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 اإلدارة

 )  2022 - 2018(   والعشرين الثامنمجلس النقابة 

  النقيب 
 

ــمـــــــــــدم. : ــمـــــــــــاره  أحـــــــــ   الـــــــــــزعـــــــــــبـــــــــــي   ســـــــــــــ
 

  النقيب نائب 
  

ــوزيم. : ــم  فــــ ــيــــ ــراهــــ ــم  إبــــ ــيــــ ــرحــــ ــدالــــ ــبــــ ــد  عــــ ــعــــ   مســــــــ
 

  رئيس هيئة المكاتب
 

عــــــــاصــــــــــــمم. :   غــــــــوشــــــــــــه  عــــــــبــــــــدهللا  عــــــــبــــــــدهللا 
    

  رئيس الشعبة المدنية 
  

:  
 

ــة .د ــراونـــــــ ــطـــــــ الـــــــ ــاب  ذيـــــــ ــد  ــالـــــــ خـــــــ ــار    بشـــــــــــ
  

  :  عضو الشعبة المدنية 
  

زعـــــــــيـــــــــتـــــــــر.م عـــــــــمـــــــــر  اكـــــــــرم    ســــــــــــــري 
  

  رئيس الشعبة المعمارية 
  

:  
 

صـــــــــــيـــــــام م. مصـــــــــــطـــــــفـــــــى  خـــــــمـــــــيـــــــس    احـــــــمـــــــد 
 

  رئيس الشعبة الميكانيكية
  

:  
 

ــمـــــــود   ــحـــــ مـــــ ــد  ــيـــــــل  م.رائـــــ ــلـــــ ــجـــــــي خـــــ ــربـــــ   الشـــــــــ
 

  رئيس الشعبة الكهربائية 
  

:  
 

ــره  ــايـــــ ــمـــــ ــعـــــ الـــــ ــد  ــايـــــ كـــــ ــي  ــحـــــ ــتـــــ فـــــ ــك  ــالـــــ     د.مـــــ
  

  :  الشعبة الكهربائية  عضو 
  

أم. ــح  صــــــــالــ ــود  ــمــ ــحــ مــ ــاســــــــط  ــبــ ــدالــ ــبــ ــن عــ ــيــ ــذنــ الــ ــو    بــ
  

  رئيس شعبة المناجم والتعدين 
  

:  
 

الشـــــــــــيــــــخم. يــــــوســـــــــــف  مــــــحــــــمــــــد    ســـــــــــمــــــيــــــر 
  

  رئيس الشعبة الكيماوية
  

:  
 

احــــــمــــــد  .م هــــــانــــــي    الــــــمــــــحــــــامــــــيــــــد مــــــحــــــمــــــد 
  

  األمين العام
  

:  
 

ــاصــــــــــــر م. نـــــ ــنصــــــــــــور  مـــــ ــد  ــمـــــ ــحـــــ مـــــ ــي  ــلـــــ   عـــــ
 

  

  لجنة إدارة الصندوق 
  الرئيـــــــــــس 

  
:  

 
م.    / الـــمـــهـــنـــدســــــــيـــن  ــيـــب  ــزعـــبـــي   ســــــــمـــارهأحـــمـــد  نـــقـ  الـ

 
  نائب الرئيـــس 

  
:  

 
م.    / ن  ـــي نـــدســـ مــه اـل يـــب  ـق ـن ــعـــد نـــائـــب  مســـ م  ـي رـح عـبـــداـل م  ـي راـه إـب وزي    ـف

 
  أمين الصندوق

  
:  

 
ــخ م. الشـــــــــــيــــ يــــــوســـــــــــف  ــد  ــمــــ ــحــــ مــــ ــر  ــيــــ  ســـــــــــمــــ
  

  :  األعضـــــــــاء 

 محيســـــن  أحـمد إبراهيم عـبدهللام. 
  

 الســــــمان  عـبدالوـهاب  إبراهيمد. م. مؤـيد  
  

ردي  ـك اـل ي  عــل ــرف  أشـــ ر  عــم  م. 
  

ــغ  ــايـ الصـــــ ــى  ــوســـــ مـ ــن  ــيـ ــعـ مـ  م. 
  

أمـــل ـــلـيمـــان  ـعزام  م.   زـنون  ســـ
  

يم.   زعــب اـل حســـــن  قـــادر  عـبـــداـل ى   رـب
  

 باســم عارف ســليمان الطراونهم. 
  

 عـبدالحفيظ ـعدوان رامي "أحـمد كـمال"  م. 
  

  بالوكالة المدير التنفيذي
  

:  
  

الــــــــــــهــــــــــــيــــــــــــجــــــــــــاء ابــــــــــــو   م.نــــــــــــجــــــــــــالء 
 

 مدققــو الحسابــات 
  

:  
  

ــة   ــركـــــــــ ــاللشـــــــــــــ ــه  طـــــــــ ــزالـــــــــ غـــــــــ ــو    أبـــــــــ
  

 المستشار الشرعي
  

:  
  

ــه  ديــ ــدهللا  ــبــ عــ ــد  ــيــ ــجــ ــمــ ــدالــ ــبــ عــ ــور  ــتــ ــدكــ الــ ــة  ــلــ  فضــــــــيــ
  

اإلكـــــتـــــواريــــة    :  المستشار االكتواري لـــــإلســـــــــتشـــــــــارات  الـــــمـــــتـــــحـــــدة   شـــــــــركـــــة 
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  19/9/2021) بتاريخ  4610ضي حسب قرار المجلس رقم ( اتم دمج لجنتي اإلسكان واألر

  اإلسكان واألراضي  ةلجن

  م. حسان عابدين   م. محمد الحلو  م. أحمد الغزو   م. منذر أبو جماعة/ رئيس اللجنة

  م. حسام مساعده   ضرار العرود م.   م. رائد حياصات   م. مزيد الجنيدي 

  م. أحمد العدوان  م. منير حسين  م. حسين الحمود  م. شادي الشوبكي

  لجنة اإلستثمار باألسهم 

  شكيب عبداللطيف عودةهللام.   الشيخمحمد سمير م.   رئيس اللجنة /الزعبي سمارهأحمد  م.

  رشيداتإم. سامر     د. م. معتصم عبدالجابر  م. لؤي منير سحويلد. 

      الجعبريناصر محمد 

    على قرارات المجلسلجنة الفصل في اإلعتراضات 

  م. معتز الشوارب  م. رائد الحلو  م. رائد حدادين /رئيس اللجنة

  م. زيد درويش  م. تيسير قنو  م. ماهر النجداوي

      م. زياد جمعة سليمان الجرادين

  الصناعي لجنة اإلستثمار بالقطاع 

  د. م. لؤي منير توفيق سحويل  د. م. محمد عبدالفتاح منيزل المعايطة  رئيس اللجنة/م. رائد نادر نمر الحلو 

  م. خلدون صالح كامل زيناتي    م. عبدالفتاح جويعد درويش المعايطة  م. موسى عوني موسى الساكت

  م. جمال محمد جميل بدران    خريساتم. ياسمين خالد عبد هللا   م. عمر جميل عوض هللا خليل

  م. هاله عزام أبو حمدان                    م. إلياس سعيد إلياس قعوار  م. وحيد جميل طالب الروسان

      م. إياد محمد العامر
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  كلمة النقيب 

  

  بسم هللا الرحمن الرحيم 

  الزميالت والزمالء المحترمون

، نرحب بكم أجمل ترحيب في اجتماع الهيئة العامة السـنوي  المهندسـينباسـمي واسـم زمالئي أعضـاء مجلس نقابة 
ــاء النقابة ــندوق التقاعد ألعضـ ــلت على   العادي لصـ ــتجدات التي حصـ ــتعراض اخر التطورات والمسـ ــة واسـ ، لمناقشـ

  .2021، إضافة إلى اطالعكم على التقرير السنوي عن أعمال الصندوق للعام  الصندوق

ين الثامن والعـشرين ومنذ توليه مهامهلقد وضـع مجلس نقابة المه لم أولوياته ندـس  ، صـندوق تقاعد المهندـسين على ـس
، للحفاظ   ، وبذل قصــارى جهده في البحث عن ســبل ووســائل لرفده بالمزيد من المشــتركين من أعضــاء الهيئة العامة

والبيئة العامة التي لم تكن  لمحيطةا  والدول المنطقة تـشهدها التي  الـصعبة  االقتـصادية الظروف  رغم،    على قوته ومتانته
ــتثمار   ــع باالسـ ــية والتي كانت بحاجة الى حذر وتأنّي للتوسـ ــجعة خالل الفترة الماضـ  فيروس   جائحة من  تبعها  ومامشـ

 سـلبي  بشـكل  وانعكسـت ،  السـابيع  امتدت  شـاملة بإغالقات  وتسـببت ،  البالد  على بظاللها ألقت  التي ، المسـتجد  كورونا
  .القطاعات كافة على

وـسعيا من مجلس النقابة إلدامة التوازن بين االـشتراكات التي يقبـضها الـصندوق من االعـضاء والرواتب التي يدفعها  
طرح مشــروع  عند التقاعد ، ونتيجة لوجود تعثر في بعض اســتثمارات الصــندوق ، فقد عمل المجلس علىلألعضــاء  

ــاء   اقرار تم  حيث ،  التعادل نقاط إبعادتعديالت لنظام صــندوق التقاعد بهدف   نظام معدل لنظام صــندوق التقاعد ألعض
  . 16/2/2022بالجريدة الرسمية بتاريخ  تقابة المهندسين والذي أقر

مـيل ، مـما يشــــــكل تـحدي ) ألف زميـلة وز16من الـجدير ذكره أن اعداد الزميالت والزمالء المتـقاعدين قاربت الى (
حوالي   2021ومســـؤولية كبيره على عاتقنا جميعا ، حيث بلغت الفاتورة الشـــهرية للرواتب التقاعدية حتى نهاية عام  

   مليون دينار . )4.1(

اطالق حمالت تسـويقية لتقسـيط االشـتراكات والرسـوم االضـافية على الزمالء ، بشـكل سـاهم في من جهة أخرى تم 
 )955(بأقسـاط شـهرية بلغت حوالي    التقاعد صـندوقلصـندوقي النقابة والتقاعد رفدوا  زميلة وزميل    )20873(إعادة  

  . مليون دينار )8.7(الف دينار، وبمبلغ مسدد من قبلهم وصل الى 

  مالءالزميالت والز

ضــعف أدت الى  ســياســات انكماشــية  وما نتج عنها من ،  مع اســتمرار األزمة االقتصــادية التي يشــهدها العالم اليوم
، كان   جراء تلك األزمةالسيولة في أغلب المؤسسات محليا وعربيا وعالميا ، فقد تأثرت صناديق العديد من المؤسسات 

ــندوق التقاعد ــي والمســاحة ع  حيث يدل،   من ضــمنها ص ــادر عن دائرة األراض ــن  لىالتقرير الص حجم التداول   تحس
بســبب جائحة كورونا ولعدم   2019المقارنات مع عام   علما بأنه تم إجراء  2019) % مقارنة بعام 8العقاري بنســبة (

ــهور ــبة (إكتمال أيام العمل في جميع الش ــي والمســاحة بنس ــت إيرادات دائرة األراض )% مقارنة بعام 9، بينما انخفض
% مقارنة  )27.8المؤشــر العام للبورصــة بنســبة (ب  إرتفاعاً التقرير الصــادرعن بورصــة عمان كما أظهر  ،   2019

  . 2020) % مقارنة بعام 87.2حجم التداول بنسبة ( إرتفاع، إضافة إلى  2020بعام 
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  الزميالت والزمالء

ــعبة محليا واقليميا ــندوق   النقابة ، إال أن مجلس على الرغم من كافة الظروف الصـ ــراكة مع لجنة إدارة الصـ وبالشـ
%، كما وأولى حزمة التأمينات   )4(تحقيق عائد على اإلـستثمار بلغت نـسبته بتمكن من تقديم أفـضل نتائج ممكنة تكللت  

  . اإلجتماعية التي يقدمها الصندوق كل اهتمامه لما تشكله من جانب استثماري وخدماتي مهم للمهندس وللنقابة

) مليون 160حوالي (  2021، فقد بلغت قيمة الموجودات الدفترية للعام  زانية العامة للصـندوقما على صـعيد الميأ
ار، فيـما بلـغت القيـمة الســـــوقـية للموجودات حوالي   ار،    )283(ديـن ) مليون 33إيراداـته حوالي (  حـيث بلـغتمليون ديـن
ــتثمارية حوالي ( دينار، وارتفعت نفقات الصــندوق التي تشــمل على  ) مليون 5.7دينار، كما بلغت حصــة األرباح االس

بة (  . ) مليون دينار50.5)%، لتصـل إلى (14الرواتب التقاعدية والمصـاريف اإلدارية والعمومية والمخصـصـات بنـس
  .) مليون دينار27.2لتصل إلى حوالي ( 2020عام  عن ارتفعتفيما يتعلق بااليرادات التقاعدية فقد و

، حيث قام من خالل لجنة   فقد مارس المجلس سـياسـة متحفظة في التداول  ، األسـهم في النقابةوعلى صـعيد محفظة 
و كانت محصــلة ذلك ترشــيق المحفظة للشــركات و تعزيز حضــور الصــندوق في شــركات بهيكلة المحفظة  األســهم 

تراتيجية  تدر دخل من خالل التوزيعات النقدية , حيث حققت المحفظة توزيعات أرباح نق حوالي   2021دية في عام  اـس
  . ألف دينار  )341(مبلغ 

، فقد قدم المجلس دعمه الكامل للزمالء أعضـاء الصـندوق وعمل  وفيما يتعلق بمشـاريع المرابحات (برامج التمويل)
ــاريعهم اإلنتاجية  على تلبية مطالبهم من هذه البرامج ــتهالكية والعقارية وتمويل مشـ ــراء احتياجاتهم االسـ ، حيث  ، لشـ

) مليون دينار، وبمبلغ تمويلي بلغ  17.7) زميال وزميلة بقيمة مبيعات بلغت حوالي (612اســـتفاد من هذه المشـــاريع (
مبيعاتها    كانتكان نصـــيب المشـــاريع العقارية الجزء األكبر في عمليات الشـــراء منها حيث  ،) مليون دينار5حوالي (
  . ) مليون دينار16.5حوالي (

م إال أن أتقدم بجزيل الشـكر للزمالء أعضـاء لجنة إدارة الصـندوق وكل من لجان األراضـي  وال يسـعني في هذا المقا
والـشقق واإلـسكان المنبثقة عنها واألـسهم واالـستثمار الـصناعي، إـضافة إلى لجنة الفـصل في االعتراـضات على قرارات 

الزمالء الذين قدموا للصــندوق الكثير ، وكافة فضــيلة الدكتور عبدالمجيد ديه المســتشــار الشــرعي للنقابةالمجلس، وإلى 
من وقتهم وجهدهم التطوعي وخبراتهم وحرصـــهم الدؤوب على مصـــلحة الصـــندوق مما كان له األثر الفاعل في أداء 

 . الصندوق

ها وتقديم جميع الخدمات التي تليق بالزمالء األعضــاء ئعلى أدا التقاعد  كما أود أن أشــكر اإلدارة التنفيذية لصــندوق
  . لشعار خدمة الجميع وبكل شفافيةتطبيقا  

وفي النهاية، أشـكر لكم دعمكم المسـتمر والتفافكم الدائم حول نقابتكم وصـندوق التقاعد بما يضـمن له التعافي وتقديم 
المهـمات المطلوـبة مـنه ألعضـــــاـئه، آملين أن نكون وفقـنا ـبأداء واجبـنا في خروج الصــــــندوق من أزمـته وتـعافـيه رغم  

المسـار الصـحيح وتحقيق مزيد من   ، مؤكدين على ضـرورة وضـعه ضـمنالصـعبة التي نواجهها  الظروف االقتصـادية
 . اإلنجازات في األعوام القادمة

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

  نقيب المهندسين األردنيين 

                                                         

  الزعبي سماره أحمدالمهندس 
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  الزميل المهندس المحترم 

    

  

  اجتماع الهيئة العامة السنوي لصندوق التقاعد الموضوع : 

  

اجتماعه   في  النقابة  مجلس  قرر   ، وتعديالته  المهندسين  نقابة  ألعضاء  التقاعد  لنظام  بتاريخ  إستنادا  المنعقد 

دعوة الهيئة العامه لصندوق التقاعد لعقد اجتماعها السنوي العادي في تمام الساعه الثالثة من مساء    19/01/2022

في مجمع النقابات المهنية /عمان، وفي حال عدم اكتمال النصاب خالل ثالثين    14/03/2022يوم االثنين الموافق  

في نفس المكان والساعة ، وسيكون النصاب قانونيا     21/03/2022الموافق  دقيقة يؤجل االجتماع الى يوم االثنين  

  بأي عدد من الحضور، وذلك لبحث جدول األعمال التالي : 

واقرار السياسة العامه للصندوق لسنة   2021و    2020مناقشة التقرير السنوي عن أعمال الصندوق خالل سنة    -1

2022  .  

مدققي    -2 في  /االطالع على تقرير  المنتهية  المالية  للسنوات  الختامي  الحساب  والتصديق على  الحسابات  فاحصي 

  .  31/12/2021و  31/12/2020

  . 2022إقرار مشروع موازنة الصندوق للسنوات المالية   -3

  انتخاب لجنة الفصل في االعتراضات التي تقدم على القرارات الصادرة بموجب النظام.   -4

  . 2022سنوات المالية تعيين فاحصي الحسابات لل  -5

  النظر في المواضيع واألمور األخرى المدرجة  في جدول األعمال واصدار القرارات المناسبة بشأنها.   -6

النظر في المواضيع التي يقترحها أعضاء الهيئة العامه للصندوق والتي ترد الى المجلس خطيا قبل موعد االجتماع    -7

  بأسبوع واحد على األقل .

اشتراكاته    علما بأن عضو المسدد رسوم  النقابة  العامه للصندوق الذي يحق له حضور االجتماع هو عضو  الهيئة 

  قبل موعد االجتماع األول بسبعة أيام على األقل .  2021واشتراكاته التقاعدية لنهاية عام  2022السنوية لعام 

  

  وتفضلوا بقبول االحترام
  

  

  نقيب المهندسين األردنيين 

                                                         

  المهندس أحمد سماره الزعبي
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  بسم هللا الرحمن الرحيم 

  الحمد  رب العالمين وأفضل الصالة وأتم التسليم على سيدنا محمد الطاهر األمين وآله وصحبه أجمعين

  

  نقابة المهندسين األردنيين المحترمينحضرات السادة الهيئة العامة لصندوق التقاعد ألعضاء 

  

ميالدية    1986هجرية الموافق لسنة    1406) لسنة  4عمالً بمقتضى نظام التقاعد ألعضاء نقابة المهندسين رقم (

واألنظمة المعدلة له ، وما تضمنه بشأن حفظ واستثمار أموال الصندوق بما ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية  

  ؤكد على ما يلي : الشرعي ي المستشار، فإن 

 أن نظام صندوق التقاعد ألعضاء نقابة المهندسين تفق مع ما ذهبت إليه هيئة الرقابة الشرعية الموقرة من  ا - 1

والتأمينات اإلجتماعية ، وعقود صيغ التمويل واالستثمار الخاصة بالبيوع المعمول بها في النقابة موافقة  

 ألحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها.

لة إدارة الصندوق وأعضاء النقابة حول  إن المستشار الشرعي قد عقد عدة إجتماعات أجاب فيها على أسئ - 2

 كثير من المسائل التي تتعلق بالمنتجات المالية وغيرها من المعامالت المالية.

  سالمية  أحكام الشريعة اإلعلى حرصه لتكون معامالت الصندوق وفق  أشكر مجلس نقابة المهندسين األردنيينو

 

  والحمد  رب العالمين 

  

  

  المستشار الشرعي         

  
 الدكتور عبدالمجيد ديه                   
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  2021التقرير السنوي لصندوق التقاعد لعام 
 النتائج -1

 التقاعد 1-1

  جتماعاتإ  7  عدد اجتماعات لجنة إدارة الصندوق

  توصية  111  عدد توصيات لجنة إدارة صندوق التقاعد

  عدد اجتماعات اللجان الطبية المتخصصة
  اجتماعاً    19

  ميدانية  اتزيار  5

  

  عدد الزمالء  المحالين على التقاعد بسبب السن القانوني
  عدد الزمالء  المحالين على التقاعد بسبب العجز الكلي 

  عدد الزمالء  المحالين على التقاعد بسبب الوفاة

  زميالً وزميلة  1437
  زميالً وزميلة      14

  زميالً وزميلة     134

  إجمالي عدد المحالين على التقاعد
      2020عام  نسبة الزيادة عن

  زميالً وزميلة  1585
7  %  

  

  موجودات الصندوق  
 2020عن عام   اإلنخفاضنسبة 

  مليون دينار ) 160(
5  %  

  إجمالي الرواتب التقاعدية
  2020نسبة الزيادة عن عام 

  مليون دينار) 49.2(
14  %  

  إجمالي االيرادات
  2020عن عام  رتفاعاالنسبة 

  مليون دينار )  33( 
19  %  

  إجمالي اإليرادات التقاعدية 
  2020عن عام اإلرتفاع نسبة 

  مليون دينار   )27.02(
21  %  

  إجمالي إيرادات فروقات االنتقال من شريحة تقاعدية إلى أخرى
  2020عن عام  اإلرتفاعنسبة 

  مليون دينار ) 1.5(
88  %  

  عدد المستفيدين من برامج االنتقال من شريحة تقاعدية إلى أخرى
  

  زميالً وزميلة  981
  

 لصندوق التقاعد لمليون دينار الموجودات الدفترية ) 160(
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  ستثماراإل 1-2

  دينار ) مليون  5.7(   إجمالي األرباح االستثمارية 

  %  10 2020عن عام الزيادة  نسبة 

  %  21  االستثمارية من إجمالي اإليراداتنسبة إيرادات األرباح 

  

  دينارألف )  809(   ( التمويل ) إجمالي أرباح محفظة المرابحات

  %  26  2020عن عام  االنخفاض نسبة 

  %  14  نسبة أرباح محفظة المرابحات من إجمالي األرباح االستثمارية

  

  دينار)  341(   ألسهما محفظة أرباح  توزيعات

  %  19  2020عن عام   االنخفاضنسبة 

  %  6  نسبة أرباح المحفظة من إجمالي األرباح االستثمارية

  

  دينار ) مليون  4.1(   إجمالي أرباح المحفظة العقارية

  %  21 2020عن عام  االنخفاض نسبة 

  %  72  نسبة أرباح المحفظة عن إجمالي األرباح االستثمارية

  

  %  4  العائد على االستثمار

  %  21  2020عن عام   الزياده نسبة

 ) مليون دينار إجمالي إيرادات الصندوق33(
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 اللجان : -2

  :لجنة إدارة صندوق التقاعد  2-1

) توصية إلى مجلس النقابة 111أصدرت خاللها (  2021خالل عام    ) اجتماعات7عقدت لجنة إدارة الصندوق (
إلى التقاعد وصرف الرواتب التقاعدية ، إضافة إلى  ومحاضر لجان الصندوق المختلفة    فيما يتعلق بطلبات اإلحالة 

  القرارات الخاصة باستثمارات الصندوق . 

 :لجنة الفصل في االعتراضات المقدمة على قرارات المجلس 2-2

لجنة المجلس خالل عام    عقدت  قرارات  المقدمة على  في االعتراضات  تتعلق  ) إجتماعات  3(    2021الفصل 
  . عيبشؤون التقاعد والتأمين االجتما والخاصة على قرارات المجلس باإلعتراض 

 ) 9/2021/ 19( تم دمج اللجنة تحت مسمى لجنة االسكان واالراضي بتاريخ  :لجنة األراضي والشقق 2-3

، أصدرت خاللها    2021عام  من  األولى  الثمانية شهور  خالل    ) اجتماعات10عقدت لجنة األراضي والشقق ( 
حيث بلغ عدد ،  المقدمة للجنة  والعقارات  ) توصية إلى لجنة إدارة الصندوق فيما يتعلق بعروض قطع األراضي  45(

بمختلف محافظات  وعقار  طعة أرض  ) ق40التي قامت اللجنة بدراستها والكشف عليها (  والعقارات  قطع األراضي
  المملكة.

