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الشركة األردنية لضمان القروض
�شركة م�ساهمة عامة حمدودة �أ�س�ست مبقت�ضى قانون ال�شركات الأردين ،
و�سجلت يف �سجل ال�شركات امل�ساهمة العامة حتت رقم  242بتاريخ 1994/3/26
وبا�شرت �أعمالها بتاريخ  1994/5/7بر�أ�س مال بلغ �سبعة ماليني دينار �أردين
مت زيادته عام � 1995إىل ع�شرة ماليني دينار .
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رسالة الشركة
تعزيز النمو االقت�صادي امل�ستدام يف اململكة من خالل
توفري ال�ضمانات الالزمة لتح�سني البيئة االئتمانية
املتاحة للم�شروعات االقت�صادية املجدية وال�صادرات
الوطنية وجمتمع الأعمال �صغري ومتو�سط احلجم.

9

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ,,,
�أود بداية �أن �أرحب بكم يف اجتماع الهيئة العامة العادي ال�سنوي الثامن ع�شر لل�شركة الأردنية ل�ضمان القرو�ض ،و�أقدم
لكم ب�إ�سمي وب�إ�سم الزمالء �أع�ضاء جمل�س الإدارة التقرير ال�سنوي الثامن ع�شر لنتائج �أعمال ال�شركة الأردنية ل�ضمان
القرو�ض و�إجنازاتها خالل عام  ،2011مبا فيها البيانات املالية وتقرير املدقق اخلارجي لل�سنة املنتهية يف .2011/12/31
ح�ضرات امل�ساهمني الكرام،
لقد �ساهمت البيئة االقت�صادية خالل عام  2011يف الت�أثري على �أداء ال�شركة حيث ان التطورات اجلارية على ال�ساحة
الدولية والإقليمية زادت التحديات التي تواجه االقت�صاد الأردين و�ساهمت يف تراجع حجم الن�شاط االقت�صادي يف اململكة
مقارنة بالفرتة التي �سبقت الأزمة االقت�صادية العاملية.
وعلى الرغم من هذه التطورات فقد عك�ست امل�ؤ�شرات الكلية للجهاز امل�صريف �أدا ًء متوازن ًا يف ظل الظروف الكلية
لالقت�صاد الوطني حيث حقق اجلهاز امل�صريف حت�سن ًا يف م�ستوى الربحية ،وحافظ على معدالت مالءة عالية كما ا�ستمر
اجلهاز امل�صريف بتمويل الأن�شطة االقت�صادية املختلفة� ،إذ منا االئتمان للقطاع اخلا�ص بحدود  %10يف العام املا�ضي وهو
ما ين�سجم مع حجم الن�شاط االقت�صادي يف اململكة ،هذا ف�ض ًال عن انخفا�ض �أ�سعار الفائدة على الت�سهيالت الذي �أ�سهم
يف انخفا�ض الهام�ش بني �سعر الفائدة على الت�سهيالت والودائع ،غري �أن هذه التطورات �ساهمت يف رفع ن�سبة الديون غري
العاملة والتي ُ�ضمن بع�ضها من قبل ال�شركة.
وقد عك�س هذا الأداء املتوازن للجهاز امل�صريف اجلهود التي يبذلها البنك املركزي لتعزيز متانة اجلهاز امل�صريف الأردين
وزيادة تناف�سيته من خالل الت�أكيد املتوا�صل على وجود �أنظمة فعالة لإدارة املخاطر واحلاكمية الر�شيدة ووجود م�ستوى
كاف من ر�أ�س املال وال�سيولة ملواجهة �أية خماطر غري متوقعة للحفاظ على جهاز م�صريف قادر على القيام بدوره املحوري
ٍ
يف الن�شاط االقت�صادي.
ح�ضرات امل�ساهمني الكرام،
نظر ًا لأهمية دور متويل امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة احلجم يف الن�شاط االقت�صادي ،ا�ستمرت البنوك ب�شكل عام
باال�ستفادة من الت�سهيالت وخطوط االئتمان املوجهة لهذه امل�شاريع يف ال�سوق الأردنية مما عمل بدوره على تفعيل دور
ال�شركة الأردنية ل�ضمان القرو�ض يف تعزيز قدرة البنوك على منح االئتمان و �ساعد على توفري التمويل ال�ستثمارات
القطاع اخلا�ص وحتفيز الن�شاط االقت�صادي.
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هذا وتوا�صل ال�شركة الأردنية ل�ضمان القرو�ض العمل لأجل حتقيق الغاية التي �أن�ش�أت لأجلها واملتمثلة بتوفري ال�ضمانات
الالزمة لت�سهيل متويل امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة و ال�صادرات الأردنية للم�ساهمة يف عملية النمو االقت�صادي وخلق
فر�ص العمل وت�شجيع ال�صادرات الوطنية.
ويف هذا االطار قدمت ال�شركة الأردنية ل�ضمان القرو�ض خالل العام  2011من خالل برامج �ضمان القرو�ض املختلفة،
�ضماناتها لـ 936قر�ض ًا بلغت قيمتها امل�ضمونة  23.3مليون دينار مقارنة مع  1087قر�ض بقيمة  14.9مليون خالل عام
.2010
كما وقعت ال�شركة  24بولي�صة �ضمان �ضمن برنامج ائتمان ال�صادرات بقيمة  164.4مليون دينار غطت من خاللها 1290
�شحنة ت�صديرية قيمتها  117.7مليون دينار ،مقارنة بـ  25بولي�صة خالل عام  2010بلغت قيمتها  153.3مليون دينار
غطت � 1108شحنة ت�صديرية بقيمة  65.4مليون دينار.
وعلى �صعيد الأداء املايل فقد �أظهرت البيانات املالية لل�شركة �إيرادات ت�شغيلية وا�ستثمارية بقيمة  1.221مليون دينار
خالل عام  2011باملقارنة مع  1.845مليون دينار يف  2010يعود تراجعها بالدرجة الرئي�سية �إىل عدم حتقق �إيرادات
ا�ستثنائية حتققت يف عام  2010تقدر بـ � 594.7ألف دينار ،كما متكنت ال�شركة من خف�ض امل�صاريف الإدارية بن�سبة
� %15إال �أن ال�شركة حققت خ�سائر عك�ست �أثر التطورات االقت�صادية على حمفظة وخم�ص�صات ال�شركة ،هذا وقد بلغ
جمموع حقوق امل�ساهمني  14.011مليون دينار يف عام  2011مقارنة مببلغ  14.576مليون دينار يف عام  ،2010وبلغ
جمموع املوجودات  21.981مليون دينار يف نهاية عام  2011مقارنة مبا مقداره  22.910مليون دينار يف نهاية عام .2010
ح�ضرات امل�ساهمني الكرام،
تتطلع ال�شركة لال�ستمرار ب�أداء الدور املناط بها يف ت�سهيل متويل امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة احلجم وتعمل على
التح�سني امل�ستمر لكفاءة ادارة خماطرها ،بحيث تتمكن من حتقيق الأهداف التي �أن�ش�أت من �أجلها وحتقيق عائد ميكنها
من اال�ستمرار والتو�سع يف ن�شاطها م�ستقب ًال.
�أخري ًا ا�سمحوا يل �أن �أتقدم بالنيابة عنكم بجزيل ال�شكر �إىل زمالئي �أع�ضاء جمل�س الإدارة ولل�سيد املدير العام على
جهودهم يف حتقيق �أهداف ال�شركة ،راجي ًا اهلل عز وجل �أن يحفظ الأردن يف ظل قائد البالد جاللة امللك عبداهلل الثاين
حفظه اهلل ورعاه.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
د .ماهر «ال�شيخ ح�سن»
رئي�س جمل�س الإدارة
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كلمة المدير العام

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
توا�صل ال�شركة الأردنية ل�ضمان القرو�ض العمل على القيام بدورها التنموي يف الإقت�صاد الأردين حتقيقا ملهمتها املتمثلة
بتطوير قدرة امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة للح�صول على التمويل عن طريق توفري ال�ضمانات الالزمة للقرو�ض التي
متنحها البنوك التجارية لهذه امل�شاريع التي تعترب امل�ساهم االول يف خلق فر�ص العمل واحلد من البطالة .كما ت�ساهم
ال�شركة بدعم ال�صادرات االردنية عن طريق توفري ال�ضمانات للم�صدرين �ضد خماطر عدم الدفع من قبل امل�ستوردين
لب�ضائعهم.
ح�ضرات امل�ساهمني الكرام ،
قامت ال�شركة الأردنية ل�ضمان القرو�ض عام  2011ومن خالل برامج �ضمان القرو�ض املختلفة مبنح ال�ضمان لـ 936
قر�ضا وبقيمة م�ضمونة جتاوزت  23مليون دينار �أردين باملقارنة مع  1078قر�ضا قيمتها امل�ضمونة ما يقارب  15مليون
دينار عام .2010
توزعت هذه القرو�ض خالل عام  2011ما بني  516قر�ض انتاجي بقيمة م�ضمونة جتاوزت  12مليون دينار و  420قر�ض
ا�سكاين بقيمة م�ضمونة  11.26مليون دينار .وقد و�صل ر�صيد حمفظة القرو�ض امل�ضمونة يف نهاية العام  2011اىل 49.2
مليون دينار ،مقارنة مع  43.8مليون دينار يف نهاية عام .2010
ومن خالل برامج �ضمان ال�صادرات والتجارة املحلية ،قامت ال�شركة الأردنية ل�ضمان القرو�ض ب�ضمان � 1290شحنة
بقيمة م�ضمونة جتاوزت  117مليون دينار مقارنة مع � 1108شحنة بقيمة  65.4مليون دينار مت �ضمانها خالل عام .2010
وتق�سم هذه ال�شحنات اىل � 1151شحنة ت�صديرية بلغت قيمتها امل�ضمونة حوايل  110.9مليون دينار و� 139شحنة مبيعات
حملية قيمتها امل�ضمونة  6.8مليون دينار.
ح�ضرات امل�ساهمني الكرام ،
وب�سبب تباط�ؤ النمو الإقت�صادي ب�شكل عام ،قدمت البنوك وامل�ؤ�س�سات االقرا�ضية امل�شاركة بربامج �ضمان القرو�ض
مطالبات لقرو�ض متعرثة بقيمة  1.35مليون دينار خالل عام  ،2011مقابل  0.694مليون دينار عام  2010وبن�سبة زيادة
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مقدارها  % 94.5عن العام املا�ضي.
اما التعوي�ضات املدفوعة عن قرو�ض متعرثة خالل العام  2011فقد ارتفعت لت�صل اىل  1.06مليون دينار مقابل حوايل
� 195ألف دينار فقط مت تعوي�ضها عام  .2010هذا وقد قامت ال�شركة با�سرتداد ما قيمته  274الف دينار خالل عام 2011
مقارنة مع ا�سرتدادات بلغت قيمتها  121الف دينار خالل عام .2010
كما مت خالل عام  2011جدولة قرو�ض م�ضمونة بقيمة  2.99مليون دينار مقارنة مع جدوالت متت عام  2010بقيمة
م�ضمونة  5.2مليون دينار.
ح�ضرات امل�ساهمني الكرام ،
ومن ناحية �أخرى ،يذكر �أن �إجمايل الإيرادات الت�شغيلية لل�شركة قد ارتفعت من � 586ألف دينار عام  2010اىل 640
�ألف دينار عام  .2011وقد جاء هذا الإرتفاع حم�صلة لإرتفاع عموالت �ضمان القرو�ض وعموالت برنامج �ضمان �إئتمان
ال�صادرات .بينما انخف�ضت االيرادات الإ�ستثمارية لل�شركة من � 660.6ألف دينار اىل � 565.9ألف دينار خالل نف�س
الفرتة .كما انعك�س فروقات تقييم املوجودات وبناء خم�ص�صات مواجهة انخفا�ض قيمة ا�ستثمارات ال�شركة �سلبا على
نتائج �أعمالها لتظهر النتائج النهائية للعام  2011خ�سائر مبقدار � 262.4ألف دينار مقارنة مع �أرباح بقيمة � 317ألف
دينار عام .2010
ح�ضرات امل�ساهمني الكرام ،
ا�سمحوا يل �أخريا �أن �أتقدم بخال�ص ال�شكر والتقدير �إىل كل من رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة ولكافة موظفي ال�شركة
الأردنية ل�ضمان القرو�ض على انتمائهم و�إخال�صهم لتحقيق �أهداف ال�شركة ،راجيا املوىل عز وجل ان يحمي الأردن يف
ظل �صاحب اجلاللة امللك عبداهلل الثاين حفظه اهلل.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

د  .حممد اجلعفري
املدير العام
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التقرير السنوي الثامن
عشر لعام 2011

ملخص نتائج أعمال الشركة في عام  2011مقارنة مع 2010
النتائج التشغيلية
�ضمان القرو�ض

القرو�ض املنفذة وقيد التنفيذ خالل العام
2010
2011
عدد القرو�ض
القرو�ض االنتاجية
848
516
قرو�ض الأفراد
230
420
املجموع
1,078
936
القيمة امل�ضمونة
القرو�ض االنتاجية
قرو�ض الأفراد
املجموع

2011

2010

12,038,130
11,263,433
23,301,563

8,563,475
6,313,664
14,877,139

حمفظة القرو�ض القائمة يف نهاية العام
2010
2011
عدد قرو�ض املحفظة
819
القرو�ض االنتاجية
1,090
2244
قرو�ض الأفراد
2,224
3063
املجموع
3,314
القيمة امل�ضمونة للمحفظة 2011
القرو�ض االنتاجية
14,009,427
قرو�ض الأفراد
35,191,118
املجموع
49,200,545

2010
12,403,875
31,395,114
43,798,989

�ضمان ائتمان ال�صادرات واملبيعات املحلية

ال�شحنات امل�ضمونة املنفذة خالل العام
2010
2011
عدد ال�شحنات
1151
940
ائتمان ال�صادرات
139
168
ائتمان امل�شرتين املحليني
1290
1,108
املجموع
القيمة امل�ضمونة لل�شحنات
ائتمان ال�صادرات
ائتمان امل�شرتين املحليني
املجموع

2011

2010

110,892,715
6,844,045
117,736,760

58,703,384
6,714,143
65,417,527

حمفظة ال�شحنات امل�ضمونة القائمة يف نهاية العام
2010
القيمة امل�ضمونة لل�شحنات 2011
199
339
ائتمان ال�صادرات
56
55
ائتمان امل�شرتين املحليني
255
394
املجموع
القيمة امل�ضمونة لل�شحنات 2011
ائتمان ال�صادرات
2,641,130
ائتمان امل�شرتين املحليني
408,521
املجموع
3,049,651

املحفظة امل�ضمونة القائمة يف نهاية العام
			
املحفظة امل�ضمونة القائمة للقرو�ض
املحفظة امل�ضمونة القائمة لل�صادرات
املحفظة امل�ضمونة القائمة من ال�شركة

2011
49,200,545
3,049,651
52,250,196

2010

43,798,990
8,265,124

52,064,113

�إجمايل ال�سقوف املمنوحة للبنوك
			
�سقوف برامج القرو�ض الإنتاجية
�سقوف برامج قرو�ض الأفراد
�إجمايل ال�سقوف املمنوحة للبنوك
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2011
5,333,700
42,844,186
48,177,886

2010
5,019,700
40,184,000
45,203,700

2010
6,558,034
1,707,090
8,265,124

ملخص نتائج أعمال الشركة في عام  2011مقارنة مع 2010

التعوي�ضات

اجلدوالت

2010
2011
قيمة تعوي�ضات القرو�ض
95,718 566,579
/اجادة
ال�صناعي
قيمة تعوي�ضات التمويل
- 493,886
قيمة تعوي�ضات ال�صادرات
99,195
اجمايل قيمة التعوي�ضات
194,913 1,060,465

2010
2011
قيمة تعوي�ضات القرو�ض
1,947,423 1,089,098
/اجادة
ال�صناعي
قيمة جدوالت التمويل
3,268,547 1,902,679
قيمة جدوالت ال�صادرات
اجمايل قيمة اجلدوالت
5,215,970 2,991,777

اال�سرتدادات

املطالبات

2011
قيمة ا�سرتدادات القرو�ض
183,060
قيمة ا�سرتدادات التمويلال�صناعي/اجادة 91,062
قيمة ا�سرتدادات ال�صادرات
اجمايل قيمة اال�سرتدادات
274,122

2010
121,659
121,659

2010
2011
قيمة مطالبات القرو�ض
165,114 937,140
قيمة مطالبات التمويل ال�صناعي /اجادة 529,310 413,678
قيمة مطالبات ال�صادرات
اجمايل قيمة املطالبات
694,424 1,350,818

النتائج املالية
2011
640,857
565,943
13,815
1,220,615

2010
586,392
660,692
594,759
2,943
1,844,786

			

فروقات تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
اجمايل االيرادات

()47,115
1,173,501

5,296
1,850,082

يطرح  :امل�صاريف االدارية والعمومية

959,094

1,140,233

اجمايل االرباح (اخل�سائر)

214,406

709,849

يطرح  :خم�ص�صات ور�سوم اخرى
يطرح � :ضريبة الدخل

474,723
2,124

18,278
374,552

ربح (خ�سارة) ال�سنة

()262,441

317,019

االيرادات الت�شغيلية
االيرادات املالية املتحققة
خم�ص�صات انتفت احلاجة اليها
االيرادات االخرى
اجمايل االيرادات املتحققة
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    .1انشطة الشركة ،اماكنها الجغرافية وعدد موظفيها
وحجم استثمارها الرأسمالي
أ  -أنشطة الشركة الرئيسية
تقوم ال�شركة الأردنية ل�ضمان القرو�ض بتقدمي ال�ضمانات الالزمة لتح�سني البيئة االئتمانية املتاحة للم�شروعات االقت�صادية املجدية
وال�صادرات الوطنية وجمتمع الأعمال �صغري ومتو�سط احلجم ،م�ستخدمة الربامج التالية:

�أوال � :ضمان القرو�ض

�ضمان القرو�ض الإنتاجية:
•�ضمان متويل امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة.
•�ضمان القرو�ض املايكروية.
•�ضمان التمويل ال�صناعي (اجاده).
•�ضمان الت�أجري التمويلي (اجاده).
�ضمان قرو�ض الأفراد:
•�ضمان متويل القرو�ض اال�سكانية
•�ضمان متويل �شراء الأرا�ضي ال�سكنية

ثانيا � :ضمان ائتمان ال�صادرات واملبيعات املحلية
�ضمان ائتمان ال�صادرات .
�ضمان ائتمان املبيعات املحلية.

وذلك �ضمن ال�شروط واملحددات التالية:

برامج �ضمان القرو�ض الإنتاجية
�ضمان قرو�ض امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة
�ضمان القرو�ض املايكروية
�ضمان قرو�ض التمويل ال�صناعي � -إجادة
�ضمان قرو�ض الت�أجري التمويلي � -إجادة

برامج �ضمان القرو�ض
العقارية والأفراد
�ضمان القرو�ض ال�سكنية
�ضمان قرو�ض �شراء الأرا�ضي ال�سكنية

برامج �ضمان الإئتمان
�ضمان �إئتمان ال�صادرات
�ضمان �إئتمان التجارة املحلية
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احلد الأعلى للقر�ض احلد الأعلى لفرتة الت�سديد
(�شهر)
(دينار)
72
70,000
36
15,000
96
430,000
430,000
96

ن�سبة تغطية ال�ضمان
()%
%70
%70
%70
%70

احلد الأعلى للقر�ض احلد الأعلى لفرتة الت�سديد
(�شهر)
(دينار)
75,000
300
50,000
120

ن�سبة تغطية ال�ضمان
()%
%75
%70

احلد الأعلى لل�شحنة احلد الأعلى لفرتة الت�سديد
(�شهر)
(دوالر)
4,000,000
6
4,000,000
4

ن�سبة تغطية ال�ضمان
()%
%90
%90

ب  -أماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين في كل منها
تقع مكاتب ال�شركة يف مبنى رقم � 24شارع الأمري �شاكر بن زيد  -مقابل �سيتي بنك وبجانب جمموعة طالل �أبو غزالة  /ال�شمي�ساين –
عمان .وال يوجد لل�شركة اية فروع داخل اململكة �أو خارجها.
ويقوم على �إدارة براجمها كادر وظيفي م�ؤلف من  34موظفا.
ج  -حجم اإلستثمار الرأسمالي للشركة
•بلغ حجم اال�ستثمار الر�أ�سمايل  3,243,359دينار لعام  ،2011مقارنة مع  3,295,945دينار لعام .2010

 .2الشركات التابعة للشركة
ال يوجد �شركات تابعة.
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    .3أسماء أعضاء مجلس اإلدارة و أسماء ورتب أشخاص اإلدارة العليا
ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم
أ  -أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم

عطوفة الدكتور ماهر «ال�شيخ ح�سن»
نائب حمافظ البنك املركزي الأردين/رئي�س جمل�س الإدارة
�إعتبارا من تاريخ 2012/2/13
•دكتوراة يف الإقت�صاد وماج�ستري يف الإح�صاء  /جامعة
والية وا�شنطن  /الواليات املتحدة .2001
•ماج�ستري يف االقت�صاد  /اجلامعه االردنية .1996
•بكالوريو�س يف االقت�صاد  /جامعة الريموك .1993
•نائب حمافظ البنك املركزي الأردين منذ 2012/1/8
•فاز بجائزة «اجلهد الإ�ستثنائي» من دائرة ال�ش�ؤون النقدية
و�أ�سواق ر�أ�س املال � /صندوق النقد الدويل .2011
•�شارك يف بعثات م�شاورات املادة الرابعة وتر�أ�س بعثات
لتقييم القطاع املايل وبعثات امل�ساعدات الفنية للدول
الأع�ضاء يف �صندوق النقد الدويل.
•نائب رئي�س ق�سم  /دائرة ال�ش�ؤون النقدية و�أ�سواق ر�أ�س
املال � /صندوق النقد الدويل .2009
•خبري �إقت�صادي � /إقت�صادي �أول  /دائرة ال�شرق الأو�سط
و�آ�سيا ال�صغرى � /صندوق النقد الدويل .2005
•مدير مكتب املحافظ  /البنك املركزي الأردين.
•املدير التنفيذي لدائرة الرقابة على اجلهاز امل�صريف
البنك املركزي الأردين.
•دائرة الرقابة  /البنك املركزي الأردين .1994
•له العديد من الكتب والأوراق البحثية يف ال�سيا�سة النقدية،
الت�ضخم ،تقييم واختيار �أ�سعار ال�صرف ،فقاعات �أ�سعار
الأ�صول املالية ،البنوك الإ�سالمية ،و�أ�ساليب التقدير
باملحاكاة.

