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الشركة األردنية لضمان القروض
شركة مساهمة عامة محدودة أسست بمقتضى قانون الشركات األردني ،وسجلت في سجل الشركات المساهمة العامة
تحت رقم  242بتاريخ  1994/3/26وباشرت أعمالها بتاريخ  .1994/5/7ويبلغ رأسمال الشركة 29,080,310
مليون دينار كما في نهاية العام .2021

رؤيتنا
بناء النموذج االمثل في ضمان االئتمان ودعم المؤسسات المايكروية والصغيرة والمتوسطة

رسالتنا
تعزيز فرص حصول المؤسسات المايكروية والصغيرة والمتوسطة على االئتمان المناسب من خالل تقديم الضمان
الالزم لتمويل هذه المؤسسات وتعزيز الصادرات االردنية والتجارة المحلية من خالل تقديم الضمان الئتمان
الصادرات والمبيعات المحلية ضمن محددات االستدامة المالية.

القيم الجوهرية
االلتزام المهني
النزاهة
التمكين
الشفافية
العمل بروح الفريق
المسؤولية االجتماعية
الثقة
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كلمة رئيس مجلس االدارة
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السادة مساهمو الشركة األردنية لضمان القروض المساهمة العامة المحترمين
على الرغم من الظروف االستثنائية التي افرزتها جائحة كورونا ،واستمرار التحديات التي نجمت عنها
في مختلف القطاعات االقتصادية ،تمكنت الشركة األردنية لضمان القروض من التعامل مع التحديات
التي واجهتها خالل عام  ،2021وذلك بفضل تنوع برامج الضمان التي توفرها ،ومتانة قاعدتها
الرأسمالية وكفاية مخصصاتها .ويحق للشركة أن تفخر بما أنجزته خالل العام ،وبما قدمته لالقتصاد
الوطني ولمجتمعنا االردني على حد سواء .كما تمكنت الشركة من تعزيز استدامة عملياتها وخدماتها
وبرامجها عبر مختلف الوسائل المتاحة ،وبجهود متواصلة من فريق موظفيها حتى في ظل أصعب
الظروف التي عايشناها.
ويستعرض التقرير السنوي الثامن والعشرين للشركة اهم ما قدمته الشركة االردنية لضمان القروض ،وما اتخذته من إجراءات ،بمساندة من
البنك المركزي وبالتعاون مع الشركاء الرئيسيين ،لمساعدة الشركات المايكروية والصغيرة والمتوسطة والمصدرين االردنيين على احتواء آثار
الجائحة خالل العام  ،2021وتعزيز فرصهم في التعافي واستعادة زخم نشاطهم االقتصادي .كما يقدم التقرير عرضا الهم انجازات الشركة خالل
العام ،كما توضحها نتائج اعمال برامج الشركة وقوائمها المالية ،كما هي في  31كانون األول  2021واإليضاحات الملحقة بها.
لقد قام البنك المركزي باتخاذ العديد من القرارات واالجراءات التي عملت على تخفيف حدة الجائحة على القطاعات االقتصادية ،كما عملت
الشركة االردنية لضمان القروض خالل العام  2021على تسيير أعمالها بكل كفاءة واقتدار ،وانتهجت استراتيجية عمل تحوطية تكفل استدامة
العمل وتحافظ على ديمومة النمو واالستقرار بأعلى معايير إدارة المخاطر ،اهمها تمديد العمل ببرنامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي
أطلقه البنك المركزي االردني خالل العام  ،2020حيث تعكس نتائج اعمال الشركة منهجيتها في تطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة،
وتعزيز تنافسية الصادرات األردنية المستندة الى التوسع المدروس في توفير الضمان لكال القطاعين ،برفع سقف الضمان من ناحية ،وطرح
منتجات جديدة مبتكرة تتناسب ومتطلبات الشركاء والعمالء والسوق ،من ناحية أخرى ،سعيا لتحقيق اهداف الشركة الواردة في عقد التأسيس
والنظام االساسي .
حضرات المساهمين ،،،
ان توفر الخبرة والتخطيط المسبق لدى الشركة للتعامل مع الظروف االستثنائية مكنها من تقديم خدمات الضمان لشركائها من المؤسسات التمويلية
والمصدرين في ظل استمرار جائحة كورونا في الوقت المناسب ،خاصة في فترات الحظر واالغالق ،حيث كانت الشركة سباقة في مساندة البنوك
والمصدرين ضمن أعلى مستويات الجاهزية لتقديم خدمات الضمان خالل االزمة .كما فرضت جائحة كورونا سرعة استجابة من الشركة
الستحقاقات تتعلق بالتحول الرقمي؛ فعملت على تبني استراتيجية تحول رقمي تلبي احتياجات وتطلعات الشركاء ،سواء من خالل تطوير االنظمة
القائمة ،أو اضافة االنظمة المساندة ،وبصورة استباقية تواكب التوجهات الحديثة في مجال التكنولوجيا المالية.
وقد قامت الشركة االردنية لضمان القروض ،وبالتعاون مع البنك المركزي األردني ،بإطالق العديد من المشاريع والمبادرات ،أبرزها برنامج
خاص لضمان تمويالت الشركات المايكروية (متناهية الصغر) بهدف مساعدتها على مواصلة اعمالها وتغطية مصاريفها التشغيلية والرأسمالية
في ظل جائحة كورونا ،وذلك عن طريق توفير التمويل لها من خالل شركات التمويل االصغر العاملة في المملكة ،وفق آجال وكلف ميسرة.
وقامت الشركة خالل العام  ،2021ومن خالل برامج ضمان القروض المختلفة ،بمنح الضمان لحوالي  2000قرض بقيمة اسمية بلغت حوالي
 154,5مليون دينار أردني ،و وصل عدد القروض المضمونة القائمة في نهاية العام  2021الى  9596قرضا بقيمة مضمونة بلغت حوالي 428
مليون دينار.
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كما واصلت الشركة التوسع في العمل في برنامج ضمان ائتمان الصادرات خالل العام  ،2021ليحقق نموا في قيمة الشحنات المضمونة
نسبته  ،% 55فيما سجلت العموالت المتحققة من البرنامج نموا مقاربا قدره  ، %52بفعل اعادة النظر بمعدل العموالت الخاصة في البرنامج
وارتفاع نسبة االحتفاظ ،ليرتفع بذلك عدد الشحنات المضمونة إلى  2421شحنة بقيمة  176مليون دينار خالل العام  ،2021بالمقارنة مع 1800
شحنة بقيمة  113مليون دينار خالل عام  .2020وتمكنت الشركة من توقيع  14بوليصة جديدة مع شركات صناعية ضمن برنامج ضمان ائتمان
الصادرات و 5بوالص ضمن برنامج ضمان ائتمان المبيعات المحلية.
عالوة على ذلك ،ستعمل الشركة خالل العام  2022على إطالق برنامج ضمان القروض االسكانية (سكن ميسر) لخدمة ذوي الدخل المتدني.
حضرات المساهمين ،،،
لقد انعكس النمو المسجل في النشاط التشغيلي للشركة ايجابا على نتائج اعمالها ماليا خالل العام  ، 2021حيث استطاعت الشركة تحقيق نمو
ملحوظ في اجمالي ايراداتها بنسبة  %16مقارنة مع عام  ،2020اذ وصلت هذه االيرادات الى ما قيمته  5,219الف دينار  ،مقارنة مع اجمالي
ايرادات بلغت  4,487الف دينار تحققت خالل عام  ،2020وذلك بفضل النمو الكبير المسجل في االيرادات التشغيلية للشركة ،والتي ارتفعت
من  2,366الف دينار خالل عام  2020الى  3,094الف دينار خالل عام  ،2021بينما بلغت اإليرادات االستثمارية للشركة حوالي  1,570الف
دينار عام  2021مقارنة مع  1,774الف دينار خالل عام .2020
أما مجموع حقوق المساهمين ،فقد ارتفع من  37,223الف دينار في نهاية عام  2020الى  38,360الف دينار في نهاية عام  ،2021في حين
بلغت موجودات الشركة كما هي في نهاية عام  2021ما مقداره  798مليون دينار ،بالمقارنة مع  781مليون دينار في نهاية عام .2020
وتمكنت الشركة وفق البيانات الختامية لعام  2021من تحقيق أرباح صافية بعد الضريبة قدرها  1,130الف دينار ،بالمقارنة مع  645ألف دينار
تم تسجيلها عام .2020
حضرات المساهمين ،،،
وفي الختام ،ومع نهاية فترة والية مجلس االدارة ،أتقدم بالشكر والتقدير لكل عضو في المجلس على الجهود الكبيرة التي بذلت على مدار السنوات
االربع الماضية ،والتي أسهمت في تحقيق اهداف الشركة ،وتعزيز مكانتها ورفعتها كمؤسسة اردنية رائدة في تقديم خدمات الضمان في المملكة.
كما وأتقدم بالشكر الجزيل لمساهمينا وشركائنا على دعمهم وثقتهم بالشركة االردنية لضمان القروض ،وكل الشكر والتقدير ،أيضا ،لكافة العاملين
في الشركة على جهودهم وعطائهم ،وعملهم بروح الفريق الواحد ،وتفانيهم في تقديم أفضل الخدمات وفي ظل كافة الظروف .والشكر موصول
للبنك المركزي األردني لدوره ودعمه لكافة القطاعات االقتصادية ،خاصة خالل جائحة كورونا ،في ظل حضرة صاحب الجاللة الهاشمية الملك
عبد هللا الثاني ابن الحسين حفظه هللا ورعاه .

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،،

رئيس مجلس االدارة
د .عادل الشركس
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ملخص االداء المالي والتشغيلي للشركة لعام 2021
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نتائج ضمان القروض
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اجمالي القروض المضمونة المنفذة لعامي 2021 - 2020
2021

نوع القرض

عدد
417
384
13
1186
2,000

القروض االنتاجية
قروض التمويل الصناعي
القروض االسكانية
البرنامج الوطني  -كورونا
اجمالي القروض المنفذة

2020
قيمة مضمونة
12,886,849
24,491,548
530,475
82,902,992
120,811,864

قيمة مضمونة
9,464,800
18,200,416
773,024
353,704,148
382,142,388

عدد
312
218
19
5117
5,666

اجمالي القروض المضمونة المنفذة وقيد التنفيذ للعام 2021
نوع القرض
القروض االنتاجية
قروض التمويل الصناعي
القروض االسكانية
البرنامج الوطني  -كورونا
االجمالي

عدد
417
384
13
1186
2000

القروض المنفذة
قيمة مضمونة
12,886,849
24,491,548
530,475
82,902,992
120,811,864

عدد
19
25
0
21
65

قروض قيد التنفيذ
قيمة مضمونة
1,056,767
4,791,550
0
4,777,000
10,625,317

المجموع
قيمة مضمونة
عدد
13,943,616
436
29,283,098
409
530,475
13
87,679,992
1207
131,437,181
2,065

محفظة القروض المضمونة القائمة للعام 2020 -2021

المحفظة
القروض االنتاجية
قروض التمويل الصناعي
القروض االسكانية
البرنامج الوطني  -كورونا
اجمالي المحفظة

عدد
1,813
920
813

2021
قيمة مضمونة
35,808,683
54,901,045
13,850,763

عدد
2,094
655
938

6,050
9596

323,407,037
427,967,528

5,070
8,757

2020
قيمة مضمونة
37,204,954
43,874,684
15,504,396
327,586,015
424,170,049

السقوف الممنوحة للبنوك والمستغل منها لعامي 2020 - 2021
السقف
برنامج القروض االنتاجية
برنامج القروض االسكانية
برنامج القروض الناشئة
*برنامج الطاقة المتجددة
اجمالي السقوف

2020

2021
السقف

المستغل

السقف

المستغل

43,955,134
20,999,395
12,600,000
600,000
78,154,529

35,808,683
13,850,763
9,650,542
430,695
59,740,683

44,510,134
24,565,505
10,000,000
600,000
79,675,639

37,204,954
15,504,396
11,800,588
459,610
64,969,548
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نتائج ضمان ائتمان الصادرات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشحنات المنفذة المضمونة خالل العام 2020 -2021
2021
قيمة مضمونة
176,984,408
2,165,034
179,149,442

الشحنات
عدد
2421
4189
6610

الشحنات التصديرية
شحنات المبيعات المحلية
اجمالي الشحنات المنفذة

2020
قيمة مضمونة
113,649,058
1,765,636
115,414,694

عدد
1800
2801
4601

محفظة الشحنات المضمونة القائمة خالل العام 2020 -2021
2021
قيمة مضمونة
55,969,839
1,317,202
57,287,041

المحفظة
عدد
702
3550
4252

الشحنات التصديرية
شحنات المبيعات المحلية
اجمالي الشحنات المضمونة القائمة

2020
قيمة مضمونة
35,350,755
1,244,122
36,594,877

عدد
567
1860
2427

نتائج المطالبات والتعويضات والجدوالت واالستردادات لالعوام 2020 - 2021
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المطالبات
برامج ضمان القروض
برامج التمويل الصناعي
برامج كورونا
برامج ائتمان الصادرات
والمبيعات المحلية
االجمالي

الجدوالت
برامج ضمان القروض
برامج التمويل الصناعي
برامج كورونا
برامج ائتمان الصادرات
والمبيعات المحلية
االجمالي

2021

2020

2,090,236
506,514
228,466

2,583,553
926,108
0

14,757

11,529

2,839,973

3,521,190

2021

2020

9,356,169
6,830,260
1,812,598

25,870,586
15,249,951
0

0

0

17,999,026

41,120,537

التعويضات
برامج ضمان القروض
برامج التمويل الصناعي
برامج كورونا
برامج ائتمان الصادرات
والمبيعات المحلية
االجمالي

االستردادات
برامج ضمان القروض
برامج التمويل الصناعي
برامج كورونا
برامج ائتمان الصادرات
والمبيعات المحلية
االجمالي
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2021

2020

1,536,870
419,251
142,110

2,236,888
867,030
0

0

48,083

2,098,231

3,152,001

2021

2020

478,516
159,645
0

286,123
194,578
0

0

0

638,162

480,701

ملخص االداء المالي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2021
3,094,634
1,570,286
554,156
5,219,076
1,778,912
3,440,164
2,009,614
300,417
1,130,133

االيرادات والمصاريف
االيرادات التشغيلية
االيرادات االستثمارية
االيرادات االخرى
اجمالي االيرادات
يطرح  :المصاريف االدارية والعمومية
اجمالي االرباح (الخسائر)
يطرح مخصصات ورسوم اخرى
يطرح مصروف ضريبة الدخل
ربح (خسارة) السنة
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2020
2,366,449
1,774,203
346,590
4,487,242
1,624,305
2,862,937
2,067,429
150,489
645,019

تفاصيل تقرير مجلس االدارة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21

انشطة الشركة الرئيسية واماكنها الجغرافية وعدد موظفيها وحجم االستثمار الرأسمالي للشركة
الشركات التابعة للشركة
اسماء اعضاء مجلس االدارة واسماء ورتب اشخاص االدارة العليا ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم
اسماء كبار مالكي االسهم المصدرة من الشركة وعدد االسهم المملوكة لكل منهم
الوضع التنافسي للشركة
درجة االعتماد على موردين محددين او عمالء رئيسيين محليا وخارجيا
الحماية واالمتيازات التي تتمتع بها الشركة
القرارات الصادرة عن الحكومة او المنظمات الدولية او غيرها ذات اثر مادي على عمل الشركة او منتجاتها وقدرتها التنافسية واالفصاح عن تطبيق الشركة لمعايير الجودة الدولية
الهيكل التنظيمي للشركة وعدد الموظفين وفئات مؤهالتهم وبرامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة كما في نهاية عام 2021
المخاطر التي تتعرض لها الشركة
االنجازات التي حققتها الشركة خالل عام 2021
االثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة وال تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي – برنامج كورونا
االرباح والخسائر واالرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين وسعر سهم الشركة
تحليل المركز المالي للشركة ونتائج اعمالها
التطورات والخطط المستقبلية الهامة للشركة
اتعاب مدقق الحسابات المستقل
عدد االوراق المالية المملوكة من قبل اعضاء مجلس االدارة واشخاص االدارة العليا واقاربهم
مزايا ومكافآت اعضاء مجلس االدارة واشخاص االدارة العليا
التبرعات والمنح
العقود والمشاريع واالرتباطات مع الشركات التابعة او الشقيقة او الحليفة
مساهمة الشركة في حماية البيئة وخدمة المجتمع المحلي
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الشركة األردنية لضمان القروض المساهمة العامة المحدودة
التقرير السنوي الثامن والعشرين لعام 2021

 .1انشطة الشركة الرئيسية واماكنها الجغرافية وعدد موظفيها وحجم استثمارها الرأسمالي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ -انشطة الشركة الرئيسية
برامج ضمان القروض
تقدم الشركة ضمانات للبنوك ومؤسسات التمويل المتخصصة لتمويل المشاريع الناشئة وصغيرة ومتوسطة الحجم والمشاريع متناهية
الصغر ،وفق البرامج التالية :
الحد االعلى للقرض
(دينار)

برامج ضمان مخاطر القروض االنتاجية
250,000
ضمان تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة
15,000
ضمان تمويل المشاريع متناهية الصغر – المايكروية
1,000,000
ضمان قروض التمويل الصناعي – إجادة
1,000,000
ضمان قروض التأجير التمويلي – إجادة
1,000,000
برنامج كفالة – التمويل االسالمي ( صناعة وخدمات )
250,000
برنامج كفالة – التمويل االسالمي (تجاري)
75,000
ضمان تمويل المشروعات الريادية
250,000
ضمان تمويل المشروعات الصغيرة الناشئة
350,000 – 500
ضمان تمويل الطاقة المتجددة
1,000,000
البرنامج الوطني للتمويل وضمان القروض لمواجهة ازمة كورونا
25,000
برنامج البنك المركزي لضمان تمويالت الشركات المايكروية والصغيرة
برامج ضمان مخاطر القروض االسكانية
75,000
ضمان تمويل القروض االسكانية الصحاب الدخل المحدود والمتوسط
50,000
ضمان تمويل شراء االراضي السكينة
35,000
ضمان تمويل القروض االسكانية لذوي الدخل المحدود والمتوسط –
سكن ميسر
* مالحظة :يعتمد مبدأ الضمان الجزئي في حال تجاوز مبلغ القرض الحد االعلى المسموح به

الحد االعلى لفترة
السداد
(شهر)

نسبة الضمان

%70
%70
%80
%70
%80
%70
%80
%85
%70
%85
%85

72
36
96
96
96
72
96
60
60-36
54
42

%75
%70
%90

300
120
300

برامج ضمان ائتمان الصادرات
تقدم الشركة الضمانات للصادرات االردنية ضد المخاطر التجارية والسياسية وللمبيعات المحلية ضد المخاطر التجارية المتمثلة بعدم سداد
المستورد االجنبي او المشتري المحلي ألثمان الشحنات التصديرية او المبيعات المحلية ،وفق البرنامجيين التاليين :
الحد االعلى للشحنة
(دوالر)

ضمان ائتمان الصادرات
ضمان ائتمان التجارة المحلية

برامج ضمان ائتمان الصادرات
11,000,000
4,000,000

الحد االعلى لفترة السداد
(شهر)

نسبة الضمان

6
4

%90
%80

ب -اماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين
تقع مكاتب الشركة االردنية لضمان القروض في العاصمة االردنية عمان – الشميساني شارع االمير شاكر بن زيد مبنى رقم ()24
واليوجد للشركة أية فروع داخل المملكة أو خارجها ،ويبلغ عدد موظفيها ( )54موظفا كما في نهاية عام .2021
ج -حجم االستثمار الرأسمالي للشركة
بلغ حجم االستثمار الرأسمالي للشركة في عام  2021ماقيمته  2,993,346دينار مقارنة مع  3,032,532دينار لعام .2020
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الشركة األردنية لضمان القروض المساهمة العامة المحدودة
التقرير السنوي الثامن والعشرين لعام 2021

 .2الشركات التابعة للشركة
ال يوجد شركات تابعة للشركة االردنية لضمان القروض.

 .3نبذة تعريفية عن اعضاء مجلس االدارة واسماء ورتب اشخاص االدارة العليا في الشركة
أ .اسماء اعضاء مجلس االدارة ونبذة تعريفية عنهم
سعادة االستاذ كمال غريب عبدالرحيم البكري
نائب رئيس مجلس االدارة
ممثل بنك القاهرة عمان

عطوفة الدكتور ماهر خليل محمد " الشيخ حسن"
رئيس مجلس االدارة
ممثل البنك المركزي االردني

معالي السيدة ناديه حلمي حافظ السعيد
عضو مجلس االدارة
ممثل بنك االتحاد

سعادة السيد وليد محي الدين محمد السمهوري
عضو مجلس االدارة
ممثل البنك العربي

عطوفة د.خلدون عبد هللا محمود الوشاح
عضو مجلس االدارة
ممثل البنك المركزي االردني

سعادة السيد توفيق عبدالقادر محمد المكحل
عضو مجلس االدارة
ممثل البنك االردني الكويتي

سعادة االنسة رنا ريمون جميل الصوالحه
عضو مجلس االدارة
ممثل بنك االسكان

سعادة السيد خطاب"محمد خالد" ابراهيم
البنا
عضو مجلس االدارة
ممثل غرفة تجارة عمان
عضو مستقل

معالي د .ابراهيم حسن مصطفى سيف
عضو مجلس االدارة
عضو مستقل

سعادة د.عدنان حسن عيسى الهندي
عضو مجلس االدارة
عضو مستقل

عطوفة د .اسماعيل سعيد زين زغلول
عضو مجلس االدارة
عضو مستقل





تم تسمية عطوفة محافظ البنك المركزي االردني الدكتور عادل أحمد الشركس ممثالً عن البنك المركزي االردني في مجلس
ادارة الشركة االردنية لضمان القروض ،بدالً من عطوفة الدكتور ماهر خليل "الشيخ حسن" اعتبارا ً من تاريخ .2022/2/3
عطوفة الدكتور محمد لطفي الجعفري  :المدير العام للشركة.
السيد عيسى اسماعيل مرشد الطرايره :امين سر مجلس االدارة.
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الشركة األردنية لضمان القروض المساهمة العامة المحدودة
التقرير السنوي الثامن والعشرين لعام 2021

 عطوفة الدكتور عادل احمد اسماعيل الشركس  -رئيس مجلس اإلدارة اعتبارا ً من تاريخ 2022/2/3
 محافظ البنك المركزي األردني
 تاريخ الميالد1966/7/10 :
















دكتوراة في اإلقتصاد المالي /جامعة نيو اورالينز  /الواليات المتحدة االمريكية 2002
ماجستير في االقتصاد /جامعة اليرموك 1990
بكالوريوس في االحصاء التطبيقي  /جامعة اليرموك 1988
محافظ البنك المركزي منذ تاريخ 2022/1/10
نائب محافظ البنك المركزي األردني 2021- 2012
عدة مناصب في البنك المركزي االردني منذ عام 1991
مدير دائرة االبحاث في البنك المركزي عام 2011
مساعد مدير دائرة االبحاث في البنك المركزي عام 2010
رئيس قسم الشؤون النقدية عام 2008
ممثل االردن والبنك المركزي االردني في العديد من المؤتمرات االقليمية والدولية
محاضر في العديد من الجامعات المحلية واالجنبية
له العديد من اوراق البحث في الصحف الدولية وفي مجال النقد والسياسة المالية
فاز بالعديد من الجوائز مثل:
جائزة أفضل ورقة على مستوى الجامعات األمريكية لعام  ،2006وذلك حسب تصنيف أكاديمية االقتصاد والتمويل في الواليات
المتحدة األمريكية .كان عنوان الورقة:
""The Impact of Mergers and Acquisitions on the Efficiency of the U.S. Banking Industry
جائزة أفضل محاضر في جامعة ألفريد ،الواليات المتحدة األمريكية .2005

 عطوفة الدكتور ماهر خليل محمد "الشيخ حسن"  -رئيس مجلس اإلدارة لغاية تاريخ 2022/2/3
 نائب محافظ البنك المركزي األردني
 تاريخ الميالد1970/01/17 :












دكتوراة في اإلقتصاد وماجستير في اإلحصاء  /جامعة والية واشنطن  /الواليات المتحدة 2001
ماجستير في االقتصاد  /الجامعة االردنية 1996
بكالوريوس في االقتصاد  /جامعة اليرموك 1993
نائب محافظ البنك المركزي األردني ،نائب رئيس مجلس ادارة البنك المركزي منذ 2012/1/8
نائب رئيس قسم  /دائرة الشؤون النقدية وأسواق رأس المال  /صندوق النقد الدولي 2012-2009
خبير إقتصادي أول ،ادارة الشرق األوسط وآسيا الصغرى  /صندوق النقد الدولي 2009 -2005
خبير رقابة وبنوك ،مدير مكتب المحافظ  ،مساعد المدير التنفيذي لدائرة الرقابة على الجهاز المصرفي  /البنك المركزي
األردني 2005 - 2003
محلل مالي اول  -دائرة الرقابة على الجهاز المصرفي /البنك المركزي األردني 2003-1994
فاز بجائزة "الجهد اإلستثنائي" من دائرة الشؤون النقدية وأسواق رأس المال،صندوق النقد الدولي 2011
شارك في بعثات مشاورات المادة الرابعة وترأس بعثات لتقييم القطاع المالي وبعثات المساعدات الفنية للدول األعضاء في
صندوق النقد الدولي
له العديد من الكتب واألوراق البحثية في السياسة النقدية ،التضخم ،تقييم واختيار أسعار الصرف ،فقاعات أسعار األصول
المالية ،البنوك اإلسالمية ،وأساليب التقدير بالمحاكاة

 سعادة االستاذ كمال غريب عبد الرحيم البكري  -نائب رئيس مجلس اإلدارة
 ممثل بنك القاهرة عمان
 تاريخ الميالد 1969/06/07 :






درجة الماجستير في ادارة البنوك الدولية والتمويل من جامعة سالفورد مانشستر  /بريطانيا عام 2017
درجة البكالوريوس في القانون من الجامعة األردنية عام 1991
حاصل على لقب األستاذية في المحاماة
المدير العام لبنك القاهرة عمان منذ 2008
شغل منصب نائب المدير العام في بنك القاهرة عمان سابقا
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مدير الدائرة القانونية والمستشار القانوني لبنك القاهرة عمان سابقا
نائب رئيس مجلس إدارة الشركة األردنية لضمان القروض
رئيس مجلس ادارة شركة النقليات السياحية (جت) م.ع.م
عضو مجلس ادارة في شركة التأمين األردنية م.ع.م
عضو مجلس إدارة في شركة المحفظة العقارية م.ع.م
رئيس هيئة المديرين في شركة تملك للتأجير التمويلي ذ.م.م
عضو مجلس إدارة مصرف الصفا (بنك إسالمي)  -فلسطين
عضو مجلس أمناء الجامعة االردنية
نائب رئيس هيئة مديري شركة Network International / Jordan
عضو مجلس ادارة سابق في العديد من الشركات المساهمة العامة والخاصة تعمل في قطاعات مختلفة مثل السياحة ،التعليم ،
الصناعة و التطوير العقاري
عضو سابق في مجلس أمناء جامعة العلوم والتكنولوجيا  ،جمعيه البنوك العاملة في األردن  ،معهد الدراسات المصرفية ،لجنة
الحوار االقتصادي األردنية ،مجلس إدارة صندوق البحث العلمي واالبتكار

 معالي السيدة ناديه حلمي حافظ السعيد  -عضو مجلس إدارة
 الرئيـس التنفيذي  /بنك االتحاد
 تاريخ الميالد 1965/08/25 :


















حاصلة على درجة ماجستير إدارة األعمال في مجال التمويل ونظم المعلومات االدارية من الجامعة األمريكية في القاهرة عام
1992
حاصلة على درجة البكالوريوس في االقتصاد وادارة األعمال من الجامعة األردنية
الرئيس التنفيذي بنك االتحاد
مستشار التطوير االستراتيجي  -بنك االتحاد
الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الميت للتنمية
وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
أمين عام وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
مستشار اقتصادي لوزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
خبرة  10سنوات في بنك اإلتحاد في عدة مناصب آخرها :مدير دائرة الخدمات المصرفية للشركات
المجموعة األردنية لتكنولوجيا المعلومات
مجموعة نجار – القاهرة
نائب رئيس هيئة المديرين لشركة اإلتحاد للوساطة المالية
نائب رئيس هيئة المديرين لشركة اإلتحاد للتأجير التمويلي
نائب رئيس مجلس ادارة شركة االتحاد لتكنولوجيا المالية
عضو مجلس ادارة شركة االتحاد لالستثمار االسالمي
عضو مجلس ادارة الشركة االردنية النظمة الدفع والتقاص
رئيس مجلس ادارة شركة المبادرة لدعم الرواد )(Endeavor Jordan

 سعادة السيد وليد محي الدين محمد السمهوري  -عضو مجلس ادارة
 مدير منطقة االردن  /البنك العربي ش م ع
 تاريخ الميالد1962/10/27 :










ماجستير اقتصاد  /الجامعة االردنية 1994
بكالوريوس اقتصاد وادارة عامة  /الجامعة االردنية 1985
نائب رئيس أول  /إدارة االئتمان – الخليج  ،مصر والمؤسسات التابعة والشقيقة
مدير ائتمان الشركات الخليج والفروع الدولية والمؤسسات التابعة والشقيقة
مدير ائتمان الشركات شمال إفريقيا ولبنان
مدير دائرة تنفيذ ورقابة االئتمان  /البنك العربي ()Global
مدير دائرة الدعم واألبحاث /قطاع الشركات والمؤسسات المالية
مسؤول ائتمان إقراض الدول والحكومات والشركات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية
مسؤوليات متعددة في االئتمان والعمليات المصرفية والخدمات التجارية فروع األردن والوحدة المصرفية الخارجية – البحرين
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رئيس مجلس إدارة البنك العربي السوداني
عضو مجلس إدارة البنك العربي لتونس
عضو مجلس إدارة بنك عُمان العربي

 عطوفة الدكتور خلدون عبد هللا محمود الوشاح  -عضو مجلس ادارة
 نائب محافظ البنك المركزي اعتبارا ً من تاريخ 2022/2/9
 تاريخ الميالد1970/04/14 :
















دكتوراة في المالية من جامعة  / HULLبريطانيا 2010
ماجستير متخصص في البحث العلمي في ادارة االعمال من جامعة  / HULLبريطانيا 2006
ماجستير ادارة أعمال  /التمويل  /الجامعة االردنية 2000
بكالوريوس اقتصاد  /الجامعة المستنصرية  /العراق 1992
مدير تنفيذي  /دائرة عمليات السوق المفتوحة والدين العام منذ عام 2013
مساعد مدير تنفيذي  /دائرة االستثمارات والعمليات الخارجية 2012
رئيس قسم القروض والمنح الخارجية  /دائرة االستثمارات والعمليات الخارجية 2010
محلل مالي رئيسي /قسم القروض والمنح الخارجية /دائرة االستثمارات والعمليات الخارجية 2002
باحث اقتصادي رئيسي  /دائرة عمليات السوق المفتوحة والدين العام 2009
ضابط اصدارات اولية  /دائرة عمليات السوق المفتوحة والدين العام 2005
متداول  /غرفة التداول  /دائرة االستثمارات والعمليات الخارجية 2003
فني اعتمادات واتفاقيات دفع  /دائرة االستثمارات والعمليات الخارجية
محاضر غير متفرغ في العديد من الجامعات االردنية منذ عام  2010ولغاية تاريخه
خبير ومحاضر في مواضيع تمويل التجارة الدولية محليا ً واقليميا ً
عضو في العديد من اللجان داخل وخارج البنك المركزي

 سعادة السيد توفيق عبد القادر محمد المكحل  -عضو مجلس ادارة
 ممثل البنك االردني الكويتي
 تاريخ الميالد1951/04/15 :











