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 بعدد من الفعاليات والنشاطات اليت مت دعوة        ٢٠١٦شارك نقيب وأعضاء جملس النقابة خالل عام        
النقابات املهنية أو اهليئات السياسية واحلزبية والدينيـة  النقابة للمشاركة فيها سواًء من خالل جممع       

  -:وذلك انطالقاً من خالل الدور اإلجيايب للنقابة ومن أبرز هذه املشاركات والنشاطات ما يلي 
  

نفيذية لالحتفالية السنوية للثورة العربية الكـربى والـيت مت          تشاركت النقابة يف عضوية اللجنة ال      .١
  .عمان /  يف جممع النقابات املهنية ٢٣/٣/٢٠١٦ه املناسبة بتاريخ مبوجبها عقد مهرجان ذ
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يف مـؤمتر   نائب النقيب بورقيت عمل     - الدكتور نبيل اللوباين  والدكتور مهدي العقرباوي         شارك .٢
 والذي نظمته أمانة عمان الكربى وقد مثّل        ٧/٤/٢٠١٦الصحة العاملي الذي عقد بعمان بتاريخ       

 . جاد اهللا والدكتور فؤاد اجلندي ر بكرالدكتو كل من املؤمتريف أيضاً النقابة 
شارك النقيب يف اللقاء احلواري الذي أقامه الس االقتـصادي االجتمـاعي األردين بتـاريخ                .٣

 مع معايل وزير الزراعة حول املعوقات اليت يواجهها قطـاع الزراعـة يف األردن               ١٩/٤/٢٠١٦
 .ني وأثرها املباشر على شرحية واسعة من املواطن

شاركت النقابة يف فعاليات اليوم الوظيفي الثاين عشر الذي نظمته عمادة شؤون الطلبة مكتـب                .٤
 .اإلرشاد الوظيفي ومتابعة اخلرجيني داخل حرم جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

/ ة شارك النقيب وأعضاء جملس النقابة يف الفعاليات اليت كانت تقام من خالل جممع النقابات املهني  .٥
ان ومن خالل األحزاب واملؤسسات احلكومية واملسريات ووقفات االحتجاج الـذي كانـت        عم

تدعى اليها النقابة ، وكذلك شاركت النقابة يف تقدمي واجب العزاء لشهداء األردن األبرار الذين               
ضحوا بأنفسهم من أجل الذود عن محى أردننا الطهور ، وأصـدرت النقابـة بيانـات شـجب            

لألعمال اإلرهابية واالعتداءات على مؤسسات الدولة وعلى األبرياء من أبنـاء هـذا             واستنكار  
 .الوطن الساهرين على محايته 

لة برئاسة أمني عام وزارة الـصحة  يف اللجنة الوطنية املشكّالنقيب  -شارك الدكتور نبيل اللوباين     .٦
اجهة اجلراثيم املقاومـة    من أجل وضع خطة وطنية وإعداد السياسات واالستراتيجيات اخلاصة ملو         

 .للمضادات احليوية وأمهية مواجهتها لألمن الصحي العاملي 
 

  

 
  

ومعايل أمـني عمـان    مقابلة دولة رئيس الوزراء ومعايل وزير الزراعة        ٢٠١٦مت خالل العام املاضي     
، حيث مت تسليم عدة مذكرات لدولة رئيس الـوزراء          لبحث األمور والقضايا املهنية املتعلقة بالنقابة       

 من أجل حتسني وضع مهنة الطب البيطري يف األردن وخاصة الـزمالء العـاملني يف                وزير الزراعة و
ومت شرح الصعوبات واملعوقات اليت تواجه مهنة الطب البيطري واملشاكل اليت تتعرض . القطاع العام 
املشاكل اال أن االصـطدام بـالقوانني       هذه  وحل  ني واألنظمة   خالل طلب تفعيل القوان   هلا املهنة من    

واألنظمة املوجودة لدى الوزارات كان حيد من حتسني وضع املهنة وخاصة مـا يتعلـق بـالعالوات            
واملطالب األخرى اليت سيتم ذكرها من خالل املخاطبات واملذكرات اليت مت توجيهها لرئيس احلكومة       

  .     وللوزراء املعنيني 
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إمياناً من النقابة بأمهية متابعة حقوق الزميالت والزمالء لدى كافة املؤسسات احلكوميـة منـها               
إىل خماطبة املسؤولني مبطالب النقابة العادلة وذلك لتحسني الواقع اإلجتماعي           واخلاصة فقد سعت  

  -:دة مذكرات مت تسليمها باليد نذكر منها واإلقتصادي واملهين ملنتسبيها من خالل ع
  
 
 

 مت توجيه مذكرة لدولة رئيس الوزراء تتضمن أهـم مطالـب األطبـاء              ١٢/١/٢٠١٦بتاريخ   .١
البيطريني العاملني يف القطاع العام واإلشارة فيها إىل اللقاء الذي مت يف رئاسة الـوزراء بتـاريخ                 

وزير الدولة والذين أيدوا مـا جـاء يف         و حبضور أصحاب املعايل وزير الزراعة       ٢٧/٦/٢٠١٥
  %) .١٤٠ -% ١٣٠(املذكرة من مطالب مهنية وخاصة رفع العالوة املهنية من 

 مت توجيه مذكرة أخرى لدولة رئيس الوزراء مرفق فيها كتاب معايل وزير             ٦/٣/٢٠١٦بتاريخ   .٢
 بتنسيب معايل الوزير لرفع العالوة الفنية لألطبـاء البيطـريني إىل    الزراعة املوجه لدولته واملتعلق   

وكذلك تنسيب اجلهات الرمسية املعنية حول تصويب العالوة الفنية لألطباء البيطريني     %) ١٤٠(
 .ة غايبرفع العالوات بعد موافقة جملس الوزراء على رصد املخصصات املالية هلذه ال

ذكرات لدولة الرئيس تتعلق مبطالبنا العادلـة يف رفـع           مت توجيه عدة م    ٢٧/٦/٢٠١٦بتاريخ   .٣
وكـذلك  %) ١٥٠ -% ١٣٥(العالوة املهنية لألطباء البيطريني العاملني يف القطاع العام من          

املطالبة باستقاللية اخلدمات البيطرية يف األردن وفصلها عن وزارة الزراعـة وصـرف حـوافز             
ة الصحة واملؤسسة العامة للغذاء والدواء ومحاية مهنة        لزمالئنا األطباء البيطريني العاملني يف وزار     

الطب البيطري من الدخالء واستيفاء الرسوم على الذحبيات وتزويد مديرية املختربات البيطريـة     
يف وزارة الزراعة باألجهزة املهنية املتطورة واملتخصصة يف فحص صـالحية اللحـوم احلمـراء               

 .يطري يف العقبة  وكذلك إجياد حمجر بةوالبيضاء املستورد
بالنسبة للمطالبات باستقاللية اخلدمات البيطرية أيد معايل وزير الزراعة مطلبنا هذا ونسب لدولة              .٤

بعدم ممانعة وزارة الزراعة باالستقاللية ولكن هذا األمر يتطلب عدة أمـور منـها   الوزراء  رئيس  
يـة وإصـدار قـانون خـاص        تعديل نظام التنظيم اإلداري للوزارة والغاء قطاع الثروة احليوان        

ايل طلب الوزير من دولة الرئيس التريث بالنظر يف موضوع االستقاللية           تللخدمات البيطرية وبال  
 .يف الوقت احلايل 
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  -:مت خالل العام املاضي خماطبة معايل وزير الزراعة يف أكثر من موضوع كان من أمهها     
  

 مذكرة ملعايل وزير الزراعة مرفقاً طيها الشكوى اليت تقدم ـا      مت إرسال  ٢٦/١/٢٠١٦بتاريخ   .١
الزميل الدكتور صخر زيادين حول وجود أطباء سوريني ميارسون مهنة الطب البيطري بـصورة             

ومت الطلب من معاليه باإليعـاز  معان   -نطقة املريغة   مبخمالفة للقوانني واألنظمة يف صيدلية بيطرية       
لزم للكشف على هذه الصيدلية وإجراء الالزم حوهلم ومنعهم من ممارسة املهنة ، وكـذلك               ملن ي 

الدكتور أمحد الكسيح حول وجود عيادات بيطرية ومزرعة أبقـار ال           الزميل  شكوى أخرى من    
يعمل فيها أطباء بيطريني أردنيني متفرغني وإمنا يعمل فيها أطباء بيطريني أردنيني بإشراف جزئـي      

 ومت ١٩٨٨لسنة ) ١٠(من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم ) ٩(بذلك نص املادة   خمالفني  
   . الطلب من معاليه إجراء الالزم

 مت خماطبة معايل وزير الزراعة بتسمية الزميل الـدكتور أمحـد الـدحيات              ٢/٨/٢٠١٦بتاريخ   .٢
 .  بديالً عنه للمشاركة يف جلنة علف احليوان ويف حال غيابه يكون الدكتور زهري الشرمان

مـن النظـام    ) ٣١( مت خماطبة معايل وزير الزراعة استناداً لنص املـادة           ٢٥/٩/٢٠١٦بتاريخ   .٣
 والتأكيد عليه بضرورة اإلسـراع يف إصـدار وإقـرار         ٢٠١١لسنة  ) ٧(الداخلي للنقابة رقم    

ي طب وجراحة احليوانات الصغرية ومت إرفـاق قائمـة          يمشروع النظام الداخلي جلمعية أخصائ    
 .أمساء الزمالء املسجلني يف اجلمعية وجتاوب معاليه مشكوراً مع مطلب النقابة ب

أخصائيي طب وجراحـة احليوانـات      املوافقة على تأسيس مجعية     متت   ٢٣/١٠/٢٠١٦بتاريخ   .٤
 ، ومت   ٢٣/١٠/٢٠١٦ تاريخ   ٥/١/٣٠٧٧٥ مبوجب كتاب معايل وزير الزراعة رقم        الصغرية  

بصورة خمالفـة    املهنة   ون ميارس نالذيعدد من املخالفني    رة حول   خماطبة الوزير أيضاً وألكثر من م     
 .انني وانظمة النقابة قول

خماطبة معايل وزير الزراعة بقرار اهليئة العامة للنقابة الـيت عقـدت            مت   ٢٥/١٠/٢٠١٦بتاريخ   .٥
لسنة ) ٨(من نظام التقاعد واإلعانات رقم      ) ب/١٩( بتعديل نص املادة     ٢٧/٥/٢٠١٦بتاريخ  
ال جيوز يف مجيع األحوال أن يقل رصيد املشترك عن مائة دينـار        (( يت تنص على أنه      وال ٢٠١١

ختاذ اإلجراءات املنصوص عليهـا يف القـانون    اووفق التعليمات الصادرة هلذه الغاية حتت طائلة        
 على أن يصبح    .)) ستفادة من اإلعانات املنصوص عليها يف هذا النظام         وحرمان املشترك من اال   

على أن يعطى ورثة الزميل املتويف واملشترك بصندوق اإلعانات فترة          (( ملطلوب بإضافة   التعديل ا 
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مساح ال تتجاوز ثالثة أشهر بعد تاريخ الوفاة لتسديد املبلغ املطلوب منه للصندوق عند وفاتـه                 
واالستفاده من اإلعانات اليت يستحقها الورثة من تاريخ اشتراك الزميل بصندوق اإلعانات حىت             

ومت الطلب من معاليه عرض التعديل على املستشار القانوين لوزارة الزراعة ليتم            )) . خ وفاته   تاري
 . بعد ذلك رفع التعديل لرئاسة الوزراء للسري بإجراءات التعديل املطلوب 

على ضوء صدور بعض تعليمات التراخيص من قبل معايل وزير الزراعة والصادرة مبوجب الفقرة      .٦
 واليت تبني لنا بعد اإلطالع عليها ٢٠١٥لسنة ) ١٣( من قانون الزراعة رقم   )٤٢(من املادة   ) أ(

 اإلنتاج احليواين يف هذه التـراخيص       -بعدم إدراج اسم الطبيب البيطري مع املهندس الزراعي         
اخلاصة بتنظيم مزارع تربية األغنام ومزارع األبقار ومزارع تسمني العجول ومـزارع تـسمني              

رع اإلبل وتنظيم صناعة األعالف واالجتار ا ومراقبة مصانع األعـالف           اخلراف واجلديان ومزا  
حيث مل يدرج اسم الطبيب البيطري يف احلصول على حقه يف الترخيص ملثل هذه املزارع ، ومت                 

ملخاطر اليت  باشرح ملعاليه   الووجملس النقابة   تسليم الكتاب ملعايل الوزير شخصياً من قبل النقيب         
اهل دور الطبيب البيطري يف اإلشراف على هذه املزارع ووعـد معاليـه       ستنجم عن إغفال وجت   

 .  بتصويب الوضع وإدراج اسم الطبيب البيطري فيها 
 
 

  

 مت خماطبة رئيس جملس إدارة الشركة الوطنية إلنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزييت              .١
أمني صندوق النقابة عضواً وممثالً عن النقابة يف  -بتسمية الزميل الدكتور زهري عبد اهللا الشرمان   

  .الشركة بدالً من الزميل الدكتور عيسى عليمات الذي يعمل خارج البالد 
مت خماطبة املديرة التنفيذية للصندوق األردين اهلامشي للتنمية البشرية بتسمية الزميـل الـدكتور               .٢

 عضو جملس النقابة ومساعد أمني الصندوق مندوباً عن النقابة يف عضوية      -حممد األقطش   موسى  
 .       اعز يف املناطق النائيةاملغنام واألجلان فحص وتسليم مشاريع تربية 

مت خماطبة معايل وزير التربية والتعليم من أجل قيام عدد من زمالئنا األطباء البيطريني مـن ذوي                  .٣
تلفة يف جماالت مهنة الطب البيطري والصحة العامة باإللتقاء بطالب الثانويـة        االختصاصات املخ 

العامة يف املدارس احلكومية إلعطائهم حماضرات عن أمهية مهنة الطب البيطري وجماالت العمـل             
فيها ، وقام عدد من الزمالء بتسجيل أمساءهم لدى النقابة إلعطاء هذه احملاضرات ، ومل يصلنا رد  

 . حول املوضوع وقمنا مرة ثانية مبخاطبة الوزير هلذه الغاية ومل يصلنا أي رد من معاليه من معاليه
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مت خماطبة معايل وزير العمل ومعايل وزير الداخلية ألكثر من مرة حول وجود جتاوزات ودخـالء               .٤
قوانني وأنظمـة  بذلك خمالفني يف اململكة على مهنة الطب البيطري يعملون بصورة غري مشروعة     

تفعيل الرقابة يف الوزارات ب ناعتبار مهنة الطب البيطري مهنة مغلقة أمام الوافدين طالببإقابة ، و الن
ختلف حمافظات اململكة والكشف على أماكن عملهم وخمالفتهم واحلد من جتاوزام على     مباملعنية  

 .  مهنة الطب البيطري ومت إرسال قوائم بأمساء بعض املخالفني الذين حصلنا عليها 
  
 

 
  

       :-  
  

ـ  همتـذكري ل للزميالت والزمالء غري املسددين التزامام املالية للنقابة         تعاميممت توجيه    .١ ضرورة ب
تسديد هذه االلتزامات أو عمل تسوية مالية حسب اآللية اليت حددها جملس النقابـة بتـسديد                

لباقي مبوجب شيكات بنكية أو اقتطاع أو حتويل راتـب          من املبلغ املطلوب وتقسيط ا    %) ٣٠(
  . من كل عام ١/٤ جتنباً للغرامات اليت تستحق بتاريخ ١/٤وأن يكون التسديد والتسوية قبل 

مت التعميم على الزمالء والزميالت بتقدمي خصم خاص على أقساط التسجيل يف املدارس األردنية    .٢
من جامعـة إربـد   %) ١٠(وكذلك منح خصم  %) ١٥( النقابة مقداره    منتسيبالدولية ألبناء   

 .األهلية 
 اليوم العلمي للنقابة الذي عقد بتاريخ       يف فعاليات للمشاركة  على الزميالت والزمالء    مت التعميم    .٣

والذي عقد حتت رعاية اليوم العاملي للطبيب البيطري  ب تزامناً مع احتفاالت العامل      ٣٠/٤/٢٠١٦
الطبيـب  (  بعنوان   مانة عمان الكربى  ألالتابع  ز احلسني الثقايف    يف مرك معايل أمني عمان الكربى     

