تقرير مدققي الحسابات المستقلين
الى مجلس ادارة مؤسسة ضمان الودائع
(شخصية اعتبارية ذات استقالل مالي واداري)
عمان – المملكة االردنية الهاشمية
تقرير حول القوائم المالية
لقد قمنا بتدقيق القوائم المالية المرفقة لمؤسسة ضمان الودائع (شخصية اعتبارية ذات استقالل مالي واداري) والتي تتكون
الملكية
التغيرات في حقوق
ّ
من قائمة المركز المالي كما في  13كانون األول 1034وكل من قائمة االيرادات والمصروفات و ّ
والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ ،وملخص للسياسات المحاسبية الهامة ،وايضاحات تفسيريـّة أخرى.
مسؤولية اإلدارة عن القوائم الماليـة
إن اإلدارة مسؤولـة عن إعداد قوائم مالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ،اضافة الى توفر نظام
رقابة داخلي تراه االدارة ضروريا لغرض إعداد وعرض قوائم مالية خالية من االخطاء الجوهرية ،سواء الناتجة عن احتيال
أو خطأ.
مسؤوليـة مدقق الحسابات

إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه القوائم المالية استناداً إلى تدقيقنا .لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق.
وتتطلب تلك المعايير اإللتزام بقواعد السلوك المهني وتخطيط واجراء التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت
القوائم المالية خالية من أخطاء جوهرية.
يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على ّبينات تدقيق ثبوتية للمبالغ واالفصاحات في القوائم المالية .تستند
اإلجراءات المختارة إلى تقدير مدقق الحسابات ،بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية ،سواء كانت
ناشئة عن احتيال أو عن خطأ .عند القيام بتقييم تلك المخاطر ،يأخذ مدقق الحسابات في االعتبار إجراءات الرقابة
الداخلية للمؤسسة المتعلقة باإلعداد والعرض العادل للقوائم المالية وذلك لغرض تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب
الظروف ،وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخليـّة في المؤسسة .يتضمن التدقيق كذلك تقييم مالءمة
السياسات المحاسبية المتبعة ،ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من اإلدارة ،وكذلك تقييم العرض اإلجمالي للقوائم
المالية.
نعتقد أن ّبينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا حول التدقيق.
الــــرأي
في رأينـا ،أن القوائم المالية تظهر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي لمؤسسة ضمان الودائع كما في
 13كانون األول 1034وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.
برايس وترهاوس كوبرز "األردن" ذ.م.م

أسامة معروف
إجازه رقم ()837
عمان  -المملكة األردنية الهاشمية
 31نيسان 1032
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مؤسسة ضمان الودائع
شخصية اعتبارية ذات استقالل مالي واداري
عمان  -المملكة األردنية الهاشمية
َ

بيـان أ

قائمة المركز المالي كما في  13كانون األول 4132

ايضـاحـات

الموجــودات
نقد لدى البنك المركزي األردني

1024

1023

دينار أردني

دينار أردني

231.433

فوائد سندات مستحقة وغير مقبوضة
2

استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
تمويل وقروض إسكان موظفين

..4.1.2.2

..4.6.4.4

241..11.111

1.2.324.311

4..11

4..11

243..4.

أرصدة مدينة أخرى
4

ممتلكات ومعدات ،بالصافي
مجموع الموجودات

2.131.346
266.213.2.4

126.234.13.

314413

حقوق الملكية

6

رأس المال

.22..44

2.322.6.4

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات

أرصدة دائنة أخرى

244.233

42.312

1.111.111

1.111.111

261.122.42.

121.4.4...1

مجموع حقوق الملكية

266.122.42.

126...4...1

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

266.213.2.4

126.234.13.

.

االحتياطيات

تعتبر االيضاحات المرفقة من رقم  3الى رقم  33جزءا من هذه القوائم المالية
2

مؤسسة ضمان الودائع
شخصية اعتبارية ذات استقالل مالي واداري
عمان  -المملكة األردنية الهاشمية
َ

بيـان ب

قائمة اإليرادات والمصروفات للسنة المنتهية في  13كانون األول 4132

إيضـاحـات
اإليـــرادات

رسوم اشتراك
فوائد سندات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

.