بكالوريوس اقتصاد وتجارة  /الجامعة االردنية 1970 -1969
رئيس مجلس ادارة شركة العرب للتأمين منذ  2021/4ولغاية 2021/12/1
نائب المدير العام /المجموعة المصرفية ،البنك األردني الكويتي منذ عام  1991لغاية تاريخ 2021/5/4
مدير تنفيذي  /قسم اإلئتمان والتسويق  /بنك الكويت الوطني منذ عام 1990 - 1971
نائب رئيس مجلس إدارة الشركة األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاري – ممثل البنك االردني الكويتي
عضو مجلس إدارة شركة الشرق العربي للتأمين – ممثل عن الشركة االستراتيجية لالستثمارات
عضو مجلس ادارة سابقا  -شركة حديد االردن – مساهمة عامة
عضو مجلس ادارة سابقا  -شركة كهرباء المملكة – مساهمة عامة
عضو مجلس ادارة سابقا  -شركة الثقة لالستثمارات المالية
شارك بدورات متقدمة بالتمويل الدولي والتجاري واالئتمان المتقدم مع  Citi Bankباليونان عام 1981 – 1980

 سعادة االنسة رنا ريمون جميل الصوالحه  -عضو مجلس ادارة
 مدير تنفيذي – مجموعة المالية  /بنك االسكان للتجارة والتمويل
 تاريخ الميالد 1971/07/11 :







حاصلة على شهادة المحاسب القانوني المعتمد االمريكية  CPAمن جامعة الينوي سنة 1999
بكالوريوس محاسبة  /فرعي تخصص ادارة أعمال  /الجامعة االردنية 1993
مدير تنفيذي – مجموعة المالية لدى بنك اإلسكان للتجارة و التمويل  – 2019لغاية االن
نائب رئيس – الشؤون المالية ألعمال األفراد -المجموعة المالية  -بنك أبو ظبي األول ،االمارات العربية المتحدة 2019/9-1
رئيس الشؤون المالية  CFOلدى بنك أبو ظبي الوطني /األردن من شهر 2018/11 -2015/10
المراقب المالي لدى بنك المؤسسة العربية المصرفية من شهر 2015/10 - 2012/10
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مساعد مدير مالي لدى بنك المؤسسة العربية المصرفية من شهر 2012/09 - 2001/11
مدير تدقيق داخلي لدى الشركة العربية األردنية للتأمين من شهر 2001/11- 2001/01
مدقق رئيسي لدى ايرنست اند يونغ  EYمن شهر 2000/05 - 1994/01

 معالي الدكتور ابراهيم حسن مصطفى سيف  -عضو مجلس إدارة (مستقل)
 تاريخ الميالد1965/08/10 :












دكتوراه اقتصاد جامعة لندن 2001
ماجستير اقتصاد جامعة لندن 1988
بكالوريوس اقتصاد ومحاسبة جامعة اليرموك 1986
استاذا لالقتصاد ومديرا لمركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة االردنية 2008 – 2002
باحث في مركز كارنيجي للشرق االوسط 2013 – 2009
امين عام المجلس االقتصادي واالجتماعي في االردن 2012- 2009
وزير التخطيط والتعاون الدولي 2015 - 2013
وزير الطاقة والثروة المعدنية 2017 – 2015
عضو مجلس ادارة بنك صفوة االسالمي
المدير التنفيذي لمنتدى االستراتيجيات األردني 2021 – 2018
نائب رئيس هيئة المديرين مجموعة المناصير

 سعادة الدكتور عدنان حسن عيسى الهندي  -عضو مجلس إدارة ( مستقل )
 تاريخ الميالد1938/03/30 :












دكتوراه اقتصاد  /جامعة سيراكيوز 1976
ماجستير اقتصاد  /جامعة جنوبي كاليفورنيا 1968
بكالوريوس إدارة االعمال  /جامعة القاهرة 1964
مدير تنفيذي  /البنك المركزي األردني 1984-1964
امين عام  /اتحاد المصارف العربية بيروت لبنان 2000-1984
مؤسسة اإلسكان  /األردن 1983-1978
محاضر  /الجامعة األردنية  /غير متفرغ 1981-1979
محاضر  /جامعة عمان االهلية 2004-2002 /
مدير عام  /معهد الدراسات المالية و المصرفية  /البنك المركزي األردني 1983-1978
عضو مجلس إدارة  /المعهد العربي للدراسات المالية و المصرفية بيروت  /لبنان 2000-1989
عضو مجلس إدارة جمعية البنوك في األردن 1984-1979

 عطوفة الدكتور اسماعيل سعيد زين زغلول  -عضو مجلس إدارة (مستقل)
 تاريخ الميالد1947/01/01 :













دكتوراة في التمويل من جامعة ع ّمان العربية في عام 2003
ماجستير اقتصاد ،الجامعة االردنية عام 1984
بكالوريوس اقتصاد واحصاء ،الجامعة االردنية عام 1970
مدير عام دائرة الموازنة العامة 2013-2007
مدير مديرية الدراسات والسياسات االقتصادية في وزارة المالية
نائب رئيس مجلس ادارة شركة السمرا لتوليد الكهرباء
مراقب عام في دائرة الدراسات واألبحاث في البنك المركزي
المدير العام في صحيفة الدستور االردنية
نائب رئيس مجلس ادارة بنك االردن /دبي االسالمي
مدير تنفيذي  /البنك االسالمي للتنمية /جدّة في السعودية
خبيرا ً اقتصاديا في البنك المركزي القطري للسنوات 1992-1985
عضو في العديد من مجالس ادارات المؤسسات األردنية والعربية
- 17 -

الشركة األردنية لضمان القروض المساهمة العامة المحدودة
التقرير السنوي الثامن والعشرين لعام 2021

 سعادة السيد خطاب "محمد خالد" ابراهيم البنا  -عضو مجلس إدارة (مستقل)
 عضو مجلس ادارة  /امين صندوق مجلس ادارة غرفة تجارة عمان
 تاريخ الميالد1968/03/31 :









بكالوريوس محاسبة
عضو مجلس ادارة غرفة تجارة عمان /أمين صندوق مجلس اإلدارة
عضو مجلس ادارة غرفة تجارة االردن
شريك في شركة السالم لإلعالم المسموع
شريك ومدير عام شركة خطاب محمد البنّا وشركاه
شريك ومدير عام شركة خطاب محمد خالد إبراهيم البنّا وشريكته
شريك ومدير عام شركة أهل العزم
شريك في شركة إمتنان لإلستثمار
عقد مجلس ادارة الشركة  8اجتماعات خالل العام 2021
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ب .اسماء ورتب اشخاص االدارة العليا التنفيذية ونبذة تعريفية عنهم

عطوفة الدكتور محمد لطفي محمد الجعفري
المدير العام

*السيد عبد السالم فيصل عقله النصير
نائب المدير العام
لغاية 2021/6/30

**السيدة امل محمود احمد جرادات
مدير دائرة ضمان ائتمان الصادرات
والمبيعات المحلية

السيد عيسى اسماعيل مرشد الطرايره
مدير الدائرة المالية
امين سر مجلس االدارة

*** السيد فراس مصطفى خليل فياض
مدير دائرة ضمان القروض
لغاية 2021/8/28

****السيد طارق طالل النابلسي
مدير دائرة المتابعة والتعويضات والتحصيل
لغاية 2021/9/26

*****السيد رامي عواد عايد السمردلي
مدير دائرة المتابعة والتعويضات والتحصيل
منذ 2021/9/26

السيد احمد هاشم مسلم البيرقدار
مدير دائرة ادارة المخاطر
ومراقبة االمتثال
منذ 2021/9/26

السيد سيف شبلي عبدهللا الفرح
مدير وحدة التدقيق الداخلي

السيدة ميسون ابراهيم سليم العمارنه
مدير وحدة تطوير االعمال ودراسات السوق
منذ 2021 /1/ 10

السيد "محمد نور" محمود احمد الجبعي
مدير دائرة الدعم والمساندة
منذ تاريخ 2021/9/19

السيدة هناء "محمد ممدوح" عبد الرزاق
الشهابي
مدير وحدة متابعة مشروع شركة الصندوق
االردني للريادة

*السيد عبد السالم النصير نائب المدير العام لغاية تاريخ اإلستقالة  2021/06/30وتم تكليف السيدة أمل محمود جرادات نائبا ً للمدير العام
من تاريخ .2021/07/07
**السيدة أمل محمود جرادات مدير دائرة ضمان إئتمان الصادرات والمبيعات المحلية لغاية تاريخ  .2021/07/06وتم تكليف السيدة
فاطمة سعيد حمدان مديرا ً للدائرة من تاريخ .2021/07/07
***السيد فراس مصطفى فياض مدير دائرة ضمان القروض لغاية تاريخ  2021/08/28ومستشارا لغاية  2021/9/30وتم تكليف السيد
محمود أحمد الربيحات مديرا ً للدائرة من تاريخ .2021/08/29
****السيد طارق طالل النابلسي مدير دائرة التعويضات والمتابعة والتحصيل لغاية تاريخ اإلستقالة  ،2021/09/23وتم نقل السيد رامي
عواد السمردلي مديراً للدائرة من تاريخ .2021/09/26
*****السيد رامي عواد السمردلي مدير دائرة المخاطر ومراقبة االمتثال لغاية تاريخ  2021/09/25وتم تعين السيد أحمد هاشم البيرقدار
مديرا ً للدائرة من تاريخ .2021/09/26
السيد جهاد يونس القديمات مدير دائرة الدعم والمساندة لغاية تاريخ اإلستقالة  2021/06/30وتم تعين السيد محمد نور محمود الجبعي
مديرا ً للدائرة من تاريخ .2021/09/19
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 عطوفة الدكتور محمد لطفي محمد الجعفري  -المدير العام
 تاريخ الميالد1962/10/28 :













دكتوراه في العلوم المالية  /جامعة مانشستر  /بريطانيا عام 1997
ماجستير في االقتصاد واإلحصاء  /الجامعة األردنية عام 1991
بكالوريوس في اإلقتصاد  /جامعة اليرموك  /األردن عام 1984
مدير عام الشركة األردنية لضمان القروض منذ 2011/7/3
رئيس مجلس ادارة شركة الصندوق االردني للريادة منذ 2017
عضو لجنة ادارة المخاطر ومراقبة االمتثال في الشركة االردنية لضمان القروض
عضو لجنة ادارة صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية 2019-2018
الممثل الرسمي لمؤسسات ضمان القروض لمنطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا في فريق عمل البنك الدولي لصياغة مبادئ
وانظمة ضمان القروض منذ .2015
مدير عام مؤسسة ضمان الودائع للفترة من 2011- 2004
مفوض مالي وإداري في مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة للفترة 2003-2002
باحث إقتصادي في البنك المركزي األردني في الفترة 2001-1986
عضو في المجلس التنفيذي للهيئة الدولية لضامني الودائع ( )IADIفي الفترة مابين  2004/2الى 2011/6

 السيد عبد السالم فيصل عقله النصير  -نائب المدير العام
 تاريخ الميالد1966/10/6 :






ماجستير في العلوم المالية والمصرفية  /االكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية عام 1997
بكالوريوس في العلوم اإلدارية /المحاسبة  /جامعة اليرموك عام 1988
مدير دائرة ادارة المخاطر والتخطيط االستراتيجي  /صندوق استثمار اموال الضمان االجتماعي 2011-2005
مدير دائرة الرقابة المالية بالوكالة 2011
اقتصادي  /محلل مالي رئيسي المساندة في دائرة االستثمارات والعمليات الخارجية  /البنك المركزي االردني 2005 – 1992

 السيدة أمل محمود احمد جرادات  -مدير دائرة ضمان إئتمان الصادرات والمبيعات المحلية
 تاريخ الميالد1971/10/4:







بكالوريوس في ادارة االعمال  /الجامعة االردنية عام 1993
مدير دائرة التمويل الصناعي والخدمات لغاية 2017
مدير مشروع الشركة مع مؤسسة التمويل الدولية ( )IFCلغاية 2015
مسؤول ائتمان االفراد  /بنك االردن2012-2006 /
محلل ائتمان االفراد  /بنك االردن 2006-1998 /
محاضر في مجال اإلئتمان والمشروعات الصغيرة  /معهد الدراسات المصرفية وعدد من المعاهد المتخصصة في األردن

 السيد عيسى اسماعيل مرشد الطرايره  -مدير الدائرة المالية
 تاريخ الميالد1980/9/17 :




بكالوريوس في المحاسبة  /جامعة عمان االهلية عام 2002
مدقق حسابات خارجي في المكتب الدولي المهني للتدقيق 2004 – 2002
امين سر مجلس ادارة الشركة االردنية لضمان القروض

 السيد رامي عواد عايد السمردلي  -مدير المتابعة والتعويضات والتحصيل
 تاريخ الميالد1978/12/6 :



بكالوريوس في المالية والمصرفية  /جامعة فيالدلفيا عام 2000
محاسب في شركة الطباعون العرب 2005-2001
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 السيد احمد هاشم مسلم البيرقدار  -مدير دائرة إدارة المخاطر ومراقبة االمتثال
 تاريخ الميالد1981/6/29 :













بكالوريوس في المحاسبة  /جامعة اليرموك عام 2003
شهادة 2019 (CFE) Certified Fraud Examiner
شهادة 2015 (CAMS) Certified Anti-Money Laundering Specialist
شهادة 2008 (CBA) Certified Banking Auditor
شهادة 2008(CRP) Certified Risk Professional
شهادة 2008 (CORE) Certified Operational Risk Executive
مدير دائرة مخاطر التشغيل وخطة استمرارية العمل /بنك المال األردني 2020-2018
مدير تدقيق داخلي  /بنك المال األردني 2018-2014
مدير دائرة المخاطر و االمتثال  /شركة الموارد للوساطة المالية – البنك االستثماري 2013-2012
رئيس وحدة تدقيق الشركات التابعة ،المالية و االستثمار – إدارة التدقيق الداخلي  /البنك االستثماري 2012-2009
مقرر لجنة ادارة المخاطر ومراقبة االمتثال في الشركة االردنية لضمان القروض منذ تاريخ 2021/12/21

 السيد فراس مصطفى خليل فياض – مدير دائرة ضمان القروض
 تاريخ الميالد1970/8/22 :














ماجستير في العلوم المالية والمصرفية تخصص مصارف عام 1998
دبلوم عالي في المالية والمصرفية تخصص مصارف عام 1998
بكالوريوس في ادارة االعمال والعلوم السياسية عام 1994
شهادة 2005 (CCLB) Lender Business Banker
مستشار ضمان القروض منذ  2021/8/29ولغاية 2021/9/30
مدير دائرة ضمان القروض منذ  2018/5/1ولغاية 2021/8/28
مدير عالقات تسهيالت تجارية ) / (Seniorبنك دبي التجاري -ابو ظبي 2017-2014
مدير عالقة عمالء رئيسي ،وحدة الشركات الكبرى البنك العربي  -دبي 2014-2013
نائب مدير فرع  /بنك الشارقة 2013-2011
مدير عالقة شركات  /وحدة الشركات الكبرى  /البنك العربي  -دبي 2011-2007
ضابط تحليل ائتمان – شركات كبرى  /البنك التجاري األردني 2007-2005
مراقب تسهيالت تجارية  /البنك األردني الكويتي 2005-2001
مصرفي – ادارة التسهيالت التجارية /البنك العقاري المصري العربي 2001-1995

 السيد طارق طالل سالم النابلسي  -مدير دائرة التعويضات والمتابعة والتحصيل
 تاريخ الميالد1970/7/20 :






بكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية  /جامعة عمان االهلية عام 1994
مسؤول تحصيل  /بوليفارد العبدلي 2017
مساعد ائتماني  /سيتي بنك 2014-2004
مدير تحصيل تنفيذي  /روية لخدمات التسويق 2004-1998
دائرة الفيزا /البنك األردني لالستثمار والتمويل 1998-1994
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 السيد جهاد يونس محمد القديمات  -مدير دائرة الدعم والمساندة
 تاريخ الميالد1968/4/3 :













ماجستير في االقتصاد /جامعة آل البيت عام 2002
بكالوريوس في االقتصاد واإلحصاء  /جامعة عمان االهلية عام 1994
مقرر لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة االردنية لضمان القروض.
مستشار رئيس مجلس اإلدارة لشؤون الموظفين /الشركة العربية لدولية للتعليم واالستثمار 2016
مدير الموارد البشرية واإلدارية  /الشركة األردنية المتحدة للصحافة /الغد 2015-2014
مدير الموارد البشرية  /شركة كتاب للتكنولوجيا 2013-2012
مدير الموارد البشرية  /المكتب الخاص لسمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان 2010
رئيس قسم الموارد البشرية  /إسمنت القطرانة 2010-2009
مدير مديرية تطويرالعاملين في القطاع السياحي  /وزارة السياحة واالثار 2009
رئيس قسم الموارد البشرية  /شركة راديو وتلفزيون العرب 2009-2007
مدير الموارد البشرية واإلدارية  /شركة الربان التجارية 2007-1998
إداري أمين صندوق  /جامعة عمان االهلية 1996-1994

 السيد "محمد نور" محمود احمد الجبعي  -مدير دائرة الدعم والمساندة
 تاريخ الميالد 1979/07/28 :





بكالوريوس في علوم الحاسوب  /جامعة اليرموك عام 2001
مدير مركز الحاسوب  /شركة كهرباء محافظة إربد 2021-2014
مدير دائرة تطوير سير العمل  /شركة كهرباء محافظة إربد 2014-2010
محلل نظم  /محلل أعمال  /مدير مشاريع  /الشركة األهلية للكمبيوتر Optimiza 2007-2010

 السيد سيف شبلي عبدهللا الفرح  -مدير وحدة التدقيق الداخلي
 تاريخ الميالد1976/12/8 :










ماجستير في االدارة المالية /االكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية عام 2002
بكالوريوس في إدارة األعمال  /جامعة مؤتة عام 2000
مقرر لجنة التدقيق ولجنة الحكومة في الشركة االردنية لضمان القروض.
المدقق الداخلي /شركة التجمعات االستثمارية المتخصصة 2015-2013
مراقب مالي للمجموعة /شركة المجموعة المتحدة القابضة 2013-2012
مدير الرقابة المالية والعمليات /المتكاملة للنقل المتعدد 2011-2009
مدقق داخلي رئيسي /شركة المعدات والسيارات االردنية 2009-2007
محاسب رئيسي  /شركة لوجيكم االردن 2006
مدقق داخلي شركة فاين لصناعة الورق الصحي 2006-2003

 السيدة ميسون ابراهيم سليم العمارنه  -مدير وحدة تطوير االعمال ودراسات السوق
 تاريخ الميالد1972/8/25 :









شهادة البكالوريوس هندسة صناعية  /االدارة الهندسية عام 1996
مهندسة  /بنك االنماء الصناعي 2000-1997
مدير مركز مشاريع المراة /جمعية صاحبات االعمال والمهن -عمان 2002-2001
مهندسة معمارية  /مكتب المهندسة عائشة جبر 2005-2002
مسؤول متابعة مشاريع  /مؤسسة نور الحسين 2006-2005
مهندسة معمارية  /مكتب المهندسة عائشة جبر 2006-2007
مدير  /منظمة كير العالمية -االردن 2008-2007
منظمة العمل الدولية  /لبنان Enterprise Advisor 2010 -2008
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مدير وحدة التخطيط االستراتيجي /صندوق الملك عبد هللا الثاني للتنمية 2016-2010
مدير التخطيط /صندوق الملك عبدهللا الثاني 2018-2020
المؤسسة العربية للتنمية المستدامة project managment 2020-2005

 السيدة هناء "محمد ممدوح " عبد الرزاق الشهابي  -مدير وحدة متابعة مشروع الصندوق االردني للريادة
تاريخ الميالد1970/5/15 :









ماجستير في العلوم المالية والمصرفية /االكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية عام 2003
دبلوم عالي في العلوم المالية والمصرفية  /االكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية عام 2001
بكالوريوس في العلوم السياسية /الجامعة االمريكية عام 1995
مدير صندوق حماية البيئة  /وزارة البيئة 2017-2010
مدير تسويق الشركات  /بنك االتحاد 2009-2004
رئيس قسم  /بنك االردن 2004-1998
ضابط ائتمان  /مؤسسة انقاذ الطفل 1998-1995
مترجمة  CIPEعام 1995

 -4أسماء كبار مالكي األسهم المصدرة من الشركة وعدد األسهم المملوكة لكل منهم

المساهم

2021
عدد االسهم المكتتب بها
والمسددة

البنك المركزي االردني
البنك العربي
بنك القاهرة عمان
بنك االسكان

13,122,250
1,973,936
1,934,874
1,657,100

نسبة المساهمة من
اجمالي رأس المال
المكتتب به
%45,12
%6,79
%6,65
%5,70

2020
عدد االسهم المكتتب بها
والمسددة
13,122,250
1,966,281
1,904,314
1,657,100

نسبة المساهمة من
اجمالي رأس المال
المكتتب به
%45,12
%6,76
%6,55
%5,70

 -5الوضع التنافسي للشركة
ال يوجد شركات متخصصة في األردن تقوم بتقديم خدمة ضمان القروض أو ضمان ائتمان الصادرات .وتقوم بعض المؤسسات اإلقليمية
في الدول العربية والمتخصصة بضمان مخاطر ائتمان الصادرات بمنح الضمان لبعض الصادرات األردنية.

 -6درجة االعتماد على موردين محددين او عمالء رئيسيين محليا ً وخارجيا ً
ال يوجد إعتماد على موردين محددين أو عمالء رئيسين محليا ً وخارجيا ً يشكلون  % 10فاكثر من إجمالي المشتريات و /او المبيعات
للشركة.

 -7الحماية واالمتيازات التي تتمتع بها الشركة ووصف الي براءات اختراع او حقوق امتياز حصلت عليها
أ -تتمتع خدمات الشركة بامتيازات يمنحها البنك المركزي األردني للبنوك العاملة مع الشركة على الشكل التالي-:


يعتبر البنك المركزي األردني القروض الممنوحة من البنوك والمضمونة من الشركة قروض جيدة ويعفي البنوك المشاركة من
احتساب المخصصات لرصيد الديون المضمونة من الشركة ،حيث تعفى البنوك من المخصص العام المحدد على إجمالي محفظة
التسهيالت المضمونة من الشركة  ،كما تعفى البنوك من احتساب المخصص الخاص للسنة األولى من التعثر على أن يبنى
المخصص الخاص خالل السنة الثانية.



يخفض البنك المركزي األردني المعدل المرجح لكفاية رأس المال والمطلوب من البنوك لقاء ضمان موجوداتها من القروض
المضمونة من الشركة ،ويعتبر موجودات البنوك المضمونة من الشركة من أقل الموجودات مخاطرة ويطبق عليها اقل نسب كفاية
رأس المال .
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ب -ال يوجد براءات اختراع او اي حقوق امتياز حصلت عليها الشركة خالل العام .2021

 -8القرارات الصادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها ذات أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها او
قدرتها التنافسية واالفصاح عن تطبيق الشركة لمعايير الجودة الدولية


قرر مجلس الوزراء باإلستناد الى قانون اإلعفاء من األموال العامة رقم  28لسنة  ،2006الموافقة على إعفاء عقود ضمان
الصادرات والمطالبات المتعلقة بها والمبرمة مع الشركة من رسوم طوابع الواردات.



صدر عن رئاسة الوزراء القرار رقم ( )438بتاريخ  2010/1/26والذي أعفى الشركة من ضريبة المبيعات وكافة الضرائب
والرسوم بإستثناء ضريبة الدخل.



التنطبق معايير الجودة الدولية على الشركة.

-9الهيكل التنظيمي للشركة وعدد الموظفين وفئات مؤهالتهم وبرامج التدريب والتأهيل
أ -الهيكل التنظيمي للشركة كما هو في نهاية عام 2021

*شواغر االدارة العليا كما في نهاية ( 2021المستشارون ،نائب المدير العام ،مدير دائرة ضمان القروض)
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ب -عدد الموظفين وفئات مؤهالتهم في عام 2021
بلغ عدد موظفي الشركة مع المدير العام  54موظفا ً في نهاية العام  2021مقارنة مع  53موظفا ً في نهاية عام  ،2020موزعين حسب
مؤهالتهم العلمية كالتالي:
السنة

دكتوراة

ماجستير

دبلوم عالي

بكالوريوس

دبلوم

ثانوية عامة

2021

1

8

1

33

4

3

اقل من الثانوية
العامة
4

المجموع
54

ج -برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة في عام 2021
بهدف تدريب وتأهيل الموظفين ورفع كفاءتهم الفنية واإلدارية والمالية ،قامت الشركة خالل العام  2021بإيفاد الموظفين لحضور عدد
من الدورات التدريبية الداخلية وعددها ( )40دورة و دورات خارجية عددها ( )2دورة تدريبية موزعة كاالتي:
اسم الدورة
اعداد الموازنات
التقرير السنوي على شكل ملف XBRL
اعداد وعرض القوائم المالية وفق معايير المحاسبة الدولية
Finance During And After Covid-19 MSME
االكسل المالي
المهارات االشرافية الحديثة للقيادات الوسطى
االجتماعات السنوية (اجتماع الربيع) العضاء نادي براغ
برامج الضمان الدولي الخامس للشرق االوسط وشمال افريقيا االفتراضي
عرض نتائج الدراسة المقارنة لسياسات وادوات دعم الصادرات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة
في دول االتحاد االوروبي
إعداد االتفاقيات وعقود العمل
االمن السيبراني في العمل المصرفي
التفكير المستقبلي والتحول االستراتيجي لمؤسسات ضمان القروض في منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا
تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة
قائمة التدفقات النقدية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 7
التخطيط والتنبؤ المالي
Risk Management And operational Credit Risk Management Enterprise
االطار البيئي والتنظيمي للمؤسسات
FinTech Solutions in Gender Lens
التحليل المالي (أساسي ومتقدم)
خطة استمرارية العمل
Launching the MF Up - scaling Mission
المهارات االساسية لموظفي مراكز االتصال
التحليل المالي المتقدم للقوائم المالية المعدة بموجب المعايير الدولية العداد التقارير المالية
”"From Knowledge Exchange to Open Innovation
تطبيقات محاسبية بإستخدام االكسل
فعاليات مهرجان االبتكار الوطني
دور صناديق واليات ضمان القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم التعافي في مرحلة ما بعد جائحة كورونا
في الدول العربية
بناء الهوية الرقمية في عصر كورونا
التحليل المالي بإستخدام برنامج اكسل
تطوير كفاءة موظفي التحصيل في متابعة وتحصيل الديون
مقررات لجنة بازل وادارة المخاطر
اعداد القوائم المالية
ادارة المخاطر والمشتقات المالية
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قانوني الضمان اإلجتماعي والعمل والتعليمات المستجدة في ظل اوامر الدفاع
Profile and Recommendations To Foster Msmes Exports Country
Windows Server 2019 Administration
االرشفة الذكية والتنظيم االلكتروني الفعال للمعلومات والوثائق
اساسيات ادارة الموارد البشرية
تحصيل الديون
تحديات تطبيق المعيار الدولي للتقارير رقم  9في ظل تداعيات جائحة كورونا
االجتماعات السنوية (اجتماع الربيع) العضاء نادي براغ
االجتماع السنوي التحاد بيرن

1
1
1
1
1
1
1
1
1

* قد يتم ايفاد الموظف نفسه الى اكثر من دورة تدريبية خالل العام .

 -10المخاطر التي تتعرض لها الشركة
تتم عملية إدارة المخاطر المتعلقة بالشرررررركة اسرررررتنادا السرررررتراتيجية شررررراملة للحد من المخاطر وسررررربل مواجهتها وتخفيفها وذلك بعد تحديد
المخاطر المقبولة من جانب الشررررركة إلدارة اعمالها بما يضررررمن المحافظة على مسررررتو ونوعية المخاطر المختلفة التي ترةب الشررررركة
بتحملها وقبولها وبما ال يؤثر على تحقيق األهداف االسرررررتراتيجية ،إن المخاطر هي جزء أسررررراسررررري من عمل الشرررررركة االردنية لضرررررمان
القروض ،االمر الذي يتطلب منها اتخاذ التدابير الوقائية واإلجراءات التحوطية المالئمة إلدارة تلك المخاطر.
تتعرض الشركة للمخاطر الرئيسية التالية في مجال ضمان تمويل المشاريع االقتصادية اإلنتاجية وضمان ائتمان الصادرات- :





مخاطر االئتمان والتي تتمثل في عدم السرررررداد من قبل المقترض او المسرررررتورد للبضرررررائع األردنية ألسرررررباب قد تكون ائتمانية أو
تجارية ناتجة عن تراجع اداء بعض القطاعات االقتصادية او ظروف خارجية قد تتعرض لها.
مخاطر التشغيل وتشمل مخاطر امن المعلومات ومخاطر استمرارية االعمال.
مخاطر السوق والسيولة.
مخاطر عدم االمتثال.
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 - 11االنجازات التي حققتها الشركة خالل العام 2021
برز الدور الهام لبرامج الشركة االردنية لضمان القروض بصورة اوضح في اطار الجهود والسياسات المتبناة الحتواء التبعات السلبية
الزمة كورونا خالل عامي  2021-2020سواء فيما يتعلق ببرامج ضمان القروض او برنامج ضمان ائتمان الصادرات .وما كان باالمكان
تنفيذ المبادرات الرامية لتوسيع العمل في برامج الشركة دون حصولها على دعم بشكل رأسمال مساند في ظل محدودية رأسمال الشركة.
وارتفع بفضل هذه البرامج حجم العمل على صعيدي ضمان القروض وضمان ائتمان الصادرات بصورة استثنائية وضعت الشركة امام
تحديات عديدة مرتبطة بإدارة هذه البرامج مع برامجها القائمة.
قامت الشركة خالل عام  2021بصياةة البرامج الجديدة واعادة النظر في معالم البرامج القائمة بصورة متكاملة مع العمل على تطوير
ادارة العمليات واجراءات العمل بصورة تسهم في تنفيذ البرامج بالمستو المستهدف .وفيما يلي نبذة عن اهم االنجازات التي حققتها الشركة
خالل عام  2021مدعمة باالرقام وكذلك اهم القرارات التي اتخذتها الشركة خالل العام المنصرم- :
 -1تم تمديد العمل بالبرنامج الوطني للتمويل وضمان القروض لمواجهة ازمة كورونا لكافة القطاعات االقتصادية العاملة في المملكة ،وقام
البنك المركزي بتقديم التمويالت والقروض للبنوك بدون فائدة ليتم اقراضها بسعر فائدة /عائد حده االقصى  %2سنوياً ،وعلى ان تقوم
الشركة االردنية لضمان القروض بضمان كافة هذه القروض والتمويالت مقابل عمولة ضمان قدرها .%0.35
 -2قرر مجلس االدارة الموافقة على مبادرات التطوير المؤسسي للشركة كاالتي:


رفع نسبة الضمان للقروض والتمويالت الممنوحة للقطاع الصناعي وقطاع الخدمات الى  %80بدالً من نسبة .%70



تمديد العمل بنسبة العمولة التي جر تخفيضها لبرنامج ضمان قروض التمويل الصناعي والخدمات والبالغة  %0,75للبنوك
التجارية و  %0,425للبنوك االسالمية حتى نهاية العام  2022الى جانب توسيع ةايات التمويل المقبولة للضمان لتشمل رأس
المال العامل وكافة النفقات التشغيلية.



تمديد العمل بالعمولة المخفضة المطبقة على كافة قروض وتمويالت المشاريع الناشئة والبالغة  %0,75للبنوك التجارية و
 %0,425للبنوك االسالمية حتى نهاية العام .2022



حصر التعامل في برنامج ضمان ائتمان المبيعات المحلية في القطاع الصناعي ولد الشركات التصديرية فقط وذلك الرتفاع
مخاطره وعدم جدواه ماليا ً ومحدودية القيمة االقتصادية المضافة للبرنامج بالمقارنة مع برنامج ضمان ائتمان الصادرات .اضافةً
الى توجيه رأس المال المحدود للشركة تجاه البرامج االجد اقتصاديا ً وفق حدود المخاطر الممكن تحملها.

