
 

  

 الشـركة األردنية لضمان القروض

 شركة مساهمة عامة محدودة

 المالية  القوائم

 2222كانون األول  13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الشـركة األردنية لضمان القروض 

 محدودة شركة مساهمة عامة

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 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.
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 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)
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( %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
 

 

 قروض المشروعات الصغيرة الناشئة     . 38

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 
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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  
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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