عطوفة الأ�ستاذ حممد �سعيد �شاهني
حمافظ البنك املركزي الأردين  /رئي�س جمل�س الإدارة
لغاية تاريخ 2012/2/12
•بكالوريو�س اقت�صاد  ،1973ماج�ستري �إدارة عامة (تنمية
اقت�صادية ) من جامعة هارفرد .1978
•حمافظ البنك املركزي الأردين لغاية .2012/1/9
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•نائب حمافظ البنك املركزي الأردين منذ .2003/2/16
•مدير عام وع�ضو جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة �ضمان الودائع.
•رئي�س دائرة اال�ستثمارات لدى �صندوق النقد العربي /
�أبو ظبي.
•مدير تنفيذي بالوكالة  /مدير تنفيذي يف البنك املركزي
الأردين.
•مدير دائرة اال�ستثمار يف البنك املركزي الأردين.
•م�ساعد رئي�س الدائرة املالية يف البنك املركزي الأردين.
•م�ساعد رئي�س دائرة اال�ستثمار يف البنك املركزي الأردين.
•موظف  /رئي�س ق�سم بالوكالة  /رئي�س ق�سم اال�ستثمار /
يف البنك املركزي الأردين.

�سيادة ال�شريف فار�س عبد احلميد �شرف
حمافظ البنك املركزي الأردين  /رئي�س جمل�س الإدارة
لغاية تاريخ 2011/9/17
•ماج�ستري يف العلوم امل�صرفية  /اجلامعة الأمريكية /
بريوت.
•ماج�ستري يف االقت�صاد  /جامعة جورج تاون  /وا�شنطن –
الواليات املتحدة .
•بكالوريو�س يف االقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية  /جامعة جورج
تاون  /وا�شنطن – الواليات املتحدة .
•رئي�س مجَ ل�س �إدارة ال َبنك ال َعربي الإ�سالمي الدَ ويل /من
.2011/10
•حمافظ البنك املركزي الأردين  /لغاية .2011/9
•رئي�س َ�صندوق الإ�ستثمار � -صندوق �إ�ستثمار �أموال
ال�ضمان الإجتماعي . 2010-2008/
•نائب حمافظ البنك املركزي الأردين . 2007 -2003 /
•مدير تنفيذي لال�ستثمار امل�صريف وا�سواق ر�أ�س املال /
بنك ال�صادرات والتمويل . 2003 – 1997 /
•حملل ا�ستثماري  /م�ؤ�س�سة التمويل الدولية – وا�شنطن /
.1997-1996
•باحث �إقت�صادي � /سوق عمان املايل .1993-1992/
•رئا�سة وع�ضوية عدد من جمال�س االدارة وهيئات مديري
عدد من ال�شركات وامل�ؤ�س�سات .

عطوفة الدكتور حممد اجلعفري
نائب رئي�س جمل�س الإدارة
�إعتبارا من تاريخ 2011/12/20
• دكتوراه يف العلوم املالية  /جامعة مان�ش�سرت  /بريطانيا
عام . 1997
• املاج�ستري يف االقت�صاد والإح�صاء  /اجلامعة الأردنية
عام . 1991
•بكالوريو�س يف الإقت�صاد  /جامعة الريموك  /الأردن عام
. 1984
•مدير عام ال�شركة الأردنية ل�ضمان القرو�ض منذ
. 2011/7/3
•مدير عام م�ؤ�س�سة �ضمان الودائع للفرتة مابني 2004
.2011•مفو�ض مايل و�إداري يف جمل�س مفو�ضي �سلطة منطقة العقبة
االقت�صادية اخلا�صة للفرتة .2003-2002
•باحث �إقت�صادي يف البنك املركزي الأردين يف الفرتة
2001-1986
•ع�ضو يف جمال�س �إدارة جمموعة م�ؤ�س�سات و�شركات
م�ساهمة عامة.
•ع�ضو ًا يف املجل�س التنفيذي للهيئة الدولية ل�ضامني الودائع
( )IADIيف الفرتة مابني  2004/2اىل .2011/6

�سعادة ال�سيد معتز ابراهيم بربور
ع�ضو جمل�س الإدارة
لغاية تاريخ 2011/3/31
•بكالوريو�س حما�سبه  /دبلوم درا�سات م�صرفيه
•مدير تنفيذي يف البنك املركزي الأردين لدائرة
اال�ستثمارات و العمليات اخلارجية
•م�ست�شار لدائرة اال�ستثمارات و العمليات اخلارجية /
البنك املركزي الأردين
•مراقب عام لدائرة اال�ستثمارات  /البنك املركزي الأردين
.
•م�ساعد مدير تنفيذي لدائرة العمليات امل�صرفية
اخلارجية  /البنك املركزي الأردين
•عدة منا�صب �أخرى يف البنك املركزي الأردين منها
مراقب ق�سم �إعتمادات ورئي�س ق�سم الإ�ستثمار

�سعادة ال�سيد عادل ابراهيم ا�سعد
ع�ضو جمل�س الإدارة
•ماج�ستري ادارة اعمال  /جامعة  / Easternالواليات
املتحدة الأمريكية .1993
•م�ساعد املدير العام ل�ش�ؤون الإئتمان  /بنك الإ�سكان
للتجارة والتمويل  /حاليا.
•مدير تنفيذي مراجعة االئتمان  /بنك اال�سكان للتجارة
والتمويل .2011 – 2008 /
•مدير �إئتمان ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة  /بنك
اال�سكان للتجارة والتمويل .2008 - 2005 /
•مدير ادارة املخاطر  /بنك اال�سكان للتجارة والتمويل /
.2005 -2003
•جامعة بو�سطن  /الواليات املتحدة االمريكية  /منحة
فولربايت .2002-2001
•االعتمادات والكفاالت والتدقيق الداخلي  /بنك اال�سكان
للتجارة والتمويل .2001-1994 /

�سعادة ال�سيد نعمة �صباغ
ع�ضو جمل�س الإدارة
�إعتبارا من تاريخ 2011/4/5
•برنامج الإدارة العليا  /كلية �إدارة الأعمال  /جامعة
�ستانفورد .1990
•ماج�ستري يف العلوم املالية وامل�صرفية  /جامعة �شيكاغو
.1976
•ماج�ستري يف الإقت�صاد الدويل  /جامعة جونز هوبكنز
.1974
•املدير العام  /البنك العربي – الأردن منذ �شباط 2010
•املدير العام التنفيذي  /بنك البحر املتو�سط – لبنان
2009 - 2006
•الع�ضو املنتخب والرئي�س التنفيذي  /البنك العربي الوطني
– الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية .2005 – 1998
•املدير العام  /املجموعة امل�صرفية الدولية  /بنك الكويت
.1998 - 1979
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�سعادة ال�سيد وليد عبداهلل العب�سي
ع�ضو جمل�س الإدارة
لغاية تاريخ 2011/4/4
•بكالوريو�س علوم ادارية  /جامعة الريموك .1989
•حا�صل على �شهادة مقر�ض بنكي معتمد وحما�ضر يف معهد
الدرا�سات امل�صرفية.
•مدير وحدة ت�سهيالت ال�شركات الكربى  /البنك العربي
.2010
•مدير وحدة ت�سهيالت ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة /
البنك العربي .2009
•مدير تنفيذي /دائرة تطوير اعمال ال�شركات الكربى /
بنك الأردن .2008

عطوفة ال�سيد عبد االله �سامل احلنيطي
ع�ضو جمل�س الإدارة
•بكالوريو�س حقوق .
•مدير عام بنك تنمية املدن والقرى منذ . 2010/1/7
•م�ساعد الأمني العام لل�ش�ؤون املالية والإدارية يف وزارة
البلديات .
•مدير وحدة الرقابة الداخلية ،مدير الدرا�سات ،ومدير
املجال�س يف وزارة البلديات .

20

الشركة األردنية لضمان القروض  -التقرير السنوي 18

�سعادة ال�سيد رمزي عارف دحابرة
ع�ضو جمل�س الإدارة
•بكالوريو�س حما�سبة  /اجلامعة االردنية . 1984
•مدير فرع امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي يف العقبة /
منذ . 2006
•خربة يف عدة منا�صب يف امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي.

�سعادة ال�سيد توفيق عبدالقادر املكحل
ع�ضو جمل�س الإدارة

•نائب املدير العام  /البنك الأردين الكويتي منذ عام 1991
لغاية تاريخه .
•مدير تنفيذي  /ق�سم الإئتمان والت�سويق  /البنك الكويتي
الوطني لغاية عام .1990
•مدير دائرة الإئتمان والت�سويق  /بنك الكويت الوطني /
الكويت .1990 – 1971
•نائب رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة الأردنية لإعادة متويل
الرهن العقاري ،وع�ضو جمل�س �إدارة �شركة حديد الأردن .
•ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة الكهرباء الوطنية  /م�ساهمة
خا�صة.
*** عقد جمل�س ادارة ال�شركة ع�شر �إجتماعات خالل العام
.2011

ب  -أسماء ورتب أشخاص اإلدارة العليا ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم.

عطوفة الدكتور حممد اجلعفري
املدير العام (منذ )2011/7/3
• دكتوراه يف العلوم املالية  /جامعة مان�ش�سرت  /بريطانيا
عام . 1997
• املاج�ستري يف االقت�صاد والإح�صاء  /اجلامعة الأردنية
عام . 1991
•بكالوريو�س يف الإقت�صاد/جامعة الريموك/الأردن عام .1984
•مدير عام ال�شركة الأردنية ل�ضمان القرو�ض منذ
. 2011/7/3
•مدير عام م�ؤ�س�سة �ضمان الودائع للفرتة مابني .2011- 2004
•مفو�ض مايل و�إداري يف جمل�س مفو�ضي �سلطة منطقة
العقبة االقت�صادية اخلا�صة للفرتة . 2003-2002
•باحث �إقت�صادي يف البنك املركزي الأردين يف الفرتة
2001-1986
•ع�ضو يف جمال�س �إدارة جمموعة م�ؤ�س�سات و�شركات
م�ساهمة عامة.
•ع�ضو ًا يف املجل�س التنفيذي للهيئة الدولية ل�ضامني الودائع
( )IADIيف الفرتة مابني  2004/2اىل . 2011/6

عطوفة الدكتور جمال �صالح
املدير العام (لغاية )2011/6/30
• دكتوراه يف االقت�صاد عام  1979من جامعة كيل يف بريطانيا.
•مدير عام ال�شركة الأردنية ل�ضمان القرو�ض منذ 2008/6
 .2011/7•م�ست�شار لدى البنك اال�سالمي للتنمية  -ال�سعودية
. 2007/7 - 2001/7
•م�ست�شار يف رئا�سة الوزراء . 2001/7 – 2001/1
•�أمني عام وزراة التخطيط . 2001/1 – 1999/11
•مدير عام ال�شركة الأردنية ل�ضمان القرو�ض 1994/4
.1999/11•مدير تنفيذي/دائرة الأبحاث يف البنك املركزي الأردين
.1994/4 – 1993/1
•م�ساعد مدير تنفيذي يف البنك املركزي الأردين 1988/2
 .1993/1•م�ست�شار اقت�صادي يف البنك املركزي القطري  -قطر
.1988/2 - 1983/1
•عدة منا�صب يف البنك املركزي الأردين .1983/1 - 1970/9

ال�سيد زيد الكايد
مدير دائرة �ضمان �إئتمان ال�صادرات
•حا�صل على درجة البكالوريو�س يف العلوم امل�صرفية عام 2002
•ماج�ستري ادارة اعمال  /جامعة ( )KENTيف بريطانيا .2005
•يعمل يف ال�شركة منذ عام 2003

ال�سيد فائق ن�صار
م�ساعد املدير العام ملجموعة الدعم وامل�ساندة
• حا�صل على درجة البكالوريو�س يف العلوم املالية والإدارية
عام 1980
•يعمل يف ال�شركة منذ .1996/2/1
• حما�ضر الق�سم املايل والإداري يف كلية املجتمع العربي.
•حما�ضر يف معهد الدرا�سات امل�صرفية.
• باحث �إداري يف �سلطة الكهرباء الأردنية.
• مدير مايل و�إداري يف �شركة جمموعة املقاولني الدولية.
• موظف يف ق�سم �ش�ؤون املوظفني يف بنك الإ�سكان للتجارة
والتمويل.
• موظف كمبياالت و�سلف يف البنك العقاري امل�صري العربي.

ال�سيد مهند الر�شدان
م�ساعد املدير العام ملجموعة العمليات وال�ش�ؤون الفنية
� /أمني �سر جمل�س الإدارة
• حا�صل على درجة البكالوريو�س يف االقت�صاد عام .1993
•ماج�ستري يف الإدارة املالية عام .2005
•حما�ضر يف جمال الإئتمان وامل�شروعات ال�صغرية  /معهد
الدرا�سات امل�صرفية وعدد من املعاهد املتخ�ص�صة يف
الأردن.
•يعمل يف ال�شركة منذ . 1995/10/1
• �ضابط قرو�ض وت�سهيالت يف بنك الإ�سكان للتجارة
والتمويل.

ال�سيد جمال اجلعفري
مدير دائرة �ضمان القرو�ض
• حا�صل على درجة البكالوريو�س يف املحا�سبة عام .1998
•يعمل يف ال�شركة منذ .1995/1/1
• حما�سب يف وكالة التوزيع االردنية .

ال�سيد حكمت مهنا
مدير دائرة �ضمان قرو�ض التمويل ال�صناعي (�إجادة)
•حا�صل على درجة البكالوريو�س يف العلوم امل�صرفية عام
.1993
•ماج�ستري يف امل�صارف عام .2002
•يعمل يف ال�شركة منذ .2010/6/7
•م�ساعد مدير مركز ائتمان امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة /
بنك الأردن .2010 - 1999 /
•رئي�س ق�سم الدائرة الأجنبية والإتفاقيات الدولية  /بنك
القاهرة عمان .1999 -1994 /
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 .4أسماء كبار مالكي األسهم وعدد األسهم لكل منهم مقارنة مع
السنة السابقة
أسماء من يملكون أكثر من  % 5من المساهمين في رأسمال الشركة البالغ عشرة
ماليين دينار لعام  2011مقارنة مع عام :2010

ا�سـ ـ ــم امل�ساهم
البنك املركزي الأردين
بنك تنميـة املدن والقرى
امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي

2011
ن�سبة امل�ساهمة من
عدد الأ�سهم
املكتتب بها وامل�ســددة �إجمايل ر�أ�س املال
امل�صرح به
%47,75
4,775,000
%5,25
525,000
%5,24
524,000

2010
ن�سبة امل�ساهمة من
عدد الأ�سهم
املكتتب بها وامل�ســددة �إجمايل ر�أ�س املال
امل�صرح به
%47,75
4,775,000
%5,25
525,000
%5,24
524,000

 .5الوضع التنافسي للشركة
تعترب ال�شركة اجلهة الوحيدة يف اململكة التي تعمل على �ضمان خماطر القرو�ض و�ضمان ائتمان ال�صادرات ولذلك ال يوجد لل�شركة مناف�سني
داخل اململكة  ،ولكن يوجد بع�ض امل�ؤ�س�سات الإقليمية املماثلة يف الدول العربية تعمل على �ضمان خماطر ائتمان ال�صادرات مبا فيها
ال�صادرات الأردنية .وتقوم ال�شركة بتطبيق املمار�سات الف�ضلى (  ) Best Practicesيف مهنة �ضمان القرو�ض و�ضمان ال�صادرات املتبعة
يف هيئات ال�ضمان امل�شابهة يف العامل.

 .6درجة االعتماد على موردين أو عمالء
ال يوجد �إعتماد على موردين حمددين �أو عمالء رئي�سني حمليا وخارجيا ي�شكلون  % 10ف�أكرث من �إجمايل امل�شرتيات و� /أو املبيعات

 .7الحماية أو اإلمتيازات التي تتمتع بها الشركة
تتمتع خدمات ال�شركة بامتيازات مينحها البنك املركزي الأردين للبنوك العاملة مع ال�شركة على ال�شكل التايل:
•يعترب البنك املركزي الأردين القرو�ض املمنوحة من البنوك وامل�ضمونة من ال�شركة قرو�ض جيدة ويعفي البنوك التجارية من �أ�س�س
احت�ساب املخ�ص�صات لديونها  ،حيث تعفى البنوك من املخ�ص�ص العام املحدد على �إجمايل حمفظة الت�سهيالت امل�ضمونة من ال�شركة
 ،كما تعفى البنوك من احت�ساب املخ�ص�ص اخلا�ص لل�سنة الأوىل من التعرث على �أن يبنى املخ�ص�ص اخلا�ص خالل ال�سنة الثانية .
•يخف�ض البنك املركزي الأردين املعدل املرجح لكفاية ر�أ�س املال واملطلوب من البنوك لقاء �ضمان موجوداتها من القرو�ض امل�ضمونة
من ال�شركة  ،ويعترب موجودات البنوك امل�ضمونة من ال�شركة من �أقل املوجودات خماطرة ويطبق عليها اقل ن�سب كفاية ر�أ�س املال .
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 .8القرارات الصادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها التي
لها اثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدراتها التنافسية
أسماء من يملكون أكثر من  % 5من المساهمين في رأسمال الشركة البالغ عشرة
ماليين دينار لعام  2011مقارنة مع عام :2010
•قرر جمل�س الوزراء بالإ�ستناد اىل قانون الإعفاء من الأموال العامة رقم  28ل�سنة  ، 2006املوافقة على �إعفاء عقود �ضمان
ال�صادرات واملطالبات املتعلقة بها واملربمة مع ال�شركة من ر�سوم طوابع الواردات.
•�صدر عن رئا�سة الوزراء القرار رقم ( )438بتاريخ  2010/1/26والذي �أعفى ال�شركة من �ضريبة املبيعات وكافة ال�ضرائب
والر�سوم ب�إ�ستثناء �ضريبة الدخل

 .9الهيكل التنظيمي للشركة وعدد الموظفين وفئات مؤهالتهم
وتدريبهم
أ  -الهيكل التنظيمي للشركة كما هو في نهاية عام 2011
ال�شركة االردنية ل�ضمان القرو�ض
جمل�س االدارة
م�ست�شار ائتمان ال�صادرات
مدير مكتب املدير العام

املدقق الداخلي

املدير العام

�ضابط االمتثال
نائب املدير العام

م�ساعد املدير العام ملجموعة العمليات
وال�ش�ؤون الفنية

دائرة �ضمان القرو�ض

دائرة التمويل ال�صناعي
واخلدمات � /إجادة

 )1ق�سم امل�شروعات
ال�صغرية

م�ساعد املدير العام ملجموعة
الدعم وامل�ساندة

دائرة التعوي�ضات
واملتابعة والتح�صيل

 )1ق�سم املتابعة
 )2ق�سم التعوي�ضات
والتح�صيل

 )2ق�سم االفراد
والقرو�ض العقارية

دائرة درا�سات ال�سوق
وتطوير االعمال

)1ق�سم درا�سات
ال�سوق
)2ق�سم تطوير
الربامج واالعمال

دائرة �ضمان ائتمان
ال�صادرات

 )1ق�سم االكتتاب
 )2ق�سم الت�سويق

الدائرة املالية

دائرة اخلدمات
وامل�ساندة

 )1ق�سم ال�ش�ؤون االدارية و�ش�ؤون
املوظفني
 )2ق�سم انظمة املعلومات
 )3ق�سم العالقات العامة

