مؤسسة ضمان الودائع
شخصية إعتبارية ذات إستقالل مالي وإداري
عمان – المملكة األردنية الهاشمية

القوائم المالية
وتقرير المدقق المستقل
للسنة المنتهية في  13كانون األول 5132

مؤسسة ضمان الودائع
شخصية إعتبارية ذات إستقالل مالي وإداري
عمان – المملكة األردنية الهاشمية

فهرس

صفحة
تقرير المدقق المستقل

-

قائمة المركز المالي كما في  31كانون األول 5112

1

قائمة اإليرادات والمصروفات للسنة المنتهية في  31كانون األول 5112

5

قائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في  31كانون األول 5112

3

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  31كانون األول 5112

4

إيضاحات حول القوائم المالية

13-2

312301666
تقرير المدقق المستقل

السادة مجلس اإلدارة المحترمين
مؤسسة ضمان الودائع
شخصية إعتبارية ذات إستقالل مالي وإداري
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
المقدمة
لقد دققنا القوائم المالية المرفقة لمؤسسة ضمان الودائع (شخصية إعتبارية ذات إستقالل مالي وإداري) والمكونة من قائمة المركز
المالي كما في  31كانون األول  5112وقائمة اإليرادات والمصروفات وقائمة التغير في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية للسنة
المنتهية بذلك التاريخ وملخصا ّ للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التوضيحية األخرى.
مسؤولية اإلدارة 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 ،سوا ًء كانت بسبب الغش أو الخطأ.
مسؤولية المدقق
إن مسؤؤؤوليتنا هؤؤؤي إبؤؤداء رأي فؤؤؤي هؤؤؤذه القؤؤوائم الماليؤؤؤة اسؤؤتناداً إلؤؤؤ تؤؤؤدقيقنا لهؤؤا .لقؤؤؤد قمنؤؤا بالتؤؤؤدقيق وفقؤؤؤا ً للمعؤؤايير الدوليؤؤؤة للتؤؤؤدقيق.
إن هؤؤؤذه الم عؤؤؤؤايير تتطلؤؤؤؤب إلتزامنؤؤؤا بمتطلبؤؤؤؤات قواعؤؤؤؤد السؤؤؤلوك المهنؤؤؤؤي وأن نخطؤؤؤؤط وننيؤؤؤذ التؤؤؤؤدقيق بغؤؤؤؤرض التوصؤؤؤل إلؤؤؤؤ تأكيؤؤؤؤد
معقول حول ما إذا كانت القوائم المالية خالية من األخطاء الجوهرية.
إن عمليؤؤة التؤؤؤدقيق تتضؤؤؤمن القيؤؤؤام بؤؤؤ جراءات للحصؤؤؤول علؤؤؤ أدلؤؤؤة تؤؤدقيق حؤؤؤول المبؤؤؤال واإلفصؤؤؤاحات الؤؤؤواردة فؤؤؤي القؤؤؤوائم الماليؤؤؤة.
تعتمؤؤؤد تلؤؤؤك اإلجؤؤؤراءات علؤؤؤ حكؤؤؤم المؤؤؤدقق بمؤؤؤا فؤؤؤي ذلؤؤؤك تقؤؤؤدير مخؤؤؤاطر وجؤؤؤود أخطؤؤؤاء جوهريؤؤؤة فؤؤؤي القؤؤؤوائم الماليؤؤؤة سؤؤؤوا ًء كانؤؤؤت
بسؤؤؤبب الغؤؤؤش أو الخطؤؤؤأ .عنؤؤؤد تقؤؤؤدير تلؤؤؤك المخؤؤؤاطر يأخؤؤؤذ المؤؤؤدقق بعؤؤؤين اإلعتبؤؤؤار نتؤؤؤام الرقابؤؤؤة الداخليؤؤؤة المتعلقؤؤؤة ب عؤؤؤداد وعدالؤؤؤة
عؤؤؤرض القؤؤؤوائم الماليؤؤؤة ل لمنشؤؤؤأة وذلؤؤؤك لتصؤؤؤميم إجؤؤؤراءات التؤؤؤدقيق المالئمؤؤؤة فؤؤؤي تؤؤؤل التؤؤؤروأ القائمؤؤؤة ولؤؤؤي لغؤؤؤرض إبؤؤؤداء رأي
فؤؤؤي مؤؤؤدى فعاليؤؤؤة الرقابؤؤؤة الداخليؤؤؤة للمنشؤؤؤأة ،كمؤؤؤا يشؤؤؤمل التؤؤؤدقيق تقييمؤؤؤا ً لمؤؤؤدى مالءمؤؤؤة السياسؤؤؤات المحاسؤؤؤبية المسؤؤؤتخدمة ومؤؤؤدى
معقولية التقديرات المحاسبية التي قامت بها اإلدارة وكذلك تقييما ً عاما ً لعرض القوائم المالية.
في إعتقادنا إن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتكون أساسا ً نعتمد عليه عند إبداء رأينا.
الــرأي

