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الرأي
لقد دققنا القوائم المالية لمؤسسة ضمان الودائع (شخصية إعتبارية ذات إستقالل مالي وإداري) ،والمكونة من قائمة المركز
المالي كما في  31كانون األول  ،2019وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية للسنة
المنتهية بذلك التاريخ ،واإليضاحات حول القوائم المالية وملخصا للسياسات المحاسبية الهامة.
برأينا ،إن القوائم المالية المرفقة تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للمؤسسة كما في  31كانون األول
 ،2019وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.
أساس الرأي
لقد قمنا بالتدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق .إن مسؤولياتنا وفقا لهذه المعايير موضحة الحقا في تقريرنا ضمن فقرة مسؤولية
المدقق حول تدقيق القوائم المالية.
نحن مستقلون عن المؤسسة وفقا لمتطلبات مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين "دليل قواعد السلوك األخالقي
للمحاسبين المهنيين" والمتطلبات األخالقية ذات الصلة بتدقيقنا للقوائم المالية ،باإلضافة إللتزامنا بالمسؤوليات األخالقية
األخرى ،وفقا لهذه المتطلبات.
في إعتقادنا إن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتكون أساسا نعتمد عليه عند إبداء رأينا.
مسؤوليات اإلدارة واألشخاص المسؤولين عن الحوكمة عن القوائم المالية
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعدالة عرض هذه القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ،وعن الرقابة
الداخلية التي تراها ضرورية إلعداد قوائم مالية خالية من األخطاء الجوهرية سواء كانت بسبب اإلحتيال أو الخطأ.
عند إعداد القوائم المالية ،تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المؤسسة على اإلستمرارية واإلفصاح ،عندما ينطبق ذلك عن
أمور تتعلق باإلستمرارية وإستخدام أساس اإلستمرارية في المحاسبة ،ما لم توجد نية لدى اإلدارة بتصفية المؤسسة أو إيقاف
أعمالها أو عدم وجود بديل واقعي غير ذلك.
األشخاص المسؤولين عن الحوكمة مسؤولين عن اإلشراف على إعداد التقارير المالية للمؤسسة.
مسؤولية المدقق حول تدقيق القوائم المالية
إن أهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من التحريفات الجوهرية سواءا كانت بسبب
اإلحتيال أو الخطأ ،وإصدار تقريرنا الذي يتضمن رأينا حولها .التأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد ولكنه ليس ضمانة
بأن التدقيق الذي قمنا به وفقا للمعايير الدولية للتدقيق سوف يكتشف دائما أي خطأ جوهري إن وجد ،إن التحريفات يمكن أن
تنشأ عن اإلحتيال أو الخطأ ،وتعتبر جوهرية إذا كانت بشكل فردي أو إجمالي ويمكن أن تؤثر بشكل معقول على القرارات
اإلقتصادية المتخذة من قبل مستخدمين هذه القوائم المالية.

كجزء من عملية التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية ،نقوم بممارسة الحكم المهني والمحافظة على تطبيق مبدأ الشك المهني في
جميع نواحي التدقيق ،باإلضافة إلى:
 تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية ،سواءا كانت ناشئة عن إحتيال أو خطأ ،وكذلك تصميم وتنفيذ
إجراءات التدقيق مالئمة تستجيب لتلك المخاطر ،والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفر أساسا لرأينا .إن خطر عدم
إكتشاف أخطاء جوهرية ناتجة عن إحتيال أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ ،كما أن اإلحتيال قد يشتمل على التواطؤ،
التزوير ،الحذف المتعمد ،التحريفات ،أو تجاوز ألنظمة الرقابة الداخلية.
 الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مالئمة في ظل الظروف
القائمة ،وليس لغرض إبداء رأي حول مدى فعالية أنظمة الرقابة الداخلية في المؤسسة.
 تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات ذات العالقة المعدة من
قبل اإلدارة.
 اإلستنتاج عن مدى مالئمة إستخدام اإلدارة ألساس اإلستمرارية في المحاسبة ،وإستنادا إلى أدلة التدقيق التي تم الحصول
عليها ،فيما إذا كان هنالك وجود لعدم تيقن جوهري ذا صلة بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكا جوهرية حول قدرة
المؤسسة على اإلستمرارية كمنشأة مستمرة .فإذا إستنتجنا عدم وجود تيقن جوهري ،فنحن مطالبون أن نلفت اإلنتباه في
تقرير تدقيقنا إلى اإليضاحات ذات الصلة الواردة في القوائم المالية ،أو إذا كان اإلفصاح عن هذه المعلومات غير كافيا ،فإننا
سوف نقوم بتعديل رأينا .إستنتاجاتنا تعتمد على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير تدقيقنا .ومع ذلك ،فإنه
من الممكن أن تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في توقف المؤسسة عن اإلستمرار كمنشأة مستمرة.
 تقييم العرض العام والشكل والمحتوى للقوائم المالية بما فيها اإليضاحات وفيما إذا كانت القوائم المالية تمثل المعامالت
واألحداث بشكل يحقق العرض العادل.
لقد تواصلنا مع األشخاص المسؤولين عن الحوكمة فيما يتعلق بنطاق وتوقيت التدقيق المخطط له ومالحظات التدقيق الهامة ،بما
في ذلك أية نقاط ضعف هامة في نظام الرقابة الداخلية نحددها خالل تدقيقنا.
تقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية االخرى
تحتفظ المؤسسة بسجالت محاسبية منتظمة بصورة أصولية ،تتفق من النواحي الجوهرية مع القوائم المالية ونوصي مجلس
اإلدارة بالمصادقة عليها.
طالل أبوغزاله وشركاه الدولية

محمد األزرق
(إجـازة رقـم )1000
عمان في 2020 ......
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قائمة المركز المالي كما في  31كانون األول 2019
إيضاحات
الموجودات

2019
دينار أردني

2018
دينار أردني

الموجودات المتداولة
حساب جاري لدى البنك المركزي األردني

595,541

729,649

فوائد موجودات مالية بالكلفة المطفأة مستحقة وغير مقبوضة

13,007,817

11,435,568

أرصدة مدينة أخرى

6,891

6,892

موجودات مالية بالكلفة المطفأة  -الجزء المتداول

3

120,351,570

162,437,637

تمويل وقروض اإلسكان الممنوحة للموظفين  -الجزء المتداول

4

58,540

56,846

134,020,359

174,666,592

مجموع الموجودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة
تمويل وقروض اإلسكان الممنوحة للموظفين