إيرادات تمويل إسكان موظفي المؤسسة
فوائد قروض الموظفين
مجمـوع اإليرادات

ينزل  :مصاريف إدارية

4132

1023

دينار أردني

دينار أردني

23.1.4.2.2

12...4..43

31.444

32.623

.1.443..21

61.124.424

62.436.662

42.121.424

42.243.261
1..22

2

صافي اإليرادات

3.114.342

تعتبر االيضاحات المرفقة من رقم  3الى رقم  33جزءا من هذه القوائم المالية
3

44.441.214
1..2.

243..41

مؤسسة ضمان الودائع
شخصية اعتبارية ذات استقالل مالي واداري
عمان -المملكة األردنية الهاشمية
َ

بيـان ج

قائمة التغيـرات فـي حقـوق الملكية للسنة المنتهية في  13كانون األول4132

4132
الرصيد كما في أول كانون الثاني 4132
صافي اإليرادات
الرصيد كما في  13كانون األول 4132

رأس المال

االحتياطيات

المجموع

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

1.111.111

121.4.4...1

126...4...1

-

62.436.662

62.436.662

1.111.111

261.122.42.

266.122.42.

4131
الرصيد كما في أول كانون الثاني 4131
صافي اإليرادات

الرصيد كما في  13كانون األول 4131

1.111.111

112.324.11.

11..224.11.

-

42.121.424

42.121.424

1.111.111

121.4.4...1

126...4...1

تعتبر االيضاحات المرفقة من رقم  3الى رقم  33جزءا من هذه القوائم المالية
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مؤسسة ضمان الودائع
شخصية اعتبارية ذات استقالل مالي واداري
عمان -المملكة األردنية الهاشمية
َ

بيـان د

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  13كانون األول 4132

األنشطة التشغيلية
صافي اإليرادات

تعديالت:

استهالكات

إيرادات سندات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

التغيرات في بنود الموجودات والمطلوبات التشغيلية :
ارصدة مدينه اخرى

أرصدة دائنة أخرى
صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
األنشطة اإلستثمارية

استحقاق استثمارات في سندات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
شراء استثمارات في سندات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
تمويل وقروض اسكان موظفين
فوائد مقبوضة

1024

1023

دينار أردني

دينار أردني

62.436.662

42.121.424

321..13

321.634

)(42.243.261

()44.441.214

4.

()3.

1.423

4.316

21.412.141

11.2.4.123

34...24.311

333.214.421

)(44..211.111

)(3.1.124.311

)(.4.316

()12.424

42.246..6.

42..24.162

)(3.4.4

()4.44.

)(21.443.441

()12.312.436

)(34.411

النقد وما في حكمه في بداية السنة

244.233

()344.3.4
42..4.6

النقد وما في حكمه في نهاية السنة

231.433

244.233

شراء ممتلكات ومعدات
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة اإلستثمارية
صافي النقص في النقد وما في حكمه

تعتبر االيضاحات المرفقة من رقم  3الى رقم  33جزءا من هذه القوائم المالية
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مؤسسة ضمان الودائع
شخصية اعتبارية ذات استقالل مالي واداري
عمان -المملكة األردنية الهاشمية
َ
إيضاحات حول القوائم المالية في  13كانون األول 4132
 -3معلومات عامة
تأسست مؤسسة ضمان الودائع (المؤسسة) بموجب القانون رقم  11لسنة  1000والمعمول به بتاريخ  38أيلول .1000
من أهم غايات المؤسسة العمل على حماية المودعين لدى البنوك بضمان ودائعهم لدى البنوك وفق أحكام القانون وذلك تشجيع ًا

لالدخار وتعزي اًز للثقة بالنظام المصرفي في المملكة وذلك من خالل تأمين وصول المودعين إلى ودائعهم لدى أي بنك يتقرر

تصفيته وفقاً للحدود المقررة في القانون والتي تهدف في مجملها إلى تعويض المودعين لغاية خمسين ألف دينار أردني وحث
كبار المودعين على فرض رقابتهم الذاتية واإلضافية على البنوك جنباً إلى جنب الرقابة الحثيثة والمستمرة التي يقدمها البنك
المركزي األردني.

