییر الجدیدة أو التعدیالت  تاریخ بدء السریان
نفیذ العقد.تكلفة ت - ) 37معیار المحاسبة الدولي ( 2022األول من كانون الثاني 

) الممتلكات واآلالت والمعدات: العائدات قبل االستخدام 16معیار المحاسبة الدولي رقم (
المقصود. 2022األول من كانون الثاني 

(المعیار 2020–2018التحسینات السنویة على المعایر الدولیة اإلعداد التقاریر السنویة 
)9) والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (1لتقاریر المالیة رقم (الدولي إلعداد ا

).41) ومعیار المحاسبة الدولي رقم (16والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (
2022األول من كانون الثاني 

2022األول من كانون الثاني  ي. )إلشارة الى اإلطار المفاھیم3المعاییر الدولیة ألعداد التقاریر السنویة رقم (

الھامةالمحاسبیةالسیاسات )3
أثر تطبیق المعاییر  باستثناءإن السیاسات المحاسبیة التالیة المتبعة للسنة متماثلة مع السیاسات التي تم إتباعھا للسنة السابقة 

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

أساس اإلعداد -أ
�˱ΎѧϘΣϻ�Ρϭήѧθϣ�Ϯϫ�ΎϤϛϭ�ΔΑΎϘϨϟ�ΓέΩ�ϞΒϗ�Ϧϣ�ΎϫΩΎϤΘϋ�ϢΗ�ϲΘϟϭ�ΔϴϟΎϤϟ�ήϳέΎϘΘϠϟ�ΔϴϟϭΪϟ�ήϴϳΎόϤϠϟ�ΎϘϓϭ�ΔϴϟΎϤϟ�ΕΎϧΎϴΒϟ�ΩΪϋ·�ϢΗ�ϲѧϓ

السیاسات المحاسبیة.

العملة الوظیفیة وعملة العرض-ب
  .نقابةیتم عرض البیانات المالیة بالدینار األردني وھي العملة الوظیفیة لل

المالیة األدوات-ج
یعترف بالموجودات المالیة والمطلوبات المالیة عندما تصبح النقابة طرفاً في األحكام التعاقدیة لألدوات.

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

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

الموجودات المالیة-د
-�ΔѧϤϴϘϟΎΑ�α ΎѧϘΗ�ΔѧϴϟΎϣ�ϝϮѧλ �ˬΓ́ѧϔτ Ϥϟ�ΔѧϔϠϜϟΎΑ�α ΎѧϘΗ�ΔѧϴϟΎϣ�ϝϮѧλ ��ΎѧϤϫϭ�Ϧϴϴѧδϴέ�ϦϴϔϴϨѧμ Η�ϝϼѧΧ�Ϧϣ�ΔϴϟΎϤϟ�ΕΩϮΟϮϤϟ�ϒϨμ Η

�Γ́ѧѧθϨϤϟ�ϞѧѧϤϋ�ΝΫϮѧѧϤϧ��ΓΩϷ�ΓέΩ·�ΎѧѧϬϴϓ�ϢΘѧѧϳ�ϲѧѧΘϟ�ΔѧѧϘϳήτ ϟ�ϰѧѧϟ·�ϒϴϨѧѧμ Θϟ�ΪϨΘѧѧδϳϭ��ϦϳΪѧѧϟ�ΕϭΩ��ΔѧѧϟΩΎόϟ�ρϭήѧѧη�ϰѧѧϟ·�ΔϓΎѧѧο ϹΎΑ

التدقیق النقدي التعاقدي المتعلق بھا.