 )1ق�سم التمويل ال�صناعي
 )2ق�سم اخلدمات
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ب  -عدد الموظفين وفئات مؤهالتهم كما في نهاية عام : 2011
بلغ عدد موظفي ال�شركة مع املدير العام  34موظفا يف نهاية العام  2011مقارنة مع  40موظفا يف نهاية عام  ،2010موزعني ح�سب
م�ؤهالتهم العلمية كالتايل :

ال�سنة
2011
2010

دكتوراه ماج�ستري
1
1

دبلوم عايل

5
5

1
1

بكالوريو�س دبلوم متو�سط ثانوية عامة اقل من الثانوية املجموع
(م�ستخدم)
3
34
2
3
19
3
40
4
5
21

يتم تعبئة ال�شواغر بتن�سيب من جلنة املوظفني يف ال�شركة وموافقة املدير العام  ،وذلك ح�سب �صالحياته يف التعيني الواردة يف نظام
املوظفني وامل�ستخدمني املعمول به يف ال�شركة� ،أو بتن�سيب من املدير العام اىل جمل�س االدارة لوظائف االدارة العليا.
هذا ويبني اجلدول التايل ن�سبة الدوران للموظفني خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية:

ال�سنة

ن�سبة دوران املوظفني

2011
2010
2009
2008
2007

%27.7
%22.8
%21.0
%24.0
%21.0

ج  -برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة في عام : 2011
وبهدف تدريب وت�أهيل املوظفني ورفع كفاءتهم الفنية والإدارية واملالية ،قامت ال�شركة يف عام  2011بتن�سيب املوظفني حل�ضور الدورات
التالية :
عدد
عدد
التكلفة
عدد امل�ستفيدين من
عدد امل�ستفيدين من
الدورات
الدورات
الإجمالية
ال�سنة
الدورات الداخلية
الداخلية
اخلارجية
للتدريب
الدورات اخلارجية
2011
15
16
4
10.979
3
11
2010
19
4
4
7.727
13
2009
18
3
2
4.898
20
30
7
2008
6
18.967
18
25
7
5
2007
13.771
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 .10المخاطر التي تتعرض لها الشركة
�إن طبيعة عمل ال�شركة وهي �ضمان خماطر قرو�ض امل�شاريع االقت�صادية الإنتاجية وخماطر �ضمان ائتمان ال�صادرات  ،فان ال�شركة تواجه
خماطر تعرث تلك امل�شاريع او خماطر عدم �سداد امل�ستورد للب�ضائع الأردنية  ،وبالتايل تتحمل مبالغ يتم دفعها للبنوك �أو امل�صدرين  ،حيث
بلغت قيمة ما حتملته ال�شركة من تعوي�ضات وت�سويات مع امل�شاركني بخدماتها عن عام  2011حوايل  1,060,475دينار مقارنة مع 116,084
دينار عن عام .2010

 . 11اإلنجازات التي حققتها الشركة مدعمة باألرقام
قدمت ال�شركة الأردنية ل�ضمان القرو�ض عام  2011ومن خالل برامج �ضمان القرو�ض املختلفة ال�ضمان لـ  936قر�ضا وبقيمة م�ضمونة
 23.30مليون دينار �أردين باملقارنة مع  1078قر�ضا قيمتها امل�ضمونة  14.88مليون دينار عام .2010
تق�سم هذه القرو�ض امل�ضمونة خالل عام  2011ما بني  516قر�ض انتاجي بقيمة م�ضمونةحوايل  12.04مليون دينار و  420قر�ض ا�سكاين
و�أفراد بقيمة م�ضمونة  11.26مليون دينار.
وو�صل ر�صيد حمفظة القرو�ض امل�ضمونة القائمة يف نهاية العام  2011اىل  3063قر�ض بقيمة م�ضمونة  49.20مليون دينار ،مقارنة مع
 3314قر�ض قيمتها امل�ضمونة  43.8مليون دينار يف نهاية عام .2010
وتق�سم املحفظة امل�ضمونة القائمة يف نهاية العام  2011اىل  819قر�ض انتاجي بقيمة م�ضمونة  14مليون دينار ،و 2244قر�ض ا�سكاين وافراد
بقيمة م�ضمونة  35.2مليون دينار.
ومن جهة اخرى و�ضمن برامج �ضمان ال�صادرات والتجارة املحلية ،قامت ال�شركة الأردنية ل�ضمان القرو�ض ب�ضمان � 1290شحنة بقيمة
م�ضمونة  117.7مليون دينار مقارنة مع � 1108شحنات بقيمة م�ضمونة  65.4مليون دينار مت �ضمانها خالل عام .2010
وتق�سم هذه ال�شحنات التي مت �ضمانها عام  2011اىل � 1151شحنة ت�صديرية قيمتها امل�ضمونة  110.9مليون دينار و� 139شحنة مبيعات
حملية قيمتها امل�ضمونة  6.8مليون دينار.
ا�ستلمت ال�شركة من البنوك وامل�ؤ�س�سات االقرا�ضية امل�شاركة بربامج �ضمان القرو�ض مطالبات تعوي�ض لقرو�ض متعرثة بقيمة  1.35مليون
دينار خالل عام  ،2011مقابل  0.694مليون دينار مت املطالبة بها عام  2010وبن�سبة زيادة مقدارها  % 94.5عن العام املا�ضي.
اما التعوي�ضات التي دفعتها ال�شركة عن قرو�ض متعرثة خالل العام  2011فقد ارتفعت لت�صل اىل  1.06مليون دينار مقابل � 195ألف دينار
فقط مت تعوي�ضها عام .2010
هذا وقد قامت ال�شركة با�سرتداد ما قيمته  274الف دينار خالل عام  2011مقارنة مع ا�سرتدادات بلغت قيمتها  122الف دينار خالل عام .2010
كما مت خالل عام  2011جدولة قرو�ض م�ضمونة بقيمة  2.99مليون دينار مقارنة مع  5.2مليون دينار متت جدولتها عام .2010
ويف اجلانب املايل لل�شركة ،يذكر �أن �إجمايل الإيرادات الت�شغيلية قد ارتفعت من � 586ألف دينار عام  2010اىل � 640ألف دينار عام 2011
نتيجة لإرتفاع حمفظة القرو�ض وال�شحنات الت�صديرية التي �ضمنتها ال�شركة .بينما انخف�ضت االيرادات الإ�ستثمارية لل�شركة من 660.6
�ألف دينار اىل � 565.9ألف دينار خالل العام.
هذا وقد �أثرت فروقات تقييم املوجودات وبناء خم�ص�صات مواجهة انخفا�ض قيمة ا�ستثمارات ال�شركة �سلبا على نتائج �أعمال ال�شركة
النهائية ،لتظهر خ�سائر مبقدار � 262.4ألف دينار يف نهاية عام  ،2011مقارنة مع �أرباح بقيمة � 317ألف دينار عام .2010
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 .12األثر المالي لعمليات غير متكررة
مت احتجاز خم�ص�ص تدين يف قيمة ا�سناد قر�ض داخل االردن� ،إ�ضافة للفوائد الغري مقبو�ضة امل�ستحقة عليها مببلغ  289,547دينار .

 .13األرباح والخسائر واألرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين وأسعار
األوراق المالية
ال�سنة

�صايف الربح قبل ال�ضريبة
واملخ�ص�صات الأخرى
781.166

الأرباح املوزعة
على امل�ساهمني
-

12.180.468

2001

647.883

500.000

13.051.558

-

2002

494.280

350.000

13.151.984

-

2003

1.297.527

700.000

14.295.001

-

2004

1.116.355

600.000

15.000.699

-

2005

3.027.045

700.000

17.531.279

1.58

2006

()161.462

500.000

16.680.780

1.19

2007

1.075.733

600.000

17.012.200

1.24

2008

()1.205.485

500.000

15.133.003

0.70

2009

954.607

400.000

14.777.837

0.65

2010

698.557
()260.317

300,000
-

14,576,044
14,011,458

0.63
0.47

2000

2011

مالحظة  :مت �إدراج �أ�سهم ال�شركة يف ال�سوق الأول مع بداية عام 2005
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�صايف حقوق امل�ساهمني

�أ�سعار الأوراق املالية
(�سعر الإغالق يف نهاية العام)
-

 . 14تحليل المركز المالي للشركة

البي ـ ــان

2011

2010

2008

2009

2007

عائد ال�سهم الواحد

0.026-

0.032

0.087

0.105-

0.072

العائد على اال�ستثمار

%1.194-

%1.38

%3.68

%4.60-

%2.80

العائد �إىل حقوق امل�ساهمني

%1.873-

%2.17

%5.87

%6.92-

%4.20

العائد �إىل ر�أ�س املال املدفوع

%2.624-

%3.17

%8.68

%10.47-

%7.20

ن�سبة امللكية

%63.741

%63.62

%62.68

%64.52

%67.20

املوجودات الثابتة �إىل حقوق امل�ساهمني

%23.148

%22.61

%21.45

%1

%0.64

معدل املديونية

%1.637

%1.90

%2.32

%2.64

%3.10

جمموع املطلوبات �إىل جمموع املوجودات %36.259

%36.37

%37.32

%35.50

%32.80

%56.884

%57.18

%59.54

%55.11

%48.80

%2.99

%3.70

%4.17

%4.60

الإيرادات �إىل جمموع املوجودات

%5.3

%8.1

%9.00

%7.30

%9.07

ن�سبة التداول

%5124.458

%4436

%3621.53

%3623.51

%3187.50

ر�أ�س املال العامل (دينار)

18.075.238

22.259.535 19.250.407 18.873.410

جمموع املطلوبات �إىل حقوق امل�ساهمني

املطلوبات املتداولة �إىل حقوق امل�ساهمني %2.568

24.179.794
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 .15التطورات المستقبلية الهامة والخطة المستقبلية
فيما يلي ملخ�ص لأهم خطط ال�شركة امل�ستقبلية :
•الإ�ستمرار بت�سويق برامج �ضمان القرو�ض لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات التمويلية ودور ال�شركة يف ت�سهيل التمويل الالزم للم�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة.
•العمل على ن�شر �آلية �ضمان ائتمان ال�صادرات واملبيعات املحلية بني امل�صدرين وال�صناعيني االردنيني و�أهمية دور ال�شركة يف دعم
ال�صادرات الأردنية.
• موا�صلة الزيارات امليدانية و الندوات وامل�ؤمترات وور�ش العمل الهادفة لن�شر ثقافة �ضمان القرو�ض و �ضمان �إئتمان ال�صادرات
واملبيعات املحلية ودور ال�شركة التنموي املتمثل يف دعم الأقت�صاد الأردين واحلد من ن�سبة البطالة عن طريق ت�سهيل متويل امل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة .
•مواكبة التطورات يف منتجات البنوك املقدمة لأ�صحاب امل�شاريع امل�ستهدفة وابتكار �آليات وبرامج �ضمان مرنة لتلبية االحتياجات
اجلديدة لهذه املنتجات.
•موا�صلة العمل على ت�سويق �آلية �ضمان كامل حمفظة البنوك املمنوحة للم�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة لدى ال�شركة مبا يخدم نطاق �أكرب
من امل�شاريع املموله.
•موا�صلة العمل على ا�ستحداث �آلية منا�سبة لتفوي�ض بع�ض البنوك وامل�ؤ�س�سات التمويلية امل�شاركة المتام عملية ال�ضمان دون الرجوع اىل
ال�شركة يف حال توفر �شروط متفق عليها م�سبقا وذلك لت�سريع عملية التمويل واخت�صار االجراءات التي قد تعيق العمل.
•متابعة العمل مع اجلهات احلكومية لإن�شاء �صندوق حكومي و�آلية لدعم �ضمان املخاطر ال�سيا�سية لل�صادرات الأردنية اىل الدول التي
ال تغطيها �شركات �إعادة ال�ضمان.
•التوجه ب�إن�شاء ق�سم للإكتتاب يف ال�شركة لتو�سيع ان�شطة دائرة �ضمان ائتمان ال�صادرات لت�شمل عمليات حتليل املخاطر للدول املختلفة
وامل�ستوردين فيها من خالل ان�شاء ق�سم للأكتتاب (.) Underwriting
•موا�صلة العمل على حت�سني النظام االلكرتوين امل�ستخدم يف كافة ن�شاطات وعمليات ال�شركة الت�شغيلية واملالية والإدارية وامكانية
حتويل عمليات واجراءات التعامل مع البنوك وامل�ؤ�س�سات التمويلية اىل و�سائل االت�صال االلكرتونية مما �سيزيد من �سرعة وكفاءة
العمل يف ال�شركة.
•حت�سني املوارد الب�شرية لل�شركة عن طريق ا�ستمرار التدريب وتطوير الكفاءات يف ال�شركة لزيادة الكفاءة واالنتاجية.
•تو�سيع التعامل مع امل�ؤ�س�سات املتخ�ص�صة باالقرا�ض متناهي ال�صغر (  ) Micro Financeوم�ؤ�س�سات الت�أجري التمويلي ( . ) Leasing
•موا�صلة التعاون مع اجلهات املانحة وكل من وزارة التخطيط والبنك املركزي الأردين لتحقيق �أهداف ال�شركة وب�شكل خا�ص اعطاء
ميزات لقرو�ض امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة امل�ضمونة من ال�شركة وحتميلها ن�سب فائدة خمف�ضة النخفا�ض خماطرها حال �ضمانها
مما يقلل ال�ضغوط على هذه امل�شاريع ويزيد من فر�ص جناحها ودورها الهام يف الإقت�صاد.
•�إعادة النظر يف �آلية ت�سعري منتجات �ضمان القرو�ض و�ضمان ال�صادرات بهدف تعزيز ا�ستمرارية ال�شركة لأهمية دورها يف دعم
االقت�صاد الوطني.
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 . 16أتعاب مدققي الحسابات
بلغت �أتعاب مدققي ح�سابات ال�شركة ال�سادة «املهنيون العرب»  9.280دينارا عن عام  2011مقارنة بـ  8.700دينارا عن عام 2010
�شامال �ضريبة املبيعات بن�سبة .%16

 .17األوراق المالية المملوكة من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا
ال يوجد لرئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية العليا و�أقربا�ؤهم �أي م�ساهمات يف را�س مال ال�شركة ،وال يوجد اي �شركات م�سيطر
عليها من قبل رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية العليا و�أقربا�ؤهم.

 .18المزايا والمكافآت لمجلس اإلدارة واإلدارة العليا
أ -المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
بلغ �إجمايل املبالغ املدفوعة لرئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة  42.967دينار بدل تنقالت ومكاف�آت خالل عام  ،2011مقارنة مع 82.633
دينار عام 2010

اال�سم

املجموع

مكاف�آت

بدل تنقالت

نفقات �سفر

اتعاب جلان

عطوفة ال�سيد «حممد �سعيد» حممد �شاهني

-

6.000

-

-

6.000

عطوفة الدكتور حممد لطفي اجلعفري

-

300

-

-

300

�سيادة ال�شريف فار�س �شرف

-

2.767

-

-

2.767

�سعادة ال�سيد معتز بربور

-

1.500

-

200

1.700

امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي

-

6.000

-

0

6.000

عطوفة ال�سيد عبد االله احلنيطي

-

6.000

-

600

6.600

�سعادة ال�سيد عادل ا�سعد

-

6.000

-

800

6.800

�سعادة ال�سيد توفيق عبد القادر املكحل

-

6.000

-

600

6.600

�سعادة ال�سيد نعمه �صباغ

-

4.500

-

0

4.500

�سعادة ال�سيد وليد عبد اهلل العب�سي

-

1.500

-

200

1.700

املجموع

-

40.567

-

2.400

42.967
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ب المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية
بلغ �إجمايل رواتب ومكاف�آت وبدل ال�سفر ومزايا الإدارة العليا التنفيذية  312.257دينار يف عام  2011مقارنة مع  270.869دينار يف عام
. 2010

اال�سم والوظيفة
عطوفة الدكتور حممد اجلعفري  /املدير
العام اعتبارا من 2011/7/3
عطوفة الدكتور جمال �صالح  /املدير العام
لغاية ** 2011/7/2
ال�سيد مهند الر�شدان  /م�ساعد املدير العام
ملجموعة العمليات وال�ش�ؤون الفنية
ال�سيد فائق ن�صار /م�ساعد املدير العام
ملجموعة الدعم وامل�ساندة
ال�سيد جمال اجلعفري  /مدير دائرة �ضمان
القرو�ض
ال�سيد حكمت مهنا  /مدير دائرة التمويل
ال�صناعي واخلدمات (اجادة)
ال�سيد زيد الكايد  /مدير دائرة �ضمان
ائتمان ال�صادرات

املجموع

* ميثل هذا الرقم مكاف�أة نهاية اخلدمة
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مكاف�آت

رواتب

بدل �سفر

بدل تنقالت

45.983

-

3500

-

49.483

86.875

*30.488

875

-

118.238

44.468

-

1000

2400

47.868

34.768

-

0

-

34.768

24.850

-

0

-

24.850

19.350

-

300

-

19.650

16.500

-

900

-

17.400

272.794

30.488

6.575

2.400

312.257

* * م�ست�شار لل�شركة من  2011/7/3لغاية 2011/8/31

املجموع

 .19التبرعات والمنح
مل تقم ال�شركة بدفع اية تربعات خالل عامي  2011و .2010

 . 20العقود والمشاريع مع الشركات التابعة والحليفة
ال يوجد �أي عقود �أو م�شاريع �أو ارتباطات عقدتها ال�شركة امل�صدرة مع ال�شركات التابعة �أو ال�شقيقة �أو احلليفة �أو رئي�س جمل�س الإدارة �أو
�أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو املدير العام �أو �أي موظف يف ال�شركة �أو �أقاربهم

 . 21مساهمة الشركة في حماية البيئة وخدمة المجتمع المحلي
أ  -مساهمة الشركة في حماية البيئة
ال يوجد م�ساهمة لل�شركة يف حماية البيئة
ب  -مساهمة الشركة في خدمة المجتمع المحلي
تهدف كافة �أعمال �ضمان القرو�ض وال�صادرات يف ال�شركة يف الدرجة الأوىل اىل خدمة �شريحة �أ�صحاب امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة من
املجتمع املحلي يف اململكة
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النشــاط التشــغيلي
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السقوف الممنوحة للبنوك والمستغل منها
�إجمايل ال�سقوف املمنوحة للبنوك وامل�ستغل منها عام  2011مقارنة مع 2010
كما يف 2011/12/31
فعلي

التغري
عن العام املا�ضي

كما يف 2010/12/31
فعلي

قيمة ال�سقف امل�ستغل منه ن�سبة امل�ستغل قيمة ال�سقف امل�ستغل منه ن�سبة امل�ستغل القيمة
314.000
%62.21 3.122.602 5.019.700
�سقوف القرو�ض االنتاجية %66.78 3.561.892 5.333.700

امل�ستغل
439.290

�سقوف القرو�ض العقارية
%82.14 35.191.119 42.844.186
وقرو�ض االفراد
جمموع ال�سقوف
%80.44 38.753.011 48.177.886

3.785.821
4.225.111

%78.15 31.405.298 40.184.000
%76.38 34.527.900 45.203.700

2.660.186
2.974.186

تقسيم السقوف حسب البنك كما في 2011/12/31
�سقوف القرو�ض الإنتاجية

ا�سم البنك

قيمة
ال�سقف

امل�ستغل
منه

البنك الأردين الكويتي
46.319 50.000
البنك االهلي الأردين
733.384 950.000
بنك االردن
223.109 250.000
بنك اال�سكان للتجارة والتمويل 1,149,261 1.000.000
بنك اال�سكان /اعمايل
0
32,522
البنك العقاري امل�صري العربي 0 31.000
بنك القاهرة عمان
279.657 271.700
البنك العربي �ش م ع
185.888 750.000
البنك التجاري الأردين
82.719 231.000
بنك اال�ستثمار العربي الأردين 0 150.000
البنك الأردين لال�ستثمار والتمويل 0 100.000
بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية 45,041 100.000
بنك �سو�سيتيه جرنال
357,022 700.000
ال�شركة الأهلية للتمويل
426,970 750.000
املجموع
3.561.892 5.333.700
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ن�سبة
امل�ستغل
%92.64
%77.20
%89.24
%114.93
%0.00
%0.00
%102.93
%24.79
%35.81
%0.00
%0.00
%45.04
%51.00
%56.93
%66.78

�سقوف قرو�ض العقارية والأفراد
قيمة
ال�سقف
50.000
10.909.000
7.000.000
0
0
560.000
19.100.000
65.186
0
150.000
0
5.010.000
0
0
42.844.186

امل�ستغل
منه

ن�سبة
امل�ستغل

�إجمايل ال�سقوف
قيمة
ال�سقف

100.000 %86.43
43,216
11.859.000 %60.75 6,627,129
7.250.000 %90.84 6,358,796
1.000.000 %0.00
0
0 %0.00
0
591.000 %45.93 257.202
19.371,700 %96.17 18.367.813
815.186 %100.00
65.186
231.000 %0.00
0
300.000 %12.15
18.229
100.000 %0.00
0
5.110.000 %68.93 3.453.548
700.000 %0.00
0
750,000 %0.00
0
48.177.886 %82.14 35.191.119

امل�ستغل
منه

ن�سبة
امل�ستغل

%89.53
89,535
%62.07 7,360,513
%90.78 6,581,905
%114.93 1,149,261
%0.00
32.522
%43.52 257.202
%96.26 18.647.470
%30.80 251.074
%35.81
82.719
%6.08
18.229
%0.00
0
%68.47 3.498.589
%51.00 357.022
%56.93 426.970
%80.44 38.753.011

سقوف القروض االنتاجية والمستغل منها عام 2011
مقارنة مع  2010موزعة حسب البرنامج
خالل العام  2011فعلي (دينار)

خالل العام  2010فعلي (دينار)

التغري عن العام املا�ضي (دينار)

قيمة ال�سقف امل�ستغل منه ن�سبة امل�ستغل قيمة ال�سقف امل�ستغل منه ن�سبة امل�ستغل القيمة
الربنامج
314.000
برنامج �ضمان قرو�ض امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة * %67.05 3.561.892 5.312.000
%62.48 3.122.602 4.998.000
0
%0.00
0
21.700
%0.00
0
21.700
برنامج �ضمان قرو�ض ال�سيارات
%62.21 3.122.602 5.019.700
%66.78 3.561.892 5.333.700
314.000
جمموع �سقوف القرو�ض االنتاجية

امل�ستغل
439.290
0
439.290

* قرو�ض امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة ت�شمل القرو�ض املايكروية.
مالحظة  :ال يوجد �سقوف لربامج �ضمان التمويل ال�صناعي والت�أجري التمويلي.