 .  ) البيطري مهزة وصل بني عامل اإلنسان واحليوان 
برغبة النقابة بتوجيه رسائل تثقيفية وتوعوية إىل طلبة املدارس         على الزميالت والزمالء    التعميم  مت   .٤

صصة يف األمـراض املـشتركة      حمافظات اململكة من خالل القاء حماضرات علمية متخ       افة  يف ك 
 .والرقابة الصحية واحليوانات األليفة وقد قام عدد من الزمالء بتسجيل أمسائهم هلذه الغاية 

مت توجيه كتاب للزميالت لدعون للمشاركة يف االحتفال بيوم املرأة العاملي الذي عقد قي جممع                .٥
  .٨/٣/٢٠١٦ بتاريخ عمان -النقابات املهنية 

 الزميالت والزمالء للمشاركة يف مؤمتر القمة الصحي الثاين الذي أقامته مؤسسة            مت التعميم على   .٦
  أمانـة  ب يف مركز احلسني الثقـايف     ١٨/٥/٢٠١٦-١٦من  خالل الفترة   ان  الصحة للجميع بعم

 .والذي مت خالله التركيز على موضوع الغذاء الكربى عمان 
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ء لتسديد الذمم املترتبة علـيهم وخاصـة      اليالت والزم مت إرسال تعميم آخر وللمرة الثانية للزم       .٧
وبيان أنه ال جيوز أن يقل رصيد املشترك بصندوق اإلعانات عـن  ) التكافل ( صندوق اإلعانات  

 .دينار حىت ال حيرم الورثة من املستحقات املالية اليت تستحق هلم بعد وفاة الزميل ) ١٠٠(

  
 

  

 
ول للمستوى  يف نشاطاا وإجتماعاا ولكن السمة الغالبة كانت عدم الوص         النقابة الداخلية    جلانتباينت  

 وإذ يتمىن الس على الزمالء املشاركة يف اللجان ودعم نشاطاا حيث أـا              .املنشود من النشاطات    
  -:خالل العام املاضي أهم النشاطات اليت قامت ا بعض اللجان أدناهلكم نبني  .الذراع الفعال للنقابة 

  
  

  
 

حيث بلغت كلفة  ٤/٢٠١٦ بشهرفقط من جملة الطبيب البيطري  واحد عدد املاضي العام خالل صدر
 توفر عدم وبسبب دينار) ٦٧٣ (العدد هذا إصدار خسارة وكانتدينار ) ٣٨٢٨(طباعة هذا العدد 

 طباعة كلفة وإلرتفاع حالياً املوجودة اإلعالنات ولقلة الة إلصدار املناسبة العلمية واملقاالت األحباث
 تعميم إرسال ومت ٤/٢٠١٦ شهر بعد الة من عدد أي إصدار يتم مللذلك  األخرية األونة يف الة

 عدد إصدار من لنتمكن بالة اإلعالن على حلثهم البيطرية األدوية ومستودعات واملصانع للشركات
 والشركات املصانع أصحاب بالزمالء يب فإننالذا .  جداً وضعيفة قليلة كانت اإلستجابة أن اال جديد

  . بإصدارها لإلستمرار بالة اإلعالن البيطرية األدوية ومستودعات
  

  
 

عقدت اللجنة العلمية للنقابة عدة اجتماعات هلا خالل العام املاضي من أجل إصدار عدد جديد من                
 يف مركـز    ٣٠/٤/٢٠١٦البيطري واإلعداد لليوم العلمي للنقابة الذي عقد بتـاريخ          جملة الطبيب   

احلسني الثقايف وحضره عدد من الزميالت والزمالء ، ومت إصدار عدد من جملة الطبيب البيطـري مت              
  .توزيعه يف نفس اليوم العلمي 
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دم النقابة واللجنة العلمية واللجنة التحضريية لليوم العلمي جبزيل شكرها وعظيم امتناا ملعـايل              وتتق
ستضافتهم فعاليات اليوم العلمي يف مركز احلـسني الثقـايف   رعايتهم وإأمني عمان وأمانة عمان على   

  -: يوكذلك للشركات واملؤسسات اليت قدمت الدعم إلجناح هذا النشاط العلمي والشركات ه
  

  .درع ) ٤٠(فابكو تربعت ب / شركة مصانع األدوية البيطرية والزراعية  .١
شنطة للمـؤمتر وجتهيزهـا     ) ٢٥٠(جوفاك تربع ب    / املركز األردين للصناعات البيولوجية      .٢

 .بالقرطاسية 
  

  -:الشركات اليت تربعت بدعم مادي لليوم العلمي وهي 
  

  .شركة مصنع األعالف املركزة  .١
  .للتطوير الزراعي والبيطري الشركة الذهبية  .٢
  .مؤسسة هضاب لألدوية البيطرية  .٣
  .مستودع حداد لألدوية البيطرية  .٤
  .شركة جمموعة منري سختيان   .٥

  
  

  

 أربعة اجتماعات تركزت على مناقشة العديد من        ٢٠١٦عقدت اللجنة اإلعالمية للنقابة خالل عام       
الطب البيطري وآلية إبراز دورها يف اتمع احمللي والتأكيد أيـضاً علـى   القضايا اهلامة املتعلقة مبهنة   

  ومت حبث إصدار بروشور خاص       ٣٠/٤/٢٠١٦اإلعداد والتحضري لليوم العلمي الذي عقد بتاريخ        
يستهدف طلبة املدارس بشكل خاص حول أمهية الطب البيطري يف اتمع وطلبت اللجنة بتوصية إىل 

ة معايل وزير التربية والتعليم من أجل إعطاء حماضرات تثقيفية وتوعوية عن مهنة             جملس النقابة مبخاطب  
 .الطب البيطري وأمهيتها ودورها يف اتمع وأثرها املباشر على الصحة العامة وصحة املواطن 

 

 

  
  

ترة السابقة ومتابعة آخر    عقدت اللجنة مبقر النقابة مخسة اجتماعات حيث مت نقاش ما مت اجنازه يف الف             
املستجدات اليت صادفت القطاع احليواين يف نفس الفترة من مخول يف أسواق التصدير واحمللي لألغنام      
وانتكاس أسواق احلليب اليت أثرت على أسعار مادة احلليب اخلام باإلضافة للهبوط احلاد يف سـعر                
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لى استقرار القطاع اخلاص واملهنة بشكل كيلو الدواجن وبيض املائدة األمر الذي أثر بشكل واضح ع
تطبيق املرحلة الثانية من عمل جلنة القطاع اخلـاص وهـي         بدراسة  وعلى صعيد آخر مت البدء      . عام  

  -:تنظيم وضع رقع األسعار على األدوية البيطرية من خالل احملاور التالية 
  
 -:استيفاء حق النقابة من رقع األسعار ضمن اآللية التالية  .١

  

  . احتساب الرقع داخل النقابة آلية  .أ 
  .آلية تسجيل األدوية   .ب 
 .عالقة مصانع األدوية البيطرية احمللية بالنقابة   .ج 

  

 . تسعري األدوية البيطرية  .٢
  

  - :وبناًء على ذلك مت رفع التوصيات التالية للمجلس احلايل كاآليت
  
لمجلس ملتابعة املـصانع    التوصية بإنشاء جلنة من ثالثة أعضاء من جلنة القطاع اخلاص باإلضافة ل            .١

  .احمللية 
 .دينار ) ٣٥٠(ِب توصية للمجلس بوضع احلد األدىن للرواتب واعتماده من النقابة  .٢
التوصية بطلب قاعدة بيانات كاملة بأمساء األدوية البيطرية املسجلة مع أسعارها من قسم تسجيل              .٣

 .األدوية البيطرية من دائرة البيطرة 
 . عن العمل خيص املنشآت البيطرية واليت توقفتة لتراإعادة تشكيل اللجنة املصغر .٤
لة يف  تشكيل جلنة متابعة شؤون الدواجن واليت سامهت بشكل واضح يف حضور اللجان املـشكّ              .٥

 . القطاع وزيارات املؤسسات املعنية يف الدولة للنهوض ذا القطاع 
  
  

  
حفل إفطار رمضاين والذي إعتادت ان تقيمـه        ياضية للنقابة   اللجنة االجتماعية والثقافية والر   أقامت  
 يف مطعم طواحني اهلوا حيث شارك جمموعة من الـزميالت  ٣/٧/٢٠١٦وذلك بتاريخ  سنوياً  النقابة  

  .النشاط والزمالء وعائالم يف هذا 
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ات وتتقدم النقابة واللجنة اإلجتماعية جبزيل الشكر وعظيم اإلمتنان لشركات ومـصانع ومـستودع      
  -:األدوية البيطرية اليت قدمت الدعم املادي إلجناح اإلفطار وهم 

  
   جوفاك - املركز االردين للصناعات البيولوجيه .١
    الشركه الذهبيه للتطوير الزراعي والبيطري .٢
    الشركه العمريه للزراعه والبيطره .٣
  مستودع فيالدلفيا لالدويه البيطريه .٤
    مستودع اجياد لالدويه البيطريه .٥
    يدكو لالدويه البيطريهشركة مب .٦
    شركة االجاده للتجاره العامه .٧
     دادفت-شركة دار الدواء للصناعات الدوائيه  .٨
     فابكو-شركة الصناعات الدوائية البيطرية  .٩

    شركة االرض الطيبه .١٠
    شركة  العني الثالثيه لالدويه البيطريه .١١
    مستودع القيس لالدويه البيطريه .١٢
    " امكوفيت " شركة املواد البيطريه  .١٣
    شركة سليمان العمايره .١٤
     يوفيدكو-الشركه املتحده لصناعة االدويه البيطريه  .١٥

  
  
  

  
 ملناقشة عالوة املهنة لألطباء البيطريني      ٢٧/٢/٢٠١٦عقدت جلنة القطاع العام اجتماعاً هاماً بتاريخ        

ب الرمسية الـيت متـت بـالفترة        عرض املخاطبات والكت   العاملني بالقطاع العام ومت خالل االجتماع     
السابقة من أجل رفع العالوة املهنية لألطباء البيطريني يف القطاع العام حيث اطلعت اللجنـة علـى                 

 تاريخ  ٩/٥/١/٣٦٨٧كتاب رئاسة الوزراء املوجه لوزارة القطاع العام والزراعة واملالية كتاب رقم            
٢٤/١/٢٠١٦.    
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  - :ا يليخرجت اللجنة بتوصيات هامة تتلخص فيمو
  

شكر خاص للمجلس املوقر على جهوده الدؤوبة يف موضوع عالوة املهنة والتوصية مبتابعـة               .١
الستكمال إجراءات إصدار موافقة جملس الـوزراء       ) حلني إقراره   ( املوضوع بشكل حثيث    

 .على صرف العالوة املهنية لألطباء البيطريني العاملني يف القطاع العام 
ماع مشترك بني جلنة القطاع العام والقطاع اخلاص ملناقشة األمـور           نطالب الس بعقد اجت    .٢

 .املختلف عليها 
ومن مث الزمالء  على املهنةهؤالء املتطفلني والدخالء اللجنة بضرورة إجياد حل وحماربة     وصي  ت .٣

األعضاء يف النقابة املخالفني إما أن نبدأ من احللقة األضعف واألسهل فإن ذلك خيلي الساحة               
عدا عن الثغرات القانونية اليت شابت . ا ملصلحة هؤالء املتطفلني والدخالء واألجانب ويفرغه

 .هذا القرار ، مع التوصية باستشارة املستشار القانوين 
  

 
 

 
 
 

١(  
 

 عبد احلكيم حممود حممد أبو غنيم. د 
 فؤاد حممد سعد اجلندي. د 
 

٢(  
 

 زهري عبد اهللا عوض الشرمان.د  
 يسار فيصل جريس اخليطان. د 
 يوسف سامل يوسف الفالحات. د 
 

٣(  
 

 فؤاد حممد سعد اجلندي. د 
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٤(  
 

 فؤاد حممد سعد اجلندي. د 
 

٥(  
 

 فؤاد حممد سعد اجلندي. د 
 

٦(  
 

 العقرباوي  عبد اهلاديمهدي عبد العزيز. د 
 سنان حسني عبد اهلادي تيم.د  
 حممد نايف مزعل الروابده.د  

٧(  
 

 بكر حممد امني حممود جاد اهللا. د 
 

٨(  
 

 العقرباوي عبد اهلاديمهدي عبد العزيز. د  
 زياد علي أمحد عبد القادر املومين. د   
 

٩(  
 

 موسى حممد سلمان األقطش.د  
 

١٠(  
 

 عطية حممد عطية السيد.د  
 املومين  أمحد عبد القادر  زياد علي .د 
 
 

ى إليها جممع النقابـات     وقد شارك أعضاء هذه اللجان يف مجيع اإلجتماعات واللقاءات اليت دع          
 .عمان يف املهنية 
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١(  
 

 

 .أفراحهم وأتراحهم مشاركة واسعة الزميالت والزمالء شاركت اللجنة الفرعية  .١
 اللجنة الفرعية اإلفطار الرمضاين للزميالت والزمالء وعائالم يف مطاعم الدومري بتاريخ      تأقام .٢

٢٣/٦/٢٠١٦.  
 .إربد / ة موضوع بناء فرع النقابة بإربد مع اللجنة املشرفة يف جممع النقابات املهنية مت متابع .٣
شاركت اللجنة الفرعية يف مجيع الفعاليات الوطنية والدينية واإلجتماعية الـيت أقامهـا جممـع                .٤

 . إربد متمثله باللجنة املشرفة /النقابات املهنية 
 

٢(  
  

قام جملس فرع الكرك واجلنوب باملشاركة مبهرجـان ذكـرى استـشهاد         ٨/١/٢٠١٦بتاريخ   .١
والذي اقيم يف ) فلسطني قبلة االحرار(الرئيس صدام حسني التاسع وكل شهداء االمة حتت شعار 

 .الكرك / جممع النقابات املهنية 
رئـيس الفـرع يف التحـضريات        - متت املشاركة من خالل زميلكم الدكتور وليد الغصاونة          .٢

للمهرجان والقاء كلمة ضمن برنامج املهرجان باسم الفعاليات النقابية ومحلة الكرك نظيفة مـن              
  .البضائع الصهيونية

نية السـقاط  رد للحملة الوطنية األُ  عاماً م الدكتور وليد الغصاونة منسقاً    كاعادة تسمية زميل  ت  مت .٣
  .مع النقابات املهنية يف الكركاتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوين من قبل اللجنة املشرفة على جم

حتجاجية على رفع االسعار والضرائب يف الـشارع ويف جممـع           االتنظيم ومشاركات الوقفات     .٤
 . الغصاونة م الدكتور وليدكم فيها عن النقابة زميلهمثلالكرك وقد يف النقابات 

ليت جتتمـع بـشكل     م رئيس الفرع يف جلنة النشاطات النقابية وا       كمت متثيل النقابة من خالل زميل      .٥
وتتكون هذه اللجنة من مخسني      ،   رئيسا للجنة  -الغصاونة  مت تسمية الدكتور وليد     حيث  دوري  

  .شخصية نقابية بارزة من كافة النقابات
قام جملس فرع الكرك واجلنوب ندوة علمية مبناسبة اليوم العاملي للطبيب     أ ٢٧/٤/٢٠١٦بتاريخ   .٦

 وقد شارك الزمالء وشخصيات عامـة يف        ترمالكرك احمل البيطري حتت رعاية عطوفة مدير زراعة       
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مدير املؤسسة العامـة للغـذاء       -م الدكتور هادي اخليطان     كهذه الندوة وقد حاضر فيها زميل     
  .فرع الزرقاء -والدواء 

 باسم الشهيد صدام حسني بعد امتام اعمال        ه افتتاح قاعة امع املسما    مت ٢٩/٤/٢٠١٦بتاريخ   .٧
امني عام جممع النقابات املهنية وقد متت مشاركة النقابة يف االفتتاح من خالل         الصيانة حتت رعاية    

  .م الدكتور وليد الغصاونةكل النقابة فيها زميل مثّذيف حفل االفتتاح واليعر
الغـصاونة  مت متثيل النقابة وجممع النقابات من خالل زميلكم الدكتور وليد     ٦/٥/٢٠١٦بتاريخ   .٨