4

1,004,474

1,057,664

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

3

714,434,494

598,409,863

ممتلكات ومعدات

5

3,567,212

3,655,570

مجموع الموجودات غير المتداولة

719,006,180

603,123,097

مجموع الموجودات

853,026,539

777,789,689

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات
6

أرصدة دائنة أخرى

48,992

33,995

حقوق الملكية
رأس المال

7

3,150,000

3,300,000

اإلحتياطيات

8

849,827,547

774,455,694

مجموع حقوق الملكية

852,977,547

777,755,694

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

853,026,539

777,789,689

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
1

مؤسسة ضمان الودائع
شخصية إعتبارية ذات إستقالل مالي وإداري
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
قائمة اإليرادات والمصروفات للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019

إيضاحات
اإليرادات

2018

2019
دينار أردني

دينار أردني

33,772,422

48,350,320

فوائد موجودات مالية بالكلفة المطفأة

42,888,862

36,420,198

عوائد تمويل اإلسكان الممنوحة

21,050

15,728

فوائد القروض الممنوحة

4,811

4,782

أخرى

7,131

236

مجموع اإليرادات

76,694,276

84,791,264

)(1,322,423

)(1,229,648

75,371,853

83,561,616

رسوم إشتراك

مصاريف إدارية

9

10

الفائض

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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قائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019

اإلحتياطيات

رأس المال

اإلجمالي

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

رصيد  1كانون الثاني 2018

3,300,000

690,894,078

694,194,078

الفائض

-

83,561,616

83,561,616

رصيد  31كانون األول 2018

3,300,000

774,455,694

777,755,694

ما تم دفعه إلى صندوق ضمان الودائع لدى البنوك اإلسالمية من
أصل مساهمة الحكومة في رأس مال المؤسسة

)(150,000

-

)(150,000

الفائض

-

75,371,853

75,371,853

رصيد  31كانون األول 2019

3,150,000

849,827,547

852,977,547

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019
2019
دينار أردني

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

75,371,853

الفائض

2018
دينار أردني
83,561,616

تعديالت لـ :
120,718

إستهالكات

118,358

أرباح بيع ممتلكات ومعدات

)(311

)(236

إيرادات الفوائد

)(42,888,862

)(36,420,198

التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
أرصدة مدينة أخرى

1

أرصدة دائنة أخرى

14,997

صافي النقد من األنشطة التشغيلية

32,618,396

58
)(22,304
47,237,294

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية
)(73,938,564

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

)(104,309,421
)(63,403

تمويل وقروض اإلسكان الممنوحة للموظفين

51,496

فوائد مقبوضة

41,316,613

34,395,280

المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات

329

521

شراء ممتلكات ومعدات

)(32,378

)(11,858

صافي النقد من األنشطة اإلستثمارية

)(32,602,504

)(69,988,881

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
ما تم دفعه إلى صندوق ضمان الودائع لدى البنوك اإلسالمية من أصل مساهمة
الحكومة في رأس مال المؤسسة

)(150,000

-

صافي النقد من األنشطة اإلستثمارية

)(150,000

-

صافي التغير في النقد والنقد المعادل

)(134,108

)(22,751,587

النقد والنقد المعادل في بداية السنة

729,649

23,481,236

النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

595,541

729,649

معلومات عن نشاط غير نقدي
إقفال الجزء المتبقي من مشروع الطاقة الشمسية  -تحت التنفيذ في حساب
األمانات

-

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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ايضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019
 .1الوضع القانوني والنشاط











تأسست المؤسسة بتاريخ  17أيلول  2000كشخصية إعتبارية ذات إستقالل مالي وإداري بموجب قانون مؤسسة
ضمان الودائع رقم  33لسنة  2000وتعديالته.
تهدف المؤسسة إلى حماية المودعين لدى البنوك بضمان ودائعهم لديها وفق أحكام هذا القانون وذلك تشجيعا لإلدخار
وتعزيزا للثقة بالنظام المصرفي والمساهمة في الحفاظ على اإلستقرار المصرفي والمالي في المملكة وذلك من خالل
تأمين وصول المودعين إلى ودائعهم لدى أي بنك يتقرر تصفيته وفقا للحدود المقررة في القانون والتي تهدف في
مجملها الى تعويض المودعين لغاية خمسين ألف دينار أردني وحث كبار المودعين على فرض رقابتهم الذاتية
واإلضافية على البنوك جنبا إلى جنب الرقابة الحثيثة والمستمرة التي يقوم بها البنك المركزي األردني.
ال تعتبر ضمن الودائع الخاضعة ألحكام القانون ما يلي:
 ودائع الحكومة.
 ودائع ما بين البنوك.
 التأمينات النقدية بحدود قيمة التسهيالت الممنوحة بضمانها.
تضمن المؤسسة فقط الودائع بالدينار األردني بما ال يتجاوز خمسين ألف دينار للمودع الواحد في كل بنك عضو،
وتتمثل البنوك األعضاء في المؤسسة في جميع البنوك األردنية وفروع البنوك األجنبية العاملة بالمملكة بإستثناء فروع
البنوك األردنية العاملة خارج المملكة.
كما وتضمن المؤسسة الودائع بأي عملة أجنبية يقرر البنك المركزي إخضاعها ألحكام هذا القانون.
تتكون مصادر المال للمؤسسة مما يلي:
 رسوم اإلشتراكات السنوية التي تدفعها البنوك إلى المؤسسة.
 عوائد إستثمارات أموال المؤسسة.
 أي قروض تحصل عليها المؤسسة بمقتضى أحكام القانون.
 أي منح مالية تقدم للمؤسسة بموافقة من مجلس إدارة البنك المركزي وفي حال كانت هذه المنح مقدمة من جهات
غير أردنية يجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
 أي مبالغ مالية مستردة للمؤسسة من عمليات التصفية أو نتيجة أي إجراء من اإلجراءات المنصوص عليها في
المادة رقم ( 38مكرر) من هذا القانون.
تم إقرار القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ .2020 -----

