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شــركة مســاهمة عامة محدودة أسســت بمقتضى قانون الشركات األردني، وسجلت في سجل الشركات 
المســاهمة العامة تحت رقم 242 بتاريخ 1994/3/26 وباشــرت أعمالها بتاريخ 1994/5/7. ويبلغ رأســمال 

الشــركة 29,080,310 مليون دينار كما في نهاية العام 2020.

رؤيتنا
تحقيــق الريــادة في ضمان االئتمان وتطوير األعمال.

رسالتنا
تعزيز فرص تأســيس وتطوير المشــاريع الصغيرة والمتوســطة من خالل تقديم الضمان الالزم لتمويل هذه 

المشــاريع وتقديم الضمان الئتمان الصادرات والمبيعات المحلية ضمن محددات االســتدامة المالية.

القيم الجوهرية
االلتزام المهني 

النزاهة
التمكين 
الشفافية

العمل بروح الفريق
االجتماعية  المسؤولية 

الثقة

الشركة األردنية لضمان القروض
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الســادة مساهمي الشــركة األردنية لضمان القروض المساهمة العامة المحدودة

 بــكل المقاييــس، تظافــرت فيــه جميــع الجهــود الوطنيــة لمواجهــة تبعــات جائحــة 
ً
 اســتثنائيا

ً
كان العــام 2020 عامــا

كورونــا علــى القطاعــات االقتصاديــة المختلفــة.  ويســتعرض هــذا التقريــر أهــم مــا قدمتــه الشــركة االردنيــة لضمــان 
ــك المركــزي وبالتعــاون مــع الشــركاء الرئيســيين  ــى اتخــاذه مــن اجــراءات بمســاندة مــن البن ــت عل القــروض وعمل
ــم  ــرض اه ــب ع ــى جان ــام 2020. ال ــالل الع ــة خ ــار الجائح ــواء اث ــى احت ــئة عل ــرة والناش ــركات الصغي ــرص الش ــز ف لتعزي
انجــازات الشــركة خــالل العــام كمــا توضحهــا نتائــج اعمــال برامــج الشــركة وقوائمهــا الماليــة كمــا فــي 31 كانــون 

األول 2020 واإليضاحــات الملحقــة بهــا.

لقــد أثــرت جائحــة كورونــا بشــكل كبيــر علــى هيــكل اعمــال الشــركة وبرامجهــا ونتائــج اعمالهــا خــالل العــام 2020. 
وانحرفــت نتائــج االعمــال المســجلة عــن تلــك المتوقعــة فــي بدايــة العــام. وكان التغيــر االهــم فــي اعمــال الشــركة 
تقديــم الضمــان لكافــة التمويــالت الممنوحــة ضمــن برنامــج اعــادة التمويــل المقــدم مــن البنــك المركــزي االردنــي 
مــن خــالل البنــوك العاملــة فــي المملكــة بمبلــغ 500 مليــون دينــار. وتراجــع العمــل فــي برنامــج القــروض االنتاجيــة 
ــل  ــي للتموي ــج الوطن ــى البرنام ــه ال ــر من ــزء كبي ــول ج ــوق وتح ــي الس ــب ف ــؤ الطل ــل تباط ــام 2020 بفع ــالل الع خ
ــي  ــل الصناع ــي التموي ــي برنامج ــو ف ــق النم ــركة تحقي ــت الش ــا.  وواصل ــة كورون ــة ازم ــروض لمواجه ــان الق وضم
ــا. وجــاء أداء برنامــج ضمــان  ــة الســلبية لجائحــة كورون ــار االقتصادي والخدمــات وبرنامــج القــروض الناشــئة رغــم االث
ــة التــي افترضــت اســتمرار التراجــع فــي المحفظــة  القــروض االســكانية ضمــن المســتويات المتوقعــة فــي الموازن
ــة،  ــارة الخارجي ــى التج ــة عل ــا الجائح ــي فرضته ــرة الت ــة الكبي ــات االقتصادي ــم التحدي ــج.  ورغ ــذا البرنام ــة له المضمون
تمكنــت الشــركة خــالل العــام 2020 مــن زيــادة مســتوى العمــل بنمــو قــدره 5,8% فــي قيمــة الشــحنات المضمونــة 
 تجــاوز 22% بفعــل اعــادة النظــر بمعــدل 

ً
 نســبيا

ً
 مرتفعــا

ً
وســجلت العمــوالت المســتوفاة مــن البرنامــج نمــوا

العمــوالت الخاصــة فــي البرنامــج وارتفــاع نســبة احتفــاظ الشــركة بالمخاطــر.

حضرات المساهمين ،،،

 فــي اجمالــي ايراداتهــا خــالل العــام 2020 بنســبة 9,4% مقارنــة مــع عــام 2019، حيــث وصلــت 
ً
حققــت الشــركة نمــوا

هــذه االيــرادات الــى مــا قيمتــه 4,487 الــف دينــار مقارنــة مــع اجمالــي ايــرادات بلغــت 4,100 الــف دينــار تحققــت خــالل 
عــام 2019. كمــا ارتفعــت االيــرادات التشــغيلية مــن 1,874 الــف دينــار خــالل عــام 2019 الــى 2,366 الــف دينــار خــالل 

 مــا نســبته 146% مــن المصاريــف االداريــة والعموميــة للشــركة. 
ً

عــام 2020 مشــكلة

ــر الجائحــة بشــكل اوضــح علــى التعويضــات المدفوعــة للبرامــج المختلفــة، حيــث ارتفعــت التعويضــات  وقــد جــاء اث
ــة  ــار خــالل عــام 2020 بالمقارن المدفوعــة بفعــل الجائحــة بشــكل اســتثنائي خــالل عــام 2020 لتبلــغ 3,187 الــف دين
مــع 1,898 الــف دينــار تــم دفعهــا خــالل عــام 2019. وتركــزت التعويضــات المدفوعــة فــي التعويضــات المدفوعــة 

للبرنامــج االنتاجــي الــذي اســتحوذ علــى 63% مــن اجمالــي التعويضــات المدفوعــة خــالل عــام 2020.

 صافيــة بعــد الضريبــة قدرهــا 645 الــف دينــار خــالل 
ً
وتمكنــت الشــركة وفــق البيانــات النهائيــة مــن تحقيــق ارباحــا

عــام 2020 مقارنــة مــع 1,043 الــف دينــار مســجلة خــالل عــام 2019. وجــاء التراجــع بفعــل تحــوط الشــركة فــي بنــاء 
ــتواها  ــس مس ــى نف ــت عل ــة حافظ ــة والعمومي ــف االداري ــأن المصاري  ب

ً
ــا ــي، علم ــكل رئيس ــان بش ــات الضم مخصص

 خــالل عــام 2019. وقــد بلغــت أربــاح الشــركة قبــل الضريبــة لعــام 2020 مــا مقــداره 796 الــف دينــار بالمقارنــة 
ً
نســبيا

مــع 1,273 الــف دينــار خــالل عــام  2019. 

كلمة رئيس مجلس االدارة 
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أمــا مجمــوع حقــوق المســاهمين فقــد ارتفــع مــن 36,580 الــف دينــار فــي نهايــة عــام 2019 الــى 37,223 الــف 
ــة عــام 2020 مــا مقــداره 781  ــن بلغــت موجــودات الشــركة كمــا فــي نهاي ــة العــام 2020. فــي حي ــار فــي نهاي دين
مليــون دينــار بالمقارنــة مــع 454 مليــون دينــار فــي نهايــة عــام 2019. ولمواصلــة تعزيــز قاعــدة رأســمال الشــركة، 

جــاء ضمــن توصيــات مجلــس االدارة للهيئــة العامــة عــدم توزيــع أربــاح عــن نتائــج أعمــال الشــركة لعــام 2020 .

حضرات المساهمين ،،،

ــة ودورهــا التنمــوي رغــم تبعــات جائحــة  ــام بمســؤولياتها الوطني ــت القي ــزاز أن الشــركة واصل ومــن مصــادر االعت
كورونــا الصعبــة. حيــث ســاهمت الشــركة بدورهــا فــي تنفيــذ مبــادرات عــدة اتخذهــا البنــك المركــزي االردنــي 
ــاب  ــن واصح ــاط المقترضي ــل أقس ــزي، وتأجي ــك المرك ــا البن ــي وفره ــل الت ــج التموي ــا برام ــة ومنه ــة االزم لمواجه
ــركات  ــاع الش ــاندة قط ــي مس ــتمرار ف ــن االس ــركة م ــن الش ــا مك ــزي مم ــك المرك ــا البن ــمح به ــذي س ــاريع ال المش
الصغيــرة والمتوســطة ذات االولويــة االقتصاديــة العاليــة لمســاهمتها الكبيــرة فــي النمــو االقتصــادي والتوظيــف. 

 اتوجــه بالشــكر الجزيــل للســادة المســاهمين االفاضــل علــى دورهــم المحــوري فــي تطويــر سياســات الشــركة 
ً
ختامــا

ــكر  ــر الش ــدم بواف ــا اتق ــركة. كم ــل للش ــم المتواص ــس االدارة، ودعمه ــي مجل ــم ف ــالل ممثليه ــن خ ــا م وبرامجه
وجزيــل االمتنــان لشــركائنا الكــرام فــي الجهــاز المصرفــي والشــركات الصغيــرة والمتوســطة العاملــة فــي المملكــة 
 لكافــة موظفينــا علــى 

ً
والمصدريــن الوطنييــن علــى ثقتهــم الدائمــة فــي الشــركة. والشــكر موصــول ايضــا

ــم  ــا الدائ ــع حرصن ــن للجمي ــة وتفانيهــم فــي خدمــة مؤسســتهم رغــم كل الظــروف، مؤكدي جهودهــم المتواصل
علــى االســتمرار فــي تحقيــق افضــل النتائــج واالنجــازات وتحقيــق غايــات الشــركة التأسيســية علــى اتــم وجــه فــي ظــل 

ــا الهاشــمية الحكيمــة . قيادتن

والســالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،،

رئيس مجلس االدارة
د. ماهر "الشيخ حسن"
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ملخص االداء المالي والتشغيلي للشركة لعام  2020

نتائج ضمان القروض : 
اجمالي القروض المضمونة المنفذة لعامي 2020 - 2019

نوع القرض
20202019

القيمة المضمونةعددالقيمة المضمونةعدد

3129,464,80099228,281,002القروض االنتاجية

21818,200,41621818,821,687قروض التمويل الصناعي

19773,02413524,637القروض االسكانية

5117353,704,14800البرنامج الوطني - كورونا

5,666382,142,3881,22347,627,326اجمالي القروض المنفذة

اجمالي القروض المضمونة المنفذة وقيد التنفيذ للعام 2020

نوع القرض
المجموعقيد التنفيذالمنفذ

القيمة المضمونةعددالقيمة المضمونةعددالقيمة المضمونةعدد

3129,464,80019478,6503319,943,450القروض االنتاجية

21818,200,4167852,65022519,053,066قروض التمويل الصناعي

19773,0240019773,024القروض االسكانية

5117353,704,1486778,0905,123354,482,238البرنامج الوطني - كورونا

5,666382,142,388322,109,3905,698384,251,778االجمالي 

محفظة القروض المضمونة القائمة لعامي 2020- 2019

المحفظة 
20202019

قيمة مضمونةعددقيمة مضمونةعدد

2,09437,204,954270249,027,381القروض االنتاجية

65543,874,68455638,087,180قروض التمويل الصناعي

93815,504,396104116,880,282 القروض االسكانية

5,070327,586,01500البرنامج الوطني - كورونا

8,757424,170,0494,299103,994,843اجمالي المحفظة

السقوف الممنوحة للبنوك والمستغل منها لعامي 2020 - 2019  

السقوف
20202019

المستغلالسقفالمستغلالسقف

44,510,13437,204,95450,440,13449,027,381برنامج القروض االنتاجية

24,565,50515,504,39626,335,90616,880,282برنامج القروض االسكانية 

10,000,00011,800,5888,100,0009,139,231برنامج القروض الناشئة 

600,000459,6100350,298*برنامج الطاقة المتجددة

79,675,63964,969,54884,876,04075,397,192اجمالي السقوف 

 على المستغل .
ً
 مع الصندوق بناءا

ً
*مالحظة : تم تحديد سقف لبرنامج الطاقة المتجددة مع السادة صندوق الطاقة بقيمة 600 الف دينار بتاريخ 2020/1/20 حيث كان يتم التعامل سابقا

اجمالي القروض المضمونة المنفذة لعامي 
  2019 - 2020
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الشحنات المنفذة المضمونة خالل العام 2020- 2019

الشحنات
20202019

القيمة المضمونةعددقيمة مضمونةعدد

1800113,649,0581515107,431,481الشحنات التصديرية 

28011,765,63612801,052,556شحنات المبيعات المحلية  

4601115,414,6942795108,484,037اجمالي الشحنات المنفذة 

محفظة الشحنات المضمونة القائمة خالل العام 2020- 2019

المحفظة 
20202019

القيمة المضمونةعددقيمة مضمونةعدد

56735,350,75550135,360,400الشحنات التصديرية 

18601,244,122638379,490شحنات المبيعات المحلية  

242736,594,877113935,739,890اجمالي الشحنات المضمونة  القائمة  

نتائج المطالبات والتعويضات والجدوالت واالستردادات لالعوام 2020 - 2019  

20202019المطالبات 

2,583,5532,513,919برامج ضمان القروض 

926,108442,909برامج التمويل الصناعي  

برامج ائتمان الصادرات 

والمبيعات المحلية 
11,529236,818

3,521,1903,193,646االجمالي 

20202019الجدوالت 

25,870,58619,421,342برامج ضمان القروض 

15,249,9517,137,977برامج التمويل الصناعي  

برامج ائتمان الصادرات 

والمبيعات المحلية 
00

41,120,53726,559,319االجمالي 

20202019التعويضات 

2,236,8881,304,619برامج ضمان القروض 

867,030484,026برامج التمويل الصناعي  

برامج ائتمان الصادرات 

والمبيعات المحلية 
48,083114,330

3,152,0011,902,975االجمالي 

20202019االستردادات 

286,123407,070برامج ضمان القروض

194,578164,945برامج التمويل الصناعي

برامج ائتمان الصادرات 

والمبيعات المحلية
00

480,701572,015االجمالي 
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ملخص االداء المالي   

20202019االيرادات والمصاريف

التشغيلية  2,366,4491,874,427االيرادات 

االستثمارية  1,774,2032,093,614االيرادات 

346,590132,425االيرادات االخرى 

4,487,2424,100,466اجمالي االيرادات 

1,624,3051,649,834يطرح : المصاريف االدارية والعمومية 

2,862,9372,450,632اجمالي االرباح )الخسائر(

2,067,4291,177,425يطرح مخصصات ورسوم اخرى 

150,489230,104يطرح مصروف ضريبة الدخل 

645,0191,043,103ربح )خسارة( السنة
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تفاصيل تقرير مجلس االدارة 

 انشطة الشركة الرئيسية واماكنها الجغرافية وعدد موظفيها وحجم االستثمار الرأسمالي للشركة1.

الشركات التابعة للشركة2.

اعضاء مجلس االدارة واسماء ورتب اشخاص االدارة العليا3.

اسماء كبار مالكي االسهم المصدرة من الشركة وعدد االسهم المملوكة لكل منهم4.

الوضع التنافسي للشركة5.

.6
ً
 وخارجيا

ً
درجة االعتماد على موردين محددين او عمالء رئيسيين محليا

الحماية واالمتيازات التي تتمتع بها الشركة7.

.8
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

.9
 الهيكل التنظيمي للشركة وعدد الموظفين وفئات مؤهالتهم وبرامج التأهيل والتدريب لموظفي 

الشركة كما في نهاية عام 2020

المخاطر التي تتعرض لها الشركة10.

االنجازات التي حققتها الشركة خالل عام 112020.

االثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة وال تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي 12.

االرباح والخسائر واالرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين وسعر سهم الشركة 13.

تحليل المركز المالي للشركة ونتائج اعمالها14.

التطورات والخطط المستقبلية الهامة للشركة 15.

اتعاب مدقق الحسابات المستقل 16.

.17
بيان بعدد االوراق المالية المصدرة من قبل الشركة والشركات المسيطر عليها من قبل اعضاء مجلس 

االدارة واشخاص االدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية واقاربهم 

مزايا ومكافآت اعضاء مجلس االدارة واشخاص االدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية 18.

التبرعات والمنح 19.

العقود والمشاريع واالرتباطات مع الشركات التابعة او الشقيقة او الحليفة 20.

مساهمة الشركة في حماية البيئة وخدمة المجتمع المحلي 21.
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1. انشطة الشركة الرئيسية واماكنها الجغرافية وعدد موظفيها وحجم استثمارها الرأسمالي 

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 : 

البرنامج
الحد األعلى للقرض

)دينار(

الحد االعلى

 لفترة السداد )شهر(
نسبة الضمان

برامج ضمان مخاطر القروض االنتاجية

70%250.00072ضمان تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

70%15.00036ضمان تمويل المشاريع متناهية الصغر – الميكروية 

70%1.000.00096ضمان قروض التمويل الصناعي – إجادة

70%1.000.00096ضمان قروض التأجير التمويلي – إجادة 

70%1.000.00096برنامج كفالة – التمويل االسالمي ) صناعة وخدمات (

70%250.00072برنامج كفالة – التمويل االسالمي )تجاري(

الريادية  80%75.00096ضمان تمويل المشروعات 

الناشئة 85%250.00060ضمان تمويل المشروعات الصغيرة 

70%36-50060 – 350.000ضمان تمويل الطاقة المتجددة 

البرنامج الوطني للتمويل وضمان القروض لمواجهة ازمة 
85%1,000,00042كورونا 

برامج ضمان مخاطر القروض االسكانية

ضمان تمويل القروض االسكانية الصحاب الدخل المحدود 

والمتوسط  
75.000300%75

70%50.000120ضمان تمويل شراء االراضي السكينة  

*مالحظة: يعتمد مبدأ الضمان الجزئي في حال تجاوز مبلغ القرض الحد االعلى المسموح به 

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 

: التاليين  البرنامجيين  المحلية، وفق 

البرنامج
الحد االعلى للشحنة 

)دوالر(

الحد االعلى لفترة 

السداد )شهر(
نسبة الضمان

برامج ضمان ائتمان الصادرات

90%11.000.0006ضمان ائتمان الصادرات  

التجارة المحلية   ائتمان  80%4.000.0004ضمان 
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ب - اماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين
االمير شاكر  الشميساني شارع   – االردنية عمان  العاصمة  القروض في  لضمان  االردنية  الشركة  تقع مكاتب 
 
ً
بن زيد مبنى رقم )24( واليوجد للشركة أية فروع داخل المملكة أو خارجها. ويبلغ عدد موظفيها )53( موظفا

كما في نهاية عام 2020.

ج- حجم االستثمار الرأسمالي للشركة 
بلغ حجم االستثمار الرأسمالي للشركة في عام 2020 ماقيمته 3.032.532 دينار مقارنة مع 3.093.884 دينار 

لعام 2019.

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

3. نبذة تعريفية عن اعضاء مجلس االدارة واسماء ورتب اشخاص االدارة العليا في الشركة 

أ .اسماء اعضاء مجلس االدارة ونبذة تعريفية عنهم 

السيد كمال غريب البكري 

نائب رئيس مجلس االدارة

ممثل بنك القاهرة عمان

عطوفة الدكتور ماهر خليل " الشيخ حسن"

رئيس مجلس االدارة

ممثل  البنك المركزي االردني

الدكتور خلدون عبد الله محمود الوشاح

عضو مجلس االدارة

ممثل البنك المركزي االردني

 السيد وليد محي الدين السمهوري 

عضو مجلس االدارة

العربي البنك  ممثل 

معالي ناديا حلمي حافظ السعيد 

عضو مجلس االدارة

ممثل بنك االتحاد

السيد خطاب " محمد خالد" البنا 

عضو مجلس ادارة

ممثل غرفة تجارة عمان 

 عضو مستقل

االنسة رنا ريمون الصوالحة

عضو مجلس ادارة

ممثل بنك االسكان 

 السيد توفيق عبدالقادر المكحل 

عضو مجلس االدارة

ممثل البنك االردني الكويتي

عطوفة الدكتور اسماعيل سعيد زغلول 

عضو مجلس ادارة

عضو مستقل

الدكتور عدنان حسن عيسى الهندي 

عضو مجلس ادارة 

عضو مستقل 

معالي الدكتور ابراهيم حسن مصطفى 

سيف 

عضو مجلس ادارة

عضو مستقل 

*عطوفة الدكتور محمد لطفي الجعفري : المدير العام 

*السيد عيسى اسماعيل مرشد الطرايرة : امين سر مجلس االدارة 
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عطوفة الدكتور ماهر خليل "الشيخ حسن" - رئيس مجلس اإلدارة
نائب محافظ البنك المركزي األردني  

سنة الميالد: 1970

دكتوراة في اإلقتصاد وماجستير في اإلحصاء / جامعة والية واشنطن / الواليات المتحدة 2001	 
ماجستير في االقتصاد / الجامعه 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 / خبير إقتصادي أول، ادارة الشرق األوسط وآسيا الصغرى / صندوق النقد الدولي 2005- 	 

 2009
خبير رقابة وبنوك، مدير مكتب المحافظ ، مساعد المدير التنفيذي لدائرة الرقابة على الجهاز المصرفي / 	 

البنك المركزي األردني 2003 - 2005
محلل مالي، 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	 
المساعدات 	  وبعثات  المالي  القطاع  لتقييم  بعثات  وترأس  الرابعة  المادة  مشاورات  بعثات  في  شارك 

الفنية للدول األعضاء في صندوق النقد الدولي
الصرف، 	  أسعار  واختيار  تقييم  التضخم،  النقدية،  السياسة  في  البحثية  واألوراق  الكتب  من  العديد  له 

فقاعات أسعار األصول المالية، البنوك اإلسالمية، وأساليب التقدير بالمحاكاة.

