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الشركة األردنية لضمان القروض

شــركة مســاهمة عامة محدودة أسســت بمقتضى قانون الشــركات األردني، وســجلت في ســجل الشــركات المســاهمة العامة 
تحــت رقــم 242 بتاريــخ 1994/3/26 وباشــرت أعمالهــا بتاريــخ 1994/5/7. ويبلــغ رأســمال الشــركة 29,080,310 

مليــون دينــار كمــا فــي نهايــة العــام 2021.

رؤيتنا

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

رسالتنا

تعزيــز فــرص حصــول المؤسســات المايكرويــة والصغيــرة والمتوســطة علــى االئتمــان المناســب مــن خــال تقديــم الضمان 
ــان  ــان الئتم ــم الضم ــة مــن خــال تقدي ــة والتجــارة المحلي ــز الصــادرات االردني ــل هــذه المؤسســات وتعزي ــازم لتموي ال

الصــادرات والمبيعــات المحليــة ضمــن محــددات االســتدامة الماليــة.

القيم الجوهرية

االلتزام المهني	 
النزاهة	 
التمكين	 
الشفافية	 
العمل بروح الفريق	 
المسؤولية االجتماعية	 
الثقة	 
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كلمة رئيس مجلس االدارة 

السادة مساهمو الشركة األردنية لضمان القروض المساهمة العامة المحترمين

علــى الرغــم مــن الظــروف االســتثنائية التــي افرزتهــا جائحــة كورونــا، واســتمرار التحديــات التــي نجمــت عنهــا 
ــات   ــع التحدي ــل م ــن التعام ــروض م ــان الق ــة لضم ــت الشــركة األردني ــة، تمكن ــف القطاعــات االقتصادي ــي مختل ف
التــي واجهتهــا خــالل عــام 2021، وذلــك بفضــل تنــوع برامــج الضمــان التــي توفرهــا، ومتانــة قاعدتهــا الرأســمالية 
وكفايــة مخصصاتهــا. ويحــق للشــركة أن تفخــر بمــا أنجزتــه خــالل العــام، وبما قدمتــه لالقتصــاد الوطنــي ولمجتمعنا 
االردنــي علــى حــد ســواء. كمــا تمكنــت الشــركة مــن تعزيــز اســتدامة عملياتهــا وخدماتهــا وبرامجهــا عبــر مختلــف 

الوســائل المتاحــة، وبجهــود متواصلــة مــن فريــق موظفيهــا حتــى فــي ظــل أصعــب الظــروف التــي عايشــناها.

ويســتعرض التقريــر الســنوي الثامــن والعشــرين للشــركة اهــم مــا قدمتــه الشــركة االردنيــة لضمــان القــروض،  ومــا اتخذتــه مــن إجــراءات، 
ــن  ــطة والمصدري ــرة والمتوس ــة والصغي ــركات المايكروي ــاعدة الش ــيين، لمس ــركاء الرئيس ــع الش ــاون م ــزي وبالتع ــك المرك ــن البن ــاندة م بمس
االردنييــن علــى احتــواء آثــار الجائحــة خــالل العــام 2021، وتعزيــز فرصهــم فــي التعافــي واســتعادة زخــم نشــاطهم االقتصــادي. كمــا يقــدم 
التقريــر عرضــاً الهــم انجــازات الشــركة خــالل العــام، كمــا توضحهــا نتائــج اعمــال برامــج الشــركة وقوائمهــا الماليــة، كمــا هــي فــي 31 كانــون 

ــا. ــة به األول 2021 واإليضاحــات الملحق

لقــد قــام البنــك المركــزي باتخــاذ العديــد مــن القــرارات واالجــراءات التــي عملــت علــى تخفيــف حــدة الجائحــة علــى القطاعــات االقتصاديــة، 
كمــا عملــت الشــركة االردنيــة لضمــان القــروض خــالل العــام 2021 علــى تســيير أعمالهــا بــكل كفــاءة واقتــدار، وانتهجــت اســتراتيجية عمــل 
تحوطيــة تكفــل اســتدامة العمــل وتحافــظ علــى ديمومــة النمــو واالســتقرار بأعلــى معاييــر إدارة المخاطــر، اهمهــا تمديــد العمــل ببرنامــج دعــم 
المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الــذي أطلقــه البنــك المركــزي االردنــي خــالل العــام 2020، حيــث تعكــس نتائــج اعمــال الشــركة منهجيتهــا 
فــي تطويــر قطــاع الشــركات الصغيــرة والمتوســطة، وتعزيــز تنافســية الصــادرات األردنيــة المســتندة الــى التوســع المــدروس فــي توفيــر الضمان 
لــكال القطاعيــن، برفــع ســقف الضمــان مــن ناحيــة، وطــرح منتجــات جديــدة مبتكــرة تتناســب ومتطلبــات الشــركاء والعمــالء والســوق، مــن ناحيــة 

أخــرى، ســعياً لتحقيــق اهــداف الشــركة الــواردة فــي عقــد التأســيس والنظــام االساســي .

حضرات المساهمين ،،،

ــن  ــركائها م ــان لش ــات الضم ــم خدم ــن تقدي ــا م ــتثنائية مكنه ــع الظــروف االس ــل م ــركة للتعام ــدى الش ــبق ل ــط المس ــرة والتخطي ــر الخب ان توف
المؤسســات التمويليــة والمصدريــن فــي ظــل اســتمرار جائحــة كورونــا فــي الوقــت المناســب، خاصــةً فــي فتــرات الحظــر واالغــالق، حيــث 
كانــت الشــركة ســباقة فــي مســاندة البنــوك والمصدريــن ضمــن أعلــى مســتويات الجاهزيــة لتقديــم خدمــات الضمــان خــالل االزمــة. كمــا فرضــت 
ــي  ــي تلب ــي اســتراتيجية تحــول رقم ــى تبن ــت عل ــي؛ فعمل ــق بالتحــول الرقم ــن الشــركة الســتحقاقات تتعل ــا ســرعة اســتجابة م جائحــة كورون
احتياجــات وتطلعــات الشــركاء، ســواء مــن خــالل تطويــر االنظمــة القائمــة، أو اضافــة االنظمــة المســاندة، وبصــورة اســتباقية تواكــب التوجهــات 

الحديثــة فــي مجــال التكنولوجيــا الماليــة. 

وقــد قامــت الشــركة االردنيــة لضمــان القــروض، وبالتعــاون مــع البنــك المركــزي األردنــي، بإطــالق العديــد مــن المشــاريع والمبــادرات، أبرزهــا 
ــة مصاريفهــا  ــة اعمالهــا وتغطي ــى مواصل ــة الصغــر( بهــدف مســاعدتها عل ــة )متناهي برنامــج خــاص لضمــان تمويــالت الشــركات المايكروي
التشــغيلية والرأســمالية فــي ظــل جائحــة كورونــا، وذلــك عــن طريــق توفيــر التمويــل لهــا مــن خــالل شــركات التمويــل االصغــر العاملــة فــي 

المملكــة، وفــق آجــال وكلــف ميســرة.  

وقامــت الشــركة خــالل العــام 2021، ومــن خــالل برامــج ضمــان القــروض المختلفــة، بمنــح الضمــان لحوالــي 2000 قــرض بقيمــة اســمية 
بلغــت حوالــي 154,5 مليــون دينــار أردنــي، و وصــل عــدد القــروض المضمونــة القائمــة فــي نهايــة العــام 2021 الــى 9596 قرضــاً بقيمــة 

مضمونــة بلغــت حوالــي 428 مليــون دينــار.



٩

ــة الشــحنات  ــي قيم ــواً ف ــق نم ــام 2021، ليحق ــان الصــادرات خــالل الع ــان ائتم ــي برنامــج ضم ــل ف ــي العم ــت الشــركة التوســع ف ــا واصل كم
ــاً قــدره 52% ، بفعــل اعــادة النظــر بمعــدل العمــوالت  المضمونــة نســبته  55%، فيمــا ســجلت العمــوالت المتحققــة مــن البرنامــج نمــواً مقارب
الخاصــة فــي البرنامــج وارتفــاع نســبة االحتفــاظ، ليرتفــع بذلــك عــدد الشــحنات المضمونــة إلــى 2421 شــحنة بقيمــة 176 مليــون دينــار خــالل 
العــام 2021، بالمقارنــة مــع 1800 شــحنة بقيمــة 113 مليــون دينــار خــالل عــام 2020. وتمكنــت الشــركة مــن توقيــع 14 بوليصــة جديــدة مــع 

شــركات صناعيــة ضمــن برنامــج ضمــان ائتمــان الصــادرات و5 بوالــص ضمــن برنامــج ضمــان ائتمــان المبيعــات المحليــة.

عــالوة علــى ذلــك، ســتعمل الشــركة خــالل العــام 2022 علــى إطــالق برنامــج ضمــان القــروض االســكانية )ســكن ميســر( لخدمــة ذوي الدخــل 
المتدني. 

حضرات المساهمين ،،،

لقــد انعكــس النمــو المســجل فــي النشــاط التشــغيلي للشــركة ايجابــا علــى نتائــج اعمالهــا ماليــاً خــالل العــام 2021 ، حيــث اســتطاعت الشــركة 
تحقيــق نمــو ملحــوظ فــي اجمالــي ايراداتهــا بنســبة 16% مقارنــة مــع عــام 2020، اذ وصلــت هــذه االيــرادات الــى مــا قيمتــه  5,219 الــف 
دينــار، مقارنــة مــع اجمالــي ايــرادات بلغــت 4,487 الــف دينــار تحققــت خــالل عــام 2020، وذلــك بفضــل النمــو الكبيــر المســجل فــي االيــرادات 
ــا بلغــت  ــار خــالل عــام 2021، بينم ــف دين ــى 3,094 ال ــار خــالل عــام 2020 ال ــف دين ــي ارتفعــت مــن 2,366 ال التشــغيلية للشــركة، والت

اإليــرادات االســتثمارية للشــركة حوالــي  1,570 الــف دينــار عــام 2021 مقارنــة مــع 1,774 الــف دينــار خــالل عــام 2020.

ــة عــام  ــي نهاي ــار ف ــف دين ــى  38,360 ال ــة عــام 2020 ال ــي نهاي ــار ف ــف دين ــع مــن 37,223 ال ــد ارتف ــوق المســاهمين، فق أمــا مجمــوع حق
2021، فــي حيــن بلغــت موجــودات الشــركة كمــا هــي فــي نهايــة عــام 2021 مــا مقــداره 798 مليــون دينــار، بالمقارنــة مــع 781 مليــون دينــار 

فــي نهايــة عــام 2020. 

وتمكنــت الشــركة وفــق البيانــات الختاميــة لعــام 2021 مــن تحقيــق أربــاح صافيــةً بعــد الضريبــة قدرهــا  1,130 الــف دينــار، بالمقارنــة مــع 
645 ألــف دينــار تــم تســجيلها عــام 2020. 

حضرات المساهمين ،،،

وفــي الختــام، ومــع نهايــة فتــرة واليــة مجلــس االدارة، أتقــدم بالشــكر والتقديــر لــكل عضــو فــي المجلــس علــى الجهــود الكبيــرة التــي بذلــت علــى 
مــدار الســنوات االربــع الماضيــة، والتــي أســهمت فــي تحقيــق اهــداف الشــركة، وتعزيــز مكانتهــا ورفعتهــا كمؤسســة اردنيــة رائــدة فــي تقديــم 
خدمــات الضمــان فــي المملكــة. كمــا وأتقــدم بالشــكر الجزيــل لمســاهمينا وشــركائنا علــى دعمهــم وثقتهــم بالشــركة االردنيــة لضمــان القــروض، 
وكل الشــكر والتقديــر، أيضــا، لكافــة العامليــن فــي الشــركة علــى جهودهــم وعطائهــم، وعملهــم بــروح الفريــق الواحــد، وتفانيهــم فــي تقديــم أفضل 
الخدمــات وفــي ظــل كافــة الظــروف. والشــكر موصــول للبنــك المركــزي األردنــي لــدوره ودعمــه لكافــة القطاعــات االقتصاديــة، خاصــة خــالل 

جائحــة كورونــا، فــي ظــل حضــرة صاحــب الجاللــة الهاشــمية الملــك عبــد هللا الثانــي ابــن الحســين حفظــه هللا ورعــاه. 

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،،

رئيس مجلس االدارة

د. عادل الشركس 
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ملخص االداء المالي والتشغيلي للشركة لعام 2021

نتائج ضمان القروض

اجمالي القروض المضمونة المنفذة لعامي 2021 - 2020 

نوع القرض
2٠2١2٠2٠

قيمة مضمونةعددقيمة مضمونةعدد
41712,886,8493129,464,800القروض االنتاجية

38424,491,54821818,200,416قروض التمويل الصناعي
13530,47519773,024القروض االسكانية

118682,902,9925117353,704,148البرنامج الوطني - كورونا
2,000120,811,8645,666382,142,388اجمالي القروض المنفذة

اجمالي القروض المضمونة المنفذة وقيد التنفيذ للعام 2021

 نوع القرض
المجموع قروض قيد التنفيذ القروض المنفذة 

قيمة مضمونةعددقيمة مضمونةعددقيمة مضمونةعدد
41712,886,849191,056,76743613,943,616القروض االنتاجية

38424,491,548254,791,55040929,283,098قروض التمويل الصناعي
13530,4750013530,475القروض االسكانية

1,18682,902,992214,777,000120787,679,992البرنامج الوطني - كورونا
2,٠٠٠١2٠,٨١١,٨6465١٠,625,3١٧2,٠65١3١,43٧,١٨١االجمالي 

 
محفظة القروض المضمونة القائمة للعام 2021- 2020

المحفظة
2٠2١2٠2٠

قيمة مضمونةعددقيمة مضمونةعدد
1,81335,808,6832,09437,204,954القروض االنتاجية

92054,901,04565543,874,684قروض التمويل الصناعي
81313,850,76393815,504,396القروض االسكانية

6,050323,407,0375,070327,586,015البرنامج الوطني - كورونا
٩,5٩642٧,٩6٧,52٨٨,٧5٧424,١٧٠,٠4٩اجمالي المحفظة

السقوف الممنوحة للبنوك والمستغل منها لعامي 2021 - 2020 

السقف 
2٠2١2٠2٠

المستغل السقف المستغل السقف 
43,955,13435,808,68344,510,13437,204,954برنامج القروض االنتاجية

20,999,39513,850,76324,565,50515,504,396برنامج القروض االسكانية 
12,600,0009,650,54210,000,00011,800,588برنامج القروض الناشئة 

600,000430,695600,000459,610برنامج الطاقة المتجددة
٧٨,١54,52٩5٩,٧4٠,6٨3٧٩,6٧5,63٩64,٩6٩,54٨اجمالي السقوف 
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نتائج ضمان ائتمان الصادرات 

الشحنات المنفذة المضمونة خالل العام 2021- 2020

الشحنات 
2٠2١2٠2٠

قيمة مضمونةعددقيمة مضمونةعدد
2,421176,984,4081,800113,649,058الشحنات التصديرية 

4,1892,165,0342,8011,765,636شحنات المبيعات المحلية  
6,6١٠١٧٩,١4٩,4424,6٠١١١5,4١4,6٩4اجمالي الشحنات المنفذة 

محفظة الشحنات المضمونة القائمة خالل العام 2021- 2020

المحفظة 
2٠2١2٠2٠

قيمة مضمونةعددقيمة مضمونةعدد
70255,969,83956735,350,755الشحنات التصديرية 

3,5501,317,2021,8601,244,122شحنات المبيعات المحلية  
4,2525٧,2٨٧,٠4١2,42٧36,5٩4,٨٧٧اجمالي الشحنات المضمونة  القائمة  

نتائج المطالبات والتعويضات والجدوالت واالستردادات لالعوام 2021 - 2020   

2٠2١2٠2٠المطالبات 
2,090,2362,583,553برامج ضمان القروض 

506,514926,108برامج التمويل الصناعي  
0 228,466برامج كورونا 

14,75711,529برامج ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية
2,٨3٩,٩٧33,52١,١٩٠االجمالي 

2٠2١2٠2٠الجدوالت 
9,356,16925,870,586برامج ضمان القروض 

6,830,26015,249,951برامج التمويل الصناعي  
1,812,5980برامج كورونا

00برامج ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية 
١٧,٩٩٩,٠264١,١2٠,53٧االجمالي 

ملخص االداء المالي 
 

2٠2١2٠2٠االيرادات والمصاريف
3,094,6342,366,449االيرادات التشغيلية 

1,570,2861,774,203االيرادات االستثمارية 
554,156346,590االيرادات االخرى 
5,219,0764,487,242اجمالي االيرادات 

1,778,9121,624,305يطرح : المصاريف االدارية والعمومية 
3,440,1642,862,937اجمالي االرباح )الخسائر(

2,009,6142,067,429يطرح مخصصات ورسوم اخرى 
300,417150,489يطرح مصروف ضريبة الدخل 

١,١3٠,١33645,٠١٩ربح )خسارة( السنة

2٠2١2٠2٠التعويضات 
1,536,8702,236,888برامج ضمان القروض 

419,251867,030برامج التمويل الصناعي  
142,1100برامج كورونا

048,083برامج ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية 
2,٠٩٨,23١3,١52,٠٠١االجمالي 

2٠2١2٠2٠االستردادات 
478,516286,123برامج ضمان القروض
159,645194,578برامج التمويل الصناعي

00برامج كورونا
00برامج ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية

63٨,١624٨٠,٧٠١االجمالي
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تفاصيل تقرير مجلس االدارة 

انشطة الشركة الرئيسية واماكنها الجغرافية وعدد موظفيها وحجم االستثمار الرأسمالي للشركة1

الشركات التابعة للشركة2

اسماء اعضاء مجلس االدارة واسماء ورتب اشخاص االدارة العليا ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم3

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

الوضع التنافسي للشركة5

6ً درجة االعتماد على موردين محددين او عمالء رئيسيين محلياً وخارجيا

الحماية واالمتيازات التي تتمتع بها الشركة7

القــرارات الصــادرة عــن الحكومــة او المنظمــات الدوليــة او غيرهــا ذات اثــر مــادي علــى عمــل الشــركة او 8
منتجاتهــا وقدرتهــا التنافســية واالفصــاح عــن تطبيــق الشــركة لمعاييــر الجــودة الدوليــة

الهيــكل التنظيمــي للشــركة وعــدد الموظفيــن وفئــات مؤهالتهــم وبرامــج التأهيــل والتدريــب لموظفــي الشــركة 9
كمــا فــي نهايــة عــام 2021

المخاطر التي تتعرض لها الشركة10

االنجازات التي حققتها الشركة خالل عام 112021

االثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة وال تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي – برنامج كورونا12

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

عدد االوراق المالية المملوكة من قبل اعضاء مجلس االدارة واشخاص االدارة العليا واقاربهم 17

مزايا ومكافآت اعضاء مجلس االدارة واشخاص االدارة العليا 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 

انشطة الشركة الرئيسية أ- 

برامج ضمان القروض 

ــرة ومتوســطة  ــل المشــاريع الناشــئة وصغي ــل المتخصصــة لتموي ــوك ومؤسســات التموي ــات للبن ــدم الشــركة ضمان تق
ــة :  ــق البرامــج التالي ــة الصغــر، وف الحجــم والمشــاريع متناهي

الحد االعلى 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 – المايكروية 
80%1,000,00096ضمان قروض التمويل الصناعي – إجادة
70%1,000,00096ضمان قروض التأجير التمويلي – إجادة 

80%1,000,00096برنامج كفالة – التمويل االسالمي ) صناعة وخدمات (
70%250,00072برنامج كفالة – التمويل االسالمي )تجاري(

80%75,00096ضمان تمويل المشروعات الريادية 
85%250,00060ضمان تمويل المشروعات الصغيرة الناشئة

70%36-50060 – 350,000ضمان تمويل الطاقة المتجددة 
85%1,000,00054البرنامج الوطني للتمويل وضمان القروض لمواجهة ازمة كورونا 

85%25,00042برنامج البنك المركزي لضمان تمويالت الشركات المايكروية والصغيرة

برامج ضمان مخاطر القروض االسكانية
75%75,000300ضمان تمويل القروض االسكانية الصحاب الدخل المحدود والمتوسط  

70%50,000120ضمان تمويل شراء االراضي السكينة  
ضمان تمويل القروض االسكانية لذوي الدخل المحدود والمتوسط  – سكن 

90%35,000300ميسر

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

برامج ضمان ائتمان الصادرات 

ــة ضــد المخاطــر  ــة والسياســية وللمبيعــات المحلي ــة ضــد المخاطــر التجاري ــات للصــادرات االردني ــدم الشــركة الضمان تق
التجاريــة المتمثلــة بعــدم ســداد المســتورد االجنبــي او المشــتري المحلــي ألثمــان الشــحنات التصديريــة او المبيعــات المحليــة، 

وفــق البرنامجييــن التالييــن : 

الحد االعلى للشحنة
)دوالر(

الحد االعلى لفترة السداد
)شهر(

نسبة الضمان

برامج ضمان ائتمان الصادرات
90%11,000,0006ضمان ائتمان الصادرات  

80%4,000,0004ضمان ائتمان التجارة المحلية  
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اماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين ب- 

تقــع مكاتــب الشــركة االردنيــة لضمــان القــروض فــي العاصمــة االردنيــة عمــان – الشميســاني شــارع االميــر شــاكر بــن 
زيــد مبنــى رقــم )24( واليوجــد للشــركة أيــة فــروع داخــل المملكــة أو خارجهــا، ويبلــغ عــدد موظفيهــا )54( موظفــاً كمــا 

في نهاية عام 2021.            

حجم االستثمار الرأسمالي للشركة	- 

بلــغ حجــم االســتثمار الرأســمالي للشــركة فــي عــام 2021 ماقيمتــه 2,993,346 دينــار مقارنــة مــع 3,032,532 دينــار 
لعــام 2020.

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 

اسماء اعضاء مجلس االدارة ونبذة تعريفية عنهم أ- 

عطوفة الدكتور ماهر خليل محمد “ الشيخ حسن”
رئيس مجلس االدارة

ممثل  البنك المركزي االردني

سعادة االستاذ كمال غريب عبدالرحيم البكري 
نائب رئيس مجلس االدارة
ممثل بنك القاهرة عمان

معالي السيدة
ناديه حلمي حافظ السعيد 

عضو مجلس االدارة
ممثل بنك االتحاد

سعادة السيد
وليد محي الدين محمد السمهوري 

عضو مجلس االدارة
ممثل البنك العربي

عطوفة
د.خلدون عبد اهلل محمود الوشاح

عضو مجلس االدارة
ممثل البنك المركزي االردني 

سعادة السيد
توفيق عبدالقادر محمد المكحل

عضو مجلس االدارة
ممثل البنك االردني الكويتي

سعادة االنسة
رنا ريمون جميل الصوالحه

عضو مجلس االدارة
ممثل بنك االسكان 

سعادة السيد
خطاب”محمد خالد” ابراهيم البنا 

عضو مجلس االدارة
ممثل غرفة تجارة عمان 

 عضو مستقل

معالي
د. ابراهيم حسن مصطفى سيف 

عضو مجلس االدارة
عضو مستقل 

سعادة
د.عدنان حسن عيسى الهندي 

عضو مجلس االدارة 
عضو مستقل 

عطوفة
د. اسماعيل سعيد زين زغلول 

عضو مجلس االدارة
عضو مستقل

تــم تســمية عطوفــة محافــظ البنــك المركــزي االردنــي الدكتــور عــادل أحمــد الشــركس ممثــالً عــن البنــك المركــزي االردنــي فــي مجلــس 	 
ادارة الشــركة االردنيــة لضمــان القــروض، بــدالً مــن عطوفــة الدكتــور ماهــر خليــل "الشــيخ حســن" اعتبــاراً مــن تاريــخ 2022/2/3.

عطوفة الدكتور محمد لطفي الجعفري : المدير العام للشركة.	 
السيد عيسى اسماعيل مرشد الطرايره: امين سر مجلس االدارة.	 
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عطوفة الدكتور عادل احمد اسماعيل الشركس - رئيس مجلس اإلدارة اعتبارًا من تاريخ 2022/2/3
محافظ البنك المركزي األردني 

تاريخ الميالد: 1966/7/10

دكتوراة في اإلقتصاد المالي/ جامعة نيو اورالينز / الواليات المتحدة االمريكية 2002	 
ماجستير في االقتصاد/ جامعة اليرموك 1990	 
بكالوريوس في االحصاء التطبيقي / جامعة اليرموك 1988	 
محافظ البنك المركزي منذ تاريخ 2022/1/10	 
نائب محافظ البنك المركزي األردني 2012 - 2021 	 
عدة مناصب في البنك المركزي االردني منذ عام 1991	 
مدير دائرة االبحاث في البنك المركزي عام 2011	 
مساعد مدير دائرة االبحاث في البنك المركزي عام 2010	 
رئيس قسم الشؤون النقدية عام 2008	 
ممثل االردن والبنك المركزي االردني في العديد من المؤتمرات االقليمية والدولية	 
محاضر في العديد من الجامعات المحلية واالجنبية 	 
له العديد من اوراق البحث في الصحف الدولية وفي مجال النقد والسياسة المالية	 
فاز بالعديد من الجوائز مثل:	 
 جائــزة أفضــل ورقــة علــى مســتوى الجامعــات األمريكيــة لعــام 2006، وذلــك  حســب تصنيــف أكاديميــة  	

 The Impact of  Mergers" :االقتصــاد والتمويــل فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة. كان عنــوان الورقــة
 "and  Acquisitions on the Efficiency of  the U.S. Banking Industry

جائزة أفضل محاضر في جامعة ألفريد، الواليات المتحدة األمريكية 2005. 	

