
الوضع القانوني والنشاط-1 

-م

:ٌقوم البنك بتوفٌر الخدمات التالٌة. البلدٌات و القرى الى البنك و ٌعتبر الخلف القانونً للصندوق

- م

-

.2013موظف لعام  (377)بلغ عدد موظفً البنك حوالً -

-

السياسات المحاسبية الهامة -2

اساس القياس-أ  

النقد و النقد المعادل-ب 

-ج 

(أ

من التسهٌالت قصٌرة األجل كمخصص تدنً لهذه التسهٌالت كما تقوم االدارة باعادة% 1ٌتم أخذ نسبة ال تقل عن (ب

.2009 تقٌٌم هذا المخصص سنوٌاً اعتباراً من عام 

-د 

-

،  39ٌتم االعتراف بالتغٌر فً القٌمة العادلة كبند منفصل فً حقوق الملكٌة وفقاً للمعٌار المحاسبً الدولـــً رقم -

.وعند بٌعها ٌتم االعتراف بالتغٌر المتراكم فً القٌمة العادلة والظاهر ضمن حقوق الملكٌة فً بٌان الدخل

-هـ

 ٌتم االعتراف فً اٌراد استثمارات مشارٌع مشتركة مع بلدٌات باعتبارها عقود اٌجارات تشغٌلٌه فً بٌان الدخل على 

بتوزٌعها على مدى مدة عقد االٌجار الفعلٌه بحد أقصى عشرٌن عاماً بالتناسب مع دخل االٌجار المقبوض سنوٌاً وفقاً

.(17)للمعٌار المحاسبً الدولً رقم 

الممتلكات و المعدات-و 

كما ٌتم اطفـاء تكلفة االستثمار فً مبانـً مشتركة مـع بلدٌــات ، أساس المبالغ المقبوضه من عقود االٌجار 

ٌتم االعتراف بالتسهٌالت االئتمانٌة للبلدٌات و الهٌئات المحلٌة عند صرف قٌمة القروض الممنوحة بموجب اتفاقٌات

.موقعة بٌن هذه البلدٌات و الهٌئات المحلٌة و البنك

ٌتم تسجٌل الممتلكات و المعدات بالتكلفة مطروحاً منها أي استهالك متراكم وأٌة خسائر متراكمة النخفاض القٌمة،

ٌستخدم البنك طرٌقة القسط الثابت فً استهالك الممتلكات و المعدات على. وال ٌتم احتساب استهالك على األراضً

.المحلٌة

.مساعدة الهٌئات المحلٌة فً تحدٌد أولوٌات مشارٌعها االنتاجٌة فً ضوء جدواها االقتصادٌة- ج 

.توفٌر الخبرات و الخدمات الفنٌة و التدرٌبٌة لرفع مستوى العاملٌن فً تلك الهٌئات- د 

.ٌتمثل بند النقد و النقد المعادل فً النقد فً الصندوق و الحسابات الجارٌة و الودائع لدى البنوك

تم عرض البٌانات المالٌة المرفقة وفقا للمعاٌٌرالدولٌة العداد التقارٌر المالٌة و التفسٌرات ذات العـالقة الصادرة عـن 

:لجنة تفسٌر المعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة، وفٌما ٌلً ملخص ألهم السٌاسات المحاسبٌة المتبعة

.إدراة أموال الهٌئات المحلٌة التً تجبى بواسطة الحكومة- هـ 

 ٌتمتع البنك باالعفاءات والتسهٌالت الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومٌة والمإسسات الرسمٌة العامة بما فً ذلك  

. الضرائب والرسوم الجمركٌة ورسوم طوابع الواردات

.هذا وتعتبر أموال البنك أمواالً امٌرٌة وتحصل بمقتضى قانون تحصٌل األموال األمٌرٌة المعمول به

بنك تنمية المدن و القرى
مؤسسة عامة أسست بموجب قانون خاص

المملكة االردنية الهاشمية- عَمان 

إدارة وكفالة القروض التً تعقدها تلك الهٌئات مع أٌة جهة أخرى تهدف الى تقدٌم الخدمات االسـاسٌة للمجتمعات- ب 

ايضاحات حول البيانات المالية

 تحولت حقوق والتزامات صـندوق وقروض1985لسنة  (63)والقرى استنادا الى قانون بنك تنمٌة المدن و القرى رقم 

 كخلف قانـونً لصندوق قروض البلدٌات1979لسنة  (38)تؤسس بنك تنمٌة المدن و القرى بموجب القانون المإقت رقم

.توفٌر التموٌل طوٌل األجل الالزم القامة المشارٌع الخدمٌة و االنتاجٌة التً تنـفذها الهٌئات المـحلٌة فً المملكة- أ 

