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  تقریر المدقق المستقل
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) مؤسسة ذات شخصیة معنویة واستقالل مالي وإداري(المرفقة لصندوق التنمیة والتشغیل  لمجمعةا لقد دققنا القوائم المالیة
وقائمة  المجمعة وقائمة اإلیرادات والمصروفات ٢٠١٣كانون األول  ٣١كما في  المجمعة والمكونة من قائمة المركز المالي

ً للسیاسات المحاسبیة  ةالمجمع وقائمة التدفقات النقدیةالمجمعة  الملكیةالتغیر في حقوق  للسنة المنتھیة بذلك التاریخ وملخصا
 .الھامة والمعلومات التوضیحیة األخرى

 

  المجمعة مسؤولیة اإلدارة عن القوائم المالیة
  

ً  المجمعة إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعدالة عرض ھذه القوائم المالیة ، وعن للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیةوفقا
  .سواءً كانت بسبب الغش أو الخطأ، خالیة من األخطاء الجوھریة مجمعة الرقابة الداخلیة التي تراھا ضروریة إلعداد قوائم مالیة

  

  مسؤولیة المدقق
  

ً إلى تدقیقنا لھا المجمعة إن مسؤولیتنا ھي إبداء رأي في ھذه القوائم المالیة ً للمعاییر الدول. استنادا . یة للتدقیقلقد قمنا بالتدقیق وفقا
إن ھذه المعاییر تتطلب التزامنا بمتطلبات قواعد السلوك المھني وأن نخطط وننفذ التدقیق بغرض التوصل إلى تأكید معقول حول 

  .خالیة من األخطاء الجوھریة المجمعة ما إذا كانت القوائم المالیة
 لمبالغ واالفصاحات الواردة في القوائم المالیةإن عملیة التدقیق تتضمن القیام بإجراءات للحصول على أدلة تدقیق حول ا

 المجمعة تعتمد تلك اإلجراءات على حكم المدقق بما في ذلك تقدیر مخاطر وجود أخطاء جوھریة في القوائم المالیة. المجمعة
تعلقة بإعداد وعدالة عند تقدیر تلك المخاطر یأخذ المدقق بعین االعتبار الرقابة الداخلیة الم. سواءً كانت بسبب الغش أو الخطأ

للمنشأة وذلك لتصمیم إجراءات التدقیق المالئمة في ظل الظروف القائمة ولیس لغرض إبداء رأي  المجمعة عرض القوائم المالیة
ً لمدى مالءمة السیاسات المحاسبیة المستخدمة ومدى معقولیة  في مدى فعالیة الرقابة الداخلیة للمنشأة، كما یشمل التدقیق تقییما

ً لعرض القوائم المالیةالت ً عاما   . المجمعة قدیرات المحاسبیة التي قامت بھا اإلدارة وكذلك تقییما
ً نعتمد علیھ عند إبداء رأینا   .في اعتقادنا إن أدلة التدقیق التي حصلنا علیھا كافیة ومالئمة لتكون أساسا

  

  الــرأي
  

مؤسسة (لصندوق التنمیة والتشغیل  المجمع نواحي المادیة المركز الماليتظھر بعدالة من كافة ال المجمعة برأینا إن القوائم المالیة
للسنة  المجمعة وأداءه المالي وتدفقاتھ النقدیة ٢٠١٣كانون األول  ٣١كما في ) ذات شخصیة معنویة واستقالل مالي وإداري

 ً   .للمعاییرالمنتھیة بذلك التاریخ وفقا
  

  طالل أبوغزالھ وشركاه الدولیة
  
  
 
  
  

  رالقاد عبدلي ععزیز 
  )٨٦٧م ـــازة رقــإج(

  

ان في  َ   ٢٠١٤آیار  ١٨عم
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١ 

  ٢٠١٣كانون األول  ٣١كما في  المجمعة قائمة المركز المالي
  

٢٠١٣٢٠١٢إیضاحات

دینار أردنيدینار أردنيالموجودات المتداولة

٣٢٫٩٧٦٫٢٠٠٣٫٨٠٩٫٨١٨نقد ونقد معادل

٤٥٫٣٦٥٫٦٧٩٤٫٥١٢٫٩٦١صافي عوائد وأقساط قروض ممنوحة مستحقة  وغیر مسددة 

٢٫٠٤٥٫٧١٥١٫٩٠٥٫٥١١عوائد فترة سماح قروض المرابحات 

٥٢١٫١٨٦٫٤٠٤١٤٫٨٥٣٫٣٦٦صافي ذمم قروض المرابحات -  الجزء المتداول

٦٤١٦٫٦٤٨١٩٩٫٠٧٤أرصدة مدینة أخرى 

٣١٫٩٩٠٫٦٤٦٢٥٫٢٨٠٫٧٣٠مجموع الموجودات المتداولة

الموجودات غیر المتداولة

٥٤٠٫٣٤٨٫٩٠٩٣٩٫٠٧٢٫٧٨٦صافي ذمم قروض المرابحات

٧٢٠٤٫٥١٠٢٤٠٫٨٧١ممتلكات ومعدات

٤٠٫٥٥٣٫٤١٩٣٩٫٣١٣٫٦٥٧مجموع الموجودات غیر المتداولة
٧٢٫٥٤٤٫٠٦٥٦٤٫٥٩٤٫٣٨٧مجموع الموجودات
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٢ 

  ٢٠١٣كانون األول  ٣١كما في  المجمعة قائمة المركز المالي
  

٢٠١٣٢٠١٢إیضاحاتالمطلوبات وحقوق الملكیة

دینار أردنيدینار أردنيالمطلوبات المتداولة

٨٤٣٢٫٩٣٦٣٣٦٫٩٥٩ذمم وأرصدة دائنة أخرى

٩٣٦٩٫٢٤٣٧٨٢٫٢٢٦قروض دائنة -  الجزء المتداول

١٠٥٧٫٠٩٨٦١٫٠٧٥دخل منحة مؤجلة

٨٥٩٫٢٧٧١٫١٨٠٫٢٦٠مجموع المطلوبات المتداولة

المطلوبات غیر المتداولة

١١٣٧٨٫٠٥٥٣٧٨٫٠٥٥جاري دائرة الشؤون الفلسطینیة

٩١٧٫٦٠٨٫٢٦٧١٢٫٥٨٨٫٤٩٢قروض دائنة -  الجزء غیر المتداول

١٧٫٩٨٦٫٣٢٢١٢٫٩٦٦٫٥٤٧مجموع المطلوبات غیر المتداولة

١٨٫٨٤٥٫٥٩٩١٤٫١٤٦٫٨٠٧مجموع المطلوبات 

حقوق الملكیة

١٢٣٦٫١٤٠٫٥٢٧٣٦٫١٤٠٫٥٢٧مساھمات ومنح

١٧٫٥٥٧٫٩٣٩١٤٫٣٠٧٫٠٥٣فائض محتفظ بھ

٥٣٫٦٩٨٫٤٦٦٥٠٫٤٤٧٫٥٨٠مجموع حقوق الملكیة
٧٢٫٥٤٤٫٠٦٥٦٤٫٥٩٤٫٣٨٧مجموع المطلوبات وحقوق الملكیة
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٣ 

  ٢٠١٣كانون األول  ٣١للسنة المنتھیة في المجمعة یرادات والمصروفات قائمة اإل
  

٢٠١٣٢٠١٢إیضاحات

دینار أردنيدینار أردنياإلیرادات

٤٫٥٩٩٫٢٣٩٤٫٥١٨٫٩٢٦عوائد وأرباح التمویل لقروض األفراد

٥٧٠٫٨٢٤٥١٢٫٥٢٤إیراد فترة السماح

٢٦٠٫٦١٧٢٨٫٠٢٦عوائد وأرباح التمویل للقروض الجماعیة والمؤسسات الوسیطة

٢٣٫٩٨٣٣٠٫٧٧٧عوائد وفوائد قروض إسكان الموظفین

١٥٩٫٣٣١٧٦٫٤٣٦إیراد فوائد البنوك

٤٢٫٥٥١٢٥٫٦٧١إیراد طلبات قروض المرابحات

١٩٫٥١٨٧٤٫٢٠٢إیرادات أخرى 

٥٫٦٧٦٫٠٦٣٥٫٢٦٦٫٥٦٢مجموع اإلیرادات

المصروفات

١٣١٫٨٦٧٫٢٨٤١٫٩١٥٫٥٥٩مصاریف إداریة 

٢٦١٫٥٤٥٢٫١٦٤٫٥١٤عوائد وأقساط قروض ممنوحة مستحقة مشكوك في تحصیلھا

٢٩٦٫٣٤٨١١١٫٣٩٧تكالیف التمویل

٢٫٤٢٥٫١٧٧٤٫١٩١٫٤٧٠مجموع المصروفات
٣٫٢٥٠٫٨٨٦١٫٠٧٥٫٠٩٢الفائض
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٤ 

