البيانـــات املاليـــة وتقريـــر
مدقق احل�سابـــات امل�ستقــل

�صفحة فارغة

معهد الدراسات املصرفية
تقرير مدقــق احل�سابــات امل�ستقــل
معالـي رئيــس وأعضـاء مجلس اإلدارة احملترميـن
معهـــــــد الدراســـــــات املصرفيــــــــة
شخصــية اعتبارية ذات استقالل مالي وإداري
مؤسســــة غيـــر هادفــــة للربـــــح
عمان  -اململكة األردنية الهاشمية
الـــــرأي
قمنا بتدقيق القوائم املالية املرفقة ملعهد الدراسات املصرفية (شخصية اعتبارية ذات استقالل مالي وإداري) والتي تتكون
من قائمة املركز املالي كما في  31كانون األول  2016وقوائم الدخل والدخل الشامل والتغيرات في الوفر املتراكم واالحتياطات
والتدفقات النقدية للسنة املنتهية بذلك التاريخ ،وملخص للسياسات احملاسبية الهامة ومعلومات ايضاحية أخرى .
في رأينا  ،إن القوائم املالية املرفقة تظهر بصورة عادلة  ،من جميع النواحي اجلوهرية  ،املركز املالي ملعهد الدراسات املصرفية
(شخصية اعتبارية ذات استقالل مالي وإداري) كما في  31كانون األول  2016وألدائها املالي وتدفقاتها النقدية للسنة املنتهية
بذلك التاريخ وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير املالية .
أساس الـــرأي
لقد قمنا بتدقيقنا وفقا ً للمعايير الدولية للتدقيق  .إن مسؤولياتنا مبوجب تلك املعايير موضحه في فقرة «مسؤولية مدقق
احلسابات حول تدقيق القوائم املالية» في تقريرنا .إننا مستقلون عن املعهد وفق ميثاق قواعد السلوك املهني للمحاسبني
القانونيني الصادر عن اجمللس الدولي ملعايير السلوك املهني للمحاسبني القانونيني باإلضافة إلى متطلبات السلوك املهني األخرى
املتعلقة بتدقيقنا للقوائم املالية للشركة في االردن  ،وقد أوفينا مبسؤوليتنا املتعلقة مبتطلبات السلوك املهني األخرى  .ونعتقد
بأن بينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساسا لرأينا .
مسؤولية اإلدارة والقائمني على احلوكمة عن إعداد القوائم املالية
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم املالية وعرضها بصورة عادلة وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير املالية  .وتشمل هذه
املسؤولية االحتفاظ بالرقابة الداخلية التي جتدها اإلدارة مناسبة لتمكنها من اعداد القوائم املالية بصورة عادلة خالية من
أخطاء جوهرية  ،سواء كانت ناشئة عن االحتيال أو عن اخلطأ .
عند إعداد القوائم املالية ان االدارة مسؤولة عن تقييم قدرة املعهد على االستمرار كمنشأة مستمرة  ،واالفصاح  ،حسبما
يقتضيه احلال  ،عن املسائل املتعلقة باالستمرارية واستخدام مبدأ االستمرارية احملاسبي إال إذا قررت اإلدارة تصفية املعهد أو
وقف عملياتها  ،أو ال يوجد لديها بديل واقعي اال القيام بذلك .
ويعتبر القائمني على احلوكمة مسؤولني عن االشراف على طريقة إعداد التقارير املالية للمعهد .
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مسؤوليات مدقق احلسابات حول تدقيق القوائم املالية
إن اهدافنا تتمثل باحلصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم املالية ككل خالية من أخطاء جوهرية  ،سواء كانت
عال من التأكيد  ،وال يشكل
ناشئة عن االحتيال أو عن خطأ  ،وإصدار تقرير املدقق الذي يشمل رأينا  .إن التأكيد املعقول هو مستوى ٍ
ضمانة بأن تكشف دائما ً عملية التدقيق التي متت وفقا ً ملعايير الدولية للتدقيق أي خطأ جوهري في حال وجوده  .من املمكن ان
تنشأ االخطاء عن احتيال أو عن اخلطأ  ،وتعتبر جوهرية بشكل فردي أو مجتمعة فيما إذا كان من املتوقع تأثيرها على القرارات
االقتصادية املتخذة من قبل املستخدمني بناء على هذه القوائم املالية .
كجـزء من عمليـة التدقيـق وفقا ً ملعايير التدقيق الدولية  ،فإننا منارس التقدير املهني ونحافظ على الشك املهني طيلة فترة
التدقيق  ،كما نقوم أيضا ً :
* بتحديد وتقييم مخاطر االخطاء اجلوهرية في القوائم املالية  ،سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ  ،بالتخطيط والقيام
بإجراءات التدقيق مبا ينسجم مع تلك اخملاطر واحلصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساسا ً لرأينا  .ان مخاطر عدم
اكتشاف خطأ جوهري ناجت عن االحتيال تفوق تلك الناجتة عن اخلطأ  ،حيث يشمل االحتيال  ،التواطؤ ،التزوير  ،احلذف املتعمد ،
والتحريفات أو جتاوز على نظام الرقابة الداخلي .
* بفهم لنظام الرقابة الداخلي ذات الصلة بالتدقيق من أجل تخطيط إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف ،ولكن ليس من
أجل إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمعهد .
* بتقييم مالءمة السياسات احملاسبية املتبعة ومعقولية التقديرات احملاسبية وااليضاحات املتعلقة بها واملعدة من قبل اإلدارة .
* باستنتاج مدى مالءمة استخدام اإلدارة ملبدأ االستمرارية احملاسبي  ،وبناء على أدلة التدقيق التي مت احلصول عليها  ،في حال
وجود حالة جوهرية من عدم التيقن متعلقة بأحداث أو ظروف قد تُثير شكوكا جوهرية حول قدرة املعهد على االستمرار  .وفي
حال االستنتاج بوجود حالة جوهرية من عدم التيقن  ،يتوجب علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى االفصاحات ذات الصلة الواردة
في القوائم املالية  ،أو في حال كانت هذه االفصاحات غير كافية يتوجب علينا تعديل رأينا  .هذا ونعتمد في استنتاجاتنا على
أدلة التدقيق التي مت احلصول عليها حتى تاريخ تقريرنا .ومع ذلك قد تؤدي االحداث أو الظروف املستقبلية باملعهد إلى التوقف
عن االستمرار كمنشأة عاملة .
* بتقييم العرض االجمالي  ،لهيكل ومحتوى القوائم املالية  ،مبا في ذلك اإلفصاحات  ،وفيما إذا كانت القوائم املالية تظهر
العمليات واالحداث ذات العالقة بطريقة حتقق العرض العادل .
نقوم بالتواصل مع القائمني على احلوكمة فيما يتعلق على سبيل املثال ال احلصر بنطاق وتوقيت ونتائج التدقيق الهامة  ،مبا
في ذلك أي خلل جوهري في نظام الرقابة الداخلي يتبني لنا من خالل تدقيقنا .

ديلوت �آند تو�ش (ال�شرق الأو�سط)  -عمان
�شفيــــق كميل بط�شون
اجازة رقم ()740

عمــان  -اململكة الأردنية الها�شمية
 7حزيران 2017
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قائمــــة املركــــز املالــــــــي

قائمــــــة (أ)

البيـــــــــــــان
املــوجــــودات

ايضاح

 31كـــــــانون األول
2015
2016
دينـــــار
دينـــــار

املوجودات املتداولة:
نقد في الصندوق ولدى البنوك

5

1.120.870

1.716.851

ذمم مدينة  -بالصافي

6

52.098

46.374

ذمم موظفني  -قصيرة األجل

7

5.088

4.740

موجودات مالية بالكلفة املطفأة

9

1.200.000

600.000

أرصدة مدينة أخرى

8

43.439

49.764

2.421.495

2.417.729

مجموع املوجودات املتداولة
املوجودات غير املتداولة :
ممتلكات ومعدات  -بالصافي

10

موجودات غير ملموسة  -بالصافي

11

ذمم موظفني  -طويلة األجل

7

مجموع املوجودات غير املتداولة
مجمــوع املوجــودات

571.048
1

656.299
1

116.154

122.871

687.203

779.171

3.108.698

3.196.900

املطلوبــــــات

املطلوبات املتداولة :
بنك دائن
ذمم دائنة
إيرادات مؤجلة  -قصيرة األجل
أرصدة دائنة أخرى
مجموع املطلوبات املتداولة