.2014/3/17 بتارٌخ 2014/3تم اعتماد البٌانات المالٌه من مجلس االداره فً قرار رقم 
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.ٌتم االعتراف باالستثمار فً األسهم المتوفرة للبٌع مبدئٌاً بسعر التكلفة، وٌتم قٌاسها الحقاً بالقٌمة العادلة

االستثمارات المتوفرة للبيع

تم اعداد البٌانات المالٌة وفقا ألساس التكلفة التارٌخٌة وتم تعدٌل هذا االساس بالنسبة لبعض االصـول كما هو

.موضح ادناه

التسهيالت االئتمانية الممنوحة

استثمارات في مشاريع مشتركة مع بلديات

:مدى عمرها اإلنتاجً باستخدام النسب السنوٌة التالٌة



%15 - 1مبانً ودٌكورات

10 - 15%

10 - 20%

%30 - 12الحاسب اآللً

%25قاعة التدرٌب

%20البرمجٌات الرأسمالٌة

-

-

-

-ز 

االعتراف بااليرادات-ح 

-

-

1-

2-

الهبات مقابل الممتلكات و المعدات-ط 

.(20)االستهالك السنوي وذلك وفقاً للمعٌار المحاسبً الدولً رقم 

-ي

.و القروض

3-

-أ 

20122013

دينار أردنيدينار أردني

89,71675,054

1,188,7405,137,402

11,880,97314,157,192

34,746,56752,461,172

47,905,99671,830,820

.(2012لعام % 3% - 0,5)% 3الى % 0,5تراوحت أسعار الفائدة على الحسابات الجارٌة بٌن -ب 

.(2012لعام % 6,5الى % 5,6 )% 6,25الى % 5ٌمتد استحقاق الودائع شهر الى ثالثة اشهر وٌتراوح سعر الفائدة بٌن -ج 

 (بنك دولً ووكالة فرنسٌة)الدخل، فً حٌن تقٌد فروقات تقٌٌم حسابات المنح والقروض الخارجٌة بالعمالت األجنبٌة 

.تعرف األداة المالٌة بؤنها أي عقد ٌنتج عنه أصل مالً فً منشؤة والتزام مالً أو أداة حقوق ملكٌة فً منشؤة أخرى

نقد و نقد معادل

وٌتم استهالك الممتلكات و المعدات على عمرها االنتاجً و بالمـقابل ٌتم إطـفاء االٌرادات المـإجلة بنفس مبلغ

.إمكانٌة قٌاس مبلغ اإلٌراد بصورة موثوقة

أرصدة لدى البنك المركزي األردنً

المجموع

:ٌتم االعتراف باالٌرادات وذلك عند الوفاء بكامل الشروط التالٌة

.احتمالٌة تدفق المنافع اإلقتصادٌة المرتبطة بالعملٌة الى البنك

.ٌتم االعتراف بتكالٌف اإلصالح و الصٌانة الدورٌة للممتلكات و المعدات فً بٌان الدخل عند حدوثها

ٌتم تحدٌد الربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد أي من الممتلكات و المعدات على أنه الفرق بٌن المبالغ المحصلة 

بالدٌنار األردنً عـلى  (باستثناء القروض الخارجٌة)وتقٌد الموجودات و المطلوبات بالعمالت األجنبٌة. المعامالت
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. تسجل الفوائد و العموالت على التسهٌالت الممنوحة وفق أساس االسـتحقاق

أساس أسعار الصرف السائدة كما فً نهاٌة السنة، وتإخذ الفروقات الناجمة عن التغٌر فً أسعار الصرف الى بٌان

األدوات المالية

.فً نهاٌة العام فً حسابهم الجاري لدى البنك

أثاث، تركٌبات، وتجهٌزات مكتبٌة

سٌارات

تسجل المعامالت بالعملة األجنبٌة خالل السنة بالدٌـنار األردنً على اساـس اسعار السوق السائدة بتـارٌخ هذه 

تنخفض قٌمة األصل عندما تزٌد القٌمة الدفترٌة لألصل عن القٌمة القابل لالسترداد، فإذا وجد أي مإشر على ذلك

.ٌتم تخفٌض قٌمة األصل للقٌمة القابلة لالسترداد

تتؤلف األدوات المالٌة للبنك بشكل رئٌسً من النقد و أرصدة البنوك و الذمم المدٌنة و الدائنة و االستثمارات

نقد فً الصندوق

جارٌة- أرصدة لدى البنوك 

.و المبلغ المسجل لألصل، كما ٌتم تسجٌل الربح أو الخسارة فً بٌان الدخل- إن وجدت-من االستبعاد 

تقييم الموجودات و المطلوبات بالعمالت األجنبية

ودائع- أرصدة لدى البنوك 

ٌتم االعتراف بالمنح مقابل الممتلكات و المعدات على حساب الممتـلكات و المعدات ولحساب إٌـرادات مإجلة،