-�ϝϼѧΧ�Ϧѧϣ�ΔѧϟΩΎόϟ�ΔѧϤϴϘϟΎΑ�α ΎϘΗ�ϲΘϟ�ΔϴϟΎϤϟ�ϝϮλ Ϸ�ΔϟΎΣ�ϲϓ�ΎϬϴϟ·�ϑ Ύπ ϳϭ�ΔϟΩΎόϟ�ΔϤϴϘϟΎΑ�ΔϴϟΎϤϟ�ϝϮλ ϸϟ�ϰϟϭϷ�ϑ ήΘϋϻ�ϢΘϳ

ع والمحتفظ بھا لتاریخ االستحقاق.الربح أو الخسارة وتكلفة المعامالت، ویتم إلغاء تصنیف األصول المالیة المتوفرة للبی

المطلوبات المالیة وأدوات الملكیة-ه

التصنیف كدین أو ملكیة
�ϒѧѧϳήόΗϭ�ΔѧѧϳΪϗΎόΘϟ�ΕΎѧѧΒϴΗήΘϟ�ήϫϮѧѧΠϟ�˱ΎѧѧϘϓϭ�ΔѧѧϴϜϠϣ�ϭ�ΔѧѧϴϟΎϣ�ΕΎѧѧΑϮϠτϣ�Ύѧѧϣ·�ΔѧѧΑΎϘϨϟ�Ϧѧѧϣ�ΓέΪѧѧμ Ϥϟ�ΔѧѧϴϜϠϤϟϭ�ϦϳΪѧѧϟ�ΕϭΩ�ϒϨѧѧμ Η

المطلوبات المالیة وأدوات الملكیة.

أدوات الملكیة
ϟ�ΓΩ�ϢΘѧϳ��ΎϬΗΎΑϮϠτϣ�ϊϴϤΟ�Ρήρ�ΪόΑ�ΔΑΎϘϧ�ΕΩϮΟϮϣ�ϲϓ�ΔϴϘΒΘϣ�ϕϮϘΣ�ΖΒΜϳ�ΪϘϋ�ϱ�ϲϫ�ΔϴϜϠϤϑ ήѧΘϋϻ�ΓέΩΎѧμ ϟ�ΔѧϴϜϠϤϟ�ΓΏѧΑ

عن كیان مجموعة بالمتحصالت المستلمة بالصافي بعد تكالیف اإلصدار المباشرة.

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

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

محتفظ بھا للمتاجرة، أو )ب
 .رأو الخسائأنھا معینة كما في القیمة العادلة من خالل األرباح )ج

طریقة باستخدامالمطلوبات المالیة األخرى (تتضمن القروض والذمم الدائنة التجاریة واألخرى) یتم قیاسھا الحقاً بالكلفة المطفأة -
الفائدة الفعالة.
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یقة الفائدة الفعالة ھي طریقة الحتساب الكلفة المطفأة لمطلوب مالي وتوزیع مصروف الفائدة على الفترة ذات العالقة.طر-
معدل الفائدة الفعال ھو المعدل الذي یخصم بالضبط الدفعات النقدیة المستقبلیة (تشمل جمیع الرسوم والنقاط المدفوعة أو -

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

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

انتساب مقداره ألف دینار یدفع  لمرة واحدة عند تقدیم طلب االنتساب.رسم-

-��ϩέΪѧϘϣ�ΔѧΑΎϘϨϠϟ�ΔѧϴϟΎϤϟ�ΔϨѧδϟ�ΔѧϳΎϬϧ�ϞѧΒϗ�ϊϓΪϳ�Ϯπ ϋ�ϞϜϟ�ϱϮϨγ�ϙήΘη�Ϣγέ250�ΔϨѧγ�Ϟѧϛ�Ϧѧϋ�Ϯѧπ όϟ�ϪѧόϓΪϳ�έΎѧϨϳΩ��

مالیة للنقابة.