وذلك بدعوة للنقابة وجممع  عضو اهليئة املركزية لنقابة املعلمني -ذنيبات جالل الاالستاذ بني أيف ت
  .لقاء كلمة ذه املناسبةإالنقابات ب

 . يف الفرع اجتماعات للزمالءعدة عقد  .٩
دعم القضية ،  ذكرى الكرامة ، يوم االرض وهناك العديد من املشاركات اليت قام ا الفرع مثل .١٠

 . الفلسطينية
د فرغصاونة يف لقاءات نقابية عديدة لالنقابة من خالل زميلكم الدكتور وليد الع  فرمتت مشاركة    .١١

ذكر منها مشاركة زمالئنا يف نقابة املهندسني االردنيني زمالئنـا يف نقابـة اطبـاء     ن العمل النقايب 
  .االسنان

  .هنية االخرىمتت املشاركة يف العديد من الفعاليات الوطنية والنقابية باالشتراك مع النقابات امل  .١٢
  .صدار العديد من البيانات على الصعيد النقايب والوطين باسم اللجنة املشرفة من خالل ممثلكمإ .١٣
  .عضوا يف اللجنة التحضريية ملهرجان الوفاء العاشرالغصاونة سمية زميلكم الدكتور وليد ت .١٤
  .نقابةمشاركة الزمالء يف الفرع يف مشروع االفادة من اهلدي واألضاحي من خالل ال .١٥
  .املشاركة بواجب العزاء لشهداء قلعة الكرك .١٦
الكـرك   /  مت تسليم رئاسة اللجنة املشرفة يف جممع النقابـات املهنيـة           ٣٠/١٢/٢٠١٦بتاريخ   .١٧

 الدكتور وليد الغصاونة زميلكم ل
 

  

٣(  
  

مت ط ، وكـذلك     لالـس  يفجممع النقابات املهنيـة     إليها   دعافرع بكافة النشاطات اليت     الشاركت جلنة   
. من قبل بعض اجلهات احلكومية والرمسية األخـرى         مت تنظيمها باحملافظة    الفعاليات اليت   املشاركة جبميع   

التباحث ه خاللحيث مت بنقيب وأعضاء جملس النقابة إضافة إىل اللقاء الذي مجع أعضاء جلنة فرع السلط      
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العاملني يف القطاع اخلاص يف األطباء البيطريني   ء  الزمالالزميالت و يف شؤون الفرع واملشاكل اليت تواجه       
 .السلط وإجياد احللول املناسبة هلا 

  
  
  
  
  
  
  

 
٤(  

  
  .فرع الزرقاء/ املشاركة الفاعلة يف إجتماعات اللجنة املشرفة على جممع النقابات املهنية  .١

الزرقاء بت اخلاصة يف مقر النقابة      اإلستمرار يف إستضافة عدد من الدورات اليت تنظمها بعض اجلها          .٢
  . منا لتحقيق إيرادات تدعم نشاطات اللجنةمقابل رسم حجز سعياً

   .املشاركة يف النشاطات اإلجتماعية والتواصل مع الزمالء واملشاركة يف تقدمي واجب العزاء .٣

 فاعلـة مـع   اإلستمرار بتوزيع طرود اخلري على العائالت العفيفة يف شهر رمضان املبارك ومبشاركة     .٤
   .الزرقاء/ النقابات املهنية يف جممع النقابات املهنية 

اليت مت تنظيمها من خالل اللجنة املشرفة       حمللية  املسامهة الفاعلة يف مجيع األنشطة الوطنية واملناسبات ا        .٥
   .الزرقاء/ واللجنة الثقافية يف جممع النقابات املهنية 

  
  
 

  
  

  

            

  
 عشرة على التوايل يف اإلشراف على مشروع اإلفادة من اهلدي ثامنةلشارك وفد النقابة وللسنة ا

الء وحيث إستمرت ثقة البنك بقدرة وخربة الزم، واألضاحي الذي ينظمه البنك اإلسالمي للتنمية جبدة 
وقد بلغ عدد الزمالء يف هذا اال وبالفعل أجنز الزمالء املهمة بكل مهنية وإقتدار وأدوا مناسك احلج ، 

  .طبيب وألول مره يف تاريخ النقابة يتم اإلستعانة ذا العدد ) ١٥٨ (٢٠١٦املشاركني يف املشروع عام 
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 الصقات األسعار على األدوية احمللية واملستوردة ، حيـث          مثنم يف حتصيل     أقل عا  ٢٠١٦كان عام   
دينار يف حني بلغت قيمة ) ٦٨٨٠(بلغت قيمة املبالغ احملصلة من املصانع احمللية على املنتج احمللي فقط 

دينـار  ) ٧٣٠٩٥(دينار أي ما جمموعـه      ) ٦٦٢٤٥(املبالغ احملصلة للنقابة على األدوية املستوردة       
مثـن   هذه احملصلة الضعيفة نتيجة لعدم التزام بعض مصانع األدوية البيطرية احمللية بتـسديد               وجاءت

الصقات للنقابة على منتجاا احمللية ، وغياب دور الرقابة الصيدالنية يف مديريـة البيطـرة علـى                 
اليت تباع  املنتجات غري املسعرة ، حيث أن عدم التزام املصانع بوضع الصقات األسعار على منتجاا               

   .١٩٨٨لسنة ) ١٠(يف السوق خمالفة صرحية لقانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم 
  
 

                 
  

نة حرصاً من النقابة على التأكد من سالمة األضاحي من األمراض وبالتعاون مع دائرة املساخل يف أما
مانة عمان وقام أل التابعةماكن ذبح األضاحي  أيف اإلشراف علىوزميلة  زميالً مخسونعمان شارك 

بأمهية احمللي  اتمع إىل زيادة وعيذلك أدى والزمالء بفحص اللحوم والتأكد من خلوها من األمراض 
أمني عمان  معايل ووعدة مالية للزمالء املشاركني أوقامت األمانة بصرف مكاف. املهنة وضرورا 

  .بتكرار هذا النشاط يف السنوات القادمة 
  

         
  

بلغ عدد الزميالت والزمالء الذين استفادوا من شراء األثاث واألجهزة الكهربائية اليت تقدمها هلـم               
دينار هلم بنـسبة    ) ٣٧٠٥٧( مبلغ   زميل وزميلة مت صرف   ) ١٣(النقابة على نظام املراحبة اإلسالمية      

دينار ويتم التسديد إما باقتطاع راتب شهري من املوظفني أو تقدمي شيكات بنكية             ) ٤٠٠٠(مراحبة  
رمسية ، وستستمر النقابة يف منح الزمالء قروض لشراء األثاث واألجهزة الكهربائية وخاصة الزمالء              

 كحددينار  ) ٥٠٠٠( زيادة قيمة القرض ليصبح      املقبلني على الزواج ، ونقترح على هيئتكم املوقرة       
ليتم حتقيق دخـل  %) ٦,٥(بدالً من %) ٧,٥(دينار وزيادة نسبة املراحبة  ) ٣٠٠٠(أعلى بدالً من    

  .  إضايف لصندوق التقاعد واإلعانات 
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رغم يالت والزمالء مل يقوموا بتسديد االلتزامات املالية املترتبة عليهم بال         ما زال هناك العديد من الزم     

لية من قبل جملس النقابة لتسديد هذه االلتزامات وتسويتها مالياً مع النقابة حبيـث يـتم                من وضع آ  
من قيمة املبلغ وتقسيط املبلغ املتبقي إما على شيكات بنكية أو اقتطاع راتـب أو               %) ٣٠(تسديد  
نكي ، ومت خالل العام املاضي التعميم ألكثر من مرة على الزمالء غري املسددين ومت ختصيص                حتويل ب 

صفحة للذمم على موقع النقابة ليستطيع الزميل من خالهلا معرفة الذمم املطلوبة منه ، وقام جملـس                 
 ومتـت   زمالء كانوا مفصولني من النقابـة     ) ١٠(النقابة خالل العام املاضي بإعادة عضوية أكثر من         

تسوية أمورهم املالية ، وقامت النقابة مبخاطبة الدوائر احلكومية اليت يعمل لـديها أطبـاء بيطـريني                 
لتزويدنا بكشوفات بأمساء الزمالء العاملني لديها وبعد ورود الكشوفات الينا وتدقيقها تبني لنا وجود              

سات وعدد منهم يترتب عليهم     عدد من الزمالء املفصولني من النقابة يعملون ذه الوزارات واملؤس         
مبالغ كبرية وال يتم االقتطاع من رواتبهم ومت خماطبة هذه الوزارات لعمل اقتطاعات هلؤالء الـزمالء            

  .وعدم اإلبقاء على الزمالء املفصولني للعمل لديها لكن دون جدوى 
  
  

          
  

 والذي ٢٠١٥لسنة ) ١٥(ين للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي رقم  بعد صدور نظام املنافع التأمي    
اعتمد مهنة الطب البيطري من املهن اخلطرة وأتاح هلا التقاعد املبكر عند سن اخلامسة واألربعني مع                

 بتوجيه كتاب إىل عطوفة مدير عام املؤسـسة         ٢٣/٢/٢٠١٦قامت النقابة بتاريخ    . مدة خدمة أقل    
ماعي لتوضيح املقصود مبهنة الطب البيطري ومن هم األطباء البيطريني الـذين            العامة للضمان االجت  

تعترب طبيعة عملهم من املهن اخلطرة ، وهل يشمل هذا االعتماد الـزمالء األكـادمييني ومدرسـي                 
اجلامعات ومدراء الشركات واملصانع ورؤساء األقسام ووردنا رد من مؤسسة الضمان االجتمـاعي             

  -: ١٧/٤/٢٠١٦بتاريخ 
  

املقصود بالطبيب البيطري حسب اعتمادهم بأنه الطبيب الذي يقوم بتشخيص األمراض اليت            : أوالً  
تصيب احليوان ومعاجلتها ومتابعتها وحتصينها باألدوية واللقاحات ، كما يقوم مبراقبة املنتجات            
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انات ووصف  احليوانية وإرشاد وتوجيه مريب الثروة احليوانية وإجراء العمليات اجلراحية للحيو         
العالجات ، وعليه تندرج مهنة الطب البيطري ضمن اجلدول امللحق بنظام املنـافع التـأميين         

  :للمؤسسة وكاآليت 
  

  الترميز حسب جدول املهن اخلطرة
  الـبند  الفئـة

  املـهنة

  العاملون يف عناية احليوانات  أ/٧  االختصاصيون  أ
اذا كان يغلب على ( طبيب البيطري  ال-

  )مل امليداين عمله الع
  
  

 املهن اإلدارية واإلشرافية واألكادميية اليت يعمل ا األطباء البيطريون ال تندرج ضمن اجلدول              :ثانياً  
  .    امللحق بنظام املنافع التأمينية للمؤسسة 

     
ولتوضيح األمر وتوضيح طبيعة عمل مهنة الطبيب البيطري قام نقيب وأعضاء جملس النقابة باإللتقاء              

 عطوفة مدير عام مؤسسة الضمان االجتماعي يف مكتبها باملؤسسة لشرح طبيعة عمـل الطبيـب                مع
أعاله حيث يتعـرض   ) ثانياً(البيطري وخاصة األكادمييني واإلداريني منهم والوارد بتصنيفهم يف البند          

الرغم مـن   الطبيب البيطري اإلداري أو األكادميي ملا يتعرض له الطبيب البيطري العامل يف امليدان ب             
ممارستهم مهنتهم الوظيفية اإلدارية أو األكادميية كجزء من واجبام ووصفهم الوظيفي وطالبنا إعادة             

  . إدراج اإلداريني ضمن املهن اليت تتعرض للمخاطر 
  

وقامت جلنة من املؤسسة مؤخراً بزيارة النقابة واإللتقاء بنقيب األطباء البيطريني لشرح وتوضيح عمل     
  .   بيطريني اإلداريني األطباء ال

  
       

  

ومت خالل  ، مت دعوة الزمالء والزميالت العاملني يف القطاع لعقد اجتماع هيئة عامة تأسيسية للجمعية            
االجتماع الثاين انتخاب هيئة ادارية للجمعية حسب تعليمات النظام الداخلي وحبضور مندوبني عـن      

 .نقابةجملس ال
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وقامت اهليئة اإلدارية للجمعية خالل العام املاضي بعقد عدة اجتماعات هلا من أجل اإلسراع يف إقرار      
مشروع النظام األساسي للجمعية ومت خماطبة جملس النقابة لإلسراع يف عرض املشروع على معـايل               

يل وزير الزراعة علـى     وزير الزراعة من أجل إقراره وبالتايل العمل مبوجبه حيث صدرت موافقة معا           
  . واصبحت اجلمعية عاملة قانونيا من تارخيه١٠/٢٠١٦نظام اجلمعية يف شهر

  
ومن االمور واملطالبات االساسية للجمعية كان موضوع املعتدين على املهنة ضمن قطاع احليوانـات              

والذين الصغرية حيث مت إرسال كتاب إىل جملس النقابة خبصوص املعتدين على مهنة الطب البيطري               
ميارسون املهنة دون احلصول على تسجيل من النقابة وترخيص من وزارة الزراعة من اجل العمل على 

  .حل املشكلة
  

وقامت اجلمعية أيضاً بعمل مناذج لشهادات صحية بيطرية للحيوانات اليت يتم فحصها وتطعيمها من              
ها وتصديقها مـن اجلهـات      اجل تعميمها على الزمالء واجلهات املختصة لتسهيل اجراءات اصدار        

  . احلكومية
  

كذلك قامت اجلمعية بإعداد قائمة للحد األدىن من األجور والكشفيات يف العيادات العاملة يف قطاع           
احليوانات الصغرية حيث مت مناقشتها خالل اجتماع اهليئة العامة االخري ومت التصويت باملوافقة عليها              

  .من قبل الزمالء اعضاء اجلمعية
  

 ارسال كتاب للمجلس يتضمن املواصفات الفنية الالزمة لترخيص عيادات طب احليوانـات             كما مت 
  .الصغرية ليتم مناقشتها من قبل الس مع االقسام املختصة يف امانة عمان الكربى ووزارة الزراعة

  
الل شهر و مت نتظيم يوم طيب جماين بالتعاون مع كلية الطب البيطري يف جامعة العلوم والتكنولوجيا خ           

   . يف حرم اجلامعة حيث شارك العديد من الزمالء يف فعاليات هذا اليوم١١/٢٠١٦
  

ومن باب التواصل مع الزمالء ومساع صوم وتقوية عالقات الزمالة مت عقد عدد من اللقاءات مـع                 
لـى  الزمالء والزميالت ملناقشة االمور املرتبطة بالقطاع والسعي حلل املشكالت احلاضرة و العمل ع            

  .التطوير الداخلي لتخصص احليوانات الصغرية 
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  -:على التقاعد من النقابة وهم  الًيزماحدى عشر  إحالة ٢٠١٦مت خالل العام املاضي   
  

  ابراهيم داود ابراهيم حوارث. د  . ٢      ري حممد عبدالرزاق ضمرهمس.  د  .١
  البخيت الناصر" احلاج حممد"فارس . د  . ٤      ممجيل حممود صاحل ابراهي. د  . ٣
  مازن بدوي راجي عبدايد. د  . ٦      صالح حممد درويش الكتوت. د  . ٥
  اكرم حسن موسى االسطه.  د  .٨      حسن جودة حسنني الغرابلي.  د  .٧
  حممد عزمي حممود حممد عبداحلق. د. ١٠      فايز سلمان خليل الزيادين. د  . ٩

  امحد حممد الاليف الروسانقاسم . د. ١١
  

  .طبيب وطبيبة  ) ١٦٦ ( ٣١/١٢/٢٠١٦ويبلغ عدد الزمالء املتقاعدين من النقابة حىت 
  
  
  
  

   
  

  
  -: عليهم رمحة اهللا وهم تسعة زمالء ٢٠١٦فقدت النقابة خالل عام  

  

  
  نشأت عيسى خليل الزيادين. د. ٢      حممد غازي حسن التل. د. ١
  خالد حسني علي حممد الزعيب. د. ٤      مد معوض رجبابراهيم حم. د. ٣
  فؤاد حممد حممود دعاس. د. ٦      خليل شكري حممد الشريف. د. ٥
  عبداحلليم حساين محدان حساين. د . ٨      يوسف عطا يوسف دعسان. د. ٧
  سعيد حممد سليم مسعود. د. ٩
  
  

  .طبيب وطبيبة  ) ٩٠ ( ٣١/١٢/٢٠١٦ويبلغ عدد الزمالء املتوفني من النقابة حىت 
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كانون األول 2016 البیانات المالیة للسنة المالیة المنتھیة في 31

وتقریر مدقق الحسابات المستقل

األطباء البیطریین األردنیین

نقابة

عمان - المملكة األردنیة الھاشمیة

( صندوق النقابة )



كانون األول 2016 7بیان التدفقات النقدیة للسنة المالیة المنتھیة في 31

8ـ 16ایضاحات حول البیانات المالیة  

كانون األول 2016 5بیان المركز المالي كما في 31

كانون األول 2016 6بیان الدخل الشامل للسنة المالیة المنتھیة في 31

3تقریر مدقق الحسابات المستقل 

( صندوق النقابة )

األطباء البیطریین األردنیین

عمان - المملكة األردنیة الھاشمیة

فھرس المحتویــــــات

البیان
رقم الصفحة

نقابة



تمراریة ، واإلفصاح حسب مقتضى ى اإلس ة عل درة النقاب م ق ة تقیی ات المالی كما وتشمل مسؤولیة اإلدارة عند إعداد البیان
ة فیة النقاب الحال عن المسائل المتعلقة بإستمراریة النقابة وإستخدام مبدأ اإلستمراریة في المحاسبة ما لم تنوي اإلدارة تص

أو وقف عملیاتھا، أو ال یوجد لدیھا بدیالً منطقیاً عن ذلك.
المسؤولین عن الحوكمة مسؤولین عن اإلشراف على عملیة إعداد التقاریر المالیة للنقابة.