تضمن المؤسسة فقط الودائع بالدينار األردني لدى البنوك األردنية وفروع البنوك األجنبية العاملة في المملكة بكامل قيمة الوديعة
إذا كانت خمسين ألف دينار أردني أو أقل ،وخمسين ألف دينار أردني إذا زادت قيمة الوديعة عن ذلك ،باستثناء الودائع لدى

فروع البنوك األردنية العاملة خارج المملكة والبنوك اإلسالمية المرخص لها بالعمل في المملكة إال إذا قرر أي من البنوك
اإلسالميةاالنضمام إلى المؤسسة.
بموجب القانون تكون المؤسسة هي المصفي ألي بنك يتقرر تصفيته وتعتبر الممثل القانوني الوحيد له.
 -4ملخص ألهم السياسات المحاسبية
فيما يلي اهم السياسات المحاسبية المتبعة من قبل المؤسسة في إعداد هذه القوائم المالية .يتم تطبيق هذه السياسات بشكل منتظم
على جميع السنوات المعروضة ،ما لم يذكر خالف ذلك.
 3-1أسس اإلعداد
تم إعداد القوائم المالية لمؤسسة ضمان الودائع وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.

تم إعداد القوائم المالية وفقا لمبدأ الكلفة التاريخية

إن الدينار األردني هو عملة عرض القوائم المالية والذي يمثل العملة الرئيسية للمؤسسة.
4-4

(أ)

التغيرات في السياسات المحاسبية واالفصاحات
المعايير التي تم تطبيقها من قبل المؤسسة ألول مرة والنافذة التطبيق في السنة المالية التي تبدأ في أو بعد أول

كانون الثاني  4132والتي لها تأثير جوهري على القوائم المالية:

تعديل معيار المحاسبة الدولي " ،11األدوات المالية :العرض" ،حول تقاص الموجودات المالية والمطلوبات المالية .هذا التعديل
يوضح أن حق التقاص يجب أن ال يكون مشروطا بحدث في المستقبل .كما يجب أن يكون التقاص قابل للتنفيذ من الناحية
6

القانونية لجميع األطراف في سياق األعمال االعتيادية ،وكذلك في حالة التقصير أو اإلعسار أو اإلفالس .ويأخذ التعديل بعين
األعتبار آليات التسوية .لم يكن للتعديل اي أثر على القوائم المالية للمؤسسة.
المعايير والتعديالت والتفسيرات األخرى والنافذة للسنة المالية التي تبدأ في أول كانون الثاني  1034ليس لها تأثير جوهري على

القوائم المالية للمؤسسة.

(ب) المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التي صدرت حديثا إال انها غير نافذة التطبيق في السنة المالية التي تبدأ في
أول كانون الثاني  4132ولم تقم المؤسسة بالتطبيق المبكر ألي منها وليس ألي منها تأثير مادي على القوائم

المالية للمؤسسة ،باستثناء المذكور تاليا:

معيار التقارير المالية الدولي رقم ( – 1األدوات المالية) ،يتناول تصنيف وقياس واالعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية.

صدرت النسخة الكاملة من المعيار في تموز  ،1034وهي تحل محل اإلرشادات الواردة في معيار المحاسبة الدولي رقم 11
التي تتعلق بتصنيف وقياس األدوات المالية .يحتفظ المعيار ولكن يبسط نموذج القياس المختلط ويضع ثالث فئات قياس أولية
للموجودات المالية :الكلفة المطفـأة ،القيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى والقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.
يعتمد أساس التصنيف على نموذج أعمال المنشأة وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية .تقاس االستثمارات
في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل مع خيار ال رجعة فيه منذ البداية الدراج التغيرات في القيمة

العادلة في بنود الدخل الشامل اآلخرى .ويوجد نموذج خسائر ائتمان جديد يحل محل نموذج خسائر االنخفاض في القيمة
المستعمل في معيار المحاسبة الدولي  .11لم تكن هناك تغييرات على تصنيف وقياس المطلوبات المالية باستثناء االعتراف ،في