�سقوف القرو�ض االنتاجية وامل�ستغل
قيمة ال�سقف
امل�ستغل منه

5.019.700

5.333.700
3.561.892

3.122.602

2010

2011

سقوف القروض العقارية وقروض االفراد والمستغل منها عام 2011
مقارنة مع  2010حسب البرنامج
خالل العام  2011فعلي (دينار)

خالل العام  2010فعلي (دينار)

التغري عن العام املا�ضي (دينار)

قيمة ال�سقف امل�ستغل منه ن�سبة امل�ستغل قيمة ال�سقف امل�ستغل منه ن�سبة امل�ستغل القيمة
الربنامج
2.660.186
%77.84 31.279.188 40.184.000
%81.91 35.093.267 42.844.186
برنامج �ضمان القرو�ض الإ�سكانية **
107.894
2.323
برنامج �ضمان قرو�ض �شراء االرا�ضي ال�سكنية
18.216
95.529
برنامج �ضمان قرو�ض �شراء احلا�سبات
االفراد
وقرو�ض
جمموع �سقوف القرو�ض العقارية
2.660.186
%78.15 31.405.298 40.184.000
%82.14 35.191.119 42.844.186

امل�ستغل
3.814.079
105.57177.313
3.785.821

** وت�شمل قرو�ض التطوير احل�ضري

�سقوف القرو�ض العقارية وقرو�ض االفراد وامل�ستغل منها
قيمة ال�سقف
امل�ستغل منه

42.844.186

40.184.000
35.191.119

31.405.298

2010

2011
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برامج ضمان القروض
جميع القروض المنفذة
القرو�ض امل�ضمونة املنفذة خالل عام  2011ح�سب نوع القر�ض مقارنة مع عام 2010
نوع القر�ض
القرو�ض الإنتاجية
القرو�ض العقارية والأفراد
�إجمايل القرو�ض املنفذة

خالل العام 2011

خالل العام 2010

قيمة م�ضمونة
8.105.941
8.968.294
17.074.235

قيمة م�ضمونة
6.534.650
3.605.164
10.139.814

عدد
447
349
796

عدد
804
132
936

التغري عن العام املا�ضي
عدد قيمة م�ضمونة
1.571.291 3575.363.130 217
6.934.421 140-

تق�سيم القرو�ض املنفذة خالل العام  2011ح�سب البنك
القرو�ض الإنتاجية املنفذة

ا�سم البنك

عدد
38
22
89
2
35
9
2
5
3
232
7
3
447

البنك االهلي الأردين
بنك االردن
بنك اال�سكان للتجارة والتمويل
بنك اال�سكان للتجارة والتمويل  /اعمايل
بنك القاهرة عمان
البنك العربي �ش م ع
بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية
بنك االحتاد لالدخار واال�ستثمار
بنك �سو�سيتيه جرنال
ال�شركة الأهلية لتمويل امل�شاريع ال�صغرية
�شركة االهلي للتاجري التمويلي
�شركة متكني للتاجري التمويلي
اجمايل

قيمة م�ضمونة
1.548.897
1.084.764
1.187.730
23.800
1.198.634
395.500
220.505
775.200
123.201
630,185
642.426
275.100
8.105.941

القرو�ض العقارية واالفراد املنفذة
عدد
31

853.877

266

6.159.224

52

1.955.193

349

8.968.294

تق�سيم القرو�ض املنفذة خالل العام 2011
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قيمة م�ضمونة

�إجمايل القرو�ض املنفذة
عدد
38
53
89
2
301
9
54
5
3
232
7
3
796

قيمة م�ضمونة
1.548.897
1.938.641
1.187.730
23.800
7.357.858
395.500
2.175.698
775.200
123.201
630,185
642.426
275.100
17.074.235

جميع القروض قيد التنفيذ
تق�سيم القرو�ض قيد التنفيذ خالل عام  2011ح�سب نوع القر�ض مقارنة مع عام 2010
خالل العام 2011
نوع القر�ض
القرو�ض الإنتاجية
القرو�ض العقارية والأفراد
�إجمايل القرو�ض املنفذة

عدد
69
71
140

قيمة م�ضمونة
3.932.189
2.295.139
6.227.328

خالل العام  2010التغري عن العام املا�ضي
عدد قيمة م�ضمونة عدد قيمة م�ضمونة
1.903.364 25
2.028.825 44
413.361- 272.708.500 98
1.490.003 24.737.325 142

جميع القرو�ض قيد التنفيذ خالل العام  2011ح�سب البنك

ا�سم البنك
البنك الأردين الكويتي
البنك االهلي الأردين
بنك االردن
بنك اال�سكان للتجارة والتمويل
بنك اال�سكان للتجارة والتمويل  /اعمايل
بنك القاهرة عمان
البنك العربي �ش م ع
بنك اال�ستثمار العربي الأردين
بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية
بنك االحتاد لالدخار واال�ستثمار
ال�شركة الأهلية لتمويل امل�شاريع ال�صغرية
�شركة االهلي للتاجري التمويلي
�شركة متكني للتاجري التمويلي
اجمايل

القرو�ض الإنتاجية املنفذة
عدد
2
7
10
8
21
6
2
1
1
3
1
3
4
69

قيمة م�ضمونة
157.500
376.500
752.948
262.500
309.400
186.200
65.100
280.000
198.800
363.001
10.500
378.400
591.340
3.932.189

القرو�ض العقارية واالفراد املنفذة
عدد

قيمة م�ضمونة

1
34

18.750
985.523

22

748.516

14

542.350

71

2.295.139

�إجمايل القرو�ض املنفذة
عدد
2
8
44
8
21
28
2
1
15
3
1
3
4
140

قيمة م�ضمونة
157.500
395.250
1.738.471
262.500
309.400
934.716
65.100
280.000
741.150
363.001
10.500
378.400
591.340
6.227.328

تق�سيم القرو�ض قيد التنفيذ خالل العام 2011
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محفظة القروض المضمونة القائمة في نهاية العام
حمفظة القرو�ض امل�ضمونة القائمة يف نهاية عام  2011مقارنة مع عام 2010
خالل العام  2011خالل العام  2010التغري عن العام املا�ضي
عدد قيمة م�ضمونة عدد قيمة م�ضمونة عدد قيمة م�ضمونة
نوع القر�ض
1.605.551 271- 12.403.876 1090 14.009.427 819
القرو�ض الإنتاجية
3.796.004 20 31.395.114 2224 35.191.118 2244
القرو�ض العقارية والأفراد
�إجمايل املحفظة امل�ضمونة القائمة 5.401.555 251- 43.798.990 3314 49.200.545 3063

حمفظة القرو�ض القائمة يف نهاية العام  2011ح�سب البنك

ا�سم البنك

حمفظة القرو�ض االنتاجية القائمة

البنك الأردين الكويتي
البنك االهلي الأردين
بنك االردن
بنك اال�سكان للتجارة والتمويل
بنك اال�سكان للتجارة والتمويل  /اعمايل
البنك العقاري امل�صري العربي
بنك القاهرة عمان
البنك العربي �ش م ع
البنك التجاري الأردين
بنك اال�ستثمار العربي الأردين
بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية
بنك االحتاد لالدخار واال�ستثمار
بنك �سو�سيتيه جرنال
ال�شركة الأهلية لتمويل امل�شاريع ال�صغرية
ال�شركة العربية للتاجري
�شركة االهلي للتاجري التمويلي
�شركة متكني للتاجري التمويلي
اجمايل

عدد
6
84
35
104
3

قيمة م�ضمونة
131.348
2.514.388
1.947.994
1.556,028
32.522

51
17
17

1.100.373
677.737
324.109

9
3
45
406
2
34
3
819

386.212
340.480
656.452
426.970
166.577
3.465.207
283.031
14.009.427

حمفظة القرو�ض العقارية
واالفراد القائمة
قيمة م�ضمونة
عدد
43.216
10
6.627.129
403
6.358.796
445
50
1.189
13

257.202
18.367.813
65.186

1
133

18.229
3.453.547

2.244

35.191.118

تق�سيم حمفظة القرو�ض القائمة يف نهاية العام 2011
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�إجمايل حمفظة القرو�ض
القائمة
قيمة م�ضمونة
عدد
174.564
16
487
9.141.517
8.306.790
480
1.556.028
104
32.522
3
257.202
50
19.468.186 1.240
742.923
30
324.109
17
18.229
1
3.839.759
142
340.480
3
656.452
45
426.970
406
166.577
2
3.465.207
34
283.031
3
49.200.545 3.063

القروض االنتاجية
وت�شمل كل من قرو�ض امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة والقرو�ض املايكروية وقرو�ض متويل �شراء ال�سيارات العمومية ،وكذلك قرو�ض متويل
ر�أ�س املال العامل للم�صدرين ،ا�ضافة اىل قرو�ض برامج �إجادة وت�شمل كل من قرو�ض التمويل ال�صناعي وقرو�ض الت�أجري التمويلي.
فيما يلي القرو�ض التي مت تنفيذها والقرو�ض التي ال تزال قيد التنفيذ خالل العام  ، 2011بالإ�ضافة اىل املحفظة القائمة يف نهاية العام
 2011موزعة ح�سب نوع القر�ض.
جميع القروض المنفذة
تق�سيم القرو�ض الإنتاجية امل�ضمونة املنفذة خالل عام  2011ح�سب نوع القر�ض مقارنة مع عام 2010

نوع القر�ض
امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة *
ر�أ�س املال العامل
التمويل ال�صناعي
الت�أجري التمويلي
جمموع القرو�ض االنتاجية

خالل العام 2011

عدد قيمة م�ضمونة
2.910.942 393
161.955
1
3.647.155 33
1.385.889 20
8.105.941 447

خالل العام 2010

عدد قيمة م�ضمونة
2.633.601 774
161.955
1
1.692.250 15
2.046.844 14
6.534.650 804

التغري عن العام املا�ضي
عدد قيمة م�ضمونة
277.341 3810
0
1.954.905 18
660.9556
1.571.291 357-

* قرو�ض امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة ت�شمل قرو�ض ال�سيارات والقرو�ض املايكروية

تق�سيم القرو�ض الإنتاجية املنفذة خالل عام 2011
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القروض اإلنتاجية قيد التنفيذ
تق�سيم القرو�ض الإنتاجية قيد التنفيذ خالل عام  2011ح�سب نوع القر�ض مقارنة مع عام 2010
خالل العام 2011

عدد قيمة م�ضمونة
نوع القر�ض
737.703 45
واملتو�سطة
ال�صغرية
امل�شاريع
*
0
0
ر�أ�س املال العامل
2.105.300 14
التمويل ال�صناعي
1.089.186 10
الت�أجري التمويلي
3.932.189 69
جمموع القرو�ض االنتاجية
* قرو�ض امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة ت�شمل قرو�ض ال�سيارات والقرو�ض املايكروية

خالل العام 2010

عدد قيمة م�ضمونة
285.667 30
0
0
918.400
6
824.758
8
2.028.825 44

التغري عن العام املا�ضي
عدد قيمة م�ضمونة
452.036 15
0
0
1.186.900
8
264.428
2
1.903.364 25

تق�سيم القرو�ض الإنتاجية قيد التنفيذ خالل عام 2011
محفظة القروض اإلنتاجية
حمفظة القرو�ض الإنتاجية امل�ضمونة القائمة يف نهاية عام  2011ح�سب نوع القر�ض مقارنة مع عام 2010
نوع القر�ض
امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة *
ر�أ�س املال العامل
التمويل ال�صناعي
الت�أجري التمويلي

خالل العام 2011

خالل العام 2010

التغري عن العام املا�ضي

عدد قيمة م�ضمونة
3.561.892 690
161.955
1
4.996.215 71
5,289.365 57

عدد قيمة م�ضمونة
3.122.603 991
161.955
1
4.026.239 55
5.093.079 43

عدد قيمة م�ضمونة
439.289 3010
0
969.976 16
196.286 14

12.403.876 1090

1.605.551 271-

14.009.427 819
جمموع القرو�ض االنتاجية
* قرو�ض امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة ت�شمل قرو�ض ال�سيارات والقرو�ض املايكروية

تق�سيم القرو�ض الإنتاجية امل�ضمونة القائمة خالل عام 2011
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القروض العقارية و قروض األفراد
وت�شمل كل من القرو�ض الأ�سكانية وقرو�ض التطوير احل�ضري وقرو�ض �شراء الأرا�ضي وقرو�ض �شراء احلا�سبات.
فيما يلي القرو�ض التي مت تنفيذها والقرو�ض التي ال تزال قيد التنفيذ خالل العام  ، 2011بالإ�ضافة اىل املحفظة القائمة يف نهاية العام
 2011موزعة ح�سب نوع القر�ض.
القروض العقارية وقروض األفراد المنفذة
تق�سيم القرو�ض العقارية والأفراد امل�ضمونة املنفذة خالل عام  2011ح�سب نوع القر�ض مقارنة مع عام 2010
خالل العام 2011
نوع القر�ض
القرو�ض اال�سكانية**
�شراء االرا�ضي
احلا�سبات
جمموع قرو�ض الأفراد

عدد قيمة م�ضمونة
8,950.794 348
17.500
1
0
0
8.968.294 349

خالل العام  2010التغري عن العام املا�ضي
عدد قيمة م�ضمونة عدد قيمة م�ضمونة
5.345.630 216
3.605.164 132
17.500
0
0
1
0
0
0
0
5.363.130 217
3.605.164 132

** القرو�ض الإ�سكانية ت�شمل قرو�ض التطوير احل�ضري

القروض العقارية وقروض األفراد قيد التنفيذ
تق�سيم القرو�ض العقارية والأفراد قيد التنفيذ خالل عام  2011ح�سب نوع القر�ض مقارنة مع عام 2010
خالل العام 2011
نوع القر�ض
القرو�ض اال�سكانية**
�شراء االرا�ضي
احلا�سبات
جمموع قرو�ض الأفراد

عدد قيمة م�ضمونة
2,260.139 70
35.000
1
0
0
71
2.295.139

خالل العام  2010التغري عن العام املا�ضي
عدد قيمة م�ضمونة عدد قيمة م�ضمونة
448.361- 282.708.500 98
35.000
0
0
1
0
0
0
0
98
413.361- 272.708.500

** القرو�ض الإ�سكانية ت�شمل قرو�ض التطوير احل�ضري

محفظة القروض العقارية وقروض األفراد
حمفظة القرو�ض العقارية والأفراد امل�ضمونة القائمة يف نهاية عام  2011ح�سب نوع القر�ض مقارنة مع عام 2010
خالل العام 2011
نوع القر�ض
القرو�ض اال�سكانية**
�شراء االرا�ضي
احلا�سبات
جمموع قرو�ض الأفراد
** القرو�ض الإ�سكانية ت�شمل قرو�ض التطوير احل�ضري

عدد قيمة م�ضمونة
35.093.266 2218
95.529
8
2.323 18
35.191.118 2244

خالل العام  2010التغري عن العام املا�ضي
عدد قيمة م�ضمونة عدد قيمة م�ضمونة
3.824.262 123 31.269.004 2095
12.365107.894
8
0
15.893- 10318.216 121
3.796.004 20 31.395.114 2224
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ضمان ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية
عقود الضمان الموقعة خالل عام  2011مقارنة مع 2010

عدد عقود
ال�ضمان
2010
2011
21
21
4
3

الربنامج
برنامج �ضمان ال�صادرات
برنامج �ضمان املبيعات املحلية
االجمايل

24

قيمة عقود
ال�ضمان
2010
2011
131.250.000 140.000.000
22.081.000 24.402.700
153.331.000 164.402.000

28

الشحنات التصديرية والمبيعات المحلية المضمونة المنفذة
خالل عام  2011مقارنة مع 2010
الربنامج
برنامج �ضمان ال�صادرات
برنامج �ضمان املبيعات املحلية
االجمايل

2011
1151
139
1290

عدد

2010
940
168
1108

قيمة

2011
113.156.953
6.981.900
120.144.853

2010
61.000.417
6.851.039
67.851.456

القيمة امل�ضمونة
2011
2010
110.892.715
58.703.384
6.714.143
6.844.045
65.417.527
117.736.760

محفظة الشحنات التصديرية والمبيعات المحلية المضمونة القائمة
في نهاية عام  2011مقارنة مع 2010
الربنامج
برنامج �ضمان ال�صادرات
برنامج �ضمان املبيعات املحلية
االجمايل

42
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عدد

قيمة

2010
199
56

2011
2.759.867
439.692

255

3.199.559

2010
7.286.705
1.896.766

القيمة امل�ضمونة
2010
2011
6.558.034
2.641.130
1.707.090
408.521

9.183.471

8.265.124

3.049.651

توزيع الشحنات التصديرية المضمونة لعام  2011مقارنة مع  2010جغرافيا

املنطقة
ال�شرق الأق�صى
�أوروبا
ال�شرق الأو�سط واخلليج
�أمريكا وكندا
بريطانيا
�إفريقيا

املجموع

2011
%60
%8
%20
%7
%4
%1
%100

2010
%58
%8
%18
%9
%5
%2
%100

التوزيع اجلغرايف ل�شحنات ال�صادرات امل�ضمونة عام 2011

توزيع الشحنات التصديرية المضمونة لعام  2011مقارنة مع  2010حسب القطاع

القطاع
الأ�سمدة
الأغذية
الألب�سة واملن�سوجات
الورق ال�صحي
الكيماويات
اخل�ضار والفواكه
�أخرى

املجموع

2011
%65
%8
%10
%6
%3
%2
%6
%100

2010
%69
%10
%8
%6
%2
%2
%3
%100

التوزيع القطاعي ل�شحنات ال�صادرات امل�ضمونة عام 2011
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المطالبات
ضمان القروض
مطالبات �ضمان القرو�ض خالل عام  2011مقارنة مع  2010ح�سب الربنامج
قيمة املطالبات

عدد املطالبات

الربنامج

2011

2010

التغري

2011

2010

قرو�ض امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة
القرو�ض املايكروية
القرو�ض العقارية وقرو�ض الأفراد
قرو�ض احلا�سبات
برنامج التمويل ال�صناعي
برنامج الت�أجري التمويلي

7
7
40
86
3
1

1
0
5
0
1
1

144

8

%600
%700
%200
%0
%1700

223.578
8.751
695.797
9.014
113.735
299.943

8.014
0
157.100
0
319.310
210.000

%2690
%343
%64%43

694.424 1.350.818

%94.5

�إجمايل

التغري

ضمان الصادرات والمبيعات المحلية
مطالبات �ضمان ال�صادرات واملبيعات املحلية خالل عام  2011مقارنة مع 2010
عدد املطالبات
2011
-

