
  الميزانية العمومية 
  لمؤسسة اإلقراض الزراعي
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 مؤسسة اإلقراض الزراعي
 مؤسسة حكومية ذات شخصية معنوية واستقالل مالي وإداري

  المملكة األردنية الهاشمية-عَمان 
 إيضاحات حول البيانات المالية 



 مؤسسة اإلقراض الزراعي
 ية ذات شخصية معنوية واستقالل مالي وإداريمؤسسة حكوم

  المملكة األردنية الهاشمية-عَمان 

     
بيان 
 أ

 ٢٠٠٤ كانون األول ٣١الميزانية العمومية كما في 
       

    إيضاحات ٢٠٠٤  ٢٠٠٣

  الموجودات   دينار أردني  دينار أردني

  نقد ونقد معادل   ٣  ٥،٠٩٤،٦٦٨  ٣،١٣٩،٣٢٣

  ذمم وسلف مدينة  ٤  ٢،١١٦،٠٠٠  ١،٦٢٦،٢٤٩

  أرصدة مدينة أخرى     ١٠،٢١٥  ١٦،٨٥٠

  قروض ممنوحة  ٥  ١٠٢،٩٨٢،٩٩٠  ١٠٩،٣٦٧،٢٤٥

  استثمارات  ٦   ٥٥٩،٧٩٥  ٦١١،٥٢٦

  ممتلكات وآالت ومعدات  ٧  ١،٩٤١،١٩١  ١،٩٠٩،٩٥٤

 ات وآالت ومعداتدفعات على شراء ممتلك  ٨  ١٦٨،٩٧٩  ٤٢،٧٥٠

٩  ٢٤٨،٤٨٣  ١٩٠،٧٨٣  

أراضي مستملكة للمؤسسة مقابل قروض 
 المزارعين

  مجموع الموجودات    ١١٣،١٢٢،٣٢١  ١١٦،٩٠٤،٦٨٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  
  
  
  
  

 مؤسسة اإلقراض الزراعي
 مؤسسة حكومية ذات شخصية معنوية واستقالل مالي وإداري

  المملكة األردنية الهاشمية-عَمان 

     
بيان 
 أ

 ٢٠٠٤ كانون األول ٣١الميزانية العمومية كما في 
      

  المطلوبات وحقوق المؤسسةإيضاحات ٢٠٠٤  ٢٠٠٣

  المطلوبات   دينار أردني دينار أردني

  وديعة فرق فائدة قرض الصندوق الكويتي ١٠  ٩،٥٠٨،٣٦٩  ٩،١٧٨،١٠٣

  أمانات  ١١  ٧٠٧،٤٧٠  ٧٧١،٩٢٧

  فرق فائدة القروض األلمانية ١٢  ٢٣٣،٥٢٨  ١٩٣،٢٧٤

  قروض وسلف دائنة  ١٣  ٥٦،٦٧٥،٧٦٢  ٦٢،٢٧٦،٩٦٥

  صندوق إسكان الموظفين ١٤  ٤،١٦٩،٤٧٤  ٣،٦٦٩،٤٧٤

  مجموع المطلوبات   ٧١،٢٩٤،٦٠٣  ٧٦،٠٨٩،٧٤٣
      

  حقوق المؤسسة   

  رأس المال   ٢٤،٠٠٠،٠٠٠  ٢٤،٠٠٠،٠٠٠

  االحتياطي العام ١٥  ١٥،٦٥١،٢٥٨  ١٥،٥٦٣،١٤٧

 التغير المتراكم في القيمة العادلة الستثمارات    

    متوفرة للبيع   -  ١٧،٢٦٩

   بيان ج-فائض السنة    ١،٤٠١،٣٩٥  ٤٦١،٦٨٠

  موجودات/فرق فائدة القروض األلمانية ١٢  ٧٧٥،٠٦٥  ٧٧٢،٨٤١

  مجموع حقوق المؤسسة   ٤١،٨٢٧،٧١٨  ٤٠،٨١٤،٩٣٧

  مجموع المطلوبات وحقوق المؤسسة    ١١٣،١٢٢،٣٢١  ١١٦،٩٠٤،٦٨٠
        



  
  

  

 مؤسسة اإلقراض الزراعي
 مؤسسة حكومية ذات شخصية معنوية واستقالل مالي وإداري

  المملكة األردنية الهاشمية-عَمان 
بيان ب     

 ٢٠٠٤ كانون األول ٣١ الدخل للسنة المنتهية في بيان
      

   إيضاحات ٢٠٠٤  ٢٠٠٣

    دينار أردني دينار أردني

 فوائد مقبوضة عن القروض الممنوحة ١٦  ٦،٤١٨،٠٨٩  ٥،٦٧٤،٥٩٤
  فوائد قروض صندوق اإلسكان   ٦٦،٨٧٢  ٥١،٦٧١

  مقبوضات مختلفة   ٢٤،٠١٢  ٩٧،٣٦٠

  مقبوضات أجور الكشف   ١٥،١٣٥  ١٧،٩٧٢

 مجموع إيرادات نشاط المؤسسة الرئيسي   ٦،٥٢٤،١٠٨  ٥،٨٤١،٥٩٧
  :يطرح    

  مصاريف إدارية ١٧  (٢،٧٩٦،٨٣٠)  (٢،٧٥٠،٨٢١)

  فوائد مدفوعة   (٢،٣٦٠،١٨١)  (٢،٦٣٩،٨٩٠)

  الرئيسيمجمل ربح نشاط المؤسسة    ١،٣٦٧،٠٩٧  ٤٥٠،٨٨٦

  فوائد بنكية   ٣٦،٣٦٣  ٦٧،٨٢٠

  إيراد تأجير مبنى   ٢٢،٠٠٠  ٢٢،٠٠٠

  أرباح استثمار في شركة زميلة   ١١،٢٥٠  ١١،٢٥٠

 التغير في القيمة العادلة الستثمارات متوفرة للبيع   (١٩،٨٩٨) -
 خسائر تقييم استثمار في شركة زميلة   (٧،٩١٣)  (١٧،٧٧٦)