:ٌتؤلف هذا البند مما ٌلً



4-

:ٌتؤلف هذا البند مما ٌلً -أ 

20122013

دينار أردنيدينار أردني

76,048,05968,398,168

 دٌنار1,379,302-/تسهٌالت بلدٌات بعد طرح مخصص تدنً بمبلغ 

17,324,52414,585,692

93,372,58382,983,860

-ب 

-ج

20122013

دينار أردنيدينار أردني

39,747,60930,694,395

53,624,97452,289,465

93,372,58382,983,860

فوائد مستحقة وغير مقبوضة-5

20122013
دينار أردنيدينار أردني

2,463,0731,971,010

147.612311.346

2,610,6852,282,356

6-

تستحق القروض بالفائدة الممنوحة للهٌئات المحلٌة لغاٌات تنفٌذ مشارٌع البنٌة االساسٌة و كذلك القروض االنتاجٌة 

للمشارٌع البنٌة (%6)خالل مدة أقصاها اثنً عشرة سنة، منها سنتان فترة سماح وتسـدد على عشر أقساط بفائدة 

فوائد مستحقه على حسابات جارٌة وودائع ألجل

المجموع
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المجموع

موجودات أخرى

استحقاق سنة فؤقل

:فٌما ٌلً بٌان استحقاق التسهٌالت االئتمانٌة كما فً نهاٌة السنة

خدمات ومرافق عامة للهٌئات المحلٌة

.تسهٌالت البلدٌات  (%7,5)للمشارٌع االنتاجٌة و (%7)األساسٌة و 

تسهيالت ائتمانية ممنوحة

المجموع

استحقاق أكثر من سنة

.(2012 دٌنار أردنً لعام 879,302)اردنً 

:ٌتؤلف هذا البند مما ٌلً 

:ٌمثل هذا البند ما ٌلً

ب/4إيضاح - قروض بفائدة 

فوائد مستحقه على قروض البلدٌات



20122013

دينار أردنيدينار أردني

77.608126.388

11.83617.559

تؤمٌنات مستردة795795

المجموع90.239144.742

استثمارات مشتركة مع بلديات-7

-أ

20122013

دينار أردنيدينار أردني

 دٌنار100,000الزرقاء بعد اطفاء مبلغ -مشروع سوق شعب414,633389,633ً

534,040534,040

4,0004,000

500,000500,000

و7- معان - مشروع مخازن تجارٌة 284,081369,294

المجموع1,736,7541,796,967

 ٌكون مدة االستثمار فٌها عشرون عاماً تؤجٌراً فعلٌاً  2007/5/23ٌمثل هذا البند اتفاقٌة نهائٌه موقعة مع بلدٌة الزرقاء بتارٌخ -ب

تبدا من تارٌخ تؤجٌر كل مخـزن على حدى وال تحسب المـده الزمنٌه التً ال ٌشغل فٌها المخزن من مدة االستثمار على ان

. ٌعود المشروع للبلدٌه بعد انتهاء مدة االستثمار الفعلٌه كما تنص علـى احتساب صافً أربـاح المشروع مناصفه بٌن الفرٌقٌن

 وتم تـؤجٌرها اال انه ال  2008 أٌلول 15بموجب تقرٌر دائرة التموٌل فً البنك المرحلـة االولــى من المشروع انتهت بتارٌخ -

 وتم   2008 كانون الثانً 20زال هناك مشاكل ومعوقات فً تحصٌل االٌجـارات وانتهت المرحلة الثانٌـه من المشروع بتارٌخ

 وما زال موضوع قضٌة حول عقد االٌجار المبرم لدى 2012/3 وقد تم فسخ العقد بتارٌخ 2008  أٌار 21تؤجٌرها بتارٌخ 

.المحاكم المختصة

(100,000)وقد تم اطفاء ما قٌمته ،دٌنار وهو مصروف بالكامل (489,633)بلغت القٌمة االجمالٌة لالستثمار فً هذا المشروع -

دٌنار سنوٌاً وعلٌه ٌكون صافً  (25,000) استناداً على السٌاسة المالٌة المعتمدة بمعدل 2010دٌنار وذلك اعتباراً من العام 

.دٌنار (389,633)االستثمار 

 لمشروعان  إلنشاء مجمعات تجارٌة على قطع األرض2008/8/5ٌمثل هذا البند اتفاقٌتً شراكة موقعة مع بلدٌة الرصٌفة بتارٌخ -ج

وٌخصص البنك بموجب االتفاقٌة مبدئٌاً للمشارٌع،المعمر ضمن أراضً بلدٌة الرصٌفة (2)حوض رقم  (3495)و  (3415)رقم 

دٌنار صرف (420,709 )دٌنار أردنً وقد تم رفع قٌمة التخصٌص للمشروع األول الى  (129,435)ومبلغ  (306,618)مبلغ 