برأينؤؤؤؤا إن القؤؤؤؤوائم الماليؤؤؤؤة تتهؤؤؤؤر بعدالؤؤؤؤة مؤؤؤؤن كافؤؤؤؤة النؤؤؤؤواحي الماديؤؤؤؤة المركؤؤؤؤز المؤؤؤؤالي لمؤسسؤؤؤؤة ضؤؤؤؤمان الودائؤؤؤؤع (شخصؤؤؤؤية
إعتباريؤؤؤؤة ذات إسؤؤؤؤتقالل مؤؤؤؤالي وإداري) كمؤؤؤؤا فؤؤؤؤي  31كؤؤؤؤانون األول  5112وأدائهؤؤؤؤا المؤؤؤؤالي وتؤؤؤؤدفقاتها النقديؤؤؤؤة للسؤؤؤؤنة المنتهيؤؤؤؤة
بذلك التاريخ وفقا ً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.
أمور اخرى
إن االرصدة اإلفتتاحية مدققة من قبل محاسب قانوني آخر وقد اصدر تقريره عليها بدون تحيت بتاريخ  11نيسان .5112
طالل أبوغزاله وشركاه الدولية
عزيز عبدالقادر
(إجـازة رقـم )068
عمان في  52آذار 5136
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إيضاحات

الموجودات
الموجودات المتداولة

2015

2014

دينار أردني

دينار أردني

نقد لدى البنك المركزي األردني

710.662

413.211

فوائد سندات مستحقة وغير مقبوضة

7.014.600

7.280.974

أرصدة مدينة أخرى

6.819

5.803

111.091.450

117.000.000

118.823.531

124.699.988

3

إستثمارات محتيت بها حت تاريخ اإلستحقاق  -قصيرة األجل
مجموع الموجودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة

916.297

921.858

تمويل وقروض إسكان موتيين
إستثمارات محتيت بها حت تاريخ اإلستحقاق  -طويلة األجل

3

416.900.000

336.800.000

ممتلكات ومعدات

4

3.882.827

4.010.126

مجموع الموجودات غير المتداولة

421.699.124

341.731.984

مجموع الموجودات

540.522.655

466.431.972

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات
5

أرصدة دائنة أخرى

41.888

32.425

حقوق الملكية
6

3.300.000

3.300.000

رأ

المال

7

537.180.767

463.099.547

مجموع حقوق الملكية

540.480.767

466.399.547

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

540.522.655

466.431.972

اإلحتياطيات
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إيضاحات
اإليرادات
رسوم إشتراك

2015
دينار أردني

دينار أردني

45.833.807

41.085.979

فوائد إستثمارات محتيت بها حت تاريخ اإلستحقاق

29.292.124

29.451.460

إيرادات تمويل االسكان الممنوحة لموتيي المؤسسة

11.716

10.555

فوائد القروض الممنوحة لموتيي المؤسسة

4.439

3.799

مجموع اإليرادات

75.142.086

70.551.793

مصاريأ إدارية

8

2014

9

الفائض

)(1.060.866
74.081.220

5

)(1.035.129
69.516.664
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رأس المال
دينار أردني