2010
-

قيمة املطالبات
التغري
-

2011
-

2010
-

التغري
-

التعويضات
ضمان القروض
تعوي�ضات �ضمان القرو�ض خالل عام  2011مقارنة مع  2010ح�سب الربنامج
عدد التعوي�ضات

الربنامج

2011

2010

التغري

2011

القرو�ض الإنتاجية
القرو�ض املايكروية
القرو�ض العقارية وقرو�ض الأفراد
قرو�ض احلا�سبات
برنامج التمويل ال�صناعي
برنامج الت�أجري التمويلي

5
7
19
87
3
1
122

0
0
4
0
0
0
4

٪375
٪2950

0
150.119
5.916
0
403.226
95.718
0
7.318
321.693
0
172.193
0
95.718 1.060.465

�إجمايل التعوي�ضات

44

قيمة التعوي�ضات

الشركة األردنية لضمان القروض  -التقرير السنوي 18

2010

التغري
٪321
٪1008

ضمان الصادرات والمبيعات المحلية
تعوي�ضات �ضمان ال�صادرات واملبيعات املحلية خالل عام  2011مقارنة مع 2010
قيمة التعوي�ضات

عدد التعوي�ضات
2011

2010

التغري

2011

2010

التغري

0

4

4-

0

99.195

99.195-

قيمة التعوي�ض
2011

ح�صة التعوي�ض
ح�صة ال�شركة
ح�صة معيدي الت�أمني
اجمايل التعوي�ض

0
0
0

قيمة التعوي�ض
2010
20.233
78.962
99.195

تعوي�ضات �ضمان ال�صادرات ح�سب الدول امل�صدر اليها خالل عام  2011مقارنة مع 2010
عدد التعوي�ضات
2010
2011

الدولة
ال�شرق الأو�سط واخلليج
بريطانيا

�إجمايل

0
0
0

3
1
4

عدد التعوي�ضات
2010
2011
95.247
3.948
99.195

0
0
0

االستردادات
ضمان القروض
�إ�سرتدادات �ضمان القرو�ض خالل عام  2011مقارنة مع  2010ح�سب الربنامج
قيمة التعوي�ضات

عدد التعوي�ضات

الربنامج

2011

2010

التغري

2011

2010

القرو�ض الإنتاجية
القرو�ض املايكروية
القرو�ض العقارية وقرو�ض الأفراد
قرو�ض احلا�سبات
برنامج التمويل ال�صناعي
برنامج الت�أجري التمويلي
�إجمايل التعوي�ضات

9
3
11
0
2
1
26

8
0
5
0
0
0
13

%12.5
%120
%100

19,235
378
163.447
0
14.000
77.062
274.122

70.279
0
51.380
0
0
0
121.659

التغري
%73%218
%43
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ضمان الصادرات والمبيعات المحلية
ا�سرتدادات �ضمان ال�صادرات واملبيعات املحلية خالل عام  2011مقارنة مع 2010
عدد اال�سرتدادات
2011
-

قيمة اال�سرتدادات
التغري
-

2010
-

2011
-

التغري
-

2010
-

القروض المجدولة
توزيع اجلدوالت خالل عام  2011مقارنة مع  2010ح�سب الربنامج
عدد اجلدوالت

الربنامج

2011

القرو�ض الإنتاجية
القرو�ض العقارية وقرو�ض الأفراد
برنامج التمويل ال�صناعي
برنامج الت�أجري التمويلي

�إجمايل

2010

17
35
5
3
60

28
40
7
8
83

قيمة اجلدوالت
التغري
%39%121.5%28.57%62.5%27.71-

2011

التغري

2010

514,832
187.740
901.358
1,432.591
1.208.482 1.156.448
2.060.065
746.231
5.215.970 2.991.777

%63.53%37.08%4.31%63.78%42.64-

مالحظة  :ال يوجد اية جدوالت لربنامج �ضمان ال�صادرات واملبيعات املحلية

تحليل تأخيرات القروض المضمونة كما في نهاية عام 2011
ت�أخريات جميع القرو�ض
الت�صنيف

الفئة

قيمة
امل�ستحقة

215.917
ت�أخري من 89 -60يوم
مرحلة االنذار املبكر
ت�أخري من  179 - 90يوم 370.496
دون امل�ستوى
ت�أخري من  359-180يوم 354.299
م�شكوك يف حت�صيلها
931.581
ت�أخري من  360ف�أكرث
هالكة
=
القائمة
القرو�ض
ار�صدة
70.176.618
املحفظة امل�ضمونه القائمة =
48.773.496
168.756.853
�إجمايل املحفظة امل�ضمونه تاريخي ًا =
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ن�سبة الر�صيد امل�ضمون
الر�صيد ن�سبة امل�ستحقة ن�سبة الر�صيد
امل�ضمون الر�صدة القرو�ض امل�ضمون للمحفظة الجمايل املحفظة
امل�ضمونه تاريخيا
القائمة
القائمة
%0.31 1.748.382
%0.53 913.359
%0.50 327.913
%0.55 763.841

%3.58
%1.87
%0.67
%57 1

%1.04
%0.54
%0.19
%0.45

ت�أخريات القرو�ض االنتاجية
الت�صنيف

الفئة

قيمة
امل�ستحقة

ت�أخري من 89 -60يوم
ت�أخري من  179 - 90يوم
ت�أخري من  359-180يوم
ت�أخري من  360ف�أكرث

19.549
70.809
116.899
263.449
4.985.283
3.523.785
30.071.292

مرحلة االنذار املبكر
دون امل�ستوى
م�شكوك يف حت�صيلها
هالكة
ار�صدة القرو�ض القائمة =
املحفظة امل�ضمونه القائمة =
�إجمايل املحفظة امل�ضمونه تاريخي ًا =

ن�سبة الر�صيد امل�ضمون
الر�صيد ن�سبة امل�ستحقة ن�سبة الر�صيد
امل�ضمون الر�صدة القرو�ض امل�ضمون للمحفظة الجمايل املحفظة
امل�ضمونه تاريخيا
القائمة
القائمة
%0.39 136.082
%1.42 90.278
%2.34 114.534
%0.88 233.584

%3.86
%2.56
%3.25
%6.63

%0.45
%0.30
%0.38
%0.78

ت�أخريات جميع القرو�ض العقارية واالفراد
الت�صنيف

الفئة

قيمة
امل�ستحقة

ت�أخري من 89 -60يوم
ت�أخري من  179 - 90يوم
ت�أخري من  359-180يوم
ت�أخري من  360ف�أكرث

146.930
211.178
135.375
413.132
47.867.493
34.964.131
109.717.125

مرحلة االنذار املبكر
دون امل�ستوى
م�شكوك يف حت�صيلها
هالكة
ار�صدة القرو�ض القائمة =
املحفظة امل�ضمونه القائمة =
�إجمايل املحفظة امل�ضمونه تاريخي ًا =

ن�سبة الر�صيد امل�ضمون
الر�صيد ن�سبة امل�ستحقة ن�سبة الر�صيد
امل�ضمون الر�صدة القرو�ض امل�ضمون للمحفظة الجمايل املحفظة
امل�ضمونه تاريخيا
القائمة
القائمة
%0.31 1.376.735
%0.44 462.436
%0.28 126.530
%0.38 246.109

%3.94
%1.32
%0.36
%0.70

%1.25
%0.42
%0.12
%0.22

ت�أخريات قرو�ض برامج اجادة
الت�صنيف

الفئة

قيمة
امل�ستحقة

ت�أخري من 89 -60يوم
ت�أخري من  179 - 90يوم
ت�أخري من  359-180يوم
ت�أخري من  360ف�أكرث

49.438
88.509
102.025
255.000
17.323.842
10.285.580
28.968.436

مرحلة االنذار املبكر
دون امل�ستوى
م�شكوك يف حت�صيلها
هالكة
ار�صدة القرو�ض القائمة =
املحفظة امل�ضمونه القائمة =
�إجمايل املحفظة امل�ضمونه تاريخي ًا =

الر�صيد ن�سبة امل�ستحقة ن�سبة الر�صيد
ن�سبة الر�صيد امل�ضمون
امل�ضمون الر�صدة القرو�ض امل�ضمون للمحفظة الجمايل املحفظة
القائمة
القائمة
امل�ضمونه تاريخيا

235.565
360.645
86.849
284.148

%0.29
%0.51
%0.59
%0.88

%2.29
%3.51
%0.84
%2.76

%0.81
%1.24
%0.30
%0.98
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النشاط المالي
اإليرادات
الإيرادات الت�شغيلية لعام  2011مقارنة مع 2010
الإيرادات
ر�سوم برنامج �ضمان القرو�ض الإ�سكانية
ر�سوم برنامج �ضمان القرو�ض الإنتاجية
ر�سوم برنامج �ضمان قرو�ض ر�أ�س املال العامل
ر�سوم برنامج �ضمان قرو�ض التمويل ال�صناعي والت�أجري التمويلي
ر�سوم برنامج �ضمان ائتمان ال�صادرات واملبيعات املحلية

�إجمايل الإيرادات الت�شغيلية

		
2011
295.449
67.784
0
85.261
192.363
640.857

دين ـ ــار
		
2010
286.152
77.629
5.137
76.631
140.843
586.392

التغري
9.297
9.8455.1378.630
51.520
54.465

الإيرادات املالية املتحققة لعام  2011مقارنة مع 2010
الإيرادات
		
2011
415.678
13.967
48.000
88.298
0
565.943

فوائد ودائع بنكية
فوائد �إ�سناد قر�ض
عوائد ا�ستثمارات يف �أ�سهم �شركات
فوائد ا�ستثمارات يف ال�سندات
�أرباح بيع موجودات مالية

�إجمايل الإيرادات املالية املتحققة

دين ـ ــار
		
2010
389.464
69.600
79.423
0
122.205
660.692

التغري
26.214
55.63331.42388.298
122.20594.749-

�إجمايل الإيرادات املتحققة لعام  2011مقارنة مع 2010
الإيرادات
		
2011
640.857
565.943
0
13.815
1.220.615

الإيرادات الت�شغيلية
الإيرادات املالية املتحققة
خم�ص�صات انتفت احلاجة اليها
الإيرادات الأخرى

�إجمايل الإيرادات املتحققة

دين ـ ــار
		
2010
586.392
660.692
594.759
2.943
1.844.786

التغري
54.465
94.749594.75910.872
624.171-

الإيرادات املالية الغري متحققة لعام  2011مقارنة مع 2010
الإيرادات
فروقات تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

�إجمايل الإيرادات املالية غري املتحققة
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2011
47.11547.115-

دين ـ ــار
		
2010
5.296
5.296

التغري
52.411
52.411

المصاريف اإلدارية والعمومية خالل عام  2011مقارنة مع 2010
الإيرادات الت�شغيلية لعام  2011مقارنة مع 2010
(دينار)
امل�صروف
2011
رواتب واجور
553.780
م�ساهمة ال�شركة يف �صندوق االدخار
48.819
م�ساهمة ال�شركة يف ال�ضمان االجتماعي
50.315
م�صاريف طبية والت�أمني ال�صحي
49.473
مكاف�أت ت�شجيعية للموظفني
0
بدل تنقالت اع�ضاء جمل�س االدارة
45.367
ايجارات
747
ا�ستهالكات
57.033
التزامات عقود منتهية
0
م�صاريف �صيانة
7.511
م�صاريف ال�سيارات
12.024
م�صاريف ت�سويقية
13.545
اتعاب مهنية
16.578
مهمات ر�سمية خارج اململكة ودورات تدريبية
21.987
قرطا�سية ومطبوعات
9.979
ر�سوم وا�شرتاكات
28,656
بريد  ،هاتف ،كهرباء ،وماء
31.681
م�صاريف اخرى
11.599
جمموع امل�صاريف االدارية والعموميه
959.094

�إجمايل الربح

�إجمايل الإيرادات
يطرح  :امل�صاريف الإدارية والعمومية
�إجمايل الربح /اخل�سارة

�إجمايل الأرباح لعام  2011مقارنة مع 2010
(دينار)
2010
2011

2010
525.205
46.837
43.548
39.305
21.030
47.061
119.951
95.562
50.000
5.375
9.844
11.295
16.348
23.985
9.846
29.772
31.297
13.972
1,140.233

التغري عن
العام املا�ضي
28.575
1.982
6.767
10.168
21.0301.694119.20438.52950.0002.136
2.180
2.250
230
1.998133
1.116384
2.373181.139-

التغري

1,173.500
959.094

1.850.082
1.140.233

676.582181.139-

214.406

709.849

495.443-
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أهم النشاطات واالجتماعات االقليمية والدولية التي شاركت بها
الشركة االردنية لضمان القروض
المؤتمر السنوي لشركة كوفاس الفرنسية
عقدت �شركة كوفا�س الفرن�سية (  ) COFACEم�ؤمترها ال�سنوي لتحالف االئتمان يف باري�س  -فرن�سا خالل الفرتة  18-17كانون الثاين
 2011لبحث ال�ش�ؤون التي تعنى بها �شركات وم�ؤ�س�سات ال�ضمان يف العامل .وقد �شارك بامل�ؤمتر عطوفة الدكتور جمال �صالح املدير ال�سابق
لل�شركة واطلع على �آخر م�ستجدات �صناعة ال�ضمان يف العامل.
مؤتمر المخاطر السياسية
عقد يف فرن�سا يوم  19كانون الثاين  2011م�ؤمتر املخاطر ال�سيا�سية لل�صادرات والذي ح�ضره عن ال�شركة االردنية ل�ضمان القرو�ض املدير
العام ال�سابق عطوفة الدكتور جمال �صالح.
وبحث االجتماع انواع املخاطر التي تواجهها ال�صادرات ومن �ضمنها املخاطر ال�سيا�سية املتمثلة باحلروب والثورات والتي ت�ؤدي اىل عدم
التزام امل�ستورد ب�سداد قيمة ب�ضاعتة لتعطل انظمة الدفع يف مثل هذه الدول التي متر مبثل هذه اال�ضطرابات او االنخفا�ض املفاجي ال�سعار
�صرف عمله تلك الدول او التوقف عن اعتمادها كليا.

مؤتمر OECD
عقد يف املغرب يف الفرتة � 25-19شباط  2011اجتماع  OECDاملتعلق بدور احلوكمة الر�شيدة يف ال�شركات وامل�ؤ�س�سات وقد مت خالل
االجتماع بحث ا�س�س احلوكمة الر�شيدة و�آخر التطورات املتعلقة يف تطبيق هذه الأ�س�س يف ال�شركات وامل�ؤ�س�سات املختلفة واهميتها يف تفعيل
دور االدارة .وح�ضراالجتماع عن ال�شركة م�ساعد املدير العام لل�ش�ؤون الفنية والعمليات ال�سيد مهند الر�شدان.
اإلجتماع الثاني التحاد أمان
عقد الإجتماع الثاين الحتاد �أمان يف ا�سطنبول – تركيا يف الفرتة  5-4ت�شرين �أول  2011وح�ضرة عطوفة املدير العام الدكتور حممد
اجلعفري .ومت يف االجتماع بحث م�ستجدات �ضمان ال�صادرات واملعايري العاملية مل�ؤ�س�سات �ضمان ال�صادرات يف العامل.
وبحث االع�ضاء خ�صو�صية �ضمان ال�صادرات يف دولهم وخا�صة فيما يتعلق ب�ضمان ال�صادرات ملناطق اال�ضطرابات وال�صراعات يف الدول
العربية.
ومت يف اليوم الثاين من االجتماع عقد اجتماع الهيئة العامة لالحتاد ا�ضافة اىل تقدمي تقرير مل�شروع قاعدة املعلومات اخلا�صة باالحتاد .
ومن اجلدير بالذكر ان احتاد امان ي�ضم م�ؤ�س�سات �ضمان ال�صادرات يف الدول العربية واال�سالمية فقط ويقوم على غرار فكرة احتاد برين
يف اجنلرتا الذي ي�ضم م�ؤ�س�سات �ضمان ال�صادرات يف الدول املتقدمة.
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إجتماع تحالف اإلئتمان
عقد يف ا�ستنبول – تركيا يف يوم  6ت�شرين �أول � 2011إجتماع حتالف االئتمان (  ) Credit Allianceوح�ضره من ال�شركة االردنية ل�ضمان
القرو�ض كل من عطوفة املدير العام الدكتور حممد اجلعفري ومدير دائرة �ضمان ال�صادرات ال�سيد زيد الكايد.
وقد مت خالل هذا االجتماع تقييم �شامل ملخاطر دول ال�شرق االو�سط و�شمال افريقيا واداء �شركات وم�ؤ�س�سات �ضمان ائتمان ال�صادرات يف
وح�ضر االجتماع م�ؤ�س�سات �ضمان االئتمان يف العديد من الدول منها فرن�سا ،قرب�ص ،تركيا ،تون�س ،اجلزائر ،الكويت وال�سعودية� ،إ�ضافة اىل
الأردن ممثلة بال�شركة االردنية ل�ضمان القرو�ض.
إجتماع خريف  2011لنادي براغ
عقد يف الفرتة  16-13ت�شرين ثاين � 2011إجتماع اخلريف لنادي براغ -الذي يعمل حتت رعاية احتاد برين ومقره لندن ،والذي ا�ست�ضافته
وكالة �ضمان ائتمان ال�صادرات العمانية يف م�سقط – �سلطنة عمان .
ح�ضر االجتماع �إ�ضافة لالمانة العامة الحتاد برين ،وكاالت ائتمان �صادرات وطنية ومتعددة الأطراف من  37دولة من بينها الأردن ممثلة
بال�شركة االردنية ل�ضمان القرو�ض.
ومت كالعادة يف االجتماع الن�صف �سنوي لنادي براغ بحث �آخر امل�ستجدات يف �صناعة �ضمان ائتمان ال�صادرات لدى الدول الأع�ضاء .
وقد �ساهمت االجتماعات وحلقات العمل التي نظمتها الأمانة العامة الحتاد برين خالل ال�سنوات املا�ضية ب�شكل كبري يف حتديد املبادئ
ال�سليمة واملهنية لت�أمني االئتمان واحلفاظ على االن�ضباط يف جمال التجارة الدولية و�سمحت للم�صدرين تو�سيع مبيعاتهم لي�س فقط
لعمالئهم احلاليني و�إمنا �أي�ضا �إىل م�شرتين يف �أ�سواق غري تقليدية وا�ستك�شاف م�شرتين جدد على م�ستوى العامل مدركني �أن تغطية ت�أمني
االئتمان �ستعمل على التخفيف من املخاطر االئتمانية .يف �ضوء اال�ضطرابات العاملية القائمة مبا يف ذلك الربيع العربي يف منطقة ال�شرق
الأو�سط وكذلك �أزمة الديون ال�سيادية الأوروبية وت�أثري عدواها ،ارتفع الطلب على تغطية ت�أمني االئتمان التي تقدمها وكاالت ائتمان
ال�صادرات يف العديد من البلدان مبا يف ذلك �أع�ضاء نادي براغ.
ح�ضر االجتماع كل من عطوفة املدير العام الدكتور حممد اجلعفري وم�ساعد املدير العام لل�ش�ؤون الفنية والعمليات ال�سيد مهند الر�شدان
ومدير دائرة �ضمان ال�صادرات ال�سيد زيد الكايد

53

التقرير السنوي الثامن
عشر لعام 2011

مبادرة نظام الضمان االوروبي – الشرق أوسطي
ح�ضر عطوفة الدكتور حممد اجلعفري مدير عام ال�شركة االردنية ل�ضمان القرو�ض اجتماع مبادرة ان�شاء نظام ال�ضمان اليورو -متو�سطي
الذي عقد يف بر�شلونة – ا�سبانيا يف الفرتة  2-1كانون ثاين . 2011
وي�شكل هذا االجتماع اخلطوة االوىل لر�سم خارطة طريق الن�شاء مثل هذا العمل امل�شرتك ويهدف اىل تعزير دور �آلية �ضمان القرو�ض بت�سهيل
عمليات متويل امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة يف دول حو�ض البحر االبي�ض املتو�سط.
و�سيتم ذلك بداية بتحديد نقاط القوة وال�ضعف لدى انظمة ال�ضمان القائمة يف املنطقة بوا�سطة تبادل املمار�سات الأف�ضل ل�صناعة ال�ضمان،
ومن ثم ان�شاء نظام �ضمان موحد من قبل االحتاد االوروبي واجلهات املانحة االخرى يوازي هذه االنظمة ويكون داعما لها.