 )2021/ 19/9اللجنة تحت مسمى لجنة االسكان واالراضي بتاريخ ( تم دمج  :لجنة اإلسكان 2-4

) توصية 87، أصدرت خاللها (2021عام  الثمانية شهور األولى من  ) اجتماعاً خالل  14عقدت لجنة اإلسكان (
إلى لجنة إدارة الصندوق فيما يتعلق بمشاريع اسكانات أراضي النقابة وطلبات الزمالء بخصوص هذه المشاريع ، 

  .على الزمالء المستفيدين بعرضها للبيع قام المجلس وامت اللجنة بإجراءات التقييم ألسعار حيث ق

 )2021/ 9/ 19بتاريخ لجنتي األراضي واالسكان بلجنة واحدة ( تم دمج : واألراضي  لجنة اإلسكان 2-5

لجنة اإلسكان ، أصدرت خاللها 2021عام  األربعة شهور األخيرة من  ) اجتماعاً خالل  3(  واألراضي    عقدت 
) توصية إلى لجنة إدارة الصندوق فيما يتعلق بمشاريع اسكانات أراضي النقابة وطلبات الزمالء بخصوص هذه 27(

  .) عروض لألراضي والعقارات 8بإجراء دراسة لـ(  المشاريع ، حيث قامت اللجنة 

 :األسهماإلستثمار بلجنة  2-6

) توصية إلى لجنة إدارة الصندوق  47، أصدرت خاللها (  2021) اجتماعات خالل عام  8عقدت لجنة األسهم (
و إستطاعت أن تحقق أرباحاً وصلت    حافظت المحفظة على قيمتها السوقيةفيما يتعلق بمحفظة أسهم الصندوق حيث  

 ) ألف دينار.  341إلى حوالي ( 

 لجنة اإلستثمار الصناعي: 2-7

  . 2021عام  الخالل جتماع أي إ ستثمار بالقطاع الصناعيلجنة اإللم تعقد 

  :الشرعي المستشار 2-8

الزميالت فيما  بها على إستفسارات الزمالء و    أجاب  2021عام  ) إجتماعات خالل    5(    المستشار الشرعي  عقد
  .اإلستثمارمعامالت يتعلق بالتقاعد و
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 التقاعد :  -3

 -التقاعد :طلبات اإلحالة على  3-1

على   بذلت وحدة التقاعد والتأمينات اإلجتماعية جهداً مميزاً في دراسة طلبات ومعامالت اإلحالة على التقاعد وبناء
  2021) زميالً وزميلة إلى التقاعد خالل العام  1585التوصيات المقدمة من لجنة اإلدارة ، قرر مجلس النقابة إحالة (

  وجاءت طلبات اإلحالة على النحو التالي :  2020) عن العام  7وبزيادة نسبتها (%

 ) عن العام السابق . 5) زميالً وزميلة لبلوغ السن القانونية بزيادة نسبتها (1437%(

 ) عن العام السابق . 44زميالً وزميلة بسبب الوفاة بزيادة نسبتها (%  ) 134(  

  ) عن العام السابق . 13%نخفاض بنسبة (اب زميالً وزميلة بسبب العجز الكلي الدائم   ) 14(   

  أعداد المنتسبين لصندوق التقاعد منذ التأسيس )1يبين الجدول (

  ) 1الجدول (

 عدد المنتسبين  السنة

 73643 2009قبل  ما

2009  5344 

2010 5828 

2011  7052 

2012 7688 

2013 7390 

2014 8086 

2015 8639 

2016 9220 
2017 
 

7354 
2018  4955  
2019  4484  
2020  3589  
2021  4722  

  المجموع
 

157994 

 ) زميالً وزميلة محال إلى التقاعد   1585( 
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  ) 2الجدول (

  ) أعداد ونسب الزمالء المحالين على التقاعد 1) والرسم البياني (2يبين الجدول (

 المجموع الوفاة  العجز الكلي  القانوني السن  السنة

 3795  854 238 2703 2009ما قبل 

2009 423 14 55 492 

2010  467 18 61 546 

2011 407 17 59 483 

2012 384 11 78 473 

2013 461 18 71 550 

2014 531 13 76 620 

2015 687 22 78 787 

2016 926 29 93 1048 

2017 1045 15 80 1140 

2018  1257  16  94  1367  

2019  1357  21  83  1461  

2020  1373  16  93  1482  

2021  1437  14  134  1585  

 15829 1909  462  13458  المجموع 

  ) 1الرسم البياني ( 

  
  

مجموع المتقاعدين لنهاية 
السن (2021/12/31
)القانوني

91%

مجموع المتقاعدين لنهاية 
)العجز الكلي(2021/12/31
1%

مجموع المتقاعدين لنهاية 
)الوفاة(2021/12/31

8%

2021نسبة المحالين على التقاعد 
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  الرواتب التقاعدية :  3-2

الزمالء المتوفين منهم  للزمالء المتقاعدين والمستفيدين من رواتب    2021ارتفعت حصيلة الرواتب التقاعدية للعام     
  . 2020) عّما تم صرفه في عام  14%) ديناراً وبزيادة نسبتها (49,187,553لتصل إلى مبلغ (

  التقاعدية الرواتب  )2والرسم البياني () 3يبين الجدول (
  2021وحتى نهاية عام   2010التي تم صرفها منذ عام 

  ) 3الجدول (

  نسبة الزيادة السنوية   السنوية / دينار الزيادة   المبلغ / دينار   السنة

2010 12,738,255 1,198,499 10% 

2011 14,968,036 2,229,781 18% 

2012 16,431,146 1,463,110 10% 

2013 17,945,694 1,514,548 9% 

2014 20,097,109 2,151,415 12% 

2015 22,746,070 2,648,961 13% 

2016 26,124,311 3,378,241 15% 

2017 29,861,094 3,736,783 14% 

2018 34,247,851 4,386,757 15% 

2019 39,057,954 4,810,103 14% 

2020 43,202,310 4,144,356 11% 

2021 49,187,553 5,985,244 14% 

  ) 2الرسم البياني ( 
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 ) مليون دينار رواتب تقاعدية مصروفة49.2(
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يع المنتسبين للصندوق حسب الشرائح التقاعدية ، حيث بلغ عدد الزمالء المنتقلين الى شرائح  ز) تو4ويبين الجدول (

) 1.5قاموا بتسديد ما يقارب () عن العام الماضي ،  88) زميالً وزميلة وبنسبة إرتفاع (%981اعلى خالل هذا العام (

المسددين منذ بداية البرنامج عام   ) زميالً 30303حوالي (  2021وحتى عام    1999مليون دينار ، ليرتفع إجمالي 

 .  )5) مليون دينار كما هو موضح بالجدول رقم (64وزميلة قاموا بتسديد ما يقارب ( 

 ) 4الجدول رقم (
  شرائحتوزيع المنتسبين لصندوق التقاعد حسب ال

 النسبة أعداد المنتسبين الشريحة
200 26494 16.77% 
280 46535 29.45% 
400  66961 42.38% 
500 2 0.00% 
600  16333 10.34% 
800  451 0.29% 
1000  1218 0.77% 

 %100 157994  المجموع

  )5جدول رقم (    

  2021إحصائية بالمستفيدين من نظام الشرائح الجديد عام 

 المبالغ المسددة / دينار  عدد المهندسين  الشريحة
280 8        9,800 

400 351     445,915 

600 193     145,953 

800  126       41,543 

1000  303     155,483 
 679,589     / الرسوم اإلضافية

 1,478,283  981 المجموع

  إحصائية بالمستفيدين من نظام الشرائح الجديد منذ بداية البرنامج

 المبالغ المسددة / دينار  عدد المهندسين  الشريحة
280 670 532,298 
400 19119 32,788,589 
600 8660 15,071,186 
800 434 114,178 

1000 1420 882,158 
 14,521,729 /  الرسوم اإلضافية

 63,910,138 30303 المجموع
  

 لإلنتقال إلى شرائح أعلى  الفروقات قيمة مبالغدينار ونصف ) مليون 1.5( 
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 رقم  جدول (6)

 

 مجموع االيرادات والرسوم االضافية و فروقات االنتقال الخاصة بالتقاعد 

 المجموع فروقات االنتقال  الرسوم االضافية أقساط التقاعد  السنة
  الزيادةنسبة 

  (االنخفاض)

2011 11,819,252 1,414,818 2,271,507 15,505,577 2 % 

2012 13,018,952 1,973,581 2,708,645 17,701,178 14 % 

2013 13,720,368 1,938,181 1,627,420 17,285,969 -2 % 

2014 15,238,688 1,692,693 2,351,767 19,283,148 12 % 

2015 16,292,811 2,334,039 1,501,740 20,128,590 4 % 

2016 16,081,669 2,598,786 1,323,225 20,003,680 -1 % 

2017 16,201,449 2,678,403 1,569,673 20,449,525 2 % 

2018 20,256,440 2,552,112 1,560,340 24,368,892 19 % 

2019 22,264,940 2,405,698 1,064,558 25,735,196 6 % 

2020 20,100,991 1,755,246 519,865 22,376,102 -13 % 

2021 23,941,779 2,418,745 798,692 27,159,216 21% 

  ) 4رقم ( رسم بياني 
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أقساط التقاعد الرسوم االضافية فروقات االنتقال
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  :  تعديالت نظام التقاعد   3-3

  وفيما يلي أهم التعديالت:  2022/ 15/1إعتباراً من  2021بدأ تطبيق النظام المعدل لصندوق التقاعد لعام  

  االقساط التقاعدية :

  ) دينار للمشتركين الجدد . 400،   280تجميد شرائح (  .1
) وحسب االقساط كما في الجدول التالي على ان يكون االشتراك   500،    150استحداث شرائح جديدة (   .2

الى شريحة سنوات من تاريخ التخرج ثم سيتم    5دينار فقط في اول    150في شريحة   االنتقال تلقائياً 
 دينار.  500

  االعفاء من الرسوم االضافية :

  -الغاء كافة الرسوم االضافية على االشتراكات التقاعدية المترتبة على المشتركين قبل صدور النظام :
  عام .  30% من الرسوم االضافية المترتبة على المشتركين الذين تقل اعمارهم عن 100 .1
  عام . 35-30تتراوح اعمارهم ما بين % من الرسوم االضافية المترتبة على المشتركين الذين 80 .2

  - وحسب الشروط التالية:
 تسديد االشتراكات دفعة واحدة. .1
 سنوات 10االلتزام بالتسديد لمدة ال تقل عن   .2
 اشهر  6عدم التأخر عن تسديد اي قسط لمدة تزيد عن  .3
 اشتراكات. في حال عدم عدم االلتزام يعاد قيد المبالغ المعفاة كذمم عليهم ويجوز خصمها من اخر  .4
 سيتم تطبيق هذا البند لمدة سنة واحدة فقط من اقرار النظام .  .5

  استحقاق الراتب التقاعدي تعويض الدفعة الواحدة : 

) شهر فأكثر وانما  180) شهر ومستحق عليهم (180عدم استحقاق راتب تقاعدي للمشتركين المسددين اكثر من (
  ع المدفوع.%) من مجمو175يتم صرف تعويض دفعة واحدة بنسبة (

  تعويض الدفعة الواحدة : 

الواحدة    زيادةمنع   الدفعة  تعويض  آخر  مبلغ  التي سددت  التقاعد ويسترد    5للمبالغ  سنوات قبل 
  المبلغ المدفوع كما دفع. 

  االنتقال بين الشرائح : 

 ) دينار.500منع االنتقال لشرائح اقل من شريحة ( .1
 ) .  400،  280،  200،   150منع االنتقال بين هذه الشرائح ( .2
 منع االنتقال لشرائح أعلى آخر سنتين قبل التقاعد.  .3
 . 2018) دينار إلي فترة قبل عام 500منع االنتقال الى شريحة ( .4

 تاريخ التخرج    
 د.أ  150شريحة 

 تاريخ التخرج     
 د.أ  500شريحة  

  القسط الشهري      القسط الشهري   

 د.أ  34 5-1 د.أ  4 1
 د.أ  50  10-6 د.أ  8 2
 د.أ  66 15-11 د.أ  12 3
 د.أ  82 20-16 د.أ  16 4
 د.أ  98 20اكثر من  د.أ  20 5
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  :الثامنة الدراسة اإلكتوارية  3-3

المالي البيانات  في  كما  الثامنة)  (الدراسة  للصندوق  اإلكتوارية  للدراسة  النهائي  التقرير  اعداد  من  اإلنتهاء  ة  تم 
حيث لوحظ تحسن في النتائج الظاهرة عن نتائج الدراسة االكتوارية السابعة النها   2017/ 1/1والديموغرافية بتاريخ  

  .  1/2018/ 1اخذت بعين االعتبار تعديالت نظام التقاعد التي بدأ تطبيقها اعتباراً من 

  الفرضيات المالية والديموغرافية :

  : الفرضيات المالية  اوالً 

  القيمة الدفترية المعتمدة من مدقق الحسابات الخارجي   قيمة الموجودات

  معدل العائد االجمالي على االستثمار

  % تفاصيلها5
  %4.5معدل العائد على االستثمار : 

% (فرق بين القيمة الدفترية والسوقية لبعض  0.5عائد إضافي :   
العقارات والذي يتحقق مع مرور الزمن عند تنفيذ  الموجودات خاصة في 

  المعامالت) 

  % 5   معدل الخصم للتدفقات النقدية 

  ال يوجد   زيادة الرواتب التقاعدية 

  سنة  / مشترك دينار/ 12  المصاريف االدارية 

الجدول أدناه :نسبة التسديد لألعضاء السارية عضويتهم تم اعتمادهم حسب الشريحة وحسب الفئة العمرية كما في     

  نسبة التسديد حسب العمر
 الشريحة 

60-45 45-30 >30  

  ) دينار 200االولى ( 80%

  ) دينار280الثانية (  % 30% ترتفع الى  20  % 65% ترتفع الى  30  % 85

  ) دينار400الثالثة (  % 40% ترتفع الى  30  % 70% ترتفع الى  40  % 90

  ) دينار600الرابعة (  % 50% ترتفع الى  40  % 75% ترتفع الى  50  % 95

  ) دينار800الخامسة (  % 70% ترتفع الى  60  % 80% ترتفع الى  70  % 95

  ) دينار1000السادسة (   % 70% ترتفع الى  60  % 80% ترتفع الى  70  % 95

  %)   لكل الشرائح .10نسبة التسديد لألعضاء المعلقة عضويتهم  : (
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  ثانياً : الفرضيات الديموغرافية  

EIT – 15 STANDARD LIFE TABLE  جداول الحياة المعتمدة 
لإلناث 75للذكور ,   العمر المرتقب عند الوالدة 72 
لإلناث 80للذكور ,   60العمر المرتقب عند عمر  78 

 الفرق بين عمر الزوج والزوجة  6 سنوات
%   اإلناث90الذكور    60%  الزواجنسبة  

65 –  61%) من  15, ( 60%) عند 85(  سن التقاعد عند الذكور 
60 –  56%) من  15, ( 55%) عند 85(  سن التقاعد عند اإلناث 

 الداخلين الجدد  6000 سنويا
%) اإلناث40الذكور  ،  (   توزيع الداخلين الجدد حسب الجنس (60% ) 

 %)40الثانية (
  %) 35الثالثة (
  %) 15الرابعة (

  %) 5الخامسة (
 %)5السادسة ( 

توزيع الداخلين الجدد حسب الشريحة 
  (الذكور)

  %)45الثانية (
  %) 35الثالثة (
  %) 10الرابعة (

  %) 5الخامسة (
 %)5السادسة ( 

توزيع الداخلين الجدد حسب الشريحة 
  (االناث) 

 نتائج الدراسة :
 -الفرضيات المعتمدة فإن نقاط التعادل ستكون كما يلي :استناداً إلى توقعات التدفقات النقدية بناًء على 

  )2014نقطة التعادل االولى : عام (
 )2019نقطة التعادل الثانية : عام (
  )2030نقطة التعادل الثالثة : عام (

يخ الدراسة  نسبة التمويل : وهي نسبة قيمة الموجودات الدفترية الحالية إلى القيمة الحالية اللتزامات الصندوق كما في تار
  . %)  17.8(   , وقد بلغت هذه النسبة لصندوق التقاعد 2017/ 1/1

  

  

توصيات الدراسة :   
 اوالً : إيجاد مصادر دخل إضافية للصندوق 

نوصي بضرورة تأمين مصادر دخل إضافية للصندوق مثل رسوم الطوابع (الدمغة الهندسية) , حيث ان بعض النقابات 
  %) من ايراداتها من غير االشتراكات .50بحيث تشكل اكثر من ( لديها مثل هذه المصادر

 ثانياً : رفع سن التقاعد القانوني 
نوصي برفع سن التقاعد القانوني بسبب ارتفاع مؤشرات متوسط العمر , كي يتم زيادة فترة تسديد االقساط في الصندوق  

 لكل عضو , وتتقلص فترة دفع الرواتب .
تقاعدي ثالثا :  تعديل الراتب ال  

نوصي بالتعديل على مقام معادلة الراتب التقاعدي للمتقاعدين الجدد بشكل يحقق العدالة بين االجيال معتمداً على سنة 
 التقاعد .  

رابعاً :  مساهمة المتقاعدين    
السن القانوني في دعم صندوق التقاعد بهدف تحقيق العدالة بين   االجيال وتشجيع نوصي بمساهمة المتقاعدين بسبب 

%) من قيمة الراتب كون اشتراكاتهم كانت اقل من االشتراكات 10المهندسين الشباب على االشتراك والتسديد بنسبة (
  الحالية . 
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 شتراكات التقاعديةخامساً : زيادة اإل
) عام من  35اعمارهم عن (نوصي بزيادة بسيطة على اشتركات الشرائح التقاعدية وبشكل خاص المهندسين الذين تزيد  

  اجل تحقيق توازن افضل بين االشتراكات المدفوعة والمنافع المقدمة على المدى البعيد .
  ستثمارتراتيجية توزيع األصول وسياسة اإلإعادة النظر في اس  سادساً :

ي لذلك  سيولة  الى  بحاجة  إلنه  الفترة  هذه  في  للصندوق  االستثمار  في سياسة  النظر  بإعادة  على  نوصي  التركيز  جب 
  استثمارات تدر سيولة بشكل سهل سريع . 

  الدراسة االكتوارية التاسعة
  تم التعاقد مع الشركة المتحدة لالستشارات االكتوارية العداد الدراسة االكتوارية التاسعة وما زالت الدراسة قيد االعداد. 

  
  

  حملة تقسيط اإلشتراكات: 3-5

مجلس  اتاالشــتراكات والرســوم االضــافية تجاوبا واســعا من قبل الزمالء والزميالت بعد قرارالقت حمالت تقســيط  
) شـهرا ، 84لصـندوقي النقابة والتقاعد  حيث وصـلت مدة التقسـيط إلى (  2021،   2020،   2018لألعوام :  النقابة 

وذلك من خالل لجنة متخصـــصـــة لمتابعة هذه الحمالت لغايات التواصـــل مع الزمالء والزميالت الراغبين بالتقســـيط 
يل وزميله ) زم27658وتحت إدارة وحدة التقاعد والتأمينات االجتماعية ، حيث وصــل عدد الراغبين بالتقســيط إلى (

) مليون دينار في صــندوقي النقابة و التقاعد ، 39,2في صــندوقي النقابة والتقاعد ليبلغ اجمالي عقود التقســيط حوالي (
ــيط وصــل الى حوالي مبلغ ( ــابقة 9,4كما نشــير بأن المبلغ المســدد من برامج التقس ) مليون دينار عن كامل الفترة الس

  لي : لصندوقي النقابة و التقاعد ، وكما ي

  

 إحصائية برامج التقسيط 
عدد  

برامج  
  التقسيط   

المبالغ المسددة  
من برامج  

  التقسيط 

القسط الشهري  
  لبرامج التقسيط 

اجمالي مبالغ  
  برامج التقسيط 

اجمالي المبلغ  
المتبقي من  
  برامج التقسيط 

  1,557,577  2,303,233  100,602  745,656  6,785  االشتراكات السنوية 

  28,300,318  36,932,774  955,549  8,632,456  20,873  التقاعد اشتراكات  

  29,857,895  39,236,006  1,056,152  9,378,112  27,658  المجموع 

 

 : ستثماراإل -4

تعزز من موجوداته  يبذل مجلس النقابة جهوداً كبيرة في ظل الظروف اإلقتصادية الصعبة لرفد الصندوق بإيرادات  
تعزيز اإلستثمار العقاري ستمر في  وإصندوق  الالعملية االستثمارية في    وذلك بالتركيز على وتفي بجميع التزاماته المالية  

، باإلضافة للبحث عن فرص إستثمارية غير  والعقارية مارية اإلسكانية إقرار العديد من المشاريع االستث و في الصندوق
 .تقليدية تعزز من موجودات الصندوق

بانشاء محفظة تمويل مشتركه ما بين صندوقي   2020/ 15/1) بتاريخ  365قرر مجلس النقابة تحت قرار رقم (
للتأمين الصحي) لغايات تمويل المهندسين   %    70للتأمين االجتماعي ،    30التأمين االجتماعي والتأمين الصحي (%

) مليون دينار 17.7مشاريع لهذا العام مبلغ ( البلغت مبيعات    حيث  ،من خالل هذه المحفظة باستثناء اراضي النقابة  
والتمويال  ) قيمة المبيعات  5) والرسم البياني رقم (7) عن العام الماضي . ويوضح الجدول رقم (%36(  ارتفاعوبنسبة  

 ) زميالً وزميلة . 612لهذا العام وأعداد الزمالء المستفيدين منها والذي بلغ عددهم ( منحتالتي 

راضي  األستقطاب عروض لشراء قطع  التركيز على اإلستثمار العقاري ومن خالل إ  هبسياسمجلس النقابة  إستمر  
ولجنة إدارة الصندوق ألراضي  سكنية وريفية وعقارات في مختلف محافظات المملكة ، كما قام بناًء على توصيات لجنة ا

  زادت عن مبيعات    بقيمة) زميالً وزميلة  395منها (  إستفادلبيعها للزمالء األعضاء    مشروع سكني وريفي  )38(بطرح  
  ) مليون دينار .16(
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  ) 7الجدول (

  2021حركة المبيعات للعام 

 المستفيدين  عدد  المشروع
 قيمة التمويل قيمة المبيعات

 دينار  دينار 

  42,806   52,887  41 أجهزة كهربائية 

  69,187   87,512  23 أثــاث 

  172,204   259,824  24 مــواد بنـاء 

  291,376   452,762  38 سيــارات 

  4,064,487   16,445,475  395 اراضي نقابة 

  5,000   9,411  1 اراضي خاصة 

  4,999   6,313  1 مشاريع انتاجية 

  254,824   299,751  75 نفقات الزواج 

  9,303   10,367  7 قرض منفعة التعليم 

  9,431   10,807  7قرض منفعة السياحة  

  4,923,616   17,635,110  612 المجموع

بانشاء محفظة تمويل مشتركه ما بين صندوقي    2020/ 15/1) بتاريخ 365قرر مجلس النقابة تحت قرار رقم (
%  للتأمين الصحي) لغايات تمويل المهندسين  70للتأمين االجتماعي ،  30التأمين االجتماعي والتأمين الصحي (%

  من خالل هذه المحفظة باستثناء اراضي النقابة

  ) 5الرسم البياني (

  2021نسبة قيمة المبيعات للمشاريع اإلستثمارية لعام 

 

%0.30, أجهزة كهربائية

%0.50, أثــاث
%1.47, مــواد بنـاء

%2.57, سيــارات

%93.25, اراضي نقابة

%1.70, نفقات الزواج
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  : )  التمويالت المرابحات (  مشاريع    4-1

  ) زميالً وزميلة.612(التمويلية المختلفة التي يقدمها الصندوق البرامج  استفاد الزمالء والزميالت من 

  )395حصلت مشاريع أراضي النقابة على النصيب األكبر في عدد الزمالء المستفيدين والذي بلغ عددهم (وكالعادة 
) مليون دينار 4بلغ حوالي (  ويليوبمبلغ تم) مليون دينار  16.4(حوالي  زميالً وزميلة وبقيمة مبيعات وصلت إلى  

)  75من حيث عدد المستفيدين والذي بلغ عددهم (   منفعة تكاليف الزواجوانخفضت  ،    %)41(  بلغت  ارتفاعوبنسبة  
  .دينار  ألف) 255حوالي ( يالً وزميلة وبمبلغ تمويلي وصل إلىزم

 ألف دينار وبنسبة إنخفاض )  260(  حواليحيث بلغت قيمة مبيعاتها مبلغاً  هذا العام  مواد البناء  مبيعات    تراجعت 
الماضي ، بينما    %)24( السياراتعن العام    الف)  453(  يقارببلغت مبلغاً  مبيعاتها حيث  ايضا  تراجعت    مشاريع 

  دينار.  الف) 291( حواليمبلغ تمويلي بودينار 

  

  أراضي النقابة:  مشاريع   4-2

المجلس إيالء سياسة شراء قطع األراضي المناسبة جل اهتمامه لما تشكله من ركيزة أساسية للعملية االستثمارية   إستمر
الصندوق   قامتفي  النقابة    ، حيث  في  األراضي  األراضي  ببذل  لجنة  لقطع  المقدمة  العروض  بدراسة  كبيرة  جهوداً 

  .ي منطقة الزيتونهوتم شراء مشروع ف والكشف عليها في مختلف محافظات المملكة

 

  استثمارات عقارية ( أراض وأبنية ) :  4-3

مبلغ   2021/ 31/12التي يمتلكها الصندوق كما هي بتاريخ    اإلستثمارية  األراضي والمبانيوتطوير  بلغت كلفة شراء  
األراضي المتبقية في الصندوق ) ديناراً أردنياً . وقد بلغت القيمة الدفترية للمباني االستثمارية وقطع    259,699,179(  

) ما يمتلكه الصندوق من أبنية  10،    9،    8) ديناراً وتبين الجداول (116,912,104( مبلغ  31/12/2021 بتاريخ
  وأراض . 

  ) 8الجدول (

  التي يمتلكها الصندوق  اإلستثمارية المباني

 الموقع  التسلسل 
  المساحة االجمالية  

 ) 2(م
  التكلفة االجمالية 

 (دينار) 
 القيمة السوقية  (الدينار)  

  مبنى جبل القلعة  1
  مباني     472

120,730 126,000 
  ارض      679

 المبنى االستثماري االول  2
 مباني       5418

3,914,648 4,061,985 
 ارض      1525

3 
المبنى االستثماري  

 الثاني/غداف  * 
 مباني       6816

3,714,001 3,685,492 
 ارض      1410

 مبنى شركة االلبسة االردنية  4
 مباني       6202

1,417,001 1,321,180 
 ارض      4291

 المبنى االستثماري مادبا **  5
 مباني     4552

840,621 2,701,825 
 ارض   2851

 مباني الهناجر 6
 مباني      11395

2,608,378 2,642,762 
 ارض     20919

 14,539,244 12,615,379 المجموع 

    

    % .  80تمثل حصة صندوق التقاعد من المجمع   *

    % .  50تمثل حصة صندوق التقاعد من المجمع  **
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  ) 9الجدول (

 األراضي التي يمتلكها الصندوق ألغراض االستثمار طويل األجل

 الموقع  التسلسل 
  المساحة      
 (دونم)      

  التكلفة االجمالية  
 (دينار)          

  تدني  2020القيمة السوقية  

  6,113,113 130,561 7.138 عمان/عبدون الوسطاني 1
  3,458,400 506,846 5.764 عمان/ دير غبار 2
  3,842,960 2,213,405 34.936 عمان/ناعور 3

4 
/ الرملة  2عين الباشا 

 الشرقي 
35.459 1,196,124 1,241,065  

  823,420 95,423 6.334 اربد/ايدون 5
  2,495,650 188,774 49.913 2اربد/الحصن 6
 50,000 150,000 200,000 10 اربد/بني كنانة 7
  966,240 930,716 48.312 السلط / الطباعة  8
  1,749,720 393,619 49.992 السلط/ السرو  9

  2,460,000 495,174 492 2السلط/الصبيحي  10
  1,500,000 497,632 50 السلط/غياضة  11
  585,745 130,034 117.149 جرش / الكفير  12
  4,995,810 456,073 333.054 المفرق/ الروقية الحصينات 13
 11,960 36,440 48,400 1.822 معان/ انتولة  14
  13,177,080 5,883,334 100 المهندسين العقبة/مرجان * 15

16 
البحر الميت/منطقة  

 الكورنيش
8.87 930,388 1,995,750  

  518,500 416,768 5.185 مدينة الملك عبدهللا الصناعية  17

 61,960 46,109,893 14,713,272 1,355.928  المجموع 
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  ) 10الجدول (

 ومتوسط األجلاألراضي التي يمتلكها الصندوق ألغراض االستثمار قصير 

  يتبع .... 

 الموقع  تسلسل 
 المساحة  
 االجمالية  
 (دونم)

تكلفه المشروع  
االجماليه حتى ت  

31-12-2021  

 عدد  
القطع  
 المفروزة 

 عدد  
 المسجلين 

عدد  
القطع  
 المتبقية 

كلفة القطع  
  المتبقية

1202  
 (دينار)

السعر  
السوقي  
2021 

 تدني

  43,656 15,563 1 186 187 507,670 158 ابو علندا/المبرك  1

  1,434,200 98,982 9 - 9 98,982 11 شفا بدران / طاب كراع  2

  443,146 15,545 4 144 148 614,723 109 شفا بدران/المقرن  3

1شفا بدران/أم العروق 4  118 777,022 161 155 6 119,227 440,400  

2شفا بدران/ام العروق 5  8 510,272 14 - 14 510,272 835,400  

  - - - 59 59 240,199 40 شفا بدران/مرج الفرس  6

  403,300 78,241 4 72 76 529,164 81 شفا بدران / أم شطيرات  7

 135,435 585,000 720,435 13 53 66 2,497,260 58 شفا بدران/زينات الربوع  8

1/المربط  1أبو نصير 9  79 567,469 110 108 2 13,261 222,485  

2/المربط  1أبو نصير 10  11 647,452 15 15 - - -  

/ام بطمة 2ابو نصير 11  15 750,850 31 25 6 90,993 676,500  

/مرج الصانع  3ابو نصير 12  82 1,355,926 127 81 46 644,899 1,884,440  

  507,235 10,552 4 145 149 1,051,549 108 ناعور/بلعاس  13

  140,340 84,993 2 74 76 501,590 66 ناعور/ العال والروضة  14

  57,200 24,509 2 39 41 330,403 33 ناعور/ البلد  15

  500,078 73,755 4 143 147 1,677,771 120 ناعور/ أم رمانه  16

  1,900,000 1,325,041 40 49 89 2,693,429 65 ناعور/ام البرك 17

  599,720 246,895 4 58 62 1,404,845 57 مرج الحمام / البحاث /القصير  18

  534,625 534,625 6 64 70 2,019,832 78 مرج الحمام / الرجاحة  19

1/ أم حليليفة   1الجبيهة  20  162 3,056,112 214 207 7 247,499 1,280,478  

2/ أم حليليفة  2الجبيهة  21  369 7,760,453 492 487 5 275,220 1,037,000  

1/ العين البيضاء   3الجبيهة  22  298 6,089,250 386 369 17 358,800 2,052,924  

2/ العين البيضاء   4الجبيهة  23  210 4,262,496 194 193 1 1,200,269 2,785,000  

  174,109 11,921 2 80 82 958,073 49 طبربور / أم العقارب  24

1شاكر الجنوبي/ قرية سالم  25  162 867,289 179 169 10 284,432 497,220  

2شاكر الجنوبي/ قرية سالم  26  152 954,848 95 83 12 362,025 362,025  

1عمان/ الذهيبة الغربية  27  119 716,391 159 152 7 241,550 182,500 59,050 

2عمان/الذهيبة الغربية 28  162 1,196,991 217 187 30 533,026 1,175,630  

الرطيبة اليادودة/  29  98 1,271,328 123 121 2 17,898 143,880  

/العياديات/ االسراء 1طنيب 30  75 868,232 92 89 3 12,662 485,990  
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  )  10تابع الجدول (

  يتبع .... 