) دنانیر یدفعھ كل عضو عن كل سفینة من سفن وكالتھ.10رسم مقداره (-

كل عضو عن الحمولة التي یتم تفریغھا و/أو تحمیلھا لحساب وكالتھ.رسم یدفعھ -

التبرعات والھبات وریع إیرادات الحفالت والوصایة وأیة موارد أخرى یوافق علیھا المجلس بعد موافقة وزارة العمل.-

العائدات والواردات من ریع استثمار أموالھا في حدود القانون.-

الممتلكات والمعدات -ز
والقیاس االعتراف-

�ΔѧϔϠϜϟΎΑ�ΔѧϳέΩϹ�ΕΎϳΎϐϠϟ�ϭ�ΕΎϣΪΨϟ�ϭ�ΔϋΎπلالستخدامتظھر الممتلكات والمعدات المحتفظ بھا  Βϟ�ΪϳέϮΗ�ϭ�ϊϴϨμ Θϟ�ΔϴϠϤϋ�ϲϓ
تنزیل االستھالك المتراكم وخسائر التدني المتراكمة.بعد 

ϳ�ΎϣΪѧѧϨϋ�ˬΕΪѧѧόϤϟϭ�ΕΎѧѧϜϠΘϤϤϟ�˯ΎѧѧϨΘϗΎΑ�ΓήѧѧηΎΒϣ�Δѧѧτ ΒΗήϤϟ�ϒϳέΎѧѧμ Ϥϟ�ΔѧѧϔϠϜϟ�ϦϤѧѧπ ΘΗ�ΕΎѧѧϜϠΘϤϤϟ�ΩϮѧѧϨΒϟ�ϲΟΎѧѧΘϧϹ�ήѧѧϤόϟ�ϒѧѧϠΘΨ
والمعدات فیتم المحاسبة عنھا كبنود منفصلة.

ΩΎόΒΘѧγ�Ϧѧϋ�ΔΠΗΎϨϟ�ήΎδΨϟϭ�ΐ γΎϜϤϟ�ΪϳΪΤΗ�ϢΘϳ�ΔѧϤϴϘϟ�ϊ ѧϣ�ΩΎόΒΘѧγϻ�Ϧѧϣ�ΕΎѧο ϮΒϘϤϟ�ΔѧϧέΎϘϤΑ�ΕΪѧόϤϟϭ�ΕΎѧϜϠΘϤϤϟ�Ϧѧϣ�ΩϮѧϨΑ
الدخل الشامل.المدرجة لتلك البنود وتسجل تلك المكاسب والخسائر بالصافي في بیان

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

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

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

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

بنود الممتلكات والمعدات.

التدني -ح
الموجودات المالیة

الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، في نھایة كل سنة مالیة  باستثناءیتم تقییم الموجودات المالیة، -

قیمتھا.لتحدید فیما إذا كان ھناك دلیل موضوعي حول التدني في 

یعتبر وجود دلیل موضوعي حول التدني في قیمة الموجودات المالیة عند وجود حدث أو أكثر لھ أثر سلبي على  التدفقات النقدیة -

المستقبلیة المقدرة من تلك الموجودات بعد الحصول على القیمة المبدئیة. 

لفرق بین قیمتھا المدرجة والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة یحتسب التدني في الموجودات المالیة الظاھرة بالكلفة المطفأة بأخذ ا-

المستقبلیة المقدرة مخصومة بسعر الفائدة األصلي الفعال.

یتم اختبار التدني في الموجودات المالیة الھامة على أساس إفرادي، ویتم تقییم الموجودات المالیة المتبقیة والتي تشترك بنفس -

اس إجمالي.خصائص مخاطر االئتمان على أس

یتم عكس خسارة التدني إذا ارتبط ذلك األمر بشكل موضوعي بحدث مبرر وقع بعد االعتراف بخسارة التدني، ویتم تسجیل -

المبلغ المعكوس من خسارة التدني المتعلقة بالموجودات المالیة الظاھرة بالكلفة المطفأة في بیان الدخل الشامل.