  خسائر استبعاد استثمارات   (٦،٦٥١) -

 خسائر استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات   (٨٥٣) -
  خسائر تعويضات مقترضين  -  (٧٢،٥٠٠)

   بيان ج -فائض السنة      ١،٤٠١،٣٩٥  ٤٦١،٦٨٠



  

  
  
  
  
  
  
  

 مؤسسة اإلقراض الزراعي
 مؤسسة حكومية ذات شخصية معنوية واستقالل مالي وإداري

  المملكة األردنية الهاشمية-ان عم

 بيان ج         

 ٢٠٠٤ كانون األول ٣١بيان التغيرات في حقوق المؤسسة للسنة المنتهية في 
          

   
التغير 
   فرق فائدة    المتراكم

   القروض    في القيمة   
   /األلمانية    العادلة   
 اإلجمالي  موجودات  فائض السنة  لالستثمارات  االحتياطي العام  رأس المال 

  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني 
دينار 
 دينار أردني  أردني

  ٤٠،٢٤٠،٩٥٦   ٧٤٩،٠٤١   ١٥٨،٠٦٧  -   ١٥،٣٣٣،٨٤٨   ٢٤،٠٠٠،٠٠٠ ٢٠٠٣ كانون الثاني ١رصيد 

 -  -  (١٥٨,٠٦٧)  -   ١٥٨،٠٦٧  - المحول من فائض السنة السابقة

  ٧١،٢٣٢  -  -  -   ٧١،٢٣٢  - تعديالت سنوات سابقة
التغير في القيمة العادلة الستثمارات متوفرة 

  ١٧،٢٦٩  -  -   ١٧،٢٦٩  -  - للبيع

  ٤٦١،٦٨٠  -   ٤٦١،٦٨٠  -  -  -  بيان ب-فائض السنة 

            /التغير في فرق فائدة القروض األلمانية

  ٢٣،٨٠٠   ٢٣،٨٠٠  -  -  -  - موجودات

  ٤٠،٨١٤،٩٣٧   ٧٧٢،٨٤١  ٤٦١,٦٨٠   ١٧،٢٦٩  ١٥،٥٦٣،١٤٧  ٢٤،٠٠٠،٠٠٠  بيان أ- ٢٠٠٣ كانون األول ٣١رصيد 

 -  -  (٤٦١,٦٨٠)  -   ٤٦١،٦٨٠  - المحول من فائض السنة السابقة

 (٣٧٣،٥٦٩)  -  -  -  (٣٧٣،٥٦٩)  - تعديالت سنوات سابقة
 القيمة العادلة الستثمارات متوفرة التغير في

 (١٧،٢٦٩)  -  -  (١٧,٢٦٩)  -  - للبيع

  ١،٤٠١،٣٩٥  -   ١،٤٠١،٣٩٥  -  -  -  بيان ب-فائض السنة 

            /التغير في فرق فائدة القروض األلمانية

  ٢،٢٢٤   ٢،٢٢٤  -  -  -  - موجودات

  ٤١،٨٢٧،٧١٨   ٧٧٥،٠٦٥  ١٤٠١,٣٩٥  -  ١٥،٦٥١،٢٥٨  ٢٤،٠٠٠،٠٠٠  بيان أ- ٢٠٠٤ كانون األول ٣١رصيد 



 مؤسسة اإلقراض الزراعي
 مؤسسة حكومية ذات شخصية معنوية واستقالل مالي وإداري

  المملكة األردنية الهاشمية-عَمان 
 بيان د    

 ٢٠٠٤ كانون األول ٣١بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 
٢٠٠٤  ٢٠٠٣   

  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية دينار أردني  دينار أردني

  فائض السنة  ١،٤٠١،٣٩٥   ٤٦١،٦٨٠

  :تعديالت لـ    
  االستهالك   ١٢٨،٨٥٩   ١٢٨،٣٩٦

 التغير في القيمة العادلة الستثمارات متوفرة للبيع  ١٩،٨٩٨  -
   في شركة زميلةخسائر تقييم استثمار  ٧،٩١٣   ١٧،٧٧٦

  خسائر استبعاد استثمارات  ٦،٦٥١  -
  خسائر استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات  ٨٥٣  -
 :التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية    

  ذمم وسلف مدينة  (٤٨٩،٧٥١)   (٧٤٠،٢٩٧)

  أرصدة مدينة أخرى  ٦،٦٣٥   ١،٣٦٠

  وحةقروض ممن  ٦،٣٨٤،٢٥٥   ١،٥٤٩،١٧٢

 وديعة فرق فائدة قرض الصندوق الكويتي  ٣٣٠،٢٦٦   ٥٧٤،٧٣٧
  أمانات  (٦٤،٤٥٧)   (٢٨٠،٣٤٨)

  فرق فائدة القروض األلمانية  ٤٠،٢٥٤  -

 صافي النقد الناتج عن األنشطة التشغيلية   ٧،٧٧٢،٧٧١   ١،٧١٢،٤٧٦
 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية    

  شراء ممتلكات وآالت ومعدات   (١٦٠،٩٤٩)   (٢٢٥،٢٧٥)
 دفعات على شراء ممتلكات وآالت ومعدات   (١٢٦،٢٢٩)   (٢٢،٧٥٠)

 أراضي مستملكة للمؤسسة مقابل قروض للمزارعين   (٥٧،٧٠٠)  -
  صندوق إسكان الموظفين   ٥٠٠،٠٠٠   ٧٥٠،٠٠٠