 الموقع  تسلسل 
  المساحة  
  االجمالية  

 (دونم)

تكلفه المشروع  
االجماليه حتى ت  

31-12-2021 

  عدد  
القطع  
 المفروزة 

  عدد  
 المسجلين 

عدد  
القطع  
 المتبقية 

كلفة القطع  
  2021المتبقية 

 (دينار)

السعر  
السوقي  
2021 

 تدني

  625,275 97,208 3 37 40 511,724 172 القسطل/ الموارس  31

/الحجرة 1الجيزة  32  75 1,494,313 86 56 30 666,505 666,505  

/زويزا 2الجيزة  33  40 1,522,241 78 53 25 541,741 580,242  

  4,598,800 1,675,519 22 319 341 7,785,761 205 الجحرة الجنوبي/ الياسمين  34

  399,300 13,727 1 67 68 1,535,723 48 حي غمدان / وادي الطي  35

/ السفوح الغربي 1موبص 36  225 6,760,140 337 248 89 3,056,897 4,570,430  

/ السفوح الغربي  2موبص 37  53 1,404,662 66 46 20 640,882 1,213,840  

/ السفوح الشرقي  3موبص 38  94 2,475,256 107 30 77 2,008,412 4,110,640  

/ ام زعرورة الشرقي  4موبص 39  56 1,226,884 65 59 6 149,595 451,500  

1/المحروقات  1جلول 40  40 871,606 - - - 871,606 1,200,000  

/الظهرة 2جلول 41  59 1,710,926 39 - 39 1,646,473 2,340,000  

/بئر البيت 3جلول 42  69 2,276,236 48 4 44 2,069,437 2,200,000  

43 
/ التل االخضر   4جلول 

2م1000  

422 4,786,111 

72 - 72 

3,822,307 

3,600,000  

44 
/ التل االخضر   4جلول 

2م7500  
188 40 148 5,550,000  

45 
/ التل االخضر   4جلول 
2م 500  

146 53 93 2,325,000  

2/المحروقات  5جلول 46  60 1,446,554 - - - 1,446,554 2,100,000  

/ الزباير 7جلول 47  110 2,490,754 - - - 2,490,754 3,300,000  

/ الشويحي الشرقي  1عين الباشا  48  107 2,214,908 160 43 117 1,663,363 2,925,000  

  695,622 663,490 8 58 66 1,179,579 62 الرمان/التويم  49

/المصارة 1ام قصير 50  93 880,751 82 2 80 819,903 1,800,000  

/السيح 2ام قصير 51  238 2,415,314 - - - 2,415,314 4,998,000  

/ السكة الشرقي  2الطنيب 52  357 9,676,645 436 383 53 1,175,557 2,305,125  

السكة الغربي 4+ 3الطنيب 53  339 16,159,328 431 397 34 1,946,520 2,111,085  

/ السكة الشرقي  6الطنيب   54  139 3,418,675 124 62 62 1,744,007 3,487,500  

  1,704,820 640,957 34 165 199 5,844,351 225 الجيزة / ام رمانه / ابو بابين  55

الجبيل ناعور/  56  101 3,289,064 90 60 30 1,130,827 1,575,000  

2م 500اللبن / المحطه   * 57  
36 3454174 

24 24 - 
- 

-  

2م 750اللبن / المحطه   * 58  15 15 - -  

  245,360 239,139 6 194 200 6,704,639 100 روابي االسراء/المرحلة االولى  59

1اربد/الحصن 60  96 367,928 102 100 2 5,036 103,700  

3اربد/الحصن 61  107 900,484 138 120 18 99,156 594,420  

1اربد/كفر جايز 62  50 165,652 54 54 - - -  

  120,375 111,250 3 93 96 638,346 78 اربد/ناطفة  63

1اربد/النعيمة 64  63 248,608 69 63 6 248,608 280,240  

2اربد/النعيمة 65  74 546,375 56 56 - - -  

3اربد/النعيمة 66  73 307,056 27 5 22 270,701 896,540  

  126,490 20,731 2 74 76 277,982 86 الرمثا/ السبط  67

ابو السوس -4اربد/الحصن  68  294 5,068,832 325 163 162 2,160,692 4,860,000  



   ا

 

 26 

  )  10تابع الجدول (

  يتبع .... 

 الموقع  تسلسل 
  المساحة  
  االجمالية  

 (دونم)

تكلفه المشروع  
االجماليه حتى ت  

31-12-2021 

  عدد  
القطع  
 المفروزة 

  عدد  
 المسجلين 

عدد  
القطع  
 المتبقية 

كلفة القطع  
المتبقية  
2021  
 (دينار)

السعر  
السوقي  
2021 

 تدني

1الزرقاء /جريبا 69  41 248,438 58 57 1 8,619 19,760  

ابومعود -2الزرقاء/جريبا 70  78 1,484,369 101 44 57 743,524 1,529,490  

  525,875 329,239 7 40 47 623,120 128 الزرقاء / العالوك  71

  190,480 190,480 9 47 56 494,884 43 الزرقاء/موقع عايش  72

  242,680 176,423 11 54 65 903,869 47 الزرقاء/جريبا قرقش  73

  209,071 44,328 5 28 33 439,848 21 الزرقاء/المشتلة وفروع عيطان  74

  1,197,300 244,224 91 56 147 591,140 142 الزرقاء /الجامعة الهاشمية  75

(البيرة)  1الزرقاء/الكمشة  76  83 1,514,119 112 44 68 797,055 1,970,560  

(الميدان)  2الزرقاء/الكمشة  77  115 1,646,970 143 115 28 459,616 869,270  

1السلط/ السرو  78  87 1,786,116 123 96 27 172,278 3,326,055  

2السلط/السرو   79  251 7,629,521 286 205 81 3,191,267 5,871,950  

  111,085 21,389 3 65 68 489,614 62 السلط / الرشراش  80

  3,096,225 291,416 9 39 48 443,624 328 السلط/حمرة الصحن/ العكر 81

1السلط/سيحان  82  246 789,211 92 91 1 125,286 51,275 74,011 

(بير الجهير) 2السلط/سيحان  83  99 561,719 42 9 33 432,701 1,664,650  

  916,695 258,129 16 39 55 760,852 94 السلط/القعرة الشمالية  84

1السلط/الصبيحي 85  117 568,658 40 28 12 320,813 761,415  

  1,522,890 494,711 14 54 68 813,190 203 السلط / يرقا  86

  452,310 260,542 5 20 25 438,693 45 السلط / ام العمد  87

  683,840 426,298 18 117 135 2,758,403 120 السلط / الجبيهة  88

الميامين الجنوبي السلط /  89  119 1,727,199 88 85 3 59,758 156,200  

  1,400,000 839,794 - - - 848,373 70 السلط/ وادي الخاضة  90

  - - - 31 31 282,649 25 السلط/الفزرة  91

  1,800,000 666,124 - - - 666,124 60 السلط/عيرا  92

  246,900 61,546 4 18 22 181,120 31 السلط / البحيرة  93

/ غور الرامة 1الجلد 94  101 2,658,264 84 82 2 191,825 315,410  

/ غور الرامة 2الجلد   95  183 3,698,406 106 36 70 2,460,426 4,420,180  

  - - - 13 13 99,397 8 السلط/ الميسة  96

1مادبا/الزيتونة  97  306 5,282,463 350 301 49 1,652,167 3,189,063  

2مادبا/الزيتونه  98  156 3,407,255 180 108 72 1,887,514 3,143,560  

3القسطل / الزيتونة   99  61 1,948,483 130 96 34 717,246 1,090,636  

8مادبا الزيتونة   100  125 3,436,376 121 56 65 1,903,504 3,168,750  

  7,014,280 2,658,618 - - - 2,658,618 200 مادبا/ حسبان  101

1الكريك-مادبا/ماعين 102  50 199,127 41 24 17 121,303 492,590  

2مادبا/ ماعين الكريك 103  50 733,954 - - - 737,261 750,000  

 49,888 641,360 691,248 6 70 76 2,452,530 196 مادبا/الخضراء  104

  560,000 393,049 - - - 393,049 70 مادبا/الدليلة  105

  2,205,000 1,204,231 - - - 1,204,231 126 مادبا/جامعية القيامة  106
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  )  10تابع الجدول (

 الموقع  تسلسل 
  المساحة  
  االجمالية  

 (دونم)

تكلفه المشروع  
االجماليه حتى ت  

31-12-2021 

  عدد  
القطع  
 المفروزة 

  عدد  
 المسجلين 

عدد  
القطع  
 المتبقية 

القطع  كلفة 
  2021المتبقية 

 (دينار)

السعر السوقي  
2021 

 تدني

  - - - 49 49 206,275 37 مادبا/ الخطايبة  107

  4,307,370 3,686,690 - - - 3,686,690 176 مادبا/الفيحاء الحمرة  108

  2,971,420 1,189,312 69 16 85 1,570,052 123 مادبا / حوارة  109

الشرقية الكرك / النخيلة  110  54 242,565 53 24 29 157,270 658,770  

  546,000 262,229 - - - 262,229 91 الكرك/الكنار  111

  892,800 667,765 62 5 67 728,911 60 الكرك/ الثنية  112

  309,735 52,020 9 3 12 64,787 10 الكرك/المواردية  113

  64,875 34,384 - - - 34,384 130 معان / الدراوشة  114

  105,000 47,080 14 - 14 47,080 7 معان / شعب ارتيمان الجنوبي  115

  144,355 15,221 8 72 80 143,301 66 جرش / الشواهد  116

1جرش/ام قنطرة  117  122 305,521 46 41 5 170,173 120,060 50,113 

2جرش/ام قنطرة  118  81 389,605 31 31 - - -  

1جرش/عنيبة  119  77 177,868 19 18 1 - 48,024  

2جرش/عنيبة 120  242 631,912 88 69 19 453,120 489,192  

3جرش/عنيبة 121  71 87,714 - - - 87,714 498,869  

4جرش/عنيبه 122  52 57,865 - - - 57,865 364,875  

  822,935 547,305 13 74 87 873,871 239 جرش / قفقفا  123

  1,728,229 1,275,477 64 37 101 2,004,595 118 جرش/سوف  124

  414,000 95,541 - - - 95,541 69 عجلون / خلة نمير  125

كفريا -عجلون / صخرة  126  119 443,620 44 32 12 351,885 364,200  

  879,200 124,438 55 56 111 251,731 112 المفرق / الغدير االبيض  127

1المفرق / رحاب  128  69 548,519 63 50 13 269,410 269,410  

  4,169,890 2,122,484 129 7 136 3,041,006 358 المفرق/حمامة العموش  129

  121,185 58,849 6 93 99 397,662 106 الطفيلة/صلخد  130

  - - - 84 84 195,192 90 الطفيلة/ ابو الشوك  131

  - - - 45 45 981,150 30 رام هللا/ سردا  132

  - - - 97 97 1,797,000 90 بيت لحم  133

  11,965,120 7,917,308 62 306 368 7,404,459 300 مرجان المهندسين  134

 368,496 178,107,606 89,583,453 2,959 10,127 13,086 232,370,528 14,989 المجموع 
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 االستثمار في األسهم :  4-4
تحسن مؤشرات أداء البورصة لهذا العام جاء مدعوماً بتحسن أداء مؤشرات الشركات المدرجة من  
حيث تحقيق زيادة كبيرة في أرباحها، إضافة إلى ظهور مؤشرات بداية تعافي في االقتصاد الوطني وتحسن  

بنسبة   الصادرات  ارتفاع  أهمها  ومن  أدائه  وصل16مؤشرات  إيجابية  نمو  معدالت  وتسجيل  إلى  %  ت 
%، وكذلك ارتفاع  1.6% للربع الثاني لهذا العام مقارنة مع معدل نمو سلبي للعام الماضي وصل إلى  3.2

  االحتياطيات من العمالت األجنبية وحواالت األردنيين في الخارج. 
دينار  مليار    1.0مليار دينار مقارنة مع    2.0حوالي    2021بلغ حجم التداول لبورصة عمان خالل العام  

مليار    1.5حوالي    2021%. وقد بلغ عدد األسهم المتداولة خالل العام  87.2وبنسبة ارتفاع    2020للعام  
نفذت من    2020مليار سهم تم تداولها خالل العام    1.1ألف عقد مقارنة مع    818سهم نفذت من خالل  

  .ألف عقد  421خالل 

ا  أما العام ألسعار األسهم  الرقم القياسي  الى  إلى  بالنسبة  ليصل  فقد ارتفع  لبورصة عمان  الحرة  لمرجح باألسهم 
%  27.8، أي بارتفاع نسبته  2020نقطة بنهاية العام   1657.2مقارنة مع    2021نقطة بنهاية العام    2118.6

. وارتفعت القيمة السوقية لألسهم المدرجة  2005  وتمثل هذه النسبة اعلى مكاسب سنوية تحققها البورصة منذ عام
% مقارنة مع القيمة السوقية  20.0مليار دينار أي بارتفاع نسبته    15.5إلى    2021مان نهاية عام  في بورصة ع

  2021. علماً بأن القيمة السوقية لألسهم المدرجة في بورصة عمان لعام  2020لألسهم المدرجة في نهاية عام  
  % من الناتج المحلي اإلجمالي. 49.9شكلت ما نسبته 

ى إستراتيجيتها في إعادة هيكلة محفظة األسهم ضمن ضوابط وأسس علمية تضمن وحدة االستثمار عل  حافظت
أعلى حد من الربحية بأقل قدر ممكن من المخاطرة، فقد عقدت لجنة اإلستثمار باألسهم ثمانية إجتماعات خالل عام  

  ) توصية.47أصدرت خاللها ( 2021
وبحجم تداول بلغ   2021) عقد خالل عام  51نفيذ (قامت وحدة اإلستثمار ومن خالل لجنة اإلستثمار باألسهم بت 

األرباح في عام  4,358,477( إنخفضت عوائد توزيعات  دينار، وقد  %) عن عام  19بنسبة (  2021) مليون 
،  2020) ألف دينار في عام  419مقارنة مع حوالي (  2021) ألف ديناراً في عام  341حوالي ( لتصل الى  2020

توز المحفظة عوائد  حققت  (وبذلك  نقدية  (Dividends Yieldيعات  لعام  3,7) حوالي  بـ    %2021)  مقارنة 
  . 2020) للعام  4,6(%

مع األخذ بعين   2020مقارنة مع نهاية عام    2021كما حافظت المحفظة على قيمتها السوقية كما في نهاية عام  
  ) مليون دينار.2بلغ (االعتبار أنه تم الخروج من ثالث شركات، باالضافة الى رفد صندوق التقاعد بحوالي م

  )  11جدول رقم (  

  المؤشر العام لمحفظة صندوق التقاعد في الشركات المساهمة العامة 

 البيان 
كما بتاريخ  

31/12/2021 
كما بتاريخ  

31/12/2020 
 التغير 

 3- 15 12 عدد الشركات 
 %21- 9,792,874 7,773,366 قيمة االسهم الدفترية 
 %0 9,098,084 9,089,160 قيمة االسهم السوقية 
 %289- 694,790- 1,315,794 فرق القيمة العادلة 

 %1040 382,235 4,358,477 حجم التداول 
 %26 %93 %117 النسبة السوقية للدفترية 

 %19- 419,211 340,591 األرباح الموزعة 
 %398- 133,318 664,095 أرباح (خسائر) المتاجرة 

   2,010,584 العادلة التغير في القيمة 

) و الشركات  OTCمدرجة (الجدول يتضمن فقط الشركات المساهمة العامة المتداولة في بورصة عمان و تم استثناء الشركات المتداولة في سوق األوراق المالية غير ال
  الموقوفة عن التداول. 
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  )  12جدول رقم (  

 الشركات الخاصةالمؤشر العام لمحفظة صندوق التقاعد في 

 البيان 
كما بتاريخ  

2021/12/31 
كما بتاريخ  

2020/12/31 
 التغير 

 0 5 5 عدد الشركات 

 %0 3,936,483 3,936,483 قيمة االسهم الدفترية 

  )  13جدول رقم (  

  كشف الشركات المساهمة العامة (المتداولة في سوق عمان المالي) 

سل 
سل

الت
 

 الشركةرأسمال  اسم الشركة   الرمز 
نسبة مساهمة  

  الصندوق 

القيمة الدفترية  
(بناءا على  

 الكلفة المعدلة) 
 فرق القيمة العادلة  القيمة السوقية 

1 PROF   231,161 2,080,446 1,849,285 %13.83 33,440,000 المهنية العقارية 

2 ACDT   47,177 245,538 198,360 %12.59 1,500,000 المتصدرة لالعمال 

3 JITC   24,419- 411,626 436,045 %10.26 3,400,000 المركز االردني 

4 AIFE    92,909 654,314 561,406 %1.32 15,000,000 جامعة االسراء 

5 JOEP     16,440- 930,804 947,243 %0.91 88,232,158 الكهرباء 

6 JOPT    616,119 2,366,700 1,750,581 %0.69 100,000,000 مصفاة 

7 PEDC   62,082 517,367 455,285 %0.63 20,000,000  البتراء للتعليم 

8 RUMI    0 39,250 39,250 %0.63 4,000,000 رم للوساطه المالية 

9 PIEC    27,489 148,766 121,277 %0.54 15,000,000 جامعة فيالدلفيا 

10 TIIC   20,161 94,301 74,140 %0.43 15,000,000 التامين االسالمية 

11 CEIG   25,650- 78,660 104,310 %0.43 10,000,000 مجموعة العصر لالستثمار 

12 APOT   285,204 1,521,389 1,236,185 %0.07 83,318,000 البوتاس 

 1,315,794 9,089,160 7,773,366    المجموع 
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  )  14جدول رقم (  
  ) المدرجةالمتداولة في سوق األوراق المالية غير كشف الشركات المساهمة العامة (

سل 
سل

الت
 

 نسبة مساهمة الصندوق رأسمال الشركة  اسم الشركة 

 %11.71 4,500,000 األردنية للصحافة والنشر / الدستور  1

 %0.75 1,132,423 المتحدة التكاملية   2

  )  15جدول رقم (  
  كشف الشركات المساهمة العامة (الموقوفة عن التداول)

  

سل 
سل

الت
 

 الشركة رأسمال  اسم الشركة 
نسبة مساهمة  

 الصندوق 

 %28.57  1,500,000 عالمية كيماوية 1

 %1.91  3,105,500 االنماء للتسهيالت  2

 %0.22  2,322,807 االردنية المركزية  3

      

  )  16جدول رقم (  
  كشف الشركات المساهمة الخاصة

 الدفترية القيمة   نسبة الملكية  رأسمال الشركة اسم الشركة  الرقم 

 975,000 %9.33 10,452,775 عجلون الوطنية  1

 600,000 %3 .14 4,446,700 مدارس االحتراف  2

 860,000 %10.83 7,941,933 مدارس ليمار  3

 1,500,000 % 14.61 9,756,455 دارالتمويل االسالمي  4

 1483 %0.62 240,060 المترابطة لالستثمار 5

 3,936,483       المجموع 
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  )  17جدول رقم (  
  2021توزيعات األرباح لعام 

  عدد االسهم* اسم الشركة  الرقم 
نسبة توزيعات 

 االرباح
 مبلغ  توزيعات االرباح

  17,442 %5.0  348,836 المركز األردني للتجارة الدولية 1

  20,190 %20.0  100,950 البتراء للتعليم  2

اإلسالمية التأمين  3  126,895  8.0% 10,152  

  22,665 %12.0  188,875 المتصدرة   4

  39,536 %20.0  197,678 اإلسراء للتعليم واإلستثمار 5

  4,043 %5.0  80,851 جامعة فيالدلفيا   6

  49,874 %5.0  997,480 شركة الكهرباء االردنية  7

  56,024 %100.0  56,024 البوتاس   8

  47,500 %5.0  950,000 عجلون الوطنية لالستثمار والتنمية   9

  45,000 %5.0  900,000 مصفاة البترول األردنية 10

  1,200 ارباح سنوات سابقة  المتصدرة   11

  26,966 %4.0  674,160 مدارس االحتراف  12

  340,591   المجموع

  *عدد األسهم قبيل اجتماعات الهيئة العامة للشركات  
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  )  18جدول رقم (  

  12/2021/ 31ممثلي صندوق التقاعد في مجالس ادارة الشركات كما في 

 اسم ممثل النقابة  اسم الشركة  رقم

 م. فراس خالد محمد عريضة  مبنى اتحاد صناديق تقاعد النقابات المهنية المشتركة  1

 م. عزام جميل فارس الهنيدي  للصحاقة والنشر / الدستوراالردنية   2

 م. درويش مشهور فايز المجالي  التأمين االسالمية  3

 م. أحمد قاسم محمد السمارة  المهنية لالستثمارات العقارية واالسكان  4

  م. ماهر موسى يوسف النجداوي   دار التمويل اإلسالمي  5

  م. خالد محمد راجي عنانزة  والتنمية عجلون الوطنية لالستثمار   6

 د.م. حسن عبدالرزاق محمد الدباس  عجلون الوطنية للثقافة والتعليم  7

 م. زياد عبد الفتاح طلب أبو شمسية االحتراف للتعليم  8

 م. أنيس سليمان عيسى الشطناوي  مدارس ليمار التعليمية  9

 حسن الرفاعي      عطا   م. " محمد علي" شركة ضاحية البشيري  10

 م. كمال عبد الرحيم التوفيق الدباس  شركة ضاحية طبربور  11

 مرجان المهندسين لالستثمار والتطوير العقاري   12

 م. صخر تيسير عبد الرحيم  الكلوب

 م. عمر "محمد علي" عثمان  بدير 

 م. رائد نبيل أديب وهبة 

 مبارك الحباشنة م. عامر محمود 

 م. فاروق جبرائيل عقلة تادرس 

 م. امجد محمد سعود عبيدات 

  السيد أحمد إبراهيم محمد مطاوع 

 شركة سبيل الزيتون  13

 م. شكيب عبداللطيف سعيد عودة هللا

 حسن الرفاعي      عطا   م. " محمد علي"

  م. محمد هاني أحمد المحاميد 

 حسين الجعبري السيد محمد ناصر 

 - جمعية مالك شقق اسكان رياض المهندسين/ضاحية طبربور  14



   ا

 

 33 

  شركة سبيل الزيتون التجارية:

الشركات تحت  ذ.م.م. كشركة ذات مسؤولية محدودة لدى مراقب  التجارية  الزيتون  تم تأسيس شركة سبيل 
لغايات عمليات المتاجرة في األسهم لصالح  ) دينار أردني  5000و برأسمال (  22/12/2015) بتاريخ  42554الرقم (

  صندوق التقاعد ألعضاء نقابة المهندسين. علما بأن الشركة مملوكة بالكامل لصندوق التقاعد ألعضاء نقابة المهندسين.