بنود الدخل الشامل اآلخرى ،بالتغييرات في مخاطر االئتمان الخاصة بالمطلوبات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل .يخفف
المعيار متطلبات اختبار فاعلية التحوط .يتطلب المعيار وجود عالقة اقتصادية بين بند التحوط وأداة التحوط وان تكون نسبة
التحوط مماثلة للنسبة التي تستعملها االدارة بشكل فعلي الغراض ادارة المخاطر .ال يزال التوثيق المتزامن للتحوط مطلوبا ولكن

يختلف عن ما يتم اعداده حاليا بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  .11والمعيار نافذ المفعول للفترات التي تبدأ في أو بعد أول
كانون الثاني  .1037يسمح بالتطبيق المبكر ولم تقم المؤسسة بتقييم اثر تطبيق المعيار.
معيار التقارير المالية الدولي رقم " 32اإليراد من العقود مع العمالء" يتناول االعتراف باإليراد ويضع مبادئ لالفصاح عن
معلومات مفيدة لمستخدمي البيانات المالية حول طبيعة وكمية وتوقيت وعدم التيقن لإليراد والتدفقات النقدية الناشئة عن عقود
المنشأة مع العمالء .ويتم االعتراف باإليراد عندما يسيطر العميل على سلعة أو خدمة ،وبالتالي لديه القدرة على توجيه االستخدام
والحصول على فوائد من سلعة أو خدمة .يحل المعيار محل المعيار المحاسبي الدولي رقم " 37اإليراد" ومعيار المحاسبة الدولي
رقم " 33عقود االنشاء" والتفسيرات ذات الصلة .والمعيار نافذ المفعول للفترات التي تبدأ في أو بعد أول كانون الثاني 1038

ويسمح بالتطبيق المبكر .لم تقم المؤسسة بتقيم اثر تطبيق المعيار.

ال يوجد معايير أو تفسيرات أخرى غير نافذة التطبيق ولها تأثير جوهري على المؤسسة.
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النقد وما في حكمه

يتكون النقد وما في حكمه في المؤسسة من الحساب الجاري لدى البنك المركزي األردني.
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ممتلكات ومعدات

يتم تسجيل الممتلكات والمعدات بسعـر الكلفة التاريخيـة بعد تنزيل االستهالكات بإستثناء األراضي التي تظهر بالكلفة .تشمل
الكلفة التاريخية المصاريف المتعلقـة باقتنـاء هـذه الممتلكات والمعدات.
يتم تضمين التكاليف الالحقة في قيمة الموجودات أو احتسابها على أنها موجودات منفصلة بطريقة مناسبة ،عندما يكون هناك
احتمال تدفق فوائد اقتصادية مستقبلية للمؤسسة مصاحبة للموجودات ويكون من الممكن قياس كلفة تلك الموجودات بطريقة
موثوق بها .يتم شطب القيمة الدفترية للبند المستبدل .يتم تسجيل جميع مصاريف التصليحات والصيانة األخرى عند تكبدها في
قائمة االيرادات والمصروفات.
يتم احتساب االستهالك بطريقة القسط الثابت لتوزيع الكلفة على العمر االنتاجي للممتلكات والمعدات .األعمار اإلنتاجية الرئيسية
المستخدمة لهذا الغرض تكون وفق نسب االستهالك التالية:
نسبة االستهالك
٪
مبنى المؤسسة

3

سيارات

51

اجهزة حاسب آلي واتصاالت

51 - 51

اثاث وديكورات

51 - 51

يتم مراجعة القيمة المتبقية والعمر اإلنتاجي للموجودات وتعديلها إن لزم ،بتاريخ كل قوائم مالية.
عندما يقل المبلغ الممكن استرداده من أي من الممتلكات والمعدات عن صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمتها إلى القيمة
الممكن استردادها وتسجل قيمة التدني في قائمة االيرادات والمصروفات.
تحدد االرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعا د الممتلكات والمعدات باالستنـاد الى الفرق بين القيمة الدفترية وعائداتها ويتم تسجيلها
ّ
في قائمة االيرادات والمصروفات.