 ثماريةصافي النقد الناتج عن األنشطة االست   ١٥٥،١٢٢   ٥٠١،٩٧٥
  التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية    

  قروض وسلف دائنة   (٥،٦٠١،٢٠٣)   (٣،٢٨٠،١٣٢)

  التغير في االحتياطي العام   (٣٧٣،٥٦٩)   ٧١،٢٣٢

  موجودات/فرق فائدة القروض األلمانية   ٢،٢٢٤   ٢٣،٨٠٠

 نشطة التمويليةصافي النقد المستخدم في األ   (٥،٩٧٢،٥٤٨)   (٣،١٨٥،١٠٠)
 في النقد والنقد المعادل) النقص ( صافي الزيادة    ١،٩٥٥،٣٤٥   (٩٧٠،٦٤٩)
  النقد والنقد المعادل في بداية السنة   ٣،١٣٩،٣٢٣   ٤،١٠٩،٩٧٢

  بيان أ- النقد والنقد المعادل في نهاية السنة    ٥،٠٩٤،٦٦٨   ٣،١٣٩،٣٢٣
 
 
      



 مؤسسة اإلقراض الزراعي
  حكومية ذات شخصية معنوية واستقالل مالي وإداريمؤسسة

  المملكة األردنية الهاشمية-عَمان 
 إيضاحات حول البيانات المالية 

      الوضع القانوني والنشاط -١ 

 
مؤسسة اإلقراض الزراعي هي مؤسسة حكومية ذات شخصية معنوية واستقالل مالي وإداري أسست بموجـب 

   قانون 

 
 في دعـم الزراعة وتنميتها وتطويرهـا في المملكة ورفع الكفاءة اإلنتاجية في القطاع الزراعي خاص لتساهم

   وزيادة  

        ٠اإلنتاج وتحسينه 

      السياسات المحاسبية الهامة - ٢

 
 العالقة الصادرة تم عرض البيانات المالية المرفقة وفقا للمعايير الدولية إلعـداد التقارير المالية والتفسيرات ذات

   عن

 
وفيما يلي ملخصا ألهم السياسات المحاسبية ، و أدناه /٢اللجنة الدائمة للتفسيرات وللمذكور في إيضاح رقم 

   :المتبعة 

      النقد والنقد المعادل -أ  

  
ألهـداف إعـداد بـيان التدفقات النقدية، فإن بنـد النقد والنقـد المعـادل يتمثـل في 

   ـد في الصنـدوقالنق

      .والحسـابات الجاريـة والودائع لـدى البنـوك  

      أموال المؤسسة -ب  

  
تعتبر أموال المؤسسـة من األموال األميرية، ويسري عليها وعلى تحصيلها قانون 

   تحصيل األموال األميرية في

  
م المدينة األخرى المدورة المملكة، وبالتالي ال يتم عمل مخصص لذمم المقترضين والذم

   .وغير المتحركة

      اإلستثمارات في شركات زميلة -ج  

  
إلى % ٢٠تقيم االستثمارات في الشركات الزميلة، وهي التي تبلـغ نسبـة الملكية فيهـا 

   من رأسمالها ،% ٥٠

  
افي وعنـد بيع االستثمارات، يتم قـيد الفرق بين ص. بطريقة نسبـة حقوق الملكية
   المبالغ المتحصلة من البيع

      .والقيمة المسجلة في بيان الدخل  

    اإلستثمارات في مشاركات وأوراق مالية متوفرة للبيع -د  

  
يتم تقييم اإلستثمارات المتوفرة للبيع بالقيمة العادلة كما في نهاية السنة، ويتم قيــد 

   فروقات التقييم في حقــوق

  
ما إذا كان هنالك انخفاض دائم في قيمة االستثمارات فيتم تسجيل الخسائر المؤسسة، أ

   المتراكمة المعترف بها في

  
وعند بيع االستثمارات، يتم قيد الفرق بين صافي المبالغ المتحصلة من . بيان الدخــل

   البيع والقيمة المسجلة في

        .بيـان الدخل  
      عداتالممتلكات واآلالت والم -هـ  

 - 
 بصافي القيمة - باستثناء األراضي -يتم إثبات كافة الممتلكات واآلالت والمعدات 

   الدفترية بعد تنزيل اإلستهالك 

  
السنوي مباشرة من صافي القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات في بداية السنة، 

   حيـث يتم احتساب 

  
ط المتناقص على صافي القيمــة الدفترية في بدايـة اإلستهالك السنوي بطريقة القس

   السنـة، وال يتم إستهالك 

    .اإلضافات على الممتلكات واآلالت والمعدات خالل السنة  

      :تستخدم المؤسسة نسب االستهالك السنوية التالية - 
  
  
  
           



 

 %٤     أبنية  

 %٦   أثاث ولوازم ومصعد كهربائي ومقسم هاتف  
 %١٠     سيارات  
 %١٥     كمبيوتر وتوابعه  

  
لوازم مشغل 

 %٢٠     الكراج
 %١٥ آالت حاسبة وكاتبة الكترونية وتلكس وآالت تصوير وأجهزة فاكس  
 %١٢     تدفئة  
 %١٥     تكييف  

 فترية لألصـل المستبعد منفي حالة استبعاد أي من الممتلكات واآلالت والمعدات، يتم حـذف صافي القيمة الد  
 .تاريخ اإلستبعاد من الحسابات وترَحل النتيجة سواًء ربح أو خسارة إلى بيان الدخل  

 
و 
    مقبوضات ومدفوعات المؤسسة -

 تتبع المؤسسة األساس النقدي المعَدل في بيان الدخل، وعلى أساس هــذا المبدأ المحاسبي، فإن ما يتم اعتباره - 