  و من أهم غايات الشركة: 
 شراء األسهم و السندات بسوق عمان المالي.  .1
 تمثيل الشركات. .2
 فيها تحقيق لغايات الشركةعقد االتفاقيات التي ترى  .3
 المشاركة و االشتراك و المساهمة في شركات قائمة و/ أو تحت التأسيس. .4
 شراء و بيع األسهم و السندات و األوراق المالية لصالح الشركة ضمن بورصة عمان.  .5

بتنفيذ  ) ألف دينار، و من خالل هذا االستثمار قامت إدارة الشركة  713,607بلغ حجم االستثمار في الشركة ( 
صافي كان نتيجته تحقيق    .) مليون دينار لنفس العام8,5و بحجم تداول بلغ حوالي (  2021) عقد خالل العام  210(

  . 2021) ألف دينار للعام  16,5أرباح بعد ضريبة الدخل حوالي (

  )  19جدول رقم (  

  المؤشر العام لمحفظة المتاجرة: 

 البيان 
كما بتاريخ  

31/12/2021 
بتاريخ  كما 

31/12/2020  
 التغير 

 %0 7 7 عدد الشركات 

 %28 559,152 713,607 قيمة االسهم الدفترية

 %26 504,277 635,081 قيمة االسهم السوقية

 %43 54,875- 78,527- فرق القيمة العادلة

 %1126 699,578 8,577,390 حجم التداول 

 %1- %90.19 %89.00 النسبة السوقية للدفترية

 %38- 8,948 5,553 األرباح الموزعة 

 %891 10,151 100,575 أرباح المتاجرة 

  23,652 التغير في القيمة العادلة 
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  )  20جدول رقم (  

  كشف الشركات المساهمة العامة 

سل 
سل

الت
 

 رأسمال الشركة  اسم الشركة 
نسبة  

مساهمة  
 الشركة

 كلفة األسهم
القيمة  
 السوقية

 فرق التقييم 

 1,168 34,029 32,861 %1.75 1,500,000 المتصدرة   1

 0 69,080 69,080 %1.10 4,000,000 رم للوساطة المالية 2

3 
المهنية لالستثمارات 
 العقارية واالسكان 

33,440,000 0.79% 120,216 119,444 -772 

4 
مجموعة العصر  

 لالستثمار 
10,000,000 0.05% 13,152 9,918 -3,234 

5 
العقارية االردنية 

 للتنمية 
34,500,000 0.03% 4,196 4,320 124 

 75,740- 383,310 459,050 %0.02 83,318,000 البوتاس العربية  6

 73- 14,980 15,053 %0.004 187,500,000 االتصاالت االردنية   7

  
  المجموع

713,607 635,081 -78,527 

  

  

  

  

  

  ) 21جدول رقم (

  2021توزيعات األرباح لعام 

 اجمالي مبلغ  توزيعات االرباح  نسبة توزيعات االرباح  اسم الشركة  الرقم 

 5553 %5.0 مصفاة البترول األردنية 1
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 نمو إيرادات ونفقات الصندوق :  5
  ) . 2021  -   2010(   من) تطور اإليرادات والنفقات للصندوق خالل السنوات 22يبين الجدول رقم ( -

  ) 22الجدول (

  2021  – 2010إجمالي إيرادات ونفقات صندوق التقاعد المتحققة خالل األعوام 

السنه (عجز) فائض النفقات  اإليرادات  السنة   

2010 20,488,514 14,586,603 5,901,911 

2011 23,855,437 17,026,949 6,828,488 

2012 25,722,639 19,485,895 6,236,744 

2013 27,358,060 20,637,115 6,720,945 

2014 29,864,574 24,050,710 5,813,864 

2015 27,639,143 25,900,950 1,738,193 

2016 30,974,284 28,660,225 2,314,059 
2017 28,706,305 31,714,268 -3,007,963 

2018 30,589,217 35,465,841 -4,876,624 

2019 30,797,497 40,701,281 -9,903,784 

2020 27,564,258 44,315,210 -16,750,952 

2021 32,851,854 50,543,262 -17,691,408 

  )  6رسم بياني رقم ( 
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والتأمينات اإلجتماعية بتقديم كافة الخدمات للقيام بأداء واجبها اليومي إستمرت دائرة خدمة الزمالء في إدارة التقاعد  
في خدمة الزمالء األعضاء بتقديم أفضل الخدمات المختلفة التي تهم الزمالء والزميالت حيث إستطاعت أن تخدم حوالي  

  ) ألف مراجع خالل العام. 59(

%) عن العام   (5 ) مليون دينار وبنسبة إنخفاض 160مبلغاً وقدره (بلغت الموجودات الدفترية للصندوق لهذا العام  -
%) عن    4) مليون دينار وبنسبة إنخفاض (283. بينما بلغت موجودات الصندوق السوقية مبلغاً وقدره (   2020

 . ، وإستمر المجلس على النهج المتحفظ للتداول في محفظة األسهم والتركيز على األسهم االستراتيجية 2020عام 

  .   31/12/2021) توزيع المحافظ االستثمارية المتنوعة لموجودات الصندوق كما في 3يبين الرسم البياني ( -

  ) 3الرسم البياني (

  2021موجودات صندوق التقاعد لعام 

  

  

  

  

  

  

  

  
  الصندوق  ألف مراجع إلدارة ) 59(
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  2020-2021الصندوق  نتائج أعمالمقارنة  -6
  

 عام 
2021 2020 

 دينار  مليون مليون دينار 

 167.6 159.9 الصندوق الدفترية  موجودات

 295.8 283 الصندوق السوقية  موجودات

 27.6 32.9 االجمالية االيرادات

 44.3 50.5 االجمالية والمخصصات  النفقات

 16.75- 17.69-  العجز السنوي    

 43.2 49.2  التقاعدية الرواتب

 0.89 1.09  العموميةاالدارية و  المصاريف

   التقاعد 

 21.4 25.7 االشتراكات التقاعدية والرسوم االضافية

 1 1.48 فروقات االنتقال والرسوم االضافية

 520 981 المستفيدون من نظام الشرائح الزمالء

   االستثمار

الزمالء المستفيدون من مشاريع 
 االستثمار

612 503 

 مليون 13.2  مليون 17.6 اإلستثمارقيمة مبيعات 

  مليون  5.2  مليون   5.7 األرباح االستثمارية  اجمالي

 %  3 %  4 االستثمار العائد على

 دينار  مليون دينار  مليون األسهم 

 15 12 عدد الشركات 

 9.8 7.8 الدفترية لمحفظة األسهم القيمة

 9.1 9.1 السوقية لمحفظة األسهم  القيمة

 0.42 0.34 الموزعة  االرباح

 0.69- 1.3 العادلة فرق القيمة

 %  93 %  117 السوقية للدفترية  نسبة القيمة
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 التقرير المالي 
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  تقرير مدقق الحسابات المستقل 
  السادة الـهـيئة العـامة لصندوق التقاعد ألعضاء نقابة المهندسين األردنيين 

  المملكة األردنية الهاشمية  -عمان 

  الرأي 
لقد دققنا القوائم المالية الموحدة لصندوق التقاعد لنقابة المهندسين األردنيين، والمكونة من قائمة المركز المالي الموحدة  

الموحدة وقائمة  2021كانون األول    31كما في   الملكية  التغيرات في حقوق  الشامل الموحدة وقائمة  الدخل  ، وقائمة 
للسنة   الموحدة  النقدية  للسياسات  التدفقات  وملخصاً  الموحدة  المالية  القوائم  واإليضاحات حول  التاريخ،  بذلك  المنتهية 

 المحاسبية الهامة. 
برأينا، إن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي الموحد للصندوق كما  

تدفقاته النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير ، وأدائه المالي الموحد و2021كانون األول    31في  
 الدولية إلعداد التقارير المالية. 

  أساس الرأي 
لقد قمنا بالتدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق. إن مسؤولياتنا وفقاً لهذه المعايير موضحة الحقاً في تقريرنا ضمن فقرة  

  قوائم المالية الموحدة. مسؤولية المدقق حول تدقيق ال
السلوك   نحن مستقلون "دليل قواعد  للمحاسبين  الدولية  السلوك األخالقي  لمتطلبات مجلس معايير  الصندوق وفقاً  عن 

إللتزامنا  باإلضافة  الموحدة،  المالية  للقوائم  بتدقيقنا  الصلة  ذات  األخالقية  والمتطلبات  المهنيين"  للمحاسبين  األخالقي 
  قية االخرى، وفقاً لهذه المتطلبات.بالمسؤوليات االخال

  في إعتقادنا إن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتكون أساسا نعتمد علية عند إبداء رأينا. 

  فقرة توكيدية 
  دون التحفظ في رأينا، فإننا:

ونقاط التوازن المالي للصندوق   ) بخصوص الدراسة االكتوارية23نود لفت اإلنتباه إلى ما هو وارد في إيضاح رقم ( - 
حيث  2030حيث تشير الدراسة اإلكتوارية الى انه من المتوقع أن يصل الصندوق الى نقطة التعادل الثالثة في عام 

ان نقطة التعادل الثالثة هي تساوي اإليرادات االجمالية (بيع الموجودات) مع النفقات االجمالية (الرواتب التقاعدية  
وقد تحققت   2019رية)، علماً بأن الخبير اإلكتواري توقع الوصول إلى نقطة التعادل الثانية في عام  والمصاريف اإلدا

قبل ذلك بسنوات، حيث تجاوزت الرواتب والتعويضات التقاعدية عن االشتراكات التقاعدية والرسوم اإلضافية مما 
دينار أردني عن عام    20,826,207ومبلغ    2021دينار اردني عن عام  22,028,336 عجز بمبلغ  نتج عنه  

2020 . 
 - ) رقم  إيضاح  في  وارد  هو  ما  إلى  اإلنتباه  لفت  بكلفة  10نود  أراضي  االستثمارية  الممتلكات  بند  يتضمن  حيث   (

دينار أردني مسجلة باسم المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري بموجب إتفاقية يتم بموجبها   19,002,585
 ند اإلنتهاء من الفرز وتنفيذ خدمات البنية التحتية لهذه األراضي. نقل ملكية األراضي للصندوق ع 

) بخصوص نسب اإلنجاز لبند الممتلكات االستثمارية والمتعلقة 10نود لفت اإلنتباه إلى ما هو وارد في إيضاح رقم ( - 
  شركة تابعة.   –ري  بمشروع العقبة والبحر الميت والمنفذ من خالل شركة مرجان المهندسين لإلستثمار والتطوير العقا

 ) بخصوص الخسائر المتراكمة للشركة التابعة. 24نود لفت اإلنتباه إلى ما هو وارد في إيضاح رقم ( - 

  مسؤوليات اإلدارة واألشخاص المسؤولين عن الحوكمة عن القوائم المالية الموحدة 
لل المالية الموحدة وفقاً  معايير الدولية إلعداد التقارير المالية  إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعدالة عرض هذه القوائم 

المهندسين األردنيين وكما هو مبين في إيضاح رقم  اللجنة الشرعية لنقابة  ومتطلبات المعايير اإلسالمية المعتمدة من 
الجوهرية2( سواء كانت  )، وعن الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية إلعداد قوائم مالية موحدة خالية من األخطاء 

  .اإلحتيال أو الخطأ بسبب
عند إعداد القوائم المالية الموحدة، تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الصندوق على اإلستمرارية واإلفصاح، عندما  
ينطبق ذلك عن أمور تتعلق باإلستمرارية وإستخدام أساس اإلستمرارية في المحاسبة، ما لم توجد نية لدى اإلدارة بتصفية  

  إيقاف أعماله أو عدم وجود بديل واقعي غير ذلك. الصندوق أو 
  .األشخاص المسؤولين عن الحوكمة مسؤولين عن اإلشراف على إعداد التقارير المالية الموحدة للصندوق
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  مسؤولية المدقق حول تدقيق القوائم المالية الموحدة 

المالية الموحدة ككل خالية من التحريفات الجوهرية، إن أهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم  
سواءاً كانت بسبب اإلحتيال أو الخطأ، وإصدار تقريرنا الذي يتضمن رأينا حولها. التأكيد المعقول هو مستوى عال من  

خطأ جوهري   التأكيد، ولكنه ليس ضمانة بأن التدقيق الذي قمنا به وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق سوف يكتشف دائماً أي
إن وجد، إن التحريفات يمكن أن تنشأ عن اإلحتيال أو الخطأ، وتعتبر جوهرية إذا كانت بشكل فردي أو إجمالي يمكن 

  أن تؤثر بشكل معقول على القرارات اإلقتصادية المتخذة من قبل مستخدمين هذه القوائم المالية الموحدة.
لمعايير التدقيق ا لدولية، نقوم بممارسة الحكم المهني والمحافظة على تطبيق مبدأ الشك كجزء من عملية التدقيق وفقاً 
  المهني في جميع نواحي التدقيق، باإلضافة الى: 

   تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة، سواءاً كانت ناشئة عن إحتيال أو خطأ، وكذلك
يب لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفر تصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق المالئمة تستج

أساساً لرأينا. إن خطر عدم إكتشاف أخطاء جوهرية ناتجة عن إحتيال أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، كما أن  
  ية. اإلحتيال قد يشتمل على التواطؤ، التزوير، الحذف المتعمد، التحريفات، أو تجاوز ألنظمة الرقابة الداخل

 

  ظل في  مالئمة  تدقيق  إجراءات  تصميم  لغايات  بالتدقيق  الصلة  ذات  الداخلية  الرقابة  ألنظمة  فهم  على  الحصول 
  الظروف القائمة، وليس لغرض إبداء رأي حول مدى فعالية أنظمة الرقابة الداخلية في الصندوق. 

 

   المحاسبية واإليضاحات ذات العالقة  تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات 
  المعدة من قبل اإلدارة. 

 

   التي تم التدقيق  إلى أدلة  المحاسبة، وإستناداً  اإلستنتاج عن مدى مالءمة إستخدام اإلدارة ألساس اإلستمرارية في 
أن  أو ظروف يمكن  بأحداث  ذا صلة  تيقن جوهري  هنالك وجود لعدم  إذا كان  فيما  تثير شكوكاً   الحصول عليها، 

فنحن   تيقن جوهري،  إستنتجنا عدم وجود  فإذا  مستمرة.  اإلستمرارية كمنشأة  الصندوق على  قدرة  جوهرية حول 
مطالبون أن نلفت اإلنتباه في تقرير المدقق إلى اإليضاحات ذات الصلة الواردة في القوائم المالية الموحدة، أو إذا  

فإننا سوف نقوم بتعديل رأينا. إستنتاجاتنا تعتمد على أدلة التدقيق التي    كان اإلفصاح عن هذه المعلومات غير كافياً،
تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير المدقق. ومع ذلك، فإنه من الممكن أن تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في  

  توقف الصندوق عن اإلستمرار كمنشأة مستمرة.

 الما للقوائم  والمحتوى  والشكل  العام  العرض  المالية  تقييم  القوائم  كانت  إذا  اإليضاحات وفيما  فيها  بما  الموحدة  لية 
  الموحدة تمثل المعامالت واألحداث بشكل يحقق العرض العادل. 

  

لقد تواصلنا مع األشخاص المسؤولين عن الحوكمة فيما يتعلق بنطاق وتوقيت التدقيق المخطط له ومالحظات التدقيق  
  مة في نظام الرقابة الداخلية نحددها خالل تدقيقنا.الهامة، بما في ذلك أية نقاط ضعف ها

  تقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية األخرى 

القوائم المالية ونوصي  يحتفظ الصندوق بسجالت محاسبية منتظمة بصورة أصولية، تتفق من النواحي الجوهرية مع 
 .الهيئة العامة بالمصادقة عليها

  الدولية طالل أبو غزالة وشركاه 

  محمد األزرق 

  )  1000( إجازة رقم 

  2022آذار  2  عمان في



   ا
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  2021كانون األول  31قائمة المركز المالي الموحدة كما في 

  هذه القوائم المالية إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من 

    إيضاحات   2021  2020

 الموجودات     دينار أردني   دينار أردني 

1,290,040   
 

1,686,455  
 

3  
 نقد ونقد معادل  

28,970,336   
 

23,818,566  
 

4  
 موجودات مالية بالكلفة المطفأة   

1,604,435   
 

1,490,341  
 

5  
 ذمم وأرصدة مدينة أخرى  

2,133,632   
 

1,559,987  
 

6  
 ذمم أطراف ذات عالقة مدينة  

504,276   
 

635,080  
 

7  
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  

13,034,567   
 

13,025,643  
 

8  
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

1,533,794   
 

1,532,205  
 

9  
 إستثمارات في شركات زميلة    

117,845,748   
 

115,564,280  
 

10  
 ممتلكات استثمارية 

698,696   
 

680,328  
 

11  
 ممتلكات ومعدات  

167,615,524  
 

159,992,885 
 الموجودات مجموع     

 المطلوبات وحقوق الملكية      

3,770,827     5,889,063    12  
 ذمم دائنة   

732,260     496,740    13  
 أرصدة دائنة أخرى   

6,043,689     5,903,367    14  
 مخصصات بنية تحتية   

4,975,659             9,177,747    6  
 ذمم أطراف ذات عالقة دائنة  

        2,750,000             4,894,398    15  
 قرض  

18,272,435     26,361,315       
 مجموع المطلوبات   

 حقوق الملكية       

155,831,436     138,483,027      
 الفائض المحتفظ به  

17,500    17,500    16  
 شركات تابعة  -إحتياطي إجباري   

(6,505,847)    (4,868,957)      
 

التغير المتراكم في القيمة العادلة لموجودات مالية من خالل  
 الدخل الشامل اآلخر 

149,343,089      133,631,570       
 صافي حقوق الملكية  

167,615,524      159,992,885       
 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية  
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  2021كانون األول  31قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتهية في  

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 

      ايضاحات    2021   2020
 النشاط التقاعدي      دينار أردني   دينار أردني 
 اإلشتراكات التقاعدية    17  24,740,472  20,620,856

 رسوم إضافية       2,418,745  1,755,246
 الرواتب والتعويضات التقاعدية      (49,187,553)  (43,202,309)
 صافي النشاط التقاعدي       (22,028,336)  (20,826,207)

 إيرادات اإلستثمارات       
 أرباح بيع ممتلكات استثمارية    18  4,123,627  5,244,185
 إيرادات مرابحة       809,260  1,096,707

414,421  340,591     
توزيعات أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من  

 خالل الدخل الشامل االخر 

(35,776)  27,601  19   
أرباح (خسائر) موجودات مالية بالقيمة العادلة من  

 خالل الربح أو الخسارة 
 حصة الصندوق من نتائج أعمال الشركات الزميلة     9  (8,859)  (114,355)

 صافي أرباح تأجير ممتلكات استثمارية    20  233,221  131,999
 ايرادات اخرى     21  142,109  87,061

 ممتلكات استثمارية   -رد تدني انتفت الحاجة له      455,544  -
 استثماريةخسارة تدني ممتلكات      (430,457)  (1,636,087)

 مجموع إيرادات اإلستثمارات      5,692,637  5,188,155
 المصاريف        

 المصاريف اإلدارية     22  1,092,943  843,193
 إستهالكات     11  19,555  23,853

  مصروف خسائر إئتمانية متوقعة       140,827  195,854
 االسالني األردنيالبنك  -تكاليف تمويل     94,397  50,000

 مجموع المصاريف      1,347,722  1,112,900
 العجز قبل الضريبة والمساهمة الوطنية      (17,683,421)  (16,750,952)

  شركة تابعة   -ضريبة دخل        (7,280)  -
  شركة تابعة -المساهمة الوطنية        (707)  -

  العجز        (17,691,408)  (16,750,952)
 دخل شامل آخر:        

(694,790)  1,315,795     
التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية من خالل  

 الدخل الشامل اآلخر 

133,318  664,094     
أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  

 الدخل الشامل االخر 
 الدخل الشامل      (15,711,519)  (17,312,424)
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  2021كانون األول  31قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للسنة المنتهية في 

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 

   التغير المتراكم       
   لموجودات مالية       
   بالقيمة العادلة من خالل       
 الصافي   الدخل الشامل اآلخر   إحتياطي إجباري   الفائض المحتفظ به    
 دينار أردني   دينار أردني   دينار أردني   دينار أردني    

 166,655,513  (7,373,109)  17,500  174,011,122    2020كانون الثاني  1رصيد 
 (16,750,952)  -  -  (16,750,952)   العجز

العادلة من  التغير بالقيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة 
 خالل الدخل الشامل االخر 

  -  -  (694,790)  (694,790) 

أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل  
 الشامل االخر 

  133,318  -  -  133,318 

المحول من التغير المتراكم لموجودات مالية بالقيمة العادلة  
 الفائض المحتفظ بهمن خالل الدخل الشامل االخر الى 

  (1,562,052)  -  1,562,052  - 

 149,343,089  (6,505,847)  17,500  155,831,436   2020كانون األول  31رصيد 
 (17,691,408)  -  -  (17,691,408)   العجز

التغير بالقيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من  
 خالل الدخل الشامل االخر 

  -  -  1,315,795  1,315,795 

أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل  
 االخر الشامل 

  664,094  -  -  664,094 

المحول من التغير المتراكم لموجودات مالية بالقيمة العادلة  
 من خالل الدخل الشامل االخر الى الفائض المحتفظ به

  (321,095)  -  321,095  - 

 133,631,570  (4,868,957)  17,500  138,483,027   2021كانون األول  31رصيد 
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  2021كانون األول  31قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في 

القوائم المالية إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه 

2020  2021    

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية   دينار أردني   دينار أردني 
 العجز قبل الضريبة والمساهمة الوطنية    (17,683,421)  (16,750,952)

 تعديالت لـ :      
 إستهالكات    160,196  158,145

 أرباح بيع ممتلكات استثمارية    (4,123,627)  (5,244,185)
 خسائر تدني ممتلكات استثمارية   430,457  1,636,087

 حصة الصندوق من نتائج أعمال الشركات الزميلة    8,859  114,355
 مخصص خسائر إئتمانية متوقعة   140,827  195,854

 مخصص نهاية الخدمة    19,401  20,781
 توزيعات أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر   (340,591)  (414,421)
مخصصات بنية نحتية   -رد مخصص انتفت الحاجة له    -  (649,910)  

مخصصات ممتلكات إستثمارية   -رد مخصص انتفت الحاجة له    (455,544)  -  
 التغَير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :     

 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة    5,151,770  5,312,463
 ذمم وأرصدة مدينة أخرى    (26,733)  (282,994)

 ذمم أطراف ذات عالقة مدينة   566,375  963,702
الربح أو الخسارة موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل    (130,804)  42,704  

 ذمم دائنة   2,118,236  (890,910)
 أرصدة دائنة أخرى    (259,579)  (143,095)
 مخصصات بنية تحتية    (140,322)  (616,571)

(16,548,947)  (14,564,499)    

شركة تابعة -مدفوع ضريبة دخل سنوات سابقة    (3,330)  -  
 صافي النقد من األنشطة التشغيلية   (14,567,829)  (16,548,947)

      
 التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية     

 إضافات ممتلكات استثمارية   (8,600,225)  (2,951,919)
 المتحصل من بيع ممتلكات استثمارية   14,889,766  12,893,083

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخرموجودات مالية    1,988,813  405,086  
 توزيعات أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر   340,591  414,421

 إستثمارات في شركات زميلة   -  4,790
 شراء ممتلكات ومعدات    (1,187)  (7,654)

األنشطة اإلستثماريةصافي النقد من    8,617,758  10,757,807  
      
 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية     

 ذمم أطراف ذات عالقة دائنة    4,202,088  3,524,876
 قروض   2,144,398  2,750,000
 صافي النقد من األنشطة التمويلية   6,346,486  6,274,876

والنقد المعادل صافي التغير في النقد    396,415  483,736  
 النقد والنقد المعادل في بداية السنة   1,290,040  806,304

 النقد والنقد المعادل في نهاية السنة   1,686,455  1,290,040
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  2021كانون األول  31للسنة المنتهية في   إيضاحات حول القوائم المالية

 الوضع القانوني والنشاط .1
 ) ــس صــندوق التقاعد إســتنادا ألحكام المادة ) لســنة  15) من قانون نقابة المهندســين األردنيين رقم (85تأس

واالنظمة المعدلة له،    1986) لـسنة  4(  وتعديالته ونظمت ـشؤون الـصندوق بموجب نظام التقاعد رقم  1972
تتألف الهيئة العامة للـصندوق من جميع االعـضاء المـسددين لكل من رـسوم اإلـشتراكات الـسنوية للنقابة وجميع  
اإلشــتراكات التقاعدية الشــهرية حتى نهاية الســنة التي تســبق ســنة اجتماع الهيئة العامة ويبلغ عدد المهندســين 

 .مهندس  ألف 158قاعد حوالي المشتركين في صندوق الت
   يهدف الصــندوق الى تأمين رواتب تقاعدية لألعضــاء المشــتركين وعائالتهم وفقا ألحكام النظام الداخلي ويتم

 حفظ وإستثمار أموال الصندوق بالطريقة التي يقررها المجلس بما ال يتعارض مع أحكام الشريعة االسالمية.
 موارد الصندوق  

  الصندوق بما يلي:تتمثل أهم موارد 
  .االشتراكات التقاعدية 
  .ريع استثمار أموال الصندوق 
  .الرسوم اإلضافية التي تحصل بموجب أحكام القانون لصالح صندوق التقاعد 
  .المبالغ التي تقرر الهيئة المركزية نقلها من صندوق النقابة الى صندوق التقاعد 
  .اإلعانات والهبات والوصايا التي يوافق مجلس الوزراء على قبولها 
  وهي خاضعة لموافقة    2022آذار    2تمت الموافقة على البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس النقابة بتاريخ

  الهيئة العامة للصندوق.

 الوضع القانوني للشركات التابعة 

 الصفة القانونية  اسم المنشأة 
تاريخ  
ل التسجي  رقم السجل  

نسبة  
 الغايات الرئيسية  الملكية 

شركة مرجان 
 المهندسين  
لإلستثمار  

 والتطوير العقاري 
شركة مساهمة  
 خاصة محدودة 

كانون   25
 100% 704   2010ثاني 

استثمار وتطوير األراضي والعقارات  
عدا الوساطة العقارية وترميمها  
وانشائها وإدارتها بما يتعلق بعمل  

 وتقسيمها وشرائها وبيعها. الشركة 
      

شركة سبيل  
 الزيتون التجارية 

شركة ذات مسؤولية  
 محدودة 

كانون   22
 100% 42554   2015ثاني 

شراء أسهم وسندات في سوق عمان  
 المالي لتحقيق غايات الشركة. 

      

شركة المهندس  
 لإلدارة واالستثمار

شركة مساهمة  
 خاصة محدودة 

كانون   2
 100% 200175654   2020ثاني 

شراء وامتالك المستشفيات والمدارس  
الخاصة والعقارات والخدمات  

 الهندسية في قطاع الطاقة والكهرباء 

 أسس إعداد القوائم المالية الموحدة والسياسات المحاسبية الهامة .2

  أسس إعداد القوائم المالية 2-1

   القوائم المالية  إلعداداإلطار العام 

تم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ومتطلبات المعايير اإلسـالمية المعتمدة 
ين األردنيين إن الفرق بين المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والمبادئ  رعية لنقابة المهندـس من اللجنة الـش

ــين األردنيين هو من حيث االعتراف المحاســـبة االســـالمية المعتمدة من قبل  ــرعية لنقابة المهندسـ اللجنة الشـ
ــط الثابت وليس بطريقة   ــمن التعديل االعتراف بإيرادات المرابحة بطريقة القسـ بإيرادات المرابحة حيث يتضـ

 معدل المرابحة الفعالة. 

  المستخدمة في إعداد القوائم المالية القياسأسس 

دا إلى طريقة التكلفة التاريخية باســـتثناء بعض البنود التي تم قياســـها باســـتخدام  تم إعداد القوائم المالية اســـتنا
 .طرق أخرى غير طريقة التكلفة التاريخية

  العملة الوظيفية وعملة العرض 

  تم عرض القوائم المالية بالدينار األردني والذي يمثل العملة الوظيفية للمنشأة
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  إستخدام التقديرات  2-2

   القوائم المالية تقوم اإلدارة بإجتهادات وتقديرات وإفتراضـات تؤثر في تطبيق السـياسـات المحاسـبية عند إعداد
 ومبالغ الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف، وإن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات.

  ات في التقديرات المحاسـبية في  مراجعة التقديرات واإلفتراضـات على نحو مسـتمر. يتم اإلعتراف بالتغيرتتم
 الفترة التي تم فيها تغيير التقديرات والسنوات الالحقه التي تتأثر بذلك التغيير.

  إن األمثلة حول إســـتخدام التقديرات هي الخســـائر اإلئتمانية المتوقعة، األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات
 د المنشأة.قضايا مقامة ض المخصصات، وأية القابلة لإلستهالك،

 معايير وتفسيرات أصدرت وأصحبت سارية المفعول 2-3

  تاريخ النفاذ البيــان  رقم المعيار أو التفسير

اـلـمـعيـــار  ـعـلى  ـتعـــدـيالت 
ــارير  التق ــداد  ــدولي إلع ال

ة رقم ( الـي د16الـم -) كوفـي
ازات   –  19 إمتـي المتعلق ـب

  االيجار.

ــتأجرين. ومثل هذه ، تم منح امتيازات إيجار 19-نتيجة لوباء كوفيد للمسـ
االمتيازات قد تتخذ عدة اـشكال، بما في ذلك دفعات االيجار عن أيام غير 

  العمل وتأجيل دفعات االيجار.
ايير المـحاســــــبة اـلدولي ـبالتـعدـيل على  2020 وفي أـيار ، ـقام مجلس مـع

) بحيث يتيح للمـستأجرين 16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (
ة بنفس الطريـقة التي يـعاملون بـها   خـيار مـعامـلة ازات اإليـجار المؤهـل امتـي

إذا لم تكن تعديالت إيجار. وفي حاالت كثيرة، سـيؤدي ذلك إلى احتسـاب 
  االمتيازات كمدفوعات إيجار متغيرة في الفترة التي تمنح فيها.