 ٢٠١٣األول  كانون ٣١للسنة المنتھیة كما في  المجمعة الملكیةقائمة التغیر في حقوق 
  

اإلجماليفائض محتفظ بھمساھمات ومنح 

دینار أردنيدینار أردنيدینار أردني

٣٥٫١٤٠٫٥٢٧١٣٫٢٣١٫٩٦١٤٨٫٣٧٢٫٤٨٨رصید ١ كانون الثاني ٢٠١٢

١٫٠٠٠٫٠٠٠                      -١٫٠٠٠٫٠٠٠مساھمات ومنح

١٫٠٧٥٫٠٩٢١٫٠٧٥٫٠٩٢                     -الفائض

٣٦٫١٤٠٫٥٢٧١٤٫٣٠٧٫٠٥٣٥٠٫٤٤٧٫٥٨٠رصید ٣١ كانون األول ٢٠١٢

٣٫٢٥٠٫٨٨٦٣٫٢٥٠٫٨٨٦                     -الفائض 
٣٦٫١٤٠٫٥٢٧١٧٫٥٥٧٫٩٣٩٥٣٫٦٩٨٫٤٦٦رصید ٣١ كانون األول ٢٠١٣
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٥ 

  ٢٠١٣كانون األول  ٣١للسنة المنتھیة في  المجمعة قائمة التدفقات النقدیة
  

٢٠١٣٢٠١٢

دینار أردنيدینار أردنيالتدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

٣٫٢٥٠٫٨٨٦١٫٠٧٥٫٠٩٢الفائض

تعدیالت لـ :

٧٢٫٦٤١٩٣٫١٩١إستھالكات

٢٦١٫٥٤٥٢٫١٦٤٫٥١٥عوائد وأقساط قروض ممنوحة مستحقة مشكوك في تحصیلھا

التغیر في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة :

(٢٫٦٢٠٫١٢٤)(١٫١١٤٫٢٦٣)صافي عوائد وأقساط قروض ممنوحة مستحقة  وغیر مسددة 

(٨٤٫٢٦١)(١٤٠٫٢٠٤)عوائد فترة سماح قروض المرابحات 

(٤٫٠٢٤٫٩٠٤)(٧٫٦٠٩٫١٦١)صافي ذمم قروض المرابحات 

(٨٣٫١٧٨)(٢١٧٫٥٧٤)أرصدة مدینة أخرى

٩٥٫٩٧٧٢٦٫٠٨٥ذمم وأرصدة دائنة أخرى

(٢٨٢٫٤٧٩)                      -ذمة صندوق مكافأة نھایة الخدمة

(٣٫٧٣٦٫٠٦٣)(٥٫٤٠٠٫١٥٣)صافي النقد من األنشطة التشغیلیة

التدفقات النقدیة من األنشطة اإلستثماریة

(١٩٫٩٩٧)(٣٦٫٢٨٠)شراء ممتلكات ومعدات

٥٣٫٨٢٨                      -المتحصل من بیع ممتلكات ومعدات

٣٣٫٨٣١ (٣٦٫٢٨٠)صافي النقد من األنشطة اإلستثماریة

التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة

(٧٫٣٠٨)                      -جاري دائرة الشؤون الفلسطینیة

٤٫٦٠٦٫٧٩٢٤٫٦٩٠٫٩٤٦قروض دائنة

(٩٦٣)(٣٫٩٧٧)دخل منحة مؤجلة

١٫٠٠٠٫٠٠٠                      -مساھمات ومنح

٤٫٦٠٢٫٨١٥٥٫٦٨٢٫٦٧٥صافي النقد من األنشطة التمویلیة

١٫٩٨٠٫٤٤٣(٨٣٣٫٦١٨)صافي التغیر في النقد والنقد المعادل

٣٫٨٠٩٫٨١٨١٫٨٢٩٫٣٧٥النقد والنقد المعادل في بدایة السنة
٢٫٩٧٦٫٢٠٠٣٫٨٠٩٫٨١٨النقد والنقد المعادل في نھایة السنة
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٦ 

  المجمعة إیضاحات حول القوائم المالیة
 

 الوضع القانوني والنشاط .١
  

  كمؤسسة تنمویة متخصصة تتمتع باستقالل مالي  ١٩٨٩تشرین الثاني  ١٨تأسس صندوق التنمیة والتشغیل بتاریخ
الصادر عن مجلس الوزراء، حیث یتم تمویلھ من خزینة حكومة المملكة ) ١٣٩٠(بموجب القرار رقم  وإداري وذلك

 .عدات والھبات المحلیة والدولیةاألردنیة الھاشمیة ومن المسا
  من ً تحت إدارة بنك اإلنماء  ١٩٩٢أیلول  ١٥ولغایة  ١٩٩٠كانون األول  ١بدأ الصندوق مزاولة نشاطھ إعتبارا

 .الصناعي وبنفس الصفھ
  بالجریدة الرسمیة العدد  ١٩٩٢لسنة  ٣٣صدر قانون صندوق التنمیة والتشغیل رقم  ١٩٩٢أیلول  ١٦بتاریخ

ً من نفاذ ھذا القانون أصبح الصندوق الخلف القانوني والواقعي لصندوق التنمیة والتشغیل المؤسس ، واعتب٣٨٥٣ ارا
بموجب اإلتفاقیة المعقودة بین حكومة المملكة األردنیة الھاشمیة وبنك اإلنماء الصناعي وآلت إلیھ جمیع حقوقھ 

 .ھوأموالھ المنقولة وغیر المنقولة وجمیع اإللتزامات المترتبة علی
  یھدف الصندوق إلى مكافحة البطالة والفقر عن طریق تمكین األفراد واألسر والجماعات الفقیرة أو المتدنیة أو

 .العاطلة عن العمـل من ممارسة العمل واإلنتاج
  ستفادة من القروض للتسھیل على المواطنین في اإل محافظات المملكة جمیع ونوافذ في عوفرقام الصندوق بإنشاء

 .مھا الصندوقالتي یقد
  تشمل القوائـم المالیة المجمعة القوائـم المالیة لصنـدوق التنمیة والتشغیل والقوائـم المالیة لمشـروع برنامـج تعـزیز

ومشروع برنامج دائرة الشؤون الفلسطینیة ) المشاریع اإلنتاجیة الریادیة(اإلنتاجیـة اإلقتصـادیة واالجتماعیة 
 .ومشروع دعم التمویل الدقیق

  
  أسس إعداد القوائم المالیة والسیاسات المحاسبیة الھامة .٢

  

 اإلطار العام إلعداد القوائم المالیة 
  

ً للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة   . تم إعداد ھذه القوائم المالیة وفقا
 
 أسس القیاس المستخدمة في إعداد القوائم المالیة 

  

ً إلى  طریقة التكلفة التاریخیة باستثناء بعض البنود التي تم قیاسھا باسـتخدام طرق تم إعداد القوائم المالیة إستنادا
  .أخرى غیر طریقة التكلفة التاریخیة

  

  وعملة العرض  الوظیفیةالعملة 
 

  .تم عرض القوائم المالیة بالدینار األردني والذي یمثل العملة الوظیفیة للمنشأة
 

  إستخدام التقدیرات  
  

 الیة تقوم اإلدارة بإجتھادات وتقدیرات وإفتراضات تؤثر في تطبیق السیاسات المحاسبیة عند إعداد القوائم الم
  .ومبالغ الموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصاریف، وإن النتائج الفعلیة قد تختلف عن ھذه التقدیرات 