 -3قامت الشركة وبالتعاون مع البنك المركزي االردني بإطالق برنامج خاص لضمان تمويالت الشركات المايكروية (متناهية الصغر)
يهدف الى توفير التمويل من خالل شركات التمويل االصغر العاملة في المملكة ووفق آجال وكلف ميسرة ،لمساعدة هذه الشركات
على مواصلة اعمالها وتغطية مصاريفها التشغيلية والرأسمالية خاصة مع التحديات االقتصادية المرتبطة بأزمة كورونا ،وقد تم توقيع
اتفاقيات الضمان مع عدد من شركات التمويل االصغر العاملة في المملكة والخاضعة لرقابة البنك المركزي عقب اطالق البرنامج.
 -4تم توقيع اتفاقية الحصص النسبية مع كل من المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات "آيزيك" والمؤسسة العربية
لضمان االستثمار "ضمان" ،وبموجب هذه االتفاقية قامت الشركة بالعمل على اعادة تأمين كافة الصادرات الوطنية المستفيدة من
برنامج ضمان ائتمان الصادرات لد المؤسستين العربية واالسالمية مما اتاح مجاالً اضافيا ً لتوسيع عمليات التأمين لعوائد الصادرات
الوطنية مع التوسع الكبير الذي شهده البرنامج خالل العامين الماضيين بفضل السلفة الخاصة المقدمة للشركة من البنك المركزي
االردني.
 -5وقعت الشركة االردنية لضمان القروض ضمن مشروع تشجيع المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة ألجل التشغيل والمنفذ
من قبل الوكالة االلمانية للتعاون الدولي  GIZاتفاقية تعاون تهدف الى تقديم الدعم الفني للشركة في مجال تطوير استراتيجية التحول
الرقمي الشامل وبالتالي زيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم المتسفيدة من برامج الشركة االردنية لضمان القروض،
وتحسين كفاءة عمليات ضمان القروض وضمان ائتمان الصادرات.
 -6شرعت الشركة بتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي بعد اقرارها من مجلس ادارتها والتي تم اعدادها وفق افضل الممارسات الدولية
بالتعاون مع مؤسسة ) Business Finance Consultant (BFCلخبراتها المتخصصة في هذا المجال وبدعم وتمويل من الوكالة
االلمانية للتعاون الدولي  ،GIZحيث تضمنت االستراتيجية اربعة مسارات تتمحور حول تطبيق اطار الحاكمية الخاص بالمشروع
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واالرتقاء بالثقافة المؤسسية وبناء الشراكات االستراتيجية وتطوير االنظمة القائمة واضافة االنظمة المساندة وتطبيق المنصات الخاصة
بإدارة العمليات.
 -7واصلت الشركة التوسع في اعمالها خالل عام  ،2021وسجلت االنجازات التالية :
 قامت الشركة األردنية لضمان القروض خالل العام  2021ومن خالل برامج ضمان قروض المشروعات الصغيرة
والمتوسطة بمنح الضمان لحوالي  1987قرض وبقيمة اسمية وصلت الى حوالي  153.6مليون دينار أردني ،كما تم منح
الضمان ل  13قرض وبقيمة اسمية  796الف دينار ضمن برامج ضمان القروض االسكانية ،فيما وصل عدد القروض
المضمونة القائمة في نهاية العام  2021الى  9596قرضا ً بقيمة مضمونة بلغت حوالي  428مليون دينار (تشمل محفظة
البرامج االسكانية).
 قامت الشركة األردنية لضمان القروض خالل العام  2021ومن خالل البرنامج الوطني لمواجهة ازمة كورونا بمنح الضمان
ل  1186قرضا ً وبقيمة اسمية وصلت الى حوالي  97.5مليون دينار أردني ،ووصل عدد القروض المضمونة القائمة في
نهاية العام  2021الى  6050قرضا ً بقيمة مضمونة بلغت حوالي  323.4مليون دينار.
 توزعت المحفظة المضمونة القائمة في نهاية العام  2021الى  1813قرضا ً انتاجيا ً بقيمة مضمونة بحوالي  35,8مليون
دينار و 813قرضا ً اسكانيا ً بقيمة مضمونة بلغت حوالي  13,8مليون دينار و 343قرضا ً خاصا ً ببرامج التمويل الصناعي
والخدمات بقيمة مضمونة بلغت حوالي  36.4مليون دينار و  577قرضا ً ناشئا ً بقيمة مضمونة  18.4مليون دينار.
 واصلت الشركة التوسع في العمل في برنامج ضمان ائتمان الصادرات خالل العام  ،2021ليحقق نمواً قدره  %55في
قيمة الشحنات المضمونة فيما سجلت العموالت المتحققة من البرنامج نمواً مقاربا ً قدره .%52
 ارتفع عدد الشحنات المضمونة ضمن برنامج ضمان ائتمان الصادرات إلى  2421شحنة بقيمة  176مليون دينار خالل
العام  2021بالمقارنة مع  1800شحنة بقيمة  113مليون دينار عام .2020
 تمكنت الشركة من توقيع  14بوليصة جديدة مع شركات صناعية ضمن برنامج ضمان ائتمان الصادرات و 5بوالص ضمن
برنامج ضمان ائتمان المبيعات المحلية.
 دفعت الشركة تعويضات للبنوك عام  2021عن قروض متعثرة بقيمة  2.098مليون دينار مقابل  3.104مليون دينار تم
دفع تعويضها عام  .2020في حين لم تقم الشركة بدفع تعويضات ضمن برنامج ضمان ائتمان الصادرات لعام  2021مقابل
 48ألف دينار كانت قد دفعتها خالل العام .2020
 قامت الشركة باسترداد حوالي  638الف دينار من التعويضات المدفوعة خالل عام  2021مقارنة مع استردادات بلغت
قيمتها حوالي  481ألف دينار خالل عام  ،2020فيما تم جدولة قروض مضمونة بقيمة  18مليون دينار خالل عام 2021
مقارنة بحوالي  41مليون دينار لقروض تمت جدولتها خالل عام .2020
 حققت الشركة نمواً في اجمالي ايراداتها خالل العام  2021بنسبة  %16مقارنة مع عام  ،2020حيث وصلت هذه االيرادات
الى ما قيمته  5.219مليون دينار خالل عام  2021مقارنة مع اجمالي ايرادات بلغت  4.487مليون دينار كانت قد تحققت
خالل عام  .2020وقد جاء النمو المسجل في ايرادات الشركة بفضل النمو الكبير المسجل في االيرادات التشغيلية للشركة
والتي ارتفعت من  2.366مليون دينار خالل عام  2020الى  3.094مليون دينار خالل عام  ، 2021بينما بلغت اإليرادات
االستثمارية للشركة حوالي  1.570مليون دينار عام  2021مقارنة مع  1.774مليون دينار للعام .2020
 تمكنت الشركة وفق البيانات الختامية من تحقيق أرباحا ً صافيةً بعد الضريبة قدرها  1.130مليون دينار عام  2021بالمقارنة
مع  645ألف دينار تم تسجيلها عام .2020
 أما مجموع حقوق المساهمين فقد ارتفع من  37,223الف دينار في نهاية عام  2020الى  38,360مليون دينار في نهاية
عام  ،2021في حين بلغت موجودات الشركة كما في نهاية عام  2021ما مقداره  798مليون دينار بالمقارنة مع 781
مليون دينار في نهاية عام .2020
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 -8استكملت الشركة عملية الربط االلكتروني مع كافة البنوك التجارية واالسالمية المشاركة لبعض برامج الشركة من خالل ال
 Web Accessبهدف تسهيل إجراءات العمل خاصة مع الظروف التي فرضتها جائحة كورونا واهمية تفعيل الجانب التكنولوجي
في العمل عن بعد ضمن برنامج عمل الشركة الهادف الى اتمتة كافة عملياتها داخليا ً وخارجياً.
 -9تم تنظيم ورش عمل ولقاءات بصورة محدودة خالل عام  2021نظرا الزمة كورونا وتم الغاء العديد من الزيارات التسويقية
والمهمات الرسمية الخارجية امتثاالً الوامر الدفاع وقيود السفر التي اصدرتها الحكومة على اثر جائحة كورونا ،في حين شاركت
الشركة في العدد من اللقاءات والبرامج التدريبية والمؤتمرات عبر تقنيات االتصال المرئي.
 -10تمكنت الشركة من احداث نقلة نوعية في تطوير الكوادر البشرية وادارة هذه الموارد ،وقد تم اعادة تصميم الهيكل التنظيمي
واستحداث وظائف جديدة على نحو اكثر مالئمة لتنفيذ عمليات الشركة وبمستو كفاءة اعلى .وتم في ضوء ذلك ،اعادة صياةة
الهيكل الوظيفي وعدد المراكز في ضوء العبء الوظيفي .وتم االستثمار بكفاءات الشركة واجراء عمليات احالل طالت مراكز قيادية
حساسة في الشركة.
 -11اعتماد الخطة االستراتيجية للشركة لألعوام ( )2024-2022من قبل مجلس ادارة الشركة ،وتكليف االدارة بتطبيقها ومراجعتها
دوريا ً.

 – 12االثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة وال تدخل ضمن النشاط الرئيسي للشركة
اليوجد اي اثر مالي لعمليات ذات طبيعة ةير متكررة خالل العام  2021وال تدخل ضمن النشاط الرئيسي للشركة.

 -13االرباح والخسائر واالرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين وسعر سهم الشركة
السنة
2017
2018
2019
2020
2021

صافي الربح قبل الضريبة
والمخصصات االخرى
1,018,249
908,627
1,328,207
850,508
1,485,550

االرباح الموزعة على
المساهمين
0
0
0
0
0

صافي حقوق المساهمين
34,699,924
35,560,004
36,580,504
37,223,147
38,359,751

اسعار االوراق المالية
(سعر االغالق في نهاية العام)

0.480
0.460
0.450
1.000
1.000

 -14تحليل المركز المالي للشركة ونتائج اعمالها
البيان
عائد السهم الواحد (دينار)
العائد على االستثمار
العائد الى حقوق المساهمين
العائد الى رأس المال المدفوع
نسبة الملكية
الموجودات الثابتة الى حقوق المساهمين
معدل المديونية
مجموع المطلوبات الى مجموع الموجودات
مجموع المطلوبات الى حقوق المساهمين
المطلوبات المتداولة الى حقوق المساهمين
االيرادات الى مجموع الموجودات
نسبة التداول
راس المال العامل (دينار)

2021
3.886
%0.142
%2.946
%3.886
%4.803
%7.803
%1.198
%95.197
%1982
%24.938
%0.654
%1358
120,332,783

2020
0,022
%0,083
%1.733
%2.180
%4.769
%8.147
%1.057
%95.231
%1997
%22.165
%0.575
%1265
96,126,193
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2019
0,036
%0,230
%2.852
%3.587
%8.062
%8.458
%0,865
%91.938
%1140
%10.725
%0.904
%2062
76,953,816

2018
0,024
%0,286
%1.960
%2.397
%14.595
%8.986
%1.309
%85.405
%585
%8.969
%1.478
%2202
67,032,302

2017
0,025
%0,411
%2.107
%2.514
%19.529
%9.294
%1.286
%80.471
%412
%6.583
%1.669
%2432
53,267,978
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 -15التطورات والخطط المستقبلية الهامة للشركة
برز الدور الهام لبرامج الشركة االردنية لضمان القروض بصورة اوضح في اطار الجهود والسياسات المتبناة الحتواء التبعات السلبية
الزمة كورونا خالل عامي  2021-2020سواء فيما يتعلق ببرامج ضمان القروض او برنامج ضمان ائتمان الصادرات .وارتفع بفضل
هذه البرامج حجم العمل ع لى صعيدي ضمان القروض وضمان ائتمان الصادرات بصورة استثنائية وضعت الشركة امام تحديات عديدة
مرتبطة بإدارة هذه البرامج مع برامجها القائمة .حيث قامت الشركة بصياةة البرامج الجديدة واعادة النظر في معالم البرامج القائمة بصورة
متكاملة مع العمل على تطوير ادارة العمليات واجراءات العمل بصورة تسهم في تنفيذ البرامج بالمستو المستهدف .ولكن يضع هذا التغيير
الشركة امام تحديات قادمة اخر تستوجب االعداد والتخطيط لها بصورة شاملة تعيد صياةة االهداف االستراتيجية والتشغيلية مع اعادة
تقييم بيئة العمل التي تعرضت لتغيير كبير بفعل الجائحة وتبعاتها االقتصادية من خالل مجموعة من الخطط المستقبلية لتحقيق اهدافها
االستراتيجية في عام  ،2022ومن هذه الخطط ما يلي:
 اعداد الخطة االستراتيجية للشركة للفترة  2024-2022على نحو يأخذ تطلعات ومصالح كافة االطراف ذوي العالقة لتشكل
برنامج العمل التفصيلي الالزم لتحقيق االهداف االستراتيجية على مد سنوات الخطة وتحديد مؤشرات االداء بصورة دقيقة على
مستو

جميع البرامج وتوضيح التحديات الرئيسية المرتبطة بتنفيذ الخطة وسياسات واجراءات مواجهتها والتعامل معها

ومراجعتها باستمرار.
 تنفيذ عدد من مبادرات التطوير المؤسسي والتي سيتم العمل بها مع بداية تنفيذ الخطة االستراتيجية تشمل برنامج ضمان المشاريع
االنتاجية المغطى بمخصصات الضمان الممولة من الشركة ،وبرنامج ضمان التمويل الصناعي والخدمات المغطى بمخصص
خاص ممول من االتحاد االوروبي عن طريق البنك المركزي ،وبرنامج ضمان المشاريع الناشئة المغطى بمخصص ممول من
البنك المركزي والبنوك العاملة في المملكة وقرض خاص من الصندوق العربي لالنماء االقتصادي واالجتماعي والبرنامج
الوطني للتمويل وضمان القروض لمواجهة تبعات ازمة كورونا والمغطى بمخصص ممول من البنك المركزي االردني وبرنامج
ضمان القروض االسكانية القائمة المغطى بمخصص ضمان ممول من الشركة.
 توسيع نطاق البرامج القائمة وطرح منتجات جديدة تتالئم واحتياجات السوق وتلبي الطموح المؤسسي ،حيث ستقوم الشركة
بتطوير برنامج مشترك ممول من بنك االنماء االلماني  KFWتكون ةايته الضمان من اجل التوظيف والذي يهدف الى ربط
ضمان القروض بالوظائف المستحدثة لد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويركز على توسيع مفهوم الشمول المالي من خالل
استهداف المشاريع خارج المحافظات ،كما ستقوم الشركة مطلع العام  2022بالشروع بالعمل في برنامجين جديدين وهما:
 .1برنامج ضمان القروض والتمويالت الخاصة بالمشاريع المايكروية ،والذي يغطي التمويالت من شركات التمويل
االصغر والخاضعة لرقابة البنك المركزي االردني ويتم تغطية ضمانات البرنامج من نفس المخصص المدعوم من قبل
البنك المركزي والمحدد للبرنامج الوطني للتمويل وضمان القروض لمواجهة ازمة كورونا.
 .2برنامج ضمان القروض االسكانية "سكن ميسر" الموجه للغايات السكنية الصحاب الدخول المتدنية والمحدودة والمغطى
بمخصص ممول من البنك المركزي.
 التحول التدريجي نحو ضمان محافظ القروض ورفع مستو التفويض تدريجيا ً ،فمع الزيادة الكبيرة في حجم العمل في السنوات
القليلة السابقة بدأت الشركة بالتحول نحو نموذج ضمان المحافظ تدريجيا ً برفع مستو التفويض باالستناد الى عدة مبررات اهمها
االرتفاع الكبير في حجم العمل وتوقع ارتفاع اكبر في عدد القروض المضمونة مع بدء العمل في برنامج ضمان قروض وتمويالت
شركات التمويل االصغر ،وان التعامل مع الطلبات المتزايدة على نحو افرادي يتطلب توسعا ً زيادة في عدد الموارد البشرية ،علما ً
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بأ ن دراسات وتحليل الشركة المتعددة لمستويات التعثر للقروض والتمويالت الممنوحة ضمن التفويض بالمقارنة مع تلك التي تتم
دراستها افراديا ً من قبل الشركة ال تشير الى ارتفاع معدل التعثر ضمن التفويض بالمقارنة مع تلك المراجعة افراداياً.
 تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي المعتمدة من قبل مجلس ادارة الشركة والتي تم اعدادها وفق افضل الممارسات الدولية بدعم
وتمويل من السادة الوكالة االلمانية للتعاون الدولي  GIZوتتمثل اهم اهدافها في رفع كفاءة اجراءات العمل الداخلية ولكافة العمليات
وتطوير انظمة الضبط والرقابة الداخلية وزيادة كفاءتها وتطوير مستو الحماية وحفظ البيانات وحماية االنظمة والبيانات من
مخاطر االختراق وتطوير مستو عرض البيانات واعداد التقارير الدورية للغايات والمستويات االدارية المختلفة .وتحقيق الربط
الكامل وبالمستو الممكن مع شركاء الشركة الرئيسيين سواء الجهات التمويلية او المصدرين واالرشفة الكاملة للوثائق بما في
ذلك الملفات التاريخية باالعتماد على احدث البرمجيات.
 تطوير ادارة الموارد البشرية من خالل المحافظة على الكفاءات المتميزة وتوفير فرص منافسة لهذه الكفاءات في السوق وتبني
سياسة عادلة وشفافة في متابعة االداء دوريا ً وتقييم االداء باالستناد الى بطاقة االداء المتوازن .مع ربط عناصر التقدم الوظيفي
بنتائج االداء وبكل شفافية ووضوح.
 االستمرار باالستثمار في تطوير قدرات ومهارات الموارد البشرية بتوسيع المشاركة في فرص التدريب محليا ً وخارجيا ً واستئناف
الزيارات الرامية لتبادل الخبرات مع المؤسسات الرديفة ذات الخبرات الواسعة في مجال عمل الشركة.
 تطوير وتنفيذ مسارات تدريبية موازية للمسارات الوظيفية للموظفين وفي اطار سياسة التعاقب الوظيفي ومواصلة عملية االحالل
في الحاالت التي تستوجب ذلك وبعد اعطاء الفرص الكافية ،مع توضيح هذه السياسة لتشكل حافزا ً هاما ً لاللتزام وتحسين مستو
االداء.
 مواصلة تطوير بيئة العمل وجاذبيتها وتعزيز العالقة بين الصورة المؤسسية للشركة والتقدم المؤسسي وارتباطه بتقدم الكوادر
والموارد البشرية.
 مراجعة سياسة ادارة المخاطر دوريا ً باالسترشاد بأفضل الممارسات الدولية ومراجعة حدود وتطوير سياسات المراجعة االئتمانية
وسياسة ادارة مخاطر االئتمان ومخاطر التشغيل ومخاطر امن المعلومات ومخاطر السوق.
 تفعيل دور ادارة المخاطر في المشاركة والتخطيط لطرح اي برنامج جديد او اي اتفاقيات او اصدار بوالص مرتبطة بالبرامج
واية تحديثات على اجراءات العمل وانظمة المعلومات الداعمة لالجراءات ،ورفع مستو الوعي لد كوادر الشركة المختلفة
بإدارة المخاطر والرقابة على االمتثال .



مراجعة منظومة االمن السيبراني  Cyber Securityواجراء االختبارات الالزمة لها دوريا ً ،واعداد خطة خاصة لالستجابة
لالخطار السيبرانية ،ومراجعة وتطوير نظام التقييم االئتماني  Credit Scoring Systemواختبار درجة الفاعلية والدقة لنتائج
التقييم بالمقارنة مع االداء الفعلي للمحافظ ذات العالقة.

 اعداد خطة استمرارية االعمال والتعافي من الكوارث لكافة انشطة وعمليات الشركة وفحصها بشكل دوري.
 تبني برنامج العادة تفعيل التوعية والتواصل المؤسسي بالتدريج مع االنحسار المتوقع لجائحة كورونا وتفعيل خطة التواصل
المؤسسي والتواصل الرقمي للشركة مع مواصلة تحديث وتطوير محتو الموقع االلكتروني ليعكس التطورات في برامج الشركة
المختلفة واخبارها المؤسسية ،وتوثيق عينة واسعة من قصص النجاح المتحققة بفضل برامج الشركة.



وفق تقديرات موازنة الشركة لعام  2022يتوقع ان تحقق الشركة زيادة في االيرادات التشغيلية بنسبة  %4.4مع توقع توسع العمل بالبرامج
الرئيسية ،وزيادة ايرادات الشركة االستثمارية بنسبة  ،%1.8فيما تشير تقديرات الموزانة الى زيادة متوقعة في المصاريف االدارية والعمومية
بنسبة  %22.8لمواكبة النمو في حجم االعمال.

- 31 -

الشركة األردنية لضمان القروض المساهمة العامة المحدودة
التقرير السنوي الثامن والعشرين لعام 2021

 -16اتعاب مدقق الحسابات المستقل
بلغت أتعاب مدققي حسابات الشركة السادة "المهنيون العرب"  14,500دينار عام  2021مقارنة مع  12,180دينار لعام 2020
شامالً ضريبة المبيعات بنسبة .%16

 -17عدد االوراق المالية المملوكة من قبل اعضاء مجلس االدارة واشخاص االدارة العليا
 ال يوجد لممثلي أعضاء مجلس االدارة االعتباريين أي ملكية في اسهم الشركة. ال يوجد الشخاص االدارة العليا أي ملكية في اسهم الشركة. ال يوجد القارب اعضاء مجلس االدارة أي ملكية في اسهم الشركة. ال يوجد القارب اشخاص االدارة العليا أي ملكية في اسهم الشركة. جميع أعضاء مجلس اإلدارة واشخاص االدارة العليا في الشركة يحملون الجنسية األردنية. ال يوجد شركات مسيطر عليها من قبل اعضاء مجلس االدارة الطبيعيين واقاربهم واشخاص االدارة العليا واقاربهم.اما االوراق المالية المملوكة من قبل اعضاء مجلس االدارة بصفتهم االعتبارية فهي كاالتي :
2021
عدد االسهم المكتتب
بها والمسددة
اعضاء المجلس
البنك المركزي االردني
البنك العربي
بنك القاهرة عمان
بنك االسكان للتجارة والتمويل
بنك االتحاد
البنك االردني الكويتي
غرفة تجارة عمان (عضو مستقل)
اسماعيل سعيد زين زغلول (عضو مستقل)
ابراهيم حسن مصطفى سيف (عضو مستقل)
عدنان حسن عيسى الهندي (عضو مستقل)
المجموع

13,122,250
1,973,936
1,934,874
1,657,100
1,324,873
865,258
200,000
5,000
5,000
5,000
21,093,291

ممثلي اعضاء المجلس االدارة

عطوفة د .ماهر خليل " الشيخ حسن" ممثل البنك المركزي االردني
سعادة السيد كمال غريب البكري ممثل بنك القاهرة عمان
سعادة د .خلدون عبد هللا الوشاح ممثل البنك المركزي االردني
سعادة السيد وليد محي الدين السمهوري ممثل البنك العربي
معالي السيدة ناديه حلمي حافظ السعيد ممثل بنك االتحاد
سعادة السيد توفيق عبد القادر محمد المكحل ممثل البنك االردني الكويتي
سعادة السيدة رنا ريمون جميل الصوالحه ممثل بنك االسكان للتجارة والتمويل
سعادة السيد خطاب "محمد خالد" ابراهيم البنا ممثل غرفة تجارة عمان
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نسبة المساهمة
من اجمالي رأس
المال المكتتب به
%45.12
%6.79
%6.65
%5.70
%4.56
%2.98
%0.69
%0.02
%0.02
%0.02
%72.53

2020
نسبة المساهمة
عدد االسهم
من اجمالي رأس
المكتتب بها
المال المكتتب به
والمسددة
%45.12
13,122,250
%6.76
1,966,281
%6.55
1,904,314
%5.70
1,657,100
%4.52
1,313,784
%2.98
865,258
%0.69
200,000
%0.02
5,000
%0.02
5,000
%0.02
5,000
%72.38
21,043,987

2021
نسبة
عدد االسهم المساهمة من
المكتتب بها اجمالي رأس
والمسددة المال المكتتب
به
0
0
0
0
0
0
0
0

2020
عدد االسهم
المكتتب بها
والمسددة
0
0
0
0
0
0
0
0

نسبة
المساهمة
من اجمالي
رأس المال
المكتتب به
-

الشركة األردنية لضمان القروض المساهمة العامة المحدودة
التقرير السنوي الثامن والعشرين لعام 2021

 -18مزايا ومكافآت رئيس واعضاء مجلس االدارة واشخاص االدارة العليا في الشركة
بلغ إجمالي مبلغ مزايا ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة  123,400دينار خالل عام  2021مقارنة مع  123,200دينار خالل عام .2020
اسم العضو
عطوفة د .ماهر خليل " الشيخ حسن"
سعادة السيد كمال غريب البكري
سعادة د .خلدون عبد هللا الوشاح
سعادة السيد وليد محي الدين السمهوري
السادة بنك االسكان للتجارة والتمويل
معالي السيدة ناديه حلمي حافظ السعيد
سعادة السيد توفيق عبد القادر محمد المكحل
عطوفة د .اسماعيل سعيد زين زغلول
معالي د .ابراهيم حسن مصطفى سيف
سعادة د .عدنان حسن عيسى الهندي
السادة غرفة تجارة عمان
المجموع

المنصب
رئيس مجلس االدارة
نائب رئيس المجلس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

مكافآت

بدل تنقالت

نفقات سفر

اتعاب لجان

المجموع

5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000

6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
800
0
0
0
0
800
0
0
800

11000
11000
11800
11000
11000
11000
11000
11800
11000
11000
11800

55000

66000

0

2400

123400

فيما بلغ إجمالي مبلغ مزايا ومكافآت اشخاص االدارة العليا في الشركة  644,613دينارعام  2021مقارنة مع  564,862دينار عام .2020
االدارة التنفيذية

عطوفة د .محمد لطفي الجعفري
السيد عبد السالم فيصل عقله النصير

السيدة امل محمود احمد جرادات
السيد عيسى اسماعيل مرشد الطرايره

السيد رامي عواد عايد السمردلي
السيد احمد هاشم مسلم البيرقدار

السيد فراس مصطفى خليل فياض

السيد طارق طالل سالم النابلسي
السيد جهاد يونس محمد القديمات

السيد محمد نور محمود احمد الجبعي

المنصب

الرواتب
السنوية

*المكافآت
السنوية

نفقات سفر

اتعاب لجان

أتعاب أمين
سر مجلس
اإلدارة

المجموع

**المدير العام
نائب المدير العام

173458

46200

8705

0

0

228363

38119

100

0

0

0

38219

مدير دائرة ضمان ائتمان
الصادرات والمبيعات
المحلية

40589

5582

0

0

0

46171

مدير الدائرة المالية

31373

4360

0

0

3000

38733

مدير دائرة المتابعة
والتعويضات والتحصيل
مدير دائرة المخاطر
ومراقبة االمتثال منذ
2021/9/26
مستشار ضمان قروض
لغاية 2021/9/30
ومدير دائرة ضمان
القروض لغاية
2021/8/28
مدير دائرة والمتابعة
والتعويضات والتحصيل
لغاية 2021/9/23
مدير دائرة الدعم
والمساندة
لغاية 2021/6/30
مدير دائرة الدعم
والمساندة منذ
2021/9/19

28628

3996

0

0

0

9094

0

0

0

0

9094

54056

200

0

0

0

54256

40958

200

0

0

0

41158

35055

100

0

0

0

35155

10833

0

0

0

0

10833
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السيد سيف شبلي عبدهللا الفرح

السيدة ميسون ابراهيم سليم العمارنه

السيدة هناء "محمد ممدوح"عبد
الرزاق الشهابي

مدير وحدة التدقيق
الداخلي
مدير وحدة تطوير االعمال
ودراسات السوق منذ
2021/1/10
***مدير وحدة متابعة
مشروع شركة الصندوق
االردني للريادة

المجموع

26290

34241

3686

2528

0

0

0

0

0

0

29976

36769

40271

2991

0

0

0

43262

562965

69943

8705

0

3000

644613

*المكافآت السنوية تم صرفها في بداية عام 2022
**يخصص للمدير العام سيارة مع سائق وهاتف نقال تعود ملكيتهما للشركة.
***تصرف رواتب ومكافآت وبدل السفر ومزايا السيدة هناء الشهابي من قبل شركة الصندوق االردني للريادة

 -19التبرعات والمنح
ال يوجد تبرعات او منح دفعتها الشركة خالل عام .2021

 -20العقود والمشاريع واالرتباطات مع الشركات التابعة او الشقيقة او الحليفة
ال يوجد اية عقود او مشاريع او ارتباطات عقدتها الشركة مع الشركات التابعة او الشقيقة او الحليفة او رئيس مجلس االدارة او اعضاء
المجلس او المدير العام او اي موظف في الشركة او اقاربهم.

 -21مساهمة الشركة في حماية البيئة وخدمة المجتمع المحلي


حماية البيئة  :ال يوجد مساهمة للشركة في حماية البيئة.



خدمة المجتمع المحلي :عالوة على االهمية االقتصرررادية للمشررراريع الصرررغيرة والمتوسرررطة والناشرررئة فإن االهمية االجتماعية لبرامج
الشركة تكمن في تحفيز اصحاب االفكار المبدعة على ادارة وتوسيع مشروعاتهم وتحديد نفقاتها ومستلزماتها والوقوف على تحدياتها
والنهوض بها مما يوفر لهم مصررررردر دخل اسررررراسررررري ويفتح المجال ايضرررررا ً الى خلق فرص عمل للشرررررباب وتوفير العيش الكريم لهم
ولعائالتهم .