 للمؤسسة يمثل فوائـد القروض الممنوحة وااليرادات األخــرى المحصلة فعال خالل العام، أما الفوائدإيرادا   

 المستحقة وغير المحصلة فإنه يتم إدراجها ضمن اإليضاحــات حـول البيانات المالية، أمـا المصاريف فيتم  

 .عمال المؤسسـة وأنشطتهاتسجيلها عند استحقاقها، وأن إتباع هـذا المبدأ يتناسب وطبيعة أ  
 .في نهاية السنـة إلى اإلحتياطي العام) قيد التحصيل ( يتم إضافة المبالغ المحصلة من قروض البذار المعلقة  - 

 
ز 
     العمالت األجنبية -

  هذهتسجل المعامالت بالعملة األجنبية خالل السنة بالدينار األردني على أساس أسعار السـوق السائدة بتاريخ  
   وتقيد الموجودات والمطلوبات بالعمالت األجنبيـة بالدينار األردني على أسعار الصرف السائدة٠المعامالت  
 .وتؤخذ الفروقات الناجمة عن التغير في أسعار الصرف الى بيــان الدخل، كمـا في نهاية السنة المالية  

 
ح 
   اإلعتراف في األصول واإللتزامات المالية -

 تم اإلعتراف في أصـول والتزامات المؤسسة المالية بثبات من سنة ألخـرى على أسـاس طريقة المحاسبـةي  
      .بتاريخ المتاجرة  

 
ط 
      األدوات المالية -

 تعرف األداة المالية بأنها أي عقد ينتج عنه أصل مالي في منشأة والتزام مالي أو أداة حقوق ملكيـة في منشـأة  
 تتألف األدوات المالية للمؤسسـة بشكل رئيسي من النقـد، أرصـدة البنوك، الذمم والسلف المدينة، . ــرىأخ  
    .االستثمارات، األمانات الدائنة والقروض  
  ٠تبين بعض الفقرات الواردة أعاله السياسات المحاسبية المتعلقة بهذه األدوات المالية  
٣  
      نقد ونقد معادل -
      :تألف هذا البند مما يلي ي 
  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣    
    دينـار أردنـي  دينـار أردنـي  
 بنك اإلسكان للتجارة والتمويل   ٢،١٧٧،٣٤٩   ١،٥٧٩،٥٩٦  
 البنك األردني لإلستثمار والتمويل   ١،٠١٢،٨٨٢   ١،٠٣٤،٥٩٣  
 البنك المركزي األردني   ٨١٧،٤٢٦   ١٨٣،٧٣٨  
  بنك القاهرة عمان   ٦٩٢،٣٨٦   ٨،١٣١  
  البنك العربي   ١٨٣،٥٨٦   ١٧٩،٦٧١  
 البنك العربي اإلسالمي   ١٤٨،٩٠٧   ١٢١،٧٧٩  
 القرى الصحية/البنك العربي   ٦٢،١٣٢   ٣١،٨١٥  

  المجموع   ٥،٠٩٤،٦٦٨   ٣،١٣٩،٣٢٣  

  
  
  
  
  



  
٤  
       ذمم وسلف مدينة -

       :يتألف هذا البند مما يلي  

  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣     

  
دينـار 
     دينـار أردنـي أردنـي

  سلفة صندوق إسكان الموظفين   ٢،٠٠٠،٠٠٠   ١،٥٠٠،٠٠٠  

   ذمم مدينة   ١٠٢،٠٦٦   ١١١،٩٢٥  

   سلف أخرى   ١٣،٩٣٤   ١٤،٣٢٤  

   المجموع   ٢،١١٦،٠٠٠   ١،٦٢٦،٢٤٩  

         

٥  
       قروض ممنوحة -

 
أ  
      :تألف هذا البند مما يلي ي -

  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣     

  
دينـار 
     دينـار أردنـي أردنـي

  قروض متوسطة األجل   ٧٦،٥٢٦،٩٣٢   ٨٠،٦٠١،١١٠  

  قروض طويلة األجل   ١٥،٠٣٣،١٤٠   ١٦،٨٢٩،٠٣٢  

  قروض قصيرة األجل   ٣،٦٩٠،٢٥٢   ٤،٥٤٠،٤٦٦  

   موسميةقروض    ٣،٦٤٥،١٦٧   ٣،٧٩٧،١٢٩  

  قروض إسكان الموظفين   ٣،٢٠٤،٠٧٦   ٢،٩٢٢،٤٢٣  

  قروض المرابحة اإلسالمية   ٨٨٣،٤٢٣   ٦٧٧،٠٨٥  

   المجموع  ١٠٢،٩٨٢،٩٩٠   ١٠٩،٣٦٧،٢٤٥  

         

 
ب 
- 

تشتمل القروض الممنوحة على أرصدة القروض التي منحت لمقترضي الضفة الغربية حتى شهر حزيران 
١٩٦٧  

     ٠ دينارا أردنيا١,٥٧٠,٩٩٨والبالغة   

 
ج 
 دينارا ٣٠,٨٢٠,٧٤٦ ســوف تبلغ ٢٠٠٥تشتمل القروض المستحقة على الفوائد للقروض الممنوحة خالل عام  -

       .أردنيا  

  
  
  
  
  
  
  



٦ 
           استثمارات -

 
أ  
         :يتألف هذا البند مما يلي  -

ت متوفرة مشاركا  شركة زميلة    
     أوراق مالية متوفرة للبيع للبيع

)  المجموع   د/٦إيضاح  )  ( ج/٦إيضاح  إيضاح )  (
ب/٦ )       

       دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  

  ٢٠٠٣ كانون الثاني ١رصيد   ٢٥٠،٠٠٠ ٢٠٩،٥٧٠ ١٥٢،٤٦٣   ٦١٢،٠٣٣  
  ٤٠،٠٠٠(٢٢،٧٣١)-   ١٧،٢٦٩  