12
13
16
15

املطلوبات غير املتداولة :
مخصص تعويض نهاية اخلدمة
ايرادات مؤجلة  -طويلة األجل
مجمــوع املطلوبـــات

14
16

الوفر املتراكم واالحتياطي اخلاص  -قائمة (ج)
الوفر املتراكم
مجموع الوفر املتراكم واالحتياطي اخلاص
مجموع املطلوبات والوفر املتراكم واالحتياطي اخلاص

11.676
86.126
29.099
29.107
156.008
601.201
62.533
819.742
2.288.956
2.288.956
3.108.698

إن االيضاحات املرفقة من ( )1إلى ( )24تشكل جزءا ً من هذه القوائم املالية وتقرأ معها.
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34.369
29.099
59.549
123.017
548.205
91.632
762.854
2.434.046
2.434.046
3.196.900
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قائمـــة الدخـــل والدخــل الشامــل

قائمــــــة (ب)
للسنة املنتهية في  31كانون األول
2016

2015

ايــضاح

دينــار

دينــار

االيرادات

18

1.438.364

1.376.030

ينزل  :املصاريف االدارية والعمومية

19

()1.583.454

()1.450.184

()145.090

()74.154

(اخلسـارة) للسنة  /إجمالي (اخلسارة) الشاملة
للسنة  -قائمة (ج) و (د)

إن االيضاحات املرفقة من ( )1إلى ( )24تشكل جزءا ً من هذه القوائم املالية وتقرأ معها .

قائمــــــة (ج)

قائمة التغير في الوفر املتراكم واالحتياطي اخلاص
ايضاح

الوفر
املتراكم

اإلحتياطي
اخلاص

اجملمــوع

دينــار

دينــار

دينــار

للسنة املنتهية في  31كانون األول 2016
2.434.046

-

2.434.046

الرصيد في بداية السنة
اجمالي (اخلسارة) الشاملة للسنة  -قائمة (ب)

()145.090

-

()145.090

الرصيد في نهاية السنة

2.288.956

-

2.288.956

للسنة املنتهية في  31كانون األول 2015
2.463.290

44.910

2.508.200

الرصيد في بداية السنة

44.910

()44.910

-

اجمالي (اخلسارة) الشاملة للسنة  -قائمة (ب)

()74.154

-

()74.154

الرصيد في نهاية السنة

2.434.046

-

2.434.046

حتويالت

17

إن االيضاحات املرفقة من ( )1إلى ( )24تشكل جزءا ً من هذه القوائم املالية وتقرأ معها .
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قائمـــة (د)

قائمـة التدفقـات النقديــة

للسنة املنتهية في  31كانون األول
ايـضاح
التدفقات النقدية من عمليات التشغيل :
(اخلسارة) للسنة  -قائمة (ب)
التعديالت :
استهالك ممتلكات ومعدات
(أرباح) بيع ممتلكات ومعدات
مخصص تعويض نهاية اخلدمة
(إطفاء) إيرادات مؤجلة
التدفقات النقدية من عمليات التشغيل قبل التغير في بنود رأس املال العامل

(الزيادة) في الذمم املدينة
النقص (الزيادة) في أرصدة مدينة أخرى
النقص (الزيادة) في ذمم موظفني
الزيادة (النقص) في ذمم دائنة
(النقص) الزيادة في أرصدة دائنة أخرى
صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل قبل املدفوع من
مخصص تعويض نهاية اخلدمة املدفوع
املدفوع من مخصص تعويض نهاية اخلدمة
صافي التدفقات النقدية من (االستخدامات النقدية في) عمليات التشغيل

2016
دينــار

2015
دينــار

()145.090

()74.154

107.936
()1.300
79.570
()29.099

111.670
()42
66.575
()29.099

12.017

74.950

()5.724
6.325
6.369
51.757
()30.442

()41.446
()20.058
()12.022
()6.181
31.983

40.302

27.226

()26.574

()55.227

13.728

()28.001

التدفقات النقدية من عمليات االستثمار :
(الزيادة) النقص في موجودات مالية بالكلفة املطفأة

()600.000

200.000

(الزيادة) في ودائع لدى البنوك
(شراء) ممتلكات ومعدات
املتحصل من بيع ممتكات ومعدات
صافي (االستخدامات النقدية في) عمليات االستثمار

()65.398
)(22.685
1.300
()686.783

()253.341
)(8.020
42
()61.319

التدفقات النقدية من عمليات التمويل :
الزيادة (النقص) في بنك دائن
صافـي التدفقات من (االستخدامـات النقديـة فــي)
عمليــات التمويــل
صافي (النقص) في النقد
النقد وما في حكمه في بداية السنة
النقد وما في حكمه في نهاية السنة

22

11.676

()8.928

11.676
()661.379
1.463.510
802.131

()8.928
()98.248
1.561.758
1.463.510

إن االيضاحات املرفقةمن ( )1الى ( )24تشكل جزءا ً من هذه القوائم املالية وتقرأ معها .
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معهد الدرا�سات امل�صرفية
اي�ضاحـات حـول القوائـم املاليـة
 )1عـــــــــام

أ) موجودات مالية بالكلفة املطفأة
 هي املوجودات املالية التي تهدف إدارة املعهد وفقا ًلنموذج أعمالها االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات
النقدية التعاقدية والتي تتمثل بالدفعات من أصل
الدين والفائدة على رصيد الدين القائم .

أ -تأسس معهد الدراسات املصرفية  ،ومركزه الرئيسي
في عمان  -اململكة األردنية الهاشمية ص.ب
 1378عمان  ، 11953من قبل البنك املركزي األردني
باإلشتراك مع البنوك املرخصة ومؤسسات االقراض
املتخصصة مبوجب املادة رقم ( 37د) من قانون البنك
املركزي األردني رقم ( )23لسنة  1971وتعديالته
ومبوجب النظام رقم ( )2لسنة  2015الصادر عن
رئاسة الوزراء والذي حل مكان نظام املعهد السابق
رقم ( )69لسنة 1970وتعديالته.

 يتم اثبات هذه املوجودات عند الشراء بالكلفة مضافا ًإليها مصاريف االقتناء  ،وتطفأ العالوة  /اخلصم
باستخدام طريقة الفائدة الفعالة  ،قيدا ً على أو
حلساب الفائدة  ،وتنزيل أية مخصصات ناجتة عن
التدني في قيمتها يؤدي إلى عدم إمكانية استرداد
األصل أو جزء منه  ،ويتم قيد أي تدني في قيمتها في
قائمة الدخل .

ب -يهدف املعهد إلى زيادة املعرفة لدى العاملني في
القطاعني املصرفي واملالي ورفع كفاءتهم من خالل
عقد الدورات التدريبية والندوات العلمية وتنفيذ
البرامج العلمية والتدريبية بالتعاون مع مؤسسات
التعليم العالي واملعاهد املصرفية واملالية العربية
والدولية .
ج -مت إقرار القوائم املالية للمعهد من قبل مجلس اإلدارة
بتاريـخ  4أيار . 2017
 )2أهـم السياسـات احملاسبيـة
أسس إعداد القوائم املاليـة
 مت إعداد القوائم املالية وفقا ً للمعايير الصادرة عنمجلس املعايير احملاسبية الدولية والتغييرات
الصادرة عن جلنة تغييرات التقارير املالية الدولية
املنبعثة عن مجلس املعايير الدولية .

-

-

إن السياسات احملاسبية املتبعة في اعداد القوائم
املالية للسنة متماثلة مع السياسات التي مت
اتباعها فـي اعـداد القوائـم املاليـة للسنـة
املنتهيـة فـي  31كانـون األول  2015باستثنـاء مـا
يـرد في اإليضاح ( -3أ)  ،وفيمـا يلي أهم السياسات
احملاسبية املتبعة:

-

ال يجوز إعادة تصنيف أي موجودات مالية من  /إلى
هذا البند إال في احلاالت املحُددة في معايير التقارير
املالية الدولية (وفي حال بيع أي من هذه املوجودات
قبل تاريخ استحقاقها يتم تسجيل نتيجة البيع
ضمن قائمة الدخل في بند ُمستقل واإلفصاح عن
ذلك وفقا ً ملتطلبات معايير التقارير املالية الدولية
باخلصوص) .