اإلحتياطيات
دينار أردني

اإلجمالي
دينار أردني

رصيد  1كانون الثاني 2014

3.300.000

393.582.883

396.882.883

اليائض

-

69.516.664

69.516.664

رصيد  31كانون األول 2014

3.300.000

463.099.547

466.399.547

اليائض

-

74.081.220

74.081.220

رصيد  31كانون األول 2015

3.300.000

537.180.767

540.480.767
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2015
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
اليائض

2014

دينار أردني

دينار أردني

74.081.220

69.516.664

تعديالت لـ :
إستهالكات

134.120

140.831

خسائر استبعاد ممتلكات ومعدات

6

-

)(29.292.124

إيرادات اليوائد

)(29.451.460

التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
27

أرصدة مدينة أخرى

)(1.016

أرصدة دائنة أخرى

9.463

3.291

صافي النقد من األنشطة التشغيلية

44.931.669

40.209.353

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية
)(74.191.450

إستثمارات في سندات محتيت بها حت تاريخ اإلستحقاق
تمويل وقروض إسكان موتيين

5.561

فوائد مقبوضة

29.558.498

)(69.604.900
)(72.136
29.456.768

شراء ممتلكات ومعدات

)(6.827

)(1.285

صافي النقد من األنشطة اإلستثمارية

)(44.634.218

)(40.221.553

صافي التغير في النقد والنقد المعادل

297.451

)(12.200

النقد والنقد المعادل في بداية السنة

413.211

425.411

النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

710.662

413.211
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الوضع القانوني والنشاط
 تأسست المؤسسة بتاريخ  11أيلول  5111كشخصية إعتبارية ذات إستقالل مالي وإداري بموجب قانون مؤسسة
ضمان الودائع رقم  33لسنة .5111
ً
 تهدأ المؤسسة إل حماية المودعين لدى البنوك بضمان ودائعهم لديها وفق أحكام هذا القانون وذلك تشجيعا لإلدخار
وتعزيزاً للثقة بالنتام المصرفي في المملكة وذلك من خالل تأمين وصول المودعين ال ودائعهم لدى أي بنك يتقرر
تصييتة وفقا للحدود المقررة في القانون والتي تهدأ في مجملها ال تعويض المودعين لغاية خمسين ألأ دينار أردني
وحث كبار المودعين عل فرض رقابتهم الذاتية واإلضافية عل البنوك جنبا ال 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 ألأ دينار للمودع الواحد في كل بنك عضو،
وتتمثل البنوك األعضاء في المؤسسة في جميع البنوك األردنية وفروع البنوك األجنبية العاملة بالمملكة ب ستثناء ما
يلي:
 فروع البنوك األردنية العاملة خارج المملكة.
 البنوك اإلسالمية المرخ ص لها بالعمل في المملكة إال إذا قرر أي منها اإلنضمام إل المؤسسة لضمان الودائع لديه.
 كما وتضمن المؤسسة الودائع بأي عملة أجنبية يقرر البنك المركزي إخضاعها ألحكام هذا القانون.
 تتكون مصادر المال للمؤسسة مما يلي:
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رسوم اإلشتراكات السنوية التي تدفعها البنوك إل المؤسسة.
عوائد إستثمارات أموال المؤسسة.
أي قروض تحصل عليها المؤسسة بمقتض أحكام القانون.
أي منح مالية تقدم لل مؤسسة بموافقة من مجل إدارة البنك المركزي وفي حال كانت هذه المنح مقدمة من جهات
غير أردنية يجب الحصول عل موافقة مجل الوزراء.