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

وجود مؤشر حول التدني یتم تقدیر المبلغ الممكن استرداده من تلك الموجودات.
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ϮѧΟϮϤϟ�ϚϠΗ�Ϧϣ�ϩΩΩήΘγ�ϦϜϤϤϟ�ώϠΒϤϟ�Ϧϋ�ΕΩϮΟϮϤϠϟ�ΔΟέΪϤϟ�ΔϤϴϘϟ�ΕΩί �ϝΎΣ�ϲϓ�ϚѧϠΗ�ϲѧϓ�ϲϧΪѧΘϟ�ΓέΎѧδΧ�ϞϴΠѧδΗ�ϢΘѧϳ�ˬΕΩ
الموجودات. 

یتم تسجیل كافة خسائر التدني في بیان الدخل الشامل.

-

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

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

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

مشاكل التقییم الھامة یتم اإلبالغ عنھا إلدارة النقابة.

تنظم القیم العادلة .-قدر المستطاع –عند قیاس القیمة العادلة ألصل أو التزام، فإن النقابة تستخدم بیانات السوق القابلة للرصد 
فة ضمن ھرم القیمة العادلة بناَء على المدخالت المستخدمة وفقاً لتقنیة التقییم كما یلي:إلى مستویات مختل

األسعار المقتبسة (غیر المعدلة) من األسواق النشطة لألصول وااللتزامات المماثلة.المستوى االول:-

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

أو غیر مباشرة (مقتبسة من األسعار).)كاألسعار(سواء مباشرة 

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

حت أكثر من مستوى من مستویات ھرم القیمة إذا كانت المدخالت المستخدمة لقیاس القیمة العادلة ألصل أو التزام تندرج ت

العادلة، فإن القیاس بمجملھ یصنف ضمن أحد المستویات وفقاً للمدخالت ذات المستوى األدنى والھامة في عملیة القیاس.

حدث خاللھا تقوم النقابة باالعتراف باالنتقال بین مستویات ھرم القیمة العادلة في نھایة الفترة التي یتم اإلبالغ عنھا، والتي
االنتقال.

التقــاص-ي
�ήϓϮѧΘΗ�ΎϣΪѧϨϋ�ς ѧϘϓ��ϲϟΎѧϤϟ�ΰѧϛήϤϟ�ϥΎѧϴΑ�ϲѧϓ�ϲϓΎѧμ ϟ�ώϠΒϤϟ�έΎϬυ·ϭ�ΔϴϟΎϤϟ�ΕΎΑϮϠτ Ϥϟϭ�ΔϴϟΎϤϟ�ΕΩϮΟϮϤϟ�ϦϴΑ�ι ΎϘΗ�˯ήΟ·�ϢΘϳ

ѧϓ�ΕΎѧΑϮϠτ Ϥϟ�ΔϳϮѧδΗϭ�ΕΩϮѧΟϮϤϟ�ϖϘΤΗ�ϥϮϜϳ�ϭ�ι ΎϘΘϟ�α Ύγ�ϰϠϋ�ΎϬΘϳϮδΗ�ϢΘϳ�ΎϣΪϨϋ�Ϛϟάϛϭ�ΔϣΰϠϤϟ�ΔϴϧϮϧΎϘϟ�ϕϮϘΤϟ�β ѧϔϧ�ϲ

الوقت. 

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

ویمكن قیاس قیمتھا بشكل یعتمد علیھ. اقتصادیةمحتمل أن ینشأ عنھ تدفق خارج لمنافع االلتزاماتسابقة وأن تسدید 
حالي في نھایة فترة التقریر، التزامالمطلوبة لتسویة لالعتباراتبھا كمخصص تمثل أفضل تقدیر االعترافیمة التي یتم إن الق

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

االعترافالمطلوبة لتسویة المخصص متوقع تغطیتھا من طرف ثالث، عندھا یتم االقتصادیةعندما تكون كل أو بعض المنافع 
یمكن قیاسھ استالمھوإن قیمة المبلغ الذي سیتم ستالمھاابذمم مدینة كأصل إذا كان من المؤكد تقریباً أن التعویضات سیتم 

بصورة موثوقة.