 قدیرات والسنوات القادمة التي یتم اإلعتراف بالتغیرات في التقدیرات المحاسبیة في الفترة التي تم فیھا تغییر الت
  .تتأثر بذلك التغییر

  إن األمثلة حول إستخدام التقدیرات ھي الدیون المشكوك في تحصیلھا والمعدومة، األعمار اإلنتاجیة للممتلكات
 .مقامة ضد المنشأة ایاقض ةوأیالمخصصات،  والمعدات القابلة لإلستھالك،

  

 األدوات المالیة  
  

  .عقد ینتج عنھ موجود مالي لمنشأة والتزام مالي أو أداة ملكیة لمنشأة أخرىاألداة المالیة ھي أي 
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 الموجودات المالیة  
  

 الموجود المالي ھو أي موجود یكون عبارة عن: 
 نقد، أو .أ 
 أدوات حقوق ملكیة في منشأة أخرى، أو .ب 
مطلوبات المالیة حق تعاقدي إلستالم نقد أو موجود مالي أخر من منشأة أخرى، أو لتبادل الموجودات أوال .ج 

 مع منشأة أخرى بموجب شروط من المتوقع أن تكون إیجابیة للمنشأة، أو
 .عقد من الممكن أو ستتم تسویتھ في أدوات حقوق الملكیة الخاصة بالمنشأة .د 
 إلیھـا ً ً بالقیمة العادلة مضافـا في حالة الموجودات المالیة غیر المقاسة ، یتـم قیاس الموجـودات المالیة مبدئیا

تكالیف المعامـالت التي تنسب مباشرة إلى امتـالك الموجود ، القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةب
 .المالي

 یتم قیاس جمیع الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة أو القیمة العادلة على أساس كل ، بعد اإلعتراف المبدئي
 :مما یلي

  یة؛ ونموذج أعمال المنشأة إلدارة الموجودات المال .أ 
  .خصائص التدفق النقدي التعاقدي للموجود المالي .ب 
 یتم قیاس الموجود المالي بالتكلفة المطفأة إذ تحقق الشرطان التالیان:  

تم اإلحتفاظ بالموجود ضمن نموذج أعمال والذي یكون الھدف منھ اإلحتفاظ بالموجودات من أجل  .أ 
  .عاقدیةتتحصیل التدفقات النقدیة ال

اقدیة للموجود المالي في تواریخ محددة تدفقات نقدیة تكون مجرد دفعات للمبلغ ینتج عن الشروط التع .ب 
 .األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم

 بالقیمة العادلة ً   .یتم قیاس جمیع الموجودات المالیة األخرى الحقا
  من عالقة یتم اإلعتراف بالربح أو الخسارة من الموجود المالي المقاس بالقیمة العادلة والذي ً ال یكون جزءا

تحوط من ضمن الربح أو الخسارة ما لم یعتبر الموجود المالي إستثمار في أداة حق ملكیة واختارت المنشأة 
  .عرض أرباح وخسائر اإلستثمار ضمن الدخل الشامل االخر

  
  النقد والنقد المعادل

  

 لدى البنوك لطلبتحت ا تشمل النقدیة النقد في الصندوق والحسابات الجاریة والودائع. 
 النقد المعادل ھـو إستثمارات قصیرة األجـل عالیة السیولة الجاھـزة للتحویل إلى مبالغ معلومة من النقد ،

  .والتي ال تكون معرضة لمخاطر ھامة من تغیر القیمة
 

  القروض الممنوحة
  

  جھیزات والتدریب تكالیف األصول والمعدات والتو أقساط الطالب الجامعیة لتمویل القروضیتم تقدیم
 .المؤھلة بموجب معاییر التأھیل التي یقررھا مجلس اإلدارة عوالمساعدات الفنیة الخاصة بریع المشاری

  یتم منح القروض بشروط میسرة لألفراد من الفئات المستھدفة لتمویل المشاریع اإلنتاجیة المجدیة والمبنیة
 .تقدم ھذه القروض بطریقة المرابحة اإلسالمیة على أسس تجاریة سلیمة والمولدة لفرص عمل جدیدة حیث

 یتم منح القروض بدون فوائد لتمویل النفقات المتكررة للمشاریع المؤھلة التي تتوالھا الجمعیات الخیریة. 
 ال یجوز ألي موظف في الصندوق أن یكون طرف في أیة عملیة إقراض. 
 ر على عدم قابلیتھا للتحصیلیتم أخذ مخصص للقروض المشكوك في تحصیلھا عندما یتوفر مؤش. 
  حتساب مخصص القروض المشكوك في تحصیلھا وذلك على إالصندوق سیاسة البنك المركزي في یستخدم

 :النحو التالي
 

 إستحقاق األقساط باألیام
 

 النسبة
٥٩-٠ - 

١٥  ٨٩- ٦٠% 
٢٥ ١١٩- ٩٠% 

٥٠ ١٧٩-١٢٠% 
٧٥ ٢٦٩-١٨٠% 
  %١٠٠   وأكثر ٢٧٠
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  لمعمول بھ الصندوق مــن األمـوال العامة وتحصل بمقتضى قانون تحصیل األمـوال األمیریة اتعتبر أمـوال
وبالتالي ال  ویمارس مجلس االدارة لھذا الغرض صالحیات الحاكم االداري ولجنة تحصیل األموال األمیریة

 .ھذه األموال یمكن شطب
   لقروض % ٧.٥والقروض الجمــاعیة و لقروض األفـراد الجدیدة) ثابتة% (٦.٥تبلغ نسبة المرابحـة

البرامج التمویلیة ئدة لجمیع ، تغییر نسبة الفا٢٠١١أیلول  ١٥بتاریخ  وتملقرض الطالـب، % ٥.٥التطویر و
 ).ثابتة% (٥لتصبح  التي یقدمھا الصندوق

  

  تدني قیمة الموجودات المالیة
  

  ح أو الخسارة، لقیمة العادلة من خالل الربخارج إطار الموجودات المالیة با المالیة،یتم تقییم الموجودات
 .نخفاض القیمة في كل تاریخ نھایة سنةإبالبحث عن مؤشرات 

  تمثل قیمة التدني الفرق ما بین القیمة التي یظھر  اإلطفاء،بالنسبة للموجودات المالیة التي یتم تسجیلھا بتكلفة
ستخدام سعر إمخصومھ ب المستقبلیة،ات النقدیة قبھا الموجود في قائمة المركز المالي والقیمة الحالیة للتدف

وتخفـض القیمة التي یظھر بھا الموجود في قائمة المركز المالي بقیمة خسائر التدني . الفائدة الفعلي األصلي
 .مباشرة لجمیع الموجودات المالیة

  

 المطلوبات المالیة  
  

 المطلوب المالي ھو أي مطلوب یكون عبارة عن:  
خر إلى منشأة أخرى، أو لتبادل الموجودات أوالمطلوبات المالیة م نقد أو موجود مالي آلیإلتزام تعاقدي لتس -أ 

 مع منشأة أخرى بموجب شروط من المتوقع أن تكون غیر إیجابیة للمنشأة، أو
  .عقد من الممكن أو ستتم تسویتھ في أدوات حقوق الملكیة الخاصة بالمنشأة - ب 
 بالمطلوبات المالی ً ً إلیھا تكالیف المعامالت التي تحمل مباشرة یتم اإلعتراف مبدئیا ة بالقیمة العادلة مضافـا

باستثناء المطلوبات المالیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو  المطلوبات،على إمتالك أو إصدار ھذه 
ً بالقیمة العادلة والتي تقاسالخسارة   .مبدئیا

 ستخدام طریقة یع المطلوبات المالیة حسب التكلفة المطفأة بابعد اإلعتراف المبدئي، تقوم المنشأة بقیاس جم
ستثناء المطلوبات مالیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الربـح أو الخسارة والتي تقاس إب الفعالة،الفائدة 

 .بالقیمة العادلة وبعض المطلوبات المالیة األخرى المحددة والتي ال تقاس حسب التكلفة المطفأة
 تراف بالمطلوبات المالیة ضمن ھذه الفئة بالقیمة العادلة، ویتم اإلعتراف بالمكاسب أو الخسائر یتم اإلع