.دٌنار واما المشروع الثانً فصرف بالكامل علماً بان المخازن والمستودعات قد تم تؤجٌرها (404,605)منه 

ٌمثل هذا البند قٌمة حصة البنك المستحقة ضمن اتفاقٌة شراكة موقعة بٌنه وبٌن بلدٌة جرش لتقٌٌم ودراسة الجدوى االقتصادٌة -د

 بالموافقة من حٌث المبدأ2007/2/12تارٌخ  (2007/20)استناداً الى قرار مجلس اإلدارة رقم ، لمشروع انشاء مصنع حاوٌات 

.على انشاء مصنع الحاوٌات ببلدٌة جرش الكبرى

-هـ

ألف (500)وٌخصص البنك بموجب االتفاقٌـة ، مركزٌة ضمن أراضً بلدٌة الشونة الوسطى والمخصصة أرضه للبلدٌة 
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د7- جرش - مشروع ومصنع حاوٌات 

ج7- مشارٌع بلدٌة الرصٌفة 

ب7 -(2012 دٌنار لعام 75,000)

ممتلكات ومعدات قٌد االنجاز

مصارٌف مدفوعه مقدما

 إلنشاء سوق خضار2010/4/8ٌمثل هذا البند المبلغ المدفوع على اتفاقٌة شراكة موقعة مع بلدٌة الشونة الوسطى بتارٌخ 

:ٌتؤلف هذا البند مما ٌلً 

هـ7- الشونة - مشروع سوق خضار



.2014/3/1مخزن اعتبارا من  (31) دٌنار للمشروع تم صرفها بالكامل وقد تم تؤجٌر المخازن البالغة 

 الستثمار انشاء مجمع تجاري 2010/4/8ٌمثل هذا البند المبلغ المدفوع على اتفاقٌة شراكة موقعة مع بلدٌة معان بتارٌخ -و

(275,000)وٌخصص البنك بموجب االتفاقٌة مبلغ ، من أراضً معان  (6)حوض رقم  (208)على قطعة األرض رقم 

دٌنار حتى تارٌخـه وقد تم تؤجٌر  (369,294) دٌنار وقد تم صرف مبلـغ 381,000دٌنار أردنـً للمشروع تم زٌادته الى 

.2013/7/1مخزن اعتباراً من  (22)المخازن وعددها 

استثمار في أسهم متوفرة للبيع-8

:ٌتؤلف هذا البند مماٌلً-أ 

  دينار أردني         دينار أردني                          

-ب 

20122013

دينار أردنيدينار أردني

246,750262,500

15,750-

262,500262,500

التغير في القيمة العادلة الستثمار في أسهم متوفرة للبيع- ج

20122013

دينار أردنيدينار أردني

(262,500)ن(278,250)ن

15,750-

(262,500)ن(262,500)ن

-د 

10-

:ٌتؤلف هذا البند مما ٌلً- أ 

20122013

دينار أردنيدينار أردني

 التغٌر فً القٌمة العادلة أول السنة

الرصيد في نهاية السنة

: ٌتؤلف هذا البند مما ٌلً

الشركة األردنية %                       5,250                 525,000                       0,500                    262,500         262,500 

التغٌر فً القٌمة العادلة

المجموع

9

. سهم محجوز مقابل عضوٌة فً مجلس إدارة الشركة5,000هنالك 

ودائع العمالء

لضمان القروض                                                                              (2012 لعام 0,500)                                                

        سعر السهم السوقي          عدد األسهم          نسبة المساهمة                       البيان2013        2012 

الرصٌد فً بداٌة السنة

 التغٌر فً القٌمة العادلة آخر السنة

: فٌما ٌلً حركة االستثمار خالل السنة



(أرصدة دائنة)حسابات جارٌة - ودائع بلدٌات 404,142124,751

الحسابات الجارٌة للبلدٌات والمإسسات العامة المحلٌة8,658,66814,788,932

ب/10إٌضاح -  الودائع تحت الطلب للبلدٌات والمإسسات العامة المحلٌة 36,810,71529,729,875

(شركات تؤمٌن و بلدٌات)ودائع ألجل 16,57616,576

المجموع45,890,10144,660,134

تمثل حسابات الودائع تحت الطلب ما ٌحول شهرٌا الى البنك من مبالغ ٌتم تحصٌلها عن طرٌق الحكومة نٌابة عن -ب