ب) املمتلكات واملعدات
 تظهر املمتلــكات واملعـدات بالكلفـــة بعد تنزيـلاالستهالك املتراكم وأي تدني في قيمتها  ،ويتم
استهالك املمتلكات واملعدات (باستثناء األراضي)
عندما تكون جاهزة لإلستخدام بطريقة القسط
الثابت على مدى العمر اإلنتاجي املتوقع لها
باستخدام النسب السنوية املئوية التالية :

 إن الدينار األردني هو عملة إظهار القوائم املالية والذيميثل العملة الوظيفية للمعهد .
تـم إعـــداد القوائـــم املالية للمعهد وفقا ً ملبدأ التكلفة
التاريخية  ،باستثناء املوجودات املالية واملطلوبات املالية
حيث يتم اظهارها بالقيمة العادلة .

-

ميثل مبلغ التدني في قيمة هذه املوجودات الفرق
بني القيمة املثبتة في السجالت والقيمة احلالية
للتدفقات النقدية املتوقعة اخملصومة بسعر الفائدة
الفعلي .

مباني
اثاث ومعدات
آالت وأجهزة حاسوب
سيارات

%
%4
%20
%40-25
%20

 عندمــا يقــل املبلــغ املمكن استرداده ألي مناملمتلكات واملعدات عن صافي قيمتها الدفترية فإنه
يتم تخفيض قيمتها إلى القيمة املمكن استردادها
وقيد قيمة التدني في قائمة الدخل .

8

معهد الدراسات املصرفية
للديون املشكوك في حتصيلها وفقا ً لتقديرات اإلدارة
للمبالغ املمكن حتصيلها من هذه الذمم ويتم قيد
مخصص لقاء الذمم التي ال يتم حتصيلها في قائمة
الدخل .

 يتم مراجعة األعمار االنتاجية للممتلكات واملعداتفي نهاية كل عام  ،فإذا كانت توقعات األعمار
اإلنتاجية تختلف عن التقديرات املعدة سابقا ً يتم
معاجلة التغير في التقديرات للسنوات الالحقة
باعتباره تغير في التقديرات .

و) املساهمة في صندوق االدخار

 يتم استبعاد املمتلكات واملعدات عند التخلص منهاأو عندما ال يعود لها أي منافع مستقبلية متوقعة
من استخدامها أو من التخلص منها .

يتم االعتراف مبساهمة املعهد في صندوق اإلدخار في
قائمة الدخل والبالغة  %10من اجمالي راتب املوظف
وفقا ً لتعليمات كادر املوظفني في معهد الدراسات
املصرفية .

ج) املوجودات غير امللموسة
 يتــم إثبــات املوجودات غيــر امللموسـة التي لهاعمر زمنــي محـدد بالتكلفـة ويتـم تصنيـف
املوجـودات غير امللموسة على أساس تقديـر عمرهـا
الزمنـي لفتـرة محددة أو لفترة غير محددة  ،ويتم
إطفاء املوجودات غير امللموسة والتي لها عمر زمنـي
محدد خالل هذا العمـر ويتـم قيـد اإلطفاء بطريقـة
القسط الثابت على مدى أعمارها االنتاجية في
قائمـة الدخل.

ز) املساهمة في تعويض نهاية اخلدمة
يتم قيد مصروف تعويض نهاية اخلدمة في قائمة
الدخل في نهاية كل سنة كما يتم قيد املبالغ املدفوعة
للموظفني املنتهية خدماتهم على حساب اخملصص .
ح) اخملصصات
يتم االعتراف باخملصصات عندما يكون على املعهد
مطلوبات (قانونية أو ضمنية) كما في تاريخ املركز
املالي ناشئة عن احداث سابقة وأن تسديد االلتزامات
محتمل وميكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه .

 يتــم مراجعـة أية مؤشـرات على تدنــي قيمــةاملوجــودات غيــر امللموسـة فـي تاريـخ قائمـة
املركــز املالــي  .كذلك يتم مراجعة تقدير العمر
الزمني لتلك املوجودات ويتم إجراء أية تعديالت قد
تطرأ في قائمة الدخل .

ط) ايرادات مؤجلة
يتم اثبات املوجودات الرأسمالية املتبرع بها كإيراد
مؤجل يظهر في قائمة املركز املالي ويتم إطفاء االيراد
املؤجل مبا يعادل مبلغ اإلستهالك السنوي لهذه
املوجودات  ،ويقيد اطفاء االيراد املؤجل في قائمة الدخل.

 ال يتم رسملة املوجودات غير امللموسة الناجتة عنأعمال املعهد  ،ويتم تسجيلها في قائمة الدخل في
نفس الفترة .
 يتم إطفاء برامج احلاسوب على عمرها االنتاجي املقدربطريقة القسط الثابت مبعدل  %33سنويا ً .

ي) التقــاص
يتم اجراء تقاص بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية
واظهار املبلغ الصافي في قائمة املركز املالي فقط
عندما تتوفر احلقوق القانونية امللزمة وكذلك عندما
يتم تسويتها على أساس التقاص أو يكون حتقق
املوجودات وتسوية املطلوبات في نفس الوقت .

د) حتقق اإليراد
 يتحقـق إيـراد مساهمـة البنـوك ومؤسسـاتاإلقـراض املتخصصة عند إقرارها من اجلهات ذات
العالقة .

ك) املعامالت بالعملة األجنبية

 يتم قيد إيرادات الفوائد على الودائع لدى البنوك مبوجبأساس االستحقاق .

يتـم اثبات املعامالت بالعملة األجنبية خالل السنة
مبوجب أسعار الصرف السائدة عند حدوث تلك
العمليات ويتم حتويل املوجودات واملطلوبات بالعمالت
األجنبية إلى الدينار األردني في القوائم املالية املرفقة
مبوجب أسعار الصرف السائدة في نهاية السنة املالية
وتقيد فروق العملة الناجتة عن التحويل في قائمة
الدخل .

 يتم قيد رسوم الساعات املعتمدة ورسوم التسجيللبرنامـج املاجستيـر فـي اإليـرادات مبوجـب أسـاس
االستحقاق.
 يتم قيد رسوم الدورات التدريبية والندوات في االيراداتمبوجب أساس االستحقاق.

ل) النقد وما في حكمه

هـ) الذمــم املدينــة
تظهــر الذمـــم املدينـــة بصافـــي قيمتهــا
التحصيلية  ،وذلك بعــد طــرح مخـصص الديـون
املشكوك في حتصيلها حيث يتم قيد مخصص
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هو النقد واألرصدة النقدية التي تستحق خالل مدة
ثالثة أشهر وتتضمن النقد واألرصدة لدى البنوك
واملؤسسات املصرفية  ،وتنزل منه األرصدة التي
تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر.

معهد الدراسات املصرفية
 )3تطبيق معايير التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة
أ -معايير التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة والتي ليس لها أثر جوهري على القوائم املالية :
مت اتباع معايير التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة التالية والتي أصبحت سارية املفعول للفترات املالية التي تبدأ في أو بعد أول
كانون الثاني  2016أو بعد ذلك التاريخ  ،في اعداد القوائم املالية للمعهد  ،والتي لم تؤثر بشكل جوهري على املبالغ واالفصاحات
الواردة في القوائم املالية للسنة والسنوات السابقة  ،علما ً بأنه قد يكون لها تأثير على املعاجلة احملاسبية للمعامالت والترتيبات
املستقبلية :
* املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( : )14حسابات التأجيل التنظيمية.
* التعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم ( : )1عرض القوائم املالية واملتعلقة مببادرة االفصاح.
* التعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( : )11االتفاقيات املشتركة واملتعلقة باملعاجلة احملاسبية لشراء احلصص في
العمليات املشتركة .
* التعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم ( : )16املمتلكات واآلالت واملعدات  ،ومعيار احملاسبة الدولي رقم ( )38املوجودات غير
امللموسة  :توضيح طرق االستهالك واإلطفاء املقبولة محاسبيا ً .
* التعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم ( : )16املمتلكات واآلالت واملعدات ومعيار احملاسبة الدولي رقم ( )41الزراعة  :النباتات
املنتجة .
* التعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم ( : )27القوائم املالية املنفصلة املتعلقة مبحاسبة االستثمارات في الشركات التابعة
واملشاريع املشتركة والشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق امللكية في القوائم املالية املنفصلة اختياريا ً .
* التعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( : )10القوائم املالية املوحدة واملعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( : )12االفصاح
عن احلصص في املنشآت األخرى ومعيار احملاسبة الدولي رقم ( : )28االستثمار في الشركات احلليفة واملشاريع املشتركة املتعلقة
بتطبيق االستثناء من التوحيد في الشركات االستثمارية .
* التحسينات السنوية على املعايير الدولية للتقارير املالية الصادرة خالل األعوام  2014-2012التي تشمل التعديالت على املعيارين
الدوليني للتقارير املالية رقمي ( )5و ( )7ومعياري احملاسبة الدوليني رقمي ( )19و (. )34
ب -معاييـر التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة الصادرة وغير سارية املفعول بعد :
لم يطبق املعهد املعايير الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة الواردة أدناه الصادرة لكن غير سارية املفعول بعد :
معايير التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة
-