 .الناتجة عن التغیرات في القیمة العادلة ضمن الربح أو الخسارة
 

  الذمم التجاریة الدائنة والمستحقات
 

خدمات التي تم إستالمھا أو التزود بھا الذمم التجاریة الدائنة والمستحقات ھي إلتزامات للدفع مقابل البضائع أو ال
ً بشأنھا مع المورد أم ال  .سـواء تم تقدیم فواتیر أو تم اإلتفاق رسمیا

  

 الممتلكات والمعدات  
  

  إلیھ أي تكالیف أخرى تم ً ً بالممتلكات والمعدات بالتكلفة التي تمثل سعر الشراء مضافا یتم اإلعتراف مبدئیا
معدات إلى الموقع وتحقیق الشروط الالزمة لھا لتعمل بالطریقة التي ترغبھا تحمیلھا على نقـل الممتلكات وال

 . اإلدارة
  منھـا  المبـدئي،بعد اإلعـتراف ً یتـم تسجیل الممتلكـات والمعـدات في قائمة المركز المالي بالتكلفة مطروحـا

  .اإلسـتھـالك المتراكم وأي خسائر تدني متراكمة في القیمة
 حتساب اإلستھالك على أساس القسط الثابت والذي إویتم . تھالك في كل فترة كمصروفسیتم اإلعتراف باإل

ستخدام النسب إخالل العمر اإلنتاجي لھا بیتوقع إستھالك المنافع االقتصادیة المستقبلیة المتوقعة لھذه الموجودات 
  :السنویة التالیة

  

 الفئة
 

 نسبة اإلستھالك
 %١٥ أجھزة تدفئة وتبرید

 %١٥  التأجھزة وآ
 %٢٠ أجھزة وبرامج حاسوب

 %١٥ دیكور وتركیبات
 %١٥ أثاث

  %١٥   سیارات
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 تتـم مراجعة األعمار اإلنتاجیة المقدرة في نھایة كل سنة، وأي تغیر في التقدیرات یتم تأثیره في الفترات الالحقة. 
  قائمة المركز المالي عند ظھور أي أحداث  ختبار لتدني القیمة التي تظھر بھا الممتلكات والمعدات فيإیتم إجراء

یتم ، ظھور أي مؤشر لتدني القیمةفي حال . ستردادتظھر أن ھذه القیمة غیر قابلة لإلأو تغیرات في الظروف 
ً لسیاسة تدني قیمة الموجوداتإ   .حتساب خسائر تدني تبعا
  تمثل مكاسب أو الخسارة الناتجة، التي ستبعاد الحق للممتلكات أو المعدات فإنھ یتم اإلعتراف بقیمة الإعند أي

ستبعاد والقیمة التي تظھر بھا ھذه الممتلكات أو المعدات في قائمة المركز المالي، الفرق ما بین صافي عوائد اإل
 .ضمن الربح أو الخسارة

  

 تدني قیمة الموجودات 
  

  تقوم اإلدارة بمراجعة القیمة التي تظھر بھا الموجودات في قائمة المركز  مالي،في تاریخ كل قائمة مركز
 .لتحدید فیمـا إذا كان ھناك أي مؤشرات تدل على تدني قیمة ھذه الموجودات المالي،

  التدني،سترداد للمـوجـودات لتحدید مدى خسارة یتـم تقدیر القیمة القابلة لإل ي،تدنفي حالة ظھور أي مـؤشرات 
. ستردادالمركز المالي قیمتھ القابلة لإل یمة التي تتجـاوز بھـا القیمة التي یظھر بھـا المـوجـود في قائمةوھي الق

ً منھا تكالیف البیـع أوقیمة المنفعة في المـوجـود وتمثل القیمة القابلة لإل سترداد قیمة المـوجـود العادلة مطروحا
التي من الممكن تبادل المـوجـود عندھـا ما بین أطـراف على علم القیمة العادلة للموجود ھي القیمة . أیھما أكبر

وقیمة المنفعة في المـوجـود ھي القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة . وراغبة بالتفاوض على أسـاس تجاري
 .المتوقع تولدھا من الموجود

 یتم اإلعتراف بخسـارة التـدني مباشرة من ضمن الخسائر . 
 یتـم زیادة القیمة التي یظھر بھـا المـوجـود في قائمة المركز  الحقة،ـارة تدني القیمة في فترة عند عكس خس

سـترداد بحیث ال تزید قیمـة الزیادة نتیجـة عكـس خسـارة التدني لة التقدیریة للقیمـة القابلة لإلالمالي بالقیمة المعدّ 
ویتم اإلعتراف . اإلعتراف بالتدني في السنوات السابقةعن قیمـة التكلفـة التاریخیـة المستھلكة في حالة عدم 

 .بعكس خسارة التدني مباشرة من ضمن الربح
  

 المنح المساھمات و 
  

المساھمات  في قائمة المركز المالي، وتكون تلك حقوق المملكة األردنیة الھاشمیة المنح ضمنالمساھمات ویتم قید 
ة لسن ٣٣لمستھدفة بموجب قانون صندوق التنمیة والتشغیل رقم وتأھیل الفئات االمنح بھدف اإلقراض وتدریب و

  :التي تشیر إلى أن موارد الصندوق تتكون مما یلي )٦(مادة رقم  ١٩٩٢
  

 .مساھمة الخزینة والمؤسسات الرسمیة العامة -أ 
صدر أي المساعدات والھبات والوصایا المحلیة والعربیة والدولیة على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كان م - ب 

 .أردني منھا غیر
 .أموال الصندوق المنقولة وغیر المنقولة یعر -ج 
  .أي موارد أخرى یوافق علیھا مجلس الوزراء بتنسیب من المجلس - د 

  

 اإلعتراف باإلیرادات 
  

 .تقاس اإلیرادات بالقیمة العادلة للمقابل المالي المستلـم أو المستحــق القبض
 

  إیرادات الفوائد
  

 على أساس الزمن وبالرجوع إلى المبلغ األصلي القائم وسعر الفائدة الفعال المستخدم یستحق إیراد الفائدة.  
 یتم توزیع أرباح القروض الممنوحة على عمر القرض الكامل. 
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  تقدیم الخدمات

  

  یتم اإلعتراف باإلیراد الناتج من عقد تقدیم الخدمة بالرجوع إلى نسبة إنجاز العملیة في تاریخ قائمة المركز
 .اليالم

 ستیفاء الشروط التالیةإتیجة العملیة بطریقة موثوقة عند من الممكن قیاس ن: 
 إمكانیة قیاس مبلغ اإلیراد بصورة موثوقة. 
 قتصادیة المرتبطة بالعملیة إلى المنشأةإحتمالیة تدفق المنافع اإل.  
 اليإمكانیة قیاس مرحلة إنجاز العملیة بشكل یمكن الوثوق بھ بتاریخ قائمة المركز الم. 
 إمكانیة قیاس التكالیف التي تكبدت أو سیتم تكبدھا في العملیة بصورة موثوقة. 

