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 الشركة األردنية لضمان القروض 
الشركات المساهمة العامة  وسجلت في سجل  شركة مساهمة عامة محدودة أسست بمقتضى قانون الشركات األردني،  

 29,080,310ويبلغ رأسمال الشركة  .  7/5/1994وباشرت أعمالها بتاريخ    3/1994/ 26بتاريخ    242م  تحت رق

 .2022كما في نهاية العام دينار

 رؤيتنا 
 . ودعم المؤسسات المايكروية والصغيرة والمتوسطةضمان االئتمان   بناء النموذج االمثل في

 رسالتنا
من خالل تقديم الضمان  على االئتمان المناسب  الصغيرة والمتوسطة  ؤسسات المايكروية والمحصول  تعزيز فرص  

الم هذه  لتمويل  خالل  وؤسسات  الالزم  من  المحلية  والتجارة  االردنية  الصادرات  الئتمان  تعزيز  الضمان  تقديم 

 . االستدامة الماليةالصادرات والمبيعات المحلية ضمن محددات 

 القيم الجوهرية 
 االلتزام المهني 

 النزاهة 

 التمكين 

  الشفافية 

 العمل بروح الفريق 

 المسؤولية االجتماعية 

 الثقة 
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 كلمة رئيس مجلس االدارة 
ــ  ــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ

 السادة مساهمي الشركة االردنية لضمان القروض الكرام
 

 
أن   ايسـرني  لحضراتكم  التاسع  اقدم  السـنوي  ن ووالعشرلتقرير 

القروض   لضمان  االردنية  االردن    2022  لعام للشركة  تمكن  الذي 
خالله من تجاوز التبعات السلبية ألزمة كورونا واظهر بوادر تعافي 
واضحة في معظم القطاعات االقتصادية. ورغم ما افرزته الحرب 
الروسية االوكرانية من تحديات اضافية مع بداية التعافي متعلقة بشكل 

بإ حقق اساسي  االساسية،  الغذائية  والسلع  الطاقة  اسعار  رتفاع 
% وفق البيانات االولية 2,7االقتصاد االردني نمواً ايجابياً وصل الى  

البنك  تمكن  الخارجية،  الصدمات  كافة  من  ايضاً  وبالرغم  المتاحة. 
الركيزة  الذي يعتبر  النقدي  المحافظة على االستقرار  المركزي من 

اال لالستقرار  سعر االساسية  استقرار  خالل  من  الكلي  قتصادي 
عام   خالل  المملكة  في  المسجلة  التضخم  معدالت  وضبط  الصرف 

% وهي اقل بكثير من معدالت التضخم المسجلة  4,2بنسبة    2022
 في الدول المتقدمة واالقتصادات الناشئة على حد سواء. 

 
دية على نحو يوازن بين المحافظة على االستقرار النقدي ودعم  عمله في ادارة السياسة النق  2022وواصل البنك المركزي خالل العام  

النمو االقتصادي والتشغيل من خالل برامج التمويل الميسر المختلفة. حيث واصل العمل بالبرنامج الوطني للتمويل وضمان القروض 
قطاعات االقتصادية المختلفة. كما استحدث لمواجهة ازمة كورونا واستمر في توفير التمويل الميسر من خالل برنامج السلف المقدمة لل

خالل العام برنامج تمويل ميسر خاص للمشروعات المايكروية او متناهية الصغر، والذي يتم تنفيذه للمرة االولى من خالل شركات 
يمات البنك المركزي بهذا التمويل االصغر العاملة في المملكة التي تمكنت من تحقيق المتطلبات التنظيمية والرقابية المحددة بموجب تعل

الخصوص. ولعبت الشركة االردنية لضمان القروض دوراً رئيسيا في تنفيذ هذه البرامج من خالل ضمان التمويل وبالتالي تيسير حصول  
 القطاعات االنتاجية المستهدفة للتمويل بكلف وشروط تمويلية ميسرة.

 

 حضرات المساهمين الكرام،،،، 

الشركة االردنية لضمان القروض بتاريخ   انتخبت الهيئة العامة لمساهمي  2022  –   2018دارة السابق لالعوام  مع انتهاء دورة مجلس اال
مسيرة مواصلة  مسؤولية  مجلس ادارة جديد للدورة القادمة مؤلفاً من احد عشر عضواً، واخذ المجلس الجديد على عاتقه    24/3/2022
االستراتيجية ومحاورها الرئيسية لألعوام القادمة  تها  وبحيث تعكس خطللشركة  راتيجية  يضمن تحقيق االهداف االستبما    واالنجاز  العمل

. وبهدف توفير كل سبل النجاح لهذا التوسع تم تطوير الهيكل التنظيمي محاور عمل الشركةتوسعاً مدروساً في النمو المستهدف في كافة  
 ت هامة على العديد من الوظائف.بما يمكن من تحقيق اهداف الخطة االستراتيجية واجراء تعديال

 
وائم كما تبنى مجلس االدارة تنفيذ عدد من المبادرات المؤسسية الداخلية اوالها توسيع نطاق البرامج القائمة وطرح منتجات جديدة تت 

 ً تنفيذ بدأ  و واحتياجات السوق وتلبي الطموح المؤسسي والتحول التدريجي نحو ضمان محافظ القروض ورفع مستوى التفويض تدريجيا
ً برنامج  ىادارة المخاطر ومراقبة االمتثال وتبن  عزيزاستراتيجية التحول الرقمي وتطوير ادارة الموارد البشرية وت العادة تفعيل  موسعاً    ا

 .بعد انحسار آثار جائحة كورونا التوعية والتواصل المؤسسي
 

 حضرات المساهمين ،،، 

 الحجم   الصغيرة والمتوسطةالمايكروية والناشئة ودوراً رئيسياً في مساعدة الشركات    2022لعبت الشركة االردنية لضمان القروض عام  
القروض والذي تم اطالقه مع   للتمويل وضمان  الوطني  البرنامج  والمصدرين االردنيين خالل مرحلة التعافي من الجائحة من خالل 

 . 2022العمل به خالل عام استمر بدايات الجائحة و
 

واستكماال للبرنامج الوطني تم اطالق برنامج ضمان تمويالت الشركات المايكروية والصغيرة )كورونا( بالتعاون مع البنك المركزي 
المايكروية    االردني لتوفير الضمان لتمويل الفئات المستهدفة من الشركات الصغيرة و الشركات المايكروية )متناهية الصغر( أو المشاريع

من خالل شركات التمويل   يتم تنفيذه  تعريف البنك المركزي(وفق  المنزلية أو المهنيين والحرفيين واألفراد العاملين لحسابهم الخاص )
مواصلة اعمالها وتغطية مصاريفها التشغيلية  علىالفئات  العاملة في المملكة ووفق آجال وكلف ميسرة، وذلك لمساعدة هذه    االصغر
التحديات االقتصادية والرأ  التمويلاو  % من رصيد القرض85  بلغخالل المرحلة الحالية وبنسبة ضمان ت  المختلفة  سمالية خاصة مع 

 . الممنوح
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، وتعزيز فرص التمويل خالل مرحلة التعافي االقتصادي بعد ازمة كوروناوفي ضوء اهمية مواصلة دعم القطاعات االقتصادية المختلفة  
مجلس   العام  قرر  مطلع  القروض  لضمان  االردنية  الشركة  للقطاع   2022ادارة  الممنوحة  والتمويالت  للقروض  الضمان  نسبة  رفع 

% المعمول فيها سابقاً، وتمديد العمل بنسبة العمولة المخفضة لبرنامج ضمان  70% بدالً من نسبة  80الصناعي وقطاع الخدمات الى  
% للبنوك  0.425% للبنوك التجارية و0.75وض وتمويالت المشاريع الناشئة البالغة  قروض التمويل الصناعي والخدمات وكافة قر

 .لى جانب توسيع غايات التمويل المقبولة للضمان لتشمل رأس المال العامل وكافة النفقات التشغيليةا االسالمية
الشركة بتخفيض مستوى العموالت على برنامج ضمان ائتمان الصادرات بالمستوى الذي تسمح به اتفاقية الحصص النسبية   تكما قام

 والمتوقع خالل السنوات القادمة.  2022خالل عام  لدعم النمو المتحقق
 

 حضرات المساهمين،،،

بشكل ملموس وانعكست   2022مان القروض خالل عام  لقد اثمرت مجموعة السياسات واالجراءات المتخذة في الشركة االردنية لض
ووصل عدد القروض   خالل العام،   مليون دينار  217شركة بقيمة    2224الضمان لـ  على مؤشرات اداء الشركة المختلفة، فقد تم تقديم  

 1400دولة اقساط اكثر من  مليون دينار. وتم التعاون مع البنوك في ج 502قرضاً بقيمة    9213المضمونة القائمة في نهاية العام الى  
 قرضاً خالل العام لتيسير شروط السداد للشركات التي تقدمت بطلب لذلك.  

 
ستمرت الشركة بتقديم الضمان ا، و2022مليون دينار عام    15.7مشروعاً ناشئاً بقيمة    336تقديم الضمان ل  الخصوص وتم على وجه  

لموا الوطني  البرنامج  والمتوسطة ضمن  الصغيرة  العمل للشركات  بتمديد  االردني  المركزي  البنك  قيام  في ضوء  ازمة كورونا  جهة 
  بلغت تمويل  شركة بقيمة    763حوالي   2022، حيث استفاد من البرنامج خالل العام  2023من العام    نيسان بالبرنامج حتى نهاية شهر  

مشروعاً بقيمة   372برنامج دعم المشاريع المايكروية وبلغ عدد المشاريع المستفيدة التي تم تقديم الضمان لها ضمن . ليون دينارم 132
 مليون دينار.  3تقارب 

 

للشركات التمويل  فرص  توسيع  مواصلة  الى  الشركة  و  وتسعى  العام  المايكروية  والمتوسطة خالل  تقديم   2023الصغيرة  من خالل 
 في المملكة. ناشئةالوطني والمشاريع الضمانات اضافية ضمن برامجها القائمة وكذلك استحداث برامج جديدة خدمةً لالقتصاد 

 

زيادة حجم  األردنيين على  المصدرين  لمساعدة  القروض  األردنية لضمان  الشركة  تقدمه  الذي  الصادرات  ائتمان  برنامج ضمان  اما 
ة مثل افالس او  مبيعاتهم في األسواق الخارجية سواء كانت قائمة أو فتح أسواق جديدة من خالل حماية المصدرين ضد المخاطر التجاري

وارتفعت قيمة   العمل به  % في حجم 13نمواً بنسبة    البرنامج  فقد حقق ،اعسار المشتري وغير التجارية والتي تتعلق باألخطار السياسية
 . 2021م مليون دينار خالل العا 176مليون دينار بالمقارنة مع  199الشحنات المضمونة ضمن البرنامج لتصل الى 

 
المضمونة على عدة قطاعات أهمها قطاع التعدين، األغذية، الكيماويات، المنسوجات واأللبسة. وبينت األرقام  وقد توزعت الشحنات  

. فيما حافظ قطاع الصناعات التعدينية على القيمة 2021  بعام% مقارنة  42قطاع الصناعات الغذائية حقق النمو األكبر وبنسبة     أن
 .2021 عن عام% 6مليون دينار مرتفعاً بنسبة  141,6ليبلغ األكبر من إجمالي قيمة المبيعات المؤمنة 

 
القروض الشركة األردنية لضمان  بيانات  الصادرات    وتشير  ائتمان  المشاركة في برنامج ضمان  الشركات األردنية  أن مبيعات  إلى 

 . مغرب وسنغافورةالو مصرو السعوديةو دولة، و قد تركزت في الصادرات المتجهة الى سويسرا 40توجهت إلى أكثر من 
 

البرنامج ضمن  القادمة العتماد  الفترة  استثنائية خالل  البرنامج بصورة  العمل في  أن يزيد حجم  الشركة  برامج صندوق دعم   وتتوقع 
اضافي لتغطية النفقات االئتمانية وتطوير الصناعة المدار من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين. حيث تتوقع الشركة تقديم دعم  

ألف دينار   35بسقف  بما فيها تلك المدارة او المملوكة من قبل سيدات  شركة أردنية    45بما فيها رسوم االستعالم لنحو  البرنامج  ضمن  
 سنوات. 3أردني لكل شركة سنوياً ولمدة 

 
، حيث وصلت  2021ارنة مع عام  % مق7 بنسبة  2022وعلى صعيد االداء المالي، حققت الشركة نمواً في اجمالي ايراداتها خالل العام  

دينار كانت قد تحققت  مليون    5.2مقارنة مع اجمالي ايرادات بلغت    2022ينار خالل عام  مليون د  5.6  هذه االيرادات الى ما قيمته
 .2021عام  الخالل 

 

  الف    3,094وقد جاء النمو المسجل في ايرادات الشركة بفضل النمو الكبير المسجل في االيرادات التشغيلية للشركة والتي ارتفعت من  
لف  ا   1,761 ، بينما بلغت اإليرادات االستثمارية للشركة حوالي2022الف دينار خالل العام  3,104 الى    2021دينار خالل عام  

 . 2021الف دينار للعام   1,570 مقارنة مع 2022دينار عام 
 

. في  2022الف دينار عام 39,511 ليصل الى  2021الف دينار في نهاية عام38,360 أما مجموع حقوق المساهمين فقد ارتفع من  
عام   نهاية  في  كما  الشركة  موجودات  بلغت  مقداره  2022حين  مع  715  ما  بالمقارنة  دينار  ن مليون 798مليون  في  هاية دينار 

 .  2021 عام
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قدرها الضريبة  بعد  صافيةً  أرباحاً  تحقيق  من  الختامية  البيانات  وفق  الشركة  عام  1,151  وتمكنت  دينار  بالمقارنة    2022الف 
 . 2021 الف دينار تم تسجيلها عام1,130 مع 
 

توزيع ارباح عن نتائج اعمال الشركة لعام ولمواصلة تعزيز قاعدة رأسمال الشركة فقد اوصى مجلس ادارة الشركة للهيئة العامة بعدم  
2022. 

 

 ،أعزائي المساهمين،،

أن أتقــدم بالشــكر الجزيــل لــكل مـن سـاهم فـي تحقيـق هـذه النتائـج، وفـي مقدمتهـم شركائنا الكــرام من  وال يفوتني في هذا التقرير  
المانحة علــى ثقتهــم   التمويلية والجهات  ايمانهم بدور المؤسسات  المصدرين االردنيين على  لـعمالئنا  أتقــدم بالشــكر  الغاليــة، كمــا 

مجلــس إدارة الشركة   اعضاء  الشركة المحوري في تقديم التغطية التأمينية الالزمة لصادراتهم في الخارج. والشكر موصول للســادة
يــم النصــح والمشــورة، وتســخير خبراتهــم العاليــة فــي خدمــة الشركة علــى دعمهــم المتواصــل والذيــن لــم يتوانــوا عــن تقد

مــن إدارة تنفيذيــة وموظفيــن، والذيــن    الشركةوتطوير قدراتها، كمــا ال يفوتنــي أن أتقــدم بجزيــل الشــكر للزمـالء العامليــن فــي  
 أفضــل النتائــج. ركة وتحقيق تطوير عمل الشعملــوا كأســرة واحــدة فــي ســبيل 

 
يزة علــى  وختامـاً، أتمنـى مـن هللا العلـي القديـر أن يكـون قـادم االعـوام حافالً بالمزيـد مـن الخيـر والعطـاء واالزدهار لمؤسسـتنا العز

 رار فــي ظــل ملكــه المفــدى، وولــي عهــدهقلوبنــا، وأن تحقــق طموحاتهــا وتطلعاتهــا، وأن ينعــم وطننــا بالخيــر واألمــان واالسـتق
 .المحبــوب

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،، 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس مجلس االدارة

 عادل الشركس  د. 
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 2022المالي والتشغيلي للشركة لعام ملخص االداء 
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـ ـــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــ  ــ ـ ــــــــــــــــــــ

    نتائج ضمان القروض 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   2021-2022اجمالي القروض المضمونة المنفذة لعامي 

 القرض نوع 
2022 2021 

 قيمة مضمونة  عدد  قيمة مضمونة  عدد 

 12,886,849 417 20,041,024 576 القروض االنتاجية 

 14,112,770 101 30,038,936 189 قروض التمويل الصناعي   

 10,378,778 283 13,714,961 348 الناشئة قروض تمويل المشاريع 

 530,475 13 362,175 7 القروض االسكانية 

 0 0 2,540,223 373 يكروي اكورونا م

 82,902,992 1186 119,029,931 800 كورونا  - البرنامج الوطني 

 120,811,864 2,000 185,727,250 2,293 اجمالي القروض المنفذة 

 

  2022اجمالي القروض المضمونة المنفذة وقيد التنفيذ للعام 

 نوع القرض 
 المجموع  التنفيذ قروض قيد  القروض المنفذة 

 قيمة مضمونة  عدد  قيمة مضمونة  عدد  قيمة مضمونة  عدد 

 21,755,875 600 1,714,851 24 20,041,024 576 القروض االنتاجية 

 37,642,136 225 7,603,200 36 30,038,936 189 قروض التمويل الصناعي   

 15,278,961 367 1,564,000 19 13,714,961 348 الناشئة قروض تمويل المشاريع 

 362,175 7 0 0 362,175 7 القروض االسكانية 

 2,540,223 373 0 0 2,540,223 373 يكروي  اكورونا م

 128,483,206 840 9,453,275 40 119,029,931 800 كورونا  - البرنامج الوطني 

 206,062,576 2,412 20,335,326 119 185,727,250 2,293   االجمالي

 

 2021-2022للعام محفظة القروض المضمونة القائمة 

 المحفظة 
2022 2021 

 قيمة مضمونة  عدد  قيمة مضمونة  عدد 

 35,808,683 1,813 37,859,984 1,696 القروض االنتاجية 

 36,401,187 343 54,412,887 442 قروض التمويل الصناعي 

 18,499,858 577 24,460,492 795 الناشئة قروض تمويل المشاريع 

 13,850,763 813 12,204,473 682 القروض االسكانية 

 0 0 2,169,573 373 كورونا مايكروي  

 323,407,037 6,050 272,374,807 5,225 كورونا  - البرنامج الوطني 

 427,967,528 9,596 403,482,216 9,213 اجمالي المحفظة 

 

 2021-2022للبنوك والمستغل منها لعامي  السقوف الممنوحة

 السقف 
2022 2021 

 المستغل   السقف   المستغل   السقف  

 35,808,683 43,955,134 37,859,983 43,503,134 برنامج القروض االنتاجية 

 13,850,763 20,999,395 12,204,472 18,828,507 برنامج القروض االسكانية  

 9,650,542 12,600,000 13,284,018 17,850,000 برنامج القروض الناشئة  

 430,695 600,000 252,304 600,000 برنامج الطاقة المتجددة 

 0 0 304,119 2,000,000 برنامج مركبات االعمال 

 59,740,683 78,154,529 63,904,896 82,781,641 اجمالي السقوف  
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 ائتمان الصادرات نتائج ضمان 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ    ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ

 2022 -  2021  المنفذة المضمونة خالل العامالشحنات 

 الشحنات 
2022 2021 

 قيمة مضمونة  عدد  قيمة مضمونة  عدد 

 176,984,408 2,421 198,831,968 2,070 الشحنات التصديرية  

 2,165,034 4,189 1,071,201 1,566 شحنات المبيعات المحلية   

 179,149,442 6,610 199,903,169 3,636 اجمالي الشحنات المنفذة  

 

 

 2022 -  2021المضمونة القائمة خالل العام   محفظة الشحنات

 المحفظة 
2022 2021 

 قيمة مضمونة  عدد  قيمة مضمونة  عدد 

 55,969,839 702 55,512,576 397 الشحنات التصديرية  

 1,317,202 3,550 458,508 1,315 شحنات المبيعات المحلية   

 157,287,04 4,252 55,971,084 1,712 اجمالي الشحنات المضمونة  القائمة

 

 

 2022 - 2021نتائج المطالبات والتعويضات والجدوالت واالستردادات لالعوام 
 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021 2022 التعويضات    2021 2022 المطالبات  

 1,536,870 1,113,194 برامج ضمان القروض    2,090,236 1,214,220 برامج ضمان القروض 

 419,251 895,361 برامج التمويل الصناعي    506,514 994,563 برامج التمويل الصناعي

 142,110 1,632,963 برامج كورونا  228,466 2,123,155 برامج كورونا

برامج ائتمان الصادرات  

 والمبيعات المحلية 
405,559 14,757 

برامج ائتمان الصادرات   

 والمبيعات المحلية  
47,161 0 

 2,098,231 3,688,679 االجمالي    2,839,973 4,737,497 االجمالي  

       

 2021 2022 االستردادات   2021 2022 الجدوالت 

 478,516 526,837 برامج ضمان القروض    9,356,169 4,419,613 برامج ضمان القروض  

 159,645 122,917 برامج التمويل الصناعي    6,830,260 7,204,910 برامج التمويل الصناعي  

 0 9,330 برامج كورونا  1,812,598 23,942,312 برامج كورونا 

برامج ائتمان الصادرات  

 والمبيعات المحلية  
0 0 

برامج ائتمان الصادرات   

 والمبيعات المحلية  
0 0 

 638,161 659,084 االجمالي    17,999,027 35,566,835 االجمالي  
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 ملخص االداء المالي
 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ

 

 

 2021 2022 االيرادات والمصاريف 

 3,094,634 3,104,093 االيرادات التشغيلية  

 1,570,286 1,761,846 االيرادات االستثمارية  

 554,156 717,132 االيرادات االخرى  

 5,219,076 5,583,071 اجمالي االيرادات  

 1,778,912 2,033,700 يطرح : المصاريف االدارية والعمومية  

 3,440,164 3,549,371 اجمالي االرباح )الخسائر( 

 2,009,614 2,110,951 يطرح مخصصات ورسوم اخرى  

 300,417 287,893 يطرح مصروف ضريبة الدخل  

 1,130,133 1,150,527 ربح )خسارة( السنة 
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 تقرير مجلس االدارة  تفاصيل  

ــ ـ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  ــــــ

 حجم االستثمار الرأسمالي للشركةو الجغرافية وعدد موظفيها هااماكن وانشطة الشركة الرئيسية  .1

 الشركات التابعة للشركة .2

 ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم مجلس االدارة واسماء ورتب اشخاص االدارة العليااعضاء اسماء  .3

 اسماء كبار مالكي االسهم المصدرة من الشركة وعدد االسهم المملوكة لكل منهم .4

 الوضع التنافسي للشركة .5

6.  ً  درجة االعتماد على موردين محددين او عمالء رئيسيين محلياً وخارجيا

 واالمتيازات التي تتمتع بها الشركة ووصف الي براءات اختراع او حقوق امتياز حصلت عليهاالحماية  .7

ــرـكة او منتـجاتـها وـقدرتـها الت  .8 ــادرة عن الحكوـمة او المناـمات اـلدولـية او تيرـها اات الر ـمادي على عـمل الشــ ـــية القرارات الصــ ـنافســ

 لمعايير الجودة الدولية واالفصاح عن تطبيق الشركة

 2022 عامكما في نهاية برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة وعدد الموظفين وفئات مؤهالتهم ولهيكل التنايمي للشركة ا .9

 المخاطر التي تتعرض لها الشركة .10

 2022االنجازات التي حققتها الشركة خالل عام  .11

 برنامج كورونا –االلر المالي لعمليات اات طبيعة تير متكررة وال تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي  .12

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

 تحليل المركز المالي للشركة ونتائج اعمالها .14

 التطورات والخطط المستقبلية الهامة للشركة  .15

 مدقق الحسابات المستقل  اتعاب .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

 



 المحدودة  المساهمة العامة األردنية لضمان القروض شركة ال
 2022التقرير السنوي التاسع والعشرين لعام 
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 انشطة الشركة الرئيسية واماكنها الجغرافية وعدد موظفيها وحجم استثمارها الرأسمالي  .1   
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ـــــــ  ــ

 انشطة الشركة الرئيسية  -أ

 

 برامج ضمان القروض  

 

صغيرة ومتوسطة الضمانات للبنوك ومؤسسات التمويل المتخصصة لتمويل المشاريع الناشئة والخدمات المالية المتمثلة في تقدم الشركة 

 الحجم والمشاريع متناهية الصغر، وفق البرامج التالية :  

 

 الحد االعلى للقرض  

 )دينار( 

الحد االعلى  

 لفترة السداد 

 )شهر( 

 نسبة الضمان 

 ضمان مخاطر القروض االنتاجيةبرامج 

 %70 72 250,000 ضمان تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

 %70 36 15,000 المايكروية   –ضمان تمويل المشاريع متناهية الصغر 

 %80 96 3,000,000 إجادة  –ضمان قروض التمويل الصناعي *

 %70 96 1,000,000 إجادة  –ضمان قروض التأجير التمويلي 

 %80 96 3,000,000 التمويل االسالمي ) صناعة وخدمات( –برنامج كفالة 

 %70 72 250,000 التمويل االسالمي )تجاري(  –برنامج كفالة 

 %80 96 75,000 ضمان تمويل المشروعات الريادية 

 %85 96 500,000 الصغيرة الناشئة ضمان تمويل المشروعات *

 %70 60-36 350,000 – 500 ضمان تمويل الطاقة المتجددة  

 %85 54 1,000,000 البرنامج الوطني للتمويل وضمان القروض لمواجهة ازمة كورونا 

 %85 42 25,000 برنامج البنك المركزي لضمان تمويالت الشركات المايكروية والصغيرة 
 2023/ 1/ 1بالسقوف اعاله بتاريخ بدأ العمل * 

 

 برامج ضمان مخاطر القروض االسكانية  *

 %75 300 75,000 ضمان تمويل القروض االسكانية الصحاب الدخل المحدود والمتوسط  

 %70 120 50,000 ضمان تمويل شراء االراضي السكينة   

 %90 300 35,000 سكن ميسر  –*ضمان تمويل القروض االسكانية لذوي الدخل المحدود والمتوسط  *
 يعتمد مبدأ الضمان الجزئي في حال تجاوز مبلغ القرض الحد االعلى المسموح به  * 

   بعد    لم يتم اطالق البرنامج ** 

 

 ائتمان الصادرات  برامج ضمان 

 

  تقدم الشركة الضمانات للصادرات االردنية ضد المخاطر التجارية والسياسية وللمبيعات المحلية ضد المخاطر التجارية المتمثلة بعدم سداد

 المستورد االجنبي او المشتري المحلي أللمان الشحنات التصديرية او المبيعات المحلية، وفق البرنامجيين التاليين : 

 

 للشحنة الحد االعلى  

 )دوالر( 

 الحد االعلى لفترة السداد 

 )شهر( 

 نسبة الضمان

 برامج ضمان ائتمان الصادرات 

 %90 6 26,000,000 ضمان ائتمان الصادرات  

 %80 4 4,000,000 المحلية   ضمان ائتمان المبيعات 

 

 اماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين   -ب

 

يوجد    ( وال24الشميساني شارع االمير شاكر بن زيد مبنى رقم )  –القروض في العاصمة االردنية عمان  تقع مكاتب الشركة االردنية لضمان  

    .2022موظفاً كما في نهاية عام ( 61) ويبلغ عدد موظفيها  ،و خارجهاأ أية فروع داخل المملكة للشركة 

       

 حجم االستثمار الرأسمالي للشركة   -ج       

 .2021دينار لعام  2,993,346دينار مقارنة مع  3,028,950ماقيمته  2022بلغ حجم االستثمار الرأسمالي للشركة في عام     

 



 المحدودة  المساهمة العامة األردنية لضمان القروض شركة ال
 2022التقرير السنوي التاسع والعشرين لعام 

- 14  - 
 

 . الشركات التابعة للشركة 2

 . ال يوجد شركات تابعة للشركة االردنية لضمان القروض

 

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

 

 اسماء اعضاء مجلس االدارة ونبذة تعريفية عنهم   .أ
 

 

 

 

 

 

 .30/20/2022عطوفة الدكتور ماهر خليل "الشيخ حسن" رئيس مجلس االدارة لغاية  •

الدكتور أحمد عوض عبدالحليم الحسين الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك األهلي األردني عضواً في مجلس ادارة  تم تسمية * •

  عيسى"لفاً للسيد محمد موسى داود خ 1/2/2023إعتباراً من تاريخ  الشركة

 للشركة. عطوفة الدكتور محمد لطفي الجعفري : المدير العام   •

 . : امين سر مجلس االدارةلسيد عيسى اسماعيل مرشد الطرايرها •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عادل احمد اسماعيل الشركس عطوفة الدكتور 

 رئيس مجلس االدارة 

 ممثل  البنك المركزي االردني

 

 البكري   عبدالرحيم كمال غريب ستاذاالسعادة 

 نائب رئيس مجلس االدارة 

 ممثل بنك القاهرة عمان 

   

 خلدون عبد هللا محمود الوشاحد. عطوفة

 عضو مجلس االدارة

 ممثل البنك المركزي االردني 

   السيد محمد موسى داود عيسى

 دارةاالعضو مجلس 

   ممثل البنك االهلي االردني*

 حلمي حافظ السعيد   معالي السيدة ناديه

 عضو مجلس االدارة

 ممثل بنك االتحاد

   

  السيد حسين احمد راجي كوفحي  

 دارةاالعضو مجلس 

 ممثل البنك المركزي االردني

 االنسة مها عيسى حمدان العبدالالت  

 عضو مجلس االدارة

   المركزي االردنيممثل البنك 

 السمهوري محمد السيد وليد محي الدين  سعادة

 عضو مجلس االدارة

 ممثل البنك العربي

   

 جميل الصوالحه االنسة رنا ريمونسعادة   

 دارةاالعضو مجلس 

 ممثل بنك االسكان 

 السيدة لما غالب صالح عبدهللا 

 دارةاالعضو مجلس 

 ممثل المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

 عضو مستقل 

 ابراهيم حسن مصطفى سيف معالي د. 