-

سارية املفعول للسنوات
املالية التي تبدأ في أو بعد

التحسينات السنوية على املعايير الدولية للتقارير املالية الصادرة خالل األعوام  2014يبدأ سريان التعديالت على املعيار الدولي
  2016التي تشمل التعديالت على املعيارين الدوليني للتقارير املالية رقمي ( )1و ( )12للتقارير املالية رقم ( )1ومعيار احملاسبةالدولي رقم ( )28للفترات املالية التي
ومعيار احملاسبة الدولي رقم (.)28
تبدأ في أول كانون الثاني  2018أو بعد
ذلك التاريخ بينما يبدأ سريان التعديالت
على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم
( )12للفترات املالية التي تبدأ في أول
كانون الثاني  2017أو بعد ذلك التاريخ
أول كانون الثاني 2017
التعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم ( : )12ضرائب الدخل املتعلقة باالعتراف
باملوجودات الضريبية املؤجلة عن اخلسائر غير احملققة .
أول كانون الثاني 2017
التعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم ( )7وقائمة التدفقات النقدية  ،التي تهدف
إلى تقدمي افصاحات اضافية في قائمة التدفقات النقدية كي متكن مستخدمي القوائم
املالية من تقييم التغير في املطلوبات الناشئة عن األنشطة التمويلية .
أول كانون الثاني 2018
التفسيرات للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم (« : )22املعامالت بالعملة االجنبية
والدفعات املقدمة»
يتناول التفسير املعامالت بالعملة االجنبية أو جزء من املعامالت حيثما يكون هنالك :
* اعتبار بالعملة االجنبية أو ذو سعر بالعملة األجنبية .
* تعترف املنشأة باملوجودات املدفوعة مقدما ً أو مبطلوبات االيرادات املؤجلة قبل االعتراف
باملوجودات ذات الصلة أو بااليرادات أو باملصاريف.
* وتعترف املنشأة باملوجودات املدفوعة مقدما ً أو مبطلوبات االيرادات املؤجلة باعتبارها
موجودات أو مطلوبات غير نقدية.
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التعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم (« : )2الدفع على أساس األسهم» املتعلقة بتنصيف
وقياس معامالت الدفع على أساس األسهم
التعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم (« : )4عقود التأمني» املتعلقة بالفرق ما بني تاريخ سريان
كل من املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( )9ومعيار عقود التأمني
التعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم (« : )40االستثمارات العقارية» حيث عدلت الفقرة رقم ()57
لتنص وجوب حتويل املنشأة للعقار من االستثمارات العقارية أو اليها فقط عندما يتوفر دليل على تغير
االستخدام.
يحدث تغير االستخدام عندما تتوافق  ،او ال تتوافق  ،العقارات مع تعريف االستثمارات العقارية .
ال يؤلـف التغيــر بنوايــا اإلدارة حـــول استخـــدام العقــار دليـــال علـــى وجود تغير باالستخدام.
عدلـــت الفقــرة لتنــــص علـــى أن قائمــة األمثلــة الـــواردة فيهـــا غيـــر شاملة.

أول كانون الثاني 2018
أول كانون الثاني 2018
أول كانون الثاني 2018

عندما يتم تطبيق املعيار
التعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم (« : )7األدوات املالية/اإلفصاحات» املتعلقة باالفصاح
الدولي للتقارير املالية
حول التطبيق املبدئي للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم ()9
رقم ()9
املعيار الدولي للتقارير املالية رقم (« : )7األدوات املالية  /اإلفصاحات املتعلقة بافصاحات اضافية حول عندما يتم تطبيق املعيار
محاسبة التحوط (والتعديالت الالحقة ) والناجتة عن تطبيق الفصل اخلاص مبحاسبة التحوط في املعيار الدولي للتقارير املالية
رقم ()9
الدولي للتقارير املالية رقم ()9
املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  9األدوات املالية (النسخ املعدلة لألعوام  2009و  2010و  2013و )2014
حيث صدر املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( )9األدوات املالية بتشرين الثاني  2009وطرح متطلبات
جديدة لتصنيف املوجودات املالية وقياسها  ،وعدل بتشرين األول  2010ليشمل متطلبات حول تصنيف
املطلوبات املالية وقياسها واستبعادها  .كما طرحت نسخة جديدة بتشرين الثاني  2013تشمل متطلبات
جديدة حول محاسبة التحوط .وصدرت نسخة معدلة من املعيار أيضا ً بتموز من العام  2014لتشمل
أساسا ً على (أ) متطلبات التدني للموجودات املالية (ب) تعديالت محددة ملتطلبات التصنيف والقياس من
خالل طرح فئة قياس « القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر» لبعض أدوات الدين البسيطة.
حتتوي النسخة النهائية للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( )9على املتطلبات احملاسبة لألدوات املالية
حلت محل معيار احملاسبة الدولي رقم ( : )39االعتراف والقياس  .وتتضمن النسخة اجلديدة من املعيار
املتطلبات التالية :
التصنيف والقياس :
تصنف املوجودات املالية بنا ًء على منوذج األعمال والتدفقات النقدية التعاقدية  .وقدمت نسخة 2014
تصنيف جديد لبعض أدوات الدين حيث ميكن تصنيفها ضمن «املوجودات املالية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر»  .وتصنف املطلوبات املالية تصنيفا ً مماثال ً ملعيار احملاسبة الدولي رقم ( )39إال
أن هنالك اختالفات باملتطلبات املطبقة على قياس مخاطر االئتمان املتعلقة باملنشأة.
التدنـــي :
قدمت نسخة  2014منوذج «اخلسارة االئتمانية املتوقعة» الحتساب خسارة تدني املوجودات املالية  ،وعليه
أصبح من غير الضروري زيادة اخملاطر االئتمانية مسبقا ً حتى يعترف بخسارة التدني.
محاسبة التحوط :
قدمت نسخة  2014منوذج جديد حملاسبة التحوط صمم ليكون أكثر مالءمة مع كيفية قيام املنشآت
بإدارة اخملاطر عند التعرض خملاطر التحوط املالي وغير املالي .
إلغاء اإلعتراف :
اتبعت متطلبات إلغاء االعتراف للموجودات املالية واملطلوبات املالية كما وردت في املعيار احملاسبي الدولي
رقم (.)39
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معهد الدراسات املصرفية
املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( : )15اإليرادات من العقود املبرمة مع العمالء
صدر املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( )15في أيار  2015حيث وضع نظام شامل وموحد تستعني به املنشآت
في قيد االيرادات الناجتة عن العقود املبرمة مع العمالء  .وسيحل املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( )15محل
اإلرشادات احلالية بشأن اإلعتراف باإليرادات مبا في ذلك املعيار احملاسبي الدولي رقم ( :)18االيرادات  ،واملعيار
احملاسبي الدولي رقم ( : )11عقود اإلنشاءات وما يتعلق بها من تفسيرات عند سريان العمل باملعيار الدولي
للتقارير املالية رقم (.)15

أول كانون الثاني
2018

ويقوم املبدأ األساسي للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( )15على وجوب اعتراف املنشأة بإيراداتها لوصف
حتويل البضائع أو اخلدمات املتفق عليها للعمالء مببلغ يظهر القيمة التي تتوقع املنشأة احلصول عليها لقاء
تلك البضائع أو اخلدمات  ،ويقدم املعيار على وجه الدقة منهجا ً لإلعتراف باإليرادات بناءا ً على خمس خطوات :
* اخلطوة  : 1حتديد العقود املبرمة مع العميل .
* اخلطوة  : 2حتديد إلتزامات األداء الواردة بالعقد.
* اخلطوة  : 3حتديد قيمة املعاملة.
* اخلطوة  : 4تخصيص قيمة املعاملة على التزامات األداء الواردة بالعقد.
* اخلطوة  : 5اإلعتراف باإليرادات عند (أو حني) استيفاء املنشأة إللتزامات األداء.
وتعترف املنشأة  ،مبوجب املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( ،)15بإيراداتها عنما يستوفي اإللتزام  ،أي عندما
حتول السيطرة على البضائع أو اخلدمات التي تنطوي على استيفاء التزام ما للعميل  .ولقد اضيف املزيد
من التوجيهات املستقبلية على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( )15ملعاجلة حاالت محددة  .هذا ويتطلب
املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( )15مزيدا ً من االفصاحات التفصيلية.
التعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( )15االيرادات من العقود املبرمة مع العمالء لتوضيح ثالثة
جوانب من معيار (حتديد التزامات األداء  ،واملبلغ األصلي مقابل اعتبارات الوكيل  ،والترخيص)  ،وتوفير بعض
الراحة االنتقالية للعقود املعدلة والعقود املنجزة