 .2أسس إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية الهامة
 1-2أسس إعداد القوائم المالية
 اإلطار العام إلعداد القوائم المالية
تم إعداد هذه القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة
الدولية.
 أسس القياس المستخدمة في إعداد القوائم المالية
تم إعداد القوائم المالية إستنادا إلى طريقة التكلفة التاريخية بإستثناء بعض البنود التي تم قياسها بإستخدام طرق
أخرى غير طريقة التكلفة التاريخية.
 العملة الوظيفية وعملة العرض
تم عرض القوائم المالية بالدينار األردني والذي يمثل العملة الوظيفية للمنشأة.
 2-2إستخدام التقديرات
 عند إعداد القوائم المالية تقوم اإلدارة بإجتهادات وتقديرات وإفتراضات تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية
ومبالغ الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف ،وإن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات.
 تتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات على نحو مستمر .يتم اإلعتراف بالتغيرات في التقديرات المحاسبية في
الفترة التي تم فيها تغيير التقديرات والسنوات الالحقه التي تتأثر بذلك التغيير.
 إن األمثلة حول إستخدام التقديرات هي الخسائر اإلئتمانية المتوقعة ،األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات القابلة
لإلستهالك ،المخصصات ،وأية قضايا مقامة ضد المنشأة.
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 3-2تطبيق المعايير الدولية ألعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة
المعايير الجديدة والمعدلة
 المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()16
إعتبارا من  1كانون الثاني  2019قامت المنشأة بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )16عقود
اإليجار ،والذي حل محل:
 معيار المحاسبة الدولي رقم ( )17عقود اإليجار.
 تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم ( )4الترتيبات التي تتضمن التأجير.
 تفسير اللجنة الدائمة للتفسيرات رقم ( )15عقود اإليجار التشغيلي – الحوافز.
 تفسير اللجنة الدائمة للتفسيرات رقم ( )27تقييم جوهر العملية التي تتضمن شكل قانوني لعقد اإليجار.
أحدث المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )16تحول كبير في المعالجة المحاسبية لعقود اإليجار التشغيلية
ل دى المستأجر حيث تم بموجب هذا المعيار رسملة كافة عقود اإليجار كموجودات واإلعتراف بإلتزامات مقابلها مع
وجود إستثناءات محدودة وهي عقود اإليجار قصيرة األجل والتي تبلغ مدتها سنة واحدة فأقل وعقود اإليجار
لألصول المستأجرة ذات القيمة المنخفضة .هذا وبقيت المعالجة المحاسبية لعقود اإليجار لدى المؤجر دون تغيير
إلى حد كبير حيث سوف يستمر المؤجر في تصنيف عقود اإليجار إما تشغيلية أو تمويلية بإستخدام مبادئ مماثلة
لتلك المبادئ في معيار المحاسبة الدولي رقم (.)17
 قامت المنشأة بإختيار طريقة تطبيق هذا المعيار بأثر رجعي معدل (بدون تعديل أرقام المقارنة) والمسموح به
بموجب المعيار.
 وأهم ما أحدثه المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )16على عقود اإليجار من حيث:
 تعريف عقود اإليجار
ما يميز هذا المعيار هو مفهوم السيطرة حيث يتم تصنيف عقود اإليجار وعقود الخدمات على أساس ما إذا كان
العميل يملك سيطرة على إستخدام األصل المحدد لفترة من الزمن مقابل عوض محدد .وهذا على عكس ما ركز
عليه المعيار الدولي المحاسبي رقم ( )17بخصوص المخاطر والحوافز.
 معالجة عقود اإليجار لدى المستأجر (عقد إيجار تشغيلي)
ما يميز هذا المعيار هو طريقة معالجة المنشأة لعقود اإليجار التشغيلية حيث كانت خارج القوائم المالية.
يطبق المعيار على جميع عقود اإليجار بإستثناء (عقود اإليجار قصيرة األجل والتي تبلغ مدتها سنة واحدة فأقل
وعقود اإليجار لألصول المستأجرة ذات القيمة المنخفضة) حيث تقوم المنشأة بما يلي:





اإلعتراف بحق إستخ دام موجودات وإلتزامات عقود اإليجار في قائمة المركز المالي مبدئيا بالقيمة الحالية
لدفعات اإليجار المستقبلية.
يتم اإلعتراف بإستهالك حق اإلستخدام الموجودات واألرباح على مطلوبات عقود اإليجار في قائمة الدخل.
في قائمة التدفقات النقدية يتم تصنيف دفعات تخفيض إلتزامات عقود اإليجار ضمن األنشطة التمويلية والمبالغ
المتعلقة بمصروف فائدة إلتزامات عقود اإليجار ضمن األنشطة التشغيلية أو التمويلية .أما بخصوص عقود
اإليجار قصيرة األجل أو العقود ذات القيمة المنخفضة (غير المرسملة) فيتم تصنيفها ضمن األنشطة التشغيلية.
المبلغ األساسي لعقد اإليجار ضمن النشاطات التمويلية واألرباح على المطلوبات ضمن األنشطة التشغيلية.

بخصوص عقود اإليجار قصيرة األجل والتي تبلغ مدتها سنة واحدة فأقل وعقود اإليجار لألصول المستأجرة
ذات القيمة المنخفضة يتم اإلعتراف بها كمصروف ضمن قائمة الدخل على أساس القسط الثابت.
ينص المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )16على إختبار تدني حق إستخدام الموجودات وفقا للمعيار
المحاسبي رقم ( )36تدني قيمة الموجودات وهذا مختلف عن معيار المحاسبة الدولي رقم ( )17الذي كان يتطلب
اإلعتراف بمخصص لعقود اإليجار المثقلة.
 معالجة عقود اإليجار لدى المستأجر (عقد إيجار تمويلي)
ما يميز هذا المعيار هو قيمة الضمانات المتبقية التي يقدمها المستأجر للمؤجر حيث يعترف بالمبلغ المتوقع دفعة
كجزء من إلتزام عقد اإليجار ،أما المعيار الدولي رقم ( )17فإنه يعترف بالحد األقصى للمبلغ المضمون.
 حسب تقديرات اإلدارة ال يوجد أثر جوهري لتطبيق المعيار الدولي رقم ( )16على القوائم المالية.
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معايير وتفسيرات أصدرت ولم تصبح سارية المفعول بعد
رقم المعيار أو التفسير