  التعديالت الرئيسية:
   ــيلة العملية فيما يتعلق ــتاجر بتطبيق الوســ ــماح للمســ بامتيازات  الســ

د ة بكوفـي ار ذات الصــــــل ازات التي يؤثر اي    19-االيـج اجير االمتـي لـت
تخفيض في ـمدفوـعات االيـجار فيـها فقط على الـمدفوـعات المســـــتحـقة 

(بدال من المدفوعات المـستحقة    2022حزيران    30اـصال في او قبل 
  ;)2021حزيران 30اصال في اوقبل 

  ،ــتأجر بتطبيق التعديل بأثر رجعي مع االعتراف باألثر  مطالبة المســ
التراكمي لتطبيق التـعدـيل مـبدئيـًا كتـعدـيل للرصــــــيد االفتـتاحي لألرـباح 
المحتجزة (أو أي مكون آخر من حقوق الملكـية ، اذا ـكان ذـلك ممكن)  
  في بداية فترة التقرير السنوي الذي يطبق فية المستأجر التعديل أوالً.

  2020حزيران   1
  .2021نيسان  1

المقــ  على  ــديالت  ــة تع ارن
-المعيارية لســــعر الفائدة 

المرحلـة الثـانيـة على كـل 
من المعايير الدولية إلعداد  
ــام   أرق ــاليــة  الم ــارير  التق

)4)  ،(7) و(9)،   (16 ،(
ومعيار المحاســـبة الدولي  

 39رقم 

، أدـخل مجلس مـعايير المـحاســــــبة اـلدولي تـعديالت على  2020وفي آب  
ــا أرق ــة  ــالي الم ــارير  التق ــداد  ــة إلع ــدولي ال ــايير  (المع (4م   ،(7)  ،(9 (

) لمعالجة المســائل التي تنشــأ 39)،ومعيار المحاســبة الدولي رقم (16و(
أثناء إـصالح المقارنة المعيارية لـسعر الفائدة، بما في ذلك اـستبدال معيار  

  معياري بمعيار بديل.
  وتوفر تعديالت على المرحلة الثانية اإلعفاءات التالية:

  التدفقات النقدية التعاقدية لألصول والخصوم  عند تغيير أساس تحديد
ا أثر أن   ا في ذـلك التزاـمات اإليـجار)، ـفإن اإلعـفاءات لـه ة (بـم الـي الـم
دة  اـئ ة الـف اشـــــرة لنســــــب ة مـب ة كنتيـج التغييرات التي هي ضـــــرورـي
المعروض بين البنوك والتي تعتبر مكافئ اقتصـــاديا، والتي لن ينتج  

  عنها أي ربح أو خسارة في قائمة الدخل.
   بة التحوط في معظم معيار المحاـسبة الدولي ـستـسمح إعفاءات محاـس

الــدولي إلعــداد التقــارير المــاليــة رقم (39رقم ( المعيــار  ) 9) أو 
باسـتمرار معظم عالقات التحوط التي تتأثر مباشـرة بإصـالح نسـبة  
ــجيل عدم فعالية  الفائدة المعروض بين البنوك ومع ذلك، قد يلزم تسـ

  إضافية.

ثـــانــ   1 ي كـــانــون 
2021. 
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  وتفسيرات أصدرت ولم تصبح سارية المفعول بعد  معايير 

   

 تاريخ النفاذ   البيــان   رقم المعيار أو التفسير 

ــار  ــى المعيـــ ــديالت علـــ تعـــ
ــدولي إلعــــداد التقــــارير  الــ

 ).1المالية رقم (
ــة  ــايير الدوليـــ ــي المعـــ تبنـــ
إلعـــــداد التقـــــارير الماليـــــة 
ألول مــــرو فــــي الشــــركات 

  التابعة.

ــد  ــة أن تمديـــ ــمح للشـــــركة التابعـــ ــذي يســـ ــاري الـــ ــاء اإلختيـــ اإلعفـــ
ــة ألول  ــارير الماليــ ــداد التقــ ــة إلعــ ــايير الدوليــ ــه للمعــ ــبح متبنيــ تصــ
مـــــرة بعـــــد الشـــــركة األم لقيـــــاس فروقـــــات الترجمـــــة المتراكمـــــة 
ــى  ــاًء علــ ــركة األم، بنــ ــا الشــ ــت عنهــ ــي أبلغــ ــالغ التــ ــتخدام المبــ باســ

ــة ــايير الدوليـــ ــركة األم إلـــــى المعـــ ــال الشـــ ــاريخ إنتقـــ إلعـــــداد  تـــ
  التقارير المالية.

  إختيار مماثل متاح للشركة الزميلة أو المشروع المشترك.

كــــــــانون ثــــــــاني  1
2022.  

 

المعيـــــار الـــــدولي إلعـــــداد 
ــم  ــة رقــــ ــارير الماليــــ التقــــ

)17(  
 عقود التأمين. 

) 17تـــم اصـــدار المعيـــار الـــدولي إلعـــداد التقـــارير الماليـــة رقـــم (
ــار الـــــدو 2017بشـــــهر أيـــــار  ــل محـــــل المعيـــ لي إلعـــــداد ليحـــ

  ) عقود التامين.4التقارير المالية رقم (
ــتم  ــديرات أن يــ ــود تقــ ــد وجــ ــالي عنــ ــاس الحــ ــوذج القيــ ــب نمــ يتطلــ

  إعادة قياسها في كل فترة يصدر عنها تقرير.
  يتم قياس العقود باستخدام األسس التالية:

  التدفقات النقدية المخصومة ذات احتمالية مرجحة  
 تعديل صريح للمخاطر، و  
  هــــامش الخدمــــة التعاقديــــة يمثــــل الــــربح غيــــر المكتســــب مــــن

العقــــد الـــــذي يـــــتم االعتـــــراف بـــــه كـــــإيرادات خـــــالل فتـــــرة 
 التغطية.

ــارير الماليــــة ( ــب المعيــــار الــــدولي للتقــ ) أن يــــتم قيــــاس 17يتطلــ
ــة الحاليــــ  ــأمين بالقيمــ ــات التــ ــاس مطلوبــ ــنهج قيــ ــوفر مــ ــاء ويــ ة للوفــ

ــذه  ــميم هـــ ــم تصـــ ــأمين. تـــ ــود التـــ ــع عقـــ ــد لجميـــ ــرض موحـــ وعـــ
ــى  ــة علـــ ــقة القائمـــ ــبة المتســـ ــدف المحاســـ ــق هـــ ــات لتحقيـــ المتطلبـــ

  المبادئ لعقود التأمين.

كــــــــانون ثــــــــاني  1
2023  

 1(تأجـــــــــل مـــــــــن 
كـــــــــانون الثـــــــــاني 

2021.(  
  

ــار  ــى المعيـــ ــديالت علـــ تعـــ
 ).16المحاسبي رقم (

الممتلكــــــــــــــــــات واآلالت 
  .والمعدات

التعــــديل بخصــــوص منــــع الشــــركة مــــن تخفــــيض كلفــــة الممتلكــــات 
ــة  ــود المنتجــ ــع البنــ ــن بيــ ــتلمة مــ ــالغ المســ ــدات بالمبــ واآلالت والمعــ
ــود.  ــز األصـــــل لإلســـــتخدام المقصـــ ــام الشـــــركة بتجهيـــ خـــــالل قيـــ
ــاج  ــاليف إنتـ ــود وتكـ ــك البنـ ــع تلـ ــدات بيـ ــأة بعائـ ــرف المنشـ ــث تعتـ بحيـ

  تلك البنود في قائمة الدخل.

كــــــــانون ثــــــــاني  1
2022.  

 

ــار  ــارة إلـــــــى اإلطـــــ إشـــــ
 المفاهيمي

ــار  ــى المعيـــ ــديالت علـــ تعـــ
ــدولي إلعــــداد التقــــارير  الــ

 ).3المالية رقم (
  دمج األعمال.

ــم  ــة رقـ ــارير الماليـ ــداد التقـ ــدولي إلعـ ــار الـ ــى المعيـ ــيط علـ ــديل بسـ تعـ
ــارير 3( ــاهيمي للتقـــ ــار المفـــ ــع اإلطـــ ــديث مراجـــ ــق بتحـــ ) والمتعلـــ

ــتثناء لالع تـــــراف بااللتزامـــــات وااللتزامـــــات الماليـــــة بإضـــــافة اســـ
ــم ( ــدولي رقــ ــبة الــ ــار المحاســ ــاق معيــ ــمن نطــ ــة ضــ  –) 37الطارئــ

  المخصصات وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة.
ــتم  ــب أن ال يـــ ــة يجـــ ــول المحتملـــ ــى ان األصـــ ــد علـــ ــديل أكـــ التعـــ

  االعتراف بها بتاريخ االستحواذ.

كــــــــانون ثــــــــاني  1
2022.  

  

ــة  ــود المثقلـــ ــة  - العقـــ تكلفـــ
 تنفيذ العقد

تعــــــديالت علــــــى معيــــــار 
ــم  ــدولي رقـــ ــبة الـــ المحاســـ

)37( 
ــات  المخصصــــــــــــــــــــــــ
ــة  ــات المحتملـــــ وااللتزامـــــ

  واألصول المحتملة.

ــاليف  ــمل "التكـــ ــد تشـــ ــذ" العقـــ ــة تنفيـــ ــديالت أن "تكلفـــ ــدد التعـــ تحـــ
المتعلقـــة مباشـــرة بالعقـــد". يمكـــن أن تكـــون التكـــاليف التـــي تتعلـــق 

ــذ ــاء بهــ ــافية للوفــ ــاليف إضــ ــا تكــ ــد إمــ ــرة بالعقــ ــن مباشــ ــد (مــ ا العقــ
األمثلـــــة علـــــى ذلـــــك العمالـــــة المباشـــــرة والمـــــواد) أو تخصـــــيص 
التكــــاليف األخــــرى التــــي تتعلــــق مباشــــرة بتنفيــــذ العقــــود (مــــن 
األمثلـــــة علـــــى ذلـــــك تخصـــــيص رســـــوم اإلســـــتهالك لبنـــــد مـــــن 

  .)الممتلكات واآلالت والمعدات المستخدمة في تنفيذ العقد

كــــــــانون ثــــــــاني  1
2022.  
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  تاريخ النفاذ   البيــان   التفسير رقم المعيار أو 

ــداد  ــة إلعــ ــايير الدوليــ المعــ
التقــــارير الماليــــة للســــنوات 

الـــــــــــى  2018مـــــــــــن 
2020. 

هنالــــك تحســــينات علــــى المعــــايير الدوليــــة العــــداد التقــــارير الماليــــة 
  ).41)، ومعيار المحاسبة الدولي رقم (1) و(16)، (9التالية (

كـــانون ثـــاني  1
2022.  

  

المطلوبـــــــــات تصـــــــــنيف 
  كمتداولة وغير متداولة

  تعديالت على 
ــدولي  ــبة الــ ــار المحاســ معيــ

  ).1رقم (

التعـــديالت علـــى عـــرض القـــوائم الماليـــة توضـــح بـــأن االلتزامـــات تـــم 
ــى  ــاداً علــ ــة، اعتمــ ــر متداولــ ــة أو غيــ ــا متداولــ ــات إمــ ــنيفها كالتزامــ تصــ

  الحقوق الموجود في نهاية فترة التقرير.
  

بـــــات علـــــى أنهـــــا متداولـــــة أو غيـــــر التعـــــديالت فـــــي تصـــــنيف المطلو
ــدولي  ــى معيــــار المحاســــبة الــ ــة (تعــــديالت علــ ) تــــؤثر فقــــط 1متداولــ
ــالي  ــي بيـــان المركـــز المـ ــى عـــرض االلتزامـــات فـ ولـــيس مبلـــغ أو  - علـ

ــروفات أو  ــراد أو مصــ ــزام أو إيــ ــل او التــ ــأي أصــ ــراف بــ ــت االعتــ توقيــ
  .البنودعلى المعلومات التي تفصح عنها المنشات حول تلك 

ثـــاني كـــانون  1
2023  

ــل مــــن   1(تأجــ
كــــانون الثـــــاني 

2022.(  
  

ــات  ــن السياســ ــاح عــ االفصــ
  المحاسيبة

تعــــــديالت علــــــى معيــــــار 
ــم  ــدولي رقـــ ــبة الـــ المحاســـ

) بيــــان ممارســــة رقــــم 1(
)2.(  

) مــــن 1التعــــديالت علــــى معيــــار المحاســــبة الــــدولي رقــــم (يشــــترط 
المنشـــــآت اإلفصـــــاح عـــــن السياســـــات المحاســـــبية الماديـــــة بـــــدال مـــــن 
ــف  ــرح كيـــ ــديالت تشـــ ــن التعـــ ــد مـــ ــبية الهامة.مزيـــ ــاتهم المحاســـ سياســـ
يمكــــن للمنشــــاة تحديــــد سياســــة محاســــبية جوهريــــة. يــــتم إضــــافة أمثلــــة 
عنــــد احتماليــــة أن تكــــون السياســــة المحاســــبية جوهريــــة. لــــدعم التعــــديل 

ا بتطـــــوير IASB، قـــــام مجلـــــس معـــــايير المحاســـــبة الدوليـــــة ( ) أيضـــــً
ــ  ــات تطبيــ ــرح وإثبــ ــة لشــ ــادات وأمثلــ ــبية إرشــ ــة النســ ــة األهميــ ق "عمليــ

المكونـــة مـــن أربـــع خطـــوات" الموضـــحة فـــي بيـــان ممارســـة المعـــايير 
. وبمجــــــرد تطبيــــــق المنشــــــاة 2الدوليــــــة إلعــــــداد التقــــــارير الماليــــــة 

ا بتطبيــــق 1للتعـــديالت علــــى معيـــار المحاســــبة الـــدولي ( )، يُســــمح أيضـــً
ــارير  ــداد التقــ ــة إلعــ ــايير الدوليــ ــات المعــ ــان ممارســ ــى بيــ ــديالت علــ التعــ

  ). سيتم تطبيق التعديالت بأثر مستقبلي.2المالية (

كـــانون ثـــاني  1
2023.  

  

ــديرات  ــف التقــــــــ تعريــــــــ
  المحاسبية

تعــــــديالت علــــــى معيــــــار 
ــم  ــدولي رقـــ ــبة الـــ المحاســـ

)8.(  

ــم ( ــدولي رقــــ ــبة الــــ ــار المحاســــ ــى معيــــ ــديل علــــ ــات ) 8التعــــ السياســــ
  المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية واالخطاء.

التعـــــديالت تعريـــــف التغييـــــر فـــــي التقـــــديرات المحاســــــبية تســـــتبدل 
ــإن  ــبية. بموجـــــب التعريـــــف الجديـــــد ، فـــ بتعريـــــف التقـــــديرات المحاســـ
ــة التـــي  ــات الماليـ ــة فـــي البيانـ ــالغ النقديـ ــي "المبـ ــبية هـ التقـــديرات المحاسـ
تخضـــع لعـــدم التأكــــد مـــن القيـــاس". تقــــوم المنشـــات بتطـــوير تقــــديرات 

ـــ  بية تتطلــــب أن يــــتم قيــــاس بنــــود محاســــبية إذا كانــــت السياســــات المحاسـ
ــاس.  ــن القيـ ــد مـ ــدم التأكـ ــى عـ ــوي علـ ــة تنطـ ــة بطريقـ ــات الماليـ ــي البيانـ فـ
ــاتج عــــن  ــبي النــ ــدير المحاســ ــديالت أن التغييــــر فــــي التقــ ــح التعــ توضــ

  معلومات جديدة أو تطورات جديدة ال يعد تصحيًحا لخطأ.

كـــانون ثـــاني  1
2023.  

  

الضـــــــــرائب المؤجلـــــــــة 
ــول  ــة باألصــــــــ المتعلقــــــــ
والخصـــــوم الناشـــــئة عـــــن 

  معاملة واحدة
تعــــــديالت علــــــى معيــــــار 
ــم  ــدولي رقـــ ــبة الـــ المحاســـ

  ) ضرائب الدخل.12(

ــة  ــن الشـــــركات االعتـــــراف بالضـــــريبة المؤجلـــ ــديالت مـــ تتطلـــــب التعـــ
علـــى المعـــامالت التـــي تـــؤدي ، عنـــد االعتـــراف األولـــي ، إلـــى نشـــوء 
ــريبة والخصــــم.  ــعة للضــ مبــــالغ متســــاوية مــــن الفــــروق المؤقتــــة الخاضــ

نطبق عـــــادةً علـــــى المعـــــامالت مثـــــل عقـــــود إيجـــــار المســـــتأجرين ســــت
ــراف  ــأثرة االعتــ ــركات المتــ ــتتطلب الشــ ــاء الخدمــــة وســ ــات إنهــ والتزامــ

  .بموجودات ومطلوبات ضريبية مؤجلة إضافية
وهـــــذا يعنـــــي أن اإلعفـــــاء مـــــن االعتـــــراف األولـــــي ال ينطبـــــق علـــــى 
ــة ــروق المؤقتــ ــن الفــ ــاوية مــ ــالغ متســ ــا مبــ ــأ فيهــ ــي تنشــ ــامالت التــ  المعــ

  القابلة للخصم والخاضعة للضريبة عند االعتراف األولي.

كـــانون ثـــاني  1
2023.  
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  ملخص للسياسات المحاسبية الهامة   2-4

 أسس توحيد القوائم المالية 

  (ـصندوق التقاعد لنقابة المهندـسين األردنيين) تـضم القوائــــــم المالية الموحــــــدة القوائــــــم المالية للمنـشأة األم
 والمنشآت التابعة التالية التي تسيطر عليهــا:

  نسبة الملكية   اسم المنشأة 
  2021   2020 

 % 100   % 100  شركة مرجان المهندسين لإلستثمار والتطوير العقاري 
 % 100   % 100  شركة سبيل الزيتون التجارية 

  % 100   % 100   شركة المهندس لإلدارة واالستثمار  
  

   ــوديفترض ــ أو الحق في العوائد المتغيرة والناتجة عن العالقة    وجـ السيطرة عندما يكون للمستثمر التعرض لـ
ــتثمر  ــتثمر بها، ولديه المقدرة على التأثير على هذه العوائد من خالل ســلطته على الجهة المس مع الجهة المس

 تمثل سيطرة. بها، بإستثناء بعض الظروف اإلستثنائية عندما يمكن إثبات أن هذه الملكية ال
   والمعامالت والدخل والمـصاريف الداخلية بين المجموعة (المنـشأة األم والمنـشآت التابعة)   األرـصدةيتم إـستبعاد

 بالكامل.
 تفقد المنشـأه األم السـيطرة على منشـأه تابعة، فإنها تقوم بإلغاء اإلعتراف بموجودات ومطلوبات المنشـأه  عندما

ات الصـلة وغيرها من حقوق الملكية، يتم إثبات أي أرباح أو خسـائر ناتجة التابعة والحقوق غير المسـيطرة ذ
  عن فقدان السيطرة في قائمة الدخل الشامل. يتم قياس الحصة المتبقية بعد فقدان السيطرة بالقيمة العادلة.

 األدوات المالية  
  ملكية لمنشأة أخرى. األداة المالية هي أي عقد ينتج عنه موجودا ماليا لمنشأة والتزام مالي أو أداة

 الموجودات المالية  
 :الموجود المالي هو أي موجود يكون عبارة عن 

 نقد، أو  . أ
 أدوات حقوق ملكية في منشأة أخرى، أو  .ب
حق تعاقدي إلستالم نقد أو موجود مالي آخر من منشأة أخرى، أو لتبادل الموجودات أو المطلوبات المالية   .ج

 المتوقع أن تكون إيجابية للمنشأة، أومع منشأة أخرى بموجب شروط من 
 عقد من الممكن أو ستتم تسويته في أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة.  .د
 ) ًــودات المالية مبدئيا ــم قياس الموجـــ غير المصنفة ضمن فئة القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة) يتـــ

ــا تكاليف  ــاً إليه ــالك الموجود المالي. أما في حالة  بالقيمة العادلة مضاف ــالت التي تنسب مباشرة إلى إمت المعام
ــجيل تكاليف  ــارة فيتم تســ ــمن فئة القيمة العادلة من خالل الربح أو الخســ ــنفة ضــ الموجودات المالية المصــ

 المعامالت في قائمة الدخل.
 :تصنف الموجودات المالية إلى ثالث فئات وهي على النحو التالي 
 ية بالتكلفة المطفأة.موجودات مال 
 .موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 .موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 :يتم قياس الموجود المالي بالتكلفة المطفأة إذا تحقق الشرطان التاليان  
 منه اإلحتفاظ بالموجودات من أجل تحصـــيل   تم اإلحتفاظ بالموجود ضـــمن نموذج أعمال والذي يكون الهدف

  التدفقات النقدية التعاقدية.
   ينتج عن الـشروط التعاقدية للموجود المالي في تواريخ محددة تدفقات نقدية تكون مجرد دفعات للمبلغ األـصلي

 والمرابحة على المبلغ األصلي القائم.
 لشامل اآلخر إذا تحقق الشرطان التاليان:يتم قياس الموجود المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل ا  
  تم اإلحتفاظ بالموجود ضـــمن نموذج أعمال والذي يكون الهدف منه اإلحتفاظ بالموجودات من أجل تحصـــيل

 التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية.
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  تكون مجرد دفعات للمبلغ األـصلي  ينتج عن الـشروط التعاقدية للموجود المالي في تواريخ محددة تدفقات نقدية
 والمرابحة على المبلغ األصلي القائم.

  ــنفة بالتكلفة المطفأة أو القيمة ــتثناء الموجودات المالية المصـ يتم قياس جميع الموجودات المالية األخرى (بإسـ
 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر) الحقاً بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 ــأة منذ  عند ــتثمار في أدوات حقوق الملكية غير المحتفظ به للمتاجرة وقررت المنشــ اإلعتراف المبدئي باإلســ
اإلقتناء معالجة فروقات تقييم القيمة العادلة من خالل الدخل الشـامل اآلخر وإن إختارت المنشـأة هذه المعالجة  

 ال تستطيع الرجوع عنها.
 القياس الالحق للموجودات المالية 

  ًيتم قياس الموجودات المالية كما يلي:الحقا  

 الموجودات المالية إستبعاد  
 المالي (أو جزء من الموجود المالي أو جزء من مجموعة موجودات مالية متشابهة) عند:  الموجوديتم إستبعاد  

 إنتهاء الحق في إستالم التدفقات النقدية من الموجود المالي؛ أو
ــديد التدفقات  ــتالم التدفقات النقدية من الموجود المالي أو إلتزامها بتس ــأة بتحويل الحقوق التعاقدية إلس قيام المنش

 المستلمة من الموجود المالي بالكامل إلى طرف ثالث. النقدية

 المطلوبات المالية  
 المالي هو أي مطلوب يكون عبارة عن: المطلوب  

تعاقدي لتسليـم نقد أو موجود مالي آخر إلى منشأة أخرى، أو لتبادل الموجـودات أو المطلوبات المالية  إلتزام  . أ
 مع منشأة أخـرى بموجب شروط من المتوقع أن تكون غير إيجابية للمنشأة، أو 

  من الممكن أو ستتم تسويته في أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة.  عقد  .ب
  ــل  اإلعترافيتم ــالت التي تحمـ ــف المعامـ ــة العادلة مطروحا منها تكاليـ ــة بالقيمـ ــوبات الماليـ ــاً بالمطلـ مبدئيـ

من خــالل الربـح  مباشــرة على إصــدار هــذه المطلــوبات، بإســتثناء المطلــوبات المالية المصنفة بالقيمة العادلة  
 أو الخسـارة والتي تقاس مبدئياً بالقيمة العادلة.

  بعد اإلعتراف المبدئي، تقوم المنشــأة بقياس جميع المطلوبات المالية حســب التكلفة المطفأة بإســتخدام طريقة
لخســارة معدل المرابحة الفعلي ، بإســتثناء المطلوبات المالية المصــنفة بالقيمة العادلة من خالل الربـــــــح أو ا

 والتي تقاس بالقيمة العادلة وبعض المطلوبات المالية األخرى المحددة والتي ال تقاس حسب التكلفة المطفأة.
   يتم اإلعتراف بالمطلوبات المالية ضمن هذه الفئة بالقيمة العادلة، ويتم اإلعتراف بالمكاسب أو الخسائر الناتجة

 لخسارة.عن التغيرات في القيمة العادلة ضمن الربح أو ا

 الذمم التجارية الدائنة والمستحقات  
 التجارية الدائنة والمسـتحقات هي إلتزامات للدفع مقابل البضـائع أو الخدمات التي تم إسـتالمها أو التزود    الذمم

 بها سـواًء تم تقديم فواتير بها أو تم اإلتفاق رسمياً بشأنها مع المورد أم ال.

  القياس الالحق   الموجودات المالية
موجودات مالية بالقيمة  
العادلة من خالل الربح  

  أو الخسارة 

  يتم قياس هذه الموجودات الحقاً بالقيمة العادلة. 
اإلعتراف بها في صافي األرباح أو الخسائر متضمناً ذلك أي فوائد دائنة أو توزيعات أرباح، فيتم  

  الربح أو الخسارة. 

الموجودات المالية  
  بالتكلفة المطفأة 

يتم قياس هذه الموجودات الحقاً بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة معدل المرابحة الفعلي. يتم تخفيض 
فروقات العملة  التكلفة المطفأة بمبلغ خسائر التدني. يتم اإلعتراف بإيرادات الفوائد وأرباح وخسائر  

فيتم  أرباح أو خسائر تنشأ عن عملية اإلستبعاد  الخسارة. وكذلك أي  الربح أو  التدني في  وخسائر 
  اإلعتراف بها في الربح أو الخسارة.

أدوات الملكية بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل  

  الشامل اآلخر  

 يتم قياس هذه الموجودات الحقاً بالقيمة العادلة.  
بكافة التغيرات التي تطرأ على هذه الموجودات في الدخل الشامل اآلخر وال يتم أبدا يتم اإلعتراف  

الربح   فيتم اإلعتراف بها ضمن  الربح أو الخسارة، بإستثناء توزيعات األرباح  الى  إعادة تصنيفها 
  والخسارة.

أدوات الدين بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل  

  الشامل اآلخر  

 يتم قياس هذه الموجودات الحقاً بالقيمة العادلة مع اإلعتراف بفروقات التقييم في الدخل الشامل االخر.
التدني وأرباح  الترجمة، خسائر  الفعلي)، فروقات  المرابحة  بالفوائد (بطريقة معدل  يتم اإلعتراف 

  الموجودات، أرباح وخسائر إعادة التصنيف ضمن الربح أو الخسارة.  وخسائر بيع تلك
أو  الربح  إلى  اآلخر  الشامل  الدخل  في  المتراكمة  والخسائر  األرباح  تصنيف  فيتم  اإلستبعاد،  عند 

  الخسارة. 
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 النقد والنقد المعادل  
  قـصيرة األجل لدى البنوك ذات فترات إـستحقاق لثالثة هو النقد في الـصندوق والحـسابات الجارية والودائــــــع

 والتي ال تكون معرضة لمخاطر هامة للتغير في القيمة. أشهر أو أقل،

 الذمم المدينة  

  المحــددة والتي لــم يتــم تســعيرهــا الذمــم المدينــة هي المــوجــودات المالية غير المشتقة ذات الدفعــات الثابتة أو
 فـي سوق نشط.

  تظهر الذمــم المدينــة بقيمــة المطالبات مطروحــاً منهــا مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة والذي يمثل تدني
 القيمة القابلة لتحصيل الذمم.