أول كانون الثاني
2018

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم (« : )16عقود االيجار»
يحدد هذا املعيار كيفية االعتراف بعقود االيجار وقياسها وعرضها واالفصاح عنها وفقا ً للمعايير الدولية
للتقارير املالية  ،ويوفر هذا املعيار منوذجا ً محاسبيا ً موحدا ً للمستأجر  ،حيث يوجب على املستأجرين االعتراف
باالصول وااللتزامات لكافة عقود االيجار باستثناء العقود التي مدتها اثني عشر شهرا ً أو أقل أو أصولها ذات
قيم منخفضة .
ويوجب هذا املعيار على املؤجر االستمرار بتنصيف عقود االيجار أما عقودا ً تشغيلية أو متويلية  ،ومبوجب هذا
املعيار بقيت محاسبة عقود االيجار في دفاتر املؤجر حلد كبير كما هي دون تغيير عما كانت عليه مبوجب معيار
احملاسبة الدولي رقم ()17

أول كانون الثاني
2019

التعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم (« : )10القوائم املالية املوحدة»  ،ومعيار احملاسبة الدولي تاريخ سريان مؤجل
رقم (« : )28االستثمار في الشركات احلليفة واملشاريع املشتركة ( « )2011املتعلقة مبعاجلة بيع موجودات من ألجل غير مسمى
مستثمر أو تقدميه إياها لشركته احلليفة ومشروعه املشترك
تتوقع إدارة املعهد تطبيق هذه املعايير والتفسيرات والتعديالت اجلديدة في إعداد القوائم املالية عند تاريخ سريانها وإمكانية
تطبيقها  ،وقد ال يكون لتبني هذه املعايير والتفسيرات والتعديالت اجلديدة  ،باستثناء تطبيق املعايير الدولية للتقاريـر املالية أرقام
( )9و ( )15و ( ، )16اي تأثير جوهري على القوائم املالية للمعهد بفترة التطبيق األولي .
وتتوقع اإلدارة تبني املعيارين الدوليني للتقارير املالية رقمي ( )9و ( )15في القوائم املالية للمعهد للفترات السنوية التي تبدأ في أول
كانون الثاني  2018وتبني املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( )16في القوائم املالية للمعهد للسنة التي تبدأ في أول كانون الثاني
 . 2019وقد يكون لتطبيق املعيارين الدوليني للتقارير املالية رقمي ( )9و ( )15تأثيرا ً جوهريا ً على املبالغ املالية واالفصاحات الواردة في
البيانات املالية للمعهد فيما يتعلق بااليرادات من العقود املبرمة مع العمالء واملوجودات املالية واملطلوبات املالية للمعهد  .كما قد
يكون لتطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( )16تأثيرا ً جوهريا ً على املبالغ املالية واالفصاحات في القوائم املالية للمعهد فيما
يتعلق بعقوده التأجيرية .
إال أنه ليس أمرا ً عمليا ً تقدمي تقدير معقول لتداعيات تطبيق هذه املعايير حتى تعد اإلدارة مراجعة بهذا اخلصوص .
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 )4استخدام التقديرات
إن إعداد القوائم املالية وتطبيق السياسات احملاسبية يتطلب من إدارة املعهد القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر في مبالغ املوجودات
واملطلوبات واإلفصاح عن االلتزامات احملتملة  .كما أن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر في اإليرادات واملصاريف واخملصصات .
وبشكل خاص يتطلب من إدارة املعهد إصدار أحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية املستقبلية وأوقاتها .
إن التقديرات املذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وان النتائج
الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن اوضاع وظروف تلك التقديرات في املستقبل .
-

نعتقد بأن التقديرات املستخدمة ضمن القوائم املالية معقولة ومفصلة على النحو التالي :
تقوم اإلدارة مبراجعة االعمار االنتاجية للممتلكات واملعدات واملوجودات غير امللموسة بشكل دوري لغايات احتساب االستهالكات
واالطفاءات السنوية اعتمادا ً على احلالة العامة لتلك املوجودات وتقدير االعمار االنتاجية املتوقعة في املستقبـل  ،ويتم قيد
خسارة التدني في قائمة الدخل .
تقوم اإلدارة مبراجعة دورية للموجودات املالية والتي تظهر بالكلفة لتقدير اي تدني في قيمتها  ،ويتم قيد هذا التدني في قائمة
الدخل .
يتم تكوين مخصص لقاء الذمم املدينة إعتمادا ً على أسس وفرضيات معتمدة من قبل إدارة املعهد لتقدير اخملصص الواجب قيده
مبوجب متطلبات املعايير الدولية للتقارير املالية .
يتم تكوين مخصص لقاء القضايا املقامة ضد املعهد اعتمادا ً على دراسات قانونية معدة من قبل املستشار القانوني للمعهد
والتي مبوجبها يتم حتديد اخملاطر احملتمل حدوثها في املستقبل  ،ويعاد النظر في تلك الدراسات بشكل دوري .
يتم قيد مخصص لقاء تعويض نهاية اخلدمة للموظفني وفقا ً لقوانني املعهد الداخلي  ،ويتم أخذ اخملصص اعتمادا ً على أسس
وفرضيات معتمدة من قبل اإلدارة.

 مستويات القيمة العادلة  :يتطلب املعيار حتديد واإلفصاح عن املستوى في تسلسل القيمة العادلة الذي تصنف مبوجبهمقاييس القيمة العادلة وفصل قياسات القيمة العادلة وفقا ً للمستويات احملددة في املعايير الدولية للتقارير املالية  .الفرق بني
املستوى ( )2واملستوى ( )3ملقاييس القيمة العادلة يعني تقييم ما إذا كانت املعلومات أو املدخالت ميكن مالحظتها ومدى أهمية
املعلومات التي ال ميكن مالحظتها مما يتطلب وضع أحكام وحتليل دقيق للمدخالت املستخدمة لقياس القيمة العادلة مبا في
ذلك األخذ باالعتبار كافة العوامل التي تخص األصل أو االلتزام  ،وعند تقييم القيمة العادلة للموجودات أو املطلوبات املالية
يقوم املعهد بالتعامل مع أطراف مستقلة ومؤهلة إلعداد دراسات التقييم  ،حيث يتم مراجعة طرق التقييم املالئمة واملدخالت
املستخدمة إلعداد التقييم من قبل اإلدارة .
 )5نقــد في الصنـدوق ولــدى البنـوك
 )6ذمــــم مدينــــة  -بالصافي
يتكون هذا البند مما يلي :
يتكون هذا البند مما يلي :

 31كانـون األول
2015
2016
دينـــــار
دينـــــار
956

560

نقد في الصنـدوق
حســـاب جــاري /
البنك املركزي األردني

-

13.942

حســـاب خاضــع /
البنك املركزي األردني
ودائع ألجل *

48.230

46.384

1.071.684
1.120.870

1.655.965
1.716.851

* إن الودائـع ألجـل مربوطـة لفتـرات تستحـق خـالل مـدة ثالثـة
أشهر مببلغ  752.945دينار ولفترات تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة
أشهر مببلغ  318.739دينار كما في  31كانون األول  ، 2016حيث بلغ
معدل أسعار الفائدة عليها من  %3 / 50 - %3 / 35سنويا ً للعام
 %4 - %3/25( 2016سنويا ً للعام . )2015
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 31كانـون األول
2015
2016
دينـــــار دينـــــار
ذمم مدينة
ينــــزل  :مخـــصص
الديـــون املشكوك في
حتصيلها *

52.098
-

46.374
-

52.098

46.374

* إن احلركة احلاصلة على مخصص الديون املشكوك في
حتصيلها خالل السنة هي كما يلي :

معهد الدراسات املصرفية

2016

2015

دينـــــار

دينـــــار

الرصيد بداية السنة

-

78.775

-

-

اخملصص املضاف للسنة
اخملصص املشطوب
للسنة * *

-

()78.775

الرصيد نهاية السنة

-

-

 أن ال تقل مدة خدمته عن عشر سنوات عند تقدمي طلبالسلفة .
 أن ال يكون قد مت ايقاع أي من العقوبات التأديبية بحقهخالل آخر سنتني .
 أن ال يكون تقييم أداءه بآخر سنة بتقدير بحاجة إلى تطويرأو ضعيف.
 ويقدم املوظف كفالة عدلية كضمان للسلفة لصالحاملعهد بقيمة تغطي السلفة املمنوحة وال يجوز منح
املوظف أكثر من سلفتني على أن ال تقل املدة بني السلفتني
خمسة سنوات  ،متنح السلفة بقرار من مدير املعهد بناء
على تنسيب مساعد املدير للشؤن املالية واإلدارية .