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

تاريخ الميالد: 1970/01/17

دكتوراة في اإلقتصاد وماجستير في اإلحصاء / جامعة والية واشنطن / الواليات المتحدة 2001	 
ماجستير في االقتصاد / الجامعة االردنية 1996	 
بكالوريوس في االقتصاد / جامعة اليرموك 1993	 
نائب محافظ البنك المركزي األردني، نائب رئيس مجلس ادارة البنك المركزي منذ 2012/1/8 	 
نائب رئيس قسم / دائرة الشؤون النقدية وأسواق رأس المال / صندوق النقد الدولي 2009 - 2012 	 
خبير إقتصادي أول، ادارة الشرق األوسط وآسيا الصغرى / صندوق النقد الدولي 2005 - 2009 	 
خبيــر رقابــة وبنــوك، مديــر مكتــب المحافــظ ، مســاعد المديــر التنفيــذي لدائــرة الرقابــة علــى الجهــاز المصرفــي 	 

/ البنــك المركــزي األردنــي 2003 - 2005
محلــل مالــي اول - دائــرة الرقابــة علــى الجهــاز المصرفــي/ البنــك المركــزي األردنــي 1994- 2003 فــاز 	 

بجائــزة »الجهــد اإلســتثنائي« مــن دائــرة الشــؤون النقديــة وأســواق رأس المــال، صنــدوق النقــد الدولــي 2011
شــارك فــي بعثــات مشــاورات المــادة الرابعــة وتــرأس بعثــات لتقييــم القطــاع المالــي وبعثــات المســاعدات الفنيــة 	 

للــدول األعضــاء فــي صنــدوق النقــد الدولــي
ــار أســعار الصــرف، 	  ــم واختي ــة، التضخــم، تقيي ــي السياســة النقدي ــة ف ــب واألوراق البحثي ــد مــن الكت ــه العدي ل

ــر بالمحــاكاة ــوك اإلســالمية، وأســاليب التقدي ــة، البن فقاعــات أســعار األصــول المالي
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سعادة االستاذ كمال غريب عبد الرحيم البكري - نائب رئيس مجلس اإلدارة
ممثل بنك القاهرة عمان

تاريخ الميالد : 1969/06/07

درجة الماجستير في ادارة البنوك الدولية والتمويل من جامعة سالفورد مانشستر / بريطانيا عام   2017	 
درجة البكالوريوس في القانون من الجامعة األردنية عام 1991	 
حاصل على لقب األستاذية في المحاماة 	 
المدير العام لبنك القاهرة عمان منذ 2008	 
شغل منصب نائب المدير العام في بنك القاهرة عمان سابقا	 
مدير الدائرة القانونية والمستشار القانوني لبنك القاهرة عمان سابقا	 
نائب رئيس مجلس إدارة الشركة األردنية لضمان القروض  	 
رئيس مجلس ادارة شركة النقليات السياحية )جت( م.ع.م 	 
عضو مجلس ادارة في شركة التأمين األردنية م.ع.م 	 
عضو مجلس إدارة في شركة المحفظة العقارية م.ع.م	 
رئيس هيئة المديرين في شركة تََملَك للتأجير التمويلي ذ.م.م	 
عضو مجلس إدارة مصرف الصفا )بنك إسالمي( - فلسطين 	 
عضو مجلس أمناء الجامعة االردنية	 
 	 Network International / Jordan نائب رئيس هيئة مديري شركة
عضــو مجلــس ادارة ســابق فــي العديــد مــن الشــركات المســاهمة العامــة والخاصــة تعمــل فــي قطاعــات مختلفــة 	 

مثــل الســياحة، التعليــم ، الصناعــة و التطويــر العقــاري  
ــة فــي األردن ، معهــد 	  ــه البنــوك العامل ــا ، جمعي ــوم والتكنولوجي ــاء جامعــة العل عضــو ســابق فــي مجلــس أمن

ــكار   ــدوق البحــث العلمــي واالبت ــس إدارة صن ــة، مجل ــة الحــوار االقتصــادي األردني ــة، لجن الدراســات المصرفي

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

حاصلــة علــى درجــة ماجســتير إدارة األعمــال فــي مجــال التمويــل ونظــم المعلومــات االداريــة مــن الجامعــة األمريكيــة 	 
في القاهــرة عــام 1992

حاصلة على درجة البكالوريوس في االقتصاد وادارة األعمال من الجامعة األردنية	 
الرئيس التنفيذي بنك االتحاد	 
مستشار التطوير االستراتيجي - بنك االتحاد	 
الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الميت للتنمية	 
وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات	 
أمين عام وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات	 
مستشار اقتصادي لوزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات	 
خبرة 10 سنوات في بنك اإلتحاد في عدة مناصب آخرها: مدير دائرة الخدمات المصرفية للشركات	 
المجموعة األردنية لتكنولوجيا المعلومات 	 
مجموعة نجار – القاهرة	 
نائب رئيس هيئة المديرين لشركة اإلتحاد للوساطة المالية	 
نائب رئيس هيئة المديرين لشركة اإلتحاد للتأجير التمويلي	 
نائب رئيس مجلس ادارة شركة االتحاد لتكنولوجيا المالية	 
عضو مجلس ادارة شركة االتحاد لالستثمار االسالمي 	 
عضو مجلس ادارة الشركة االردنية النظمة الدفع والتقاص 	 
 	 )Endeavor Jordan( رئيس مجلس ادارة شركة المبادرة لدعم الرواد
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سعادة السيد وليد محي الدين محمد السمهوري  - عضو مجلس ادارة 
مدير منطقة االردن / البنك العربي ش م ع

تاريخ الميالد: 1962/10/27

ماجستير اقتصاد / الجامعة االردنية 1994	 
بكالوريوس اقتصاد وادارة عامة  / الجامعة االردنية  1985	 
نائب رئيس أول / إدارة االئتمان – الخليج ، مصر والمؤسسات التابعة والشقيقة 	 
مدير ائتمان الشركات الخليج والفروع الدولية والمؤسسات التابعة والشقيقة	 
مدير ائتمان الشركات شمال إفريقيا ولبنان	 
 	)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 	 
مســؤوليات متعــددة فــي االئتمــان والعمليــات المصرفيــة والخدمــات التجاريــة فــروع األردن والوحــدة المصرفيــة 	 

الخارجيــة – البحريــن
رئيس مجلس إدارة البنك العربي السوداني	 
عضو مجلس إدارة البنك العربي لتونس	 
عضو مجلس إدارة بنك ُعمان  العربي	 

عطوفة الدكتور خلدون عبد اهلل محمود الشاح - عضو مجلس ادارة 
نائب محافظ البنك المركزي اعتبارًا من تاريخ 2022/2/9

تاريخ الميالد: 1970/04/14

دكتوراة في المالية من جامعة HULL  / بريطانيا 2010	 
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 منذ عام 2013	 
مساعد مدير تنفيذي / دائرة االستثمارات والعمليات الخارجية 2012	 
رئيس قسم القروض والمنح الخارجية / دائرة االستثمارات والعمليات الخارجية 2010	 
محلل مالي رئيسي/  قسم القروض والمنح الخارجية/ دائرة االستثمارات والعمليات الخارجية 2002	 
باحث اقتصادي رئيسي / دائرة عمليات السوق المفتوحة والدين العام 2009	 
ضابط اصدارات اولية / دائرة عمليات السوق المفتوحة والدين العام 2005	 
متداول / غرفة التداول / دائرة االستثمارات والعمليات الخارجية 2003	 
فني اعتمادات واتفاقيات دفع / دائرة االستثمارات والعمليات الخارجية	 
محاضر غير متفرغ في العديد من الجامعات االردنية منذ عام 2010 ولغاية تاريخه 	 
 	ً خبير ومحاضر في مواضيع تمويل التجارة الدولية محلياً واقليميا
عضو في العديد من اللجان داخل وخار	 البنك المركزي	 
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سعادة السيد توفيق عبد القادر محمد المكحل - عضو مجلس ادارة 
ممثل البنك االردني الكويتي 
تاريخ الميالد: 1951/04/15

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

سعادة االنسة رنا ريمون جميل الصوالحه - عضو مجلس ادارة 
مدير تنفيذي – مجموعة المالية / بنك االسكان للتجارة والتمويل

تاريخ الميالد : 1971/07/11

حاصلة على شهادة المحاسب القانوني المعتمد االمريكية CPA من جامعة الينوي سنة 1999	 
بكالوريوس محاسبة / فرعي تخصص ادارة أعمال / الجامعة االردنية 1993	 
مدير تنفيذي – مجموعة المالية لدى بنك اإلسكان للتجارة و التمويل 2019 - لغاية االن 	 
ــارات 	  ــي األول، االم ــو ظب ــك أب ــة - بن ــة المالي ــراد -المجموع ــال األف ــة ألعم ــؤون المالي ــس – الش ــب رئي نائ

العربيــة المتحــدة 2019/9-1 
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(
تاريخ الميالد: 1965/08/10

دكتوراه اقتصاد جامعة لندن 2001 	 
ماجستير اقتصاد جامعة لندن  1988	 
بكالوريوس اقتصاد ومحاسبة جامعة اليرموك 1986 	 
استاذا لالقتصاد ومديرا لمركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة االردنية 2002 - 2008	 
باحث في مركز كارنيجي للشرق االوسط 2009 - 2013	 
امين عام المجلس االقتصادي واالجتماعي في االردن 2009 -2012	 
وزير التخطيط والتعاون الدولي 2013 - 2015	 
وزير الطاقة والثروة المعدنية 2015 - 2017	 
عضو مجلس ادارة بنك صفوة االسالمي 	 
المدير التنفيذي لمنتدى االستراتيجيات األردني 2018 - 2021	 
نائب رئيس هيئة المديرين مجموعة المناصير 	 
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سعادة الدكتور عدنان حسن عيسى الهندي - عضو مجلس إدارة ) مستقل (
تاريخ الميالد: 1938/03/30

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

عطوفة الدكتور اسماعيل سعيد زين زغلول - عضو مجلس إدارة )مستقل(
تاريخ الميالد: 1947/01/01

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/ جدّة في السعودية	 
خبيراً اقتصاديا في البنك المركزي القطري للسنوات  1985 - 1992	 
عضو في العديد من مجالس ادارات المؤسسات األردنية والعربية	 

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

تاريخ الميالد: 1968/03/31

بكالوريوس محاسبة	 
عضو مجلس ادارة غرفة تجارة عمان/ أمين صندوق مجلس اإلدارة	 
عضو مجلس ادارة غرفة تجارة االردن	 
شريك في  شركة السالم لإلعالم المسموع	 
شريك ومدير عام شركة خطاب محمد البنّا وشركاه	 
شريك ومدير عام  شركة خطاب محمد خالد إبراهيم البنّا وشريكته	 
شريك ومدير عام شركة أهل العزم	 
شريك في شركة إمتنان لإلستثمار	 

عقد مجلس ادارة الشركة ٨ اجتماعات خالل العام 2٠2١
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ب -  اسماء ورتب اشخاص االدارة العليا التنفيذية ونبذة تعريفية عنهم 

عطوفة د. محمد لطفي محمد الجعفري 
 المدير العام 

* السيد عبد السالم فيصل عقله النصير 
نائب المدير العام

لغاية 2021/6/30 

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

 والمبيعات المحلية

السيد عيسى اسماعيل مرشد الطرايره 
مدير الدائرة المالية 

امين سر مجلس االدارة 

*** السيد فراس مصطفى خليل فياض   
مدير دائرة ضمان القروض  

لغاية 2021/8/28 

**** السيد طارق طالل النابلسي    
مدير دائرة المتابعة والتعويضات 

والتحصيل  
لغاية 2021/9/26

***** السيد رامي عواد عايد السمردلي  
مدير دائرة المتابعة والتعويضات 

والتحصيل 
منذ 2021/9/26 

السيد احمد هاشم مسلم البيرقدار  
مدير دائرة ادارة المخاطر 

ومراقبة االمتثال 
منذ 2021/9/26 

السيد “ محمد نور” محمود احمد 
الجبعي

مدير دائرة الدعم والمساندة 
منذ تاريخ 2021/9/19

  
السيد سيف شبلي عبداهلل الفرح 
مدير وحدة التدقيق الداخلي  

السيدة ميسون ابراهيم سليم العمارنه 
مدير وحدة تطوير االعمال ودراسات 

السوق 
منذ 10 /1/ 2021 

السيدة هناء “محمد ممدوح” عبد 
الرزاق الشهابي 

مدير وحدة متابعة مشروع شركة 
الصندوق االردني للريادة

ــاً  ــم تكليــف الســيدة أمــل محمــود جــرادات نائب ــة تاريــخ اإلســتقالة 2021/06/30 وت ــر العــام لغاي ــد الســالم النصيــر نائــب المدي * الســيد عب
ــخ 2021/07/07. ــام مــن تاري ــر الع للمدي

ــف  ــم تكلي ــخ 2021/07/06. وت ــة تاري ــة لغاي ــات المحلي ــان الصــادرات والمبيع ــان إئتم ــرة ضم ــر دائ ** الســيدة أمــل محمــود جــرادات مدي
ــخ 2021/07/07. ــن تاري ــرة م ــراً للدائ ــدان مدي ــة ســعيد حم الســيدة فاطم

*** الســيد فــراس مصطفــى فيــاض مديــر دائــرة ضمــان القــروض لغايــة تاريــخ 2021/08/28 ومستشــارا لغايــة 2021/9/30 وتــم تكليــف 
الســيد محمــود أحمــد الربيحــات مديــراً للدائــرة مــن تاريــخ 2021/08/29.

                                     
**** الســيد طــارق طــالل النابلســي مديــر دائــرة التعويضــات والمتابعــة والتحصيــل لغايــة تاريــخ اإلســتقالة 2021/09/23، وتــم نقــل الســيد 

رامــي عــواد الســمردلي مديــراً للدائــرة مــن تاريــخ 2021/09/26.

***** الســيد رامــي عــواد الســمردلي مديــر دائــرة المخاطــر ومراقبــة االمتثــال لغايــة تاريــخ 2021/09/25 وتــم تعييــن الســيد أحمــد هاشــم 
البيرقــدار مديــراً للدائــرة مــن تاريــخ 2021/09/26.

الســيد جهــاد يونــس القديمــات مديــر دائــرة الدعــم والمســاندة لغايــة تاريــخ اإلســتقالة 2021/06/30 وتــم تعييــن الســيد محمــد نــور محمــود 
الجبعــي مديــراً للدائــرة مــن تاريــخ 2021/09/19.



2١

عطوفة الدكتور محمد لطفي محمد 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	 
عضــو لجنــة ادارة صنــدوق الطاقــة المتجــددة وترشــيد الطاقــة فــي وزارة الطاقــة والثــروة المعدنيــة 2018-	 

2019
الممثــل الرســمي لمؤسســات ضمــان القــروض لمنطقــة الشــرق االوســط وشــمال افريقيــا فــي فريــق عمــل البنــك 	 

الدولــي لصياغــة مبــادئ وانظمــة ضمــان القــروض منــذ 2015.
مدير عام مؤسسة ضمان الودائع للفترة من 2004 - 2011 	 
مفوض مالي وإداري في مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة للفترة 2002 - 2003 	 
باحث إقتصادي في البنك المركزي األردني في الفترة 1986 - 2001	 
ــى 	  ــن 2004/2 ال ــرة مابي ــي الفت ــع )IADI( ف ــي الودائ ــة لضامن ــة الدولي ــذي للهيئ ــس التنفي ــي المجل عضــو ف

 2011/6

السيد عبد السالم فيصل عقله 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	 
مديــر دائــرة ادارة المخاطــر والتخطيــط االســتراتيجي / صنــدوق اســتثمار امــوال الضمــان االجتماعــي 2005 	 

2011 -
مدير دائرة الرقابة المالية بالوكالة 2011	 
اقتصــادي / محلــل مالــي رئيســي المســاندة فــي دائــرة االســتثمارات والعمليــات الخارجيــة / البنــك المركــزي 	 

ــي 1992 - 2005 االردن

السيدة أمل محمود احمد 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	 
مسؤول ائتمان االفراد / بنك االردن/ 2006 - 2012 	 
محلل ائتمان االفراد / بنك االردن / 1998 - 2006 	 
ــد 	  ــن المعاه ــة وعــدد م ــد الدراســات المصرفي ــرة / معه ــان والمشــروعات الصغي ــي مجــال اإلئتم محاضــر ف

ــي األردن ــة ف المتخصص
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السيد عيسى اسماعيل مرشد 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 عايد السمردلي -  مدير المتابعة والتعويضات والتحصيل 
تاريخ الميالد: 1978/12/6

بكالوريوس في المالية والمصرفية  / جامعة فيالدلفيا عام 2000	 
محاسب في شركة الطباعون العرب 2005-2001	 

السيد احمد هاشم مسلم البيرقدار -  مدير دائرة إدارة المخاطر ومراقبة االمتثال 
تاريخ الميالد: 1981/6/29

بكالوريوس في المحاسبة  / جامعة اليرموك عام 2003	 
 	  2019 )CFE( Certified Fraud Examiner   شهادة
 	2015 )CAMS( Certified Anti-Money Laundering Specialist شهادة
 	2008  )CBA( Certified Banking Auditor شهادة
 	2008 )CRP( Certified Risk Professional شهادة
 	2008 )CORE( Certified Operational Risk Executive شهادة
مدير دائرة مخاطر التشغيل وخطة استمرارية العمل/ بنك المال األردني  2020-2018	 
مدير تدقيق داخلي / بنك المال األردني 2014- 2018	 
مدير دائرة  المخاطر و االمتثال / شركة الموارد للوساطة المالية – البنك االستثماري 2013-2012 	 
ــي / البنــك االســتثماري 	  ــة و االســتثمار – إدارة التدقيــق الداخل رئيــس وحــدة تدقيــق الشــركات التابعــة، المالي

2012-2009
مقــرر لجنــة ادارة المخاطــر ومراقبــة االمتثــال فــي الشــركة االردنيــة لضمــان القــروض منــذ تاريــخ  	 

2021 /12 /21

السيد فراس مصطفى خليل 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 Business Banker شهادة
مستشار ضمان القروض منذ 2021/8/29 ولغاية 2021/9/30	 
مدير دائرة ضمان القروض منذ 2018/5/1 ولغاية 2021/8/28	 
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  	 
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السيدة ميسون ابراهيم سليم العمارنه - مدير وحدة تطوير االعمال ودراسات السوق 
تاريخ الميالد: 1972/8/25

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

الســيدة هنــاء "محمــد ممــدوح" عبــد الــرزاق الشــهابي  - مديــر وحــدة متابعــة مشــروع الصنــدوق االردنــي 
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 2010 - 2017	 
مدير تسويق الشركات / بنك االتحاد 2004 - 2009	 
رئيس قسم / بنك االردن 1998 - 2004	 
ضابط ائتمان / مؤسسة انقاذ الطفل 1995 - 1998	 
مترجمة CIPE  عام 1995	 

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

المساهم 

 2٠2١2٠2٠
عدد االسهم المكتتب بها 

والمسددة 
نسبة المساهمة من 
اجمالي رأس المال 

المكتتب به 

عدد االسهم المكتتب بها 
والمسددة 

نسبة المساهمة من 
اجمالي رأس المال 

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

6,76%6,791,966,281%1,973,936البنك العربي 
6,55%6,651,904,314%1,934,874بنك القاهرة عمان 

5,70%5,701,657,100%1,657,100بنك االسكان 

5- الوضع التنافسي للشركة

ال يوجــد شــركات متخصصــة فــي األردن تقــوم بتقديــم خدمــة ضمــان القــروض أو ضمــان ائتمــان الصــادرات. وتقــوم 
بعــض المؤسســات اإلقليميــة فــي الــدول العربيــة والمتخصصــة بضمــان مخاطــر ائتمــان الصــادرات بمنــح الضمــان لبعــض 

الصــادرات األردنيــة.
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6- درجة االعتماد على موردين محددين او عمالء رئيسيين محليًا وخارجيًا 

ال يوجــد إعتمــاد علــى مورديــن محدديــن أو عمــاء رئيســين محليــاً وخارجيــاً يشــكلون 10 % فاكثــر مــن إجمالــي 
المشــتريات و/ او المبيعــات للشــركة.

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:-

يعتبــر البنــك المركــزي األردنــي القــروض الممنوحــة مــن البنــوك والمضمونــة مــن الشــركة قــروض جيــدة ويعفــي 	 
البنــوك المشــاركة مــن احتســاب المخصصــات لرصيــد الديــون المضمونــة مــن الشــركة، حيــث تعفــى البنــوك مــن 
ــن  ــوك م ــى البن ــا تعف ــن الشــركة ، كم ــة م ــي محفظــة التســهيالت المضمون ــى إجمال ــدد عل ــام المح المخصــص الع
احتســاب المخصــص الخــاص للســنة األولــى مــن التعثــر علــى أن يُبنــى المخصــص الخــاص خــالل الســنة الثانيــة.

ــان 	  ــاء ضم ــوك لق ــن البن ــوب م ــال والمطل ــة رأس الم ــح لكفاي ــدل المرج ــي المع ــزي األردن ــك المرك ــض البن يخف
موجوداتهــا مــن القــروض المضمونــة مــن الشــركة، ويعتبــر موجــودات البنــوك المضمونــة مــن الشــركة مــن أقــل 

ــال . ــة رأس الم ــل نســب كفاي ــا اق ــق عليه الموجــودات مخاطــرة ويطب

ب- ال يوجد براءات اختراع او اي حقوق امتياز حصلت عليها الشركة خال العام 2021. 

8- القــرارات الصــادرة عــن الحكومــة أو المنظمــات الدوليــة أو غيرهــا ذات أثــر مــادي علــى عمــل الشــركة أو 
منتجاتهــا او قدرتهــا التنافســية واالفصــاح عــن تطبيــق الشــركة لمعاييــر الجــودة الدوليــة

قــرر مجلــس الــوزراء باإلســتناد الــى قانــون اإلعفــاء مــن األمــوال العامــة رقــم 28 لســنة 2006، الموافقــة علــى 	 
إعفــاء عقــود ضمــان الصــادرات والمطالبــات المتعلقــة بهــا والمبرمــة مــع الشــركة مــن رســوم طوابــع الــواردات.

صــدر عــن رئاســة الــوزراء القــرار رقــم )438( بتاريــخ 2010/1/26 والــذي أعفــى الشــركة مــن ضريبــة 	 
المبيعــات وكافــة الضرائــب والرســوم بإســتثناء ضريبــة الدخــل.

التنطبق معايير الجودة الدولية على الشركة.	 
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9- الهيكل التنظيمي للشركة وعدد الموظفين وفئات مؤهالتهم وبرامج التدريب والتأهيل 

الهيكل التنظيمي للشركة كما هو في نهاية عام 2021 أ- 

- ُعدل بموجب قرار مجلس االدارة رقم 2021/19 تاريخ 2021/4/28
*شواغر االدارة العليا كما في نهاية 2021 )المستشارون، نائب المدير العام، مدير دائرة ضمان القروض(

عدد الموظفين وفئات مؤهالتهم في عام 2021 ب- 

بلــغ عــدد موظفــي الشــركة مــع المديــر العــام 54 موظفــاً فــي نهايــة العــام 2021 مقارنــة مــع 53 موظفــاً فــي نهايــة عــام 
2020، موزعيــن حســب مؤهالتهــم العلميــة كالتالــي:

اقل من الثانوية ثانوية عامةدبلومبكالوريوسدبلوم عاليماجستيردكتوراةالسنة
العامة

المجموع

2٠2١1813343454
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برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة في عام 2021 	- 

بهــدف تدريــب وتأهيــل الموظفيــن ورفــع كفاءتهــم الفنيــة واإلداريــة والماليــة، قامــت الشــركة خــالل العــام 2021 بإيفــاد 
ــا )2( دورة  ــة عدده ــا )40( دورة و دورات خارجي ــة وعدده ــة الداخلي ــدورات التدريبي ــن ال ــدد م ــور ع ــن لحض الموظفي

ــي: ــة موزعــة كاالت تدريبي
*عدد الموظفين  اسم الدورة  

5اعداد الموازنات
XBRL 4التقرير السنوي على شكل ملف

4اعداد وعرض القوائم المالية وفق معايير المحاسبة الدولية
MSME Finance During And After Covid-194

4االكسل المالي
3المهارات االشرافية الحديثة للقيادات الوسطى

3االجتماعات السنوية )اجتماع الربيع( العضاء نادي براغ
3برامج الضمان الدولي الخامس للشرق االوسط وشمال افريقيا االفتراضي

3عرض نتائج الدراسة المقارنة لسياسات وادوات دعم الصادرات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دول االتحاد االوروبي      
3إعداد االتفاقيات وعقود العمل

3االمن السيبراني في العمل المصرفي
3التفكير المستقبلي والتحول االستراتيجي لمؤسسات ضمان القروض في منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا   

3تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة
3قائمة التدفقات النقدية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 7

2التخطيط والتنبؤ المالي
Risk Management And Operational Credit Risk Management Enterprise2

2االطار البيئي والتنظيمي للمؤسسات
 FinTech Solutions in Gender Lens2

2التحليل المالي )أساسي ومتقدم(
2خطة استمرارية العمل 

  Launching the MF Up - scaling Mission2
2المهارات االساسية لموظفي مراكز االتصال

2التحليل المالي المتقدم للقوائم المالية المعدة بموجب المعايير الدولية العداد التقارير المالية
 ”From Knowledge Exchange to Open Innovation“2

2تطبيقات محاسبية بإستخدام االكسل
2فعاليات مهرجان االبتكار الوطني

2دور صناديق واليات ضمان القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم التعافي في مرحلة ما بعد جائحة كورونا في الدول العربية
1بناء الهوية الرقمية في عصر كورونا
1التحليل المالي بإستخدام برنامج اكسل

1تطوير كفاءة موظفي التحصيل في متابعة وتحصيل الديون
1مقررات لجنة بازل وادارة المخاطر

1اعداد القوائم المالية
1ادارة المخاطر والمشتقات المالية

1قانوني الضمان اإلجتماعي والعمل والتعليمات المستجدة  في ظل اوامر الدفاع
Profile and Recommendations To Foster Msmes Exports Country1

 Windows Server 2019 Administration1
1االرشفة الذكية والتنظيم االلكتروني الفعال للمعلومات والوثائق

1اساسيات ادارة الموارد البشرية
1تحصيل الديون

1تحديات تطبيق المعيار الدولي للتقارير رقم 9 في ظل تداعيات جائحة كورونا
1االجتماعات السنوية )اجتماع الربيع( العضاء نادي براغ

1االجتماع السنوي التحاد بيرن
*  قد يتم ايفاد الموظف نفسه الى اكثر من دورة تدريبية خالل العام .
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10- المخاطر التي تتعرض لها الشركة 

تتــم عمليــة إدارة المخاطــر المتعلقــة بالشــركة اســتنادا الســتراتيجية شــاملة للحــد مــن المخاطــر وســبل مواجهتهــا وتخفيفهــا 
وذلــك بعــد تحديــد المخاطــر المقبولــة مــن جانــب الشــركة إلدارة اعمالهــا بمــا يضمــن المحافظــة علــى مســتوى ونوعيــة 
المخاطــر المختلفــة التــي ترغــب الشــركة بتحملهــا وقبولهــا وبمــا ال يؤثــر علــى تحقيــق األهــداف االســتراتيجية، إن المخاطــر 
ــة  ــر الوقائي ــب منهــا اتخــاذ التدابي ــذي يتطل ــة لضمــان القــروض، االمــر ال هــي جــزء أساســي مــن عمــل الشــركة االردني

واإلجــراءات التحوطيــة المالئمــة إلدارة تلــك المخاطــر.

تتعــرض الشــركة للمخاطــر الرئيســية التاليــة فــي مجــال ضمــان تمويــل المشــاريع االقتصاديــة اإلنتاجيــة وضمــان ائتمــان 
الصــادرات: -

مخاطــر االئتمــان والتــي تتمثــل فــي عــدم الســداد مــن قبــل المقتــرض او المســتورد للبضائــع األردنيــة ألســباب قــد تكــون 	 
ائتمانيــة أو تجاريــة ناتجــة عــن تراجــع اداء بعــض القطاعــات االقتصاديــة او ظــروف خارجيــة قــد تتعــرض لهــا.

مخاطر التشغيل وتشمل مخاطر امن المعلومات ومخاطر استمرارية االعمال.	 
مخاطر السوق والسيولة.	 
مخاطر عدم االمتثال.	 

11 - االنجازات التي حققتها الشركة خالل العام 2021 

بــرز الــدور الهــام لبرامــج الشــركة االردنيــة لضمــان القــروض بصــورة اوضــح فــي اطــار الجهــود والسياســات المتبنــاة 
الحتــواء التبعــات الســلبية الزمــة كورونــا خــالل عامــي 2020-2021 ســواء فيمــا يتعلــق ببرامــج ضمــان القــروض او 
برنامــج ضمــان ائتمــان الصــادرات. ومــا كان باالمــكان تنفيــذ المبــادرات الراميــة لتوســيع العمــل فــي برامــج الشــركة دون 
حصولهــا علــى دعــم بشــكل رأســمال مســاند فــي ظــل محدوديــة رأســمال الشــركة. وارتفــع بفضــل هــذه البرامــج حجــم العمل 
علــى صعيــدي ضمــان القــروض وضمــان ائتمــان الصــادرات بصــورة اســتثنائية وضعــت الشــركة امــام تحديــات عديــدة 

مرتبطــة بــإدارة هــذه البرامــج مــع برامجهــا القائمــة.

 قامــت الشــركة خــالل عــام 2021 بصياغــة البرامــج الجديــدة واعــادة النظــر فــي معالــم البرامــج القائمــة بصــورة متكاملــة 
مــع العمــل علــى تطويــر ادارة العمليــات واجــراءات العمــل بصــورة تســهم فــي تنفيــذ البرامــج بالمســتوى المســتهدف. وفيمــا 
ــك اهــم القــرارات التــي  ــام وكذل ــذة عــن اهــم االنجــازات التــي حققتهــا الشــركة خــالل عــام 2021 مدعمــة باالرق ــي نب يل

اتخذتهــا الشــركة خــالل العــام المنصــرم : - 

 تــم تمديــد العمــل بالبرنامــج الوطنــي للتمويــل وضمــان القــروض لمواجهــة ازمــة كورونــا لكافــة القطاعــات االقتصاديــة - 1
العاملــة فــي المملكــة، وقــام البنــك المركــزي بتقديــم التمويــالت والقــروض للبنــوك بــدون فائــدة ليتــم اقراضهــا بســعر 
فائــدة/ عائــد حــده االقصــى 2% ســنوياً، وعلــى ان تقــوم الشــركة االردنيــة لضمــان القــروض بضمــان كافــة هــذه القروض 

والتمويــالت مقابــل عمولــة ضمــان قدرهــا %0.35.

قرر مجلس االدارة الموافقة على مبادرات التطوير المؤسسي للشركة كاالتي: - 2

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

تمديــد العمــل بنســبة العمولــة التــي جــرى تخفيضهــا لبرنامــج ضمــان قــروض التمويــل الصناعــي والخدمــات والبالغــة 	 
ــات  ــيع غاي ــب توس ــى جان ــام 2022 ال ــة الع ــى نهاي ــالمية حت ــوك االس ــة و 0,425% للبن ــوك التجاري 0,75% للبن

التمويــل المقبولــة للضمــان لتشــمل رأس المــال العامــل وكافــة النفقــات التشــغيلية.

ــة %0,75 	  ــئة والبالغ ــاريع الناش ــالت المش ــروض وتموي ــة ق ــى كاف ــة عل ــة المطبق ــة المخفض ــل بالعمول ــد العم تمدي
ــام 2022. ــة الع ــى نهاي ــالمية حت ــوك االس ــة و 0,425% للبن ــوك التجاري للبن
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حصــر التعامــل فــي برنامــج ضمــان ائتمــان المبيعــات المحليــة فــي القطــاع الصناعــي ولــدى الشــركات التصديريــة 	 
ــة  ــج بالمقارن ــة للبرنام ــة المضاف ــة االقتصادي ــة القيم ــاً ومحدودي ــدواه مالي ــدم ج ــاع مخاطــره وع ــك الرتف ــط وذل فق
مــع برنامــج ضمــان ائتمــان الصــادرات. اضافــةً الــى توجيــه رأس المــال المحــدود للشــركة تجــاه البرامــج االجــدى 

اقتصاديــاً وفــق حــدود المخاطــر الممكــن تحملهــا.