قروض-11

:ٌتؤلف هذا البند مما ٌلً -أ 

20122013

دينار أردنيدينار أردني

ب/11إٌضاح - قروض مإسسة االنماء الدولٌة -12,820

ج/11إٌضاح - قرض المجموعة اإلقتصادٌة األوروبٌة 223,517206,099

المجموع236,337206,099

- ب

-ج

-د 

-هـ

20122013

دينار أردنيدينار أردني

استحقاق سنة فؤقل30,23717,621

استحقاق اكثر من سنة34,63417,621

استحقاق أكثر من سنتٌن171,466170,857

المجموع236,337206,099

12-

20122013-أ

الهٌئات المحلٌة كالرسوم و الضرائب ورسوم المواد المشتعلة و النقل على الطرق ومخصصات الهـٌئات المحلٌة 

.على أرصدة هذه الودائع% 1التً تستحق منها مباشرة وتحسب فائده بنسبة 

. تشرٌن الثانً من كل عام15و 

.هذه القروض الممنوحة من الهٌئات الخارجٌة اعاله للبنك

 حزٌـران15سنوٌا وٌسدد على أقـساط نصف سنوٌة تستـحق بتارٌخ % 1تم الحصول على هذا القرض بفـائدة 

فً الموازنة العامة للدولة، وغرامات المخالفات وضرٌبة األبنٌة و األراضً وٌتم قٌد هذه المبالغ كودائع لدى البنك

 أٌـار15سنوٌا وتسدد على أقساط نصـف سنوٌة تستـحق بتارٌخ % 0,75تم الحصول على هذه القروض بفائدة 

باسم الهٌئات المحلٌة التً تعود الٌها وتعتبر ضمانا ألي قرض حصلت علٌه تلك الهٌئة وتستوفى أقسـاط القرض 

11

أمانات هيئات محلية ومؤسسات عامة

. كانون االول من كل عام15و 

:ٌتؤلف هذا البند مما ٌلً 

ان التزام البنك عن هذه القروض هو تجاه وزارة التخطٌط والتعاون الدولً حٌث ان الوزارة قامت باعادة اقراض

:فٌما ٌلً بٌان استحقاقات المبالغ المقترضة فً نهاٌة السنة



دينار أردنيدينار أردني
استراتٌجٌة تنمٌة المدن52.53229.175

بلدٌات7,815,5546,668,052

مسقفات بلدٌات3,515,7073,485,464

امانات شراء آلٌات وحدات الطوارئ-2.313

محطات تحوٌلٌة2.6632.663

 ب12اٌضاح - مإقتة وأخرى 352.953468,653

محاكم البلدٌات570.006587.857

وكالة فرنسٌه-دولً-بدل ادارة مشروع التنمٌة االقلٌمٌه512.512361.266

الوزارة-مساعدة الهٌئات المحلٌه-17.390

دولً (2)مشروع التنمٌه المحلٌه واالقلٌمٌه بلدٌات326.834596.316

االتحاد االوروبً- بلدٌة  (18)مشروع مكافحة الفقر 313.7144,059,488

قرض- مشروع التنمٌة المحلٌة واالقلٌمٌة وكالة فرنسٌة 496.046259.493

منحة- مشروع التنمٌة المحلٌة واالقلٌمٌة وكالة فرنسٌة 82.36365.693

عوائد ترخٌص السٌارات1,140,6613,388,288

الدعم الحكومً- أمانات بلدٌات 3,000,0005,110,000

تسدٌد التزامات عن أمانات البلدٌات3,642,478-

المجموع18,201,24828,724,886

أمانات مؤقتة واخرى-ب

20122013
دينار أردنيدينار أردني

بلدٌات- معلقة - أمانات مإقته -12.350

رواتب بلدٌات- امانات مإقته 42.90755.393

أمانات استثمارات مشارٌع مشتركة مع بلدٌات40,43684,801

امانات الحجز التحفظً لصالح المحاكم31.96831.968

األسواق الشعبٌة95.38695.386

اٌرادات محاكم بلدٌات- أمانات مإقته 3.60324.883

اخرى- أمانات مإقته 5.3935.479

أمانات شٌكات لم تقدم للصرف43.39167.740

أمانات مإقتة فائض عن عوائد الضرائب والرسوم41.489-

77,51961,514

المجموع352.953468,653

13-

:ٌتؤلف هذا البند مما ٌلً -أ 

20122013

دينار أردنيدينار أردني

ب/13إٌضاح - صافً أرصدة تسهٌالت الضفة الغربٌة 196.971196.971

مطلوبات أخرى

12

امانات بلدٌات لمشارٌع ممولة خارجٌا 

:ٌتؤلف هذا البند مما ٌلً 



هـ/13إٌضاح - إٌرادات مإجلة 53.22740.472

مصارٌف مستحقة وغٌر مدفوعة124.284117.392

فوائد مستحقة1.9701.938

أمانات أخرى33.73177,036

مجموع 410.183433,809

-ب

20122013

دينار أردنيدينار أردني

(جامدة)ودائع الضفة الغربٌة 606,339606,339

فوائد معلقة على األرصدة المكشوفة و أرصدة التسهٌالت348,997348,997

المجموع955,336955,336

(الضفة الغربٌة)أرصدة حسابات مكشوفة: ٌطرح(137,790)مم(137,790)مم

-أقساط قروض مستحقة وغٌر مقبوضة 

(مٌاه عٌن سامٌة ومٌاه نابلس)l(328,608)ممl(328,608)مم

- فوائد قروض مستحقة وغٌر مقبوضة 

ll(291,967)ممll(291,967)مم

الصافي196,971196,971

-ج

-د

.1998الخاصة بالقروض الممنوحة لبلدٌات الضفة الغربٌة و أرصدة الودائع المكشوفة اعتبارا من أول حزٌران 