ان جميع برامج الشركة موجهة لخدمة المجتمع المحلي والقطاعات من خالل تحفيز المؤسسات المالية على تمويل المشروعات ال صغيرة
والمتوسررررطة والريادية ،والتي تسرررراهم في تشررررغيل االيدي العاملة والحد من البطالة ،فهي الحاضررررنة الرئيسررررية لالفكار الريادية واالبداعية
والمحرك الرئيسرري للتنمية االقت صررادية خاصررة في المجتمع المحلي ،كما انها تهدف الى تشررجيع المرأة وتشررجيع توسرريع اسررتخدامات الطاقة
المتجددة وةيرها.
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تفاصيل االداء التشغيلي والمالي للشركة
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برامج ضمان القروض
 .1السقوف الممنوحة والمستغلة خالل عامي  2021و  2020حسب البرامج
2021
السقوف

التغير عن العام الماضي

2020
نسبة
المستغل

السقف

المستغل

البرامج االنتاجية
(المشروعات الصغيرة)
البرامج االسكانية 13,850,763 20,999,395

%81

37,204,954 44,510,134

%84

555,000-

1,396,270-

%66

15,504,396 24,565,505

%63

3,591,109-

1,653,633-

9,650,542

%77

%118 11,800,588 10,000,000

2,600,000

2,150,046-

430,695

%72

%77

0

28,915-

%82

1,546,109-

5,228,865-

السقف

المستغل

35,808,683 43,955,134

برنامج المشاريع الناشئة 12,600,000
برنامج الطاقة المتجددة
المجموع

600,000

59,740,683 78,154,529

نسبة
المستغل

السقف

600,000

%76

المستغل

459,610

64,969,548 79,675,639

 .2القروض المضمونة المنفذة خالل عامي  2021و  2020حسب البرامج
2021
البرنامج

عدد

برنامج المشروعات الصغيرة
مشاريع صغيرة
المشروعات الريادية
قرض اعمال
قروض متناهية الصغر

417
0
0
0

القيمة
المضمونة

2020
عدد

القيمة
المضمونة

التغير (دينار)
عدد

القيمة المضمونة

نسبة التغير
القيمة
عدد
المضمونة

12,886,849
0
0
0

131
177
2
2

3,149,644
6,266,891
38,500
9,765

286
17722-

9,737,205
6,266,89138,5009,765-

%218
%100%100%100-

%309
%100%100%100-

12,886,849

312

9,464,800

105

3,422,049

%34

%36

7,435,260
5,766,492
4,768,888
0
229,776
0
18,200,416

14
6
145
0
1
0
166

1,490,0202,264,839
5,609,890
0
93,5770
6,291,132

%25
%26
%105
%0
%50
%0
%76

%20%39
%118
%0
%41%0
%35

266,287,951
87,416,197
353,704,148

264112903931-

191,209,81079,591,346270,801,156-

%71%94%77-

%72%91%77-

381,369,364

3,660-

261,087,975-

%65-

%68-

417
المجموع
برنامج التمويل الصناعي والخدمات
55
5,945,240
69
كفالة
23
8,031,331
29
التمويل الصناعي
138
10,378,778
283
المشاريع الناشئة
0
0
0
التأجير التمويلي
2
136,199
3
الطاقة المتجددة
0
0
0
مركبات االعمال
218
24,491,548
384
المجموع
البرنامج الوطني للتمويل وضمان القروض لمواجهة ازمة كورونا
3738
75,078,141
1097
برنامج كورونا – تجاري
1379
7,824,850
89
برنامج كورونا  -اسالمي
5,117
82,902,992
1186
المجموع
اجمالي القروض االنتاجية
5,647
120,281,389 1,987
برنامج القروض االسكانية
اجمالي
القروض االسكانية

13

530,475

19

اجمالي جميع البرامج

2,000

120,811,864

5,666
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6-

3,666- 382,142,388

242,549-

%32-

%31-

261,330,524-

%65-

%68-
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 .1توزيع المحفظة المضمونة القائمة خالل عامي  2021و  2020حسب البرامج
2021
البرنامج

عدد

التغير (دينار)

2020

القيمة المضمونة

عدد

القيمة المضمونة

عدد

القيمة المضمونة

نسبة التغير
القيمة
عدد
المضمونة

برنامج المشروعات الصغيرة
مشاريع صغيرة

1069

18,971,568

1,202

20,179,209

133-

1,207,641-

%11-

%6-

كفالة

642

15,508,604

730

15,196,131

88-

312,473

%12-

%2

المشروعات الريادية

43

977,377

46

1,062,063

3-

84,686-

%7-

%8-

قرض اعمال

47

335,947

90

716,739

43-

380,792-

%48-

%53-

قروض متناهية الصغر

9

13,420

21

36,310

12-

22,890-

%57-

%63-

الصيدليات

3

1,768

5

14,502

2-

12,734-

%40-

%88-

2,094

37,204,954

281-

1,396,271-

%13-

%4-

المجموع

1813

35,808,683

برنامج التمويل الصناعي والخدمات
كفالة – صناعي وخدمات

205

17,725,329

180

16,531,480

25

1,193,849

%14

%7

التمويل الصناعي

120

17,438,217

112

14,066,499

8

3,371,718

%7

%24

المشاريع الناشئة

577

18,499,858

345

11,800,588

232

6,699,270

%67

%57

التأجير التمويلي

9

806,943

10

1,002,172

1-

195,228-

%10-

%19-

الطاقة المتجددة

9

430,695

6

459,610

3

28,915-

%50

%6-

مركبات االعمال

0

-

2

14,334

2-

14,334-

%100-

%100-

920

54,901,045

655

265

11,026,362

%40

%25

المجموع

43,874,683

البرنامج الوطني للتمويل وضمان القروض لمواجهة ازمة كورونا
برنامج كورونا – تجاري

4630

261,798,049

3695

245,068,331

935

16,729,718

25%

-7%

برنامج كورونا  -اسالمي

1420

61,608,987

1375

82,517,684

45

20,908,696-

3%

25%

6050

المجموع
اجمالي
8783
القروض االنتاجية
برنامج القروض االسكانية

323,407,037

5,070

327,586,015

980

4,178,978-

19%

1%

414,116,765

7,819

408,665,652

964

5,451,113

%12

%1

القروض االسكانية

807

13,799,180

928

15,428,734

121-

1,629,554-

%13-

%11-

شراء االراضي

5

43,313

7

56,772

2-

13,459-

%29-

%24-

التطوير الحضري
اجمالي القروض
االسكانية

1

8,269

3

18,890

2-

10,620-

%67-

%56-

938

15,504,396

125-

1,653,633-

%13-

%11-

8,757

424,170,049

839

3,797,479

%10

%1

اجمالي جميع البرامج

813

9,596

13,850,763

427,967,528
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 .2توزيع المحفظة المضمونة القائمة خالل عام  2021حسب المحافظات
المحافظة
عمان
البلقاء
اربد
الكرك
معان
الطفيلة
الزرقاء
المفرق
مادبا
جرش
عجلون
العقبة
المجموع

القروض االنتاجية
عدد
1149
55
217
95
27
33
132
18
20
11
7
49
1,813

قيمة مضمونة
25,508,965
938,048
3,252,344
1,250,083
537,042
447,417
1,999,168
254,429
306,874
234,922
54,998
1,024,393
35,808,683

القروض االسكانية
عدد
641
19
39
13
4
6
31
7
12
9
2
30
813

قيمة مضمونة
11,750,164
190,985
578,780
99,577
70,893
30,600
392,830
123,889
156,701
58,004
46,055
352,285
13,850,763

قروض التمويل
الصناعي
عدد قيمة مضمونة
34,824,270 510
1,193,848
17
5,170,740 123
1,466,172
42
2,967,279
28
1,315,024
27
3,413,739
65
1,436,719
35
570,619
14
1,043,624
15
226,083
11
1272,929
33
54,901,046 920
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قروض برنامج كورونا
عدد
4471
148
531
83
104
24
343
48
67
66
14
151
6,050

قيمة مضمونة
268,085,534
6,606,880
17,269,713
2,622,403
1,486,339
318,047
13,901,446
2,679,830
2,798,411
635,333
185,517
6,817,583
323,407,037

اجمالي
عدد
6771
239
910
233
163
90
571
108
113
101
34
263
9,596

قيمة مضمونة
340,168,933
8,929,761
26,271,577
5,438,235
5,061,553
2,111,088
19,707,183
4,494,867
3,832,605
1,971,883
512,653
9467,190
427,967,528
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برنامج ضمان ائتمان الصادرات
 -1عقود الضمان الموقعة خالل عامي  2021و 2020
البرنامج

عدد
2021
37
7
44

ضمان ائتمان الصادرات
ضمان المبيعات المحلية
االجمالي

قيمة (دينار)
2021
227,798,825
1,692,849
229,491,674

2020
29
6
35

2020
155,440,364
2,068,648
157,509,012

 -2الشحنات التصديرية والمبيعات المحلية المنفذة المضمونة خالل عامي  2021و2020
عدد
البرنامج
ضمان ائتمان الصادرات
ضمان المبيعات المحلية
االجمالي

2021
2421
4189
6610

القطاع
االسمدة
االغذية
الكيماويات
االلبسة والمنسوجات
دوائية
اخرى
المجموع

2021
%71
%16
%6
%0.4
%5
%1.6
%100

2020
1800
2801
4601

القيمة االسمية (دينار)
2020
2021
142,457,924
191,779,877
1,775,156
2,621,327
144,233,080
194,401,204
القارة – المنطقة
الشرق االوسط والخليج
افريقيا
الشرق االقصى
امريكا وكندا
اوروبا
اخرى
المجموع

2020
%60
%23
%4
%4
%7
%2
%100

القيمة المضمونة (دينار)
2020
2021
113,649,058
176,984,408
1,765,636
2,165,034
115,414,694
179,149,442
2021
%30
%26
%21
%3
%16
%4
%100

2020
%43
%21
%15
%6
%14
%1
%100

 -3محفظة الشحنات التصديرية والمبيعات المحلية المضمونة القائمة خالل عامي  2021و2020
البرنامج
ضمان ائتمان الصادرات
ضمان المبيعات المحلية
االجمالي

عدد
2021
702
3550
4252

2020
567
1860
2427
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القيمة المضمونة (دينار)
2020
2021
35,350,755
55,969,839
1,244,122
1,317,202
36,594,877
57,287,041
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تفاصيل المطالبات والتعويضات واالستردادات والجدوالت للعام 2021
 حسب البرنامج
نوع القرض
مشاريع صغيرة
التأجير التمويلي
افراد وعقار
التمويل الصناعي
المشاريع الناشئة
كفالة ناشئة (التمويل االسالمي)
كورونا تجاري
كورونا اسالمي
ضمان ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية
االجمالي

المطالبات
1,951,474
0
138,762
294,568
182,107
29,839
228,466
0
14,757
2,839,973

التعويضات
1,407,961
0
128,909
233,929
154,301
31,022
142,110
0
0
2,098,231

االستردادت
211,837
55,589
266,679
79,015
25,042
0
0
0
0
638,162

الجدوالت
3,556,201
37,821
1,206,374
2,982,314
3,810,125
4,593,594
1,514,850
297,748
0
17,999,026

 حسب المحافظات
المحافظة  /المدينة
عمان
البلقاء
اربد
الكرك
معان
الطفيلة
الزرقاء
المفرق
مادبا
جرش
عجلون
العقبة
*االجمالي

المطالبات
1,992,624
231,079
223,565
32,999
35,427
30,742
209,696
0
64,436
0
0
4,648
2,825,217

التعويضات
1,532,664
184,773
159,991
22,257
15,811
16,179
126,661
0
37,521
0
0
2,376
2,098,231

* ال يشمل ضمان إئتمان الصادرات
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االستردادت
573,545
9,730
25,676
7,971
0
9,863
4,313
774
3,582
0
1,788
919
638,162

الجدوالت
12,365,466
128,761
1,608,726
155,527
1,413,015
61,125
837,673
164,313
90,425
422,178
85,927
665,891
17,999,026
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تحليل التأخيرات في عام 2021
الفئة

التصنيف

القيمة
المستحقة

الرصيد
المضمون

نسبة المستحقة
الرصدة القروض
القائمة

نسبة الرصيد
المضمون للمحفظة
القائمة

338,825
247,008
337,755
2,858,171
55,206,797
35,808,683
412,782

872,050
902,453
645,911
2,500,825

%61.37
%0.45
%0.61
%5.18

%2.44
%2.52
%1.80
%6.98

تأخيرات القروض االنتاجية – المشاريع الصغيرة
تأخير من  90-61يوم
تأخير من  180-91يوم
تأخير من  359-181يوم
تأخير اكثر من  360يوم

مرحلة االنذار المبكر
دون المستوى
مشكوك في تحصيلها
هالكة
ارصدة القروض االنتاجية القائمة
المحفظة المضمونة القائمة للقروض االنتاجية
الرصيد المضمون للقروض المتعثرة

تأخيرات قروض برامج التمويل الصناعي
مرحلة االنذار المبكر
دون المستوى
مشكوك في تحصيلها
هالكة
ارصدة قروض التمويل الصناعي القائمة
المحفظة المضمونة القائمة للتمويل الصناعي
الرصيد المضمون للقروض المتعثرة

تأخير من  90-61يوم
تأخير من  180-91يوم
تأخير من  359-181يوم
تأخير اكثر من  360يوم

55,655
0
292,373
1,051,934
56,896,242
36,401,186
70,937

701,983
0
484,089
390,986

%0.10
%0.00
%0.51
%1.85

%1.93
%0.00
%1.33
%1.07

تأخيرات قروض برامج التمويل الناشئة
مرحلة االنذار المبكر
دون المستوى
مشكوك في تحصيلها
هالكة
ارصدة قروض التمويل الصناعي القائمة
المحفظة المضمونة القائمة للتمويل الصناعي
الرصيد المضمون للقروض المتعثرة

تأخير من  90-61يوم
تأخير من  180-91يوم
تأخير من  359-181يوم
تأخير اكثر من  360يوم

40,103
108,784
129,308
152,091
22,272,146
18,499,859
4,550

453,351
412,362
279,419
143,505

%0.18
%0.49
%0.58
%0.68

%2.45
%2.23
%1.51
%0.78

تأخير من  90-61يوم
تأخير من  180-91يوم
تأخير من  359-181يوم
تأخير اكثر من  360يوم

17,636
50,803
70,244
331,493
19,769,008
13,850,763
0

406,944
644,786
79,172
261,758

%0.09
%0.26
%0.36
%1.68

%2.94
%4.66
%0.57
%1.89

تأخير من  90-61يوم
تأخير من  180-91يوم
تأخير من  359-181يوم
تأخير اكثر من  360يوم

219,055
560,891
230,872
35,825
376,649,597
323,407,037
134,603

1,862,966
1,996,571
841,646
38,642

%0.06
%0.15
%0.06
%0.01

%0.58
%0.62
%0.26
%0.01

تأخيرات القروض االسكانية
مرحلة االنذار المبكر
دون المستوى
مشكوك في تحصيلها
هالكة
ارصدة القروض االسكانية القائمة
المحفظة المضمونة القائمة للقروض االسكانية
الرصيد المضمون للقروض المتعثرة

تأخيرات قروض البرنامج الوطني لمواجهة ازمة كورونا
مرحلة االنذار المبكر
دون المستوى
مشكوك في تحصيلها
هالكة
ارصدة قروض الكورونا القائمة
المحفظة المضمونة القائمة لقروض الكورونا
الرصيد المضمون للقروض المتعثرة

تأخيرات جميع القروض المضمونة
مرحلة االنذار المبكر
دون المستوى
مشكوك في تحصيلها
هالكة
ارصدة جميع القروض القائمة
المحفظة المضمونة القائمة لجميع القروض
الرصيد المضمون للقروض المتعثرة

تأخير من  90-61يوم
تأخير من  180-91يوم
تأخير من  359-181يوم
تأخير اكثر من  360يوم

671,274
967,485
1,060,552
4,429,514
530,793,790
427,967,528
622,871
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4,297,294
3,956,172
2,330,238
3,335,718

%0.13
%0.18
%0.20
%0.83

%1.00
%0.92
%0.54
%0.78
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تفاصيل االداء المالي للشركة لعام 2021
 االيرادات التشغيلية لعام  2021بالمقارنة مع عام 2020
االيرادات التشغيلية
2021
عموالت برنامج ضمان القروض االنتاجية – مشاريع صغيرة
عموالت برنامج ضمان قروض التمويل الصناعي والـتأجير التمويلي
عموالت برنامج ضمان قروض المشاريع الناشئة
عموالت برنامج ضمان القروض االسكانية
عموالت برنامج ضمان القروض ازمة كورونا
عموالت برنامج ضمان ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية
اجمالي االيرادات التشغيلية

848,730
375,913
177,866
165,989
1,128,358
397,778
3,094,634

بالدينار
2020
840,748
375,245
158,889
183,788
543,832
263,947
2,366,449

التغير
7,982
668
18,977
()17,799
584,526
133,831
728,185

 االيرادات االستثمارية لعام  2021بالمقارنة مع عام 2020
االيرادات االستثمارية
2021
فوائد ودائع بنكية
توزيعات ارباح استثمارات مقبوضة
فوائد استثمارات في موجودات مالية بالكلفة المطفاة
اجمالي االيرادات االستثمارية

1,370,457
0
199,829
1,570,286

بالدينار
2020
1,459,292
105,000
209,911
1,774,203

التغير
()88,835
()105,000
()10,082
()203,917

 اجمالي االيرادات المتحققة في عام  2021مقارنة مع عام 2020
االيرادات
2021
االيرادات التشغيلية
االيرادات االستثمارية
االيرادات االخرى

3,094,634
1,570,286
554,156
5,219,076

اجمالي االيرادات المتحققة
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بالدينار
2020
2,366,449
1,774,203
346,590
4,487,242

التغير
728,185
()203,917
207,566
731,834
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 المصاريف االدارية والعمومية خالل عام  2021مقارنة 2020
المصروفات
رواتب واجور
مساهمة الشركة في صندوق االدخار
مساهمة الشركة في الضمان االجتماعي
مهمات رسمية خارج البالد
دورات تدريبية
ايجارات
كهرباء ومياه
بريد ،هاتف ،ليزدالين
استهالكات
مصاريف تسويقية
اتعاب مهنية
مصاريف صيانة واصالح
مصاريف السيارات
رسوم واشتراكات
قرطاسية ومطبوعات
نفقات ضيافة
تنقالت اعضاء مجلس االدارة
امن وحماية
اخرى
مجموع المصاريف االدارية والعمومية

بالدينار
2020
1,055,532
86,464
110,130
1,200
10,337
0
26,640
6,296
75,023
5,775
23,528
38,073
5,510
75,457
10,960
3,040
71,200
2,385
16,755
1,624,305

2021
1,174,848
91,255
113,599
8,705
9,060
0
25,727
5,878
72,870
16,205
26,674
41,980
5,986
74,587
13,842
4,080
71,400
8,034
14,182
1,778,912
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التغير
119,316
4,791
3,469
7,505
()1,277
0
()913
()418
()2,153
10,430
3,146
3,907
476
()870
2,882
1,040
200
5,649
()2,573
154,607

الشركة األردنية لضمان القروض المساهمة العامة المحدودة
التقرير السنوي الثامن والعشرين لعام 2021

نشاطات الشركة واالتفاقيات الموقعة خالل العام 2021
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توقيع اتفاقية اعادة تأمين للصادرات الوطنية مع المؤسستين االسالمية والعربية
وقعت الشركة االردنية لضمان القروض اتفاقية اعادة تأمين مشتركة لكافة الصادرات الوطنية مع المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان
الصادرات والمؤسسة االسالمية لتأمين االستثمار وضمان الصادرات  /عضو في مجموعة البنك االسالمي للتنمية.
وبموجب هذه االتفاقية ستقوم الشركة بالعمل على اعادة تأمين كافة الصادرات الوطنية المستفيدة من برنامج ضمان ائتمان الصادرات المدعوم
من قبل البنك المركزي لدى المؤسستين العربية واالسالمية مما يتيح مجاال اضافيا َ لتوسيع عمليات التأمين لعوائد الصادرات الوطنية مع
التوسع الكبير الذي شهده البرنامج خالل االعوام  2019و  2020بفضل السلفة الخاصة المقدمة للشركة من البنك المركزي االردني.
ويوفر البرنامج تغطية تأمينية بنسبة  % 90من قيمة الصادرات الوطنية المستفيدة من البرنامج في حال تعثر المشترين الخارجيين عن الدفع
مما يتيح للمصدرين الوطنيين التوسع في عمليات التصدير ودخول اسواق تصديرية جديدة بمرونة ويسر.
وجاءت هذه الخطوة في ضوء المالءة المالية العالية للمؤسستين العربية واالسالمية والخبرة الواسعة لديهما في ادارة مخاطرعمليات التجارة
الخارجية عربيا وعالميا .مما يتيح للشركة االردني ة لضمان القروض االستفادة من هذا المستوى من المالءه المالية العالية لتوسيع نطاق
عمليات تأمين عائدات الصادرات الوطنية وخدمة المصدرين االردنيين بصورة اكبر مع التحديات االقتصادية السائدة والتي فرضتها ازمة
كورونا على كافة االقتصادات العالمية علما بان االردن هو عضو مؤسس في كال المؤسستين العربية واالسالمية.
وقع االتفاقية عن الشركة االردنية لضمان القروض مديرها العام الدكتور محمد الجعفري ،ووقعها عن المؤسسة العربية لضمان االستثمار
وائتمان الصادرات مديرها العام سعادة االستاذ عبدهللا الصبيح وعن المؤسسة االسالمية لتأمين االستثمار وضمان الصادرات الرئيس التنفيذي
السيد اسامة القيسي.

توقيع اتفاقية مع الوكالة االلمانية للتعاون الدولي لمشروع تشجيع المؤسسات المايكروية والصغيرة والمتوسطة
بحضور رئيس مجلس ادارة الشركة االردنية لضمان القروض عطوفة د .ماهر "الشيخ حسن" وقعت الشركة االردنية لضمان القروض
ضمن مشروع تشجيع المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة ألجل التشغيل ) (MSMEالمنفذ من قبل  GIZاتفاقية تعاون تهدف
لتحسين كفاءة عمليات ضمان القروض من خالل
تطوير وتنفيذ استراتيجية الرقمنة والتي ستمكن
الشركة من زيادة عدد الشركات الصغيرة
والمتوسطة الحجم المتسفيدة من برامج الشركة
االردنية لضمان القروض.
حيث تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التعاون
االستراتيجي

بين

المؤسستين من

خالل

تقديم  GIZالدعم الفني للشركة االردنية لضمان
القروض ونقل افضل للممارسات والتجارب
الدولية في مجال ضمان القروض وضمان ائتمان
الصادرات واشار الى ان هذه االتفاقية تأتي ايضا
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في اطار سعي الشركة الدائم لتطوير فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل بشروط ميسرة ووفق اجراءات عمل
تمتاز بالكفاءة والفاعلية وتوسيع دور الشركة في تنمية الصادرات الوطنية من خالل برنامج ضمان ائتمان الصادرات المدعوم من قبل البنك
المركزي ،من خالل تحسين اجراءات العمل ومنظومة الربط اإللكتروني مع شركائها من البنوك والمؤسسات التمويلية المختلفة ،وكذلك
المصدرين والتجار االردنيين ،وذلك لمواكبة التطورات السريعة التي يشهدها السوق محليا وعالميا والحاجة الملحة لتطوير انظمة العمل
تماشيا مع المتطلبات المستجدة والمتسارعة الصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركاء والمصدرين االردنيين وبطريقة تستثمر
التكنولوجيا على نحو متقدم ،خاصة في ظل ازمة كورونا وما بينته من حاجة كبيرة لتسريع عمليات التحول الرقمي في مختلف القطاعات
واالنشطة تلبية لالحتياجات المتجددة.

عقد ورشة عمل تعريفية بالتعاون مع جمعية رجال االعمال االردنيين
نظمت الشركة األردنية لضمان القروض بالتعاون مع جمعية رجال األعمال األردنيين ورشة عمل عبر تقنية االتصال المرئي بتاريخ 27
نيسان  ،2021ألعضاء جمعية رجال األعمال االردنيين ،للتعريف ببعض البرامج التي تقدمها الشركة .وتم خالل الورشة بحث آلية عمل
برنامج ضمان ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية الذي يعد من أهم برامج الشركة التي أطلقتها بالتعاون مع البنك المركزي األردني والبنوك
التجارية العاملة في المملكة .حيث حققت الشركة نقلة نوعية في مساندة القطاع الخاص من خالل برامجها العديدة التي عملت على دعم
المنشآت خاصة الصغيرة والمتوسطة والتي أعدت خصيصا لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

توقيع اتفاقية ضمان ائتمان صادرات مع البتراء لصناعة مركزات العصائر
وقعت شركة البتراء لصناعة مركزات العصائر والشركة االردنية لضمان القروض اتفاقية ضمان ائتمان صادرات يتم بموجبها تأمين كافة
صادرات شركة البتراء لصناعة مركزات العصائر وبنسبة تغطية
قدرها  %90من قيمة الصادرات وبحجم مبيعات يقارب  10مليون
دوالر امريكي.
وتأتي هذه االتفاقية لتعزز دور الشركة في دعم المصدرين
االردنيين من خالل برنامج ضمان ائتمان الصادرات ،وتبين اهمية
توفير الحماية التأمينية للصادرات الوطنية من خالل هذا البرنامج
الذي يساعد الشركات الوطنية في توسيع حجم صادراتها القائمة
ودخول اسواق جديدة.
حيث يقدم البرنامج تأمينا لمخاطر التعثر المحتملة من المستوردين خارج المملكة مما يتيح للمصدر االردني تجنب مثل هذه المخاطر
واالطمئنان لوجود مثل هذا البرنامج الوطني.
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لقاء خاص مع مجموعة من الصناعيين االردنيين
التقى عطوفة الدكتور ماهر الشيخ حسن نائب محافظ
البنك المركزي رئيس مجلس ادارة الشركة االردنية
لضمان القروض مجموعة من الصناعيين الراغبين
بالتوسع في عمليات التصدير بحضور السيد خطاب البنا
ممثل غرفة تجارة عمان في مجلس ادارة الشركة ومدير
عام الشركة الدكتور محمد الجعفري.
وتم خالل اللقاء تعريف المصدرين ببرامج التمويل التي
يقدمها البنك المركزي للقطاعات االقتصادية المختلفة في
المملكة ،ودور برامج الشركة االردنية لضمان القروض
في ضمان تمويالت الشركات الصغيرة والمتوسطة
المقدمة من الجهاز المصرفي ومزايا االستفادة من برنامج ضمان ائتمان الصادرات ،ودعوة كافة الصناعيين والشركات العاملة في القطاعات
االقتصادية االخرى الى االستفادة من هذه البرامج في ظل انخفاض كلفتها واتاحتها بشروط ميسرة مع توفر الضمان الذي تقدمه الشركة
االردنية لضمان القروض لهذه التمويالت.

ورشة متخصصة لضمان التمويل المايكروي في جمعية البنوك االردنية
عقب قيام الشركة االردنية لضمان القروض وبالتعاون مع
البنك المركزي االردني بإطالق برنامج خاص لضمان
تمويالت الشركات المايكروية (متناهية الصغر) يهدف
الى توفير التمويل من خالل شركات التمويل االصغر
العاملة في المملكة ووفق آجال وكلف ميسرة ،لمساعدة هذه
الشركات على مواصلة اعمالها وتغطية مصاريفها
التشغيلية والرأسمالية خاصة مع التحديات االقتصادية
المرتبطة بأزمة كورونا ،وتوقيع اتفاقيات تعاون مع عدد
من شركات التمويل االصغر العاملة في المملكة ،نظمت
الشركة االردنية لضمان القروض ورشة تعريفية خاصة لشركات التمويل بالتعاون مع جمعية البنوك االردنية في مقر الجمعية بتاريخ
 ،2021/11/7حضرها مجموعة من ممثلي البنك المركزي وقطاع التمويل المايكروي المعنيين بتمويل الشركات الصغيرة والمايكروية.
وتخللت الورشة تعريف المشاركين بصورة اكبر عن البرنامج الذي يستهدف الشركات واالعمال المسجلة اصوليا لدى الجهات الرسمية
المعنية والتي اليزيد عدد العاملين فيها عن ( )5اشخاص ،وشموله لكافة المهنيين والحرفيين العاملين لحسابهم الشخصي ،حيث تتفاوت سقوف
القروض /التمويالت الممنوحة للمؤسسات الفردية والشركات المايكروية عن تلك المقدمة للمهنيين والحرفيين العاملين لحسابهم الخاص.
ويتم تقديم التمويل لشركات التمويل االصغر مباشرة من البنك المركزي ليتم اعادة اقراضها للغايات المحددة في هذا البرنامج حصرا  ،حيث
يقوم البنك المركزي بتزويدها بالبيانات والمعلومات المطلوبة لغايات التأهيل و على ان تقوم شركات التمويل االصغر بإعادة االقراض بسعر
فائدة متناقص بضمانة الشركة االردنية لضمان القروض وبنسبة ضمان قدرها  %85مضافا اليها فوائد  /مرابحات ستة اشهر.
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اٌشـشوت األسدُٔت ٌضّبْ اٌمشوع
ششوت ِغبهّت عبِت ِضذودة
اٌمىائُ اٌّبٌُت
 53وبٔىْ األوي 4243

اٌشـشوت األسدُٔت ٌضّبْ اٌمشوع
ششوت ِغبهّت عبِت ِضذودة
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طفؾـخ
 -رمو٠و ِللك اٌؾَبثبد اٌَّزمً

4 -2

 -لبئّخ اٌّووي اٌّبٌٟ

5

 -لبئّخ اٌلفً

6

 -لبئّخ اٌلفً اٌشبًِ

7

 -لبئّخ اٌزؽ١واد ـ ٟؽمٛق اٌٍّى١خ

8

 -لبئّخ اٌزلـمبد إٌمل٠خ

9

 -إ٠ؼبؽبد ؽٛي اٌمٛائُ اٌّبٌ١خ

27 -01

اٌششوت األسدُٔت ٌضّبْ اٌمشوع
ششوت ِغبهّت عبِت ِضذودة
لبئّت اٌّشوض اٌّبٌٍ وّب فٍ  53وبٔىْ األوي 4243
(ببٌذَٕبس األسدٍٔ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إ٠ؼبػ
اٌّىرىداث
إٌمل ِٚب ـ ٟؽىّٗ
ٚكائع ألعً ٌل ٜاٌجٕٛن
ٚكائع ثٕى١خ ِؾزغيح
ِٛعٛكاد ِبٌ١خ ثبٌىٍفخ اٌّطفؤح ِؾزغيح
ِٛعٛكاد ِبٌ١خ ثبٌمّ١خ اٌعبكٌخ ِٓ فالي لبئّخ اٌلفً اٌشبًِ
ِٛعٛكاد ِبٌ١خ ثبٌىٍفخ اٌّطفؤح
مُِ ٚأهطلح ِلٕ٠خ أفوٜ
ِٛعٛكاد ػو٠ج١خ ِلعٍخ
ِّزٍىبد ِٚعلاد
ِزّىع اٌّىرىداث
اٌّطٍىببث وصمىق اٌٍّىُت
اٌّطٍىببث
ِقظظبد ػّبْ اٌموٚع
لوع اٌجٕه اٌّووي ٞاألهكٔ -ٟثؤبِظ ػّبْ اٌزّ ً٠ٛاٌظٕبعٟ
لوع اٌجٕه اٌّووي ٞاألهكٔ -ٟثؤبِظ ػّبْ اٌظبكهاد
لوع اٌجٕه اٌّووي ٞاألهكٔ -ٟثؤبِظ كعُ اٌىفبالد اٌجٕى١خ ٌٍّزعبلل ٓ٠ـ ٟاٌقبهط
لوع اٌجٕه اٌّووي ٞاألهكٔ -ٟثؤبِظ ػّبْ اٌموٚع اإلٍىبٔ١خ ٍ -ىٓ َِ١و
لوع اٌجٕه اٌّووي ٞاألهكٔ -ٟثؤبِظ ػّبْ اٌموٚع ٌّٛاعٙخ أىِخ وٛهٔٚب
أِبٔبد ٚىاهح اٌزقط١ؾ
لوٚع اٌّشوٚعبد اٌظؽ١وح إٌبشئخ
مُِ ٚأهطلح كائٕخ أفوٜ
ِقظض ػو٠جخ اٌلفً اٌَّزؾمخ
ِزّىع اٌّطٍىببث
صمىق اٌٍّىُت
هأً اٌّبي اٌّىززت ثٗ ٚاٌّلـٛم
اؽز١بؽ ٟإعجبهٞ
اؽز١بؽ ٟافز١بهٞ
اٌزؽ١و اٌّزواوُ ـ ٟاٌمّ١خ اٌعبكٌخ ٌٍّٛعٛكاد اٌّبٌ١خ
أهثبػ ِوؽٍخ
ِزّىع صمىق اٌٍّىُت
ِزّىع اٌّطٍىببث وصمىق اٌٍّىُت

4
5
08 - 02
08 - 02
6
7
8
9
01

00
02
01
04
05
06
07
08
09
9

2120
246524116
1040114948
9142584922
66045074442
040654441
144824746
047204711
6914581
249914146
897,775,385

7447714166
540614695
9949994277
01141114111
01141114111
11141114111
042484511
6944784118
940564065
4014010
76142214402

2121
241414951
2944824252
6948564919
66940154860
040584601
144824715
045144841
4914597
141124512
872,737,479

4649604640
540614695
9949994277
01141114111
01141114111
11141114111
042484511
8046744658
842214946
264425
74142954042

20
2941814101
241864161
242144824
4774915
445014622
1841594750
897,775,385

"إْ اإل٠ؼبؽبد اٌّوـمخ ِٓ هلُ ( )0إٌ ٝهلُ ( )10رشىً عيءاً ِٓ ٘نٖ اٌمٛائُ اٌّبٌ١خ ٚرموأ ِعٙب"