ــركات - 3 ــالت الش ــان تموي ــاص لضم ــج خ ــالق برنام ــي بإط ــزي االردن ــك المرك ــع البن ــاون م ــركة وبالتع ــت الش قام
ــي  ــة ف ــر العامل ــل االصغ ــركات التموي ــالل ش ــن خ ــل م ــر التموي ــى توفي ــدف ال ــر( يه ــة الصغ ــة )متناهي المايكروي
المملكــة ووفــق آجــال وكلــف ميســرة، لمســاعدة هــذه الشــركات علــى مواصلــة اعمالهــا وتغطيــة مصاريفهــا التشــغيلية 
والرأســمالية خاصــة مــع التحديــات االقتصاديــة المرتبطــة بأزمــة كورونــا، وقــد تــم توقيــع اتفاقيــات الضمــان مــع عــدد 
ــة البنــك المركــزي عقــب اطــالق البرنامــج. ــة فــي المملكــة والخاضعــة لرقاب مــن شــركات التمويــل االصغــر العامل

تــم توقيــع اتفاقيــة الحصــص النســبية مــع كل مــن المؤسســة اإلســالمية لتأميــن االســتثمار وائتمــان الصــادرات »آيزيك« - 4
والمؤسســة العربيــة لضمــان االســتثمار »ضمــان«، وبموجــب هــذه االتفاقيــة قامــت الشــركة بالعمــل علــى اعــادة تأميــن 
كافــة الصــادرات الوطنيــة المســتفيدة مــن برنامــج ضمــان ائتمــان الصــادرات لــدى المؤسســتين العربيــة واالســالمية 
ــهده  ــذي ش ــر ال ــع الكبي ــع التوس ــة م ــد الصــادرات الوطني ــن لعوائ ــات التأمي ــيع عملي ــاً لتوس ــاالً اضافي ــاح مج ــا ات مم

البرنامــج خــالل العاميــن الماضييــن بفضــل الســلفة الخاصــة المقدمــة للشــركة مــن البنــك المركــزي االردنــي.

وقعــت الشــركة االردنيــة لضمــان القــروض ضمــن مشــروع تشــجيع المؤسســات الميكرويــة والصغيــرة والمتوســطة - 5
ــم الدعــم  ــى تقدي ــة تعــاون تهــدف ال ــي GIZ اتفاقي ــة للتعــاون الدول ــة االلماني ــل الوكال ــذ مــن قب ألجــل التشــغيل والمنف
ــرة  ــادة عــدد الشــركات الصغي ــي زي ــر اســتراتيجية التحــول الرقمــي الشــامل وبالتال ــي للشــركة فــي مجــال تطوي الفن
ــات ضمــان  ــاءة عملي ــة لضمــان القــروض، وتحســين كف والمتوســطة الحجــم المتســفيدة مــن برامــج الشــركة االردني

القــروض وضمــان ائتمــان الصــادرات.

شــرعت الشــركة بتنفيــذ اســتراتيجية التحــول الرقمــي بعــد اقرارهــا مــن مجلــس ادارتهــا والتــي تــم اعدادهــا وفــق افضل - 6
الممارســات الدوليــة بالتعــاون مــع مؤسســة )Business Finance Consultant )BFC لخبراتهــا المتخصصــة فــي 
ــة  ــتراتيجية اربع ــت االس ــث تضمن ــي GIZ، حي ــاون الدول ــة للتع ــة االلماني ــن الوكال ــل م ــم وتموي ــال وبدع ــذا المج ه
مســارات تتمحــور حــول تطبيــق اطــار الحاكميــة الخــاص بالمشــروع واالرتقــاء بالثقافــة المؤسســية وبنــاء الشــراكات 

االســتراتيجية وتطويــر االنظمــة القائمــة واضافــة االنظمــة المســاندة وتطبيــق المنصــات الخاصــة بــإدارة العمليــات.

واصلت الشركة التوسع في اعمالها خالل عام 2021، وسجلت االنجازات التالية : - 7

قامــت الشــركة األردنيــة لضمــان القــروض خــالل العــام 2021 ومــن خــالل برامــج ضمــان قــروض المشــروعات 	 
الصغيــرة والمتوســطة بمنــح الضمــان لحوالــي 1987 قــرض وبقيمــة اســمية وصلــت الــى حوالــي 153.6  مليــون 
دينــار أردنــي، كمــا تــم منــح الضمــان ل 13 قــرض وبقيمــة اســمية 796 الــف دينــار ضمــن برامــج ضمــان القــروض 
ــة  ــاً بقيم ــى 9596 قرض ــام 2021 ال ــة الع ــي نهاي ــة ف ــة القائم ــروض المضمون ــدد الق ــل ع ــا وص ــكانية، فيم االس

مضمونــة بلغــت حوالــي 428 مليــون دينــار )تشــمل محفظــة البرامــج االســكانية(.

ــة 	  ــة ازم ــي لمواجه ــج الوطن ــن خــالل البرنام ــام 2021 وم ــروض خــالل الع ــان الق ــة لضم ــت الشــركة األردني قام
كورونــا بمنــح الضمــان ل 1186 قرضــاً وبقيمــة اســمية وصلــت الــى حوالــي 97.5 مليــون دينــار أردنــي، ووصــل 
ــي  ــت حوال ــة بلغ ــة مضمون ــاً بقيم ــى 6050 قرض ــام 2021 ال ــة الع ــي نهاي ــة ف ــة القائم ــروض المضمون ــدد الق ع

ــار. ــون دين 323.4 ملي

توزعــت المحفظــة المضمونــة القائمــة فــي نهايــة العــام 2021 الــى 1813 قرضــاً انتاجيــاً بقيمــة مضمونــة بحوالــي 	 
35,8 مليــون دينــار و813 قرضــاً اســكانياً بقيمــة مضمونــة بلغــت حوالــي 13,8 مليــون دينــار و343 قرضــاً خاصــاً 
ــار و 577 قرضــاً ناشــئاً  ــة بلغــت حوالــي 36.4 مليــون دين ببرامــج التمويــل الصناعــي والخدمــات بقيمــة مضمون

بقيمــة مضمونــة 18.4 مليــون دينــار.
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واصلــت الشــركة التوســع فــي العمــل فــي برنامــج ضمــان ائتمــان الصــادرات خــالل العــام 2021، ليحقــق نمــواً قــدره  	 
55% فــي قيمــة الشــحنات المضمونــة فيمــا ســجلت العمــوالت المتحققــة مــن البرنامــج نمــواً مقاربــاً قــدره %52.

ارتفــع عــدد الشــحنات المضمونــة ضمــن برنامــج ضمــان ائتمــان الصــادرات إلــى 2421 شــحنة بقيمــة 176  مليــون 	 
دينــار خــالل العــام 2021 بالمقارنــة مــع 1800 شــحنة بقيمــة 113 مليــون دينــار عــام 2020. 

تمكنــت الشــركة مــن توقيــع 14 بوليصــة جديــدة مــع شــركات صناعيــة ضمــن برنامــج ضمــان ائتمــان الصــادرات 	 
و5 بوالــص ضمــن برنامــج ضمــان ائتمــان المبيعــات المحليــة.

دفعــت الشــركة تعويضــات للبنــوك عــام 2021 عــن قــروض متعثــرة بقيمــة 2.098 مليــون دينــار مقابــل 3.104 	 
مليــون دينــار تــم دفــع تعويضهــا عــام 2020. فــي حيــن لــم تقــم الشــركة بدفــع تعويضــات ضمــن برنامــج ضمــان 

ائتمــان الصــادرات لعــام 2021 مقابــل 48 ألــف دينــار كانــت قــد دفعتهــا خــالل العــام 2020.

ــع 	  ــة م ــام 2021 مقارن ــة خــالل ع ــن التعويضــات المدفوع ــار م ــف دين ــي 638 ال ــترداد حوال ــركة باس ــت الش قام
اســتردادات بلغــت قيمتهــا حوالــي 481 ألــف دينــار خــالل عــام 2020، فيمــا تــم جدولــة قــروض مضمونــة بقيمــة 
ــروض تمــت جدولتهــا خــالل عــام 2020. ــار لق ــون دين ــي 41 ملي ــة بحوال ــار خــالل عــام 2021 مقارن ــون دين 18 ملي

ــث 	  ــام 2020، حي ــع ع ــة م ــبة 16% مقارن ــام 2021 بنس ــالل الع ــا خ ــي ايراداته ــي اجمال ــواً ف ــركة نم ــت الش حقق
ــرادات  ــي اي ــة مــع اجمال ــار خــالل عــام 2021 مقارن ــون دين ــه  5.219 ملي ــى مــا قيمت ــرادات ال ــت هــذه االي وصل
بلغــت 4.487 مليــون دينــار كانــت قــد تحققــت خــالل عــام 2020. وقــد جــاء النمــو المســجل فــي ايــرادات الشــركة 
بفضــل النمــو الكبيــر المســجل فــي االيــرادات التشــغيلية للشــركة والتــي ارتفعــت مــن 2.366 مليــون دينــار خــالل 
عــام 2020 الــى 3.094 مليــون دينــار خــالل عــام 2021 ، بينمــا بلغــت اإليــرادات االســتثمارية للشــركة حوالــي  

ــار للعــام 2020. ــون دين ــة مــع 1.774 ملي ــار عــام 2021 مقارن ــون دين 1.570 ملي

تمكنــت الشــركة وفــق البيانــات الختاميــة مــن تحقيــق أرباحــاً صافيــةً بعــد الضريبــة قدرهــا 1.130 مليــون دينــار عــام 	 
2021  بالمقارنــة مــع 645 ألــف دينــار تــم تســجيلها عــام 2020. 

أمــا مجمــوع حقــوق المســاهمين فقــد ارتفــع مــن 37,223 الــف دينــار فــي نهايــة عــام 2020 الــى 38,360 ألــف 	 
دينــار فــي نهايــة عــام 2021، فــي حيــن بلغــت موجــودات الشــركة كمــا فــي نهايــة عــام 2021 مــا مقــداره 798 

مليــون دينــار بالمقارنــة مــع 781 مليــون دينــار فــي نهايــة عــام 2020. 

ــج - 8 ــض برام ــاركة لبع ــالمية المش ــة واالس ــوك التجاري ــة البن ــع كاف ــي م ــط االلكترون ــة الرب ــركة عملي ــتكملت الش اس
الشــركة مــن خــالل ال Web Access بهــدف تســهيل إجــراءات العمــل خاصــة مــع الظــروف التــي فرضتهــا جائحــة 
كورونــا واهميــة تفعيــل الجانــب التكنولوجــي فــي العمــل عــن بعــد ضمــن برنامــج عمــل الشــركة الهــادف الــى اتمتــة 

كافــة عملياتهــا داخليــاً وخارجيــاً.

تــم تنظيــم ورش عمــل ولقــاءات بصــورة محــدودة خــالل عــام 2021 نظــرا الزمــة كورونــا وتــم الغــاء العديــد مــن - 9
الزيــارات التســويقية والمهمــات الرســمية الخارجيــة امتثــاالً الوامــر الدفــاع وقيــود الســفر التــي اصدرتهــا الحكومــة 
علــى اثــر جائحــة كورونــا، فــي حيــن شــاركت الشــركة فــي العــدد مــن اللقــاءات والبرامــج التدريبيــة والمؤتمــرات عبــر 

تقنيــات االتصــال المرئــي.

تمكنــت الشــركة مــن احــداث نقلــة نوعيــة فــي تطويــر الكــوادر البشــرية وادارة هــذه المــوارد، وقــد تــم اعــادة تصميــم - 10
ــاءة  ــات الشــركة وبمســتوى كف ــذ عملي ــة لتنفي ــر مالئم ــى نحــو اكث ــدة عل ــف جدي ــكل التنظيمــي واســتحداث وظائ الهي
ــم  ــي. وت ــي وعــدد المراكــز فــي ضــوء العــبء الوظيف ــكل الوظيف ــك، اعــادة صياغــة الهي ــم فــي ضــوء ذل ــى. وت اعل

ــة حساســة فــي الشــركة. ــات احــالل طالــت مراكــز قيادي ــاءات الشــركة واجــراء عملي االســتثمار بكف

ــف االدارة - 11 ــس ادارة الشــركة، وتكلي ــل مجل ــن قب ــاد الخطــة االســتراتيجية للشــركة لألعــوام )2022-2024( م اعتم
ــاً. بتطبيقهــا ومراجعتهــا دوري
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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 2021 وال تدخل ضمن النشاط الرئيسي للشركة.

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

صافي الربح قبل الضريبة السنة
والمخصصات االخرى

االرباح الموزعة على 
اسعار االوراق المالية صافي حقوق المساهمينالمساهمين 

)سعر االغالق في نهاية العام( 
2٠١٧1,018,249034,699,9240.480
2٠١٨908,627035,560,0040.460
2٠١٩1,328,207036,580,5040.450
2٠2٠850,508037,223,1471.000
2٠2١1,485,550038,359,7511.000

14- تحليل المركز المالي للشركة ونتائج اعمالها 

2٠2١2٠2٠2٠١٩2٠١٨2٠١٧البيان
3.8860,0220,0360,0240,025عائد السهم الواحد )دينار(

0,411%0,286%0,230%0,083%0.142%العائد على االستثمار
2.107%1.960%2.852%1.733%2.946%العائد الى حقوق المساهمين

2.514%2.397%3.587%2.180%3.886%العائد الى رأس المال المدفوع
19.529%14.595%8.062%4.769%4.803%نسبة الملكية 

9.294%8.986%8.458%8.147%7.803%الموجودات الثابتة الى حقوق المساهمين
1.286%1.309%0,865%1.057%1.198%معدل المديونية 

80.471%85.405%91.938%95.231%95.197%مجموع المطلوبات الى مجموع الموجودات 
412%585%1140%1997%1982%مجموع المطلوبات الى حقوق المساهمين 

6.583%8.969%10.725%22.165%24.938%المطلوبات المتداولة الى حقوق المساهمين 
1.669%1.478%0.904%0.575%0.654%االيرادات الى مجموع الموجودات 

2432%2202%2062%1265%1358%نسبة التداول
120,332,78396,126,19376,953,81667,032,30253,267,978رأس المال العامل )دينار(

15- التطورات والخطط المستقبلية الهامة للشركة 

بــرز الــدور الهــام لبرامــج الشــركة االردنيــة لضمــان القــروض بصــورة اوضــح فــي اطــار الجهــود والسياســات المتبنــاة 
الحتــواء التبعــات الســلبية الزمــة كورونــا خــالل عامــي 2020-2021 ســواء فيمــا يتعلــق ببرامــج ضمــان القــروض او 
برنامــج ضمــان ائتمــان الصــادرات. وارتفــع بفضــل هــذه البرامــج حجــم العمــل علــى صعيــدي ضمــان القــروض وضمــان 
ائتمــان الصــادرات بصــورة اســتثنائية وضعــت الشــركة امــام تحديــات عديــدة مرتبطــة بــإدارة هــذه البرامــج مــع برامجهــا 
القائمــة. حيــث قامــت الشــركة بصياغــة البرامــج الجديــدة واعــادة النظــر فــي معالــم البرامــج القائمــة بصــورة متكاملــة مــع 
العمــل علــى تطويــر ادارة العمليــات واجــراءات العمــل بصــورة تســهم فــي تنفيــذ البرامــج بالمســتوى المســتهدف. ولكــن 
يضــع هــذا التغييــر الشــركة امــام تحديــات قادمــة اخــرى تســتوجب االعــداد والتخطيــط لهــا بصــورة شــاملة تعيــد صياغــة 
ــا  ــل الجائحــة وتبعاته ــر بفع ــر كبي ــي تعرضــت لتغيي ــل الت ــة العم ــم بيئ ــع اعــادة تقيي االهــداف االســتراتيجية والتشــغيلية م
ــذه  ــن ه ــي عــام 2022،  وم ــا االســتراتيجية ف ــق اهدافه ــن الخطــط المســتقبلية لتحقي ــن خــالل مجموعــة م ــة م االقتصادي

الخطــط مــا يلــي: 
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اعــداد الخطــة االســتراتيجية للشــركة للفتــرة 2022-2024 علــى نحــو يأخــذ تطلعــات ومصالــح كافــة االطــراف ذوي 	 
العالقــة لتشــكل برنامــج العمــل التفصيلــي الــالزم لتحقيــق االهــداف االســتراتيجية علــى مــدى ســنوات الخطــة وتحديــد 
مؤشــرات االداء بصــورة دقيقــة علــى مســتوى جميــع البرامــج وتوضيــح التحديــات الرئيســية المرتبطــة بتنفيــذ الخطــة 

وسياســات واجــراءات مواجهتهــا والتعامــل معهــا ومراجعتها باســتمرار.

تنفيــذ عــدد مــن مبــادرات التطويــر المؤسســي والتــي ســيتم العمــل بهــا مــع بدايــة تنفيــذ الخطــة االســتراتيجية تشــمل 	 
برنامــج ضمــان المشــاريع االنتاجيــة المغطــى بمخصصــات الضمــان الممولــة مــن الشــركة، وبرنامج ضمــان التمويل 
ــك المركــزي،  ــق البن ــي عــن طري الصناعــي والخدمــات المغطــى بمخصــص خــاص ممــول مــن االتحــاد االوروب
وبرنامــج ضمــان المشــاريع الناشــئة المغطــى بمخصــص ممــول مــن البنــك المركــزي والبنــوك العاملــة فــي المملكــة 
ــل وضمــان  ــي للتموي ــاء االقتصــادي واالجتماعــي والبرنامــج الوطن ــي لالنم ــدوق العرب وقــرض خــاص مــن الصن
ــي وبرنامــج  ــك المركــزي االردن ــا والمغطــى بمخصــص ممــول مــن البن القــروض لمواجهــة تبعــات ازمــة كورون

ضمــان القــروض االســكانية القائمــة المغطــى بمخصــص ضمــان ممــول مــن الشــركة.

توســيع نطــاق البرامــج القائمــة وطــرح منتجــات جديــدة تتالئــم واحتياجــات الســوق وتلبــي الطمــوح المؤسســي، حيــث 	 
ســتقوم الشــركة بتطويــر برنامــج مشــترك ممــول مــن بنــك االنمــاء االلمانــي KFW تكــون غايتــه الضمــان مــن اجــل 
التوظيــف والــذي يهــدف الــى ربــط ضمــان القــروض بالوظائــف المســتحدثة لــدى المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة 
ــتقوم  ــا س ــار	 المحافظــات، كم ــاريع خ ــتهداف المش ــن خــالل اس ــي م ــمول المال ــوم الش ــيع مفه ــى توس ــز عل ويرك

الشــركة مطلــع العــام 2022 بالشــروع بالعمــل فــي برنامجيــن جديديــن وهمــا: 

ــن . 1 ــالت م ــي التموي ــذي يغط ــة، وال ــاريع المايكروي ــة بالمش ــالت الخاص ــروض والتموي ــان الق ــج ضم برنام
شــركات التمويــل االصغــر والخاضعــة لرقابــة البنــك المركــزي االردنــي ويتــم تغطيــة ضمانــات البرنامــج مــن 
نفــس المخصــص المدعــوم مــن قبــل البنــك المركــزي والمحــدد للبرنامــج الوطنــي للتمويــل وضمــان القــروض 

لمواجهــة ازمــة كورونــا.

برنامــج ضمــان القــروض االســكانية  »ســكن ميســر« الموجــه للغايــات الســكنية الصحــاب الدخــول المتدنيــة . 2
والمحــدودة والمغطــى بمخصــص ممــول مــن البنــك المركــزي.

ــرة فــي 	  ــادة الكبي ــاً، فمــع الزي ــع مســتوى التفويــض تدريجي التحــول التدريجــي نحــو ضمــان محافــظ القــروض ورف
حجــم العمــل فــي الســنوات القليلــة الســابقة  بــدأت الشــركة بالتحــول نحــو نمــوذ	 ضمــان المحافــظ تدريجيــاً برفــع 
مســتوى التفويــض باالســتناد الــى عــدة مبــررات اهمهــا االرتفــاع الكبيــر فــي حجــم العمــل وتوقــع ارتفــاع اكبــر فــي 
عــدد القــروض المضمونــة مــع بــدء العمــل فــي برنامــج ضمــان قــروض وتمويــالت شــركات التمويــل االصغــر، وان 
التعامــل مــع الطلبــات المتزايــدة علــى نحــو افــرادي يتطلــب توســعاً زيــادة فــي عــدد المــوارد البشــرية، علمــاً بــأن 
دراســات وتحليــل الشــركة المتعــددة لمســتويات التعثــر للقــروض والتمويــالت الممنوحــة ضمــن التفويــض بالمقارنــة 
مــع تلــك التــي تتــم دراســتها افراديــاً مــن قبــل الشــركة ال تشــير الــى ارتفــاع معــدل التعثــر ضمــن التفويــض بالمقارنــة 

مــع تلــك المراجعــة افرادايــاً.

تنفيــذ اســتراتيجية التحــول الرقمــي المعتمــدة مــن قبــل مجلــس ادارة الشــركة والتي تــم اعدادها وفق افضل الممارســات 	 
الدوليــة بدعــم وتمويــل مــن الســادة الوكالــة االلمانيــة للتعــاون الدولــي GIZ وتتمثــل اهــم اهدافهــا فــي رفــع كفــاءة 
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اجــراءات العمــل الداخليــة ولكافــة العمليــات وتطويــر انظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة وزيــادة كفاءتهــا وتطويــر 
ــر مســتوى عــرض  ــراق وتطوي ــات مــن مخاطــر االخت ــة االنظمــة والبيان ــات وحماي ــظ البيان ــة وحف مســتوى الحماي
ــة المختلفــة. وتحقيــق الربــط الكامــل وبالمســتوى  ــة للغايــات والمســتويات االداري البيانــات واعــداد التقاريــر الدوري
الممكــن مــع شــركاء الشــركة الرئيســيين ســواء الجهــات التمويليــة او المصدريــن واالرشــفة الكاملــة للوثائــق بمــا فــي 

ذلــك الملفــات التاريخيــة باالعتمــاد علــى احــدث البرمجيــات.

تطويــر ادارة المــوارد البشــرية مــن خــالل المحافظــة علــى الكفــاءات المتميــزة وتوفيــر فــرص منافســة لهــذه الكفاءات 	 
ــة االداء  ــى بطاق ــتناد ال ــم االداء باالس ــاً وتقيي ــة االداء دوري ــي متابع ــفافة ف ــة وش ــة عادل ــي سياس ــوق وتبن ــي الس ف

المتــوازن. مــع ربــط عناصــر التقــدم الوظيفــي بنتائــج االداء وبــكل شــفافية ووضــوح. 

ــدرات ومهــارات المــوارد البشــرية بتوســيع المشــاركة فــي فــرص التدريــب 	  ــر ق االســتمرار باالســتثمار فــي تطوي
محليــاً وخارجيــاً واســتئناف الزيــارات الراميــة لتبــادل الخبــرات مــع المؤسســات الرديفــة ذات الخبــرات الواســعة فــي 

مجــال عمــل الشــركة.

ــي 	  ــب الوظيف ــي اطــار سياســة التعاق ــن وف ــة للموظفي ــة للمســارات الوظيفي ــة موازي ــذ مســارات تدريبي ــر وتنفي تطوي
ــح هــذه  ــة، مــع توضي ــك وبعــد اعطــاء الفــرص الكافي ــي تســتوجب ذل ــي الحــاالت الت ــة االحــالل ف ــة عملي ومواصل

ــزام وتحســين مســتوى االداء.  ــاً لاللت ــزاً هام السياســة لتشــكل حاف

ــي 	  ــدم المؤسس ــركة والتق ــية للش ــورة المؤسس ــن الص ــة بي ــز العالق ــا وتعزي ــل وجاذبيته ــة العم ــر بيئ ــة تطوي مواصل
ــرية. ــوارد البش ــوادر والم ــدم الك ــه بتق وارتباط

مراجعــة سياســة ادارة المخاطــر دوريــاً باالسترشــاد بأفضــل الممارســات الدوليــة ومراجعــة حــدود وتطويــر سياســات 	 
المراجعــة االئتمانيــة وسياســة ادارة مخاطــر االئتمــان ومخاطــر التشــغيل ومخاطــر أمــن المعلومــات ومخاطــر الســوق.

تفعيــل دور ادارة المخاطــر فــي المشــاركة والتخطيــط لطــرح اي برنامــج جديــد او اي اتفاقيــات او اصــدار بوالــص 	 
مرتبطــة بالبرامــج وايــة تحديثــات علــى اجــراءات العمــل وانظمــة المعلومــات الداعمــة لالجــراءات، ورفــع مســتوى 

الوعــي لــدى كــوادر الشــركة المختلفــة بــإدارة المخاطــر والرقابــة علــى االمتثــال .

 مراجعــة منظومــة االمــن الســيبراني Cyber Security واجــراء االختبــارات الالزمــة لهــا دوريــاً، واعــداد خطــة 	 
 Credit Scoring System خاصــة لالســتجابة لالخطــار الســيبرانية، ومراجعــة وتطويــر نظــام التقييــم االئتمانــي

واختبــار درجــة الفاعليــة والدقــة لنتائــج التقييــم بالمقارنــة مــع االداء الفعلــي للمحافــظ ذات العالقــة.

اعداد خطة استمرارية االعمال والتعافي من الكوارث لكافة انشطة وعمليات الشركة وفحصها بشكل دوري.	 

ــا 	  ــة كورون ــع لجائح ــار المتوق ــع االنحس ــج م ــي بالتدري ــل المؤسس ــة والتواص ــل التوعي ــادة تفعي ــج الع ــي برنام تبن
ــع  ــوى الموق ــر محت ــث وتطوي ــة تحدي ــل خطــة التواصــل المؤسســي والتواصــل الرقمــي للشــركة مــع مواصل وتفعي
ــن  ــة واســعة م ــق عين ــا المؤسســية، وتوثي ــة واخباره ــج الشــركة المختلف ــي برام ــي ليعكــس التطــورات ف االلكترون

ــج الشــركة. ــة بفضــل برام قصــص النجــاح المتحقق

ــبة 	  ــغيلية بنس ــرادات التش ــي االي ــادة ف ــركة زي ــق الش ــع ان تحق ــام 2022 يتوق ــركة لع ــة الش ــرات موازن ــق تقدي  وف
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4.4% مــع توقــع توســع العمــل بالبرامــج الرئيســية، وزيــادة ايــرادات الشــركة االســتثمارية بنســبة 1.8%، فيمــا تشــير 
تقديــرات الموزانــة الــى زيــادة متوقعــة فــي المصاريــف االداريــة والعموميــة بنســبة 22.8% لمواكبــة النمــو فــي حجــم 

االعمــال.

16- اتعاب مدقق الحسابات المستقل 

بلغــت أتعــاب مدققــي حســابات الشــركة الســادة »المهنيــون العــرب« 14,500 دينــار عــام 2021 مقارنــة مــع 12,180 
دينــار لعــام 2020 شــاماً ضريبــة المبيعــات بنســبة %16.

17- عدد االوراق المالية المملوكة من قبل اعضاء مجلس االدارة واشخاص االدارة العليا 

- ال يوجد لممثلي أعضاء مجلس االدارة االعتباريين أي ملكية في اسهم الشركة.
- ال يوجد الشخاص االدارة العليا أي ملكية في اسهم الشركة.

- ال يوجد القارب اعضاء مجلس االدارة أي ملكية في اسهم الشركة.
- ال يوجد القارب اشخاص االدارة العليا أي ملكية في اسهم الشركة.

- جميع أعضاء مجلس اإلدارة واشخاص االدارة العليا في الشركة يحملون الجنسية األردنية.
- ال يوجد شركات مسيطر عليها من قبل اعضاء مجلس االدارة الطبيعيين واقاربهم واشخاص االدارة العليا واقاربهم.