 

  فانھ یتـم اإلعتراف باإلیرادات الناتجة من تقدیـم الخدمات فقط  السابقة،عندمـا ال تستوفى المعاییر أو الشـروط
 .بالحد الذي یمكن من إسترداد المصاریف المعترف بھا

  

 العمالت األجنبیة 
  

 العمالت األجنبیة(تحـول التعامـالت التي تتـم بعمالت أخـرى غیر العملة الوظیفیة  المالیة،إعـداد القـوائـم  عند (
وفي تاریخ كل قائمة مركز مالي یتم تحویل البنود . بحسب أسـعار الصرف السائدة في تاریخ حدوث التعامالت
أما ). سعر اإلغالق(أسعار الصرف بتاریخ القائمة  النقدیة المسجلة بعمالت أجنبیة إلى العملة الوظیفیة حسب

البنود غیر النقدیة المقاسة حسب التكلفة التاریخیة بعمـالت أجنبیة فیتـم تحویلھــا باستخدام أسعار الصرف 
یتم تحویل البنـود غیر النقدیة المقاسـة بالقیمة العادلة بعمـالت أجنبیة . السائده في تاریخ حدوث التعامالت

 .ـدام أسـعار الصرف السائدة في التاریخ الذي تم فیھ تحدید القیمة العادلةباستخ
  یتم اإلعتراف بفروقات أسـعار الصرف الناتجة من تسویة البنود النقدیة أو تحویل بنود نقدیة كانت قد استخدمت

م مالیة سابقة أسعار صرف تختلف عن تلك التي استخدمت عند اإلعتراف المبدئي بھا خالل الفترة أو في قوائ
  .من ضمن الربح أو الخسارة في الفترة التي ظھرت خاللھا

  

  نقد ونقد معادل .٣
  

٢٠١٣٢٠١٢
دینار أردنيدینار أردني

٢٫٨٣٩٫١٦٠٣٫٧٩٧٫٣٧١ودائع تحت الطلب لدى البنوك ( * ) 
١٣٧٫٠٤٠١٢٫٤٤٧حسابات جاریة لدى البنوك

٢٫٩٧٦٫٢٠٠٣٫٨٠٩٫٨١٨المجموع

  
  

  .%٥- ٢.٥شھر وبلغت نسبة الفائدة علیھا إن الودائع مربوطة لمدة (*) 
  

  وأقساط قروض ممنوحة مستحقة صافي عوائد .٤
  

٢٠١٢المجموععوائد قروض مستحقةأقساط قروض مستحقة
دینار أردنيدینار أردنيدینار أردنيدینار أردني

١٠٫٤٢٤٫٨٠٧٢٫٤٦٧٫١٨٧١٢٫٨٩١٫٩٩٤١١٫٩٠٤٫٧٦٠قروض األفراد
٤٢٥٫٩٤٤٤٨٫٦٥٠٤٧٤٫٥٩٤٤٥١٫٦٢٩قروض معاد جدولتھا
٢٩١٫٠٠٨١٧٫٣٢٠٣٠٨٫٣٢٨٢٥٧٫٧٦١قروض تحت التسویة

١٧١٫٨٦٥٦٣٫١٢٣٢٣٤٫٩٨٨٢٠٧٫٦٧٣قروض جماعیة ومؤسسات وسیطة
١٦٥٫٩٩٠٢١٫٣٨٨١٨٧٫٣٧٨١٦٤٫٢٩٥قروض الجمعیات الخیریة
٣٩٫٠٧٤٣٫٥٠٠٤٢٫٥٧٤٢٠٫٦٠٤قروض إسكان الموظفین

(٧٨٫١٩٦)(١٠٩٫٦٢٤)                      -(١٠٩٫٦٢٤)تسدیدات معلقة
مخصص عوائد وأقسـاط قروض مستحقة 

(٨٫٤١٥٫٥٦٥)(٨٫٦٦٤٫٥٥٣)(٢٫٠٨٨٫١٩٠)(٦٫٥٧٦٫٣٦٣)مشكـوك في تحصیلھا (* )
٤٫٨٣٢٫٧٠١٥٣٢٫٩٧٨٥٫٣٦٥٫٦٧٩٤٫٥١٢٫٩٦١الصافي

٢٠١٣

  



 

١١ 

  
  :نحو التاليوأقساط قروض مستحقة مشكوك في تحصیلھا خالل السنة كانت على ال عوائدإن الحركة على مخصص   *) (
  

٢٠١٣٢٠١٢
دینار أردنيدینار أردني

٨٫٤١٥٫٥٦٥٦٫٢٥١٫٠٥٠الرصید في بدایة السنة 
٢٦١٫٥٤٥٢٫١٦٤٫٥١٥المكون خالل السنة

                      -(١٢٫٥٥٧)إستبعادات خالل السنة
٨٫٦٦٤٫٥٥٣٨٫٤١٥٫٥٦٥الرصید في نھایة السنة

  
  

  

  صافي ذمم قروض المرابحات .٥
  

٢٠١٣٢٠١٢
دینار أردنيدینار أردني

٦٧٫١٢١٫٦٤٥٦٢٫٨٥٦٫٤٠٠قروض األفراد
٤١٦٫٠٩١٧٨١٫٦٠٥قروض أفراد معاد جدولتھا

٨٣٩٫٢٩٦٤٢٤٫٩٢٦قروض األفراد تحت التسویة
٦٨٫٣٧٧٫٠٣٢٦٤٫٠٦٢٫٩٣١مجموع قروض األفراد

٦٫١٣٩٫٦٣٩٣٫٣٤٣٫٦١١قروض مؤسسات وسیطة
٢٫٩٧٦٫٩٩١٢٫٧٥٠٫٥٤٩قروض إسكان الموظفین

١٫١٩١٫٦٠٥٥٨٦٫٨٥٥قروض الجمعیات الخیریة
(١٦٫٨١٧٫٧٩٤)(١٧٫١٤٩٫٩٥٤)ینزل: عوائد مرابحة مؤجلة ( * ) 

٦١٫٥٣٥٫٣١٣٥٣٫٩٢٦٫١٥٢المجموع ویقسم إلى:
٢١٫١٨٦٫٤٠٤١٤٫٨٥٣٫٣٦٦الجزء المتداول

٤٠٫٣٤٨٫٩٠٩٣٩٫٠٧٢٫٧٨٦الجزء غیر المتداول
  

  
یمثل رصید عوائد المرابحة المؤجلة مجموع أرباح التمویل الخاصة بالقروض الممنوحة على أسـاس طریقة  (*)

ستحقاق إت القروض، وتستحق الدفع بتواریخ المرابحة اإلسالمیة والتي تحققت على المقترضین حال توقیعھم إلتفاقیا
  .أقساط تلك القروض خالل الفترة الالحقة

  
  أرصدة مدینة أخرى .٦

  

٢٠١٣٢٠١٢
دینار أردنيدینار أردني

٢٣٠٫٢١٤٣٧٫٣٥٥أمانات رواتب كفالء
٩٥٫٢٥٥٩٠٫٦٦٩ذمم مقترضین -  تأمین حیاة

٣١٫٥٤٩١٧٫٣٠٢ذمم أخرى
٢٦٫٨٠٦٢٦٫٠٢٠ذمم مقترضین -  أتعاب قضایا

١٥٫٣٧١١٣٫٨٤٦ذمم موظفین
١١٫٢٦٣٧٫٦٩٢مصاریف مدفوعة مقدما

٥٫٨٩٠٥٫٨٩٠تأمینات على حساب بیع بالمزاد العلني
٣٠٠٣٠٠تأمینات مستردة

٤١٦٫٦٤٨١٩٩٫٠٧٤المجموع
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  ممتلكات ومعدات .٧
  

أجھزة أجھزة
المجموع سیارات أثاث دیكور وتركیبات وبرامج حاسوب أجھزة وآالت تدفئة وتبرید
دینار أردني دینار أردني دینار أردني دینار أردني دینار أردني دینار أردني دینار أردني

١٫١٧٣٫٨٥٤ ٢٨٦٫٨٣٦ ١٢٠٫٧٧٧ ١٠٩٫١٩٧ ٤٩٨٫٧٠٦ ١٢٢٫٩٦٥ ٣٥٫٣٧٣ الرصید في بدایة السنة
٣٦٫٢٨٠ إضافات             ٢٫٩٤٥           ١٢٫٠٠٠           ١٠٫١٢٥             ٦٫٤٠٥             ٤٫٨٠٥                    -

١٫٢١٠٫١٣٤ ٢٨٦٫٨٣٦ ١٢٥٫٥٨٢ ١١٥٫٦٠٢ ٥٠٨٫٨٣١ ١٣٤٫٩٦٥ ٣٨٫٣١٨ الرصید في نھایة السنة

٩٣٢٫٩٨٣ ٢٥٥٫٧٤٢ ١٠٨٫٤٠٨ ٨٧٫٥٠١ ٣٦٨٫٧٥٨ ٨٣٫١٦٠ ٢٩٫٤١٤ الرصید في بدایة السنة
٧٢٫٦٤١ ١٠٫٧٨٥ ٩٫٢٩١ ١٥٫٠٦٨ ٣١٫٠٣٧ ٤٫٣٦٢ ٢٫٠٩٨ إضافات