سعادة السيد كمال البكري نائب رئيس مجلس اإلدارة    
ممثل بنك القاهرة عمان  

سنة الميالد: 1969

بكالوريوس قانون من الجامعة االردنية عام 1991	 
استاذ محامي منذ العام 1993	 
ماجستير ادارة بنوك من جامعة سالفورد – مانشستر المملكة المتحدة 2017	 
مدير عام بنك القاهرة عمان منذ 2008	 
رئيس مجلس ادارة شركة النقليات السياحية األردنية )جت( م.ع.م	 
عضو مجلس ادارة جمعية البنوك في االردن	 
عضو مجلس ادارة شركة التأمين األردنية م.ع.م	 
عضو مجلس ادارة شركة زارا لالستثمار القابضة م.ع.م	 
عضو مجلس ادارة شركة المحفظة العقارية م.ع.م	 
رئيس هيئة المديرين في شركة تملك للتأجير التمويلي ذ.م.م	 
عضو مجلس ادارة في مجلس المدفوعات الوطني 	 
 	Network international / Jordan نائب رئيس هيئة المديرين في شركة
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معالي السيدة نادية حلمي حافظ السعيد - عضو مجلس إدارة    
الرئيـس التنفيذي / بنك االتحاد  

سنة الميالد: 1965 

ماجستير ادارة االعمال في مجال التمويل ونظم المعلومات االدارية من الجامعة االمريكية في القاهرة 	 
عام 1992.

بكالوريوس في االقتصاد وادارة االعمال من الجامعة االردنية.	 
 	.

ً
الرئيس التنفيذي بنك االتحاد حاليا

مستشار التطوير االستراتيجي – بنك االتحاد. 	 
للتنمية.	  الميت  البحر  التنفيذي لمؤسسة  الرئيس 
المعلومات.	  وزير االتصاالت وتكنولوجيا 
مستشار اقتصادي لوزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.	 
خبرة 10 سنوات في بنك االتحاد في عدة مناصب آخرها : مدير دائرة الخدمات المصرفية للشركات.	 
المعلومات. 	  لتكنولوجيا  االردنية  المجموعة 
مجموعة نجار – القاهرة.	 
نائب رئيس هيئة المديرين لشركة االتحاد للوساطة المالية.	 
نائب رئيس هيئة المديرين لشركة االتحاد للتأجير التمويلي.	 
عضو مجلس  ادارة الشركة االردنية النظمة الدفع.	 
 	.)Jordan Endeavor(  عضو مجلس إدارة شركة المبادرة لدعم الرواد
 	. )Forum Strategy Jordan( عضو في المنتدى األردني لالستراتيجيات

سعادة السيد وليد محي الدين السمهوري  - عضو مجلس ادارة     
مدير منطقة االردن / البنك العربي ش م ع

سنة الميالد: 1962 

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.	 
 	.)Global( مدير دائرة تنفيذ ورقابة االئتمان / البنك العربي
مدير دائرة الدعم واألبحاث/ قطاع الشركات والمؤسسات المالية. 	 
مسؤول ائتمان إقراض الدول والحكومات والشركات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية. 	 
والوحدة 	  األردن  فروع  التجارية  والخدمات  المصرفية  والعمليات  االئتمان  مجال  في  متعددة  مسؤوليات 

البحرين. الخارجية –  المصرفية 
رئيس مجلس إدارة البنك العربي السوداني.	 
عضو مجلس إدارة البنك العربي لتونس.	 
عضو مجلس إدارة بنك ُعمان  العربي. 	 
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سعادة الدكتور خلدون عبد الله محمود الوشاح - عضو مجلس ادارة      
مدير تنفيذي دائرة عمليات السوق المفتوحه والدين العام / البنك المركزي االردني

سنة الميالد: 1970 

دكتوراه في المالية من جامعة HULL  / بريطانيا 2009	 
ماجستير متخصص في البحث العلمي في ادارة االعمال من جامعة HULL / بريطانيا 2006	 
ماجستير ادارة أعمال / التمويل / الجامعة االردنية 2000	 
بكالوريوس اقتصاد / الجامعة المستنصرية / العراق 1992	 
مدير تنفيذي / دائرة عمليات السوق المفتوحة والدين العام 2013 ولغاية االن	 
مساعد مدير تنفيذي / دائرة االستثمارات والعمليات الخارجية 2012	 
رئيس قسم القروض والمنح الخارجية / دائرة االستثمارات والعمليات الخارجية 2010	 
رئيس قسم االعتمادات واتفاقيات الدفع/ دائرة االستثمارات والعمليات الخارجية	 
رئيس قسم الحواالت الخارجية / دائرة االستثمارات والعمليات الخارجية	 
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 2010 ولغاية تاريخه 	 
 	

ً
 واقليميا

ً
خبير ومحاضر في مواضيع تمويل التجارة الدولية محليا

عضو في العديد من اللجان داخل وخارج البنك المركزي 	 

سعادة السيد توفيق عبد القادر المكحل - عضو مجلس ادارة       
نائب المدير العام/ المجموعة المصرفية البنك االردني الكويتي 

سنة الميالد: 1951 

بكالوريوس اقتصاد وتجارة / الجامعة االردنية 1969- 1970.	 
نائب المدير العام/ المجموعة المصرفية، البنك األردني الكويتي منذ عام 1991 لغاية تاريخه.	 
مدير تنفيذي / قسم اإلئتمان والتسويق / البنك الكويتي الوطني منذ عام 1971 - 1990.	 
عضو مجلس إدارة الشركة األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاري – نائب الرئيس.	 
عضو مجلس إدارة شركة الشرق العربي للتأمين.	 
عضو مجلس ادارة سابقا شركة حديد االردن – مساهمة عامة.	 
عضو مجلس ادارة سابقا شركة كهرباء المملكة – مساهمة عامة.	 
شارك بدورات متقدمة بالتمويل الدولي والتجاري واالئتمان المتقدم مع Citi Bank باليونان عام 1980 – 1981.	 
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سعادة االنسة رنا ريمون جميل الصوالحة - عضو مجلس ادارة        
مدير تنفيذي – مجموعة المالية / بنك االسكان للتجارة والتمويل 

سنة الميالد: 1971 

حاصلة على شهادة المحاسب القانوني المعتمد االمريكية CPA من جامعة الينوي سنة 1999.	 
بكالوريوس محاسبة / فرعي تخصص ادارة أعمال / الجامعة االردنية 1993.	 
مدير تنفيذي – المجموعة المالية لدى بنك اإلسكان للتجارة و التمويل 2019 – لغاية االن.	 
نائب رئيس - المجموعة المالية – قطاع أعمال األفراد لدى بنك أبو ظبي األول، االمارات العربية المتحدة 	 

.2019/9 – 2019/1
رئيس الشؤون المالية CFO لدى بنك أبو ظبي الوطني/ األردن من شهر   2015/10-  2018/11.	 
المراقب المالي لدى بنك المؤسسة العربية المصرفية من شهر 2012/10   - 2015/10.	 
مساعد مدير مالي لدى بنك المؤسسة العربية المصرفية من شهر  2001/11 - 2012/09.	 
مدير تدقيق داخلي  لدى الشركة العربية األردنية للتأمين من  شهر  2001/01 -2001/11 .	 
مدقق رئيسي لدى ايرنست اند يونغ EY من شهر 1994/01 - 2000/05.	 

معالي الدكتور ابراهيم حسن مصطفى سيف - عضو مجلس إدارة )مستقل(        
سنة الميالد: 1965 

دكتوراه اقتصاد جامعة لندن 2001.	 
ماجستير اقتصاد جامعة لندن  1988.	 
بكالوريوس اقتصاد ومحاسبة جامعة اليرموك 1986.	 
عضو مجلس ادارة بنك صفوة االسالمي.	 
وزير التخطيط والتعاون الدولي 2013 - 2015.	 
وزير الطاقة والثروة المعدنية 2015 - 2017.	 
باحث في مركز كارنيجي للشرق االوسط 2009 – 2013.	 
امين عام المجلس االقتصادي واالجتماعي في االردن 2009 -2012.	 
استاذا لالقتصاد ومديرا لمركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة االردنية  2002 – 2008.	 

سعادة الدكتور عدنان حسن عيسى الهندي - عضو مجلس إدارة ) مستقل (       
سنة الميالد: 1938 

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.	 
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عطوفة الدكتور اسماعيل سعيد زغلول - عضو مجلس إدارة )مستقل(      
سنة الميالد: 1947 

دكتوراة في التمويل من جامعة عّمان العربية في عام  2003.	 
ماجستير اقتصاد، الجامعة االردنية عام 1984.	 
بكالوريوس اقتصاد واحصاء، الجامعة االردنية عام 1970.	 
مدير عام دائرة الموازنة العامة  2007-2013.	 
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/ جّدة في السعودية.	 
 اقتصاديا في البنك المركزي القطري للسنوات 1985-1992.	 

ً
خبيرا

عضو في العديد من مجالس ادارات المؤسسات األردنية والعربية.	 

سعادة السيد خطاب "محمد خالد" البنا - عضو مجلس إدارة )مستقل( 
عضو مجلس ادارة / امين صندوق مجلس ادارة غرفة تجارة عمان      

سنة الميالد: 1968 

محاسبة.	  بكالوريوس 
عضو مجلس ادارة غرفة تجارة عمان/ أمين صندوق مجلس اإلدارة.	 
عضو مجلس ادارة غرفة تجارة االردن.	 
رئيس مجلس إدارة  شركة السالم لإلعالم المسموع.	 
ا وشركاه.	 

ّ
رئيس مجلس إدارة شركة خطاب محمد البن

ا وشريكته.	 
ّ
رئيس مجلس إدارة  شركة خطاب محمد خالد إبراهيم البن

عقد مجلس ادارة الشركة 7 اجتماعات خالل العام 2020

ب . اسماء ورتب اشخاص االدارة العليا التنفيذية ونبذة تعريفية عنهم 

السيد عبد السالم فيصل عقلة النصير  

نائب المدير العام 

عطوفة الدكتور محمد لطفي محمد الجعفري 

 المدير العام 

السيد امل محمود جرادات 

مدير دائرة ضمان ائتمان الصادرات 

المحلية   والمبيعات 

السيد رامي عواد السمردلي  

مدير دائرة ادارة المخاطر 

االمتثال  ومراقبة 

السيد عيسى اسماعيل الطرايرة 

مدير الدائرة المالية 

امين سر مجلس االدارة 

السيد جهاد يونس القديمات  

مدير دائرة الدعم والمساندة 

السيد طارق طالل النابلسي 

التعويضات والمتابعة والتحصيل   مدير دائرة 

 السيد فراس مصطفى فياض  

مدير دائرة ضمان القروض 

السيدة هناء "محمد ممدوح" الشهابي 

مدير وحدة متابعة مشروع شركة الصندوق االردني للريادة 

السيد سيف شبلي الفرح 

مدير وحدة التدقيق الداخلي  
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عطوفة الدكتور محمد لطفي الجعفري - المدير العام  
تاريخ الميالد: 1962/10/28 

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	 
عمل 	  فريق  في  افريقيا  وشمال  االوسط  الشرق  لمنطقة  القروض  ضمان  لمؤسسات  الرسمي  الممثل 

البنك الدولي لصياغة مبادئ وانظمة ضمان القروض منذ 2015.
مدير عام مؤسسة ضمان الودائع للفترة من 2004 -2011 	 
مفوض مالي وإداري في مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة للفترة 2003-2002 	 
باحث إقتصادي في البنك المركزي األردني في الفترة 2001-1986	 
 في المجلس التنفيذي للهيئة الدولية لضامني الودائع )IADI( في الفترة مابين 2004/2 الى 2011/6 	 

ً
عضوا

السيد عبد السالم فيصل النصير - نائب المدير العام  
تاريخ الميالد: 1966/10/6 

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.	 
المركزي 	  البنك   / الخارجية  دائرة االستثمارات والعمليات  المساندة في  رئيسي  اقتصادي / محلل مالي 

االردني 1992 – 2005.

السيد عيسى اسماعيل الطرايره - مدير الدائرة المالية  
تاريخ الميالد: 1980/9/17 

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

السيد رامي عواد السمردلي - مدير دائرة إدارة المخاطر ومراقبة االمتثال  
تاريخ الميالد: 1978/12/6 

بكالوريوس في المالية والمصرفية  / جامعة فيالدلفيا عام 2000	 
محاسب في شركة الطباعون العرب 2005-2001	 
مقرر لجنة ادارة المخاطر ومراقبة االمتثال في الشركة األردنية لضمان القروض	 
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السيدة أمل محمود جرادات - مدير دائرة ضمان إئتمان الصادرات والمبيعات المحلية  
تاريخ الميالد: 1971/10/4 

بكالوريوس في ادارة االعمال / الجامعة االردنية عام 1993	 
مدير دائرة التمويل الصناعي والخدمات لغاية 2017.	 
مدير مشروع الشركة مع مؤسسة التمويل الدولية )IFC( لغاية 2015.	 
مسؤؤل ائتمان االفراد / بنك االردن/ 2012-2006.	 
محلل ائتمان االفراد / بنك االردن / 2006-1998.	 
المعاهد 	  من  وعدد  المصرفية  الدراسات  معهد   / الصغيرة  والمشروعات  اإلئتمان  مجال  في  محاضر 

المتخصصة في األردن.

 
السيد فراس مصطفى فياض - مدير دائرة ضمان القروض  

تاريخ الميالد: 1970/8/22 

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	 
 	2005 )CCLB( Lender Bussiness Banker( شهادة
مدير عالقات تسهيالت تجارية )Senior( / بنك 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 النابلسي - مدير دائرة التعويضات والمتابعة والتحصيل  
تاريخ الميالد: 1970/7/20 

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 القديمات - مدير دائرة الدعم والمساندة  
تاريخ الميالد: 1968/4/3 

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 سيف شبلي الفرح - مدير وحدة التدقيق الداخلي  
تاريخ الميالد: 1976/12/8 

ماجستير في االدارة المالية /االكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية عام 2002	 
بكالوريوس في إدارة األعمال / جامعة مؤتة عام 2000	 
يعمل في الشركة منذ 2016/3/1.	 
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	 
الرقابة المالية والعمليات/ المتكاملة للنقل المتعدد 2011-2009	  مدير 
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 هناء "محمد ممدوح " الشهابي - مدير وحدة متابعة مشروع الصندوق االردني للريادة  
تاريخ الميالد: 1970/5/15 

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 CIPE  عام 1995	 
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4- أسماء كبار مالكي األسهم المصدرة من الشركة وعدد األسهم المملوكة لكل منهم

2019 2020

نسبة المساهمة من المساهم 
اجمالي رأس المال 

المكتتب به 

عدد االسهم المكتتب 
بها والمسددة

نسبة المساهمة من 
اجمالي رأس المال 

المكتتب به 

عدد االسهم المكتتب 
بها والمسددة 

%45,12  13,122,250 %45,12  13,122,250 البنك المركزي االردني 

%6,08 1,769,439 %6,76 1,966,281 البنك العربي 

%5,96 1,734,424 %6,55 1,904,314 بنك القاهرة عمان 

%5,09 1,480,618 %5,70 1,657,100 بنك االسكان 

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

األردنية.

 
ً
 وخارجيا

ً
6- درجة االعتماد على موردين محددين او عمالء رئيسيين محليا

 يشكلون 10 % فاكثر من إجمالي المشتريات 
ً
 وخارجيا

ً
ال يوجد إعتماد على موردين محددين أو عمالء رئيسين محليا

و/ او المبيعات للشركة.

7- الحماية 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:-

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

ضمان 	  لقاء  البنوك  من  والمطلوب  المال  رأس  لكفاية  المرجح  المعدل  األردني  المركزي  البنك  يخفض 
البنوك المضمونة من الشركة من أقل  القروض المضمونة من الشركة، ويعتبر موجودات  موجوداتها من 

الموجودات مخاطرة ويطبق عليها اقل نسب كفاية رأس المال.

ب - ال يوجد براءات اختراع او اي حقوق امتياز حصلت عليها الشركة خالل العام 2020. 

8- القرارات 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

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

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

التنطبق معايير الجودة الدولية على الشركة.	 
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للشركة التنظيمي  9-الهيكل 
أ- الهيكل التنظيمي للشركة كما هو في نهاية عام 2020 

* شواغر االدارة العليا كما في نهاية 2020 )المستشارون ومدير وحدة تطوير االعمال ودراسات السوق(

الشركة األردنية لضمان القروض

مجلس اإلدارة

المؤسسية الحاكمية  لجنة  لجنة الترشيحات والمكافأت

التدقيق لجنة  لجنة إدارة المخاطر ومراقبة اإلمتثال

القانوني المستشار  المستشارون

وحدة التدقيق الداخلي )2( دائرة إدارة المخاطر ومراقبة اإلمتثال )4(

قسم العالقات العامة )2( وحدة متابعة مشروع الصندوق 
االردني للريادة )2(

سكرتيرة المدير العام )1(

العام المدير 

دائرة ضمان القروض )1(
التعويضات  دائرة 

والمتابعة 
)1( والتحصيل 

التعويضات  قسم 
)2( والتحصيل 

قسم الموارد 
البشرية )2(

التسويق  قسم 
وعالقات العمالء )3(

المحاسبة قسم 
)3(

قسم
)2( المتابعة 

قسم الشؤون 
اإلدارية )10(

قسم اإلكتتاب وتحليل 
المخاطر )3(

قسم الرواتب 
والمساهمين)2(

قسم إدارة 
)2( المحفظة 

أنظمة  قسم 
المعلومات )3(

قسم الشركات 
الصغيرة 
والقروض 

العقارية )5(

قسم 
الشركات 

)5( المتوسطة 

دائرة ضمان إئتمان 
والمبيعات  الصادرات 

)1( المحلية 

دائرة الدعم 
والمساندة )1(

وحدة تطوير االعمال
ودراسات السوق )1(

المالية  الدائرة 
)1(

سكرتيرة )1(نائب المدير العام
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ب - عدد الموظفين وفئات مؤهالتهم في عام 2020 
2019، موزعين  51 عام  2020 مقارنة مع  العام   في نهاية 

ً
العام 53 موظفا المدير  بلغ عدد موظفي الشركة  مع 

العلمية كالتالي: حسب مؤهالتهم 

ثانوية عامةدبلوم بكالوريوسدبلوم عاليماجستيردكتوراةالسنة

اقل من 

الثانوية 

)مستخدم(

المجموع

20201813243453

20191813043451

في  البشرية  الموارد  لجنة  من  بتنسيب  الشواغر  تعبئة  يتم 
صالحياته  حسب  وذلك   ، العام  المدير  وموافقة  الشركة 
في  به  المعمول  الموظفين  نظام  في  الواردة  التعيين  في 
االدارة  مجلس  الى  العام  المدير  من  بتنسيب  أو  الشركة، 

لوظائف االدارة العليا.

السنوات  خالل  للموظفين  الدوران  نسبة   
ً
جانبا الجدول  ويبين 
الماضية.    الخمس 

ج. عدد الموظفين وفئات مؤهالتهم في عام 2020 
الخمس  السنوات  في  الشركة  قامت  والمالية،  واإلدارية  الفنية  كفاءتهم  ورفع  الموظفين  وتأهيل  تدريب  بهدف 

االخيرة بإيفاد الموظفين لحضور الدورات التالية :   

عدد الدورات الداخليةالسنة
المستفيدين  عدد 

من الدورات الداخلية 
من الدورات الخارجية عدد الدورات الخارجية

 2020252623

 2019472449

20185041712

2017373946

20162721512

10- المخاطر التي تتعرض لها الشركة  
الذي  االمر  القروض،  لضمان  االردنية  الشركة  عمل  من  أساسي  جزء  هي  المخاطر  فإن  الشركات  من  غيرها  مثل 

يتطلب منها اتخاذ التدابير الوقائية واإلجراءات التحوطية المالئمة إلدارة تلك المخاطر. 

والممارسات  المعايير  أفضل  تراعي  شاملة  استراتيجية  خالل  من  لها  تتعرض  التي  المخاطر  بادارة  الشركة  تقوم 
الشركة  عمل  تواجه  التي  المخاطر  وتقييم  وفهم  تحديد  على  الشركة  في  المخاطر  إلدارة  العام  اإلطار  ويقوم 
والتأكد من بقائها ضمن المستويات المقبولة واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتقليص المخاطر للوصول إلى التوازن األمثل 

بين عاملي المخاطرة والنمو في المحفظة المضمونة  والعائد.

المخاطر  معرفة  من  تمكن  التي  العملية  عن  عبارة  وهي  المخاطر،  ادارة  في  التحليل  أهمية  الى  االشارة  وتجدر 
أو يقلل من  الخطر  يزيل ذلك  الذي  المناسب  الحل  المناسبة ومن ثم وضع  الطريقة  المخاطر بأستخدام  وتحليل تلك 

آثاره فهذه العملية تزيد من نجاح الشركة ويحقق أهدافها بأقل ما يمكن من المخاطر.

نسبة دوران الموظفينالسنة

2020%7,55

2019%1,94

2018%13,46

2017%8,25

2016%14,12
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المخاطر  وتحليل هذه  لتحديد  تحديثها  يتم  االدارة  قبل مجلس  إدارة مخاطر معتمدة من  الشركة سياسة  وتتبنى 
ووضع سقوف وضوابط المخاطر ومراقبتها من خالل دائرة ادارة المخاطر ومراقبة االمتثال. ومن اهم المخاطر التي 
تواجه الشركة في مجال ضمان تمويل المشاريع االقتصادية االنتاجيه وضمان ائتمان الصادرات، مخاطرعدم السداد 
بعض  اداء  تراجع  عن  ناتجة  تجارية  أو  ائتمانية  تكون  قد  السباب  االردنيه  للبضائع  المستورد  او  المقترض  قبل  من 
كورونا  ازمة  تداعيات  نتيجة  المخاطر  تلك  احتمالية  وتزداد  لها.  تتعرض  قد  خارجية  ظروف  او  االقتصادية  القطاعات 
بادرت الشركة  الجانب  النوع من المخاطر احتفاظ الشركة بمقدار كافي من المخصصات. وفي هذا  مما يتطلب هذا 

بزيادة تلك المخصصات وبما يمكنها من تجاوز اي مخاطر اضافية قد تتعرض لها .