البيــان

تاريخ النفاذ

 1كانون ثاني 2020
المعيار المحاسبي رقم( )1عرض تعريف األهمية
حيث تكون المعلومات جوهرية إذا كان من المتوقع أو بعد
البيانات المالية.
أن يؤثر حذفها أو إخفائها أو إغفالها بشكل معقول
المعيار المحاسبي رقم ( )8السياسات
على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون
المحاسبية والتغيرات في التقديرات
للقوائم المالية بناء على تلك القوائم المالية.
المحاسبية واألخطاء
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية يحل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  1كانون ثاني 2022
( )17محل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية أو بعد
( )17عقود التأمين
رقم ( )4حيث يتطلب قياس مطلوبات التأمين عند
القيمة الحالية للوفاء بها ويوفر نهجا أكثر إتساقا
للقياس والعرض لجميع عقود التأمين.
تعديالت على المعيار الدولي إلعداد تعديالت على تعريف األعمال .وحتى يتم إعتبارها  1كانون ثاني 2020
التقارير المالية رقم ( )3إندماج أعمال يجب أن تكون مجموعة متكاملة من األنشطة أو بعد
والموجودات وتشمل كحد أدنى مدخالت وعملية
األعمال.
موضوعية تساهم معا بشكل كبير في القدرة على
إنشاء مخرجات.
يجب أن يكون لها القدرة على المساهمة في إنشاء
مخرجات بدال من القدرة على إنشاء مخرجات.
تعديالت على المعيار الدولي إلعداد تتعلق هذه التعديالت في بيع أو مساهمة في تاريخ السريان إلى
التقارير المالية رقم ( )10القوائم الموجودات بين المستثمر والشركة الزميلة و/أو أجل غير مسمى.
المالية الموحدة ومعيار المحاسبة المشروع المشترك.
الدولي رقم ( )28الشركات الزميلة
والمشاريع المشتركة.
 4-2ملخص السياسات المحاسبية الهامة
 األدوات المالية
األداة المالية هي أي عقد ينتج عنه موجودا ماليا لمنشأة وإلتزام مالي أو أداة ملكية لمنشأة أخرى.
 الموجودات المالية
 الموجود المالي هو أي موجود يكون عبارة عن:
أ .نقد ،أو
ب .أدوات حقوق ملكية في منشأة أخرى ،أو
ج .حق تعاقدي إلستالم نقد أو موجود مالي آخر من منشأة أخرى ،أو لتبادل الموجودات أو المطلوبات المالية
مع منشأة أخرى بموجب شروط من المتوقع أن تكون إيجابية للمنشأة ،أو
د .عقد من الممكن أو ستتم تسويته في أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة.
 يتـم قياس الموجـودات المالية مبدئيا (غير المصنفة ضمن فئة القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة)
بالقيمة العادلة مضافـا إليهـا تكاليف المعامـالت التي تنسب مباشرة إلى إمتـالك الموجود المالي .أما في حالة
الموجودات المالية المصنفة ضمن فئة القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة فيتم تسجيل تكاليف المعامالت
في قائمة الدخل.
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 تصنف الموجودات المالية إلى ثالث فئات وهي على النحو التالي:
 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة.
 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:
 تم اإلحتفاظ بالموجود ضمن نموذج أعمال والذي يكون الهدف منه اإلحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل
التدفقات النقدية التعاقدية.
 ينتج عن الشروط التعاقدية للموجود المالي في تواريخ محددة تدفقات نقدية تكون مجرد دفعات للمبلغ األصلي
والفائدة على المبلغ األصلي القائم.
القياس الالحق للموجودات المالية
الحقا يتم قياس الموجودات المالية كما يلي:
القياس الالحق
الموجودات المالية
يتم قياس هذه الموجودات الحقا بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة الفائدة الفعالة .يتم
الموجودات المالية بالتكلفة تخفيض التكلفة المطفأة بمبلغ خسائر التدني .يتم اإلعتراف بإيرادات الفوائد وأرباح
وخسائر فروقات العملة وخسائر التدني في الربح أو الخسارة .وكذلك أي أرباح أو
المطفأة
خسائر تنشأ عن عملية اإلستبعاد فيتم اإلعتراف بها في الربح أو الخسارة.
إستبعاد الموجودات المالية
يتم إستبعاد الموجود المالي (أو جزء من الموجود المالي أو جزء من مجموعة موجودات مالية متشابهة) عند:
 إنتهاء الحق في إستالم التدفقات النقدية من الموجود المالي؛ أو
 قيام المنشأة بتحويل الحقوق التعاقدية إلستالم التدفقات النقدية من الموجود المالي أو إلتزامها بتسديد التدفقات
النقدية المستلمة من الموجود المالي بالكامل إلى طرف ثالث.
 المطلوبات المالية






المطلوب المالي هو أي مطلوب يكون عبارة عن:
أ .إلتزام تعاقدي لتسليـم نقد أو موجود مالي آخر إلى منشأة أخرى ،أو لتبادل الموجـودات أو المطلوبات
المالية مع منشأة أخـرى بموجب شروط من المتوقع أن تكون غير إيجابية للمنشأة ،أو
ب .عقد من الممكن أو ستتم تسويته في أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة.
يتم اإلعتراف مبدئيـا بالمطلـوبات الماليـة بالقيمـة العادلة مطروحا منها تكاليـف المعامـالت التي تحمـل
مباشـرة على إصـدار هـذه المطلـوبات ،بإ سـتثناء المطلـوبات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خـالل الربـح
أو الخسـارة والتي تقاس مبدئيا بالقيمة العادلة.
بعد اإلعتراف المبدئي ،تقوم المنشأة بقياس جميع المطلوبات المالية حسب التكلفة المطفأة بإستخدام طريقة
الفائدة الفعالة ،بإ ستثناء المطلوبات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربـح أو الخسارة 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
عن التغيرات في القيمة العادلة ضمن الربح أو الخسارة.