 يقوم املعهد بقيد مخصص لقاء الذمم التي ال يتمحتصيلها ألكثر من سنة باإلضافة إلى الذمم الناشئة عن
مساهمات االعضاء في النفقات التي ال يتم حتصيلها
خالل العام  ،هذا ويتبع املعهد سياسة التعامل مع
أطراف مؤهلة ائتمانيا ً وذلك من اجل تخفيف خطر
اخلسائر املالية الناجمة عن عدم الوفاء بااللتزامات  ،كما
ال يقوم املعهد باحلصول على ضمانات لقاء تلك الذمم
وبالتالي فهي غير مضمونة التحصيل.

 حتسب قيمة احلد األقصى للسلفة كنسبة مئوية مناجمالي مخصص املوظف بناء على مدة خدمته بتاريخ
منح السلفة كما يلي :
 اذا كانت مدة خدمته من  10إلى  15سنة فإن احلد األقصىللسلفة يكون . %50
 إذا كانت مدة خدمته تزيد عن  15سنة وتقل عن  20سنةفإن احلد األقصى للسلفة يكون .%55

** مت شطب الذمم املدينة على بنك تنمية املدن والقرى
عن سنوات سابقة والبالغة ( )78.775دينار مبوجب قرار
مجلس اإلدارة رقم  2015/10تاريخ  20آب . 2015

 اذا كانت مدة خدمته تزيد عن  20سنة فإن احلد األقصىللسلفة يكون .%60

وفيما يلي جدول يبني أعمار الذمم املدينة كما بتاريخ
القوائم املالية :

يتم سداد السلفة على أقساط يحددها املوظف عند
طلب السلفة كما يحدد تاريخ تسديدها على أن ال يقل
مجموع األقساط السنوية التي يدفعها املوظف عن %60
من اجمالي راتبه الشهري عند منحه السلفة ويتقاضى
املعهد بدل إدارة بواقع ( )%0.005من اجمالي السلفة
وتقيد إليرادات املعهد  .في حال انتهاء خدمة املوظف مع
وجود رصيد للسلفة غير مستحق فيتم تسديد الرصيد
من مستحقات انتهاء اخلدمة .

 31كانـون األول
2015
2016
دينـــــار
دينـــــار
من يوم  30 -يوم
من  60 - 31يوم

11.433
36.090

44.654
-

من  365 - 61يوم
أكثر من  365يوم

4.575
-

1.720
-

52.098

46.374

اجملمـــوع

 إن ذمم املوظفني موزعة على النحو التالي : 31كانـون األول

ذمم موظفني  -قصيرة األجل

 )7ذمم موظفني

ذمم موظفني  -طويلة األجل

 مبوجب قرار مجلس اإلدارة املنعقد بتاريخ  19كانون الثاني ، 2014قرر اجمللس املوافقة على منح سلف من مخصصات
نهاية اخلدمة ملوظفي املعهد بالشروط التالية :

2016
دينـــــار
5.088
116.154
121.242
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2015
دينـــــار
4.740
122.871
127.611

معهد الدراسات املصرفية

 -إن احلركة على ذمم املوظفني كانت على النحو التالي :

 )9موجودات مالية بالكلفة املطفأة
يتكون هذا البند مما يلي :

 31كانـون األول
2016
دينـــــار
127.611

2015
دينـــــار
115.589

السلـف املمنوحـة خالل العام

9.841

16.762

املسدد من السلف خالل العام

()16.210

()4.740

الرصيــد بدايــة السنــة

121.242

 31كانـون األول
2015
2016
موجودات مالية غير متوفر لها اسعار
سوقية :
دينــار
دينــار

سندات خزينة حكومية  -البنك املركزي*
سندات املؤسسات العامة  -البنك املركزي *

400.000
200.000 1.200,000
600.000 1.200,000

حتليل السندات

600.000 1.200,000
600.000 1.200,000

اجملمـــــوع

127.611

ذات عائد ثابت

 )8أرصـدة مدينــة أخــرى
يتكون هذا البند مما يلي :

ايرادات مستحقة غير مقبوضة
مصاريف مدفوعة مقدما ً
ذمم مدينة أخرى
تأمينات نقدية مستردة

 -إن السندات موزعة على النحو التالي :

 31كانـون األول
2015
2016
دينـــــار دينـــــار
40.078
34.197
8.950
8.679
436
263
300
300
49.764
43.439

 31كانـون األول
2015
دينـــــار
600.000

سندات حكومية  -قصيرة األجل

2016
دينـــــار
1.200,000

سندات حكومية  -طويلة األجل

-

-

1.200,000

600.000

* بلغ معدل أسعار الفائدة على السندات احلكومية واملؤسسات العامة
اعاله من ( )%7.75-%5.892سنويا ً و تستحق خالل العام . 2017
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 )10ممتلكـــات ومعـــدات  -بالصافي

أ -إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :
اراضي
للسنة املنتهية في  31كانون األول  2016دينــــار
الكلفــــــة:
217.593
الرصيد في بداية السنة
اضافات
217.593

استبعادات
الرصيد في نهاية السنة
االستهالك املتراكم:
الرصيد في بداية السنة
استهالك السنة
استبعادات
الرصيد في نهاية السنة
صافي القيمة الدفترية كــما في
 31كانون األول 2016
217,593

مباني*

سيارات

اجملموع

دينــــار

أثاث
ومعدات
دينــــار

آالت وأجهزة
حاسوب
دينــــار

دينــــار

دينــــار

2.087.920
-

206.031
6.867

522.786
15.818

71.870
-

3.106.200
22.685

2.087.920

()3.591
209.307

()6,000
532.604

71.870

()9.591
3.119.294

1.689.573
83.517
1.773.090

194.395
6.654
()3.591
197.458

494.064
17.765
()6.000
505.829

71.869
71.869

2.449.901
107.936
()9.591
2.548.246

314,830

11,849

26,775

1

571,048

للسنة املنتهية في  31كانون األول 2015
الكلفــــــة:
الرصيد في بداية السنة

217.593

2.087.920

210.811

606.600

71.870

3.194.794

اضافات
استبعادات
الرصيد في نهاية السنة
االستهالك املتراكم :
الرصيد في بداية السنة

217.593

2.087.920

1.972
()6.752
206.031

6.048
()89.862
522.786

71.870

8.020
()96.614
3.106.200

-

1.606.056

194.054

562.866

71.869

2.434.845

-

استهالك السنة
استبعادات
الرصيد في نهاية السنة
صافــي القيمــــة الدفتريــــة
كمــا فــي  31كانون األول 217.593 2015

83.517
1.689.573

7.093
()6.752
194.395

21.060
()89.862
494.064

71.869

111.670
()96.614
2.449.901

398,347

11,636

28,722

1

656,299

نسبـــــة االستهــالك السنوية - %

4

20

40-25

20

* تتضمن املباني مبلغ  727.449دينار كما في  31كانون األول  2016و  2015لقاء مساهمة األعضاء في نفقات امتام مبنى املعهد (إيضاح .)16
ب  -بلغت قيمة املمتلكات واملعدات املستهلكة بالكامل مبلغ  725.797دينار كما في  31كانون األول ( 2016مقابل  701.107دينار كما في  31كانون
األول .)2015
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 )11موجودات غير ملموسة  -بالصافي
مبوجب قرار مجلس اإلدارة رقم  2015/1تاريخ  26كانون
الثاني  2015مت شطب برمجيات حاسوب متقادمة تكلفتها
التاريخية  22,681دينار وقيمتها الدفترية  1دينار .

كإلتزام كما في تاريخ القوائم املالية  ،مع مراعاة
أن تقيد االرباح املتجمعة من الفوائد على الوديعة
اخلاصة بصندوق تعويض نهاية اخلدمة قبل  31كانون
األول  2010ضمن املبلغ احملتسب كمخصص تعويض

 )12بنك دائن
يتكون هذا البند مما يلي :

حساب جاري لدى البنك
املركزي األردني

نهاية خدمة لألعضاء املشمولني في اخملصـص .