التغير في القيمة العادلة 
  لالستثمارات

  خسائر استثمار في شركة زميلة --(١٧،٧٧٦)  (١٧،٧٧٦)  

  ٢٠٠٣ كانون األول ٣١رصيد   ٢٩٠،٠٠٠ ١٨٦،٨٣٩ ١٣٤،٦٨٧   ٦١١،٥٢٦  
  (٦،٦٥١)  -(٦،٦٥١)- 

استبعادات خالل 
    العام

  (٣٧،١٦٧)  -(٣٧،١٦٧)- 
ير في القيمة العادلة التغ

  لالستثمارات
  خسائر استثمار في شركة زميلة --(٧،٩١٣)  (٧،٩١٣)  

  ٢٠٠٤ كانون األول ٣١رصيد   ٢٩٠،٠٠٠ ١٤٣،٠٢١ ١٢٦،٧٧٤   ٥٥٩،٧٩٥  

 
ب 
           أوراق مالية متوفرة للبيع  -

  
 حيث - شركة مساهمة عامة -همة المؤسسة في أسهم الشركة األردنية لتجهيز وتسويق الدواجن يمثل االستثمار في األوراق المالية المتوفرة للبيع مسا

  ٣٣٣,٣٣٣بواقع % ( ٥,٥٥٦تبلغ نسبة مساهمـة المؤسسة 

       . سهم٥,٠٠٠، وقد بلغت األسهم المحجوزة عن بدل عضوية مجلس اإلدارة )سهم   

 
ج 
            مشاركات متوفرة للبيع  -

  
 شركـة ذات -ل االستثمـارات في مشاركات متوفرة للبيع مساهمـة المؤسسـة في أسهم الشركة األردنية لتسويق وتصنيع المنتجات الزراعية تمث

  حيــث تبلغ نسبـة مساهمة -مسؤولية محـدودة 

         ). سهم٣٠٦,٠٩٠بواقع % ( ١,٨٠٤المؤسســة   

 
د 
             شركة زميلة -

  
 حيث تبلغ نسبة - شركة ذات مسؤولية محدودة -ستثمـار في شركة زميلة مساهمة المؤسسة في أسهم الشركة األردنية لتجهيز األسمدة وتعبئتها يمثل اال

 ٠) سهم ٥٦,٢٥٠بواقع % ( ٢٥مساهمة المؤسسة 

             
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٧ 
         ممتلكات وآالت ومعدات-

     :ت والمعدات بصافي القيمة الدفترية في تاريخ البيانات المالية على النحو التالي أظهرت الممتلكات واآلال 

 صافي القيمة          صافي القيمة     

 الدفترية    التكلفـــــة  الدفترية     

 ٣١رصيد     ٣١رصيد       ١رصيد      

 كانون األول    كانون األول      كانون الثاني     

استهالك   ٢٠٠٤  حذوفات  إضافات  ٢٠٠٤  ــــانالبي 
 ٢٠٠٤  السنة

 دينار أردني     
دينار 
 أردني

دينار 
 أردني

دينار 
  أردني

دينار 
  أردني

دينار 
 أردني

  ١٠٠،٤٣٦  -   ١٠٠،٤٣٦ - ٦،٢٠٠  ٩٤،٢٣٦   أراضي 

  ٩٠٩،٩٨٧   ٣٧،٥٨٣   ٩٤٧،٥٧٠ - ٧،٩٩٦  ٩٣٩،٥٧٤   أبنية 

  ٣٩٤،٩٨٤   ٣٢،٨٥٦   ٤٢٧،٨٤٠ (٨٥٣) ١٠٠،١٣٠  ٣٢٨،٥٦٣   تسيارا 

  ٢٢٧،٥٨٨   ١٣،٦٤١   ٢٤١،٢٢٩ - ١٣،٨٨٢  ٢٢٧،٣٤٧  أثاث ولوازم 

  ٢٢٨،٥١٨   ٣٤،٨٢٠   ٢٦٣،٣٣٨ - ٣١،٢٠٥  ٢٣٢،١٣٣  كمبيوتر وتوابعه 

  ١٨٤   ٤٦   ٢٣٠ --  ٢٣٠ لوازم مشغل الكراج 

 
اتبة آالت حاسبة وك

  ٩،٦٥٢   ١،٥٣٩   ١١،١٩١ - ٩٣٤  ١٠،٢٥٧ الكترونية

  ٢٠،٠٨٦   ١،٢٨٢   ٢١،٣٦٨ --  ٢١،٣٦٨  مصعد كهربائي 

  ٦،٥٧٥   ٤٢٠   ٦،٩٩٥ --  ٦،٩٩٥  مقسم الهاتف 

  ١٨،٠٠٩   ٢،٤٥٥   ٢٠،٤٦٤ --  ٢٠،٤٦٤   تدفئة 

  ١٨،٧٤٠   ٣،٢٢٧   ٢١،٩٦٧ - ٤٥٢  ٢١،٥١٥  آالت تصوير 

  ٥،٣٧٣   ٩٢٢   ٦،٢٩٥ - ١٥٠  ٦،١٤٥  أجهزة فاكس 

  ١،٠٥٩   ٦٨   ١،١٢٧ - -   ١،١٢٧   تكييف 

  ١،٩٤١،١٩١   ١٢٨،٨٥٩   ٢،٠٧٠،٠٥٠  (٨٥٣)  ١٦٠،٩٤٩  ١،٩٠٩،٩٥٤   المجموع 

            
٨ 
         دفعات على شراء ممتلكات وآالت ومعدات-

 
 دينارا أردنيا  لغاية إنشاء مبنى مؤسسة ١٦٨,٩٧٩ والبالغ ٢٠٠٤ هذا البند المبلغ الذي تم رصده من المخصصات المالية لعام يمثل