11- االنجازات التي حققتها الشركة خالل العام 2020 
ولمواجهة  كورونا  الزمة   

ً
استجابة والقرارات  االجراءات  من  سلسلة  باتخاذ  القروض  لضمان  االردنية  الشركة  قامت 

حققتها  التي  االنجازات  اهم  عن  نبذة  يلي  وفيما  التشغيلية،  ونتائجها  الشركة  انشطة  على  تأثيرها  تداعيات  
الشركة خالل عام 2020 مدعمة باالرقام وابرز االحداث التي مرت بها الشركة خالل العام 2020:-

اردني  دينار  مليون   500 بقيمة  كورونا  ازمة  لمواجهة  القروض  وضمان  للتمويل  الوطني  البرنامج  اطالق  تم    .1
التمويالت  بتقديم  المركزي  البنك  قيام  يتضمن  والذي  المملكة،  في  العاملة  االقتصادية  القطاعات  لكافة 
. وتم االتفاق على ان تقوم 

ً
والقروض للبنوك بدون فائدة ليتم اقراضها بسعر فائدة/ عائد حده االقصى 2% سنويا

 
ً
الشركة االردنية لضمان القروض بضمان كافة هذه القروض والتمويالت مقابل عمولة ضمان قدرها 0.35%، علما
باستثمار  الشركة  0,5% قامت  للشركة بسعر فائدة قدره  دينار  300 مليون  بقيمة   

ً
المركزي وفر قرضا البنك  بأن 

، وسيتم استخدام فرق العائد كمخصص 
ً
حصيلة هذا القرض في السندات الحكومية بعائد قدره 5,498% سنويا

ان  2020/4/2 وبعد  بتاريخ  المركزي  البنك  الموقعة مع  لالتفاقية   
ً
البرنامج وفقا المتوقعة من  التعثرات  لتغطية 

اقرها مجلس ادارة الشركة في بدايات االزمة في شهر نيسان من عام 2020.

الى   %1,5 من  والخدمات  الصناعي  التمويل  لبرنامج  القروض  ضمان  عمولة  تخفيض  الشركة  ادارة  مجلس  قرر   .2
0,75% وعمولة برنامج ضمان قروض المشاريع الناشئة من 1,0% الى 0,75% وذلك لكافة القروض والتمويالت التي 

 من تاريخ 2020/3/15 وحتى نهاية العام 2020.
ً
سيتم ضمانها من قبل الشركة  اعتبارا

3. واصلت الشركة اعمالها خالل فترة التعطل عن العمل بكافة كوادرها الوظيفية سواء داخل الشركة او من 
برامج  تأثر  رغم  الوطني،  المستوى  على  االقتصادية  واهميتها  اعمالها  طبيعة  ُبعد في ضوء  عن  العمل  خالل 

الشركة بآثار جائحة كورونا اال انها سجلت االنجازات التالية:-

قامت الشركة األردنية لضمان القروض خالل العام 2020 ومن خالل برامج ضمان قروض المشروعات الصغيرة 	 
 وبقيمة اسمية وصلت الى حوالي 39.2 مليون دينار أردني، ووصل 

ً
والمتوسطة بمنح الضمان ل 530 قرضا

 81 بلغت حوالي  بقيمة مضمونة   
ً
الى 2749 قرضا  2020 العام  القائمة في نهاية  المضمونة  القروض  عدد 

دينار. مليون 

قامت الشركة األردنية لضمان القروض خالل العام 2020 ومن خالل البرنامج الوطني لمواجهة ازمة كورونا 	 
 وبقيمة اسمية وصلت الى حوالي 414.2 مليون دينار أردني، ووصل عدد القروض 

ً
بمنح الضمان ل 5113 قرضا

 بقيمة مضمونة بلغت حوالي 327.5 مليون دينار.
ً
المضمونة القائمة في نهاية العام 2020 الى 5070 قرضا

 بقيمة مضمونة بحوالي 	 
ً
 انتاجيا

ً
توزعت المحفظة المضمونة القائمة في نهاية العام 2020 الى 2094 قرضا

 
ً
خاصا  

ً
قرضا  310 و  دينار  مليون   15.5 حوالي  بلغت  مضمونة  بقيمة   

ً
عقاريا  

ً
قرضا و938  دينار  مليون   37.2

 بقيمة 
ً
ببرامج التمويل الصناعي والخدمات بقيمة مضمونة بلغت حوالي 32 مليون دينار و 345 قرض ناشئا

مضمونة 11.8 مليون دينار.

على الرغم من جائحة كورونا، تمكنت الشركة من مواصلة العمل في برنامج ضمان ائتمان الصادرات وبزخمه 	 
في  أسهم  الذي  و  االردني  المركزي  البنك  من  المستمر  الدعم  بفضل  وذلك   التحديات  رغم  المعتاد 
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الحفاظ على حجم العمل وزيادته في العام 2020 مقارنة بعام 2019، فقد ارتفع عدد الشحنات التصديرية 
107,4مليون  بقيمة  شحنة   1515 مع  بالمقارنة  دينار  113,649مليون  بقيمة  شحنة   1800 الى   المضمونة 
دينار وغطت الضمانات صادرات وطنية متوجهة الى السعودية، مصر، جنوب افريقيا، سنغافورة، سويسرا، 
للبرنامج  المتراكم  المخصص  رصيد  بأن   

ً
علما الدول.  من  وغيرها  األمريكية  المتحدة  الواليات  الكويت، 

من  الشركة  تمكنت  كما  تعثر.   اي  وجود  ودون  دينار   9,128,196 بلغ   قد  المركزي  البنك  من  المدعوم 
برنامج  ضمن  بوالص  و4  الصادرات  ائتمان  ضمان  برنامج  ضمن  صناعية  شركات  مع  جديدة  بوالص   7 توقيع 
ضمان ائتمان المبيعات المحلية. وحقق برنامج ضمان ائتمان الصادرات زيادة في مستوى العمل بنمو قدره 
 يقارب 

ً
 نسبيا

ً
 مرتفعا

ً
5,8% في قيمة الشحنات المضمونة وسجلت العموالت المستوفاة من البرنامج نموا

22% بفعل اعادة النظر بمعدل العموالت الخاصة في البرنامج وارتفاع نسبة احتفاظ الشركة. 

حوالي 	  مقابل  دينار  مليون   3,104 بقيمة  متعثرة  قروض  عن   2020 عام  للبنوك  تعويضات  الشركة  دفعت   
1.788 مليون دينار تم دفع تعويضها عام 2019. كما قامت الشركة بدفع تعويضات بما قيمته 48 الف 
دينار ضمن برنامج ضمان ائتمان الصادرات لعام 2020 مقابل 114,3 الف دينار كانت قد دفعتها خالل العام 

.2019

مع 	  مقارنة   2020 عام  خالل  المدفوعة  التعويضات  من  دينار  الف   481 حوالي  باسترداد  الشركة  قامت 
بقيمة  2019، فيما تم جدولة قروض مضمونة  ألف دينار خالل عام  بلغت قيمتها حوالي 572  استردادات 
خالل  جدولتها  تمت  لقروض  دينار  مليون   26.559 قيمته   بما  مقارنة   2020 عام  خالل  دينار  مليون   41,112

عام 2019.

 في اجمالي ايراداتها خالل العام 2020 بنسبة 9.4% مقارنة مع عام 2019 حيث وصلت 	 
ً
حققت الشركة نموا

هذه االيرادات الى ما قيمته 4,487 الف دينار خالل عام 2020 مقارنة مع اجمالي ايرادات بلغت 4,100 الف 
دينار تحققت خالل عام 2019. كما ارتفعت االيرادات التشغيلية من 1,874 الف دينار خالل عام 2019 الى 

 ما نسبته 146% من المصاريف االدارية والعمومية للشركة. 
ً

2,366 الف دينار خالل عام 2020 مشكلة

نهاية 	  دينار  الف  الضريبة قدرها 645  بعد   صافية 
ً
ارباحا النهائية من تحقيق  البيانات  الشركة وفق  وتمكنت 

والعمومية  االدارية  المصاريف  بأن   
ً
علما  2019 عام  خالل  دينار مسجلة  الف   1,043 مع  مقارنة   2020 عام 

 
ً

اضافة الفترة  خالل هذه  تعيينات  اجراء  عدم  بسبب   2020 عام  خالل   
ً
نسبيا نفس مستواها  على  حافظت 

ومعظم  الخارجية  المهمات  ووقف  التسويق  برامج  تنفيذ  وعدم  المصاريف  هذه  بنود  معظم  ضبط  الى 
برامج التدريب خالل عام 2020 بفعل ظروف جائحة كورونا، وقد بلغت أرباح الشركة قبل الضريبة لعام 2020 

ما مقداره 796 الف دينار بالمقارنة مع 1,273 الف دينار خالل عام  2019. 

أما مجموع حقوق المساهمين فقد ارتفع من 36,580 الف دينار في نهاية عام 2019 الى 37,223 الف 	 
دينار في نهاية العام 2020، في حين بلغت موجودات الشركة كما في نهاية عام 2020 ما مقداره 781 

مليون دينار بالمقارنة مع 454 مليون دينار في نهاية عام 2019.

لبعض  المشاركة  واالسالمية  التجارية  البنوك  االلكتروني مع كافة  الربط  باستكمال عملية  الشركة  قامت   .4
برامج الشركة من خالل ال Web Access بهدف تسهيل إجراءات العمل خاصة مع الظروف التي فرضتها جائحة 
اتمتة  الى  الهادف  الشركة  عمل  برنامج  ضمن  بعد  عن  العمل  في  التكنولوجي  الجانب  تفعيل  واهمية  كورونا 

.
ً
 وخارجيا

ً
كافة عملياتها داخليا

5. لم يتم تنظيم ورش عمل او اية لقاءات خالل عام 2020 وتم الغاء العديد من الزيارات التسويقية والمهمات 
 الوامر الدفاع وقيود السفر التي اصدرتها الحكومة على اثر جائحة كورونا، في حين 

ً
الرسمية الخارجية امتثاال

شاركت الشركة في العدد من اللقاءات والبرامج التدريبية والمؤتمرات عبر تقنيات االتصال المرئي .
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12 – االثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة وال تدخل ضمن النشاط الرئيسي للشركة
اليوجد اي اثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة خالل العام 2020 وال تدخل ضمن النشاط الرئيسي للشركة.

13- االرباح والخسائر واالرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين وسعر سهم الشركة 

السنة
صافي الربح قبل الضريبة 

األخرى والمخصصات 

األرباح الموزعة على 

المساهمين

صافي حقوق 

المساهمين

أسعار األوراق المالية 

)سعر اإلغالق في نهاية العام(

2016433,615033,585,4010,870

20171,018,249034,699,9240,480

2018908,627035,560,0040,460

20191,328,207036,580,5040,450

2020850,508037,223,1471,000

14- تحليل المركز المالي للشركة ونتائج اعمالها

20202019201820172016البيان

0,0220,0360,0240,0250,022عائد السهم الواحد

0,373%0,411%0,286%0,230%0,083%العائد على االستثمار

0,804%2,107%1,960%2,852%1,733%العائد الى حقوق المساهمين

0,929%2,514%2,397%3,587%2,18%العائد الى رأس المال المدفوع

46,347%19,529%14,595%8,062%4,769%نسبة الملكية 

9,581%9,294%8,986%8,458%8,147%الموجودات الثابتة الى حقوق المساهمين

1,626%1,286%1,309%0,865%1,057%معدل المديونية 

53,653%80,471%85,405%91,938%95,231%مجموع المطلوبات الى مجموع الموجودات 

115,763%412,070%585,143%1140,372%1996,863%مجموع المطلوبات الى حقوق المساهمين 

3,508%6,583%8,969%10,725%22,165%المطلوبات المتداولة الى حقوق المساهمين 

2,656%1,669%1,478%0,904%0,575%االيرادات الى مجموع الموجودات 

4355,090%2431,8%2201,634%2061,535%1265,114%نسبة التداول

96,126,19376,953,81667,032,30253,267,97850,136,316راس المال العامل )دينار(

صافي الربح قبل الضريبة والمخصصات األخرى
1.400.000.000

1.200.000.000

1.000.000.000

800.000.000

600.000.000

400.000.000

200.000.000

0.000

433.615

1.018.294

908.627

1.328.207

850.805

2016 2017 2018 2019 2020
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15- التطورات والخطط المستقبلية الهامة للشركة 

والخارجية  الداخلية  العمل  اجراءات  ولتحسين  المختلفة  التشغيلية  العمليات  وزيادة كفاءة  الشركة  لرؤية   
ً
تجسيدا

تتطلع  لديها،  المتوفرة  التكنولوجيا  من  القصوى  واالستفادة  البشرية  واالمكانات  للطاقات  االمثل  واالستغالل 
الشركة االردنية لضمان القروض من خالل مجموعة من الخطط المستقبلية المدروسة للوصول الى التطوير المستمر 

في برامجها وخدماتها لتحقيق اهدافها االستراتيجية في عام 2021 ،  ومن هذه الخطط ما يلي: 

غطى 	  حيث  االصغر،  التمويل  بشركات  الخاص  التمويل  برنامج   2021 عام  بداية  مع  المركزي  البنك  يطلق 
دون  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  كورونا  ازمة  لمواجهة  القروض  وضمان  للتمويل  الوطني  البرنامج 
من  تتمكن  لم  التي  الحجم  وصغيرة  المايكروية  الشركات  لمساعدة  البرنامج  هذا  ويهدف  المايكروية. 
وشروط  بكلف  التمويل  على  الحصول  من  البنوك  خالل  من  المنفذ  المركزي  البنك  برنامج  من  االستفادة 
ميسرة من الشركات المايكروية. وسيقوم البنك المركزي بتوفير نحو 21 مليون دينار ) 30 مليون دوالر( 
البالغ  واالجتماعي  االقتصادي  لالنماء  العربي  الصندوق  من  للمملكة  المقدم  القرض  من  الغاية  لهذه 
حيث  فوائد،  اي  دون  البرنامج  من  لالستفادة  المؤهلة  للشركات  تقدم  بحيث  امريكي.   دوالر  مليون   100
الفوائد  ودفع  العربي  للصندوق  دفعها  سيتم  التي  القرض  فوائد  بتحويل  الحكومة  لقيام  النية  تتجه 
المايكروية. وستقوم  للشركات  المركزي  البنك  االقراض من  اعادة  لقاء عملية  البنوك  التي ستتقاضاها 
قدرها  ضمان  بنسبة  البرنامج  ضمن  الممنوحة  التمويالت  كافة  بضمان  القروض  لضمان  االردنية  الشركة 
 %0,55 و  تجاري  اساس  على  الممنوحة  للقروض   %1 قدرها  ضمان  عمولة  مقابل  التمويل  قيمة  من   %85
جيدة  نسبة  منح  يتم  ان  الشركة  ادارة  وتتوقع  االسالمية.  الشريعة  احكام  وفق  الممنوحة  للتمويالت 
من قيمة التمويل المقدر للبرنامج مع نهاية العام 2021، وبافتراض بدء عملية االقراض الفعلي من بداية 
نهاية  المقدر مع  المستوى  الى  لتصل   

ً
تدريجيا وارتفاعها بشكل منتظم   2021 العام  الثالث من  الشهر 

العام القادم.

رفع كفاءة الشركة في مجال ضمان ائتمان الصادرات واالستفادة من برنامج سلفة البنك المركزي لدعم 	 
المصدرين في كافة  التواصل مع  التسويقي للشركة وتكثيف  النشاط  الوطنية من خالل تعزيز  الصادرات 
القطاعات االقتصادية بهدف تقديم التوعية الالزمة بدور الشركة في دعم المصدرين وشرح مزايا الخدمات 
المقدمة، وتقديم منتجات تهدف الى تشجيع المصدرين األردنيين على تأمين صادراتهم من خالل الشركة.

استهداف قطاعات انتاجية أخرى ومن أهمها قطاع الخدمات واألدوية واالغذية والبالستيك ضمن برنامج 	 
والكيماويات  األسمدة  لقطاعات  المستويات  جميع  على  التسويق  وتعزيزجهود  الصادرات  ائتمان  ضمان 

 بجائحة كورونا على الرغم من محدودية السوق..
ً
كونها األقل تأثرا

مستويات 	  وضمن  البرامج  جميع  مستوى  وعلى  الجودة  عالية  مضمونة  محفظة  تحقيق  في  االستمرار 
المخاطر المقبولة للشركة مع تطوير وطرح برامج ومنتجات جديدة تلبي طموح النمو المستهدف لمحافظ 

الشركة، مع تطوير اجراءات المتابعه للوصول الى محفظة بأقل مستحقات وتعثرات.

ادخال برامج داعمة لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والفردية للتخفيف من آثار 	 
جائحة كورونا لتحقيق االستقرار والثبات والتوسع في اعمالها ودخول منشآت استثمارية جديدة.

 من االهتمام بالمحافظة على توفير اداة مخاطر فاعلة، ستستمر الشركة خالل عام 2021 باتباع 	 
ً
انطالقا

وبما  المستجدات  يواكب  وبما  المختلفة  المخاطر  ادارة  ومنهجيات  سياسات  تطوير  في  متواصل  نهج 
يتماشى مع افضل الممارسات الدولية وبما يؤدي الى التخفيف من حجم التعرض للمخاطر والعمل ضمن 

. Risk Appetite مستويات المخاطر المقبولة

بالمهارت 	  محدد  وظيفي  وصف  ضمن  والمسؤوليات  المهام  بتطوير  التنظيمية  الوحدات  هيكلة  اعادة 
او  مؤهالتهم  تتناسب  ال  الذين  الموظفين  تأهيل  وإعادة  وظيفة  لكل  المطلوبة  المهنية  والكفايات 

التنظيمي الحالي.  الحالية مع متطلبات وظائف الهيكل  مهاراتهم 



33

ومع 	  الداخلية  العمليات  جميع  في  التحول  يكون  بحيث  الشركة  في  الرقمي  التحول  استراتيجية  تطوير 
، والعمل على استكمال الربط  االلكتروني.

ً
شركاء األعمال واصحاب المصالح رقميا

التأمين 	  اعادة  هيكل  في  المختلفة  للتغيرات  يستجيب  متكامل  كنظام   ERP نظام  استخدامات  تطوير 
التقارير  وإصدار  االئتمانية  المحافظ  لضمان  والتوجه  المستحدثة  والبرامج  الصادرات  ائتمان  ضمان  لبرنامج 

المالي. بالنظام  الخاصة  التفصيلية 

االنتاجية 	  القطاعات  الى  المقدمة  خدماتها  زيادة  بهدف  الصناعية  الغرف  مع  التكاملية  الشراكة  تعزيز 
الصناعي. القطاع  وبخاصة  المختلفة، 

وتحسين مستوى 	  قدراتهم  وتطوير  الموظفين  كافة  لدى  االنتاجية  ومعدالت  الكفاءة  تعزيز مستويات 
المهارات  وتطوير  المتميز،  االداء  وتحفيز  المطلوب  الوجه  على  اداء مهامهم  من  يمكنهم  بما  رضاهم 
المتخصصة  الوظيفية  والدورات  الحاسوب  تطبيقات  في  وبخاصة  الشركة  لموظفي  األساسية  المهنية 
والتسويق،  المعلومات  وتكنولوجيا  المخاطر  وادارة  والتدقيق  االئتمانية  والدراسة  المالي  التحليل  في 

وتعزيز قيم واخالقيات العمل لديهم، وغيرها.

الصادرات، 	  القروض وائتمان  المحلية والدولية في مجال ضمان  الخبرات  المشتركة، وتبادل  تنمية األعمال 
قدرات  إثراء  الى  الهادفة  الدولية  والممارسات  التجارب  أفضل  على  لالطالع  المناسبة  الفرصة  يتيح  وبما 

وتمكين موظفيها. الشركة 

وتطوير 	  األردنية  والصادرات  والمتوسطة  والصغيرة  الناشئة  للمشاريع  داعمة  كجهة  الشركة  صورة  إبراز 
في  الرقمي  التسويق  الى  تدريجيا  واالنتقال  االلكتروني  الموقع  وتطوير  للشركة  المؤسسية  الهوية 
المشاريع  اصحاب  يفيد  محتوى  وتقديم  االجتماعي  التواصل  مواقع  وشبكة  الرقمية  االعالن  قنوات 

الصغيرة والمتوسطة والمصدرين االردنيين في المملكة.

بالمصدرين 	  المتخصصة  المعارض  في  والمشاركة  دورية  ولقاءات  تعريفية  وندوات  عمل  ورشات  تنظيم 
الشركة  تلعبه  الذي  المهم  والدور  الصادرات  وائتمان  القروض  برنامجي ضمان  أهمية  ترسيخ  إلى  تهدف 

الرئيسيين. امام مساهميها وشركائها 

 وتطوير إجراءات الحصول على 	 
ً
اإلستمرار بتطوير آلية العمل في دفع التعويضات وتمرير القرارات إلكترونيا

دليل  وتعديل  الضمان،  ببرامج  المشاركة  الجهات  مع  بالتنسيق  المدفوعة  التعويضات  من  اإلستردادات 
إجراءات العمل بما يتناسب مع التطوير المستمر.