 31كانـون األول
2015
2016
دينـــــار
دينـــــار
11.676
11.676

 إن احلركة احلاصلة على مخصص تعويض نهايةاخلدمة خالل السنة هي كما يلي :

-

 ميثل هذا البند حساب جاري مكشوف دفتريا ً  ،نتيجةلشيكات مسحوبة على البنك ولم تقدم للصرف كما
بتاريخ القوائم املالية .

الرصيـد في بدايـة السنـة
اخملصص املستدرك للسنة
املدفوع من اخملصص
الرصيد في نهاية السنة

 )13ذمم دائنة
يتكون هذا البند مما يلي :

ذمم موردين
ذمم محاضرين

 31كانـون األول
2015
2016
دينـــــار
دينـــــار
82.151
3.975
86.126

2016

2015

دينـــــار

دينـــــار

548.205

536.857

79.570

66.575

()26.574
601.201

()55.227
548.205

 )15أرصدة دائنة أخرى
يتكون هذا البند مما يلي :

16.002
18.367
34.369

 31كانـون األول

 )14مخصص تعويض نهاية اخلدمة

مصاريف مستحقة غير مدفوعة
أمانات وزارة املالية
أمانات رسوم برنامج املاجستير
للجامعة األردنية
ايرادات مقبوضة مقدما ً
أمانات مؤسسة الضمان االجتماعي
أمانات ضريبة الدخل

مبوجــب قــرار مجلــس اإلدارة املنعقد بتاريخ 27
نيسان  ،2011مت حتويل رصيد صندوق تعويض نهاية
اخلدمة ملوظفي ومستخدمي املعهد والذي أنشئ
في عام  2000كصندوق مستقل إلى أرصدة املعهد
ليظهـر ضمـن القوائم املالية كما في  31كانـون األول
 ، 2010ويتم اإلعتراف مبخصص تعويض نهاية خدمة
للعاملني ضمن القوائم املالية للمعهد وفقا ً للمعايير
الدولية للتقارير املالية بحيث يظهر هذا اخملصص
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2016

2015

دينـــــار

دينـــــار

4.170
250
10.720

9.968
11.852

4.551
5.741
3.675

29.543
5.184
3.002

29.107

59.549

معهد الدراسات املصرفية

 )18اإليرادات

 )16ايــرادات مؤجلـــة
ميثل هذا البند مساهمة األعضاء في نفقات امتام مبنى

يتكون هذا البند مما يلي :

املعهـد وجتهيـزه في العام  1994والبالغة  727.449دينار ،
والتي مت اقفالها في حساب مبنى املعهد  ،ووفقا ً ملتطلبات
املعايير الدولية للتقارير املالية  ،مت اعتبار هذا املبلغ ايرادا ً
مؤجال ً يظهر ضمن املطلوبات بالقيمة الصافية ويتم اطفاؤه

صافـــي مساهمـــات البنـوك
واملؤسسات املاليــة *
ايرادات الفوائد البنكية

بشكل سنوي .
إن احلركة احلاصلة على حساب االيرادات املؤجلة خالل السنة

الرصيـد في بدايـة السنـة
اطفاء إيرادات للسنة -إيضاح ()18
الرصيد في نهاية السنة

2016

2015

دينـــــار

دينـــــار

120.731
()29.099
91.632

149.830
()29.099
120.731

موزعة على النحو التالي :
ايرادات مؤجلة  -قصيرة األجل

29.099

29.099

ايرادات مؤجلة  -طويلة األجل

62.533

91.632

91.632

120.731

دينـــــار

دينـــــار

359.952

352.032

43.894

54.125

826.981

800.339

إيراد برنامج املاجستير

99.647

85.269

إطفاء ايرادات مؤجلة-إيضاح ()16

29.099

29.099

فوائد موجودات مالية بالتكلفة
املطفأة
ايرادات أخرى

65.979

46.957

12.812

8.209

ايرادات الدورات التدريبية

هي كما يلي :

2016

2015

1.376.030 1.438.364
* ميثل هذا البند مبلغ مساهمة البنك املركزي األردني
والبنوك املرخصة واملؤسسات والشركات املالية في
نفقات املعهد استنادا ً إلى املادة ( )9من نظام املعهد
كما يلي :
أ -يساهـم البنـك املركـزي األردنـي والبنـوك املرخصـة
واملؤسسات والشركات املالية في نفقات املعهد احملددة
في موازنته السنوية بعد احتساب ايراداته الداخلية
وتكون نسبة هذه املساهمة على النحو التالي :

 )17االحتياطي اخلاص
ميثل مجموع االحتياطي اخلاص الظاهر في قائمة املركز املالي
املرفق قيمة الرسوم الدراسية احملولة لهذا احلساب استنادا ً
إلى املادة ( )5فقرة (د) من نظام املعهد السابق والتي تنص على
أنه «تشكل مجموع الرسوم املدفوعة من قبل املوظف املتدرب
واملؤسسة املوفدة احتياطيا ً خاصا ً يجري التصرف به وفق قرارات
مجلس اإلدارة»  .هذا وقد مت أخذ قرار من قبل اجمللس بتجميد
قبول أية طلبة جدد في برنامج الدبلوم املتوسط ملدة خمس
سنوات اعتبارا ً من العام الدراسي  2008/2007إستنادا ً ألحكام
املادة ( )11الفقرة (ب) من نظام املعهد السابق  ،كما قام اجمللس
بتمديد جتميد القبول في البرنامج ملدة ثالث سنوات اضافية
اعتبارا ً من العام الدراسي  ،2013/2012ومع صدور نظام املعهد
رقم ( )2لسنة  2015الذي لم يبقى على مضمون املادة (/5د) من
نظام املعهد السابق مت حتويل رصيد االحتياطي اخلاص كما في
 31كانون األول  2015إلى الوفر املتراكم .

18

البنك املركزي األردني

%40

البنــوك املرخصـــة

%55

املؤسسات والشركات املالية التي
يحددها اجمللس

%5

معهد الدراسات املصرفية

 )19املصاريـــــف اإلدارية والعمومية

ب -توزع نسبة مساهمة البنوك املرخصة في نفقات

يتكون هذا البند مما يلي :

املعهد املنصوص عليها في الفقرة (أ) بني البنوك
املرخصة بالتساوي .

2016

ج -يحدد اجمللس مقدار مساهمة املؤسسات والشركات
املاليـة فـي النسبـة املنصـوص عليهـا فـي الفقـرة
( أ ) من هذه املادة.

د -للمجلس أن يقرر ما يراه مناسبا ً بشأن الفوائض املالية
في النسبة التي تزيد على نسبة مساهمة البنوك
واملؤسسات والشركات املالية في نفقات املعهد .

دينــار
الرواتب واألجور

404.849

391.628

مساهمة املعهد في الضمان االجتماعي

46.689

43.286

مساهمة املعهد في صندوق اإلدخار
كتب ومؤلفات
لوازم وقرطاسية ومطبوعات

29.851
692
11.628

28.759
731
25.392

أتعاب مهنية
مصاريف ضيافة

3.264
3.594

2.915
6.458

أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

29.123

28.680

صيانة وتنظيف املبنى

114.115

26.378

مخصص تعويض نهاية اخلدمة

79.570

66.575

الوظيفية
نفقات الدورات التدريبية
مصاريف السيارات
صيانة اآلالت

5.801

5.568

531.355
5.442
17.363

495.337
5.873
18.253

مياه وكهرباء ووقود
اشتراك في الصحف واجملالت

44.716
1.445

43.820
1.441

رسوم تأمني املبنى
نفقات حدائق املبنى

1.104
1.239

1.102
1.650

زيارات ومهمات رسمية
معاجلات طبية
بريد وهاتف وفاكس وإنترنت
استهالك ممتلكات ومعدات

2.684
46.393
9.208
107.936

4.995
48.964
9.277
111.670

مصاريف برنامج املاجستير

68.030

61.682

أخرى

17.363

19.750

1.583.454

1.450.184

نفقات التأمني على احلياة وضد احلوادث
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2015

دينــار
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 )23إدارة اخملاطر

 )20األرصدة واملعامالت مع أطراف ذات عالقة
فيما يلي تفاصيل األرصدة واملعامالت مع األطراف ذات
العالقة والتي تتكون بشكل رئيسي من املعامالت مع
البنك املركزي واإلدارة العليا وأعضاء مجلس اإلدارة :

أ) إدارة مخاطر الوفر واالحتياطيات
يقوم املعهد من خالل نظامه ومجلس إدارته مبتابعة
وإقرار التعليمات اإلدارية واملالية مبا يضمن إدارة صافي
موجوداته ومطلوباته لضمان قدرته على االستمرار
وتعظيم املنفعة ألصحاب املصالح وحتقيق جميع
غاياته املنصوص عليه في نظامه .