١٫٠٠٥٫٦٢٤ ٢٦٦٫٥٢٧ ١١٧٫٦٩٩ ١٠٢٫٥٦٩ ٣٩٩٫٧٩٥ ٨٧٫٥٢٢ ٣١٫٥١٢ الرصید في نھایة السنة
٢٠٤٫٥١٠ ٢٠٫٣٠٩ ٧٫٨٨٣ ١٣٫٠٣٣ ١٠٩٫٠٣٦ ٤٧٫٤٤٣ ٦٫٨٠٦ الصافي

١٫٢٠٧٫٦٨٥ ٢٨٦٫٨٣٦ ١١٥٫٤٣٩ ١٠٦٫٩٩٧ ٥٤٢٫٢٧٩ ١٢١٫١٦١ ٣٤٫٩٧٣ الرصید في بدایة السنة
١٩٫٩٩٧ -                    ٥٫٣٣٨ ٢٫٢٠٠ ١٠٫٢٥٥ ١٫٨٠٤ ٤٠٠ إضافات

(٥٣٫٨٢٨) -                    -                    -                    (٥٣٫٨٢٨) -                    
١٫١٧٣٫٨٥٤ ٢٨٦٫٨٣٦ ١٢٠٫٧٧٧ ١٠٩٫١٩٧ ٤٩٨٫٧٠٦ ١٢٢٫٩٦٥ ٣٥٫٣٧٣ الرصید في نھایة السنة

٨٣٩٫٧٩٢ ٢٤٣٫٤٦٠ ٩٥٫١٥٠ ٧٠٫٣٦٩ ٣٢٧٫٤٩٥ ٧٦٫٣٩٥ ٢٦٫٩٢٣ الرصید في بدایة السنة
٩٣٫١٩١ ١٢٫٢٨٢ ١٣٫٢٥٨ ١٧٫١٣٢ ٤١٫٢٦٣ ٦٫٧٦٥ ٢٫٤٩١ إضافات

٩٣٢٫٩٨٣ ٢٥٥٫٧٤٢ ١٠٨٫٤٠٨ ٨٧٫٥٠١ ٣٦٨٫٧٥٨ ٨٣٫١٦٠ ٢٩٫٤١٤ الرصید في نھایة السنة
٢٤٠٫٨٧١ ٣١٫٠٩٤ ١٢٫٣٦٩ ٢١٫٦٩٦ ١٢٩٫٩٤٨ ٣٩٫٨٠٥ ٥٫٩٥٩ الصافي

٢٠١٣

٢٠١٢

الكلفــــة

اإلستھالك المتراكم

الكلفــــة

اإلستھالك المتراكم
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  ذمم وأرصدة دائنة أخرى .٨

  

٢٠١٣٢٠١٢
دینار أردنيدینار أردني

٢٦٠٫٢٦٩٢٠٤٫٣٨٧أمانات ( * ) 
٩٤٫٨٦٤٩١٫٩٩٢ذمم دائنة

٧٦٫٥٦٢٤٠٫٢٨٣مصاریف مستحقة
١٫٢٤١٢٩٧ذمم موظفین

٤٣٢٫٩٣٦٣٣٦٫٩٥٩المجموع
  

  

  :یتألف بند أمانات مما یلي  *) (
  

٢٠١٣٢٠١٢
دینار أردنيدینار أردني

٢١٠٫٦٥٦١٨٠٫٦١٣أمانات قروض مسددة بالكامل
٢٥٫٨١٧٢٫٧٧٤أمانات مختلفة

١٤٫٣٣٤١٥٫٥٦١أمانات محامي تحصیالت القروض
٩٫٤٦٢٥٫٤٣٩أمانات رواتب محولة بالخطأ

٢٦٠٫٢٦٩٢٠٤٫٣٨٧المجموع
  

  

  قروض .٩
  

٢٠١٢
المجموعالمجموعالجزء غیر المتداولالجزء المتداول

دینار أردنيدینار أردنيدینار أردنيدینار أردني
     ١٠٫٦٥٠٫٠٠٠١٠٫٦٥٠٫٠٠٠٥٫٣١٤٫٥٠٠                   -الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي (*)

٦٫٧١٦٫٦٠٠٦٫٧١٦٫٦٠٠٦٫٦٩٧٫٦٨٠                   -البنك اإلسالمي للتنمیة - جدة (**)
٣٦٩٫٢٤٣٢٤١٫٦٦٧٦١٠٫٩١٠١٫٠٥٨٫٥٣٨المؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي - متقاعدین (***)

٣٠٠٫٠٠٠                          -                    -                   -صندوق التشغیل والتدریب والتعلیم المھني والتقني (****)
٣٦٩٫٢٤٣١٧٫٦٠٨٫٢٦٧١٧٫٩٧٧٫٥١٠١٣٫٣٧٠٫٧١٨المجموع

٢٠١٣

  

، حیث %٣دوالر أمریكي وبفائدة سنویة مقدارھا  ٠٠٠,٠٠٠,٣٠قرض بمبلغ لامنح  ٢٠١٢آب  ١٦تم بتاریخ   *) (
ً نصف سنوي وتكون األقساط  ل القرض على أربع دفعات وعلى أن یتم سداده على خمسة عشر قسطا ّ یمو

دوالر أمریكي، یستحق القسط األول بعد مضي فترة سماح مدتھا  ٠٠٠,٠٠٠,٢منھا متساویة ومتعاقبة قیمة كل 
  .ات تبدأ من تاریخ طلب أول سحب من حصیلة القرضثالث سنو

دینار أردني وذلك الستخدام  ٧.٠٨٠.٠٠٠یمثل ھـذا الرصید صافي القرض الممنوح من أصل القرض والبالـغ   ) **(
القرض إلعادة اقراضھ للفئات المستھدفة من المشروع، على أن یتم السداد بموجب ثالثون دفعة نصف سنویة 

ً بأن القرض ). ٢٠٠٩أیار  ٥الموافق (سنوات من تاریخ االتفاقیة  ١٠لھا بعد مرور متتالیة یستحق أو علما
  .الممنوح للصندوق یمثل قرض حسن

یستخدم ھذا القرض في إعادة إقراضھ للمتقاعدین الذین یتقاضون رواتبھم من المؤسسة العامة للضمان   ) **(*
قرارات المقدمة من المقترضین أو الكفالء وذلك حسـب اإلجتماعي، وقد منح ھذا القرض بضمان التعھدات واإل

  .سیاسة الصندوق في اإلقراض
یتم سداد القرض على عشرة أقساط نصف سنویة وبضمان خطاب یقدمھ مجلس إدارة صندوق التنمیة والتشغیل،   *) ***(

  .وذلك بھدف استخدامھ في عملیات التشغیل
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  دخل منحة مؤجلة .١٠

  

  .ك اإلسالمي كمساعدة فنیة لمشروع دعم التمویل الدقیقالغ المخصصة من قبل البنیمثل ھذا البند قیمة المب
  

  جاري دائرة الشؤون الفلسطینیة .١١
  

  بموجب االتفاق الموقع بین صندوق التنمیة والتشغیل ودائرة الشؤون الفلسطینیة یقوم الصندوق بإنشاء نافذة إقراضیة
یات اإلقراض لسكان المخیمات، وذلك بما یتوافق مع شروط إلدارة األموال المخصصة من الدائرة لغایات عمل

 .ومعاییر اإلقراض المعتمدة لدى الصندوق
  وذلك لتغطیة كلفة موظفي % ٢یتم احتساب عائد على رصید المبالغ المحولة من الدائرة للصندوق بما نسبتھ ،ً سنویا

  .الدائرة العاملین على تنفیذ البرنامج بالتعاون مع موظفي الصندوق
  

  مساھمات ومنح .١٢
  

٢٠١٣٢٠١٢
دینار أردنيدینار أردني

١٤٫١٢٥٫٠٠٠١٤٫١٢٥٫٠٠٠مساھمة الخزینة
١٣٫٠٠٠٫٠٠٠١٣٫٠٠٠٫٠٠٠منح وزارة التخطیط والتعاون الدولي 

٧٫٠٠٠٫٠٠٠٧٫٠٠٠٫٠٠٠منحة فرق فوائد قروض بنك اإلعمار األلماني -  سنة ١٩٩١
٢٫٠١٥٫٥٢٧٢٫٠١٥٫٥٢٧دعم المجموعة االقتصادیة األوروبیة -  سنة ١٩٩٢