 دارةاالعضو مجلس 

 عضو مستقل
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 3/2/2022منذ  رئيس مجلس اإلدارة  - الشركس  اسماعيل  عادل احمدعطوفة الدكتور  ▪
 محافظ البنك المركزي األردني   ▪
 10/7/1966الميالد:  تاريخ ▪

 
 2002 االمريكية ورالينز / الواليات المتحدةدكتوراة في اإلقتصاد المالي/ جامعة نيو ا •

 1990في االقتصاد/ جامعة اليرموك ماجستير  •

 1988اليرموك ء التطبيقي / جامعة بكالوريوس في االحصا •

 1/2022/ 10بنك المركزي منذ تاريخ محافظ ال •

   2021- 2012نائب محافظ البنك المركزي األردني  •

 1991نك المركزي االردني منذ عام عدة مناصب في الب •

 2011بحاث في البنك المركزي عام مدير دائرة اال •

 2010بحاث في البنك المركزي عام مساعد مدير دائرة اال •

 2008النقدية عام ن الشؤورئيس قسم  •

 من المؤتمرات االقليمية والدولية ممثل االردن والبنك المركزي االردني في العديد  •

 من الجامعات المحلية واالجنبية  محاضر في العديد •

 وفي مجال النقد والسياسة المالية له العديد من اوراق البحث في الصحف الدولية  •

 رئيس ملجس ادارة شركة الرهن العقاري   •

 فاز بالعديد من الجوائز مثل:  •
حسب تصنيف أكاديمية االقتصاد والتمويل في الواليات    ، وذلك2006جائزة أفضل ورقة على مستوى الجامعات األمريكية لعام    ▪

 المتحدة األمريكية. كان عنوان الورقة: 
"The Impact of Mergers and Acquisitions on the Efficiency of the U.S. Banking Industry"   

 . 2005الواليات المتحدة األمريكية  ،جائزة أفضل محاضر في جامعة ألفريد ▪
 رئيس مجلس إدارة شركة الرهن العقاري ▪

 

  عطوفة الدكتور ماهر "الشيخ حسن"  ▪
 03/02/2022لغاية  ممثل البنك المركزي األردني ▪
 1970سنة الميالد:  ▪

 
 2001دكتوراة في اإلقتصاد وماجستير في اإلحصاء / جامعة والية واشنطن / الواليات المتحدة  •

 1996ماجستير في االقتصاد / الجامعة االردنية  •

 1993بكالوريوس في االقتصاد / جامعة اليرموك  •

   8/1/2012نائب محافظ البنك المركزي األردني، نائب رئيس مجلس ادارة البنك المركزي منذ  •

  2012-2009نائب رئيس قسم / دائرة الشؤون النقدية وأسواق رأس المال / صندوق النقد الدولي  •

   2009  -2005خبير إقتصادي أول، ادارة الشرق األوسط وآسيا الصغرى / صندوق النقد الدولي  •

رقابة وبنوك، مدير مكتب المحافظ ، مساعد المدير التنفيذي لدائرة الرقابة على الجهاز المصرفي / البنك المركزي األردني    خبير •
2003 - 2005 

 2003-1994دائرة الرقابة على الجهاز المصرفي/ البنك المركزي األردني   -محلل مالي اول  •

 2011نقدية وأسواق رأس المال،صندوق النقد الدولي  فاز بجائزة "الجهد اإلستثنائي" من دائرة الشؤون ال •

شارك في بعثات مشاورات المادة الرابعة وترأس بعثات لتقييم القطاع المالي وبعثات المساعدات الفنية للدول األعضاء في صندوق  •
 . النقد الدولي 

واختيار أسعار الصرف، فقاعات أسعار األصول المالية،  له العديد من الكتب واألوراق البحثية في السياسة النقدية، التضخم، تقييم   •
 .البنوك اإلسالمية، وأساليب التقدير بالمحاكاة

 ال يوجد لديه عضويات أخرى في مجالس ادارات الشركات المساهمة العامة   •
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 نائب رئيس مجلس اإلدارة  -  البكري غريب عبد الرحيم سعادة االستاذ كمال  ▪
 القاهرة عمانبنك  |  عاممدير  ▪
 06/1969/ 07الميالد : تاريخ  ▪

 
 2017 عام  / بريطانيا جامعة سالفورد مانشستر درجة الماجستير في ادارة البنوك الدولية والتمويل من •

 1991درجة البكالوريوس في القانون من الجامعة األردنية عام   •

 حاصل على لقب األستاذية في المحاماة   •

 2008المدير العام لبنك القاهرة عمان منذ  •

 شغل منصب نائب المدير العام في بنك القاهرة عمان سابقا •

 سابقامدير الدائرة القانونية والمستشار القانوني لبنك القاهرة عمان  •

  نائب رئيس مجلس إدارة الشركة األردنية لضمان القروض  •

 ادارة شركة النقليات السياحية )جت( م.ع.م  رئيس مجلس •

 عضو مجلس ادارة في شركة التأمين األردنية م.ع.م   •

 عضو مجلس إدارة في شركة المحفظة العقارية م.ع.م  •

ل ك للتأجير التمويلي ذ.م.مَ  رئيس هيئة المديرين في شركة ت •  م 

 فلسطين  -عضو مجلس إدارة مصرف الصفا )بنك إسالمي(   •

 الجامعة االردنية عضو مجلس أمناء •

  Network International / Jordanنائب رئيس هيئة مديري شركة  •

التعليم،  عضو مجلس ادارة سابق في العديد من الشركات المساهمة العامة والخاصة تعمل في قطاعات مختلفة مثل السياحة، •
  الصناعة و التطوير العقاري 

لجنة   والتكنولوجيا، جمعيه البنوك العاملة في األردن، معهد الدراسات المصرفية،سابق في مجلس أمناء جامعة العلوم  عضو •
  مجلس إدارة صندوق البحث العلمي واالبتكار  الحوار االقتصادي األردنية،

 
 

 عضو مجلس ادارة   -الدكتور خلدون عبد هللا محمود الوشاح   عطوفة  ▪
 9/2/2022نائب محافظ البنك المركزي اعتباراً من تاريخ  ▪
 14/04/1970الميالد:  تاريخ ▪

 
 2010بريطانيا /   HULLفي المالية من جامعة  ةدكتورا •

 2006/ بريطانيا  HULLماجستير متخصص في البحث العلمي في ادارة االعمال من جامعة  •

 2000ماجستير ادارة أعمال / التمويل / الجامعة االردنية  •

 1992المستنصرية / العراق بكالوريوس اقتصاد / الجامعة  •

 2013منذ عام مدير تنفيذي / دائرة عمليات السوق المفتوحة والدين العام  •

 2012مساعد مدير تنفيذي / دائرة االستثمارات والعمليات الخارجية  •

 2010رئيس قسم القروض والمنح الخارجية / دائرة االستثمارات والعمليات الخارجية  •

 قيات الدفع / دائرة االستثمارات والعمليات الخارجية رئيس قسم االعتمادات واتفا •

 رئيس قسم الحواالت الخارجية / دائرة االستثمارات والعمليات الخارجية •

 2002محلل مالي رئيسي/  قسم القروض والمنح الخارجية/ دائرة االستثمارات والعمليات الخارجية  •

 2009دين العام باحث اقتصادي رئيسي / دائرة عمليات السوق المفتوحة وال •

 2005ضابط اصدارات اولية / دائرة عمليات السوق المفتوحة والدين العام  •

 2003متداول / غرفة التداول / دائرة االستثمارات والعمليات الخارجية  •

 فني اعتمادات واتفاقيات دفع / دائرة االستثمارات والعمليات الخارجية •

 ولغاية تاريخه   2010دنية منذ عام محاضر غير متفرغ في العديد من الجامعات االر •

•  ً  خبير ومحاضر في مواضيع تمويل التجارة الدولية محلياً واقليميا

 عضو في العديد من اللجان داخل وخارج البنك المركزي •

 ال يوجد لديه عضويات أخرى في مجالس ادارات الشركات المساهمة العامة  •
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 مجلس إدارةعضو   - معالي السيدة ناديه حلمي حافظ السعيد  ▪
 بنك االتحاد | الرئيـس التنفيذي  ▪
   08/1965/ 25 الميالد : تاريخ  ▪

 
القاهرة عام   حاصلة على درجة ماجستير إدارة األعمال في مجال التمويل ونظم المعلومات االدارية من الجامعة األمريكية في •

1992 

 الجامعة األردنية حاصلة على درجة البكالوريوس في االقتصاد وادارة األعمال من  •

 الرئيس التنفيذي بنك االتحاد •

 بنك االتحاد   -مستشار التطوير االستراتيجي  •

 الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الميت للتنمية •

 وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  •

 أمين عام وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  •

 علومات مستشار اقتصادي لوزير االتصاالت وتكنولوجيا الم •

 سنوات في بنك اإلتحاد في عدة مناصب آخرها: مدير دائرة الخدمات المصرفية للشركات 10خبرة  •

 المعلومات   االمجموعة األردنية لتكنولوجي •

 القاهرة  –مجموعة نجار  •

 نائب رئيس هيئة المديرين لشركة اإلتحاد للوساطة المالية  •

 تمويلينائب رئيس هيئة المديرين لشركة اإلتحاد للتأجير ال •

 نائب رئيس مجلس ادارة شركة االتحاد لتكنولوجيا المالية •

  عضو مجلس ادارة شركة االتحاد لالستثمار االسالمي •

 ادارة الشركة االردنية النظمة الدفع والتقاص  عضو مجلس  •
  (Endeavor Jordan)رئيس مجلس ادارة شركة المبادرة لدعم الرواد

 
 عضو مجلس إدارة   -السيد محمد موسى داود عيسى   ▪
 لعام للبنك األهلي األردني  الرئيس التنفيذي | المدير ا ▪
 24/3/2022اعتباراً من  ممثل البنك االهلي االردني ▪
 1956/02/01الميالد: تاريخ  ▪

 
 1978  ارة أعمال / الجامعة األردنية فيبكالوريوس رياضيات فرعي إد •

 .2015/ 11لعام للبنك األهلي األردني من الرئيس التنفيذي | المدير ا  •

 2015/ 11ولغاية   12/2012ن مدير منطقة األردن م -تنفيذينائب رئيس   •

 11/2012ولغاية   9/2012مدير مشروع ليبيا من  -نفيذي نائب رئيس ت  •

 7/2012لغاية  و 4/2009ركات/األردن وفلسطين من  ية للشمدير إدارة األعمال المصرفية واالستثمار -نائب رئيس تنفيذي   •

 3/2009  ولغاية 8/2004الشركات/ األردن وفلسطين من   مدير ائتمان -نائب رئيس أول   •

 2004/ 7ولغاية  1978/ 11عدة مناصب رئيسية في البنك العربي والعربي الوطني من   •

 شغل عضويات مجالس إدارة للعديد من البنوك والشركات أهمها: •
 نائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي اإلسالمي الدولي.  -
 نائب رئيس هيئة مديري الشركة العربية للتأجير.  -
 عضو مجلس إدارة البنك العربي سوريا. -
 عضو مجلس إدارة الشركة األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاري. -
 عضو مجلس إدارة شركة الفنادق والسياحة األردنية.  -
 ية البنوك لعدة دورات. عضو مجلس إدارة لجمع -
 عضو مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية لعدة دورات.  -
 يشغل حاليا عضويات مجالس اإلدارة التالية:  -
 رئيس مجلس إدارة شركة األهلي للتكنولوجيا المالية. -
 رئيس مجلس إدارة شركة األهلي للتأجير التمويلي. -
 واالسواق التجارية )فندق الشيراتون(.عضو مجلس إدارة الشركة الدولية للفنادق  -
 عضو مجلس إدارة الشركة العربية الدولية للفنادق )فندق الماريوت(  -
 عضو مجلس إدارة صندوق رأس المال واإلستثمار األردني. -
 عضو مجلس إدارة الشركة األردنية ألنظمة الدفع والتقاص )جوباك(. -
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 عضو مجلس إدارة الشركة األردنية لضمان القروض.  -
 ضو مجلس إدارة الشركة االحترافية لالستثمار العقاري. ع -

 
 عضو مجلس إدارة   - السيد حسين احمد راجي كوفحي  ▪
 البنك المركزي االردني   | مدير تنفيذي دائرة الرقابة على الجهاز المصرفي  ▪
 2022/ 24/3اعتباراً من  ممثل البنك المركزي االردني ▪
 04/01/1965الميالد: تاريخ  ▪

 
 1995ماجستير علوم مالية ومصرفية المعهد العربي للدراسات المالية والمصرفية  •

 1987بكالوريوس محاسبة جامعة اليرموك  •

 / البنك المركزي األردني2022مدير تنفيذي دائرة الرقابة على الجهاز المصرفي   •

 ني  البنك المركزي األرد /  2022 –  2015مستشار/ دائرة الرقابة على الجهاز المصرفي  •

 البنك المركزي األردني   / 2015  – 2009دائرة الرقابة على الجهاز المصرفي   مساعد مدير تنفيذي / •

 البنك المركزي األردني   / 2009 –  2005دائرة الرقابة على الجهاز المصرفي  رئيس مفتشين /المجموعات الرقابية / •

 2005-1990الجهاز المصرفي  دائرة الرقابة على  مفتش ومفتش رئيسي في البنك المركزي / •

 2010صندوق النقد العربي منذ عام   عضو في اللجنة العربية للرقابة المصرفية / •

 يشارك في العديد من اللجان داخل البنك المركزي االردني  •

 ال يوجد لديه عضويات أخرى في الشركات المساهمة العامة •

 

 عضو مجلس ادارة   - مها عيسى حمدان العبدالالتفاضلة ال ▪
 البنك المركزي  | المدير التنفيذي لدائرة الرقابة على شركات التمويل األصغر وشركات المعلومات االئتمانية  ▪

 األردني 
 2022/ 24/3اعتباراً من  االردني المركزي ممثل البنك  ▪
   01/03/1969 الميالد: تاريخ ▪

 

 1996األردنية عام  ماجستير علوم إدارية تخصص تمويل من الجامعة  •

 1991بكالوريوس علوم مالية ومصرفية من جامعة اليرموك عام  •

األردني منذ عام   المدير التنفيذي لدائرة الرقابة على شركات التمويل األصغر وشركات المعلومات االئتمانية في البنك المركزي •
2017   . 

 (. 2016-2013لبنك المركزي األردني للفترة )مساعد مدير تنفيذي في دائرة الرقابة على الجهاز المصرفي في ا  •

 (. 2012-2007رئيس قسم / دائرة الرقابة على الجهاز المصرفي في البنك المركزي األردني للفترة ) •

 عضو في العديد من اللجان المشكلة في البنك المركزي األردني.  •

  –  2013العربية / منبثق عن صندوق النقد العربي للفترة )عضو في فريق العمل اإلقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول   •
2017.) 

 . 2018عضو في اللجنة العربية للمعلومات االئتمانية / منبثقة عن صندوق النقد العربي منذ عام   •

 ممثل عن البنك المركزي األردني في العديد من المؤتمرات اإلقليمية.  •

التشريعات الناظمة لعمل البنوك وشركات التمويل وشركات المعلومات المشاركة في العديد من اللجان المختصة بإعداد   •
 االئتمانية.

 المشاركة كخبيرة في عدة مجموعات عمل مركزة حول فرص تمويل المرأة في رؤية التحديث االقتصادي. •

 عضويات أخرى في الشركات المساهمة العامة اال يوجد لديه •
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 عضو مجلس ادارة   - السمهوري  محمد سعادة السيد وليد محي الدين  ▪
 البنك العربي ش م ع |مدير منطقة االردن  ▪
 27/10/1962الميالد:  تاريخ ▪

 
 1994ماجستير اقتصاد / الجامعة االردنية  •

 1985  / الجامعة االردنية  بكالوريوس اقتصاد وادارة عامة •

 الخليج ، مصر والمؤسسات التابعة والشقيقة  –نائب رئيس أول / إدارة االئتمان  •

 مدير ائتمان الشركات الخليج والفروع الدولية والمؤسسات التابعة والشقيقة •

 مدير ائتمان الشركات شمال إفريقيا ولبنان  •

 ( Globalمدير دائرة تنفيذ ورقابة االئتمان / البنك العربي ) •

 قطاع الشركات والمؤسسات المالية  / م واألبحاثمدير دائرة الدع •

 مسؤول ائتمان إقراض الدول والحكومات والشركات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية  •

 البحرين  – مسؤوليات متعددة في االئتمان والعمليات المصرفية والخدمات التجارية فروع األردن والوحدة المصرفية الخارجية  •

 ك العربي السوداني رئيس مجلس إدارة البن •

 عضو مجلس إدارة البنك العربي لتونس  •

 العربي  عضو مجلس إدارة بنك ُعمان •
 

 عضو مجلس ادارة   -  هاالنسة رنا ريمون جميل الصوالح ▪
 بنك االسكان للتجارة والتمويل   |مجموعة المالية    –مدير تنفيذي  ▪
 07/1971/ 11الميالد :  تاريخ ▪

 
 1999من جامعة الينوي سنة  CPAحاصلة على شهادة المحاسب القانوني المعتمد االمريكية  •

 1993بكالوريوس محاسبة / فرعي تخصص ادارة أعمال / الجامعة االردنية  •

 لغاية االن    – 2019مجموعة المالية لدى بنك اإلسكان للتجارة و التمويل  –مدير تنفيذي  •

   9/2019-1ول، االمارات العربية المتحدة بنك أبو ظبي األ -المجموعة المالية  -عمال األفراد الشؤون المالية أل –نائب رئيس  •

 2018/ 11   -10/2015   شهرلدى بنك أبو ظبي الوطني/ األردن من  CFOرئيس الشؤون المالية  •

 10/2015 -   10/2012المراقب المالي لدى بنك المؤسسة العربية المصرفية من شهر   •

   09/2012 - 2001/ 11  مساعد مدير مالي لدى بنك المؤسسة العربية المصرفية من شهر  •

   11/2001- 01/2001  شهر  لدى الشركة العربية األردنية للتأمين من  مدير تدقيق داخلي •

 05/2000  - 01/1994من شهر  EYمدقق رئيسي لدى ايرنست اند يونغ  •

 عضويات أخرى في الشركات المساهمة العامة اال يوجد لديه •

 

   13/04/2022 ولغاية  2022/ 24/03 من  عضو مجلس إدارة -   محمد عدنان حسن الماضيسعادة السيد  ▪
 ممثل المؤسسة العامة للضمان االجتماعي  ▪
 18/04/1971تاريخ الميالد:  ▪

 1998الجامعة األردنية عام  - تمويل /  ماجستير علوم إدارية •

 1992جامعة اليرموك عام  - كالوريوس محاسبة/ علوم مالية ومصرفيةب •

 لغاية تاريخه(  - 2019استثمار أموال الضمان االجتماعي، األردن )تشرين األول  صندوق  المساهمات /مديرية دعم مدير  •

 ( 2019تشرين األول  –  2003استثمار أموال الضمان االجتماعي، األردن )أيار  صندوق  / مدير وحدة التدقيق الداخلي •

 ( 2003أيار  –  1994البنك المركزي األردني )مدقق داخلي رئيسي( )كانون الثاني  •

 ( 1993كانون األول  –  1993البنك العربي )موظف عالقات عمالء( )شباط  •

 ( 1993شباط  – 1992ديلويت آند توش )مدقق( )أيلول  •

 في البنك العربي كممثل للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي.  2021/ 12/ 15عضو مجلس إدارة منذ  •

المنبثقة عن المجلس، بنك اإلسكان للتجارة والتمويل، البنك  لعدد من اللجان وعضواً شركات لعدة  سابق دارةإمجلس عضو  •
شركة تسويق  ، شركة الضمان االردنية لالستثمارات الدولية، شركة مصفاة البترول األردنية، بنك المالاألردني الكويتي، 

 . ة العقارية األردنية للتنميةالشرك، الشركة األردنية لصناعة الزيوت المعدنية، المنتجات البترولية األردنية
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 عضو مجلس إدارة   -  السيدة لما غالب صالح عبدهللا ▪
 رئيس قسم األداء المؤسسي في صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي  ▪
 13/4/2022اعتباراً  ممثل المؤسسة العامة للضمان االجتماعي ▪
 1982/11/20الميالد:  تاريخ ▪

 
 بكالوريوس إدارة أعمال  •

 . 2018-2011سر مجلس استثمار أموال الضمان االجتماعي خالل الفترة أمين  •

 ولغاية تاريخه. 2018رئيس قسم األداء المؤسسي في صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي من العام  •

 التمثيل للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي كان في عدد من الشركات وكما يلي: •

 22/4/2017ولغاية   28/7/2016خالل الفترة الشركة األردنية لضمان القروض  •

 2020/ 18/7ولغاية  23/4/2017شركة الضمان للتأجير التمويلي خالل الفترة  •

 2022/ 12/4ولغاية  2020/ 19/7شركة الضمان األردنية لألعمال الدولية خالل الفترة  •

 عضويات أخرى في الشركات المساهمة العامة اال يوجد لديه •

 

 عضو مجلس إدارة )مستقل(  - ابراهيم حسن مصطفى سيف لدكتور معالي ا ▪
 10/08/1965الميالد:  تاريخ ▪

 
  2001 لندن جامعة اقتصاد دكتوراه •

 1988 لندن  جامعة اقتصاد ماجستير •

     1986 اليرموك  جامعة ومحاسبة اقتصاد بكالوريوس •

   2021نائب رئيس هيئة المديرين مجموعة المناصير منذ عام   •

 2008 - 2002 االردنية الجامعة في االستراتيجية الدراسات لمركز ومديرا لالقتصاد  استاذاً  •

 2013 - 2009 االوسط للشرق كارنيجي مركز في باحث •

 2012-  2009االردن   في واالجتماعي االقتصادي المجلس عام امين •

 2015 - 2013 الدولي والتعاون التخطيط وزير •

 2017  - 2015 المعدنية الطاقة والثروة وزير •

 عضو مجلس ادارة بنك صفوة االسالمي   •

 عضو مجلس ادارة الخطوط البحرية الوطنية االردنية •

  عضو مجلس ادارة شركة آفاق للطاقة •

 2021 –  2018المدير التنفيذي لمنتدى االستراتيجيات األردني  •
 
 

 عضو مجلس ادارة   -المكحل  محمد   السيد توفيق عبد القادرسعادة  ▪
 المجموعة المصرفية، البنك األردني الكويتي  |  نائب المدير العام ▪
 24/03/2022لغاية ممثل البنك االردني الكويتي  ▪
 15/04/1951الميالد:  تاريخ ▪

 
   1970 -1969بكالوريوس اقتصاد وتجارة / الجامعة االردنية  •

 12/2021/ 1ولغاية   4/2021رئيس مجلس ادارة شركة العرب للتأمين منذ  •

    5/2021/ 4لغاية تاريخ   1991نائب المدير العام/ المجموعة المصرفية، البنك األردني الكويتي منذ عام  •

   1990 - 1971مدير تنفيذي / قسم اإلئتمان والتسويق / بنك الكويت الوطني منذ عام  •

 ممثل البنك االردني الكويتي   –نائب رئيس مجلس إدارة الشركة األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاري  •

 ممثل عن الشركة االستراتيجية لالستثمارات  –عضو مجلس إدارة شركة الشرق العربي للتأمين  •

 مساهمة عامة  – شركة حديد االردن  -و مجلس ادارة سابقا عض •

 مساهمة عامة –شركة كهرباء المملكة  -عضو مجلس ادارة سابقا  •

 شركة الثقة لالستثمارات المالية -عضو مجلس ادارة سابقا  •

 1981  – 1980باليونان عام   Citi Bankشارك بدورات متقدمة بالتمويل الدولي والتجاري واالئتمان المتقدم مع  •
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 24/03/2022لغاية   عضو مجلس إدارة )مستقل(  -  عدنان حسن عيسى الهندي سعادة الدكتور  
 30/03/1938الميالد: تاريخ  ▪

 
 1976دكتوراه اقتصاد / جامعة سيراكيوز  •

 1968ماجستير اقتصاد / جامعة جنوبي كاليفورنيا  •

   1964بكالوريوس إدارة االعمال / جامعة القاهرة  •

   1984-1964مدير تنفيذي / البنك المركزي األردني  •

 2000- 1984امين عام / اتحاد المصارف العربية بيروت لبنان  •

   1983-1978مؤسسة اإلسكان / األردن   •

   1981-1979غير متفرغ  / محاضر / الجامعة األردنية •

   2004-2002 /  محاضر / جامعة عمان االهلية •

   1983-1978مدير عام / معهد الدراسات المالية و المصرفية / البنك المركزي األردني  •

   2000-1989عضو مجلس إدارة / المعهد العربي للدراسات المالية و المصرفية بيروت / لبنان  •

   1984-1979عضو مجلس إدارة جمعية البنوك في األردن  •

•  
 

 2022/ 24/03لغاية  عضو مجلس إدارة )مستقل( -زغلول زين  عطوفة الدكتور اسماعيل سعيد  ▪
 01/01/1947الميالد:  تاريخ ▪