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

اعضاء المجلس 

2٠2١2٠2٠

عدد االسهم المكتتب بها 
والمسددة

نسبة المساهمة من 
اجمالي رأس المال 

المكتتب به
عدد االسهم المكتتب 

بها والمسددة

نسبة المساهمة 
من اجمالي رأس 
المال المكتتب به

45.12%45.1213,122,250%13,122,250البنك المركزي االردني 
6.76%6.791,966,281%1,973,936البنك العربي 

6.55%6.651,904,314%1,934,874بنك القاهرة عمان 
5.70%5.701,657,100%1,657,100بنك االسكان للتجارة والتمويل

4.52%4.561,313,784%1,324,873بنك االتحاد 
2.98%2.98865,258%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(

٧2.3٨%٧2.532١,٠43,٩٨٧%2١,٠٩3,2٩١المجموع
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ممثلي اعضاء مجلس االدارة
2٠2١2٠2٠

عدد االسهم 
المكتتب بها 

والمسددة

نسبة المساهمة من 
اجمالي رأس المال 

المكتتب به

عدد االسهم 
المكتتب بها 

والمسددة

نسبة المساهمة 
من اجمالي رأس 
المال المكتتب به

-0-0عطوفة د. ماهر خليل “ الشيخ حسن” ممثل البنك المركزي االردني
-0-0سعادة السيد كمال غريب البكري ممثل بنك القاهرة عمان

-0-0سعادة د. خلدون عبد هللا الوشاح ممثل البنك المركزي االردني
-0-0سعادة السيد وليد محي الدين السمهوري ممثل البنك العربي

-0-0معالي السيدة ناديه حلمي حافظ السعيد ممثل بنك االتحاد
-0-0سعادة السيد توفيق عبد القادر محمد المكحل ممثل البنك االردني الكويتي

-0-0سعادة السيدة رنا ريمون جميل الصوالحه ممثل بنك االسكان للتجارة والتمويل
-0-0سعادة السيد خطاب “محمد خالد” ابراهيم البنا ممثل غرفة تجارة عمان

18- مزايا ومكافآت رئيس واعضاء مجلس االدارة واشخاص االدارة العليا في الشركة 

بلــغ إجمالــي مبلــغ مزايــا ومكافــآت رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة 123,400 دينــار خــال عــام 2021 مقارنــة مــع 
ــار خــال عــام 2020. 123,200 دين

المجموعاتعاب لجاننفقات سفربدل تنقالتمكافآتالمنصباسم العضو
500060000011000رئيس مجلس االدارةعطوفة د. ماهر خليل “ الشيخ حسن”

500060000011000نائب رئيس المجلسسعادة السيد كمال غريب البكري 
50006000080011800عضوسعادة د. خلدون عبد هللا الوشاح 

500060000011000عضوسعادة السيد وليد محي الدين السمهوري 
500060000011000عضوالسادة بنك االسكان للتجارة والتمويل 

500060000011000عضومعالي السيدة ناديه حلمي حافظ السعيد 
500060000011000عضوسعادة السيد توفيق عبد القادر محمد المكحل 

50006000080011800عضوعطوفة د. اسماعيل سعيد زين زغلول 
500060000011000عضومعالي د. ابراهيم حسن مصطفى سيف 

500060000011000عضوسعادة د. عدنان حسن عيسى الهندي 
50006000080011800عضوالسادة غرفة تجارة عمان 

55٠٠٠66٠٠٠٠24٠٠١234٠٠المجموع 

فيمــا بلــغ إجمالــي مبلــغ مزايــا ومكافــآت اشــخاص االدارة العليــا فــي الشــركة 644,613 دينارعــام 2021 مقارنــة مــع 
ــار عــام 2020. 564,862 دين

الرواتب المنصباالدارة التنفيذية 
السنوية 

*المكافآت 
السنوية 

نفقات 
سفر 

اتعاب 
لجان

أتعاب أمين 
سر مجلس 

اإلدارة
المجموع

17345846200870500228363**المدير العامعطوفة د. محمد لطفي الجعفري 
3811910000038219نائب المدير العام السيد عبد السالم فيصل عقله النصير

مدير دائرة ضمان ائتمان الصادرات السيدة امل محمود احمد جرادات 
40589558200046171والمبيعات المحلية

31373436000300038733مدير الدائرة الماليةالسيد عيسى اسماعيل مرشد الطرايره

مدير دائرة المتابعة والتعويضات السيد رامي عواد عايد السمردلي 
28628399600032624والتحصيل 

مدير دائرة المخاطر ومراقبة السيد احمد هاشم مسلم البيرقدار 
00009094 9094االمتثال منذ 2021/9/26
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الرواتب المنصباالدارة التنفيذية 
السنوية 

*المكافآت 
السنوية 

نفقات 
سفر 

اتعاب 
لجان

أتعاب أمين 
سر مجلس 

اإلدارة
المجموع

السيد فراس مصطفى خليل فياض
مستشار ضمان قروض لغاية 

2021/9/30
ومدير دائرة ضمان القروض لغاية 

2021/8/28

5405620000054256

مدير دائرة والمتابعة والتعويضات السيد طارق طالل سالم النابلسي 
4095820000041158والتحصيل لغاية 2021/9/23

مدير دائرة الدعم والمساندةالسيد جهاد يونس محمد القديمات 
3505510000035155لغاية 2021/6/30

مدير دائرة الدعم والمساندة منذ السيد محمد نور محمود احمد الجبعي 
2021/9/19108330 00010833

26290368600029976مدير وحدة التدقيق الداخليالسيد سيف شبلي عبدهللا الفرح

مدير وحدة تطوير االعمال السيدة ميسون ابراهيم سليم العمارنه
34241252800036769ودراسات السوق منذ 2021/1/10

السيدة هناء “محمد ممدوح” عبد 
الرزاق الشهابي 

***مدير وحدة متابعة مشروع 
40271299100043262شركة الصندوق االردني للريادة

562٩656٩٩43٨٧٠5٠30006446١3المجموع

* المكافآت السنوية تم صرفها في بداية عام 2022
* يخصص للمدير العام سيارة مع سائق وهاتف نقال تعود ملكيتهما للشركة.

* تصرف رواتب ومكافآت وبدل السفر ومزايا السيدة هناء الشهابي من قبل شركة الصندوق االردني للريادة

19- التبرعات والمنح 

ال يوجد تبرعات او منح دفعتها الشركة خال عام 2021.

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

ــة او رئيــس  ــا الشــركة مــع الشــركات التابعــة او الشــقيقة او الحليف ــود او مشــاريع او ارتباطــات عقدته ــة عق ال يوجــد اي
ــم.  ــي الشــركة او اقاربه ــام او اي موظــف ف ــر الع ــس او المدي ــس االدارة او اعضــاء المجل مجل

21- مساهمة الشركة في حماية البيئة وخدمة المجتمع المحلي 

•  حماية البيئة : ال يوجد مساهمة للشركة في حماية البيئة.	

• ــإن 	 ــئة ف ــطة والناش ــرة والمتوس ــاريع الصغي ــة للمش ــة االقتصادي ــى االهمي ــاوة عل ــي: ع ــع المحل ــة المجتم خدم
االهميــة االجتماعيــة لبرامــج الشــركة تكمــن فــي تحفيــز اصحــاب االفــكار المبدعــة علــى ادارة وتوســيع مشــروعاتهم 
وتحديــد نفقاتهــا ومســتلزماتها والوقــوف علــى تحدياتهــا والنهــوض بهــا ممــا يوفــر لهــم مصــدر دخــل اساســي ويفتــح 

المجــال ايضــاً الــى خلــق فــرص عمــل للشــباب وتوفيــر العيــش الكريــم لهــم ولعائاتهــم .

ان جميــع برامــج الشــركة موجهــة لخدمــة المجتمــع المحلــي والقطاعــات مــن خــال تحفيــز المؤسســات الماليــة علــى تمويــل 
ــي  ــة، فه ــن البطال ــة والحــد م ــدي العامل ــي تشــغيل االي ــي تســاهم ف ــة، والت ــرة والمتوســطة والريادي المشــروعات الصغي
الحاضنــة الرئيســية لافــكار الرياديــة واالبداعيــة والمحــرك الرئيســي للتنميــة االقتصاديــة خاصــة فــي المجتمــع المحلــي، 

كمــا انهــا تهــدف الــى تشــجيع المــرأة وتشــجيع توســيع اســتخدامات الطاقــة المتجــددة وغيرهــا.
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تفاصيل االداء التشغيلي والمالي للشركة
برامج ضمان القروض

السقوف الممنوحة والمستغلة خالل عامي 2021 و 2020 حسب البرامج. 1

السقوف
التغير عن العام الماضي2٠2١2٠2٠

نسبة المستغلالسقف
نسبة المستغلالسقفالمستغل

المستغلالسقفالمستغل
 البرامج االنتاجية 

- 1,396,270- 555,000 84%8144,510,13437,204,954%43,955,13435,808,683)المشروعات الصغيرة(

- 1,653,633- 633,591,109%6624,565,50515,504,396%20,999,39513,850,763 البرامج االسكانية 
- 1182,600,0002,150,046%7710,000,00011,800,588%12,600,0009,650,542برنامج المشاريع الناشئة 
- 77028,915%72600,000459,610%600,000430,695برنامج الطاقة المتجددة

- 5,22٨,٨65- ٨2١,546,١٠٩%٧6٧٩,6٧5,63٩64,٩6٩,54٨%٧٨,١54,52٩5٩,٧4٠,6٨3المجموع

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

 
البرنامج

نسبة التغيرالتغير )دينار(2٠2١2٠2٠

القيمة عددالقيمة المضمونةعددالقيمة المضمونةعددالقيمة المضمونةعدد
المضمونة

برنامج المشروعات الصغيرة 
309%218%41712,886,8491313,149,6442869,737,205مشاريع صغيرة  

- 100%- 100%- 6,266,891- 001776,266,891177المشروعات الريادية 
- 100%- 100%- 38,500- 00238,5002قرض اعمال 

- 100%- 100%- 9,765- 0029,7652قروض متناهية الصغر
36%34%4١٧١2,٨٨6,٨4٩3١2٩,464,٨٠٠١٠53,422,٠4٩المجموع

برنامج التمويل الصناعي والخدمات 
-20%25%-695,945,240557,435,260141,490,020كفالة 

39%26%298,031,331235,766,49262,264,839التمويل الصناعي 
118%105%28310,378,7781384,768,8881455,609,890المشاريع الناشئة 
0%0%000000التأجير التمويلي 

-41%50%-3136,1992229,776193,577الطاقة المتجددة
0%0%000000مركبات االعمال 

35%٧6%3٨424,4٩١,54٨2١٨١٨,2٠٠,4١6١666,2٩١,١32المجموع
البرنامج الوطني للتمويل وضمان القروض لمواجهة ازمة كورونا 

- 72%- 71%- 191,209,810- 109775,078,1413738266,287,9512641برنامج كورونا – تجاري
- 91%- 94%- 79,591,346- 897,824,850137987,416,1971290برنامج كورونا - اسالمي

- ٧٧%- ٧٧%- 2٧٠,٨٠١,١56- ١١٨6٨2,٩٠2,٩٩25,١١٧353,٧٠4,١4٨3٩3١المجموع

- 6٨%- 65%- 26١,٠٨٧,٩٧5- ١,٩٨٧١2٠,2٨١,3٨٩5,64٧3٨١,36٩,3643,66٠اجمالي القروض االنتاجية

برنامج القروض االسكانية  

- 3١%- 32%- 242,54٩- 6 ١353٠,4٧5١٩٧٧3,٠24اجمالي القروض االسكانية  

- 6٨%- 65%- 26١,33٠,524- 2,٠٠٠١2٠,٨١١,٨645,6663٨2,١42,3٨٨3,666اجمالي جميع البرامج 
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توزيع المحفظة المضمونة القائمة خالل عامي 2021 و 2020 حسب البرامج    .3

نسبة التغيرالتغير )دينار(2٠2١2٠2٠ 
القيمة المضمونةعددالقيمة المضمونةعددالقيمة المضمونةعددالقيمة المضمونةعددالبرنامج

برنامج المشروعات الصغيرة
- 6%- 11%- 1,207,641- 106918,971,5681,20220,179,209133مشاريع صغيرة 

2%- 12%312,473- 64215,508,60473015,196,13188كفالة
- 8%- 7%- 84,686- 43977,377461,062,0633المشروعات الريادية 

- 53%- 48%- 380,792- 47335,94790716,73943قرض اعمال 
- 63%- 57%- 22,890- 913,4202136,31012قروض متناهية الصغر

- 88%- 40%- 12,734- 31,768514,5022الصيدليات 
- 4%- ١3%- ١,3٩6,2٧١- ١٨١335,٨٠٨,6٨32,٠٩43٧,2٠4,٩542٨١المجموع

 برنامج التمويل الصناعي والخدمات 
7%14%20517,725,32918016,531,480251,193,849كفالة – صناعي وخدمات 

24%7%12017,438,21711214,066,49983,371,718التمويل الصناعي 
57%67%57718,499,85834511,800,5882326,699,270المشاريع الناشئة 
- 19%- 10%- 195,228- 9806,943101,002,1721التأجير التمويلي 
- 6%50%- 9430,6956459,610328,915الطاقة المتجددة

- 100%- 100%- 14,334- 214,3342-0مركبات االعمال 
25%4٠%٩2٠54,٩٠١,٠4565543,٨٧4,6٨3265١١,٠26,362المجموع

 البرنامج الوطني للتمويل وضمان القروض لمواجهة ازمة كورونا
-7%25%4630261,798,0493695245,068,33193516,729,718برنامج كورونا – تجاري
25%3%- 142061,608,987137582,517,6844520,908,696برنامج كورونا - اسالمي

١%١٩%- 6٠5٠323,4٠٧,٠3٧5,٠٧٠32٧,5٨6,٠١5٩٨٠4,١٧٨,٩٧٨المجموع

١%١2%٨٧٨34١4,١١6,٧65٧,٨١٩4٠٨,665,652٩645,45١,١١3اجمالي القروض االنتاجية

برنامج القروض االسكانية  
- 11%- 13%- 1,629,554- 80713,799,18092815,428,734121القروض االسكانية
- 24%- 29%- 13,459- 543,313756,7722شراء االراضي

- 56%- 67%- 10,620- 18,269318,8902التطوير الحضري

- ١١%- ١3%- ١,653,633- ٨١3١3,٨5٠,٧63٩3٨١5,5٠4,3٩6١25اجمالي القروض االسكانية

اجمالي جميع البرامج
 

٩,5٩642٧,٩6٧,52٨٨,٧5٧424,١٧٠,٠4٩٨3٩3,٧٩٧,4١%١٠%٧٩
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المحافظة
اجماليقروض برنامج كوروناقروض التمويل الصناعيالقروض االسكانيةالقروض االنتاجية

قيمة مضمونةعددقيمة مضمونةعددقيمة مضمونةعددقيمة مضمونةعددقيمة مضمونةعدد
114925,508,96564111,750,16451034,824,2704471268,085,5346771340,168,933عمان
55938,04819190,985171,193,8481486,606,8802398,929,761البلقاء
2173,252,34439578,7801235,170,74053117,269,71391026,271,577اربد

951,250,0831399,577421,466,172832,622,4032335,438,235الكرك
27537,042470,893282,967,2791041,486,3391635,061,553معان

33447,417630,600271,315,02424318,047902,111,088الطفيلة
1321,999,16831392,830653,413,73934313,901,44657119,707,183الزرقاء
18254,4297123,889351,436,719482,679,8301084,494,867المفرق
20306,87412156,70114570,619672,798,4111133,832,605مادبا
11234,922958,004151,043,62466635,3331011,971,883جرش
754,998246,05511226,08314185,51734512,653عجلون
491,024,39330352,285331,272,9291516,817,5832639,467,190العقبة

١,٨١335,٨٠٨,6٨3٨١3١3,٨5٠,٧63٩2٠54,٩٠١,٠466,٠5٠323,4٠٧,٠3٧٩,5٩642٧,٩6٧,52٨المجموع
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برنامج ضمان ائتمان الصادرات 

عقود الضمان الموقعة خالل عامي 2021 و 2020 - 1

البرنامج
قيمة )دينار(عدد

2٠2١2٠2٠2٠2١2٠2٠
3729227,798,825155,440,364ضمان ائتمان الصادرات 
761,692,8492,068,648ضمان المبيعات المحلية 

443522٩,4٩١,6٧4١5٧,5٠٩,٠١2االجمالي

الشحنات التصديرية والمبيعات المحلية المنفذة المضمونة خالل عامي 2021 و2020- 2

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

2٠2١2٠2٠2٠2١2٠2٠2٠2١2٠2٠
24211800191,779,877142,457,924176,984,408113,649,058ضمان ائتمان الصادرات 
418928012,621,3271,775,1562,165,0341,765,636ضمان المبيعات المحلية 

66١٠46٠١١٩4,4٠١,2٠4١44,233,٠٨٠١٧٩,١4٩,442١١5,4١4,6٩4االجمالي

    
2٠2١2٠2٠القطاع

6٠%٧١%االسمدة 
23%١6%االغذية 

4%6%الكيماويات 
4%٠.4%االلبسة والمنسوجات 

٧%5%دوائية 
2%١.6%اخرى 

١٠٠%١٠٠%المجموع

محفظة الشحنات التصديرية والمبيعات المحلية المضمونة القائمة خالل عامي 2021 و2020 - 3

البرنامج
القيمة المضمونة )دينار(عدد

2٠2١2٠2٠2٠2١2٠2٠
70256755,969,83935,350,755ضمان ائتمان الصادرات 
355018601,317,2021,244,122ضمان المبيعات المحلية 

4252242٧5٧,2٨٧,٠4١36,5٩4,٨٧٧االجمالي

2٠2١2٠2٠القارة – المنطقة 
43%3٠%الشرق االوسط والخليج 

2١%26%افريقيا 
١5%2١%الشرق االقصى 

6%3%امريكا وكندا  
١4%١6%اوروبا  
١%4%اخرى 

١٠٠%١٠٠%المجموع
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تفاصيل المطالبات والتعويضات واالستردادات والجدوالت للعام 2021 

y حسب البرنامج 	

الجدوالتاالستردادتالتعويضاتالمطالباتنوع القرض
1,951,4741,407,961211,8373,556,201مشاريع صغيرة 
0055,58937,821التأجير التمويلي 

138,762128,909266,6791,206,374افراد وعقار 
294,568233,92979,0152,982,314التمويل الصناعي 
182,107154,30125,0423,810,125المشاريع الناشئة 

29,83931,02204,593,594كفالة ناشئة )التمويل االسالمي(
228,466142,11001,514,850كورونا تجاري

000297,748كورونا اسالمي
14,757000ضمان ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية

2,٨3٩,٩٧32,٠٩٨,23١63٨,١62١٧,٩٩٩,٠26االجمالي

y حسب المحافظات 	

الجدوالتاالستردادتالتعويضاتالمطالباتالمحافظة / المدينة 
1,992,6241,532,664573,54512,365,466عمان 

231,079184,7739,730128,761البلقاء 
223,565159,99125,6761,608,726اربد 

32,99922,2577,971155,527الكرك 
35,42715,81101,413,015معان 

30,74216,1799,86361,125الطفيلة 
209,696126,6614,313837,673الزرقاء
00774164,313المفرق 

64,43637,5213,58290,425مادبا 
000422,178جرش 

001,78885,927عجلون 
4,6482,376919665,891العقبة 

2,٨25,2١٧2,٠٩٨,23١63٨,١62١٧,٩٩٩,٠26*االجمالي
* ال يشمل ضمان إئتمان الصادرات
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تحليل التأخيرات في عام 2021 

القيمة المستحقة الفئة التصنيف 
الرصيد 

المضمون 
نسبة المستحقة الرصدة

القروض القائمة 
نسبة الرصيد المضمون 

للمحفظة القائمة

تأخيرات القروض االنتاجية – المشاريع الصغيرة 
2.44%61.37%338,825872,050تأخير من 61-90 يوممرحلة االنذار المبكر

2.52%0.45%247,008902,453تأخير من 91-180 يومدون المستوى 
1.80%0.61%337,755645,911تأخير من 181-359 يوممشكوك في تحصيلها 

6.98%5.18%2,858,1712,500,825تأخير اكثر من 360 يومهالكة 
55,206,797ارصدة القروض االنتاجية القائمة 

35,808,683المحفظة المضمونة القائمة للقروض االنتاجية
412,782الرصيد المضمون للقروض المتعثرة

تأخيرات قروض برامج التمويل الصناعي
1.93%0.10%55,655701,983تأخير من 61-90 يوممرحلة االنذار المبكر

0.00%0.00%00تأخير من 91-180 يومدون المستوى 
1.33%0.51%292,373484,089تأخير من 181-359 يوممشكوك في تحصيلها 

1.07%1.85%1,051,934390,986تأخير اكثر من 360 يومهالكة 
56,896,242ارصدة قروض التمويل الصناعي القائمة 

36,401,186المحفظة المضمونة القائمة للتمويل الصناعي
70,937الرصيد المضمون للقروض المتعثرة 

تأخيرات قروض برامج المشاريع الناشئة
2.45%0.18% 40,103453,351تأخير من 61-90 يوممرحلة االنذار المبكر

2.23%0.49%108,784412,362تأخير من 91-180 يومدون المستوى 
1.51%0.58%129,308279,419تأخير من 181-359 يوممشكوك في تحصيلها 

0.78%0.68%152,091143,505تأخير اكثر من 360 يومهالكة 
22,272,146ارصدة قروض المشاريع الناشئة القائمة 

18,499,859المحفظة المضمونة القائمة للمشاريع الناشئة
4,550الرصيد المضمون للقروض المتعثرة 

تأخيرات القروض االسكانية 
2.94%0.09%17,636406,944تأخير من 61-90 يوممرحلة االنذار المبكر

4.66%0.26%50,803644,786تأخير من 91-180 يومدون المستوى
0.57%0.36%70,24479,172تأخير من 181-359 يوممشكوك في تحصيلها

1.89%1.68%331,493261,758تأخير اكثر من 360 يومهالكة
19,769,008ارصدة القروض االسكانية القائمة

13,850,763المحفظة المضمونة القائمة للقروض االسكانية
0الرصيد المضمون للقروض المتعثرة 
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القيمة المستحقة الفئة التصنيف 
الرصيد 

المضمون 
نسبة المستحقة الرصدة

القروض القائمة 
نسبة الرصيد المضمون 

للمحفظة القائمة

تأخيرات قروض البرنامج الوطني لمواجهة ازمة كورونا
0.58%0.06%219,0551,862,966تأخير من 61-90 يوممرحلة االنذار المبكر

0.62%0.15%560,8911,996,571تأخير من 91-180 يومدون المستوى 
0.26%0.06%230,872841,646تأخير من 181-359 يوممشكوك في تحصيلها 

0.01%0.01%35,82538,642تأخير اكثر من 360 يومهالكة 
376,649,597ارصدة قروض الكورونا القائمة 

323,407,037المحفظة المضمونة القائمة لقروض الكورونا
134,603الرصيد المضمون للقروض المتعثرة 

تأخيرات جميع القروض المضمونة
1.00%0.13%671,2744,297,294تأخير من 61-90 يوممرحلة االنذار المبكر

0.92%0.18%967,4853,956,172تأخير من 91-180 يومدون المستوى 
0.54%0.20%1,060,5522,330,238تأخير من 181-359 يوممشكوك في تحصيلها 

0.78%0.83%4,429,5143,335,718تأخير اكثر من 360 يومهالكة 
530,793,790ارصدة جميع القروض القائمة 

427,967,528المحفظة المضمونة القائمة لجميع القروض  
622,871الرصيد المضمون للقروض المتعثرة 

تفاصيل االداء المالي للشركة لعام 2021

االيرادات التشغيلية لعام 2021 بالمقارنة مع عام 2020 

االيرادات التشغيلية 
بالدينار

التغير2٠2١2٠2٠
848,730840,7487,982عموالت برنامج ضمان القروض االنتاجية – مشاريع صغيرة 

375,913375,245668عموالت برنامج ضمان قروض التمويل الصناعي والـتأجير التمويلي
177,866158,88918,977عموالت برنامج ضمان قروض المشاريع الناشئة 

)17,799(165,989183,788عموالت برنامج ضمان القروض االسكانية 
1,128,358543,832584,526عموالت برنامج ضمان القروض ازمة كورونا

397,778263,947133,831عموالت برنامج ضمان ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية 
3,٠٩4,6342,366,44٩٧2٨,١٨5اجمالي االيرادات التشغيلية

االيرادات االستثمارية لعام 2021 بالمقارنة مع عام 2020 

االيرادات االستثمارية 
بالدينار

التغير2٠2١2٠2٠
)٨٨,٨35(١,3٧٠,45٧١,45٩,2٩2فوائد ودائع بنكية  

)١٠5,٠٠٠(٠١٠5,٠٠٠توزيعات ارباح استثمارات مقبوضة 
)١٠,٠٨2(١٩٩,٨2٩2٠٩,٩١١فوائد استثمارات في موجودات مالية بالكلفة المطفاة 
)2٠3,٩١٧(١,5٧٠,2٨6١,٧٧4,2٠3اجمالي االيرادات االستثمارية 
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اجمالي االيرادات المتحققة في عام 2021 مقارنة مع عام 2020 

بالدينارااليرادات
التغير2٠2١2٠2٠

728,185 3,094,6342,366,449االيرادات التشغيلية 
)203,917(1,570,2861,774,203االيرادات االستثمارية 

207,566 554,156346,590االيرادات االخرى  
5,2١٩,٠٧64,4٨٧,242٧3١,٨34اجمالي االيرادات المتحققة 

المصروفات
بالدينار

التغير2٠2١2٠2٠
1,174,8481,055,532119,316رواتب واجور 

91,25586,4644,791مساهمة الشركة في صندوق االدخار 
113,599110,1303,469مساهمة الشركة في الضمان االجتماعي

8,7051,2007,505مهمات رسمية خارج البالد 
)1,277(9,06010,337دورات تدريبية 

000ايجارات 
)913(25,72726,640كهرباء ومياه 

)418(5,8786,296بريد، هاتف، ليزدالين 
)2,153(72,87075,023استهالكات 

16,2055,77510,430مصاريف تسويقية 
26,67423,5283,146اتعاب مهنية 

41,98038,0733,907مصاريف صيانة واصالح 
5,9865,510476مصاريف السيارات 
)870(74,58775,457رسوم واشتراكات 

13,84210,9602,882قرطاسية ومطبوعات 
4,0803,0401,040نفقات ضيافة 

71,40071,200200تنقالت اعضاء مجلس االدارة 
8,0342,3855,649امن وحماية

)2,573(14,18216,755اخرى 
١,٧٧٨,٩١2١,624,3٠5١54,6٠٧مجموع المصاريف االدارية والعمومية 

المصاريف االدارية والعمومية خالل عام 2021 مقارنة مع عام 2020 



نشاطات الشركة واالتفاقيات
الموقعة خالل العام 2021
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1- توقيع اتفاقية اعادة تأمين للصادرات الوطنية مع المؤسستين االسالمية والعربية

ــة  ــع المؤسس ــة م ــادرات الوطني ــة الص ــتركة لكاف ــن مش ــادة تأمي ــة اع ــروض اتفاقي ــان الق ــة لضم ــركة االردني ــت الش وقع
العربيــة لضمــان االســتثمار وائتمــان الصــادرات والمؤسســة االســالمية لتأميــن االســتثمار وضمــان الصــادرات / عضــو 

ــة. ــك االســالمي للتنمي ــي مجموعــة البن ف

ــج  ــن برنام ــة المســتفيدة م ــة الصــادرات الوطني ــن كاف ــى اعــادة تأمي ــل عل ــة ســتقوم الشــركة بالعم ــذه االتفاقي وبموجــب ه
ضمــان ائتمــان الصــادرات المدعــوم مــن قبــل البنــك المركــزي لــدى المؤسســتين العربيــة واالســالمية ممــا يتيــح مجــاالً 
اضافيــاَ لتوســيع عمليــات التأميــن لعوائــد الصــادرات الوطنيــة مــع التوســع الكبيــر الــذي شــهده البرنامــج خــالل االعــوام 

ــي. ــك المركــزي االردن ــة للشــركة مــن البن 2019 و 2020 بفضــل الســلفة الخاصــة المقدم

ــر  ــال تعث ــي ح ــج ف ــن البرنام ــتفيدة م ــة المس ــة الصــادرات الوطني ــن قيم ــبة 90% م ــة بنس ــة تأميني ــج تغطي ــر البرنام ويوف
المشــترين الخارجييــن عــن الدفــع ممــا يتيــح للمصدريــن الوطنييــن التوســع فــي عمليــات التصديــر ودخــول اســواق تصديرية 

جديــدة بمرونــة ويســر.

وجــاءت هــذه الخطــوة فــي ضــوء المــالءة الماليــة العاليــة للمؤسســتين العربيــة واالســالمية والخبــرة الواســعة لديهمــا فــي 
ادارة مخاطرعمليــات التجــارة الخارجيــة عربيــاً وعالميــاً. ممــا يتيــح للشــركة االردنيــة لضمــان القــروض االســتفادة مــن 
هــذا المســتوى مــن المــالءه الماليــة العاليــة لتوســيع نطــاق عمليــات تأميــن عائــدات الصــادرات الوطنيــة وخدمــة المصدريــن 
ــادات  ــة االقتص ــى كاف ــا عل ــة كورون ــا ازم ــي فرضته ــائدة والت ــة الس ــات االقتصادي ــع التحدي ــر م ــورة اكب ــن بص االردنيي

العالميــة علمــاً بــان االردن هــو عضــو مؤســس فــي كال المؤسســتين العربيــة واالســالمية.

وقــع االتفاقيــة عــن الشــركة االردنيــة لضمــان القــروض مديرهــا العــام الدكتــور محمــد الجعفــري، ووقعهــا عــن المؤسســة 
العربيــة لضمــان االســتثمار وائتمــان الصــادرات مديرهــا العــام ســعادة االســتاذ عبــدهللا الصبيــح وعــن المؤسســة االســالمية 

لتأميــن االســتثمار وضمــان الصــادرات الرئيــس التنفيــذي الســيد اســامة القيســي.