العملة األجنبیة:-ل
المعامالت بالعملة األجنبیة:.1

بالعمالت األجنبیة تتم ترجمتھا إلى العمالت الوظیفیة ذات الصلة من قبل النقابة وفقاً لسعر الصرف الجاري بتاریخ لمعامالتا
ھذه التعامالت.
ً لسعر الصرف الجاري بتاریخ إعداد األصول واال لتزامات النقدیة الواردة بالعملة األجنبیة تترجم إلى العملة المتداولة وفقا

غیر النقدیة، الواردة بالعملة األجنبیة والمقاسة بالقیمة العادلة، فتتم ترجمتھا للعملة المتداولة وااللتزاماتالتقاریر. أما األصول 
عندما حددت القیمة العادلة. البنود الغیر نقدیة، الواردة بالعملة األجنبیة والمقاسة على أساس التكلفة وفقاً لسعر الصرف الجاري

التاریخیة، تترجم بسعر الصرف الجاري بتاریخ التعامل. فروقات العملة األجنبیة یعترف بھا عموماً في األرباح والخسائر.
بھا في الدخل الشامل اآلخر:االعترافمة البنود التالیة یتم في حین، فروقات العملة األجنبیة الناشئة من ترج

استثمارات الملكیة المتاحة للبیع (باستثناء انخفاض القیمة، ففي ھذه الحالة الفروقات التي تم االعتراف بھا في الدخل الشامل -
اآلخر یتم إعادة تصنیفھا في األرباح والخسائر).
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ثمار إلى المدى الذي یكون فیھ التحوط فعاالً.التزام مالي محدد كتحوط لصافي االست-
تحسین تحوطات التدفقات النقدیة إلى المدى الذي تكون بھ ھذه التحوطات فعالة.-

العملیات األجنبیة:.2
األصول وااللتزامات للعملیات األجنبیة، بما في ذلك الشھرة و تسویات القیمة العادلة الناشئة عن االستحواذ، تترجم لعملة 

ض بسعر الصرف الجاري عند إعداد التقاریر. الدخل والمصاریف من العملیات األجنبیة تترجم لعملة العرض وفقاً ألسعار العر
الصرف في تاریخ التعامالت.

فروقات العملة األجنبیة یعترف بھا في الدخل الشامل اآلخر و تجمع في مخصص الترجمة، إال في حال كانت فروقات الترجمة 
ي الدخل الشامل.موضحة في صاف

ً مثل في حال السیطرة، فإن جزء كبیر من التأثیر أو السیطرة  ً أو جزئیا في حال استبعاد النقابة لعملیة أجنبیة، سواًء كلیا
المشتركة یفتقد، المبلغ المتراكم في االحتیاطي الخاص بالترجمة، المتعلق بالعملیة األجنبیة یتم إعادة تصنیفھ إلى ربح أو خسارة 

من المكاسب أو الخسائر على االستبعادات. في حال استبعدت النقابة جزء من استثماراتھا في إحدى الشركات التابعة لكن  كجزء
حافظت على سیطرتھا، في ھذه الحالة النسب المتعلقة بالمبلغ المتراكم یتم إعادة توزیعھا في صافي الدخل الشامل. عندما تستبعد 

مشروع مشترك في حین تحتفظ بتأثیر كبیر أو سیطرة مشتركة، فإن النسب المتعلقة بالمبلغ ارتباط أوالنقابة فقط جزء من
المتراكم یتم إعادة تصنیفھا في الربح أو الخسارة. 

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

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

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

تقوم االدارة بمناقشة تعدیل واختیار واالفصاح وتطبیق السیاسات المحاسبیة الھامة واالفتراضات المتعلقة بمسائل عدم التیقن 
والتقدیرات الرئیسیة.