 
 2003 دكتوراة في التمويل من جامعة عّمان العربية في عام  •

 1984ماجستير اقتصاد، الجامعة االردنية عام   •

 1970بكالوريوس اقتصاد واحصاء، الجامعة االردنية عام  •

 2007-2013 ير عام دائرة الموازنة العامة مد •

 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 •

 دبي االسالمي /ادارة بنك االردننائب رئيس مجلس  •

 جّدة في السعودية  /مدير تنفيذي / البنك االسالمي للتنمية •

 1985-1992 خبيراً اقتصاديا في البنك المركزي القطري للسنوات  •

 عضو في العديد من مجالس ادارات المؤسسات األردنية والعربية •

 
   24/03/2022لغاية  عضو مجلس إدارة )مستقل( -البنا ابراهيم سعادة السيد خطاب "محمد خالد"  ▪
 عضو مجلس ادارة / امين صندوق مجلس ادارة غرفة تجارة عمان   ▪
 31/03/1968الميالد: تاريخ  ▪

 
 محاسبةبكالوريوس   •

 عضو مجلس ادارة غرفة تجارة عمان/ أمين صندوق مجلس اإلدارة •

 غرفة تجارة االردن  عضو مجلس ادارة •

 شركة السالم لإلعالم المسموع   شريك في •

 شريك ومدير عام شركة خطاب محمد البنّا وشركاه  •

 شركة خطاب محمد خالد إبراهيم البنّا وشريكته  شريك ومدير عام •

 شريك ومدير عام شركة أهل العزم •

 شريك في شركة إمتنان لإلستثمار •

 
 

 2022اجتماعات خالل العام  9عقد مجلس ادارة الشركة 
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 ونبذة تعريفية عنهم  ورتب اشخاص االدارة العليا التنفيذية اسماء  .ب
 

 

 محمد لطفي محمد الجعفري  عطوفة الدكتور 

 المدير العام    

  جرادات  احمد السيدة امل محمود 

 نائب المدير العام 

   

 السيد عيسى اسماعيل مرشد الطرايره   

 مدير الدائرة المالية 

 امين سر مجلس االدارة

 السيد رامي عواد عايد السمردلي  

 مدير دائرة المتابعة والتعويضات والتحصيل  

 

  احمد هاشم مسلم البيرقدار السيد 

 مدير دائرة ادارة المخاطر  

 ومراقبة االمتثال 

   

 محمود احمد الجبعي "محمد نور" السيد 

 مدير دائرة الدعم والمساندة 

 * السيدة فاطمة سعيد يوسف حمدان

   تكليف   - مدير دائرة ضمان ائتمان الصادرات

 ** السيد محمود أحمد سليمان الربيحات 

 تكليف   -مدير دائرة ضمان القروض  

   

 *** السيدة ديانا حامد الجريري الحصان  

 تكليف -االئتمان مدير دائرة مراجعة 

 السيد سيف شبلي عبدهللا الفرح  

   مدير وحدة التدقيق الداخلي 

 السيدة هناء "محمد ممدوح" عبد الرزاق الشهابي  

مدير وحدة متابعة مشروع شركة الصندوق  

   االردني للريادة

 
 . 2022/ 12/ 31تكليف لغاية  -والمبيعات المحلية مدير دائرة ضمان ائتمان الصادرات * السيدة فاطمة سعيد يوسف حمدان 

 
 . 31/12/2022تكليف لغاية  -مدير دائرة ضمان القروض  ** السيد محمود أحمد سليمان الربيحات

 
 . 31/12/2022لغاية و 01/10/2022 تكليف منذ -مدير دائرة مراجعة االئتمان  *** السيدة ديانا حامد الجريري الحصان
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 الجعفري   محمد عطوفة الدكتور محمد لطفي  ▪
 المدير العام   ▪
 28/10/1962تاريخ الميالد:  ▪

 
   1997عة مانشستر / بريطانيا عام دكتوراه في العلوم المالية / جام •

   1991اء / الجامعة األردنية عام  ماجستير في االقتصاد واإلحص •

   1984امعة اليرموك / األردن عام بكالوريوس في اإلقتصاد / ج •

   7/2011/ 3دنية لضمان القروض منذ مدير عام الشركة األر •

 . ق االردني للريادةرئيس مجلس ادارة شركة الصندو •

 عضو مجلس ادارة جمعية المصدرين االردنيين. •

 Global Network for Guarantee Institutions (GNGI)المنسق العام للشبكة العالمية لمؤسسات ضمان القروض  •

الممثل الرسمي لمؤسسات ضمان القروض لمنطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا في فريق عمل البنك الدولي لصياغة مبادئ  •
 . 2015وانظمة ضمان القروض منذ 

 ومراقبة االمتثال في الشركة االردنية لضمان القروض عضو لجنة ادارة المخاطر  •

 2019-2018عضو لجنة ادارة صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية  •

   2011- 2004 مدير عام مؤسسة ضمان الودائع للفترة من •

   2003-2002تصادية الخاصة للفترة مفوض مالي وإداري في مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة االق •

 2001-1986باحث إقتصادي في البنك المركزي األردني في الفترة  •

   6/2011الى   2/2004الفترة مابين ( في IADIفي المجلس التنفيذي للهيئة الدولية لضامني الودائع ) عضو •

 

 جراداتاحمد السيدة أمل محمود  ▪
    نائب المدير العام  ▪
 4/10/1971الميالد:تاريخ  ▪

 
 1993بكالوريوس في ادارة االعمال / الجامعة االردنية عام   •

 1/2022/ 1نائب مدير عام الشركة االردنية لضمان القروض منذ  •

 31/12/2021  – 7/2021/ 6 تاريخ نائب مدير عام الشركة االردنية لضمان القروض/ تكليف من •

 2021/ 7 - 2017من مدير دائرة ضمان ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية  •

 2017 - 2013مدير دائرة التمويل الصناعي والخدمات  •

 2017( لغاية IFCمدير مشروع الشركة مع مؤسسة التمويل الدولية ) •

 2012 - 2006مسؤول ائتمان االفراد / بنك االردن  •

 2006  - 1998االردن محلل ائتمان االفراد / بنك  •

   GET ON BOARD من خريجة الدفعة الثانية – عضو مجلس استشاري  •

 . 2022للصادرات منذ  ناتحاد بير -براغ لجنة نائب رئيس  •

 والمهن االردني  ملتقى سيدات االعمالفي عضو  •

 العربية تمكين المرأةفي هيئة عضو  •

 الدراسات المصرفية وعدد من المعاهد المتخصصة في األردن محاضر في مجال اإلئتمان والمشروعات الصغيرة / معهد  •

 

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

 
 2002 بكالوريوس في المحاسبة / جامعة عمان االهلية عام •

 2004 – 2002مدقق حسابات خارجي في المكتب الدولي المهني للتدقيق  •

 امين سر مجلس ادارة الشركة االردنية لضمان القروض  •
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 سمردلي  العايد السيد رامي عواد  ▪
 والتعويضات والتحصيل  المتابعة دائرة مدير  ▪
 6/12/1978تاريخ الميالد:  ▪

 
 2000بكالوريوس في المالية والمصرفية  / جامعة فيالدلفيا عام  •

 2005-2001محاسب في شركة الطباعون العرب  •

 
 بيرقدار  ال هاشم مسلم السيد احمد ▪
  مدير دائرة إدارة المخاطر ومراقبة االمتثال  ▪
 29/6/1981 د:تاريخ الميال ▪

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

 
   الجبعي  " محمود احمدمحمد نور" السيد  ▪
 مدير دائرة الدعم والمساندة    ▪
 07/1979/ 28تاريخ الميالد :  ▪

 
 2001بكالوريوس في علوم الحاسوب  / جامعة اليرموك عام  •

 2021-2014شركة كهرباء محافظة إربد مدير مركز الحاسوب /  •

 2014-2010مدير دائرة تطوير سير العمل / شركة كهرباء محافظة إربد  •

 Optimiza 2007-2010محلل نظم / محلل أعمال / مدير مشاريع / الشركة األهلية للكمبيوتر  •

 
 حمدان  سعيد يوسف  السيدة فاطمة  ▪
 مدير دائرة ضمان ائتمان الصادرات / تكليف   ▪
 16/08/1984تاريخ الميالد : ▪

   
 .2006عام  الجامعة الهاشمية /المخاطر والتأمين بكالوريوس في إدارة  •

 
   ربيحاتال  أحمد سليمان محمودالسيد  ▪
 تكليف  /  قروضالضمان مدير دائرة   ▪
 02/09/1983تاريخ الميالد:  ▪

 
   2021عام  لميةاالعماجستير في المحاسبة / جامعة العلوم االسالمية  •

 2006 عام  جامعة عمان االهلية /العلوم االدارية والمالية  بكالوريوس في •
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  ديانا حامد الجريري الحصانالسيد  ▪
 تكليف  / مراجعة االئتمان مدير دائرة   ▪
 08/04/1984تاريخ الميالد:  ▪

 
 2006عام  الجامعة االردنية /التمويل بكالوريوس في إدارة  •

 
 الفرح  عبدهللا السيد سيف شبلي  ▪
   مدير وحدة التدقيق الداخلي ▪
 80/12/1976 :تاريخ الميالد  ▪

 
 2002ماجستير في االدارة المالية /االكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية عام  •

 2000جامعة مؤتة عام بكالوريوس في إدارة األعمال /   •

 في الشركة االردنية لضمان القروضمة التدقيق ولجنة الحوكمقرر لجنة  •

 2015 - 2013المدقق الداخلي/ شركة التجمعات االستثمارية المتخصصة   •

    2013 - 2012مراقب مالي للمجموعة/ شركة المجموعة المتحدة القابضة  •

 2011 - 2009لنقل المتعدد مدير الرقابة المالية والعمليات/ المتكاملة ل •

 2009 -  2007مدقق داخلي رئيسي/  شركة المعدات والسيارات االردنية  •

 2006محاسب رئيسي / شركة لوجيكم االردن  •

 2006 - 2003مدقق داخلي  شركة فاين لصناعة الورق الصحي  •

 
 الشهابي   عبد الرزاق السيدة هناء "محمد ممدوح "  ▪
 الصندوق االردني للريادة مدير وحدة متابعة مشروع   ▪
 15/05/1970 :تاريخ الميالد  ▪

 
  2003ماجستير في العلوم المالية والمصرفية/ االكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية عام   •

 2001االكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية عام  دبلوم عالي في العلوم المالية والمصرفية / •

 1995العلوم السياسية /الجامعة االمريكية عام بكالوريوس في  •

 2017-2010مدير صندوق حماية البيئة / وزارة البيئة  •

 2009-2004مدير تسويق الشركات / بنك االتحاد  •

 2004-1998رئيس قسم / بنك االردن  •

 1998-1995ضابط ائتمان / مؤسسة انقاذ الطفل  •

 1995عام   CIPEمترجمة  •

 
 مالكي األسهم وعدد األسهم المملوكة لكل منهم أسماء كبار  -4
 

 كما في عدد االسهم  

31/12/2022  

 كما في عدد االسهم  % النسبة

31/12/2021 

 % النسبة

 %45,12 13,122,250 %45.12 13,122,250 البنك المركزي االردني  

 %6,79 1,973,936 %6.79 1,973,936 البنك العربي  

 %6,65 1,934,874 %6.65 1,934,874 بنك القاهرة عمان  

 %3.63 1,054,979 %6.38 1,854,224 بنك المال االردني

 %5,70 1,657,100 %5.70 1,657,100 بنك االسكان 
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 الوضع التنافسي للشركة  -5

المؤسسات اإلقليمية بعض    الصادرات. وتقومال يوجد شركات متخصصة في األردن تقوم بتقديم خدمة ضمان القروض أو ضمان ائتمان  

وبناءاً عليه اليمكن تحديد  ة ،  الصادرات األردني  بمنح الضمان لبعضضمان مخاطر ائتمان الصادرات  ب  والمتخصصةفي الدول العربية  

 الوضع التنافسي للشركة. 

 

 درجة االعتماد على موردين محددين او عمالء رئيسيين محلياً وخارجياً   -6

أو عمالء رئيسين  إعتماد على  ال يوجد ً   موردين محددين  وخارجيا المشتريات  كثر  فأ%  10يشكلون    محلياً  إجمالي  المبيعات من  او  و/ 

 للشركة. 

 

 براءات اختراع او حقوق امتياز حصلت عليهاحماية واالمتيازات التي تتمتع بها الشركة ووصف الي ال -7

 - تتمتع خدمات الشركة بامتيازات يمنحها البنك المركزي األردني للبنوك العاملة مع الشركة على الشكل التالي:  -أ

من   المشاركةيعتبر البنك المركزي األردني القروض الممنوحة من البنوك والمضمونة من الشركة قروض جيدة ويعفي البنوك   •

، حيث تعفى البنوك من المخصص العام المحدد على إجمالي محفظة  لرصيد الديون المضمونة من الشركةاحتساب المخصصات  

ال تعفى  ، كما  الشركة  المضمونة من  ي  التسهيالت  أن  التعثر على  األولى من  للسنة  الخاص  المخصص  احتساب  بنى بنوك من 

 .المخصص الخاص خالل السنة الثانية

س المال والمطلوب من البنوك لقاء ضمان موجوداتها من القروض  أيخفض البنك المركزي األردني المعدل المرجح لكفاية ر •

ويطبق عليها اقل نسب كفاية    مخاطرة  ل الموجوداتأق ن الشركة من  المضمونة من الشركة، ويعتبر موجودات البنوك المضمونة م

 س المال . أر

 .  2022ل العام ال يوجد براءات اختراع او اي حقوق امتياز حصلت عليها الشركة خال -ب

 

القرارات الصادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها ذات أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها او   -8

 قدرتها التنافسية واالفصاح عن تطبيق الشركة لمعايير الجودة الدولية

العامة رقم   • األموال  قانون اإلعفاء من  الى  الوزراء باإلستناد  الموافقة  2006لسنة    28قرر مجلس  إعفاء عقود ضمان ،  على 

 الصادرات والمطالبات المتعلقة بها والمبرمة مع الشركة من رسوم طوابع الواردات. 

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

 والرسوم بإستثناء ضريبة الدخل. 

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

   2022ي للشركة كما هو في نهاية عام الهيكل التنظيم  -أ

 
 28/7/2022تاريخ  22/2022ع دل بموجب قرار مجلس االدارة رقم  •

اعاله، • االدارة  االئتمان بموجب قرار مجلس  دائرة مراجعة  استحداث  نائب    *تم  العام من خالل  بالمدير  االئتمان  دائرة مراجعة  يتم ربط  للقيام بشكل  بحيث  العام  المدير 
الجدوالت والهيكالت للقروض وتزويد   ومتابعاتها بما في ذلك عمليات مراجعةضمان القروض وضمان ائتمان الصادرات والتعويضات   بالمراجعة االئتمانية لعمليات اساسي
 .االئتمان بتقييم دوري للمالحظات المرصودة من خالل المراجعة االئتمانية دوائر

مدير دائرة ضمان القروض ، مدير دائرة ضمان ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية، مدير دائرة مراجعة االئتمان،  ،  )المستشارون2022 كما في نهاية    شواغر االدارة العليا •

 مدير وحدة تطوير االعمال ودراسات السوق(

 

 2022موظفين وفئات مؤهالتهم في عام عدد ال -ب

 
، موزعين حسب 2021عام  وظفاً في نهاية  م   54قارنة مع  م2022 في نهاية العام  موظفاً    61 مع المدير العام بلغ عدد موظفي الشركة

 :مؤهالتهم العلمية كالتالي
 

 ثانوية عامة  دبلوم  بكالوريوس  دبلوم عالي  ماجستير  دكتوراة  السنة 
اقل من  

 الثانوية العامة 
 المجموع 

2022 1 7 1 42 4 3 3 61 
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   2022في عام برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة  -ج    

 
بإيفاد الموظفين لحضور عدد من    2022بهدف تدريب وتأهيل الموظفين ورفع كفاءتهم الفنية واإلدارية والمالية، قامت الشركة خالل العام  

 تدريبية موزعة كاالتي:( دورات 9( دورة، و دورات خارجية عددها ) 78الدورات التدريبية الداخلية وعددها )

 الدورات الداخلية  

    عدد الموظفين    اسم الدورة

 16 قراءة التقرير االئتماني كريف

 9 البنوك الرقمية 

 9 تعزيز دور صناديق وآليات ضمان القروض في دعم استدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية

Communication & Presentation skills 5 

 5 صياغة الخطة االستراتيجية وتنفيذها

"الضمان االئتماني: سبيل الشركات الصغيرة والمتوسطة   2022منتدى الضمان الدولي السادس للشرق االوسط وشمال افريقيا 

 للتعافي المستدام" 
5 

 4 ادارة المشتريات والعطاءات 

 4 نظام االفصاح االلكتروني 

 M3Y3   " 3ورشة التخطيط المرن " التخطيط بمنهجية 

 3 مهارات التنمية االدارية 

 3 الرقابة على االئتمان وادارة الديون المتعثرة 

EBRD Green Economy Financing Facility (GEFF) 2 

SQL Fundamentals 2 

The Financial Technologies & Cyber Security Exhibition 2 

 2 االجتماع السنوي الثاني واجتماع اللجنة التوجيهية لشبكة الضمان االورومتوسطية 

Financial Inclusion Policies and Innovative MSME Financing in the South Med 2 

 2 التحليل المالي االساسي والمتقدم 

 2 مقررات لجنة بازل وادارة المخاطر 

 2 خدمات شركة المعلومات االئتمانية اخر تطورات ومستجدات  

 2 استراتيجيات التفكير االيجابي في ظل االزمات 

 IFRS 9 3المعيار الدولي للتقارير المالية 

Relevance and possible strategic positionings of a Regional Counter Guarantee mechanism 2 

 2 المستقبل والتحديات  - االموال وتمويل االرهاب االمتثال للمعايير الدولية في مجال غسل 

Simplification and Digitalisation of International Trade Procedures 2 

 2 الصندوق األوروبي للدعم المستدام بلس

 2 التعليمات الجديدة في تطبيقات قانوني الضمان االجتماعي والعمل  -التشريعات العمالية  

 2 المخاطر للشركات )النظرية والتطبيق( تصنيف 

Nutanix Essentials 2 

Greening CGls in the MENA Region 2 

 2 عمل البيانات وتقنيات التعلم اآللي في ادارة مخاطر االئتمان

 2 االصدار الموحد للمنشأت الصغيرة والمتوسطة واثر ذلك على البيانات المالية للمؤسسات 

 2 التجارة في المنطقة العربية الواقع والتحديات تمويل 

 2 اسرار النجاح وفن االتيكيت في مسارك المهني

 2 اطالق مشروع مناهج مبتكرة للشمول المالي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في االردن 

EMGN MED Cafe 1 

 1 الدبلوم المهني المتخصص في االئتمان المصرفي 

 Always On Guard 1ملتقى االمن السيبراني بعنوان 

STS Cloud and Cybersecurity Solutions for Banking & Insurance Sector 1 

 1 ادارة الوقت واالولويات 

 1 االطر التنظيمية لمنصات التمويل الجماعي :تجارب اقليمية ودولية 

 1 االعمال تحليل البيانات باستخدام برنامج ذكاء 

 1 صيغ التمويل في المصارف االسالمية

 1 ادارة التغيير للمدراء 

 1 فن التحقيق االداري 
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MS Excel 2016 (Basic & Advanced) 1 

 1 اعداد الخطط التدريبية

 1 تطبيقات عملية في التشريعات العمالية

 1 مهارات التواصل المتقدم

Business Process Management 1 

 1 التمويل المصرفي وتحليل مخاطر االئتمان 

 1 المحاسبة والتحليل المالي وتحليل التدفقات النقدية

 1 مهارات االتصال الفعال وتقنيات ادارة الوقت وضغوط العمل بفعالية 

Certified Ethical Haker 1 

 1 التعديالت التي طرأت على قانون ضريبة الدخل 

 1 كتابة المراسالت المهنية باللغتين العربية واالنجليزية فن 

Steering Committee Meeting 1 

 1 الدبلوم المهني المتخصص في التحليل المالي 

 1 االمن السيبراني وتحديات االستقرار المصرفي 

 1 التدقيق الداخلي المبني على المخاطر

 1 التشريعات المصرفية الخاصة باالئتمان

Financial Guidelines for Grant Agreements 1 

Credit Risk Measurement and Management 1 

 1 تطبيقات عملية في ادارة الموارد البشرية 

 1 ادارة التقييم والتوجيه الوظيفي 

 1 التصوير الفوتوغرافي 

 1 التخطيط والتنبؤ المالي 

 1 والمتوسطة القمة العربية للمشاريع الصغيرة 

Stress Management for Personal Resilience 1 

 1 منتدى رؤساء ادارة المخاطر في المصارف العربية 

Aman Union Certificate in Trade Credit Insurance 1 

 1 المستقبل والتحول الرقمي الذكي في قطاع التدريب والتطوير المؤسسي 

 1 التخطيط والتنظيم -القيادة االدارية  

 1 االقرار الضريبي / الخدمات االلكترونية / االقتطاعات / االلتزام الضريبي
 * قد يتم ايفاد الموظف الكثر من دورة تدريبية خالل العام 

  

  

 الدورات الخارجية  

    عدد الموظفين    اسم الدورة

 3 اجتماع مختصي التحول الرقمي  

EMGN Autumn Academy 2022 3 

Basel IV (Finalizing the Global Regulatory Reforms) 2 

SME Specialist Meeting   2 

Spring Meeting Istanbul 2022 2 

 2 المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات والمؤسسة االسالمية والشركة االردنية لضمان القروض   اجتماع لاللي بين

ATI African Trade Insurance Agency   2 

Young Professionals Forum 2022 1 

 2 2022اجتماع لجنة نادي براغ والذي يعقد كل سنتين 
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 المخاطر التي تتعرض لها الشركة  -10

ــبل مواجهتها وتخفيفها وذلك بعد تحديد  ــاملة للحد من المخاطر وسـ ــتراتيجية شـ ــتنادا السـ ــركة اسـ تتم عملية إدارة المخاطر المتعلقة بالشـ
ــركة إلدارة اعماله ــركة    االمخاطر المقبولة من جانب الشـ ــتوى ونوعية المخاطر المختلفة التي ترغب الشـ ــمن المحافظة على مسـ بما يضـ

ــمان  ــركة االردنية لضـ ــي من عمل الشـ ــاسـ ــتراتيجية، إن المخاطر هي جزء أسـ بتحملها وقبولها وبما ال يؤثر على تحقيق األهداف االسـ
 ة المالئمة إلدارة تلك المخاطر.القروض، االمر الذي يتطلب منها اتخاذ التدابير الوقائية واإلجراءات التحوطي

 
 -: تتعرض الشركة للمخاطر الرئيسية التالية في مجال ضمان تمويل المشاريع االقتصادية اإلنتاجية وضمان ائتمان الصادرات

 

ــباب قد تكون ائتمانية أو • ــائع األردنية ألسـ ــتورد للبضـ ــداد من قبل المقترض او المسـ  مخاطر االئتمان والتي تتمثل في عدم السـ
 تجارية ناتجة عن تراجع اداء بعض القطاعات االقتصادية او ظروف خارجية قد تتعرض لها.

 .مخاطر التشغيل وتشمل مخاطر امن المعلومات ومخاطر استمرارية االعمال •

 .مخاطر السوق والسيولة •

 .مخاطر عدم االمتثال •
 

 

 2022خالل العام  التي حققتها الشركةنجازات الا - 11

، حيث تطى البرنامج الوطني للتمويل   2022اار  في آ  المركزي برنامج التمويل الخاص بشركات التمويل االصغراطلق البنك   .1

ازمة كورونا الشركات الصغيرة والمتوسطة دون المايكروية. ويهدف هذا البرنامج لمساعدة الشركات   وضمان القروض لمواجهة

لمنزلية او المهنيين والحرفيين واالفراد العاملين لحسابهم الخاص )وفق تعريف  أو المشاريع المايكروية ا  المايكروية وصغيرة الحجم

التي لم تتمكن من االستفادة من برنامج البنك المركزي المنفذ من خالل البنوك من الحصول على التمويل    البنك المركزي االردني(

المايكروية.بكلف وشر مليون دوالر( لهذه    30مليون دينار )  21فير نحو  البنك المركزي بتو  حيث قام  وط ميسرة من الشركات 

بحيث  ، و كيمليون دوالر امري  100الغاية من القرض المقدم للمملكة من الصندوق العربي لالنماء االقتصادي واالجتماعي البالغ  

لال المؤهلة  للشركات  فوائدتقدم  اي  البرنامج دون  القروض بضماستفادة من  االردنية لضمان  الشركة  التمويالت  . وتقوم  كافة  ن 

% للقروض الممنوحة على 1% من قيمة التمويل مقابل عمولة ضمان قدرها  85الممنوحة ضمن البرنامج بنسبة ضمان قدرها  

  من قبل البنوك االسالمية.% للتمويالت الممنوحة 0.55اساس تجاري و 

هو برنامج مشترك ممول على تطوير برنامج "الضمان من اجل التوظيف" و  KFWالعمل مع السادة بنك االنماء االلماني  بدء    تم .2

قبل   االلماني  من  االنماء  والمتوسطة بنك  الصغيرة  المؤسسات  لدى  المستحدلة  الوظائف  مع  القروض  ضمان  ربط  الى  يهدف 

اطالق البرنامج خالل الربع  ومن المتوقع    المشاريع خارج مراكز المحافاات  ويركزعلى توسيع الشمول المالي من خالل استهداف

 .2023االخير من العام 

 مليون دينار.  217شركة بقيمة   2224 حواليمن خالل برامج ضمان القروض المختلفة بمنح الضمان لـ 2022عام قامت الشركة  .3

 مليون دينار. 502قرضاً بقيمة  9213الى  2022وصل عدد القروض المضمونة القائمة في نهاية العام  .4

 3مشروعاً بقيمة تقارب    372المشاريع المايكروية    ضمانبلغ عدد المشاريع المستفيدة التي تم تقديم الضمان لها ضمن برنامج   .5

 مليون دينار. 

 . 2022عام  خالل مليون دينار 15,7مشروعاً ناشئاً بقيمة  336الضمان لحوالي تم تقديم  .6

وسطة ضمن البرنامج الوطني لمواجهة ازمة كورونا في ضوء قيام البنك  إستمرت الشركة بتقديم الضمان للشركات الصغيرة والمت .7

 2022، حيث استفاد من البرنامج خالل العام  2023عام  نهاية شهر نيسان  المركزي االردني بتمديد العمل بالبرنامج الوطني حتى  

 مليون دينار.  132شركة بقيمة  763حوالي 

قيمة الشحنات  ، وقد ارتفعت  2022% في حجم ضمان ائتمان الصادرات عام  13نمواً بنسبة  حقق برنامج ضمان ائتمان الصادرات   .8

الى لتصل  البرنامج  مع    199  المضمونة ضمن  بالمقارنة  دينار  العام    176مليون  دينار خالل  وقد.  2021مليون  توزعت    هذا 

 الشحنات المضمونة على عدة قطاعات أهمها قطاع التعدين، األتذية، الكيماويات، المنسوجات واأللبسة. 

. فيما حافظ قطاع الصناعات التعدينية 2021% مقارنة بالفترة نفسها من العام  42قطاع الصناعات الغذائية النمو األكبر وبنسبة  حقق   .9

 .2021% مقارنة بالعام 6مليون دينار مرتفعاً بنسبة   141.6مبيعات المؤمنة ليبلغ على القيمة األكبر من إجمالي قيمة ال
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تشير بيانات الشركة األردنية لضمان القروض إلى أن مبيعات الشركات األردنية المشاركة في برنامج ضمان ائتمان الصادرات  .10

 . سويسرا، السعودية، مصر، المغرب وسنغافورةدولة، وقد تركزت في الصادرات المتجهة الى  40توجهت إلى أكثر من 

ضمن برنامج يصتين  بوليصة جديدة مع شركات صناعية ضمن برنامج ضمان ائتمان الصادرات وبول  19تمكنت الشركة من توقيع   .11

 ضمان ائتمان المبيعات المحلية. 