٣٦٫١٤٠٫٥٢٧٣٦٫١٤٠٫٥٢٧المجموع
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  مصاریف إداریة .١٣

  

٢٠١٣٢٠١٢
دینار أردنيدینار أردني

١٫٠٨٦٫١٣٤١٫١٢١٫٨٢٦رواتب وأجور
١٤١٫٧١٩١٦٩٫٤٧٧إستشارات ودراسات وتدریب

١١٧٫٦٢٨١٢٢٫٦٢٠ضمان إجتماعي
٧٤٫٨٦٩٤١٫١٢٦مكافآت 

٧٢٫٦٤١٩٣٫١٩١استھالكات
٤٥٫٠٠٠٤٠٫٠٠٠إیجارات

                      -٤٤٫٤٢٠فرق عملة
٣٥٫٠٠٠٣٢٫٠٩٣جائزة الملك عبدهللا للعمل الحر

٣٤٫٢٢٠٣٨٫٨٢٥كھرباء ومیاه
٣١٫٤٩٨٢٢٫٧١٢صیانة وعقود

٢٣٫٨٨٥١٨٫٠٠٠قرطاسیة ومطبوعات
١٨٫١٨٨١٩٫١٦٦سیارات

١٦٫٦٠٥١٠٫٧٥٤مصاریف فرع الشمال
                      -١٥٫١٢٢رسوم إداریة

١٤٫٥٥٤١٢٫٤١٤مصاریف فرع الجنوب
١٤٫٣٧٥١٠١٫٢٠٧تأمین

١٢٫٧٩٣١٣٫٦٩٨اتصاالت
١٠٫٢٢٢٨٫٤٥٥مساھمة في صندوق االدخار

٩٫٨٧٧١٠٫٠٣٨مكافآت لغیر الموظفین
٩٫٦١٨٧٫٣٧٧سفر وتنقالت

٩٫٤٧١١٠٫٧٩٣نظافة
٨٫١١٣٦٫٩٦٠أتعاب مھنیة

٥٫٣٦٧٧٫٤٧٠تدفئة
٥٫٠٥٧١٫٧٨٢دعایة وإعالن

                      -٣٫٩٧٧مصاریف المنحة 
٣٫٧٩١٢٫٣١١ضیافة
٢٫٠٤٠١٫٧٩٦بنكیة

٧٢٧١٫١١٩متفرقة
٣٧٣١٨٥إجازات
١٦٤                       -عالجات
١٫٨٦٧٫٢٨٤١٫٩١٥٫٥٥٩المجموع

  



 

١٦ 

  
  حسابات خارج القوائم المالیة .١٤

  

٢٠١٣٢٠١٢
دینار أردنيدینار أردني

٢٤٢٫٥٦٩٫٥١٦٢٥٠٫٨٠٨٫٠٩٩شیكات تأمین مكتبیة
١٠٫٩٠٩٫٩٢٧١٠٫٨٥٧٫٦٢٩شیكات مرتجعة

٢٫١٨٢٫٦٦٠١٫٩٠٥٫٦٨٨شیكات برسم التحصیل
  ٨٫٨٠٢                       -أصحاب كفاالت بنكیة

  
  القضایا .١٥

  

مرفوعة من الصندوق على دینار أردني  ٦.٨٣٣.٨٤٦قضیة بقیمة  ٢.٦٦٠ء في كتاب محامي الصندوق، ھنالك كما جا
دینار  ٣.٥٠٠بقیمة  قضیة واحدةوھنالك ، الغیر سواءً صدر بموجبھـا أحكام أو ما زالت منظورة أمام المحاكم المختصة

  .أردني مرفوعة من الغیر على الصندوق
  

  إدارة المخاطر .١٦
  

  مخاطرة رأس المال - أ 
  

، خذ بعین االعتبار تكلفة رأس المال والمخاطر المرتبطة فیھیتم مراجعة مكونات رأس المال بشكل منتظم ویتم األ
كما یتم التحكم برأس المال لضمان استمراریة األعمال وزیادة العوائد من خالل تحقیق التوازن األمثل بین حقوق 

 .الملكیة والدیون
  

 مخاطرة سعر الصرف -ب 
  

 دیة المستقبلیة ألداة مالیة بسبب التغیر في سعر ھي المخاطرة الناتجة عن تذبذب القیمة العادلة أو التدفقات النق
 .الصرف األجنبي

  من المخاطر ً تنشأ مخاطرة سعر الصرف نتیجة لتنفیذ معامالت تجاریة بالعمالت األجنبیة مما یفرض نوعا
 .نتیجة لتقلبات أسعار صرف ھذه العمالت خالل السنة

 الدینار حیث أن سعر صرف بالدوالر األمریكي ت إن معظم التعامالت بالعمالت األجنبیة تتمثل في المعامال
 :حسب الجدول التالي األردني

المبلغ بالعملة المحلیةالمبلغ بالعملة األجنبیةسعر الصرفنوع العملةالبیان
١٧٫٣٦٦٫٦٠٠         ٢٤٫٤٦٠٫٠٠٠                  ٠٫٧١٠دوالر أمریكيقرض 

 
  مخاطرة سعر الفائدة - ج 

  

 قات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة بسبب التغیرات في سعر ھي المخاطرة الناتجة عن تذبذب القیمة العادلة أو التدف
 .الفائدة في السوق

  تنشأ مخاطـرة سعر الفائدة لألدوات المالیة نتیجة للتغیرات بأسعار الفائدة السوقیة الناتجة عن عملیات اإلقتراض
 .البنوكواإلیداع في 

 أرصـدة أسـعار الفائـدة المتقلبـة والثابتـة خالل  تتم إدارة المخاطر عـن طریق المحافظـة علـى الجمـع مـا بین
 .السنـة المالیـة بطریقة مالئمة

  یوضح الجدول التالي حساسیة الربح أو الخسارة وحقوق الملكیة للتغیر في أسعار الفوائد التي تتقاضاھا المنشأة
  :ا من البنوكعلى ودائعھا لدى البنوك وعلى أسعار الفوائد التي تدفعھا المنشأة على اقتراضھ

  

    التغیر في الفائدة    ٢٠١٣كانون األول  ٣١كما في 
  األثر على

    الربح وحقوق الملكیة
    دینار أردني    %    

    ١٦.٤٤٠   ٠.٥    الودائع لدى البنوك
   )٨٩.٨٨٧(   ٠.٥    قروض
   )٧٣.٤٤٧(       الصافي



 

١٧ 

  
  مخاطرة السعر األخرى  -د 

  

 أو التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة بسبب التغیرات في  ھي المخاطرة الناتجة عن تذبذب القیمة العادلة
سواء تسبب في ھذه ) باستثناء تلك الناتجة عن مخاطرة سعر الفائدة أو مخاطرة سعر الصرف(أسعار السوق 

التغیرات عوامل خاصة باألداة المالیة الفردیة أو الجھة التي أصدرتھا، أو عوامل تؤثر على جمیع األدوات 
 .الیة المشابھة المتداولة في السوقالم

 تنشأ مخاطر السعر األخرى لألدوات المالیة نتیجة اإلستثمارات في أدوات حقوق الملكیة. 
 إن الصندوق غیر خاضع لمخاطرة السعر األخرى.  