2941814101
049174515
242144824
4704464
145294144
1742214047
872,737,479

اٌششوت األسدُٔت ٌضّبْ اٌمشوع
ششوت ِغبهّت عبِت ِضذودة
لبئّت اٌذخً ٌٍغٕت إٌّتهُت فٍ  53وبٔىْ األوي 4243
(ببٌذَٕبس األسدٍٔ)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2120

إ٠ؼبػ

2121

اإلَشاداث
ـٛائل ٚكائع ثٕى١خ

041714457

044594292

ـٛائل اٍزضّبهاد ـِٛ ٟعٛكاد ِبٌ١خ ثبٌىٍفخ اٌّطفؤح

0994829

2194900

عّٛالد ػّبْ اٌموٚع

041044709

041244516

عّٛالد ػّبْ اٌظبكهاد ٚاٌّشزو ٓ٠اٌّؾٍٓ١١

1974778

2614947

عّٛالد ػّبْ اٌزّ ً٠ٛاٌظٕبعٚ ٟاٌزؤع١و اٌزٍّٟ٠ٛ

5514779

5144014

عّٛالد ػّبْ لوٚع اٌجؤبِظ اٌٛؽٌّٕٛ ٟاعٙخ أىِخ وٛهٔٚب

040284158

5414812

رٛى٠عبد أهثبػ اٍزضّبهاد ِمجٛػخ

-

0154111

5474477

1064657

إ٠واكاد أفوٜ

64679

294911

ِزّىع اإلَشاداث

7,439,288

6,678,464

عّٛالد إكاهح ثواِظ ِقظظبد لوٚع اٌجٕه اٌّووي ٞاألهكٟٔ

00

َٕضي:
ِظبه٠ؿ إكاه٠خ

22

047784902

046244115

طبـِ ٟقظظبد ػّبْ اٌموٚع

00

049114056

049404951

ِقظض فَبئوإئزّبٔ١خ ِزٛلعخ ٌٍٛكائع ٚاٌّٛعٛكاد اٌّبٌ١خ ثبٌىٍفخ اٌّطفؤح

24571

74610

ِقظض رع٠ٛغ ٔٙب٠خ اٌقلِخ

484888

624845

ِقظض ِىبـؤح أعؼبء ِغٌٍ اإلكاهح

554111

554111

ِزّىع اٌّظبسَف

5,877,748

5,893,856

سبش اٌغٕت لبً ضشَبت اٌذخً

3,652,772

897,727

()1114407

()0514489

3,352,355

867,239

2,259

2,244

ِظوٚؾ ػو٠جخ اٌلفً

9

سبش اٌغٕت

صظت اٌغهُ األعبعُت واٌّخفضت ِٓ سبش اٌغٕت

21

"إْ اإل٠ؼبؽبد اٌّوـمخ ِٓ هلُ ( )0إٌ ٝهلُ ( )10رشىً عيءا ً ِٓ ٘نٖ اٌمٛائُ اٌّبٌ١خ ٚرموأ ِعٙب"

اٌششوت األسدُٔت ٌضّبْ اٌمشوع
ششوت ِغبهّت عبِت ِضذودة
لبئّت اٌذخً اٌشبًِ ٌٍغٕت إٌّتهُت فٍ  53وبٔىْ األوي 4243
(ببٌذَٕبس األسدٍٔ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2120
040114011

هثؼ إٌَخ

2121
6454109

بٕىد اٌذخً اٌشبًِ األخشي
اٌزؽ١و ـ ٟاٌمّ١خ اٌعبكٌخ ٌٍّٛعٛكاد اٌّبٌ١خ ِٓ فالي لبئّخ اٌلفً اٌشبًِ

64470

()24176

إرّبٌٍ اٌشبش واٌذخً اٌشبًِ ٌٍغٕت

3,358,826

864,865

"إْ اإل٠ؼبؽبد اٌّوـمخ ِٓ هلُ ( )0إٌ ٝهلُ ( )10رشىً عيءا ً ِٓ ٘نٖ اٌمٛائُ اٌّبٌ١خ ٚرموأ ِعٙب"

اٌششوت األسدُٔت ٌضّبْ اٌمشوع
ششوت ِغبهّت عبِت ِضذودة
لبئّت اٌتغُشاث فٍ صمىق اٌٍّىُت ٌٍغٕت إٌّتهُت فٍ  53وبٔىْ األوي 4243
(ببٌذَٕبس األسدٍٔ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سأط اٌّبي
اٌّذفىع

إرببسٌ

اختُبسٌ

اصتُبطُبث

اٌتغُش اٌّتشاوُ
فٍ اٌمُّت اٌعبدٌت

أسببس *
ِشصٍت

اٌّزّىع
58,445,368

اٌشطُذ وّب فٍ 4243/3/3
إعّبٌ ٟاٌلفً اٌشبًِ ٌٍَٕخ
اإلؽز١بؽ ٟاإلعجبهٞ

49,272,532
ـ
ـ

3,958,727
ـ
0484555

4,426,746
ـ
ـ

683,686
64470
ـ

5,749,266
040114011
()0484555

3,358,826
-

اٌشطُذ وّب فٍ 4243/34/53

49,272,532

4,278,282

4,426,746

688,957

6,732,844

57,579,873

اٌشطُذ وّب فٍ 4242/3/3
إعّبٌ ٟاٌلفً اٌشبًِ ٌٍَٕخ
اإلؽز١بؽ ٟاإلعجبهٞ

49,272,532
-

3,774,676
854150

4,426,746
-

685,762
()24176
-

4,989,288
6454109
()854150

58,772,726
864,865
-

اٌشطُذ وّب فٍ 4242/34/53

49,272,532

3,958,727

4,426,746

683,686

5,749,266

58,445,368

* ٚـمب ً ٌٍزعٍّ١بد اٌظبكهح عٓ ٘١ئخ األٚهاق اٌّبٌ١خ ،رَزضٕ ِٓ ٝاألهثبػ اٌمبثٍخ ٌٍزٛى٠ع عٍ ٝاٌَّبّ٘ ٓ١عٕل رٛى٠ع األهثبػِ ،ب ٠عبكي اٌوط١ل اٌَبٌت (اٌّلٌ )ٓ٠ؾَبة اٌزؽ١و ـ ٟاٌمّ١خ اٌعبكٌخ ألكٚاد
ؽمٛق اٌٍّى١خ اٌّمّ١خ ثبٌمّ١خ اٌعبكٌخ ِٓ فالي ثٕٛك اٌلفً اٌشبًِ.

"إْ اإل٠ؼبؽبد اٌّوـمخ ِٓ هلُ ( )0إٌ ٝهلُ ( )10رشىً عيءا ً ِٓ ٘نٖ اٌمٛائُ اٌّبٌ١خ ٚرموأ ِعٙب"

اٌششوت األسدُٔت ٌضّبْ اٌمشوع
ششوت ِغبهّت عبِت ِضذودة
لبئّت اٌتذفمبث إٌمذَت ٌٍغٕت إٌّتهُت فٍ  53وبٔىْ األوي 4243
(ببٌذَٕبس األسدٍٔ)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2121

2120
األٔشطت اٌتشغٍُُت
هثؼ إٌَخ لجً اٌؼو٠جخ
اٍزٙالوبد
اؽفبء ا٠واك ِٕؼ ِلعٍخ
ِقظض رع٠ٛغ ٔٙب٠خ اٌقلِخ
ِقظظبد ػّبْ اٌموٚع
ِقظض ِىبـؤح أعؼبء ِغٌٍ اإلكاهح
ِقظض فَبئو إئزّبٔ١خ ِزٛلعخ ٌٍٛكائع ٚاٌّٛعٛكاد اٌّبٌ١خ ثبٌىٍفخ اٌّطفؤح

044114551
724871
()64679
484888
049114056
554111
24571

7954518
754121
()004279
624845
049404951
554111
74610

اٌتغُش فٍ سأط اٌّبي اٌعبًِ
مُِ ٚأهطلح كائٕخ أفوٜ
مُِ ٚأهطلح ِلٕ٠خ أفوٜ
طبـِ ٟقظظبد ػّبْ اٌموٚع اٌّلـٛعخ
ػو٠جخ اٌلفً اٌّلـٛعخ
طبفٍ اٌتذفمبث إٌمذَت ِٓ األٔشطت اٌتشغٍُُت

8154101
()0864870
()041114615
()0074181
141164816

444104401
()0224962
()241114686
()1564790
448444652

األٔشطت اإلعتخّبسَت
ٚكائع ألعً ٌل ٜاٌجٕٛن
ِّزٍىبد ِٚعلاد
طبفٍ اٌتذفمبث إٌمذَت (اٌّغتخذِت فٍ) ِٓ األٔشطت اإلعتخّبسَت

()046204266
()114684
()046544951

األٔشطت اٌتّىٍَُت
لوع اٌجٕه اٌّووي ٞاألهكٔ – ٟثؤبِظ ػّبْ اٌموٚع ٌّٛاعٙخ أىِخ وٛهٔٚب
ٚكائع ثٕى١خ ِٛٚعٛكاد ِبٌ١خ ثبٌىٍفخ اٌّطفؤح ِؾزغيح
لوٚع اٌّشوٚعبد اٌظؽ١وح إٌبشئخ
طبفٍ اٌتذفمبث إٌمذَت اٌّغتخذِت فٍ األٔشطت اٌتّىٍَُت

0040224581
()0240964151
()041714771

11141114111
()11249684509
()9574051
()149254669

اٌتغُش فٍ إٌمذ وِب فٍ صىّه
إٌمل ِٚب ـ ٟؽىّٗ ـ ٟثلا٠خ إٌَخ
إٌمذ وِب فٍ صىّه فٍ ٔهبَت اٌغٕت

1184186
241414951
4,874,258

042184760
040154089
4,565,972

1114449
()014670
2894778

"إْ اإل٠ؼبؽبد اٌّوـمخ ِٓ هلُ ( )0إٌ ٝهلُ ( )10رشىً عيءاً ِٓ ٘نٖ اٌمٛائُ اٌّبٌ١خ ٚرموأ ِعٙب"

اٌششوت األسدُٔت ٌضّبْ اٌمشوع
ِغبهّت عبِت ِضذودة
إَضبصبث صىي اٌمىائُ اٌّبٌُت
 53وبٔىْ االوي 4243
(ببٌذَٕبس األسدٍٔ)
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 3عــبَ
ٍغٍذ اٌشووخ األهكٔ١خ ٌؼّبْ اٌمدوٚع اٌَّدبّ٘خ اٌعبِدخ اٌّؾدلٚكح ثزدبه٠ـ  26آماه ٘ٚ 0994دٔ ٟز١غدخ ٌزؾ٠ٛدً ِشدوٚم ػدّبْ
اٌموٚع ثّٛعت لواه ِغٌٍ اٌٛىهاء اٌن ٞرُ ثّٛعجٗ ٔمً وبـخ ؽَبثبد ِٛٚعٛكاد اٌّشدوٚم إٌد ٝاٌجٕده اٌّوودي ٞاألهكٔدٌ ٟىدٟ
٠زُ رؤٍ ٌ١شووخ َِبّ٘خ عبِخ ٌؼّبْ اٌموٚع رؾذ اٌولُ ( .)242إْ ِووي رَغ ً١اٌشووخ ٘ ٛـ ٟاٌٍّّىخ األهكٔ١خ اٌٙبشّ١خ.
ِٓ أُ٘ ؼب٠بد اٌشووخ رمل ُ٠اٌؼّبٔبد اٌالىِخ ٌزؽط١خ اٌموٚع إٌّّٛؽخ ِٓ اٌجٕٛن ٚاٌّلٍَبد اٌّبٌ١دخ ثّقزٍدؿ آعبٌٙدب ٚأٔٛاعٙدب
رؽط١خ وٍ١خ أ ٚعيئ١خ ٌزؤٍ ٌ١اٌّشبه٠ع االلزظبك٠خ أ ٚر١ٍٛعٙب ٚهـع وفبءرٙب اإلٔزبع١خ ٚاٌزَ٠ٛم١خ ثٙلؾ فٍك ـدوص عّدً أ ٚردٛـ١و
إِىبٔبد وَت أ ٚاكفبه اٌعّالد االعٕج١خٚ .ونٌه رمل ُ٠اٌؼّبٔبد اٌالىِدخ ٌزؽط١دخ اٌّقدبؽو ـدِ ٟغدبي ائزّدبْ اٌظدبكهاد األهكٔ١دخ
ٚـ ٟأ ٞلطبم آفو ِٓ اٌمطبعبد االلزظبك٠خ ثشىً عبَ ٚـ ٟأ ٞلطبم أِ ٚغبي ٠ؾمك ِظٍؾخ اٌشووخ ثشىً فبص.
إْ أٍ ُٙاٌشووخ ِلهعخ ـ ٟثٛهطخ عّبْ ٌألٚهاق اٌّبٌ١خ  -األهكْ.
رُ إلواه اٌمٛائُ اٌّبٌ١خ اٌّوـمخ ِٓ لجً ِغٌٍ إكاهح اٌشووخ ـ ٟعٍَزٗ إٌّعملح ثزبه٠ـ  9شجبؽ ٚ ،2122رزطٍت ٘دنٖ اٌمدٛائُ اٌّبٌ١دخ
ِٛاـمخ اٌ١ٙئخ اٌعبِخ ٌٍَّبّ٘.ٓ١

ٍِ . 4خض ألهُ اٌغُبعبث اٌّضبعبُت
أعظ إعذاد اٌمىائُ اٌّبٌُت
رُ اعلاك اٌمٛائُ اٌّبٌ١خ ٌٍشووخ ٚـمب ً ٌٍّعب١٠و اٌظبكهح عٓ ِغٌٍ ِعب١٠و اٌّؾبٍجخ اٌل١ٌٚخ ٚاٌزفَ١واد اٌظدبكهح عدٓ ٌغٕدخ رفَد١واد
اٌزمبه٠و اٌّبٌ١خ اٌل١ٌٚخ إٌّجضمخ عٓ ِغٌٍ ِعب١٠و اٌّؾبٍجخ اٌل١ٌٚخ.
رُ إعلاك اٌمٛائُ اٌّبٌ١خ ٚـمب ً ٌّجلأ اٌىٍفخ اٌزبه٠ق١خ ثبٍزضٕبء اٌّٛعٛكاد اٌّبٌ١خ اٌز ٟرظٙو ثبٌمّ١خ اٌعبكٌخ.
اْ اٌلٕ٠به األهكٔ ٛ٘ ٟعٍّخ اظٙبه اٌمٛائُ اٌّبٌ١خ ٚاٌنّ٠ ٞضً اٌعٍّخ اٌوئ١َ١خ ٌٍشووخ.
إْ اٌَ١بٍدددبد اٌّؾبٍدددج١خ اٌّزجعدددخ ٌٍَدددٕخ اٌؾبٌ١دددخ ِزّبصٍدددخ ِدددع اٌَ١بٍدددبد اٌزددد ٟردددُ ارجبعٙدددب ـددد ٟاٌَدددٕخ اٌَدددبثمخ ،ثذٍدددزضٕبء اٌّعدددب١٠و
اٌغل٠لح اٌز ٟأطجؾذ ٚاعجخ اٌزطج١ك إعزجبها ً ِٓ ثلا٠خ إٌَخ اٌّبٌ١خ اٌؾبٌ١خ.
تطبُك ِعبَُش اٌتمبسَش اٌّبٌُت اٌذوٌُت اٌزذَذة
أطددله ِغٍددٌ ِعددب١٠و اٌّؾبٍددجخ اٌل١ٌٚددخ عدددلكا ً ِددٓ اٌّعددب١٠و اٌل١ٌٚددخ ٌٍزمددبه٠و اٌّبٌ١ددخٍٚ ،ددد١زُ رطج١ددك ٘ددنٖ اٌّعددب١٠و ثعددل ردددبه٠ـ
 10وبٔ ْٛاألٚي ٚ ،2120رزٛلدع إكاهح اٌشدووخ أْ رطج١دك ٘دنٖ اٌّعدب١٠و ـد ٟاٌَّدزمجً ٌدٓ ٠ىدٌ ْٛدٗ أ ٞردؤص١و عد٘ٛو ٞعٍد ٝاٌمدٛائُ
اٌّبٌ١خ ٌٍشووخ.
ٚـّ١ب ٍِ ٍٟ٠قض ألُ٘ اٌّعب١٠و اٌغل٠لح ٚرٛاه٠ـ رطج١مٙب :
سلُ اٌّعُبس

ِىضىع اٌّعُبس

تبسَخ اٌتطبُك

اٌّع١به اٌلٌٍ ٌٟٚزمبه٠و اٌّبٌ١خ هلُ ()07

عمٛك اٌزؤِٓ١

إٌَٛاد اٌّبٌ١خ اٌز ٟرجلأ ـ ٟوبٔ ْٛاٌضبٔ2121 ٟ

اٌششوت األسدُٔت ٌضّبْ اٌمشوع اٌّغبهّت اٌعبِت اٌّضذودة
إَضبصبث صىي اٌمىائُ اٌّبٌُت (تتّه)
 53وبٔىْ األوي 4243

اعتخذاَ اٌتمذَشاث
إْ اعلاك اٌمٛائُ اٌّبٌ١خ ٚرطج١ك اٌَ١بٍبد اٌّؾبٍج١خ ٠زطٍت ِدٓ اكاهح اٌشدووخ اٌم١دبَ ثدجعغ اٌزمدل٠واد ٚاإلعزٙدبكاد اٌزد ٟردلصو عٍد ٝاٌمدٛائُ
اٌّبٌ١خ ٚاإل٠ؼبؽبد اٌّوـمخ ثٙب .اْ رٍه اٌزمل٠واد رَزٕل عٍ ٝـوػ١بد رقؼع ٌلهعبد ِزفبٚرخ ِٓ اٌللخ ٚاٌز١مٓٚ ،عٍ ٗ١ـدذْ إٌزدبئظ اٌفعٍ١دخ
ـ ٟاٌَّزمجً لل رقزٍؿ عٓ رمل٠واد االكاهح ٔز١غخ اٌزؽ١و ـ ٟأٚػبم ٚظوٚؾ اٌفوػ١بد اٌز ٟاٍزٕلد عٍٙ١ب رٍه اٌزمل٠واد.
ٚـّ١ب  ٍٟ٠أُ٘ اٌزمل٠واد اٌز ٟرُ اٍزقلاِٙب ـ ٟاعلاك اٌمٛائُ اٌّبٌ١خ:
-

رم َٛاالكاهح ثبعبكح رمل٠و االعّبه االٔزبع١خ ٌالطٛي اٌٍٍّّٛدخ ثشدىً كٚهٌ ٞؽب٠دبد اؽزَدبة االٍدزٙالوبد اٌَدٕ٠ٛخ اعزّدبكا عٍد ٝاٌؾبٌدخ
اٌعبِخ ٌزٍه االطٛي ٚرمل٠واد االعّبه االٔزبع١خ اٌّزٛلعخ ـ ٟاٌَّزمجً٠ٚ ،زُ افن فَبهح اٌزلٔ( ٟاْ ٚعلد) ـ ٟلبئّخ اٌلفً.

-

رمدد َٛإكاهح اٌشددووخ ثزمددل٠و لّ١ددخ ِقظظددبد ػددّبْ اٌمددوٚع ٚـمدب ً ٌّع١ددبه اٌزمددبه٠و اٌّبٌ١ددخ اٌددل ٌٟٚهلددُ (ٚ )9ثّددب ٠زٕبٍددت ِددع ٍ١بٍددبد
اٌشووخ ٚرمل٠واد إكاهح اٌّقبؽو اٌقبطخ ثؤهطلح اٌموٚع إٌّّٛؽخ ٚؽج١عزٙب.

-

رم َٛإكاهح اٌشووخ ثزمل٠و لّ١خ فَدبئو ردلٔ ٟاٌّٛعدٛكاد اٌّبٌ١دخ ٚـمدب ي ٌّع١دبه اٌزمدبه٠و اٌّبٌ١دخ اٌدل ٌٟٚهلدُ ( )9ؽ١دش رزطٍدت ٘دنٖ اٌعٍّ١دٗ
إٍزقلاَ اٌعل٠ل ِٓ اٌفوػ١بد ٚاٌزمل٠واد عٕدل إؽزَدبة اٌزدلـمبد إٌمل٠دخ اٌَّدزمجٍ١خ ٚلد ُ١اٌؼدّبٔبد َٔٚدت اٌزعضدو ٚأهطدلح اٌّٛعدٛكاد
اٌّبٌ١خ عٕل اٌزعضو ٚرؾل٠ل ـّ١ب اما وبْ ٕ٘بن ى٠بكح ـ ٟكهعخ اٌّقبؽو االئزّبٔ١خ ٌٍّٛعٛكاد اٌّبٌ١خ.