خالل    دفع تعويضها  تم  دينار  مليون  2  مقابل  مليون دينار  3.6  بقيمة  متعثرة  قروض  عن  2022  عام  للبنوك  تعويضات  الشركة  دفعت .12

ولم    2022  الف دينار خالل عام  47والي  بح  الصادرات  ائتمان  ضمان  برنامج  تعويضات ضمن  في حين دفعت الشركة  .2021  عام

 . 2021خالل عام  لحملة البوالص يتم دفع تعويضات

المدفوعة خاللمن    الف دينار  659  حوالي   باسترداد   الشركة  قامت .13   قيمتها   بلغت  استردادات  مع  مقارنة  2022  عام  التعويضات 

مقارنة   2022مليون دينار خالل عام    35,5بقيمة    مضمونة  قروض  جدولة  تم  فيما  ،2021  عام  خالل  دينار  ألف  638  حوالي

 .2022 عام مليون دينار لقروض تمت جدولتها خالل 18بحوالي 

لتيسير شروط السداد للشركات التي تقدمت بطلب    2022قرضاً خالل العام    1400جدولة اقساط اكثر من  لتم التعاون مع البنوك   .14

 لذلك.  

الشركات   .15 الشركة بتنمية أعمال  اهتمام  التعاون مع عدد من شركائها االستراتيجيين في إطار  اتفاقيات  العديد من  الشركة  وقعت 

وتوفير حلوالً تمويلية لهم بشروط ميسرة، إضافة إلى تقديم الخدمات المستهدفة   ع قاعدة عمالء القطاعغيرة وتوسيالمتوسطة والص

 المصرفية التي تلبي احتياجاتهم ضمن أقل وقت معياري كاتفاقية المسار السريع مع بنك االسكان.

 ودولياً في مجال ضمان القروض وائتمان الصادرات. شاركت الشركة في العديد من اللقاءات وورش العمل محلياً واقليمياً  .16

، حيث وصلت هذه االيرادات الى ما  2021% مقارنة مع عام  7 بنسبة  2022حققت الشركة نمواً في اجمالي ايراداتها خالل العام   .17

 .2021الل عام الف دينار كانت قد تحققت خ 5,217مقارنة مع اجمالي ايرادات بلغت  2022دينار خالل عام الف  5,583قيمته 

الف     3,094جاء النمو المسجل في ايرادات الشركة بفضل النمو الكبير المسجل في االيرادات التشغيلية للشركة والتي ارتفعت من   .18

الف   1,762، بينما بلغت اإليرادات االستثمارية للشركة حوالي  2022الف دينار خالل العام  3,104الى   2021دينار خالل عام 

 . 2021الف دينار للعام  1,570مقارنة مع  2022دينار عام 

. في حين  2022دينار عام    مليون  39.5ليصل الى    2021في نهاية عام  دينار  مليون    38.4مجموع حقوق المساهمين من  ارتفع   .19

 .  2021مليون دينار في نهاية عام    798مليون دينار بالمقارنة مع    715  ما مقداره  2022ما في نهاية عام  بلغت موجودات الشركة ك

   بالمقارنة مع     2022ف دينار عام  ال  1,151افيةً بعد الضريبة قدرها   تمكنت الشركة وفق البيانات الختامية من تحقيق أرباحاً ص .20

 .2021دينار تم تسجيلها عام  الف 1,130

 االثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة وال تدخل ضمن النشاط الرئيسي للشركة –  12

 
 وال تدخل ضمن النشاط الرئيسي للشركة.  2022اليوجد اي اثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة خالل العام 

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

 
صافي الربح قبل الضريبة  السنة

 والمخصصات االخرى 

االرباح الموزعة على *

 المساهمين 
 المساهمين صافي حقوق

 اسعار االوراق المالية 

   سعر االغالق في نهاية العام()

2018 908,627 0 35,560,004 0.460 

2019 1,328,207 0 36,580,504 0.450 

2020 850,508 0 37,223,147 1 

2021 1,485,550 0 38,359,751 1 

2022 1,493,420 0 39,149,751 1 
 *اليوجد 
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 2022خالل عام تحليل المركز المالي للشركة ونتائج اعمالها   -14
 

 2018 2019 2020 2021 2022 البيان 

 0.024 0.036 0.022 0.039 0.040 )دينار(  عائد السهم الواحد

 %0.286 %0.230 %0.083 %0.142 %0.16 العائد على االستثمار 

 %1.960 %2.852 %1.733 %2.946 %2.91 حقوق المساهمين  علىالعائد 

 %2.397 %3.587 %2.180 %3.886 %3.96 العائد الى رأس المال المدفوع 

 %14.595 %8.062 %4.769 %4.803 %5.53 نسبة الملكية  

 %8.986 %8.458 %8.147 %7.803 %7.67 الموجودات الثابتة الى حقوق المساهمين

 %1.309 %0.865 %1.057 %1.198 %1.30 معدل المديونية 

 %85.405 %91.938 %95.231 %95.197 %94.47 مجموع المطلوبات الى مجموع الموجودات 

 %585 %1140 %1997 %1982 %0.307 مجموع المطلوبات الى حقوق المساهمين  

 %8.969 %10.725 %22.165 %24.938 %23.60 المطلوبات المتداولة الى حقوق المساهمين 

 %1.478 %0.904 %0.575 %0.654 %0.78 االيرادات الى مجموع الموجودات 

 %2202 %2062 %1265 %1358 %2.86 نسبة التداول

 67,032,302 76,953,816 96,126,193 120,332,783 22,655,929 س المال العامل )دينار( رأ

 

 التطورات والخطط المستقبلية الهامة للشركة   -15
 

 ً  : 2023مع استراتيجية الشركة وخطط التطوير واالبتكار تعتزم الشركة تحقيق االهداف والمبادرات التالية في عام  توافقا

 
برامج الشركة القائمة وطرح تطوير  والحجم  المتوسطة  الناشئة والمايكروية والصغيرة واستحداث برامج داعمة لتمويل المشاريع   .1

لمحافظ الشركة    التمويل االخضر والضمان من اجل التوظيف تلبي طموح النمو المستهدفبرامج ومنتجات جديدة كبرامج ضمان  

 . تحقيق محفظة مضمونة عالية الجودة وعلى مستوى جميع البرامج وضمن مستويات المخاطر المقبولة للشركةبما يضمن 

وتطوير الصناعة المدار من قبل وزارة الصناعة  رامج صندوق دعم  بضمن احد  برنامج ضمان ائتمان الصادرات  في ضوء ادراج   .2

شركة أردنية   45  كثر مندعم ألالتقديم  و  2023خالل العام    في البرنامج  حجم العمل   ، فإنه من المتوقع زيادةوالتجارة والتموين

ً  35 يصل الى بسقفبما فيها تلك المدارة من قبل النساء و  .ألف دينار أردني لكل شركة سنويا

األسمدة  والصادرات كقطاع الخدمات واألدوية واالغذية والبالستيك  ضمان ائتمان  في مجال  جديدة    ات انتاجية حيويةاستهداف قطاع .3

والكيماويات. واالستفادة من برنامج سلفة البنك المركزي لدعم الصادرات الوطنية وبرنامج دعم الصناعة المدار من قبل وزارة  

والتموين   والتجارة  لتعزيز  والصناعة  التسويقي  والمصدرين  النشاط  للصادرات  الداعمة  البرامج  هذه  التوعية    ترويج  وتقديم 

تشجيع المصدرين على تأمين صادراتهم من خالل  و  وشرح مزايا الخدمات المقدمةوالتدريب ببرنامج ضمان ائتمان الصادرات  

 .والوصول الى اسواق جديدة وتوسيع صادراتهم في االسواق القائمة الشركة

الشركة  موا .4 لتمكين  المانحة  الدولية  الجهات  مع  العمل  وتنمية   وتعزيزصلة  والتكنولوجية  البشرية  ومواردها  التشغيلية  قدراتها 

األعمال المشتركة، وتبادل الخبرات المحلية والدولية في مجال ضمان القروض وائتمان الصادرات، وبما يتيح الفرصة  لالطالع  

   دولية الهادفة الى تطوير اعمال الشركة . على أفضل التجارب والممارسات ال

  والصادرات األردنية الحجم  رة والمتوسطة  والصغيوالمايكروية  إبراز صورة الشركة كجهة داعمة للمشاريع الناشئة  االستمرار في   .5

والتجارية  من خالل   الصناعية  الغرف  التكاملية مع  الشراكة  لتطوير تعزيز  االردنية  والمؤسسة  االردنيين  المصدرين  وجمعية 

 للقطاع التصديري في المملكة.  خدمةً المشاريع االقتصادية )جدكو( وشركة بيت التصدير وغيرها 

استضافة الشركة للعديد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية والمحلية والمشاركة في المعارض المتخصصة لتعزيز التواصل وتعزيز  .6

، وستقوم  ة برنامجي ضمان القروض وائتمان الصادرات والدور المهم الذي تلعبه الشركة امام مساهميها وشركائها الرئيسيينأهمي

الشركة على وجه الخصوص باستضافة اعمال المؤتمر السنوي العام التحاد بيرن الذي يضم في عضويته مجموعة كبيرة من 

 مؤسسات ضمان ائتمان الصادرات العالمية.

الكفاءات  اصلة تطوير بيئة العمل وجاذبيتها وتعزيز العالقة بين الصورة المؤسسية للشركة والتقدم المؤسسي وارتباطه بتقدم  مو .7

 . للشركة والموارد البشرية
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 ة واستكمال منظوم  بما فيها نظام الموارد البشرية،   جميع العمليات الداخلية للشركة  استراتيجية التحول الرقمي في   استكمال تنفيذ .8

 مع المؤسسات التمويلية والشركاء والمصدرين االردنيين. الربط االلكتروني 

قدرات    من خالل برامج مهنية متخصصة لتطوير  ع كفاءة وانتاجية االداء الوظيفيتطوير الموارد البشرية ورفاالستمرار في   .9

وتمكينهم    ومهارات وخارجياً  الموظفين  محلياً  التدريب  فرص  في  المشاركة  وتعزيز بوتوسيع  التميز  بيئة  تحفيز  الى  االضافة 

 المنافسة بين الموظفين.

لكافة انشطة وعمليات الشركة واجراء الفحوصات واالختبارات اعتماد خطة استمرارية االعمال والتعافي من الكوارث وفحصها   .10

 الالزمة بشكل دوري لمنظومة االمن السيبراني.

مختلــف    تعزيز .11 مــع  والتعــاون  االعالم التواصــل  الشركة    وسائل  صــورة  خدمــة  المؤسسية لتعزيــز  فــي  دورها  وبيــان   ،

 المجتمــع.

، وزيادة ابراز صورة الشركة المؤسسيةالمنصات الرقمية الهادفة الى  صفحات الشركة على  تطوير الموقع االلكتروني للشركة و .12

المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومعلومات قيمة الصحاب  تقديم محتوى  وة ومواقـع التواصـل االجتماعـي  اسـتخدام التطبيقـات الذكيـ

  .والمصدرين االردنيين في المملكة

علــى تعزيز جهودها في مجــال المســؤولية المجتمعيــة وفي دعــم االنشــطة والمبــادرات    2023ستحــرص الشركة خالل العام   .13

علــى البيئــة وتوفــر الحمايــة لهــا ودعم الفعاليـات فـي مجاالت تعليمية وثقافيـة هادفة الى الحفاظ  الالمؤسسات  لتمكين المرأة و

 واجتماعيـة، ودعـم المؤسسـات والهيئـات والجمعيـات الخيريـة والرياضيـة واالقتصاديـة واالجتماعيـة. 

مازالت مستمرة الكبيرة للصدمات الخارجية  ان التبعات    اال   2022بداية ظهور مؤشرات هامة للتعافي االقتصادي خالل عام  رغم   .14

اال ان الشركة ستعمل  او حتى بناء اية تقديرات لعام كامل،  المحتملة للعوامل الخارجية    وبشكل يصعب معه بناء توقعات للتبعات

تحقيق غاياتها المؤسسية والوطنية من دات الخارجية لتطوير برامجها وادواتها بما يؤهلها على نحو مرن يتجاوب مع كل المستج

 . على النحو االفضل

 

 اتعاب مدقق الحسابات المستقل   -16
 

  31/12/2022و 2021/ 12/ 31دينار للسنتين المنتهيتين في  14,500بلغت أتعاب مدققي حسابات الشركة السادة "المهنيون العرب" 

 .%16سبة بنشامالً ضريبة المبيعات 
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   المملوكةعدد االوراق المالية  -17

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

 أي ملكية في اسهم الشركة. االعتباريين ال يوجد لممثلي أعضاء مجلس االدارة  -
 . أي ملكية في اسهم الشركةالقارب اعضاء مجلس االدارة  ال يوجد -
 األردنية.  يحملون الجنسية  اإلدارة  مجلس أعضاء  جميع -  -
 واقاربهم.  الطبيعيين شركات مسيطر عليها من قبل اعضاء مجلس االدارةال يوجد  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اشخاص االدارة العليا قبل عدد االوراق المالية المملوكة من  -ب

 
 الشخاص االدارة العليا أي ملكية في اسهم الشركة.  ال يوجد -
 الشركة. القارب اشخاص االدارة العليا أي ملكية في اسهم  ال يوجد -
 األردنية.  اشخاص االدارة العليا في الشركة يحملون الجنسية جميع -
 ال يوجد شركات مسيطر عليها من قبل اشخاص االدارة العليا واقاربهم. -
 
 

 عضو المجلس  

31/12/2022 

 عدد االسهم   اسم العضو االعتباري  

 اعضاء(  4)البنك المركزي االردني  

 د. عادل الشركس  

 د. خلدون الوشاح  

 السيد حسين كوفحي  

 عبدالالت  الالفاضلة مها 

13,122,250 

 1,973,936 السيد وليد السمهوري   البنك العربي  

 1,934,874 االستاا كمال البكري   بنك القاهرة عمان  

 1,657,100 ه صوالح الاآلنسة رنا  بنك االسكان للتجارة والتمويل 

 1,334,868 السعيد  ناديهالسيدة  بنك االتحاد  

 1,101,934 ود  محمد موسى دا السيد  االردني  البنك األهلي

 524,000 السيدة لما تالب   )عضو مستقل (  المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

 5,000 ابراهيم سيفد.  عضو مستقل( )د. ابراهيم سيف 

 عضو المجلس  

31/12/2021 

 عدد االسهم   اسم العضو االعتباري  

 )عضوين( البنك المركزي االردني  
    "الشيخ حسن "ماهر د. 

 د. خلدون الوشاح  
13,122,250 

 1,973,936 السيد وليد السمهوري   البنك العربي  

 1,934,874 االستاا كمال البكري   بنك القاهرة عمان  

 1,657,100 ه صوالح الاآلنسة رنا  بنك االسكان للتجارة والتمويل 

 1,324,873 السعيد  ناديهالسيدة  بنك االتحاد  

 865,258 السيد توفيق المكحل   البنك االردني الكويتي  

 200,000 السيد خطاب البنا  غرفة تجارة عمان )عضو مستقل( 

 5,000 اسماعيل زتلول  د.    )عضو مستقل(   اسماعيل زغلولد. 

 5,000 ابراهيم سيف د.    )عضو مستقل(  ابراهيم سيف د. 

 5,000 عدنان الهنديد.    )عضو مستقل( عدنان الهنديد.
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 اعضاء مجلس االدارة واشخاص االدارة العليا في الشركة  رئيس ومزايا ومكافآت   -18
 

 .2021دينار خالل عام  123,400مقارنة مع  2022دينار خالل عام  123,600ة  بلغ إجمالي مبلغ مزايا ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدار

 

 المجموع  اتعاب لجان  نفقات سفر  بدل تنقالت  مكافآت  المنصب  اسم العضو 

 10500 0 0 5500 5000 رئيس مجلس االدارة  عادل الشركس عطوفة د. 

 11000 0 0 6000 5000 نائب رئيس المجلس  سعادة السيد كمال تريب البكري  

 11400 400 0 6000 5000 عضو  سعادة د. خلدون عبد هللا الوشاح  

 11400 400 0 6000 5000 عضو  سعادة السيد وليد محي الدين السمهوري  

 11400 400 0 6000 5000 عضو  السادة بنك االسكان للتجارة والتمويل  

 11000 0 0 6000 5000 عضو  معالي السيدة ناديه حلمي حافظ السعيد 

 2611 0 0 1500 1111 عضو  سعادة السيد توفيق عبد القادر محمد المكحل  

 3011 400 0 1500 1111 عضو  عطوفة د. اسماعيل سعيد زين زتلول  

 11000 0 0 6000 5000 عضو  معالي د. ابراهيم حسن مصطفى سيف  

 2611 0 0 1500 1111 عضو  سعادة د. عدنان حسن عيسى الهندي 

 8589 200 0 4500 3889 عضو  السادة المؤسسة العامة للضمان االجتماعي  

ً  ماهر خليل محمد "الشيخ حسن"  د.عطوفة   500 0 0 500 0 رئيس مجلس االدارة سابقا

 8389 0 0 4500 3889 عضو  مها عيسى حمدان العبدالالت الفاضلة سعادة 

 8389 0 0 4500 3889 عضو  محمد موسى داود محمد عيسىسعادة السيد 

 8789 400 0 4500 3889 عضو  حسين احمد راجي كوفحيسعادة السيد 

 3011 400 0 1500 1111 عضو  السادة ترفة تجارة عمان 

 123600 2600 0 66000 55000 المجموع  
 

 . 2021دينار عام  644,613مقارنة مع  2022عام ناردي  597,592  في الشركةا العلي  االدارة اشخاصومكافآت مبلغ مزايا بلغ إجمالي فيما 

الرواتب   المنصب  االدارة التنفيذية  

 السنوية  

*المكافآت  

 السنوية  

 نفقات 

 سفر   

اتعاب  

 لجان 

أتعاب أمين  

سر مجلس  

 اإلدارة 

 المجموع 

 271,109 - - 12,624 64,200 194,284 **المدير العام عطوفة د. محمد لطفي الجعفري  

 72,231 - - 5,531 10,700 56,000 نائب المدير العام السيدة امل محمود جرادات 

 47,584 3,450 - 2,039 6,815 35,280 مدير الدائرة المالية السيد عيسى اسماعيل الطرايره 

 السيد رامي عواد السمردلي  
مدير دائرة المتابعة والتعويضات  

 والتحصيل 
32,192 4,224 434 - - 36,850 

 السيد احمد هاشم البيرقدار  
مدير دائرة المخاطر ومراقبة  

 االمتثال
36,000 4,700 1,992 - - 42,692 

 49,468 - - 1,768 7,700 40,000 والمساندةمدير دائرة الدعم  السيد محمد نور محمود الجبعي  

 33,464 - - - 3,896 29,568 مدير وحدة التدقيق الداخلي  السيد سيف شبلي الفرح 

 السيدة هناء الشهابي 
***مدير وحدة متابعة مشروع  

 شركة الصندوق االردني للريادة 
43,992 200 - - - 44,192 

 597,592 3,450 - 24,391 102,435 467,316 المجموع 

 2023المكافآت السنوية تم صرفها في بداية عام  *

 **يخصص للمدير العام سيارة مع سائق وهاتف نقال تعود ملكيتهما للشركة. 

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

 

 التبرعات والمنح   -19

 . 2022الشركة خالل عام  تهاال يوجد تبرعات او منح دفع

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

عقدتها الشركة مع الشركات التابعة او الشقيقة او الحليفة او رئيس مجلس االدارة او اعضاء ال يوجد اية عقود او مشاريع او ارتباطات 

 . المجلس او المدير العام او اي موظف في الشركة او اقاربهم
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 مساهمة الشركة في حماية البيئة وخدمة المجتمع المحلي   -21
 

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

ــئة فإن االهمية االجتماعية لبرامج مة المجتمع المحلي: خد • ــطة والناش ــاريع الصــغيرة والمتوس ــادية للمش عالوة على االهمية االقتص

الـشركة تكمن في تحفيز اـصحاب االفكار المبدعة على ادارة وتوـسيع مـشروعاتهم وتحديد نفقاتها ومـستلزماتها والوقوف على تحدياتها  

لهم مصـــدر دخل اســـاســـي ويفتح المجال ايضـــاً الى خلق فرص عمل للشـــباب وتوفير العي  الكريم لهم والنهوض بها مما يوفر 

 ولعائالتهم .

ــروعات جميع  ان   ــات المالية على تمويل المشـ ــسـ ــركة موجهة لخدمة المجتمع المحلي والقطاعات من خالل تحفيز المؤسـ برامج الشـ

تشــغيل االيدي العاملة والحد من البطالة، فهي الحاضــنة الرئيســية لالفكار الريادية  الصــغيرة والمتوســطة والريادية، والتي تســاهم في  

واالبداعية والمحرك الرئيســي للتنمية االقتصــادية خاصــة في المجتمع المحلي، كما انها تهدف الى تشــجيع المرأة وتشــجيع توســيع  

 استخدامات الطاقة المتجددة وغيرها.

 

ــامفي المناـسبات الوطنية واالعياد من جانب اخر وفي اطار المـشاركة   ــــــ الـشركة وموظفيها باالحتفال بعيد االـستقالل الـسادس    تقــــ

ــى والسبعين للدولة االردنية وعرض العلم االردني وعلم االستقالل ع ــية لمبنـ ــة الرئيسـ ــى الواجهـ ــاني،   الشركةلـ ــي منطقة الشميسـ فـ

 .الغالية الوطنية هذه المناسبةب ا الشركةفيــه تاحتفــو
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 فاصيل االداء التشغيلي والمالي للشركة  ت
 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 برامج ضمان القروض 

  

 حسب البرامج 2021 و 2022 نوحة والمستغلة خالل عاميالسقوف المم .1

 

 السقوف 
 التغير عن العام الماضي  2021 2022

 المستغل  السقف  نسبة المستغل  المستغل  السقف  نسبة المستغل  المستغل  السقف 

 البرامج االنتاجية 
 )المشروعات الصغيرة( 

43,503,134 37,859,984 %87 43,955,134 35,808,684 %81 %1.03- %5.728 

 -11.886% -10.34% 66% 13,850,762 20,999,395 65% 12,204,473 18,828,507 البرامج االسكانية 

 37.650% 41.67% 77% 9,650,542 12,600,000 74% 13,284,018 17,850,000 برنامج المشاريع الناشئة 

 -41.419% 0.00% 72% 430,695 600,000 42% 252,304 600,000 برنامج الطاقة المتجددة 

 100% 100% 0 0 0 15% 304,119 2,000,000 مركبات االعمال برنامج 

 % 6.97 % 5.92 % 76.44 59,740,683 78,154,529 % 77.2 63,904,896 82,781,641 المجموع 

 

 حسب البرامج 2021و  2022ونة المنفذة خالل عامي القروض المضم .2

 

 البرنامج
 نسبة التغير  التغير )دينار(  2021 2022

 القيمة المضمونة  عدد  القيمة المضمونة  عدد  القيمة المضمونة  عدد  المضمونة القيمة  عدد 

 المشروعات الصغيرة   برنامج

 % 51.44 % 33.09 6,629,044 138 12,886,849 417 19,515,893 555 مشاريع صغيرة  

 % 100 % 100 525,131 21 0 0 525,131 21 قرض اعمال 

 % 55.52 % 38.13 7,154,175 159 12,886,849 417 20,041,024 576 المجموع 

  التمويل الصناعي والخدمات برنامج 

 % 182.5 % 81.2 10,847,205 56 5,945,240 69 16,792,445 125   كفالة التمويل الصناعي والخدمات

 % 61.3 % 82.8 4,926,200 24 8,031,331 29 12,957,531 53 التمويل الصناعي 

 % 32.1 % 23.0 3,336,183 65 10,378,778 283 13,714,961 348 ( تجاري،  كفالة) المشاريع الناشئة

 % 100- % 100- 136,199- 3- 136,199 3 0 0 الطاقة المتجددة 

 % 100 % 100 288,960 11 0 0 288,960 11 مركبات االعمال  

 % 78.6 % 39.8 19,262,349 153 24,491,548 384 43,753,897 537 المجموع 

 يكروي اكورونا م برنامج 

 % 100 % 100 2,540,223 373 0 0 2,540,223 373 يكروياكورونا م

 % 100 % 100 2,540,223 373 0 0 2,540,223 373 المجموع 

 البرنامج الوطني للتمويل وضمان القروض لمواجهة ازمة كورونا  

 % 52.88 %29- 39,704,595 323.00- 75,078,141 1097 114,782,736 774 تجاري –برنامج كورونا 

 %45.72- %71- 3,577,655- 63.00- 7,824,850 89 4,247,195 26 اسالمي -برنامج كورونا 

 % 43.6 % 32.5- 36,126,940 386- 82,902,991 1,186 119,029,931 800 المجموع 

 

 %54 %15 65,083,687 299 120,281,388 1,987 185,365,075 2,286 اجمالي القروض االنتاجية 

  برنامج القروض االسكانية 

 % 31.7- % 46.2- 168,300- 6- 530,475 13 362,175 7 القروض االسكانية    اجمالي 

 %54 % 14.65 64,915,387 293 120,811,863 2,000 185,727,250 2,293 جميع البرامجاجمالي 
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 حسب البرامج   2021و  2022توزيع المحفظة المضمونة القائمة خالل عامي  .3

 

 البرنامج  

 نسبة التغير  التغير )دينار(  2021 2022

 عدد  القيمة المضمونة  عدد  القيمة المضمونة  عدد  القيمة المضمونة  عدد 
القيمة  

 المضمونة 

 المشروعات الصغيرة  برنامج

 % 9.79 % 0.19 1,857,972 2 18,971,568 1069 20,829,540 1,071 مشاريع صغيرة  

 % 0.31- % 16.51- ( 48,541) ( 106) 15,508,604 642 15,460,063 536 كفالة

 % 16.59- % 16.28- ( 162,155) ( 7) 977,377 43 815,222 36 المشروعات الريادية  

 % 124.78 % 8.51 419,199 4 335,947 47 755,146 51 قرض اعمال  

 % 99.90- % 88.89- ( 13,407) ( 8) 13,420 9 13 1 قروض متناهية الصغر 

 % 100.00- % 66.67- ( 1,768) ( 2) 1,768 3 - 1 الصيدليات  

 % 5.73 % 6.45- 2,051,301 117- 35,808,684 1,813 37,859,984 1,696 المجموع 

  التمويل الصناعي والخدماتبرنامج  

 58.35% 30.24% 10,342,921 62 17,725,329 205 28,068,250 267 صناعي وخدمات    –كفالة 

 45.21% 25.83% 7,884,369 31 17,438,217 120 25,322,586 151 التمويل الصناعي  

 32.22% 37.78% 5,960,634 218 18,499,858 577 24,460,492 795 المشاريع الناشئة  

 -42.30% -33.33% (341,316) -3 806,943 9 465,627 6 التأجير التمويلي  

 -41.42% -22.22% (178,391) -2 430,695 9 252,304 7 الطاقة المتجددة 

 100% %100 304,119 11 - 0 304,119 11 مركبات االعمال  

 43.66% 34.46% 23,972,336 317 54,901,042 920 78,873,378 1,237 المجموع 

 البرنامج الوطني للتمويل وضمان القروض لمواجهة ازمة كورونا  

 % 5.9- % 7.7- ( 15,433,526) ( 356) 261,798,049 4,630 246,364,523 4,274 تجاري  –برنامج كورونا 

 % 57.8- % 33.0- ( 35,598,704) ( 469) 61,608,987 1,420 26,010,283 951 اسالمي  - برنامج كورونا 