یھا مخاطر ھامة التي تؤدي إلى تعدیل جوھري خالل السنة المالیة فیما یلي المعلومات حول االفتراضات والتقدیرات والتي لد
الھامة في تطبیق السیاسات المحاسبیة والتي لھا أثر جوھري على المبالغ المعترف بھا في البیانات القادمة، وحول االجتھادات

-المالیة أدناه:

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

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

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

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

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

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

العمر االنتاجي للممتلكات والمعدات -
ѧϜϠΘϤϤϠϟ�ΔѧϴΟΎΘϧϻ�έΎѧϤϋϷ�ϢϴϴϘΗ��ΓΩΎϋϹ�ϱέϭΩ�ϞϜθΑ�αیتم مراجعة العمر االنتاجي للممتلكات والمعدات Ύѧγ�ϰѧϠϋ�ΕΪѧόϤϟϭ�ΕΎ

الحالة العامة لھذه الموجودات والعمر االنتاجي المتوقع في المستقبل.

تعتقد اإلدارة بأن تقدیراتھا وافتراضاتھا معقولة وكافیة.-
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النقد وما في حكمھ)4
كانون األول 31كما في   

20202019
دیناردینار

211-الصندوقالنقد في 

84,36249٬525النقد لدى البنوك

84,36249٬736

ودائع لدى البنوك )5
كانون األول  31كما في   

20202019
دیناردینار

407,457390٬163البنك األھلي األردني
348,239435٬761البنك األردني الكویتي
261,338253٬015البنك األردني الكویتي

1,017,0341٬078٬939

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

ارصدة مدینة اخرى )6
كانون األول  31كما في   

20202019
دیناردینار

1,0801,080تأمینات مستردة
1,073-   ف مدفوعة مقدمامصاری
164-االجتماعي الضمان امانات 

1,0802,317
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تممتلكات ومعدا)7

دینار).2019:42,130دینار (لسنة 2020:34,430* 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

2019الثانيالرصید كما في األول من كانون   264٬250  380,499  15٬054  62٬000  40٬738  41٬299  803٬840
5,070 720 4,350 - - - - إضافات السنة 

808,910 42,019 45,088 62,000 15,054 380,499 264,250 2019كانون األول 31الرصید كما في 

8,976 8,661 315 - - - - فات السنة إضا

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

االستھالك المتراكم

2019الرصید في األول من كانون الثاني   -  134,256  15,053  36,525  26٬698  39٬432  251٬964
19,252 738 1,605 9,300 - 7,609 - استھالكات السنة 

271,216 40,170 28,303 45,825 15,053 141,865 - 2019كانون األول 31الرصید كما في 

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 
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دائنة أخرىأرصدة)8
كانون األول  31كما في   

20202019
دیناردینار

2,995995٬2مصاریف مستحقة 
19,21614,630مخصص تعویض نھایة الخدمة 

-20,500أمانات تبرعات
-965أمانات الضمان االجتماعي

43,676625٬17

الوفر المتراكم)9
كانون األول 31كما في   

20202019
دیناردینار

٬1  1٬698٬264   بدایة السنةالوفر  657٬095 

-(100,000)تبرعات لصندوق ھمة وطن*

1 5٬ 98٬264  ٬1 657٬095 

 41٬169  34,178   الوفر للسنة

 1٬698٬264  1,632,442الوفر نھایة السنة

فر دینار من الو100,000ومجلس اإلدارة بالتبرع لصندوق ھمة وطن بمبلغ الھیئة العامة*قامت إدارة النقابة وبموافقة
للسنوات السابقة وذلك لدعم المجھود الوطني لمكافحة فایروس كورونا المستجد والتخفیف من أثاره وتداعیاتھ السلبیة  مالمتراك

على المملكة.