مسؤولیة المحاسب القانوني حول تدقیق البیانات المالیة
ة، سواًء كانت اء الجوھری ن األخط ة م ل خالی ة كك ات المالی ت البیان ا إذا كان ول فیم د معق ى تأكی ي الحصول عل غایتنا ھ

ناشئة عن إحتیال أو عن خطأ، وإصدار تقریر التدقیق والذي یتضمن رأینا حولھا.
د ، ولكن إجراءات التدقیق التي قمنا بھا وفقاً للمعاییر الدولیة للتدقیق ال ن التأكی ال م توى ع ى مس و عل التأكید المعقول ھ

تضمن دائماً إكتشاف األخطاء الجوھریة حتى وإن وجدت.
د ا ق ي مجموعھ ردي أو ف ت بشكل ف ة إذا كان بر جوھری أ ، وتعت یمكن أن تنشأ األخطاء من اإلحتیال أو عن طریق الخط

تؤثر بشكل معقول على قرارات مستخدمین البیانات المالیة االقتصادیة.

الرأي

ن / صندوق النقابة والتي تتكون من بیان المركز المالي ریین األردنیی اء البیط ة األطب لقد قمنا بتدقیق البیانات المالیة لنقاب
اریخ، ك الت ي ذل ة ف نة المنتھی ة للس دفقات النقدی ان الت امل وبی وكل من بیان الدخل الش انون األول 2016 ك ي 31 ا ف كم

واإلیضاحات حول البیانات المالیة بما في ذلك ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة.

تقریر المحاسب القانوني المستقل
السادة اعضاء الھیئة العامة لنقابة األطباء البیطریین األردنیین المحترمین

صندوق النقابة ) )
عمان - المملكة األردنیة الھاشمیة

مسؤولیة اإلدارة و المسؤولین عن الحوكمة حول البیانات المالیة
ة ، اریر المالی إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد ھذه البیانات المالیة وعرضھا بصورة عادلة وفقاً للمعاییر الدولیة إلعداد التق
واءً  ة ، س اء الجوھری ن األخط ة م ة خالی ات مالی داد بیان ن إع ا م ا ضروریة لتمكنھ تي تراھ ومسؤولیة الرقابة الداخلیة ال

كانت ناشئة عن إحتیال أو عن خطأ.

ي ا ف ة كم الي للنقاب ركز الم ة الم في رأینا ، فإن البیانات المالیة المرفقة تظھر بصورة عادلة من جمیع النواحي الجوھری
ة اییر الدولی اً للمع اریخ وفق ك الت ي ذل ة ف نة المنتھی ة  للس دفقاتھا النقدی الي وت ا الم ن أدائھ وع انون األول 2016 ك 31

إلعداد التقاریر المالیة.
أساس الرأي

ي ذا ف ا ھ ي تقریرن ا ف ة. إن مسؤولیتنا وفقاً لتلك المعاییر والتي قد تم ذكرھ دقیق الدولی اییر الت اً لمع دقیق وفق ا بالت د قمن لق
اییر س مع ات مجل اً  لمتطلب ة وفق ن النقاب تقلین ع ن مس ة نح ات المالی دقیق البیان انوني حول ت فقرة مسؤولیة المحاسب الق
ذه دقیقنا لھ لة بت ن" ذات الص بین المھنیی ي للمحاس لوك االخالق د الس ل قواع بین "دلی ة للمحاس ي الدولی لوك األخالق الس

البیانات المالیة و أننا أوفینا بمسؤولیاتنا األخالقیة األخرى وفقاً لتلك المتطلبات.
في إعتقادنا إن أدلة التدقیق التي حصلنا علیھا كافیة ومالئمة لتكون أساساً نعتمد علیھ عند إبداء رأینا.



-

-

-

-

-

آذار 2017 محمد حربفي 1
اجازة رقم (852)

تقریر حول المتطلبات القانونیة
ة ات المالی ع البیان ة م ي الجوھری ة النواح ن كاف ق م ولیة، وتتف تحتفظ النقابة بقیود وسجالت محاسبیة منظمة بصورة أص

المرفقة ونوصي بالمصادقة علیھا.
Morison KSI - Jordan

عن شركة الحداثة الدولیة لتدقیق الحساباتعمان - المملكة األردنیة الھاشمیة

ھ ط ل دقیق المخط ت الت اق وتوقی ق بنط ا یتعل فیم رى) ور أخ ى أم افة إل ة (باإلض ن الحوكم ؤولین ع ع المس لنا م تواص
ومالحظات التدقیق الھامة ، بما في ذلك أیة أوجھ قصور ھامة في نظام الرقابة الداخلیة تم تحدیدھا خالل تدقیقنا.

ك دأ الش ق مب ى تطبی ني والمحافظة عل م المھ وم بممارسة الحك ة، نق دقیق الدولی اییر الت اً لمع دقیق وفق كجزء من عملیة الت
المھني في جمیع نواحي التدقیق، باإلضافة الى:

ذلك تصمیم أ، وك ال أو عن خط تحدید وتقییم مخاطر األخطاء الجوھریة في البیانات المالیة، سواًء كانت ناشئة عن إحتی
ا. ان اً لرأین ر أساس بة لتوف ة ومناس دقیق كافی وتنفیذ إجراءات التدقیق التي تستجیب لتلك المخاطر، والحصول على أدلة ت
ى تمل عل د یش ال ق ا ان اإلحتی أ، كم ن الخط اتج ع ن الن ى م خطر عدم إكتشاف أیة أخطاء جوھریة ناتجة عن إحتیال أعل

التواطؤ و التزویر، أو الحذف المتعمد والتحریفات ، أو تجاوز ألنظمة الرقابة الداخلیة.
بة حسب دقیق مناس راءات ت میم إج ات تص دقیق لغای ال الت لة بأعم ة ذات الص ة الداخلی ة الرقاب م ألنظم الحصول على فھ

الظروف ، و لیس لغرض إبداء رأي حول فعالیة انظمة الرقابة الداخلیة في النقابة.
ل ن قب دة م ة المع احات ذات العالق بیة واإلیض دیرات المحاس تقییم مالئمة السیاسات المحاسبیة المتبعة ومدى معقولیة التق

اإلدارة.
م تي ت دقیق ال ة الت ى أدل تناداً إل بة ، وإس التوصل إلستنتاج عن مدى مالئمة إستخدام اإلدارة لمبدأ اإلستمراریة في المحاس
یرة كوكاً كب یر ش ن أن تث داث أو ظروف یمك ن جوھري ذا صلة بأح دم تیق الحصول علیھا، فیما إذا كان ھنالك وجود لع
البون ن جوھري، فنحن مط دم تیق تمرة. فإذا توصلنا بأن ھنالك وجود لع أة مس تمرار كمنش ى اإلس ة عل درة النقاب حول ق
ذه ن ھ اح ع ان اإلفص ة، أو إذا ك ات المالی ي البیان واردة ف لة ال احات ذات الص ى اإلیض دقیقنا إل ریر ت بلفت اإلنتباه في تق
ا حتى م الحصول علیھ ا. إستنتاجاتنا تعتمد على أدلة التدقیق التي ت دیل رأین وم بتع ا سوف نق اً، فإنن یر كافی ات غ المعلوم
تمرار ة عن اإلس ف النقاب ي توق دقیقنا. ومع ذلك، فإنھ من الممكن أن تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلیة ف ریر ت اریخ تق ت

كمنشأة مستمرة.
ات ل الحرك ة تمث ات المالی ت البیان ا إذا كان ا اإلیضاحات وفیم ا فیھ ة بم ات المالی تقییم العرض العام وبنیة ومحتوى البیان

واألحداث بشكل یحقق العرض العادل.



نقابة
األطباء البیطرین األردنیین

(صندوق النقابة)
عمان - المملكة األردنیة الھاشمیة

20162015إیضاح 
دینار اردني دینار أردنيرقم

الموجودات 
الموجودات المتداولة 

3100,795101,299نقد وما في حكمھ 
47,2616,539ذمم مدینة

51,6831,964ارصدة مدینة اخرى
6378,394331,065ذمم اطراف ذات عالقة
71,8671,924استثمارات متاحة للبیع

3,2003,440ماكنات رفع االسعار

493,200446,231مجموع الموجودات المتداولة 
الموجودات غیر المتداولة
8190,167194,010ممتلكات ومعدات بالصافي

190,167194,010مجموع الموجودات غیر المتداولة 
683,367640,241مجموع الموجودات 

المطلوبات والوفر المدور
المطلوبات المتداولة 

987,69175,477أرصدة دائنة أخرى

87,69175,477مجموع المطلوبات
الوفر المدور

564,764532,692وفر مدور
30,91232,072وفر السنة 

595,676564,764صافي الوفر المدور
683,367640,241مجموع المطلوبات و الوفر المدور

المدیر الماليالمدیر العام
إن اإلیضاحات المرفقة تعد جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة  

كانون األول 2016 بیان المركز المالي كما في 31

5



نقابة
األطباء البیطرین األردنیین

(صندوق النقابة)
عمان - المملكة األردنیة الھاشمیة

20162015إیضاح 
دینار اردني دینار أردنيرقم

إالیرادات
10148,725156,452ایرادات

1,9501,911مرابحة البنوك

150,675158,363مجموع االیرادات
المصاریف

(47,436)(49,212)11رواتب وأجور وملحقاتھا
(71,465)(64,336)12مصاریف اداریة وعمومیة

(7,078)(6,158)استھالكات

30,96932,384وفر السنة
غیر متحققة من تقییم االسھم (312)(57)(خسائر)

30,91232,072وفر السنة

كانون األول 2016 بیان الدخل الشامل للسنة المالیة المنتھیة في 31

إن اإلیضاحات المرفقة تعد جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة 
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نقابة
األطباء البیطرین األردنیین

(صندوق النقابة)
عمان - المملكة األردنیة الھاشمیة

20162015
دینار اردني دینار أردني

التدفقات النقدیة من االنشطة التشغیلیة 
30,96932,384وفر السنة

غیر متحققة من تقییم االسھم (312)(57)(خسائر)
6,1587,078االستھالكات 

37,07039,150الوفر التشغیلي قبل التغیر في رأس المال العامل
التغیر في رأس المال العامل

2,036(722)ذمم مدینة
57312استثمارات متاحة للبیع

240560ماكنات رفع االسعار
(119)281ارصدة مدینة اخرى

(45,610)(47,329)ذمم أطراف ذات عالقة
12,21410,214أرصدة دائنة أخرى

1,8116,543صافي النقد من االنشطة التشغیلیة
التدفقات النقدیة من االنشطة االستثماریة

(1,715)(2,315)شراء ممتلكات ومعدات
(28)-تعدیالت

(1,743)(2,315)صافي النقد من االنشطة االستثماریة 
4,800(504)صافي التغیر في رصید النقد

101,29996,499النقد وما في حكمھ بدایة السنة

100,795101,299النقد وما في حكمھ نھایة السنة

كانون األول 2016 بیان التدفقات النقدیة للسنة المالیة المنتھیة في 31

إن اإلیضاحات المرفقة تعد جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة  
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نقابة
األطباء البیطرین األردنیین

(صندوق النقابة)
عمان - المملكة األردنیة الھاشمیة

تاسیس وغایات النقابة 1)
تأسیس النقابة أ.

ومسجلة في عمان .- أنشئت نقابة األطباء البیطریین  االردنیین  في عام 1972

غایات النقابة ب.
دھا،- ا وتقالی ة ومبادئھ ى آداب المھن ة عل اء والمحافظ ني لألعض ي والمھ توى العلم اء بالمس ة واالرتق ة المھن تنظیم ممارس

ورعایة مصالح األعضاء وحقوقھم المھنیة.
دود- ي ح اة ف یخوخة والوف ز والش االت العج ي ح م ف ة لھ اة الكریم أمین الحی توفیر التأمین الصحي لألعضاء وعائالتھم وت

األنظمة المعمول بھا والصادرة بمقتضى أحكام ھذا القانون.
ة- دمات البیطری توى الخ ع مس ذھا. ورف رق تنفی ة وط الثروة الحیوانی ة ب ة المتعلق ة الزراعی ع السیاس ي وض اھمة ف المس

بالتعاون مع الوزارة والجھات ذات العالقة.
المساھمة في تخطیط برامج التعلیم والتدریب الطبي البیطري والمھني وتطویرھا.-
تنشیط البحوث العلمیة وتشجیع التألیف واالبتكارات العلمیة والتطبیقیة في مجاالت المھنة ودعمھا.-
إصدار مجلة ونشرات طبیة علمیة ثقافیة واجتماعیة وإنشاء مكتبات لمنفعة األطباء.-
ات- ادل المعلوم ة وتب ة والعالمی ادات اإلقلیمی ربي واالتح وطن الع ي ال ریین ف اء البیط ات األطب اد وھیئ ع إتح اون م التع

والخبرات والمطبوعات فیما بینھا.

السیاسات المحاسبیة الھامة2)
إعداد القوائم المالیةأ.

ال قبضھا،- رادات ح ات االی م اثب تحقاق ، حیث یت اس االس ى اس س عل دي ولی اس النق ى االس ة عل وائم المالی داد الق م اع یت
والمصاریف حال دفعھا.

أسس القیاس المستخدمة في إعداد القوائم المالیةب.
رى- رق أخ تخدام ط ھا باس م قیاس تي ت ود ال ض البن تثناء بع ة باس تم إعداد القوائم المالیة استنادا إلى طریقة التكلفة التاریخی

غیر طریقة التكلفة التاریخیة.
النقد والنقد المعادلج.

تشمل النقدیة النقد في الصندوق والحسابات الجاریة والودائـع تحت الطلـب لدى البنوك.-
د، والتي ال تكون- ن النق ة م الغ معلوم النقد المعادل ھـو إستثمارات قصیرة األجـل عالیة السیولة الجاھـزة للتحویل إلى مب

معرضة لمخاطر ھامة من تغیر القیمة.
القروض والذمم المدینة د.

م- م یتـ تي لـ ددة وال ة أو المحـ ات الثابت تقة ذات الدفعـ یر المش ة غ ودات المالی ي المـوجـ ة ھ م المدینـ روض والذمـ الق
تسـعیرھـا فـي سوق نشط.

تقاس القروض والذمم المدینة بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعالة مطروحاً منھا خســائر التــدني في القیمة.-
ي- وك ف ة المشكـ ذمم المدین مطروحـاً منھـا أي مخصص لل ات) واتیر (المطالب ة الفـ ة بقیمـ اریة المدینـ م التجـ ر الذمـ تظھ

تحصیلھا والذي یمثل تدني القیمة القابلة للتحصیل للذمم.