 % 15.8- % 13.6- 51,032,231- 825- 323,407,036 6,050 272,374,806 5,225 المجموع 

 كورونا مايكروي 

 % 100 % 100 2,169,573 373 0 0 2,169,573 373 كورونا مايكروي  

 % 100 % 100 2,169,573 373 0 0 2,169,573 373 المجموع 

 % 5.52- % 2.87- 22,839,021- 252- 414,116,762 8783 391,277,741 8,531 القروض االنتاجية  اجمالي

 برنامج القروض االسكانية   

 % 11.80- % 16.11- 1,628,605- 130- 13,799,180 807 12,170,575 677 القروض االسكانية 

 % 39.32- % 20.00- 17032.267- 1- 43,313 5 26,281 4 شراء االراضي 

 % 7.89- % 0.00 652.69- 0 8,269 1 7,617 1 التطوير الحضري 

 % 11.89- % 16.11- 1,646,289- 131- 13,850,762 813 12,204,473 682 اجمالي القروض االسكانية 

 

 
 جميع البرامجاجمالي 

   
9,213 403,482,214 9,596 427,967,524 -383 -24,485,310 -3.99% -5.72% 
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 حسب المحافظات    2022عام  في نهايةتوزيع المحفظة المضمونة القائمة . 4

 

 المحافظة

 القروض االسكانية  القروض االنتاجية 
  قروض التمويل الصناعي

 والناشئة
 قروض برنامج كورونا

قروض كورونا  

 مايكروي 

 االجمالي 

 عدد  مضمونة قيمة  عدد  قيمة مضمونة  عدد  قيمة مضمونة  عدد  قيمة مضمونة  عدد 
قيمة 

 مضمونة
 قيمة مضمونة  عدد 

 318,499,819 6284 494,289 88 228,882,973 3965 52,788,944 674 10,499,041 548 25,834,572 1,009 عمان 

 8,176,443 278 217,553 31 4,971,677 138 1,687,375 31 175,826 17 1,124,012 61 البلقاء 

 26,919,245 947 368,355 72 14,127,884 423 8,074,289 193 472,641 32 3,876,076 227 اربد

 5,229,694 299 337,641 52 1,246,617 51 1,712,915 64 84,183 11 1,848,338 121 الكرك 

 5,328,168 184 166,260 23 1,070,554 95 3,616,146 37 13,556 2 461,652 27 معان

 2,053,302 99 101,012 20 121,813 13 1,404,600 30 24,589 4 401,288 32 الطفيلة 

 17,207,175 532 198,296 36 10,325,867 275 4,028,476 75 355,318 26 2,299,218 120 الزرقاء

 5,363,103 118 41,754 8 3,295,881 49 1,622,437 41 103,830 5 299,201 15 المفرق 

 5,887,991 107 49,083 6 4,469,117 59 913,569 18 144,984 10 311,238 14 مادبا 

 1,527,923 86 102,738 15 275,574 34 874,274 18 43,544 6 231,793 13 جرش 

 622,764 48 48,739 11 62,297 10 331,780 18 41,620 1 138,328 8 عجلون 

 6,666,589 231 43,854 11 3,524,552 113 1,818,574 38 245,341 20 1,034,268 49 العقبة

 403,482,216 9,213 2,169,574 373 272,374,806 5,225 78,873,379 1,237 12,204,473 682 37,859,984 1,696 المجموع
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 برنامج ضمان ائتمان الصادرات 

 
 

 

  2021و  2022عقود الضمان الموقعة خالل عامي  -1

 

 قيمة )دينار(  عدد  البرنامج

2022 2021 2022 2021 

 227,798,825 311,499,080 37 44 ضمان ائتمان الصادرات 

 1,692,849 688,199 7 4 ضمان المبيعات المحلية  

 229,491,674 312,187,279 44 48 االجمالي

 

 2021و  2022خالل عامي المنفذة المضمونة  التصديرية والمبيعات المحلية  الشحنات -2

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

2022 2021 2022 2021 2022 2021 

 176,984,408 198,831,968 191,779,877 201,760,360 2,421 2,070 ضمان ائتمان الصادرات 

327,621,2 1,731,484 4,189 1,566 ضمان المبيعات المحلية    1,071,201 2,165,034 

 179,149,442 199,903,169 194,401,204 203,491,844 6,610 3,636 االجمالي

 

 2021 2022 المنطقة   –القارة   2021 2022 القطاع 

 %30 %42 الشرق االوسط والخليج    %71 %72 االسمدة 

 %26 %14 افريقيا    %16 %21 االغذية 

 %21 %11 الشرق االقصى    %6 %1 الكيماويات 

 %3 %4 امريكا وكندا    %0.4 %1 االلبسة والمنسوجات

 %16 %28 اوروبا    %5 %3 دوائية

 %4 %1 اخرى    %1.6 %2 اخرى 

 %100 %100 المجموع  %100 %100 المجموع

 

 

  2021 و 2022محفظة الشحنات التصديرية والمبيعات المحلية المضمونة القائمة خالل عامي  -3

 

 القيمة المضمونة )دينار(  عدد  البرنامج

2022 2021 2022 2021 

 55,969,839 55,512,576 702 397 ضمان ائتمان الصادرات 

 1,317,202 458,508 3550 1315 ضمان المبيعات المحلية  

 57,287,041 55,971,084 4252 1712 االجمالي
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 لتعويضات واالستردادات والجدوالتتفاصيل المطالبات وا

 

 حسب البرنامج   ➢

 

 الجدوالت  االستردادت  التعويضات  المطالبات  نوع القرض 

 3,908,942 317,107 1,018,099 1,116,956 مشاريع صغيرة  

 93,217 0 23,224 23,648 التأجير التمويلي  

 510,670 209,730 95,095 97,264 افراد وعقار  

 4,403,542 88,686 139,937 141,025 التمويل الصناعي  

 2,231,258 34,232 724,220 822,066 المشاريع الناشئة  

 476,894 0 7,980 7,825 كفالة ناشئة )التمويل االسالمي( 

 22,758,184 9,330 1,492,534 1,935,821 تجاري كورونا 

 1,184,129 0 140,430 187,333 كورونا اسالمي 

 0 0 47,161 405,559 والمبيعات المحلية ضمان ائتمان الصادرات 

 35,566,836 659,085 3,688,680 4,737,497 االجمالي 

 

 حسب المحافظات   ➢

 

 الجدوالت  االستردادت  التعويضات  المطالبات  المحافظة / المدينة  

 26,464,306 487,288 2,695,939 3,391,585 عمان  

 533,792 26,995 23,449 23,540 البلقاء  

 3,282,153 49,962 318,736 262,537 اربد  

 455,911 15,157 15,358 15,387 الكرك  

 1,854,662 3,441 167,042 196,289 معان  

 16,220 1,383 21,249 28,774 الطفيلة  

 1,313,901 66,193 171,965 149,414 الزرقاء 

 218,446 0 101,995 112,185 المفرق  

 70,349 4,513 82,471 103,101 مادبا  

 323,262 0 22,494 26,892 جرش  

 100,642 0 0 0 عجلون  

 933,193 4,152 20,821 22,234 العقبة  

 35,566,837 659,084 3,641,519 4,331,938 االجمالي *
 ضمان إئتمان الصادرات  برنامج  * ال يشمل
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  2022تحليل التأخيرات في عام 

 الفئة   التصنيف  
القيمة  
 المستحقة  

الرصيد  
 المضمون  

نسبة المستحقة  
الرصدة القروض 

 القائمة  

نسبة الرصيد  
المضمون  

 للمحفظة القائمة 
 المشاريع الصغيرة   –تأخيرات القروض االنتاجية 

 % 2.12 % 0.26 803,776 153,752 يوم  90- 61تأخير من  مرحلة االنذار المبكر 

 % 2.55 % 0.41 965,402 237,244 يوم  180- 91تأخير من  دون المستوى  

 % 2.82 % 0.98 1,068,441 573,240 يوم  359- 181تأخير من  مشكوك في تحصيلها 

 % 6.98 % 4.74 2,642,225 2,771,456 يوم 360تأخير اكثر من  هالكة 

 58,524,019 ارصدة القروض االنتاجية القائمة  
 

 37,859,984 المحفاة المضمونة القائمة للقروض االنتاجية

 تأخيرات قروض برامج التمويل الصناعي 

 % 1.59 % 0.12 864,612 96,976 يوم  90- 61تأخير من  مرحلة االنذار المبكر 

 % 2.01 % 0.45 1,092,496 348,933 يوم  180- 91تأخير من  دون المستوى  

 % 1.63 % 0.59 886,693 458,497 يوم  359- 181تأخير من  مشكوك في تحصيلها 

 % 0.79 % 1.42 430,179 1,115,162 يوم 360تأخير اكثر من  هالكة 

 78,340,532 ارصدة قروض التمويل الصناعي القائمة 
 

 54,412,886 المحفاة المضمونة القائمة للتمويل الصناعي

 تأخيرات قروض برامج التمويل الناشئة
 % 1.45 % 0.11 355,866 32,499 يوم  90- 61تأخير من  مرحلة االنذار المبكر 

 % 5.38 % 1.09 1,316,299 311,730 يوم  180- 91تأخير من  دون المستوى  

 % 2.80 % 1.79 685,129 509,685 يوم  359- 181تأخير من  مشكوك في تحصيلها 

 % 2 % 1.68 489,102 477,955 يوم 360تأخير اكثر من  هالكة 

 28,500,149 ارصدة قروض التمويل الصناعي القائمة 
 

 24,460,492 لقروض التمويل الناشئةالمحفاة المضمونة القائمة 

 السكانية  تأخيرات القروض ا 

 % 3.37 % 0.14 411,388 24,758 يوم  90- 61تأخير من  مرحلة االنذار المبكر 

 % 4.64 % 0.23 566,400 40,073 يوم  180- 91تأخير من  دون المستوى 

 % 2.10 % 2.59 256,194 448,257 يوم  359- 181تأخير من  مشكوك في تحصيلها

 % 0.61 % 0.27 74,565 47,079 يوم 360تأخير اكثر من  هالكة

 17,287,492 ة القائمة االسكاني  ارصدة القروض
 

 12,204,473 ةالسكاني ا المحفاة المضمونة القائمة للقروض 

 تأخيرات قروض البرنامج الوطني لمواجهة ازمة كورونا 

 % 1.93 % 0.27 5,248,709 871,255 يوم  90- 61تأخير من  مرحلة االنذار المبكر 

 % 1.25 % 0.28 3,401,250 901,725 يوم  180- 91تأخير من  دون المستوى  

 % 1.33 % 0.86 3,624,533 2,715,576 يوم  359- 181تأخير من  مشكوك في تحصيلها 

 % 0.50 % 0.36 1,349,178 1,155,477 يوم 360تأخير اكثر من  هالكة 

 317,318,416 ارصدة قروض الكورونا القائمة  
 

 272,374,806 المحفاة المضمونة القائمة لقروض الكورونا

 تأخيرات قروض برنامج قروض كورنا مايكروي 

 % 0.00 % 0.00 0 0 يوم  90- 61تأخير من  مرحلة االنذار المبكر 

 % 0.12 % 0.01 2,497 133 يوم  180- 91تأخير من  دون المستوى  

 % 0.08 % 0.00 1,735 101 يوم  359- 181تأخير من  مشكوك في تحصيلها 

 % 0.00 % 0.00 0 0 يوم 360تأخير اكثر من  هالكة 

 2,495,109 ارصدة قروض كورونا مايكروي القائمة  
 

 2,169,573 المحفظة المضمونة القائمة لقروض كورونا ما يكروي 

 تأخيرات جميع القروض المضمونة

 % 1.90 % 0.23 7,684,351 1,179,240 يوم  90- 61تأخير من  االنذار المبكر مرحلة 

 % 1.82 % 0.37 7,344,344 1,839,838 يوم  180- 91تأخير من  دون المستوى  

 % 1.62 % 0.94 6,522,725 4,705,356 يوم  359- 181تأخير من  مشكوك في تحصيلها 

 % 1.24 % 1.11 4,985,249 5,567,129 يوم 360تأخير اكثر من  هالكة 

 502,465,717 ارصدة جميع القروض القائمة  
 

 403,482,215 المحفاة المضمونة القائمة لجميع القروض  
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 2022تفاصيل االداء المالي للشركة لعام 

 

  2021بالمقارنة مع عام  2022االيرادات التشغيلية لعام   ➢

 االيرادات التشغيلية 
 بالدينار 

 التغير  2021 2022

 ( 47,905)  848,730 800,826 مشاريع صغيرة   –عموالت برنامج ضمان القروض االنتاجية 

   53,349 375,913 429,262 عموالت برنامج ضمان قروض التمويل الصناعي والـتأجير التمويلي 

 32,631 177,866 210,497 عموالت برنامج ضمان قروض المشاريع الناشئة  

 ( 26,313)  165,989 139,676 عموالت برنامج ضمان القروض االسكانية  

 ( 8,322)  1,128,358 1,120,036 عموالت برنامج ضمان القروض ازمة كورونا 

 ( 5,608)  397,778 392,169 عموالت برنامج ضمان ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية  

   11,627 0 11,627 عموالت برنامج ضمان القروض المايكروية 

 9,459 3,094,634 3,104,093 اجمالي االيرادات التشغيلية 

 

  2021بالمقارنة مع عام  2022االيرادات االستثمارية لعام  ➢

 
 االيرادات االستثمارية 

 بالدينار 

 التغير  2021 2022

 72,778 1,370,457 1,443,235 فوائد ودائع بنكية   

 90,000 0 90,000 توزيعات ارباح استثمارات مقبوضة 

 28,782 199,829 228,611 فوائد استثمارات في موجودات مالية بالكلفة المطفاة  

 191,560 1,570,286 1,761,846 اجمالي االيرادات االستثمارية  

 

  2021مقارنة مع عام  2022اجمالي االيرادات المتحققة في عام   ➢

 االيرادات 
 بالدينار 

 التغير  2021 2022

 9,459 3,094,634 3,104,093 االيرادات التشغيلية  

 191,560 1,570,286 1,761,846 االيرادات االستثمارية  

 165,546 551,586 717,132 االيرادات االخرى   

 366,565 5,216,506 5,583,071 اجمالي االيرادات المتحققة  
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  2021مقارنة  2022المصاريف االدارية والعمومية خالل عام  ➢

 

 المصروفات 
 بالدينار 

 التغير  2021 2022

 97,600 1,174,848 1,272,448 رواتب واجور  

 9,063 91,255 100,318 مساهمة الشركة في صندوق االدخار  

 9,300 113,599 122,899 مساهمة الشركة في الضمان االجتماعي

 3,920 8,705 12,625 مهمات رسمية خارج البالد 

 32,964 9,060 42,024 دورات تدريبية  

 2,013 25,727 27,740 كهرباء ومياه  

 638 5,878 6,516 بريد، هاتف، ليزدالين  

 ( 3,517) 72,870 69,353 استهالكات 

 12,843 16,205 29,048 مصاريف تسويقية  

 26,876 26,674 53,550 اتعاب مهنية 

 693 41,980 42,673 مصاريف صيانة واصالح 

 4,196 5,986 10,182 مصاريف السيارات  

 16,800 74,587 91,387 رسوم واشتراكات 

 498 13,842 14,340 قرطاسية ومطبوعات  

 4,073 4,080 8,153 نفقات ضيافة 

 650 71,400 72,050 تنقالت اعضاء مجلس االدارة  

 2,838 8,034 10,872 وحماية امن 

 25,300 0 25,300 مصاريف خدمات ارشفة الملفات 

 8,040 14,182 22,222 اخرى  

 254,788 1,778,912 2,033,700 مجموع المصاريف االدارية والعمومية  
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    2022 خالل العامواالتفاقيات الموقعة نشاطات الشركة 
 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
 

 

 أهمية برامج ضمان القروض للقطاع التعليمي بالتعاون مع غرفة تجارة األردن حولورشة عمل 

تعريفية   األردن ورشة  بالتعاون مع ترفة تجارة  القروض  االردنية لضمان  الشركة  عقدت 

لقطاع المؤسسات التعليمية ورعاية األطفال )دور الحضانات(، حول برامج الشركة وأهميتها  

والمت الصغيرة  الشركات  وآلية  لنمو  والخدمية،  التجارية  للقطاعات  المقدمة  والمزايا  وسطة، 

المتاحةاال الضمان  برامج  من  القروض ،  ستفادة  وضمان  للتمويل  الوطني  البرنامج  خاصةً 

لمواجهة أزمة كورونا، الذي أطلقته الشركة بالتعاون مع البنك المركزي في بدايات األزمة  

نح التمويل الالزم للمؤسسات التعليمية المختلفة ، لخدمة قطاع التعليم من خالل م2020عام  

بالمئة، لمساعدة هذه المؤسسات على تغطية احتياجاتها التمويلية لغايات تمويل النفقات    85ألف دينار، وبنسبة ضمان    750وبسقف يصل إلى  

العامل، وتمكينها من المحافاة على سير أعمالها ودفع رواتب موظفيها   المال  اتها وتقديم خدماتها خالل ومواصلة نشاطالتشغيلية ورأس 

 قطاع المؤسسات التعليمية ورعاية األطفال إلى االستفادة من هذا البرنامج.، ومثلت الورشة دعوة لاألزمة

 

 توقيع اتفاقية ضمان ائتمان صادرات مع المعين للتسويق والتوزيع 

شركة ، ومحمد الجعفريبمديرها العام د.  الشركة االردنية لضمان القروض ممثلة  وقعت  

على يد الصناعية ورائدة األعمال السيدة    2010المعين للتسويق والتوزيع والتي تأسست عام  

اتفاقية ضمان ائتمان صادرات يتم بموجبها تأمين المبيعات التصديرية والتي    نيفين الشوابكة

 %.  90ماليين دوالر وبنسبة تغطية  3تقدر مبيعاتها بمبلغ 

 

مرار توفير الشركة للتغطية التأمينية الالزمة للصادرات الوطنية  التفاقية استويعزز توقيع ا

من خالل برنامج ضمان ائتمان الصادرات والذي اتاح دعم البنك المركزي التوسع الكبير 

لكلف االستعالم االئتماني   المركزي  البنك  الممول من سلفة  البرنامج  فيه من خالل تحمل 

تقديم معلومات كاملة  من خالل  المصدرين االردنيين  و  البرنامج دعماً للصادرات الوطنيةة لتوسيع العمل في  وتوفير مخصصات مالية كافي

التأسيس والتي  البنك المركزي خاصة بالنسبة للشركات حديثة  عن مزايا االستفادة من برنامج ضمان ائتمان الصادرات المدعوم من قبل 

 اق الخارجية المختلفة.تسعى الى التصدير بشروط منافسة في االسو

 

من برنامج ضمان التمويالت اليمني  الفريق الفنياستضافة   

 

وفداً  استضافت القروض  لضمان  االردنية  ً  الشركة  ا رسميا ضمان  برنامج  لتمويالت  من 

الى   زيارة استطالعية هدفت ترأسه نائب المدير العام التنفيذي السيدة امنية الحداد، في اليمني

الوفدتعريف   القروض برامج  على اعضاء  االردنية لضمان  وآلية عملها وعالقتها  الشركة 

 .مع مساهميها

الضمان واتفاقيات التعاون المبرمة مع الجهات   برامج على البرنامج باالطالع كما قام فريق 

االستراتيجيات المتبعة   وكذلك االصغر،المشاركة من القطاع المصرفي ومؤسسات التمويل  

والحاكمية المؤسسية واالنامة   في صناديق الضمان، إدارة المخاطر وإعداد تقاريرالتدقيق

   .الرقمية وتيرها
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في وقد  العاملة  المالية  الجهات  من  عدد  مع  اليمني  للوفد  اجتماعات  بترتيب  القروض  لضمان  االردنية  الشركة  المصرفي   القطاع قامت 

األصغر طاعوق للتمويل  األهلي  شركة  مثل  األردن  في  األصغر  المرأة التمويل  وبنك   و وصندوق  الدولي  االسالمي  العربي  البنك 

 .للتجارة والتمويل اإلسكان

لعطوفة الدكتور   وعرفان درع شكر   الهدايا التذكارية وقدمت السيدة امنية الحداد نائب المدير العام التنفيذي تبادل الجانبان  وفي نهاية الزيارة 

 .الزيارة وتحقيق األهداف المرجوة منها إنجاح في  لجهود الشركة محمد الجعفري، مدير عام الشركة األردنية لضمان القروض، تقديراً 

 االردنية لضمان القروض تكرم عدد من اعضاء مجلس ادارتها السابق 

 

لضمان  االردنية  الشركة  ادارة  مجلس  رئيس  المركزي  البنك  محافظ  عطوفة  رعاية  تحت 

تكريم عدد من اعضاء مجلس ادارة الشركة السابقين تثميناً  تم  القروض د. عادل الشركس  

لمساهمتهم في تطوير وتنمية اعمال الشركة خالل فترة عضويتهم في المجلس خالل الفترة 

يد توفيق المكحل ممثل البنك االردني الكويتي واالستاا خطاب  ، منهم الس2022  –  2018من  

البنا ممثل ترفة تجارة عمان والدكتور عدنان الهندي وعطوفة الدكتور اسماعيل زتلول. وقد 

اقيم حفل التكريم في البنك المركزي االردني بحضور اعضاء مجلس االدارة الحالي وسعادة 

 .ارة عمانالسيد خليل الحاج توفيق رئيس ترفة تج

المركزي وعطوفة مدير عام    كما البنك  الحاج توفيق رئيس ترفة تجارة عمان بتقديم درع شكر وعرفان لعطوفة محافظ  السيد خليل  قام 

 .الشركة االردنية لضمان القروض د. محمد الجعفري تقديراً لدور البنك المركزي والشركة في دعم التجار والصناعيين اعضاء الغرفة

اع  وعرفان  وبدوره  هدايا شكر  وقدم عطوفته  مباركة  من جهود  قدموه  ما  ناير  السابقين  لالعضاء  تقديره  الشركس عن  د.  رب عطوفة 

 .لالعضاء متمنياً لهم مواصلة العطاء ودوام الصحة والعافية

 

 AECMفي المؤتمر السنوي للجمعية االوروبية لمؤسسات الضمان  المشاركة

  

حضر عطوفة الدكتور محمد الجعفري مدير عام الشركة االردنية لضمان القروض 

، والذي عقد  AECMالمؤتمر السنوي للجمعية االوروبية لمؤسسات ضمان القروض  

 في مدينة فيينا / النمسا تحت عنوان: 2022ايلول  17الى  14خالل الفترة من 

“Promoting Structural Change for a New Sustainable Europe - 

Guarantees with a Focus on Start-ups” 

حيث ناقش المؤتمر عدة مواضيع سلطت الضوء على الشركات الصغيرة والمتوسطة 

من أبرزها استدامة مؤسسات الضمان والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتحديات  

 والفرص الرئيسية للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

 بعنوان:  GNGIرك عطوفة د. الجعفري كمتحدث في احدى جلسات المؤتمر بصفته منسق الشبكة العالمية لمؤسسات الضمان وقد شا

“The Right Transformation Strategy for Guarantee Institutions". 
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 المنبثق عن صندوق دعم الصناعة   مزايا برنامج ضمان ائتمان الصادرات عرض

 

القروض  قدم لضمان  االردنية  الشركة  الصادرات    ملخصاً ت  ائتمان  ضمان  لبرنامج 

والتموين خالل  والمنبثق عن صندوق دعم الصناعة الذي تديره وزارة الصناعة والتجارة  

أن علماً ب   ترفة صناعة عمان للتعريف بصندوق تطوير ودعم الصناعة.  اللقاء المنعقد في

المشاركة في أعمال صندوق تطوير ودعم الصناعة األردني،  الشركة هي احدى الجهات  

 وتتولى إدارة برنامج ضمان ائتمان الصادرات. 

 

تقديم تم  الصندوق  كما  االستفادة من  الذي يهدف  آليات  الصادرات  إلى تشجيع   وبرنامج 

الصادرات األردنية، ودعم المنتجات الوطنية من خالل تقديم الضمان ضد مخاطر عدم دفع المشترين أللمان البضائع والناتجة عن المخاطر 

 التجارية وتير التجارية، وتوسيع صادراتهم في أسواقهم الحالية والدخول إلى أسواق جديدة.

 

للمرة األولى، وسيكون هناك تركيز على الشركات متوسطة وصغيرة    بما فيهم المصدرين  درينالمص  جميع  يستهدف  البرنامج  يشار الى ان 

 الحجم؛ لالستفادة من مزايا هذا البرنامج.

 

المشحونة، البرنامج    ويغطي البضاعة  استالم  المشتري، ورفض  وإفالس  البضائع،  أللمان  المشتري  دفع  بعدم  وتتمثل  التجارية  المخاطر 

طر تير التجارية وتتمثل بالقيود الحكومية على تحويل العمالت، وأي إجراءات أو قرارات حكومية تعيق استالم المشتري  ويغطي أيضا المخا

الوسيلة اآلمنة لزيادة حجم الصادرات ووصول أسواق جديدة، من خالل توفير معلومات  ويعد    للبضائع، والحروب واالضطرابات األهلية.

ين والمحتملين، وإعداد تقييم المالءة االئتمانية للمستوردين، والتعاون المباشر مع المصدرين لدخول أسواق ائتمانية عن المستوردين القائم

 جديدة، واالستفادة من الدعم المقدم للبرنامج لتخفيض كلف االستفادة من مزاياه المتعددة. 

 

من تكاليف ضمان ائتمان الصادرات لهذه الشركات، وتحديدًا الصغيرة والمتوسطة، باإلضافة إلى    %  75يجري تقديم دعم يصل إلى  سو

جرى وضع سقف    وقد،  %50عامال بدعم يصل إلى    250إمكانية االستفادة من هذه المزايا للشركات كبيرة الحجم والتي توظف أكثر من  

وأن المصدر األردني سيتمكن بفضل توفر الضمان من زيادة  ،  دينار سنويًاألف    35دعم للشركة الواحدة ضمن هذا البرنامج عند مستوى  

صادراته إلى الدول التي يتعامل معها وولوج أسواق جديدة عن طريق منح تسهيالت بالسداد لمواجهة المنافسة بين المصدرين في مختلف 

إلى خصم بوليصة الضمان لدى أحد البنوك التجارية المحلية،  دول العالم، دون الحاجة إلى فتح اعتماد مستندي أو الدفع مقدما، باإلضافة  

 والحصول على قيمة صادراته بشروط مناسبة بفضل توفر الضمان ودون الرجوع إليه في حالة عدم السداد من قبل المستورد.

 

 ع "اتفاقية ضمان المسار السريع" مع بنك االسكان لدعم الشركات المتوسطة والصغيرةيتوق

 

اتفاقية ضمان مخاطر قروض  "وقعت الشركة االردنية لضمان القروض وبنك االسكان 

 في مقر مبنى اإلدارة العامة للبنك في الشميساني." الشركات الصغيرة والمتوسطة

 

محمد   الدكتور  عطوفة  القروض  لضمان  االردنية  الشركة  عام  مدير  االتفاقية  ووقع 

اإلسكان لبنك  التنفيذي  والرئيس  كبار    الجعفري  من  عدد  بحضور  الصفدي،  عّمار 

 الموظفين من الجانبين. 