اإلفصاح عن مدى االلتزام بتطبيق القواعد االرشادية لدليل حوكمة
الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان
تقوم ال�شركة الأردنية ل�ضمان القرو�ض بااللتزام بكافة بنود القواعد االر�شادية لدليل احلوكمة با�ستثناء ما يلي:
•بند1 :
القاعدة « :ي�ضع جمل�س الإدارة نظام ًا داخلي ًا يتم مراجعته ب�شكل �سنوي ،حتدد مبوجبه ب�شكل مف�صل مهام و�صالحيات املجل�س وم�س�ؤولياته»
يتم تطبيق هذا البند جزئيا وال�سبب هو:
هناك نظام داخلي وتعليمات و�صالحيات حتدد مهام و�صالحيات وم�س�ؤليات ال�سادة رئي�س و�أع�ضاء جمل�س االدارة  ،كما تلتزم ال�شركة
بقانون مراقبة ال�شركات وتعليمات هيئة االوراق املالية بهذا اخل�صو�ص  ،ويتم التحديث عليه كلما اقت�ضت احلاجة ذلك.
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البيانات المالية 2011/12/31
وتقرير المدققين
 - 1يقر جمل�س �إدارة ال�شركة بعدم وجود �أي �أمور جوهرية قد ت�ؤثر على ا�ستمرارية ال�شركة خالل ال�سنة املالية التالية
رئي�س جمل�س الإدارة
د .ماهر ال�شيخ ح�سن
التوقيع

نائب رئي�س جمل�س الإدارة
د .حممد اجلعفري
التوقيع

ع�ضو
التوقيع

ع�ضو
التوقيع

 - 2يقر جمل�س الإدارة مب�س�ؤوليته عن اعداد البيانات املالية وتوفري نظام رقابة فعال يف ال�شركة
رئي�س جمل�س الإدارة
د .ماهر ال�شيخ ح�سن
التوقيع

نائب رئي�س جمل�س الإدارة
د .حممد اجلعفري
التوقيع

ع�ضو
التوقيع

ع�ضو
التوقيع

 - 3نقر نحن املوقعني �أدناه ب�صحة واكتمال املعلومات والبيانات الواردة يف التقرير ال�سنوي
رئي�س جمل�س الإدارة
د .ماهر ال�شيخ ح�سن
التوقيع

املدير العام
د .حممد اجلعفري
التوقيع

م�ساعد املدير العام ملجموعة الدعم وامل�ساندة
فائق ن�صار
التوقيع
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تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني
ال�سادة م�ساهمي
ال�شركة الأردنية ل�ضمان القرو�ض امل�ساهمة العامة املحدودة
عمان  -اململكة الأردنية الها�شمية

مقدمة

لقد دققنا البيانات املالية املرفقة لل�شركة الأردنية ل�ضمان القرو�ض امل�ساهمة العامة املحدودة والتي تتكون من بيان املركز املايل كما يف 31
كانون الأول  2011وكال َّمن بيان الدخل وبيان الدخل ال�شامل وبيان التغريات يف حقوق امللكية وبيان التدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك
التاريخ وملخ�ص ًا لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف �إعداد هذه البيانات املالية والإي�ضاحات املرفقة بها.

م�س�ؤولية جمل�س �إدارة ال�شركة عن البيانات املالية
ً
�إن �إعداد وعر�ض البيانات املالية املرفقة ب�صورة عادلة وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية هي من م�س�ؤولية جمل�س �إدارة ال�شركة ،وت�شمل
هذه امل�س�ؤولية الإحتفاظ بنظام رقابة داخلي يهدف اىل �إعداد وعر�ض البيانات املالية ب�صورة عادلة وخالية من �أية �أخطاء جوهرية �سوا ًء
كانت نتيجة خط�أ �أو �إحتيال.
م�س�ؤولية مدقق احل�سابات
ً
�إن م�س�ؤوليتنا هي �إبداء ر�أينا حول البيانات املالية �إ�ستنادا �إىل �إجراءات التدقيق التي قمنا بها .لقد مت قيامنا بهذه الإجراءات وفقا ملعايري
التدقيق الدولية والتي تتطلب الإلتزام بقواعد ال�سلوك املهني والتخطيط لعملية التدقيق بهدف احل�صول على درجة معقولة من القناعة
ب�أن البيانات املالية ال تت�ضمن �أية �أخطاء جوهرية .كما ت�شمل �إجراءات التدقيق احل�صول على بيـِّـنات حول املبالغ والإي�ضاحات الواردة يف
البيانات املالية .ت�ستند �إجراءات التدقيق املختارة اىل تقدير مدقق احل�سابات وتقييمه ملخاطر وجود �أخطاء جوهرية يف البيانات املالية
�سواء ًا كانت نتيجة خط�أ �أو �إحتيال� .إن تقييم املدقق لهذه املخاطر يت�ضمن درا�سة �إجراءات الرقابة الداخلية املتعلقة ب�إعداد وعر�ض البيانات
املالية ب�صورة عادلة ،وهو يهدف اىل �إختيار اجراءات التدقيق املنا�سبة وال يهدف اىل �إبداء ر�أي حول فاعلية نظام الرقابة الداخلية يف
ال�شركة .تت�ضمن �إجراءات التدقيق �أي�ضا تقييم مدى مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات الهامة التي �إ�ستندت
�إليها الإدارة يف �إعداد البيانات املالية وتقييم ًا عام ًا لطريقة عر�ضها .ويف �إعتقادنا �أن بيـِّـنات التدقيق التي ح�صلنا عليها كافية ومنا�سبة
لإبداء ر�أينا حول البيانات املالية.

الر�أي

يف ر�أينا� ،أن البيانات املالية املرفقة تـُظهر بعدالة من كافة النواحي اجلوهرية املركز املايل لل�شركة الأردنية ل�ضمان القرو�ض امل�ساهمة
العامة املحدودة كما يف  31كانون الأول  2011و�أدائها املايل وتدفقاتها النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ ،وفقا ملعايري التقارير املالية
الدولية.

تقرير حول املتطلبات القانونية

حتتفظ ال�شركة بقيود و�سجالت حما�سبية منظمة ب�صورة �أ�صولية و�إن البيانات املالية املرفقة والبيانات املالية الواردة يف تقرير جمل�س
الإدارة متفقة معها ونو�صي الهيئة العامة بامل�صادقة عليها.

�إبراهيم حمودة (�إجازة )606
عمان يف � 13شباط 2012
الـمـهـنـيـون الـعـرب
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بيان المركز المالي
كما في  31كانون األول 2011
(بالدينار األردني)

املوجودات

�إي�ضاح

2011

2010

النقد وما يف حكمه
ودائع بنكية حمتجزة
موجودات مالية بالكلفة املطف�أة حمتجزة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
موجودات مالية للمتاجرة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ال�شامل
موجودات مالية متوفرة للبيع
موجودات مالية بالكلفة املطف�أة
موجودات مالية حمتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق
ذمم و�أر�صدة مدينة �أخرى
موجودات �ضريبية م�ؤجلة
ممتلكات ومعدات

5
16
16
6
7
8
9
10
11
12
13
14

7,026,381
4,501,896
1,677,963
195,415
604,006
ـ
4,027,945
401,373
303,405
3,243,359

10,604,975
6,263,844
1,194,187
606,940
334,640
304,084
305,429
3,295,945

جمموع املوجودات
املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات

خم�ص�صات �ضمان القرو�ض
قر�ض البنك املركزي الأردين
ذمم و�أر�صدة دائنة �أخرى
خم�ص�ص �ضريبة الدخل امل�ستحقة

جمموع املطلوبات
حقوق امللكية

ر�أ�س املال امل�صرح واملكتتب به واملدفوع
�إحتياطي �إجباري
�إحتياطي �إختياري
التغري املرتاكم يف القيمة العادلة للموجودات املالية
�أرباح مرحلة

جمموع حقوق امللكية
جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

15
16
17
13

18

21,981,743

2,449,845
5,160,695
329,590
30,155
7,970,285
10,000,000
1,314,708
2,204,824
45,519
446,407
14,011,458
21,981,743

� -إن الإي�ضاحات املرفقة من رقم (� )1إىل رقم ( )27ت�شكل جزء ًا من هذه البيانات املالية وتقر�أ معها
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22,910,044

2,738,045
5,160,695
369,503
65,757
8,334,000
10,000,000
1,314,708
2,204,824
48,263
1,008,249
14,576,044
22,910,044

الشركة األردنية لضمان القروض
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بيان الدخل
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2011
(بالدينار األردني)

الإيرادات

�إي�ضاح

فوائد ودائع بنكية
عموالت �ضمان القرو�ض
عموالت �ضمان ال�صادرات وامل�شرتين املحليني
عموالت �ضمان التمويل ال�صناعي والت�أجري التمويلي
خم�ص�صات �إنتفت احلاجة �إليها
�أرباح بيع موجودات مالية
فروقات تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
فروقات تقييم موجودات مالية للمتاجرة غري متحققة
فوائد ا�ستثمارات �سندات
توزيعات �أرباح ا�ستثمارات مقبو�ضة
�إيرادات �أخرى

جمموع الإيرادات
ينزل:

م�صاريف �إدارية
خم�ص�ص ال�ضمان اخلا�ص
خم�ص�ص التدين يف املوجودات املالية بالكلفة املطف�أة
خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة
ر�سوم وم�صاريف �أخرى

جمموع امل�صاريف
(خ�سارة) ربح ال�سنة قبل �ضريبة الدخل

�ضريبة الدخل لل�سنة

2011

2010

415,678
363,233
192,363
85,261
() 47,115
102,265
48,000
13,815

389,464
363,781
140,843
81,768
594,759
122,205
5,296
69,600
79,423
2,943

1,173,500
19
15

1,850,082

959,094
168,542
289,547
16,634
-

1,140,233
11,292
6,986

1,433,817

13

(خ�سارة) ربح ال�سنة

ح�صة ال�سهم الأ�سا�سية واملخف�ضة من (خ�سارة) ربح ال�سنة 20

() 260,317
() 2,124

() 262,441

(0,026

)

1,158,511

691,571
() 374,552

317,019

0,032

� -إن الإي�ضاحات املرفقة من رقم (� )1إىل رقم ( )27ت�شكل جزء ًا من هذه البيانات املالية وتقر�أ معها
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بيان الدخل الشامل
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2011
(بالدينار األردني)

املوجودات

2011

2010

(خ�سارة) ربح ال�سنة

() 262,441

317,019

بنود الدخل ال�شامل الأخرى

التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية من خالل بيان الدخل ال�شامل
التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية املتوفرة للبيع

�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة

(2,145
-

() 264,586

� -إن الإي�ضاحات املرفقة من رقم (� )1إىل رقم ( )27ت�شكل جزء ًا من هذه البيانات املالية وتقر�أ معها
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)

() 118,812

198,207
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بيان التغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2011
(بالدينار األردني)

احتياطيات
التغري املرتاكم الأرباح
ر�أ�س املال
املدفوع
�إجباري
املجموع
اختياري
يف القيمة العادلة املرحلة *
48,263 2,204,824 1,314,708 10,000,000
14,576,044 1,008,249
() 300,000( ) 300,000
() 264,586( ) 262,441( ) 2,145
-

الر�صيد كما يف 2011/1/1
�أرباح موزعة
�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة
بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة
() 599
من خالل بيان الدخل ال�شامل
45,519 2,204,824 1,314,708 10,000,000
الر�صيد كما يف 2011/12/31
الر�صيد كما يف 2010/1/1
�أرباح موزعة
�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة
احتياطيات
الر�صيد كما يف 2010/12/31

599
446,407

14,011,458

167,075 2,065,112 1,244,852 10,000,000
14,777,837 1,300,798
() 400,000( ) 400,000
(317,019 ) 118,812
198,207
69,856
- 139,712
(- ) 209,568
48,263 2,204,824 1,314,708 10,000,000
14,576,044 1,008,249

* ال تت�ضمن الأرباح املرحلة لل�شركة كما يف نهاية عام � 2011أرباح تقييم غري متحققة تخ�ص املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.

� -إن الإي�ضاحات املرفقة من رقم (� )1إىل رقم ( )27ت�شكل جزء ًا من هذه البيانات املالية وتقر�أ معها
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بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2011
(بالدينار األردني)

2011
التدفقات النقدية من عمليات الت�شغيل
(خ�سارة) ربح ال�سنة قبل ال�ضريبة
ا�ستهالكات
فروقات تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
فروقات تقييم موجودات مالية للمتاجرة
�أرباح بيع موجودات مالية متوفرة للبيع
خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة
خم�ص�ص التدين يف املوجودات املالية بالكلفة املطف�أة
التغري يف خم�ص�صات �ضمان القرو�ض

() 260,317
57,033
47,115
16,634
289,547
498,404

التغري يف ر�أ�س املال العامل
ذمم و�أر�صدة دائنة �أخرى
ذمم و�أر�صدة مدينة �أخرى
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
موجودات مالية للمتاجرة
�صايف خم�ص�صات �ضمان القرو�ض (املدفوعة) املقبو�ضة
�ضريبة الدخل املدفوعة
�صايف التدفقات النقدية من عمليات الت�شغيل

() 56,547
() 109,096
951,657
() 786,604
() 35,602
612,224

() 24,036
() 20,911
1,019,860
13,928
() 160,026
1,149,450

التدفقات النقدية من عمليات اال�ستثمار
موجودات مالية بالكلفة املطف�أة
موجودات مالية حمتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق
ممتلكات ومعدات
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ال�شامل
موجودات مالية متوفرة للبيع
�صايف التدفقات النقدية من عمليات اال�ستثمار

() 3,971,045
() 4,447
689
() 3,974,803

1,110,000
() 221,375
196,632
1,085,257

التدفقات النقدية من عمليات التمويل
ودائع بنكية حمتجزة
موجودات مالية بالكلفة املطف�أة حمتجزة
�أرباح موزعة
�صايف التدفقات النقدية من عمليات التمويل
التغري يف النقد وما يف حكمه
النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة
النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

1,761,948
() 1,677,963
() 300,000
() 216,015
() 3,578,594
10,604,975
7,026,381

() 216,269
() 400,000
() 616,269
1,618,438
8,986,537
10,604,975

� -إن الإي�ضاحات املرفقة من رقم (� )1إىل رقم ( )27ت�شكل جزء ًا من هذه البيانات املالية وتقر�أ معها
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691,571
95,562
() 5,296
() 105,392
11,292
() 367,102
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إيضاحات حول البيانات المالية
كما في  31كانون األول 2011

 .1عــام
�سجلت ال�شركة الأردنية ل�ضمان القرو�ض امل�ساهمة العامة املحدودة بتاريخ � 26آذار  1994وهي نتيجة لتحويل م�شروع �ضمان القرو�ض نتيجة
قرار جمل�س الوزراء الذي مت مبوجبه نقل كافة ح�سابات وموجودات امل�شروع �إىل البنك املركزي الأردين لكي يتم ت�أ�سي�س �شركة م�ساهمة
عامة ل�ضمان القرو�ض حتت الرقم (� .)242إن مركز ت�سجيل ال�شركة هو يف اململكة الأردنية الها�شمية.
من �أهم غايات ال�شركة تقدمي ال�ضمانات الالزمة لتغطية القرو�ض املمنوحة من البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية مبختلف �آجالها و�أنواعها تغطية
كلية �أو جزئية لت�أ�سي�س امل�شاريع االقت�صادية �أو تو�سيعها ورفع كفاءتها الإنتاجية والت�سويقية بهدف خلق فر�ص عمل �أو توفري �إمكانات ك�سب
�أو ادخار العمالت االجنبية .وكذلك تقدمي ال�ضمانات الالزمة لتغطية املخاطر يف جمال ائتمان ال�صادرات الأردنية ويف �أي قطاع �آخر من
القطاعات االقت�صادية ب�شكل عام ويف �أي قطاع �أو جمال يحقق م�صلحة ال�شركة ب�شكل خا�ص.
مت �إقرار البيانات املالية املرفقة من قبل جمل�س �إدارة ال�شركة يف جل�سته املنعقدة بتاريخ � 13شباط  ، 2012وتتطلب هذه البيانات املالية
موافقة الهيئة العامة لل�شركة.

 .2التغري يف ال�سيا�سات املحا�سبية
قامت ال�شركة بالتطبيق املبكر للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )9اعتبار ًا من الأول من كانون الثاين  2011وفق ًا ملتطلبات هيئة الأوراق
املالية ،ووفق ًا للأحكام االنتقالية للمعيار ،وعليه مل يتم تعديل �أرقام املقارنة لل�سنة ال�سابقة.
وفيما يلي ت�صنيف وقيا�س املوجودات املالية ح�سب متطلبات املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (:)9

موجودات مالية بالكلفة املطف�أة
يت�ضمن هذا البند املوجودات املالية املحتفظ بها �ضمن مناذج �أعمال تهدف اىل حت�صيل التدفقات النقدية التعاقدية والتي تتمثلبدفعات من �أ�صل الدين والفائدة على ر�صيد الدين القائم.
يتم اثبات هذه املوجودات عند ال�شراء بالكلفة م�ضاف ًا �إليها م�صاريف االقتناء ،وتطف�أ عالوة �أو خ�صم ال�شراء با�ستخدام طريقةالفائدة الفعلية.
يتم قيد التدين يف قيمة هذه املوجودات والذي ميثل الفرق بني القيمة املثبتة يف ال�سجالت والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعةاملخ�صومة ب�سعر الفائدة الفعلي يف بيان الدخل.
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إيضاحات حول البيانات المالية (تتمه)
كما في  31كانون األول 2011

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
يت�ضمن هذا البند اال�ستثمار يف �أ�سهم و�إ�سناد ال�شركات املحتفظ بها لأغرا�ض املتاجرة ،وحتقيق الأرباح من تقلبات الأ�سعار ال�سوقيةق�صرية الأجل.
يتم اثبات هذه املوجودات عند ال�شراء بالقيمة العادلة (تقيد م�صاريف االقتناء يف بيان الدخل عند ال�شراء) ويعاد تقييمها الحق ًابالقيمة العادلة ،ويظهر التغري يف القيمة العادلة لها يف بيان الدخل مبا يف ذلك التغري يف القيمة العادلة الناجت عن فروقات حتويل
املوجودات غري النقدية بالعمالت الأجنبية ،ويف حال بيع هذه املوجودات �أو جزء منها يتم قيد الأرباح او اخل�سائر الناجتة عن عملية
البيع يف بيان الدخل.
-يتم �إثبات الأرباح املوزعة �أو الفوائد املكت�سبة على هذه املوجودات يف بيان الدخل.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ال�شامل
يت�ضمن هذا البند اال�ستثمارات اال�سرتاتيجية املحتفظ بها على املدى الطويل ولي�س بهدف املتاجرة.يتم �إثبات هذه املوجودات عند ال�شراء بالقيمة العادلة م�ضاف ًا �إليها م�صاريف االقتناء ويعاد تقييمها الحق ًا بالقيمة العادلة ،ويظهرالتغري يف القيمة العادلة لها يف بيان الدخل ال�شامل �ضمن حقوق امللكية مبا يف ذلك التغري يف القيمة العادلة الناجت عن فروقات حتويل
املوجودات غري النقدية بالعمالت الأجنبية ،ويف حال بيع هذه املوجودات او جزء منها يتم حتويل ر�صيد التغري املرتاكم يف القيمة
العادلة اخلا�ص باملوجودات املباعة اىل الأرباح واخل�سائر املدورة ب�شكل مبا�شر.
-يتم اثبات الأرباح املوزعة على هذه املوجودات يف بيان الدخل.
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إيضاحات حول البيانات المالية (تتمه)
كما في  31كانون األول 2011

هذا ويبني اجلدول التايل �أثر التطبيق املبكر للمعيار الدويل التقارير املالية رقم ( )9على احل�سابات ذات العالقة:
معيار املحا�سبة الدويل
رقم ()39
موجودات مالية للمتاجرة
موجودات مالية متوفرة للبيع

الت�صنيف
معيار التقارير املالية الدويل
رقم ()9
موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل بيان الدخل
موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل بيان الدخل ال�شامل
موجودات مالية بالكلفة املطف�أة

القيمـة امل�سجلـة
معيار املحا�سبة
معيار التقارير املالية
لدويل رقم ()39
الدويل رقم ()9
1,194,187
1,194,187
606,940

موجودات مالية حمتفظ بها
لتاريخ اال�ستحقاق
التغري املرتاكم يف القيمة العادلة التغري املرتاكم يف القيمة العادلة للموجودات املالية 48,263
للموجودات املالية
الأرباح املرحلة
الأرباح املرحلة
1,008,249
334,640

606,940
334,640
48,263
1,008,249

 .3ملخ�ص لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية
�أ�س�س �إعداد البيانات املالية
مت اعداد البيانات املالية لل�شركة وفق ًا للمعايري ال�صادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية والتف�سريات ال�صادرة عن جلنة تف�سريات
التقارير املالية الدولية املنبثقة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية.
مت �إعداد البيانات املالية وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية با�ستثناء املوجودات املالية التي تظهر بالقيمة العادلة.
ان الدينار الأردين هو عملة اظهار البيانات املالية والذي ميثل العملة الرئي�سية لل�شركة.
�إن ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة لل�سنة احلالية متماثلة مع ال�سيا�سات التي مت اتباعها يف ال�سنة ال�سابقة با�ستثناء املعيار الدويل للتقارير
املالية رقم (.)9