4-4

اإلعتراف بااليرادات

تمثل اإليرادات القيمة العادلة للمبلغ النقدي المستلم من االشتراكات السنوية وايرادات االستثمار في السندات و إيرادات قروض

وتمويل اإلسكان عند استحقاقها ضمن النشاط اإلعتيادي للمؤسسة .تقوم المؤسسة باإلعتراف بااليرادات عندما يمكن قياسها
بشكل موثوق به يكون من المرجح تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للمؤسسة.
يتم االعتراف بإيرادات الفوائد عند تحققها.
6-4

االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

هي موجودات مالية لها دفعات ثابتة او محددة القيمة واألجل ولدى المؤسسة النية والقدرة لالحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق.

8

يتم تسجيل الموجودات المالية عند الشراء بالكلفة (القيمة العادلة) مضافا اليها مصاريف االقتناء ،وتطفأ العالوة /الخصم باستخدام
طريقة الفائدة الفعالة ،قيدا على او لحساب الفائدة ،وتنزل اية مخصصات ناتجة عن التدني في قيمة االستثمارات وتؤدي الى عدم
امكانية استرداد االصل او جزء منه .ويتم تسجيل اي تدني في قيمتها في قائمة االيرادات والمصروفات.
 -1إدارة المخاطـر الماليـة
3-1

عوامل المخاطر المالية

تتعرض المؤسسة لمخاطر مالية مختلفة نتيجة لنشاطاتها ،وتتضمن هذه المخاطر التقلبـات في السوق (مخاطر أسعار الفائدة
للقيمة العادلة ومعدالت الفوائد) ومخاطر االئتمان .يركز برنامج ادارة المخاطر اإلجمالية للمؤسسة علـى تخفيض التأثير السلبي
المحتمل علـى النتائج الماليـة للمؤسسة الى الحد االدنى.
أ.

مخاطـر السـوق

-

مخاطـر تحويـل العمـالت
جميع تعامالت المؤسسة بالدينار االردني لذلك فهي غير معرضة لمخاطر تحويل العمالت.

-

مخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية والقيمة العادلة.
ان المخاطر التي تواجه المؤسسة بخصوص أسعار الفائدة هي ناشئة من االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ
االستحقاق .االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ذات الفائدة الثابتة تعرض المؤسسة لمخاطر أسعار
الفائدة للقيمة العادلة.

ب.

مخاطر السيولة
تعرف مخاطر السيولة بأنها مخاطر تعرض المؤسسة الى صعوبات في الوفاء بالتزاماتها المرتبطة باألوراق
المالية.
إن المؤسسة غير خاضعة لمخاطر السيولة.

ج.

مخاطر اإلئتمان
ال يوجد لدى المؤسسة تركيزات هامة للمخاطر االئتمانية .تنحصر الموجودات المالية التي تخضع لمخاطر
االئتمان في النقد وما في حكمه واالستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق وتمويل وقروض اسكان

موظفين .إن أرصدة المؤسسة فقط مع البنك المركزي االردني واالستثمارات تتمثل في سندات واذونات صادرة عن
الحكومة األردنية أو عن مؤسسات عامة ومضمونة من قبل الحكومة لذلك فانها غير معرضة لمخاطر االئتمان.
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 4-1فئات األدوات المالية

الموجودات حسب قائمة المركز المالي
استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق
القروض والذمم المدينة والنقد