ــة  ــات المايكروي ــجيع المؤسس ــروع تش ــي لمش ــاون الدول ــة للتع ــة االلماني ــع الوكال ــة م ــع اتفاقي 2 -  توقي
والصغيــرة والمتوســطة 

بحضــور رئيــس مجلــس ادارة الشــركة االردنيــة 
لضمــان القــروض عطوفــة د. ماهــر "الشــيخ حســن" 
وقعــت الشــركة االردنيــة لضمــان القــروض ضمــن 
مشــروع تشــجيع المؤسســات الميكرويــة والصغيــرة 
والمتوســطة ألجــل التشــغيل )MSME( المنفــذ مــن 
ــاءة  ــدف لتحســين كف ــاون  ته ــة تع ــل GIZ  اتفاقي قب
عمليــات ضمــان القــروض مــن خــالل تطويــر وتنفيذ 
اســتراتيجية الرقمنة والتــي ســتمكن الشــركة مــن 
زيــادة عــدد الشــركات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم 
ــان  ــة لضم ــركة االردني ــج الش ــن برام ــفيدة م المتس

ــروض. الق
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ــي  ــم الفن ــم GIZ  الدع ــتين من خــالل تقدي ــن المؤسس ــتراتيجي بي ــاون االس ــز التع ــى تعزي ــراكة إل ــذه الش ــدف ه ــث ته حي
للشــركة االردنيــة لضمــان القــروض ونقــل افضــل للممارســات والتجــارب الدوليــة فــي مجــال ضمــان القــروض وضمــان 
ائتمــان الصــادرات  واشــار الــى ان هــذه االتفاقيــة تأتــي ايضــاً فــي اطــار ســعي الشــركة الدائــم لتطويــر فــرص الشــركات 
ــة  ــاءة والفاعلي ــاز بالكف ــق اجــراءات عمــل تمت ــل بشــروط ميســرة ووف ــى التموي ــي الحصــول عل ــرة والمتوســطة ف الصغي
وتوســيع دور الشــركة فــي تنميــة الصــادرات الوطنيــة مــن خــالل برنامــج ضمــان ائتمــان الصــادرات المدعــوم مــن قبــل 
البنــك المركــزي، مــن خــالل تحســين اجــراءات العمــل ومنظومــة الربــط اإللكترونــي مــع شــركائها مــن البنوك والمؤسســات 
ــة التطــورات الســريعة التــي يشــهدها الســوق  ــة المختلفــة، وكذلــك المصدريــن والتجــار االردنييــن، وذلــك لمواكب التمويلي
محليــاً وعالميــاً والحاجــة الملحــة لتطويــر انظمــة العمــل تماشــياً مــع المتطلبــات المســتجدة والمتســارعة الصحــاب المشــاريع 
الصغيــرة والمتوســطة وكذلــك الشــركاء والمصدريــن االردنييــن وبطريقــة تســتثمر التكنولوجيــا علــى نحــو متقــدم، خاصــةً 
فــي ظــل ازمــة كورونــا ومــا بينتــه مــن حاجــة كبيــرة لتســريع عمليــات التحــول الرقمــي فــي مختلــف القطاعــات واالنشــطة 

تلبيــة لالحتياجــات المتجــددة.

3 - عقد ورشة عمل تعريفية بالتعاون مع جمعية رجال االعمال االردنيين

ــة  ــر تقني ــة رجــال األعمــال األردنييــن ورشــة عمــل عب ــة لضمــان القــروض  بالتعــاون مع جمعي نظمــت الشــركة األردني
ــف ببعــض البرامــج  ــن، للتعري ــة رجــال األعمــال االردنيي ــخ 27 نيســان 2021، ألعضــاء جمعي ــي بتاري االتصــال المرئ
التــي تقدمهــا الشــركة. وتم خــالل الورشــة بحــث آليــة عمــل برنامــج ضمــان ائتمــان الصــادرات والمبيعــات المحليــة الــذي 
يعــد مــن أهــم برامــج الشــركة التــي أطلقتهــا بالتعــاون مــع البنــك المركــزي األردنــي والبنــوك التجاريــة العاملــة فــي المملكــة. 
ــى دعــم  ــت عل ــي عمل ــدة الت ــا العدي ــي مســاندة القطــاع الخــاص مــن خــالل برامجه ــة ف ــة نوعي ــت الشــركة نقل ــث حقق حي

المنشــآت خاصــة الصغيــرة والمتوســطة والتــي أعــدت خصيصــاً لمواجهــة جائحــة فيــروس كورونــا.

4 - توقيع اتفاقية ضمان ائتمان صادرات مع البتراء لصناعة مركزات العصائر 

ــر  ــزات العصائ ــة مرك ــراء لصناع ــركة البت ــت ش وقع
ــان  ــة ضم ــروض اتفاقي ــان الق ــة لضم والشــركة االردني
ائتمــان صــادرات يتــم بموجبهــا تأميــن كافــة صــادرات 
ــبة  ــر وبنس ــزات العصائ ــة مرك ــراء لصناع ــركة البت ش
تغطيــة قدرهــا 90% مــن قيمــة الصــادرات وبحجــم 

ــي. ــون دوالر امريك ــارب 10 ملي ــات يق مبيع

ــم  ــي دع ــركة ف ــزز دور الش ــة لتع ــذه االتفاقي ــي ه وتأت
المصدريــن االردنييــن مــن خــالل برنامــج ضمــان 
الحمايــة  توفيــر  اهميــة  وتبيــن  الصــادرات،  ائتمــان 
التأمينيــة للصــادرات الوطنيــة مــن خــالل هــذا البرنامــج 

ــدة.  ــواق جدي ــول اس ــة ودخ ــا القائم ــم صادراته ــيع حج ــي توس ــة ف ــركات الوطني ــاعد الش ــذي يس ال

حيــث يقــدم البرنامــج تأمينــاً لمخاطــر التعثــر المحتملــة مــن المســتوردين خــار	 المملكــة ممــا يتيــح للمصــدر االردنــي تجنــب 
مثــل هــذه المخاطــر واالطمئنــان لوجــود مثــل هــذا البرنامــج الوطنــي.
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5 - لقاء خاص مع مجموعة من الصناعيين االردنيين 

التقــى عطوفــة الدكتــور ماهــر الشــيخ حســن نائــب 
محافــظ البنــك المركــزي رئيــس مجلــس ادارة 
ــة  ــروض مجموع ــان الق ــة لضم ــركة االردني الش
مــن الصناعييــن الراغبيــن بالتوســع فــي عمليــات 
التصديــر بحضــور الســيد خطــاب البنــا ممثــل 
ــس ادارة الشــركة  ــي مجل ــان ف ــارة عم ــة تج غرف
ومديــر عــام الشــركة الدكتــور محمــد الجعفــري.

ــج  ــن ببرام ــف المصدري ــاء تعري ــالل اللق ــم خ وت
التمويــل التــي يقدمهــا البنــك المركــزي للقطاعــات 
االقتصاديــة المختلفــة فــي المملكــة، ودور برامــج 

الشــركة االردنيــة لضمــان القــروض فــي ضمــان تمويــالت الشــركات الصغيــرة والمتوســطة المقدمــة مــن الجهــاز المصرفي 
ومزايــا االســتفادة مــن برنامــج ضمــان ائتمــان الصــادرات، ودعــوة كافــة الصناعييــن والشــركات العاملــة فــي القطاعــات 
ــر  ــا بشــروط ميســرة مــع توف ــا واتاحته ــاض كلفته ــي ظــل انخف ــى االســتفادة مــن هــذه البرامــج ف ــة االخــرى ال االقتصادي

الضمــان الــذي تقدمــه الشــركة االردنيــة لضمــان القــروض لهــذه التمويــالت.

6 - ورشة متخصصة لضمان التمويل المايكروي في جمعية البنوك االردنية

ــة لضمــان القــروض  ــام الشــركة االردني عقــب قي
وبالتعــاون مــع البنــك المركــزي االردنــي بإطــالق 
الشــركات  تمويــالت  لضمــان  خــاص  برنامــج 
المايكرويــة )متناهيــة الصغر( يهــدف الــى توفيــر 
ــر  ــل االصغ ــركات التموي ــن خــالل ش ــل م التموي
العاملــة فــي المملكــة ووفــق آجــال وكلــف ميســرة، 
لمســاعدة هــذه الشــركات علــى مواصلــة اعمالهــا 
والرأســمالية  التشــغيلية  مصاريفهــا  وتغطيــة 
المرتبطــة  االقتصاديــة  التحديــات  مــع  خاصــة 
بأزمــة كورونــا، وتوقيــع اتفاقيــات تعــاون مــع 

عــدد مــن شــركات التمويــل االصغــر العاملــة فــي المملكــة، نظمــت الشــركة االردنيــة لضمــان القــروض ورشــة تعريفيــة 
ــا  ــخ 2021/11/7، حضره ــة بتاري ــر الجمعي ــي مق ــة ف ــوك االردني ــة البن ــع جمعي ــاون م ــل بالتع ــركات التموي خاصــة لش
مجموعــة مــن ممثلــي البنــك المركــزي وقطــاع التمويــل المايكــروي المعنييــن بتمويــل الشــركات الصغيــرة والمايكرويــة.

وتخللــت الورشــة تعريــف المشــاركين بصــورة اكبــر عــن البرنامــج الــذي يســتهدف الشــركات واالعمــال المســجلة اصوليــاً 
لــدى الجهــات الرســمية المعنيــة والتــي اليزيــد عــدد العامليــن فيهــا عــن )5( اشــخاص، وشــموله لكافــة المهنييــن والحرفييــن 
ــة والشــركات  ــاوت ســقوف القــروض/ التمويــالت الممنوحــة للمؤسســات الفردي ــث تتف ــن لحســابهم الشــخصي، حي العاملي

المايكرويــة عــن تلــك المقدمــة للمهنييــن والحرفييــن العامليــن لحســابهم الخــاص. 
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ويتــم تقديــم التمويــل لشــركات التمويــل االصغــر مباشــرةً مــن البنــك المركــزي ليتــم اعــادة اقراضهــا للغايــات المحــددة فــي 
هــذا البرنامــج حصــراً ، حيــث يقــوم البنــك المركــزي بتزويدهــا بالبيانــات والمعلومــات المطلوبــة لغايــات التأهيــل و علــى 
ان تقــوم شــركات التمويــل االصغــر بإعــادة االقــراض بســعر فائــدة متناقــص بضمانــة الشــركة االردنيــة لضمــان القــروض 

وبنســبة ضمــان قدرهــا 85% مضافــاً اليهــا فوائــد / مرابحــات ســتة اشــهر.
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تقرير حوكمة الشركة االردنية لضمان القروض لعام 2021  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفقــاً لتعليمــات حوكمــة الشــركات المســاهمة المدرجــة فــي بورصــة عمــان الصــادر عــن هيئــة األوراق الماليــة لســنة 2017 والمعمــول بهــا 
اعتبــاراً مــن تاريــخ 2017/05/22، نرفــق تقريــر حوكمــة الشــركات وفــق المــادة )17( مــن هــذه التعليمــات.

أ - المعلومات والتفاصيل المتعلقة بتطبيق احكام هذه التعليمات وقواعد حوكمة الشركات

قامــت الشــركة األردنيــة لضمــان القــروض بالعمــل علــى تنفيــذ تعليمــات حوكمــة الشــركات المســاهمة الصــادرة عــن هيئــة األوراق الماليــة منــذ 
إعتمادهــا عــام 2017، حيــث قــام مجلــس إدارة الشــركة بمراجعــة هــذه التعليمــات واتخــذ قــراراً بتغييــر هيــكل مجلــس اإلدارة لضــم اعضــاء 
مســتقلين وإعــادة تشــكيل اللجــان الدائمــة المنبثقــة عــن المجلــس بمــا يتائــم مــع هــذه التعليمــات، كمــا يقــوم بمراجعــة األنظمــة والسياســات 
الداخليــة للشــركة دوريــاً ،وأعتمــد دليــل حوكمــة الشــركة الــذي يحتــوي علــى كافــة تعليمــات الحوكمــة الصــادرة عــن هيئــة االوراق الماليــة 

باالضافــة ألفضــل ممارســات الحوكمــة. 

ب - اســماء اعضــاء مجلــس االدارة الحالييــن والمســتقيلين خــال الســنة و تحديــد فيمــا اذا كان العضــو تنفيــذي او غيــر تنفيــذي ومســتقل 
او غيــر مســتقل

• البنك المركزي االردني )مقعدان( :غير تنفيذي وغير مستقل	

• بنك االتحاد: غير تنفيذي وغير مستقل  	

• بنك االسكان للتجارة والتمويل :غير تنفيذي وغير مستقل  	

• بنك القاهرة عمان: غير تنفيذي وغير مستقل 	

• البنك العربي ش.م.ع: غير تنفيذي وغير مستقل	

• البنك االردني الكويتي: غير تنفيذي وغير مستقل 	

• الدكتور ابراهيم سيف: غير تنفيذي ومستقل	

• الدكتور اسماعيل زغلول: غير تنفيذي ومستقل	

• الدكتور عدنان الهندي:غير تنفيذي ومستقل 	

• غرفة تجارة عمان: غير تنفيذي ومستقل	

ج - اسماء ممثلي اعضاء مجلس االدارة االعتبارين و تحديد فيما اذا كان العضو تنفيذي او غير تنفيذي ومستقل او غير مستقل

y عطوفة الدكتور ماهر "الشيخ حسن" - رئيس مجلس اإلدارة: غير تنفيذي وغير مستقل	
y ممثل البنك المركزي األردني	
سنة المياد: 1970	 
دكتوراة في اإلقتصاد وماجستير في اإلحصاء / جامعة والية واشنطن / الواليات المتحدة 2001	 
ماجستير في االقتصاد / الجامعة االردنية 1996	 
بكالوريوس في االقتصاد / جامعة اليرموك 1993	 
نائب محافظ البنك المركزي األردني، نائب رئيس مجلس ادارة البنك المركزي منذ 2012/1/8 	 
نائب رئيس قسم / دائرة الشؤون النقدية وأسواق رأس المال / صندوق النقد الدولي 2009 - 2012 	 
خبير إقتصادي أول، ادارة الشرق األوسط وآسيا الصغرى / صندوق النقد الدولي 2005 - 2009 	 
خبيــر رقابــة وبنــوك، مديــر مكتــب المحافــظ، مســاعد المديــر التنفيــذي لدائــرة الرقابــة علــى الجهــاز المصرفــي / البنــك المركــزي 	 

ــي 2003 - 2005 األردن
محلل مالي اول - دائرة الرقابة على الجهاز المصرفي/ البنك المركزي األردني 1994 - 2003	 
فاز بجائزة "الجهد اإلستثنائي" من دائرة الشؤون النقدية وأسواق رأس المال،صندوق النقد الدولي 2011	 
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شــارك فــي بعثــات مشــاورات المــادة الرابعــة وتــرأس بعثــات لتقييــم القطــاع المالــي وبعثــات المســاعدات الفنيــة للــدول األعضــاء 	 
فــي صنــدوق النقــد الدولــي

لــه العديــد مــن الكتــب واألوراق البحثيــة فــي السياســة النقديــة، التضخــم، تقييــم واختيــار أســعار الصــرف، فقاعــات أســعار األصــول 	 
الماليــة، البنــوك اإلســامية، وأســاليب التقديــر بالمحــاكاة

y سعادة السيد كمال البكري نائب رئيس مجلس اإلدارة: غير تنفيذي وغير مستقل	
y ممثل بنك القاهرة عمان	
سنة المياد : 1969	 
درجة الماجستير في ادارة البنوك الدولية والتمويل من جامعة سالفورد مانشستر / بريطانيا عام  2017 	 
درجة البكالوريوس في القانون من الجامعة األردنية عام 1991	 
حاصل على لقب األستاذية في المحاماة 	 
المدير العام لبنك القاهرة عمان منذ 2008	 
شغل منصب نائب المدير العام في بنك القاهرة عمان سابقا	 
مدير الدائرة القانونية والمستشار القانوني لبنك القاهرة عمان سابقا	 
نائب رئيس مجلس إدارة الشركة األردنية لضمان القروض  	 
رئيس مجلس ادارة شركة النقليات السياحية )جت( م.ع.م 	 
عضو مجلس ادارة في شركة التأمين األردنية م.ع.م 	 
عضو مجلس إدارة في شركة المحفظة العقارية م.ع.م	 
رئيس هيئة المديرين في شركة تََملَك للتأجير التمويلي ذ.م.م	 
عضو مجلس إدارة مصرف الصفا )بنك إسامي( - فلسطين 	 
عضو مجلس أمناء الجامعة االردنية	 
 	 Network International / Jordan نائب رئيس هيئة مديري شركة
عضــو مجلــس ادارة ســابق فــي العديــد مــن الشــركات المســاهمة العامــة والخاصــة تعمــل فــي قطاعــات مختلفــة مثــل الســياحة، التعليــم 	 

، الصناعــة و التطويــر العقــاري  
عضــو ســابق فــي مجلــس أمنــاء جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا ، جمعيــه البنــوك العاملــة فــي األردن ، معهــد الدراســات المصرفيــة، 	 

لجنــة الحــوار االقتصــادي األردنيــة، مجلــس إدارة صنــدوق البحــث العلمــي واالبتــكار  

y معالي السيدة ناديه السعيد - عضو مجلس إدارة: غير تنفيذي وغير مستقل	
y ممثل بنك اإلتحاد	
سنة المياد :1965 	 
حاصلــة علــى درجــة ماجســتير إدارة األعمــال فــي مجــال التمويــل ونظــم المعلومــات االداريــة مــن الجامعــة األمريكيــة في القاهــرة 	 

عــام 1992
حاصلة على درجة البكالوريوس في االقتصاد وادارة األعمال من الجامعة األردنية	 
الرئيس التنفيذي بنك االتحاد	 
مستشار التطوير االستراتيجي - بنك االتحاد	 
الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الميت للتنمية	 
وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات	 
أمين عام وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات	 
مستشار اقتصادي لوزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات	 
خبرة 10 سنوات في بنك اإلتحاد في عدة مناصب آخرها: مدير دائرة الخدمات المصرفية للشركات	 
المجموعة األردنية لتكنولوجيا المعلومات 	 
مجموعة نجار – القاهرة	 
نائب رئيس هيئة المديرين لشركة اإلتحاد للوساطة المالية	 
نائب رئيس هيئة المديرين لشركة اإلتحاد للتأجير التمويلي	 
نائب رئيس مجلس ادارة شركة االتحاد للتكنولوجيا المالية	 
عضو مجلس ادارة شركة االتحاد لاستثمار االسامي 	 
عضو مجلس  ادارة الشركة االردنية النظمة الدفع والتقاص 	 
 	)Endeavor Jordan( رئيس مجلس ادارة شركة المبادرة لدعم الرواد
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y سعادة السيد وليد السمهوري  - عضو مجلس ادارة: غير تنفيذي وغير مستقل	
y ممثل البنك العربي 	
سنة المياد: 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 	 
مســؤوليات متعــددة فــي مجــال االئتمــان والعمليــات المصرفيــة والخدمــات التجاريــة فــروع األردن والوحــدة المصرفيــة الخارجيــة 	 

– البحريــن
رئيس مجلس إدارة البنك العربي السوداني	 
عضو مجلس إدارة البنك العربي لتونس	 
عضو مجلس إدارة بنك ُعمان  العربي 	 

y سعادة الدكتور خلدون الوشاح - عضو مجلس ادارة: غير تنفيذي وغير مستقل	
y ممثل البنك المركزي االردني	
سنة المياد: 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 منذ عام 2013	 
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 	 
 	ً خبير ومحاضر في مواضيع تمويل التجارة الدولية محلياً واقليميا
عضو في العديد من اللجان داخل وخارج البنك المركزي	 

y سعادة السيد توفيق المكحل - عضو مجلس ادارة: غير تنفيذي وغير مستقل	
y ممثل البنك االردني الكويتي 	
سنة المياد: 1951	 
بكالوريوس اقتصاد وتجارة / الجامعة االردنية 1969- 1970 	 
رئيس مجلس ادارة شركة العرب للتأمين منذ 2021/4 ولغاية 2021/12	 
نائب المدير العام/ المجموعة المصرفية، البنك األردني الكويتي منذ عام 1991 لغاية تاريخ 2021/5/4  	 
مدير تنفيذي / قسم اإلئتمان والتسويق / بنك الكويت الوطني منذ عام 1971 - 1990 	 
نائب رئيس مجلس إدارة الشركة األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاري – ممثل البنك االردني الكويتي 	 
عضو مجلس إدارة شركة الشرق العربي للتأمين – ممثل عن الشركة االستراتيجية لاستثمارات	 
عضو مجلس ادارة سابقا - شركة حديد االردن – مساهمة عامة	 
عضو مجلس ادارة سابقا - شركة كهرباء المملكة – مساهمة عامة	 
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عضو مجلس ادارة سابقا - شركة الثقة لاستثمارات المالية	 
شارك بدورات متقدمة بالتمويل الدولي والتجاري واالئتمان المتقدم مع Citi Bank باليونان عام 1980 – 1981 	 

y سعادة االنسة رنا الصوالحة - عضو مجلس ادارة: غير تنفيذي وغير مستقل	
y ممثل بنك اإلسكان للتجارة والتمويل	
سنة المياد : 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 – مجموعة المالية لدى بنك اإلسكان للتجارة و التمويل 2019 – لغاية االن 	 
ــدة 	  ــة المتح ــارات العربي ــي األول، االم ــو ظب ــك أب ــدى بن ــة ل ــة المالي ــراد -المجموع ــال األف ــة ألعم ــؤون المالي ــس – الش ــب رئي نائ

 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	 

y معالي الدكتور ابراهيم سيف  - عضو مجلس إدارة: غير تنفيذي ومستقل	
سنة المياد: 1965	 
دكتوراه اقتصاد جامعة لندن2001  	 
ماجستير اقتصاد جامعة لندن 1988 	 
بكالوريوس اقتصاد ومحاسبة جامعة اليرموك 1986 	 
 نائب رئيس هيئة المديرين مجموعة المناصير منذ عام 2021 ولغاية تاريخه	 
استاذاً لاقتصاد ومديرا لمركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة االردنية 2002  – 2008	 
باحث في مركز كارنيجي للشرق االوسط 2009  – 2013	 
امين عام المجلس االقتصادي واالجتماعي في االردن 2009 -2012	 
وزير التخطيط والتعاون الدولي 2013  - 2015	 
وزير الطاقة والثروة المعدنية 2015  – 2017	 
عضو مجلس ادارة بنك صفوة االسامي 	 
المدير التنفيذي لمنتدى االستراتيجيات األردني 2018 – 2021	 

y سعادة الدكتور عدنان الهندي عضو مجلس إدارة: غير تنفيذي ومستقل	
سنة المياد: 1938	 
دكتوراه اقتصاد / جامعة سيراكيوز 1976	 
ماجستير اقتصاد / جامعة جنوبي كاليفورنيا 1968	 
بكالوريوس إدارة االعمال / جامعة القاهرة 1964 	 
مدير تنفيذي / البنك المركزي األردني 1964 - 1984 	 
امين عام / اتحاد المصارف العربية بيروت لبنان 1984 - 2000	 
مؤسسة اإلسكان / األردن 1978 - 1983 	 
محاضر / الجامعة األردنية / غير متفرغ 1979 - 1981 	 
محاضر / جامعة عمان االهلية / 2002 - 2004 	 
مدير عام / معهد الدراسات المالية و المصرفية / البنك المركزي األردني 1978 - 1983 	 
عضو مجلس إدارة / المعهد العربي للدراسات المالية و المصرفية بيروت / لبنان 1989 - 2000 	 
عضو مجلس إدارة جمعية البنوك في األردن 1979 - 1984 	 
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y عطوفة الدكتور اسماعيل زغلول - عضو مجلس إدارة: غير تنفيذي ومستقل	
سنة المياد: 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 االسامي	 
مدير تنفيذي / البنك االسامي للتنمية / جّدة في السعودية	 
خبيراً اقتصاديا في البنك المركزي القطري للسنوات 1985 - 1992	 
عضو في العديد من مجالس ادارات المؤسسات األردنية والعربية	 

y سعادة السيد خطاب البنا - عضو مجلس إدارة: غير تنفيذي ومستقل	
y ممثل غرفة تجارة عمان	
سنة المياد: 1968	 
محاسبة	 
عضو مجلس ادارة غرفة تجارة عمان / أمين صندوق مجلس اإلدارة	 
عضو مجلس ادارة غرفة تجارة االردن	 
شريك في  شركة السام لإلعام المسموع	 
شريك ومدير عام شركة خطاب محمد البنّا وشركاه	 
شريك ومدير عام  شركة خطاب محمد خالد إبراهيم البنّا وشريكته	 
شريك ومدير عام شركة أهل العزم	 
شريك في شركة إمتنان لإلستثمار	 

y السيد عيسى الطرايرة: امين سر المجلس	
y سنة المياد: 1980.	
مدير الدائرة المالية – الشركة االردنية لضمان القروض.- 
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د - المناصب التنفيذية في الشركة وأسماء األشخاص الذين يشغلونها

عطوفة الدكتور محمد لطفي الجعفري المدير العام

الســيد عبــد الســام النصيــر نائــب المديــر العــام لغايــة تاريــخ اإلســتقالة 2021/06/30 وتــم تكليــف الســيدة أمــل محمــود جــرادات نائبــاً للمديــر 
العــام من تاريــخ 2021/07/07.

السيد عيسى اسماعيل الطرايرة مدير الدائرة المالية

الســيد فــراس مصطفــى فيــاض مديــر دائــرة ضمــان القــروض لغايــة تاريــخ 2021/08/28 وتــم تكليــف الســيد محمــود أحمــد الربيحــات مديــراً 
للدائــرة من تاريــخ 2021/08/29.

                                     
ــد هاشــم  ــيد أحم ــن الس ــم تعيي ــخ 2021/09/25 وت ــة تاري ــال لغاي ــة االمتث ــرة المخاطــر و مراقب ــر دائ ــواد الســمردلي مدي ــي ع الســيد رام

ــخ 2021/09/26. ــن تاري ــرة م ــراً للدائ ــدار مدي البيرق

الســيدة أمــل محمــود جــرادات مديــر دائــرة ضمــان إئتمــان الصــادرات والمبيعــات المحليــة لغايــة تاريــخ 2021/07/06. وتــم تكليــف الســيدة 
فاطمــة ســعيد حمــدان مديــراً للدائــرة مــن تاريــخ 2021/07/07.

الســيد طــارق طــال النابلســي مديــر دائــرة التعويضــات والمتابعــة والتحصيــل لغايــة تاريــخ اإلســتقالة 2021/09/23، وتــم نقــل الســيد رامــي 
عــواد الســمردلي مديــراً للدائــرة مــن تاريــخ 2021/09/26.

الســيد جهــاد يونــس القديمــات مديــر دائــرة الدعــم والمســاندة لغايــة تاريــخ اإلســتقالة 2021/06/30 وتــم تعييــن الســيد محمــد نــور محمــود 
الجبعــي مديــراً للدائــرة مــن تاريــخ 2021/09/19.

السيدة هناء "محمد ممدوح" الشهابي مدير وحدة تنفيذ مشروع شركة الصندوق االردني للريادة.

السيدة ميسون إبراهيم العمارنة مدير وحدة تطوير األعمال و دراسات السوق من تاريخ 2021/01/10.

 هـ - جميع عضويات مجالس اإلدارة التي يشغلها عضو مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة العامة

مذكورة في البند )ج( اعاه- 

 و - اسم ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة

السيد سيف شبلي الفرح – مدير وحدة التدقيق الداخلي - 

ز - اسماء اللجان المنبثقة عن مجلس االدارة 

y لجنة التدقيق 	

y لجنة ادارة المخاطر 	

y لجنة الترشيحات والمكافآت 	

y لجنة الحوكمة 	

y لجنة المشتريات الرئيسية	
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ح - اسم رئيس واعضاء لجنة التدقيق ونبذه عن مؤهاتهم وخبراتهم المتعلقة باالمور المالية والمحاسبية 

y برئاسة عطوفة الدكتور إسماعيل زغلول وعضوية كل من سعادة الدكتور خلدون الوشاح وسعادة السيد خطاب البنا.	

• تم تنفيذ كامل مهام لجنة التدقيق المشار اليها وفق احكام القانون وتعليمات حوكمة الشركات.	

• تم ذكر مؤهات اعضاء اللجنة في البند )ج( اعاه.	

ط - اسم رئيس واعضاء كل من لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الحوكمة ولجنة ادارة المخاطر 

• لجنــة الترشــيحات والمكافــآت : برئاســة عطوفــة الدكتــور اســماعيل زغلــول وعضويــة كل مــن معالــي الدكتــور ابراهيــم ســيف وســعادة 	
الســيد وليد الســمهوري.