ایضاحات حول البیانات المالیة  
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نقابة
األطباء البیطرین األردنیین

(صندوق النقابة)
عمان - المملكة األردنیة الھاشمیة

الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (FVTPL)ھـ.
ذه- تراف بھ م اإلع دما یتـ ارة عن ربح أو الخس الل ال ن خ ة م ة العادل ة بالقیم ة كموجودات مالی تصنف الموجودات المالی

تقبل القریب، أو أنھـا جـزء من ي المس ا ف اجرة، أي أنھ تـم امتالكھـا في األسـاس بھـدف بیعھـ رض المت ودات بغ الموج
تقات. أو یمكن تصنیف الموجودات المالیة ا مش یر، أو أنھ محفظة أدوات مالیة مدارة بھدف جني أرباح على األمد القص
ذا التصنیف بشكل ل ھـ ي أو قل ي إذا ألغ تراف األول عند اإلع (FVTPL) ة من فئ ن ض اجرة م ا للمت ظ بھـ یر المحتف غ
ب ا حسـ م إنجـازھـ م تقییـ جوھري تضارب القیاس واالعتراف المحتمل نشـوءه، أو كانت جـزء من مجمـوعة تدار ویتـ
ى ا وعل ة داخلی ول المجموع ات ح د معلوم م تزوی القیمـة العادلة وفقـاً الدارة مخاطـر موثقة أو إستراتیجیة إستثمار، ویت

ھذا األساس إلى اإلدارة الرئیسیة للمنشأة.
ن- ة ع ائر الناتج ب أو الخس تراف بالمكاس م اإلع ة، ویت ة العادل ة بالقیم ذه الفئ یتم اإلعتراف بالموجودات المالیة ضمن ھ

التغیرات في القیمة العادلة ضمن الربح أو الخسارة.

الموجودات المالیة المتوفرة للبیعو.
ع،- رة للبی نیف متوف ددة بتص ھي تلك الموجودات المالیة غیر المشتقة والمح (AFS) ع رة للبی ة المتوف ودات المالی الموج

الل ن خ ة م ودات مالی تحقاق أو موج اریخ اإلس ا لت ظ بھ تثمارات محتف ة أو اس م مدین روض و ذم نفة كق یر المص أو الغ
الربح أو الخسارة.

جل- ر ویس امل أخـ ل شـ رة كدخـ ة مباشـ ة العادل ي القیم یرات ف ن التغ ة ع ائر الناتجــ ب أو الخسـ یتم اإلعتراف بالمكاسـ
تحـت بند التغیر في القیمة العادلة المتراكم والظاھر في حقوق الملكیة.

عند إستبعاد اإلستثمار، یتم تسجیل التغیر في القیمة العادلة المتراكم من ضمن الربح أو الخسارة.-

المطلوبات المالیةز.
المطلوب المالي ھو أي مطلوب یكون عبارة عن-
أة- ع منش ة م ات المالی ودات أوالمطلوب ادل الموجـ إلتزام تعاقدي لتسلیـم نقد أو موجود مالي أخر إلى منشأة أخرى، أو لتب

أخـرى بموجب شروط من المتوقع أن تكون غیر إیجابیة للنقابة، أو
عقد من الممكن أو ستتم تسویتھ في أدوات حقوق الملكیة الخاصة بالنقابة.--
ـا تكالیـف المعامـالت التي تحمـل مباشـرة على- ـاً إلیھـ یتم اإلعتراف مبدئیـاً بالمطلـوبات المالیـة بالقیمـة العادلة مضاف

ح أو الل الربـ ن خـ ة م ة العادل نفة بالقیم ة المص وبات المالی تثناء المطلـ وبات، باسـ ذه المطلـ دار ھـ الك أو إصـ إمتـ
الخسـارة و التي تقاس مبدئیاً بالقیمة العادلة.

دة- ة الفائ تخدام طریق أة باس ة المطف ب التكلف ة حس ات المالی ع المطلوب اس جمی ة بقی وم النقاب دئي، تق تراف المب د اإلع بع
والتي تقاس بالقیمة (FVTPL) ارة ح أو الخس ة، باستثناء المطلوبات مالیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الربـ الفعال

العادلة وبعض المطلوبات المالیة األخرى المحددة والتي ال تقاس حسب التكلفة المطفأة.
ذه- تراف بھـ م اإلعـ ا یتـ ارة عندمـ ح أو الخسـ تصنف المطلـوبات المالیة كمطلـوبات مالیة بالقیمة العادلة من خـالل الربـ

تقبل القریب، أو أنھا جزء ي المس رائھا ف اجرة، أي أنھ تـم امتالكھا في األساس بھدف إعادة ش رض المت وبات بغ المطلـ
تقات. أو یمكن تصنیف المطلوبات ا مش یر، أو أنھ د القص ى األم اح عل ني أرب دف ج دارة بھ ة مـ من محفظة أدوات مالی
عنـد اإلعتراف األولـي إذا ألغـى أو قـلل ھـذا التصنیـف (FVTPL) ة ن فئ المالیة غیر المحتفظ بھـا للمتاجرة من ضمـ
ا م إنجازھ م تقیی دار ویت ة ت ن مجموع ت جزء م ل نشوءه، أو كان بشـكل جـوھـري تضـارب القیاس واإلعـتراف المحتم
ا ة داخلی ول المجموع ات ح د معلوم م تزوی تثمار، ویت تراتیجیة إس ة أو إس اً الدارة مخاطر موثق ة وفق حسب القیمة العادل

وعلى ھذا األساس إلى اإلدارة الرئیسیة للنقابة.
ن- ة ع ائر الناتج ب أو الخس تراف بالمكاس م اإلع ة، ویت ة العادل ة بالقیم ذه الفئ ة ضمن ھ ات المالی یتم اإلعتراف بالمطلوب

التغیرات في القیمة العادلة ضمن الربح أو الخسارة.
واء- ا سـ الذمم التجاریة الدائنة والمستحقات ھي إلتزامات للدفع مقابل البضائع أو الخدمات التي تم إستالمھا أو التزود بھ

تم تقدیم فواتیر أو تم اإلتفاق رسمیاً بشأنھا مع المورد أم ال.

ایضاحات حول البیانات المالیة  
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نقابة
األطباء البیطرین األردنیین

(صندوق النقابة)
عمان - المملكة األردنیة الھاشمیة

الممتلكات واآلالت والمعداتح.
م- رى ت الیف أخ ھ أي تك افاً إلی راء مض عر الش ل س تي تمث ة ال دات بالتكلف ات واآلالت والمع دئیاً بالممتلك تراف مب یتم اإلع

ا تي ترغبھ ة ال ل بالطریق ا لتعم ة لھ روط الالزم ق الش ع وتحقی تحمیلھا على نقـل الممتلكات واآلالت والمعدات إلى الموق
اإلدارة.

ا- اً منھـ ة مطروحـ الي بالتكلف ركز الم ة الم ي قائم دات ف ات واآلالت والمعـ دئي، یتـم تسجیل الممتلكـ تراف المبـ د اإلعـ بع
اإلسـتھـالك المتراكم وأي خسائر تدني متراكمة في القیمة، أما األراضي فال تستھلك.

ـترة كمصروف. ویتـم احتساب اإلستھـالك على أسـاس القسط الثابت والذي یتوقـع- یتم اإلعتراف باإلستھـالك في كل ف
إستھالك المنافـع االقتصـادیة المستقبلیة المتوقعـة لھــذه الموجودات خـالل العمر اإلنتاجي لھا.

تتـم مراجعة األعمار اإلنتاجیة المقدرة في نھایة كل سنة، وأي تغیر في التقدیرات یتم تأثیره في الفترات الالحقة.-
ور أي- د ظھـ الي عن ركز الم ة الم ي قائم دات ف ات واآلالت والمعـ یتم إجـراء اختبار لتدني القیمة التي تظھر بھــا الممتلك

ترداد. في حال ظھور أي مؤشر لتدني القیمة، یتم ة لالس یر قابل ة غ ذه القیم ر أن ھ أحـداث أو تغیرات في الظروف تظھ
احتساب خسائر تدني تبعاً لسیاسة تدني قیمة الموجودات.

تي- ة، ال ارة الناتج ب أو الخسـ ة المكاس تراف بقیم م اإلع ھ یتـ دات فإن ات أو اآلالت أو المع عند أي استبعاد الحـق للممتلك
ة ي قائمـ دات ف ات أو اآلالت أو المعـ ذه الممتلكـ ا ھـ ر بھـ تي تظھ تمثل الفرق مـا بین صـافي عـوائد االستبعاد والقیمة ال

المـركز المالـي، ضمن الربح أو الخسارة.

اإلعتراف باإلیراداتط.
تقاس اإلیرادات بالقیمة العادلة للمقابل المالي المستلـم أو المستحــق القبض.-
-  . تخفض اإلیرادات بمبلغ الخصومات التجاریة أو الكمیة التي تسمح بھا المنشأة

العمالت األجنبیةي.
إن عملة عرض القوائم المالیة ھي الدینار األردني (العملة الوظیفیة).-
بحسب- ة، تحـول التعامـالت التي تتـم بعمالت أخـرى غیر العملة الوظیفیة (العمالت األجنبیة) م المالی داد القـوائـ عند إعـ

امالت. وفي تاریخ كل قائمة مركز مالي یتم تحویل البنود النقدیة المسجلة دوث التع اریخ ح أسـعار الصرف السائدة في ت
ة (سعر اإلغالق). أما البنود غیر النقدیة المقاسة اریخ القائم بعمالت أجنبیة إلى العملة الوظیفیة حسب أسعار الصرف بت
امالت. یتم دوث التع حسب التكلفة التاریخیة بعمـالت أجنبیة فیتـم تحویلھــا باستخدام أسعار الصرف السائده في تاریخ ح
م ذي ت اریخ ال تحویل البنـود غیر النقدیة المقاسـة بالقیمة العادلة بعمـالت أجنبیة باستخـدام أسـعار الصرف السائدة في الت

فیھ تحدید القیمة العادلة.
عار- تخدمت أس د اس ت ق ة كان یتم اإلعتراف بفروقات أسـعار الصرف الناتجة من تسویة البنود النقدیة أو تحویل بنود نقدی

ربح من ال صرف تختلف عن تلك التي استخدمت عند اإلعتراف المبدئي بھا خالل الفترة أو في قوائم مالیة سابقة من ض
أو الخسارة في الفترة التي ظھرت خاللھا.

التقدیرات المحاسبیة ك.
تمر. ویتـم اإلعتراف بتعـدیالت التقـدیرات- ا بشكل مس ة بھـ یة المتعلق بیة واالفتراضات االساس دیرات المحاس راجع التق ت

المحاسبیة في الفترة التي تتم خاللھا مراجعة التقدیرات، وال یتم عكس التقدیرات المحاسبیة بأثر رجعي.

إعادة التصنیفل.
تم إعادة تصنیف بنود العام السابق لتتالئم مع بنود العام الحالي.-

ایضاحات حول البیانات المالیة  

10



نقابة
األطباء البیطرین األردنیین

(صندوق النقابة)
عمان - المملكة األردنیة الھاشمیة

20162105
دینار أردنيدینار أردنينقد وما في حكمھ 3)

47,61046,215البنك اإلسالمي األردني - ودائع الجل
23,92027,011البنك االسالمي - ودائع جاریة

23,70523,110البنك العربي االسالمي
3,8393,528نقد في الصندوق والسلف

968998البنك العربي االسالمي - جاري دینار / (500)
753437البنك العربي - جاري (500)

100,795101,299المجموع

20162015
دینار أردنيدینار أردنيذمم مدینة 4)

2,5202,520االتحاد العام لألطباء البیطریین العرب
1,638666ذمم اطباء

1,1531,153مشتركي اورانج
1,0001,000المؤسسة الشرقیة للتنمیة

900900عمر مطاوع / دلیل الطب البیطري
50300قروض اطباء الزراعة

7,2616,539المجموع

20162015
دینار أردنيدینار أردنيارصدة مدینة اخرى5)

1,5801,851شیكات برسم التحصیل
103103تأمینات مستردة

10-امانات اطباء

1,6831,964المجموع

20162015
دینار أردنيدینار أردنيذمم أطراف ذات عالقة6)

212,216154,887صندوق التقاعد والضمان االجتماعي
166,178176,178قرض صندوق التقاعد

378,394331,065المجموع

ایضاحات حول البیانات المالیة  
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نقابة
األطباء البیطرین األردنیین

(صندوق النقابة)
عمان - المملكة األردنیة الھاشمیة

القیمة السوقیةالقیمة الدفتریةالقیمة السوقیةعدد االسھمسعر االغالق
201620162015

دینار أردنيدینار أردنيدینار أردنيدینار اردني دینار اردني استثمارات متاحة للبیع7)

0.562838158916461646الشركة العقاریة األردنیة للتنمیة

0.88204180180180بیت االستثمار للخدمات المالیة
0.21468989898ادارة المحافظ والخدمات االستثماریة

1,8671,9241,924المجموع

ایضاحات حول البیانات المالیة  
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نقابة
األطباء البیطرین األردنیین

(صندوق النقابة)
عمان - المملكة األردنیة الھاشمیة

برامج مبانياراضي
المجموعاثاثاجھزةالمحاسبة

دینار أردنيدینار أردنيدینار أردنيدینار أردنيدینار أردنيدینار اردنيالممتلكات و المعدات بالصافي8)

الكلفة
كانون الثاني 2016 82,110113,4957,0702,86642,973248,514الرصید كما في 1

1,3659502,315---اضافات

كانون االول 2016 82,110113,4957,0704,23143,923250,829الرصید كما في 31

الستھالك المتراكم
كانون الثاني 2016 9,6155,6022,76536,52254,504-الرصید كما في 1

1,9231,4143722,4496,158-استھالك السنة

كانون االول 2016 11,5387,0163,13738,97160,662-الرصید كما في 31

صافي القیمة الدفتریة
كانون االول 2016 82,110101,957541,0944,952190,167كما في 31

كانون االول 2015 82,110103,8801,4681016,451194,010كما في 31

ایضاحات حول البیانات المالیة  
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نقابة
األطباء البیطرین األردنیین

(صندوق النقابة)
عمان - المملكة األردنیة الھاشمیة

20162015
دینار أردنيدینار أردنيأرصدة دائنة أخرى 9)

81,83170,621امانات انتفاضة األقصى
2,1542,154امانات صندوق التأمین الصحي

1,0001,000مصاریف مستحقة الدفع
-713امانات اطباء

598598أمانات حملة أغیثو غزة
2-أمانات الضمان االجتماعي

1,3951,102اخرى

87,69175,477المجموع

20162015
دینار أردنيدینار أردنيایرادات 10)

73,09585,692رقع اسعار محلیة ومستوردة
46,40044,074اشتراك سنوي

8,1658,484ایراد حفل افطار
8,0505,466مقبوضات الحج

3,8604,357غرامة تأخیر تسدید اشتراك
2,1184,529ایراد مجلة الطبیب البیطري

-2,000ایرادات الیوم العلمي
-750ایرادات نشاطات

744456رسوم انتساب
620380رسوم تسجیل
620380رسوم فروع

600700ایجار ارض الحصن
321266بطاقة عضویة

300700ایراد بیع ماكینات رقع األسعار
264402رسوم اعادة عضویة

12476اجازة عضویة
2516شعار سیارة

669474اخرى

148,725156,452المجموع

20162015
دینار أردنيدینار أردنيرواتب وأجور وملحقاتھا11)

39,80137,917رواتب و أجور
4,9314,995الضمان االجتماعي للموظفین

3,8803,914مصاریف عمل االضافي
600610اكرامیات ومكافآت

49,21247,436المجموع

ایضاحات حول البیانات المالیة  

14



نقابة
األطباء البیطرین األردنیین

(صندوق النقابة)
عمان - المملكة األردنیة الھاشمیة

20162015
دینار أردنيدینار أردنيمصاریف اداریة وعمومیة12)

11,1547,454دعم موازانات وایجارات فروع النقابة
10,00010,000ایجار مقر النقابة

8,0505,280حج النقابة
4,5004,500اتعاب مھنیة
3,8283,565طباعة مجلة

7,3149,011مصاریف حفل افطار 
2,7002,700نقل وتنقالت

2,0004,000مصاریف مجمع النقابات
1,7271,381صیانة

1,6201,784میاه وكھرباء

-1,541مصاریف الیوم العلمي
1,500700تبرعات

1,2301,253مصاریف الھیئة العامة
9271,377ضیافة 

8211,480قرطاسیة ومطبوعات
698971برید وبرق وھاتف
6004,408مصاریف الفروع

5161,570اعالنات
474633اشتراكات

240560تكلفة بیع ماكنات رقع اسعار
1506,000طباعة رقع االسعار

10453محروقات
8495عموالت بنكیة

444-مصاریف اجتماع الیمین القانونیة
2,5582,246نثریة

64,33671,465المجموع

ماكنات رقع االسعار 13)
عبارة عن ماكنات لرقع االسعار تحتفظ بھا النقابة ، ویتم بیعھا لالطباء البیطریین.-

ایضاحات حول البیانات المالیة  

15



نقابة
األطباء البیطرین األردنیین

(صندوق النقابة)
عمان - المملكة األردنیة الھاشمیة

األدوات المالیة14)
إدارة المخاطر-
ة. وتتضمن ھـذه المخاطـر: مخاطر رأس- ا التجاریـ ا ونشاطاتھـ ة بعملیاتھـ ة المتعلق تواجھ النقابة وتدیر المخاطر المالی

ان، مخاطر اطر السعر)، مخاطر االئتم دة ومخ ة ومخاطر سعر الفائ اطر السوق (متضمنة مخاطر العمل ال، مخ الم
السیولة.