أسس إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية الهامة
 اإلطار العام إلعداد القوائم المالية
تم إعداد هذه القوائم المالية وفقا ً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.
 أسس القياس المستخدمة في إعداد القوائم المالية
تم إعداد القوائم المالية إستنادا إل طريقة التكلية التأريخية.
 العملة الوظيفية وعملة العرض
تم عرض القوائم المالية بالدينار األردني والذي يمثل العملة الوتييية للمنشأة.
 إستخدام التقديرات
 عند إعداد القوائم المالية تقوم اإلدارة ب جتهادات وتقديرات وإفتراضات تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية
ومبال الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريأ ،وإن النتائج اليعلية قد تختلأ عن هذه التقديرات.
 يتم اإلعتراأ بالتغيرات في التقديرات المحاسبية في اليترة التي تم فيها تغيير التقديرات والسنوات القادمة التي
تتأثر بذلك التغيير.
 إن األمثلة حول إستخدام التقديرات هي الديون المشكوك في تحصيلها والمعدومة ،األعمار اإلنتاجية للممتلكات
والمعدات القابلة لإلستهالك ،المخصصات ،وأية قضايا مقامة ضد المنشأة.
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 األدوات المالية
األداة المالية هي أي عقد ينتج عنه موجوداً 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 أخر من منشأة أخرى ،أو لتبادل الموجودات أوالمطلوبات 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 قيا الموجـودات المالية مبدئيا ً بالقيمة العادلة مضافـا ً إليهـا ،في حالة الموجودات المالية غير المقاسة
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،تكاليأ المعامـالت التي تنسب مباشرة إل إمتـالك الموجود المالي.
 بعد اإلعتراأ المبدئي ،يتم قيا جميع الموجودات المالية بالتكلية المطيأة أو القيمة العادلة عل أسا كل مما
يلي:
أ .نموذج أعمال المنشأة إلدارة الموجودات المالية؛ و
ب .خصائص التدفق النقدي التعاقدي للموجود المالي.
 يتم قيا الموجود المالي بالتكلية المطيأة إذ تحقق الشرطان التاليان:
أ .تم اإلحتيات بالموجود ضمن نموذج أعمال والذي يكون الهدأ منه اإلحتيات بالموجودات من أجل تحصيل
التدفقات النقدية التعاقدية.
ب .ينتج عن الشروط التعاقدية للموجود المالي في تواريخ محددة تدفقات نقدية تكون مجرد دفعات للمبل
األصلي واليائدة عل المبل األصلي القائم.
 يتم قيا جميع الموجودات المالية األخرى الحقا ً بالقيمة العادلة.
 يتم اإلعتراأ بالربح أو الخسارة من الموجود المالي المقا بالقيمة العادلة والذي ال يكون جزءاً من عالقة
تحوط من ضمن الربح أو الخسارة ما لم يعتبر الموجود المالي إستثمار في أداة حق ملكية وإختارت المنشأة
عرض أرباح وخسائر اإلستثمار ضمن الدخل الشامل اآلخر.
النقد والنقد المعادل
 تشمل النقدية الحساب الجاري لدى البنك المركزي األردني.
 النقد المعادل هـو إستثمارات قصيرة األجـل عالية السيولة الجاهـزة للتحويل إل مبال معلومة من النقد ،والتي
ال تكون معرضة لمخاطر هامة من تغير القيمة.
القروض الممنوحة
 يمنح قرض/تمويل اإلسكان ألي من األغراض التالية:







لبناء سكن داخل المملكة عل أرض يملكها بالكامل أو عل 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 ويستثن 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 اليقرة.

 يجب أن يسدد القرض وفوائده/التمويل في مدة ال تتجاوز الثالثين سنة من تاريخ منحه ،شريطة أن ال يتجاوز
عمر الموتأ عن سبعين سنة في نهاية هذه المدة.
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تدني قيمة الموجودات المالية
 يتم تقييم المـوجـودات المالية ،خارج إطار المـوجـودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
بالبحث عن مؤشرات إنخياض القيمة في كل تاريخ نهاية سنة.
 تخيـض القيمة التي يتهر بها الموجود في قائمة المركز المالي بقيمة خسائر التدني مباشرة لجميع الموجودات
المالية .ويتم اإلعتراأ بخسارة التدني من ضمن الخسائر.
 الممتلكات والمعدات
 يتم اإلعتراأ مبدئيا ً بالممتلكات والمعدات بالتكلية التي تمثل سعر الشراء مضافا ً إليه أي تكاليأ أخرى تم
تحميلها عل نقـل الممتلكات والمعدات إل الموقع وتحقيق الشروط الالزمة لها لتعمل بالطريقة التي ترغبها
اإلدارة.
ً
 بعد اإلعـتراأ المبـدئي ،يتـم تسجيل الممتلكـات والمعـدات في قائمة المركز المالي بالتكلية مطروحـا منهـا
اإلسـتهـالك المتراكم وأي خسائر تدني متراكمة في القيمة ،أما األراضي فال تستهلك.
 يتم اإلعتراأ باإلستهـالك في كل فـترة كمصروأ .ويتـم إحتساب اإلستهـالك عل أسـا القسط الثابت والذي
يتوقـع إستهالك المنافـع اإلقتصـادية المستقبلية المتوقعـة لهــذه الموجودات خـالل العمر اإلنتاجي لها ب ستخدام
النسب السنوية التالية:

نسبة اإلستهالك
%
3
15
25-10
15-10

اليئة
مبن
سيارات
أجهزة حاسوب واتصاالت
أثاث وديكورات

 تتـم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة في نهاية كل سنة ،وأي تغير في التقديرات يتم تأثيره في اليترات
الالحقة.
 يتم إجـراء اختبار لتدني القيمة التي تتهر بهــا الممتلكات والمعـدات في قائمة المركز المالي عند تهـور أي
أحـداث أو تغيرات في التروأ تتهر أن هذه القيمة غير قابلة لإلسترداد .وفي حال تهور أي مؤشر لتدني
القيمة ،يتم إحتساب خسائر تدني تبعا ً لسياسة تدني قيمة الموجودات.
 عند أي إستبعاد الحـق للممتلكات أو المعدات ف نه يتـم اإلعتراأ بقيمة المكاسب أو الخسـارة الناتجة ،التي تمثل
اليرق مـا بين صـافي عـوائد اإل ستبعاد والقيمة التي تتهر بهـا هـذه الممتلكـات أو المعـدات في قائمـة المـركز
المالـي ،ضمن الربح أو الخسارة.
 تدني قيمة الموجودات






في تاريخ كل قائمة مركز مالي ،تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة التي تتهر بها الموجودات في قائمة المركز
المالي ،لتحديد فيمـا إذا كان هناك أي مؤشرات تدل عل تدني قيمة هذه الموجودات.
في حالة تهور أي مـؤشرات تدني ،يتـم تقدير القيمة القابلة لإلسترداد للمـوجـودات لتحديد مدى خسارة التدني،
وهي القيمة التي تتجـاوز بهـا القيمة التي يتهر بهـا المـوجـود في قائمة المركز المالي قيمته القابلة لإلسترداد.
وتمثل القيمة القابلة لإلسترداد قيمة المـوجـود العادلة مطروحا ً منها تكاليأ البيـع أوقيمة المنيعة في المـوجـود
أيهما أكبر .القيمة العادلة للموجود هي القيمة التي من الممكن تبادل المـوجـود عندهـا ما بين أطـراأ عل علم
وراغبة بالتياوض عل أسـا تجاري .وقيمة المنيعة في المـوجـود هي القيمة الحالية للتدفقات النقدية
المستقبلية المتوقع تولدها من الموجود.
يتم اإلعتراأ بخسـارة التـدني مباشرة من ضمن الخسائر.
عند عك خسـارة تدني القيمة في فترة الحقة ،يتـم زيادة القيمة التي يتهر بهـا المـوجـود في قائمة المركز
المالي بالقيمة المعدّلة التقديرية للقيمـة القابلة لإلسـترداد بحيث ال تزيد قيمـة الزيادة نتيجـة عكـ خسـارة
التدني عن قيمـة التكليـة التأريخيـة المستهلكة في حالة عدم اإلعتراأ بالتدني في السنوات السابقة .ويتم
اإلعتراأ بعك خسارة التدني مباشرة من ضمن الربح.
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 اإلعتراف باإليرادات
تقا

اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المالي المستلـم أو المستحــق القبض.

تقديم الخدمات
 يتم اإلعتراأ باإليراد الناتج من عقد تقديم الخدمة بالرجوع إل نسبة إنجاز العملية في تاريخ قائمة المركز المالي.
 من الممكن قيا نتيجة العملية بطريقة موثوقة عند استيياء الشروط التالية:
 إمكانية قيا مبل اإليراد بصورة موثوقة.
 إحتمالية تدفق المنافع اإلقتصادية المرتبطة بالعملية إل المنشأة.
إيرادات الفوائد
يستحق إيراد اليائدة عل أسا
.1

الزمن وبالرجوع إل المبل األصلي القائم وسعر اليائدة اليعال المستخدم.

إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

قصيرة األجل

المجموع

طويلة االجل

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

المجموع

2015

2014

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

98.600.000

51.300.000

-

15.000.000

409.800.000

436.700.000 510.000.000

أذونات خزينة

4.891.450

-

-

-

-

-

-

-

4.891.450

سندات مؤسسات عامه

6.000.000

5.000.000

2.100.000

-

-

-

-

7.100.000

17.100.000 13.100.000

98.600.000

51.300.000

-

15.000.000

416.900.000

453.800.000 527.991.450

سندات خزينة

123.300.000 121.600.000 100.200.000

125.400.000 126.600.000 111.091.450

-

 يتراوح معدل أسعار اليائدة عل السندات بين  %50411و %806سنويا لعام ( 5112بؤين  %30115و  %806لعؤام
.)5114
 بل سعر اليائدة عل أذونات الخزينة  %50511لعام .5112
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ممتلكات ومعدات
أجهزة حاسوب
2015

أرض

مبنى

سيارات

واتصاالت

أثاث وديكورات

المجموع

دينـار أردني

دينـار أردني

دينـار أردني

دينـار أردني

دينـار أردني

دينـار أردني

الكلفــــة
الرصيد في بداية السنة

1.157.050

3.689.559

57.657

113.757

183.999

5.202.022

إضافات

-

-

-

6.827

-

6.827

إستبعادات

-

-

-

)(4.505

-

)(4.505

الرصيد في نهاية السنة

1.157.050

3.689.559

57.657

116.079

183.999

5.204.344

اإلستهالك المتراكم
الرصيد في بداية السنة

-

875.064

56.680

103.937

156.215

1.191.896

إستهالكات

-

110.687

975

4.804

17.654

134.120

إستبعادات

-

-

-

)(4.499

-

الرصيد في نهاية السنة

-

985.751

57.655

104.242

173.869

1.321.517

الصافي

1.157.050

2.703.808

2

11.837

10.130

3.882.827

)(4.499

2014
الكلفــــة
الرصيد في بداية السنة

1.157.050

3.689.559

57.657

112.989

183.482

5.200.737

إضافات

-

-

-

768

517

1.285

الرصيد في نهاية السنة

1.157.050

3.689.559

57.657

113.757

183.999

5.202.022

اإلستهالك المتراكم
الرصيد في بداية السنة

-

764.377

50.680

97.447

138.561

1.051.065

إستهالكات

-

110.687

6.000

6.490

17.654

140.831

الرصيد في نهاية السنة

-

875.064

56.680

103.937

156.215

1.191.896

الصافي

1.157.050

2.814.495

977

9.820

27.784

4.010.126
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أرصدة دائنة أخرى
2015
دينار أردني

.6

2014
دينار أردني

مصاريأ مستحقة الدفع

38.072

28.609

أمانات

2.412

2.412

تأمينات نقدية
الصافي

1.404
41.888

1.404
32.425

رأس المال
2015
دفعة من الحكومة
رسم تأسي
المجموع

غير مسترد (*)

(*) يتم أخذ مبل رسم تأسي

2014

دينار أردني

دينار أردني

1.000.000

1.000.000

2.300.000
3.300.000

2.300.000
3.300.000

غير مسترد بمبل  1110111دينار أردني من كل بنك مساهم في المؤسسة.

 .8اإلحتياطيات
وفقا ً لمتطلبات المواد  18و 11من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم  33لسنة  5111ف ن عل المؤسسة أن:
 تعمل عل تكوين احتياطيات لها ليبل حدها ما نسبته  %3من مجموع الودائع الخاضعة ألحكام هذا القانون ويجوز
لمجل الوزراء بناءاً عل تنسيب مجل إدارة المؤسسة أن يقرر زيادة الحد المقرر الحتياطيات المؤسسة وإذا لم
تصل احتياطيات المؤسسة خالل مدة عشر سنوات من تاريخ نياذ أحكام هذا القانون إل حدها المقرر أو إذا نقصت
إحتياطياتها عن هذا الحد بعد أن تكون قد بلغته أو إذا تقرر تصيية أحد البنوك قبل أن تصل إحتياطيات المؤسسة إل
حدها المذكور  ،يجوز للمجل زيادة رسم اإلشتراك السنوي للبنوك إل ما ال يتجاوز ضعأ الرسم السنوي للبنوك
المقرر في القانون.
 إذا تجاوزت إحتياطيات المؤسسة حدها المقرر في القانون ،للمجل أن يخيض رسم اإلشتراك السنوي أو يعيي البنوك
منه لسنة واحدة أو أكثر حسب مقتض الحال.
.0