بنسبة 	  التشغيلية  زيادة في االيرادات  ان تحقق الشركة  2021 يتوقع  وفق تقديرات موازنة الشركة لعام 
انخفاض  بفعل  االستثمارية  الشركة  ايرادات  تتراجع  وان  الرئيسية،  بالبرامج  العمل  توسع  توقع  مع   %30
االدارية  المصاريف  في  متوقعة  زيادة  الى  الموزانة  تقديرات  تشير  فيما   ،%15,6 بنسبة  الفوائد  اسعار 

والعمومية بنسبة 12,9% لمواكبة النمو في حجم االعمال

16- اتعاب مدقق الحسابات المستقل 

بلغت أتعاب مدققي حسابات الشركة السادة "المهنيون العرب" 12,180 دينار عن عام 2020 مقارنة مع 11,600  دينار 
لعام 2019 شامال ضريبة المبيعات بنسبة %16.

مجلس  اعضاء  قبل  من  عليها  المسيطر  والشركات  الشركة  قبل  من  المصدرة  المالية  االوراق  بعدد  بيان   -17
االدارة واشخاص االدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية واقاربهم

التنفيذية واقاربهم والشركات المسيطر -  العليا ذوي السلطة  ال يوجد لممثلي أعضاء مجلس االدارة واالدارة 
عليها من قبل اي منهم بصفتهم الشخصية أي ملكية في اسهم الشركة .

جميع أعضاء مجلس اإلدارة واالدارة العليا التنفيذية في الشركة يحملون الجنسية األردنية.- 



الشركة االردنية لضمان القروض التقرير السنوي السابع والعشرين34

ال يوجد شركات مسيطر عليها من قبل اعضاء مجلس االدارة واقاربهم واشخاص االدارة العليا ذوي السلطة - 
الشركة. التنفيذية في 

اما االوراق المالية المملوكة من قبل اعضاء مجلس االدارة بصفتهم االعتبارية فهي كاالتي :

المجلس  اعضاء 

20202019

عدد االسهم 

بها  المكتتب 

والمسددة

نسبة المساهمة من 

اجمالي رأس المال 

به المكتتب 

عدد االسهم 

بها  المكتتب 

والمسددة

نسبة المساهمة من 

اجمالي رأس المال 

به المكتتب 

45,12%45,1213,122,250%13,122,250البنك المركزي االردني 

6,08%6,761,769,439%1,966,281البنك العربي 

5,96%6,551,734,424%1,904,314بنك القاهرة عمان 

5,09%5,701,480,618%1,657,100بنك االسكان للتجارة والتمويل

4,11%4,521,196,577%1,313,784بنك االتحاد 

2,71%2,98788,066%865.258البنك االردني الكويتي 

0,69%0,69200,000%200,000غرفة تجارة عمان )عضو مستقل(

0,02%0,025,000%5,000اسماعيل سعيد زين زغلول )عضو مستقل(

0,02%0,025,000%5,000ابراهيم حسن مصطفى سيف )عضو مستقل(

0,02%0,025,000%5,000عدنان حسن عيسى الهندي )عضو مستقل(

69,82%72,3820,306,374%21,043,987المجموع

18- مزايا ومكافآت اعضاء مجلس االدارة واشخاص االدارة التنفيذية العليا في الشركة 

 113,914 2020 مقارنة مع  عام  دينار خالل   123,200 اإلدارة  وأعضاء مجلس  رئيس  مزايا ومكافآت  مبلغ  إجمالي  بلغ 
دينار خالل عام 2019.

المجموعاتعاب لجاننفقات سفربدل تنقالتمكافآتالمنصباسم العضو

5,0006,0000011,000رئيس مجلس االدارةعطوفة د. ماهر خليل " الشيخ حسن"

5,0006,0000011,000نائب رئيس المجلسسعادة السيد كمال غريب البكري 

5,0006,000080011,800عضوسعادة د. خلدون عبد الله الوشاح 

5,0006,0000011,000عضوسعادة السيد وليد محي الدين السمهوري 

5,0006,0000011,000عضوالسادة بنك االسكان للتجارة والتمويل 

5,0006,0000011,000عضومعالي السيدة ناديه حلمي حافظ السعيد 

5,0006,0000011,000عضوسعادة السيد توفيق عبد القادر محمد المكحل 

5,0006,000080011,800عضوعطوفة د. اسماعيل سعيد زين زغلول 

5,0006,0000011,000عضومعالي د. ابراهيم حسن مصطفى سيف 

5,0006,0000011,000عضوسعادة د. عدنان حسن عيسى الهندي 

5,0006,000060011,600عضوالسادة غرفة تجارة عمان 

55,00066,00002,200123,200المجموع
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بلغ إجمالي مبلغ مزايا ومكافآت ومزايا االدارة العليا التنفيذية 564,862 دينارعام 2020 مقارنة مع 542,774 دينار 
عام 2019.

المنصباسم العضو
الرواتب 

السنوية

*المكافآت

السنوية
نفقات سفر

اتعاب امين 

سر مجلس 

االدارة

المجموع

161,19334,60000195,793**المدير العامعطوفة د. محمد لطفي الجعفري 

68,4359,8302,284081,099نائب المدير العامالسيد عبد السالم فيصل النصير

السيد عيسى اسماعيل مرشد 
29,5354,13803,00036,673مدير الدائرة الماليةالطرايرة

مدير دائرة المخاطر السيد رامي عواد السمردلي 
26,9553,7940030,749ومراقبة االمتثال

السيدة امل محمود جرادات 
مدير دائرة ضمان ائتمان 

الصادرات والمبيعات 
المحلية

38,2205,2961,778045,294

41,5802,9720044,552مدير دائرة ضمان القروضالسيد فراس مصطفى فياض

مدير دائرة التعويضات السيد طارق طالل النابلسي 
32,0851,2700033,355والمتابعة والتحصيل

مدير دائرة الدعم السيد جهاد يونس القديمات 
35,05500035,055والمساندة

مدير وحدة التدقيق السيد سيف شبلي الفرح
21,1953,0260024,221الداخلي

السيدة هناء "محمد ممدوح" 
الشهابي 

***مدير وحدة متابعة 
مشروع شركة الصندوق 

االردني للريادة
38,62100038,621

492,87464,9264,0623,000564,862المجموع

*المكافآت السنوية تم صرفها في بداية عام 2021

**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

19- التبرعات والمنح 
ال يوجد تبرعات او منح دفعتها الشركة خالل عام 2020.

20- العقود والمشاريع واالرتباطات مع الشركات التابعة او الشقيقة او الحليفة 
رئيس  او  الحليفة  او  او الشقيقة  التابعة  ارتباطات عقدتها الشركة مع الشركات  او  اية عقود او مشاريع  ال يوجد 

مجلس االدارة او اعضاء المجلس او المدير العام او اي موظف في الشركة او اقاربهم. 

21- مساهمة الشركة في حماية البيئة وخدمة المجتمع المحلي 

حماية البيئة : ال يوجد مساهمة للشركة في حماية البيئة.	 
والناشئة 	  والمتوسطة  الصغيرة  للمشاريع  االقتصادية  االهمية  على  عالوة  المحلي:  المجتمع  خدمة 

وتوسيع  ادارة  على  المبدعة  االفكار  اصحاب  تحفيز  في  تكمن  الشركة  لبرامج  االجتماعية  االهمية  فإن 
مشروعاتهم وتحديد نفقاتها ومستلزماتها والوقوف على تحدياتها والنهوض بها مما يوفر لهم مصدر 
 الى خلق فرص عمل للشباب وتوفير العيش الكريم لهم ولعائالتهم .

ً
دخل اساسي ويفتح المجال ايضا

على  المالية  المؤسسات  تحفيز  خالل  من  والقطاعات  المحلي  المجتمع  لخدمة  موجهة  الشركة  برامج  جميع  ان 
تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والريادية، والتي تساهم في تشغيل االيدي العاملة والحد من البطالة، 
المجتمع  في  خاصة  االقتصادية  للتنمية  الرئيسي  والمحرك  واالبداعية  الريادية  لالفكار  الرئيسية  الحاضنة  فهي 

المحلي، كما انها تهدف الى تشجيع المرأة وتشجيع توسيع استخدامات الطاقة المتجددة وغيرها.
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 تفاصيل االداء التشغيلي
 والمالي للشركة
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برامج ضمان القروض 
1. السقوف الممنوحة والمستغلة خالل عامي 2020 و 2019 حسب البرامج

التغير عن العام الماضي 2019 2020
السقوف

المستغل السقف
نسبة 

المستغل
المستغل السقف

نسبة 
المستغل

المستغل السقف

11,822,427- 5,930,000- %97 49,027,381 50,440,134 %84 37,204,954 44,510,134
 البرامج االنتاجية 

)المشروعات الصغيرة(

1,375,886- 1,770,401- %64 16,880,282 26,335,906 %63 15,504,396 24,565,505  البرامج االسكانية 

2,661,357 1,900,000 %113 9,139,231 8,100,000 %118 11,800,588 10,000,000
برنامج المشاريع 

الناشئة 

109,312 600,000 0 350,298 0 %77 459,610 600,000
برنامج الطاقة 

المتجددة

10,427,644 5,200,401- %89 75,397,192 84,876,040 %82 64,969,548 79,675,639 المجموع
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2. القــروض المضمونــة المنفــذة خــالل عامي 2020 و 2019 حســب البرامج 

البرنامج

نسبة التغيرالتغير )دينار(20202019

عدد
القيمة 

المضمونة
عدد

القيمة 

المضمونة
عدد

القيمة 

المضمونة
عدد

القيمة 

المضمونة

قروض المشروعات الصغيرة

-71%-72%-7,632,619-1313,149,64446210,782,263331مشاريع صغيرة ومتوسطة 

-63%-63%-10,518,855-1776,266,89147816,785,746301المشروعات الريادية 

-94,4%-95%-654,600-238,50041693,10039قرض اعمال 

-51%-82%-10,128-29,7651119,8939قروض متناهية الصغر

-67%-69%-18,816,202-3129,464,80099228,281,002680المجموع

قروض التمويل الصناعي والخدمات

12%-19%800,417-557,435,260686,634,84313كفالة 

-6%-21%-371,764-235,766,492296,138,2566التمويل الصناعي 

-14%22%-1384,768,8881135,557,05825788,170المشاريع الناشئة 

-100%-100%-419,297-002419,2972التأجير التمويلي 

3570%-50%223,515-2229,77646,2612الطاقة المتجددة

-100%-100%-25,200-00225,2002مركبات االعمال 

-3%0-21818,200,41621818,780,9150580,499المجموع 

البرنامج الوطني لمواجهة ازمة كورونا

100%100%3738266,287,951003738266,287,951برنامج كورونا – تجاري

100%100%137987,416,19700137987,416,197برنامج كورونا - اسالمي

100%100%5,117353,704,148005,117353,704,148المجموع 

اجمالي القروض االنتاجية

 )شامل برنامج كورونا (
5,647381,369,3641,21047,061,9174,437  334,307,447%367%710

القروض االسكانية

اجمالي

القروض االسكانية  
19773,02420705,6761-67,348%5-%10

700%360%5,666382,142,3881,23047,767,5934,436334,374,795إجمالي جميع البرامج
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3. توزيــع المحفظــة المضمونــة القائمــة خــالل عامي 2020 و 2019 حســب البرامج  

البرنامج

نسبة التغيرالتغير )دينار(20202019

عدد
القيمة 

المضمونة
عدد

القيمة 

المضمونة
عدد

القيمة 

المضمونة
عدد

القيمة 

المضمونة

قروض المشروعات الصغيرة 

-26%-27%-7,123,378-1,20220,179,2091,63927,302,587437مشاريع صغيرة 

-21%-13%-4,122,621-73015,196,13183519,318,752105كفالة

-8%-6%-94,708-461,062,063491,156,7713المشروعات الريادية 

-39%-30%-450,379-90716,7391291,167,11839قرض اعمال 

-26%-52%-12,959-2136,3104449,26923قروض متناهية الصغر

-56%-17%-18,382-514,502632,8841الصيدليات 

-24%-23%-11,822,427-2,09437,204,9542,70249,027,381608المجموع

قروض التمويل الصناعي والخدمات 

16%4%18016,531,48017314,238,95772,292,523كفالة – صناعي وخدمات 

6%-3%825,355-11214,066,49911613,241,1444التمويل الصناعي 

29%41%34511,800,5882459,139,2311002,661,357المشاريع الناشئة 

-8%-23%-91,739-101,002,172131,093,9113التأجير التمويلي 

31%50%6459,6104350,2982109,312الطاقة المتجددة

-39%-60%- 9,305-214,334523,6393مركبات االعمال 

15%18%65543,874,68355638,087,180995,787,503المجموع

قروض البرنامج الوطني لمواجهة ازمة كورونا 

100%100%3695245,068,331003695245,068,331برنامج كورونا – تجاري

100%100%137582,517,68400137582,517,684برنامج كورونا - اسالمي

100%100%5,070327,586,015005,070327,586,015المجموع

اجمالي

 القروض االنتاجية
7,819408,665,6523,25887,114,5614,561321,551,091%140%369

برنامج القروض االسكانية  

-8%-10%-1,362,595-92815,428,734103116,791,329103القروض االسكانية

7%17%756,772652,89313,879شراء االراضي

-48%-25%-17,170-318,890436,0601التطوير الحضري

-8%-10%-1,375,886-93815,504,396104116,880,282103اجمالي القروض االسكانية

308%104%8,757424,170,0494299103,994,8434458320,175,206إجمالي جميع البرامج 
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4. توزيــع المحفظــة المضمونــة القائمــة خالل عام 2020 حســب المحافظات   

المحافظة
اجماليقروض برنامج كوروناقروض التمويل الصناعيالقروض االسكانيةالقروض االنتاجية

قيمة عدد
قيمة عددمضمونة

قيمة عددمضمونة
قيمة عددمضمونة

قيمة عددمضمونة
مضمونة

1,37826,459,05273213,100,99339828,916,0893,768268,735,0656,276337,211,199عمان

571,099,33023218,101141,166,2001287,452,0772229,935,708البلقاء

2303,287,92046645,238773,680,02943018,276,44078325,889,627اربد

921,260,84716131,26220493,157803,029,0762084,914,342الكرك

26569,291786,322222,209,138661,000,9651213,865,716معان

39478,873843,103141,317,64224635,426852,475,044الطفيلة

1592,420,59536476,145452,948,37828916,570,60952922,415,727الزرقاء

31382,28310143,12818763,720391,853,348983,142,479المفرق

24396,22014192,8699288,632471,586,564942,464,285مادبا

9190,1141175,73091,121,18256775,948852,162,974جرش

953,86614,9035133,86813352,17128544,808عجلون

40606,56334386,60224836,6491307,318,3262289,148,140العقبة

2,09437,204,95493815,504,39665543,874,6845,070327,586,0158,757424,170,049المجموع
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برنامج ضمان ائتمان الصادرات  
1. عقود الضمان الموقعة خالل عامي 2020 و 2019 

قيمة )دينار( عدد
البرنامج

2019 2020 2019 2020

201,229,469 155,440,364 18 29 ضمان ائتمان الصادرات 

1,461,300 2,068,648 3 6 ضمان المبيعات المحلية 

202,690,769 157,509,012 21 35 االجمالي

2- الشحنات التصديرية والمبيعات المحلية المنفذة المضمونة خالل عامي 2020 و2019

البرنامج « حسب 

القيمة المضمونة )دينار( القيمة االسمية )دينار( عدد
البرنامج

2019 2020 2019 2020 2019 2020

107,431,481 113,649,058 130,559,382 142,457,924 1515 1800 ضمان ائتمان الصادرات 

1,052,556 1,765,636 1,216,172 1,775,156 1280 2801 ضمان المبيعات المحلية 

108,484,037 115,414,694 131,775,554 144,233,080 2795 4601 االجمالي

القطاعات « حسب 

2019 2020 القطاع

%42 %60 االسمدة 

%21 %23 االغذية 

%19 %4 الكيماويات 

%12 %4 االلبسة والمنسوجات 

%3 %7 دوائية 

%3 %2 اخرى 

%100 %100 المجموع

الشحنات المنفذة المضمونة خالل العام 2019-2020

بالدينار

1800

113.649.058

1515

107.431.481
1.052.556

2801

1.765.636

1280

قيمة مضمونةقيمة مضمونة العددالعدد

الشحنات التصديريةالشحنات المحلية
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الجغرافية « المناطق  حسب 

2019 2020 القارة – المنطقة 

%40 %43 الشرق االوسط والخليج 

%16 %21 افريقيا 

%23 %15 الشرق االقصى 

%13 %6 امريكا وكندا  

%7 %14 اوروبا  

%1 %1 اخرى 

%100 %100 المجموع

3- محفظة الشحنات التصديرية والمبيعات المحلية المضمونة القائمة خالل عامي 2020 و2019

القيمة المضمونة )دينار( عدد
البرنامج

2019 2020 2019 2020

 35,360,400 35,350,755 501 567 ضمان ائتمان الصادرات 

379,490 1,244,122 638 1860 ضمان المبيعات المحلية 

35,739,890 36,594,877 1139 2427 االجمالي

تفاصيل المطالبات والتعويضات واالستردادات والجدوالت للعام 2020

البرنامج « حسب 

الجدوالت االستردادت التعويضات المطالبات نوع القرض

8,979,293 175,691 2,032,952 2,398,781 مشاريع صغيرة 

0 0 0 0 التأجير التمويلي 

3,131,510 110,432 242,669 208,946 افراد وعقار 

10,650,000 193,073 656.264 334,876 التمويل الصناعي 

4,599,951 0 305,839 308,767 المشاريع الناشئة 

13,140,783 1,504 257,799 258,289 كفالة )التمويل االسالمي(

619,000 0 0 0 كورونا تجاري

0 0 48,082 11,529 ضمان ائتمان الصادرات 

41,120,537 480,701 3,152,001 3,521,191 االجمالي
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المحافظات  « حسب 

الجدوالت االستردادت التعويضات المطالبات المحافظة / المدينة 

31,688,556 272,220 2,070,180 2,251,116 عمان 

837,000 2,716 169,783 225,008 البلقاء 

3,466,452 48,197 163,581 231,706 اربد 

307,750 0 393,609 469,996 الكرك 

910,000 723 0 0 معان 

45,000 0 52,283 52,233 الطفيلة 

1,943,279 145,655 161,513 127,873 الزرقاء

466,000 1,985 25,825 30,388 المفرق 

147,900 1,019 94,404 132,867 مادبا 

628,000 0 0 0 جرش 

0 0 0 0 عجلون 

680,600 8,184 20,819 0 العقبة 

41,120,537 480,701 3,152,001 3,521,191 االجمالي
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تحليل التأخيرات في عام 2020 

الفئةالتصنيف
القيمة 

المستحقة 

الرصيد 

المضمون

نسبة المستحقة 

الرصدة القروض 

القائمة 

نسبة الرصيد 

المضمون للمحفظة

 القائمة 

تأخيرات القروض االنتاجية – المشاريع الصغيرة

0.039%0,0052%284,4951,465,643تأخير من 60-90 يوممرحلة االنذار المبكر

0.026%0.0059%326,191975,626تأخير من 91-180 يومدون المستوى 

0.028%0.015%833,1821,058,633تأخير من 181-359 يوممشكوك في تحصيلها 

0.068%0.045%2,517,9792,516,988تأخير اكثر من 360 يومهالكة 

54,916,077ارصدة القروض االنتاجية القائمة 

36,671,766المحفظة المضمونة القائمة للقروض االنتاجية

533,184الرصيد المضمون للقروض المتعثرة المطالب بها

تأخيرات قروض برامج التمويل الصناعي

0.047%0.0034%214,2232,052,041تأخير من 60-90 يوممرحلة االنذار المبكر

0.009%0.0016%102,269395,318تأخير من 91-180 يومدون المستوى 

0.004%0.0018%112,575170,813تأخير من 181-359 يوممشكوك في تحصيلها 

0.02%0.025%1,569,575882,968تأخير اكثر من 360 يومهالكة 

62,891,293ارصدة قروض التمويل الصناعي القائمة 

43,874,684المحفظة المضمونة القائمة للتمويل الصناعي

تأخيرات القروض العقارية 

0,037%0.0016%34,843562,545تأخير من 60-90 يوممرحلة االنذار المبكر

0.025%0.0019%42,083381,937تأخير من 91-180 يومدون المستوى

0.045%0.0165%364,641232,081تأخير من 181-359 يوممشكوك في تحصيلها

0.263%0,107%236,446177,681تأخير اكثر من 360 يومهالكة

22,155,728ارصدة القروض العقارية القائمة

15,475,621المحفظة المضمونة القائمة للقروض العقارية

28,775الرصيد المضمون للقروض المتعثرة المطالب بها

تأخيرات قروض البرنامج الوطني لمواجهة ازمة كورونا

0.001%0.0001%26,709225,601تأخير من 60-90 يوممرحلة االنذار المبكر

0.001%0.0001%32,337248,190تأخير من 91-180 يومدون المستوى 

3,04060,10500تأخير من 181-359 يوممشكوك في تحصيلها 

0000تأخير اكثر من 360 يومهالكة 

381,520,269ارصدة قروض الكورونا القائمة 

327,586,016المحفظة المضمونة القائمة لقروض الكورونا
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تأخيرات جميع القروض المضمونة 

0.010%0.001%560,2704,305,830تأخير من 60-90 يوممرحلة االنذار المبكر

0.004%0.0009%502,8802,001,071تأخير من 91-180 يومدون المستوى 

0.0035%0.0025%1,313,4381,521,632تأخير من 181-359 يوممشكوك في تحصيلها 

0.0084%0.0082%4,324,0003,577,637تأخير اكثر من 360 يومهالكة 

521,483,367ارصدة جميع القروض القائمة 

423,608,087المحفظة المضمونة القائمة لجميع القروض 

561,959الرصيد المضمون للقروض المتعثرة المطالب بها



 تفاصيل االداء المالي
للشركة لعام 2020
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االيرادات التشغيلية لعام 2020 بالمقارنة مع عام 2019   «