تسعى النقابة إلى تقلیل آثار ونتائـج ھـذه المخاطـر عن طریـق تنویـع مصـادر رأس المـال.-
تقوم النقابة بإدارة ومراقبة ومعالجة المخاطر والسیاسات التي تتبعھا بھـدف تقلیـل احتمـال التعرض للمخاطر.-

مخاطر رأس المالأ.
تراجـع النقابة بشكل منتظم مكـونات رأس المال وتأخذ بعـین االعتبار تكلفة رأس المـال والمخاطـر المرتبطـة فیھ.-
ون- ل للدیـ د األمثـ ق الرصیـ الل تحقیــ ن خــ وائد م ادة العــ ا وزی تمراریة أعمالھـ تتحكم النقابة برأس المال لضمان اس

وحقوق الملكیة.
مخاطر أسعار الصرفب.

ذه- رف ھ عار ص تقوم النقابة بتنفیذ معامالت تجاریة بالعمالت األجنبیة مما یفرض نوعاً من المخاطر نتیجة لتقلبات أس
العمالت خالل المدة/السنة.

تملك النقابة سیاسات و إجراءات إلدارة المخاطر المتعلقة بأسعار الصرف األجنبي.-

مخاطر سعر الفائدةج.
تتعرض النقابة لمخاطـر سعر الفائدة الناتجة من عملیات اإلقتراض.-
ة- ي بدایـ ة ف ة والثابتـ دة المتقلبـ عار الفائـ دة أسـ ن أرصـ ا بی ع مـ ى الجمـ ة علـ ن طریق المحافظـ تتم إدارة المخاطر عـ

السنـة المالیـة بطریقة مالئمة.

مخاطر األسعارد.
ة.- وق الملكی ي أدوات حق تثمارات ف ن االس ج م تي تنت ة ال وق الملكی ق بأسعار أدوات حق ة لمخاطر تتعلـ تتعرض النقاب

على الرغم من ذلك، ال تعتبر ھذه المخاطر ذات أھمیة طالما أن النقابة ال تقوم بالمتاجرة الفعلیة بھذه االستثمارات.
باإلضافة إلى ذلك، لم تظھر أي مؤشرات على عملیات استبعاد ھامة أو تدني قیمة االستثمارات المتوفرة للبیع.-

مخاطر االئتمانھـ.
ھ- ج عن ا ینتـ دیة ممـ ھ التعاقـ تشیر مخاطـر االئتمـان إلى تلك المخاطـر التي تظھـر عندمـا یتخلـف المـدین عـن إلتزامات

خســـائر مالیة للنقابة.
ى- ول عل دیون والحص داد الـ ى سـ ادرة عل راف الق ع األط ل مـ ة التعامـ ح كیفی ة توض ات ائتمانی ة سیاس ك النقاب تمل

ضمانات مالئمة عند اللزوم كوسیلة لتقلیل مخاطر الخسائر المالیة الناتجة عن العجز في تسدید الدیون.
تراقب النقابة بانتظام معدالت االئتمان للجھات المدینة وحجم المعامالت مع ھذه الجھات خالل المدة/السنة-
یتم القیام بتقییم مستمر لالئتمان من ناحیة األوضاع و الظروف االقتصادیة للجھة المدینة.-
اطر- ة لمخ رض النقاب ب تع ن نس ى م د األقص ة الح م المالی ي القوائـ ة ف ودات المالی ا الموج ر بھ تي تظھ م ال ل القی تمث

االئتمان، بدون األخذ بعین االعتبار قیمة أي ضمانات تم الحصول علیھا.

مخاطر السیولةو.
اطر- ن إدارة مخ ة مسئول ع س إدارة النقاب ك الن مجل یولة وذل ام إلدارة مخاطر الس یتبنى مجلس إدارة النقابة إطار ع

السیولة.
تراقب النقابة التدفقات النقدیة وتطابقھا مع تواریخ استحقاق الموجودات والمطلوبات المالیة.-
ان النقابة غیر خاضعة  لمخاطر السیولة.-

كتاب المحامي15)
حسب كتاب المحامي فإن القضایا المقامة على النقابة على النحو التالي :-
دینار لغایات الرسوم.- موضوعھا مطالبة مالبة قیمتھا (7,100) (2016 / قضیة رقم (1033
موضوعھا االنتساب و أو التسجیل في نقابة األطباء البیطریین.- (2016 / قضیة رقم (722

ایضاحات حول البیانات المالیة  
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  اإليرادات  المصروفات
  إسم الحساب  دينار  ابإسم الحس  دينار

  إشتراكـات سنويــة  ٥٠٠٠٠  إعـــالنــات مـتـفــرقـة  ٢٠٠٠
  رســـــوم إنتســــاب  ٦٠٠  بــرق وبـريـد وھـاتــف  ٢٠٠٠

  شــــعــار ســـيــارة  ١٠٠  الثالث والرابع عشر +رواتـب مـوظـفيـن  ٤٢٠٠٠
  ــةبـطــاقــة عـضـوي  ١٠٠   وكھرباء ومحروقاتالـمـــيــاه  ٢٠٠٠
  رســــوم الــفـــروع  ٦٠٠  مصــاريـف نـثــريــــة  ٣٠٠٠
  إجـــازة عـضــويــة  ٣٠٠   ضيـافـة عـامـة للنقابـة  ٢٠٠٠
   المحلية والمستوردةإيراد رقع األسعار  ٧٥٠٠٠  إشـتراك كتـب ومجــالت أجـنـبـيـة  ٥٠٠

  مرابحة البنوك  ٢٠٠٠  الضمان اإلجـتمـاعـي للمـوظـفــين  ٥٣٦٥
  إيـــــــراد مـجـلـــة  ٣٠٠٠  الـقـــرطـــاســــــيــــة  ٢٠٠٠
  غرامات تأخير تسديد الرسوم  ٤٠٠٠   واالنتخاباتضيــافـة الھيئــة العامــة للنقابة. م  ٦٠٠٠
   دينار٨٨ × ٢٠ رسوم إعادة عضوية  ١٧٦٠  مصاريف آلة التصوير وصيانتھــا  ٥٠٠

  إيراد بيع ماكينات رقع األسعار  ٥٠٠  عمــــل إضـــافــي للمــوظــفــين  ٣٠٠٠
  أرباح أسھم     للمقر الجديداألثــــاث  ٢٠٠٠

      إيجار مبنى النقابـة  ١٥٠٠٠
      مصاريــف المجلـة  ٤٠٠٠
  المجموع  ١٣٨٠٦٠  لتزامات النقابة لفروع مجمع النقاباتا  

      ـــق حســــابـــاتــأتـعـــاب تـدقــي  ٢٠٠٠
      امـــــــــــــيأتــعــــــاب مـحــــ  ٢٥٠٠
  مصاريف المؤتمرات والنـدوات العلميـة  ٢٠٠٠
  ـات ـــــــــوعمطب  ٢٠٠٠
   من النقابةـات مـختـلــفــةتــبـرعـ  ١٠٠٠
  صيــانــة عــامــة للــنـقــابـة  ١٠٠٠
  إحياطية / ئـــةارمصــاريــف طـ  ٢٠٠٠

   اُألخرىاإلشتراك في بناء مجمعـات الفروع  ١٠٠٠٠٠
  عمان/مصاريف مشتركة مع مجمع النقابات  ٥٠٠٠

  

  الـعـجـز الـمتـوقـع  ٧٠٨٠٥  
        

  المجموع العام  ٢٠٨٨٦٥  المجموع العام  ٢٠٨٨٦٥



نقابة

عمان - المملكة األردنیة الھاشمیة

( صندوق التقاعد )

كانون األول 2016 البیانات المالیة للسنة المالیة المنتھیة في 31

وتقریر مدقق الحسابات المستقل

األطباء البیطریین األردنیین



نقابة

األطباء البیطریین األردنیین

3تقریر مدقق الحسابات المستقل 

( صندوق التقاعد )

عمان - المملكة األردنیة الھاشمیة

فھرس المحتویــــــات

البیان
رقم الصفحة

كانون األول 2016 7بیان التدفقات النقدیة للسنة المالیة المنتھیة في 31

8ـ 16ایضاحات حول البیانات المالیة  

كانون األول 2016 5بیان المركز المالي كما في 31

كانون األول 2016 6بیان الدخل الشامل للسنة المالیة المنتھیة في 31



تقریر المحاسب القانوني المستقل
السادة اعضاء الھیئة العامة لنقابة األطباء البیطریین األردنیین المحترمین

صندوق التقاعد ) )
عمان - المملكة األردنیة الھاشمیة

ة ، اریر المالی إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد ھذه البیانات المالیة وعرضھا بصورة عادلة وفقاً للمعاییر الدولیة إلعداد التق
واءً  ة ، س اء الجوھری ن األخط ة م ة خالی ات مالی داد بیان ن إع ا م ا ضروریة لتمكنھ تي تراھ ومسؤولیة الرقابة الداخلیة ال

كانت ناشئة عن إحتیال أو عن خطأ.

أساس الرأي

ن - صندوق التقاعد والتي تتكون من بیان المركز المالي ریین األردنیی لقد قمنا بتدقیق البیانات المالیة لنقابة األطباء البیط
اریخ، ك الت ي ذل ة ف نة المنتھی ة للس دفقات النقدی ان الت امل وبی وكل من بیان الدخل الش انون األول 2016 ك ي 31 ا ف كم

واإلیضاحات حول البیانات المالیة بما في ذلك ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة.

ة - الي للنقاب ركز الم ة الم ي الجوھری ع النواح ن جمی ة م ورة عادل ر بص ة تظھ ة المرفق ات المالی إن البیان ا ، ف ي رأین ف
اریخ ك الت ي ذل ة ف نة المنتھی ة  للس وعن أدائھا المالي وتدفقاتھا النقدی انون األول 2016 ك ي 31 ا ف د كم صندوق التقاع

وفقاً للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة.

ي ذا ف ا ھ ي تقریرن ا ف ة. إن مسؤولیتنا وفقاً لتلك المعاییر والتي قد تم ذكرھ دقیق الدولی اییر الت اً لمع دقیق وفق ا بالت د قمن لق
ة - صندوق التقاعد وفقاً  لمتطلبات ن النقاب تقلین ع ة نحن مس فقرة مسؤولیة المحاسب القانوني حول تدقیق البیانات المالی
لة ن" ذات الص بین المھنیی ي للمحاس لوك االخالق د الس ل قواع بین "دلی ة للمحاس ي الدولی لوك األخالق اییر الس س مع مجل

بتدقیقنا لھذه البیانات المالیة و أننا أوفینا بمسؤولیاتنا األخالقیة األخرى وفقاً لتلك المتطلبات.
في إعتقادنا إن أدلة التدقیق التي حصلنا علیھا كافیة ومالئمة لتكون أساساً نعتمد علیھ عند إبداء رأینا.

الرأي

د ا ق ي مجموعھ ردي أو ف ت بشكل ف ة إذا كان بر جوھری أ ، وتعت یمكن أن تنشأ األخطاء من اإلحتیال أو عن طریق الخط
تؤثر بشكل معقول على قرارات مستخدمین البیانات المالیة االقتصادیة.

مسؤولیة اإلدارة و المسؤولین عن الحوكمة حول البیانات المالیة

تمراریة ، ى اإلس د عل ندوق التقاع ة - ص درة النقاب م ق ة تقیی ات المالی داد البیان د إع ؤولیة اإلدارة عن مل مس ا وتش كم
ة - صندوق التقاعد وإستخدام مبدأ اإلستمراریة تمراریة النقاب ة بإس ائل المتعلق ن المس ال ع ى الح واإلفصاح حسب مقتض
اً عن ة - صندوق التقاعد أو وقف عملیاتھا، أو ال یوجد لدیھا بدیالً منطقی فیة النقاب وي اإلدارة تص م تن ا ل بة م ي المحاس ف

ذلك.
المسؤولین عن الحوكمة مسؤولین عن اإلشراف على عملیة إعداد التقاریر المالیة للنقابة - صندوق التقاعد.

مسؤولیة المحاسب القانوني حول تدقیق البیانات المالیة
ة، سواًء كانت اء الجوھری ن األخط ة م ل خالی ة كك ات المالی ت البیان ا إذا كان ول فیم د معق ى تأكی ي الحصول عل غایتنا ھ

ناشئة عن إحتیال أو عن خطأ، و وإصدار تقریر التدقیق والذي یتضمن رأینا حولھا.
د ، ولكن إجراءات التدقیق التي قمنا بھا وفقاً للمعاییر الدولیة للتدقیق ال ن التأكی ال م توى ع ى مس و عل التأكید المعقول ھ

تضمن دائماً إكتشاف األخطاء الجوھریة حتى وإن وجدت.



-

-

-

-

-

ك دأ الش ق مب ى تطبی ني والمحافظة عل م المھ وم بممارسة الحك ة، نق دقیق الدولی اییر الت اً لمع دقیق وفق كجزء من عملیة الت
المھني في جمیع نواحي التدقیق، باإلضافة الى:

ذلك تصمیم أ، وك ال أو عن خط تحدید وتقییم مخاطر األخطاء الجوھریة في البیانات المالیة، سواًء كانت ناشئة عن إحتی
ا. ان اً لرأین ر أساس بة لتوف ة ومناس دقیق كافی وتنفیذ إجراءات التدقیق التي تستجیب لتلك المخاطر، والحصول على أدلة ت
ى تمل عل د یش ال ق ا ان اإلحتی أ، كم ن الخط اتج ع ن الن ى م خطر عدم إكتشاف أیة أخطاء جوھریة ناتجة عن إحتیال أعل

التواطؤ و التزویر، أو الحذف المتعمد والتحریفات ، أو تجاوز ألنظمة الرقابة الداخلیة.
بة حسب دقیق مناس راءات ت میم إج ات تص دقیق لغای ال الت لة بأعم ة ذات الص ة الداخلی ة الرقاب م ألنظم الحصول على فھ

الظروف ، و لیس لغرض إبداء رأي حول فعالیة انظمة الرقابة الداخلیة في النقابة - صندوق التقاعد.
ل ن قب دة م ة المع احات ذات العالق بیة واإلیض دیرات المحاس تقییم مالئمة السیاسات المحاسبیة المتبعة ومدى معقولیة التق

اإلدارة.
م تي ت دقیق ال ة الت ى أدل تناداً إل بة ، وإس التوصل إلستنتاج عن مدى مالئمة إستخدام اإلدارة لمبدأ اإلستمراریة في المحاس
یرة كوكاً كب یر ش ن أن تث داث أو ظروف یمك ن جوھري ذا صلة بأح دم تیق الحصول علیھا، فیما إذا كان ھنالك وجود لع
أة مستمرة. فإذا توصلنا بأن ھنالك وجود لعدم تیقن جوھري، تمرار كمنش ة - صندوق التقاعد على اإلس درة النقاب ول ق ح
ان ة، أو إذا ك ات المالی ي البیان واردة ف لة ال احات ذات الص ى اإلیض دقیقنا إل ریر ت ي تق اه ف ت اإلنتب البون بلف ن مط فنح
م تي ت دقیق ال ة الت ى أدل د عل تنتاجاتنا تعتم ا. إس دیل رأین وم بتع وف نق ا س اً، فإنن یر كافی ات غ ذه المعلوم ن ھ اح ع اإلفص
ف ي توق تقبلیة ف دقیقنا. ومع ذلك، فإنھ من الممكن أن تتسبب أحداث أو ظروف مس ریر ت اریخ تق تى ت ا ح ول علیھ الحص

النقابة - صندوق التقاعد عن اإلستمرار كمنشأة مستمرة.
ات ل الحرك ة تمث ات المالی ت البیان ا إذا كان ا اإلیضاحات وفیم ا فیھ ة بم ات المالی تقییم العرض العام وبنیة ومحتوى البیان

واألحداث بشكل یحقق العرض العادل.
ھ ط ل دقیق المخط ت الت اق وتوقی ق بنط ا یتعل فیم رى) ور أخ ى أم افة إل ة (باإلض ن الحوكم ؤولین ع ع المس لنا م تواص

ومالحظات التدقیق الھامة ، بما في ذلك أیة أوجھ قصور ھامة في نظام الرقابة الداخلیة تم تحدیدھا خالل تدقیقنا.