رسوم اإلشتراك
تستوفي المؤسسة رسم إشتراك سنوي من البنوك بنسبة إثنان ونصأ باأللأ من مجموع الودائع الموجودة لدى البنوك
الخاضعة ألحكام هذا القانون ب ستثناء الودائع التالية:
 ودائع الحكومة.
 ودائع ما بين البنوك.
 التأمينات النقدية بحدود قيمة التسهيالت الممنوحة بضمانها.
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مصاريف إدارية
2014

2015

دينار أردني

دينار أردني
رواتب وأجور وملحقاتها

556.976

551.585

إستهالكات

134.120

140.831

كهرباء ومياه

74.861

56.855

تأمين صحي وعالجات طبية

48.146

45.786

مساهمة المؤسسة في الضمان اإلجتماعي

46.177

43.962

مساهمة المؤسسة في صندوق اإلدخار

35.243

33.270

إشتراكات

19.713

13.913

18.593

18.619

أمن وحماية
حملة إعالمية

18.370
14.833

16.961
19.530

أتعاب مهنية

14.800

13.983

نتافة

14.054

12.597

صيانة

12.883

9.712

محروقات

9.854

8.561

تدريب

8.954

18.611

تأمين

7.491

7.003

سير وتنقالت

5.784

5.980

رسوم ورخص حكومية

4.629

2.381

إتصاالت

3.633

3.778

مؤتمرات

3.584

-

ضيافة

2.947

3.173

إعالنات

2.501

2.488

قرطاسية ومطبوعات

2.034

3.847

متيرقة

686

1.703

المجموع

1.060.866

1.035.129

مكافآت مجل

اإلدارة

 .31إدارة المخاطر
أ .مخاطر رأس المال (حقوق الملكية)
يتم التحكم باإلحتياطيات واليائض المحتيت به لضمان إستمرارية األعمال وزيادة العــوائد من خــالل تحقيــق
التوازن األمثـل بين حقوق الملكية والديون.
ب .مخاطر سعر الصرف





هي المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغير في سعر
الصرأ األجنبي.
ً
تنشأ مخاطر سعر الصرأ نتيجة لتنييذ معامالت تجارية بالعمالت األجنبية مما ييرض نوعا من المخاطر نتيجة
لتقلبات أسعار صرأ هذه العمالت خالل السنة.
تتم إدارة هذه المخاطر عن طريق إجراءات خاصة بأسعار الصرأ األجنبي.
إن المنشأة غير معرضة لمخاطر سعر الصرأ.
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ج .مخاطر سعر الفائدة
 هي المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في سعر
اليائدة في السوق.
 تنشأ مخاطـر سعر اليائدة لألدوات المالية نتيجة للتغيرات بأسعار اليائدة السوقية الناتجة عن عمليات اإليداع في
البنوك.
 تتم إدارة المخاطر عـن طريق المحافتـة علـ الجمـع مـا بين أرصـدة أسـعار اليائـدة المتقلبـة والثابتـة خالل
السنـة الماليـة بطريقة مالئمة.
د .مخاطر السعر األخرى
 هي المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار
السوق (ب ستثناء تلك الناتجة عن مخاطر سعر اليائدة أو مخاطر سعر الصرأ) سواء تسبب في هذه التغيرات
عوامل خاصة باألداة المالية اليردية أو الجهة التي أصدرتها ،أو عوامل تؤثر عل 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 االئتمان
 هي المخاطر الناتجة عن الخسارة المالية من عدم قدرة طرأ أداة المالية من القيام بتنييذ إلتزاماته.
 يتم مراقبة معدالت اإلئتمان ب نتتام للجهات المدينة وحجم المعامالت مع هذه الجهات خالل السنة.
 يتم تقييم اإلئتمان بصورة مستمرة من ناحية األوضاع والتروأ االقتصادية للجهة المدينة.
 تمثل القيم التي تتهر بها الموجودات المالية في القوائـم المالية الحد األقص 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 عل سداد اإللتزامات المالية التي تمت تسويتها من خالل تسليم نقد أو موجود مالي آخر.
 تتم إدارة مخاطر السيولة عن طريق الرقابة عل التدفقات النقدية ومقارنتها مع تواريخ إستحقاق الموجودات
والمطلوبات المالية.
 يوضح الجدول التالي تواريخ إستحقاق الموجودات والمطلوبات المالية كما في  31كانون أول:
الوصف