إٌمذ وِب فٍ صىّه
ّ٠ضً إٌمل ِٚب ـ ٟؽىّٗ إٌمل ـ ٟاٌظٕلٚق ٌٚل ٜاٌجٕٛن ٚاالٍزضّبهاد اٌمبثٍخ ٌٍزَ ً١١إٌِ ٝجبٌػ ِؾلكح ٚثبٍزؾمبلبد لظ١وح األعدً ثؾ١دش ال
رزؼّٓ ِقبؽو اٌزؽ١و ـ ٟاٌمّ١خ.
ِىرىداث ِبٌُت ببٌمُّت اٌعبدٌت ِٓ خالي لبئّت اٌذخً اٌشبًِ
٠زؼّٓ ٘نا اٌجٕل االٍزضّبهاد االٍزوار١غ١خ اٌّؾزفع ثٙب عٍ ٝاٌّل ٜاٌط ٌ١ٌٚ ً٠ٛثٙلؾ اٌّزبعوح.
٠زُ إصجبد ٘نٖ اٌّٛعٛكاد عٕل اٌشواء ثبٌمّ١خ اٌعبكٌخ ِؼبـب ً إٌٙ١ب ِظدبه٠ؿ االلزٕدبء ٠ٚعدبك رمّٙ١١دب الؽمدب ً ثبٌمّ١دخ اٌعبكٌدخ٠ٚ ،ظٙدو اٌزؽ١دو ـدٟ
اٌمّ١خ اٌعبكٌخ ٌٙب ـ ٟلبئّخ اٌلفً اٌشبًِ ػّٓ ؽمٛق اٌٍّى١خ ثّب ـ ٟمٌه اٌزؽ١و ـ ٟاٌمّ١خ اٌعبكٌخ إٌبرظ عٓ ـوٚلبد رؾ ً٠ٛاٌّٛعٛكاد ؼ١و
إٌمل٠ددخ ثددبٌعّالد األعٕج١ددخٚ ،ـدد ٟؽددبي ث١ددع ٘ددنٖ اٌّٛعددٛكاد ا ٚعدديء ِٕٙددب ٠ددزُ رؾ٠ٛددً هطدد١ل اٌزؽ١ددو اٌّزددواوُ ـدد ٟاٌمّ١ددخ اٌعبكٌددخ اٌقددبص
ثبٌّٛعٛكاد اٌّجبعخ اٌ ٝاألهثبػ ٚاٌقَبئو اٌّلٚهح ثشىً ِجبشو.
٠زُ اصجبد األهثبػ اٌّٛىعخ عٍ٘ ٝنٖ اٌّٛعٛكاد ـ ٟلبئّخ اٌلفً.
ِىرىداث ِبٌُت ببٌىٍفت اٌّطفؤة
٠زؼّٓ ٘نا اٌجٕل اٌّٛعٛكاد اٌّبٌ١خ اٌّؾزفع ثٙب ػّٓ ّٔبمط أعّبي رٙلؾ اٌ ٝرؾظد ً١اٌزدلـمبد إٌمل٠دخ اٌزعبلل٠دخ ٚاٌزد ٟرزّضدً ثدلـعبد ِدٓ
أطً اٌلٚ ٓ٠اٌفبئلح عٍ ٝهط١ل اٌل ٓ٠اٌمبئُ.
٠زُ اصجبد ٘نٖ اٌّٛعٛكاد عٕل اٌشواء ثبٌىٍفخ ِؼبـب ً إٌٙ١ب ِظبه٠ؿ االلزٕبءٚ ،رطفؤ عالٚح أ ٚفظُ اٌشواء ثبٍزقلاَ ؽو٠مخ اٌفبئلح اٌفعٍ١خ.
٠ددزُ ل١ددل اٌزددلٔ ٟـدد ٟلّ١ددخ ٘ددنٖ اٌّٛعددٛكاد ٚاٌددنّ٠ ٞضددً اٌفددوق ثدد ٓ١اٌمّ١ددخ اٌّضجزددخ ـدد ٟاٌَددغالد ٚاٌم ّ١دخ اٌؾبٌ١ددخ ٌٍزددلـمبد إٌمل٠ددخ اٌّزٛلعددخ
اٌّقظِٛخ ثَعو اٌفبئلح اٌفعٍ ٟـ ٟلبئّخ اٌلفً.
تبسَخ اإلعتشاف ببٌّىرىداث اٌّبٌُت
٠زُ االعزواؾ ثشواء ٚث١ع اٌّٛعٛكاد اٌّبٌ١خ ـ ٟربه٠ـ اٌّزبعوح (ربه٠ـ اٌزياَ اٌشووخ ثج١ع أ ٚشواء اٌّٛعٛكاد اٌّبٌ١خ).
اٌمُّت اٌعبدٌت
رّضً أٍعبه اإلؼالق ـ ٟأٍٛاق ٔشطخ اٌمّ١خ اٌعبكٌخ ٌٍّٛعٛكاد اٌّبٌ١خ .ـد ٟؽدبي عدلَ ردٛـو أٍدعبه ِعٍٕدخ أ ٚعدلَ ٚعدٛك ردلاٚي ٔشدؾ عٍدٝ
ثعغ اٌّٛعٛكاد اٌّبٌ١خ ـذٔٗ ٠زُ رمدل٠و لّ١زٙدب اٌعبكٌدخ ِدٓ فدالي ِمبهٔزٙدب ثبٌمّ١دخ اٌعبكٌدخ ألكاح ِبٌ١دخ ِشدبثٙخ أِ ٚدٓ فدالي اؽزَدبة اٌمّ١دخ
اٌؾبٌ١خ ٌٍزلـمبد إٌمل٠خ اٌَّزمجٍ١خ اٌّزعٍمخ ثٙب .ـ ٟؽدبي رعدنه ل١دبً اٌمّ١دخ اٌعبكٌدخ ٌٍّٛعدٛكاد اٌّبٌ١دخ ثشدىً ٠عزّدل عٍ١دٗ ـذٔدٗ ٠دزُ إظٙبه٘دب
ثبٌىٍفخ ثعل رٕي ً٠أ ٞرلٔ ٟـ ٟلّ١زٙب.
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اٌتذٍٔ فٍ لُّت اٌّىرىداث اٌّبٌُت
رم َٛاٌشووخ ثبؽزَبة اٌزلٔ ٟـ ٟلّ١خ اٌّٛعٛكاد اٌّبٌ١خ ٚـمب ٌّٕٛمط اٌقَبئو اإلئزّبٔ١خ اٌّزٛلعخ ٚاٌن٠ ٞزؼّٓ صالس ِواؽً ٌإلعزواؾ
ثبإلٔقفبع ـ ٟلّ١خ اإلئزّبْ ٚاٌز ٟرعزّل عٍ ٝاٌزؽ١واد ـ ٟعٛكح إئزّبْ اٌّٛعٛكاد اٌّبٌ١خ ِٕن اإلعزواؾ األ ٌٟٚثٙبٚ ،رٕزمً اٌّٛعٛكاد
ث٘ ٓ١نٖ اٌّواؽً ٚـمب ً ٌٍزؽ١واد ـ ٟاٌغٛكح اإلئزّبٔ١خ ٚمٌه وّب :ٍٟ٠
اٌّوؽٍخ األ :ٌٝٚرزؼّٓ ٘نٖ اٌّوؽٍخ اٌّٛعٛكاد اٌّبٌ١خ عٕل ثلا٠خ اإلعزواؾ ثٙب ٚاٌز ٌُ ٟرزعوع ٌي٠بكح وج١وح ـِ ٟقبؽو اإلئزّبْ ِٕن
ثلا٠خ اإلعزواؾ األ ٌٟٚثٙب أ ٚأٔٙب ماد ِقبؽو إئزّبٔ١خ ِٕقفؼخ ،ؽ١ش ٠زُ االعزواؾ ثبٌقَبئو اإلئزّبٔ١خ اٌّزٛلعخ ٌٙنٖ اٌّٛعٛكاد ٌفزوح
( )02شٙو ٚاٌز ٟرٕزظ ِٓ اؽلاس علَ اإلٔزظبَ اٌّؾزٍّخ ـ ٟؼؼ )02( ْٛشٙوٚ ،ـ٘ ٟنٖ اٌّوؽٍخ ٠زُ االٍزّواه ثذؽزَبة اٌفبئلح/اٌعبئل
عٍ ٝإعّبٌ ٟاٌمّ١خ اٌلـزو٠خ ألكاح اٌل ٓ٠ك ْٚفظُ لّ١خ ِقظض اٌزلٔ.ٟ
اٌّوؽٍخ اٌضبٔ١خ :رزؼّٓ ٘نٖ اٌّوؽٍخ اٌّٛعٛكاد اٌّبٌ١خ اٌز ٟرعوػذ ٌي٠بكح وج١وح ـِ ٟقبؽو اإلئزّبْ ثعل ثلا٠خ االعزواؾ االٚ ٌٟٚال
ٛ٠عل كٌِٛ ً١ػٛع ٟعٍ ٝإٔقفبع لّ١زٙب ،ؽ١ش ٠زُ اإلعزواؾ ثبٌقَبئو اإلئزّبٔ١خ اٌّزٛلعخ ٌٙنٖ اٌّٛعٛكاد ٌىبًِ عّو أكاح اٌلٚ ٓ٠اٌزٟ
رٕزظ ِٓ اؽلاس علَ اإلٔزظبَ اٌّؾزٍّ خ عٍِ ٝلاه اٌعّو ٌألكاح اٌّبٌ١خٚ ،ـ٘ ٟنٖ اٌّوؽٍخ ٠زُ االٍزّواه ثذؽزَبة اٌفبئلح/اٌعبئل عٍ ٝإعّبٌٟ
اٌمّ١خ اٌلـزو٠خ ٌألكاح اٌّبٌ١خ ك ْٚفظُ لّ١خ ِقظض اٌزلٔ.ٟ
اٌّوؽٍخ اٌضبٌضخ :رزؼّٓ ٘نٖ اٌّوؽٍخ اٌّٛعٛكاد اٌّبٌ١خ اٌز ٟرعوػذ ٌي٠بكح وج١وح ـِ ٟقبؽو اإلئزّبْ ثعل ثلا٠خ االعزواؾ االٛ٠ ٚ ٌٟٚعل
كٌِٛ ً١ػٛع ٟعٍ ٝإٔقفبع لّ١زٙب٠ ،زُ االعزواؾ ثبٌقَبئو اإلئزّبٔ١خ اٌّزٛلعخ ٌٙنٖ اٌّٛعٛكاد ٌىبًِ عّو األطً ٚاٌز ٟرٕزظ ِٓ
اؽلاس علَ اإلٔزظبَ اٌّؾزٍّخ عٍِ ٝلاه اٌعّو ٌألكاح اٌّبٌ١خٚ ،ـ٘ ٟنٖ اٌّوؽٍخ ٠زُ إؽزَبة اٌفبئلح/اٌعبئل عٍ ٝطبـ ٟاٌمّ١خ اٌلـزو٠خ ٌألكاح
اٌّبٌ١خ ثعل فظُ لّ١خ ِقظض اٌزلٔ.ٟ
اٌّّتٍىبث واٌّعذاث
رظٙو اٌّّزٍىبد ٚاٌّعلاد ثبٌىٍفخ ثعل رٕي ً٠االٍزٙالن اٌّزواوُ٠ٚ ،زُ اٍزٙالوٙب عٕلِب رى ْٛعب٘يح ٌإلٍدزقلاَ ثطو٠مدخ اٌمَدؾ اٌضبثدذ عٍدٝ
ِل ٜاٌعّو اإلٔزبع ٟاٌّزٛلع ٌٙب ثبٍزقلاَ إٌَت إٌَ٠ٛخ اٌزبٌ١خ:
ِجٕٝ
أصبس ِٚعلاد
ٍٚبئؾ ٔمً
أعٙيح ٚثواِظ اٌؾبٍت اٌٟ٢
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عٕددلِب ٠مددً اٌّجٍددػ اٌّّىددٓ اٍددزوكاكٖ ألِ ٞددٓ اٌّّزٍىددبد ٚاٌّعددلاد عددٓ طددبـ ٟلّ١زٙددب اٌلـزو٠ددخ ـذٔددٗ ٠ددزُ رقفدد١غ لّ١زٙددب إٌدد ٝاٌمّ١ددخ اٌّّىددٓ
اٍزوكاك٘ب ٚرَغً لّ١خ اٌزلٔ ٟـ ٟلبئّخ اٌلفً.
٠زُ ِواععخ اٌعّو االٔزبع ٟاٌّزٛلع ٌٍّّزٍىبد ٚاٌّعلاد ـٙٔ ٟب٠خ وً عبَٚ ،ـ ٟؽبي إفزالؾ اٌعّو اإلٔزبع ٟاٌّزٛلع عّب ردُ رمدل٠وٖ ٍدبثمب،
٠زُ إٍزٙالن اٌمّ١خ اٌلـزو٠خ اٌّزجم١خ عٍ ٝاٌعّو اإلٔزبع ٟاٌّزجم ٟثعل إعبكح اٌزمل٠و اعزجبها ِٓ إٌَخ اٌز ٟرُ ـٙ١ب إعبكح اٌزمل٠و.
اٌهببث وإٌّش
٠زُ رَغ ً١اٌٙجبد ٚاٌّدٕؼ عٕدل اٍدزالِٙب ثبٌمّ١دخ اٌعبكٌدخ ودذ٠واك ِلعدً ٠ٚدزُ االعزدواؾ ثٙدب ـد ٟلبئّدخ اٌدلفً ـدٔ ٟفدٌ اٌفزدواد اٌزد٠ ٟدزُ ثٙدب
االعزواؾ ـ ٟاٌّظوٚؾ ماد اٌعاللخ ،أِب إٌّؼ اٌّزعٍمخ ثبألطٛي اٌمبثٍخ ٌالٍزٙالن ـ١زُ االعزواؾ ثٙب ودذ٠واك فدالي اٌفزدواد اٌزد ٟرَدزٍٙه
فالٌٙب األطٛي إٌّّٛؽٗ ٚثّب ٠زٕبٍت ِع االٍزٙالن اٌّؾًّ ـ ٟوً ـزوح.
اٌزُِ اٌذائٕت واٌّببٌغ ِغتضمت اٌذفع
٠زُ إصجبد اٌنُِ اٌلائٕخ ٚاٌّجبٌػ َِزؾمخ اٌلـع عٕل اٍزالَ اٌقلِبد ِٓ لجً اٌشووخ ٍٛاء رّذ اٌّطبٌجخ ثٙب ِٓ لجً اٌّٛهك أ ٌُ ٚرزُ.
اٌّخظظبث
٠زُ إصجبد اٌّقظظبد عٕلِب ٠زورت عٍ ٝاٌشووخ اٌزياِبد ٔز١غخ ألؽلاس ٍبثمخ ٚأٔٗ ِٓ اٌّؾزًّ ل١بَ اٌشووخ ثلـع ِجدبٌػ ٔمل٠دخ ٌزَدل٠ل ٘دنٖ
االٌزياِبد٠ .زُ ِواععخ اٌّقظظبد ثزبه٠ـ اٌمٛائُ اٌّبٌ١خ ٚرعل ً٠لّ١زٙب ثٕب ًء عٍ ٝآفو ِعٍِٛبد ِزٛـوح ٌل ٜاٌشووخ.
ِىبفؤة ٔهبَت اٌخذِت
٠زُ رىِ ٓ٠ٛقظض ٌّٛاعٙخ االٌزياِبد اٌمبٔ١ٔٛخ ٚاٌزعبلل٠خ ثٕٙب٠خ اٌقلِخ ٌٍّٛظف ٓ١ثزبه٠ـ اٌمٛائُ اٌّبٌ١خ ثٕب ًء عٍ ٝعلك أ٠بَ اٌقلِخ.
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اٌتمبص
٠زُ إعواء رمبص ث ٓ١اٌّٛعٛكاد اٌّبٌ١خ ٚاٌّطٍٛثبد اٌّبٌ١خ ٚإظٙبه اٌّجٍػ اٌظبـ ٟـ ٟاٌمٛائُ اٌّبٌ١خ عٕلِب رزٛـو اٌؾمدٛق اٌمبٔ١ٔٛدخ اٌٍّيِدخ
ٌنٌه ٚونٌه عٕلِب ٠زُ رَ٠ٛزٙب عٍ ٝأٍبً اٌزمبص أ٠ ٚى ْٛرؾمك اٌّٛعٛكاد ٚرَ٠ٛخ اٌّطٍٛثبد ـٔ ٟفٌ اٌٛلذ.
اإلَشاداث
٠زُ اإلعزواؾ ثبإل٠واكاد اٌّزؤر١خ ِٓ ث١ع اٌَدٍع عٕدلِب رٕزمدً اٌَد١طوح إٌد ٝاٌّشدزو .ٞـد ٟؽد٠ ٓ١دزُ اإلعزدواؾ ثدبإل٠واكاد اٌّزؤر١دخ ِدٓ رمدلُ٠
اٌقلِبد ِع ِوٚه اٌٛلذ ٚؽَت َٔجخ اإلٔغبىٚ .ـ ٟعّ١ع األؽٛاي ٠شزوؽ إِىبٔ١خ ل١بً اإل٠واكاد ثّٛصٛل١خ وبـ١خ.
٠زُ رؾمك عّٛالد ػّبْ اٌموٚع اٌز ٟرزمبػب٘ب اٌشووخ ِٓ اٌجٕٛن ٚاٌّلٍَبد اٌّبٌ١خ عٍٍ ٝدمٛؾ اٌؼدّبْ اٌمبئّدخ أ ٚأهطدلح اٌمدوٚع
اٌّؼّٔٛخ فالي اٌفزوح ٚمٌه رجعب ً ٌٕٛم ثؤبِظ اٌؼّبْ.
٠زُ رؾمك عّٛالد ػّبْ ائزّبْ اٌظبكهاد ٚاٌّشزو ٓ٠اٌّؾٍ ٓ١١اٌز ٟرزمبػب٘ب اٌشووخ ِٓ اٌعّالء عٍ ٝاٌغيء اٌّؼّ ِٓ ْٛلّ١دخ عٍّ١دبد
اٌّظله ـ ٟاألٍٛاق اٌقبهع١خ ٚلّ١خ اٌجؼبعخ اٌّجبعخ ـ ٟاٌَٛق األهكٔ ٟفالي اٌفزوح ثبٌظبـ ٟثعل رٕي ً٠ؽظخ شووخ إعبكح اٌزؤِ.ٓ١
٠زُ رؾمك إ٠واكاد اٌفٛائل عٍ ٝأٍبً ىِٕ ٟثؾ١ش ٠عىٌ اٌعبئل اٌفعٍ ٟعٍ ٝاٌّٛعٛكاد.
٠زُ رؾمك رٛى٠عبد أهثبػ االٍزضّبهاد عٕل إلواه٘ب ِٓ لجً اٌ١ٙئبد اٌعبِخ ٌٍشووبد اٌَّزضّو ثٙب.
٠زُ رؾمك اإل٠واكاد األفو ٜعٕلِب ٠ظجؼ ِٓ اٌّؾزًّ رلـك ِٕبـع الزظبك٠خ ٔز١غدخ ٌعٍّ١دخ رجبكٌ١دخ لبثٍدخ ٌٍم١دبً ثظدٛهح ِٛصٛلدخ عٍد ٝأٍدبً
اإلٍزؾمبق.
اٌعّالث االرٕبُت
٠زُ إصجدبد اٌعٍّ١دبد اٌزد ٟردزُ ثدبٌعّالد األعٕج١دخ فدالي اٌَدٕخ ثؤٍدعبه اٌظدوؾ اٌَدبئلح ـد ٟردبه٠ـ إعدواء رٍده اٌعٍّ١دبد٠ .دزُ رؾ٠ٛدً أهطدلح
اٌّٛعٛكاد اٌّبٌ١خ ٚاٌّطٍٛثبد اٌّبٌ١خ ثبٌعٍّخ األعٕج١خ ثذٍزقلاَ أٍعبه اٌظوؾ اٌَبئلح ـ ٟربه٠ـ اٌمٛائُ اٌّبٌ١خ اٌّعٍٕخ ِدٓ اٌجٕده اٌّووديٞ
األهكٔ٠ .ٟزُ إصجبد االهثبػ ٚاٌقَبئو إٌبرغخ عٓ رؾ ً٠ٛاألهطلح ثبٌعّالد األعٕج١خ ـ ٟلبئّخ اٌلفً.
ضشَبت اٌذخً
رّضً ِظبه٠ؿ اٌؼوائت ِجبٌػ اٌؼوائت اٌَّزؾمخ ٚاٌؼوائت اٌّلعٍخ.
رؾَت ِظبه٠ؿ اٌؼوائت اٌَّزؾمخ عٍ ٝأٍبً األهثبػ اٌقبػعخ ٌٍؼو٠جخٚ ،رقزٍؿ األهثبػ اٌقبػعخ ٌٍؼو٠جخ عدٓ األهثدبػ اٌّعٍٕدخ ـدٟ
اٌمٛائُ اٌّبٌ١خ ألْ األهثبػ اٌّعٍٕخ رشًّ إ٠واكاد ؼ١و فبػعخ ٌٍؼو٠جخ أِ ٚظبه٠ؿ ؼ١و لبثٍدخ ٌٍزٕي٠دً ـد ٟاٌَدٕخ اٌّبٌ١دخ ٚإّٔدب ـدٍ ٟدٕٛاد
الؽمخ أؽ١بٔب ً أ ٚاٌقَبئو اٌّزواوّخ اٌّمجٌٛخ ػو٠ج١ب ً أ ٚثٕٛك ٌَ١ذ فبػعخ أِ ٚمجٌٛخ اٌزٕي ً٠ألؼواع ػو٠ج١خ.
إْ اٌؼوائت اٌّلعٍخ ٘ ٟاٌؼوائت اٌّزٛلدع كـعٙدب أ ٚاٍدزوكاك٘ب ٔز١غدخ اٌفوٚلدبد اٌيِٕ١دخ اٌّللزدخ ثد ٓ١لّ١دخ اٌّٛعدٛكاد أ ٚاٌّطٍٛثدبد ـدٟ
اٌمٛائُ اٌّبٌ١خ ٚاٌمّ١خ اٌزد٠ ٟدزُ اؽزَدبة اٌدوثؼ اٌؼدو٠ج ٟعٍد ٝأٍبٍدٙب٠ .دزُ اؽزَدبة اٌؼدوائت اٌّلعٍدخ ثبٍدزقلاَ ؽو٠مدخ االٌزدياَ ثدبٌّووي
اٌّبٌٚ ٟرؾزَت اٌؼوائت اٌّلعٍخ ٚـمب ٌٍَٕت اٌؼو٠ج١خ اٌز٠ ٟزٛلع رطج١مٙب عٕل رَد٠ٛخ االٌزدياَ اٌؼدو٠ج ٟأ ٚرؾم١دك اٌّٛعدٛكاد اٌؼدو٠ج١خ
اٌّلعٍخ.
٠زُ ِواععخ هط١ل اٌّٛعدٛكاد اٌؼدو٠ج١خ اٌّلعٍدخ ـد ٟردبه٠ـ اٌمدٛائُ اٌّبٌ١دخ ٠ٚدزُ رقف١ؼدٙب ـد ٟؽبٌدخ رٛلدع عدلَ إِىبٔ١دخ االٍدزفبكح ِدٓ رٍده
اٌّٛعٛكاد اٌؼو٠ج١خ عيئ١ب ً أ ٚوٍ١ب.

اٌششوت األسدُٔت ٌضّبْ اٌمشوع اٌّغبهّت اٌعبِت اٌّضذودة
إَضبصبث صىي اٌمىائُ اٌّبٌُت (تتّه)
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 . 5أسطذة اٌغمىف إٌّّىصت واٌمشوع اٌّضّىٔت
اٌَمؿ إٌّّٛػ
2121
2120
ثؤبِظ ػّبْ اٌموٚع اإلٍىبٔ١خ
ثؤبِظ ػّبْ اٌموٚع اإلٔزبع١خ
ػّبْ ائزّبْ اٌظبكهاد ٚاٌّشزو ٓ٠اٌّؾٍٓ١١
اٌزّ ً٠ٛاٌظٕبعٚ ٟاٌزؤع١و اٌزٍّٟ٠ٛ
اٌّشوٚعبد اٌظؽ١وح إٌبشئخ
اٌجؤبِظ اٌٛؽٌّٕٛ ٟاعٙخ أىِخ وٛهٔٚب
. 6

2149994195
4149554014
0146944025
1644104087
0844994859
12144174117

2445654516
4445014014
840504854
1241744195
0146114111
12745864106

اٌّجٍػ اٌّؼّْٛ
2121
2120
0148514762
1548184681
0146944025
1644104087
0844994859
12144174117

0545144196
1742144950
840504854
1241744195
0048114588
12745864106

إٌمذ وِب فٍ صىّه
ٔمل ـ ٟاٌظٕلٚق
ؽَبثبد عبه٠خ ٌل ٜاٌجٕٛن
ٚكائع رَزؾك فالي صالصخ أشٙو
ِقظض فَبئو ائزّبٔ١خ ِزٛلعخ

2120

2121

24111
0124688
245094014
()04786
4,874,258

04111
241444682
()04712
4,565,972

رىزَت اٌٛكائع ـٛائل رزواٚػ ث٠ٍٕٛ )%4415( ٚ )%2( ٓ١ب ً.
إْ اٌؾووخ عٍِ ٝقظض اٌقَبئو االئزّبٔ١خ اٌّزٛلعخ ٌٍٛكائع ٘ ٟوّب :ٍٟ٠
2120
اٌوط١ل ـ ٟثلا٠خ إٌَخ
اٌّقظض ٌٍَٕخ
اٌشطُذ فٍ ٔهبَت اٌغٕت
. 7

04712
54
3,878

2121
692
04141
3,854

ودائع ألرً ٌذي اٌبٕىن
رَددزؾك اٌٛكائددع ألعددً فددالي ـزددوح ( )4إٌدد )02( ٝشددٙوٚ ،رىزَددت ـٛائددل رزددواٚػ ثددٍ )%444( ٚ )%142( ٓ١ددٕ٠ٛب ،ثٍددػ هطدد١ل
ِقظض اٌقَبئو اإلئزّبٔ١خ اٌّزٛلعخ ٌٍٛكائع وّب ـ 10 ٟوبٔ ْٛاألٚي  )664756( 2120كٕ٠بهِ ،مبثدً ( )644241كٕ٠دبه وّدب ـدٟ
 10وبٔ ْٛاألٚي .2121
إْ اٌؾووخ عٍِ ٝقظض اٌقَبئو االئزّبٔ١خ اٌّزٛلعخ ٌٍٛكائع ٘ ٟوّب :ٍٟ٠
اٌوط١ل ـ ٟثلا٠خ إٌَخ
اٌّقظض ٌٍَٕخ
اٌشطُذ فٍ ٔهبَت اٌغٕت

. 8

2120

2121

644241
24506
88,878

574608
64622
86,462

ِىرىداث ِبٌُت ببٌمُّت اٌعبدٌت ِٓ خالي لبئّت اٌذخً اٌشبًِ
أٍ ُٙشووبد ِلهعخ ـ ٟثٛهطخ عّبْ ٌألٚهاق اٌّبٌ١خ  -األهكْ
أٍ ُٙشووبد ؼ١و ِلهعخ ـ ٟثٛهطخ عّبْ ٌألٚهاق اٌّبٌ١خ  -األهكْ

2120

2121

9064251
2494091
3,387,665

9194421
2494091
3,377,835

اٌششوت األسدُٔت ٌضّبْ اٌمشوع اٌّغبهّت اٌعبِت اٌّضذودة
إَضبصبث صىي اٌمىائُ اٌّبٌُت (تتّه)
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. 8

ِىرىداث ِبٌُت ببٌىٍفت اٌّطفؤة
ٍٕلاد فيٕ٠خ ٚإٍٕبك لوع كافً األهكْ
ِقظض فَبئو ائزّبٔ١خ ِزٛلعخ

2120

2121

144914945
()84099
5,674,868

144914914
()84099
5,674,857

رزواٚػ ِعلالد اٌفبئلح إٌَ٠ٛخ عٍ ٝإٌَلاد ثبٌلٕ٠بهاألهكٔ )%545( ِٓ ٟإٌٚ )%64199( ٝرّزل رٛاه٠ـ إٍزؾمبق إٌَلاد ٌؽب٠دخ
عبَ .2126
 . 7رُِ وأسطذة ِذَٕت أخشي
2120
عّٛالد ػّبْ َِزؾمخ ٚؼ١و ِمجٛػخ
عّٛالد إكاهح ثواِظ ِقظظبد لوٚع اٌجٕه اٌّوويَِ ٞزؾمخ
ـٛائل َِزؾمخ ٚؼ١و ِمجٛػخ
مُِ ِلٕ٠خ
ِظبه٠ؿ ِلـٛعخ ِملِب ً
رؤِٕ١بد َِزوكح
أفوٜ

8974157
5474477
2104592
014752
224929
74805
778
3,843,822

2121
8674780
1064657
2884019
114888
094647
74805
901
3,756,762

 . 9ضشَبت اٌذخً
إْ اٌؾووخ عٍِ ٝقظض ػو٠جخ اٌلفً اٌَّزؾمخ ٘ ٟوّب :ٍٟ٠
2120
هط١ل ثلا٠خ إٌَخ
ػو٠جخ اٌلفً ٚاٌَّبّ٘خ اٌٛؽٕ١خ اٌَّزؾمخ عٓ أهثبػ إٌَخ
ػو٠جخ كفً ِلـٛعخ

264425
5114759
()0074181
632,323

2121
2174072
0464144
()1564790
48,647

رّضً ػو٠جخ اٌلفً اٌظب٘وح ـ ٟلبئّخ اٌلفً ِب : ٍٟ٠
ػو٠جخ كفً إٌَخ
ػو٠جخ اٌَّبّ٘خ اٌٛؽٕ١خ ٌٍَٕخ
(ٚـو) ِٛعٛكاد ػو٠ج١خ ِلعٍخ
َٔجخ اٌؼو٠جخ اٌمبٔ١ٔٛخ ٚػو٠جخ اٌَّبّ٘خ اٌٛؽٕ١خ

2120

2121

4764901
214846
()2114142
522,638

0194189
64955
44445
372,679

%20

%20

رقض اٌّٛعٛكاد اٌؼو٠ج١خ اٌّلعٍخ اٌظب٘وح ـ ٟلبئّخ اٌّووي اٌّبٌ ٟاٌؾَبثبد اٌزبٌ١خ:
ِقظظبد ػّبْ اٌموٚع
ِقظض رع٠ٛغ ٔٙب٠خ اٌقلِخ
ِقظض فَبئو إئزّبٔ١خ ِزٛلعخ ٌٍٛكائع ٚاٌّٛعٛكاد اٌّبٌ١خ ثبٌىٍفخ اٌّطفؤح
اٌزؽ١و اٌّزواوُ ـ ٟاٌمّ١خ اٌعبكٌخ ٌٍّٛعٛكاد اٌّبٌ١خ
-

2120

2121

6114280
674664
064006
()264480
892,772

4414745
574198
054576
()264022
692,798

رُ رَ٠ٛخ اٌٛػع اٌؼو٠جٌٍ ٟشووخ عٓ ٔزبئظ أعّبٌٙب ؽزٙٔ ٝب٠خ عبَ .2109
رُ رمل ُ٠وشؿ اٌزمل٠و اٌنار ٟعٓ ٔزبئظ أعّبي اٌشووخ ٌعبَ  ٌُٚ 2121رمُ كائوح ػو٠جخ اٌلفً ثّواععخ ٍغالد اٌشووخ ٌزبه٠قٗ.
رُ اؽزَبة ِقظض ػو٠جخ اٌلفً ٚاٌَّبّ٘خ اٌٛؽٕ١خ عٓ ٔزبئظ أعّبي اٌشووخ ٌعبَ ٚ 2120ـمب ٌمبٔ ْٛػو٠جخ اٌلفً.

اٌششوت األسدُٔت ٌضّبْ اٌمشوع اٌّغبهّت اٌعبِت اٌّضذودة
إَضبصبث صىي اٌمىائُ اٌّبٌُت (تتّه)
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ِّ .32تٍىبث وِعذاث
أساضٍ
اٌىٍفـــت:
اٌوط١ل وّب ـ2120/0/0 ٟ
اػبـبد
اٌوط١ل وّب ـ2120/02/10 ٟ

ِبًٕ

أحبث
وِعذاث

أرهضة وبشاِذ
اٌضبعب اٌٍِ

وعبئظ
ٔمً

اٌّزّىع

046884451
046884451

045574159
886
045574945

2014015
224161
2154065

0194910
0194910

5264984
014718
5174722

6,297,724
55,876
6,349,378

طبفٍ اٌمُّت اٌذفتشَت وّب فٍ 4243/34/53

3,877,675

1174194
104715
1694029
3,377,738

0654405
014748
0764061
79,224

754611
004185
874105
44,778

4844510
094112
5114511
56,379

3,284,982
84,782
3,357,762
4,995,568

اٌىٍفـــت:
اٌوط١ل وّب ـ2121/0/0 ٟ
اػبـبد
إٍزجعبكاد
اٌوط١ل وّب ـ2121/02/10 ٟ

046884451
046884451

045574159
ـ
ـ
045574159

2004914
14851
()24679
2014015

0194910
ـ
ـ
0194910

5284451
94864
()004111
5264984

6,297,898
35,836
()36,229
6,297,724

3,877,675

1154681
104704
ـ
1174194
3,439,887

0574782
014112
()24669
0654405
68,892

644245
004185
ـ
754611
56,483

4744216
204622
()004297
4844510
64,675

3,223,935
87,245
()35,988
3,284,982
5,254,754

االعتهالن اٌّتشاوُ:
اٌوط١ل وّب ـ2120/0/0 ٟ
اٍزٙالن إٌَخ
اٌوط١ل وّب ـ2120/02/10ٟ

االعتهالن اٌّتشاوُ:
اٌوط١ل وّب ـ2121/0/0 ٟ
اٍزٙالن إٌَخ
إٍزجعبكاد
اٌوط١ل وّب ـ2121/02/10ٟ
طبفٍ اٌمُّت اٌذفتشَت وّب فٍ 4242/34/53

ِ . 33خظظبث ضّبْ اٌمشوع
٠زُ اؽزَبة ِقظظبد ػّبْ اٌموٚع ثّب ٠زٕبٍت ِع ِزطٍجبد ِع١به اٌزمبه٠و اٌّبٌ١خ اٌل ٌٟٚهلُ (.)9
إْ رفبط ً١ثٕل ِقظظبد ػّبْ اٌموٚع اٌٛاهكح ـ ٟلبئّخ اٌّووي اٌّبٌ ٟوّب :ٍٟ٠
ِقظض ػّبْ اٌموٚع اإلٔزبع١خ
ِقظض ػّبْ اٌموٚع اإلٍىبٔ١خ
ِقظض ػّبْ اٌظبكهاد
ِقظض ػّبْ فبص
ِقظض اٌزّ ً٠ٛاٌظٕبع*ٟ
ِقظض رّ ً٠ٛاٌّشوٚعبد اٌو٠بك٠خ*
ِقظض رّ ً٠ٛاٌّشوٚعبد اٌظؽ١وح إٌبشئخ*
ِقظض رّ ً٠ٛػّبْ اٌظبكهاد*
ِقظض رّ ً٠ٛكعُ اٌىفبالد اٌجٕى١خ ٌٍّزعبلل ٓ٠ـ ٟاٌقبهط *
ِقظض رّ ً٠ٛػّبْ اٌموٚع اإلٍىبٔ١خ – ٍىٓ َِ١و *
ِقظض رّ ً٠ٛػّبْ اٌموٚع ٌّٛاعٙخ أىِخ وٛهٔٚب *

2120

2121

6154102
2184669
2104641
241114111
0041414785
2224496
0246044556
0044494115
841294648
747144624
2141914128
86,882,588

8944959
2194511
84580
041114111
846814722
2074402
948584181
940284096
448594888
146224259
844794100
68,983,863

* ٠زُ ثٕبء ِقظظبد ػّبْ ٘نٖ اٌجواِظ ِمبثً اٌعٛائل اٌّزؾممخ عٍ ٝاإلٍزضّبهاد اٌّزؤر١خ ِٓ اٌموٚع إٌّّٛؽخ ِٓ اٌغٙبد اٌلاعّخ ٌٙب.
إْ رفبط ً١اٌؾووخ عٍ٘ ٝنٖ اٌّقظظبد ٘ ٟوّب :ٍٟ٠
ِخظض ضّبْ اٌمشوع اإلٔتبرُت
2120
اٌوط١ل ـ ٟثلا٠خ إٌَخ
اٌّقظض اٌّؾغٛى ٌٍَٕخ
اٍزوكاكاد
رع٠ٛؼبد ِلـٛعخ

8944959
8484729
2004817
()041514201
827,534

2121
048724718
8414747
0754692
()049944208
796,979

اٌششوت األسدُٔت ٌضّبْ اٌمشوع اٌّغبهّت اٌعبِت اٌّضذودة
إَضبصبث صىي اٌمىائُ اٌّبٌُت (تتّه)
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ِخظض ضّبْ اٌمشوع اإلعىبُٔت
اٌوط١ل ـ ٟثلا٠خ إٌَخ
(اٌّوكٚك) اٌّقظض اٌّؾغٛى ٌٍَٕخ
اٍزوكاكاد
رع٠ٛؼبد ِلـٛعخ

2120

2121

2194511
()0184615
2664680
()0284901
427,889

2444252
974509
0014412
()2424671
429,755

ِخظض ضّبْ اٌظبدساث
2120
اٌوط١ل ـ ٟثلا٠خ إٌَخ
اٌّقظض اٌّؾغٛى ٌٍَٕخ
رع٠ٛؼبد ِلـٛعخ

84580
0914162
423,865

2121
874726
14687
()824812
7,773

ِخظض ضّبْ خبص
2120
اٌوط١ل ـ ٟثلا٠خ إٌَخ
اٌّقظض اٌّؾغٛى ٌٍَٕخ

041114111
041114111
4,222,222

2121
041114111
3,222,222

ِخظض اٌتّىًَ اٌظٕبعٍ
2120
اٌوط١ل ـ ٟثلا٠خ إٌَخ
اٌّقظض ٌٍَٕخ ِمبثً عٛائل لوع اٌجٕه اٌّووي ٞاألهكٟٔ
اٌّؾٛي ِٓ ِقظض رّ ً٠ٛػّبْ اٌظبكهاد
إٍزوكاكاد
رع٠ٛؼبد ِلـٛعخ
ػو٠جخ اٌلفً ٚاٌَّبّ٘خ اٌٛؽٕ١خ ٌٍَٕخ

846814722
5504111
241114111
0144614
()2114929
()944905
33,262,877

2121
645164551
5524914
241114111
0944578
()5604092
()194020
7,875,844

ِخظض تّىًَ اٌّششوعبث اٌشَبدَت
اٌوط١ل ـ ٟثلا٠خ إٌَخ
اٌّقظض ٌٍَٕخ ِمبثً عٛائل أِبٔبد ٚىاهح اٌزقط١ؾ
رع٠ٛؼبد ِلـٛعخ
ػو٠جخ اٌلفً ٚاٌَّبّ٘خ اٌٛؽٕ١خ ٌٍَٕخ

2120

2121

2074402
644084
()574748
()04152
444,698

0574871
754166
()054827
438,634

ِخظض تّىًَ اٌّششوعبث اٌظغُشة إٌبشئت
2120
اٌوط١ل ـ ٟثلا٠خ إٌَخ
اٌّقظض ٌٍَٕخ ِمبثً عٛائل لوٚع اٌّشوٚعبد اٌظؽ١وح إٌبشئخ
ـٛائل لوٚع رّ ً٠ٛػّبْ اٌّشوٚعبد اٌظؽ١وح إٌبشئخ
اٍزوكاكاد
رع٠ٛؼبد ِلـٛعخ
ػو٠جخ اٌلفً ٚاٌَّبّ٘خ اٌٛؽٕ١خ ٌٍَٕخ

948584181
447414410
()041914941
254141
()0854121
()7124712
34,836,778

2121
649894270
541514299
()040064165
()1154811
()7624592
9,777,272

اٌششوت األسدُٔت ٌضّبْ اٌمشوع اٌّغبهّت اٌعبِت اٌّضذودة
إَضبصبث صىي اٌمىائُ اٌّبٌُت (تتّه)
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ِخظض تّىًَ ضّبْ اٌظبدساث
2121