بالدينار
االيرادات التشغيلية 

التغير 2019 2020

122,847- 963,595 840.748 عموالت برنامج ضمان القروض االنتاجية – مشاريع صغيرة 

21.660 353,585 375.245 عموالت برنامج ضمان قروض التمويل الصناعي والـتأجير التمويلي

13.029 145,860 158.889 عموالت برنامج ضمان قروض المشاريع الناشئة 

12,403- 196,191 183.788 عموالت برنامج ضمان القروض االسكانية 

543.832 0 543.832 عموالت برنامج ضمان القروض ازمة كورونا

48.751 215,196 263.947 عموالت برنامج ضمان ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية 

492.022 1,874,427 2.366.449 اجمالي االيرادات التشغيلية

االيرادات االستثمارية لعام 2020 بالمقارنة مع عام 2019    «

بالدينار
االيرادات التشغيلية 

التغير 2019 2020

254,596- 1,713,888 1.459.292 فوائد ودائع بنكية  

2,474- 107,474 105.000 توزيعات ارباح استثمارات مقبوضة 

62,341- 272,252 209.911 فوائد استثمارات في موجودات مالية بالكلفة المطفاة 

319,411- 2,093,614 1.774.203 اجمالي االيرادات االستثمارية 

اجمالي االيرادات المتحققة في عام 2020 مقارنة مع عام 2019  «

بالدينار
االيرادات

التغير 2019 2020

492.022 1,874,427 2.366.449 االيرادات التشغيلية 

319,411- 2,093,614 1.774.203 االيرادات االستثمارية 

214.165 132,425 346.590 االيرادات االخرى  

386.776 4,100,466 4.487.242 اجمالي االيرادات المتحققة 
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المصاريف االدارية والعمومية خالل عام 2020 مقارنة 2019      «

بالدينار
المصروفات

التغير 2019 2020

44,656 1,010,876 1,055,532 رواتب واجور 

6,026 80,438 86,464 مساهمة الشركة في صندوق االدخار 

5,990 104,140 110,130 مساهمة الشركة في الضمان االجتماعي

15,289- 16,489 1,200 مهمات رسمية خارج البالد 

7,020- 17,357 10,337 دورات تدريبية 

2,850- 2,850 0 ايجارات 

534 26,106 26,640 كهرباء ومياه 

290- 6,586 6,296 بريد، هاتف، ليزدالين 

43,047- 118,070 75,023 استهالكات 

25,091- 30,866 5,775 مصاريف تسويقية 

1,182 22,346 23,528 اتعاب مهنية 

2,277 35,796 38,073 مصاريف صيانة واصالح 

1,100- 6,610 5,510 مصاريف السيارات 

4,847 70,610 75,457 رسوم واشتراكات 

2,139- 13,099 10,960 قرطاسية ومطبوعات 

2,296- 5,336 3,040 نفقات ضيافة 

0 71,200 71,200 تنقالت اعضاء مجلس االدارة 

2,385 0 2,385 امن وحماية

5,696 11,059 16,755 اخرى 

25,529- 1,649,834 1,624,305 مجموع المصاريف االدارية والعمومية 
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ابرز نشاطات الشركة واالتفاقيات الموقعة للعام 2020 
االردنية لضمان القروض والبنك االردني الكويتي يوقعان اتفاقية تعاون للمشروعات الناشئة

قروض  اتفاقية ضمان مخاطر   2020 يناير   13 بتاريخ  الكويتي  االردني  والبنك  القروض  لضمان  األردنية  الشركة  عت 
َّ

وق
الممنوحـة  القروض  مخاطر  عن  للبنك  الالزمة  التغطية  بتقديم  بموجبها  الشركة  تقوم  الناشئة،  الصغيرة  المشاريع 
عام  مدير  الجعفري  محمد  الدكتور  االتفاقية  وقع  وقد  الناشئة،  الصغيرة  للمشاريع  الكويتي  االردني  البنك  مـن 
الكويتي بحضور ممثلين عن  البنك االردني  القروض والسيد محمد ياسر االسمر مدير عام  الشركة األردنية لضمان 

إدارة البنك والشركة في مقّر اإلدارة العامة للبنك االردني الكويتي. 

تحفيز  االقتصادية من خالل  التنمية  العمل والمساهمة في دفع عجلة  االتفاقية بهدف توسيع فرص  توقيع  وجاء 
البنوك علـى تقديـم قروض لتأسيس هذه المشاريع أو توسيعها، أو رفع كفاءتها االنتاجية، بحيث تقوم الشركة 
القطاعات  كافة  في   

ً
رسميا المسجلة  الناشئة  المشاريع  لهذه  المقدمة  القروض  بضمان  القروض  لضمان  األردنية 

 ألحكام هذه االتفاقية ومالحقها.
ً
االقتصادية والتي بدأت بممارسة النشاط منذ خمس سنوات وفقـا

المشاريع  الصحاب  خاصة  القروض  لضمان  متنوعة  برامج  تقديم  إلى  الشركة  سعي  ضمن  االتفاقية  هذه  وتأتي 
لضمان  االردنية  والشركة  الكويتي  االردني  البنك  بين  االستراتيجية  الشراكة  اهمية  ظل  في  الناشئة،  الصغيرة 
المشروعات  بتمويل  حافل  وسجل  المملكة  مستوى  على  واسعة  عمالء  قاعدة  من  البنك  به  يتمتع  لما  القروض 
الريادية، حيث  للمشاريع  الموجه  االقراض  نمو  العالية مما يدعم فرص  المضافة  القيمة  الصغيرة والمتوسطة ذات 

يضمن البرنامج 85% من قيمة القرض الممنوح للمشروع الناشئ وبسقف يصل الى 250 الف دينار .

ضمان القروض وصناعة األردن تعقدان ورشة تعريفية للقطاع الصناعي حول ضمان ائتمان الصادرات

الصناعي في مقر  للقطاع  تعريفية  األردن ورشة  بالتعاون مع غرفة صناعة  القروض  االردنية لضمان  الشركة   عقدت 
لنمو  المحلية، وأهميتها  والمبيعات  الصادرات  ائتمان  الشركة في مجال ضمان  برامج  2020/2/1 حول  بتاريخ  الغرفة 

الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمزايا المقدمة للصناعيين، وآلية االستفادة من هذه البرامج.

التي تقدمها الشركة لخدمة  البرامج  القروض،  العام للشركة االردنية لضمان  المدير  الجعفري  الدكتور محمد  وبين 
القطاع الصناعي، حيث تقدم الشركة برنامج متخصص لضمان صادرات الشركات الصناعية ومبيعاتهم المحلية، وبما 
يسهم بزيادة الصادرات إلى األسواق التقليدية وولوج أسواق جديدة، من خالل تقديم الضمان ضد مخاطرعدم دفع 
الشحنات  90% من قيمة  البرنامج يغطي  وأن  التجارية،  التجارية وغير  المخاطر  والناتجة عن  البضائع  المشترين ألثمان 
التصديرية، وبسقف أعلى يصل الى 11 مليون دوالر، كما تكمن أبرز المخاطر التي يغطيها في عدم دفع المشتري 
 عن القيود الحكومية على تحويل العمالت، وأية إجراءات أو قرارات حكومية 

ً
ألثمان البضائع، وإفالس المشتري، فضال

للبضائع. تعيق استالم المشتري 

االئتماني  االستعالم  خدمة  وتوفر  المحلي،  السوق  في  المبيعات   
ً
أيضا تضمن  الشركة  بأن  الجعفري،  أكد  كما 

بشكل مجاني ألول عشرة مشترين محتملين في األسواق الخارجية لكل مصدر، وبما يخفف الكلف على الصناعيين 
مكن  مما  الصادرات  ائتمان  ضمان  برنامج  لدعم  المركزي  البنك  من  المقدمة  السلفة  بفضل  ذلك  ويعود  األدرنيين، 
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وتغطية  التأمينية  التغطية  زيادة مستوى  من  الشركة 
كلف االستعالم االئتماني.

بدوره اكد الدكتور ماهر المحروق مدير عام غرفة صناعة 
والمتوسطة  الصغيرة  الصناعية  المنشآت  بأن  األردن، 
تعاني من تركز صادراتها في عدد من األسواق التقليدية، 
 لزيادة 

ً
 هاما

ً
وأن برنامج ضمان ائتمان الصادرات يعد عامال

السلعي  التنوع  وزيادة   
ً
تحديدا المنشآت  هذه  إنتاج 

عالء  المهندس  أكد  كما  األردنية.  للصادرات  والجغرافي 
يقع  بأنه  األردن،  غرفة صناعة  ادارة  خزنة عضو مجلس  أبو 
الصناعي  القطاع  لدى  الوعي  بث  الغرفة  عاتق  على 
القروض،  لضمان  األردنية  الشركة  تقدمها  التي  بالبرامج 
والتي تسهم في توفير الثقة نحو دخول أسواق جديدة، 

المحتملين. المصدرين  واالستعالم عن 

السماحة للتمويل واالستثمار توقع اتفاقية كفالة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة مع الشركة 
االردنية لضمان القروض

اتفاقية  القروض  لضمان  االردنية  الشركة  وقعت 
السماحة  تمنحها شركة  التي  التمويالت  كفالة 
والمشاريع  للشركات  واإلستثمار  للتمويل 
المرأة  قطاع  ومشاريع  والمهنيين  والحرفيين 
بتاريخ   اإلسالمية  الشريعة  وأحكام  مبادئ  وفق 

 .2020/2/16

لضمان  األردنية  الشركة   عن  االتفاقية  ووقع 
الجعفري  محمد  الدكتور  العام  المدير  القروض 
واإلستثمار  للتمويل  السماحة  شركة  وعن  
المدير العام السيد رأفت صالح وبحضور مجموعة 
االدارة  مقر  في  وذلك  الشركتين  مسؤولي  من 

للتمويل واإلستثمار. العامة لشركة السماحة 

أحكام  مع  متوافقة  تمويالت  بتقديـم  واإلستثمار  للتمويل  السماحة  شركة  اهتمام  تعكس  االتفاقيـة  هـذه  ان 
كفاءتها  ورفع  المرأة  وقطاع  والمهن  الحرف  وأصحاب  والمشاريع  الشركات  لدعم  اإلسالمية   الشريعة  ومبادئ 
اإلنتاجية، وذلك من خالل التعاون مع الشركة االردنية لضمان القروض لتيسير وتسهيل تمويل هذه القطاعات، اذ 
أوسع من  إلى تمكين شريحة  دائما  وتتطلع  للتمويل،  للوصول  المشاريع  أصحاب  قدرة  لتطوير  الشركة تسعى  ان 
أصحاب المشاريع االبتكارية واالبداعية لالستفادة من فرص التمويل االسالمية، ومن هنا جاء توقيع هذه اإلتفاقية  
السماحة  وشركة  القروض  ضمان  شركة  بين  التكاملي  للدور   

ً
تجسيدا واإلستثمار  للتمويل  السماحة  شركة  مع 

ومشاريع  والمهنيين  والحرفيين  والشركات  المشاريع  ألصحاب  التمويالت  بمنح  تتخصص  التي  واإلستثمار  للتمويل 
البرنامج  اختالف اشكالها حيث يستهدف  الكفالة على  تنطبق عليها شروط  التي  الطلبات  المرأة، خاصة في  قطاع 

جميع القطاعات المهنية المدرة للدخل والعاملة في المملكة وبتمويالت تصل لغاية 100 الف دينار.
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توقيع اتفاقية البرنامج الوطني للتمويل وضمان القروض لمواجهة ازمة كورونا مع البنك المركزي االردني

لتمويل  خاصة  سلفة  اتفاقية   ،2020/4/2 بتاريخ  القروض  لضمان  االردنية  والشركة  االردني  المركزي  البنك  وقع 
وضمان القروض لمواجهة ازمة كورونا بقيمة )500( مليون دينار بهدف تيسير التمويل للمهنيين والحرفيين واصحاب 
المؤسسات الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم من الحصول على التمويل بشروط وكلف ميسرة 
العامل.  المال  ورأس  التشغيلية  النفقات  تمويل  لغايات  التمويلية  احتياجاتها  تغطية  على  الفئات  هذه  لمساعدة 
وكذلك تمكين هذه القطاعات االقتصادية من المحافظة على سير اعمالها ودفع رواتب موظفيها وتغطية مختلف 
نفقاتها التشغيلية ومواصلة نشاطاتها وتقديم خدماتها خالل ظروف واجراءات احتواء فايروس كورونا وتمكينهم 

 من استئناف نشاطاتهم بالمستويات الطبيعية وتوسعة اعمالها خالل المراحل القادمة.
ً
ايضا

القروض  وضمان  للتمويل  الوطني  البرنامج  اطالق  تم  وقد 
لمواجهة ازمة كورونا بقيمة 500 مليون دينار اردني لكافة 
والذي  المملكة،  في  العاملة  االقتصادية  القطاعات 
والقروض  التمويالت  بتقديم  المركزي  البنك  قيام  يتضمن 
فائدة/  بسعر  اقراضها  ليتم  فائدة  سعر  بدون  للبنوك 
ان تقوم  ، وتم االتفاق على 

ً
عائد حده االقصى 2% سنويا

الشركة االردنية لضمان القروض بضمان كافة هذه القروض 
بأن   

ً
علما  ،%0.35 قدرها  ضمان  عمولة  مقابل  والتمويالت 

للشركة  دينار  300 مليون  بقيمة   
ً
قرضا المركزي وفر  البنك 

 %5,498 قدره  بعائد  الحكومية  السندات  في  القرض  هذا  حصيلة  باستثمار  الشركة  قامت   %0,5 قدره  فائدة  بسعر 
البرنامج  في  وقد شارك  البرنامج،  من  المتوقعة  التعثرات  لتغطية  العائد كمخصص  فرق  استخدام  ، وسيتم 

ً
سنويا

الوطني معظم البنوك التجارية العاملة في المملكة.



تقرير
 حوكمة الشركات
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القوائم المالية الموحدة
وتقرير مدقق الحسابات المستقل 

في 31 كانون االول 2020



الشركة االردنية لضمان القروض التقرير السنوي السابع والعشرين64

الشركة األردنية لضمان القروض
شركة مساهمة عامة محدودة

  المحتويات

67-65

68

69

70

71

72

95-73

تقرير مدقق الحسابات المستقل

قائمة المركز المالي

قائمة الدخل

قائمة الدخل الشامل

قائمة التغيرات في حقوق الملكية

قائمة التدفقات النقدية

إيضاحات حول القوائم المالية



65



الشركة االردنية لضمان القروض التقرير السنوي السابع والعشرين66



67



الشركة االردنية لضمان القروض التقرير السنوي السابع والعشرين68

 الشركة األردنية لضمان القروض
شركة مساهمة عامة محدودة

قائمة المركز المالي كما في 31 كانون األول 2020 )بالدينار األردني(

20202019إيضاحالموجودات

 1,135,189 42,343,950النقد وما في حكمه

 29,793,376 529,482,252ودائع ألجل لدى البنوك

بنكية محتجزة  47,375,395 1269,856,909 - 18ودائع 

بالكلفة المطفأة محتجزة  365,786,042 12669,135,861 - 18موجودات مالية 

 1,161,120 61,158,613موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

المطفأة بالكلفة   3,482,692 73,482,735موجودات مالية 

 1,411,878 81,534,840ذمم وأرصدة مدينة أخرى 

 494,910 9490,597موجودات ضريبية مؤجلة 

ومعدات  3,093,884 103,032,532ممتلكات 

الموجودات   453,734,486 780,518,289مجموع 

الملكية وحقوق  المطلوبات 

المطلوبات

 24,190,560 1146,961,641مخصصات ضمان القروض 

 5,160,695 125,160,695قرض البنك المركزي األردني- برنامج ضمان التمويل الصناعي 

 99,999,277 1399,999,277قرض البنك المركزي األردني- برنامج ضمان الصادرات 

قرض البنك المركزي األردني- برنامج دعم الكفاالت البنكية للمتعاقدين 

في الخارج 
14100,000,000 100,000,000 

قرض البنك المركزي األردني- برنامج ضمان القروض اإلسكانية - سكن 

ميسر
15100,000,000 100,000,000 

قرض البنك المركزي األردني- برنامج ضمان القروض لمواجهة أزمة 

كورونا
16300,000,000 -       

 1,248,500 171,248,500أمانات وزارة التخطيط

الناشئة  82,631,808 1881,674,658قروض المشروعات الصغيرة 

 3,685,970 198,223,946ذمم وأرصدة دائنة أخرى 

الدخل المستحقة   237,172 926,425مخصص ضريبة 

المطلوبات  417,153,982 743,295,142مجموع 

21 حقوق الملكية

 29,080,310 29,080,310رأس المال المكتتب به والمدفوع

إجباري   1,852,454 1,937,505إحتياطي 

إختياري   2,204,824 2,204,824إحتياطي 

 473,840 471,464التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية

 2,969,076 3,529,044أرباح مرحلة 

الملكية  36,580,504 37,223,147مجموع حقوق 

الملكية المطلوبات وحقوق   453,734,486 780,518,289مجموع 

 من هذه القوائم المالية وتقرأ معها"
ً
"إن اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )31( تشكل جزءا
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 الشركة األردنية لضمان القروض
شركة مساهمة عامة محدودة

قائمة الدخل للسنة المنتهيه في 31 كانون األول 2020 )بالدينار األردني(

20202019إيضاحاإليرادات 

 1,713,888 1,459,292فوائد ودائع بنكية 

 272,252 209,911فوائد استثمارات في موجودات مالية بالكلفة المطفأة

 1,159,786 1,024,536عموالت ضمان القروض 

 215,196 263,947عموالت ضمان الصادرات والمشترين المحليين 

 499,445 534,134عموالت ضمان التمويل الصناعي والتأجير التمويلي 

       ـ 543,832عموالت ضمان قروض البرنامج الوطني لمواجهة أزمة كورونا

 107,474 105,000توزيعات أرباح استثمارات مقبوضة 

 99,344 11316,657عموالت إدارة برامج مخصصات قروض البنك المركزي األردني 

 33,081 29,933إيرادات أخرى 

 4,100,466 4,487,242مجموع اإليرادات 

ينزل:

 1,649,834 221,624,305مصاريف إدارية 

 1,082,282 111,941,953مخصصات ضمان القروض

ائتمانية متوقعة للودائع والموجودات المالية  مخصص خسائر 

المطفأة بالكلفة 
7,631 15,393 

 24,750 62,845مخصص تعويض نهاية الخدمة 

 55,000 55,000مخصص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

المصاريف  2,827,259 3,691,734مجموع 

 1,273,207 795,508ربح السنة قبل ضريبة الدخل 

)230,104( )150,489(9مصروف ضريبة الدخل 

 1,043,103 645,019ربح السنة

 0,036 230,022حصة السهم األساسية والمخفضة من ربح السنة

 من هذه القوائم المالية وتقرأ معها"
ً
"إن اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )31( تشكل جزءا
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 الشركة األردنية لضمان القروض
شركة مساهمة عامة محدودة

قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهيه في 31 كانون األول 2020 )بالدينار األردني(

20202019

 1,043,103 645,019ربح السنة

بنود الدخل الشامل األخرى 

التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية من خالل قائمة 

الدخل الشامل 
)2,376()22,603(

 1,020,500 642,643إجمالي الدخل الشامل للسنة 

 من هذه القوائم المالية وتقرأ معها"
ً
"إن اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )31( تشكل جزءا
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الشركة األردنية لضمان القروض
شركة مساهمة عامة محدودة

قائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2020
األردني( )بالدينار 

رأس المال 

المدفوع

التغير احتياطيات

المتراكم في 

القيمة العادلة

أرباح *

مرحلة
المجموع

اختياريإجباري

36,580,504 2,969,076 473,840 2,204,824 1,852,454 29,080,310الرصيد كما في 2020/1/1

 642,643 645,019)2,376(---إجمالي الدخل الشامل للسنة

-)85,051(-- 85,051-اإلحتياطي اإلجباري

 37,223,147 3,529,044 471,464 2,204,824 1,937,505 29,080,310الرصيد كما في 2020/12/31

 35,560,004 2,058,794 496,443 2,204,824 1,719,633 29,080,310الرصيد كما في 2019/1/1

 1,020,500 1,043,103)22,603(---إجمالي الدخل الشامل للسنة

 -)132,821(-- 132,821-اإلحتياطي اإلجباري

 36,580,504 2,969,076 473,840 2,204,824 1,852,454 29,080,310الرصيد كما في 2019/12/31

 للتعليمات الصادرة عن هيئة األوراق المالية، تستثنى من األرباح القابلة للتوزيع على المساهمين عند توزيع األرباح، ما يعادل الرصيد السالب )المدين( 
ً
* وفقا

لحساب التغير في القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية المقيمة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل.