:مما ٌلً  (20)حسب المعٌار المحاسبً الدولً رقم  (ط)1ٌتؤلف بند االٌرادات المإجلة وفقاً للسٌاسة-هـ

20122013

دينار أردنيدينار أردني

66.86553.227

الزٌادة خالل العام--

اإلطفاءll40.472(12,755)مll(13,638)م

53.22740.472

14-

ٌمثل هذا البند األرباح المعدة للتوزٌع على الهٌئات المحلٌة بعد أن تم سداد حصتهم فً رأس مال البنك والبالغة

.ملٌون دٌنار أردنً (15)

15-

:ٌتؤلف هذا البند مما ٌلً -أ 

20122013

دينار أردنيدينار أردني

رأس المال المصرح به50,000,00050,000,000

مساهمة الحكومة األردنٌة34,000,00034,000,000

أرباح معدة للتوزيع على الهيئات المحلية

13

رأس المال المدفوع

:رأس المال المدفوع مسدد كالتالي

الرصيد في نهاية السنة

 تم التوقف عن احتسـاب الفوائد 1998 كانـون األول 10تارٌخ  (1998/132)بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم

(مٌاه عٌن سامٌة ومٌاه نابلس)

الرصٌد فً بداٌة السنة

 دٌنارا أردنٌاً فوائد معلـقة على أرصدة الحسابـات57,029ٌشمل بند فوائد قروض مستحقة وغٌر مقبوضة مبلغ 

.المكشوفة للهٌئات المحلٌة فً الضفة الغربٌة

:ٌتؤلف بند صافً أرصدة تسهٌالت الضفة الغربٌة مما ٌلً



مساهمة البنك المركزي األردن1,000,0001,000,000ً

15,000,00015,000,000

المجموع50,000,00050,000,000

-ب 

20122013

دينار أردنيدينار أردني

الرصٌد فً بداٌة السنة 14,830,48315,000,000

المحول من حساب أرباح مقترح توزٌعها للسنة

د .ج/ 14إٌضاحً -169.517

الرصيد في نهاية السنة15,000,00015,000,000

دٌنارا أردنٌـاً من1,540,350-/ وتمثل مبلغ % 30بلغت نسبة األرباح المقترح توزٌعها على الهٌئات المحلٌة -ج 

 ، وسٌتم توزٌعـها حسب مساهمة كل بلـدٌة فً رأس مال البنك وذلـك 2013صافً األرباح القابلة للتوزٌع للعام

.2014/3/17 بتارٌخ 2014/3بموجب قرار مجلس االدارة رقم 

-د 

16-

:ٌتؤلف هذا البند مما ٌلً 

20122013

دينار أردنيدينار أردني

الرصٌد فً بداٌة السنة 28,493,66831,348,614

المحول لالحتٌاطً العام من أرباح السنة2,854,9463,594,151

الرصيد في نهاية السنة31,348,61434,942,765

الفوائد الدائنة-17

:ٌتؤلف هذا البند مما ٌلً -أ

20122013

دينار أردنيدينار أردني

فوائد التسهٌالت االئتمانٌة6,733,4126,795,183

(ج،ب16)اٌضاح-فوائد حسابات البنوك 1,554,2372,571,026

المجموع8,287,6499,366,209

.(2012لعام % 3الى % 0,5) %. 3الى % 0,5تراوحت أسعار الفائدة على الحسابات الجارٌة بٌن -ب 

.(2012لعام % 6,5الى %5,6) %. 6,25الى  % 5ٌمتد استحقاق الودائع لستة اشهر وٌتراوح سعر الفائدة بٌن -ج 

الفوائد المدينة-18
:ٌتؤلف هذا البند مما ٌلً 

20122013

دينار أردنيدينار أردني

الفوائد على ودائع البلدٌات94,87777,929

16,13812,824

الفوائد على حسابات القروض الخارجٌة 2,5742,219

المجموع113,58992,972

.رصٌد األرباح الباقٌة الى االحتٌاطً العام للبنك

فوائد آجلة بلدٌات وعموالت

:تتؤلف مساهمة الهٌئات المحلٌة مما ٌلً

 تدفع لكل هٌئة حصتها من أرباح البنك بنسبة مساهمتها برأسماله وٌحول1985 لسنة 63بموجب قانون البنك رقم 