 اإلستثمار في المنشآت الزميلة 

   هامــــــــاً عليهــــا، وهي ليست منشأة تابعة أو حصة في   تأثيراً يمارس المستثمر  المنشأة الزميلة هي منشــــــــاة
ــات المالية   ــــ ياـس اركة في القرارات المتعلقة بالـس مـشروع مـشترك. ويعرف التأثير الهام بأنه القدرة على المـش
والتـشغيلية للمنـشأة المـستثمر بها وليس الـسيطرة أو الـسيطرة المـشتركة على هذه الـسياـسات ويتوفر التأثير الهام  

 % من حقوق التصويت في المنشأة المستثمر بها.50-%20كون مساهمة المنشأة بنسبة أكبر من عندما ت
   يتم إحتســـاب إستثمـــارات المنشأة في منشأتها الزميلـــة بإستخـــدام طريقـــة حقـــوق الملكية. بمـــوجب طريقـــة

تم زيادة أو إنقاص المبلغ حقــــــوق الملكيــــــة، يتم اإلعتراف أولياً باإلسـتثمار في المنشـأة الزميلة بالتكلفة وي
ــخ الشراء. ويتم   المسجل لإلعتراف بحصة المستثمر من ــا بعد تاريــ ــة المستثمر بهــ ــائر الجهــ أرباح أو خســ

ارة للمـستثمر.  ائر الجهة المـستثمر بها في حـساب الربح أو الخـس اإلعتراف بحصـة المـستثمر من أرباح أو خـس
 بها من المبلغ المسجل لإلستثمار.تخفض التوزيعات المستلمة من الجهة المستثمر 

  يتم عرض حصـة المنشـأة في أي تغيير في الدخل الشـامل اآلخر لتلك المنشـآت المسـتثمر بها كجزء من قائمة
 الدخل الشامل اآلخر للمنشاة.

  والخســائر الناتجــة من المعامــالت الداخلية بين المنشأة والمنشآت الزميلة بقيمة حصــة المنشأة األرباحتحذف 
 في المنشآت الزميلة ذات العالقة.

 تدني قيمة الموجودات المالية 

  في ـكل ـتاريخ تقرير ـمالي، تقوم المنشـــــأة بتقييم فيـما إذا ـكاـنت الموجودات الـمالـية المســـــجـلة ـبالتكلـفة المطـفأة
المالي قد تدنى وأدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشـــامل اآلخر قد تدنت إئتمانياً. يعتبر األصـــل  
 إئتمانياً عند وقوع حدث أو أكثر له أثر سلبي على التدفقات النقدية المتوقعة للموجودات المالية.

  :تعترف المنشأة بمخصص الخسارة اإلئتمانية المتوقعه لـ 
  .الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة 
  من خالل الدخل الشامل اآلخر.اإلستثمارات في أدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة 
 .موجودات العقود 
 :المرحلة األولى 
 ) ـشهراَ أي العمر الزمني للخـسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج  12يجب قياس خـسائر االئتمان المتوقعة لمدة (

  ) شهر.12عن تلك األحداث االفتراضية على األدوات المالية التي يمكن تحقيقها في غضون (
 :المرحلة الثانية والثالثة 
 ) ــائر االئتمانية المتوقعة لمدة تزيد عن ــائر االئتمانية المتوقعة الناتجة  12الخس ) شــهر أي العمر الزمني للخس

 عن جميع األحداث االفتراضية المحتملة على عمر األداة المالية.
 الية اذا زادت مخاطر االئتمان يتوجب قيد مخصـــص للخســـارة االئتمانية المتوقعة على مدى الحياة لألداة الم

ــوص جميع األدوات المالية األخرى، تقاس  ــكل كبير منذ االعتراف األولي و بخصـ على تلك األدة المالية بشـ
 ) شهر.12الخسائر االئتمانية المتوقعة بمبلغ يعادل الخسارة االئتمانية المتوقعة لمدة (

 ــكل جوهري منذ اإلعتراف المبدئي وعند تقدير عند تحديد فيما إذا كان خطر اإلئتمان ألصــل مالي قد ز اد بش
الخســارة اإلئتمانية المتوقعة، فإن المنشــأة تأخذ بعين اإلعتبار المعلومات المعززة ذات العالقة والمتاحة دون  

 تكلفة زائدة أو جهد مفرط بناًء على خبرة المنشأة التاريخية والمعلومات اإلستشرافية.
 متعثر عندما تعتبر المنشأة األصل المالي: 
  من غير المرجح أن يســــدد العميل التزاماته اإلئتمانية إلى المنشــــأة بالكامل، دون رجوع المنشــــأة إلى إتخاذ

 إجراءات مثل تحصيل أوراق مالية (إن وجدت)؛ أو
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  يوم. 360يتجاوز إستحقاق األصل المالي أكثر من 
   ـبالتكلـفة من القيـمة اإلجـمالـية المســـــجـلة لـهذه يتم طرح مخصـــــص الخســـــارة للموجودات الـمالـية المـقاســـــة

 الموجودات.
   يتم شـطب األصـل المالي عندما ال يكون هناك توقع معقول باسـترداد التدفقات النقدية التعاقدية. وتقوم المنشـأة

ــدار حكم محكمة  ــأة أو إعالن اإلفالس أو إص ــفية المنش ــل المالي في حال تص ــطب المبلغ اإلجمالي لألص بش
 المطالبة باألصل المالي.برفض دعوى 

 الممتلكات اإلستثمارية  
 أو كليهما):-أو جزء من مبنى-الممتلكات اإلستثمارية هي ممتلكات (أراضي أو مباني  
 كتساب إيرادات إيجارية، أومحتفظ بها من المنشأة إل 
  ،إرتفاع قيمتها الرأسمالية 

ــاج أو  ــا، وليــس إلستخدامهــا في اإلنت ــع أو كالهم ــات أو ألغراض إدارية، أو للبي ــع أو الخدمــ ــتزويد البضائ ل
  من خــالل عمليـات التشغيل اإلعتيادية.

 .تقاس الممتلكات اإلستثمارية مبدئياً بالتكلفة المتضمنة تكاليف المعامالت 
 وحاً منها  بـعد اإلعتراف المـبدئي، يتم تســـــجـيل الممتلكات اإلســـــتثمارية في قائمة المركز المالي بالتكلفة مطر

 اإلستهالك المتراكم وأي خسائر تدني متراكمة في القيمة، وال يتم إستهالك األراضي.
   يتم اإلعتراف بإستهالك المباني في كل فترة كمصروف. ويحتسب اإلستهالك على أساس القسط الثابت والذي

ني خالل األعمار اإلنتاجية للمباني يتوقع أن تستهلك به المنشأة المنافع اإلقتصادية المستقبلية المتوقعة من المبا
 المقدرة بخمسين سنة.

  تتــــــــم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة في نهاية كل ســـنة، وأي تغير في التقديرات يتم تأثيره في الفترات
  الالحقة.

 ظهــور أي    يتم إجــراء إختبار لتدني القيمة التي تظهر بهــا الممتلكات اإلستثمارية في قائمة المركز المالي عند
أحــداث أو تغيرات في الظروف تظهر أن هــذه القيمة غير قابلة لإلسترداد. في حال ظهــور أي مــؤشر لتدني 

 القيمة، يتـم إحتساب خسائر تدني تبعـاً لسياسة تدني قيمة الموجودات.
 ــم اإلعتراف بقيمة المكاسب أو ال ــ خســارة الناتجة، التي عند أي إستبعــاد الحــق للممتلكــات اإلستثمارية فانه يت

تمثل الفرق ما بين صافي عوائد اإلستبعاد والقيمة التي تظهر بها هذه الممتلكات اإلستثمارية في قائمة المركز 
 المالي، ضمن الربح أو الخسارة.

 والمعدات الممتلكات  
  اإلعتراف مبدئياً بالممتلكات والمعدات بالتكلفة التي تمثل ســعر الشــراء مضــافاً إليه أي تكاليف أخرى تم يتم

ــل الممتلكات والمعدات إلى الموقع وتحقيق الشروط الالزمة لها لتعمل بالطريقة التي ترغبها  تحميلها على نقــ
 اإلدارة. 

  الممتلكات والمعدات في قائمة المركز المالي بالتكلفة مطروحـــــــــاً منها  بعد اإلعتراف المبدئي، يتم تســــجيل
 اإلستهالك المتراكم وأي خسائر تدني متراكمة في القيمة.

  

 نسبة االستهالك  الفئة
  % 

 2  مباني 
 15  أثاث ومفروشات 
 20  أجهزة كمبيوتر 

 15  السيارات
15-12  آالت وأجهزة   

 

 أثيره في الفترات مراجـعة األعـمار    تتم ديرات يتم ـت ة، وأي تغير في التـق ة ـكل ســــــن اـي ة المـقدرة في نـه اجـي اإلنـت
 الالحقة.

   د ظهور أي الي عـن ة المركز الـم ائـم دات في ـق ات والمـع ا الممتلـك ة التي تظهر بـه دني القيـم ار لـت يتم إجراء اختـب
ــترداد. في ح ــر لتدني أحداث أو تغيرات في الظروف تظهر أن هذه القيمة غير قابلة لالسـ ال ظهور أي مؤشـ

 القيمة، يتم احتساب خسائر تدني تبعاً لسياسة تدني قيمة الموجودات.
 اـستبعاد الحق للممتلكات أو المعدات فإنه يتم اإلعتراف بقيمة المكاـسب أو الخـسارة الناتجة، التي تمثل   عند أي

ات أو المـعدات في قائـمة المركز ما بين صـــــافي عوائد االســـــتبـعاد والقيـمة التي تظهر بـها هذه الممتلكـ  الفرق
 المالي، ضمن الربح أو الخسارة.
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  تدني قيمة الموجودات الغير مالية 
   الموجودات غير المـاليـة في تـاريخ كـل قـائمـة مركز مـالي، تقوم اإلدارة بمراجعـة القيمـة التي تظهر بهـا 

ــا إذا كان هناك (الممتلكات واآلالت والمعدات والممتلكات اإلستثمارية) في قائمة   المركز المالي، لتحديد فيمـــ
 أي مؤشرات تدل على تدني قيمة هذه الموجودات.

  ــوجــــودات لتحديد مدى خسارة ــم تقدير القيمة القابلة لإلسترداد للمــ ــؤشرات تدني، يتــ في حالة ظهور أي مــ
المركز المالي قيمته القابلة   التدني، وهي القيمة التي تتجــاوز بهــا القيمة التي يظهر بهــا المــوجــود في قائمة

لإلسترداد. وتمثل القيمة القابلة لإلسترداد قيمة المــوجــود العادلة مطروحاً منها تكاليف البيــع أو قيمة المنفعة 
في المــوجــود أيهما أكبر. القيمة العادلة للموجود هي القيمة التي من الممكن تبادل المــوجــود عندهــا ما بين 

راغبة بالتفاوض على أســـاس تجاري. وقيمة المنفعة في المـــوجـــود هي القيمة الحالية  أطـــراف على علم و
 للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع تولدها من الموجود.

  ــول في أدنى المســــتويات التي تتوفر لها تدفقات نقدية ألغراض تقييم اإلنخفاض في القيمة، يتم تجميع األصــ
المولدة للنقد). وتتم مراجعة إنخفاض القيمة الســابقة لألصــول غير المالية (فيما عدا  بشــكل مســتقل (الوحدات 

 الشهرة) للنظر في إمكانية عكسها المحتمل في تاريخ القوائم المالية.
  .يتم اإلعتراف بخسـارة التـدني مباشرة من ضمن الخسائر 
 ــم زيادة القيمة ــارة تدني القيمة في فترة الحقة، يت ــود في قائمة المركز  عند عكس خس ــوج ــا الم التي يظهر به

المالي بالقيمة المعّدلة التقديرية للقيمـــة القابلة لإلســـترداد بحيث ال تزيد قيمـــة الزيادة نتيجـــة عكـــس خســـارة 
التدني عن قيمــــة التكلفــــة التاريخيــــة المستهلكة في حالة عدم اإلعتراف بالتدني في السنوات السابقة. ويتم 

  ف بعكس خسارة التدني مباشرة من ضمن الربح.اإلعترا

 المخصصات 

  ــابقة، ومن المحتمل تسوية هذه ــونية أو إستنتاجية) ناتجة عن أحــداث س المخصصات هي إلتزامات حالية (قان
اإللتزامات وتقدير مبالغها بطريقة موثوقة. وتمثل القيمة المعترف بها كمخصـص أفضـل قيمة محتملة والزمة 

 سوية اإللتزام الحالي في تاريخ قائمة المركز المالي.من النفقات لت
  تراجع المخصصات وتعّدل في تاريخ كل قائمة مركز مــــــــالي. إذا إنعدمت إمكانية حصول تدفقات خارجية

 لتسـوية المخصصات، يتم عكس المخصصات وتسجيلها كدخل.
 تم اإلعتراف بالذمة المدينة ـضمن  إذا كانت المنـشأة تتوقع أن يتم التعويض عن جزء أو كامل أي مخـصص، في

 الموجودات إذا كانت التعويضات فعلياً مؤكدة ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه.
 .يتم عرض المصروفات المتعلقة بأي مخصص في قائمة الدخل بالصافي بعد طرح أي تعويضات 
 معدل ما قبل الـضريبة الحالي الذي   إذا كان تأثير القيمة الزمنية للنقود مادياً، يتم خـصم المخـصـصات بإـستخدام

يعكس المخاطر المحددة لإللتزام. وعند إسـتخدام الخصـم يتم اإلعتراف بالزيادة في المخصـص بمرور الوقت 
 على أنها تكلفة مالية.

 األطراف ذات العالقة  
 طراف ذات تمثل المعامالت مع األطـــراف ذات العالقـــة تحـــويل الموارد والخدمات أو اإللتزامات ما بين األ

 العالقة.
 .يتم إعتماد أسس وشروط التعامالت بين األطراف ذات العالقة من قبل اإلدارة  

 تعويضات نهاية الخدمة  

  تعويضات نهاية الخدمة حسب التعليمات الداخلية للنقابة.  إحتسابيتم  

 اإلعتراف باإليرادات  

   باإليراد من بيع السلع أو تقديم الخدمة عند نقل السيطرة إلى المشتري. المنشأةتعترف 
  ــتبعد المبالغ تقاس اإليرادات على أســـاس المقابل المحدد في أي عقد مبرم مع العميل والمتوقع إســـتالمة وتسـ

 المحصلة لصالح أطراف أخرى.

   اإليجارعقود 

   دمـا تحول ة عـن أجير تمويلـي أجير كعقود ـت ة إلى  تصـــــنف عقود الـت افع الملكـي د جميع المخـاطر ومـن بنود العـق
المستأجر. أما األنواع األخرى من العقود التأجيرية فتصنف على أنها عقود تشغيلية. ويتم تصنيف العقود عند 

 بدء العمل بالعقد التأجيري.
 ــدة ال ــل التأجيري من عقد التأجير التشغيلي بشكل ثابت ومتســــاوي خــــالل مــ ــد ذو يتم اإلعتراف بالدخــ عقــ

ــة  ــد إلى القيم ــداد العق ــا المنشأة عند التفاوض وإع ــف المباشــرة المبدئية التي تكبدته ــالقة. وتضــاف التكالي الع
 التي يظهـر بهـا الموجود المـؤجر في قائمة المركز المالـي ويتـم اإلعـتراف بهـا كمصـاريف خـالل مـدة 
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   ــة التي تعتمد ــس الطريق ــد بنف ــود تأجير العق للدخل التأجيري. ويتم إستهالك الموجــودات المؤجرة بموجب عق
  تشغيلية إستناداً إلى نفس سياسات اإلستهالك التي تتبعها المنشأة للموجودات المشابهة.

 من القروض المرابحة  

   ــط الثابت خالل مدة القرض ــاس القســ ــين على اســ يتم اإلعتراف بالمرابحة من القروض الممنوحة للمهندســ
  لتتوافق مع معايير المحاسبة اإلسالمية المعتمدة من هيئة الرقابة الشرعية لنقابة المهندسين األردنيين.

  المرابحة وإيراداتتوزيعات األرباح  

 اإلعتراف بإيرادات توزيع أرباح اإلستثمارات بعد أن يعلن حق المساهمين في إستالم دفعات. يتم 
 ــتحق ــعر المرابحة الفعّال    يســ ــلي القائم وســ ــاس الزمن وبالرجوع إلى المبلغ األصــ إيراد المرابحة على أســ

  المستخدم.

 الدخل ضريبة 

   المهندسين األردنيين: لنقابةصندوق التقاعد  
 ) ــته المنعقدة بتاريخ 2931إشــارة الى قرار مجلس الوزراء رقم   2010تشــرين األول   26) المتخذ في جلس

ــناديق  تمت   الموافقة على إعفاء صـــافي الدخل المتأتي لصـــناديق التقاعد واإلدخار والتوفير وغيرها من الصـ
 التابعة للنقابات المهنية من ضريبة الدخل.

 ) الفقرة ج على اـنه يعفى من  2014) لســــــنة  34) من ـقانون ضـــــريـبة اـلدـخل رقم (4كـما تنص الـمادة رقم
 ات المهنية.ضريبة الدخل األحزاب والنقابات والهيئ

 :الشركات التابعة  

 .تحتسب ضريبة الدخل وفقا للقوانين واألنظمة المعمول بها في المملكة األردنية الهاشمية  

  األجنبيةالعمالت  

  ــعار ــرى غير العملة الوظيفية (العمالت األجنبية) بحسب أســ ــم بعمالت أخــ ــالت التي تتــ يتم تحويل التعامــ
 الصرف السائدة في تاريخ حدوث التعامالت. 

 ـكل ـقائـمة مركز ـمالي يتم تحوـيل البنود النـقدـية المســـــجـلة بعمالت أجنبـية إلى العمـلة الوظيفـية حســـــب   بـتاريخ
ــرف بتاريخ القائ ــعار الصـ ــب التكلفة التاريخية أسـ ــة حسـ ــعر اإلغالق). أما البنود غير النقدية المقاسـ مة (سـ

ــا بإستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ حدوث التعامالت. يتم تحويل  ــــ ــم تحويلهــ بعمــــالت أجنبية فيتــ
في التاريخ الذي    البنــود غير النقدية المقاســة بالقيمة العادلة بعمــالت أجنبية باستخــدام أســعار الصرف السائدة

 تم فيه تحديد القيمة العادلة.
  أســـــــــــعار الصـــرف الناتجة من تســـوية البنود النقدية أو تحويل بنود نقدية كانت قد   بفروقاتيتم اإلعتراف

تخدمت عند اإلعتراف المبدئي بها خالل الفترة أو في قوائم  تخدمت أسـعار صـرف تختلف عن تلك التي إـس إـس
  ح أو الخسارة في الفترة التي ظهرت خاللها.مالية سابقة من ضمن الرب

 الطارئة اإللتزامات  

  ــداث مستقبلية غير مؤكدة، أو هي ــور أحــ اإللتزامات الطارئة هي إلتزامات محتملة تعتمد على إحتمالية ظهــ
 إلتزامات حالية بدون إحتمال حدوث دفعات أو عدم إمكانية قياسها بطريقة موثوقة.

 الطارئة في القوائم المالية. اتباإللتزام ال يتم اإلعتراف 
 

 نقد ونقد معادل .3

  2021  2020 
 دينار أردني  دينار أردني   

 1,177,177  1,538,073    دينار أردني  -حسابات جارية لدى البنوك 
 112,863  148,382   نقد في الصندوق 

 1,290,040  1,686,455  المجموع
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 موجودات مالية بالكلفة المطفأة   .4

  يلي بيان تفاصيل الموجودات المالية بالكلفة المطفأة. فيما(*)  

        
    2021    2020 

         
  دينار أردني       دينار أردني     

 12,646,058    10,744,419      الجزء المتداول (*) -قروض تمويل المهندسين 

 (2,238,450)  (1,695,304)     الجزء المتداول  -يطرح : إيرادات المرابحة المؤجلة 

  10,407,608  9,049,115     الجزء المتداول -المهندسين صافي قروض  تمويل 

 24,996,674  19,075,747      الجزء غير المتداول (*) -قروض تمويل المهندسين 

 (5,198,577)  (3,070,927)     الجزء غير المتداول -يطرح : إيرادات المرابحة المؤجلة 

 19,798,097  16,004,820     المتداول الجزء غير  -صافي قروض  تمويل المهندسين 

 (1,235,369)  (1,235,369)     يطرح : مخصص خسائر إئتمانية متوقعة (**)

 الصافي 
      

    23,818,566  28,970,336 

 2020  2021   البيان  
  دينار أردني     دينار أردني     

 24,036,924  20,729,784    أراضي مملوكة لصندوق التقاعد 

 4,044,157  2,988,198    مواد بناء 

 2,866,103  1,580,508    سيارت 

 2,160,819  1,553,460      شقق سكنية 

 1,845,623  1,278,289   أراضي غير مملوكة لصندوق التقاعد

 1,618,594  949,975    منفعة زواج

 586,088  356,415    أثاث

 334,116  239,066   كهربائيات ومشاريع إنتاجية 

 150,308  144,471    منافع اخرى

 37,642,732  29,820,166    المجموع

 12,646,058  10,744,419    الجزء المتداول 

 24,996,674  19,075,747   الجزء غير المتداول 
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  خسائر ائتمانية متوقعة خالل السنة كما يلي:(**) فيما يلي الحركة الحاصلة على مخصص 

  2021  2020 
 دينار أردني  دينار أردني   

 1,039,515  1,235,369     رصيد بداية السنة 
  195,854  -   المكون خالل السنة  

رصيد نهاية  
 السن 

   1,235,369  1,235,369 

 (***) فيما يلي تفاصيل مخصص خسائر إئتمانية متوقعة  حسب المراحل:  

  من قسط الى قسطين / او ال يوجد تأخير .األولى : قروض يوجد تأخير عليها  المرحلة(*) 

  ط . أقسا 9أقساط الى  3(**) المرحلة الثانية : قروض يوجد تأخير عليها من  

  اقساط واكثر  10(***) المرحلة الثالثة : قروض يوجد تأخير عليها من  

 :فيما يلي بيان أعمار قروض تمويل المهندسين  

 اإلدارة إن جميع الذمم المسـتحقة والمتأخرة غير المأخوذ بها مخصـص خسـائر إئتمانية متوقعة هي ذمم  برأي
 .قابلة للتحصيل بشكل كامل لوجود ضمانات على تلك القروض الممنوحة

  2021   2020 

المرحلة      البيان 
 األولى (*) 

المرحلة    
 الثانية (**) 

المرحلة    
 الثالثة (***) 

 المجموع    المجموع   

 دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني    

أراضي مملوكة  
  لصندوق التقاعد  

  
78,862  30,292  282,663  391,817  391,817 

األراضي الخاصة ,  
 شقق سكنية , مواد بناء  

  
55,694  20,600  144,648  220,942  220,942 

 136,036  136,036  90,193  13,747  32,096   سيارت 
 486,574  486,574  381,227  31,654  73,693   المنافع األخرى 

 1,235,369  1,235,369  898,731  96,293  240,345   المجموع  

  2021   2020 

المرحلة     المرحلة األولى     البيان 
 الثانية 

المرحلة    
 الثالثة 

 المجموع    المجموع   

 دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني    

أراضي مملوكة  
  لصندوق التقاعد

  
11,593,912  2,499,209  6,636,665  20,729,786  24,036,924 

األراضي الخاصة   
 ءمواد بنا ،شقق سكنية

  
3,252,435  979,939  1,646,400  5,878,774  8,050,599 

 2,866,103  1,580,508  466,932  317,049  796,527   سيارت 
 2,689,106  1,631,098  490,172  356,869  784,057   المنافع األخرى 

 37,642,732  29,820,166  9,240,169  4,153,066  16,426,931   المجموع 
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 ذمم وأرصدة مدينة أخرى .5

  خسائر إئتمانية متوقعة خالل السنة: (*) فيما يلي بيان الحركة الحاصلة على مخصص  

 األطراف ذات العالقة .6

   المعامالت مع األطراف ذات العالقة من المعامالت مع الشركات التابعة والشركات الزميلة والشركات تتكون
  التي يمتلك فيها الصندوق حصص مؤثرة.