 معان وذلك بموجب قرار إحالة دائرة العطاءات /اإلقراض الزراعي 

   .٢٠٠٤ تشرين األول ١٢ريخ بتا) ٢٠٠٤/٩٢( على العطاء المركزي رقم - وزارة األشغال العامة واإلسكان -الحكومية  
  
  
  
  
  
  
  



    أراضي مستملكة للمؤسسة مقابل قروض المزارعين - ٩

 يمثل هذا البند أموال غير منقولة أحيلت على المؤسسـة عن طريق المزايدة العلنيـة نتيجـة طرحهـا للبيـع بسبب 

      .تخلف المقترضين عن التسديد 

     ق الكويتيوديعة فرق فائدة قرض الصندو - ١٠

 يمثل هذا البند وديعة تعود لوزارة التخطيط والتعاون الدولي لدى المؤسسـة ناتجة عن إيداع حصيلة فرق فائدة قرض 

 من أصل الفائدة المستحقة على هذا القرض، تودع في حسـاب% ٢الصندوق الكويتي لسلطة الكهرباء األردنية بواقع  

   ٠تضاف كل ستة أشهر إلى رصيد هذا الحساب% ٥ر٥دارها توفير خاص بالمؤسسة وبفائدة مق 

       أمانــــات -١١

 
أ  
      :يتألف هذا البند مما يلي  -

  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣     

     دينـار أردنـي دينـار أردنـي  

 ب/١١ إيضاح -أمانات قيد التصفية    ٤٩٣،٩٩٢   ٧١١،٨٨٣  

  ١،٢٠٧   ١،٢٠٧   
ق التنمية أمانات وديعة صندو

 الزراعية

  أمانات القرى الصحية   ٧٤٩   ٤١٢  

  أمانات صندوق اإلسكان   ٦٠   ١٤٢  

   طوابع-أمانات وزارة المالية    ٣،٠٦٦   ٤،٩٧٣  

   أمانات أخرى   ٢٠٨،٣٩٦   ٥٣،٣١٠  

   المجموع   ٧٠٧،٤٧٠   ٧٧١،٩٢٧  

 
ب 
 ، MBا والذي يمثل أمانات نظام الوانج نتيجة نقل بياناته إلى نظام  دينارا أردني٢٠١,٢٦٥يتضمن هذا البند مبلغ  -

  دينارا أردنيا والذي يمثل أمانات التوفير للمقترضين المسددين لقروضهم، ويتم معالجتها بشكل٢٣٨,٨٠٥ومبلغ   

       .تدريجي  

      فرق فائدة القروض األلمانية -١٢

 فائدة على قروض بنك االعمار األلماني األول والثاني والثالث المعادة للمؤسسـةيمثل هـذا البنـد فروقات أسعار ال 

  دينارا أردنيا يمثل قيمـة ممتلكات وآالت ومعـدات تم تمويلها من حسـاب٥٩٩,٧١٩وفرق الفائدة يتضمن مبلــغ  

       ٠فرق الفائدة 

  
  
  
  
  
  
  
  



         قروض وسلف دائنة -١٣

 
أ  
        :ند مما يلي يتألف هذا الب -

  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣       

  
دينـار 
       دينـار أردنـي أردنـي

    ب/١٣ إيضاح -قروض خارجية   ١٧،٩٦٢،٧٨٤   ٢٠،٦٥٠،٤٨٤  

    ج/١٣ إيضاح -قروض محلية وسلف   ٣٨،٧١٢،٩٧٨   ٤١،٦٢٦،٤٨١  

     المجموع   ٥٦،٦٧٥،٧٦٢   ٦٢،٢٧٦،٩٦٥  

 
ب 
       :الخارجية مما يلي تتألف القروض  -

  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣       

  
دينـار 
       دينـار أردنـي  أردنـي

  تنويع مصادر الدخل-قرض الصندوق العربي    ٥،٢٣٠،٢٢٩   ٥،٦٢٥،٨٩٨  
     قرض إيفاد الثاني   ٣،٥٤٥،٦٩٦   ٣،٨٨٢،٧٨٨  

  ١،٥٢٤،٤٢٠   ٢،١٧٩،٢٨٤   
قرض الصندوق الدولي للتنمية 

   عيةالزرا
  القرض الثاني-قرض بنك االستثمار األوروبي    ١،١٨٨،٩٣٢   ٢،٢٦٤،١٨٨  

     قرض إيفاد الثالث   ١،١٧٢،٥٦٣   ١،٢٥٨،٦٦٧  
 قرض الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي   ٦٩١،٠٧٩   ٦٩١،٠٧٩  

  القرض الثاني-قرض بنك األعمار األلماني    ٦٧٠،٣٣٣   ٧٥٠،٧٧٣  
  نهر اليرموك-قرض الصندوق الدولي للتنمية    ٦٦٦،٥٠٣   ٢٤١،١٥٣  

  القرض الخامس-قرض بنك األعمار األلماني    ٦٦٤،٧٥٦   ٧٤٠،٢١٣  

  القرض الثاني-قرض منظمة اإلنماء الدولية    ٥٧٥،٣٠٠   ٦٣٨،٠٦٠  
  القرض األول-قرض منظمة اإلنماء الدولية    ٤٦٠،٦٦٤   ٥٠٧،٢٤٨  

  القرض األول-قرض بنك األعمار األلماني    ٣٣٢،٩٠٦   ٤٠٥،٩٨٣  

  ٣٢٨،٣٥٥   ٣٤٨،٥٧٦   
 القرض -قرض المجموعة االقتصادية األوروبية 

 الثاني
  القرض الرابع-قرض بنك األعمار األلماني    ٣١٧،٥٤٣   ٣٠٩،٠٦٦  

 لث القرض الثا-قرض بنك األعمار األلماني    ٢٦٥،٧٠٨   ٤١١،٠٦٠  

  القرض األول-قرض المجموعة االقتصادية األوروبية    ٢٠٥،٩٥٢   ٢٧٤،٦٠٣  
  القرض األول-قرض بنك االستثمار األوروبي    ١٢١،٨٤٥   ١٢١،٨٤٥  