 31كانـون األول
2015
2016
دينــــار دينــــار
بنـود قائمة املركز املالي
موجودات مالية بالتكلفة املطفأة 600.000 1.200.000
-

حسـاب جـاري لـدى البنك املركزي
االردني
48.230
ودائع لدى البنك املركزي
11.676

بنك دائن
مخصص تعويض نهاية اخلدمة
39.735
لإلدارة العليا
2016
بنود قائمة الدخل والدخل الشامل دينــــار
االيرادات
مساهمة البنك املركزي
املصاريف

هذا وإن استراتيجية املعهد تتضمن احملافظة على
معدل مقبول للمطلوبات منسوبا ً للوفر املتراكم
واالحتياطيات  .حيث كان معدل الدين منسوبا ً للوفـر
املتراكـم واالحتياطيات كما في  31كانون األول 2016
و  2015كما يلي :

13.942
46.384
-

 31كانـون األول
2015
2016
دينــــار
دينــــار

20.778
2015
دينــــار
مجموع املطلوبات

136.175 144.000

59.262
رواتب ومنافع اإلدارة العليا
بدل تنقالت أعضاء مجلس اإلدارة 29.123
مخصص تعويـض نهايـة اخلدمـة
18.947
لإلدارة العليا

57.090
28.680

مجمــوع الوفـــر املتراكــم 2.288.956
واالحتياطي اخلاص

2.434.046

نسبة املطلوبات للوفر
املتراكم واالحتياطي اخلاص %

5.063

35/8

31/3

بقيت سياسة املعهد خالل العام  2016دون تغيير
مقارنة مع العام  2015مبا يتعلق بإدارته للوفر املتراكم .

 )21ضريبــة الدخـــل

ب) مخاطر السيولة

يتمتع املعهد بإعفاء من ضريبة الدخل وذلك باعتباره
مؤسسة غير هادفة للربح وفقا ً ألحكام املادة رقم ()4
من قانون ضريبة الدخل رقم ( )34لسنة . 2014

مخاطر السيولة  ،والتي تعـرف ايضـا ً مبخاطـر
التمويـل  ،هي اخملاطر التي تتمثل بالصعوبة التي
سيواجهها املعهد فيما يتعلق بتوفير األموال الالزمة
للوفاء بالتزاماته.

 )22النقد وما في حكمه
يتكون هذا البند مما يلي :

 31كانـون األول
2015
2016
دينــــار دينــــار
560
956
نقد في الصندوق
13.942
حساب جاري/البنك املركزي األردني
46.384
48.230
حساب خاضع /البنك املركزي األردني
يضاف  :أرصدة ودائع ألجل لدى البنوك 1.655.965 1.071.684
ينزل  :أرصدة ودائع لدى البنوك تستحق
خالل فترة تزيد عن ثالثة اشهر

819.742

762.854

يقوم املعهد بإدارة مخاطر السيولة عن طريق احلفاظ
على إحتياطيات والرقابة املستمرة للتدفقات النقدية
الفعلية ومواءمة استحقاقات املوجودات املالية
مع املطلوبات املالية  .كما أن معظم أموال املعهد
مستثمرة بأرصدة ودائع لدى البنوك للوفاء مبتطلبات
التمويل قصير األجل  .هذا وتعتقد اإلدارة أن مخاطر
السيولة غير جوهرية على القوائم املالية عند األخذ
بعني االعتبار حتصيالت املساهمات من البنوك املرخصة
ومؤسسات االقراض املتخصصة في نفقات املعهد.

()253.341( )318.739
1.463.510 802.131
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ج) مخاطر االئتمان

 )1مخاطر العمالت
إن خطر العملة هو ذلك اخلطر املتعلق بالتغير في قيمة

مخاطر االئتمان تتعلق مبخاطر إخفاق الطرف اآلخر

االداة املالية نتيجة للتغيرات بأسعار صرف العملة

بالوفـاء بالتزاماتـه التعاقديـة مما يسبب خسائر

األجنبية  .هذا وتعتقد إدارة املعهد أن خطر العمالت

للمعهد  .هذا ويتبع املعهد سياسة التعامل مع

األجنبية غير مادي  ،حيث أن معظم عمليات املعهد هي

أطراف مؤهلة إئتمانيا ً من خالل نظامه  ،وذلك من أجل

بالدينار األردني .

تخفيف خطر اخلسائر املالية الناجمة عن عدم الوفاء
 )2مخاطر سعر الفائدة

بااللتزامات .

مخاطر سعرالفائدة هي اخملاطر املتعلقة بالتغير بقيمة

يظهر تركز اخملاطر االئتمانية عندما يكون العمالء

األداة املالية نتيجة للتغيرات مبعدالت الفائدة السوقية .

يعملون في نفس النشاط أو في نفس املنطقة
اجلغرافية أو لديهم نفس اخلصائص االقتصادية وهذا

كما يقوم املعهد بإدارة تعرضه خملاطر سعر الفائدة

كله قد يؤثر على قدرتهم في الوفاء بالتزاماتهم

بإستمرار  ،وذلك عن طريق تقييم اإلعتبارات اخملتلفة مثل
التمويل وجتديد املراكز املالية  .هذا ويتم حتديد حتاليل

التعاقدية لتأثرهم بنفس التغيرات السياسية

احلساسية أدناه وفقا ً للتعرض ألسعار الفائدة املتعلقة

واالقتصادية وميثل تركز اخملاطر االئتمانية حساسية

بالودائع لدى البنوك بتاريخ القوائم املالية ،كما أعد

املعهد للتأثر بالتطورات التي تؤثر على صناعة معينة

التحليل على فرض أن املبلغ القائم بتاريخ القوائم املالية

أو منطقة جغرافية معينة .

كان قائما ً طوال العام  ،ويتم استخدام زيادة أو نقص
مبقدار نقطة مئوية واحدة .

%1+

وتعتقد اإلدارة ان مخاطر االئتمان غير جوهرية على

األثر على الربح ( /اخلسارة)

القوائم املالية أو على استمرارية املعهد.

د) مخاطر السوق

%1-

)16.656( 16.656

 )24القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات
املالية غير محددة القيمة العادلة بشكل
مستمر

اخملاطر السوقية هي عبارة عن اخلسائر بالقيمة الناجتة
عن التغير في أسعار السوق كالتغير في اسعار الفوائد

إن القيمة الدفترية للموجودات املالية واملطلوبات

 ،أسعار صرف العمالت األجنبية  ،وبالتالي تغير القيمة

املالية الظاهرة في القوائم املالية للمعهد تقارب

العادلة للتدفقات النقدية لألدوات املالية داخل وخارج

قيمتها العادلة.

قائمة املركز املالي .
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م�ساهمات البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية يف نفقات املعهد لعام 2016
اجمالي
املساهمة

األهمية النسبية
للمساهمة

اسم املؤسسة

144000
7920

%40
%2.2

البنك األهلي األردني
بنك األردن
البنك العقاري املصري العربي
بنك القاهرة عمان
البنك التجاري االردني
البنك األردني الكويتي
البنك االسالمي األردني
بنك ستاندرد تشارترد
بنك املؤسسة العربية املصرفية
مصرف الرافدين
سيتي بنك
كابـيـتــال بنــك

7920
7920
7920
7920
7920
7920
7920
7920
7920
7920
7920
7920

%2.2
%2.2
%2.2
%2.2
%2.2
%2.2
%2.2
%2.2
%2.2
%2.2
%2.2
%2.2

بنك االسكان للتجارة والتمويل

7920

%2.2

بنك االستثمار العربي األردني

7920

%2.2

البنك االستثماري

7920

%2.2

بنك االحتاد

7920

%2.2

بنك سوسيته جنرال  -االردن
البنك العربي االسالمي الدولي

7920
7920

%2.2
%2.2

بنك الكويت الوطني ( االردن )

7920

%2.2

بنك عــودة

7920

%2.2

بنك لبنـان واملهجـر

7920

%2.2

بنك األردن دبي االسالمي
بنك أبو ظبي الوطني

7920
7920

%2.2
%2.2

مصرف الراجحي

7920

%2.2

الشركة االردنية لضمان القروض

6000

%1.67

الشركة االردنية العادة متويل الرهن العقاري

6000

%1.67

مؤسسة ضمان الودائع

6000

%1.67

البنك املركزي االردني
البنك العربي
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