 :تتكون ذمم أطراف ذات عالقة مدينة مما يلي 

 ) ذمم شركات زميلة مدينة: 6-1( -

      2021  2020 

  دينار أردني     دينار أردني       

 2,237,544   2,209,068      ذمم مدينة

 (674,201)   (813,978)     يطرح : مخصص خسائر إئتمانية متوقعة (*) 

 1,563,343   1,395,090      الصافي 

  -   35,000     عة مقدما لشراء إستثمارات دف

  15,166   21,167      تأمينات مستردة

  20,795   20,795      تأمينات كفاالت

  333   13,483     ايرادات مستحقة القبض 

  2,876   2,024      سلف نثرية

  1,922   1,832     % 7أمانات ضرية الدخل 

  -   950     مصروف مدفوع مقدما

 1,604,435   1,490,341      المجموع 

    2021  2020 
  دينار أردني     دينار أردني     

  674,201   674,201    رصيد بداية السنة 
  -   140,827   المكون خالل السنة  

  -   (1,050)   المستبعد خالل السنة  
  674,201   813,978    رصيد نهاية السنة 

   2021  2020 
 دينار أردني    دينار أردني    

  1,505,340   1,318,771    ) 1-6ذمم شركات زميلة مدينة (
  628,292   241,216   ) 2-6دفعات على حساب خدمة صندوق المسؤولية االجتماعية (

 2,133,632  1,559,987    المجموع 

   2021  2020 
 دينار أردني    دينار أردني    

  993,969   807,400    شركة ضاحية طبربور لإلسكان
  511,371   511,371  البشيري لإلسكان شركة ضاحية 

  1,505,340   1,318,771  المجموع 



   ا
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 ) ان الحركة الحاصلة على دفعات على حساب خدمة صندوق المسؤولية االجتماعية  خالل السنة كما يلي6-2(

(*) تمثل هذه الذمة فرق نشاط الخدمات االجتماعية في صندوق التقاعد، قبل تأسيس صندوق المسؤولية  
التقاعد  % أرباح بيع أراضي صندوق 5% من  40االجتماعية، ويتم إطفاء هذا الحساب من خالل إقتطاع 

% من الخدمات االجتماعية لتخفيض هذه الذمة، هذا باإلضافة الى مبلغ ثابت بقيمة 0.5% من 40و
 من اإليرادات األخرى لصندوق المسؤولية اإلجتماعية. 2018دينار أردني سنويا إبتداء من عام  100,000

  :تتكون ذمم أطراف ذات عالقة دائنة مما يلي 

 ) ذمم المشاريع المشتركة الدائنة: 6-3( 

 ) ذمم صناديق النقابة الدائنة:6-4( 

 :وفيما يلي المعامالت الهامة مع األطراف ذات عالقة 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .7

   2021  2020 
 دينار أردني    دينار أردني    

  1,171,638     628,292    رصيد بداية السنة 
  (543,346)     (387,076)   خالل السنة تحصيالت  

  628,292     241,216   الرصيد نهاية السنة 

   
   

 2021  2020 
 دينار أردني    دينار أردني     

  965,200   2,541,566    )3- 6ذمم المشاريع المشتركة الدائنة  (
  4,010,459   6,636,181   ) 4-6ذمم صناديق النقابة الدائنة  (

  4,975,659   9,177,747   المجموع 

   
   

 2021  2020 
 دينار أردني    دينار أردني     
  965,200   1,466,400    شركة الشرق العربي لإلستثمارات العقارية   

  -   1,075,166   الشركة المهنية لإلستثمارات العقارية واإلسكان 
  965,200   2,541,566   المجموع 

 
  

 2021  2020 
 
  

 دينار أردني    أردني دينار  
  1,517,558   3,127,490    جاري صندوق التامين الصحي 

  2,492,901   3,508,691   جاري صندوق النقابة 
 المجموع 

  

  6,636,181   4,010,459  

   
    

  2021   2020 
   
   

 دينار أردني    دينار أردني  
  431,496   186,568    شركة ضاحية طبربور لإلسكان

  10,908   1,075,166   الشركة المهنية لإلستثمارات العقارية واإلسكان 
  16,855   -   الشركة العقارية األردنية للتنمية  

 
  

  2021   2020  
 
  

  دينار أردني     دينار أردني   
  546,980    504,276   الرصيد بداية السنة 

  350,799   4,343,073   المشتريات خالل السنة 
  (338,628)   (4,133,742)   المستبعد خالل السنة 

  (54,875)   (78,527)   التغير في القيمة العادلة  
 الصافي  

    

  635,080   504,276  
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 خالل الدخل الشامل األخرموجودات مالية بالقيمة العادلة من  .8

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر غير المتداولة والتي ال يُمكن (*) تظهر  
تحديد قيمتها العادلة بموثوقية بالكلفة وذلك لعدم وجود سوق نشط، هذا وقد قامت النقابة بإجراء اختبار 

شركات المستثمر بها فيما يلي تدني لهذه االستثمارات باالعتماد على القيمة الدفترية لصافي أصول هذه ال
  تفاصيل أسهم الشركات الغير مدرجة في بورصة عمان: 

 إستثمارات في شركات زميلة .9

 :فيما يلي بيان حركة اإلستثمارات خالل السنة 

 
  

  2021   2020 
 دينار أردني     دينار أردني    

   9,098,084   9,089,160    أسهم شركات مدرجة في بورصة عمان
   3,936,483   3,936,483   أسهم شركات غير مدرجة في بورصة عمان (*) 

   13,034,567   13,025,643   المجموع 

 
  

  2021   2020  
 
  

  دينار أردني     دينار أردني   
  1,500,000   1,500,000    شركة دار التمويل اإلسالمي

  950,000   950,000   شركة عجلون الوطنية لإلستثمار والتنمية 
  860,000   860,000   التعليميةشركة مدارس ليمار 

  600,000   600,000   شركة اإلحتراف للتعليم
  25,000   25,000   شركة عجلون للثقافة والتعليم
  1,483   1,483   الشركة المترابطة لإلستثمار

 المجموع 
  

  3,936,483   3,936,483  

2021  2020 

  بلد    البيان  
 التأسيس 

نسبة    
 اإلستثمار 

 المبلغ    المبلغ   

 دينار أردني  دينار أردني    %    
شركة مبنى إتحاد صناديق تقاعد  

  النقابات المهنية المشتركة 

 1,389,644  1,388,975  22   األردن  
 117,637  117,637  29   األردن   الشركة العالمية للصناعات الكيماوية 

 26,512  25,592  25   األردن   شركة ضاحية البشيري لإلسكان 
 1  1  25   األردن   شركة ضاحية طبربور لإلسكان

 1,533,794  1,532,205      المجموع 

 
  

  2021   2020  
  أردني دينار     دينار أردني    

  1,565,630   1,533,794    رصيد بداية  
  (4,790)   -   توزيعات أرباح خالل السنة 

  (114,355)   (8,859)   الحصة في نتائج أعمال الشركات الزميلة 
- تخفيض المتبقي من قيمة الخسارة في ذمة الشركة الزميلة 

 شركة ضاحية طبربور لإلسكان 
  7,270   87,309  

  1,533,794   1,532,205   الصافي 
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 يلي بيان المعلومات الملخصة حول الشركات الزميلة: فيما  

  2016حزيران    30العالمية للصناعات الكيماوية شركة تحت التصفية وذلك إعتبارا من تاريخ    الشركة(*) إن  
في   كما  المالية  البيانات  إن    2016حزيران    30وهذه  الكيماوية،  للصناعات  العالمية  الشركة  مصفي  وبرأي 

توزيع عوائد مالية بعد  الموجودات الثابتة وغير الثابتة تغطي جميع اإللتزامات التي على الشركة ومن الممكن  
  إكتمال التصفية وتسديد كافة إلتزامات الشركة.

  2021 
 الربح (الخسارة )    اإليرادات    مجموع المطلوبات    مجموع الموجودات   
 دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني   

شركة مبنى إتحاد صناديق  
  تقاعد النقابات المهنية المشتركة 

  
6,410,680    160,320    166,297    (3,040) 

الشركة العالمية للصناعات  
 الكيماوية (*) 

  
140,522    172,466    379,325    42,356 

شركة ضاحية البشيري  
 لإلسكان

  
2,119,648   2,017,280   893   (3,682) 

 (29,085)    567,511    3,316,055    3,306,970   شركة ضاحية طبربور لإلسكان
  المجموع 

        1,114,026    6,549 
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 استثمارية ممتلكات -10

 المجموع    المباني    أراضي (*)      

 دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    2021

           التكلفــــة

 118,689,644  7,058,210   111,631,434   الرصيد في بداية السنة 

 8,600,225  791,029   7,809,196    اضافات 

 (10,766,139)  -   (10,766,139)   إستبعادات

 (430,457)  -   (430,457)    تدني 

 455,544  -   455,544   رد تدني انتفت الحاجة له 

 116,548,817  7,849,239   108,699,578   الرصيد في نهاية السنة 

         المتراكم اإلستهالك 

 843,896  843,896   -   الرصيد في بداية السنة 

 140,641  140,641   -   إستهالكات

 984,537  984,537   -   الرصيد في نهاية السنة 

 115,564,280  6,864,702   108,699,578    الصافي 

2020        

         التكلفــــة

 125,022,709  6,644,142   118,378,567   الرصيد في بداية السنة 

 2,951,919  414,068   2,537,851    اضافات 

 (7,648,897)  -   (7,648,897)   إستبعادات

 (1,636,087)  -   (1,636,087)    تدني 

 118,689,644  7,058,210   111,631,434   الرصيد في نهاية السنة 

         اإلستهالك المتراكم 

 709,604  709,604   -   الرصيد في بداية السنة 

 134,292  134,292   -   إستهالكات

 843,896  843,896   -   الرصيد في نهاية السنة 

 117,845,748  6,214,314   111,631,434   الصافي 
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 :كما يلي 2022شباط  28بلغت القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية بناء على تقييم مقيم عقاري مستقل بتاريخ -

 من بند األراضي ما يلي:ض(*) يت

هذه األراضي مسجلة بإسم مؤسسة اإلسكان والتطوير الحضري بموجب اتفاقيات مع صندوق التقاعد  إن  (*) 
  لحين اإلنتهاء من الفرز وتنفيذ خدمات البنية التحتية لهذه األراضي.

  (**) فيما يلي تفاصيل أراضي مرجان :  

  مشروع العقبة

قامــــت شــــركة مرجــــان المهندســــين لإلســــتثمار والتطــــوير العقــــاري  2010حزيــــران  8بتــــاريخ 
ــع  ــاحتها بتوقيــ ــغ مســ ــا تبلــ ــراء أرض لتطويرهــ ــة لشــ ــوير العقبــ ــركة تطــ ــع شــ ــة مــ ــم  400اتفاقيــ دونــ

  في مدينة العقبة وفقا للشروط التالية:
 مليون دينار أردني سددت بموجب أقساط وكما يلي: 20ثمن األرض يبلغ  - 
ــغ  -  ــد  5مبلــ ــدد بعــ ــار ســ ــون دينــ ــاريخ  15مليــ ــة بتــ ــع اإلتفاقيــ ــن توقيــ ــوم مــ ــران  8يــ ، 2010حزيــ

ــالغ  ــيد البـ ــون 15والرصـ ــى  مليـ ــدد علـ ــار سـ ــة  5دينـ ــنوية بقيمـ ــاط سـ ــتحق  3أقسـ ــار إسـ ــين دينـ ماليـ
 .2015األول منها بعد مرور سنة على توقيع اإلتفاقية وإستحق األخير في سنة 

ــندوق  200تــــم تحويــــل الـــــ  ــين فــــي العقبــــة لصــــالح صــ دونــــم مــــن أرض قريــــة مرجــــان المهندســ
ــة  ــد فــــي نقابــ ــام التقاعــ ــالل عــ ــين خــ ــين األردنيــ ــتلم  2014المهندســ ــن  200ليصــــبح المســ ــم مــ دونــ

دونــــــم  100دونــــــم لالســــــتعمال التجــــــاري و 100دونــــــم تقســــــم علــــــى جــــــزئين،  400أصــــــل 
ــذ أعمــــال البنيــــة التحتيــــة بنســــبة  % ويتبقــــى 95لالســــتعمال المتعــــدد حيــــث تــــم االنتهــــاء مــــن تنفيــ

 انارة الشوارع الداخلية وتبليط بعض ممرات المشاة.
 قل ملكية األرض:ن - 

يـــــتم نقـــــل ملكيـــــة األرض للشـــــركة بموجـــــب اإلتفاقيـــــة فـــــي حـــــال تحقـــــق الشـــــرطان التالييـــــان 
  مجتمعان:

 وقد تم التسديد قيمة األرض بالكامل. تسديد قيمة كامل األرض، - 
 .% من قيمة المشروع المقرر إقامته على قطعة األرض40تنفيذ   - 
% مـــن قيمـــة المشـــروع وبنـــاءا 40نفيـــذ علمـــا أنـــه لـــم يـــتم اســـتيفاء الشـــرط الثـــاني بخصـــوص ت - 

 عليه مازالت األرض مسجلة باسم شركة تطوير العقبة.
  إتفاقية التطوير الخاصة باألرض: - 

  2021  2020 
 دينار أردني  دينار أردني   

 233,916,249   224,217,499  األراضي 
 11,968,099  14,539,244  المباني

 245,884,348  238,756,743  المجموع

  2021  2020 
 دينار أردني  دينار أردني   

 21,945,911  19,002,585    أراضي مسجلة بإسم المؤسسة العامة والتطوير الحضري (*) 
 14,755,443  14,731,032   أراضي مشروع مرجان (**) 

 36,701,354  33,733,617  المجموع 

  2021  2020 
 دينار أردني  دينار أردني   

 13,244,873  13,220,462    دونم  400 -مشروع العقبة 
 930,388  930,388   (**)  مشروع البحر الميت

 580,182  580,182   (***) العقبة  –مشروع أراضي التوسعة 
 14,755,443  14,731,032  المجموع
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بموجــــب اإلتفاقيــــة المبرمــــة، فقــــد تــــم مــــنح الشــــركة حــــق تطــــوير األرض إلنشــــاء مشــــروع متعــــدد  - 
  اإلستعماالت كأراضي وشقق سكنية مطورة للمهندسين وأراضي ومباني تجارية.

  

سـنة   12سـنوات، تم طلب التمديد الحقا وأصـبحت    9وبمدة تطوير    2010-6-8تم توقيع اتفاقية التطوير بتاريخ  - 
  وجاري العمل على التمديد لمدة ثالث سنوات. 2022تنتهي في حزيران 

  

ــادل  -  ــا يعـ ــع مـ ــى الواقـ ــوير علـ ــب التطـ ــغ نسـ ــرة 20تبلـ ــة ومباشـ ــة التحتيـ ــال البنيـ ــتكمال أعمـ ــد اسـ % بعـ
  التطوير من قبل المستفيدين من األراضي.عمليات 

% مــــن عــــدد 58قطعــــة مــــن قطــــع األراضــــي ذات اإلســــتعمال المتعــــدد أي مــــا يعــــادل  45تـــم بيــــع  - 
ــا يســــاوي  ــكل مــ ــع وتشــ ــويق 47القطــ ــى تســ ــل علــ ــاري العمــ ــة وجــ ــة للمنطقــ ــاحة الكليــ ــن المســ % مــ

  القطع المتبقية. أما الجزء التجاري فلم يعرض للبيع حتى تاريخه.

 (**) البحر الميتمشروع 

  ــاريخ ــة بتــ ــة االردنيــ ــاطق التنمويــ ــوير منــ ــركة تطــ ــع شــ ــة مــ ــع اتفاقيــ ــركة بتوقيــ ــت الشــ  21قامــ
دونـــــــم، حيـــــــث يبلـــــــغ ثمـــــــن األرض  8,87لشـــــــراء ارض مســـــــاحتها  2014كـــــــانون األول 

دينــــار أردنــــي وهــــذا المبلــــغ قابــــل للتعــــديل علــــى قــــدر المســــاحة النهائيــــة وتلتــــزم  1,419,200
ــين ــان المهندســ ــركة مرجــ ــا  شــ ــة األرض كمــ ــن قطعــ ــديد ثمــ ــاري بتســ ــوير العقــ ــتثمار والتطــ لإلســ

  يلي:
  20 .سددت عند توقيع االتفاقية %  
  30 .سددت بعد ستة شهور من توقيع االتفاقية %  
  50.قبل نقل ملكية األرض %  
  ــة ــركة تطــــوير المنــــاطق التنمويــ ــع قيــــد عــــدم التصــــرف علــــى قطعتــــي األرض وتلتــــزم شــ يوضــ

ــن  ــد عــ ــع قيــ ــة برفــ ــروع األردنيــ ــل المشــ ــل مراحــ ــة كامــ ــن اقامــ ــه مــ ــور تحققــ قطعتــــي األرض فــ
  وتشغيله.

  ــرة ــدى دائـــ ــة األرض لـــ ــجيل قطعـــ ــة بتســـ ــة األردنيـــ ــاطق التنمويـــ ــوير المنـــ ــركة تطـــ ــزم شـــ تلتـــ
ــك  ــاري وذلــ ــوير العقــ ــتثمار والتطــ ــين لإلســ ــان المهندســ ــركة مرجــ ــم شــ ــاحة بإســ ــي والمســ األراضــ

  بتعد تحقيق ما يلي:
 .تسديد كامل ثمن األرض  
 من األعمال االنشائية للمشروع.35سبته (انجاز ما ن (% 
  ــت ــد وتمـ ــب بالتمديـ ــدها الطلـ ــم بعـ ــنوات تـ ــس سـ ــي خمـ ــوير هـ ــدة التطـ ــى أن مـ ــة علـ ــت اإلتفاقيـ نصـ

ــة  ــع اإلتفاقيــ ــاريخ توقيــ ــن تــ ــنوات ونصــــف مــ ــت ســ ــوير ســ ــدة التطــ ــبح مــ ــى أن تصــ الموافقــــة علــ
  .2021األصلية بحيث يكون آخر موعد لتسليم المشروع حزيران 

 ــم اإلنتهــــاء مــــن المخططــــات والدراســــات ال يوجــــد نســــب ا ــاز حاليــــا علــــى أرض الواقــــع، وتــ نجــ
الهندســـية وتـــم عمـــل دراســـة تحليليـــة للســـوق وجـــدوى اقتصـــادية للمشـــروع مـــن جهـــة خارجيـــة 
ــادية  ــات اإلقتصـ ــل المعطيـ ــي ظـ ــة فـ ــة خارجيـ ــن جهـ ــروع مـ ــادية للمشـ ــات اإلقتصـ ــل المعطيـ ــي ظـ فـ

  في الوقت الراهن.

 العقبة (***) –مشروع التوسعة 
  : إن الحركة الحاصلة على مشروع التوسعة خالل السنة هي كما يلي 

  

ــاحة  -  ــين بمســ ــان المهندســ ــة مرجــ ــعة قريــ ــى توســ ــد علــ ــم التعاقــ ــاريخ  275تــ ــم بتــ ــول  2دونــ ايلــ
ــفة  2015 ــس صــ ــل نفــ ــى وتحمــ ــة األولــ ــين المرحلــ ــان المهندســ ــروع مرجــ ــتكماال لمشــ ــك اســ وذلــ

ــة  ــى بقيمـــ ــة األولـــ ــة الدفعـــ ــترجاع قيمـــ ــم اســـ ــتعمال ، تـــ ــددة االســـ ــة متعـــ ــتعمال التنظيميـــ االســـ
دبنــــار اردنــــي مــــن ثمــــن األرض حيــــث تبــــين أن االتفاقيــــة غيــــر نافــــذه بســــبب عــــدم  845,468

ــة ا ــلطة منطقـ ــية سـ ــس مفوضـ ــل مجلـ ــن قبـ ــا مـ ــا اعتمادهـ ــتم حاليـ ــث يـ ــوزراء حيـ ــس الـ ــة ومجلـ لعقبـ
التفـــاوض علـــى اعـــادة صـــيغة االتفاقيــــة التعاقديـــة مـــع شـــركة تطــــوير العقبـــة مـــن حيـــث ثمــــن 

األرض وتسهيل اجراءات التطوير ونقل الملكية مستقبال .

  2021  2020  
 دينار أردني  دينار أردني   

 1,425,650    580,182   الرصيد بداية السنة 
 (845,468)    -   استرداد الدفعة االولى من المشروع 

 580,182     580,182  الصافي 



   ا
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 ممتلكات ومعدات   - 11

 المجموع    لشراء األصول دفعات     أالت وأجهزة    السيارات    أجهزة كمبيوتر    أثاث ومفروشات    مباني    أراضي   
 دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني   2021

                   التكلفــــة

 1,561,254  22,311  203,762  48,427  354,927  182,060  449,767  300,000   الرصيد في بداية السنة 
 1,187  -  547  -  -  640  -  -   فات اضا

الرصيد في نهاية  
 السنة 

  300,000  449,767  182,700  354,927  48,427  204,309  22,311  1,562,441 
                  اإلستهالك المتراكم 

 862,558  -  177,878  48,422  344,747  166,328  125,183  -   صيد في بداية السنة الر
 19,555  -  2,747  -  2,456  5,359  8,993  -   هالكاتإست 
صيد في نهاية  الر

 السنة 

  -  134,176  171,687  347,203  48,422  180,625  -  882,113 
 680,328  22,311  23,684  5  7,724  11,013  315,591  300,000   الصافي 

2020                 

 1,553,600  22,311  202,953  48,427  349,279  180,863  449,767  300,000   الرصيد في بداية السنة 
 7,654  -  809  -  5,648  1197  -  -   اضافات 

صيد في نهاية  الر
 السنة 

  300,000  449,767  182,060  354,927  48,427  203,762  22,311  1,561,254 
                  اإلستهالك المتراكم 

 838,705  -  172,789  48,422  342,292  159,014  116,188  -   لسنة الرصيد في بداية ا
 23,853  -  5,089  -  2,455  7,314  8,995  -   هالكاتإست 
صيد في نهاية  الر

 السنة 

  -  125,183  166,328  344,747  48,422  177,878  -  862,558 
 698,696  22,311  25,884  5  10,180  15,732  324,584  300,000   الصافي 



   ا
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 ذمم دائنة  - 12

 ارصده دائنة أخرى  - 13

  الحاصلة على مخصص نهاية الخدمة خالل السنة:  الحركة(*) ان  

  شركة تابعة: –الحاصلة على مخصص ضريبة الدخل   الحركة(**) ان  

    2021   2020  
  دينار أردني     دينار أردني     

  2,541,877   4,395,042    دفعات لشراء أراضي وأمانات وشيكات غير مقدمة للصرف 
  768,505   1,033,576   ذمم شركات ومؤسسات 

  449,628   449,628   ذمة وزارة البلديات  
  10,817   10,817    ذمم أخرى 
 3,770,827   5,889,063    المجموع 

 
    

  2021   2020  
  دينار أردني     دينار أردني    

  382,241   229,758    أمانات تأمينات على القروض 
  109,592   125,813   مخصص نهاية الخدمة (*) 

  148,341   80,628   أمانات للغير
  37,757   33,994   مخصصات أخرى 

  43,536   12,508   إيراد مقبوض مقدما 
  5,146   9,096   شركات تابعة  (**)   -مخصص ضريبة دخل  
  4,981   4,236   مصاريف مستحقة الدفع 

  666   707   شركة تابعة -أمانات المساهمة الوطنية  
  732,260   496,740    المجموع 

   
   

 2021  2020 
 دينار أردني    دينار أردني    

  153,891   109,592    رصيد في بداية السنة 
  7,294   35,646   المحول الى مخصص نهاية الخدمة من الصناديق األخرى 

  20,781   20,368   المكون خالل السنة  
  (3,109)   (1,574)   المحول من مخصص نهاية الخدمة الى الصناديق األخرى 

 (69,265)   (38,219)   المدفوع خالل السنة  
  109,592   125,813   الصافي 

 
  

  2021   2020  
 
  

  دينار أردني     دينار أردني   
    الرصيد بداية السنة 

  5,146   5,812  
   المكون خالل السنة 

  7,279   -  
 تحويالت 

  

  -   (666)  
  -   (3,329)   المدفوع خالل السنة 

 الصافي 
  

  9,096   5,146  



   ا
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 بنية تحتية مخصصات - 14

 قرض  - 15

 شركات تابعة –إجباري  إحتياطي - 16

  المحدودة المسؤوليةذات 

  ــوين اإلحتياطي ــون الشركات األردني بإستقطاع نسبة  اإلجبارييتم تكـ ــاً ألحكام قانـ ـــ % من صافي  10وفقـ
  هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع.ربح السنة، ويتوقف هـذا اإلقتطاع متى بلغ اإلحتياطي رأسمال الشركة. إن 

   اإلحتياطيات األخرى أن تقرر في إجتماع غير عادي إطفاء خســـائرها من المبالغ  إســـتنفاذللهيئة العامة وبعد
  المتجمعة في حساب اإلحتياطي اإلجباري، على أن يعاد بناؤه وفقاً ألحكام القانون.

  خاصة مساهمة

  ــوين اإلحتياطي اإلجباري ــون الشركات األردني بإستقطاع نسبة يتم تكـ ــاً ألحكام قانـ ـــ % من صافي  10وفقـ
ربح الـسنة، ويتوقف هــــــذا اإلقتطاع متى بلغ اإلحتياطي ربع رأـسمال الـشركة المكتتب به. إن هذا اإلحتياطي 

  غير قابل للتوزيع.
 ء خســـائرها من المبالغ للهيئة العامة وبعد إســـتنفاذ اإلحتياطيات األخرى أن تقرر في إجتماع غير عادي إطفا

  المتجمعة في حساب اإلحتياطي اإلجباري، على أن يعاد بناؤه وفقاً ألحكام القانون.

 التقاعدية  اإلشتراكات - 17

يتم قيد اإلشــتراكات التقاعدية وفق اســس نظام الصــندوق وحســب الشــرائح والمنافع التي يحددها كل مشــترك على حده، 
المنافع التقاعدية التي تتناســب مع اإلشــتراكات المســددة من قبل المهندســين األعضــاء في بحيث يلتزم الصــندوق بتغطية  

  الصندوق.
ــناديق التابعة  ــديد ما عليه من إلتزامات وذمم مالية للنقابة وللص ــتحقا لراتب التقاعد إذا تم تس ــندوق مس يعتبر عضــو الص

 2017كانون األول    31اشــتراكا (خمس ســنوات) لغاية  له.حيث يعتبر مكتســبا لراتب التقاعد إعتبارا من تســديده لســتين 
ــتين من العمر وعضــو الصــندوق 2018كانون الثاني   1إشــتراكا بعد   180(عدلت لتصــبح  ) وعند إكمال المهندس الس

المهندســة الخامســة والخمســين من العمر وال يحول اســتحقاق عضــو الصــندوق على التقاعد دون اســتمراره في مزاولة  
حقوقه النقابية واداء اإللتزامات المترتبة عليه وفقا الحكام قانون النقابة واألنظمة الصـادرة بمقتضـاه بما   المهنة وممارسـة

  في ذلك دفع رسم االشتراك السنوي.

 
  

  2021   2020  
 
  

  دينار أردني     دينار أردني   
  7,310,170   6,043,689    الرصيد بداية السنة 
  293,301   617,986   المكون خالل السنة 
  (909,872)   (758,308)   المدفوع خالل السنة 

  (649,910)   -   رد مخصص انتفت الحاجة له 
 الصافي 

  

  5,903,367   6,043,689  

                      2021    2020  

معدل      سقف القرض     مانات الض    البيان 
  المرابحة 

الجزء قصيرة    
  االجل 

الجزء طويل    
  األجل 

  المجموع     المجموع   

  دينار أردني     دينار أردني     دينار أردني     دينار أردني    %    دينار اردني         

قرض البنك 
  - اإلسالمي 

  قرض حسن 

  
ودائع 
لدى  

صناديق  
  النقابة

  3,000,000   -   1,500,000     375,000     1,875,000     2,750,000  

قرض البنك 
  - اإلسالمي 

قرض  لشراء  
  أرض الزيتونة 

  
رهن 
  أرض 

  3,250,000  10  1,207,758     1,811,640     3,019,398     - 

 2,750,000   4,894,398   2,186,640   2,707,758   المجموع 



   ا
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تكون المدة الخاضـعة للتقاعد محددة حسـب عدد األشـهر المسـدد عنها اإلشـتراكات التقاعدية الشـهرية، ويحسـب  
ســتحق للعضــو وفقا ألي من الشــرائح التي تم تحديدها من قبل العضــو بضــرب مقدار الراتب مقدار الراتب التقاعدي الم

  .360التقاعدي للشريحة في عدد االشهر التي سددت عنها اإلشتراكات التقاعدية الشهرية الخاضعة ويقسم الناتج على 
ديد فرق مبالغ  ين من عمره تـس اإلنتقال من ـشريحة أدنى الى ـشريحة أعلى يجوز لعضـو الصـندوق الذي لم يتجاوز الخمـس
% من مبلغ الفرق عن كل سـنة من تاريخ 7ومن تاريخ إشـتراكه في الصـندوق شـريطة دفع رسـم اضـافي مقطوع بنسـبة 

بحيث ال يزيد مقدار هذا الرســم اإلضــافي على مبلغ الفرق ذاته. ويســمح  2002لســنة    25نفاذ احكام النظام المعدل رقم  
ذي تجاوز الخمسـين من العمر والمنتسـب للصـندوق قبل نفاذ احكام النظام المعدل المشـار اليه تسـديد لعضـو الصـندوق ال

  الفرق المترتب عليه مع الرسوم اإلضافية وفق جدول مالي يقره المجلس.
ابة نظام معدل لنظام التقاعد ألعضــــاء نق  2018) لســــنة  1تم تعديل اإلشــــتراكات التقاعدية وذلك بناءا على نظام رقم (

ــمية بتاريخ   ــادر في الجريدة الرسـ ــين األردنيين والصـ كانون  1ويعمل به إعتبارا من  2018كانون الثاني   16المهندسـ
  وحسب جدول الشرائح المدرج ادناه: 2018الثاني 

 ) ــم ــدد رق ــمية بالع ــدة الرس ــي الجري ــذي صــدر ف ــد وال ــندوق التقاع ــام ص ــديل نظ ــم تع ــاريخ 5762ت  16) بت
ويعمـــل بـــه بعـــد ثالثـــين يومـــاً مـــن تـــاريخ نشـــره بالجريـــدة الرســـمية وكانـــت أهـــم  2021كـــانون األول 

  التعديالت ما يلي:
 للمشتركين الجدد .) دينار 400،  280تجميد شرائح (  - 1
ــدة (  - 2 ــرائح جدي ــتحداث ش ــون  500،  150اس ــى ان يك ــالي عل ــدول الت ــي الج ــا ف ــاط كم ــب االقس ) وحس

ــريحة  ــتراك فــي ش ــط فــي اول  150االش ــيتم االنتقــال  5دينــار فق ــم س ــاريخ التخــرج ث ــنوات مــن ت س
 دينار. 500تلقائياً الى شريحة 

كافــة الرســوم االضــافية علــى االشــتراكات التقاعديــة المترتبــة علــى المشــتركين قبــل صــدور  الغــاء - 3
 النظام:

  100 عام.  30% من الرسوم االضافية المترتبة على المشتركين الذين تقل اعمارهم عن 
 80 عام.  35-30% من الرسوم االضافية المترتبة على المشتركين الذين تتراوح اعمارهم ما بين 

  شروط التالية: وحسب ال
 تسديد االشتراكات دفعة واحدة.  . أ

 سنوات.  10االلتزام بالتسديد لمدة ال تقل عن    .ب
 أشهر.  6عدم التأخر عن تسديد اي قسط لمدة تزيد عن   . ج
 في حال عدم االلتزام يعاد قيد المبالغ المعفاة كذمم عليهم ويجوز خصمها من اخر اشتراكات.  .د
 فقط من اقرار النظام.  سيتم تطبيق هذا البند لمدة سنة واحدة  .ه

ــدم - 4 ــن ( عـ ــر مـ ــددين أكثـ ــتركين المسـ ــدي للمشـ ــب تقاعـ ــتحقاق راتـ ــيهم 180اسـ ــتحق علـ ــهر ومسـ ) شـ
ــبة (180( ــدة بنسـ ــة واحـ ــويض دفعـ ــرف تعـ ــتم صـ ــا يـ ــأكثر وانمـ ــهر فـ ــوع 175) شـ ــن مجمـ %) مـ

 المدفوع.