وتهدف االتفاقية إلى تغطية ضمان مخاطر قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة من  

إلى   أقصى يصل  متناقصة بحد  اإلسكان ومنحها قروضاً  بنك  دينار   200عمالء  ألف 

 أيام عمل.  3رفها خالل مدة أقصاها شهرا لتمويل مشترياتها، بحيث يتم منح هذه القروض وص 24ولغاية 
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نامية  ويأتي توقيع هذه االتفاقية في إطار اهتمام الشركة والبنك بتنمية أعمال الشركات المتوسطة والصغيرة وتوسيع قاعدة عمالء القطاع  المت

خاصة وان  ،  ضمن أقل وقت معياري  ي احتياجاتهموتوفير حلوالً تمويلية لهم بشروط ميسرة، إضافة إلى تقديم الخدمات المصرفية التي تلب

الناشئة والصغيرة    من تاياتهااالتفاقية   ضمان مخاطر عدم السداد للقروض والتمويالت الممنوحة من قبل بنك االسكان  لقطاع الشركات 

. حيث يستهدف  اجههاا لمواجهة التحديات التي تووالمتوسطة وستحسن مستوى خدمات التمويل المقدمة لهذا القطاع  وتعمل على تطوير أداءه

مليون دينار من   5برنامج ضمان " المسار السريع "  شريحة العمالء من الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي اليزيد حجم مبيعاتها عن  

في خلق فرص عمل جديدة والحد من أزمتي الفقر    وسيكون لها دور كبير  العمالء المدرجين ضمن القطاع التجاري والصناعي والخدمي.

التنمية االقتصادية، حيث يحرص بنك اإلسكان على دعم هذا القطاع الحيوي من خالل إطالق منتجات تمويلية   في سبيللبطالة  وا تحقيق 

 وخدمات مصرفية تلبي احتياجاته مما يساهم في انتعاشه وازدهاره. 

 

التمويل وتوسيع فرص   لدور الشركة في تيسير  العمل والمساهمة في دفع عجلة التنمية االقتصادية من خالل ويأتي توقيع االتفاقية مكمالً 

تحفيز االقراض ضمن هذا البرنامج لتمويل رأس المال العامل وتمويل مشتريات العمالء من شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة أو رفع  

 ذه الشريحة وفقـاً ألحكام هذه االتفاقية ومالحقها. كفاءتها االنتاجية، بحيث تقوم الشركة األردنية لضمان القروض بضمان القروض المقدمة له
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 دليل حاكمية وإدارة المعلومات والتكنولوجيا 

 

   -: لها المصاحبة والتكنولوجيا المعلومات وإدارة حاكمية دليل عن اإلفصاح

 

محدثة الشركة متلتز • نسخة  موقع   على لها حبةالمصا والتكنولوجيا  المعلومات  وإدارة حاكمية دليل من بنشر 

 الشركة االلكتروني 

 

ا • في  باالفصاح  الشركة  للش لتقريرتلتزم   المعلومات  وإدارة لحاكمية  خاص  دليل وجود  عن ركة السنوي 

 .تويهي تحالت معلومات وعن االلتزام بال حبة المصا والتكنولوجيا
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 صفحـة 

  

  4 -2 المستقل الحسابات تقرير مدقق  -

  

 5  المركز المالي قائمة  -

  

 6  الدخل قائمة  -

  

 7 الشامل الدخل قائمة  -

  

 8 التغيرات في حقوق الملكية  قائمة  -

  

 9 التدفقات النقدية  قائمة  -

  

   27 -01 المالية  القوائمإيضاحات حول   -

  









 

 

 الشركة األردنية لضمان القروض 
 محدودة مساهمة عامةشركة 

 2222كانون األول  13كما في  المركز المالي قائمة
 

 )بالدينار األردني(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 2120 2122 إيضاح 

    الموجودات

 266526116  2164806800  4 النقد وما في حكمه

 1060116948  0261896666  5 لدى البنوك ودائع أل ل

 9162586922  01669656982  08 - 02 ودائع بنكية محتجز 

 66065076442  56061706651  08 - 02 مو ودات مالية بالكلفة المطفأ  محتجز 

 060656441  060656788  6 مو ودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

 164826746  664716512  7 مالية بالكلفة المطفأ مو ودات 

 067206711  069466166  8 ذمم وأرصد  مدينة أخرى 

 6916581  9866828  9 مو ودات يريبية مل لة 

 269916146  161286951  01 ممتلكات ومعدات

 498,781,311  431,724,711   مجموع الموجودات 

    

    الملكيةالمطلوبات وحقوق 

    المطلوبات

 7467716166  9167446561  00 مخصصات يمان القروب 

 560616695  560616695  02 برنامج يمان التمويل الصناعي  -قرب البنك المركزم األردني

 9969996277  9969996277  01 برنامج يمان الصادرات  -قرب البنك المركزم األردني

 01161116111  -  04 في الخارج  للمتعاقدينبرنامج دعم الكفاالت البنكية  -قرب البنك المركزم األردني

 01161116111  01161116111  05 سكن ميسر -برنامج يمان القروب اإلسكانية  -قرب البنك المركزم األردني

 11161116111  11161116111  06 برنامج يمان القروب لموا هة أقمة كورونا -قرب البنك المركزم األردني

 062486511  062486511  07 أمانات وقار  التخطيط

 6964786118  6865206058  08 قروب المشروعات الصغير  الناشئة

 960566065  868566212  09 ذمم وأرصد  دائنة أخرى 

 4016010  4666505  9 مخصا يريبة الدخل المستحقة 

 76162216402  67469966917   مجموع المطلوبات
    

   20 حقوق الملكية 

 2961816101  2961816101   رأس المال المكتتل به والمدفوم

 261866161  262156412   حتيا ي إ بارم ا

 262146824  262146824   ختيارم احتيا ي ا

 4776915  4786261   التغير المتراكم في القيمة العادلة للمو ودات المالية

 465016622  565006817   أرباح مرحلة 

 1861596750  1965016616   الملكيةمجموع حقوق 

 498,781,311  431,724,711   الملكيةمجموع المطلوبات وحقوق 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 المالية وتقرأ معها" القوائم( تشكل  زءاً من هذه 10( إلى رقم )0"إن اإليضاحات المرفقة من رقم )



 

 

 

 

 الشركة األردنية لضمان القروض

 محدودة مساهمة عامةشركة 

 2222كانون األول  13للسنة المنتهية في  الدخل قائمة
 

 )بالدينار األردني(

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 2120 2122 إيضاح 

    اإليرادات 

 061716457  064416215   فوائد ودائع بنكية 

 0996829  2286600   مو ودات مالية بالكلفة المطفأ  في فوائد استثمارات

 061046709  9416512   عموالت يمان القروب 

 1976778  1926069    عموالت يمان الصادرات والمشترين المحليين

 5516779  6196759   عموالت يمان التمويل الصناعي والتأ ير التمويلي 

 060286158  060106661   عموالت يمان قروب البرنامج الو ني لموا هة أقمة كورونا

 -  916111   توقيعات أرباح استثمارات مقبوية 

 5476477  6116591  00 عموالت إدار  برامج مخصصات قروب البنك المركزم األردني 

 -  716466   رد مخصا قضايا إنتفت الحا ة إليه

 (26571) 006644   خسائرإئتمانية متوقعة للودائع والمو ودات المالية بالكلفة المطفأ  (مخصارد )

 66679  46412   إيرادات أخرى 

 7,231,721  7,781,243   مجموع اإليرادات 
    

    ينزل:

 067786902  261116711  22 مصاريف إدارية 

 069116056  069856194  00 مخصصات يمان القروبصافي 

 486888  716557   مخصا تعويض نهاية الخدمة 

 556111  556111   مخصا مكافأ  أعضاء مجلل اإلدار  

 1,487,971  1,311,173   مجموع المصاريف

 3,112,772  3,118,122   ربح السنة قبل ضريبة الدخل 

 (1116407) (2876891) 9 والمساهمة الو نية للسنةخل الديريبة مصروف 

 3,312,311  3,372,724   ربح السنة

    

    

 2,219  2,212  21 حصة السهم األساسية والمخفضة من ربح السنة

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالية وتقرأ معها" القوائم( تشكل  زءاً من هذه 10( إلى رقم )0"إن اإليضاحات المرفقة من رقم )



 

 

 الشركة األردنية لضمان القروض

 محدودة مساهمة عامةشركة 

 2222كانون األول  13للسنة المنتهية في  الشامل الدخل قائمة
 

 )بالدينار األردني(
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 
  2122 2120 
    

 060116011  060516527   ربح السنة 
    

    بنود الدخل الشامل األخرى 

 66470  128   الدخل الشامل  قائمةالتغير في القيمة العادلة للمو ودات المالية من خالل 

 3,311,121  3,372,877   الدخل الشامل للسنة الربح وإجمالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالية وتقرأ معها" القوائم( تشكل  زءاً من هذه 10( إلى رقم )0"إن اإليضاحات المرفقة من رقم )



 

 

 

 الشركة األردنية لضمان القروض
 مساهمة عامة محدودةشركة 

 2222كانون األول  13للسنة المنتهية في  الملكيةالتغيرات في حقوق  قائمة
 

 األردني()بالدينار 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

السالل )المدين( لحسا  التغير في القيمة العادلة ألدوات  ما يعادل الرصيد ،تستثنى من األرباح القابلة للتوقيع على المساهمين عند توقيع األرباح ،وراق الماليةلتعليمات الصادر  عن هيئة األلوفقاً * 

 .الشامل خالل بنود الدخلحقوق الملكية المقيمة بالقيمة العادلة من 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 المالية وتقرأ معها" القوائمتشكل  زءاً من هذه  (10( إلى رقم )0"إن اإليضاحات المرفقة من رقم )

  * أرباح   المتراكم التغير احتياطيات رأس المال  

 المجموع  مرحلة القيمة العادلةفي  اختياري إجباري المدفوع 
       

 18,179,473  1,732,122  144,917  2,221,821  2,281,212  29,282,132   3/3/2222الرصيد كما في 

 3,372,877  060516527  128  -  -  -  إ مالي الدخل الشامل للسنة

 -  (0496142) -  -  0496142  -  اإلحتيا ي اإل بارم

 19,732,121  7,733,824  148,211  2,221,821  2,217,122  29,282,132  13/32/2222الرصيد كما في 

       

 14,221,314  1,729,211  143,111  2,221,821  3,914,727  29,282,132  3/3/2223الرصيد كما في 

 3,311,121  060116011  66470  ـ  ـ  ـ  إ مالي الدخل الشامل للسنة

 -  (0486555) ـ  ـ  0486555  ـ  اإلحتيا ي اإل بارم

 18,179,473  1,732,122  144,917  2,221,821  2,281,212  29,282,132   13/32/2223الرصيد كما في 



 

 

 

 

 

 

 

 الشركة األردنية لضمان القروض
 محدودة مساهمة عامةشركة 

 2222كانون األول  13للسنة المنتهية في التدفقات النقدية  قائمة
 

 )بالدينار األردني(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 2122 2120 

    األنشطة التشغيلية

 064116551  064186421  ربح السنة قبل الضريبة

 726871  696151  استهالكات  

 (66679) ( 16140) ا فاء ايراد منح مل لة

 486888  716557  مخصا تعويض نهاية الخدمة

 069116056  069856194  مخصصات يمان القروب 

 556111  556111  اإلدار مخصا مكافأ  أعضاء مجلل 

 26571  (006644) مخصا خسائر إئتمانية متوقعة للودائع والمو ودات المالية بالكلفة المطفأ  )رد( 

 -   (716466) رد مخصا قضايا إنتفت الحا ة إليه

 -  (916111) ستثمارات مقبويةإتوقيعات أرباح 
   

    رأس المال العامل في  التغير

 061826487  ( 1506681) دائنة أخرىذمم وأرصد  

 (7146148) (2246666) ذمم وأرصد  مدينة أخرى

 (061116615) (6116507) صافي مخصصات يمان القروب المدفوعة 

 (0076181) (5276745) يريبة الدخل المدفوعة

 161166816  067156662  األنشطة التشغيليةصافي التدفقات النقدية من 

   

   اإلستثماريةاألنشطة 

 (066206202) 0867446146  ودائع أل ل لدى البنوك

 -  (161116101) مو ودات مالية بالكلفة المطفأ  

 (116684) (0146957) ممتلكات ومعدات 

 -  916111  توقيعات أرباح إستثمارات مقبوية

 (066546896) 0567296179   )المستخدمة في( األنشطة اإلستثماريةمن  صافي التدفقات النقدية

   

   األنشطة التمويلية

 -  (01161116111) في الخارج للمتعاقدينبرنامج دعم الكفاالت البنكية  -قرب البنك المركزم األردني

 0060226581  01061606149  ومو ودات مالية بالكلفة المطفأ  محتجز  ودائع بنكية 

 (0260966151) (9576051) قروب المشروعات الصغير  الناشئة 

 (061716771) 4116899   األنشطة التمويلية (المستخدمة فيمن ) صافي التدفقات النقدية

   

 1186041  0768186941  وما في حكمه التغير في النقد

 261456682  266516822  )قبل مخصا الخسائر اإلئتمانية المتوقعة( السنةفي بداية  وما في حكمه النقد

 2,171,822  22,192,412  )قبل مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة( السنةفي نهاية  وما في حكمه النقد

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  المالية وتقرأ معها" القوائم( تشكل  زءاً من هذه 10( إلى رقم )0"إن اإليضاحات المرفقة من رقم )



 

 

 

 

 

 

 الشركة األردنية لضمان القروض

 محدودةمساهمة عامة 

 المالية  القوائمإيضاحات حول 

 2222 كانون االول 13
 

 

 

 )بالدينار األردني(
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 عــام  .  3
 

مشدروم يدمان وهدي نتيجدة لتحويدل  0994 آذار 26يخ سجلت الشركة األردنية لضمان القدروب المسداهمة العامدة المحددود  بتدار

قرار مجلل الوقراء الذم تم بمو به نقل كافة حسابات ومو ودات المشدروم إلدى البندك المركدزم األردندي لكدي  بمو لالقروب 

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

 

آ الهدا وأنواعهدا  فية القروب الممنوحة من البنوك والملسسات الماليدة بمختلدغايات الشركة تقديم الضمانات الالقمة لتغط أهم من

مشاريع االقتصادية أو توسيعها ورفع كفاءتها اإلنتا ية والتسويقية بهدف خلق فدرص عمدل أو تدوفير التغطية كلية أو  زئية لتأسيل 

الصدادرات األردنيدة مدان تئاالقمدة لتغطيدة المخدا ر فدي مجدال إمكانات كسل أو ادخار العمالت اال نبية. وكذلك تقديم الضمانات ال

 وفي أم قطام آخر من القطاعات االقتصادية بشكل عا  وفي أم قطام أو مجال يحقق مصلحة الشركة بشكل خاص.
 

 

 . األردن -لألوراق المالية  إن أسهم الشركة مدر ة في بورصة عمان

 

الماليدة  القدوائموتتطلل هدذه ، 2121شبا   9المالية المرفقة من قبل مجلل إدار  الشركة في  لسته المنعقد  بتاريخ  القوائمتم إقرار 

 .  للمساهمينموافقة الهيئة العامة 
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 المالية  القوائمأسس إعداد         
 

 

المالية للشركة وفقاً للمعايير الصادر  عن مجلل معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصدادر  عدن لجندة تفسديرات  القوائمتم اعداد 

 التقارير المالية الدولية المنبثقة عن مجلل معايير المحاسبة الدولية.
 

 

 
 

 كلفة التاريخية باستثناء المو ودات المالية التي تظهر بالقيمة العادلة. المالية وفقاً لمبدأ ال القوائمتم إعداد 
 

 
 

  .المالية والذم يمثل العملة الرئيسية للشركة القوائمان الدينار األردني هو عملة اظهار 
 

 

 .إن السياسات المحاسبية المتبعة للسنة الحالية متماشلة مع السياسات التي تم اتباعها في السنة السابقة
 

 

  
 

 تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة 

                  بعددد تددداريخ المعددايير ، وسددديتم تطبيددق هددذهالدوليددة للتقددارير الماليددة المعددايير أصدددر مجلددل معددايير المحاسددبة الدوليددة عددددداً مددن

 القدوائمفدي المسدتقبل لدن يكدون لده أم تدأشير  دوهرم علدى  المعدايير ، وتتوقدع إدار  الشدركة أن تطبيدق هدذه2122كانون األول  10

 المالية للشركة. 
 

 :  الجديد  وتواريخ تطبيقها وفيما يلي ملخا ألهم المعايير
 

 

 تاريخ التطبيق موضوع المعيار رقم المعيار
   

 2121سنوات المالية التي تبدأ في كانون الثاني ال عقود التأمين (07المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
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 استخدام التقديرات

 القدوائمالمالية وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلل مدن ادار  الشدركة القيدا  بدبعض التقدديرات واإل تهدادات التدي تدلشر علدى  القوائمإن اعداد 

عليدة المالية واإليضاحات المرفقة بها. ان تلك التقديرات تستند على فرييات تخضع لدر ات متفاوتة من الدقة والتيقن، وعليه فدذن النتدائج الف

 في المستقبل قد تختلف عن تقديرات االدار  نتيجة التغير في أويام وظروف الفرييات التي استندت عليها تلك التقديرات. 
 

 المالية: القوائمالتقديرات التي تم استخدامها في اعداد  وفيما يلي أهم
 

احتسدا  االسدتهالكات السدنوية اعتمدادا علدى  باعاد  تقدير االعمار االنتا يدة لالصدول الملموسدة بشدكل دورم لغايدات إدار  الشركةتقو   -

 الدخل. قائمةاخذ خسار  التدني )ان و دت( في  الحالة العامة لتلك االصول وتقديرات االعمار االنتا ية المتوقعة في المستقبل، ويتم
 

 

 ( وبمددا يتناسددل مددع سياسددات9لمعيددار التقددارير الماليددة الدددولي رقددم )مخصصددات يددمان القددروب وفقدداً تقددو  إدار  الشددركة بتقدددير قيمددة  -

 بأرصد  القروب الممنوحة و بيعتها. الخاصةالشركة وتقديرات إدار  المخا ر 
 

ي لمعيدار التقدارير الماليدة  - ( حيد  تتطلدل هدذه العمليده 9) الددولي رقدمتقو  إدار  الشركة بتقدير قيمة خسدائر تددني المو دودات الماليدة وفقدا

إستخدا  العديد من الفرييات والتقديرات عندد إحتسدا  التددفقات النقديدة المسدتقبلية وقديم الضدمانات ونسدل التعثدر وأرصدد  المو دودات 

 د التعثر وتحديد فيما اذا كان هناك قياد  في در ة المخا ر االئتمانية للمو ودات المالية.المالية عن

 

 

 النقد وما في حكمه 

 يمثل النقد وما في حكمه النقد في الصندوق ولدى البنوك واالستثمارات القابلة للتسييل إلى مباله محددد  وباسدتحقاقات قصدير  األ دل بحيد 

 ال تتضمن مخا ر التغير في القيمة. 

 

 الدخل الشامل  قائمةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 جية المحتفظ بها على المدى الطويل وليل بهدف المتا ر .يتضمن هذا البند االستثمارات االستراتي
 

لتغيدر فدي يتم إشبات هذه المو ودات عند الشراء بالقيمة العادلة مضافاً إليها مصاريف االقتناء ويعاد تقييمهدا الحقداً بالقيمدة العادلدة، ويظهدر ا

الدخل الشامل يمن حقوق الملكية بما في ذلك التغير فدي القيمدة العادلدة النداتج عدن فروقدات تحويدل المو دودات  قائمةالقيمة العادلة لها في 

غير النقدية بالعمالت األ نبية، وفي حال بيع هذه المو دودات او  دزء منهدا يدتم تحويدل رصديد التغيدر المتدراكم فدي القيمدة العادلدة الخداص 

 الخسائر المدور  بشكل مباشر.بالمو ودات المباعة الى األرباح و
 

 الدخل. قائمةيتم اشبات األرباح الموقعة على هذه المو ودات في 

 

 موجودات مالية بالكلفة المطفأة

 يتضمن هذا البند المو ودات المالية المحتفظ بها يمن نماذج أعمال تهدف الى تحصيل التدفقات النقدية التعاقديدة والتدي تتمثدل بددفعات مدن

 والفائد  على رصيد الدين القائم.أصل الدين 
 

 علية.يتم اشبات هذه المو ودات عند الشراء بالكلفة مضافاً إليها مصاريف االقتناء، وتطفأ عالو  أو خصم الشراء باستخدا   ريقة الفائد  الف
 

 يددتم قيددد التدددني فددي قيمددة هددذه المو ددودات والددذم يمثددل الفددرق بددين القيمددة المثبتددة فددي السددجالت والقيمددة الحاليددة للتدددفقات النقديددة المتوقعددة

 الدخل. قائمةالمخصومة بسعر الفائد  الفعلي في 

 

 تاريخ اإلعتراف بالموجودات المالية

 المتا ر  )تاريخ التزا  الشركة ببيع أو شراء المو ودات المالية(. يتم االعتراف بشراء وبيع المو ودات المالية في تاريخ

 

 

 القيمة العادلة

علدى و عدد  و دود تدداول نشدط أفي حدال عدد  تدوفر أسدعار معلندة  .سواق نشطة القيمة العادلة للمو ودات الماليةأفي  تمثل أسعار اإلغالق

أو مدن خدالل احتسدا  القيمدة ألدا  ماليدة مشدابهة  عادلدةمقارنتهدا بالقيمدة ال خدالل مدنيتم تقدير قيمتهدا العادلدة  فذنه بعض المو ودات المالية

يدتم إظهارهدا فذنده بشدكل يعتمدد عليده  للمو دودات الماليدة العادلدة ةقيمدالفي حال تعدذر قيداس  المتعلقة بها. تدفقات النقدية المستقبليةلل الحالية

 بالكلفة بعد تنزيل أم تدني في قيمتها.

 

 

 

 

 

 



 المساهمة العامة المحدودة الشركة األردنية لضمان القروض

 )تتمه(إيضاحات حول القوائم المالية 

 2222كانون األول  13

 

 

 المالية في قيمة الموجودات التدني

في قيمة المو ودات المالية وفقا لنموذج الخسائر اإلئتمانية المتوقعة والذم يتضمن شالث مراحل لإلعتراف  التدنيتقو  الشركة باحتسا  

وتنتقل المو ودات  ،باإلنخفاب في قيمة اإلئتمان والتي تعتمد على التغيرات في  ود  إئتمان المو ودات المالية منذ اإلعتراف األولي بها

 في الجود  اإلئتمانية وذلك كما يلي: بين هذه المراحل وفقاً للتغيرات
 

المرحلة األولى: تتضمن هذه المرحلة المو ودات المالية عند بداية اإلعتراف بها والتي لم تتعرب لزياد  كبير  في مخا ر اإلئتمان منذ 

اإلئتمانية المتوقعة لهذه المو ودات لفتر  بداية اإلعتراف األولي بها أو أنها ذات مخا ر إئتمانية منخفضة،  حي  يتم االعتراف بالخسائر 

( شهر، وفي هذه المرحلة يتم االستمرار بذحتسا  الفائد /العائد 02( شهر والتي تنتج من احداث عد  اإلنتظا  المحتملة في غضون )02)

 .التدني على إ مالي القيمة الدفترية ألدا  الدين دون خصم قيمة مخصا

 

المرحلة المو ودات المالية التي تعريت لزياد  كبير  في مخا ر اإلئتمان بعد بداية االعتراف االولي وال المرحلة الثانية: تتضمن هذه 

يو د دليل مويوعي على إنخفاب قيمتها، حي  يتم اإلعتراف بالخسائر اإلئتمانية المتوقعة لهذه المو ودات لكامل عمر أدا  الدين والتي 

ة على مدار العمر لألدا  المالية، وفي هذه المرحلة يتم االستمرار بذحتسا  الفائد /العائد على إ مالي تنتج من احداث عد  اإلنتظا  المحتمل

 .التدني القيمة الدفترية لألدا  المالية دون خصم قيمة مخصا

 

اية االعتراف االولي و يو د المرحلة الثالثة: تتضمن هذه المرحلة المو ودات المالية التي تعريت لزياد  كبير  في مخا ر اإلئتمان بعد بد

دليل مويوعي على إنخفاب قيمتها، يتم االعتراف بالخسائر اإلئتمانية المتوقعة لهذه المو ودات لكامل عمر األصل والتي تنتج من 

لقيمة الدفترية لألدا  احداث عد  اإلنتظا  المحتملة على مدار العمر لألدا  المالية، وفي هذه المرحلة يتم إحتسا  الفائد /العائد على صافي ا

 .التدني المالية بعد خصم قيمة مخصا

  

 الممتلكات والمعدات 

تكون  اهز  لإلسدتخدا  بطريقدة القسدط الثابدت علدى   عندما  هاويتم استهالك ،بالكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم الممتلكات والمعدات تظهر

 السنوية التالية:باستخدا  النسل مدى العمر اإلنتا ي المتوقع لها 
 

 %2  مبنى

 %21 – 01 أشاث ومعدات 

 %05 وسائط نقل 

 %21 أ هز  وبرامج الحاسل اآللي
 

عدن صدافي قيمتهدا الدفتريدة فذنده يدتم تخفديض قيمتهدا إلدى القيمدة الممكدن  ألم مدن الممتلكدات والمعدداتعندما يقدل المبلده الممكدن اسدترداده 

 الدخل. قائمةاستردادها وتسجل قيمة التدني في 
 

 وفي حال إختالف العمر اإلنتا ي المتوقع عما تم تقديره سابقا،في نهاية كل عا ،  للممتلكات والمعدات  المتوقع يتم مرا عة العمر االنتا ي

 .إعاد  التقديرإستهالك القيمة الدفترية المتبقية على العمر اإلنتا ي المتبقي بعد إعاد  التقدير اعتبارا من السنة التي تم فيها يتم 

 

 مشاريع تحت التنفيذ

يدتم تظهر المشاريع تحت التنفيذ بالكلفة والتي تتضمن كلفة اإلنشاءات والمصاريف المباشر . ال يتم استهالك المشاريع تحت التنفيذ إال حدين 

 االنتهاء منها وتصبح  اهز  لالستخدا .

 

 الهبات والمنح

الددخل فدي نفدل الفتدرات التدي يدتم بهدا  قائمدةكدذيراد مل دل ويدتم االعتدراف بهدا فدي  بالقيمدة العادلدة يتم تسجيل الهبات والمدنح عندد اسدتالمها

لك االعتراف في المصروف ذات العالقة، أما المنح المتعلقة باألصول القابلة لالستهالك فيتم االعتراف بها كدذيراد خدالل الفتدرات التدي تسدته

 االستهالك المحمل في كل فتر .خاللها األصول الممنوحه وبما يتناسل مع 

 

 الذمم الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع 

 يتم إشبات الذمم الدائنة والمباله مستحقة الدفع عند استال  الخدمات من قبل الشركة سواء تمت المطالبة بها من قبل المورد أو لم تتم.

 

 المخصصات

المخصصات عندما يترتل على الشركة التزامات نتيجة ألحداث سابقة وأنه من المحتمل قيا  الشركة بدفع مبداله نقديدة لتسدديد هدذه  إشباتيتم 

 المالية وتعديل قيمتها بناًء على آخر معلومات متوفر  لدى الشركة.   القوائميتم مرا عة المخصصات بتاريخ  االلتزامات.
 

 مكافأة نهاية الخدمة

 المالية بناًء على عدد أيا  الخدمة. القوائمة الخدمة للموظفين بتاريخ والتعاقدية بنهاي تكوين مخصا لموا هة االلتزامات القانونيةيتم 
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 التقاص

المالية عندما تتوفر الحقدوق القانونيدة الملزمدة  القوائميتم إ راء تقاص بين المو ودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار المبله الصافي في 

 لذلك وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص أو يكون تحقق المو ودات وتسوية المطلوبات في نفل الوقت.

 

 

 اإليرادات

بداإليرادات المتأتيدة مدن تقدديم يتم اإلعتراف باإليرادات المتأتية من بيع السدلع عنددما تنتقدل السديطر  إلدى المشدترم. فدي حدين يدتم اإلعتدراف 

  الخدمات مع مرور الوقت وحسل نسبة اإلنجاق. وفي  ميع األحوال يشتر  إمكانية قياس اإليرادات بموشوقية كافية.
 