2120
اٌوط١ل ـ ٟثلا٠خ إٌَخ

940284096

648284455

اٌّقظض ٌٍَٕخ ِمبثً عٛائل لوع اٌجٕه اٌّووي ٞاألهكٟٔ

746114581

745504920

ـٛائل لوع اٌجٕه اٌّووي ٞاألهكٟٔ

()049994981

()241154461

اٌّؾٛي إٌِ ٝقظض اٌزّ ً٠ٛاٌظٕبعٟ

()241114111

()241114111

هٍ َٛاٍزعالَ

()64589

-

هٍ َٛإكاهح

()0274251

()0114749

ػو٠جخ اٌلفً ٚاٌَّبّ٘خ اٌٛؽٕ١خ ٌٍَٕخ

()040484652

()040424970

33,669,527

9,347,398

ِخظض تّىًَ دعُ اٌىفبالث اٌبٕىُت ٌٍّتعبلذَٓ فٍ اٌخبسد
2121

2120
اٌوط١ل ـ ٟثلا٠خ إٌَخ

448594888

044714692

اٌّقظض ٌٍَٕخ ِمبثً عٛائل لوع اٌجٕه اٌّووي ٞاألهكٟٔ

644854555

641494987

ـٛائل لوع اٌجٕه اٌّووي ٞاألهكٟٔ

()241114111

()241154480

هٍ َٛإكاهح

()914454

()584082

ػو٠جخ اٌلفً ٚاٌَّبّ٘خ اٌٛؽٕ١خ ٌٍَٕخ

()9224140

()9114028

7,549,867

6,779,777

ِخظض تّىًَ ضّبْ اٌمشوع اإلعىبُٔت – عىٓ ُِغش
2121

2120
اٌوط١ل ـ ٟثلا٠خ إٌَخ

146224259

-

اٌّقظض ٌٍَٕخ ِمبثً عٛائل لوع اٌجٕه اٌّووي ٞاألهكٟٔ

547564117

547464521

ـٛائل لوع اٌجٕه اٌّووي ٞاألهكٟٔ

()5114111

()5054170

ِظبه٠ؿ ؽٛاثع

-

()6114111

هٍ َٛإكاهح

()884786

()464104

ػو٠جخ اٌلفً ٚاٌَّبّ٘خ اٌٛؽٕ١خ ٌٍَٕخ

()041854086

()9624879

8,826,846

5,844,479

ِخظض تّىًَ ضّبْ اٌمشوع ٌّىارهت أصِت وىسؤب
2121

2120
اٌوط١ل ـ ٟثلا٠خ إٌَخ

844794100

-

اٌّقظض ٌٍَٕخ ِمبثً عٛائل لوع اٌجٕه اٌّووي ٞاألهكٟٔ

0649604518

0049224058

ـٛائل لوع اٌجٕه اٌّووي ٞاألهكٟٔ

()045114111

()041814822

رع٠ٛؼبد ِلـٛعخ

()0424000

-

هٍ َٛإكاهح

()2174984

()0184402

ػو٠جخ اٌلفً ٚاٌَّبّ٘خ اٌٛؽٕ١خ ٌٍَٕخ

()140674196

()242514901

42,595,547

7,689,233

اٌششوت األسدُٔت ٌضّبْ اٌمشوع اٌّغبهّت اٌعبِت اٌّضذودة
إَضبصبث صىي اٌمىائُ اٌّبٌُت (تتّه)
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 . 34لشع اٌبٕه اٌّشوضٌ األسدٍٔ – بشٔبِذ ضّبْ اٌتّىًَ اٌظٕبعٍ
لدوه ِغٍددٌ اٌدٛىهاء ـدد ٟعٍَددزٗ إٌّعمدلح ثزددبه٠ـ  7شددجبؽ  2116اٌَدّبػ ٌٍجٕدده اٌّوودي ٞاألهكٔدد ٟثددذلواع إٌّؾدخ اٌّملِددخ ِددٓ
اٌّفٛػ١خ األٚهٚث١خ ٚاٌجبٌؽخ ( )540614695كٕ٠دبه ٌٍشدووخ ثدل ْٚـبئدلح ٚثدل ْٚردبه٠ـ اٍدزؾمبق عٍد ٝأْ ردلٚي لّ١دخ إٌّؾدخ ٌٍجٕده
اٌّووي ٞاألهكٔ ٟـ ٟؽبي رظف١خ اٌشووخ.
٠زُ رؾ ً٠ٛإ٠واكاد ـٛائل اٌّجٍػ اٌّؾغٛى ِمبثً اٌموع إٌِ ٝقظض اٌزّ ً٠ٛاٌظٕبعٚ ٟمٌه الٍدزقلاَ رٍده اإل٠دواكاد ِدع هطد١ل
اٌّجٍػ اٌّؾغٛى ٌّٛاعٙخ اٌّطبٌجبد اٌّزعضوح ٌموٚع اٌزّ ً٠ٛاٌظٕبع.ٟ
ثٍددػ هطدد١ل اٌٛكائددع اٌّؾزغدديح اٌظددب٘وح ػددّٓ اٌّٛعددٛكاد ـدد ٟلبئّددخ اٌّووددي اٌّددبٌٌٍ ٟشددووخ وّددب ـدد 10 ٟوددبٔ ْٛاألٚي 2120
( )0642794585كٕ٠بهِ ،مبثً ( )0148674107كٕ٠به وّب ـ 10 ٟوبٔ ْٛاألٚي .2121
 . 35لشع اٌبٕه اٌّشوضٌ األسدٍٔ – بشٔبِذ ضّبْ اٌظبدساث
ؽظٍذ اٌشووخ فالي عبَ  2108عٍ ٝلوع ِٓ اٌجٕه اٌّووي ٞاألهكٔ ٟثمّ١خ ( ْٛ١ٍِ )011كٕ٠به ثفبئدلح ٍدٕ٠ٛخ ِمدلاه٘ب ()%2
ٌّٚلح عشو ٍٕٛادٚ ،مٌه ثٙلؾ رعي٠ي للهح اٌشووخ عٍد ٝرمدل ُ٠اٌؼدّبٔبد ألطدؾبة اٌظدٕبعبد اٌزظدل٠و٠خ ماد اٌمّ١دخ اٌّؼدبـخ
ػل ِقبؽو علَ ٍلاك اٌَّزٛهكٚ ،مٌه ِٓ فالي إٍزقلاَ ٘نا اٌموع ٌشواء أٚهاق ِبٌ١خ ؽى١ِٛدخ ٚاإلؽزفدبظ ثعٛائدل اإلٍدزضّبهاد
ثعل ؽَُ اٌفبئلح اٌَّزؾمخ عٍ ٝاٌموع وّقظض ٌّٛاعٙخ أ٠خ إٌزياِبد رزورت عٍ ٝاٌشووخ ِمبثً اٌؼّبٔبد إٌّّٛؽخ.
ثٍددددػ هطدددد١ل اٌٛكائددددع  ٚاٌّٛعددددٛكاد اٌّبٌ١ددددخ ثبٌىٍفددددخ اٌّطفددددؤح اٌّؾزغدددديح اٌظددددب٘وح ػددددّٓ لبئّددددخ اٌّووددددي اٌّددددبٌ ٟوّددددب ـددددٟ
 10وددبٔ ْٛاألٚي  )00245974471( 2120كٕ٠ددبهِ ،مبثددً ( )00142714416كٕ٠ددبه وّددب ـدد 10 ٟوددبٔ ْٛاألٚي  ،2121إْ عّ١ددع
اٌّٛعددٛكاد اٌّبٌ١ددخ ثبٌىٍفددخ اٌّطفددؤح ِو٘ٔٛددخ ٌظددبٌؼ اٌجٕدده اٌّوودديِ ٞمبثددً اٌمددوع إٌّّددٛػ ٌٍشددووخ ٚاٌجددبٌػ لّ١زٙددب اٌلـزو٠ددخ
( )01141104417كٕ٠به.
 . 36لشع اٌبٕه اٌّشوضٌ األسدٍٔ – بشٔبِذ دعُ اٌىفبالث اٌبٕىُت ٌٍّتعبلذَٓ فٍ اٌخبسد
ؽظٍذ اٌشووخ فالي عبَ  2109عٍ ٝلوع ِٓ اٌجٕه اٌّووي ٞاألهكٔ ٟثمّ١خ ( ْٛ١ٍِ )011كٕ٠به ثفبئدلح ٍدٕ٠ٛخ ِمدلاه٘ب ()%2
ٌّٚلح عشو ٍٕٛادَ٠ ،زقلَ ِٓ لجً اٌشووخ ٌؼّبْ ِقبؽو ثؤبِظ كعدُ اٌىفدبالد اٌجٕى١دخ ٌٍّزعبلدلٌ ٓ٠زٕف١دن أعّدبي فدبهط اٌٍّّىدخ
عٓ ؽو٠ك اٌّشبهوخ ثؼّبْ ِب َٔجزٗ ( )%51وؾل ألظ ِٓ ٝلّ١خ اٌىفبالد اٌجٕى١خ ٌٍّزعبللٌ ٓ٠زٕف١ن أعّدبي فدبهط اٌٍّّىدخٚ ،مٌده
ِٓ فالي إٍزقلاَ ٘نا اٌموع ٌشواء أٚهاق ِبٌ١خ ؽى١ِٛخ ٚاإلؽزفبظ ثعٛائل اإلٍزضّبهاد ثعدل ؽَدُ اٌفبئدلح اٌَّدزؾمخ عٍد ٝاٌمدوع
وّقظض ٌّٛاعٙخ أ٠خ إٌزياِبد رزورت عٍ ٝاٌشووخ ِمبثً اٌؼّبٔبد إٌّّٛؽخ.
ثٍددددػ هطدددد١ل اٌٛكائددددع  ٚاٌّٛعددددٛكاد اٌّبٌ١ددددخ ثبٌىٍفددددخ اٌّطفددددؤح اٌّؾزغدددديح اٌظددددب٘وح ػددددّٓ لبئّددددخ اٌّووددددي اٌّددددبٌ ٟوّددددب ـددددٟ
 10وبٔ ْٛاألٚي  )01942504991( 2120كٕ٠دبهِ ،مبثدً ( )01547614106كٕ٠دبه وّدب ـد 10 ٟودبٔ ْٛاألٚي  ، 2121إْ عّ١دع
اٌّٛعددٛكاد اٌّبٌ١ددخ ثبٌىٍفددخ اٌّطفددؤح ِو٘ٔٛددخ ٌظددبٌؼ اٌجٕدده اٌّوودديِ ٞمبثددً اٌمددوع إٌّّددٛػ ٌٍشددووخ ٚاٌجددبٌػ لّ١زٙددب اٌلـزو٠ددخ
( )01141114111كٕ٠به.
 . 37لشع اٌبٕه اٌّشوضٌ األسدٍٔ – بشٔبِذ اٌمشوع اإلعىبُٔت – عىٓ ُِغش
ؽظٍذ اٌشووخ ـٙٔ ٟب٠خ عدبَ  2109عٍد ٝلدوع ِدٓ اٌجٕده اٌّوودي ٞاألهكٔد ٟثمّ١دخ (١ٍِ )011د ْٛكٕ٠دبه ثفبئدلح ٍدٕ٠ٛخ ِمدلاه٘ب
(ٌّٚ )%145ددلح عشددو ٍددٕٛادَ٠ ،ددزقلَ ِددٓ لجددً اٌشددووخ ٌؼددّبْ ِقددبؽو اٌمددوٚع اإلٍددىبٔ١خ إٌّّٛؽددخ ِددٓ اٌجٕددٛن ٌددن ٞٚاٌددلفً
اٌّزلٔٚ ٟاٌّؾلٚك ػّٓ ثؤبِظ ٍىٓ َِ١و ،ثؾ١ش رىَٔ ْٛجخ اٌؼّبْ ( )%81وؾل ألظ ِٓ ٝلّ١خ اٌزّ٠ٛدً إٌّّدٛػٚ ،مٌده ِدٓ
فالي إٍدزقلاَ ٘دنا اٌمدوع ٌشدواء أٚهاق ِبٌ١دخ ؽى١ِٛدخ ٚاإلؽزفدبظ ثعٛائدل اإلٍدزضّبهاد ثعدل ؽَدُ اٌفبئدلح اٌَّدزؾمخ عٍد ٝاٌمدوع
وّقظض ٌّٛاعٙخ أ٠خ إٌزياِبد رزورت عٍ ٝاٌشووخ ِمبثً اٌؼّبٔبد إٌّّٛؽخ.
ثٍددػ هطدد١ل اٌٛكائددع  ٚاٌّٛعددٛكاد اٌّبٌ١ددخ ثبٌىٍفددخ اٌّطفددؤح اٌّؾزغدديح اٌظددب٘وح ػددّٓ لبئّددخ اٌّووددي اٌّددبٌ ٟوّددب ـدد 10ٟوددبٔ ْٛاألٚي
 )01847894802( 2120كٕ٠بهِ ،مبثً ( )01445854018كٕ٠به وّب ـد 10 ٟودبٔ ْٛاألٚي  ،2121إْ عّ١دع اٌّٛعدٛكاد اٌّبٌ١دخ
ثبٌىٍفخ اٌّطفؤح ِو٘ٔٛخ ٌظبٌؼ اٌجٕه اٌّوويِ ٞمبثً اٌموع إٌّّٛػ ٌٍشووخ ٚاٌجبٌػ لّ١زٙب اٌلـزو٠خ ( )01141114111كٕ٠به.

اٌششوت األسدُٔت ٌضّبْ اٌمشوع اٌّغبهّت اٌعبِت اٌّضذودة
إَضبصبث صىي اٌمىائُ اٌّبٌُت (تتّه)
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 . 38لشع اٌبٕه اٌّشوضٌ األسدٍٔ – بشٔبِذ ضّبْ اٌمشوع ٌّىارهت أصِت وىسؤب
ؽظٍذ اٌشووخ ـ ٟعبَ  2121عٍ ٝلوع ِٓ اٌجٕه اٌّووي ٞاألهكٔ ٟثمّ١خ ( ْٛ١ٍِ )111كٕ٠به ثفبئدلح ٍدٕ٠ٛخ ِمدلاه٘ب ()%145
ٌّٚلح فَّخ عشو ٍدٕخ َ٠ ،دزقلَ ِدٓ لجدً اٌشدووخ ٌؼدّبْ ِقدبؽو اٌمدوٚع إٌّّٛؽدخ ِدٓ اٌجٕدٛن ٌمطبعدبد اٌّ١ٕٙدٚ ٓ١اٌؾدوـٓ١١
ٚاٌّلٍَددبد اٌفوك٠ددخ ٚاٌشددووبد اٌظددؽ١وح ٚاٌّزٍٛددطخ ٚمٌدده ثٙددلؾ رّى١ددِٕ ُٙددٓ اٌؾظددٛي عٍدد ٝاٌزّ٠ٛددً ثشددوٚؽ ٚوٍددؿ َِ١ددوح
ٌَّبعلح ٘نٖ اٌفئبد عٍ ٝرؽط١خ إؽز١بعبرٙب اٌزّ١ٍ٠ٛخ ٌؽب٠بد رّ ً٠ٛإٌفمبد اٌزشؽ١ٍ١خ ٚهأً اٌّدبي اٌعبِدً فدالي ظدوٚؾ ٚإعدواءاد
إؽزٛاء ـب٠و ًٚوٛهٔٚبٚ ،مٌه ِٓ فالي إٍزقلاَ ؽظٍ١خ ٘نا اٌموع ٌشواء أٚهاق ِبٌ١دخ ؽى١ِٛدخ ٚاإلؽزفدبظ ثعٛائدل اإلٍدزضّبهاد
ثعل ؽَُ اٌفبئلح اٌَّزؾمخ عٍ ٝاٌموع وّقظض ٌّٛاعٙخ أ٠خ إٌزياِبد رزورت عٍ ٝاٌشووخ ِمبثً اٌؼّبٔبد إٌّّٛؽخ.
ثٍددػ هطدد١ل اٌٛكائددع  ٚاٌّٛعددٛكاد اٌّبٌ١ددخ ثبٌىٍفددخ اٌّطفددؤح اٌّؾزغدديح اٌظددب٘وح ػددّٓ لبئّددخ اٌّووددي اٌّددبٌ ٟوّددب ـدد 10ٟوددبٔ ْٛاألٚي
 )12145614420( 2120كٕ٠بهِ ،مبثً ( )10147124922كٕ٠به وّب ـ 10 ٟوبٔ ْٛاألٚي ٚ ،2121إْ عّ١ع اٌّٛعٛكاد اٌّبٌ١خ
ثبٌىٍفخ اٌّطفؤح ِو٘ٔٛخ ٌظبٌؼ اٌجٕه اٌّوويِ ٞمبثً اٌموع إٌّّٛػ ٌٍشووخ ٚاٌجبٌػ لّ١زٙب اٌلـزو٠خ ( )11141114111كٕ٠به.
 . 38أِبٔبث وصاسة اٌتخطُظ (طٕذوق ضّبْ ِخبطش تّىًَ اٌّششوعبث اٌشَبدَت)
لبِذ اٌشدووخ فدالي عدبَ  2102ثزٛل١دع ارفبل١دخ ِدع ٚىاهح اٌزقطد١ؾ ٚطدٕلٚق اٌزّٕ١دخ ٚاٌزشدؽ ،ً١ثؾ١دش رمد َٛاٌدٛىاهح ثزمدلِ ُ٠جٍدػ
( )042514111كٕ٠ددبه َ٠ددزقلَ ِددٓ لجددً اٌشددووخ ٌؼددّبْ ِقددبؽو اٌزّ٠ٛددً إٌّّٛؽددخ ِددٓ لجددً طددٕلٚق اٌزّٕ١ددخ ٚاٌزشددؽٌ ً١مددوٚع
اٌّشوٚعبد اٌو٠بك٠خ اٌظؽ١وح ِٚزٍٛطخ اٌؾغُ ،ثؾ١ش رىَٔ ْٛجخ اٌؼدّبْ (ِ )%81دٓ هطد١ل اٌزّ٠ٛدً اٌمدبئُ عٕدل اٌزعضدو إػدبـخ
إٌ ٝاٌفبئلح اٌّزورجخ عٍ ٗ١فالي ـزوح اٌزعضو اٌجبٌؽخ (ِٛ٠ )080بً٘ ،نا ٚلل رُ االرفدبق عٍد ٝأْ رَدزقلَ طدبـ ٟعٛائدل طدٕلٚق ػدّبْ
ِقبؽو اٌزٌٍّٛ ً٠ٛـبء ثبٌّجٍػ اٌّؼّ ِٓ ْٛاٌل ْٛ٠اٌّزعضدوح ِدٓ فدالي رؾٍٙ٠ٛدب إٌدِ ٝقظدض رّ٠ٛدً اٌّشدوٚعبد اٌو٠بك٠دخٚ ،ـدٟ
ؽبي ى٠بكح لّ١خ اٌزع٠ٛؼبد عٓ لّ١خ اٌعٛائل ـٍٍشووخ اٌٛـبء ِٓ فالي اٌوعٛم إٌ ٝهأٍّبي اٌظٕلٚق.
ً
إْ ِلح االرفبل١خ صّبٍٕٔٛ ٟاد لبثٍخ ٌٍزغل٠ل ٠لٚي ثعل٘ب اٌّجٍػ اٌن٠ ٞي٠ل عٓ لّ١خ اإلٌزياِبد إٌٚ ٝىاهح اٌزقط١ؾ شبِال عٛائل
اإلٍزضّبه ٠ٚجم ٝاٌزياَ اٌشووخ لبئّب ثؾلٚك اٌّؾفظخ اٌّؼّٔٛخ ٌؾ ٓ١رظف١خ وبًِ ٘نٖ اٌموٚع.
ثٍددػ هطدد١ل أِبٔددبد ٚىاهح اٌزقطدد١ؾ وّددب ـ د 10 ٟوددبٔ ْٛاألٚي  )042484511( 2120كٕ٠ددبه ،وّددب ثٍددػ هطدد١ل اٌٛكائددع اٌّؾزغدديح
اٌظب٘وح ػّٓ لبئّخ ِووي اٌّدبٌ ٟوّدب ـد 10 ٟودبٔ ْٛاالٚي  )044724161( 2120كٕ٠دبهِ ،مبثدً ( )044804742كٕ٠دبه وّدب ـدٟ
 10وبٔ ْٛاألٚي .2121
 . 37لشوع اٌّششوعبث اٌظغُشة إٌبشئت
ؽظٍذ اٌشووخ فالي اٌعبَ  2106عٍ ٝلوٚع ك ْٚأ٠خ ـٛائل أ ٚعّٛالد ِٓ اٌجٕه اٌّوويٚ ٞثعغ اٌجٕٛن اٌزغبه٠خ ٚاإلٍالِ١خ
ٚمٌه ثٙلؾ َِبعلح إٌّشآد اٌظؽ١وح إٌبشئخ عٍ ٝرط٠ٛو أعّبٌٙب ِٓ ،فالي إٍزقلاَ ؽظٍ١خ ٘نٖ اٌموٚع ؽظواً ـ ٟاٌَّبّ٘خ
ثزّ ً٠ٛثؤبِظ ػّبْ لوٚع اٌّشوٚعبد اٌظؽ١وح إٌبشئخ ٚمٌه عٓ ؽو٠ك إٍزضّبه٘ب ـ ٟأكٚاد إٍزضّبه٠خ ِزلٔ١خ اٌّقبؽو
ٚاإلؽزفبظ ثعٛائل اإلٍزضّبهاد وّقظض ٌّٛاعٙخ أ٠خ إٌزياِبد رزورت عٍ ٝاٌشووخ ِمبثً اٌؼّبٔبد إٌّّٛؽخٚ ،ـ ٟؽبي
إٍزٕفند رٍه اٌعٛائل ٍززٛلؿ اٌشووخ عٓ ِٕؼ ػّبٔبد عل٠لح.
رُ ٍلاك لوع اٌجٕه اٌّووي ٞاٌجبٌػ ( )0042194211كٕ٠به فالي عبَ ٚ 2120رَزؾك لوٚع اٌجٕٛن اٌزغبه٠خ ٚاإلٍالِ١خ
ٚاٌجبٌػ ِغّٛعٙب ( )0542594758كٕ٠به ـ 0 ٟآماه .2126
وّب ؽظٍذ اٌشووخ فالي اٌعبَ  2108عٍ ٝلوػ ِٓ ٓ١اٌجٕه اٌّووي ٞاألهكٔ ٟثّغّٛم ( )5741914111كٕ٠به ثفبئلح ٍٕ٠ٛخ
ِملاه٘ب (َ٠ ، )%2لك ( ْٛ١ٍِ )51كٕ٠به ثعل عشو ٍٕٛاد ِٓ ربه٠ـ رٕف١ن اٌموع  )741914111(ٚكٕ٠به ثّٛعت  05لَؾ
ٔظؿ ٍٕ ٞٛاثزلا ًء ِٓ  05آماه ٚ ، 2109مٌه ثٙلؾ رّى ٓ١اٌشووخ ِٓ ى٠بكح ٍمؿ ثؤبِظ ػّبْ لوٚع اٌّشوٚعبد اٌظؽ١وح
إٌبشئخ ٌىً ِشوٚم ِٓ ( )011أٌؿ كٕ٠به إٌ )251( ٝأٌؿ كٕ٠به ِٓ ،فالي إٍزؽالي إٍزقلاَ ؽظٍ١خ ٘نٖ اٌموٚع ؽظواً ـٟ
اٌَّبّ٘خ ثزّ ً٠ٛثؤبِظ ػّبْ لوٚع اٌّشوٚعبد اٌظؽ١وح إٌبشئخ ٚمٌه عٓ ؽو٠ك إٍزضّبه٘ب ـ ٟأكٚاد إٍزضّبه٠خ ِزلٔ١خ
اٌّقبؽو ٚاإلؽزفبظ ثعٛائل اال ٍزضّبهاد وّقظض ٌّٛاعٙخ أ٠خ إٌزياِبد رزورت عٍ ٝاٌشووخ ِمبثً اٌؼّبٔبد إٌّّٛؽخ ٚ ،ـٟ
ؽبي إٍزٕفند رٍه اٌعٛائل ٍززٛلؿ اٌشووخ عٓ ِٕؼ ػّبٔبد عل٠لح.
ثٍدػ هطد١ل اٌٛكائدع ٚاٌّٛعدٛكاد اٌّبٌ١دخ ثبٌىٍفدخ اٌّطفدؤح اٌّؾزغديح اٌظدب٘وح ػدّٓ لبئّدخ اٌّوودي اٌّدبٌ ٟوّدب ـد 10 ٟوددبٔ ْٛاألٚي
 )8248244726( 2120كٕ٠بهِ ،مبثً ( )9242954229كٕ٠به وّب ـ 10 ٟوبٔ ْٛاألٚي  ،2121عديء ِٕٙدب ِو٘دٌ ْٛظدبٌؼ اٌجٕده
اٌّوويِ ٞمبثً اٌموع إٌّّٛػ ٌٍشووخ ٚاٌجبٌػ لّ١زٙب اٌلـزو٠خ ( )5544664877كٕ٠به.

اٌششوت األسدُٔت ٌضّبْ اٌمشوع اٌّغبهّت اٌعبِت اٌّضذودة
إَضبصبث صىي اٌمىائُ اٌّبٌُت (تتّه)
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 . 39رُِ وأسطذة دائٕت أخشي
2120

2121

ػو٠جخ كفً َِزؾمخ عٍِ ٝقظظبد اٌّٛعٛكاد اٌّؾزغيح

740524274

641754152

عّٛالد ػّبْ ِمجٛػخ ِمل ًِب

8814110

041914112

مُِ ِع١ل ٞاٌزؤِٓ١

4284441

4014864

ِقظض رع٠ٛغ ٔٙب٠خ اٌقلِخ

1224201

2714122

ِظبه٠ؿ َِزؾمخ ٚؼ١و ِلـٛعخ

2264119

2074444

أِبٔبد اٌَّبّ٘ٓ١

794919

794907

ا٠واكاد ِٕؼ ِلعٍخ (إ٠ؼبػ )21

14471

014049

ِقظض ِىبـؤح أعؼبء ِغٌٍ اإلكاهح

554111

554111

أفوٜ

84209

64096

9,378,387

7,445,968

ِٕ . 42ضت اٌبٕه اٌذوٌٍ
ؽظٍذ اٌشووخ فالي عبَ  2104عٍِٕ ٝؾخ ِملِخ ِٓ اٌجٕه اٌل ٌٟٚرؾذ إشواؾ اٌجٕه اٌّووي ٞثّجٍػ (١ٍِ )0د ْٛكٚاله ٌزطد٠ٛو
للهاد اٌشووخ ـ ٟاٌّؾبٚه اٌزبٌ١خ ( أثؾبس اٌَٛق ،إكاهح اٌّقبؽو ،رط٠ٛو إٌّزظ ،اٌزَ٠ٛك ،لٛاعل اٌلـع ،اٌزؾٍٚ ً١األٔظّدخ ،اكاهح
اٌّٛاهك اٌجشو٠خ).
ثٍػ ِغّٛم اٌّجبٌػ اٌّظوٚـخ ِٓ إٌّؾخ ؽزٙٔ ٝب٠خ عبَ ِ 2120ب ِغّٛعٗ ( )0714680كٕ٠به ٚمٌه ٌزؽط١خ ِشزو٠بد اٌّّزٍىدبد
ٚاٌّعلاد  )5184109( ٚكٕ٠به ٌزؽط١خ اٌّظبه٠ؿ األفو ٜاٌقبطخ ثّؾبٚه إٌّؾخ.

 . 43صمىق اٌٍّىُت
سأط اٌّبي
٠جٍػ هأً اٌّبي اٌّظوػ ثٗ ٚاٌّىززدت ثدٗ ٚاٌّدلـٛم ( )2941814101كٕ٠دبه ِمَدُ اٌدٍ )2941814101( ٝد ُٙثمّ١دخ اٍدّ١خ كٕ٠دبه
ٚاؽل ٌٍَ ُٙوّب ـ 10 ٟوبٔ ْٛاألٚي .2121 ٚ 2120
اصتُبطٍ إرببسٌ
رّضً اٌّجبٌػ اٌّزغّعخ ـ٘ ٟنا اٌؾَبة ِب رُ رؾ ِٓ ٍٗ٠ٛاالهثبػ إٌَ٠ٛخ لجً اٌؼوائت ثَٕجخ  % 01فالي إٌَخ ٚاٌَدٕٛاد اٌَدبثمخ
 ٛ٘ٚؼ١و لبثً ٌٍزٛى٠ع عٍ ٝاٌَّبّ٘. ٓ١
اصتُبطٍ اختُبسٌ
رّضً اٌّجبٌػ اٌّزغّعخ ـ٘ ٟنا اٌؾَبة ِب رُ رؾ ِٓ ٍٗ٠ٛاالهثدبػ اٌَدٕ٠ٛخ لجدً اٌؼدوائت ثَٕدجخ ال ري٠دل عدٓ  % 21فدالي اٌَدٕٛاد
اٌَبثمخ  ٛ٘ٚلبثً ٌٍزٛى٠ع عٍ ٝاٌَّبّ٘.ٓ١

اٌششوت األسدُٔت ٌضّبْ اٌمشوع اٌّغبهّت اٌعبِت اٌّضذودة
إَضبصبث صىي اٌمىائُ اٌّبٌُت (تتّه)
 53وبٔىْ األوي 4243

ِ . 44ظبسَف إداسَت
2120
هٚارت ٚأعٛه ِٕٚبـع اٌّٛظفٓ١
َِبّ٘خ اٌشووخ ـ ٟاٌؼّبْ االعزّبعٟ
َِبّ٘خ اٌشووخ ـ ٟطٕلٚق االكفبه
هٍٚ َٛاشزواوبد
اٍزٙالوبد (إ٠ؼبػ )01
ثلي رٕمالد أعؼبء ِغٌٍ اإلكاهح
ِظبه٠ؿ ؽج١خ ٚاٌزؤِ ٓ١اٌظؾٟ
ط١بٔخ
ثوق ،ثو٠ل٘ ،برؿِ ،بء ٚوٙوثبء
أرعبة ِ١ٕٙخ
ثلي ِّٙبد هٍّ١خ ٚكٚهاد رله٠ج١خ
رَ٠ٛك
لوؽبٍ١خ ِٚطجٛعبد
ٍ١بهاد
أرعبة ِوالت اٌشووبد
أفوٜ

040114507
0014599
904255
744587
724871
704411
704110
404981
104615
264674
074765
064215
014842
54986
611
254696
3,887,934

2121
041114577
0014011
864464
754457
754121
704211
504955
184171
124916
214528
004517
54775
014961
54501
611
204581
3,846,527

 . 45صظت اٌغهُ االعبعُت واٌّخفضت ِٓ سبش اٌغٕت
هثؼ إٌَخ
اٌّزٍٛؾ اٌّوعؼ ٌعلك األٍُٙ

2120

2121

040114011
2941814101
2,259

6454109
2941814101
2,244

 . 46أعهُ ِغزٍت ببعُ اٌششوت
لبِذ اٌشووخ ثبٌَّبّ٘خ ـ ٟشووخ اٌظٕلٚق األهكٌٍٔ ٟو٠بكح َ.ؿٚ َ.مٌه ٔ١بثخ عدٓ اٌؾىِٛدخ األهكٔ١دخ ؽ١دش ٍدزّٛي ٘دنٖ اٌَّدبّ٘خ
ِٓ لوع اٌجٕه اٌلٌٍ ٌٟٚؾىِٛخ األهكٔ١خٍ ،زى ْٛاٌشووخ َِلٌٚخ عٓ إكاهح اٌظٕلٚق ٚـك شوٚؽ ٚػٛاثؾ ِؾلكح ٚـك اإلرفبل١بد
اٌّجوِخ ث ٓ١اٌشووخ ٚاٌجٕه اٌلٚ ٌٟٚاٌؾىِٛخ األهكٔ١خ ثؾ١ش ال ٠زورت عٍ ٝاٌشووخ أ ٞإٌزياِبد ٚال ٠زؾمك ٌٙب أ ٞعٛائل ٔبرغخ عٓ
رٍه اٌَّبّ٘خ ـ ٟهأً ِبي اٌظٕلٚق.
ثٍؽذ اٌمّ١خ اإلٍّ١خ ٌألٍ ُٙاٌَّغٍخ ثذٍُ اٌشدووخ وَّدبّ٘خ ـد ٟاٌظدٕلٚق األهكٔدٌٍ ٟو٠دبكح ( )2042924462كٕ٠دبهٍ /د ُٙوّدب ـدٟ
 10وبٔ ْٛاألٚي ِ ، 2120مبثً ( )2042924462كٕ٠به ٍُٙ /وّب ـ 10 ٟوبٔ ْٛاألٚي .2121

 . 47سواتب وِىبفآث اإلداسة اٌتٕفُزَت اٌعٍُب
ثٍؽدددددددذ هٚاردددددددت ِٚىبـدددددددآد اإلكاهح اٌزٕف١ن٠دددددددخ اٌعٍ١دددددددب ( )5894646كٕ٠دددددددبه  )5094079( ٚكٕ٠دددددددبه ٌٍَدددددددٕز ٓ١إٌّز١ٙزدددددددٓ١
ـ 10 ٟوبٔ ْٛاألٚي  2121 ٚ 2120عٍ ٝاٌزٛاٌ.ٟ

اٌششوت األسدُٔت ٌضّبْ اٌمشوع اٌّغبهّت اٌعبِت اٌّضذودة
إَضبصبث صىي اٌمىائُ اٌّبٌُت (تتّه)
 53وبٔىْ األوي 4243

 . 48تضًٍُ اعتضمبلبث اٌّىرىداث واٌّطٍىببث
٠ج ٓ١اٌغلٚي اٌزبٌ ٟرؾٍ ً١اٌّٛعٛكاد ٚاٌّطٍٛثبد ٚـمب ً ٌٍفزوح اٌّزٛلعخ الٍزوكاك٘ب أ ٚرَ٠ٛزٙب:
ٌؽب٠خ ٍٕخ

أوضو ِٓ ٍٕخ

اٌّغّٛم

اٌّىرىداث
إٌمل ِٚب ـ ٟؽىّٗ
ٚكائع ألعً ٌل ٜاٌجٕٛن
ٚكائع ثٕى١خ ِؾزغيح
ِٛعٛكاد ِبٌ١خ ثبٌىٍفخ اٌّطفؤح ِؾزغيح
ِٛعٛكاد ِبٌ١خ ثبٌمّ١خ اٌعبكٌخ ِٓ فالي لبئّخ اٌلفً اٌشبًِ
ِٛعٛكاد ِبٌ١خ ثبٌىٍفخ اٌّطفؤح
مُِ ٚأهطلح ِلٕ٠خ أفوٜ
ِٛعٛكاد ػو٠ج١خ ِلعٍخ
ِّزٍىبد ِٚعلاد
ِزّىع اٌّىرىداث