     المجموع   ١٧،٩٦٢،٧٨٤   ٢٠،٦٥٠،٤٨٤  

   ار أردني، كمــا أن   دين٣,٧٨٠,٠٠٠ سوف تبلغ ٢٠٠٥األقساط المستحقة على القروض الخارجية خالل عام  - 

    . دينار أردني١,٢٦٠,٠٠٠ سوف تبلغ ٢٠٠٥الفوائد المستحقة على القروض الخارجية خالل عام   

   بموجـب اتفاقيات إعادة اإلقراض الموقعة ما بين المؤسســة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي فإنه يتم تسديد  - 

   روض الخارجية بالدينار األردني وحسـب سعر الصرف المعتمـد في تاريخ األقساط والفوائد المستحقة على الق  

     .السحب وأيـة فروقات عملة يتم تحملها من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي  

  
  
  
  
  
  
  
  



 
ج 
       :تتألف القروض المحلية والسلف مما يلي  -

  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣       

       دينـار أردنـي دينـار أردنـي  

    سلفة البنك المركزي األردني   ٢٠،٢٩٣،٧٣٣   ٢١،١٤٦،٤٢٤  

  سندات الخزينة-قرض البنك المركزي األردني    ١٠،٠٠٠،٠٠٠   ١٠،٠٠٠،٠٠٠  

     وزارة المالية-سلف األضرار    ٦،٧٨٣،٦٥٧   ٨،٢٩٩،٦٩٥  

  جرارات زراعية/قروض وزارة الزراعة    ١،٠٨٦،١٦١   ١،٠٩٦،٠٢١  

  الري بالرشاشات-قرض سلطة وادي األردن    ٤٤٠،٠٠٦   ٤٤٠،٠٠٦  

    قرض مشروع القرى الصحية   ١٠٩،٤٢١   ٩٠،٨٠١  

  ٥٥٣،٥٣٤   -  
قروض صندوق التنمية 

    والتشغيل 

     المجموع   ٣٨،٧١٢،٩٧٨   ٤١،٦٢٦،٤٨١  

    دينارا أردنيا، كمــا أن  ١٦,٥٣٦,١٦١ تبلغ  سوف٢٠٠٥األقساط المستحقة على القروض المحلية خالل عام  - 

    . دينار أردني٧٥٠,٠٠٠ سوف تبلغ ٢٠٠٥الفوائد المستحقة على القروض المحلية خالل عام   

 - 
 ١٩٩٥ نيسان ١بناًء على االتفاقية الموقعة بين مؤسسـة اإلقراض الزراعي ووزارة الزراعـة بتاريخ 

    تقـوم 

    راعي ببيع اآلالت والمعـدات الزراعية واألسمدة المتوفرة لدى وزارة الزراعة والمقدمة مؤسسة اإلقراض الز  

  
من اليابان كمنحة لحكومة المملكة األردنية الهاشمية بالسعر الذي تحــدده وزارة الزراعة، وتدفع 

    مؤسسـة

    واألسمدة المباعة باألجـل على أربعةاإلقراض الزراعي إلى وزارة الزراعة قيمة اآلالت والمعدات الزراعية   

   وبالنسبة لآلالت والمعــدات . أقساط متساوية سنوية، ويستحـق القسط األول بعد مرور سنة على تاريخ البيع  

   الزراعية واألسمدة التي يتم بيعها نقدا، تدفـع مؤسسـة اإلقراض الزراعي قيمتها إلى وزارة الزراعـة على   

        ٠متساويين سنوياقسطين   

         صندوق إسكان الموظفين -١٤

 
أ  
        :يتألف هذا البند مما يلي  -

  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣       

       دينـار أردنـي دينـار أردنـي  

     رأس المال    ١،٨٨٠،٠٠٠   ١،٨٨٠،٠٠٠  

 ب/١٤ إيضاح -سلف قروض إسكان الموظفين    ٢،٠٠٠،٠٠٠   ١،٥٠٠،٠٠٠  

     احتياطي عام   ٢٢٩،٢٤٢   ٢٢٩،٢٤٢  

     فرق جدولة   ٦٠،٢٣٢   ٦٠،٢٣٢  

     المجموع   ٤،١٦٩،٤٧٤   ٣،٦٦٩،٤٧٤  

 
ب 
- 

، فقـد قـرر مجلـس الوزراء في ٢٠٠٤ آذار ٢٥ بتاريخ ١٢٤٢بناَء على كتاب رئاسـة الوزراء رقم 
    جلسته

  
افقة على قرار مجلس إدارة مؤسسة اإلقراض الزراعي رقم  المو٢٠٠٤ آذار ٢٣المنعقدة بتاريخ 

١٢٦/١٥/٣٤    

  
 دينار أردني مــن موازنة ٥٠٠,٠٠٠ والمتضمن تخصيص مبلـغ ٢٠٠٤ كانون الثاني ٢١بتاريخ 
    اإلقراض

     لغايات قروض إسكان موظفي المؤسسـة شريطة أن تكون هـذه القروض مضمونـة٢٠٠٤الزراعي لسنة   

    .٢٠٠٤ دينار أردني خالل عام ٥٠٠,٠٠٠تم تحويل مبلغ . كامل من حيـث التحصيل والغطاء التأمينيبال  

  
  
  