الذمم التجارية الدائنة والمستحقات
الذمم التجارية الدائنة والمستحقات هي إلتزامات للدفع مقابل البضائع أو الخدمات التي تم إستالمها أو التزود بها
سـواء تم تقديم فواتير بها أو تم اإلتفاق رسميا بشأنها مع المورد أم ال.
 مقاصة األدوات المالية
يتم مقاصة الموجودات المالية واإللتزامات المالية مع إظهار صافي القيمة في قائمة المركز المالي فقط إذا كان
هناك حق قانوني حالي واجب النفاذ لمقاص ة المبالغ المعترف بها ووجود نية للتسوية على أساس الصافي ،أو بيع
الموجودات وتسوية اإللتزامات في نفس الوقت.
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 النقد والنقد المعادل
هو النقد في الصندوق والحسابات الجارية والودائـع قصيرة األجل لدى البنوك ذات فترات إستحقاق لثالثة أشهر أو
أقل ،والتي ال تكون معرضة لمخاطر هامة للتغير في القيمة.
 القروض الممنوحة
 يمنح قرض/تمويل اإلسكان ألي من األغراض التالية:







لبناء سكن داخل المملكة على أرض يملكها بالكامل أو على سطح بناء يمتلكه لهذا الغرض.
لشراء بيت أو شقة داخل المملكة.
لشراء أرض وإقامة بيت سكن عليها داخل المملكة.
لشراء حصة شريك له باألرض أو العقار لغاية التملك الكامل لألرض أو العقار ويستثنى من ذلك شراء
حصة الزوج أو الزوجة.
لصيانة بيت يملكه أو إضافة أي أجزاء إليه أو إجراء أي تحسينات عليه.
لتسديد أي دين مصرفي أو دين ترتب عليه من أي جهة عامة شريطة أن يكون هذا الدين قد منح ألي
غرض من األغراض المنصوص عليها في هذه الفقرة.

 يجب أن يسدد القرض وفوائده/التمويل في مدة ال تتجاوز الثالثين سنة من تاريخ منحه ،شريطة أن ال يتجاوز
عمر الموظف عن سبعين سنة في نهاية هذه المدة.
 تدني قيمة الموجودات المالية











في كل تاريخ تقرير مالي ،تقوم المنشأة بتقييم فيما إذا كانت الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة وأدوات
الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر قد تدنت إئتمانيا .يعتبر األصل المالي قد تدنى إئتمانيا 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.
 اإلستثمارات في أدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
 موجودات العقود.
تقيس المنشأة مخصص الخسارة بمبلغ يساوي العمر اإلئتماني للخسارة اإلئتمانية المتوقعة.
يتم قياس مخصص الخسارة للذمم التجارية المدينة وموجودات العقود دائما بمبلغ يساوي العمر اإلئتماني
للخسارة اإلئتمانية المتوقعة.
عند تحديد فيما إذا كان خطر اإلئتمان ألصل مالي قد زاد بشكل جوهري منذ اإلعتراف المبدئي وعند تقدير
الخسارة اإلئتمانية المتوقعة ،فإن المنشأة تأخذ بعين اإلعتبار المعلومات المعززة ذات العالقة والمتاحة دون
تكلفة زائدة أو جهد مفرط بناء على خبرة المنشأة التاريخية والمعلومات اإلستشرافية.
تعتبر المنشأة األصل المالي متعثر عندما:
 من غير المرجح أن يسدد العميل التزاماته اإلئتمانية إلى المنشأة بالكامل ،دون رجوع المنشأة إلى إتخاذ
إجراءات مثل تحصيل أوراق مالية (إن وجدت)؛ أو
 يتجاوز إستحقاق األصل المالي أكثر من  360يوم.
يتم طرح مخصص الخسارة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة من القيمة اإلجمالية المسجلة لهذه الموجودات.
يتم شطب األصل المالي عندما ال يكون هناك توقع معقول باسترداد التدفقات النقدية التعاقدية .وتقوم المنشأة
بشطب المبلغ اإلجمالي لألصل المالي في حال تصفية المنشأة أو إعالن اإلفالس أو إصدار حكم محكمة برفض
دعوى المطالبة باألصل المالي.

 الممتلكات والمعدات
 يتم اإلعتراف مبدئيا بالممتلكات والمعدات بالتكلفة التي تمثل سعر الشراء مضافا إليه أي تكاليف أخرى تم
تحميلها على نقـل الممتلكات والمعدات إلى الموقع وتحقيق الشروط الالزمة لها لتعمل بالطريقة التي ترغبها
اإلدارة.
 بعد اإلعـتراف المبـدئي ،يتـم تسجيل الممتلكـات والمعـدات في قائمة المركز المالي بالتكلفة مطروحـا منهـا
اإلسـتهـالك المتراكم وأي خسائر تدني متراكمة في القيمة ،أما األراضي فال تستهلك.
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 يتم اإلعتراف باإلستهـالك في كل فـترة كمصروف .ويتـم إحتساب اإلستهـالك على أسـاس القسط الثابت والذي
يتوقـع إستهالك المنافـع اإلقتصـادية المستقبلية المتوقعـة لهــذه الموجودات خـالل العمر اإلنتاجي لها بإستخدام
النسب السنوية التالية:

نسبة اإلستهالك

الفئة

%
3
10-25
10-15
15

مبنى
أجهزة حاسوب وإتصاالت
أثاث وديكورات
سيارات





تتـم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة في نهاية كل سنة ،وأي تغير في التقديرات يتم تأثيره في الفترات
الالحقة.
يتم إجـراء إ ختبار لتدني القيمة التي تظهر بهــا الممتلكات والمعـدات في قائمة المركز المالي عند ظهـور أي
أحـداث أو تغيرات في الظروف تظهر أن هذه القيمة غير قابلة لإلسترداد .وفي حال ظهور أي مؤشر لتدني
القيمة ،يتم إحتساب خسائر تدني تبعا لسياسة تدني قيمة الموجودات.
عند أي إ ستبعاد الحـق للممتلكات أو المعدات فإنه يتـم اإلعتراف بقيمة المكاسب أو الخسـارة الناتجة ،التي تمثل
الفرق مـا بين صـافي عـوائد اإل ستبعاد والقيمة التي تظهر بهـا هـذه الممتلكـات أو المعـدات في قائمـة المـركز
المالـي ،ضمن الربح أو الخسارة.
يتم تحميل المبالغ التي تدفع إلنشاء الممتلكات أو المعدات بداية إلى حساب مشاريع قيد التنفيذ وعندما يصبح
المشروع جاهزا لإلستخدام يتم نقله إلى البند الخاص به من ضمن الممتلكات والمعدات.