تطبيق معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة
قامت ال�شركة خالل العام بتطبيق املعايري اجلديدة واملعدلة وتف�سرياتها ال�صادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية ( )IASBالتابعة
ملجل�س معايري املحا�سبة الدولية التي �أ�صبحت �سارية املفعول �إعتبارا من الأول من كانون الثاين  2011على النحو التايل:
رقم املعيار
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ()9
معيار املحا�سبة الدويل رقم ()24

مو�ضوع املعيار
الأدوات املالية
االف�صاح عن اجلهات ذات العالقة

مو�ضوع التعديل
قيا�س وت�صنيف املوجودات واملطلوبات املالية
تعريف اجلهات ذات العالقة
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إيضاحات حول البيانات المالية (تتمه)
كما في  31كانون األول 2011

�إن تطبيق املعايري اجلديدة واملعدلة وتف�سرياتها مل ينتج عنه ت�أثري جوهري على البيانات املالية لل�سنة احلالية وال�سابقة.
كما �أ�صدر جمل�س معايري املحا�سبة الدولية عدد ًا من املعايري الدولية للتقارير املالية ،و�سيتم تطبيق هذه املعايري بعد تاريخ  31كانون الأول
 ،2011وتتوقع �إدارة ال�شركة �أن تطبيق هذه املعايري يف امل�ستقبل لن يكون له �أي ت�أثري جوهري على البيانات املالية لل�شركة.
وفيما يلي ملخ�ص لأهم املعايري التي مت ا�صدارها وتواريخ تطبيق تلك املعايري:
رقم املعيار
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ()10
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ()11
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ()12
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ()13

مو�ضوع املعيار
تاريخ التطبيق
البيانات املالية املوحدة
ال�سنوات املالية التي تبد�أ يف كانون الثاين 2013
العمليات امل�شرتكة
ال�سنوات املالية التي تبد�أ يف كانون الثاين 2013
االف�صاح حول اال�ستثمار يف ال�شركات ال�سنوات املالية التي تبد�أ يف كانون الثاين 2013
قيا�س القيمة العادلة
ال�سنوات املالية التي تبد�أ يف كانون الثاين 2013

ا�ستخدام التقديرات
�إن اعداد البيانات املالية وتطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية يتطلب من ادارة ال�شركة القيام ببع�ض التقديرات والإجتهادات التي ت�ؤثر على
البيانات املالية والإي�ضاحات املرفقة بها .ان تلك التقديرات ت�ستند على فر�ضيات تخ�ضع لدرجات متفاوتة من الدقة والتيقن ،وعليه ف�إن
النتائج الفعلية يف امل�ستقبل قد تختلف عن تقديرات االدارة نتيجة التغري يف �أو�ضاع وظروف الفر�ضيات التي ا�ستندت عليها تلك التقديرات.
وفيما يلي �أهم التقديرات التي مت ا�ستخدامها يف اعداد البيانات املالية:
تقوم االدارة باعادة تقدير االعمار االنتاجية لال�صول امللمو�سة ب�شكل دوري لغايات احت�ساب اال�ستهالكات ال�سنوية اعتمادا على احلالةالعامة لتلك اال�صول وتقديرات االعمار االنتاجية املتوقعة يف امل�ستقبل ،ويتم اخذ خ�سارة التدين (ان وجدت) يف بيان الدخل.
تقوم �إدارة ال�شركة بتقدير قيمة خم�ص�صات �ضمان القرو�ض وفق ًا ل�سيا�سات ال�شركة وتقديرات �إدارة املخاطر اخلا�صة ب�أر�صدةالقرو�ض املمنوحة وطبيعتها.
تقوم االدارة مبراجعة دورية للموجودات املالية والتي تظهر بالكلفة لتقدير �أي تدين يف قيمتها ويتم اخذ هذا التدين يف بيان الدخل.النقد وما يف حكمه
ميثل النقد وما يف حكمه النقد يف ال�صندوق ولدى البنوك واال�ستثمارات القابلة للت�سييل �إىل مبالغ حمددة وبا�ستحقاقات ق�صرية الأجل
بحيث ال تت�ضمن خماطر التغري يف القيمة.
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إيضاحات حول البيانات المالية (تتمه)
كما في  31كانون األول 2011

تاريخ الإعرتاف باملوجودات املالية
يتم االعرتاف ب�شراء وبيع املوجودات املالية يف تاريخ املتاجرة (تاريخ التزام ال�شركة ببيع �أو �شراء املوجودات املالية).
القيمة العادلة
متثل �أ�سعار الإغالق يف �أ�سواق ن�شطة القيمة العادلة للموجودات املالية .يف حال عدم توفر �أ�سعار معلنة �أو عدم وجود تداول ن�شط على بع�ض
املوجودات املالية ف�إنه يتم تقدير قيمتها العادلة من خالل مقارنتها بالقيمة العادلة لأداة مالية م�شابهة �أو من خالل احت�ساب القيمة احلالية
للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتعلقة بها .يف حال تعذر قيا�س القيمة العادلة للموجودات املالية ب�شكل يعتمد عليه ف�إنه يتم �إظهارها بالتكلفة
بعد تنزيل �أي تدين يف قيمتها.
املمتلكات واملعدات
تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة بعد تنزيل اال�ستهالك املرتاكم ،ويتم ا�ستهالكها عندما تكون جاهزة للإ�ستخدام بطريقة الق�سط الثابت
على مدى العمر الإنتاجي املتوقع لها با�ستخدام الن�سب ال�سنوية التالية:

%2
مباين
% 20-10
�أثاث ومعدات
%15
و�سائط نقل
�أجهزة وبرامج احلا�سب الآيل % 20
عندما يقل املبلغ املمكن ا�سرتداده لأي من املمتلكات واملعدات عن �صايف قيمتها الدفرتية ف�إنه يتم تخفي�ض قيمتها �إىل القيمة املمكن
ا�سرتدادها وت�سجل قيمة التدين يف بيان الدخل.
يتم مراجعة العمر االنتاجي املتوقع للممتلكات واملعدات يف نهاية كل عام ،ويف حال �إختالف العمر الإنتاجي املتوقع عما مت تقديره �سابقا ،يتم
�إ�ستهالك القيمة الدفرتية املتبقية على العمر الإنتاجي املتبقي بعد �إعادة التقدير اعتبارا من ال�سنة التي مت فيها �إعادة التقدير.
الذمم الدائنة واملبالغ م�ستحقة الدفع
يتم �إثبات الذمم الدائنة واملبالغ م�ستحقة الدفع عند ا�ستالم اخلدمات من قبل ال�شركة �سواء متت املطالبة بها من قبل املورد �أو مل تتم.
املخ�ص�صات
يتم �إثبات املخ�ص�صات عندما يرتتب على ال�شركة التزامات نتيجة لأحداث �سابقة و�أنه من املحتمل قيام ال�شركة بدفع مبالغ نقدية لت�سديد
هذه االلتزامات .يتم مراجعة املخ�ص�صات بتاريخ البيانات املالية وتعديل قيمتها بنا ًء على �آخر معلومات متوفرة لدى ال�شركة.
مكاف�أة نهاية اخلدمة
يتم تكوين خم�ص�ص ملواجهة االلتزامات القانونية والتعاقدية بنهاية اخلدمة للموظفني بتاريخ القوائم املالية بنا ًء على عدد �أيام اخلدمة.
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إيضاحات حول البيانات المالية (تتمه)
كما في  31كانون األول 2011

التقا�ص
يتم �إجراء تقا�ص بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية و�إظهار املبلغ ال�صايف يف البيانات املالية عندما تتوفر احلقوق القانونية امللزمة
لذلك وكذلك عندما يتم ت�سويتها على �أ�سا�س التقا�ص �أو يكون حتقق املوجودات وت�سوية املطلوبات يف نف�س الوقت.
الإيرادات
يتم حتقق الإيرادات عندما ي�صبح من املحتمل تدفق منافع اقت�صادية نتيجة لعملية تبادلية قابلة للقيا�س ب�صورة موثوقة.
يتم حتقيق �إيرادات الفوائد على �أ�سا�س زمني بحيث يعك�س العائد الفعلي على املوجودات.
يتم حتقق عموالت �ضمان القرو�ض التي تتقا�ضاها ال�شركة من البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية على �سقوف ال�ضمان القائمة �أو �أر�صدة القرو�ض
امل�ضمونة خالل الفرتة وذلك تبع ًا لنوع برنامج ال�ضمان.
يتم احت�ساب عموالت �ضمان ائتمان ال�صادرات التي تتقا�ضاها ال�شركة من العمالء على اجلزء امل�ضمون من قيمة عمليات امل�صدر يف
الأ�سواق اخلارجية وقيمة الب�ضاعة املباعة يف ال�سوق الأردين خالل الفرتة بال�صايف بعد تنزيل ح�صة �شركة �إعادة الت�أمني.
يتم حتقق توزيعات �أرباح اال�ستثمارات عند �إقرارها من قبل الهيئات العامة لل�شركات امل�ستثمر بها.
�ضريبة الدخل
متثل م�صاريف ال�ضرائب مبالغ ال�ضرائب امل�ستحقة وال�ضرائب امل�ؤجلة.
حت�سب م�صاريف ال�ضرائب امل�ستحقة على �أ�سا�س الأرباح اخلا�ضعة لل�ضريبة ،وتختلف الأرباح اخلا�ضعة لل�ضريبة عن الأرباح املعلنة يف
القوائم املالية لأن الأرباح املعلنة ت�شمل �إيرادات غري خا�ضعة لل�ضريبة �أو م�صاريف غري قابلة للتنزيل يف ال�سنة املالية و�إمنا يف �سنوات الحقة
�أحيان ًا �أو اخل�سائر املرتاكمة املقبولة �ضريبي ًا �أو بنود لي�ست خا�ضعة �أو مقبولة التنزيل لأغرا�ض �ضريبية.
�إن ال�ضرائب امل�ؤجلة هي ال�ضرائب املتوقع دفعها �أو ا�سرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية امل�ؤقتة بني قيمة املوجودات �أو املطلوبات يف القوائم
املالية والقيمة التي يتم احت�ساب الربح ال�ضريبي على �أ�سا�سها .يتم احت�ساب ال�ضرائب امل�ؤجلة با�ستخدام طريقة االلتزام باملركز املايل
وحتت�سب ال�ضرائب امل�ؤجلة وفقا للن�سب ال�ضريبية التي يتوقع تطبيقها عند ت�سوية االلتزام ال�ضريبي �أو حتقيق املوجودات ال�ضريبية امل�ؤجلة.
يتم مراجعة ر�صيد املوجودات ال�ضريبية امل�ؤجلة يف تاريخ القوائم املالية ويتم تخفي�ضها يف حالة توقع عدم �إمكانية اال�ستفادة من تلك
املوجودات ال�ضريبية جزئي ًا �أو كليا.
العمالت االجنبية
يتم �إثبات العمليات التي تتم بالعمالت الأجنبية خالل ال�سنة ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ �إجراء تلك العمليات .يتم حتويل �أر�صدة
املوجودات املالية واملطلوبات املالية بالعملة الأجنبية ب�إ�ستخدام �أ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ البيانات املالية واملعلنة من البنك املركزي
الأردين .يتم �إثبات االرباح واخل�سائر الناجتة عن حتويل الأر�صدة بالعمالت الأجنبية يف بيان الدخل.
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إيضاحات حول البيانات المالية (تتمه)
كما في  31كانون األول 2011

� . 4أر�صدة ال�سقوف املمنوحة والقرو�ض امل�ضمونة
ال�سقف املمنوح

2011
برنامج �ضمان القرو�ض ال�سكنية
برنامج �ضمان القرو�ض الإنتاجية
متويل �أجهزة احلا�سوب
متويل ر�أ�س املال العامل
�ضمان ائتمان ال�صادرات وامل�شرتيني املحليني
التمويل ال�صناعي
الت�أجري التمويلي

املبلغ امل�ضمون

2010

2011

40,184,000 42,844,186
5,019,700 6,333,700
1,000,000 1,000,000
215,940
215,940
1,993,069 3,049,651
26,945,592 32,483,016
14,745,064 16,941,866

 . 5النقد وما يف حكمه
نقد يف ال�صندوق
ح�سابات جارية لدى البنوك
ودائع ق�صرية الأجل لدى البنوك

2010

31,387,082 35,188,796
3,122,602 3,561,892
18,216
2,323
166,004
161,955
1,993,069 3,049,651
4,026,239 4,996,215
5,093,079 5,289,365
2010

2011

883
1,000
9,358
9,815
10,594,277 7,016,023
10,604,975 7,026,381

ت�ستحق الودائع لأجل خالل �شهر ،وتكت�سب فوائد �سنوية بن�سب ترتاوح بني ( )%3,5و(.)%4,5

 . 6موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
�صناديق ا�ستثمارية

2011
195,415

2010

-

 . 7موجودات مالية للمتاجرة
�صناديق ا�ستثمارية
حمافظ ا�ستثمارية

 . 8موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ال�شامل

2011

-

2010
304,880
889,307
1,194,187
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إيضاحات حول البيانات المالية (تتمه)
كما في  31كانون األول 2011

�أ�سهم �شركات مدرجة يف بور�صة عمان للأوراق املالية -االردن
�أ�سهم �شركات غري مدرجة يف بور�صة عمان للأوراق املالية -االردن

 . 9موجودات مالية متوفرة للبيع
�أ�سهم �شركات مدرجة يف بور�صة عمان للأوراق املالية -االردن
�أ�سهم �شركات غري مدرجة يف بور�صة عمان للأوراق املالية -االردن

 . 10موجودات مالية بالكلفة املطف�أة
�إ�سناد قر�ض داخل الأردن
ينزل :خم�ص�ص التدين

2011
354,006
250,000
604,006
2011

-

2010
-

2010
56,940
550,000
606,940

2010
2011
- 4,305,685
(- ) 277,740
- 4,027,945

ترتاوح معدالت الفائدة ال�سنوية على ال�سندات بالدينار من � %6,49إىل  %7,38ومتتد تواريخ �إ�ستحقاق ال�سندات لغاية .2015

 . 11موجودات مالية حمتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق
�إ�سناد قر�ض داخل الأردن

 . 12ذمم و�أر�صدة مدينة �أخرى
عموالت �ضمان م�ستحقة وغري مقبو�ضة
فوائد م�ستحقة وغري مقبو�ضة
م�صاريف مدفوعة مقدم ًا
ت�أمينات م�سرتدة
�أخرى
ينزل :خم�ص�ص التدين يف الفوائد امل�ستحقة

70

الشركة األردنية لضمان القروض  -التقرير السنوي 18

2011

-

2011
245,068
152,688
7,077
7,815
532
() 11,807
401,373

2010
334,640
2010
189,549
98,725
7,402
7,815
593
304,084

الشركة األردنية لضمان القروض
مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول البيانات المالية (تتمه)
كما في  31كانون األول 2011

� . 13ضريبة الدخل
�إن احلركة على خم�ص�ص �ضريبة الدخل امل�ستحقة هي كما يلي:
ر�صيد بداية ال�سنة
�ضريبة الدخل امل�ستحقة عن �أرباح ال�سنة
فروقات �ضريبة دخل �سنوات �سابقة
�ضريبة دخل مدفوعة
ر�صيد نهاية ال�سنة

2010
2011
65,757
164,402
23,652
37,729
() 160,026( ) 35,602
65,757
30,155

متثل �ضريبة الدخل الظاهرة يف بيان الدخل ما يلي:
�ضريبة الدخل امل�ستحقة عن �أرباح ال�سنة
�ضرائب م�ؤجلة عن �أرباح تقييم موجودات مالية للمتاجرة
فروقات �ضريبة دخل �سنوات �سابقة
�ضرائب م�ؤجلة عن خم�ص�صات �ضمان القرو�ض
�ضرائب م�ؤجلة عن خم�ص�ص التدين يف املوجودات املالية بالكلفة املطف�أة
�ضرائب م�ؤجلة عن خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة

تخ�ص املوجودات ال�ضريبية امل�ؤجلة الظاهرة يف بيان املركز املايل احل�سابات التالية:
خم�ص�صات �ضمان القرو�ض
خم�ص�ص التدين يف املوجودات املالية بالكلفة املطف�أة
خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة
التغري املرتاكم يف القيمة العادلة للموجودات املالية

2010
2011
()23,652
8,834
()37,729
() 322, 161( ) 40,348
40,537
(156 ) 2,313
() 374,552( ) 2,124
2011
2010
263,436
303,784
40,537
3,395
1,082
() 1,750( ) 1,650
305,429
303,405

مت ت�سوية الو�ضع ال�ضريبي لل�شركة عن نتائج �أعمالها حتى نهاية عام .2009مت تقدمي ك�شف التقدير الذاتي عن نتائج �أعمال ال�شركة للعام  2010ومل تقم دائرة �ضريبة الدخل مبراجعة �سجالت ال�شركة لتاريخه.مل يتم احت�ساب خم�ص�ص �ضريبة الدخل عن نتائج �أعمال ال�شركة لعام  2011ب�سبب زيادة امل�صروفات عن الإيرادات اخلا�ضعةلل�ضريبة.
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إيضاحات حول البيانات المالية (تتمه)
كما في  31كانون األول 2011

 .14ممتلكات ومعدات
الكلف ــة:
الر�صيد كما يف 2011/1/1
ا�ضافات
الر�صيد كما يف 2011/12/31

72

�أجهزة
وبرامج
�أثاث
مباين
�أرا�ضي
�سيارات احلا�سب
ومعدات
الآيل
195,099 95,721 134,799 1,522,285 1,688,453
3,718
729
195,828 95,721 138,517 1,522,285 1,688,453

املجموع
3,636,357
4,447
3,640,804

اال�ستهالك املرتاكم:
الر�صيد كما يف 2011/1/1
ا�ستهالك ال�سنة
الر�صيد كما يف2011/12/31
�صايف القيمة الدفرتية كما يف 2011/12/31

81,416
28,520
10,459
30,446
91,875
58,966
46,642 1,463,319 1,688,453

الكلف ــة:
الر�صيد كما يف 2010/1/1
ا�ضافات
ا�ستبعادات
الر�صيد كما يف 2010/12/31

3,543,841
226,495 95,721 176,625 1,356,547 1,688,453
221,385
- 37,530 165,738
18,117
()128,869( ) 49,513
(- ) 79,356
3,636,357
195,099 95,721 134,799 1,522,285 1,688,453

اال�ستهالك املرتاكم:
الر�صيد كما يف 2010/1/1
ا�ستهالك ال�سنة
ا�ستبعادات
الر�صيد كما يف2010/12/31
�صايف القيمة الدفرتية كما يف 2010/12/31

373,709
200,920 57,383 115,406
28,520
95,562
14,597 7,080 45,365
()128,859( ) 49,504
(- ) 79,355
340,412
28,520
166,013 64,463 81,416
3,295,945
29,086 31,258 53,383 1,493,765 1,688,453
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166,013 64,463
9,048 7,080
175,061 71,543
20,767 24,178

340,412
57,033
397,445
3,243,359
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إيضاحات حول البيانات المالية (تتمه)
كما في  31كانون األول 2011

 . 15خم�ص�صات �ضمان القرو�ض

يتم احت�ساب املخ�ص�ص العام بن�سبة  %3من املحفظة امل�ضمونة للربامج الإنتاجية واجلزء امل�ضمون من حمفظة برامج �ضمان االئتمان،
�إ�ضافة �إىل ما ن�سبته  %1من املحفظة امل�ضمونة للربامج الإ�سكانية .ويتم احت�ساب املخ�ص�ص اخلا�ص بحيث ميثل املبلغ املتبقي من
املخ�ص�صات القائمة بعد تنزيل املخ�ص�ص العام وذلك ملواجهة املطالبات املتعرثة لكافة برامج ال�شركة.
�إن تفا�صيل بند خم�ص�صات �ضمان القرو�ض الواردة بيان يف املركز املايل كما يلي:
خم�ص�ص عام
خم�ص�ص خا�ص
خم�ص�ص التمويل ال�صناعي
�إن تفا�صيل احلركة على هذه املخ�ص�صات هي كما يلي:

 خم�ص�ص عامالر�صيد يف بداية ال�سنة
املخ�ص�ص املحجوز (املردود) لل�سنة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

 خم�ص�ص خا�صالر�صيد يف بداية ال�سنة
املخ�ص�ص املحجوز (املردود) لل�سنة
ا�سرتدادات
تعوي�ضات مدفوعة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

 خم�ص�ص التمويل ال�صناعيالر�صيد يف بداية ال�سنة
املخ�ص�ص لل�سنة مقابل فوائد قر�ض البنك املركزي الأردين
�إ�سرتدادات
تعوي�ضات مدفوعة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