246524116
1040114948
047204711
57,686,876

9142584922
66045074442
040654441
144824746
6914581
249914146
885,327,689

4,874,258
53,322,967
95,477,944
883,738,664
3,387,665
5,674,868
3,843,822
892,772
4,995,568
897,775,385

اٌّطٍىببث
ِقظظبد ػّبْ اٌموٚع
لوع اٌجٕه اٌّووي ٞاألهكٔ ٟـ ثؤبِظ ػّبْ اٌزّ ً٠ٛاٌظٕبعٟ
لوع اٌجٕه اٌّووي ٞاألهكٔ ٟـ ثؤبِظ ػّبْ اٌظبكهاد
لوع اٌجٕه اٌّووي ٞاألهكٔ ٟـ ثؤبِظ كعُ اٌىفبالد اٌجٕى١خ ٌٍّزعبلل ٓ٠ـ ٟاٌقبهط
لوع اٌجٕه اٌّووي ٞاألهكٔ ٟـ ثؤبِظ ػّبْ اٌموٚع اإلٍىبٔ١خ – ٍىٓ َِ١و
لوع اٌجٕه اٌّووي ٞاألهكٔ -ٟثؤبِظ ػّبْ اٌموٚع ٌّٛاعٙخ أىِخ وٛهٔٚب
أِبٔبد ٚىاهح اٌزقط١ؾ
لوٚع اٌّشوٚعبد اٌظؽ١وح إٌبشئخ
مُِ ٚأهطلح كائٕخ أفوٜ
ِقظض ػو٠جخ اٌلفً اٌَّزؾمخ
ِزّىع اٌّطٍىببث

041114615
042484511
9574051
940564065
4014010
34,884,743

7147694760
540614695
9949994277
01141114111
01141114111
11141114111
6845204058
868,672,793

86,882,588
7,382,897
99,999,488
322,222,222
322,222,222
522,222,222
3,467,722
89,687,527
9,378,387
632,323
882,445,634

4242

ٌؽب٠خ ٍٕخ

أوضو ِٓ ٍٕخ

اٌّغّٛم

اٌّىرىداث
إٌمل ِٚب ـ ٟؽىّٗ
ٚكائع ألعً ٌل ٜاٌجٕٛن
ٚكائع ثٕى١خ ِؾزغيح
ِٛعٛكاد ِبٌ١خ ثبٌىٍفخ اٌّطفؤح ِؾزغيح
ِٛعٛكاد ِبٌ١خ ثبٌمّ١خ اٌعبكٌخ ِٓ فالي لبئّخ اٌلفً اٌشبًِ
ِٛعٛكاد ِبٌ١خ ثبٌىٍفخ اٌّطفؤح
مُِ ٚأهطلح ِلٕ٠خ أفوٜ
ِٛعٛكاد ػو٠ج١خ ِلعٍخ
ِّزٍىبد ِٚعلاد
ِزّىع اٌّىرىداث

241414951
2944824252
045144841
55,583,264

ـ
ـ
6948564919
66940154860
040584601
144824715
ـ
4914597
141124512
868,378,468

4,565,972
49,674,474
89,778,929
889,357,783
3,377,835
5,674,857
3,756,762
692,798
5,254,754
872,737,479

اٌّطٍىببث
ِقظظبد ػّبْ اٌموٚع
لوع اٌجٕه اٌّووي ٞاألهكٔ ٟـ ثؤبِظ ػّبْ اٌزّ ً٠ٛاٌظٕبعٟ
لوع اٌجٕه اٌّووي ٞاألهكٔ ٟـ ثؤبِظ ػّبْ اٌظبكهاد
لوع اٌجٕه اٌّووي ٞاألهكٔ ٟـ ثؤبِظ كعُ اٌىفبالد اٌجٕى١خ ٌٍّزعبلل ٓ٠ـ ٟاٌقبهط
لوع اٌجٕه اٌّووي ٞاألهكٔ ٟـ ثؤبِظ ػّبْ اٌموٚع اإلٍىبٔ١خ – ٍىٓ َِ١و
لوع اٌجٕه اٌّووي ٞاألهكٔ -ٟثؤبِظ ػّبْ اٌموٚع ٌّٛاعٙخ أىِخ وٛهٔٚب
أِبٔبد ٚىاهح اٌزقط١ؾ
لوٚع اٌّشوٚعبد اٌظؽ١وح إٌبشئخ
مُِ ٚأهطلح كائٕخ أفوٜ
ِقظض ػو٠جخ اٌلفً اٌَّزؾمخ
ِزّىع اٌّطٍىببث

241114596
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
042484511
9574051
842214946
264425
34,679,838

4449284145
540614695
9949994277
01141114111
01141114111
11141114111
ـ
8147074518
ـ
ـ
852,727,747

68,983,863
7,382,897
99,999,488
322,222,222
322,222,222
522,222,222
3,467,722
73,886,877
7,445,968
48,647
865,497,364

4243

اٌششوت األسدُٔت ٌضّبْ اٌمشوع اٌّغبهّت اٌعبِت اٌّضذودة
إَضبصبث صىي اٌمىائُ اٌّبٌُت (تتّه)
 53وبٔىْ األوي 4243

 . 48فزىة إعبدة تغعُش اٌفبئذة
رزجع اٌشووخ ٍ١بٍخ اٌزٛاـك ـِ ٟجبٌػ اٌّٛعٛكاد ٚاٌّطٍٛثبد ِٚالئّخ االٍزؾمبلبد ٌزمٍ ً١اٌفغٛاد ِٓ فالي رمَ ُ١اٌّٛعٛكاد ٚاٌّطٍٛثبد ٌفئبد
ا٢عبي اٌيِٕ١خ اٌّزعلكح أ ٚاٍزؾمبلبد إعبكح ِواععخ أٍعبه اٌفبئلح أّٙ٠ب ألً ٌزمٍ ً١اٌّقبؽو ـ ٟأٍعبه اٌفبئلح ٚكهاٍخ اٌفغٛاد ـ ٟأٍعبه اٌفبئلح
اٌّورجطخ ثٙب٠ .زُ اٌزظٕ١ؿ عٍ ٝأٍبً ـزواد إعبكح رَع١و اٌفبئلح أ ٚاالٍزؾمبق أّٙ٠ب ألوة.
إْ ـغٛح إعبكح رَع١و اٌفبئلح ٘ ٟوّب :ٍٟ٠
عٕبطش بذوْ فبئذة

اٌّزّىع

4243

ٌغبَت عٕت

اٌّىرىداث
إٌمل ِٚب ـ ٟؽىّٗ
ٚكائع العً ٌل ٜاٌجٕٛن
ٚكائع ثٕى١خ ِؾزغيح
ِٛعٛكاد ِبٌ١خ ثبٌىٍفخ اٌّطفؤح ِؾزغيح
ِٛعٛكاد ِبٌ١خ ثبٌمّ١خ اٌعبكٌخ ِٓ فالي لبئّخ اٌلفً اٌشبًِ
ِٛعٛكاد ِبٌ١خ ثبٌىٍفخ اٌّطفؤح
مُِ ٚأهطلح ِلٕ٠خ أفوٜ
ِٛعٛكاد ػو٠ج١خ ِلعٍخ
ِّزٍىبد ِٚعلاد
ِزّىع اٌّىرىداث

245074148
1040114948
55,837,498

144824746
5,674,868

0144688
9142584922
66045074442
040654441
047204711
6914581
249914146
883,674,343

4,874,258
53,322,967
95,477,944
883,738,664
3,387,665
5,674,868
3,843,822
892,772
4,995,568
897,775,385

اٌّطٍىببث
ِقظظبد ػّبْ اٌموٚع
لوع اٌجٕه اٌّووي ٞاألهكٔ – ٟثؤبِظ ػّبْ اٌزّ ً٠ٛاٌظٕبعٟ
لوع اٌجٕه اٌّووي ٞاألهكٔ – ٟثؤبِظ ػّبْ اٌظبكهاد
لوع اٌجٕه اٌّووي ٞاألهكٔ – ٟثؤبِظ كعُ اٌىفبالد اٌجٕى١خ ٌٍّزعبلل ٓ٠ـ ٟاٌقبهط
لوع اٌجٕه اٌّووي ٞاألهكٔ – ٟثؤبِظ ػّبْ اٌموٚع اإلٍىبٔ١خ – ٍىٓ َِ١و
لوع اٌجٕه اٌّووي ٞاألهكٔ -ٟثؤبِظ ػّبْ اٌموٚع ٌّٛاعٙخ أىِخ وٛهٔٚب
أِبٔبد ٚىاهح اٌزقط١ؾ
لوٚع اٌّشوٚعبد اٌظؽ١وح إٌبشئخ
مُِ ٚأهطلح كائٕخ أفوٜ
ِقظض ػو٠جخ اٌلفً اٌَّزؾمخ
ِزّىع اٌّطٍىببث

-

-

7447714166
540614695
9949994277
01141114111
01141114111
11141114111
042484511
6944784118
940564065
4014010
882,445,634

86,882,588
7,382,897
99,999,488
322,222,222
322,222,222
522,222,222
3,467,722
89,687,527
9,378,387
632,323
882,445,634

فزىة إعبدة تغعُش اٌفبئذة

55,837,498

5,674,868

3,477,829

57,579,873

4242

أوخش ِٓ عٕت

عٕبطش بذوْ فبئذة

اٌّزّىع

أوخش ِٓ عٕت

ٌغبَت عٕت

اٌّىرىداث
إٌمل ِٚب ـ ٟؽىّٗ
ٚكائع العً ٌل ٜاٌجٕٛن
ٚكائع ثٕى١خ ِؾزغيح
ِٛعٛكاد ِبٌ١خ ثبٌىٍفخ اٌّطفؤح ِؾزغيح
ِٛعٛكاد ِبٌ١خ ثبٌمّ١خ اٌعبكٌخ ِٓ فالي لبئّخ اٌلفً اٌشبًِ
ِٛعٛكاد ِبٌ١خ ثبٌىٍفخ اٌّطفؤح
مُِ ٚأهطلح ِلٕ٠خ أفوٜ
ِٛعٛكاد ػو٠ج١خ ِلعٍخ
ِّزٍىبد ِٚعلاد
ِزّىع اٌّىرىداث

241424951
2944824252
53,747,424

144824715
5,674,857

04111
6948564919
66940154860
040584601
045144841
4914597
141124512
867,432,574

4,565,972
49,674,474
89,778,929
889,357,783
3,377,835
5,674,857
3,756,762
692,798
5,254,754
872,737,479

اٌّطٍىببث
ِقظظبد ػّبْ اٌموٚع
لوع اٌجٕه اٌّووي ٞاألهكٔ – ٟثؤبِظ ػّبْ اٌزّ ً٠ٛاٌظٕبعٟ
لوع اٌجٕه اٌّووي ٞاألهكٔ – ٟثؤبِظ ػّبْ اٌظبكهاد
لوع اٌجٕه اٌّووي ٞاألهكٔ – ٟثؤبِظ كعُ اٌىفبالد اٌجٕى١خ ٌٍّزعبلل ٓ٠ـ ٟاٌقبهط
لوع اٌجٕه اٌّووي ٞاألهكٔ – ٟثؤبِظ ػّبْ اٌموٚع اإلٍىبٔ١خ – ٍىٓ َِ١و
لوع اٌجٕه اٌّووي ٞاألهكٔ -ٟثؤبِظ ػّبْ اٌموٚع ٌّٛاعٙخ أىِخ وٛهٔٚب
أِبٔبد ٚىاهح اٌزقط١ؾ
لوٚع اٌّشوٚعبد اٌظؽ١وح إٌبشئخ
مُِ ٚأهطلح كائٕخ أفوٜ
ِقظض ػو٠جخ اٌلفً اٌَّزؾمخ
ِزّىع اٌّطٍىببث

-

-

4649604640
540614695
9949994277
01141114111
01141114111
11141114111
042484511
8046744658
842214946
264425
865,497,364

68,983,863
7,382,897
99,999,488
322,222,222
322,222,222
522,222,222
3,467,722
73,886,877
7,445,968
48,647
865,497,364

فزىة إعبدة تغعُش اٌفبئذة

53,747,424

5,674,857

3,937,432

58,445,368

اٌششوت األسدُٔت ٌضّبْ اٌمشوع اٌّغبهّت اٌعبِت اٌّضذودة
إَضبصبث صىي اٌمىائُ اٌّبٌُت (تتّه)
 53وبٔىْ األوي 4243
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اٌمطبعبث اٌتشغٍُُت
٠زووي ٔشبؽ اٌشووخ األٍبٍ ٟـ ٟرمل ُ٠اٌؼّبٔبد ٌزؽط١خ اٌمدوٚع إٌّّٛؽدخ ِدٓ اٌجٕدٛن ٚاٌّلٍَدبد اٌّبٌ١دخ ٚػدّبْ اٌّقدبؽو
ـِ ٟغبي إئزّبْ اٌظبكهاد ٚاالٍزضّبه ـ ٟاألٚهاق اٌّبٌ١خ ٚ ،ـّ١ب ِ ٍٟ٠عٍِٛبد عٓ لطبعبد األعّبي اٌوئ١َ١خ:
2120
كافً اٌٍّّىخ

. 49

2121
كافً اٌٍّّىخ

اإل٠واكاد اٌّزؤر١خ ِٓ ػّبْ اٌموٚع

246964856

240124512

اإل٠واكاد اٌّزؤر١خ ِٓ ػّبْ اٌظبكهاد

1974778

2614947

اإل٠واكاد اٌّزؤر١خ ِٓ االٍزضّبه ـ ٟاألٚهاق اٌّبٌ١خ

045714286

047744211

اإل٠واكاد اٌّزؤر١خ ِٓ إكاهح ثواِظ ِقظظبد لوٚع اٌجٕه اٌّووي ٞاألهكٟٔ

5474477

1064657

ِٛعٛكاد ٔشبؽ ػّبْ اٌموٚع ٚاٌظبكهاد ٚإكاهح ثواِظ ِقظظبد لوٚع اٌجٕه اٌّووي ٞاألهكٟٔ

75546714720

71948614550

ِٛعٛكاد ٔشبؽ االٍزضّبه ـ ٟاألٚهاق اٌّبٌ١خ

1846114765

1647544689

اٌمُّت اٌعبدٌت ٌألدواث اٌّبٌُت
رزؤٌؿ األكٚاد اٌّبٌ١خ ِٓ اٌّٛعٛكاد اٌّبٌ١خ ٚاٌّطٍٛثبد اٌّبٌ١خ .رزؼدّٓ اٌّٛعدٛكاد اٌّبٌ١دخ إٌمدل ِٚدب ـد ٟؽىّدٗ ٚاٌدنُِ اٌّلٕ٠دخ
ٚاألٚهاق اٌّبٌ١ددخٚ .رزؼددّٓ اٌّطٍٛثددبد اٌّبٌ١ددخ اٌمددوٚع إٌّّٛؽدخ ِددٓ اٌجٕدده اٌّوودديٚ ٞاٌددنُِ اٌلائٕددخ ٚأِبٔددبد ٚىاهح اٌزقطدد١ؾ
ٚلوٚع اٌّشوٚعبد اٌظؽ١وح إٌبشئخ.
إْ اٌمّ١خ اٌعبكٌخ ٌٍّٛعٛكاد ٚاٌّطٍٛثبد اٌّبٌ١خ ال رقزٍؿ ع٘ٛو٠ب ً عٓ لّ١زٙب اٌلـزو٠خ ؽ١ش أْ ِعظُ األكٚاد اٌّبٌ١دخ إِدب لظد١وح
األعً ثطج١عزٙب أ٠ ٚزُ إعبكح رَع١و٘ب ثبٍزّواه.
رَزقلَ اٌشووخ اٌزور١ت اٌزبٌٌ ٟؽب٠بد رؾل٠ل اٌمّ١خ اٌعبكٌخ ٌألكٚاد اٌّبٌ١خ:
اٌَّز ٜٛاألٚي :األٍعبه اٌَٛل١خ اٌّعٍٕخ ـ ٟاألٍٛاق إٌشطخ ٌٕفٌ األكٚاد اٌّبٌ١خ.
اٌَّز ٜٛاٌضبٔ :ٟأٍبٌ١ت رم١د ُ١رعزّدل عٍدِ ٝدلفالد ردلصو عٍد ٝاٌمّ١دخ اٌعبكٌدخ ّ٠ٚىدٓ ِالؽظزٙدب ثشدىً ِجبشدو أ ٚؼ١دو ِجبشدو ـدٟ
اٌَٛق.
اٌَّز ٜٛاٌضبٌش :أٍبٌ١ت رم ُ١١رعزّل عٍِ ٝلفالد رلصو عٍ ٝاٌمّ١خ اٌعبكٌخ ٌٚىٓ ال ّ٠ىٓ ِالؽظزٙب ـ ٟاٌَٛق.
4243
ِٛعٛكاد ِبٌ١خ ثبٌمّ١خ اٌعبكٌخ ِٓ فالي لبئّخ اٌلفً اٌشبًِ

4242
ِٛعٛكاد ِبٌ١خ ثبٌمّ١خ اٌعبكٌخ ِٓ فالي لبئّخ اٌلفً اٌشبًِ

اٌّغتىي
األوي
9064251
اٌّغتىي
األوي
9194421

اٌّغتىي
اٌخبٍٔ

اٌّغتىي
اٌخبٌج

0454111

0144091

اٌّغتىي
اٌخبٍٔ

اٌّغتىي
اٌخبٌج

0454111

0144091

اٌّزّىع
3,387,665

اٌّزّىع
3,377,835

رعىٌ اٌمّ١خ اٌّجٕ١خ ـ ٟاٌَّز ٜٛاٌضبٌش وٍفخ شواء ٘نٖ اٌّٛعٛكاد ٌٚد ٌ١لّ١زٙدب اٌعبكٌدخ ثَدجت عدلَ ٚعدٛك ٍدٛق ٔشدؾ ٌٙدب٘ ،دنا
ٚرو ٜإكاهح اٌشووخ أْ وٍفخ اٌشواء ٘ ٟأَٔت ؽو٠مخ ٌم١بً اٌمّ١خ اٌعبكٌخ ٌٙنٖ اٌّٛعٛكاد ٚأٔٗ ال ٛ٠عل رلٔ ٟـ ٟلّ١زٙب.

اٌششوت األسدُٔت ٌضّبْ اٌمشوع اٌّغبهّت اٌعبِت اٌّضذودة
إَضبصبث صىي اٌمىائُ اٌّبٌُت (تتّه)
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 . 52إداسة اٌّخبطش اٌّبٌُت
رزعوع اٌشووخ ٔز١غخ إٍزقلاِٙب ٌألكٚاد اٌّبٌ١خ ٌٍّقبؽو اٌزبٌ١خ:
ِخبطش االئتّبْ
ِقبؽو االئزّبْ ٘ ٟاٌّقبؽو اٌز ٟلل رٕغُ عٓ علَ للهح أ ٚعغي اٌطوؾ ا٢فو ٌدألكاح اٌّبٌ١دخ عدٓ اٌٛـدبء ثبٌزياِبردٗ رغدبٖ اٌشدووخ
ِّب لل ٠لك ٞإٌ ٝؽلٚس فَبئو .رزّضً ِقبؽو ائزّبْ اٌشووخ ثشىً أٍبٍ ٟـ ٟاٌٛكائع ٌل ٜاٌجٕٛن ،ؽ١ش رعّدً اٌشدووخ عٍد ٝاٌؾدل
ِٓ اٌّقبؽو االئزّبٔ١خ عٓ ؽو٠ك اٌزعبًِ ِع اٌجٕٛن اٌز ٟرزّزع ثَّعخ ع١لح ٚٚػع ؽلٚك ائزّبٔ١خ ٌعّالئٙب ِدع ِوالجدخ اٌدل ْٛ٠ؼ١دو
اٌَّلكح٠ .زّضً اٌؾل األلظٌٍّ ٝقبؽو االئزّبٔ١خ ـ ٟاٌمّ١خ اٌّلهعخ ٌٍّٛعٛكاد اٌّبٌ١خ ـ ٟاٌمٛائُ اٌّبٌ١خ.
ِخبطش اٌغُىٌت
رزّضً ِقبؽو اٌٌَٛ١خ ـ ٟعلَ للهح اٌشووخ عٍ ٝرٛـ١و اٌزّ ً٠ٛاٌالىَ ٌزؤك٠خ اٌزياِبرٙب ـ ٟرٛاه٠ـ اٍزؾمبلٙب ٌٚزغٕت ٘دنٖ اٌّقدبؽو
رم َٛاٌشووخ ثزٕ٠ٛع ِظبكه اٌزّٚ ً٠ٛإكاهح اٌّٛعٛكاد ٚاٌّطٍٛثبد ِٛٚائّخ آعبٌٙب ٚاالؽزفبظ ثوط١ل وبؾ ِٓ إٌمل ِٚب ـ ٟؽىّدٗ
ٚاألٚهاق اٌّبٌ١خ اٌمبثٍخ ٌٍزلاٚي.
ٍ٠ٚقددض اٌغددلٚي أكٔددبٖ رٛى٠ددع اٌّطٍٛثددبد (ؼ١ددو اٌّقظددِٛخ) عٍدد ٝأٍددبً اٌفزددوح اٌّزجم١ددخ ٌالٍددزؾمبق اٌزعبلددل ٞوّددب ثزددبه٠ـ اٌمددٛائُ
اٌّبٌ١خ:
4243
ِقظظبد ػّبْ اٌموٚع
لوع اٌجٕه اٌّووي ٞاألهكٔ – ٟثؤبِظ ػّبْ اٌزّ ً٠ٛاٌظٕبعٟ
لوع اٌجٕه اٌّووي ٞاألهكٔ – ٟثؤبِظ ػّبْ اٌظبكهاد
لوع اٌجٕه اٌّووي ٞاألهكٔ – ٟثؤبِظ كعُ اٌىفبالد اٌجٕى١خ ٌٍّزعبلل ٓ٠ـ ٟاٌقبهط
لوع اٌجٕه اٌّووي ٞاألهكٔ – ٟثؤبِظ ػّبْ اٌموٚع اإلٍىبٔ١خ – ٍىٓ َِ١و
لوع اٌجٕه اٌّووي ٞاألهكٔ – ٟثؤبِظ ػّبْ اٌموٚع ٌّٛاعٙخ أىِخ وٛهٔٚب
أِبٔبد ٚىاهح اٌزقط١ؾ
لوٚع اٌّشوٚعبد اٌظؽ١وح إٌبشئخ
مُِ ٚأهطلح كائٕخ أفوٜ
ِقظض ػو٠جخ اٌلفً اٌَّزؾمخ
4242
ِقظظبد ػّبْ اٌموٚع
لوع اٌجٕه اٌّووي ٞاألهكٔ – ٟثؤبِظ ػّبْ اٌزّ ً٠ٛاٌظٕبعٟ
لوع اٌجٕه اٌّووي ٞاألهكٔ – ٟثؤبِظ ػّبْ اٌظبكهاد
لوع اٌجٕه اٌّووي ٞاألهكٔ – ٟثؤبِظ كعُ اٌىفبالد اٌجٕى١خ ٌٍّزعبلل ٓ٠ـ ٟاٌقبهط
لوع اٌجٕه اٌّووي ٞاألهكٔ – ٟثؤبِظ ػّبْ اٌموٚع اإلٍىبٔ١خ – ٍىٓ َِ١و
لوع اٌجٕه اٌّووي ٞاألهكٔ – ٟثؤبِظ ػّبْ اٌموٚع ٌّٛاعٙخ أىِخ وٛهٔٚب
أِبٔبد ٚىاهح اٌزقط١ؾ
لوٚع اٌّشوٚعبد اٌظؽ١وح إٌبشئخ
مُِ ٚأهطلح كائٕخ أفوٜ
ِقظض ػو٠جخ اٌلفً اٌَّزؾمخ

ألً ِٓ عٕت
041114615
042484511
9574051
940564065
4014010
34,884,743
ألً ِٓ عٕت
241114596
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
042484511
9574051
842214946
264425
34,679,838

أوخش ِٓ عٕت

اٌّزّىع

7147694760
540614695
9949994277
01141114111
01141114111
11141114111
6845204058
868,672,793

86,882,588
7,382,897
99,999,488
322,222,222
322,222,222
522,222,222
3,467,722
89,687,527
9,378,387
632,323
882,445,634

أوخش ِٓ عٕت

اٌّزّىع

4449284145
540614695
9949994277
01141114111
01141114111
11141114111
ـ
8147074518
ـ
ـ
852,727,747

68,983,863
7,382,897
99,999,488
322,222,222
322,222,222
522,222,222
3,467,722
73,886,877
7,445,968
48,647
865,497,364

ِخبطش ععش اٌفبئذة
إْ ِقبؽو أٍعبه اٌفبئلح ٘ ٟاٌّقبؽو اٌز ٟرٕزظ عٓ اٌزمٍجبد ـ ٟاٌمّ١خ اٌعبكٌخ أ ٚاٌزلـمبد إٌمل٠دخ اٌَّدزمجٍ١خ ٌدألكٚاد اٌّبٌ١دخ ثَدجت
اٌزؽ١واد ـ ٟأٍعبه اٌفبئلح.
إْ ٍعو اٌفبئلح عٍ ٝاٌٛكائع اٌجٕى١خ ٚإٌَلاد ٘ %2( ِٓ ٛإًٌ٠ٍٕٛ )%64199 ٝب (ٍ %64199 - %2 ِٓ : 2121دٕ٠ٛب ً) ،رمدَٛ
اٌشددووخ ثزقف١ددؿ رعوػددٙب ٌّقددبؽو أٍددعبه اٌفبئددلح ِددٓ فددالي ِوالجددخ اٌزؽ١ددواد ٌّعددلالد أٍددعبه اٌفبئددلح ـدد ٟاٌَددٛق ِٛٚاىٔددخ آعددبي
إٍزؾمبق اٌّٛعٛكاد ِع اٌّطٍٛثبد ِٚوالجخ ـغٛاد اٌعبئل ثشىً كٚهٚ ،ٞعٍ ٝـوع ى٠بكح ٔ /مض ٍعو اٌفبئلح ثّعلي  %145ـذْ
مٌه ٍ١لك ٞاٌ ٝى٠بكح ٔ /مض أهثبػ اٌشووخ ثّجٍػ ( )0854889كٕ٠به ٌٍَٕخ إٌّز١ٙخ ـد 0764900( 2120/02/10 ٟكٕ٠دبه ٌٍَدٕخ
إٌّز١ٙخ ـ.)2121/02/10 ٟ

اٌششوت األسدُٔت ٌضّبْ اٌمشوع اٌّغبهّت اٌعبِت اٌّضذودة
إَضبصبث صىي اٌمىائُ اٌّبٌُت (تتّه)
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ِخبطش ضّبْ اٌمشوع وضّبْ اٌظبدساث
رم َٛاٌشووخ ثؼّبْ عّ١ع اٌموٚع اإلٔزبع١خ ألطؾبة اٌّشبه٠ع اٌظؽ١وح ٚاٌّزٍٛطخ ثَٕجخ  %71عٍ ٝأْ ال ٠ي٠دل ِجٍدػ اٌمدوع
عٓ ( )2514111كٕ٠به ؽَت ٔٛم اٌموع ِٚب ىاك عٓ مٌه ػّبْ عيئٚ ،ٟػّبْ عّ١ع اٌموٚع اإلٍىبٔ١خ ٌن ٞٚاٌلفً اٌّزلٟٔ
ٚاٌّزٍٛؾ ثَٕجخ  %75عٍ ٝأْ ال رزغبٚى لّ١خ اٌمدوع إٌّّدٛػ ( )754111كٕ٠دبه ِٚدب ىاك عدٓ مٌده ػدّبْ عيئدٚ ،ٟػدّبْ ِدب
َٔجزٗ  ِٓ %71اٌموٚع إٌّّٛؽخ ٌؽب٠بد اٌزّ ً٠ٛاٌظٕبعٚ ٟاٌزدؤع١و اٌزّد ٍٟ٠ٛاٌزد ٟال رزغدبٚى لّ١زٙدب (١ٍِ )0د ْٛكٕ٠دبه ِٚدب ىاك
عٓ مٌه ػّبْ عيئ.ٟ
أِب ثبٌَٕجخ ٌؼدّبْ اٌظدبكهاد ٌّوؽٍدخ ِدب ثعدل اٌشدؾٓ ،ـدذْ اٌشدووخ رؼدّٓ ِ %91دٓ لّ١دخ اٌقَدبهح إٌبرغدخ عدٓ ؽدلٚس أِ ٞدٓ
اٌّقبؽو اٌزغبه٠خ ٚا ٌَ١بٍ١خ اٌّشٌّٛخ ثعمل اٌؼّبْ٘ .نا ٚرم َٛاٌشووخ ثزؽط١خ اٌؼّبْ عٓ ؽو٠ك ارفبل١دبد إعدبكح اٌزدؤِ ٓ١اٌّٛلعدخ
ِع علك ِٓ شووبد إعبكح اٌزؤِ ٓ١اإللٍ١ّ١خ ٚاٌعبٌّ١خ.

ِخبطش أععبس اٌعّالث األرٕبُت
رزّضً ِقبؽو اٌعّالد ـ ٟاٌقطو ِٓ رنثنة لّ١خ األكٚاد اٌّبٌ١خ ثَجت رمٍجبد أٍعبه اٌعّالد األعٕج١خ .ؽ١ش إْ ِعظُ رعبِالد
اٌشووخ ٘ ٟثبٌلٕ٠به األهكٔٚ ٟاٌلٚاله األِو٠ىٚ ٟؽ١ش أْ ٍعو طوؾ اٌلٕ٠به ِوثٛؽ ثَعو صبثذ ِع اٌلٚاله األِو٠ى ،ٟـذْ
األهطلح ـ ٟاٌلٚاله األِو٠ى ٟال رّضً ِقبؽو ٘بِخ ٌزمٍجبد اٌعّالد األعٕج١خ ٚإْ ؽَبٍ١خ أهثبػ اٌشووخ ٚؽمٛق اٌٍّى١خ ٌٍزؽ١و
ـ ٟأٍعبه طوؾ اٌعّالد األعٕج١خ ٠عزجوؼ١و ع٘ٛو.ٞ
ِخبطش أععبس األعهُ
رٕزظ ِقبؽو أٍعبه األٍ ُٙعٓ اٌزؽ١و ـ ٟاٌمّ١خ اٌعبكٌخ ٌالٍزضّبهاد ـ ٟاألٍ .ُٙرعًّ اٌشووخ عٍ ٝإكاهح ٘نٖ اٌّقبؽو عٓ ؽو٠ك
رٕ٠ٛع االٍزضّبهاد ـ ٟعلح ِٕبؽك عؽواـ١خ ٚلطبعبد الزظبك٠خٚ .ثبـزواع رؽ١و أٍعبه األٍ ُٙاٌّلهعخ ثّعلي  % 01ـذْ مٌه
ٍٛؾ ٠لك ٞإٌ ٝرقف١غ  /ى٠بكح إعّبٌ ٟاٌلفً اٌشبًِ ٌٍشووخ ثمّ١خ ( )864805كٕ٠به ٌعبَ ِ 2120مبثً ( )864068كٕ٠به ٌعبَ
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 . 53إداسة سأط اٌّبي
 ٠مِ َٛغٌٍ إكاهح اٌشووخ ثذكاهح ٘١ىً هأً اٌّبي ثٙلؾ اٌؾفبظ عٍ ٝؽمٛق َِبّ٘ ٟاٌشووخ ٚػّبْ إٍزّواه٠خ اٌشووخ ٚاٌٛـبء
ثذٌزياِبرٙب رغبٖ اٌؽ١و ٚمٌه ِٓ فالي اٍزضّبه ِٛعٛكاد اٌشووخ ثشىً ٛ٠ـو عبئل ِمجٛي ٌَّبّ٘ ٟاٌشووخ.
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