 تدني قيمة الموجودات الغير مالية







في تاريخ كل قائمة مركز مالي ،تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة التي تظهر بها الموجودات غير المالية
(الممتلكات والمعدات) في قائمة المركز المالي ،لتحديد فيمـا إذا كان هناك أي مؤشرات تدل على تدني قيمة
هذه الموجودات.
في حالة ظهور أي مـؤشرات تدني ،يتـم تقدير القيمة القابلة لإلسترداد للمـوجـودات لتحديد مدى خسارة التدني،
وهي القيمة التي تتجـاوز بهـا القيمة التي يظهر بهـا المـوجـود في قائمة المركز المالي قيمته القابلة لإلسترداد.
وتمثل القيمة القابلة لإلسترداد قيمة المـوجـود العادلة مطروحا منها تكاليف البيـع أو قيمة المنفعة في المـوجـود
أيهما أكبر .القيمة العادلة للموجود هي القيمة التي من الممكن تبادل المـوجـود عندهـا ما بين أطـراف على علم
وراغبة بالتفاوض على أسـاس تجاري .وقيمة المنفعة في المـوجـود هي القيمة الحالية للتدفقات النقدية
المستقبلية المتوقع تولدها من الموجود.
ألغراض تقييم اإلنخفاض في القيمة ،يتم تجميع األصول في أدنى المستويات التي تتوفر لها تدفقات نقدية بشكل
مستقل (الوحدات المولدة للنقد) .وتتم مراجعة إنخفاض القيمة السابق لألصول غير المالية (فيما عدا الشهرة)
للنظر في إمكانية عكسها المحتمل في تاريخ القوائم المالية.
يتم اإلعتراف بخسـارة التـدني مباشرة من ضمن الخسائر.
عند عكس خسـارة تدني القيمة في فترة الحقة ،يتـم زيادة القيمة التي يظهر بهـا المـوجـود في قائمة المركز
المالي بالقيمة المعدلة التقديرية للقيمـة القابلة لإلسـترداد بحيث ال تزيد قيمـة الزيادة نتيجـة عكـس خسـارة
التدني عن قيمـة التكلفـة التاريخيـة المستهلكة في حالة عدم اإلعتراف بالتدني في السنوات السابقة .ويتم
اإلعتراف بعكس خسارة التدني مباشرة من ضمن الربح.

 اإلعتراف باإليرادات
 تعترف المنشأة باإليراد من بيع السلع أو تقديم الخدمة عند نقل السيطرة إلى المشتري.
 تقاس اإليرادات على أساس المقابل المحدد في أي عقد مبرم مع العميل والمتوقع إستالمة وتستبعد المبالغ
المحصلة لصالح أطراف أخرى.
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رسوم اإلشتراك
يتم اإلعتراف برسوم اإلشتراك السنوي للبنوك بنسبة واحد وخمسة وسبعون باأللف من مجموع الودائع لدى
البنوك بمرور الوقت.
إيرادات الفوائد
يستحق إيراد الفائدة على أساس الزمن وبالرجوع إلى المبلغ األصلي القائم وسعر الفائدة الفعال المستخدم.
.3

موجودات مالية بالكلفة المطفأة
يمتد تاريخ إستحقاق السندات وأذونات الخزينة كما يلي:

الجزء المتداول

المجموع

الجزء غير المتداول

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2032

2033

المجموع

2019

2018

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

سندات خزينة

670,010,300 754,234,494 657,434,494 15,000,000 8,000,000 25,994,948 42,023,416 17,999,391 102,498,929 41,288,480 57,300,000 78,419,091 97,911,551 170,998,688 96,800,000

أذونات خزينة

33,837,200 23,551,570

- 23,551,570

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 24,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

24,000,000 24,000,000 24,000,000

- 10,000,000

-

-

-

-

-

-

33,000,000 33,000,000 33,000,000

شركة الكهرباء الوطنية

-

-

سندات مؤسسات عامه

-

- 20,000,000 3,000,000

المجموع

760,847,500 834,786,064 714,434,494 15,000,000 8,000,000 25,994,948 42,023,416 17,999,391 102,498,929 41,288,480 67,300,000 78,419,091 141,911,551 173,998,688 120,351,570

 يترررراوح معررردل أسرررعار الفائررردة علرررى السرررندات برررين  %7.999 - %3.47سرررنويا لعرررام ( 2019برررين - %3.162
 %7.999لعام .)2018
 يتررراوح معرردل العائررد السررنوي علررى أذونررات الخزينررة بررين  %4.441 - %3.571لعررام ( 2019برررين - %4.121
 %4.450لعام .)2018
 بناء على التعليمات الصادرة من البنك المركزي األردني رقم ( )2018 /13بخصوص تطبيق المعيار الدولي للتقارير
الماليررة رقررم ( ) 9والترري تررنص علررى أنرره (تسررتثنى أدوات الرردين الصررادرة عررن الحكومررة األردنيررة أو بكفالتهررا وكمررا هررو
منصوص عليه في فقرة قياس إحتمالية التعثر).
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.4

تمويل وقروض اإلسكان الممنوحة للموظفين
فيما يلي بيان حركة تمويل وقروض اإلسكان الممنوحة للموظفين خالل السنة:
2019

2018

دينار أردني

دينار أردني

رصيد التمويل والقروض بداية السنة

1,114,510

1,051,107

قيمة التمويل والقروض الممنوحة خالل السنة

5,350

192,325

الفوائد المضافة على رصيد القروض خالل السنة

4,811

4,782

عوائد التمويل

21,050

15,728

)(82,707
1,063,014

قيمة تحصيالت التمويل والقروض خالل السنة
رصيد التمويل والقروض نهاية السنة

)(149,432
1,114,510

تمويل وقروض اإلسكان الممنوحة  -الجزء المتداول

58,540

56,846

تمويل وقروض اإلسكان الممنوحة  -الجزء غير المتداول
رصيد التمويل والقروض الممنوحة نهاية السنة