يتم تحقق عموالت يمان القروب التي تتقاياها الشركة من البنوك والملسسات المالية على سدقوف الضدمان القائمدة أو أرصدد  القدروب 

 ونة خالل الفتر  وذلك تبعاً لنوم برنامج الضمان.المضم
 

ن المحليين التي تتقاياها الشركة من العمالء على الجزء المضمون من قيمدة عمليدات ت يمان ائتمان الصادرات والمشترييتم تحقق عموال

 عد تنزيل حصة شركة إعاد  التأمين.المصدر في األسواق الخار ية وقيمة البضاعة المباعة في السوق األردني خالل الفتر  بالصافي ب
 

 يتم تحقق إيرادات الفوائد على أساس قمني بحي  يعكل العائد الفعلي على المو ودات.
 

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

علدى أسداس  تدفق منافع اقتصادية نتيجدة لعمليدة تبادليدة قابلدة للقيداس بصدور  موشوقدةاإليرادات األخرى عندما يصبح من المحتمل يتم تحقق 

 .اإلستحقاق

 

 

 العمالت االجنبية

. يدتم تحويدل أرصدد  اء تلدك العمليداتالتدي تدتم بدالعمالت األ نبيدة خدالل السدنة بأسدعار الصدرف السدائد  فدي تداريخ إ درالعمليدات  إشبداتيتم 

المركدزم  البندكالمعلنة مدن  المالية القوائمالسائد  في تاريخ الصرف سعار بذستخدا  أ بالعملة األ نبية والمطلوبات الماليةالمو ودات المالية 

 ل.الدخ قائمةالعمالت األ نبية في تحويل األرصد  ب االرباح والخسائر الناتجة عن  إشباتاألردني. يتم 

 

 

 ضريبة الدخل 
 

 الضرائل المستحقة والضرائل المل لة.تمثل مصاريف الضرائل مباله 
 

تحسل مصاريف الضرائل المستحقة على أساس األرباح الخايعة للضريبة، وتختلف األرباح الخايعة للضريبة عدن األربداح المعلندة فدي 

الماليدة وإنمدا فدي سدنوات المالية ألن األرباح المعلنة تشمل إيرادات غير خايعة للضريبة أو مصاريف غير قابلدة للتنزيدل فدي السدنة  القوائم

 الحقة أحياناً أو الخسائر المتراكمة المقبولة يريبياً أو بنود ليست خايعة أو مقبولة التنزيل ألغراب يريبية.
   

إن الضرائل المل لة هي الضرائل المتوقدع دفعهدا أو اسدتردادها نتيجدة الفروقدات الزمنيدة الملقتدة بدين قيمدة المو دودات أو المطلوبدات فدي 

المالية والقيمة التدي يدتم احتسدا  الدربح الضدريبي علدى أساسدها. يدتم احتسدا  الضدرائل المل لدة باسدتخدا   ريقدة االلتدزا  بدالمركز  وائمالق

المالي وتحتسل الضرائل المل لة وفقا للنسل الضريبية التي يتوقع تطبيقها عند تسدوية االلتدزا  الضدريبي أو تحقيدق المو دودات الضدريبية 

 المل لة.

الماليدة ويدتم تخفيضدها فدي حالدة توقدع عدد  إمكانيدة االسدتفاد  مدن تلدك  القدوائمتم مرا عة رصيد المو دودات الضدريبية المل لدة فدي تداريخ ي

 المو ودات الضريبية  زئياً أو كليا.
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 أرصدة السقوف الممنوحة والقروض المضمونة  .  1
 

 

 المبله المضمون السقف الممنوح 

 2122 2120 2122 2120 
     

 0168516762  0262146471  2169996195  0868286518  برنامج يمان القروب اإلسكانية

 1568186681  1768596984  4169556014  4167116014  برنامج يمان القروب اإلنتا ية

 0166946025  967926912  0166946025  967926912  يمان ائتمان الصادرات والمشترين المحليين

 1664106087  5464026887  1664106087  5464026887  والتأ ير التمويلي  التمويل الصناعي

 0864996859  2464616492  0864996859  2464616492  المشروعات الصغير  الناشئة

 12164176117  27465446181  12164176117  27465446181  البرنامج الو ني لموا هة أقمة كورونا
 

 

 نقد وما في حكمهال    .  1
 

 

 2122 2120 
   

 26111  26111  نقد في الصندوق 

 0126688  2066162  حسابات  ارية لدى البنوك 

 265096014  2162746411  تستحق خالل شالشة أشهرودائع 

 (06786) ( 016950) مخصا خسائر ائتمانية متوقعة 

  22,183,833  2,172,211 

 

ً  (%5675( و )%4625فوائد تتراوح بين )الودائع  تكتسل  .سنويا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 2122 2120 
   

 06712  06786  الرصيد في بداية السنة

 54  96065  المخصا للسنة

 3,481  32,973  الرصيد في نهاية السنة
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، بلده رصديد سدنويا (%566) و (%4675)، وتكتسدل فوائدد تتدراوح بدين شدهر (02إلدى ) (4)مدن  ل خالل فتر  تستحق الودائع أل

 ( ديندار كمدا فدي666756مقابل ) ،( دينار116692) 2122كانون األول  10كما في  مخصا الخسائر اإلئتمانية المتوقعة للودائع

 .2120كانون األول  10

 

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

 2122 2120 
   

 646241  666756  الرصيد في بداية السنة

 26506  (116164) المخصا للسنة)رد( 

 11,471  11,192  الرصيد في نهاية السنة
 

 

 

 

 

 الدخل الشامل قائمةبالقيمة العادلة من خالل  مالية موجودات    .  1
 

 2122 2120 
   

 9066251  9066598  ردناأل - أسهم شركات مدر ة في بورصة عمان لألوراق المالية

 2496091  2496091  ردناأل - أسهم شركات غير مدر ة في بورصة عمان لألوراق المالية

  3,317,488  3,317,111 
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 المطفأة بالكلفةموجودات مالية    .  4
 

 2122 2120 
   

 164916945  664916956  إسناد قرب داخل األردن سندات خزينة و

 (86099) (216454) مخصا خسائر ائتمانية متوقعة 

  1,142,722  1,182,411 
 

 تد تدواريخ إسدتحقاق السدندات لغايدةوتم  (%765)إلى  (%66199)من  األردنيتتراوح معدالت الفائد  السنوية على السندات بالدينار

 .2129عا  
 

 ذمم وأرصدة مدينة أخرى    .  8

 2122 2120 
   

 8976157  7916159  عموالت يمان مستحقة وغير مقبوية 

 5476477  6116591  عموالت إدار  برامج مخصصات قروب البنك المركزم مستحقة 

 2106592  4456012  فوائد مستحقة وغير مقبوية 

 016752  156201  ذمم مدينة

 ً  226929  266904  مصاريف مدفوعة مقدما

 76805  76805  تأمينات مسترد  

 778  76141  أخرى

  3,911,111  3,423,422 

 

   ضريبة الدخل     . 9
 يريبة الدخل المستحقة هي كما يلي: مخصا إن الحركة على        

 

 2122 2120 
   

 266425  4016010  بداية السنةرصيد 

 5116759  5846059  المستحقة عن أرباح السنةوالمساهمة الو نية يريبة الدخل 

 (0076181) (5276745) يريبة دخل مدفوعة 

  111,737  132,323 
         
 الدخل ما يلي : قائمةتمثل يريبة الدخل الظاهر  في  

 2122 2120 
   

 4766901  5566142  دخل السنةيريبة 

 216846  276807  يريبة المساهمة الو نية للسنة

 (2116142) (2966266) )وفر( مو ودات يريبية مل لة 

  284,891  122,134 
 

 %20 %20 ويريبة المساهمة الو نية  ةنينسبة الضريبة القانو
 

 :الحسابات التالية مركز الماليال قائمة المو ودات الضريبية المل لة الظاهر  في تخا  
 

 2122 2120 
   

 6116280  9076075  مخصصات يمان القروب

 676664  826480  مخصا تعويض نهاية الخدمة

 066006  016672  مخصا خسائر إئتمانية متوقعة للودائع والمو ودات المالية بالكلفة المطفأ  

 (266480) (266511) التغير المتراكم في القيمة العادلة للمو ودات المالية

  981,828  192,782 

 .2121باستثناء عا   2120حتى نهاية عا   عن نتائج أعمالها تم تسوية الويع الضريبي للشركة -

 لم تقم دائر  يريبة الدخل بمرا عة سجالت الشركة لتاريخه.و 2121 تم تقديم كشف التقدير الذاتي عن نتائج أعمال الشركة لعا  -

 .وفقا لقانون يريبة الدخل 2122عن نتائج أعمال الشركة لعا  والمساهمة الو نية احتسا  مخصا يريبة الدخل  تم -
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 معدات ممتلكات و  .32
 

  

 أراضي 

 

  مبنى

 أثاث 

 ومعدات

 وسائط

 نقل 

أجهزة وبرامج 

 الحاسب اآللي

مشاريع تحت 

 المجموع *التنفيذ
        

        :الكلفـــة

 1,329,381  -  5176722  0196910 2156065  065576945  066886451  0/0/2122في  كما الرصيد

 321,974  646911  226749  - 076275  -  -  ايافات

 1,211,311  646911  5616470  0196910 2526441  065576945  066886451  10/02/2122الرصيد كما في 
         

        االستهالك المتراكم:

 3,317,812  -  5116511  876105 0766061  1696029  -  0/0/2122في  كما الرصيد

 19,171  -  066260  86884 026476   106712  -  استهالك السنة

 3,227,391  -  5096794  956899 0886619  4116860  -  10/02/2122الرصيد كما في

 1,228,972  646911  12,144  31,222 11,823  3,374,281  3,188,171  13/32/2222صافي القيمة الدفترية كما في 
        

        :الكلفـــة

 1,297,722   -  5266984  0196910 2016015  065576159  066886451 0/0/2120في  كما الرصيد

 11,181  -  016718  - 226161  886  -  ايافات

 1,329,381  -  5176722  0196910 2156065  065576945  066886451  10/02/2120الرصيد كما في 
        

        االستهالك المتراكم:

 3,212,942  -  4846510  756611 0656405  1176194  -  0/0/2120في  كما الرصيد

 42,842  -  096112  006185  016748  106715  -  استهالك السنة

 3,317,812  -  5116511  876105  0766061  1696029  -  10/02/2120الرصيد كما في

 2,991,111  -  11,389  22,881  79,222  3,388,831  3,188,171  13/32/2223صافي القيمة الدفترية كما في 
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 (.9التقارير المالية الدولي رقم )مع متطلبات معيار  بما يتناسلاحتسا  مخصصات يمان القروب يتم  
 

 
 

 كما يلي: مركز الماليال قائمةفي  إن تفاصيل بند مخصصات يمان القروب الوارد 
 

 

 2122 2120 
   

 6156102  7156045  مخصا يمان القروب اإلنتا ية 

 2186669  0876220  مخصا يمان القروب اإلسكانية 

 2106641  4756015  مخصا يمان الصادرات 

 261116111  161116111  مخصا يمان خاص

 0061416785  0165116128   *مخصا التمويل الصناعي

 2226496  2746758  *مخصا تمويل المشروعات الريادية

 0266046556  0469106810  *مخصا تمويل المشروعات الصغير  الناشئة

 0064496115  0168286576   *مخصا تمويل يمان الصادرات

 861296648  4166787  تمويل دعم الكفاالت البنكية للمتعاقدين في الخارج *مخصا 

 767146624  0068956102  سكن ميسر * –مخصا تمويل يمان القروب اإلسكانية 

 2161916128  1064796767  مخصا تمويل يمان القروب لموا هة أقمة كورونا *

  92,411,712  41,442,111 
 

 

 يتم بناء مخصصات يمان هذه البرامج مقابل العوائد المتحققة على اإلستثمارات المتأتية من القروب الممنوحة من الجهات الداعمة لها.* 
 

 إن تفاصيل الحركة على هذه المخصصات هي كما يلي:
 

 

 

 

 مخصص ضمان القروض اإلنتاجية
 

 2122 2120 
   

 8946959  6156102  الرصيد في بداية السنة 

 8486729  8116825  المخصا المحجوق للسنة

 2006817  1076017  سترداداتا

 (061516201) ( 061086199) تعويضات مدفوعة 

  427,317  127,132 
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 مخصص ضمان القروض اإلسكانية

 2122 2120 
   

 2196511  2186669  الرصيد في بداية السنة 

 (0186615) (0166181) مخصا انتفت الحا ة إليه

 2666680  2196711  سترداداتا

 (0286901) ( 956195) تعويضات مدفوعة 

  384,223  228,119 
 

 

 الصادراتمخصص ضمان 
 

 2122 2120 
   

 86580  2106641  الرصيد في بداية السنة 

 0916162  1216652  المخصا المحجوق للسنة

 -   (476061) تعويضات مدفوعة

  147,317  223,111 

 

 خاصمخصص ضمان 
 

 2122 2120 
   

 061116111  261116111  الرصيد في بداية السنة

 061116111  061116111  المخصا المحجوق للسنة

  1,222,222  2,222,222 

 
 

 مخصص التمويل الصناعي 

 2122 2120 
   

 866816722  0061416785  الرصيد في بداية السنة

 5506111  7126011  قرب البنك المركزم األردني عوائدالمخصا للسنة مقابل 

 261116111  261116111  المحول من مخصا تمويل يمان الصادرات

 0146614  886687  إستردادات

 (2116929) ( 0706042) تعويضات مدفوعة 

 (946905) ( 0116012) لسنة والمساهمة الو نية لدخل اليريبة 

  31,712,128  33,212,487 
 

 

 
 

 مخصص تمويل المشروعات الريادية        

 2122 2120 
   

 2076402  2226496  الرصيد في بداية السنة

 646084  666054  وائد أمانات وقار  التخطيطعالمخصا للسنة مقابل 

 (576748) -  تعويضات مدفوعة

 (06152) ( 016892) لسنةوالمساهمة الو نية لدخل اليريبة 

  241,478  222,191 
 

 

 الناشئة الصغيرة مخصص تمويل المشروعات

 2122 2120 
   

 968586181  0266046556  الرصيد في بداية السنة

 467416410  466986118  قروب المشروعات الصغير  الناشئة عوائد المخصا للسنة مقابل

 (061916941) (061746811) الصغير  الناشئةفوائد قروب تمويل يمان المشروعات 

 256141  146241  استردادات

 (0856121) ( 7246220) تعويضات مدفوعة 

 (7126712) (6056985) لسنةوالمساهمة الو نية لدخل اليريبة 

  31,913,813  32,131,771 
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 ضمان الصادرات مخصص تمويل 

 2122 2120 
   

 960286096  0064496115  الرصيد في بداية السنة 

 766116581  767066979  المخصا للسنة مقابل عوائد قرب البنك المركزم األردني 

 (069996981) (069996981) فوائد قرب البنك المركزم األردني 

 (261116111) (261116111) إلى مخصا التمويل الصناعي  المحول

 (66589) (076091) رسو  استعال  

 (0276251) (0506440)  رسو  إدار  

 -  (46984) تعويضات مدفوعة

 (060486652) (060646001) لسنةوالمساهمة الو نية لدخل اليريبة 

  31,828,741  33,119,127 
  

 

 

  في الخارج للمتعاقديندعم الكفاالت البنكية مخصص تمويل 

 2122 2120 
   

 468596888  861296648  الرصيد في بداية السنة 

 664856555  561516218  المخصا للسنة مقابل عوائد قرب البنك المركزم األردني 

 (261116111) (065106170) فوائد قرب البنك المركزم األردني 

 -  (0166986816) األردني المحول الى البنك المركزم

 (916454) -   رسو  إدار  

 (9226140) (7456892) لسنة والمساهمة الو نية لدخل اليريبة 

  111,484  8,129,118 
 

 

 سكن ميسر  –تمويل ضمان القروض اإلسكانية مخصص         

 2122 2120 
   

 166226259  767146624  الرصيد في بداية السنة

 567566117  569156692  قرب البنك المركزم األردني عوائدالمخصا للسنة مقابل 

 (5116111) (5116111) فوائد قرب البنك المركزم األردني 

 (886786) (0106414) رسو  إدار 

 (061856086) (060016911) لسنةوالمساهمة الو نية لدخل اليريبة 

  33,897,232  4,421,121 

 

 ضمان القروض لمواجهة أزمة كوروناتمويل مخصص 

 2122 2120 
   

 864796100  2161916128  بداية السنة الرصيد في

 0669606518  0765146846  المخصا للسنة مقابل عوائد قرب البنك المركزم األردني 

 -  96129  استردادات

 (065116111) (065116111) فوائد قرب البنك المركزم األردني 

 (0426000) (066126964) تعويضات مدفوعة

 (2176984) (1476745)  رسو  إدار  

 (160676196) (269476127) لسنةوالمساهمة الو نية لدخل اليريبة 

  13,149,414 22,191,128 
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السدماح للبنددك المركدزم األردنددي  بددذقراب المنحدة المقدمددة مددن  2116شددبا   7قدرر مجلددل الدوقراء فددي  لسددته المنعقدد  بتدداريخ 

دينار للشدركة بددون فائدد  وبددون تداريخ اسدتحقاق علدى أن تدلول قيمدة المنحدة للبندك  (560616695)المفويية األوروبية والبالغة 

 كة.المركزم األردني في حال تصفية الشر
  

يتم تحويل إيرادات فوائد المبله المحجوق مقابل القرب إلى مخصا التمويل الصناعي وذلك السدتخدا  تلدك اإليدرادات مدع رصديد 

 المبله المحجوق لموا هة المطالبات المتعثر  لقروب التمويل الصناعي.
 

 

                        2122كددانون األول  10المركددز المددالي للشددركة كمددا فددي  قائمددة المحتجددز  الظدداهر  يددمن المو ددودات فددي  بلدده رصدديد الودائددع

 .2120كانون األول  10( دينار كما في 0662796585مقابل ) ،دينار (0868206055)
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( %2( مليون دينار بفائدد  سدنوية مقددارها )011على قرب من البنك المركزم األردني بقيمة ) 2108حصلت الشركة خالل عا  

ولمد  عشر سنوات، وذلك بهدف تعزيز قدر  الشركة علدى تقدديم الضدمانات ألصدحا  الصدناعات التصدديرية ذات القيمدة المضدافة 

مالية حكوميدة واإلحتفداظ بعوائدد اإلسدتثمارات  أوراقء ستخدا  هذا القرب لشراإمن خالل وذلك يد مخا ر عد  سداد المستورد، 

 موا هة أية إلتزامات تترتل على الشركة مقابل الضمانات الممنوحة.فائد  المستحقة على القرب كمخصا لبعد حسم ال
 

 

 

                                  كمددددا فددددي  المركددددز المددددالي قائمددددةالمو ددددودات الماليددددة بالكلفددددة المطفددددأ  المحتجددددز  الظدددداهر  يددددمن الودائددددع و بلدددده رصدددديد

 ميدع إن  ،2120كدانون األول  10( ديندار كمدا فدي 00265976471مقابدل )، ( ديندار00469906962) 2122كانون األول  10

قيمتهددا الدفتريددة  والبددالهركددزم مقابددل القددرب الممنددوح للشددركة مرهونددة لصددالح البنددك المالمطفددأ   بالكلفددة المو ددودات الماليددة

  .( دينار01161106501)
 

 

 في الخارج  للمتعاقدينبرنامج دعم الكفاالت البنكية  –قرض البنك المركزي األردني     . 31
 

 

( %2مقددارها ) ( مليون دينار بفائدد  سدنوية011على قرب من البنك المركزم األردني بقيمة ) 2109حصلت الشركة خالل عا  

لتنفيدذ أعمدال خدارج المملكدة  للمتعاقددينيستخد  من قبل الشركة لضمان مخا ر برنامج دعدم الكفداالت البنكيدة ولمد  عشر سنوات، 

لتنفيذ أعمدال خدارج المملكدة، وذلدك  للمتعاقدين( كحد أقصى من قيمة الكفاالت البنكية %51عن  ريق المشاركة بضمان ما نسبته )

من خالل إستخدا  هذا القرب لشراء أوراق مالية حكومية واإلحتفاظ بعوائد اإلستثمارات بعدد حسدم الفائدد  المسدتحقة علدى القدرب 

 كمخصا لموا هة أية إلتزامات تترتل على الشركة مقابل الضمانات الممنوحة.
 

 

 

مج في يوء عد  ورود  لبات يمان لالستفاد  من البرنامج، وبناءاً عليده تدم إعداد  أصدل إيقاف العمل بالبرنا 2122تم خالل عا  

، والعمل على تحويل رصيد المخصدا المتدراكم الخداص بالبرندامج وفدق آ دال 11/9/2122القرب للبنك المركزم األردني في 

 .استحقاق الودائع المربو ة لدى البنوك وبعد إ راء التسويات الضريبية الالقمة
 

                                  كمددددا فددددي  المركددددز المددددالي قائمددددةالمو ددددودات الماليددددة بالكلفددددة المطفددددأ  المحتجددددز  الظدددداهر  يددددمن الودائددددع و بلدددده رصدددديد

 . 2120كانون األول  10( دينار كما في 01962506991مقابل )، ( دينار060826679) 2122كانون األول  10
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( مليدون ديندار بفائدد  سدنوية مقددارها 011علدى قدرب مدن البندك المركدزم األردندي بقيمدة ) 2109حصلت الشركة في نهاية عدا  

البنددوك لددذوم الدددخل  مددنضددمان مخددا ر القددروب اإلسددكانية الممنوحددة يسددتخد  مددن قبددل الشددركة ل( ولمددد  عشددر سددنوات، 165%)

، وذلدك مدن ( كحد أقصى من قيمة التمويدل الممندوح%81المتدني والمحدود يمن برنامج سكن ميسر، بحي  تكون نسبة الضمان )

خالل إسدتخدا  هدذا القدرب لشدراء أوراق ماليدة حكوميدة واإلحتفداظ بعوائدد اإلسدتثمارات بعدد حسدم الفائدد  المسدتحقة علدى القدرب 

 إلتزامات تترتل على الشركة مقابل الضمانات الممنوحة. كمخصا لموا هة أية

 

كددانون األول  10المو ددودات الماليددة بالكلفددة المطفددأ  المحتجددز  الظدداهر  يددمن قائمددة المركددز المددالي كمددا فدديو الودائددع بلدده رصدديد

المو دودات الماليدة إن  ميدع ، 2120كانون األول  10( دينار كما في 01867896802مقابل )( دينار، 00161186905) 2122

 ( دينار. 01161116111بالكلفة المطفأ  مرهونة لصالح البنك المركزم مقابل القرب الممنوح للشركة والباله قيمتها الدفترية )
  



 المساهمة العامة المحدودة الشركة األردنية لضمان القروض

 )تتمه(إيضاحات حول القوائم المالية 

 2222كانون األول  13
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 (%165( مليون دينار بفائد  سدنوية مقددارها )111المركزم األردني بقيمة )على قرب من البنك  2121حصلت الشركة في عا  

مدن البندوك لقطاعدات المهنيدين والحدرفيين  الممنوحدة لضدمان مخدا ر القدروب الشدركة ل، يسدتخد  مدن قبدولمد  خمسة عشر سدنة 

ويددل بشددرو  وكلددف ميسددر  والملسسددات الفرديددة والشددركات الصددغير  والمتوسددطة وذلددك بهدددف تمكيددنهم مددن الحصددول علددى التم

لمساعد  هذه الفئات على تغطية إحتيا اتها التمويلية لغايات تمويل النفقات التشغيلية ورأس المدال العامدل خدالل ظدروف وإ دراءات 

إحتواء فايروس كورونا، وذلك من خالل إستخدا  حصيلة هذا القرب لشراء أوراق ماليدة حكوميدة واإلحتفداظ بعوائدد اإلسدتثمارات 

 حسم الفائد  المستحقة على القرب كمخصا لموا هة أية إلتزامات تترتل على الشركة مقابل الضمانات الممنوحة.بعد 

 

                             المو ددددودات الماليددددة بالكلفددددة المطفددددأ  المحتجددددز  الظدددداهر  يددددمن قائمددددة المركددددز المددددالي كمددددا فدددديو الودائددددع بلدددده رصدددديد

إن  ميدع ، و2120كدانون األول  10(  دينار كما في 12165616420مقابل )( دينار، 11464266791) 2122كانون األول  10

المو ددودات الماليددة بالكلفددة المطفددأ  مرهونددة لصددالح البنددك المركددزم مقابددل القددرب الممنددوح للشددركة والبدداله قيمتهددا الدفتريددة 

 ( دينار. 11161116111)
 

 

 ضمان مخاطر تمويل المشروعات الريادية(مانات وزارة التخطيط )صندوق أ .   34

 بتوقيدع اتفاقيدة مدع وقار  التخطديط وصدندوق التنميدة والتشدغيل، بحيد  تقدو  الدوقار  بتقدديم مبلده 2102قامت الشدركة خدالل عدا   

دينددار يسددتخد  مددن قبددل الشددركة لضددمان مخددا ر التمويددل الممنوحددة مددن قبددل صددندوق التنميددة والتشددغيل لقددروب  (062516111)

مدن رصديد التمويدل القدائم عندد التعثدر إيدافة  (%81) لمشروعات الريادية الصغير  ومتوسطة الحجم، بحي  تكون نسبة الضدمانا

( يوماً، هذا وقد تم االتفداق علدى أن تسدتخد  صدافي عوائدد صدندوق يدمان 080إلى الفائد  المترتبة عليه خالل فتر  التعثر البالغة )

المضمون من الديون المتعثدر  مدن خدالل تحويلهدا إلدى مخصدا تمويدل المشدروعات الرياديدة، وفدي  مخا ر التمويل للوفاء بالمبله

 حال قياد  قيمة التعويضات عن قيمة العوائد فللشركة الوفاء من خالل الر وم إلى رأسمال الصندوق.

اإللتزامات إلى وقار  التخطيط شامالً عوائد إن مد  االتفاقية شماني سنوات قابلة للتجديد يلول بعدها المبله الذم يزيد عن قيمة 

 اإلستثمار ويبقى التزا  الشركة قائما بحدود المحفظة المضمونة لحين تصفية كامل هذه القروب.

 

( دينددار، كمددا بلدده رصدديد الودائددع المحتجددز  062486511) 2122ول ألكددانون ا 10بلدده رصدديد أمانددات وقار  التخطدديط كمددا فددي 

  ( ديندار كمدا فدي064726161مقابدل ) ،( ديندار065176052) 2122كدانون االول  10كز المالي كما فدي الظاهر  يمن قائمة مر

  .2120كانون األول  10
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واإلسالمية على قروب دون أية فوائد أو عموالت من البنك المركزم وبعض البنوك التجارية  2106حصلت الشركة خالل العا   

وذلك بهدف مساعد  المنشآت الصغير  الناشئة على تطوير أعمالها، من خالل إستخدا  حصيلة هذه القروب حصراً في المساهمة 

بتمويل برنامج يمان قروب المشروعات الصغير  الناشئة وذلك عن  ريق إستثمارها في أدوات إستثمارية متدنية المخا ر 

ت كمخصا لموا هة أية إلتزامات تترتل على الشركة مقابل الضمانات الممنوحة، وفي حال واإلحتفاظ بعوائد اإلستثمارا

 إستنفذت تلك العوائد ستتوقف الشركة عن منح يمانات  ديد .