  
 مخاطر االئتمان -ه 

  

 یذ إلتزاماتھھي المخاطرة الناتجة عن الخسارة المالیة من عدم قدرة طرف أداة المالیة من القیام بتنف. 
 یتم مراقبة معدالت االئتمان بانتظام للجھات المدینة وحجم المعامالت مع ھذه الجھات خالل السنة. 
  للجھة المدینة والظروف االقتصادیةیتم تقییم االئتمان بصورة مستمرة من ناحیة األوضاع . 
 األقصى من نسب التعرض لمخاطر  تمثل القیم التي تظھر بھا الموجودات المالیة في القوائـم المالیة الحد

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



 

١٨ 

  
 مخاطر السیولة - و 

  

 ھي مخاطرة عدم القدرة على سداد اإللتزامات المالیة التي تمت تسویتھا من خالل تسلیم نقد أو موجود مالي آخر. 
 على التدفقات النقدیة ومقارنتھا مع تواریخ استحقاق الموجودات والمطلوبات المالیة تتم إدارة مخاطرة السیولة عن طریق الرقابة. 
 ٢٠١٣كانون األول  ٣١وبات كما في یوضح الجدول التالي تواریخ استحقاق الموجودات والمطل: 

  

من ١ - ٥ سنةمن ٣ - ١٢ شھرمن ١ - ٣ شھرأقل من شھرالموجودات
أكثر من
٥ سنوات

ال یوجد
المجموعتاریخ محدد

دینار أردنيدینار أردنيدینار أردنيدینار أردنيدینار أردنيدینار أردنيدینار أردني
        ٢٫٩٧٦٫٢٠٠                      -                      -                       -                       -                     -      ٢٫٩٧٦٫٢٠٠نقد ونقد معادل

        ٥٫٣٦٥٫٦٧٩        ٤٫٢٨٢٫٢٣٠                      -                       -                       -                     -      ١٫٠٨٣٫٤٤٩صافي عوائد وأقساط قروض ممنوحة مستحقة  وغیر مسددة 
        ٢٫٠٤٥٫٧١٥        ١٫٩٨٣٫٩١٣                      -                       -                       -                     -           ٦١٫٨٠٢عوائد فترة سماح قروض المرابحات 

      ٢١٫١٨٦٫٤٠٤                      -                      -                ٢٫٤٤١       ١٥٫٥٤٣٫٩٢٤      ٤٫٢٧٦٫٩٣٩      ١٫٣٦٣٫١٠٠صافي ذمم قروض المرابحات -  الجزء المتداول
           ٤١٦٫٦٤٨           ٤١٦٫٦٤٨                      -                       -                       -                     -                     -أرصدة مدینة أخرى 

      ٣١٫٩٩٠٫٦٤٦       ٦٫٦٨٢٫٧٩١                      -               ٢٫٤٤١      ١٥٫٥٤٣٫٩٢٤     ٤٫٢٧٦٫٩٣٩     ٥٫٤٨٤٫٥٥١مجموع الموجودات المتداولة

الموجودات غیر المتداولة
      ٤٠٫٣٤٨٫٩٠٩                      -        ٢٫٦٨٧٫١٤٧       ٣٧٫٦٦١٫٧٦٢                       -                     -                     -صافي ذمم قروض المرابحات

           ٢٠٤٫٥١٠                     ٦                      -            ١٣٣٫٨٩٦              ٥٢٫٩٥٦           ١١٫٧٦٨             ٥٫٨٨٤ممتلكات ومعدات
      ٤٠٫٥٥٣٫٤١٩                     ٦       ٢٫٦٨٧٫١٤٧      ٣٧٫٧٩٥٫٦٥٨             ٥٢٫٩٥٦           ١١٫٧٦٨             ٥٫٨٨٤مجموع الموجودات غیر المتداولة

      ٧٢٫٥٤٤٫٠٦٥       ٦٫٦٨٢٫٧٩٧       ٢٫٦٨٧٫١٤٧      ٣٧٫٧٩٨٫٠٩٩      ١٥٫٥٩٦٫٨٨٠     ٤٫٢٨٨٫٧٠٧     ٥٫٤٩٠٫٤٣٥مجموع الموجودات

  
  
  



 

١٩ 

  

من ١ - ٥ سنةمن ٣ - ١٢ شھرمن ١ - ٣ شھرأقل من شھرالمطلوبات
أكثر من
٥ سنوات

ال یوجد
المجموعتاریخ محدد

دینار أردنيدینار أردنيدینار أردنيدینار أردنيدینار أردنيدینار أردنيدینار أردني
           ٤٣٢٫٩٣٦           ٤٣٢٫٩٣٦ذمم وأرصدة دائنة أخرى

           ٣٦٩٫٢٤٣                      -                      -                       -            ٢٢٩٫٧٥٩         ١٠٢٫١٨٣           ٣٧٫٣٠١قروض دائنة -  الجزء المتداول
             ٥٧٫٠٩٨             ٥٧٫٠٩٨                      -                       -                       -                     -                     -دخل منحة مؤجلة

           ٨٥٩٫٢٧٧          ٤٩٠٫٠٣٤                      -                       -           ٢٢٩٫٧٥٩         ١٠٢٫١٨٣           ٣٧٫٣٠١مجموع المطلوبات المتداولة

المطلوبات غیر المتداولة
           ٣٧٨٫٠٥٥           ٣٧٨٫٠٥٥                      -                       -                       -                     -                     -جاري دائرة الشؤون الفلسطینیة

      ١٧٫٦٠٨٫٢٦٧                      -        ٦٫٩٢٧٫٧٧٠       ١٠٫٦٨٠٫٤٩٧                       -                     -                     -قروض دائنة -  الجزء غیر المتداول
      ١٧٫٩٨٦٫٣٢٢          ٣٧٨٫٠٥٥       ٦٫٩٢٧٫٧٧٠      ١٠٫٦٨٠٫٤٩٧                       -                     -                     -مجموع المطلوبات غیر المتداولة

      ١٨٫٨٤٥٫٥٩٩          ٨٦٨٫٠٨٩       ٦٫٩٢٧٫٧٧٠      ١٠٫٦٨٠٫٤٩٧           ٢٢٩٫٧٥٩         ١٠٢٫١٨٣           ٣٧٫٣٠١مجموع المطلوبات
      ٥٣٫٦٩٨٫٤٦٦       ٥٫٨١٤٫٧٠٨       -٤٫٢٤٠٫٦٢٣      ٢٧٫١١٧٫٦٠٢      ١٥٫٣٦٧٫١٢١     ٤٫١٨٦٫٥٢٤     ٥٫٤٥٣٫١٣٤صافي الفائض النقدي

  
  
 القروض الممنوحة والقائمة .١٧

  

  ).٢٠١٢لسنة  ٢٤٥,٢٩( ٢٠١٣ة لسن ٣٢.٤٨٤بلغ عدد القروض الممنوحة والقائمة بتاریخ قائمة المركز المالي 



 

٢٠ 

 
 معاییر وتفسیرات أصدرت ولم تصبح ساریة المفعول بعد .١٨

  

ي التالیة  والتفسیرات المعاییر تم إصدار لغایة تاریخ القوائم المالیة، م تصبح من قبل مجلس معاییر المحاسبة الدولیة والت ل
  :ساریة المفعول بعد

  

  فاذتاریخ الن  البیــان  رقم المعیار أو التفسیر
) ١٢و ١٠(المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة 

  المنشآت اإلستثماریة  تعدیالت-) ٢٧(ومعیار المحاسبة الدولي 
   ٢٠١٤كانون ثاني  ١

  أو بعد

  تعدیالت-  )٣٢(معیار المحاسبة الدولي 
تقاص  –" العرض: األدوات المالیة"

  .الموجودات والمطلوبات المالیة
   ٢٠١٤كانون ثاني  ١

  أو بعد

   تعدیالت- ) ٣٦(معیار المحاسبة الدولي 

اإلفصاح عن  –" التدني في الموجودات" 
القیمة القابلة لالسترداد للموجودات غیر 

  المالیة
   ٢٠١٤كانون ثاني  ١

  أو بعد

  تعدیالت- ) ٣٩(معیار المحاسبة الدولي 
 تجدید-" اإلعتراف والقیاس: األدوات المالیة"

  بة التحوطالمشتقات وإستمرار محاس
   ٢٠١٤كانون ثاني  ١

  أو بعد

  إستیفاء الرسوم  جدید-) ٢١(تفسیر لجنة معاییر التقاریر 
   ٢٠١٤كانون ثاني  ١

  أو بعد
 

ر  تقبلیة أث ة أو المس رات الحالی ي الفت یراتھا ف اییر وتفس ذه المع ي ھ ون لتبن ن أن یك اد اإلدارة ال یمك وھريوباعتق ى  ج عل
  .القوائم المالیة

  
 نیفإعادة التص .١٩

 

  .٢٠١٣لجعلھا تتطابق مع التصنیف المستخدم في  ٢٠١٢أرصدة  بعض تم إعادة تصنیف