2011
568,155
821,215
1,060,475
2,449,845

2010
568,155
1,036,443
1,133,447
2,738,045

2011
568,155
568,155

2010
587,440
() 19,285
568,155

2011
1,036,443
168,542
182,809
()566,579
821,215

2010
1,597,989
() 575,474
130,012
() 116,084
1,036,443

2011
1,133,447
329,862
91,062
() 493,896
1,060,475

2010
905,790
227,657
1,133,447
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إيضاحات حول البيانات المالية (تتمه)
كما في  31كانون األول 2011

 . 16قر�ض البنك املركزي الأردين
قرر جمل�س الوزراء يف جل�سته املنعقدة بتاريخ � 7شباط  2006ال�سماح للبنك املركزي الأردين ب�إقرا�ض املنحة املقدمة من املفو�ضية الأوروبية
والبالغة  5,160,695دينار لل�شركة بدون فائدة وبدون تاريخ ا�ستحقاق على �أن ت�ؤول قيمة املنحة للبنك املركزي الأردين يف حال ت�صفية
ال�شركة.
يتم حتويل �إيرادات فوائد املبلغ املحجوز مقابل القر�ض �إىل خم�ص�ص التمويل ال�صناعي وذلك ال�ستخدام تلك الإيرادات مع ر�صيد املبلغ
املحجوز ملواجهة املطالبات املتعرثة لقرو�ض التمويل ال�صناعي.
بلغ ر�صيد الودائع واملوجودات املالية بالكلفة املطف�أة املحتجزة الظاهرة �ضمن املوجودات يف بيان املركز املايل لل�شركة كما يف  31كانون
الأول  2011مبلغ  6,179,859دينار مقابل  6,263,844دينار يف عام .2010

 . 17ذمم و�أر�صدة دائنة �أخرى
ذمم معيدي الت�أمني
ر�سوم �إعادة ت�أمني م�ستحقة
خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة
م�صاريف م�ستحقة وغري مدفوعة
مكاف�أة ت�شجيعية للموظفني
خم�ص�ص ر�سوم اجلامعات الأردنية
�أخرى

2011
37,192
190,955
7,729
21,271
72,443
329,590

2010
33,825
136,025
24,247
65,926
23,500
6,986
78,994
369,503

 . 18حقوق امللكية
 ر�أ�س املالبلغ ر�أ�س املال امل�صرح واملكتتب به واملدفوع ( )10مليون دينار �أردين مق�سم اىل ( )10مليون �سهم بقيمة ا�سمية دينار واحد لل�سهم كما يف
 31كانون الأول  2011و.2010
 احتياطي �إجباريمتثل املبالغ املتجمعة يف هذا احل�ساب ما مت حتويله من االرباح ال�سنوية قبل ال�ضريبة بن�سبة  % 10خالل ال�سنوات ال�سابقة وهو غري قابل
للتوزيع على امل�ساهمني .
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الشركة األردنية لضمان القروض
مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول البيانات المالية (تتمه)
كما في  31كانون األول 2011

 احتياطي �إختياريمتثل املبالغ املتجمعة يف هذا احل�ساب ما مت حتويله من االرباح ال�سنوية قبل ال�ضرائب بن�سبة ال تزيد عن  % 20خالل ال�سنوات ال�سابقة وهو
قابل للتوزيع على امل�ساهمني.
 �أرباح موزعةوافقت الهيئة العامة لل�شركة يف �إجتماعها الذي عقد بتاريخ � 22آذار 2011على توزيع �أرباح نقدية على امل�ساهمني بن�سبة  %3من ر�أ�س املال
البالغ ( )10مليون دينار �أردين.

 . 19م�صاريف �إدارية
رواتب و�أجور ومنافع املوظفني
م�ساهمة ال�شركة يف �صندوق االدخار
م�ساهمة ال�شركة يف ال�ضمان االجتماعي
بدل تنقالت �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أتعاب �أخرى
�إيجارات
م�صاريف طبية والت�أمني ال�صحي
ا�ستهالكات
�صيانة
�سيارات
ت�سويق
�أتعاب مهنية
بدل مهمات ر�سمية ودورات تدريبية
قرطا�سية ومطبوعات
ا�شرتاكات
برق ،بريد ،هاتف ،ماء وكهرباء
�إلتزامات عقود منتهية
مكاف�أة ت�شجيعية للموظفني
�أخرى

2011
553,780
48,819
50,315
45,367
747
49,473
57,033
7,511
12,024
13,545
16,578
21,987
9,979
28,656
31,681
11,599
959,094

2010
525,205
46,837
43,548
47,061
119,951
39,305
95,562
5,375
9,844
11,295
16,348
23,985
9,846
29,772
31,297
50,000
21,030
13,972
1,140,233
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إيضاحات حول البيانات المالية (تتمه)
كما في  31كانون األول 2011

 . 20ح�صة ال�سهم اال�سا�سية واملخف�ضة من (خ�سارة) ربح ال�سنة
2011

2010

(خ�سارة) ربح ال�سنة

(317,019 ) 262,441

املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم

10,000,000 10,000,000
() 0,026

0,032

 . 21رواتب ومكاف�آت الإدارة التنفيذية العليا
بلغت رواتب ومكاف�آت الإدارة التنفيذية العليا  312,257دينار و  270,869دينار لل�سنتني املنتهيتني يف  31كانون الأول  2011و  2010على
التوايل.

 . 22الإلتزامات املحتملة
يوجد على ال�شركة كما بتاريخ البيانات املالية �إلتزامات حمتملة مقابل ق�ضايا مقامة على ال�شركة تخ�ص برنامج �ضمان ال�صادرات بلغ
جمموعها  240,414دينار �أردين ح�صة ال�شركة منها  40,870دينار ،ويف ر�أي �إدارة ال�شركة وم�ست�شارها القانوين �أن النتيجة املحتملة لتلك
الق�ضايا �سوف لن ي�ؤثر ب�شكل جوهري على املركز املايل لل�شركة.

� . 23أمانات وزارة التخطيط (�صندوق تعزيز الإنتاجية)
قامت ال�شركة يف نهاية عام  2002بتوقيع اتفاقية مع وزارة التخطيط �ضمن م�شروع تعزيز الإنتاجية عن طريق مراكز تعزيز الإنتاجية
املتواجدة يف الأردن ،بحيث تقوم الوزارة بتقدمي مبلغ  1,000,000دينار ي�ستخدم من قبل ال�شركة وبامل�شاركة مع بنوك حملية ب�ضمان
قرو�ض للم�شاريع �صغرية ومتو�سطة احلجم بحيث تكون ن�سبة ال�ضمان  %70من �أ�صل القر�ض م�ضاف ًا �إليه فوائد  180يوم وفقا ل�شروط
معينة .هذا وقد مت االتفاق على �أن يتم االحتفاظ باملبالغ املمنوحة والفوائد املتحققة لها يف ح�ساب خا�ص على �أن يتم قيد الفوائد املتحققة
يف ح�سابات ال�شركة.
�إن مدة االتفاقية ثماين �سنوات ت�ؤول بعدها ملكية ال�صندوق للوزارة ويبقى التزام ال�شركة قائما بحدود املحفظة امل�ضمونة حلني ت�صفية
كامل هذه القرو�ض.
بلغ ر�صيد ال�صندوق كما يف  31كانون االول  2011مبلغ  260,449دينار (مقابل  250,000دينار كما يف  31كانون الأول .)2010
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الشركة األردنية لضمان القروض
مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول البيانات المالية (تتمه)
كما في  31كانون األول 2011

 . 24حتليل ا�ستحقاقات املوجودات واملطلوبات
يبني اجلدول التايل حتليل املوجودات واملطلوبات وفق ًا للفرتة املتوقعة ال�سرتدادها �أو ت�سويتها:

2011

لغاية �سنة

�أكرث من �سنة

املجموع

املوجودات
النقد وما يف حكمه
ودائع بنكية حمتجزة
موجودات مالية بالكلفة املطف�أة حمتجزة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ال�شامل
موجودات مالية بالكلفة املطف�أة
ذمم و�أر�صدة مدينة �أخرى
موجودات �ضريبية م�ؤجلة
ممتلكات ومعدات
جمموع املوجودات

7,026,381
195,415
401,373
7,623,169

4,501,896
1,677,963
604,006
4,027,945
303,405
3,243,359
14,358,574

7,026,381
4,501,896
1,677,963
195,415
604,006
4,027,945
401,373
303,405
3,243,359
21,981,743

املطلوبات
خم�ص�صات �ضمان القرو�ض
قر�ض البنك املركزي الأردين
ذمم و�أر�صدة دائنة �أخرى
خم�ص�ص �ضريبة الدخل امل�ستحقة
جمموع املطلوبات
ال�صايف

329,590
30,155
359,745
7,263,424

2,449,845
5,160,695
7,610,540
6,748,034

2,449,845
5,160,695
329,594
30,151
7,970,285
14,011,458

لغاية �سنة

�أكرث من �سنة

املجموع

2010

املوجودات
النقد وما يف حكمه
ودائع بنكية حمتجزة
مو جودات مالية للمتاجرة
موجودات مالية متوفرة للبيع
موجودات مالية حمتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق
ذمم و�أر�صدة مدينة �أخرى
موجودات �ضريبية م�ؤجلة
ممتلكات ومعدات
جمموع املوجودات
املطلوبات
خم�ص�صات �ضمان القرو�ض
قر�ض البنك املركزي الأردين
ذمم و�أر�صدة دائنة �أخرى
خم�ص�ص �ضريبة الدخل امل�ستحقة
جمموع املطلوبات
ال�صايف

- 10,604,975
6,263,844
- 1,194,187
606,940
135,000
199,640
304,084
305,429
3,295,945
10,671,798 12,238,246

10,604,975
6,263,844
1,194,187
606,940
334,640
304,084
305,429
3,295,945
22,910,044

2,738,045
5,160,695
7,898,740
2,773,058

2,738,045
5,160,695
369,503
65,757
8,334,000
14,576,044

369,503
65,757
435,260
11,802,986
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إيضاحات حول البيانات المالية (تتمه)
كما في  31كانون األول 2011

 . 25فجوة �إعادة ت�سعري الفائدة
تتبع ال�شركة �سيا�سة التوافق يف مبالغ املوجودات واملطلوبات ومالئمة اال�ستحقاقات لتقليل الفجوات من خالل تق�سيم املوجودات واملطلوبات
لفئات الآجال الزمنية املتعددة �أو ا�ستحقاقات �إعادة مراجعة �أ�سعار الفائدة �أيهما �أقل لتقليل املخاطر يف �أ�سعار الفائدة ودرا�سة الفجوات
يف �أ�سعار الفائدة املرتبطة بها.
يتم الت�صنيف على �أ�سا�س فرتات �إعادة ت�سعري الفائدة �أو اال�ستحقاق �أيهما �أقرب.
�إن فجوة �إعادة ت�سعري الفائدة هي كما يلي:
2011

لغاية �سنة

املوجودات
7,016,023
النقد وما يف حكمه
ودائع بنكية حمتجزة
موجودات مالية بالكلفة املطف�أة حمتجزة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ال�شامل -
موجودات مالية بالكلفة املطف�أة
ذمم و�أر�صدة مدينة �أخرى
موجودات �ضريبية م�ؤجلة
ممتلكات ومعدات

ـ
4,027,945
-

جمموع املوجودات

7,016,023

4,027,945

10,937,775

-

-

2,449,845
5,160,695
329,590
30,155

2,449,845
5,160,695
329,594
30,151

جمموع املطلوبات

-

-

7,970,285

7,970,285

فجوة �إعادة ت�سعري الفائدة

7,016,023

4,027,945

2,967,490

14,011,458

املطلوبات
خم�ص�صات �ضمان القرو�ض
قر�ض البنك املركزي الأردين
ذمم و�أر�صدة دائنة �أخرى
خم�ص�ص �ضريبة الدخل امل�ستحقة
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�أكرث من �سنة

عنا�صر بدون فائدة

املجموع

10,358
4,501,896
1,677,963
195,415
604,006
401,373
303,405
3,243,359

7,026,381
4,501,896
1,677,963
195,415
604,006
4,027,945
401,373
303,405
3,243,359
21,981,743

الشركة األردنية لضمان القروض
مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول البيانات المالية (تتمه)
كما في  31كانون األول 2011

لغاية �سنة

�أكرث من �سنة

عنا�صر بدون فائدة

املجموع

10,594,277
135,000
-

199,640
-

10,698
6,263,844
1,194,187
606,940
304,084
305,429
3,295,945

10,604,975
6,263,844
1,194,187
606,940
334,640
304,084
305,429
3,295,945

10,729,277

199,640

11,981,127

22,910,044

-

-

2,738,045
5,160,695
369,503
65,757

2,738,045
5,160,695
369,503
65,757

جمموع املطلوبات

-

-

8,334,000

8,334,000

فجوة �إعادة ت�سعري الفائدة

10,729,277

199,640

3,647,127

14,576,044

2010

املوجودات
النقد وما يف حكمه
ودائع بنكية حمتجزة
موجودات مالية للمتاجرة
موجودات مالية متوفرة للبيع
موجودات مالية حمتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق
ذمم و�أر�صدة مدينة �أخرى
موجودات �ضريبية م�ؤجلة
ممتلكات ومعدات
جمموع املوجودات
املطلوبات
خم�ص�صات �ضمان القرو�ض
قر�ض البنك املركزي الأردين
ذمم و�أر�صدة دائنة �أخرى
خم�ص�ص �ضريبة الدخل امل�ستحقة
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إيضاحات حول البيانات المالية (تتمه)
كما في  31كانون األول 2011

 . 26الأدوات املالية
تت�ألف الأدوات املالية من املوجودات املالية واملطلوبات املالية .تت�ضمن املوجودات املالية الأر�صدة لدى البنوك والنقد يف ال�صندوق والذمم
املدينة والأوراق املالية .وتت�ضمن املطلوبات املالية القر�ض املمنوح من البنك املركزي والذمم الدائنة.
القيمة العادلة
ً
�إن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية ال تختلف جوهريا عن قيمتها الدفرتية حيث �أن معظم الأدوات املالية �إما ق�صرية الأجل
بطبيعتها �أو يتم �إعادة ت�سعريها با�ستمرار.
خماطر االئتمان
خماطر االئتمان هي املخاطر التي قد تنجم عن عدم قدرة �أو عجز الطرف الآخر للأداة املالية عن الوفاء بالتزاماته جتاه ال�شركة مما قد
ي�ؤدي �إىل حدوث خ�سائر .تتمثل خماطر ائتمان ال�شركة ب�شكل �أ�سا�سي يف الودائع لدى البنوك ،حيث تعمل ال�شركة على احلد من املخاطر
االئتمانية عن طريق التعامل مع البنوك التي تتمتع ب�سمعة جيدة وو�ضع حدود ائتمانية لعمالئها مع مراقبة الديون غري امل�سددة .يتمثل احلد
الأق�صى للمخاطر االئتمانية يف القيمة املدرجة للموجودات املالية يف البيانات املالية.
خماطر ال�سيولة
تتمثل خماطر ال�سيولة يف عدم قدرة ال�شركة على توفري التمويل الالزم لت�أدية التزاماتها يف تواريخ ا�ستحقاقها ولتجنب هذه املخاطر تقوم
ال�شركة بتنويع م�صادر التمويل و�إدارة املوجودات واملطلوبات وموائمة �آجالها واالحتفاظ بر�صيد كاف من النقد وما يف حكمه والأوراق املالية
القابلة للتداول.
ويلخ�ص اجلدول �أدناه توزيع املطلوبات (غري خم�صومة) على �أ�سا�س الفرتة املتبقية لال�ستحقاق التعاقدي كما بتاريخ البيانات املالية:
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2011
خم�ص�صات �ضمان القرو�ض
قر�ض البنك املركزي الأردين
ذمم و�أر�صدة دائنة �أخرى
خم�ص�ص �ضريبة الدخل امل�ستحقة

�أقل من �سنة
ـ
ـ
329,590
30,155
359,745

�أكرث من �سنة
2,449,845
5,160,695
ـ
ـ
7,610,540

املجموع
2,449,845
5,160,695
329,590
30,155
7,970,285

2010
خم�ص�صات �ضمان القرو�ض
قر�ض البنك املركزي الأردين
ذمم و�أر�صدة دائنة �أخرى
خم�ص�ص �ضريبة الدخل امل�ستحقة

�أقل من �سنة
369,503
65,757
435,260

�أكرث من �سنة
2,738,045
5,160,695
7,898,740

املجموع
2,738,045
5,160,695
369,503
65,757
8,334,000
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الشركة األردنية لضمان القروض
مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول البيانات المالية (تتمه)
كما في  31كانون األول 2011

خماطر �ضمان القرو�ض و�ضمان ال�صادرات
تقوم ال�شركة ب�ضمان جميع القرو�ض الإنتاجية لذوي الدخل املتدين واملتو�سط بن�سبة  %70على �أن ال تتجاوز قيمة القر�ض املمنوح 70,000
دينار وما زاد عن ذلك �ضمان جزئي ،و�ضمان جميع القرو�ض الإ�سكانية لذوي الدخل املتدين واملتو�سط بن�سبة  %75على �أن ال تتجاوز قيمة
القر�ض املمنوح  75,000دينار وما زاد عن ذلك �ضمان جزئي ،و�ضمان ما ن�سبته  %70من القرو�ض املمنوحة لغايات التمويل ال�صناعي
والت�أجري التمويلي التي ال تتجاوز قيمتها  430,000دينار وما زاد عن ذلك �ضمان جزئي.
�أما بالن�سبة ل�ضمان ال�صادرات ملرحلة ما بعد ال�شحن ،ف�إن ال�شركة ت�ضمن  %90من قيمة اخل�سارة الناجتة عن حدوث �أي من املخاطر
التجارية وال�سيا�سية امل�شمولة بعقد ال�ضمان .هذا وتقوم ال�شركة بتغطية ال�ضمان عن طريق اتفاقيات �إعادة الت�أمني املوقعة مع عدد من
�شركات �إعادة الت�أمني الإقليمية والعاملية.
خماطر �أ�سعار الفائدة
تتعلق خماطر ا�سعارالفائدة بتغري �سعرالفائدة املكت�سبة على ودائع ال�شركة لدى البنوك والتي ترتواح من � %4,5 - %3,5سنوي ًا ،وبهدف
جتنب هذه املخاطر ،تقوم ال�شركة بربط ودائعها لفرتات ق�صرية ن�سبيا ب�سعر فائدة ثابت ،وعلى �إفرتا�ض �إرتفاع � /إنخفا�ض �أ�سعار الفائدة
مبعدل � %0,5سنويا ،ف�إن ذلك �سوف ي�ؤدي �إىل زيادة � /إنخفا�ض �أرباح ال�شركة مبعدل  35,080دينار لعام  2011مقابل  52,971دينار
لعام .2010
خماطر �أ�سعار العمالت الأجنبية
تتمثل خماطر العمالت يف اخلطر من تذبذب قيمة الأدوات املالية ب�سبب تقلبات �أ�سعار العمالت الأجنبية .حيث �إن معظم تعامالت ال�شركة
هي بالدينار الأردين والدوالر الأمريكي وحيث �أن �سعر �صرف الدينار مربوط ب�سعر ثابت مع الدوالر الأمريكي ،ف�إن الأر�صدة يف الدوالر
الأمريكي ال متثل خماطر هامة لتقلبات العمالت الأجنبية و�إن ح�سا�سية �أرباح ال�شركة وحقوق امللكية للتغري يف �أ�سعار �صرف العمالت
الأجنبية يعتربغري جوهري.
خماطر �أ�سعار الأ�سهم
تنتج خماطر �أ�سعار الأ�سهم عن التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات يف الأ�سهم .تعمل ال�شركة على �إدارة هذه املخاطر عن طريق تنويع
اال�ستثمارات يف عدة مناطق جغرافية وقطاعات اقت�صادية .وبافرتا�ض تغري �أ�سعار الأ�سهم املدرجة مبعدل  % 10ف�إن ذلك �سوف ي�ؤدي �إىل
تخفي�ض  /زيادة �إجمايل الدخل ال�شامل لل�شركة بقيمة  34,162دينار لعام  2011مقابل  94,425دينار لعام .2010
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إيضاحات حول البيانات المالية (تتمه)
كما في  31كانون األول 2011

� . 27إدارة ر�أ�س املال

يقوم جمل�س �إدارة ال�شركة ب�إدارة هيكل ر�أ�س املال بهدف احلفاظ على حقوق م�ساهمي ال�شركة و�ضمان �إ�ستمرارية ال�شركة والوفاء
ب�إلتزاماتها جتاه الغري وذلك من خالل ا�ستثمار موجودات ال�شركة ب�شكل يوفر عائد مقبول مل�ساهمي ال�شركة.
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