1034
────────
دينـــار

1031
────────
دينـــار

421.700.000

174.312.300

تمويل وقروض اسكان موظفين

113.727

741.811

فوائد سندات مستحقة وغير مقبوضة

8.170.184

8.176.171

نقد لدى البنك المركزي األردني

431.133
────────
461.436.041
════════

412.433
────────
111.826.232
════════

المطلوبات حسب قائمة المركز المالي
مطلوبات مالية بالكلفة المطفأة

11.412

أرصدة دائنة أخرى

11

11.314

 -2استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

المجمـــوع

االستحقـاق
1023

1026

1027

1028

1029

1024

1023

سندات خزينة

دينـار أردنـي

دينـار أردنـي

دينـار أردنـي

دينـار أردنـي

دينـار أردنـي

دينـار أردنـي

دينـار أردنـي

333.111.111

311.411.111

.1..11.111

41.311.111

2..611.111

216..11.111

141..11.111

اذونات خزينة

-

-

-

-

-

-

3..24.311

6.111.111

6.111.111

1.111.111

4.311.111

-

3..311.111

4..411.111

33..111.111

316.411.111

.6..11.111

44.411.111

2..611.111

241..11.111

1.2.324.311

سندات مؤسسات عامة
المجموع

إن الفائدة على جميع السندات ثابتة.
يتراوح معدل أسعار الفائدة على السندات بين  ٪1.881و ٪7.6سنوياً (%4.146 :1031و .)%7.6
ان جميع هذه السندات واالذونات لم تتجاوز تاريخ استحقاقاتها وال يوجد أي مخاطر تدني في قيمتها.

557

 -4ممتلكات ومعدات

4132

أرض
مبنى

المؤسسة
دينار أردني

أجهزة
مبنى المؤسسة

سيارات

حاسب آلي

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

واتصاالت

أثاث

وديكورات
دينار أردني

المجموع
دينار أردني

الكـلفــة
أول كانون الثاني 1034
إضافات
 13كانون األول 4132

3.328.020

1.671.221

28.628

331.171

371.471

2.100.818

-

-

-

867

238

3.172

3.34..141

1.6.2.442

4..64.

331..4.

3.1.222

4.414.144

االستهالك المتراكم
أول كانون الثاني 1034

-

864.188

20.670

18.448

317.263

3.023.062

االستهالك للسنة

-

330.678

6.000

6.410

38.624

340.713

 13كانون األول 4132

-

..4.162

46.6.1

311.21.

346.434

3.323..26

صافي القيمة الدفترية كما
في  13كانون األول 4132

3.34..141

2..

4..32.224

55
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2..41

4....2

2.131.346

4131
الكـلفــة
أول كانون الثاني 4131
إضافات
 13كانون األول4131

أرض
مبنى

المؤسسة

أجهزة
مبنى المؤسسة

سيارات

حاسب آلي
واتصاالت

أثاث
وديكورات

المجموع

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

3.328.020

1.678.162

28.628

331.421

371.187

2.317.201

-

3.214

-

210

304

1.117

3.34..141

1.6.2.442

4..64.

334.2.2

3.1.2.4

4.411..1.

االستهالك المتراكم
أول كانون الثاني 4131

-

621.837

44.670

13.121

310.701

130.421

االستهالك للسنة

-

330.621

6.000

6.312

38.827

340.631

-

.62.1..

41.6.1

2..22.

31..463

3.143.164

 13كانون األول 4131

صافي القيمة الدفترية كما
في  13كانون األول 4131

3.34..141

6.2..

4.244.3.4

53
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34.424

22.243

2.322.6.4

 -6رأس المال
يتكون رأس المال مما يلي:
-

مبلغ مليون دينار تم دفعه من الحكومة األردنية.

-

رسم تأسيس غير مسترد بمبلغ  300.000دينار أردني من كل من البنوك المساهمة في المؤسسة .بلغت رسوم التأسيس
 1.100.000دينار كما في  13كانون األول  1034و .1031

 -.اإلحتياطيات
-

يتم تكوين اإلحتياطيات وفقاً لمتطلبات المادتين  37و 31من قانون المؤسسة واللتان تتطلبان من المؤسسة أن تعمل على
تكوين احتياطيات ليبلغ حدها ما نسبته  ٪1من مجموع الودائع الخاضعة ألحكام قانون المؤسسة واذا لم تصل

احتياطيات المؤسسة خالل مدة عشر سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون إلى حدها المقرر او تقرر تصفية
بنك ،يجوز لمجلس إدارة المؤسسة زيادة رسم اإلشتراك السنوي للبنوك إلى ما ال يتجاوز ضعف الرسم السنوي ،ولكن
إذا تجاوزت احتياطات المؤسسة حدها المقرر لمجلس إدارة المؤسسة أن يخفض رسم اإلشتراك السنوي أو يعفى

البنوك منه لسنة واحدة أو أكثر حسب مقتضى الحال.
-

تتألف العناصر المكونة لهذه اإلحتياطيات من ٍ
كل من رسوم اإلشتراك السنوية التي يتم تحصيلها من البنوك وعوائد
اإلستثمارات وأية عوائد أخرى بعد تنزيل كافة المصاريف.