• ــان 	 ــال البكــري وســعادة الدكتورعدن ــة كل مــن ســعادة الســيد كم ــم ســيف وعضوي ــور ابراهي ــي الدكت ــة الحوكمــة : برئاســة معال لجن
ــدي. الهن

• لجنــة إدارة المخاطــر : برئاســة معالــي الدكتــور ابراهيــم ســيف وعضويــة كل مــن معالــي الســيدة ناديــة الســعيد وســعادة الســيد توفيــق 	
المكحــل وســعادة الفاضلــة رنــا صوالحــة وعطوفــة الدكتــور محمــد الجعفــري.

ي - عدد اجتماعات كل من اللجان خال السنة مع بيان االعضاء الحاضرين

• لجنة التدقيق : ستة اجتماعات بحضور كامل اعضاء اللجنة.	

• لجنة إدارة المخاطر : اجتماعين بحضور اعضاء اللجنة باستثناء السيد توفيق المكحل )غياب مبرر(.	

• لجنة الترشيحات والمكافآت : خمس إجتماعات بحضور كامل اعضاء اللجنة.	

• لجنة الحوكمة : اجتماعين بحضور كامل اعضاء اللجنة.	

ك - عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خال السنة

• اجتمعت لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي بدون حضور االدارة التنفيذية مرة واحدة بتاريخ 2021/02/06.	
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ل - عدد اجتماعات مجلس االدارة خال السنة مع بيان االعضاء الحاضرين

• ثمانية إجتماعات وفي ما يلي جدول باالعضاء الحاضرين	

االجتماع 
الثامن

االجتماع 
السابع

االجتماع 
السادس

االجتماع 
الخامس

االجتماع 
الرابع

االجتماع 
الثالث

االجتماع 
الثاني

االجتماع 
االول االسم 

حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر د . ماهر “الشيخ حسن”
حاضر غائب/مبرر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر السيد كمال البكري
حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر السيدة نادية السعيد
حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر د. ابراهيم سيف
حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر د . خلدون الوشاح

غائب/مبرر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر السيد وليد السمهوري
حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر الفاضلة رنا الصوالحة
حاضر حاضر حاضر غائب/مبرر حاضر غائب/مبرر حاضر حاضر السيد توفيق المكحل
حاضر حاضر غائب/مبرر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر د. اسماعيل زغلول
حاضر حاضر غائب/مبرر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر د. عدنان الهندي
حاضر حاضر حاضر حاضر غائب/مبرر حاضر حاضر حاضر السيد خطاب البنا

        رئيس مجلس اإلدارة

                                                         د. عادل الشركس  



 

القوائم المالية

31 كانون األول 2021
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 الشركة األردنية لضمان القروض
شركة مساهمة عامة محدودة

قائمة المركز المالي كما في 31 كانون األول 2021
)بالدينار األردني(

2٠2١2٠2٠إيضاح
الموجودات

 2,343,950 42,652,036النقد وما في حكمه
 29,482,252 531,100,948ودائع ألجل لدى البنوك

 69,856,909 1293,258,922 - 18ودائع بنكية محتجزة
 669,135,861 12661,517,442 - 18موجودات مالية بالكلفة المطفأة محتجزة

 1,158,613 61,165,443موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
 3,482,735 73,482,746موجودات مالية بالكلفة المطفأة

 1,534,840 81,721,700ذمم وأرصدة مدينة أخرى 
 490,597 9690,580موجودات ضريبية مؤجلة 

 3,032,532 102,993,346ممتلكات ومعدات
 ٧٩٨,5٨3,١63٧٨٠,5١٨,2٨٩مجموع الموجودات 

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات

 46,961,641 1174,770,366مخصصات 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 
 100,000,000 14100,000,000قرض البنك المركزي األردني- برنامج دعم الكفاالت البنكية للمتعاقدين في الخار	 

 100,000,000 15100,000,000قرض البنك المركزي األردني- برنامج ضمان القروض اإلسكانية - سكن ميسر
 300,000,000 16300,000,000قرض البنك المركزي األردني- برنامج ضمان القروض لمواجهة أزمة كورونا

 1,248,500 171,248,500أمانات وزارة التخطيط
 81,674,658 1869,478,308قروض المشروعات الصغيرة الناشئة

 8,223,946 199,156,165ذمم وأرصدة دائنة أخرى 
 26,425 9410,101مخصص ضريبة الدخل المستحقة 

 ٧43,2٩5,١42 ٧6٠,223,4١2مجموع المطلوبات

21 حقوق الملكية
 29,080,310 29,080,310رأس المال المكتتب به والمدفوع

 1,937,505 2,086,060احتياطي إجباري 
 2,204,824 2,204,824احتياطي اختياري 

 471,464 477,935التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية
 3,529,044 4,510,622أرباح مرحلة 

 3٧,223,١4٧ 3٨,35٩,٧5١مجموع حقوق الملكية
 ٧٨٠,5١٨,2٨٩ ٧٩٨,5٨3,١63مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

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

قائمة الدخل للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2021
)بالدينار األردني(

 
2٠2١2٠2٠إيضاح

اإليرادات 
 1,459,292 1,370,457فوائد ودائع بنكية 

 209,911 199,829فوائد استثمارات في موجودات مالية بالكلفة المطفأة
 1,024,536 1,014,719عموالت ضمان القروض 

 263,947 397,778عموالت ضمان الصادرات والمشترين المحليين 
 534,134 553,779عموالت ضمان التمويل الصناعي والتأجير التمويلي 

 543,832 1,128,358عموالت ضمان قروض البرنامج الوطني لمواجهة أزمة كورونا
 105,000 -توزيعات أرباح استثمارات مقبوضة 

 316,657 11547,477عموالت إدارة برامج مخصصات قروض البنك المركزي األردني 
 29,933 6,679إيرادات أخرى 

 4,4٨٧,242 5,2١٩,٠٧6مجموع اإليرادات 

ينزل:
 1,624,305 221,778,912مصاريف إدارية 

 1,941,953 111,903,156صافي مخصصات ضمان القروض
 7,631 2,570مخصص خسائرإئتمانية متوقعة للودائع والموجودات المالية بالكلفة المطفأة

 62,845 48,888مخصص تعويض نهاية الخدمة 
 55,000 55,000مخصص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

 3,6٩١,٧34 3,٧٨٨,526مجموع المصاريف
 ٧٩5,5٠٨ ١,43٠,55٠ربح السنة قبل ضريبة الدخل 

)150,489()300,417(9مصروف ضريبة الدخل 
 645,٠١٩ ١,١3٠,١33ربح السنة

 ٠,٠22 23٠,٠3٩حصة السهم األساسية والمخفضة من ربح السنة

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

قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2021
)بالدينار األردني(

2٠2١2020

 645,019 1,130,133ربح السنة 

بنود الدخل الشامل األخرى 
)2,376( 6,471التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية من خالل قائمة الدخل الشامل 

 642,643 ١,١36,6٠4إجمالي الربح والدخل الشامل للسنة 

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

قائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2021
)بالدينار األردني(

رأس المال 
المدفوع

التغير المتراكم احتياطيات
في القيمة 

العادلة

 أرباح *
المجموعمرحلة 

اختياريإجباري

 3,52٩,٠443٧,223,١4٧ 4٧١,464 2,2٠4,٨24 ١,٩3٧,5٠5 2٩,٠٨٠,3١٠الرصيد كما في 2٠2١/١/١
 ١,١36,6٠4 1,130,133 6,471ـ ـ ـ إجمالي الدخل الشامل للسنة

 -)148,555(ـ ـ  148,555ـ اإلحتياطي اإلجباري
 4,5١٠,6223٨,35٩,٧5١ 4٧٧,٩35 2,2٠4,٨24 2,٠٨6,٠6٠  2٩,٠٨٠,3١٠الرصيد كما في 2٠2١/١2/3١

 2,٩6٩,٠٧636,5٨٠,5٠4 4٧3,٨4٠ 2,2٠4,٨24 ١,٨52,454 2٩,٠٨٠,3١٠الرصيد كما في 2٠2٠/١/١
 642,643 645,019)2,376( - - -إجمالي الدخل الشامل للسنة

 -)85,051(- - 85,051 -اإلحتياطي اإلجباري
 3,52٩,٠443٧,223,١4٧ 4٧١,464 2,2٠4,٨24 ١,٩3٧,5٠5 2٩,٠٨٠,3١٠الرصيد كما في 2٠2٠/١2/3١

* وفقــاً للتعليمــات الصــادرة عــن هيئــة األوراق الماليــة، تســتثنى مــن األربــاح القابلــة للتوزيــع علــى المســاهمين عنــد 
توزيــع األربــاح، مــا يعــادل الرصيــد الســالب )المديــن( لحســاب التغيــر فــي القيمــة العادلــة ألدوات حقــوق الملكيــة 

المقيمــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بنــود الدخــل الشــامل.

»إن اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )31( تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية وتقرأ معها«



6٩

الشركة األردنية لضمان القروض
شركة مساهمة عامة محدودة

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2021
)بالدينار األردني(

2٠2١2٠20
األنشطة التشغيلية 

 795,508 1,430,550ربح السنة قبل الضريبة
 75,023 72,870استهالكات  

)11,279()6,679(اطفاء ايراد منح مؤجلة
 62,845 48,888مخصص تعويض نهاية الخدمة

 1,941,953 1,903,156مخصصات ضمان القروض 
 55,000 55,000مخصص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 7,631 2,570مخصص خسائر إئتمانية متوقعة للودائع والموجودات المالية بالكلفة المطفأة 

التغير في رأس المال العامل  
 4,431,410 835,010ذمم وأرصدة دائنة أخرى
)122,962()186,871(ذمم وأرصدة مدينة أخرى

)2,033,686()1,000,605(صافي مخصصات ضمان القروض المدفوعة 
)356,791()117,083(ضريبة الدخل المدفوعة

 4,844,652 3,036,806صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

األنشطة اإلستثمارية
 303,449)1,621,266(ودائع ألجل لدى البنوك

)13,671()33,684(ممتلكات ومعدات 
 289,778)1,654,950(صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( من األنشطة اإلستثمارية 

األنشطة التمويلية
 300,000,000 -قرض البنك المركزي األردني – برنامج ضمان القروض لمواجهة أزمة كورونا

)302,968,519( 11,122,580ودائع بنكية وموجودات مالية بالكلفة المطفأة محتجزة 
)957,150()12,196,350(قروض المشروعات الصغيرة الناشئة 

)3,925,669()1,073,770(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية 

 1,208,761 308,086التغير في النقد وما في حكمه
 1,135,189 2,343,950النقد وما في حكمه في بداية السنة

 2,343,٩5٠ 2,652,٠36النقد وما في حكمه في نهاية السنة 

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

إيضاحات حول القوائم المالية  31 كانون االول 2021
)بالدينار األردني(

1  .  عــام
ــة  ــي نتيج ــخ 26 آذار 1994 وه ــدودة بتاري ــة المح ــاهمة العام ــروض المس ــان الق ــة لضم ــركة األردني ــجلت الش س
لتحويــل مشــروع ضمــان القــروض بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء الــذي تــم بموجبــه نقــل كافــة حســابات وموجــودات 
المشــروع إلــى البنــك المركــزي األردنــي لكــي يتــم تأســيس شــركة مســاهمة عامــة لضمــان القــروض تحــت الرقــم 

)242(. إن مركــز تســجيل الشــركة هــو فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية.

مــن أهــم غايــات الشــركة تقديــم الضمانــات الالزمــة لتغطيــة القــروض الممنوحــة مــن البنــوك والمؤسســات الماليــة 
بمختلــف آجالهــا وأنواعهــا تغطيــة كليــة أو جزئيــة لتأســيس المشــاريع االقتصاديــة أو توســيعها ورفــع كفاءتهــا اإلنتاجية 
والتســويقية بهــدف خلــق فــرص عمــل أو توفيــر إمكانــات كســب أو ادخــار العمــالت االجنبيــة. وكذلــك تقديــم الضمانات 
الالزمــة لتغطيــة المخاطــر فــي مجــال ائتمــان الصــادرات األردنيــة وفــي أي قطــاع آخــر مــن القطاعــات االقتصاديــة 

بشــكل عــام وفــي أي قطــاع أو مجــال يحقــق مصلحــة الشــركة بشــكل خــاص.

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

ــخ 9 شــباط 2022،  ــدة بتاري ــي جلســته المنعق ــس إدارة الشــركة ف ــل مجل ــن قب ــة م ــة المرفق ــم المالي ــرار القوائ ــم إق ت
ــة للمســاهمين.   ــة العام ــة الهيئ ــة موافق ــم المالي ــذه القوائ ــب ه وتتطل

2  .  ملخص ألهم السياسات المحاسبية

أسس إعداد القوائم المالية 
تــم اعــداد القوائــم الماليــة للشــركة وفقــاً للمعاييــر الصــادرة عــن مجلــس معايير المحاســبة الدوليــة والتفســيرات الصادرة 

عــن لجنــة تفســيرات التقاريــر الماليــة الدوليــة المنبثقــة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدولية.

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

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

إن السياســات المحاســبية المتبعــة للســنة الحاليــة متماثلــة مــع السياســات التــي تــم اتباعهــا فــي الســنة الســابقة، بإســتثناء 
المعاييــر الجديــدة التــي أصبحــت واجبــة التطبيــق إعتبــاراً مــن بدايــة الســنة الماليــة الحاليــة.
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تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة 
أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة عــدداً مــن المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة، وســيتم تطبيــق هــذه المعاييــر 
بعــد تاريــخ   31 كانــون األول 2021، وتتوقــع إدارة الشــركة أن تطبيــق هــذه المعاييــر فــي المســتقبل لــن يكــون لــه 

أي تأثيــر جوهــري علــى القوائــم الماليــة للشــركة. 

وفيما يلي ملخص ألهم المعايير الجديدة وتواريخ تطبيقها : 

تاريخ التطبيقموضوع المعياررقم المعيار
السنوات المالية التي تبدأ في كانون الثاني 2023عقود التأمينالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )17(

استخدام التقديرات
إن اعــداد القوائــم الماليــة وتطبيــق السياســات المحاســبية يتطلــب مــن ادارة الشــركة القيــام ببعــض التقديــرات واإلجتهــادات 
التــي تؤثــر علــى القوائــم الماليــة واإليضاحــات المرفقــة بهــا. ان تلــك التقديــرات تســتند علــى فرضيــات تخضــع لدرجــات 
متفاوتــة مــن الدقــة والتيقــن، وعليــه فــإن النتائــج الفعليــة فــي المســتقبل قــد تختلــف عــن تقديــرات االدارة نتيجــة التغيــر فــي 

أوضــاع وظــروف الفرضيــات التــي اســتندت عليهــا تلــك التقديــرات. 

وفيما يلي أهم التقديرات التي تم استخدامها في اعداد القوائم المالية:
تقــوم االدارة باعــادة تقديــر االعمــار االنتاجيــة لالصــول الملموســة بشــكل دوري لغايــات احتســاب االســتهالكات الســنوية - 

اعتمــادا علــى الحالــة العامــة لتلــك االصــول وتقديــرات االعمــار االنتاجيــة المتوقعــة فــي المســتقبل، ويتــم اخــذ خســارة 
التدنــي )ان وجــدت( فــي قائمــة الدخــل.

تقــوم إدارة الشــركة بتقديــر قيمــة مخصصــات ضمــان القــروض وفقــاً لمعيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم )9( وبمــا - 
يتناســب مــع سياســات الشــركة وتقديــرات إدارة المخاطــر الخاصــة بأرصــدة القــروض الممنوحــة وطبيعتهــا.

ــم )9( -  ــي رق ــة الدول ــر المالي ــار التقاري ــاَ لمعي ــة وفق ــي الموجــودات المالي ــائر تدن ــة خس ــر قيم ــوم إدارة الشــركة بتقدي تق
ــتقبلية  ــة المس ــات النقدي ــاب التدفق ــد إحتس ــرات عن ــات والتقدي ــن الفرضي ــد م ــتخدام العدي ــه إس ــذه العملي ــب ه ــث تتطل حي
وقيــم الضمانــات ونســب التعثــر وأرصــدة الموجــودات الماليــة عنــد التعثــر وتحديــد فيمــا اذا كان هنــاك زيــادة فــي درجــة 

ــة. ــة للموجــودات المالي المخاطــر االئتماني

النقد وما في حكمه 
يمثــل النقــد ومــا فــي حكمــه النقــد فــي الصنــدوق ولــدى البنــوك واالســتثمارات القابلة للتســييل إلى مبالــغ محددة وباســتحقاقات 

قصيــرة األجــل بحيــث ال تتضمــن مخاطــر التغيــر فــي القيمة. 

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

يتــم إثبــات هــذه الموجــودات عنــد الشــراء بالقيمــة العادلــة مضافــاً إليهــا مصاريــف االقتنــاء ويعــاد تقييمهــا الحقــاً بالقيمــة 

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

31 كانون األول 2021
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ــر  ــك التغي ــة بمــا فــي ذل ــة لهــا فــي قائمــة الدخــل الشــامل ضمــن حقــوق الملكي ــر فــي القيمــة العادل ــة، ويظهــر التغي العادل
ــذه  ــع ه ــال بي ــي ح ــة، وف ــالت األجنبي ــة بالعم ــر النقدي ــودات غي ــل الموج ــات تحوي ــن فروق ــج ع ــة النات ــة العادل ــي القيم ف
ــى  ــة الخــاص بالموجــودات المباعــة ال ــد التغيــر المتراكــم فــي القيمــة العادل ــم تحويــل رصي الموجــودات او جــزء منهــا يت

ــدورة بشــكل مباشــر. ــاح والخســائر الم األرب
يتم اثبات األرباح الموزعة على هذه الموجودات في قائمة الدخل.

موجودات مالية بالكلفة المطفأة
يتضمــن هــذا البنــد الموجــودات الماليــة المحتفــظ بهــا ضمــن نمــاذ	 أعمــال تهــدف الــى تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة 

والتــي تتمثــل بدفعــات مــن أصــل الديــن والفائــدة علــى رصيــد الديــن القائــم.

ــأ عــالوة أو خصــم الشــراء  ــاء، وتطف ــف االقتن ــا مصاري ــاً إليه ــة مضاف ــراء بالكلف ــد الش ــودات عن ــذه الموج ــات ه ــم اثب يت
ــة. ــدة الفعلي ــة الفائ ــتخدام طريق باس

يتــم قيــد التدنــي فــي قيمــة هــذه الموجــودات والــذي يمثــل الفــرق بيــن القيمــة المثبتــة فــي الســجالت والقيمــة الحاليــة للتدفقــات 
النقديــة المتوقعــة المخصومــة بســعر الفائــدة الفعلــي فــي قائمــة الدخــل.

تاريخ اإلعتراف بالموجودات المالية
يتــم االعتــراف بشــراء وبيــع الموجــودات الماليــة فــي تاريــخ المتاجــرة )تاريــخ التــزام الشــركة ببيــع أو شــراء الموجــودات 

الماليــة(.

القيمة العادلة
تمثــل أســعار اإلغــالق فــي أســواق نشــطة القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة. فــي حــال عــدم توفــر أســعار معلنــة أو عــدم 
وجــود تــداول نشــط علــى بعــض الموجــودات الماليــة فإنــه يتــم تقديــر قيمتهــا العادلــة مــن خــالل مقارنتهــا بالقيمــة العادلــة 
ألداة ماليــة مشــابهة أو مــن خــالل احتســاب القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المتعلقــة بهــا. فــي حــال تعــذر قيــاس 

القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة بشــكل يعتمــد عليــه فإنــه يتــم إظهارهــا بالكلفــة بعــد تنزيــل أي تدنــي فــي قيمتهــا.

التدني في قيمة الموجودات المالية
تقــوم الشــركة باحتســاب التدنــي فــي قيمــة الموجــودات الماليــة وفقــا لنمــوذ	 الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة والــذي يتضمــن 
ــى التغيــرات فــي جــودة إئتمــان الموجــودات  ثــالث مراحــل لإلعتــراف باإلنخفــاض فــي قيمــة اإلئتمــان والتــي تعتمــد عل
الماليــة منــذ اإلعتــراف األولــي بهــا، وتنتقــل الموجــودات بيــن هــذه المراحــل وفقــاً للتغيــرات فــي الجــودة اإلئتمانيــة وذلــك 

كمــا يلــي:

المرحلــة األولــى: تتضمــن هــذه المرحلــة الموجــودات الماليــة عنــد بدايــة اإلعتــراف بهــا والتــي لــم تتعــرض لزيــادة كبيــرة 
فــي مخاطــر اإلئتمــان منــذ بدايــة اإلعتــراف األولــي بهــا أو أنهــا ذات مخاطــر إئتمانيــة منخفضــة،  حيــث يتــم االعتــراف 
بالخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة لهــذه الموجــودات لفتــرة )12( شــهر والتــي تنتــج مــن احــداث عــدم اإلنتظــام المحتملــة فــي 

الشركة األردنية لضمان القروض المساهمة العامة المحدودة
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غضــون )12( شــهر، وفــي هــذه المرحلــة يتــم االســتمرار بإحتســاب الفائدة/العائــد علــى إجمالــي القيمــة الدفتريــة ألداة الديــن 
دون خصــم قيمــة مخصــص التدنــي.

المرحلــة الثانيــة: تتضمــن هــذه المرحلــة الموجــودات الماليــة التــي تعرضــت لزيــادة كبيــرة فــي مخاطــر اإلئتمــان بعــد 
بدايــة االعتــراف االولــي وال يوجــد دليــل موضوعــي علــى إنخفــاض قيمتهــا، حيــث يتــم اإلعتــراف بالخســائر اإلئتمانيــة 
المتوقعــة لهــذه الموجــودات لكامــل عمــر أداة الديــن والتــي تنتــج مــن احــداث عــدم اإلنتظــام المحتملــة علــى مــدار العمــر 
لــألداة الماليــة، وفــي هــذه المرحلــة يتــم االســتمرار بإحتســاب الفائدة/العائــد علــى إجمالــي القيمــة الدفتريــة لــألداة الماليــة 

دون خصــم قيمــة مخصــص التدنــي.

المرحلــة الثالثــة: تتضمــن هــذه المرحلــة الموجــودات الماليــة التــي تعرضــت لزيــادة كبيــرة فــي مخاطــر اإلئتمــان بعــد 
بدايــة االعتــراف االولــي و يوجــد دليــل موضوعــي علــى إنخفــاض قيمتهــا، يتــم االعتــراف بالخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة 
لهــذه الموجــودات لكامــل عمــر األصــل والتــي تنتــج مــن احــداث عــدم اإلنتظــام المحتملــة علــى مــدار العمــر لــألداة الماليــة، 
وفــي هــذه المرحلــة يتــم إحتســاب الفائدة/العائــد علــى صافــي القيمــة الدفتريــة لــألداة الماليــة بعــد خصــم قيمــة مخصــص 

التدنــي.

الممتلكات والمعدات 
تظهــر الممتلــكات والمعــدات بالكلفــة بعــد تنزيــل االســتهالك المتراكــم، ويتــم اســتهالكها  عندمــا  تكــون جاهــزة لإلســتخدام 

بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي المتوقــع لهــا باســتخدام النســب الســنوية التاليــة:

2%مبنى 
10 – 20%أثاث ومعدات 
15%وسائط نقل 

20%أجهزة وبرامج الحاسب اآللي

عندمــا يقــل المبلــغ الممكــن اســترداده ألي مــن الممتلــكات والمعــدات عــن صافــي قيمتهــا الدفتريــة فإنــه يتــم تخفيــض قيمتهــا 
إلــى القيمــة الممكــن اســتردادها وتســجل قيمــة التدنــي فــي قائمــة الدخــل.

يتــم مراجعــة العمــر االنتاجــي المتوقــع للممتلــكات والمعــدات  فــي نهايــة كل عــام، وفــي حــال إختــالف العمــر اإلنتاجــي 
المتوقــع عمــا تــم تقديــره ســابقا، يتــم إســتهالك القيمــة الدفتريــة المتبقيــة علــى العمــر اإلنتاجــي المتبقــي بعــد إعــادة التقديــر 

اعتبــارا مــن الســنة التــي تــم فيهــا إعــادة التقديــر.

الهبات والمنح
يتــم تســجيل الهبــات والمنــح عنــد اســتالمها بالقيمــة العادلــة كإيــراد مؤجــل ويتــم االعتــراف بهــا فــي قائمــة الدخــل فــي نفــس 
الفتــرات التــي يتــم بهــا االعتــراف فــي المصــروف ذات العالقــة، أمــا المنــح المتعلقــة باألصــول القابلــة لالســتهالك فيتــم 
االعتــراف بهــا كإيــراد خــالل الفتــرات التــي تســتهلك خاللهــا األصــول الممنوحــه وبمــا يتناســب مــع االســتهالك المحمــل 

فــي كل فتــرة.

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

3١ كانون األول 2٠2١



٧4

الذمم الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع 
يتــم إثبــات الذمــم الدائنــة والمبالــغ مســتحقة الدفــع عنــد اســتالم الخدمــات مــن قبــل الشــركة ســواء تمــت المطالبــة بهــا مــن 

قبــل المــورد أو لــم تتــم.

المخصصات
يتــم إثبــات المخصصــات عندمــا يترتــب علــى الشــركة التزامــات نتيجــة ألحــداث ســابقة وأنــه مــن المحتمــل قيــام الشــركة 
بدفــع مبالــغ نقديــة لتســديد هــذه االلتزامــات. يتــم مراجعــة المخصصــات بتاريــخ القوائــم الماليــة وتعديــل قيمتهــا بنــاًء علــى 

آخــر معلومــات متوفــرة لــدى الشــركة.  

مكافأة نهاية الخدمة
ــاًء  ــة بن ــم المالي ــخ القوائ ــن بتاري ــة الخدمــة للموظفي ــة بنهاي ــة والتعاقدي ــم تكويــن مخصــص لمواجهــة االلتزامــات القانوني يت

علــى عــدد أيــام الخدمــة.

التقاص
يتــم إجــراء تقــاص بيــن الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة وإظهــار المبلــغ الصافــي فــي القوائــم الماليــة عندمــا تتوفــر 
الحقــوق القانونيــة الملزمــة لذلــك وكذلــك عندمــا يتــم تســويتها علــى أســاس التقــاص أو يكــون تحقــق الموجــودات وتســوية 

المطلوبــات فــي نفــس الوقــت.

اإليرادات
ــراف  ــم اإلعت ــن يت ــي حي ــتري. ف ــى المش ــيطرة إل ــل الس ــا تنتق ــلع عندم ــع الس ــن بي ــة م ــرادات المتأتي ــراف باإلي ــم اإلعت يت
باإليــرادات المتأتيــة مــن تقديــم الخدمــات مــع مــرور الوقــت وحســب نســبة اإلنجــاز. وفــي جميــع األحــوال يشــترط إمكانيــة 

ــة.  ــة كافي قيــاس اإليــرادات بموثوقي

يتــم تحقــق عمــوالت ضمــان القــروض التــي تتقاضاهــا الشــركة مــن البنــوك والمؤسســات الماليــة علــى ســقوف الضمــان 
القائمــة أو أرصــدة القــروض المضمونــة خــالل الفتــرة وذلــك تبعــاً لنــوع برنامــج الضمــان.

يتــم تحقــق عمــوالت ضمــان ائتمــان الصــادرات والمشــترين المحلييــن التــي تتقاضاهــا الشــركة مــن العمــالء علــى الجــزء 
ــي خــالل  ــي الســوق األردن ــة وقيمــة البضاعــة المباعــة ف ــات المصــدر فــي األســواق الخارجي المضمــون مــن قيمــة عملي

الفتــرة بالصافــي بعــد تنزيــل حصــة شــركة إعــادة التأميــن.

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.

ــة للقيــاس  ــة قابل ــة تبادلي ــة نتيجــة لعملي ــم تحقــق اإليــرادات األخــرى عندمــا يصبــح مــن المحتمــل تدفــق منافــع اقتصادي يت
ــى أســاس اإلســتحقاق. ــة عل بصــورة موثوق

الشركة األردنية لضمان القروض المساهمة العامة المحدودة
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العمالت االجنبية
يتــم إثبــات العمليــات التــي تتــم بالعمــالت األجنبيــة خــالل الســنة بأســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ إجــراء تلــك العمليــات. 
ــة بإســتخدام أســعار الصــرف الســائدة فــي  ــة األجنبي ــة بالعمل ــات المالي ــة والمطلوب ــل أرصــدة الموجــودات المالي ــم تحوي يت
تاريــخ القوائــم الماليــة المعلنــة مــن البنــك المركــزي األردنــي. يتــم إثبــات االربــاح والخســائر الناتجــة عــن  تحويــل األرصــدة 

بالعمــالت األجنبيــة فــي قائمــة الدخــل.

ضريبة الدخل 
تمثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب المستحقة والضرائب المؤجلة.