1,004,474
1,063,014

1,057,664
1,114,510

 يمثل هذا البند قيمة الرصيد المتبقي من تمويل وقروض اإلسكان الممنوحة لثمانية عشر موظف من موظفي المؤسسرة،
تم منح القروض للموظفين بضمان رهن عقاري تأميني من الدرجة األولى لصالح مؤسسرة ضرمان الودائرع وذلرك وفقرا
ألحكام المادة رقم  – 116فقرة (ب) من التعليمات اإلدارية لشؤون الموظفين وتعديالتها.
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.5

ممتلكات ومعدات
مشروع أعمال تهيئة الطابق الثاني

مشروع الطاقة الشمسية

أرض

مبنى

وإتصاالت

أثاث وديكورات

سيارات

من مبنى المؤسسة -تحت التنفيذ

 -تحت التنفيذ

المجموع

دينـار أردني

دينـار أردني

دينـار أردني

دينـار أردني

دينـار أردني

دينـار أردني

دينـار أردني

دينـار أردني

أجهزة حاسوب
2019
الكلفــــة
الرصيد في بداية السنة

57,657

-

-

5,317,814

1,157,050

3,796,769

120,416

إضافات

-

-

13,979

إستبعادات

-

-

)(15,530

الرصيد في نهاية السنة

1,157,050

3,796,769

185,922

-

18,000

-

32,378

)(2,881

-

-

-

)(18,411

118,865

183,440

57,657

18,000

-

399

5,331,781

اإلستهالك المتراكم
الرصيد في بداية السنة

-

1,322,140

98,593

183,856

57,655

-

-

1,662,244

إستهالكات

-

113,903

6,524

291

-

-

-

120,718
)(18,393

إستبعادات

-

-

)(15,513

)(2,880

-

-

-

الرصيد في نهاية السنة

-

1,436,043

89,604

181,267

57,655

-

-

1,764,569

الصافي

1,157,050

2,360,726

29,261

2,173

2

18,000

-

3,567,212

2018
الكلفــــة
1,157,050

3,736,226

117,304

184,237

57,657

-

66,248

5,318,722

إضافات

-

-

9,773

1,685

-

-

400

11,858

الرصيد في بداية السنة
تحويالت

-

60,543

-

-

-

-

)(60,543

إستبعادات

-

-

)(6,661

-

-

-

)(6,105

الرصيد في نهاية السنة

1,157,050

3,796,769

120,416

185,922

57,657

-

-

)(12,766
5,317,814

اإلستهالك المتراكم
الرصيد في بداية السنة

-

1,208,540

100,613

183,454

57,655

-

-

1,550,262

إستهالكات

-

113,600

4,356

402

-

-

-

118,358

إستبعادات

-

-

)(6,376

-

-

-

-

الرصيد في نهاية السنة

-

1,322,140

98,593

183,856

57,655

-

-

1,662,244

الصافي

1,157,050

2,474,629

21,823

2,066

2

-

-

3,655,570
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.6

أرصدة دائنة أخرى

2019
دينار أردني

.7

2018
دينار أردني

مصاريف مستحقة الدفع

46,180

31,583

أمانات
الصافي

2,812
48,992

2,412
33,995

رأس المال

2019

2018

دينار أردني

دينار أردني

رسم تأسيس غير مسترد (*)

2,300,000

2,300,000

دفعة من الحكومة (**)
المجموع

850,000
3,150,000

1,000,000
3,300,000

(*) يتم أخذ مبلغ رسم تأسيس غير مسترد بمبلغ  100.000دينار أردني من كل بنك عضو في المؤسسة.
(**) بناء على ما ورد في القانون المعدل لقانون مؤسسة ضمان الودائع رقم ( )8لعام  2019فقد تقرر إنشاء صندوق
ضمان الودائع لدى البنوك اإلسالمية كما تقرر أن تقوم المؤسسة بدفع مبلغ مقداره مائة وخمسون ألف دينار أردني
تدفعه المؤسسة وتخصمه من أصل مساهمة الحكومة في رأسمال المؤسسة.
.8

اإلحتياطيات
وفقا لمتطلبات المواد  18و 19من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم  33لسنة  2000وتعديالته فإن على المؤسسة أن:
 تعمل على تكوين إحتياطيات لها ليبلغ حدها ما نسبته  %3من مجموع الودائع الخاضعة ألحكام هذا القانون ويجوز
لمجلس الوزراء بناءا على تنسيب مجلس إدارة المؤسسة أن يقرر زيادة الحد المقرر إلحتياطيات المؤسسة وإذا لم
تصل إحتياطيات المؤسسة خالل مدة عشر سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون إلى حدها المقرر أو إذا نقصت
إحتياطياتها عن هذا الحد بعد أن تكون قد بلغته أو إذا تقرر تصفية أحد البنوك قبل أن تصل إحتياطيات المؤسسة إلى
حدها المذكور  ،يجوز للمجلس زيادة رسم اإلشتراك السنوي للبنوك إلى ما ال يتجاوز ضعف الرسم السنوي للبنوك
المقرر في القانون.
 إذا تجاوزت إحتياطيات المؤسسة حدها المقرر في القانون ،للمجلس أن يخفض رسم اإلشتراك السنوي أو يعفي البنوك
منه لسنة واحدة أو أكثر حسب مقتضى الحال.
 علما بأ ن نسبة إحتياطيات المؤسسة إلى اجمالي الودائع الخاضعة ألحكام القانون كما في  31كانون األول 2019
وصلت إلى نسبة %4.2متجاوزة بذلك النسبة المستهدفة قانونا والبالغة .%3