آذار 2017 محمد حربفي 1
اجازة رقم (852)

تقریر حول المتطلبات القانونیة
ع ة - صندوق التقاعد بقیود وسجالت محاسبیة منظمة بصورة أصولیة، وتتفق من كافة النواحي الجوھریة م ظ النقاب تحتف

البیانات المرفق ونوصي بالمصادقة علیھا.
Morison KSI - Jordan

عن شركة الحداثة الدولیة لتدقیق الحساباتعمان - المملكة األردنیة الھاشمیة



نقابة 
األطباء البیطرین األردنیین

(صندوق التقاعد)
عمان - المملكة األردنیة الھاشمیة

20162015إیضاح 
دینار اردني دینار اردني رقم

الموجودات 
الموجودات المتداولة 

341,36548,238نقد وما في حكمھ 
412,50012,903ذمم مدینة

517,91514,093قروض مدینة
614,95912,323ارصدة مدینة اخرى

7642,800653,486استثمارات متاحة للبیع

729,539741,043مجموع الموجودات المتداولة 
الموجودات غیر المتداولة

8225,052233,201ممتلكات ومعدات -  بالصافي

225,052233,201مجموع الموجودات غیر المتداولة
954,591974,244مجموع الموجودات

المطلوبات والوفر المدور
المطلوبات المتداولة 

378,395331,066ذمم أطراف ذات عالقة
9357,752318,454أرصدة دائنة أخرى

736,147649,520مجموع المطلوبات
الوفر المدور

324,724357,995وفر مدور
السنة (33,271)(106,280)(عجز)

218,444324,724صافي الوفر المدور
954,591974,244مجموع المطلوبات و الوفر المدور

المدیر الماليالمدیر العام

إن اإلیضاحات المرفقة تعد جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة 

كانون األول 2016 بیان المركز المالي كما في 31
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نقابة 
األطباء البیطرین األردنیین

(صندوق التقاعد)
عمان - المملكة األردنیة الھاشمیة

20162015إیضاح 
دینار اردني دینار اردني رقم

ایرادات
10264,470323,172إیرادات

1,425668مرابحة البنوك

265,895323,840مجموع االیرادات
المصاریف

(329,860)(347,851)رواتب تقاعدیة
(5,065)(1,296)11مصاریف اداریة وعمومیة 

(8,148)(8,148)استھالكات

السنة  (19,233)(91,400)(عجز)

الدخل الشامل اآلخر
أرباح غیر متحققة من تقییم االستثمارات (14,038)(14,880)(خسائر)

الدخل الشامل  (33,271)(106,280)(عجز)

إن اإلیضاحات المرفقة تعد جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة 

كانون األول 2016 بیان الدخل الشامل للسنة المالیة المنتھیة في 31

6



نقابة 
األطباء البیطرین األردنیین

(صندوق التقاعد)
عمان - المملكة األردنیة الھاشمیة

20162015
دینار اردني دینار اردني 

النقدیة من االنشطة التشغیلیة التدفقات
السنة  (19,233)(91,400)(عجز)
8,1488,148االستھالكات 

أرباح غیر متحققة من تقییم االستثمارات (14,038)(14,880)(خسائر)

التشغیلي قبل التغیر في رأس المال العامل (25,123)(98,132)(خسارة)
التغیر في رأس المال العامل

4036,051ذمم مدینة
6,081(2,636)ارصدة مدینة اخرى

15,903(3,822)قروض
(58,513)10,686استثمارات متاحة للبیع

47,32945,610ذمم أطراف ذات عالقة
39,29918,384أرصدة دائنة أخرى

8,393(6,873)صافي النقد من االنشطة التشغیلیة
8,393(6,873)صافي التغیر في رصید النقد

48,23839,845النقد وما في حكمھ بدایة السنة

41,36548,238النقد وما في حكمھ نھایة السنة

إن اإلیضاحات المرفقة تعد جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة  

كانون األول 2016 بیان التدفقات النقدیة للسنة المالیة المنتھیة في 31
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نقابة 
األطباء البیطرین األردنیین

(صندوق التقاعد)
عمان - المملكة األردنیة الھاشمیة

تاسیس وغایات النقابة 1)
تأسیس النقابة أ.

في عمان.- أنشئت نقابة األطباء البیطریین  في عام 1972
غایات النقابةب.

دھا،- ا وتقالی ة ومبادئھ ى آداب المھن ني لألعضاء والمحافظة عل ي والمھ توى العلم اء بالمس ة واالرتق ة المھن م ممارس تنظی
ورعایة مصالح األعضاء وحقوقھم المھنیة.

دود- ي ح اة ف یخوخة والوف ز والش ي حاالت العج م ف ة لھ اة الكریم أمین الحی ائالتھم وت توفیر التأمین الصحي لألعضاء وع
األنظمة المعمول بھا والصادرة بمقتضى أحكام ھذا القانون.

ة- دمات البیطری توى الخ ع مس ذھا. ورف رق تنفی ة وط الثروة الحیوانی ة ب ة المتعلق ة الزراعی ع السیاس ي وض اھمة ف المس
بالتعاون مع الوزارة والجھات ذات العالقة.

المساھمة في تخطیط برامج التعلیم والتدریب الطبي البیطري والمھني وتطویرھا.-
تنشیط البحوث العلمیة وتشجیع التألیف واالبتكارات العلمیة والتطبیقیة في مجاالت المھنة ودعمھا.-
إصدار مجلة ونشرات طبیة علمیة ثقافیة واجتماعیة وإنشاء مكتبات لمنفعة األطباء.-
ات- ادل المعلوم ة وتب ة والعالمی ادات اإلقلیمی ربي واالتح وطن الع ي ال ریین ف اء البیط ات األطب اد وھیئ ع إتح اون م التع

والخبرات والمطبوعات فیما بینھا.
السیاسات المحاسبیة الھامة2)

أسس إعداد القوائم المالیةأ.
تحقاق ، حیث یتم تسجیل االیرادات حال قبضھا- ى اساس االس س عل دي ولی ى االساس النق ة عل تم اعداد ھذه القوائم المالی

والمصاریف حال دفعھا .

أسس القیاس المستخدمة في إعداد القوائم المالیةب.
رى- رق أخ تخدام ط ھا باس م قیاس تي ت ود ال تثناء بعض البن تم إعداد القوائم المالیة استنادا إلى طریقة التكلفة التاریخیة باس

غیر طریقة التكلفة التاریخیة.
النقد والنقد المعادلج.

وتشمل النقدیة النقد في الصندوق والحسابات الجاریة والودائـع تحت الطلـب لدى البنوك.-
د، والتي ال تكون- ن النق ة م الغ معلوم ى مب النقد المعادل ھـو إستثمارات قصیرة األجـل عالیة السیولة الجاھـزة للتحویل إل

معرضة لمخاطر ھامة من تغیر القیمة.
م- م یتـ تي لـ ددة وال ة أو المحـ ات الثابت تقة ذات الدفعـ یر المش ة غ ودات المالی ي المـوجـ ة ھ م المدینـ روض والذمـ الق

تسـعیرھـا فـي سوق نشط.
تقاس القروض والذمم المدینة بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعالة مطروحاً منھا خســائر التــدني في القیمة.-
ي- وك ف ة المشكـ ذمم المدین ا أي مخصص لل مطروحـاً منھـ ات) واتیر (المطالب ة الفـ ة بقیمـ اریة المدینـ م التجـ ر الذمـ تظھ

تحصیلھا والذي یمثل تدني القیمة القابلة للتحصیل للذمم.

الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (FVTPL)د.
ذه- تراف بھ م اإلع دما یتـ ارة عن ربح أو الخس الل ال ن خ ة م ة العادل ة بالقیم ودات مالی ة كموج ودات المالی نف الموج تص

تقبل القریب، أو أنھـا جـزء من ي المس ا ف دف بیعھـ اس بھـ ي األسـ ا ف م امتالكھـ اجرة، أي أنھ تـ رض المت ودات بغ الموج
تقات. أو یمكن تصنیف الموجودات المالیة ا مش یر، أو أنھ د القص ى األم اح عل دف جني أرب محفظة أدوات مالیة مدارة بھ
كل نیف بش ذا التص ل ھـ ي أو قل ي إذا ألغ تراف األول د اإلع عن (FVTPL) ة من فئ ن ض اجرة م ا للمت ظ بھـ یر المحتف غ
ب ا حسـ م إنجـازھـ م تقییـ دار ویتـ وعة ت ن مجمـ زء م ت جـ جوھري تضارب القیاس واالعتراف المحتمل نشـوءه، أو كان
ذا ى ھ القیمـة العادلة وفقـاً الدارة مخاطـر موثقة أو إستراتیجیة إستثمار، ویتم تزوید معلومات حول المجموعة داخلیا وعل

األساس إلى اإلدارة الرئیسیة للمنشأة.
ن- ة ع ائر الناتج ب أو الخس تراف بالمكاس م اإلع ة، ویت ة العادل ة بالقیم ذه الفئ ة ضمن ھ الموجودات المالی تراف ب یتم اإلع

التغیرات في القیمة العادلة ضمن الربح أو الخسارة.

ایضاحات حول البیانات المالیة  
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نقابة 
األطباء البیطرین األردنیین

(صندوق التقاعد)
عمان - المملكة األردنیة الھاشمیة

المطلوبات المالیةھـ.
المطلوب المالي ھو أي مطلوب یكون عبارة عن-
أة- ع منش ة م ات المالی ودات أوالمطلوب ادل الموجـ رى، أو لتب أة أخ ى منش ر إل إلتزام تعاقدي لتسلیـم نقد أو موجود مالي أخ

أخـرى بموجب شروط من المتوقع أن تكون غیر إیجابیة للنقابة، أو
قد من الممكن أو ستتم تسویتھ في أدوات حقوق الملكیة الخاصة بالنقابة.-
ى- رة عل ل مباشـ تي تحمـ الت ال ف المعامـ ا تكالیـ اً إلیھــ ة مضافـ ة العادل ة بالقیمـ یتم اإلعتراف مبدئیـاً بالمطلـوبات المالیـ

ارة وبات، باسـتثناء المطلـوبات المالیة المصنفة بالقیمة العادلة من خـالل الربـح أو الخسـ ذه المطلـ دار ھـ الك أو إصـ إمتـ
و التي تقاس مبدئیاً بالقیمة العادلة.

ة،- دة الفعال ة الفائ تخدام طریق أة باس بعد اإلعتراف المبدئي، تقوم النقابة بقیاس جمیع المطلوبات المالیة حسب التكلفة المطف
والتي تقاس بالقیمة العادلة (FVTPL) ارة ح أو الخس ن خالل الربـ ة م ة العادل ة المصنفة بالقیم ات مالی باستثناء المطلوب

وبعض المطلوبات المالیة األخرى المحددة والتي ال تقاس حسب التكلفة المطفأة.
ذه-- تراف بھـ م اإلعـ ا یتـ ارة عندمـ ح أو الخسـ الل الربـ ن خـ ة م ة العادل تصنف المطلـوبات المالیة كمطلـوبات مالیة بالقیم

اجرة، أي أنھ تـم امتالكھا في األساس بھدف إعادة شرائھا في المستقبل القریب، أو أنھا جزء من رض المت المطلـوبات بغ
تقات. أو یمكن تصنیف المطلوبات المالیة ا مش یر، أو أنھ د القص ى األم اح عل ني أرب محفظة أدوات مالیة مـدارة بھدف ج
عنـد اإلعتراف األولـي إذا ألغـى أو قـلل ھـذا التصنیـف بشـكل (FVTPL) ة ن فئ ن ضمـ اجرة م ا للمت ظ بھـ غیر المحتف
ا حسب م إنجازھ م تقیی دار ویت ة ت ن مجموع ت جزء م ل نشوءه، أو كان تراف المحتم اس واإلعـ ارب القی ري تضـ جـوھـ
ذا ى ھ ا وعل ة داخلی ول المجموع ات ح القیمة العادلة وفقاً الدارة مخاطر موثقة أو إستراتیجیة إستثمار، ویتم تزوید معلوم

األساس إلى اإلدارة الرئیسیة للنقابة.
ن- ة ع ائر الناتج ب أو الخس تراف بالمكاس م اإلع ة، ویت ة العادل ة بالقیم ذه الفئ من ھ ة ض ات المالی تراف بالمطلوب م اإلع یت

التغیرات في القیمة العادلة ضمن الربح أو الخسارة.
واء- ا سـ تزود بھ تالمھا أو ال م إس تي ت الذمم التجاریة الدائنة والمستحقات ھي إلتزامات للدفع مقابل البضائع أو الخدمات ال

تم تقدیم فواتیر أو تم اإلتفاق رسمیاً بشأنھا مع المورد أم ال.
الممتلكات واآلالت والمعداتو.

م- رى ت الیف أخ ھ أي تك افاً إلی راء مض عر الش ل س تي تمث ة ال دات بالتكلف ات واآلالت والمع دئیاً بالممتلك تراف مب م اإلع یت
ا تي ترغبھ ة ال ل بالطریق ا لتعم ة لھ روط الالزم ق الش ع وتحقی ى الموق دات إل تحمیلھا على نقـل الممتلكات واآلالت والمع

اإلدارة.
ا- اً منھـ ة مطروحـ الي بالتكلف ركز الم ة الم ي قائم دات ف ات واآلالت والمعـ م تسجیل الممتلكـ دئي، یتـ تراف المبـ د اإلعـ بع

اإلسـتھـالك المتراكم وأي خسائر تدني متراكمة في القیمة، أما األراضي فال تستھلك.
ع- ترة كمصروف. ویتـم احتساب اإلستھـالك على أسـاس القسط الثابت والذي یتوقـ ل فـ ي ك الك ف تراف باإلستھـ م اإلع یت

إستھالك المنافـع االقتصـادیة المستقبلیة المتوقعـة لھــذه الموجودات خـالل العمر اإلنتاجي لھا
تتـم مراجعة األعمار اإلنتاجیة المقدرة في نھایة كل سنة، وأي تغیر في التقدیرات یتم تأثیره في الفترات الالحقة.-
ور أي- د ظھـ الي عن ركز الم ة الم ي قائم دات ف ات واآلالت والمعـ ا الممتلك ر بھــ یتم إجـراء اختبار لتدني القیمة التي تظھ

ترداد. في حال ظھور أي مؤشر لتدني القیمة، یتم ة لالس یر قابل ة غ ذه القیم ر أن ھ ي الظروف تظھ یرات ف أحـداث أو تغ
احتساب خسائر تدني تبعاً لسیاسة تدني قیمة الموجودات.

تي- ة، ال ارة الناتج ب أو الخسـ ة المكاس تراف بقیم م اإلع ھ یتـ دات فإن ات أو اآلالت أو المع ق للممتلك تبعاد الحـ عند أي اس
ة ي قائمـ دات ف ات أو اآلالت أو المعـ ذه الممتلكـ ا ھـ ر بھـ تي تظھ ة ال تبعاد والقیم تمثل الفرق مـا بین صـافي عـوائد االس

المـركز المالـي، ضمن الربح أو الخسارة.