 من هذه القوائم المالية وتقرأ معها"
ً
"إن اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )31( تشكل جزءا
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الشركة األردنية لضمان القروض
شركة مساهمة عامة محدودة

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2020 )بالدينار األردني(

20202019

التشغيلية  األنشطة 

 1,273,207 795,508ربح السنة قبل الضريبة

 118,070 75,023استهالكات  

)33,081()11,279(اطفاء ايراد منح مؤجلة

 24,750 62,845مخصص تعويض نهاية الخدمة

 1,082,282 1,941,953مخصصات ضمان القروض 

 55,000 55,000مخصص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

مخصص خسائر إئتمانية متوقعة للودائع والموجودات المالية بالكلفة 
المطفأة 

7,631 15,393 

التغير في رأس المال العامل  

 601,955 4,431,410ذمم وأرصدة دائنة أخرى

)546,813()122,962(ذمم وأرصدة مدينة أخرى

)1,007,327()2,033,686(صافي مخصصات ضمان القروض المدفوعة 

المدفوعة الدخل  )192,955()356,791(ضريبة 

 1,390,481 4,844,652صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

األنشطة اإلستثمارية

)2.985.825( 303,449ودائع ألجل لدى البنوك

799.856        ـموجودات مالية بالكلفة المطفأة

)16.403()13,671(ممتلكات ومعدات 

صافي التدفقات النقدية من )المستخدمة في( األنشطة 
اإلستثمارية 

289,778 )2.202.372(

األنشطة التمويلية

قرض البنك المركزي األردني – برنامج دعم الكفاالت البنكية للمتعاقدين 
في الخارج

 100,000,000ـ

قرض البنك المركزي األردني – برنامج ضمان القروض اإلسكانية – سكن 
ميسر

 100,000,000ـ

قرض البنك المركزي األردني – برنامج ضمان القروض لمواجهة أزمة 
كورونا

ـ 300,000,000

)199,661,234()302,968,519(ودائع بنكية وموجودات مالية بالكلفة المطفأة محتجزة 

)957,150()957,150(قروض المشروعات الصغيرة الناشئة 

)618,384()3,925,669(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية 

)1,430,275( 1,208,761التغير في النقد وما في حكمه

 2,565,464 1,135,189النقد وما في حكمه في بداية السنة

 1,135,189 2,343,950النقد وما في حكمه في نهاية السنة 

 من هذه القوائم المالية وتقرأ معها"
ً
"إن اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )31( تشكل جزءا
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الشركة األردنية لضمان القروض
مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم المالية 31 كانون االول 2020 )بالدينار األردني(

1 . عــام
سجلت الشركة األردنية لضمان القروض المساهمة العامة المحدودة بتاريخ 26 آذار 1994 وهي نتيجة لتحويل مشروع ضمان القروض 
بموجب قرار مجلس الوزراء الذي تم بموجبه نقل كافة حسابات وموجودات المشروع إلى البنك المركزي األردني لكي يتم تأسيس 

شركة مساهمة عامة لضمان القروض تحت الرقم )242(. إن مركز تسجيل الشركة هو في المملكة األردنية الهاشمية.

من أهم غايات الشركة تقديم الضمانات الالزمة لتغطية القروض الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالية بمختلف آجالها وأنواعها 
تغطية كلية أو جزئية لتأسيس المشاريع االقتصادية أو توسيعها ورفع كفاءتها اإلنتاجية والتسويقية بهدف خلق فرص عمل أو 
توفير إمكانات كسب أو ادخار العمالت االجنبية. وكذلك تقديم الضمانات الالزمة لتغطية المخاطر في مجال ائتمان الصادرات األردنية 

وفي أي قطاع آخر من القطاعات االقتصادية بشكل عام وفي أي قطاع أو مجال يحقق مصلحة الشركة بشكل خاص.

إن أسهم الشركة مدرجة في بورصة عمان لألوراق المالية - األردن. 

تم إقرار القوائم المالية المرفقة من قبل مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 شباط 2021، وتتطلب هذه القوائم 
المالية موافقة الهيئة العامة للمساهمين.

 
2 . ملخص ألهم السياسات المحاسبية

 أسس إعداد القوائم المالية 
 للمعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات 

ً
تم اعداد القوائم المالية للشركة وفقا

التقارير المالية الدولية المنبثقة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.

 لمبدأ الكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية التي تظهر بالقيمة العادلة. 
ً
تم إعداد القوائم المالية وفقا

ان الدينار األردني هو عملة اظهار القوائم المالية والذي يمثل العملة الرئيسية للشركة. 

إن السياسات المحاسبية المتبعة للسنة الحالية متماثلة مع السياسات التي تم اتباعها في السنة السابقة، بإستثناء المعايير 
 من بداية السنة المالية الحالية.

ً
والتعديالت الجديدة التي أصبحت واجبة التطبيق إعتبارا

تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة  
 من المعايير والتعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية، وسيتم تطبيق هذه 

ً
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية عددا

المعايير والتعديالت بعد تاريخ 31 كانون األول 2020، وتتوقع إدارة الشركة أن تطبيق هذه المعايير والتعديالت في المستقبل لن 
يكون له أي تأثير جوهري على القوائم المالية للشركة. 

وفيما يلي ملخص ألهم المعايير الجديدة والمعايير التي تم إدخال تعديالت عليها وتواريخ تطبيقها : 

تاريخ التطبيق  موضوع المعيار رقم المعيار

السنوات المالية التي تبدأ في كانون الثاني 2023 عقود التأمين  المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )17(
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استخدام التقديرات
التي تؤثر  التقديرات واإلجتهادات  ببعض  القيام  ادارة الشركة  المحاسبية يتطلب من  المالية وتطبيق السياسات  القوائم  اعداد  إن 
على القوائم المالية واإليضاحات المرفقة بها. ان تلك التقديرات تستند على فرضيات تخضع لدرجات متفاوتة من الدقة والتيقن، وعليه 
فإن النتائج الفعلية في المستقبل قد تختلف عن تقديرات االدارة نتيجة التغير في أوضاع وظروف الفرضيات التي استندت عليها تلك 

التقديرات. 

وفيما يلي أهم التقديرات التي تم استخدامها في اعداد القوائم المالية:
- تقوم االدارة باعادة تقدير االعمار االنتاجية لالصول الملموسة بشكل دوري لغايات احتساب االستهالكات السنوية اعتمادا على 
الحالة العامة لتلك االصول وتقديرات االعمار االنتاجية المتوقعة في المستقبل، ويتم اخذ خسارة التدني )ان وجدت( في قائمة الدخل.

 لسياسات الشركة وتقديرات إدارة المخاطر الخاصة بأرصدة القروض 
ً
- تقوم إدارة الشركة بتقدير قيمة مخصصات ضمان القروض وفقا

الممنوحة وطبيعتها.

 لمعيار التقارير المالية الدولي رقم )9( حيث تتطلب هذه 
َ
- تقوم إدارة الشركة بتقدير قيمة خسائر تدني الموجودات المالية وفقا

العمليه إستخدام العديد من الفرضيات والتقديرات عند إحتساب التدفقات النقدية المستقبلية وقيم الضمانات ونسب التعثر وأرصدة 
الموجودات المالية عند التعثر وتحديد فيما اذا كان هناك زيادة في درجة المخاطر االئتمانية للموجودات المالية.

النقد وما في حكمه 
يمثل النقد وما في حكمه النقد في الصندوق ولدى البنوك واالستثمارات القابلة للتسييل إلى مبالغ محددة وباستحقاقات قصيرة 

األجل بحيث ال تتضمن مخاطر التغير في القيمة. 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
يتضمن هذا البند االستثمار في أسهم وإسناد الشركات المحتفظ بها ألغراض المتاجرة، وتحقيق األرباح من تقلبات األسعار السوقية 

قصيرة األجل.

 
ً
يتم اثبات هذه الموجودات عند الشراء بالقيمة العادلة )تقيد مصاريف االقتناء في قائمة الدخل عند الشراء( ويعاد تقييمها الحقا

بالقيمة العادلة، ويظهر التغير في القيمة العادلة لها في قائمة الدخل بما في ذلك التغير في القيمة العادلة الناتج عن فروقات تحويل 
الموجودات غير النقدية بالعمالت األجنبية، وفي حال بيع هذه الموجودات أو جزء منها يتم قيد األرباح او الخسائر الناتجة عن عملية البيع 

في قائمة الدخل.

يتم إثبات األرباح الموزعة أو الفوائد المكتسبة على هذه الموجودات في قائمة الدخل.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل 
يتضمن هذا البند االستثمارات االستراتيجية المحتفظ بها على المدى الطويل وليس بهدف المتاجرة.

 بالقيمة العادلة، ويظهر 
ً
 إليها مصاريف االقتناء ويعاد تقييمها الحقا

ً
يتم إثبات هذه الموجودات عند الشراء بالقيمة العادلة مضافا

التغير في القيمة العادلة لها في قائمة الدخل الشامل ضمن حقوق الملكية بما في ذلك التغير في القيمة العادلة الناتج عن فروقات 
تحويل الموجودات غير النقدية بالعمالت األجنبية، وفي حال بيع هذه الموجودات او جزء منها يتم تحويل رصيد التغير المتراكم في 

القيمة العادلة الخاص بالموجودات المباعة الى األرباح والخسائر المدورة بشكل مباشر.

يتم اثبات األرباح الموزعة على هذه الموجودات في قائمة الدخل.

موجودات مالية بالكلفة المطفأة
يتضمن هذا البند الموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نماذج أعمال تهدف الى تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والتي تتمثل 

بدفعات من أصل الدين والفائدة على رصيد الدين القائم.

الشركة األردنية لضمان القروض المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية )تتمه(

31 كانون األول 2020
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 إليها مصاريف االقتناء، وتطفأ عالوة أو خصم الشراء باستخدام طريقة 
ً
يتم اثبات هذه الموجودات عند الشراء بالكلفة مضافا

الفائدة الفعلية.

يتم قيد التدني في قيمة هذه الموجودات والذي يمثل الفرق بين القيمة المثبتة في السجالت والقيمة الحالية للتدفقات النقدية 
المتوقعة المخصومة بسعر الفائدة الفعلي في قائمة الدخل.

تاريخ اإلعتراف بالموجودات المالية
يتم االعتراف بشراء وبيع الموجودات المالية في تاريخ المتاجرة )تاريخ التزام الشركة ببيع أو شراء الموجودات المالية(.

القيمة العادلة
تمثل أسعار اإلغالق في أسواق نشطة القيمة العادلة للموجودات المالية. في حال عدم توفر أسعار معلنة أو عدم وجود تداول نشط 
على بعض الموجودات المالية فإنه يتم تقدير قيمتها العادلة من خالل مقارنتها بالقيمة العادلة ألداة مالية مشابهة أو من خالل 
احتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها. في حال تعذر قياس القيمة العادلة للموجودات المالية بشكل 

يعتمد عليه فإنه يتم إظهارها بالكلفة بعد تنزيل أي تدني في قيمتها.

التدني في قيمة الموجودات المالية
تقوم الشركة باحتساب التدني في قيمة الموجودات المالية وفقا لنموذج الخسائر اإلئتمانية المتوقعة والذي يتضمن ثالث مراحل 
لإلعتراف باإلنخفاض في قيمة اإلئتمان والتي تعتمد على التغيرات في جودة إئتمان الموجودات المالية منذ اإلعتراف األولي بها،           

 للتغيرات في الجودة اإلئتمانية وذلك كما يلي:
ً
وتنتقل الموجودات بين هذه المراحل وفقا

المرحلة األولى: تتضمن هذه المرحلة الموجودات المالية عند بداية اإلعتراف بها والتي لم تتعرض لزيادة كبيرة في مخاطر اإلئتمان 
منذ بداية اإلعتراف األولي بها أو أنها ذات مخاطر إئتمانية منخفضة،  حيث يتم االعتراف بالخسائر اإلئتمانية المتوقعة لهذه الموجودات 
بإحتساب  المرحلة يتم االستمرار  )12( شهر، وفي هذه  المحتملة في غضون  تنتج من احداث عدم اإلنتظام  )12( شهر والتي  لفترة 

الفائدة/العائد على إجمالي القيمة الدفترية ألداة الدين دون خصم قيمة مخصص التدني.

المرحلة الثانية: تتضمن هذه المرحلة الموجودات المالية التي تعرضت لزيادة كبيرة في مخاطر اإلئتمان بعد بداية االعتراف االولي وال 
يوجد دليل موضوعي على إنخفاض قيمتها، حيث يتم اإلعتراف بالخسائر اإلئتمانية المتوقعة لهذه الموجودات لكامل عمر أداة الدين 
والتي تنتج من احداث عدم اإلنتظام المحتملة على مدار العمر لألداة المالية، وفي هذه المرحلة يتم االستمرار بإحتساب الفائدة/

العائد على إجمالي القيمة الدفترية لألداة المالية دون خصم قيمة مخصص التدني.

المرحلة الثالثة: تتضمن هذه المرحلة الموجودات المالية التي تعرضت لزيادة كبيرة في مخاطر اإلئتمان بعد بداية االعتراف االولي 
ويوجد دليل موضوعي على إنخفاض قيمتها، يتم االعتراف بالخسائر اإلئتمانية المتوقعة لهذه الموجودات لكامل عمر األصل والتي 
تنتج من احداث عدم اإلنتظام المحتملة على مدار العمر لألداة المالية، وفي هذه المرحلة يتم إحتساب الفائدة /العائد على صافي 

القيمة الدفترية لألداة المالية بعد خصم قيمة مخصص التدني.
 

الممتلكات والمعدات 
بطريقة  المتراكم، ويتم استهالكها  عندما  تكون جاهزة لإلستخدام  تنزيل االستهالك  بعد  بالكلفة  الممتلكات والمعدات  تظهر 

القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لها باستخدام النسب السنوية التالية:

%2 مبنى 
%20 – 10 أثاث ومعدات 

%15 وسائط نقل 
%20 أجهزة وبرامج الحاسب اآللي

الشركة األردنية لضمان القروض المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية )تتمه(
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عندما يقل المبلغ الممكن استرداده ألي من الممتلكات والمعدات عن صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمتها إلى القيمة 
الممكن استردادها وتسجل قيمة التدني في قائمة الدخل.

يتم مراجعة العمر االنتاجي المتوقع للممتلكات والمعدات  في نهاية كل عام، وفي حال إختالف العمر اإلنتاجي المتوقع عما تم 
تقديره سابقا، يتم إستهالك القيمة الدفترية المتبقية على العمر اإلنتاجي المتبقي بعد إعادة التقدير اعتبارا من السنة التي تم 

فيها إعادة التقدير.

الهبات والمنح
يتم تسجيل الهبات والمنح عند استالمها بالقيمة العادلة كإيراد مؤجل ويتم االعتراف بها في قائمة الدخل في نفس الفترات التي 
يتم بها االعتراف في المصروف ذات العالقة، أما المنح المتعلقة باألصول القابلة لالستهالك فيتم االعتراف بها كإيراد خالل الفترات 

التي تستهلك خاللها األصول الممنوحه وبما يتناسب مع االستهالك المحمل في كل فترة.

الذمم الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع 
يتم إثبات الذمم الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع عند استالم الخدمات من قبل الشركة سواء تمت المطالبة بها من قبل المورد أو 

لم تتم.

المخصصات
يتم إثبات المخصصات عندما يترتب على الشركة التزامات نتيجة ألحداث سابقة وأنه من المحتمل قيام الشركة بدفع مبالغ نقدية 
لتسديد هذه االلتزامات. يتم مراجعة المخصصات بتاريخ القوائم المالية وتعديل قيمتها بناًء على آخر معلومات متوفرة لدى الشركة.  

مكافأة نهاية الخدمة
أيام  عدد  على  بناًء  المالية  القوائم  بتاريخ  للموظفين  الخدمة  بنهاية  والتعاقدية  القانونية  االلتزامات  لمواجهة  تكوين مخصص  يتم 

الخدمة.

التقاص
يتم إجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ الصافي في القوائم المالية عندما تتوفر الحقوق القانونية 

الملزمة لذلك وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.

اإليرادات
يتم اإلعتراف باإليرادات المتأتية من بيع السلع عندما تنتقل السيطرة إلى المشتري. في حين يتم اإلعتراف باإليرادات المتأتية من 

تقديم الخدمات مع مرور الوقت وحسب نسبة اإلنجاز. وفي جميع األحوال يشترط إمكانية قياس اإليرادات بموثوقية كافية. 

يتم تحقق عموالت ضمان القروض التي تتقاضاها الشركة من البنوك والمؤسسات المالية على سقوف الضمان القائمة أو أرصدة 
 لنوع برنامج الضمان.

ً
القروض المضمونة خالل الفترة وذلك تبعا

يتم تحقق عموالت ضمان ائتمان الصادرات والمشترين المحليين التي تتقاضاها الشركة من العمالء على الجزء المضمون من قيمة عمليات 
المصدر في األسواق الخارجية وقيمة البضاعة المباعة في السوق األردني خالل الفترة بالصافي بعد تنزيل حصة شركة إعادة التأمين.

يتم تحقق إيرادات الفوائد على أساس زمني بحيث يعكس العائد الفعلي على الموجودات.

يتم تحقق توزيعات أرباح االستثمارات عند إقرارها من قبل الهيئات العامة للشركات المستثمر بها.

يتم تحقق اإليرادات األخرى عندما يصبح من المحتمل تدفق منافع اقتصادية نتيجة لعملية تبادلية قابلة للقياس بصورة موثوقة على 
أساس اإلستحقاق.
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العمالت االجنبية
يتم إثبات العمليات التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء تلك العمليات. يتم تحويل أرصدة 
الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالعملة األجنبية بإستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ القوائم المالية المعلنة من البنك 

المركزي األردني. يتم إثبات االرباح والخسائر الناتجة عن  تحويل األرصدة بالعمالت األجنبية في قائمة الدخل.

ضريبة الدخل 
تمثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب المستحقة والضرائب المؤجلة.

في  المعلنة  األرباح  عن  للضريبة  الخاضعة  األرباح  وتختلف  للضريبة،  الخاضعة  األرباح  أساس  على  المستحقة  الضرائب  مصاريف  تحسب 
القوائم المالية ألن األرباح المعلنة تشمل إيرادات غير خاضعة للضريبة أو مصاريف غير قابلة للتنزيل في السنة المالية وإنما في سنوات 

 أو بنود ليست خاضعة أو مقبولة التنزيل ألغراض ضريبية.
ً
 أو الخسائر المتراكمة المقبولة ضريبيا

ً
الحقة أحيانا

إن الضرائب المؤجلة هي الضرائب المتوقع دفعها أو استردادها نتيجة الفروقات الزمنية المؤقتة بين قيمة الموجودات أو المطلوبات 
طريقة  باستخدام  المؤجلة  الضرائب  احتساب  يتم  أساسها.  على  الضريبي  الربح  احتساب  يتم  التي  والقيمة  المالية  القوائم  في 
االلتزام بالمركز المالي وتحتسب الضرائب المؤجلة وفقا للنسب الضريبية التي يتوقع تطبيقها عند تسوية االلتزام الضريبي أو تحقيق 

الموجودات الضريبية المؤجلة.

يتم مراجعة رصيد الموجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ القوائم المالية ويتم تخفيضها في حالة توقع عدم إمكانية االستفادة من 
 أو كليا.

ً
تلك الموجودات الضريبية جزئيا

3. أرصدة السقوف الممنوحة والقروض المضمونة

المبلغ المضمون السقف الممنوح

2019 2020 2019 2020

16,880,282 برنامج ضمان القروض اإلسكانية 24,565,506 26,335,906 15,504,396

49,027,382 برنامج ضمان القروض اإلنتاجية 44,510,134 50,440,134 37,204,951

6,177,678 8,151,854 6,177,678 8,151,854 
 ضمان ائتمان الصادرات والمشترين

المحليين

27,854,038 التمويل الصناعي 31,071,923 27,854,038 31,071,923

التأجير التمويلي 1,002,172 1,093,911  1,002,172 1,093,911

المشروعات الصغيرة الناشئة 10,600,000 8,100,000 11,800,588 9,139,231

ـ ـ 327,586,016 327,586,016 
 البرنامج الوطني لمواجهة أزمة

كورونا

الشركة األردنية لضمان القروض المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية )تتمه(
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4. النقد وما في حكمه

2019 2020

نقد في الصندوق  1,000 1,000

حسابات جارية لدى البنوك        ـ 11,246

ودائع تستحق خالل ثالثة أشهر 2,344,682 1,123,635

)692( )1,732( مخصص خسائر إئتمانية متوقعة 

1,135,189 2,343,950 

.
ً
تكتسب الودائع فوائد تتراوح بين )2,5%( و )4,5%( سنويا

5. ودائع ألجل لدى البنوك
تستحق الودائع ألجل خالل فترة )4( إلى )10( أشهر، وتكتسب فوائد تتراوح بين )2%( و )4,5%( سنويا، بلغ رصيد مخصص الخسائر اإلئتمانية 

المتوقعة للودائع كما في 31 كانون األول 2020 )64,240( دينار، مقابل )57,618( دينار كما في 31 كانون األول 2019.

6. موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

2019 2020

911,930 909,423 
أسهم شركات مدرجة في بورصة عمان 

لألوراق المالية - األردن

249,190 249,190 
أسهم شركات غير مدرجة في بورصة 

عمان لألوراق المالية - األردن

1,161,120 1,158,613 

 7  . موجودات مالية بالكلفة المطفأة

2019 2020

سندات خزينة وإسناد قرض داخل األردن  3,490,934 3,490,923

)8,231( )8,199( مخصص خسائر إئتمانية متوقعة 

3,482,692 3,482,735 

تتراوح معدالت الفائدة السنوية على السندات بالديناراألردني من )5,5%( إلى )6,099%(  وتمتد تواريخ إستحقاق السندات لغاية عام 
.2026

8. ذمم وأرصدة مدينة أخرى  
2019 2020

عموالت ضمان مستحقة وغير مقبوضة  867,781 471,998

عموالت إدارة برامج مخصصات قروض البنك المركزي مستحقة  316,657      ـ

فوائد مستحقة وغير مقبوضة  288,139 901,703

ذمم مدينة 33,888 12,205

17,018 19,647 
ً
مصاريف مدفوعة مقدما

تأمينات مستردة  7,815 7,815

أخرى 913 1,139

1,411,878 1,534,840 
الشركة االردنية لضمان القروض التقرير السنوي السابع والعشرين78
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9 .  ضريبة الدخل 
إن الحركة على مخصص ضريبة الدخل المستحقة هي كما يلي:

2019 2020

رصيد بداية السنة 237,172 152,186

ضريبة الدخل المستحقة عن أرباح السنة 146,044 273,041

)188,055( )356,791( ضريبة دخل مدفوعة 

237,172 26,425 

تمثل ضريبة الدخل الظاهرة في قائمة الدخل ما يلي :

2019 2020

ضريبة دخل السنة 139,089 260,039

ضريبة المساهمة الوطنية  6,955 13,002

ضريبة دخل سنوات سابقة مدفوعة      ـ 4,900

)47,837( موجودات ضريبية مؤجلة  4,445

230,104 150,489 

%21 %21 نسبة الضريبة القانونية وضريبة المساهمة الوطنية 

تخص الموجودات الضريبية المؤجلة الظاهرة في قائمة المركز المالي الحسابات التالية:

2019 2020

مخصصات ضمان القروض 443,745 462,991

مخصص تعويض نهاية الخدمة 57,398 44,200

مخصص خسائر إئتمانية متوقعة للودائع والموجودات المالية بالكلفة المطفأة  15,576 13,973

)26,254( )26,122( التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية

494,910 490,597 

- تم تسوية الوضع الضريبي للشركة عن نتائج أعمالها حتى نهاية عام 2019.
- تم احتساب مخصص ضريبة الدخل والمساهمة الوطنية عن نتائج أعمال الشركة لعام 2020 وفقا لقانون ضريبة الدخل.