كانون األول 31كما في  :االستھالكالیة في احتساب التاالستھالكتم تقدیر واستخدام نسب 
2019 2020
% %

  مباني   2   2
  مصعد   12   12
15 15 سیارات

5-9 5-9 أثاث ومفروشات
6-12 6-12 أجھزة مكتبیة

كانون األول  31كما في  صافي القیمة الدفتریة ھي:

2019 2020
دینار دینار

264,250 264,250 أراضي
238,634 231,025   مباني

1 1   مصعد
16,175 9,025 سیارات
16,785 15,465 أثاث ومفروشات
1,849 8,947 أجھزة مكتبیة

537,694 528,713



14

اإلیرادات)10
كانون األول31للسنة المنتھیة في 

20202019
دیناردینار

108,694100,940رسوم حاویات
34,43042,130ارات المبنىإیج

30,53842,634رسوم بواخر وحموالت
29,32730,176رسوم سیارات

10,7709,654اشتراكات
3,125-ندوات وأجندات

1,0003,400أخرى

214,759232٬059 

إداریة مصاریف)11
كانون األول 31للسنة المنتھیة في 

20202019
دیناردینار

109,946104,416رواتب واجور ومكآفات
6,2284,829ضمان اجتماعي

17,00021,300مساھمات المجتمع المحلي
14,25315,549استھالكات

10,75512,772تأمین
 7٬074  6,070    أتعاب مھنیة

5,4741,800اشتراكات
 4٬410  4,586    تعویض نھایة الخدمة

3,3775,315استشارات وتطویر
2,8833,086مصاریف سیارات

1,6002,322ندوات ودورات
1,5701,511صیانة وتصلیحات

1,4302,016قرطاسیة ومطبوعات
1,2231,531ھاتف وبرید وانترنت

1,127677دعایة وإعالن
1,0723,024سفر وتنقالت

7792,257ومیاه وتدفئةانارة
7661,830مصاریف مؤتمرات

5611,124ضیافة
5602,540مصاریف الھیئة العامة

 529  266    نظافة
 669  2,746    متنوعة 

581٬200  194,272مجموع مصاریف عمان  

574٬21  18,305    مصاریف المبنى*  
6,0985,544مصاریف العقبة**

699٬227  218,675مجموع المصاریف اإلداریة  
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مصاریف المبنى*
كانون األول31للسنة المنتھیة في 

20202019
دیناردینار

8,99410,490مصاریف حراسة 
4,3064,151مسقفات

4,0354,554انارة ومیاه وتدفئة
9702,379صیانة وتصلیحات

18,305574٬21

مصاریف مكتب العقبة**
كانون األول31للسنة المنتھیة في 

20202019
دیناردینار

1,2001,100رواتب واجور
3,7043,704استھالك

300157انارة ومیاه وتدفئة
 227  286   نظافة

 356  608   متفرقة

6,0985,544

والمخاطراألدوات المالیة)12

أھداف إدارة المخاطر المالیة:-أ

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

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

بھدف المضاربة.

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

التعرض للمخاطر من حیث درجة التعرض ومدى تجنب تلك المخاطر.

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

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

تحلیل القیمة المعرضة للخطر عن طریق تحلیل الحساسیة. ال یوجد تغیر في تعرض باستخدامیقاس التعرض لمخاطر السوق 
ي تدیر بھا المخاطر وتقیسھا.النقابة لمخاطر السوق أو بالطریقة الت

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

تعامالت بالعمالت األجنبیة وبالتالي فإنھا ال تتعرض لمخاطر العمالت األجنبیة.

دارة مخاطر أسعار الفائدة:إ-ه
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لدى النقابة اي  دال یوجتتعرض النقابة لخطر أسعار الفائدة عندما  تقوم النقابة باقتراض األموال بأسعار فائدة ثابتة ومتغیرة. 
قروض تحمل فوائد، وبالتالي فإنھا ال تتعرض لمخاطر اسعار الفائدة.