.9

رسوم إشتراك
استوفت المؤسسة خالل العام رسم إشتراك سنوي من البنوك بنسبة واحد وخمسة وسبعون باأللف من مجموع الودائع
الخاضعة ألحكام القانون الموجودة لدى البنوك الخاضعة ألحكام هذا القانون بإستثناء الودائع التالية:
 ودائع الحكومة.
 ودائع ما بين البنوك.
 التأمينات النقدية بحدود قيمة التسهيالت الممنوحة بضمانها.
 بموجب قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم ( )2018/7بتاريخ  16تشرين الثاني  ،2018تم تخفيض نسبة رسوم
اإلشتراك السنوية التي تدفعها البنوك للمؤسسة بموجب أحكام الفقرة (أ) من المادة رقم ( )12من قانون مؤسسة ضمان
الودائع من نسبة (إثنان ونصف باأللف) إلى نسبة (واحد وخمسة وسبعون باأللف) من مجموع الودائع الخاضعة
ألحكام القانون.
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 .10مصاريف إدارية
2019
دينار أردني

2018
دينار أردني

رواتب وأجور وملحقاتها

596,123

542,822

تعويض نهاية الخدمة

179,036

157,870

إستهالكات

120,718

118,358

مساهمة المؤسسة في الضمان اإلجتماعي

67,975

61,557

مياه وكهرباء

65,914

59,335

تأمين صحي وعالجات طبية

59,629

51,170

مساهمة المؤسسة في صندوق اإلدخار

47,275

42,808

إشتراكات

25,302

25,314

أمن وحماية

21,528

21,516

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر مجلس اإلدارة

18,600

18,600

أتعاب مهنية

16,000

15,600

نظافة

14,411

14,531

تدريب

13,506

19,912

صيانة

12,787

19,585

محروقات

12,549

9,499

تأمين

11,589

10,363

مساهمة المؤسسة في لجنة النشاط اإلجتماعي

11,344

9,968

سفر وتنقالت

5,911

5,438

رسوم ورخص حكومية

5,760

5,760

دعاية وإعالن وإشتراك في الصحف المحلية

4,235

6,303

ضيافة

3,682

3,972

قرطاسية ومطبوعات

3,325

2,476

إتصاالت

3,324

3,388

متفرقة

1,900

3,503

المجموع

1,322,423

1,229,648

 .11إدارة المخاطر
أ .مخاطر رأس المال (حقوق الملكية)
يتم التحكم باإلحتياطيات والفائض المحتفظ به لضمان إستمرارية األعمال وزيادة العــوائد من خــالل تحقيــق
التوازن األمثـل بين حقوق الملكية والديون.
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ب .مخاطر سعر الصرف





هي المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغير في سعر
الصرف األجنبي.
تنشأ مخاطر سعر الصرف نتيجة لتنفيذ معامالت تجارية بالعمالت األجنبية مما يفرض نوعا من المخاطر نتيجة
لتقلبات أسعار صرف هذه العمالت خالل السنة.
تتم إدارة هذه المخاطر عن طريق إجراءات خاصة بأسعار الصرف األجنبي.
إن المنشأة غير معرضة لمخاطر سعر الصرف.

ج .مخاطر سعر الفائدة
 هي المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في سعر
الفائدة في السوق.
 تنشأ مخاطـر سعر الفائدة لألدوات المالية نتيجة للتغيرات بأسعار الفائدة السوقية.
 تتم إدارة المخاطر عـن طريق المحافظـة علـى الجمـع مـا بين أرصـدة أسـعار الفائـدة المتقلبـة والثابتـة خالل
السنـة الماليـة بطريقة مالئمة ،إضافة إلى تنويع آجال اإلستحقاق.
د .مخاطر السعر األخرى
 هي المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار
السوق (بإستثناء تلك الناتجة عن مخاطر سعر الفائدة أو مخاطر سعر الصرف) سواء تسبب في هذه التغيرات
عوامل خاصة باألداة المالية الفردية أو الجهة التي أصدرتها ،أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المالية
المشابهة المتداولة في السوق.
 تنشأ مخاطر السعر األخرى لألدوات المالية نتيجة اإلستثمارات في أدوات حقوق الملكية.
 إن المنشأة غير خاضعة لمخاطر السعر األخرى.
ه .مخاطر اإلئتمان
 هي المخاطر الناتجة عن الخسارة المالية من عدم قدرة طرف أداة المالية من القيام بتنفيذ إلتزاماته.
 يتم مراقبة معدالت اإلئتمان بإنتظام للجهات المدينة وحجم المعامالت مع هذه الجهات خالل السنة.
 يتم تقييم اإلئتمان بصورة مستمرة من ناحية األوضاع والظروف اإلقتصادية للجهة المدينة.
 تمثل القيم التي تظهر بها الموجودات المالية في القوائـم المالية الحد األقصى من نسب التعرض لمخاطر
اإلئتمان ،بدون األخذ بعين اإلعتبار قيمة أي ضمانات تم الحصول عليها.
 إن المنشأة غير خاضعة لمخاطر اإلئتمان.
و .مخاطر السيولة
 هي مخاطر عدم القدرة على سداد اإللتزامات المالية التي تمت تسويتها من خالل تسليم نقد أو موجود مالي آخر.
 تتم إدارة مخاطر السيولة عن طريق الرقابة على التدفقات النقدية ومقارنتها مع تواريخ إستحقاق الموجودات
والمطلوبات المالية.
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 يوضح الجدول التالي تواريخ إستحقاق الموجودات والمطلوبات المالية كما في  31كانون أول:

أقل من سنة
الوصف
الموجودات المالية:

سنة واحدة فاكثر

2019

2018

2019

2018

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

حساب جاري لدى البنك المركزي األردني
فوائد موجودات مالية بالكلفة المطفأة مستحقة
وغير مقبوضة

595,541

729,649

-

-

13,007,817

11,435,568

-

-

أرصدة مدينة أخرى

865

865

-

-

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

120,351,570

162,437,637

714,434,494

598,409,863

تمويل وقروض اإلسكان الممنوحة للموظفين

58,540

56,846

1,004,474

1,057,664

المجموع

134,014,333

174,660,565

715,438,968

599,467,527

المطلوبات المالية:
أرصدة دائنة أخرى

48,992

33,995

-

-

المجموع

48,992

33,995

-

-

 .12إعادة التصنيف
تم إعادة تصنيف بعض أرصدة عام  2018لجعلها تتناسب مع التصنيف المستخدم في عام .2019
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