تحســب مصاريــف الضرائــب المســتحقة علــى أســاس األربــاح الخاضعــة للضريبــة، وتختلــف األربــاح الخاضعــة للضريبــة 
عــن األربــاح المعلنــة فــي القوائــم الماليــة ألن األربــاح المعلنــة تشــمل إيــرادات غيــر خاضعــة للضريبــة أو مصاريــف غيــر 
قابلــة للتنزيــل فــي الســنة الماليــة وإنمــا فــي ســنوات الحقــة أحيانــاً أو الخســائر المتراكمــة المقبولــة ضريبيــاً أو بنــود ليســت 

خاضعــة أو مقبولــة التنزيــل ألغــراض ضريبيــة.

إن الضرائــب المؤجلــة هــي الضرائــب المتوقــع دفعهــا أو اســتردادها نتيجــة الفروقــات الزمنيــة المؤقتة بين قيمــة الموجودات 
ــم الماليــة والقيمــة التــي يتــم احتســاب الربــح الضريبــي علــى أساســها. يتــم احتســاب الضرائــب  أو المطلوبــات فــي القوائ
ــة التــي يتوقــع  ــا للنســب الضريبي ــة وفق ــة باســتخدام طريقــة االلتــزام بالمركــز المالــي وتحتســب الضرائــب المؤجل المؤجل

تطبيقهــا عنــد تســوية االلتــزام الضريبــي أو تحقيــق الموجــودات الضريبيــة المؤجلــة.

ــع عــدم  ــة توق ــي حال ــا ف ــم تخفيضه ــة ويت ــم المالي ــخ القوائ ــي تاري ــة ف ــة المؤجل ــد الموجــودات الضريبي ــم مراجعــة رصي يت
ــا. ــاً أو كلي ــة جزئي ــك الموجــودات الضريبي ــن تل ــة االســتفادة م إمكاني

3  .  أرصدة السقوف الممنوحة والقروض المضمونة

المبلغ المضمونالسقف الممنوح
2٠212٠2020212٠2٠

 15,504,396 13,850,762 24,565,506 20,999,395برنامج ضمان القروض اإلسكانية
 37,204,951 35,808,683 44,510,134 43,955,134برنامج ضمان القروض اإلنتاجية

 8,151,854 10,694,125 8,151,854 10,694,125ضمان ائتمان الصادرات والمشترين المحليين
 32,074,095 36,401,187 32,074,095 36,401,187التمويل الصناعي والتأجير التمويلي 

 11,800,588 18,499,859 10,600,000 18,499,859المشروعات الصغيرة الناشئة
 327,586,016 323,407,037 323,407,037327,586,016البرنامج الوطني لمواجهة أزمة كورونا
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4  .    النقد وما في حكمه
20212020

 1,000 2,000نقد في الصندوق 
 - 132,688حسابات جارية لدى البنوك 

 2,344,682 2,519,134ودائع تستحق خالل ثالثة أشهر
)1,732()1,786(مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 

2,652,٠36 2,343,٩5٠ 

تكتسب الودائع فوائد تتراوح بين )2%( و )4,35%( سنوياً.

إن الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للودائع هي كما يلي:

20212020

 692 1,732الرصيد في بداية السنة
 1,040 54المخصص للسنة

 ١,٧32 ١,٧٨6الرصيد في نهاية السنة

5  .    ودائع ألجل لدى البنوك
تســتحق الودائــع ألجــل خــالل فتــرة )4( إلــى )12( شــهر، وتكتســب فوائــد تتــراوح بيــن )3,2%( و )4,4%( ســنويا، بلــغ 
ــل  ــار، مقاب ــون األول 2021 )66,756( دين ــي 31 كان ــا ف ــع كم ــة للودائ ــة المتوقع ــائر اإلئتماني ــص الخس ــد مخص رصي

ــون األول 2020. ــي 31 كان ــا ف ــار كم )64,240( دين

إن الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للودائع هي كما يلي:

20212020

 57,618 64,240الرصيد في بداية السنة
6,622 2,516المخصص للسنة

 64,24٠ 66,٧56الرصيد في نهاية السنة

6  .    موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
20212020

 909,423 916,253أسهم شركات مدرجة في بورصة عمان لألوراق المالية - األردن
 249,190 249,190أسهم شركات غير مدرجة في بورصة عمان لألوراق المالية - األردن

١,١65,443 ١,١5٨,6١3 
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7  .    موجودات مالية بالكلفة المطفأة
20212020

 3,490,934 3,490,945سندات خزينة وإسناد قرض داخل األردن 
)8,199()8,199(مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 

3,4٨2,٧46 3,4٨2,٧35 

تتــراوح معــدالت الفائــدة الســنوية علــى الســندات بالديناراألردنــي مــن )5,5%( إلــى )6,099%(  وتمتــد تواريــخ إســتحقاق 
الســندات لغايــة عــام 2026.

8  .  ذمم وأرصدة مدينة أخرى 
20212020

 867,781 897,357عموالت ضمان مستحقة وغير مقبوضة 
 316,657 547,477عموالت إدارة برامج مخصصات قروض البنك المركزي مستحقة 

 288,139 231,592فوائد مستحقة وغير مقبوضة 
 33,888 13,752ذمم مدينة

ً  19,647 22,929مصاريف مدفوعة مقدما
 7,815 7,815تأمينات مستردة 

 913 778أخرى
١,٧2١ ١,٧٠٠,534,٨4٠ 

9 .  ضريبة الدخل 

إن الحركة على مخصص ضريبة الدخل المستحقة هي كما يلي:
20212020

 237,172 26,425رصيد بداية السنة
 146,044 500,759ضريبة الدخل والمساهمة الوطنية المستحقة عن أرباح السنة

)356,791()117,083(ضريبة دخل مدفوعة 
4١٠,١٠١ 26,425 

تمثل ضريبة الدخل الظاهرة في قائمة الدخل ما يلي :
20212020

 139,089 476,913ضريبة دخل السنة
 6,955 23,846ضريبة المساهمة الوطنية للسنة

 4,445)200,342()وفر( موجودات ضريبية مؤجلة 
3٠٠,4١ ١٧5٠,4٨٩ 

21%21%نسبة الضريبة القانونية وضريبة المساهمة الوطنية 
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تخص الموجودات الضريبية المؤجلة الظاهرة في قائمة المركز المالي الحسابات التالية:

2٠212020

 443,745 633,281مخصصات ضمان القروض
 57,398 67,664مخصص تعويض نهاية الخدمة

 15,576 16,116مخصص خسائر إئتمانية متوقعة للودائع والموجودات المالية بالكلفة المطفأة 
)26,122()26,481(التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية

6٩٠,5٨٠ 4٩٠,5٩٧ 

 تم تسوية الوضع الضريبي للشركة عن نتائج أعمالها حتى نهاية عام 2019.- 
ــة الدخــل بمراجعــة -  ــم دائــرة ضريب ــم تق ــر الذاتــي عــن نتائــج أعمــال الشــركة لعــام 2020 ول ــم كشــف التقدي ــم تقدي ت

ســجالت الشــركة لتاريخــه.
ــون -  ــا لقان ــج أعمــال الشــركة لعــام 2021 وفق ــة عــن نتائ ــة الدخــل والمســاهمة الوطني ــم احتســاب مخصــص ضريب ت

ــة الدخــل. ضريب

10.  ممتلكات ومعدات 

المجموعأجهزة وبرامج وسائطأثاث مبنى أراضي 

الكلفـــة:
 4,٠٩5,5٠2 109,901526,984 213,105 1,688,4531,557,059الرصيد كما في 2021/1/1

 33,6٨4 10,738- 22,060 886 -اضافات
 4,١2٩,١٨6 109,901537,722 235,165 1,557,945 1,688,453الرصيد كما في 2021/12/31

االستهالك المتراكم:
 ١,٠62,٩٧٠ 75,630484,531 165,415 337,394 -الرصيد كما في 2021/1/1

 ٧2,٨٧٠ 19,002 11,385 10,748 31,735 -استهالك السنة
 ١,١35,٨4٠ 503,533 87,015 176,163 369,129 -الرصيد كما في2021/12/31
صافي القيمة الدفترية كما في 

2٠2١/١2/3١
١,6٨٨,453 ١,١٨٨,٨١6 5٩,٠٠2 22,٨٨6 34,١٨٩ 2,٩٩3,346 

الكلفـــة:
 4,٠٩5,٧٩٧ 528,450 109,901 211,934 1,557,059 1,688,453الرصيد كما في 2020/1/1

 ١3,٧١4 9,864ـ  3,850ـ  -اضافات
)١4,٠٠٩()11,330(ـ )2,679(ـ  -إستبعادات 

 4,٠٩5,5٠2 526,984 109,901 213,105 1,557,059 1,688,453الرصيد كما في 2020/12/31
االستهالك المتراكم:

 ١,٠٠١,٩١3 474,206 64,245 157,782 305,680 -الرصيد كما في 2020/1/1
 ٧5,٠23 21,622 11,385 10,302 31,714 -استهالك السنة

)١3,٩66()11,297(ـ )2,669( ـ  -إستبعادات 
 ١,٠62,٩٧٠ 484,531 75,630 165,415 337,394 -الرصيد كما في2020/12/31
صافي القيمة الدفترية كما في 

2٠2٠/١2/3١
١,6٨٨,453 ١,2١٩,665 4٧,6٩٠ 34,2٧١ 42,453 3,٠32,532 
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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:

2٠212٠2٠

 894,959 605,312مخصص ضمان القروض اإلنتاجية 
 209,533 208,669مخصص ضمان القروض اإلسكانية 

 8,581 201,643مخصص ضمان الصادرات 
 1,000,000 2,000,000مخصص ضمان خاص

 8,683,722 11,040,785مخصص التمويل الصناعي* 
 217,412 222,496مخصص تمويل المشروعات الريادية*

 9,858,080 12,614,556مخصص تمويل المشروعات الصغيرة الناشئة*
 9,128,196 11,449,305مخصص تمويل ضمان الصادرات* 

 4,859,888 8,329,648مخصص تمويل دعم الكفاالت البنكية للمتعاقدين في الخار	 *
 3,622,259 7,704,624مخصص تمويل ضمان القروض اإلسكانية – سكن ميسر *
 20,393,3288,479,011مخصص تمويل ضمان القروض لمواجهة أزمة كورونا *

٧4,٧٧٠,366 46,٩6١,64١ 

ــروض  ــن الق ــة م ــتثمارات المتأتي ــى اإلس ــة عل ــد المتحقق ــل العوائ ــج مقاب ــذه البرام ــان ه ــاء مخصصــات ضم ــم بن * يت
ــا. ــة له ــات  الداعم ــن الجه الممنوحــة م

إن تفاصيل الحركة على هذه المخصصات هي كما يلي:

مخصص ضمان القروض اإلنتاجية

2٠2١2٠2٠

 1,872,738 894,959الرصيد في بداية السنة 
 840,747 848,729المخصص المحجوز للسنة

 175,692 211,837استردادات
)1,994,218()1,350,213(تعويضات مدفوعة 

6٠5,3١2 ٨٩4,٩5٩ 

مخصص ضمان القروض اإلسكانية
2٠2١2٠2٠

 244,252 209,533الرصيد في بداية السنة 
 97,519)138,635()المردود( المخصص المحجوز للسنة

 110,432 266,681استردادات
)242,670()128,910(تعويضات مدفوعة 

2٠٨,66٩ 2٠٩,533 
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مخصص ضمان الصادرات
2٠2١2٠2٠

 87,726 8,581الرصيد في بداية السنة 
 3,687 193,062المخصص المحجوز للسنة

)82,832( -تعويضات مدفوعة
2٠١,643 ٨,5٨١ 

مخصص ضمان خاص
2٠2١2٠2٠

 - 1,000,000الرصيد في بداية السنة
 1,000,000 1,000,000المخصص المحجوز للسنة

2,١,٠٠٠,٠٠٠ ٠٠٠,٠٠٠ 

مخصص التمويل الصناعي 
2٠2١2٠2٠

 6,536,553 8,683,722الرصيد في بداية السنة
 552,904 551,303المخصص للسنة مقابل عوائد قرض البنك المركزي األردني

 2,000,000 2,000,000المحول من مخصص تمويل ضمان الصادرات
 194,578 134,604إستردادات

)561,192()233,929(تعويضات مدفوعة 
)39,121()94,915(ضريبة الدخل والمساهمة الوطنية للسنة 

١١,٠4٠,٧٨5 ٨,6٨3,٧22 

مخصص تمويل المشروعات الريادية
2٠2١2٠2٠

 157,873 217,412الرصيد في بداية السنة
 75,366 64,184المخصص للسنة مقابل عوائد أمانات وزارة التخطيط

 -)57,748(تعويضات مدفوعة
)15,827()1,352(ضريبة الدخل والمساهمة الوطنية للسنة

222,4٩6 2١٧,4١2 

مخصص تمويل المشروعات الصغيرة الناشئة

2٠2١2٠2٠

 6,989,271 9,858,080الرصيد في بداية السنة
 5,053,299 4,743,431المخصص للسنة مقابل عوائد قروض المشروعات الصغيرة الناشئة

)1,116,065()1,093,943(فوائد قروض تمويل ضمان المشروعات الصغيرة الناشئة
 - 25,043استردادات

)305,833()185,323(تعويضات مدفوعة 
)762,592()732,732(ضريبة الدخل والمساهمة الوطنية للسنة

١2,6١4,556 ٩,٨5٨,٠٨٠ 
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مخصص تمويل ضمان الصادرات 
2٠2١2٠2٠

 6,828,455 9,128,196الرصيد في بداية السنة 
 7,551,921 7,603,583المخصص للسنة مقابل عوائد قرض البنك المركزي األردني 

)2,005,460()1,999,980(فوائد قرض البنك المركزي األردني 
)2,000,000()2,000,000(المحول إلى مخصص التمويل الصناعي 

 -)6,589(رسوم استعالم 
)103,749()127,253(رسوم إدارة  

)1,142,971()1,148,652(ضريبة الدخل والمساهمة الوطنية للسنة
١١,44٩,3٠5 ٩,١2٨,١٩6 

مخصص تمويل دعم الكفاالت البنكية للمتعاقدين في الخارج 
2٠2١2٠2٠

 1,473,692 4,859,888الرصيد في بداية السنة 
 6,349,987 6,485,555المخصص للسنة مقابل عوائد قرض البنك المركزي األردني 

)2,005,481()2,000,000(فوائد قرض البنك المركزي األردني 
)58,182()93,454(رسوم إدارة  

)900,128()922,341(ضريبة الدخل والمساهمة الوطنية للسنة 
٨,32٩,64٨ 4,٨5٩,٨٨٨ 

مخصص تمويل ضمان القروض اإلسكانية – سكن ميسر 
2٠2١2٠2٠

 - 3,622,259الرصيد في بداية السنة
 5,746,523 5,756,337المخصص للسنة مقابل عوائد قرض البنك المركزي األردني

)515,071()500,000(فوائد قرض البنك المركزي األردني 
)600,000( -مصاريف طوابع 

)46,314()88,786(رسوم إدارة
)962,879()1,085,186(ضريبة الدخل والمساهمة الوطنية للسنة

٧,٧٠4,624 3,622,25٩ 

مخصص تمويل ضمان القروض لمواجهة أزمة كورونا
2٠2١2٠2٠

- 8,479,011الرصيد في بداية السنة
 11,922,158 16,961,508المخصص للسنة مقابل عوائد قرض البنك المركزي األردني 

)1,080,822()1,500,000(فوائد قرض البنك المركزي األردني 
-)142,111(تعويضات مدفوعة

)108,412()237,984(رسوم إدارة  
)2,253,913()3,167,096(ضريبة الدخل والمساهمة الوطنية للسنة

2٠,3٩3,32٨٨,4٧٩,٠١١ 
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12- قرض البنك المركزي األردني – برنامج ضمان التمويل الصناعي 

قــرر مجلــس الــوزراء فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 7 شــباط 2006 الســماح للبنــك المركــزي األردنــي  بإقــراض المنحــة 
المقدمــة مــن المفوضيــة األوروبيــة والبالغــة )5,160,695( دينــار للشــركة بــدون فائــدة وبــدون تاريــخ اســتحقاق علــى أن 

تــؤول قيمــة المنحــة للبنــك المركــزي األردنــي فــي حــال تصفيــة الشــركة.
 

ــك  ــك الســتخدام تل ــل الصناعــي وذل ــى مخصــص التموي ــرض إل ــل الق ــغ المحجــوز مقاب ــد المبل ــرادات فوائ ــل إي ــم تحوي يت
ــل الصناعــي. ــروض التموي ــرة لق ــات المتعث ــة المطالب ــغ المحجــوز لمواجه ــد المبل ــع رصي ــرادات م اإلي

بلــغ رصيــد الودائــع  المحتجــزة الظاهــرة ضمــن الموجــودات فــي قائمــة المركــز المالــي للشــركة كمــا فــي 31 كانــون األول 
2021  )16,279,585( دينــار، مقابــل )13,867,317( دينــار كمــا فــي 31 كانــون األول 2020.

13- قرض البنك المركزي األردني – برنامج ضمان الصادرات 
حصلــت الشــركة خــالل عــام 2018 علــى قــرض مــن البنــك المركــزي األردنــي بقيمــة )100( مليــون دينــار بفائــدة ســنوية 
مقدارهــا )2%( ولمــدة عشــر ســنوات، وذلــك بهــدف تعزيــز قــدرة الشــركة علــى تقديــم الضمانــات ألصحــاب الصناعــات 
ــة ذات القيمــة المضافــة ضــد مخاطــر عــدم ســداد المســتورد، وذلــك مــن خــالل إســتخدام هــذا القــرض لشــراء  التصديري
أوراق ماليــة حكوميــة واإلحتفــاظ بعوائــد اإلســتثمارات بعــد حســم الفائــدة المســتحقة علــى القــرض كمخصــص لمواجهــة أيــة 

إلتزامــات تترتــب علــى الشــركة مقابــل الضمانــات الممنوحــة.

بلــغ رصيــد الودائــع والموجــودات الماليــة بالكلفــة المطفــأة المحتجــزة الظاهــرة ضمــن قائمــة المركــز المالــي  كمــا فــي  31 
كانــون األول 2021 )112,597,470( دينــار، مقابــل )110,270,406( دينــار كمــا فــي 31 كانــون األول 2020، إن 
ــغ  ــح البنــك المركــزي مقابــل القــرض الممنــوح للشــركة والبال ــأة مرهونــة لصال ــة بالكلفــة المطف جميــع الموجــودات المالي

قيمتهــا الدفتريــة )100,001,437( دينــار. 

14- قرض البنك المركزي األردني – برنامج دعم الكفاالت البنكية للمتعاقدين في الخارج 
حصلــت الشــركة خــالل عــام 2019 علــى قــرض مــن البنــك المركــزي األردنــي بقيمــة )100( مليــون دينــار بفائــدة ســنوية 
مقدارهــا )2%( ولمــدة عشــر ســنوات، يســتخدم مــن قبــل الشــركة لضمــان مخاطــر برنامــج دعــم الكفــاالت البنكيــة للمتعاقدين 
لتنفيــذ أعمــال خــار	 المملكــة عــن طريــق المشــاركة بضمــان مــا نســبته )50%( كحــد أقصــى مــن قيمــة الكفــاالت البنكيــة 
للمتعاقديــن لتنفيــذ أعمــال خــار	 المملكــة، وذلــك مــن خــالل إســتخدام هــذا القــرض لشــراء أوراق ماليــة حكوميــة واإلحتفــاظ 
بعوائــد اإلســتثمارات بعــد حســم الفائــدة المســتحقة علــى القــرض كمخصــص لمواجهــة أيــة إلتزامــات تترتــب علــى الشــركة 

مقابــل الضمانــات الممنوحــة.

بلــغ رصيــد الودائــع والموجــودات الماليــة بالكلفــة المطفــأة المحتجــزة الظاهــرة ضمــن قائمــة المركــز المالــي  كمــا فــي  31 
كانــون األول 2021 )109,251,990( دينــار، مقابــل )105,760,016( دينــار كمــا فــي 31 كانــون األول 2020 ، إن 
ــغ  ــح البنــك المركــزي مقابــل القــرض الممنــوح للشــركة والبال ــأة مرهونــة لصال ــة بالكلفــة المطف جميــع الموجــودات المالي

قيمتهــا الدفتريــة )100,000,000( دينــار. 

الشركة األردنية لضمان القروض المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية )تتمه(
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15- قرض البنك المركزي األردني – برنامج القروض اإلسكانية – سكن ميسر 
حصلــت الشــركة فــي نهايــة عــام 2019 علــى قــرض مــن البنــك المركــزي األردنــي بقيمــة )100( مليــون دينــار بفائــدة 
ســنوية مقدارهــا )0,5%( ولمــدة عشــر ســنوات، يســتخدم مــن قبــل الشــركة لضمــان مخاطــر القــروض اإلســكانية الممنوحــة 
ــي والمحــدود ضمــن برنامــج ســكن ميســر، بحيــث تكــون نســبة الضمــان )80%( كحــد  ــذوي الدخــل المتدن ــوك ل مــن البن
أقصــى مــن قيمــة التمويــل الممنــوح، وذلــك مــن خــالل إســتخدام هــذا القــرض لشــراء أوراق ماليــة حكوميــة واإلحتفــاظ 
بعوائــد اإلســتثمارات بعــد حســم الفائــدة المســتحقة علــى القــرض كمخصــص لمواجهــة أيــة إلتزامــات تترتــب علــى الشــركة 

مقابــل الضمانــات الممنوحــة.

بلــغ رصيــد الودائــع والموجــودات الماليــة بالكلفــة المطفــأة المحتجــزة الظاهــرة ضمــن قائمــة المركــز المالــي كمــا فــي31 
كانــون األول 2021 )108,789,812( دينــار، مقابــل )104,585,138( دينــار كمــا فــي 31 كانــون األول 2020، إن 
ــغ  ــح البنــك المركــزي مقابــل القــرض الممنــوح للشــركة والبال ــأة مرهونــة لصال ــة بالكلفــة المطف جميــع الموجــودات المالي

ــار.  ــة )100,000,000( دين قيمتهــا الدفتري

16-  قرض البنك المركزي األردني – برنامج ضمان القروض لمواجهة أزمة كورونا
حصلــت الشــركة فــي عــام 2020 علــى قــرض مــن البنــك المركــزي األردنــي بقيمــة )300( مليــون دينــار بفائــدة ســنوية 
ــن  ــة م ــروض الممنوح ــر الق ــان مخاط ــركة لضم ــل الش ــن قب ــتخدم م ــنة ، يس ــر س ــة عش ــدة خمس ــا )0,5%( ولم مقداره
البنــوك لقطاعــات المهنييــن والحرفييــن والمؤسســات الفرديــة والشــركات الصغيــرة والمتوســطة وذلــك بهــدف تمكينهــم مــن 
الحصــول علــى التمويــل بشــروط وكلــف ميســرة لمســاعدة هــذه الفئــات علــى تغطيــة إحتياجاتهــا التمويليــة لغايــات تمويــل 
النفقــات التشــغيلية ورأس المــال العامــل خــالل ظــروف وإجــراءات إحتــواء فايــروس كورونــا، وذلــك مــن خــالل إســتخدام 
ــى  ــدة المســتحقة عل ــد اإلســتثمارات بعــد حســم الفائ ــاظ بعوائ ــة واإلحتف ــة حكومي ــة هــذا القــرض لشــراء أوراق مالي حصيل

القــرض كمخصــص لمواجهــة أيــة إلتزامــات تترتــب علــى الشــركة مقابــل الضمانــات الممنوحــة.

بلــغ رصيــد الودائــع والموجــودات الماليــة بالكلفــة المطفــأة المحتجــزة الظاهــرة ضمــن قائمــة المركــز المالــي كمــا فــي31 
كانــون األول 2021 )323,560,421( دينــار، مقابــل )310,732,922(  دينــار كمــا فــي 31 كانــون األول 2020، وإن 
ــغ  ــح البنــك المركــزي مقابــل القــرض الممنــوح للشــركة والبال ــأة مرهونــة لصال ــة بالكلفــة المطف جميــع الموجــودات المالي

قيمتهــا الدفتريــة )300,000,000( دينــار. 

17- أمانات وزارة التخطيط )صندوق ضمان مخاطر تمويل المشروعات الريادية(
قامــت الشــركة خــالل عــام 2012 بتوقيــع اتفاقيــة مــع وزارة التخطيــط وصنــدوق التنميــة والتشــغيل، بحيــث تقــوم الــوزارة 
ــدوق  ــل صن ــن قب ــل الممنوحــة م ــان مخاطــر التموي ــل الشــركة لضم ــن قب ــار يســتخدم م ــغ )1,250,000( دين ــم مبل بتقدي
التنميــة والتشــغيل لقــروض المشــروعات الرياديــة الصغيــرة ومتوســطة الحجــم، بحيــث تكــون نســبة الضمــان )80%( مــن 
رصيــد التمويــل القائــم عنــد التعثــر إضافــة إلــى الفائــدة المترتبــة عليــه خــالل فتــرة التعثــر البالغــة )181( يومــاً، هــذا وقــد تــم 
االتفــاق علــى أن تســتخدم صافــي عوائــد صنــدوق ضمــان مخاطــر التمويــل للوفــاء بالمبلــغ المضمــون مــن الديــون المتعثــرة 
مــن خــالل تحويلهــا إلــى مخصــص تمويــل المشــروعات الرياديــة، وفــي حــال زيــادة قيمــة التعويضــات عــن قيمــة العوائــد 

فللشــركة الوفــاء مــن خــالل الرجــوع إلــى رأســمال الصنــدوق.

الشركة األردنية لضمان القروض المساهمة العامة المحدودة
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إن مــدة االتفاقيــة ثمانــي ســنوات قابلــة للتجديــد يــؤول بعدهــا المبلــغ الــذي يزيــد عــن قيمــة اإللتزامــات إلــى وزارة التخطيــط 
شــامالً عوائــد اإلســتثمار ويبقــى التــزام الشــركة قائمــا بحــدود المحفظــة المضمونــة لحيــن تصفيــة كامــل هــذه القــروض.

بلــغ رصيــد أمانــات وزارة التخطيــط كمــا فــي 31 كانــون األول 2021 )1,248,500( دينــار، كمــا بلــغ رصيــد الودائــع 
المحتجــزة الظاهــرة ضمــن قائمــة مركــز المالــي كمــا فــي 31 كانــون االول 2021 )1,472,360( دينــار، مقابــل 

)1,481,742( دينــار كمــا فــي  31 كانــون األول 2020. 

18- قروض المشروعات الصغيرة الناشئة 
ــد أو عمــوالت مــن البنــك المركــزي وبعــض البنــوك  ــة فوائ ــى قــروض دون أي ــت الشــركة خــالل العــام 2016 عل حصل
ــتخدام  ــن خــالل إس ــا، م ــر أعماله ــى تطوي ــئة عل ــرة الناش ــآت الصغي ــاعدة المنش ــدف مس ــك به ــالمية وذل ــة واإلس التجاري
ــك  ــرة الناشــئة وذل ــل برنامــج ضمــان قــروض المشــروعات الصغي ــة هــذه القــروض حصــراً فــي المســاهمة بتموي حصيل
عــن طريــق إســتثمارها فــي أدوات إســتثمارية متدنيــة المخاطــر واإلحتفــاظ بعوائــد اإلســتثمارات كمخصــص لمواجهــة أيــة 
إلتزامــات تترتــب علــى الشــركة مقابــل الضمانــات الممنوحــة، وفــي حــال إســتنفذت تلــك العوائــد ســتتوقف الشــركة عــن 

منــح ضمانــات جديــدة.
تــم ســداد قــرض البنــك المركــزي البالــغ )11,239,200( دينــار خــالل عــام 2021 وتســتحق قــروض البنــوك التجاريــة 

واإلســالمية والبالــغ مجموعهــا )15,259,758( دينــار فــي 1 آذار 2026.
كمــا حصلــت الشــركة خــالل العــام 2018 علــى قرضيــن مــن البنــك المركــزي األردنــي بمجمــوع )57,090,000( دينــار 
بفائــدة ســنوية مقدارهــا )2%( ، يســدد )50( مليــون دينــار بعــد عشــر ســنوات مــن تاريــخ تنفيــذ القــرض و)7,090,000( 
ــادة ســقف  ــن زي ــن الشــركة م ــدف تمكي ــك به ــن 15 آذار 2019، وذل ــداًء م ــار بموجــب 15 قســط نصــف ســنوي ابت دين
برنامــج ضمــان قــروض المشــروعات الصغيــرة الناشــئة لــكل مشــروع مــن )100( ألــف دينــار إلــى )250( ألــف دينــار، 
مــن خــالل إســتغالل إســتخدام حصيلــة هــذه القــروض حصــراً فــي المســاهمة بتمويــل برنامــج ضمــان قــروض المشــروعات 
الصغيــرة الناشــئة وذلــك عــن طريــق إســتثمارها فــي أدوات إســتثمارية متدنيــة المخاطــر واإلحتفــاظ بعوائــد االســتثمارات 
كمخصــص لمواجهــة أيــة إلتزامــات تترتــب علــى الشــركة مقابــل الضمانــات الممنوحــة ، وفــي حــال إســتنفذت تلــك العوائــد 

ســتتوقف الشــركة عــن منــح ضمانــات جديــدة.