ب /14إٌضاح -مساهمة الهٌئات المحلٌة 

االحتياطي العام

14



ايرادات سنوات سابقة-19
:ٌتؤلف هذا البند مما ٌلً 

20122013
دينار أردنيدينار أردني

رد مخصصات مصارٌف مستحقة انتفت الحاجة لها32.41082.777

المجموع32.41082.777

20-

20122013
دينار أردنيدينار أردني

رواتب وأجور و عالوات2,719,9892,628,870

مصارٌف الرعاٌة الطبٌة359.982123.261

استهالك ممتلكات ومعدات98.018113.840

مساهمة البنك فً الضمان االجتماع292.877294.484ً

سفر و تنقالت98.418114.267

إٌجارات44.95745.000

مصارٌف دراسة و تدرٌب15.000-

برٌد وهاتف وفاكس24.53722.745

أثمان كتب ولوازم حاسوب وبرمجٌات33.58734.535

اشتركات فً اتحادات وجمٌعات ومعاهد3.56629.000

صٌانة وتنظٌفات36.77440.911

قرطاسٌة و مطبوعات14.52014.275

تدفئة ومحروقات34.98638.222

كهرباء ومٌاه73.99986.684

مصارٌف سٌارات10.94612.579

متنوعة5.2211.334

مكافؤة أعضاء مجلس اإلدارة12.7909.620

تدقٌق حسابات/ أتعاب مهنٌة 3.9003.900

ضٌافة5.1574.706

اشتراك فً الصحف و المجالت345390

تؤمٌن11.98913.498

صٌانة ومصارٌف حاسوب17.28210.610

مكافآت وحوافز26.46454.341

أجور اشتراكات و ربط الفروع29.90951.271

لوازم و مواد مستهلكة3.2021.401

اعالنات1225

شطب أصول265

مالبس المستخدمٌن898-

المجموع3,963,5633,765,652

21-

-أ 

20122013

دينار أردنيدينار أردني

قروض بفائدة موافق علٌها لم تبرم اتفاقٌاتها بعد2,680,0002,070,000

لم تسدد (مدارة)قروض بدون فائدة للهٌئات المحلٌة1,663,5971,375,631

بفائدة- قروض الهٌئات المحلٌة غٌر المسحوبة 2,217,7823,387,123

كفاالت برنامج االنتاجٌة االجتماعٌة ومشارٌع البنك الدولً 1,250,1331,022,075

ب/21اٌضاح -والوكالة الفرنسٌة مقدمة من الموردٌن 

مصاريف ادارية وعمومية
:ٌتؤلف هذا البند مما ٌلً 

:ٌتؤلف هذا البند مما ٌلً 

15

حسابات لها مقابل



ج/21تعهد عن البلدٌات مقابل التزامات أخرى إٌضاح 53,18760,930

بدون فائدة- قروض للهٌئات المحلٌة غٌر مسحوبة90,00061,300

بدون فائدة- قروض وهبات للهٌئات المحلٌة لم تبرم اتفاقٌاتها 286,000256,000

(قروض مقدمة من لجنة بترا)كمبٌاالت برسم التحصٌل 22,25821,598

تعهد البنك نٌابة عن الحكومة فً مشروع تخضٌر البلدٌات223223

مشارٌع مشتركة مع بلدٌات323,023237,810

قرض دعم رواتب ونفقات جاري لم تبرم للبلدٌات190,000100,000

قروض دعم رواتب ونفقات جاري لم تسحب للبلدٌات1,036,000632,000

قروض دعم رواتب ونفقات جاري رصٌد غٌر مسدد للبلدٌات3,084,0003,410,496

المجموع12,896,20312,635,186

تمثل هذه الكفاالت دخول عطاء وحسن التنفٌذ و الصٌانة لمشارٌع االنتاجٌة االجتماعٌة ومشارٌـع البنك الدولـً-ب 

.والوكالة الفرنسٌة

-ج

22-

-أ 

-

-

-ب 

-

ـ

-

ـ

ـ

-

-

16

.الطرق المستخدمة فً تقٌٌم هذه االدوات (2)المحاسبٌة فً االٌضاح 

.إن القٌمة الدفترٌة لألصول و االلتزامات المالٌة تساوي تقرٌباً قٌمتها العادلة

تعرف مخاطرة العملة بؤنها مخاطرة تقلب القٌمة العادلة أو التدفقات النقدٌة المستقبلٌة لألداة المالٌة نتٌجة التغٌرات 

أما فروقات العملة الناتجة عن مخاطر سعر صرف. قبضها من البنك المركزي األردنً إذ إنها ستسدد بتلك األسعار