وتستحق قروب البنوك التجارية واإلسالمية  2120 ( دينار خالل عا 0062196211كزم الباله )قرب البنك المر تم سداد

 .2126آذار  0( دينار في 0562596758والباله مجموعها )

( دينار بفائد  سنوية 5761916111على قريين من البنك المركزم األردني بمجموم ) 2108كما حصلت الشركة خالل العا  

قسط  05( دينار بمو ل 761916111تاريخ تنفيذ القرب و)( مليون دينار بعد عشر سنوات من 51( ، يسدد )%2مقدارها )

، وذلك بهدف تمكين الشركة من قياد  سقف برنامج يمان قروب المشروعات الصغير  2109آذار  05بتداًء من انصف سنوم 

راً في ( ألف دينار، من خالل إستغالل إستخدا  حصيلة هذه القروب حص251( ألف دينار إلى )011الناشئة لكل مشروم من )

المساهمة بتمويل برنامج يمان قروب المشروعات الصغير  الناشئة وذلك عن  ريق إستثمارها في أدوات إستثمارية متدنية 

ستثمارات كمخصا لموا هة أية إلتزامات تترتل على الشركة مقابل الضمانات الممنوحة ، وفي المخا ر واإلحتفاظ بعوائد اال

 الشركة عن منح يمانات  ديد . حال إستنفذت تلك العوائد ستتوقف

 

                                            ن قائمددددة المركددددز المددددالي كمددددا فدددديبلدددده رصدددديد الودائددددع والمو ددددودات الماليددددة بالكلفددددة المطفددددأ  المحتجددددز  الظدددداهر  يددددم

 ددزء منهددا  ،2120ول كددانون األ 10( دينددار كمددا فددي 8268246726( دينددار، مقابددل )8461686976) 2122كددانون األول  10

 ( دينار.5561906862مرهون لصالح البنك المركزم مقابل القرب الممنوح للشركة والباله قيمتها الدفترية )
 

  



 المساهمة العامة المحدودة الشركة األردنية لضمان القروض

 )تتمه(إيضاحات حول القوائم المالية 

 2222كانون األول  13
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 2122 2120 
   

 760526274  667116918  يريبة دخل مستحقة على مخصصات المو ودات المحتجز 

 8816110  7296898  ايمان مقبوية مقدمً  عموالت

 4286441  4256146  ذمم معيدم التأمين 

 1226201   1926767  مخصا تعويض نهاية الخدمة

 2266119  2656579  مصاريف مستحقة وغير مدفوعة

 796919  786999  أمانات المساهمين 

 16471  0466102  (21ايرادات منح مل لة )إيضاح 

 556111  556111  مخصا مكافأ  أعضاء مجلل اإلدار  

 86209  106691  أخرى

  8,871,212  9,371,317 
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( يدورو لتنفيدذ منصدة 1776701األلمانيدة للتعداون الددولي بمبلده ) وكالدةعلى منحدة مقدمدة مدن ال 2122حصلت الشركة خالل عا  

 إدار  العمليات والتحول الرقمي.

 

 منهدا ( ديندار06171) مبلده تم صدرف ،( دينار0476551ما مجموعه ) 2122بله مجموم المباله المحولة للشركة حتى نهاية عا  

 لتغطية مصاريف تدريبية.
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 رأس المال  

 ( سدهم بقيمدة اسدمية ديندار2961816101( ديندار مقسدم الدى )2961816101المكتتل به والمددفوم )وبه  رأس المال المصرح يبله

  .2120و  2122كانون األول  10 كما في واحد للسهم
 

 

 احتياطي إجباري

السدنوات السدابقة و السنة خالل % 01بنسبة  الضرائله من االرباح السنوية قبل تمثل المباله المتجمعة في هذا الحسا  ما تم تحويل

 وهو غير قابل للتوقيع على المساهمين .
 

 

 ختياريااحتياطي 
 

خدالل السدنوات  % 21تمثل المباله المتجمعة في هذا الحسا  ما تم تحويله من االربداح السدنوية قبدل الضدرائل بنسدبة ال تزيدد عدن 

 السابقة وهو قابل للتوقيع على المساهمين. 
 

 

  



 المساهمة العامة المحدودة الشركة األردنية لضمان القروض

 )تتمه(إيضاحات حول القوائم المالية 

 2222كانون األول  13

 

 

 مصاريف إدارية   .  22
 

 2122 2120 
   

 060116507  062146752  رواتل وأ ور ومنافع الموظفين

 0016599  0226899  مساهمة الشركة في الضمان اال تماعي

 906255  0116108  مساهمة الشركة في صندوق االدخار

 746587  906187  اشتراكاترسو  و

 706411  726151  بدل تنقالت أعضاء مجلل اإلدار  

 726871  696151  (01)إيضاح  استهالكات

 706110  676696  مصاريف  بية والتأمين الصحي

 076765  546649  بدل مهمات رسمية ودورات تدريبية

 266674  516551  أتعا  مهنية

 406981  426671  صيانة

 106615  146256  برق، بريد، هاتف، ماء وكهرباء

 066215  296148  تسويق

 -  256111  خدمة االرشفة

 016842  046141  قر اسية ومطبوعات

 86114  016872  امن وحماية

 56986  016082  سيارات

 611  06211  أتعا  مراقل الشركات

 076662  296075  أخرى

  2,211,422  3,448,932 
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 2122 2120 

   

 060116011  060516527  ربح السنة

 2961816101  2961816101  المتوسط المر ح لعدد األسهم

  2,212  2,219 
 

 

 

 

 

 

 

 

 سم الشركة أسهم مسجلة با  .  21

الصندوق األردني للرياد   .خ.  وذلك نيابة عدن الحكومدة األردنيدة حيد  سدتمول هدذه المسداهمة شركة قامت الشركة بالمساهمة في 

محدد  وفق اإلتفاقيات  يوابطومن قرب البنك الدولي للحكومة األردنية، ستكون الشركة مسلولة عن إدار  الصندوق وفق شرو  

ترتل على الشركة أم إلتزامات وال يتحقق لها أم عوائد ناتجة عن بين الشركة والبنك الدولي والحكومة األردنية بحي  ال يالمبرمة 

 تلك المساهمة في رأس مال الصندوق.
 

                      كمدا فدي( ديندار/ سدهم 2062926462)بلغت القيمة اإلسمية لألسهم المسجلة بذسم الشركة كمسداهمة فدي الصدندوق األردندي للريداد  

 .2120و  2122كانون األول  10
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                                            ديندددددددار للسدددددددنتين المنتهيتدددددددين (5896646)و ديندددددددار  (5256559) العليدددددددا بلغدددددددت رواتدددددددل ومكافدددددددآت اإلدار  التنفيذيدددددددة

 على التوالي. 2120و  2122كانون األول  10 في
  



 المساهمة العامة المحدودة الشركة األردنية لضمان القروض

 )تتمه(إيضاحات حول القوائم المالية 

 2222كانون األول  13
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 يبين الجدول التالي تحليل المو ودات والمطلوبات وفقاً للفتر  المتوقعة الستردادها أو تسويتها:            
 المجموم  أكثر من سنة لغاية سنة 2222

    الموجودات

 22,183,833  -  2164806800  النقد وما في حكمه

 32,189,111  -  0261896666  البنوك ودائع أل ل لدى

 321,917,982  01669656982  -  ودائع بنكية محتجز 

 713,243,172  56061706651  -  مو ودات مالية بالكلفة المطفأ  محتجز 

 3,317,488  060656788  -  مو ودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

 1,142,722  664716512  -  مو ودات مالية بالكلفة المطفأ  

 3,911,111  -  069466166  ذمم وأرصد  مدينة أخرى 

 981,828  9866828  -  مو ودات يريبية مل لة 

 1,228,972  161286951  -  ممتلكات ومعدات

 431,724,711  149,189,422  11,834,811  مجموع الموجودات 

    

    المطلوبات

 92,411,712  9160006141  6116507  مخصصات يمان القروب 

 7,312,197  560616695  -  قرب البنك المركزم األردني ـ برنامج يمان التمويل الصناعي 

 99,999,244  9969996277  -  قرب البنك المركزم األردني ـ برنامج يمان الصادرات 

  322,222,222   01161116111  -  سكن ميسر –برنامج يمان القروب اإلسكانية  قرب البنك المركزم األردني ـ

 122,222,222  11161116111   -  برنامج يمان القروب لموا هة أقمة كورونا -قرب البنك المركزم األردني

 3,218,722  -  062486511  أمانات وقار  التخطيط

 18,723,378  6765646118  9576051  قروب المشروعات الصغير  الناشئة 

 8,871,212  -  868566212  ذمم وأرصد  دائنة أخرى 

 111,737  -  4666505  مخصا يريبة الدخل المستحقة 

 141,991,914  112,817,221  32,313,931  مجموع المطلوبات

          
 

 

 

 المجموم  أكثر من سنة لغاية سنة 2223

    الموجودات

 2,172,211  -  266526116  وما في حكمه النقد

 13,322,918  -  1060116948  ودائع أل ل لدى البنوك

 91,278,922  9162586922  -  ودائع بنكية محتجز 

 113,734,112  66065076442  -  مو ودات مالية بالكلفة المطفأ  محتجز 

 3,317,111  060656441  -  الشاملمو ودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

 1,182,411  164826746  -  مو ودات مالية بالكلفة المطفأ  

 3,423,422  -  067206711  ذمم وأرصد  مدينة أخرى 

 192,782  6916581  -  مو ودات يريبية مل لة 

 2,991,111  269916146  -  ممتلكات ومعدات

 498,781,311  411,328,149  17,141,181  مجموع الموجودات 

    

    المطلوبات

 41,442,111  7167696760  061116615  مخصصات يمان القروب 

 7,312,197  560616695  -  قرب البنك المركزم األردني ـ برنامج يمان التمويل الصناعي 

 99,999,244  9969996277  -  قرب البنك المركزم األردني ـ برنامج يمان الصادرات 

 322,222,222  01161116111  -  قرب البنك المركزم األردني ـ برنامج دعم الكفاالت البنكية للمتعاقدين في الخارج

 322,222,222  01161116111  -  سكن ميسر –قرب البنك المركزم األردني ـ برنامج يمان القروب اإلسكانية 

 122,222,222  11161116111  -  القروب لموا هة أقمة كورونا برنامج يمان -قرب البنك المركزم األردني

 3,218,722  -  062486511  أمانات وقار  التخطيط

 19,148,128  6865206058  9576051  قروب المشروعات الصغير  الناشئة 

 9,371,317  -  960566065  ذمم وأرصد  دائنة أخرى 

 132,323  -  4016010  مخصا يريبة الدخل المستحقة 

 412,221,132  414,172,893  32,442,723  مجموع المطلوبات
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 فجوة إعادة تسعير الفائدة  .  24
 
 

لفئات  تتبع الشركة سياسة التوافق في مباله المو ودات والمطلوبات ومالئمة االستحقاقات لتقليل الفجوات من خالل تقسيم المو ودات والمطلوبات

المتعدد  أو استحقاقات إعاد  مرا عة أسعار الفائد  أيهما أقل لتقليل المخا ر في أسعار الفائد  ودراسة الفجوات في أسعار الفائد  اآل ال الزمنية 

 يتم التصنيف على أساس فترات إعاد  تسعير الفائد  أو االستحقاق أيهما أقر .   المرتبطة بها.

 إن فجو  إعاد  تسعير الفائد  هي كما يلي:     
 المجموع عناصر بدون فائدة أكثر من سنة لغاية سنة 2222

     الموجودات

 22,183,833  2086162  -  2162616449  النقد وما في حكمه

 32,189,111  -  -  0261896666  ودائع ال ل لدى البنوك

 321,917,982  01669656982  -  -  ودائع بنكية محتجز 

 713,243,172  56061706651  -  -  المطفأ  محتجز مو ودات مالية بالكلفة 

 3,317,488  060656788  -  -  مو ودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

 1,142,722   -  664716512  -  مو ودات مالية بالكلفة المطفأ  

 3,911,111  069466166  -  -  ذمم وأرصد  مدينة أخرى 

 981,828  9866828  -  -  مو ودات يريبية مل لة 

 1,228,972  161286951  -  -  ممتلكات ومعدات

 431,724,711  147,181,921  1,142,722  12,171,337  مجموع الموجودات 
     

     المطلوبات

 92,411,712  9167446561  -  -  مخصصات يمان القروب 

 7,312,197  560616695  -  -  برنامج يمان التمويل الصناعي  -قرب البنك المركزم األردني 

 99,999,244  9969996277  -  -  برنامج يمان الصادرات  -قرب البنك المركزم األردني 

 322,222,222  01161116111  -  -  سكن ميسر –برنامج يمان القروب اإلسكانية  -قرب البنك المركزم األردني 

 122,222,222  11161116111  -  -  برنامج يمان القروب لموا هة أقمة كورونا -المركزم األردنيقرب البنك 

 3,218,722  062486511  -  -  أمانات وقار  التخطيط

 18,723,378  6865206058  -  -  قروب المشروعات الصغير  الناشئة

 8,871,212  868566212  -  -  ذمم وأرصد  دائنة أخرى 

 111,737  4666505  -  -  مخصا يريبة الدخل المستحقة 

 141,991,914  141,991,914  -  -  مجموع المطلوبات

      

 19,732,121  181,989  1,142,722  12,171,337  فجوة إعادة تسعير الفائدة
 

 

 

 المجموع عناصر بدون فائدة أكثر من سنة لغاية سنة 2223

     الموجودات

 2,172,211  0146688  -  265076148  وما في حكمهالنقد 

 13,322,918  -  -  1060116948  ودائع ال ل لدى البنوك

 91,278,922  9162586922  -  -  ودائع بنكية محتجز 

 113,734,112  66065076442  -  -  مو ودات مالية بالكلفة المطفأ  محتجز 

 3,317,111  060656441  -  -  خالل قائمة الدخل الشاملمو ودات مالية بالقيمة العادلة من 

 1,182,411  -  164826746  -  مو ودات مالية بالكلفة المطفأ  

 3,423,422  067206711  -  -  ذمم وأرصد  مدينة أخرى 

 192,782  6916581  -  -  مو ودات يريبية مل لة 

 2,991,111  269916146  -  -  ممتلكات ومعدات

 498,781,311  413,182,323  1,182,411  11,138,291  مجموع الموجودات 
     

     المطلوبات

 41,442,111  7467716166  -  -  مخصصات يمان القروب 

 7,312,197  560616695  -  -  برنامج يمان التمويل الصناعي  -قرب البنك المركزم األردني 

 99,999,244  9969996277  -  -  برنامج يمان الصادرات  -قرب البنك المركزم األردني 

 322,222,222  01161116111  -  -  برنامج دعم الكفاالت البنكية للمتعاقدين في الخارج -قرب البنك المركزم األردني 

 322,222,222  01161116111  -  -  سكن ميسر –رنامج يمان القروب اإلسكانية ب -قرب البنك المركزم األردني 

 122,222,222  11161116111  -  -  برنامج يمان القروب لموا هة أقمة كورونا -قرب البنك المركزم األردني

 3,218,722  062486511  -  -  أمانات وقار  التخطيط

 19,148,128  6964786118  -  -  قروب المشروعات الصغير  الناشئة

 9,371,317  960566065  -  -  ذمم وأرصد  دائنة أخرى 

 132,323  4016010  -  -  مخصا يريبة الدخل المستحقة 

 412,221,132  412,221,132  -  -  مجموع المطلوبات

     

 18,179,473  3,278,429  1,182,411 11,138,291 فجوة إعادة تسعير الفائدة
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 القطاعات التشغيلية    . 28
 

ويدمان المخدا ر  لقدروب الممنوحدة مدن البندوك والملسسدات الماليدةاتقديم الضمانات لتغطية  األساسي فييتركز نشا  الشركة 

 االستثمار في األوراق المالية ، وفيما يلي معلومات عن قطاعات األعمال الرئيسية: وفي مجال إئتمان الصادرات 
 
 2122 2120 

 داخل المملكة المملكة داخل 

 266966856 267006924  اإليرادات المتأتية من يمان القروب  

 1976778 1926069  اإليرادات المتأتية من يمان الصادرات

 065716286 067606846  ستثمار في األوراق الماليةاإليرادات المتأتية من اال

 5476477  6116591  اإليرادات المتأتية من إدار  برامج مخصصات قروب البنك المركزم األردني 

 75566716720 66964606580  وإدار  برامج مخصصات قروب البنك المركزم األردني مو ودات نشا  يمان القروب والصادرات

 1866116765 4167146517  ستثمار في األوراق الماليةمو ودات نشا  اال

 

 

 

 المالية القيمة العادلة لألدوات     . 29
 

والدذمم المديندة النقدد ومدا فدي حكمده تتألف األدوات المالية من المو ودات المالية والمطلوبات المالية. تتضدمن المو دودات الماليدة 

 والددذمم الدائنددة وأمانددات وقار  التخطدديط مددن البنددك المركددزم ةالممنوحدد القددروبلماليددة واألوراق الماليددة. وتتضددمن المطلوبددات ا

 .الناشئة الصغير  المشروعاتوقروب 
 

 

إن القيمة العادلة للمو ودات والمطلوبات المالية ال تختلف  وهرياً عن قيمتها الدفترية حي  أن معظم األدوات الماليدة إمدا قصدير  

 األ ل بطبيعتها أو يتم إعاد  تسعيرها باستمرار.
 

 

 تستخد  الشركة الترتيل التالي لغايات تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية:
 

 ة.واق النشطة لنفل األدوات الماليالمستوى األول: األسعار السوقية المعلنة في األس
 

المستوى الثاني: أساليل تقيديم تعتمدد علدى مددخالت تدلشر علدى القيمدة العادلدة ويمكدن مالحظتهدا بشدكل مباشدر أو غيدر مباشدر فدي 

 السوق.
 

 ق.القيمة العادلة ولكن ال يمكن مالحظتها في السوالمستوى الثال : أساليل تقييم تعتمد على مدخالت تلشر على 
 

2222 

 المستوى 

 األول

 المستوى 

 الثاني

 المستوى 

 المجموع الثالث
     

 3,317,488  0146091  0456111  9066598  مو ودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
 

 

2223 

 المستوى 

 األول

 المستوى 

 الثاني

 المستوى 

 المجموع الثالث
     

 3,317,111  0146091  0456111  9066251  مو ودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

 

 

تعكل القيمة المبينة في المستوى الثال  كلفة شراء هذه المو ودات ولديل قيمتهدا العادلدة بسدبل عدد  و دود سدوق نشدط لهدا، هدذا 

 الشركة أن كلفة الشراء هي أنسل  ريقة لقياس القيمة العادلة لهذه المو ودات وأنه ال يو د تدني في قيمتها.وترى إدار  
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 إدارة المخاطر المالية .    12

 تتعرب الشركة نتيجة إستخدامها لألدوات المالية للمخا ر التالية:

 

 مخاطر االئتمان

مخا ر االئتمان هي المخا ر التي قد تنجم عن عد  قدر  أو عجز الطرف اآلخر لدألدا  الماليدة عدن الوفداء بالتزاماتده تجداه الشدركة 

حي  تعمدل الشدركة علدى الحدد  ،الودائع لدى البنوك تتمثل مخا ر ائتمان الشركة بشكل أساسي فيمما قد يلدم إلى حدوث خسائر. 

ويع حدود ائتمانية لعمالئها مدع مراقبدة الدديون غيدر التعامل مع البنوك التي تتمتع بسمعة  يد  و من المخا ر االئتمانية عن  ريق

 ة.المالي القوائميتمثل الحد األقصى للمخا ر االئتمانية في القيمة المدر ة للمو ودات المالية في  .المسدد 
 

 

       
 

 

 

 مخاطر السيولة
 

تتمثل مخا ر السيولة في عد  قدر  الشركة على توفير التمويل الالق  لتأدية التزاماتها في تواريخ استحقاقها ولتجنل هدذه المخدا ر 

تقو  الشركة بتنويع مصادر التمويل وإدار  المو ودات والمطلوبات وموائمة آ الها واالحتفاظ برصيد كاف من النقد وما في حكمده 

 واألوراق المالية القابلة للتداول. 
 

 

 القددوائممخصددومة( علددى أسدداس الفتددر  المتبقيددة لالسددتحقاق التعاقدددم كمددا بتدداريخ الويلخددا الجدددول أدندداه توقيددع المطلوبددات )غيددر 

 المالية:
 

 المجموع أكثر من سنة أقل من سنة 2222

    

 92,411,712   9160006141  6116507  مخصصات يمان القروب

 7,312,197  560616695  -  برنامج يمان التمويل الصناعي  –قرب البنك المركزم األردني 

 99,999,244  9969996277  -  برنامج يمان الصادرات  –قرب البنك المركزم األردني 

 322,222,222  01161116111  -  سكن ميسر –برنامج يمان القروب اإلسكانية  –قرب البنك المركزم األردني 

 122,222,222  11161116111   -  برنامج يمان القروب لموا هة أقمة كورونا – قرب البنك المركزم األردني

 3,218,722  -  062486511  أمانات وقار  التخطيط

 18,723,378  6765646118  9576051  قروب المشروعات الصغير  الناشئة 

 8,871,212   -  868566212  ذمم وأرصد  دائنة أخرى 

 111,737  -  4666505  مخصا يريبة الدخل المستحقة

  32,313,931  112,817,221  141,991,914 
 

 

 
 

 

 
 

 

 المجموع أكثر من سنة أقل من سنة 2223

    

 41,442,111  7167696760  061116615  مخصصات يمان القروب

 7,312,197  560616695  -  برنامج يمان التمويل الصناعي  –قرب البنك المركزم األردني 

 99,999,244  9969996277  -  برنامج يمان الصادرات  –قرب البنك المركزم األردني 

 322,222,222  01161116111  -  برنامج دعم الكفاالت البنكية للمتعاقدين في الخارج –قرب البنك المركزم األردني 

 322,222,222  01161116111  -  سكن ميسر –برنامج يمان القروب اإلسكانية  –المركزم األردني قرب البنك 

 122,222,222  11161116111  -  برنامج يمان القروب لموا هة أقمة كورونا – قرب البنك المركزم األردني

 3,218,722  -  062486511  أمانات وقار  التخطيط

 19,148,128  6865206058  9576051  قروب المشروعات الصغير  الناشئة 

 9,371,317  -  960566065  ذمم وأرصد  دائنة أخرى 

 132,323  -  4016010  مخصا يريبة الدخل المستحقة

  32,442,723  414,172,893  412,221,132 

 
 

   مخاطر سعر الفائدة

المخا ر التي تنتج عن التقلبات في القيمة العادلة أو التدفقات النقديدة المسدتقبلية لدألدوات الماليدة بسدبل إن مخا ر أسعار الفائد  هي 

 التغيرات في أسعار الفائد .

سدنويا ً(،   %66199 - %2: مدن  2120ا )سدنويً  (%765إلدى  %4625) هدو مدن والسدندات إن سعر الفائد  علدى الودائدع البنكيدة 

تقو  الشركة بتخفيف تعريها لمخا ر أسعار الفائد  من خالل مراقبة التغيدرات لمعددالت أسدعار الفائدد  فدي السدوق ومواقندة آ دال 

فذن  %165إستحقاق المو ودات مع المطلوبات ومراقبة فجوات العائد بشكل دورم، وعلى فرب قياد  / نقا سعر الفائد  بمعدل 

ديندار للسدنة  0856889) 10/02/2122( دينار للسنة المنتهية في 0956944د  / نقا أرباح الشركة بمبله )ذلك سيلدم الى قيا

 (.10/02/2120المنتهية في 
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 ضمان القروض وضمان الصادراتمخاطر 

ال يزيدد مبلده القدرب على أن  %71بنسبة  ةوالمتوسطألصحا  المشاريع الصغير  تقو  الشركة بضمان  ميع القروب اإلنتا ية 

دينددار حسددل نددوم القددرب ومددا قاد عددن ذلددك يددمان  زئددي، ويددمان  ميددع القددروب اإلسددكانية لددذوم الدددخل ( 2516111)عددن 

دينددار ومددا قاد عددن ذلددك يددمان  زئددي،  (756111)علددى أن ال تتجدداوق قيمددة القددرب الممنددوح  %75المتدددني والمتوسددط بنسددبة 

ديندار مليون  (0)من القروب الممنوحة لغايات التمويل الصناعي والتأ ير التمويلي التي ال تتجاوق قيمتها  %81ما نسبته  ويمان

 وما قاد عن ذلك يمان  زئي. 
 

 
 

 

مدن قيمدة الخسدار  الناتجدة عدن حددوث أم مدن  %91أما بالنسبة لضدمان الصدادرات لمرحلدة مدا بعدد الشدحن، فدذن الشدركة تضدمن 

سياسية المشمولة بعقد الضمان. هذا وتقو  الشركة بتغطية الضمان عن  ريق اتفاقيدات إعداد  التدأمين الموقعدة المخا ر التجارية وال

 مع عدد من شركات إعاد  التأمين اإلقليمية والعالمية.

 

 

 األجنبية العمالتأسعار  مخاطر
 

أسعار العمالت األ نبية. حي  إن معظم تعامالت تتمثل مخا ر العمالت في الخطر من تذبذ  قيمة األدوات المالية بسبل تقلبات 

الشركة هي بالدينار األردني والدوالر األمريكي وحي  أن سعر صرف الدينار مربو  بسعر شابت مع الدوالر األمريكي، فذن 

الملكية للتغير األرصد  في الدوالر األمريكي ال تمثل مخا ر هامة لتقلبات العمالت األ نبية وإن حساسية أرباح الشركة وحقوق 

 غير  وهرم.في أسعار صرف العمالت األ نبية يعتبر
 

 
 

 

 

 مخاطر أسعار األسهم
 

عن التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في األسهم. تعمل الشركة على إدار  هذه المخا ر عن  ريق  ر األسهماتنتج مخا ر أسع

فذن ذلك  % 01تنويع االستثمارات في عد  منا ق  غرافية وقطاعات اقتصادية. وبافتراب تغير أسعار األسهم المدر ة بمعدل 

                  دينار (866805)مقابل  2122لعا   دينار (866848) بقيمة كةإ مالي الدخل الشامل للشرسوف يلدم إلى تخفيض / قياد  

 .2120لعا  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إدارة رأس المال .    13

قو  مجلل إدار  الشركة بذدار  هيكل رأس المال بهدف الحفاظ على حقوق مساهمي الشركة ويمان إستمرارية الشركة والوفاء ي

 من خالل استثمار مو ودات الشركة بشكل يوفر عائد مقبول لمساهمي الشركة.الغير وذلك بذلتزاماتها تجاه 
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 2022اقرارات مجلس االدارة لعام 
الشركة االردنية لضمان القروض بعدم وجود اي امور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خالل يقر مجلس ادارة  -1

 .2023السنة المالية القادمة 

 

 ليته عن اعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة.ؤويقر مجلس االدارة بمس -2
 

 

 .2022التقرير السنوي للشركة لعام  نقر نحن الموقعين ادناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في -3
 

 المدير المالي 

 عيسى الطرايرة 

 المدير العام 

 د. محمد الجعفري 

 رئيس المجلس

 د. عادل الشركس

   

 

 عضو

 ناديه السعيد

 عضو

 احمد عبدالحليم الحسين 

 عضو

 د. خلدون الوشاح

 رئيس المجلس

 د. عادل الشركس

    

 عضو

 وليد السمهوري

 عضو

 مها العبدالالت

 عضو

 حسين كوفحي

 نائب الرئيس

 كمال البكري

    

 عضو

 د.ابراهيم سيف

 عضو

 لما غالب

 عضو

 رنا الصوالحه

   

 عضو

 ناديه السعيد

 عضو

 احمد عبدالحليم الحسين 

 عضو

 د. خلدون الوشاح

 رئيس المجلس

 د. عادل الشركس

    

 عضو

 وليد السمهوري

 عضو

 مها العبدالالت

 عضو

 حسين كوفحي

 نائب الرئيس

 كمال البكري

    

 عضو

 د.ابراهيم سيف

 عضو

 لما غالب

 عضو

 رنا الصوالحه
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