الشركة األردنية لضمان القروض المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية )تتمه(
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10.  ممتلكات ومعدات  

المجموع

دفعات على 

حساب شراء 

برمجيات

أجهزة 

وبرامج 

الحاسب 

اآللي

وسائط

 نقل

أثاث 

ومعدات
مبنى  أراضي 

الكلفـــة:

4,095,797 - 528,450 الرصيد كما في 2020/1/1 1,688,453 1,557,059 211,934 109,901

ـ 13,714 ـ 9,864 ـ 3,850 ـ اضافات

)14,009( ـ )11,330( ـ )2,679( ـ ـ إستبعادات 

ـ 4,095,502 الرصيد كما في 2020/12/31 1,688,453 1,557,059 213,105 109,901 526,984

االستهالك المتراكم:

ـ 1,001,913 474,206 64,245 157,782 305,680 - الرصيد كما في 2020/1/1

ـ 75,023 ـ 31,714 10,302 11,385 21,622 استهالك السنة

)13,966( ـ )11,297( ـ )2,669( ـ       ـ إستبعادات 

ـ 1,062,970 ـ 337,394 165,415 75,630 484,531 الرصيد كما في2020/12/31

ـ 3,032,532 42,453 34,271 47,690 1,219,665 1,688,453 
صافي القيمة الدفترية كما في 

2020/12/31

الكلفـــة:

الرصيد كما في 2019/1/1 1,688,453 1,555,551 209,293 109,901 508,460 7,736 4,079,394

16,403 -      12,254 - 2,641 1,508 - اضافات

)7,736(        ـ 7,736 - - - - تحويالت

4,095,797 -      528,450 الرصيد كما في 2019/12/31 1,688,453 1,557,059 211,934 109,901

االستهالك المتراكم:

ـ 883,843 410,469 52,859 146,475 274,040 - الرصيد كما في 2019/1/1

ـ 118,070 63,737 11,386 11,307 31,640 - استهالك السنة

ـ 1,001,913 474,206 64,245 157,782 305,680 - الرصيد كما في2019/12/31

ـ 3,093,884 54,244 45,656 54,152 1,251,379 1,688,453 
صافي القيمة الدفترية كما في 

2019/12/31
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11  .  مخصصات ضمان القروض
يتم احتساب مخصصات ضمان القروض بما يتناسب مع متطلبات معيار التقارير المالية الدولي رقم )9(.

إن تفاصيل بند مخصصات ضمان القروض الواردة في قائمة المركز المالي كما يلي:

2019 2020

مخصص ضمان القروض اإلنتاجية  894,959 1,872,738

مخصص ضمان القروض اإلسكانية  209,533 244,252

مخصص ضمان الصادرات  8,581 87,726

- مخصص ضمان خاص 1,000,000

مخصص التمويل الصناعي*  8,683,722 6,536,553

مخصص تمويل المشروعات الريادية* 217,412 157,873

مخصص تمويل المشروعات الصغيرة الناشئة* 9,858,080 6,989,271

مخصص تمويل ضمان الصادرات*  9,128,196 6,828,455

مخصص تمويل دعم الكفاالت البنكية للمتعاقدين في الخارج * 4,859,888 1,473,692

ـ مخصص تمويل ضمان القروض اإلسكانية – سكن ميسر * 3,622,259

ـ مخصص تمويل ضمان القروض لمواجهة أزمة كورونا * 8,479,011

24,190,560 46,961,641 

* يتم بناء مخصصات ضمان هذه البرامج مقابل العوائد المتحققة على اإلستثمارات المتأتية من القروض الممنوحة من الجهات  الداعمة لها.
إن تفاصيل الحركة على هذه المخصصات هي كما يلي:

مخصص ضمان القروض اإلنتاجية

2019 2020

الرصيد في بداية السنة  1,872,738 1,692,269

المخصص المحجوز للسنة 840,747 963,594

إستردادات 175,692 193,471

)1,024,361( )1,994,218( تعويضات مدفوعة 

المحول من مخصص ضمان القروض احتياطي  ـ 47,765

1,872,738 894,959 

مخصص ضمان القروض اإلسكانية

2019 2020

الرصيد في بداية السنة  244,252 389,727

 )78,816( المخصص المحجوز )المردود( للسنة 97,519

إستردادات 110,432 213,599

)280,258( )242,670( تعويضات مدفوعة 

244,252 209,533 
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مخصص ضمان الصادرات

2019 2020

الرصيد في بداية السنة  87,726       ـ

المخصص المحجوز للسنة 3,687 197,504

)109,778( )82,832( تعويضات مدفوعة

87,726 8,581 

مخصص ضمان خاص

2019 2020

- المخصص المحجوز للسنة 1,000,000

مخصص التمويل الصناعي 
2019 2020

الرصيد في بداية السنة 6,536,553 4,315,300

المخصص للسنة مقابل عوائد قرض البنك المركزي األردني 552,904 532,932

المحول من مخصص تمويل ضمان الصادرات 2,000,000 2,000,000

إستردادات 194,578 164,945

)417,810( )561,192( تعويضات مدفوعة 

)58,814( )39,121( ضريبة دخل السنة 

6,536,553 8,683,722 

 مخصص تمويل المشروعات الريادية
2019 2020

الرصيد في بداية السنة 157,873 97,644

المخصص للسنة مقابل عوائد أمانات وزارة التخطيط 75,366 76,239

 )16,010( )15,827( ضريبة دخل السنة 

157,873 217,412 

مخصص تمويل المشروعات الصغيرة الناشئة

2019 2020

الرصيد في بداية السنة 6,989,271 3,811,752

المخصص للسنة مقابل عوائد قروض المشروعات الصغيرة الناشئة 5,053,299 5,220,619

)1,132,228( )1,116,065( فوائد قروض تمويل ضمان المشروعات الصغيرة الناشئة

 )66,216( )305,833( تعويضات مدفوعة 

)844,656( )762,592( ضريبة دخل السنة

6,989,271 9,858,080 
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مخصص تمويل ضمان الصادرات  

2019 2020

الرصيد في بداية السنة  6,828,455 4,535,601

المخصص للسنة مقابل عوائد قرض البنك المركزي األردني  7,551,921 7,514,478

)1,999,984( )2,005,460( فوائد قرض البنك المركزي األردني 

)2,000,000( )2,000,000( المحول إلى مخصص التمويل الصناعي 

)80,501( )103,749( رسوم إدارة  

)1,141,139( )1,142,971( ضريبة دخل السنة 

6,828,455 9,128,196 

مخصص تمويل دعم الكفاالت البنكية للمتعاقدين في الخارج   

2019 2020

ـ الرصيد في بداية السنة  1,473,692

المخصص للسنة مقابل عوائد قرض البنك المركزي األردني  6,349,987 3,667,839

)1,183,563( )2,005,481( فوائد قرض البنك المركزي األردني 

)600,000( ـ مصاريف طوابع  

)18,843( )58,182( رسوم إدارة  

 )391,741( )900,128( ضريبة دخل السنة 

1,473,692 4,859,888 

مخصص تمويل ضمان القروض اإلسكانية – سكن ميسر  

2019 2020

ـ المخصص للسنة مقابل عوائد قرض البنك المركزي األردني 5,746,523

ـ )515,071( فوائد قرض البنك المركزي األردني 

ـ )600,000( مصاريف طوابع 

ـ )46,314( رسوم إدارة

ـ )962,879( ضريبة دخل السنة 

ـ 3,622,259 

مخصص تمويل ضمان القروض لمواجهة أزمة كورونا  

2019 2020

ـ المخصص للسنة مقابل عوائد قرض البنك المركزي األردني  11,922,158 

ـ )1,080,822( فوائد قرض البنك المركزي األردني 

ـ )108,412( رسوم إدارة  

ـ )2,253,913( ضريبة دخل السنة 

ـ 8,479,011 
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12. قرض البنك المركزي األردني – برنامج ضمان التمويل الصناعي  
قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 شباط 2006 السماح للبنك المركزي األردني  بإقراض المنحة المقدمة من المفوضية 
األوروبية والبالغة )5,160,695( دينار للشركة بدون فائدة وبدون تاريخ استحقاق على أن تؤول قيمة المنحة للبنك المركزي األردني في 

حال تصفية الشركة.
 

يتم تحويل إيرادات فوائد المبلغ المحجوز مقابل القرض إلى مخصص التمويل الصناعي وذلك الستخدام تلك اإليرادات مع رصيد المبلغ 
المحجوز لمواجهة المطالبات المتعثرة لقروض التمويل الصناعي.

                        2020 األول  كانون   31 في  كما  للشركة  المالي  المركز  قائمة  في  الموجودات  ضمن  الظاهرة  المحتجزة  الودائع   رصيد  بلغ 
)13,867,317( دينار، مقابل )11,756,062( دينار كما في 31 كانون األول 2019.

13. قرض البنك المركزي األردني – برنامج ضمان الصادرات 
حصلت الشركة خالل عام 2018 على قرض من البنك المركزي األردني بقيمة )100( مليون دينار بفائدة سنوية مقدارها )2%( ولمدة عشر 
القيمة المضافة ضد مخاطر عدم  التصديرية ذات  الصناعات  سنوات، وذلك بهدف تعزيز قدرة الشركة على تقديم الضمانات ألصحاب 
سداد المستورد، وذلك من خالل إستخدام هذا القرض لشراء أوراق مالية حكومية واإلحتفاظ بعوائد اإلستثمارات بعد حسم الفائدة 

المستحقة على القرض كمخصص لمواجهة أية إلتزامات تترتب على الشركة مقابل الضمانات الممنوحة.

بلغ رصيد الودائع والموجودات المالية بالكلفة المطفأة المحتجزة الظاهرة ضمن قائمة المركز المالي  كما في 31 كانون األول 2020 
)110,270,406( دينار، مقابل )107,835,069( دينار كما في 31 كانون األول 2019، إن جميع الموجودات المالية بالكلفة المطفأة مرهونة 

لصالح البنك المركزي مقابل القرض الممنوح للشركة والبالغ قيمتها الدفترية )100,001,365( دينار. 

14. قرض البنك المركزي األردني – برنامج دعم الكفاالت البنكية للمتعاقدين في الخارج 
حصلت الشركة خالل عام 2019 على قرض من البنك المركزي األردني بقيمة )100( مليون دينار بفائدة سنوية مقدارها )2%( ولمدة عشر 
لتنفيذ أعمال خارج المملكة عن طريق  البنكية للمتعاقدين  برنامج دعم الكفاالت  سنوات، يستخدم من قبل الشركة لضمان مخاطر 
المشاركة بضمان ما نسبته )50%( كحد أقصى من قيمة الكفاالت البنكية للمتعاقدين لتنفيذ أعمال خارج المملكة، وذلك من خالل 
إستخدام هذا القرض لشراء أوراق مالية حكومية واإلحتفاظ بعوائد اإلستثمارات بعد حسم الفائدة المستحقة على القرض كمخصص 

لمواجهة أية إلتزامات تترتب على الشركة مقابل الضمانات الممنوحة.

بلغ رصيد الودائع والموجودات المالية بالكلفة المطفأة المحتجزة الظاهرة ضمن قائمة المركز المالي  كما في31 كانون األول 2020 
)105,760,016( دينار، مقابل )101,854,608( دينار كما في 31 كانون األول 2019 ، إن جميع الموجودات المالية بالكلفة المطفأة مرهونة 

لصالح البنك المركزي مقابل القرض الممنوح للشركة والبالغ قيمتها الدفترية )100,000,000( دينار.

15.  قرض البنك المركزي األردني – برنامج القروض اإلسكانية – سكن ميسر
حصلت الشركة في نهاية عام 2019 على قرض من البنك المركزي األردني بقيمة )100( مليون دينار بفائدة سنوية مقدارها )0,5%( ولمدة 
عشر سنوات، يستخدم من قبل الشركة لضمان مخاطر القروض اإلسكانية الممنوحة من البنوك لذوي الدخل المتدني والمحدود ضمن 
برنامج سكن ميسر، بحيث تكون نسبة الضمان )80%( كحد أقصى من قيمة التمويل الممنوح، وذلك من خالل إستخدام هذا القرض 
لشراء أوراق مالية حكومية واإلحتفاظ بعوائد اإلستثمارات بعد حسم الفائدة المستحقة على القرض كمخصص لمواجهة أية إلتزامات 

تترتب على الشركة مقابل الضمانات الممنوحة.

بلغ رصيد الودائع والموجودات المالية بالكلفة المطفأة المحتجزة الظاهرة ضمن قائمة المركز المالي كما في31 كانون األول 2020 
)104,585,138( دينار، مقابل )100,000,000( دينار كما في 31 كانون األول 2019، إن جميع الموجودات المالية بالكلفة المطفأة مرهونة 

لصالح البنك المركزي مقابل القرض الممنوح للشركة والبالغ قيمتها الدفترية )100,000,000( دينار.
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16 . قرض البنك المركزي األردني – برنامج ضمان القروض لمواجهة أزمة كورونا
)300( مليون دينار بفائدة سنوية مقدارها )0,5%( ولمدة  البنك المركزي األردني بقيمة  حصلت الشركة في عام 2020 على قرض من 
خمسة عشر سنة ، يستخدم من قبل الشركة لضمان مخاطر القروض الممنوحة من البنوك لقطاعات المهنيين والحرفيين والمؤسسات 
الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك بهدف تمكينهم من الحصول على التمويل بشروط وكلف ميسرة لمساعدة هذه 
الفئات على تغطية إحتياجاتها التمويلية لغايات تمويل النفقات التشغيلية ورأس المال العامل خالل ظروف وإجراءات إحتواء فايروس 
كورونا، وذلك من خالل إستخدام حصيلة هذا القرض لشراء أوراق مالية حكومية واإلحتفاظ بعوائد اإلستثمارات بعد حسم الفائدة 

المستحقة على القرض كمخصص لمواجهة أية إلتزامات تترتب على الشركة مقابل الضمانات الممنوحة.

بلغ رصيد الودائع والموجودات المالية بالكلفة المطفأة المحتجزة الظاهرة ضمن قائمة المركز المالي كما في31 كانون األول 2020 
)310,732,922( دينار، إن جميع الموجودات المالية بالكلفة المطفأة مرهونة لصالح البنك المركزي مقابل القرض الممنوح للشركة والبالغ 

قيمتها الدفترية )300,000,000( دينار. 

17 . أمانات وزارة التخطيط )صندوق ضمان مخاطر تمويل المشروعات الريادية(
مبلغ  بتقديم  الوزارة  تقوم  بحيث  والتشغيل،  التنمية  وصندوق  التخطيط  وزارة  مع  اتفاقية  بتوقيع   2012 عام  خالل  الشركة  قامت 
)1,250,000( دينار يستخدم من قبل الشركة لضمان مخاطر التمويل الممنوحة من قبل صندوق التنمية والتشغيل لقروض المشروعات 
الريادية الصغيرة ومتوسطة الحجم، بحيث تكون نسبة الضمان )80%( من رصيد التمويل القائم عند التعثر إضافة إلى الفائدة المترتبة 
، هذا وقد تم االتفاق على أن تستخدم صافي عوائد صندوق ضمان مخاطر التمويل للوفاء 

ً
عليه خالل فترة التعثر البالغة )181( يوما

بالمبلغ المضمون من الديون المتعثرة من خالل تحويلها إلى مخصص تمويل المشروعات الريادية، وفي حال زيادة قيمة التعويضات عن 
قيمة العوائد فللشركة الوفاء من خالل الرجوع إلى رأسمال الصندوق.

 عوائد 
ً
إن مدة االتفاقية ثماني سنوات قابلة للتجديد يؤول بعدها المبلغ الذي يزيد عن قيمة اإللتزامات إلى وزارة التخطيط شامال

اإلستثمار ويبقى التزام الشركة قائما بحدود المحفظة المضمونة لحين تصفية كامل هذه القروض.

بلغ رصيد أمانات وزارة التخطيط كما في 31 كانون االول 2020 )1,248,500( دينار، كما بلغ رصيد الودائع المحتجزة الظاهرة ضمن قائمة 
مركز المالي كما في 31 كانون االول 2020 )1,481,742( دينار، مقابل )1,419,154( دينار كما في  31 كانون األول 2019. 

18 . قروض المشروعات الصغيرة الناشئة 
حصلت الشركة خالل العام 2016 على قروض دون أية فوائد أو عموالت من البنك المركزي وبعض البنوك التجارية واإلسالمية وذلك 
 في المساهمة بتمويل 

ً
بهدف مساعدة المنشآت الصغيرة الناشئة على تطوير أعمالها، من خالل إستخدام حصيلة هذه القروض حصرا

برنامج ضمان قروض المشروعات الصغيرة الناشئة وذلك عن طريق إستثمارها في أدوات إستثمارية متدنية المخاطر واإلحتفاظ بعوائد 
العوائد  تلك  إستنفذت  حال  وفي   ، الممنوحة  الضمانات  مقابل  الشركة  على  تترتب  إلتزامات  أية  لمواجهة  كمخصص  اإلستثمارات 

ستتوقف الشركة عن منح ضمانات جديدة.

يستحق قرض البنك المركزي البالغ )11,239,200( دينار في 8 آذار 2021 وتستحق قروض البنوك التجارية واإلسالمية والبالغ مجموعها 
)15,259,758( دينار في 1 آذار 2026.

كما حصلت الشركة خالل العام 2018 على قرضين من البنك المركزي األردني بمجموع )57,090,000( دينار بفائدة سنوية مقدارها )2%(، يسدد 
)50( مليون دينار بعد عشر سنوات من تاريخ تنفيذ القرض و )7,090,000( دينار بموجب 15 قسط نصف سنوي إبتداًء من 15 آذار 2019، وذلك 
بهدف تمكين الشركة من زيادة سقف برنامج ضمان قروض المشروعات الصغيرة الناشئة لكل مشروع من )100( ألف دينار إلى )250( ألف 
 في المساهمة بتمويل برنامج ضمان قروض المشروعات الصغيرة الناشئة 

ً
دينار، من خالل إستغالل إستخدام حصيلة هذه القروض حصرا

وذلك عن طريق إستثمارها في أدوات إستثمارية متدنية المخاطر واإلحتفاظ بعوائد اإلستثمارات كمخصص لمواجهة أية إلتزامات تترتب 
على الشركة مقابل الضمانات الممنوحة ، وفي حال إستنفذت تلك العوائد ستتوقف الشركة عن منح ضمانات جديدة.
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بلغ رصيد الودائع والموجودات المالية بالكلفة المطفأة المحتجزة الظاهرة ضمن قائمة المركز المالي كما في 31 كانون األول 2020 
)92,295,229( دينار، مقابل )90,296,544( دينار كما في 31 كانون األول 2019، جزء منها مرهون لصالح البنك المركزي مقابل القرض 

الممنوح للشركة والبالغ قيمتها الدفترية )63,029,768( دينار.

19 . ذمم وأرصدة دائنة أخرى

2019 2020

ضريبة دخل مستحقة على مخصصات الموجودات المحتجزة 6,075,052 2,040,496

722,857 1,093,002 
ً
عموالت ضمان مقبوضة مقدما

ذمم معيدي التأمين  413,864 338,485

مخصص تعويض نهاية الخدمة 273,322 210,477

مصاريف مستحقة وغير مدفوعة 217,444 215,693

أمانات المساهمين  79,917 80,485

ايرادات منح مؤجلة 10,149 21,427

مخصص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  55,000 55,000

أخرى 6,196 1,050

3,685,970 8,223,946 

20. منحة البنك الدولي
حصلت الشركة خالل عام 2014 على منحة مقدمة من البنك الدولي تحت إشراف البنك المركزي بمبلغ )1( مليون دوالر لتطوير قدرات الشركة 

في المحاور التالية ) أبحاث السوق، إدارة المخاطر، تطوير المنتج، التسويق، قواعد الدفع، التحليل واألنظمة، ادارة الموارد البشرية(.

بلغ مجموع المبالغ المصروفة من المنحة حتى نهاية عام 2020 ما مجموعه )170,681( دينار وذلك لتغطية مشتريات الممتلكات والمعدات 
و )538,319( دينار لتغطية المصاريف األخرى الخاصة بمحاور المنحة.

21 . حقوق الملكية 
رأس المال 

يبلغ رأس المال المصرح به والمكتتب به والمدفوع )29,080,310( دينار أردني مقسم الى )29,080,310( سهم بقيمة اسمية دينار أردني 
واحد للسهم كما في31 كانون األول 2020 و 2019. 