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

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

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

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

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

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

االحتفاظوذلك لمتطلبات إدارة سیولة النقابة وأموالھا قصیرة، متوسطة، وطویلة األجل. تدیر النقابة مخاطر السیولة من خالل 
الموجودات استحقاقاتكافیة من خالل المراقبة المستمرة للتدفق النقدي التقدیري والفعلي ومن خالل مقابلة تباحتیاطیا

والمطلوبات المالیة. 

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

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

  ة.العادل

األحداث الالحقة)13
). وانتشر عبر مناطق جغرافیة متعددة، مما تسبب 19-تم تأكید ظھور فیروس كورونا المستجد (كوفید 2020في مطلع العام 

في حالة في عدم االستقرار في االقتصاد ككل واضطراب في األنشطة التجاریة والنشاط االقتصادي، وتعتبر النقابة  ان ھذا 
ي بیان المركز المالي غیر قابل للتعدیل، وفي ھذه المرحلة المبكرة تقوم النقابة بتقییم أي تأثیر محتمل التفشي حدث الحق ف

وستواصل اإلدارة والمكلفون بالحوكمة مراقبة الوضع وإحاطة جمیع أصحاب العالقة علماً بمجرد توافر المزید من المعلومات. 

الموافقة على البیانات المالیة)14
.2021آذار 3قة على البیانات المالیة من قبل إدارة النقابة وإصدارھا بتاریخ تمت المواف
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نقابة مالحة األردن 

20212021الموازنة لعام 

المصاریف -الواردات اوال
الموازنة 
التقدیریة 

الموازنة 
التقدیریة 

  2021سنة  2020سنة 

دیناردینار

-أ
الواردات من مجموع

252,000238,000االشتراكات 

وتشمل على

105,000105,000رسوم حاویات1

50,00050,000رسوم بواخر2

31,00031,000رسوم سیارات3

49,00035,000ایجارات المبنى4

10,00010,000اشتراكات5

00أخرى6

7,0007,000انتساب وندوات  و اجندات  7

40,00038,000مجموع الفوائد البنكیة-ب

292,000276,000المجموعأ+ب

ثانیا
مجموع المصاریف االداریة 

249,514235,200والعمومیة

110,000110,000رواتب وعالوات واجازات -1

7,0006,000اشتراكات 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 ، 

6,0005,000والدراسات

2,5002,500قرطاسیة ومطبوعات-8

2,0002,000برق وبرید وھاتف-9

2,0002,000مصاریف انارة ومیاه -10

3,5003,500تراكاتاش-11

1,5001,500تنظیفات ومواد تنظیف-12

2,5002,500اعالنات-13

2,8000اتعاب محاسبیة-14

2,0002,300اتعاب مھنیة (تدقیق) خارجي -15

2,3002,300اتعاب محاماة-16

3,0002,000تصلیحات وصیانة-17

00ایجار (مكتب +قاعھ)-18
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19-
مصاریف اجتماعات الھیئة 

3,5003,500العامة

3,5003,000متفرقة-20

5,0005,000مخصص استشارات -21

2,5002,500مصاریف ضیافة-22

5,0005,000مكافات -23

4,4104,500مخصص نھایة الخدمة -24

30,00022,000مساھمات محلیة-25

9,0009,000استھالكات -27

17,50417,100مصاریف مكتب العقبھ -28

وتشمل

10,00010,000بدل اشراف واجور أ

500500برید و ھاتف 

1,0001,000اناره ومیاه وتدفئھب

500500مصاریف نظافة ج

500500صیانھ وتصلیحاتد

200200تامین

204200ضریبة معارف

500300متفرقھه

500300ضیافھو

3,6003,600استھالك ز

مجموع مصاریف المبنى 
28,20027,500واستھالكات

7,0007,000استھالك الموجودات الثابتة-29

10,00010,000حراسة-30

4,5004,500تدفئة و میاة وكھرباء-31

4,2004,000مسقفات -32

2,5002,000صیانة-33

277,714262,700مجموع جمیع انواع المصاریفرابعا 

14,28613,300الوفر خامسا



19