      االحتياطي العام -١٥

      :يتألف هذا البند مما يلي  

  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣    

    دينـار أردنـي دينـار أردنـي  
  رصيد أول السنة  ١٥،٥٦٣،١٤٧   ١٥،٣٣٣،٨٤٨  

 المحّول من فائض السنة السابقة   ٤٦١،٦٨٠   ١٥٨،٠٦٧  

 تعديالت سنوات سابقة  )١٠,١٠٨(   ٧١،٢٣٢  

 تسوية فوائد قروض األضرار  )٣٦٣,٤٦١(  -  

  رصيد آخر السنة   ١٥،٦٥١،٢٥٨   ١٥،٥٦٣،١٤٧  

    فوائد مقبوضة عن القروض الممنوحة -١٦

      :يتألف هذا البند مما يلي  
  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣    

    دينـار أردنـي دينـار أردنـي  
 فوائد قروض متوسطة األجل   ٥،٠٢٧،٨١٤   ٤،٣٩٨،٦٨٩  
 فوائد قروض طويلة األجل   ٩٥٢،٢٤٥   ٩٧٧،٥٩٠  
 فوائد قروض قصيرة األجل   ٢٧٥،٢١٤   ٢١١،٤٦٢  

 فوائد القروض الموسمية   ١٦٢،٨١٦   ٨٦،٨٥٣  

  المجموع   ٦،٤١٨،٠٨٩   ٥،٦٧٤،٥٩٤  
      مصاريف إدارية -١٧

      :يتألف هذا البند مما يلي  
  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣    
    دينـار أردنـي دينـار أردنـي  
 رواتب وأجور وملحقاتها   ٢،٣٢٦،٦٣١   ٢،٢٦٢،٧٤٢  

  مكافآت    ٢٣،٥٠٠   ٢٣،٧٠٠  

 تاستهالك الممتلكات واآلالت والمعدا   ١٢٨،٨٥٩   ١٢٨،٣٩٦  

  ٤٧،٣٨٣   ٤٠،٨٣٤   
بريد وهاتف 

  وفاكس
 قرطاسية ومطبوعات   ٤١،١٧٠   ٤٠،٠٠٠  

 إنارة وتدفئة ومياه ومنافع عامة   ٣٩،٦١٥   ٣٩،٧٢٥  
 وقود وقطع وإطارات ولوازم   ٣٩،١٨٠   ٤٣،٩٢٣  
 تأمين سيارات وتأمين إسكان الموظفين   ٣٢،٤٨٢   ٣٥،٠٥٣  
  جاراتإي   ٢٩،٨١٦   ٣٣،٣٦٧  
 صيانة األجهزة واألدوات واألثاث   ١٦،٤٩٨   ١٩،٥٦٣  
 اشتراكات ندوات ودورات وكتب   ١٦،٠٤٣   ١٦،٤٧٢  
  أتعاب مهنية   ١٥،٣٣٠   ١٦،٧٥٠  
  تنظيفات   ١٤،٥٤٦   ١٤،٩٠٨  
  معونات ومساعدات   ٦٤٠   ١٠،٣٩٠  
  أخرى   ٢٥،١٣٧   ٢٤،٩٩٨  

  المجموع   ٢،٧٩٦،٨٣٠   ٢،٧٥٠،٨٢١  

  
  
  
  



        األدوات المالية -١٨

 
أ  
        القيمة العادلة -

  
إن القيمة الدفترية لألدوات المالية المتعلقة في النقد، الذمم والسلف المدينـة، االستثمـارات، األمانات 

   الدائنـة 

  
والقروض تقارب قيمتها 

       .ةالعادل

  
لبيانات المالية القيم العادلة لهذه األدوات المالية، كما تبين السياسات وتبين اإليضاحات حول هذه ا

   المحاسبية في

  
الطرق المستخدمة في تقييم هذه ) ٢(اإليضاح رقم 

      .األدوات

 

ب 

- 
مخاطر 
         االئتمان

    .تحتفظ المؤسسة باألرصدة والودائع لدى مؤسسات مصرفية ذات ائتمان مناسب  

 

ج 

        خاطرة السعرم -
       مخاطرة سعر السوق - 

  
وتعّرف بأنها الخطر الذي ينتج عنه تقلب في قيمة األدوات المالية نتيجـة التغير في أسعار السـوق، وتتمثل 

  هذه 
       .المخاطرة في االستثمارات  

 - 
مخاطرة أسعار 

       الفائدة

  
يزانية العمومية غير خاضعة لمخاطرة أسعار الفوائد باستثناء الودائع إن األدوات المالية الظاهرة في الم

  والقروض 

  
وعلى القروض الدائنة ما بين  % ٣,٢٥إلى % ٢,٥الدائنة حيث بلغت أسعار الفائدة على الودائع ما بين 

١,٧٥  %  

        %.٥,٥إلى   

 - 
مخاطرة تقلبات 

       العملة

  
 بأنه الخطر الناتج عن تذبذب قيمـة األدوات الماليـة نتيجة التغير في سعر يعرف خطر تقلبات العملة

   صـرف

  
إن المخاطرة المتعلقة باألدوات المالية المسماة بالدوالر األمريكي متدنية نظرا لثبات سعر .  العمالت

   صــرف

  
الت األخرى فقد تم أخذها بعين الدينار األردني مقابل الدوالر األمريكي، أما المخاطرة  المتعلقة بالعم

   .االعتبار

        كتاب المحامي -١٩
  بناًء على مــا جـاء في كتاب محامي المؤسسـة، فقــد بلغـت القضايا المقامـة من المؤسسـة على الغير مبلغ 

    . دنانير أردنية، وما زالت تلك القضايا  منظورة أمام المحاكم المختصة١٤٨,١٠٤ 

        ام المقارنةأرق -٢٠

    .تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتناسب وعرض البيانات المالية للسنة الحالية 
  
  
  
  
  
  

  
 