احتياطي إجباري
تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله من االرباح السنوية قبل الضرائب بنسبة 10 % خالل السنة والسنوات السابقة وهو 

غير قابل للتوزيع على المساهمين .

احتياطي إختياري
تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله من االرباح السنوية قبل الضرائب بنسبة ال تزيد عن 20 % خالل السنوات السابقة 

وهو قابل للتوزيع على المساهمين. 

الشركة األردنية لضمان القروض المساهمة العامة المحدودة
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22. مصاريف إدارية  

2019 2020

رواتب وأجور ومنافع الموظفين 1,003,577 951,082

مساهمة الشركة في الضمان االجتماعي 110,130 104,140

مساهمة الشركة في صندوق االدخار 86,464 80,438

اشتراكات 75,457 70,610

استهالكات )إيضاح 10( 75,023 118,070

بدل تنقالت أعضاء مجلس اإلدارة  71,200 71,200

مصاريف طبية والتأمين الصحي 51,955 59,794

صيانة 38,073 35,796

برق، بريد، هاتف، ماء وكهرباء 32,936 32,692

أتعاب مهنية 23,528 22,346

بدل مهمات رسمية ودورات تدريبية 11,537 33,846

قرطاسية ومطبوعات 10,960 13,099

تسويق 5,775 30,866

سيارات 5,510 6,610

إيجارات       ـ 2,850

أخرى 22,180 16,395

1,649,834 1,624,305 

23. حصة السهم االساسية والمخفضة من ربح السنة  

2019 2020

ربح السنة 645,019 1,043,103

المتوسط المرجح لعدد األسهم 29,080,310 29,080,310

0,036 0,022 

23. أسهم مسجلة بإسم الشركة 
قامت الشركة بالمساهمة في شركة الصندوق األردني للريادة م.خ.م وذلك نيابة عن الحكومة األردنية حيث ستمول هذه المساهمة 

من قرض البنك الدولي للحكومة األردنية، ستكون الشركة مسؤولة عن إدارة الصندوق وفق شروط وضوابط محددة وفق اإلتفاقيات 
المبرمة بين الشركة والبنك الدولي والحكومة األردنية بحيث ال يترتب على الشركة أي إلتزامات وال يتحقق لها أي عوائد ناتجة عن تلك 

المساهمة في رأس مال الصندوق.

بلغت القيمة اإلسمية لألسهم المسجلة بإسم الشركة كمساهمة في الصندوق األردني للريادة )21,292,462( دينار / سهم كما 
في 31 كانون األول 2020 ، مقابل )14,194,962( دينار / سهم كما في 31 كانون األول 2019.

الشركة األردنية لضمان القروض المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية )تتمه(
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25. رواتب ومكافآت اإلدارة التنفيذية العليا
بلغت رواتب ومكافآت اإلدارة التنفيذية العليا )519,179( دينار و )472,716( دينار للسنتين المنتهيتين في 31 كانون األول 2020 و 2019 

على التوالي.

26. تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات
 للفترة المتوقعة الستردادها أو تسويتها:

ً
يبين الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات وفقا

المجموع  أكثر من سنة لغاية سنة 2020

الموجودات

ـ 2,343,950 النقد وما في حكمه 2,343,950

ـ 29,482,252 ودائع ألجل لدى البنوك 29,482,252

ـ 69,856,909 69,856,909 ودائع بنكية محتجزة

ـ 669,135,861 669,135,861 موجودات مالية بالكلفة المطفأة محتجزة

ـ 1,158,613 1,158,613
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

الشامل

ـ 3,482,735 3,482,735 موجودات مالية بالكلفة المطفأة 

ـ 1,534,840 ذمم وأرصدة مدينة أخرى  1,534,840

ـ 490,597 490,597 موجودات ضريبية مؤجلة 

ـ 3,032,532 3,032,532 ممتلكات ومعدات

مجموع الموجودات  33,361,042 747,157,247 780,518,289

المطلوبات

46.961.641 ـ 46,961,641 مخصصات ضمان القروض 

ـ 5,160,695 5,160,695 قرض البنك المركزي األردني ـ برنامج ضمان التمويل الصناعي 

ـ 99,999,277 99,999,277 قرض البنك المركزي األردني ـ برنامج ضمان الصادرات 

100.000.000 ـ 100,000,000
قرض البنك المركزي األردني ـ برنامج دعم الكفاالت البنكية 

للمتعاقدين في الخارج

100.000.000 ـ 100,000,000
قرض البنك المركزي األردني ـ برنامج ضمان القروض 

اإلسكانية – سكن ميسر

300.000.000 ـ 300,000,000
قرض البنك المركزي األردني- برنامج ضمان القروض لمواجهة 

أزمة كورونا

ـ 1,248,500 أمانات وزارة التخطيط 1,248,500

81.674.658 قروض المشروعات الصغيرة الناشئة  957,150 80,717,508

8.223.946 ـ ذمم وأرصدة دائنة أخرى  8,223,946

26.425 ـ مخصص ضريبة الدخل المستحقة  26,425

743.295.142 مجموع المطلوبات 10,456,021 732,839,121

الشركة األردنية لضمان القروض المساهمة العامة المحدودة
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المجموع أكثر من سنة لغاية سنة 2019

الموجودات

1,135,189 - النقد وما في حكمه 1,135,189

29,793,376 - ودائع ألجل لدى البنوك 29,793,376

47,375,395 47,375,395  - ودائع بنكية محتجزة

365,786,042 365,786,042 - موجودات مالية بالكلفة المطفأة محتجزة

1,161,120 1,161,120 -
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

الشامل

ـ 3,482,692 3,482,692 موجودات مالية بالكلفة المطفأة 

1,411,878 - ذمم وأرصدة مدينة أخرى  1,411,878

494,910 494,910 - موجودات ضريبية مؤجلة 

3,093,884 3,093,884 - ممتلكات ومعدات

مجموع الموجودات  32,340,443 421,394,043 453,734,486

المطلوبات

24,190,560 24,190,560 - مخصصات ضمان القروض 

5,160,695 5,160,695 - قرض البنك المركزي األردني ـ برنامج ضمان التمويل الصناعي 

99,999,277 99,999,277 - قرض البنك المركزي األردني ـ برنامج ضمان الصادرات 

100,000,000 100,000,000 -
قرض البنك المركزي األردني ـ برنامج دعم الكفاالت البنكية 

للمتعاقدين في الخارج

100,000,000 100,000,000 -
قرض البنك المركزي األردني ـ برنامج ضمان القروض 

اإلسكانية – سكن ميسر

أمانات وزارة التخطيط 1,248,500            ـ 1,248,500

قروض المشروعات الصغيرة الناشئة  957,150 81,674,658 82,631,808

3,685,970 - ذمم وأرصدة دائنة أخرى  3,685,970

237,172 - مخصص ضريبة الدخل المستحقة  237,172

مجموع المطلوبات 6,128,792 411,025,190 417,153,982

27. فجوة إعادة تسعير الفائدة 
تتبع الشركة سياسة التوافق في مبالغ الموجودات والمطلوبات ومالئمة االستحقاقات لتقليل الفجوات من خالل تقسيم الموجودات 
والمطلوبات لفئات اآلجال الزمنية المتعددة أو استحقاقات إعادة مراجعة أسعار الفائدة أيهما أقل لتقليل المخاطر في أسعار الفائدة 
ودراسة الفجوات في أسعار الفائدة المرتبطة بها. يتم التصنيف على أساس فترات إعادة تسعير الفائدة أو االستحقاق أيهما أقرب.  

إن فجوة إعادة تسعير الفائدة هي كما يلي:

الشركة األردنية لضمان القروض المساهمة العامة المحدودة
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المجموع عناصر بدون 
فائدة أكثر من سنة لغاية سنة 2020

الموجودات

ـ 1,000 2,343,950 النقد وما في حكمه 2,342,950

ـ 29,482,252 ـ ودائع الجل لدى البنوك 29,482,252

ـ 69,856,909 69,856,909 - ودائع بنكية محتجزة

ـ 669,135,861 669,135,861 - موجودات مالية بالكلفة المطفأة محتجزة

ـ 1,158,613 1,158,613 -
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

الدخل الشامل

ـ 3,482,735 3,482,735 - موجودات مالية بالكلفة المطفأة 

ـ 1,534,840 1,534,840 - ذمم وأرصدة مدينة أخرى 

ـ 490,597 490,597 - موجودات ضريبية مؤجلة 

ـ 3,032,532 3,032,532 - ممتلكات ومعدات

780,518,289 745,210,352 3,482,735 31,825,202 مجموع الموجودات 

المطلوبات

ـ 46,961,641 46,961,641 ـ مخصصات ضمان القروض 

ـ 5,160,695 5,160,695 ـ قرض البنك المركزي األردني – برنامج ضمان 
التمويل الصناعي 

ـ 99,999,277 99,999,277 ـ قرض البنك المركزي األردني – برنامج ضمان 
الصادرات 

ـ 100,000,000 100,000,000 ـ قرض البنك المركزي األردني – برنامج دعم 
الكفاالت البنكية للمتعاقدين في الخارج

ـ 100,000,000 100,000,000 ـ قرض البنك المركزي األردني – برنامج ضمان 
القروض اإلسكانية – سكن ميسر

ـ 300,000,000 300,000,000 ـ قرض البنك المركزي األردني- برنامج ضمان القروض 
لمواجهة أزمة كورونا

ـ 1,248,500 1,248,500 ـ أمانات وزارة التخطيط

ـ 81,674,658 81,674,658 ـ قروض المشروعات الصغيرة الناشئة

ـ 8,223,946 8,223,946 ـ ذمم وأرصدة دائنة أخرى 

ـ 26,425 26,425 ـ مخصص ضريبة الدخل المستحقة 

ـ 743,295,142 743,295,142 ـ مجموع المطلوبات

37,223,147 1,915,210 فجوة إعادة تسعير الفائدة 31,825,202 3,482,735

الشركة األردنية لضمان القروض المساهمة العامة المحدودة
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المجموع
عناصر بدون 

فائدة
أكثر من سنة لغاية سنة 2019

الموجودات

1,135,189 12,246 - النقد وما في حكمه 1,122,943

ـ 29,793,376 - ودائع الجل لدى البنوك 29,793,376

47,375,395 47,375,395 - - ودائع بنكية محتجزة

365,786,042 365,786,042 - - موجودات مالية بالكلفة المطفأة محتجزة

1,161,120 1,161,120 - -
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

الدخل الشامل

ـ 3,482,692  ـ 3,482,692 موجودات مالية بالكلفة المطفأة 

1,411,878 1,411,878 - - ذمم وأرصدة مدينة أخرى 

494,910 494,910 - - موجودات ضريبية مؤجلة 

3,093,884 3,093,884 - - ممتلكات ومعدات

مجموع الموجودات  30,916,319 3,482,692 419,335,475 453,734,486

المطلوبات

24,190,560 24,190,560 - - مخصصات ضمان القروض 

5,160,695 5,160,695 - -
قرض البنك المركزي األردني – برنامج ضمان 

التمويل الصناعي 

99,999,277 99,999,277 - -
قرض البنك المركزي األردني – برنامج ضمان 

الصادرات 

100,000,000 100,000,000 - -
قرض البنك المركزي األردني – برنامج دعم 

الكفاالت البنكية للمتعاقدين في الخارج

100,000,000 100,000,000 - -
قرض البنك المركزي األردني – برنامج ضمان 

القروض اإلسكانية – سكن ميسر

1,248,500 1,248,500 - - أمانات وزارة التخطيط

82,631,808 82,631,808 - - قروض المشروعات الصغيرة الناشئة

3,685,970 3,685,970 - - ذمم وأرصدة دائنة أخرى 

237,172 237,172 - - مخصص ضريبة الدخل المستحقة 

ـ 417,153,982 417,153,982 ـ مجموع المطلوبات

فجوة إعادة تسعير الفائدة 30,916,319 3,482,692 2,181,493 36,580,504

الشركة األردنية لضمان القروض المساهمة العامة المحدودة
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28. القطاعات التشغيلية
يتركز نشاط الشركة األساسي في تقديم الضمانات لتغطية القروض الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالية وضمان المخاطر في 

مجال إئتمان الصادرات واالستثمار في األوراق المالية ، وفيما يلي معلومات عن قطاعات األعمال الرئيسية: 

2019 2020

داخل المملكة داخل المملكة

اإليرادات المتأتية من ضمان القروض   2,102,502 1,659,231

اإليرادات المتأتية من ضمان الصادرات 263,947 215,196

اإليرادات المتأتية من اإلستثمار في األوراق المالية 1,774,203 2,093,614

موجودات نشاط ضمان القروض والصادرات 738,992,770 413,161,437

موجودات نشاط اإلستثمار في األوراق المالية 36,754,689 36,461,834

29 . القيمة العادلة لألدوات المالية
تتألف األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية. تتضمن الموجودات المالية النقد وما في حكمه والذمم المدينة 
الدائنة وأمانات وزارة التخطيط وقروض  البنك المركزي والذمم  واألوراق المالية. وتتضمن المطلوبات المالية القروض الممنوحة من 

المشروعات الصغيرة الناشئة.

 عن قيمتها الدفترية حيث أن معظم األدوات المالية إما قصيرة 
ً
إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ال تختلف جوهريا

األجل بطبيعتها أو يتم إعادة تسعيرها باستمرار.

تستخدم الشركة الترتيب التالي لغايات تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية:

المستوى األول: األسعار السوقية المعلنة في األسواق النشطة لنفس األدوات المالية.

المستوى الثاني: أساليب تقييم تعتمد على مدخالت تؤثر على القيمة العادلة ويمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر في 
السوق.

المستوى الثالث: أساليب تقييم تعتمد على مدخالت تؤثر على القيمة العادلة ولكن ال يمكن مالحظتها في السوق.

المجموع 
المستوى 

الثالث

المستوى 

الثاني

المستوى 

األول
2020

1,158,613 104,190 145,000 909,423 
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

الدخل الشامل 

المجموع 
المستوى 

الثالث

المستوى 

الثاني

المستوى 

األول
2019

1,161,120 104,190 145,000 911,930 
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

الدخل الشامل 

تعكس القيمة المبينة في المستوى الثالث كلفة شراء هذه الموجودات وليس قيمتها العادلة بسبب عدم وجود سوق نشط لها، 
هذا وترى إدارة الشركة أن كلفة الشراء هي أنسب طريقة لقياس القيمة العادلة لهذه الموجودات وأنه ال يوجد تدني في قيمتها.

الشركة األردنية لضمان القروض المساهمة العامة المحدودة
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30 . إدارة المخاطر المالية  
تتعرض الشركة نتيجة إستخدامها لألدوات المالية للمخاطر التالية:

مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي المخاطر التي قد تنجم عن عدم قدرة أو عجز الطرف اآلخر لألداة المالية عن الوفاء بالتزاماته تجاه الشركة مما 
قد يؤدي إلى حدوث خسائر. تتمثل مخاطر ائتمان الشركة بشكل أساسي في الودائع لدى البنوك، حيث تعمل الشركة على الحد 
من المخاطر االئتمانية عن طريق التعامل مع البنوك التي تتمتع بسمعة جيدة ووضع حدود ائتمانية لعمالئها مع مراقبة الديون غير 

المسددة. يتمثل الحد األقصى للمخاطر االئتمانية في القيمة المدرجة للموجودات المالية في القوائم المالية.

مخاطر السيولة
ولتجنب هذه  استحقاقها  تواريخ  التزاماتها في  لتأدية  الالزم  التمويل  توفير  على  الشركة  قدرة  عدم  السيولة في  مخاطر  تتمثل 
المخاطر تقوم الشركة بتنويع مصادر التمويل وإدارة الموجودات والمطلوبات وموائمة آجالها واالحتفاظ برصيد كاف من النقد وما في 

حكمه واألوراق المالية القابلة للتداول. 

ويلخص الجدول أدناه توزيع المطلوبات )غير المخصومة( على أساس الفترة المتبقية لالستحقاق التعاقدي كما بتاريخ القوائم المالية:

المجموع  أكثر من سنة أقل من سنة 2020

ـ 46,961,641 46,961,641 مخصصات ضمان القروض

ـ 5,160,695 5,160,695 قرض البنك المركزي األردني – برنامج ضمان التمويل الصناعي 

ـ 99,999,277 99,999,277 قرض البنك المركزي األردني – برنامج ضمان الصادرات 

ـ 100,000,000 100,000,000
قرض البنك المركزي األردني – برنامج دعم الكفاالت البنكية 

للمتعاقدين في الخارج

ـ 100,000,000 100,000,000
قرض البنك المركزي األردني – برنامج ضمان القروض 

اإلسكانية – سكن ميسر

ـ 300,000,000 300,000,000
قرض البنك المركزي األردني – برنامج ضمان القروض لمواجهة 

أزمة كورونا

ـ 1,248,500 أمانات وزارة التخطيط 1,248,500

قروض المشروعات الصغيرة الناشئة  957,150 80,717,508 81,674,658

ـ 8,223,946 ذمم وأرصدة دائنة أخرى  8,223,946

ـ 26,425 مخصص ضريبة الدخل المستحقة 26,425

743,295,142 732,839,121 10,456,021  
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المجموع أكثر من سنة أقل من سنة 2019

24,190,560 24,190,560 - مخصصات ضمان القروض

5,160,695 5,160,695 - قرض البنك المركزي األردني – برنامج ضمان التمويل الصناعي 

99,999,277 99,999,277 - قرض البنك المركزي األردني – برنامج ضمان الصادرات 

100,000,000 100,000,000 - قرض البنك المركزي األردني – برنامج دعم الكفاالت البنكية 
للمتعاقدين في الخارج

100,000,000 100,000,000 - قرض البنك المركزي األردني – برنامج ضمان القروض 
اإلسكانية – سكن ميسر

1,248,500 ـ 1,248,500 أمانات وزارة التخطيط

قروض المشروعات الصغيرة الناشئة  957,150 81,674,658 82,631,808

ـ 3,685,970 ذمم وأرصدة دائنة أخرى  3,685,970

ـ 237,172  مخصص ضريبة الدخل المستحقة 237,172 

417,153,982 411,025,190 6,128,792 

مخاطر سعر الفائدة 
إن مخاطر أسعار الفائدة هي المخاطر التي تنتج عن التقلبات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية 

بسبب التغيرات في أسعار الفائدة.

 إن سعر الفائدة على الودائع البنكية والسندات هو من 2% إلى 6,099% سنويا )2019 : من 3,5% - 7,25%  سنوياً (، تقوم الشركة بتخفيف 
تعرضها لمخاطر أسعار الفائدة من خالل مراقبة التغيرات لمعدالت أسعار الفائدة في السوق وموازنة آجال إستحقاق الموجودات مع 
المطلوبات ومراقبة فجوات العائد بشكل دوري، وعلى فرض زيادة / نقص سعر الفائدة بمعدل 0,5% فإن ذلك سيؤدي الى زيادة / نقص 

أرباح الشركة بمبلغ )176,911( دينار للسنة المنتهية في 2020/12/31 )172,328 دينار للسنة المنتهية في 2019/12/31(.

مخاطر ضمان القروض وضمان الصادرات
تقوم الشركة بضمان جميع القروض اإلنتاجية ألصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة 70% على أن ال يزيد مبلغ القرض عن 
)250,000( دينار حسب نوع القرض وما زاد عن ذلك ضمان جزئي، وضمان جميع القروض اإلسكانية لذوي الدخل المتدني والمتوسط بنسبة 
75% على أن ال تتجاوز قيمة القرض الممنوح )75,000( دينار وما زاد عن ذلك ضمان جزئي، وضمان ما نسبته 70% من القروض الممنوحة 

لغايات التمويل الصناعي والتأجير التمويلي التي ال تتجاوز قيمتها )1( مليون دينار وما زاد عن ذلك ضمان جزئي. 

الناتجة عن حدوث أي من المخاطر  بالنسبة لضمان الصادرات لمرحلة ما بعد الشحن، فإن الشركة تضمن 90% من قيمة الخسارة  أما 
التجارية والسياسية المشمولة بعقد الضمان. هذا وتقوم الشركة بتغطية الضمان عن طريق اتفاقيات إعادة التأمين الموقعة مع 

عدد من شركات إعادة التأمين اإلقليمية والعالمية.

مخاطر أسعار العمالت األجنبية
تتمثل مخاطر العمالت في الخطر من تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب تقلبات أسعار العمالت األجنبية. حيث إن معظم تعامالت 
الشركة هي بالدينار األردني والدوالر األمريكي وحيث أن سعر صرف الدينار مربوط بسعر ثابت مع الدوالر األمريكي، فإن األرصدة في 
الدوالر األمريكي ال تمثل مخاطر هامة لتقلبات العمالت األجنبية وإن حساسية أرباح الشركة وحقوق الملكية للتغير في أسعار صرف 

العمالت األجنبية يعتبرغير جوهري.
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مخاطر أسعار األسهم
تنتج مخاطر أسعار األسهم عن التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في األسهم. تعمل الشركة على إدارة هذه المخاطر عن طريق 
تنويع االستثمارات في عدة مناطق جغرافية وقطاعات اقتصادية. وبافتراض تغير أسعار األسهم المدرجة بمعدل 10 % فإن ذلك سوف 

يؤدي إلى تخفيض / زيادة إجمالي الدخل الشامل للشركة بقيمة )86,168( دينار لعام 2020 مقابل )86,405( دينار لعام 2019.

31. إدارة رأس المال 
يقوم مجلس إدارة الشركة بإدارة هيكل رأس المال بهدف الحفاظ على حقوق مساهمي الشركة وضمان إستمرارية الشركة والوفاء 

بإلتزاماتها تجاه الغير وذلك من خالل استثمار موجودات الشركة بشكل يوفر عائد مقبول لمساهمي الشركة.

الشركة األردنية لضمان القروض المساهمة العامة المحدودة
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