بلــغ رصيــد الودائــع والموجــودات الماليــة بالكلفــة المطفــأة المحتجــزة الظاهــرة ضمــن قائمــة المركــز المالــي كمــا فــي 31 
كانــون األول 2021 )82,824,726( دينــار، مقابــل )92,295,229( دينــار كمــا فــي 31 كانــون األول 2020، جــزء 
منهــا مرهــون لصالــح البنــك المركــزي مقابــل القــرض الممنــوح للشــركة والبالــغ قيمتهــا الدفتريــة )55,466,877( دينــار.
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19-   ذمم وأرصدة دائنة أخرى

2٠2١2٠2٠

 6,075,052 7,152,274ضريبة دخل مستحقة على مخصصات الموجودات المحتجزة
 1,093,002 880,301عموالت ضمان مقبوضة مقدًما

 413,864 428,443ذمم معيدي التأمين 
 273,322 322,210مخصص تعويض نهاية الخدمة

 217,444 226,339مصاريف مستحقة وغير مدفوعة
 79,917 79,909أمانات المساهمين 

 10,149 3,470ايرادات منح مؤجلة )إيضاح 20(
 55,000 55,000مخصص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

 6,196 8,219أخرى
٩,١56,١65 ٨,223,٩46 

20- منحة البنك الدولي
ــغ )1(  ــك المركــزي بمبل ــي تحــت إشــراف البن ــك الدول ــى منحــة مقدمــة مــن البن ــت الشــركة خــالل عــام 2014 عل حصل
مليــون دوالر لتطويــر قــدرات الشــركة فــي المحــاور التاليــة ) أبحــاث الســوق، إدارة المخاطــر، تطويــر المنتــج، التســويق، 

قواعــد الدفــع، التحليــل واألنظمــة، ادارة المــوارد البشــرية(.
ــار وذلــك لتغطيــة  ــغ المصروفــة مــن المنحــة حتــى نهايــة عــام 2021 مــا مجموعــه )170,681( دين بلــغ مجمــوع المبال

ــف األخــرى الخاصــة بمحــاور المنحــة. ــة المصاري ــار لتغطي ــكات والمعــدات و )538,319( دين مشــتريات الممتل

21- حقوق الملكية 
رأس المــال : يبلــغ رأس المــال المصــرح بــه والمكتتــب بــه والمدفــوع )29,080,310( دينار مقســم الــى )29,080,310( 

ســهم بقيمــة اســمية دينــار واحــد للســهم كمــا فــي 31 كانــون األول 2021 و 2020. 
احتياطــي إجبــاري : تمثــل المبالــغ المتجمعــة فــي هــذا الحســاب مــا تــم تحويلــه مــن االربــاح الســنوية قبــل الضرائــب بنســبة 

10 % خــالل الســنة والســنوات الســابقة وهــو غيــر قابــل للتوزيــع علــى المســاهمين .
احتياطــي اختيــاري : تمثــل المبالــغ المتجمعــة فــي هــذا الحســاب مــا تــم تحويلــه مــن االربــاح الســنوية قبــل الضرائــب بنســبة 

ال تزيــد عــن 20 % خــالل الســنوات الســابقة وهــو قابــل للتوزيــع علــى المســاهمين. 

الشركة األردنية لضمان القروض المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية )تتمه(
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22- مصاريف إدارية 

2٠2١2٠2٠

 1,003,577 1,103,517رواتب وأجور ومنافع الموظفين
 110,130 113,599مساهمة الشركة في الضمان االجتماعي

 86,464 91,255مساهمة الشركة في صندوق االدخار
 75,457 74,587رسوم واشتراكات

 75,023 72,870استهالكات )إيضاح 10(
 71,200 71,400بدل تنقالت أعضاء مجلس اإلدارة 

 51,955 71,331مصاريف طبية والتأمين الصحي
 38,073 41,980صيانة

 32,936 31,605برق، بريد، هاتف، ماء وكهرباء
 23,528 26,674أتعاب مهنية

 11,537 17,765بدل مهمات رسمية ودورات تدريبية
 5,775 16,205تسويق

 10,960 13,842قرطاسية ومطبوعات
 5,510 5,986سيارات

 600 600أتعاب مراقب الشركات
 21,580 25,696أخرى

١,٧٧٨,٩١2 ١,624,3٠5 

23- حصة السهم االساسية والمخفضة من ربح السنة

2٠2١2٠2٠

 645,019 1,130,133ربح السنة
 29,080,310 29,080,310المتوسط المرجح لعدد األسهم

٠,٠3٠,٠ ٩22 

24- أسهم مسجلة باسم الشركة 
قامــت الشــركة بالمســاهمة فــي شــركة الصنــدوق األردنــي للريــادة م.خ.م وذلــك نيابــة عــن الحكومــة األردنيــة حيــث ســتمول 
هــذه المســاهمة مــن قــرض البنــك الدولــي للحكومــة األردنيــة، ســتكون الشــركة مســؤولة عــن إدارة الصنــدوق وفــق شــروط 
ــى  ــب عل ــث ال يترت ــة بحي ــة األردني ــي والحكوم ــك الدول ــركة والبن ــن الش ــة بي ــات المبرم ــق اإلتفاقي ــددة وف ــط مح وضواب

الشــركة أي إلتزامــات وال يتحقــق لهــا أي عوائــد ناتجــة عــن تلــك المســاهمة فــي رأس مــال الصنــدوق.
بلغــت القيمــة اإلســمية لألســهم المســجلة بإســم الشــركة كمســاهمة فــي الصنــدوق األردنــي للريــادة )21,292,462( دينــار/ 

ســهم كمــا فــي  31 كانــون األول 2021 ، مقابــل )21,292,462( دينــار/ ســهم كمــا فــي 31 كانــون األول 2020.

25- رواتب ومكافآت اإلدارة التنفيذية العليا
بلغــت رواتــب ومكافــآت اإلدارة التنفيذيــة العليــا )589,646( دينــار و )519,179( دينــار للســنتين المنتهيتيــن  فــي 31 

ــي. ــى التوال ــون األول 2021 و 2020 عل كان

الشركة األردنية لضمان القروض المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية )تتمه(
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26- تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات
        

يبين الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات وفقاً للفترة المتوقعة الستردادها أو تسويتها:

المجموع أكثر من سنةلغاية سنة2٠2١
الموجودات

2,652,٠36 - 2,652,036النقد وما في حكمه
 3١,١٠٠,٩4٨ - 31,100,948ودائع ألجل لدى البنوك

 ٩3,25٨,٩22 93,258,922 -ودائع بنكية محتجزة
 66١,5١٧,442 661,517,442 -موجودات مالية بالكلفة المطفأة محتجزة

١,١65,443 1,165,443 -موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
3,4٨2,٧46 3,482,746 -موجودات مالية بالكلفة المطفأة 

١,٧2١,٧٠٠ - 1,721,700ذمم وأرصدة مدينة أخرى 
 6٩٠,5٨٠ 690,580 -موجودات ضريبية مؤجلة 

2,٩٩3,346 2,993,346 -ممتلكات ومعدات
 ٧٩٨,5٨3,١63 ٧63,١٠٨,4٧٩ 35,4٧4,6٨4مجموع الموجودات 

 
المطلوبات

 ٧4,٧٧٠,366 73,769,761 1,000,605مخصصات ضمان القروض 
 5,١6٠,6٩5 5,160,695 -قرض البنك المركزي األردني ـ برنامج ضمان التمويل الصناعي 

 ٩٩,٩٩٩,2٧٧ 99,999,277 -قرض البنك المركزي األردني ـ برنامج ضمان الصادرات 
 ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ 100,000,000 -قرض البنك المركزي األردني ـ برنامج دعم الكفاالت البنكية للمتعاقدين في الخار	

 ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ 100,000,000 -قرض البنك المركزي األردني ـ برنامج ضمان القروض اإلسكانية – سكن ميسر
 3٠٠,٠٠٠,٠٠٠ 300,000,000 -قرض البنك المركزي األردني- برنامج ضمان القروض لمواجهة أزمة كورونا

 ١,24٨,5٠٠ - 1,248,500أمانات وزارة التخطيط
 6٩,4٧٨,3٠٨ 68,521,158 957,150قروض المشروعات الصغيرة الناشئة 

 ٩,١56,١65 - 9,156,165ذمم وأرصدة دائنة أخرى 
 4١٠,١٠١ - 410,101مخصص ضريبة الدخل المستحقة 

 ٧6٠,223,4١2 ٧4٧,45٠,٨٩١ ١2,٧٧2,52١مجموع المطلوبات

المجموع أكثر من سنةلغاية سنة2٠2٠
الموجودات

 2,343,٩5٠ـ  2,343,950النقد وما في حكمه
 2٩,4٨2,252ـ  29,482,252ودائع ألجل لدى البنوك

 6٩,٨56,٩٠٩ 69,856,909 -ودائع بنكية محتجزة
 66٩,١35,٨6١ 669,135,861 -موجودات مالية بالكلفة المطفأة محتجزة

 ١,١5٨,6١3 1,158,613 -موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
 3,4٨2,٧35 3,482,735 -موجودات مالية بالكلفة المطفأة 

 ١,534,٨4٠ـ  1,534,840ذمم وأرصدة مدينة أخرى 
 4٩٠,5٩٧ 490,597 -موجودات ضريبية مؤجلة 

 3,٠32,532 3,032,532 -ممتلكات ومعدات
٧٨٠,5١٨,2٨٩ ٧4٧,١5٧,24٧ 33,36١,٠42مجموع الموجودات 

الشركة األردنية لضمان القروض المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية )تتمه(
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27- فجوة إعادة تسعير الفائدة 
تتبــع الشــركة سياســة التوافــق فــي مبالــغ الموجــودات والمطلوبــات ومالئمــة االســتحقاقات لتقليــل الفجــوات مــن خالل تقســيم 
الموجــودات والمطلوبــات لفئــات اآلجــال الزمنيــة المتعــددة أو اســتحقاقات إعــادة مراجعــة أســعار الفائــدة أيهمــا أقــل لتقليــل 
المخاطــر فــي أســعار الفائــدة ودراســة الفجــوات فــي أســعار الفائــدة المرتبطــة بهــا. يتــم التصنيــف علــى أســاس فتــرات إعــادة 

تســعير الفائــدة أو االســتحقاق أيهمــا أقــرب.  

 إن فجوة إعادة تسعير الفائدة هي كما يلي:

المجموععناصر بدون فائدةأكثر من سنةلغاية سنة2٠2١
الموجودات

 2,652,٠36 134,688 - 2,517,348النقد وما في حكمه
 3١,١٠٠,٩4٨ - - 31,100,948ودائع الجل لدى البنوك

 ٩3,25٨,٩22 93,258,922 - -ودائع بنكية محتجزة
 66١,5١٧,442 661,517,442 - -موجودات مالية بالكلفة المطفأة محتجزة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
الشامل

- - 1,165,443 ١,١65,443 

 3,4٨2,٧46 - 3,482,746 -موجودات مالية بالكلفة المطفأة 
 ١,٧2١,٧٠٠ 1,721,700 - -ذمم وأرصدة مدينة أخرى 
 6٩٠,5٨٠ 690,580 - -موجودات ضريبية مؤجلة 

 2,٩٩3,346 2,993,346 - -ممتلكات ومعدات
 ٧٩٨,5٨3,١63 ٧6١,4٨2,١2١ 3,4٨2,٧46 33,6١٨,2٩6مجموع الموجودات 

الشركة األردنية لضمان القروض المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية )تتمه(
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المطلوبات
 46,٩6١,64١ 44,928,045 2,033,596مخصصات ضمان القروض 

 5,١6٠,6٩5 5,160,695ـ قرض البنك المركزي األردني ـ برنامج ضمان التمويل الصناعي 
 ٩٩,٩٩٩,2٧٧ 99,999,277ـ قرض البنك المركزي األردني ـ برنامج ضمان الصادرات 

قرض البنك المركزي األردني ـ برنامج دعم الكفاالت البنكية 
للمتعاقدين في الخار	

 ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ 100,000,000ـ 

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

 ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ 100,000,000ـ 

قرض البنك المركزي األردني- برنامج ضمان القروض لمواجهة 
أزمة كورونا

 3٠٠,٠٠٠,٠٠٠ 300,000,000ـ 

 ١,24٨,5٠٠ـ  1,248,500أمانات وزارة التخطيط
 ٨١,6٧4,65٨ 80,717,508 957,150قروض المشروعات الصغيرة الناشئة 

 ٨,223,٩46ـ  8,223,946ذمم وأرصدة دائنة أخرى 
 26,425ـ  26,425مخصص ضريبة الدخل المستحقة 

 ٧43,2٩5,١42 ٧3٠,٨٠5,525 ١2,4٨٩,6١٧مجموع المطلوبات



٨٩

المطلوبات

 ٧4,٧٧٠,366 74,770,366 - -مخصصات ضمان القروض 
قرض البنك المركزي األردني – برنامج ضمان 

التمويل الصناعي 
- - 5,160,695 5,١6٠,6٩5 

قرض البنك المركزي األردني – برنامج ضمان 
الصادرات 

- - 99,999,277 ٩٩,٩٩٩,2٧٧ 

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

- - 100,000,000 ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ 

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

- - 100,000,000 ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ 

قرض البنك المركزي األردني- برنامج ضمان 
القروض لمواجهة أزمة كورونا

- - 300,000,000 3٠٠,٠٠٠,٠٠٠ 

 ١,24٨,5٠٠ 1,248,500 - -أمانات وزارة التخطيط
 6٩,4٧٨,3٠٨ 69,478,308 - -قروض المشروعات الصغيرة الناشئة

 ٩,١56,١65 9,156,165 - -ذمم وأرصدة دائنة أخرى 
 4١٠,١٠١ 410,101 - -مخصص ضريبة الدخل المستحقة 

 ٧6٠,223,4١2 ٧6٠,223,4١2 - -مجموع المطلوبات

 3٨,35٩,٧5١ 33,6١٨,2٩63,4٨2,٧46١,25٨,٧٠٩فجوة إعادة تسعير الفائدة

المجموععناصر بدون فائدةأكثر من سنةلغاية سنة2٠2٠
الموجودات

 2,343,٩5٠ 1,000 - 2,342,950النقد وما في حكمه
 2٩,4٨2,252 - - 29,482,252ودائع الجل لدى البنوك

 6٩,٨56,٩٠٩ 69,856,909 - -ودائع بنكية محتجزة
 66٩,١35,٨6١ 669,135,861 - -موجودات مالية بالكلفة المطفأة محتجزة

ــة  ــالل قائم ــن خ ــة م ــة العادل ــة بالقيم موجــودات مالي
الدخــل الشــامل

- - 1,158,613 ١,١5٨,6١3 

 3,4٨2,٧35 - 3,482,735 -موجودات مالية بالكلفة المطفأة 
 ١,534,٨4٠ 1,534,840 - -ذمم وأرصدة مدينة أخرى 
 4٩٠,5٩٧ 490,597 - -موجودات ضريبية مؤجلة 

 3,٠32,532 3,032,532 - -ممتلكات ومعدات
 ٧٨٠,5١٨,2٨٩ 3,4٨2,٧35٧45,2١٠,352 3١,٨25,2٠2مجموع الموجودات 

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

 46,٩6١,64١ 46,961,641 - -مخصصات ضمان القروض 
ــان  ــج ضم ــي – برنام ــزي األردن ــك المرك ــرض البن ق

ــي  ــل الصناع التموي
- - 5,160,695 5,١6٠,6٩5 

ــان  ــج ضم ــي – برنام ــزي األردن ــك المرك ــرض البن ق
ــادرات  الص

- - 99,999,277 ٩٩,٩٩٩,2٧٧ 

قــرض البنــك المركــزي األردنــي – برنامــج دعــم 
الكفــاالت البنكيــة للمتعاقديــن فــي الخــار	

- - 100,000,000 ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ 

ــان  ــج ضم ــي – برنام ــزي األردن ــك المرك ــرض البن ق
ــر ــكن ميس ــكانية – س ــروض اإلس الق

- - 100,000,000 ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ 

قــرض البنــك المركــزي األردنــي- برنامــج ضمــان 
القــروض لمواجهــة أزمــة كورونــا

- - 300,000,000 3٠٠,٠٠٠,٠٠٠ 

 ١,24٨,5٠٠ 1,248,500 - -أمانات وزارة التخطيط
 ٨١,6٧4,65٨ 81,674,658 - -قروض المشروعات الصغيرة الناشئة

 ٨,223,٩46 8,223,946 - -ذمم وأرصدة دائنة أخرى 
 26,425 26,425 - -مخصص ضريبة الدخل المستحقة 

 ٧43,2٩5,١42 ٧43,2٩5,١42 - -مجموع المطلوبات

 3٧,223,١4٧ 3,4٨2,٧35١,٩١5,2١٠ 3١,٨25,2٠2فجوة إعادة تسعير الفائدة

28- القطاعات التشغيلية
ــة  ــات المالي ــوك والمؤسس ــن البن ــة م ــروض الممنوح ــة الق ــات لتغطي ــم الضمان ــي تقدي ــي ف ــركة األساس ــاط الش ــز نش يترك
وضمــان المخاطــر فــي مجــال إئتمــان الصــادرات واالســتثمار فــي األوراق الماليــة ، وفيمــا يلــي معلومــات عــن قطاعــات 

األعمــال الرئيســية: 
2٠2١2020

داخل المملكةداخل المملكة
 2,696,8562,102,502اإليرادات المتأتية من ضمان القروض  
397,778263,947اإليرادات المتأتية من ضمان الصادرات

 1,570,2861,774,203اإليرادات المتأتية من االستثمار في األوراق المالية
547,477316,657اإليرادات المتأتية من إدارة برامج مخصصات قروض البنك المركزي األردني 

 755,673,721739,860,551موجودات نشاط ضمان القروض والصادرات وإدارة برامج مخصصات قروض البنك المركزي األردني
 38,630,76536,754,689موجودات نشاط االستثمار في األوراق المالية

29- القيمة العادلة لألدوات المالية

تتألــف األدوات الماليــة مــن الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة. تتضمــن الموجــودات الماليــة النقــد ومــا فــي حكمــه 
والذمــم المدينــة واألوراق الماليــة. وتتضمــن المطلوبــات الماليــة القــروض الممنوحــة مــن البنــك المركــزي والذمــم الدائنــة 

وأمانــات وزارة التخطيــط وقــروض المشــروعات الصغيــرة الناشــئة.

ــث أن معظــم األدوات  ــة حي ــا الدفتري ــاً عــن قيمته ــف جوهري ــة ال تختل ــات المالي ــة للموجــودات والمطلوب ــة العادل إن القيم
ــم إعــادة تســعيرها باســتمرار. ــا أو يت ــرة األجــل بطبيعته ــا قصي ــة إم المالي
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تستخدم الشركة الترتيب التالي لغايات تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية:

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

المســتوى الثانــي: أســاليب تقييــم تعتمــد علــى مدخــالت تؤثــر علــى القيمــة العادلــة ويمكــن مالحظتهــا بشــكل مباشــر أو 
غيــر مباشــر فــي الســوق.

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

المستوى 2٠2١
األول

المستوى 
الثاني

المستوى 
المجموعالثالث

 145,000104,190١,١65,443 916,253موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

المستوى 2٠2٠
األول

المستوى 
الثاني

المستوى 
المجموعالثالث

 145,000104,190١,١5٨,6١3 909,423موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل 

تعكــس القيمــة المبينــة فــي المســتوى الثالــث كلفــة شــراء هــذه الموجــودات وليــس قيمتهــا العادلــة بســبب عــدم وجــود ســوق 
نشــط لهــا، هــذا وتــرى إدارة الشــركة أن كلفــة الشــراء هــي أنســب طريقــة لقيــاس القيمــة العادلــة لهــذه الموجــودات وأنــه ال 

يوجــد تدنــي فــي قيمتهــا.

30- إدارة المخاطر المالية 
تتعرض الشركة نتيجة إستخدامها لألدوات المالية للمخاطر التالية:

مخاطر االئتمان
ــاء  ــة عــن الوف ــألداة المالي ــدرة أو عجــز الطــرف اآلخــر ل ــدم ق ــم عــن ع ــد تنج ــي ق ــي المخاطــر الت ــان ه مخاطــر االئتم
بالتزاماتــه تجــاه الشــركة ممــا قــد يــؤدي إلــى حــدوث خســائر. تتمثــل مخاطــر ائتمــان الشــركة بشــكل أساســي فــي الودائــع 
لــدى البنــوك، حيــث تعمــل الشــركة علــى الحــد مــن المخاطــر االئتمانيــة عــن طريــق التعامــل مــع البنــوك التــي تتمتــع بســمعة 
جيــدة ووضــع حــدود ائتمانيــة لعمالئهــا مــع مراقبــة الديــون غيــر المســددة. يتمثــل الحــد األقصــى للمخاطــر االئتمانيــة فــي 

القيمــة المدرجــة للموجــودات الماليــة فــي القوائــم الماليــة.

مخاطر السيولة
ــة التزاماتهــا فــي تواريــخ اســتحقاقها  ــل الــالزم لتأدي ــر التموي ــى توفي تتمثــل مخاطــر الســيولة فــي عــدم قــدرة الشــركة عل
ولتجنــب هــذه المخاطــر تقــوم الشــركة بتنويــع مصــادر التمويــل وإدارة الموجــودات والمطلوبــات وموائمة آجالهــا واالحتفاظ 

برصيــد كاف مــن النقــد ومــا فــي حكمــه واألوراق الماليــة القابلــة للتــداول. 

ــدي كمــا  ــة لالســتحقاق التعاق ــرة المتبقي ــى أســاس الفت ــر المخصومــة( عل ــات )غي ــع المطلوب ــاه توزي ويلخــص الجــدول أدن
ــة: ــم المالي بتاريــخ القوائ
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المجموعأكثر من سنةأقل من سنة2٠2١
 ٧4,٧٧٠,366 73,769,761 1,000,605مخصصات ضمان القروض

 5,١6٠,6٩5 5,160,695 -قرض البنك المركزي األردني – برنامج ضمان التمويل الصناعي 
 ٩٩,٩٩٩,2٧٧ 99,999,277 -قرض البنك المركزي األردني – برنامج ضمان الصادرات 

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

- 100,000,000 ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ 

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

- 100,000,000 ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ 

قرض البنك المركزي األردني – برنامج ضمان القروض لمواجهة 
أزمة كورونا

- 300,000,000 3٠٠,٠٠٠,٠٠٠ 

 ١,24٨,5٠٠ - 1,248,500أمانات وزارة التخطيط
 6٩,4٧٨,3٠٨ 68,521,158 957,150قروض المشروعات الصغيرة الناشئة 

 ٩,١56,١65 - 9,156,165ذمم وأرصدة دائنة أخرى 
 4١٠,١٠١ - 410,101مخصص ضريبة الدخل المستحقة

١2,٧٧2,52٧ ١4٧,45٠,٨٩١٧6٠,223,4١2 

المجموعأكثر من سنةأقل من سنة2٠2٠
 46,٩6١,64١ 44,928,045 2,033,596مخصصات ضمان القروض

 5,١6٠,6٩5 5,160,695ـ قرض البنك المركزي األردني – برنامج ضمان التمويل الصناعي 
 ٩٩,٩٩٩,2٧٧ 99,999,277ـ قرض البنك المركزي األردني – برنامج ضمان الصادرات 

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

 ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ 100,000,000ـ 

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

 ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ 100,000,000ـ 

قرض البنك المركزي األردني – برنامج ضمان القروض لمواجهة 
أزمة كورونا

 3٠٠,٠٠٠,٠٠٠ 300,000,000ـ 

 ١,24٨,5٠٠ـ  1,248,500أمانات وزارة التخطيط
 ٨١,6٧4,65٨ 80,717,508 957,150قروض المشروعات الصغيرة الناشئة 

 ٨,223,٩46ـ  8,223,946ذمم وأرصدة دائنة أخرى 
 26,425ـ  26,425مخصص ضريبة الدخل المستحقة

١2,4٨٩,6٧ ١٧3٠,٨٠5,525 ٧43,2٩5,١42 

مخاطر سعر الفائدة 
ــتقبلية  ــة المس ــات النقدي ــة أو التدفق ــة العادل ــي القيم ــات ف ــن التقلب ــج ع ــي تنت ــي المخاطــر الت ــدة ه ــعار الفائ إن مخاطــر أس

ــدة. ــعار الفائ ــي أس ــرات ف ــبب التغي ــة بس ــألدوات المالي ل
ــن %2 - %6,099   ــنويًا )2020 : م ــى 6,099%( س ــن )2% إل ــو م ــندات ه ــة والس ــع البنكي ــى الودائ ــدة عل  إن ســعر الفائ
ســنويا ً(، تقــوم الشــركة بتخفيــف تعرضهــا لمخاطــر أســعار الفائــدة مــن خــالل مراقبــة التغيــرات لمعــدالت أســعار الفائــدة 
فــي الســوق وموازنــة آجــال إســتحقاق الموجــودات مــع المطلوبــات ومراقبــة فجــوات العائــد بشــكل دوري، وعلــى فــرض 
زيــادة / نقــص ســعر الفائــدة بمعــدل 0,5% فــإن ذلــك ســيؤدي الــى زيــادة / نقــص أربــاح الشــركة بمبلــغ )185,889( دينــار 

للســنة المنتهيــة فــي 2021/12/31 )176,911 دينــار للســنة المنتهيــة فــي 2020/12/31(.
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مخاطر ضمان القروض وضمان الصادرات
تقــوم الشــركة بضمــان جميــع القــروض اإلنتاجيــة ألصحــاب المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة بنســبة 70% علــى أن ال يزيــد 
مبلــغ القــرض عــن )250,000( دينــار حســب نــوع القــرض ومــا زاد عــن ذلــك ضمــان جزئــي، وضمــان جميــع القــروض 
اإلســكانية لــذوي الدخــل المتدنــي والمتوســط بنســبة 75% علــى أن ال تتجــاوز قيمــة القــرض الممنــوح )75,000( دينــار 
ومــا زاد عــن ذلــك ضمــان جزئــي، وضمــان مــا نســبته 70% مــن القــروض الممنوحــة لغايــات التمويــل الصناعــي والتأجيــر 

التمويلــي التــي ال تتجــاوز قيمتهــا )1( مليــون دينــار ومــا زاد عــن ذلــك ضمــان جزئــي. 

ــة مــا بعــد الشــحن، فــإن الشــركة تضمــن 90% مــن قيمــة الخســارة الناتجــة عــن  أمــا بالنســبة لضمــان الصــادرات لمرحل
حــدوث أي مــن المخاطــر التجاريــة والسياســية المشــمولة بعقــد الضمــان. هــذا وتقــوم الشــركة بتغطيــة الضمــان عــن طريــق 

اتفاقيــات إعــادة التأميــن الموقعــة مــع عــدد مــن شــركات إعــادة التأميــن اإلقليميــة والعالميــة.

مخاطر أسعار العمالت األجنبية
تتمثــل مخاطــر العمــالت فــي الخطــر مــن تذبــذب قيمــة األدوات الماليــة بســبب تقلبــات أســعار العمــالت األجنبيــة. حيــث 
إن معظــم تعامــالت الشــركة هــي بالدينــار األردنــي والــدوالر األمريكــي وحيــث أن ســعر صــرف الدينــار مربــوط بســعر 
ثابــت مــع الــدوالر األمريكــي، فــإن األرصــدة فــي الــدوالر األمريكــي ال تمثــل مخاطــر هامــة لتقلبــات العمــالت األجنبيــة 

وإن حساســية أربــاح الشــركة وحقــوق الملكيــة للتغيــر فــي أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة يعتبرغيــر جوهــري.

مخاطر أسعار األسهم
تنتــج مخاطــر أســعار األســهم عــن التغيــر فــي القيمــة العادلــة لالســتثمارات فــي األســهم. تعمــل الشــركة علــى إدارة هــذه 
ــر أســعار  ــراض تغي ــة. وبافت ــة وقطاعــات اقتصادي ــي عــدة مناطــق جغرافي ــع االســتثمارات ف ــق تنوي المخاطــر عــن طري
ــة  ــي الدخــل الشــامل للشــركة بقيم ــادة إجمال ــض / زي ــى تخفي ــؤدي إل ــك ســوف ي ــإن ذل ــدل 10 % ف األســهم المدرجــة بمع

ــام 2020. ــار لع ــل )86,168( دين ــام 2021 مقاب ــار لع )86,815( دين

31- إدارة رأس المال 
يقــوم مجلــس إدارة الشــركة بــإدارة هيــكل رأس المــال بهــدف الحفــاظ علــى حقــوق مســاهمي الشــركة وضمــان إســتمرارية 
الشــركة والوفــاء بإلتزاماتهــا تجــاه الغيــر وذلــك مــن خــالل اســتثمار موجــودات الشــركة بشــكل يوفــر عائــد مقبول لمســاهمي 

الشركة.
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إقرارات مجلس االدارة لعام 2021