سنة واحدة فاكثر

أقل من سنة
2015

2014

2015

2014

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

الموجودات المالية:
نقد لدى البنك المركزي األردني

710.662

413.211

-

-

فوائد سندات مستحقة وغير مقبوضة

7.014.600

7.280.974

-

-

أرصدة مدينة أخرى

1.885

865

-

-

تمويل وقروض إسكان موتيين

-

-

916.297

921.858

إستثمارات محتيت بها حت تاريخ اإلستحقاق

111.091.450

117.000.000

416.900.000

336.800.000

المجموع

118.818.597

124.695.050

417.816.297

337.721.858

المطلوبات المالية:
أرصدة دائنة أخرى

41.888

32.425

-

-

المجموع

41.888

32.425

-

-

 إن المنشأة غير خاضعة لمخاطر السيولة.
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 .33معايير وتفسيرات أصدرت ولم تصبح سارية المفعول بعد
لغاية تاريخ القوائم المالية ،تم إصدار المعايير والتيسيرات التالية من قبل مجل
سارية الميعول بعد:
رقم المعيار أو التفسير

معايير المحاسؤبة الدوليؤة والتؤي لؤم تصؤبح

البيــان
األدوات المالية

المعيار الدولي للتقارير المالية ( - )1جديد
معيار المحاسبة الدولي ( - )38،16تعديالت

توضيح الطريقة المقبولة لإلستهالك واإلطياء

معيار المحاسبة الدولي ( - )41،16تعديالت

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ( - )14جديد

الزراعة  -النباتات المثمرة
المحاسبة بطريقة حقوق الملكية في البيانات
المالية المنيصلة
المحاسبة عن إمتالك (إستحواذ) حصة في
عملية مشتركة
الحسابات المؤجلة التنتيمية – تنطبق عل
المنشآت التي تتبن المعايير الدولية ألول مرة

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ( - )12جديد
المعيار الدولي للتقارير المالية ( )11ومعيار
المحاسبة الدولي ()58
المعيار الدولي للتقارير المالية ( )11و( )15ومعيار
المحاسبة الدولي ()58

إيرادات العقود الموقعة مع العمالء
بيع أو المساهمة بالموجودات بين المستثمر
وشركته الزميلة أو مشروعه المشترك
شركات اإلستثمار :تطبيق إستثناء تجميع
البيانات المالية

معيار المحاسبة الدولي ( - )51تعديالت
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية (- )11
تعديالت

تاريخ النفاذ
 1كانون ثاني 5118
أو بعد
 1كانون ثاني 5116
أو بعد
 1كانون ثاني 5116
أو بعد
 1كانون ثاني 5116
أو بعد
 1كانون ثاني 5116
أو بعد
 1كانون ثاني 5116
أو بعد
 1كانون ثاني 5111
أو بعد
 1كانون ثاني 5116
أو بعد
 1كانون ثاني 5116
أو بعد

وباعتقؤؤاد اإلدارة ال يمكؤؤن أن يكؤؤون لتبنؤؤي هؤؤذه المعؤؤايير وتيسؤؤيراتها فؤؤي اليتؤؤرات الحاليؤؤة أو المسؤؤتقبلية أثؤؤر جؤؤوهري عل ؤ
القوائم المالية.
 .35إعادة التصنيف
تم إعادة تصنيأ أرصدة  5114لجعلها تتطابق مع التصنيأ المستخدم في
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