.فً أسعار صرف العمالت األجنبٌة

، سواء كـان سبب (غٌر تلك الناجمة عن مخاطـرة سـعر الفائدة أو مخاطرة العملة)التغٌرات فً أسعار السوق 

تعرف مخاطرة السعر األخرى بؤنها مخاطرة تقلب القٌمة العادلة أو الـتدفقات النقدٌة المستقبلٌة لألداة المالٌة نتٌجة

.إن األدوات المالٌة الظاهرة فً بٌان المركز المالً لٌست خاضعة لمخاطرة السعر األخرى باستـثناء االستثمارات

إن األدوات المالٌة الظاهرة فً بٌان المركز المالً لٌست خاضعة لمخاطرة سعر الفائدة باستثناء الودائع و القروض

مخاطرة العملة

.1991 حزٌران 1تارٌخ 

4630 / 1 / 11/ب 25الوزراء الموافقة على أن تتحملها الخزٌنة وذلك بموجب كتاب دولة رئٌس الوزراء رقم 

الدوالر األمرٌكً مقابل العمالت األجنبٌة المشتركة فً سلة العمـالت عند توقٌع اتفاقٌات القروض فقد قرر مجلس

:التغٌرات فً أسعارالسوق وتتضمن المخاطر التالٌة

:القيمة العادلة

تشٌر االٌضاحات المـرفقة بالقوائم المالٌة الى القٌم العادلة لهذه األدوات الـمالٌة، كما تعرض بـعض السٌاسات 

:مخاطر السوق

تعرف مخاطرة السوق بؤنها مخاطرة تقلب القٌمة العادلة أو التـدفقات النقدٌة المـستقبلٌة لألدوات المـالٌة بسبب

.ٌمثل هذا المبلغ تعهد من البنك للبنوك التجارٌة لكفالة مشترٌات البلدٌات من الضاغطات و الكابسات

تظهر المبالغ المقترضة بالعمالت األجنبٌة فً المٌزانٌة العامة المرفقة بموجب أسعار تعادلها بالدٌنار األردنً عند

األدوات المالية

مخاطرة سعر الفائدة

تعرف مخاطرة سعر الفائدة بؤنها مخاطرة تقلب القٌمة العادلة أو التدفـقات النـقدٌة المستـقبلٌة لألداة المالٌة نتٌجة

.التغٌرات فً معدالت الفائدة فً السوق

مخاطرة السعر األخرى

.الممنوحة و التً تخضع لمعدالت الفائدة السائدة فً السوق

.المتداولة فً السوق

التغٌرات عوامل خاصة باألداة المالٌة أو الجهة المصدرة لها أو عوامل تإثر على كافة األدوات المالٌة المـشابهة



-ج

-

-

-

-د

-

.إن البنك ٌحتمل أن ٌكون معرضاً لمخاطرة السٌولة-

23-

دٌنار اردنً وأخرى مرفوعـه من الغٌر على البنـك (27,395 -/)توجد قضاٌا مرفوعه من البنك على الغـٌر بمبـلغ -أ

.غٌر محددة القٌمة من قبل المحامً مازالت قٌد النظر امام المحاكم المختصه وهً متابعة من قبل الدائرة القانونٌة

 دٌنار أردن442,410ً-/ ٌطالب فٌه البنك بمبلغ 2012/9/4ٌوجد كتاب من المإسسة العامة للضمان االجتماعً بتارٌخ -ب

 المتعلق بتصوٌب اوضاع 2012/4/10تارٌخ  (1457)عن اشتراكات وفوائد وغرامات استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 

وقد تم رفع،   التً تم اخضاع الموظفٌن فٌها لنظام الخدمة المدنٌة والتقاعد المدنـً 1998-1992موظفً البنك للفترة 
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. بهذا الخصوص وقد تم رد القضٌة لعدم اإلختصاص2012/418قضٌة على البنك لدى محكمة العدل العلٌا رقم 

مخاطرة اإلئتمان

.تم إعادة تصنٌف بعض أرقام المقارنة لتتناسب وعرض البٌانات المالٌة للسنة الحالٌة

كتاب المحامي

تعرف مخاطرة اإلئتمان بؤنها مخاطرة إخفاق أحـد أطراف األداة المالٌة فً الوفاء بالتزاماته مسبباً بذلك خسـارة

مخاطرة السيولة

.تعرف مخاطرة السٌولة بؤنها مخاطرة تعرض المنشؤة الى صعوبات فً الوفاء بالتزاماتها المرتبطة باألدوات المالٌة

.ٌحتفظ البنك بالنقد لدى مإسسات مالٌة ذات ائتمان مناسب

.ٌحافظ البنك على رقابة جٌدة على مستوٌات اإلئتمان الممنوحة للعمالء وعملٌات التحصٌل

أرقام المقارنة

.مالٌة للطرف اآلخر
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