 -.رسوم االشتراك
 يمثل هذا البند قيمة رسوم اشتراك البنوك التي تدفع إلى المؤسسة بنسبة اثنين ونصف باأللف من مجموع الودائع لديهاالخاضعة ألحكام القانون كما في  13كانون األول  ،1031وال تعتبر الودائع التالية من ضمن الودائع الخاضعة:
أ-

ودائع الحكومة.

ب-

الودائع ما بين البنوك.

ج-

التأمينات النقدية بحدود قيمة التسهيالت الممنوحة بضمانها.

د-

أرصدة حسابات الجاري مدين التي يكون رصيدها دائن.

 بلغ مجموع الودائع الخاضعة ألحكام القانون كما في  13كانون األول 1031مبلغ  36.414.136.033دينار أردني مقابل( 31.107.168.121دينار أردني كما في  13كانون األول .)1031
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 -2مصاريف إدارية

رواتب وأجور

5151
دينــار

5153
دينــار

234..62

126.46.

مساهمة المؤسسة في الضمان االجتماعي

21.264

مساهمة المؤسسة في صندوق ادخار الموظفين

34..6.4

....21

11.4.1

13..31

استهالكات

321..13

321.634

حملة إعالمية واعالنات

41.223

36.344

أمن وحماية

36.263

32.212

صندوق تعويض نهاية الخدمة
تدريب ومؤتمرات

3..633

مصاريف طبية

43.3.6

كهرباء ومياه

46..44

سفر وتنقالت

4.2.1

21.3..

41.114
24.646
41.1.6
33.141

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

3..632

3..232

اشتراكات

34.223

34.221

نظافة

34.42.

33.2.2

قرطاسية

1.42.

3.46.

بريد وهاتف وانترنت

1....

2.1..

أتعاب مهنية

..4.1

2.111

بدل عمل إضافي

1.211

1.3.6

ضيافة

1.3.1

1.146

لوازم مستهلكة

4..

212

أخرى

3..42

3..4.

3.141.342

243..41

صيانة

2..34

تأمين

..111

محروقات

..464

رسوم مباني

4.1.3

لجنة النشاط االجتماعي

1.611

بدل إجازات

-

13
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....1
6.62.
2..46
4.132
4.214

414

 -31جهات ذات عالقة
تعتبر األطراف كجهات ذات عالقة عندما يكون لها القدرة على التحكم بالطرف اآلخر أو ممارسة تأثير فعال عليه في اتخاذ الق اررات

المالية والتشغيلية.

تعتبر حكومة المملكة األردنية الهاشمية والمؤسسات العامة كجهات ذات عالقة للمؤسسة.
قامت المؤسسة بمعامالت مع البنك المركزي األردني ضمن النشاط االعتيادي للمؤسسة وباستخدام أسعار تجارية.
تمت المعامالت التالية مع جهات ذات عالقة كما يلي:
ّ

فوائد سندات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
استحقاق استثمارات في سندات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
شراء استثمارات في سندات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

5151
دينــار

5153
دينــار

11.423.460

12.220.112

327.812.300

333.412.110

)(117.400.000

)(380.112.300

بلغت األرصدة في نهاية السنة والناتجة عن المعامالت مع الجهات ذات العالقة كما يلي:

نقد لدى البنك المركزي األردني
فوائد سندات مستحقة وغير مقبوضة
استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

5151
دينــار

5153
دينــار

431.133

412.433

8.170.184

8.176.171

421.700.000

174.312.300

463.414.372

113.106.811

بلغت منافع االدارة العليا  384.172دينار للسنة المنتهية في  13كانون االول  1034مقابل  361.602دينار للسنة المنتهية في 13
كانون االول .1031
 -33التزامات تعاقدية
بلغت قيمة االلتزامات التعاقدية لشراء استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق خالل عام ،1032ما مقداره  1.300.000دينار كما في 13
كانون األول  11.000.000 :1031( 1034دينار).
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