   سنوات التخرج 
   الشريحة 
 األولى 
(200) 

 
   الشريحة 
 الثانية 
(280) 

 
  الشريحة 
 الثالثة 

 (400) 

 
  الشريحة 
 الرابعة 
 (600) 

 
الشريحة  
 الخامسة 

)800( 

 
الشريحة  
 السادسة 

)1000(  
 حديث   حديث   حديث  قديم   حديث  قديم   حديث  قديم   حديث  قديم      
 90  60  37 28  12 12  8 8  4 4   5 الى  1 من
 120  86  55 42  27 18  18 12  9 6   10 الى  5 من
 150  112  73 54  36 24  24 16  12 8   15 الى  10 من
 180  138  91 72  45 30  30 20  15 10   20 الى  15 من
 210  164  109 84  54 36  36 24  18 12   20  من أكبر

 150شريحة   التخرج  تاريخ
 القسط الشهري

 500شريحة   رج تاريخ التخ  
 دينار أردني       دينار أردني    القسط الشهري

1     4   1-5    34 
2    8   6-10    50 
3    12   11-15    66 
4    16   16-20    82 
 98    20أكثر من    20    5
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التقاعـــد ســـنوات قبـــل  5للمبـــالغ التـــي ســـددت آخـــر منـــع زيـــادة مبلـــغ تعـــويض الدفعـــة الواحـــدة  - 5
 ويسترد المبلغ المدفوع كما دفع.

 ) دينار.500منع االنتقال لشرائح اقل من شريحة ( - 6
 ). 400،  280،  200،  150منع االنتقال بين هذه الشرائح ( - 7
 منع االنتقال لشرائح أعلى آخر سنتين قبل التقاعد. - 8
 .2018) دينار إلي فترة قبل عام 500منع االنتقال الى شريحة ( - 9

 ممتلكات إستثمارية أرباح بيع - 18

دينار    1,176,995الممتلكات االستثمارية إيراد مرابحة ناتجة عن بيع األقساط بلغت(*) تتضمن مبيعات 
  . 2020دينار أردني لعام  1,296,140و 2021أردني للعام  

  

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ) خسائر(أرباح  -19

 صافي أرباح تأجير ممتلكات إستثمارية  -20

 إيرادات أخرى - 21

   
   

 2021  2020 
 دينار أردني    دينار أردني    

  12,893,082   14,889,766    مبيعات ممتلكات إستثمارية (*) 
 (7,648,897)   (10,766,139)   تكلفة مبيعات ممتلكات إستثمارية  

  5,244,185   4,123,627   الصافي  

 
  

 2021  2020 
 
  

 دينار أردني    دينار أردني  
    أرباح  بيع أسهم 

 100,575  10,151 
 8,948  5,553   توزيعات أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة 

 (54,875)  (78,527)   التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة 
 الصافي 

  

  27,601  (35,776) 

 
  

 2021  2020 
 
 

 دينار أردني    دينار أردني  
    إيرادات االيجار 

  445,044   351,592  
  (85,301)   (71,182)   المصاريف المباشرة 

 إستهالكات
  

  (140,641)   (134,292) 
 الصافي 

  

  233,221   131,999  

 
  

 2021  2020 
 
 

 دينار أردني    دينار أردني  
وتنقالت أعضاء مجلس إدارة شركات مساهمة  مكافأت  

  عامة

  74,998   54,196  
  20,871   51,886   رسوم التنازل عن األراضي 

 أخرى 
  

  15,225   11,994 
 المجموع 

  

  142,109   87,061  



   ا

  

 69  

  

 المصاريف اإلدارية  -22

 2020% للعـــــام 3.5و 2021% للعـــــام 3.5يـــــتم تحميـــــل صـــــندوق التقاعـــــد مـــــا نســـــبته   (*)

النســـبة مـــن قبـــل مـــن مصـــاريف الفـــروع بنـــاء علـــى قـــرار مجلـــس النقابـــة حيـــث يـــتم مراجعـــة 

  اإلدارة بناء على تقديرها لقيمة المصاريف التي تخص كل صندوق من صناديق النقابة.

ــبته  ــا نســـ ــد مـــ ــندوق التقاعـــ ــل صـــ ــتم تحميـــ ــام 3(**) يـــ ــام 3و 2021% للعـــ ــن  2020% للعـــ مـــ

ــتم  ــث يــ ــة حيــ ــس النقابــ ــرار مجلــ ــى قــ ــاء علــ ــين بنــ ــين األردنيــ ــة المهندســ ــندوق نقابــ ــاريف صــ مصــ

ــن  ــبة مــ ــة النســ ــل مراجعــ ــص كــ ــي تخــ ــاريف التــ ــة المصــ ــديرها لقيمــ ــى تقــ ــاء علــ ــل اإلدارة بنــ قبــ

  صندوق من صناديق النقابة.

 
  

  2021   2020  
  دينار أردني     دينار أردني    

  614,154   679,726    وملحقاتهارواتب وأجور  
  (200,000)   (95,000)   يطرح : رواتب مرسملة على المشاريع

  414,154   584,726   الصافي 
  122,624   147,791  حصة صندوق التقاعد من مصاريف الفروع ومركز  
  116,358   132,577  حصة صندوق التقاعد من مصاريف نقابة المهندسين 

  36,515   69,323   مصاريف بطاقة اإلئتمان
  28,253   28,109   أتعاب مهنية

  22,436   21,412   كهرباء ومياه
  22,745   20,708   دعاية وإعالن وتسويقية 

  20,781   19,401   مصروف تعويض نهاية الخدمة 
  9,840   10,252   نظافة 
  1,368   8,148   صيانة

  6,620   7,482   أموال مصاريف تأمين و نقل 
  5,780   6,642   قرطاسية ومطبوعات 

  6,654   5,246   متفرقة 
  6,043   5,625   أمن وحماية 

  2,821   4,044   إتصاالت 
  4,181   3,962   ضيافة 

  3,290   3,617   عموالت بنكية 
  2,117   3,424   مصاريف كمبيوتر ولوازم 

  1,227   3,377   رسوم قضايا 
  5,735   3,250   لجان طبية 

  2,551   2,110   مصاريف حكومية 
  1,100   1,717   أجور نقل وتنقالت

  843,193   1,092,943   المجموع 
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 الدراسة االكتوارية   - 23

تم االنتهاء من التقرير النهائي للدراســة االكتوارية للصــندوق (الدراســة الثامنة) من قبل خبير اكتواري مؤهل 
 75الزمني القصـير والمتوسـط والبعيد المدى والذي يمتد الى  الجراء التقييم االكتواري للصـندوق خالل المدى  

ســــنة من تاريخ التقييم االكتواري، وفيما يلي ملخص الدراســــة ونتائج تلك الدراســــة، علماً بان تاريخ التقييم 
  .2017كانون الثاني  1االكتواري هو 

 وانتظامها  االكتواريةالدراسة 
 1االكتوارية هو عرض وشـرح نتائج التقييم االكتواري للصـندوق كما في  ان الهدف االسـاسـي لتقرير الدراسـة  

اني   انون الـث اجراء تقييم اكتواري عن طريق تكليف  2017ـك دوق ـب ة ادارة الصــــــن ة ولجـن اـب ، ويقوم مجلس النـق
  خبراء اكتواريين معتمدين بشكل منتظم كل ثالث سنوات.

  المالية والديمغرافية للتقييم االكتواري   الفرضيات
  أوال: الفرضيات المالية

  ثانيا: الفرضيات الديمغرافية 

  

 االعتالل الصحي  .3
 %. 0,6% الى  0,08تم استخدام معدالت متفاوتة لنسب االعتالل الصحي يتراوح مداها بين 

 معدل االنسحاب  .4
  % استنادا لتحليالت عامة للبيانات المتاحة. 0,0005تم افتراض نسبة ثابتة وبمعدل 

    نسبة التسديد لألعضاء السارية عضويتهم تم اعتمادهم حسب الشريحة وحسب الفئة العمرية كما في الجدول أدناه:

  %) لكل الشرائح. 10نسبة التسديد لألعضاء المعلقة عضويتهم (

% 5  معدل العائد على االستثمار  
% 5  معدل الخصم للتدفقات النقدية  

 ال يوجد   زيادة الرواتب التقاعدية 
دينار / مشترك في السنة  12   المصاريف االدارية    

 

سنوات   6الفرق بين عمر الزوج والزوجة    احصاءات االسرة   . 1  
 EIT – 15 STANDARD LIFE TABLE   جداول الحياة المعتمدة 

لإلناث  75للذكور،  72  العمر المرتقب عند الوالدة   
60العمر المرتقب عند عمر   

 نسبة الزواج 
 سن التقاعد عند الذكور 
 سن التقاعد عند اإلناث 

 

لإلناث  80للذكور،  78  
لإلناث  60للذكور،  90  
سنة  65-61% من عمر 15وسنة   60% عند عمر 85  
سنة  60-56% من عمر 15سنة و 55% عند عمر 85  

سنوياً  6000   النمو في اعداد المشتركين الداخلين الجدد  معدل . 2  
%) اإلناث 40%) الذكور، (60(  توزيع الداخلين الجدد حسب الجنس   

 توزيع الداخلين الجدد حسب الشريحة للذكور 
 

الشريحة لإلناث توزيع الداخلين الجدد حسب   
 

 

%) الرابعة 15%) الثالثة، ( 35%) الثانية، (40(  
%) السادسة. 5%) الخامسة، (5(  
%) الرابعة 10%) الثالثة، ( 35%) الثانية، (45(   
%) السادسة. 5%) الخامسة، (5(  

 نسبة التسديد حسب العمر
 الشريحة

60-45 45-30 >30  
) دينار 200األولى ( 80%  

85 % % 65% ترتفع الى  30  % 30% ترتفع الى  20  ) دينار280الثانية (   
90 % % 70% ترتفع الى  40  % 40% ترتفع الى  30  ) دينار400الثالثة (   
95 % % 75% ترتفع الى  50  % 50% ترتفع الى  40  ) دينار600الرابعة (   
95 % % 80% ترتفع الى  70  % 70% ترتفع الى  60  ) دينار800الخامسة (   
95 % % 80% ترتفع الى  70  % 70% ترتفع الى  60  ) دينار1000السادسة (    
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  نتائج الدراسة 

  التوازن المالي لصندوق التقاعد  

  والمزاـيا التـقاـعدـية الـمدفوـعة (الرواـتب نقـطة التـعادل األولى وهي تســـــاوي االشـــــتراـكات التـقاـعدـية المســـــددة

  .2014التقاعدية) وقد تحققت عام 

  نقطة التعادل الثانية وهي تسـاوي االيرادات المتأتية من االشـتراكات التقاعدية واالرباح االسـتثمارية مع النفقات

 . 2019االجمالية (الرواتب التقاعدية والمصاريف االدارية) ويتوقع أن تتحقق عام 

 لتعادل الثالثة وهي تساوي االيرادات االجمالية (بيع الموجودات) مع النفقات االجمالية (الرواتب التقاعدية  نقطة ا

  .2030والمصاريف االدارية) يتوقع أن تتحقق عام 

  بة قيمة الموجودات الدفترية الحالية إلى القيمة الحالية اللتزامات الصـندوق كما في تاريخ بة التمويل وهي نـس نـس

 %). 17.8تساوي ( 1/1/2017ة الدراس

  وبعد إســـتكمال كافة   2017كانون الثاني  1بناءا على التحديث الذي تم على دراســـة الخبير اإلكتواري بتاريخ

نـظام معدل   2018) لســــــنة 1المتطلـبات الالزمة تم تـعديل اإلشـــــتراكات التـقاعدية وذلك بـناءا على نـظام رقم (

ــي ــاء نقابة المهندسـ ــمية بتاريخ لنظام التقاعد ألعضـ ــادر في الجريدة الرسـ كانون الثاني  16ن األردنيين والصـ

 .2018كانون الثاني  1ويعمل به إعتبارا من 2018

 : توصيات الدراسة  

  أوالً: إيجاد مصادر دخل إضافية للصندوق

  نوـصي بضـرورة تأمين مصـادر دخل إـضافية للـصندوق مثل رـسوم الطوابع (الدمغة الهندـسية)، حيث ان بعض

  %) من ايراداتها من غير االشتراكات.50النقابات لديها مثل هذه المصادر بحيث تشكل أكثر من (

  ثانياً: رفع سن التقاعد القانوني

   نوصـي برفع ـسن التقاعد القانوني بـسبب ارتفاع مؤـشرات متوـسط العمر، كي يتم زيادة فترة تـسديد االقـساط في

  .الصندوق لكل عضو، وتتقلص فترة دفع الرواتب

  ثالثا: تعديل الراتب التقاعدي

  ًــكل يحقق العدالة بين االجيال معتمدا نوصــــي بالتعديل على مقام معادلة الراتب التقاعدي للمتقاعدين الجدد بشــ

  على سنة التقاعد. 

  رابعاً: مساهمة المتقاعدين

  نوصــي بمســاهمة المتقاعدين بســبب الســن القانوني في دعم صــندوق التقاعد بهدف تحقيق العدالة بين االجيال

%) من قيمة الراتب كون اـشتراكاتهم كانت اقل 10الـشباب على االـشتراك والتـسديد بنـسبة ( وتـشجيع المهندـسين

  من االشتراكات الحالية.

  خامساً: زيادة االشتراكات التقاعدية

 ) 35نوصي بزيادة بسيطة على اشتركات الشرائح التقاعدية وبشكل خاص المهندسين الذين تزيد اعمارهم عن (

  أفضل بين االشتراكات المدفوعة والمنافع المقدمة على المدى البعيد. عام من اجل تحقيق توازن

  سادساً: إعادة النظر في استراتيجية توزيع األصول وسياسة االستثمار

  نوصـي بإعادة النظر في سـياسـة االسـتثمار للصـندوق في هذه الفترة إلنه بحاجة الى سـيولة لذلك يجب التركيز

 هل سريع.على استثمارات تدر سيولة بشكل س
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 الخسائر المتراكمة لشركة التابعة - 24

  بلغت الخســائر المتراكمة لشــركة ســبيل الزيتون التجارية (ذات مســؤولية محدودة) بتاريخ قائمة المركز المالي

 % من رأس مال الشركة.447دينار أردني أي ما نسبته  22,351 مبلغ

  لالســتثمار والتطوير العقاري (ذات مســؤولية محدودة) بلغت الخســائر المتراكمة لشــركة مرجان المهندســين

 % من رأس مال الشركة.50دينار أردني أي ما نسبته  252,255 بتاريخ قائمة المركز المالي مبلغ

  بلغت الخســائر المتراكمة لشــركة المهندس لإلدارة واالســثمار (مســاهمة خاصــة محدودة) بتاريخ قائمة المركز

 % من رأس مال الشركة.6ردني أي ما نسبته دينار أ 6,083 المالي مبلغ

 القضايا  - 25

دينار أردني  49,000حسب ما جاء في كتاب محامي النقابة هناك قضية مقامة من الغير على الصندوق بقيمة 

  وقضية واحدة غير محددة القيمة، والتزال تلك القضايا منظورة أمام المحكمة المختصة. 

 شركات تابعة –الوضع الضريبي  - 26

  البحر الميت :

األمر الذي قـد ينتج عنه إلتزامات    2017تم التوصل إلى تسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لعام  

  مالية على الشركة. 

  العقبة :

األمر الذي قـد ينتج عنه إلتزامات    2018تم التوصل إلى تسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لعام  

  ركة. مالية على الش

  . اإللتزامات الطارئة - 27

 

  دارة المخاطر إ - 28

 مخاطر سعر الصرف   -أ

   هي المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغير في سعر

 الصرف األجنبي.

   مخاطرة سعر الصرف نتيجة لتنفيذ معامالت تجارية بالعمالت األجنبية مما يفرض نوعاً من المخاطر تنشأ

 نتيجة لتقلبات أسعار صرف هذه العمالت خالل السنة. 

  .إن المنشأة غير معرضة لمخاطر سعر الصرف 

 دينار أردني       
69      كفاالت بنكية   ,817 

 20,795    تأمينات كفاالت  
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  مخاطر سعر المرابحة  -ب
   التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في  هي المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو

 سعر المرابحة في السوق. 
  تنشأ مخاطـر سعر المرابحة لألدوات المالية نتيجة للتغيرات بأسعار المرابحة السوقية الناتجة عن عمليات

 اإليداع واإلقتراض من البنوك.
   مـا بين أرصـدة أسـعار المرابحة المتقلبـة والثابتـة  تتم إدارة المخاطر عـن طريق المحافظـة علـى الجمـع

 خالل السنـة الماليـة بطريقة مالئمة.
  .إن المنشأة غير معرضة لمخاطر سعر المرابحة كونها ال تتعامل بها وتتعامل بالمرابحة 
  مخاطر السعر األخرى  -ج
 مستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في  هي المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية ال

أسعار السوق (باستثناء تلك الناتجة عن مخاطرة سعر المرابحة أو مخاطرة سعر الصرف) سواء تسبب في 
جميع  تؤثر على  أو عوامل  أصدرتها،  التي  الجهة  أو  الفردية  المالية  باألداة  التغيرات عوامل خاصة  هذه 

 ة في السوق. األدوات المالية المشابهة المتداول
  .تنشأ مخاطر السعر األخرى لألدوات المالية نتيجة االستثمارات في أدوات حقوق الملكية 

 مخاطر االئتمان  - د
 .هي المخاطر الناتجة عن الخسارة المالية من عدم قدرة طرف أداة مالية من القيام بتنفيذ إلتزاماته 
  والظروف االقتصادية للجهة المدينة. يتم تقييم االئتمان بصورة مستمرة من ناحية األوضاع 
  المالية الحد األقصى من نسب التعرض لمخاطر القيم التي تظهر بها الموجودات المالية في القوائـم  تمثل 

 االئتمان، بدون األخذ بعين االعتبار قيمة أي ضمانات تم الحصول عليها.
  مخاطر السيولةهـ 
 مالية التي تمت تسويتها من خالل تسليم نقد أو موجود مالي هي مخاطر عدم القدرة على سداد اإللتزامات ال

 آخر. 
  تتم إدارة مخاطر السيولة عن طريق الرقابة على التدفقات النقدية ومقارنتها مع تواريخ استحقاق الموجودات

  والمطلوبات المالية.
  ن أول: كانو 31يوضح الجدول التالي تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية كما في 

   
    

 سنة فأكثر     أقل من سنة   
  الوصف 

    

  2021  2020   2021  2020  
 
  

  دينار أردني    دينار أردني     دينار أردني    دينار أردني  
                الموجودات المالية: 

    نقد ونقد معادل 
 1,686,455  1,290,040   -  - 

موجودات مالية بالتكلفة  
 المطفأة 

  9,049,115  10,407,608   16,004,820  19,798,097 
  -  -   1,604,435   1,490,342   ذمم وأرصدة مدينة أخرى 

  -  -   2,133,632   1,559,987   ذمم أطراف ذات عالقة مدينة 
موجودات مالية بالقيمة العادلة  

 من خالل الربح أو الخسارة 
  635,080  504,276   -  -  

موجودات مالية بالقيمة العادلة  
 الشامل اآلخر من خالل الدخل 

  -  -   13,025,643  13,034,567  

  1,533,794  1,532,205   -  -   إستثمارات في شركات زميلة 
 المجموع 

  

 14,420,979  15,939,991   30,562,668  34,366,458  

                المطلوبات المالية: 

  ذمم دائنة
  

 5,889,063  3,770,827   -  - 
 -  -   732,260  496,740   أرصدة دائنة أخرى 

 -  -   6,043,689  5,903,367   مخصصات بنية تحتية 
 -  -   4,975,659  9,177,747   ذمم أطراف ذات عالقة دائنة 

 القرض
  

 2,707,758  1,500,000   2,186,640  1,250,000 
 المجموع 

  

 24,174,675  17,022,435   2,186,640  1,250,000  
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  . القيمة العادلة لألدوات المالية - 29

  تقوم المنشأة بتصنيف طرق قياس القيمة العادلة باستخدام التسلسل الهرمي للقيمة العادلة الذي يعكس أهمية
ات المالية التي  المدخالت المستخدمة في عمل طرق القياس. وفيما يلي التسلسل الهرمي للقيمة العادلة لألدو

 تم تقييمها: 
 ) أسعار معلنة (غير معّدلة) في أسواق نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة.1المستوى :( 
 ) والقابلة للمالحظة للموجود أو المطلوب، 1): مدخالت غير األسعار المعلنة ضمن المستوى (2المستوى (

 المشتق من األسعار).إما بشكل مباشر (مثل األسعار) أو بشكل غير مباشر (مثل 
 ) مدخالت للموجود أو المطلوب التي ليست على أساس معلومات السوق القابلة للمالحظة. 3المستوى :( 

  تقريباً للقيمة العادلة. إن القيمة الدفترية لألدوات المالية مساوية  

 المالية للشركات التابعة القوائم.  - 30

وهي على النحو    2021كانون األول   31تشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للشركات التابعة كما في 

  التالي : 

 19- كوفيد أثار -31

وتفشيه في عدة مناطق جغرافية حول   2020) في مطلع عام  19  –نتيجةً إلنتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد  
العالمي وبناًء على قرار مجلس الوزراء األردني  العالم بما في ذلك المملكة األردنية الهاشمية وأثره على اإلقتصاد  

تم فرض قانون حظر التجول وتعليق كافة أنشطة األعمال التجارية واإلقتصادية بشكل كلي   2020آذار    17بتاريخ  
أو جزئي حتى إشعار أخر وهو جزء من اإلجراءات اإلحترازية التي إتبعتها الحكومة لمكافحة إنتشار فيروس كرونا 

) 19-نجم عن هذا القرار تأثر غالبية أنشطة األعمال في المملكة األردنية الهاشمية. وحيث نجم عن (كوفيدوبالتالي  
  حدوث حالة من عدم التيقن في بيئة االقتصاد العالمي.

المالية بإجراء تقييم لقدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة وممارسات إدارة  فقد قامت اإلدارة عند إعداد القوائم 
المخاطر األخرى إلدارة اإلضطرابات المحتملة على أعمال المنشأة وعملياتها وأداؤها المالي التي قد تسبب فيها تفشي  

) من خالل تقييم اآلثار المترتبة على أعمال المنشأة، توصلت إدارة المنشأة إلى إستنتاج أن المحاسبة وفقاً  19-(كوفيد
التأثيرات المحتملة لفيروس كورونا، فإن إدارة المنشأة قد أخذت المعلومات ألساس االستمرارية تُعد مناسبة. ونتيجة  

للفيروس على سير   السلبية  التقرير على األقل سواء ما يتعلق بالتأثيرات  لفترة  التالية  المستقبلية لإلثني عشر شهراً 
  الل فترة زمنية معقولة.األعمال أو القدرة على سداد الديون الخاصة بها في حال عودة األمور إلى طبيعتها خ

  

  المستويات     2021كانون األول  31
  المجموع     3    2    1    
  دينار أردني     دينار أردني     دينار أردني     دينار أردني     الموجودات المالية 

  635,080    -    -    635,080  بالقيمة العادلة من  موجودات مالية 
  13,025,643    3,963,483    -    9,089,160  موجودات مالية بالقيمة العادلة من  

  13,660,723    3,963,483    -    9,724,240    المجموع 

الصفة     إسم الشركة 
 القانونية 

رأس المال    
 المدفوع 

نسبة    
 الملكية 

مجموع    
 الموجودات 

مجموع    
 المطلوبات 

الخسائر    
 المتراكمة 

دينار      
 أردني

 دينار أردني    أردني دينار    دينار أردني    %   

شركة مرجان 
المهندسين لإلستثمار  

  والتطوير العقاري 

  
مساهمة  
خاصة  
 محدودة 

  500,000  100  11,393,591  11,133,346  (252,255) 

شركة سبيل الزيتون  
 التجارية  

ذات مسؤولية    
 محدودة 

  5,000  100  739,215  751,566  (22,351) 

شركة المهندس  
 واالستثمارلإلدارة 

ذات مسؤولية    
 محدودة 

  100,000  100  99,986  6,069  (6,083) 
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درست المنشأة االثار المحتملة للتقلبات االقتصادية الحالية في تحديد المبالغ المعلنة للموجودات المالية وغير المالية  
للمنشأة والتي تمثل أفضل تقديرات اإلدارة استناداً إلى المعلومات التي يمكن مالحظتها. تبقى األسواق متقلبة كما تستمر  

  الغ المسجلة حساسة للتقلبات في السوق. المب
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  2022موازنة صندوق التقاعد لسنة 
   

 البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان    

  
 فعلي  موازنة 

  
  2022 2021 2021 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ألف دينار  ألف دينار   دينار ألف 
       

      النشاط التقاعدي 

 27,159 27,500 31,500 االشتراكات والرسوم االضافية 
 (49,187) (47,500) (53,850) الرواتب والتعويضات التقاعدية

 (22,028) (20,000) (22,350) صافي النشاط التقاعدي  
       

      النشاط االستثماري 

 4,124 5,000 4,000 ارباح بيع و مرابحات ممتلكات استثمارية   
 809 1,000 800 ايرادات مرابحة قروض 

توزيعات ارباح اسهم (موجودات مالية  
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  

 االخر) 
550 240 341 

 233 200 220 صافي ارباح تأجير ممتلكات استثمارية  
صافي رد (خسارة) تدني ممتلكات  

 استثمارية 
- - 25 

 161 100 150 اخرى (بالصافي) 
 5,693 6,540 5,720 ايرادات النشاط االستثماري  اجمالي

     

 (1,093) (900) (1,100) مصاريف ادارية  
اإلسالمي /  مصاريف مرابحة قرض 

  الزيتونة + الطنيب 
(180) 0 (94) 

 (141) (150) (150) مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 
 (20) (25) (25) استهالك و اطفاء

 (1,348) (1,075) (1,455) مجموع المصاريف 
     

 (17,683) (14,535) (18,085) عجز السنة 

  