ایضاحات حول البیانات المالیة  
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نقابة 
األطباء البیطرین األردنیین

(صندوق التقاعد)
عمان - المملكة األردنیة الھاشمیة

الممتلكات االستثماریةز.
الممتلكات االستثماریة ھي ممتلكات (أراضي أو مباني- أو جزء من مبنى- أو كلیھما)-
محتفظ بھا من النقابة إلكتساب إیرادات إیجاریة، أو-
ارتفاع قیمتھا الرأسمالیة،-
ة، أو للبیـع من خــالل- راض إداری ات أو ألغ ع أو الخدمــ تزوید البضائـ اج أو لـ ي اإلنتـ أو كالھمـا، ولیـس الستخدامھـا ف

عملیـات التشغیل اإلعتیادیة.
تقاس الممتلكات االستثماریة مبدئیا بالتكلفة المتضمنة تكالیف المعامالت.-
تھالك- ا االس اً منھ ة مطروح الي بالتكلف ركز الم ة الم ي قائم تثماریة ف ات االس جیل الممتلك م تس دئي، یت تراف المب د اإلع بع

المتراكم وأي خسائر تدني متراكمة في القیمة، وال یتم استھالك األراضي.
روف. ویحتسب االستھالك على أساس القسط الثابت والذي  یتوقع ان- ترة كمص ل ف ي ك یتم اإلعتراف باستھالك المباني ف

س درة بخم اني المق ة للمب ار اإلنتاجی الل األعم اني خ ن المب ة م تقبلیة المتوقع افع االقتصادیة المس ة المن تستھلك بھ االلنقاب
وعشرون سنة.

تتـم مراجعة األعمار اإلنتاجیة المقدرة في نھایة كل سنة، وأي تغیر في التقدیرات یتم تأثیره في الفترات الالحقة.-
داث أو- ور أي أحـ د ظھـ الي عن یتم إجـراء اختبار لتدني القیمة التي تظھر بھـا الممتلكات اإلستثماریة في قائمة المركز الم

ترداد. في حال ظھـور أي مـؤشر لتدني القیمة، یتـم إحتساب ة لالس یر قابل ة غ ذه القیم ر أن ھـ روف تظھ ي الظ تغیرات ف
خسائر تدني تبعـاً لسیاسة تدني قیمة الموجودات.

رق- ل الف تي تمث ة، ال عند أي استبعـاد الحـق للممتلكـات اإلستثماریة فانھ یتــم اإلعتراف بقیمة المكاسب أو الخسـارة الناتج
ربح من ال الي،  ض ركز الم ة الم ي قائم ما بین صافي عوائد االستبعاد والقیمة التي تظھر بھا ھذه الممتلكات اإلستثماریة ف

أو الخسارة.
اإلعتراف باإلیراداتح.

تقاس اإلیرادات بالقیمة العادلة للمقابل المالي المستلـم أو المستحــق القبض.-
تخفض اإلیرادات بمبلغ الخصومات التجاریة أو الكمیة التي تسمح بھا المنشأة.-

العمالت األجنبیةط.
إن عملة عرض القوائم المالیة ھي الدینار األردني (العملة الوظیفیة).-
بحسب- ة (العمالت األجنبیة) ة الوظیفی ة، تحـول التعامـالت التي تتـم بعمالت أخـرى غیر العمل م المالی داد القـوائـ د إعـ عن

امالت. وفي تاریخ كل قائمة مركز مالي یتم تحویل البنود النقدیة المسجلة دوث التع اریخ ح ي ت ائدة ف رف الس أسـعار الص
ة (سعر اإلغالق). أما البنود غیر النقدیة المقاسة اریخ القائم ة حسب أسعار الصرف بت بعمالت أجنبیة إلى العملة الوظیفی
امالت. یتم دوث التع اریخ ح ي ت ائده ف حسب التكلفة التاریخیة بعمـالت أجنبیة فیتـم تحویلھــا باستخدام أسعار الصرف الس
م ذي ت اریخ ال ي الت ائدة ف تحویل البنـود غیر النقدیة المقاسـة بالقیمة العادلة بعمـالت أجنبیة باستخـدام أسـعار الصرف الس

فیھ تحدید القیمة العادلة.
عار- تخدمت أس د اس ت ق ة كان ود نقدی ل بن ة أو تحوی یتم اإلعتراف بفروقات أسـعار الصرف الناتجة من تسویة البنود النقدی

ربح من ال ن ض ابقة م ة س صرف تختلف عن تلك التي استخدمت عند اإلعتراف المبدئي بھا خالل الفترة أو في قوائم مالی
أو الخسارة في الفترة التي ظھرت خاللھا.

التقدیرات المحاسبیةي.
دیرات- دیالت التقـ تراف بتعـ تمر. ویتـم اإلع ا بشكل مس ة بھـ یة المتعلق بیة واالفتراضات االساس دیرات المحاس راجع التق ت

المحاسبیة في الفترة التي تتم خاللھا مراجعة التقدیرات، وال یتم عكس التقدیرات المحاسبیة بأثر رجعي.

إعادة تصنیفك.
تم إعادة تصنیف بنود العام السابق لتتالئم مع بنود العام الحالي.-

ایضاحات حول البیانات المالیة  
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نقابة 
األطباء البیطرین األردنیین

(صندوق التقاعد)
عمان - المملكة األردنیة الھاشمیة

20162015
دینار اردني دینار اردني نقد وما في حكمھ 3)

18,06722,885االسالمي االردني - اجل
13,23712,398االسالمي االردني - جاري صندوق التقاعد

3,51910,266االسالمي األردني - جاري حساب رقم  903514104
2,652785العربي - جاري - 500

1,810196االسكان للتجارة والتمویل - جاري
1,170708العربي االسالمي - ودیعة

5491,000النقد لدى الصندوق والسلف
-361االسكان للتجارة والتمویل - ودیعة

41,36548,238المجموع

20162015
دینار اردني دینار اردني ذمم مدینة 4)

9,1139,232ذمم مستاجرین
2,8463,130ذمم اطباء 

541541اخرى

12,50012,903المجموع

20162015
دینار اردني دینار اردني قروض مدینة 5)

14,09329,997القروض بدایة السنة
33,95113,404القروض الممنوحة خالل العام

3,1071,473المرابحة
(30,781)(33,236)المسدد من القروض

17,91514,093الرصید

ایضاحات حول البیانات المالیة  
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نقابة 
األطباء البیطرین األردنیین

(صندوق التقاعد)
عمان - المملكة األردنیة الھاشمیة

20162015
دینار اردني دینار اردني أرصدة مدینة أخرى 6)

14,72812,192شیكات برسم التحصیل
231131تأمینات مستردة

14,95912,323المجموع

20162015
دینار اردني دینار اردني استثمارات متاحة للبیع 7)

418,946418,946أراضي متوفرة للبیع ایضاح (7-1)
ایضاح 12) 223,854234,540االستثمارات المالیة (

642,800653,486المجموع

20162015
دینار اردني دینار اردني أراضي متوفرة للبیع 7-1)

المكیمین 291,766291,766قریة بدران قطعة رقم 336
109,000109,000اربد / الحصن 

14,31314,313ناعور ابو سیفین قطعة رقم 192
3,8673,867زینات الربوع / شفا بدران / قطع لم یتم التنازل عنھا

418,946418,946المجموع

ایضاحات حول البیانات المالیة  
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نقابة 
األطباء البیطرین األردنیین

(صندوق التقاعد)
عمان - المملكة األردنیة الھاشمیة

المجموعاالجھزةمباني
دینار أردنيدینار أردنيدینار أردنيممتلكات ومعدات - بالصافي8)

الكلفة`
كانون الثاني 2016 325,8115,867331,678الرصید كما في 1

كانون االول 2016 325,8115,867331,678الرصید كما في 31

االستھالك المتراكم
كانون الثاني 2016 92,6115,86798,478الرصید كما في 1

8,148-8,148استھالك السنة

كانون االول 2016 100,7595,867106,626الرصید كما في 31

صافي القیمة الدفتریة
كانون االول 2016 225,052-225,052كما في 31

كانون االول 2015 233,201-233,201كما في 31

ایضاحات حول البیانات المالیة  
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نقابة 
األطباء البیطرین األردنیین

(صندوق التقاعد)
عمان - المملكة األردنیة الھاشمیة

20162015
دینار اردني دینار اردني أرصدة دائنة أخرى 9)

184,364184,364مقبوضات اسكان الحصن / اربد
127,085107,575امانات االطباء لصندوق االعانات والتكافل االجتماعي

17,84811,325أمانات الزمالء األطباء البیطریین األردنیین
15,4151,649امانات ورثة صندوق االعانات

10,00010,000مقبوضات على حساب ارض زینات الربوع
902802تأمینات مستأجري العمارة

2,1382,739أمانات اخرى

357,752318,454المجموع

20162015
دینار اردني دینار اردني ایرادات 10)

125,177140,978رسوم التقاعد
61,13335,698رسوم تقاعد شرائح

33,124100,887ارباح استثمارات االسھم
32,86432,450ایراد ایجارات

7,2167,808غرامات تأخیر تسدید الرسوم
3,1071,473مرابحة استثمار قروض

750754رسوم انتساب غیر مسترد
5681,064إیراد صندوق التكافل

358363إیراد ضریبة المعارف
1431,377ضمان اجتماعي

30320اخرى

264,470323,172المجموع

20162015
دینار اردني دینار اردني مصاریف اداریة وعمومیة11)

1,1721,995صیانة العمارة
12471عموالت بنكیة

2,999-مسقفات

1,2965,065المجموع

ایضاحات حول البیانات المالیة  
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نقابة 
األطباء البیطرین األردنیین

(صندوق التقاعد)
عمان - المملكة األردنیة الھاشمیة

القیمة سعر االغالقعدد االسھماالستثمارات المالیة12)
السوقیة

القیمة 
الدفتریة

القیمة 
السوقیة

20162015
دینار أردنيدینار أردنيدینار أردنيفلس،دینار

المھنیة لالستثمارات العقاریة 
64,0000.50032,00036,48036,480واالسكان

15,6243.42053,43458,18949,802مصفاة البترول األردنیة

90,94890,94890,948غیر مدرجة48,577فابكو

20,00020,00020,000غیر مدرجة20,000عجلون الوطنیة لالستثمار والتنمیة

الوطنیة النتاج النفط والطاقة 
15,0000.3204,8007,3509,800الكھربائیة

5,0000.3501,7502,3502,350حدید األردن

1,5002.3103,4655,2657,020االتصاالت األردنیة

7,0581.0407,3407,4117,411الوطنیة للدواجن

2,2142.4305,3805,8845,724الكھرباء األردنیة

6,2790.5603,5163,6423,642العقاریة األردنیة للتنمیة

7890.460363442442الشركة األردنیة للتعمیر

3500.880308308308شركة بیت االستثمار للخدمات المالیة

1,1190.210235235235ادارة المحافظ والخدمات االستثماریة

3240.970315230378األردنیة لتسویق الدواجن

223,854238,734234,540 المجموع

ایضاحات حول البیانات المالیة  
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نقابة 
األطباء البیطرین األردنیین

(صندوق التقاعد)
عمان - المملكة األردنیة الھاشمیة

األدوات المالیة13)
إدارة المخاطر

: مخاطررأس- . وتتضمن ھـذه المخاطـر توجھ النقابة وتدیر المخاطر المالیة المتعلقة بعملیاتھـا ونشاطاتھـا التجاریـة
، مخاطر ، مخاطر االئتمان ، مخاطر السوق (متضمنة مخاطر العملة ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر السعر) المال

السیولة. تسعى النقابة إلى تقلیل آثار ونتائـج ھـذه المخاطـر عن طریـق تنویـع مصـادر رأس المـال.-
تقوم النقابة بإدارة ومراقبة ومعالجة المخاطر والسیاسات التي تتبعھا بھـدف تقلیـل احتمـال التعرض للمخاطر.-

مخاطر رأس المالأ.
تراجـع النقابة بشكل منتظم مكـونات رأس المال وتأخذ بعـین االعتبار تكلفة رأس المـال والمخاطـر المرتبطـة فیھ.-
ون- ل للدیـ د األمثـ ق الرصیـ الل تحقیــ ن خــ وائد م ادة العــ ا وزی تمراریة أعمالھـ مان اس ال لض رأس الم ة ب م النقاب تتحك

وحقوق الملكیة.
مخاطر أسعار الصرفب.

ذه- رف ھ عار ص ات أس ة لتقلب اطر نتیج ن المخ اً م رض نوع ا یف تقوم النقابة بتنفیذ معامالت تجاریة بالعمالت األجنبیة مم
العمالت خالل المدة/السنة.

تملك الشركة سیاسات و إجراءات إلدارة المخاطر المتعلقة بأسعار الصرف األجنبي.-

مخاطر سعر الفائدةج.
تتعرض النقابة لمخاطـر سعر الفائدة الناتجة من عملیات اإلقتراض.-
ة- ة السنـ ي بدایـ ة ف تتم إدارة المخاطر عـن طریق المحافظـة علـى الجمـع مـا بین أرصـدة أسـعار الفائـدة المتقلبـة والثابتـ

المالیـة بطریقة مالئمة.
مخاطر األسعارد.

ى- ة، عل وق الملكی ي أدوات حق تثمارات ف ن االس ج م تتعرض النقابة لمخاطر تتعلـق بأسعار أدوات حقوق الملكیة التي تنت
الرغم من ذلك ال تعتبر ھذه المخاطر ذات أھمیة طالما أن النقابة ال تقوم بالمتاجرة الفعلیة بھذه االستثمارات.

باإلضافة إلى ذلك، لم تظھر أي مؤشرات على عملیات استبعاد ھامة أو تدني قیمة االستثمارات المتوفرة للبیع.-

مخاطر االئتمانھـ.
ھ- ج عن ا ینتـ دیة ممـ ھ التعاقـ ن إلتزامات دین عـ ف المـ ا یتخلـ ر عندمـ تي تظھـ تشیر مخاطـر االئتمـان إلى تلك المخاطـر ال

خســـائر مالیة للشركة.
مانات- ى ض ول عل دیون والحص داد الـ ى سـ ادرة عل راف الق تملك النقابة سیاسات ائتمانیة توضح كیفیة التعامـل مـع األط

مالئمة عند اللزوم كوسیلة لتقلیل مخاطر الخسائر المالیة الناتجة عن العجز في تسدید الدیون.
تراقب النقابة بانتظام معدالت االئتمان للجھات المدینة وحجم المعامالت مع ھذه الجھات خالل المدة/السنة.-
یتم القیام بتقییم مستمر لالئتمان من ناحیة األوضاع و الظروف االقتصادیة للجھة المدینة.-
ان،- اطر االئتم ة لمخ تمثل القیم التي تظھر بھا الموجودات المالیة في القوائـم المالیة الحد األقصى من نسب تعرض النقاب

بدون األخذ بعین االعتبار قیمة أي ضمانات تم الحصول علیھا.

مخاطر السیولةو.
اطر- ن إدارة مخ ئول ع ة مس س إدارة النقاب ك الن مجل یولة وذل اطر الس ام إلدارة مخ ار ع ة إط س إدارة النقاب نى مجل یتب

السیولة.
تراقب النقابة التدفقات النقدیة وتطابقھا مع تواریخ استحقاق الموجودات والمطلوبات المالیة.-
ان الصندوق غیر خاضع لمخاطر السیولة.-

ایضاحات حول البیانات المالیة  
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 ورسوم شرائح الرواتـب     رسوم التقاعد   ٢٠٠٠٠٠  رواتب تقاعدية  ٣٨٠٠٠٠
  التقاعدي

   أماناتتكافل إجتماعي/عائدات إعانات   ٥٠٠٠  ء طابق رابع وبنامصاريف صيانة وإصالح للعمارة  ١٥٠٠
  أرباح إستثمار أسهم  ٣٥٠٠٠   وتطوير الربامجمصاريف الكمبيوتر  ١٠٠٠
   تأخري تسديد رسومغرامة  ١٠٠٠٠  ضرائب للعمارة  ٣٠٠٠

   بنكيةمراحبة  ٢٠٠٠  إعانات وتكافل للورثة  ٥٠٠٠٠
  مارةإيراد إجيار ع  ٣٥٠٠٠  تركيب مكيفات للروف  ١٢٠٠٠

  مراحبة إستثمار قروض معمرة  ٣٠٠٠    
      
      
        
    

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  


