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  الشركة األردنية لضمان القروض
  محدودةال عامةالمساهمة ال

   ٢٠٢٠حزيران  ٣٠كما في  ةالمرحلي المركز الماليقائمة 
  

  (بالدينار األردني)
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
  

  إيضاح

  حزيران ٣٠
 ٢٠٢٠  

  (غير مدققة)

كانون األول  ٣١
٢٠١٩   
  (مدققة)

       الموجودات
  ١,١٣٥,١٨٩   ١,٢٦٩,٧٦٤     النقد وما في حكمه

  ٢٩,٧٩٣,٣٧٦   ٣٠,٤٩١,٤٤٢     ودائع ألجل لدى البنوك
  ٤٧,٣٧٥,٣٩٥   ٥٣,٩٦٠,٦٨٩     ودائع بنكية محتجزة

  ٣٦٥,٧٨٦,٠٤٢   ٦٦٩,٠٨٧,٨٠٠     موجودات مالية بالكلفة المطفأة محتجزة
  ١,١٦١,١٢٠   ١,١٥٩,٠٤٥     موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

  ٣,٤٨٢,٦٩٢   ٣,٤٨٢,٧٣٠     موجودات مالية بالكلفة المطفأة
  ١,٤١١,٨٧٨   ١,٣٤٧,٧٦٠     رصدة مدينة أخرى ذمم وأ

  ٤٩٤,٩١٠   ٦٧١,٣٤٧     موجودات ضريبية مؤجلة 
  ٣,٠٩٣,٨٨٤   ٣,٠٦٣,٥٦١     ممتلكات ومعدات

  ٤٥٣,٧٣٤,٤٨٦   ٧٦٤,٥٣٤,١٣٨     مجموع الموجودات 
        

        الملكيةالمطلوبات وحقوق 
       المطلوبات

  ٢٤,١٩٠,٥٦٠   ٣٤,٧٧٧,٤١١   ٤  مخصصات ضمان القروض 
  ٥,١٦٠,٦٩٥   ٥,١٦٠,٦٩٥     برنامج ضمان التمويل الصناعي  - قرض البنك المركزي األردني
  ٩٩,٩٩٩,٢٧٧   ٩٩,٩٩٩,٢٧٧     برنامج ضمان الصادرات  - قرض البنك المركزي األردني
  ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠   ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠     برنامج دعم الكفاالت البنكية للمتعاقدين في الخارج  - قرض البنك المركزي األردني
  ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠   ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠     سكن ميسر - برنامج ضمان القروض اإلسكانية  - قرض البنك المركزي األردني
  -          ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠     القروض لمواجهة أزمة كوروناضمان برنامج  - قرض البنك المركزي األردني

  ١,٢٤٨,٥٠٠   ١,٢٤٨,٥٠٠     أمانات وزارة التخطيط
  ٨٢,٦٣١,٨٠٨   ٨٢,١٥٣,٢٣٣     صغيرة الناشئةقروض المشروعات ال

  ٣,٦٨٥,٩٧٠   ٤,٢٨٨,٣٠٠     ذمم وأرصدة دائنة أخرى 
  ٢٣٧,١٧٢   ١٨٩,٨٩٣      مخصص ضريبة الدخل المستحقة 

  ٤١٧,١٥٣,٩٨٢   ٧٢٧,٨١٧,٣٠٩     مجموع المطلوبات
      

        حقوق الملكية 
  ٢٩,٠٨٠,٣١٠   ٢٩,٠٨٠,٣١٠     رأس المال المكتتب به والمدفوع

  ١,٨٥٢,٤٥٤   ١,٨٥٢,٤٥٤     إحتياطي إجباري 
  ٢,٢٠٤,٨٢٤   ٢,٢٠٤,٨٢٤     إحتياطي إختياري 

  ٤٧٣,٨٤٠   ٤٧١,٨٧٤     التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية
  ٢,٩٦٩,٠٧٦   ٣,١٠٧,٣٦٧     أرباح مرحلة 

  ٣٦,٥٨٠,٥٠٤   ٣٦,٧١٦,٨٢٩     الملكيةمجموع حقوق 

  ٤٥٣,٧٣٤,٤٨٦   ٧٦٤,٥٣٤,١٣٨     الملكيةوق مجموع المطلوبات وحق
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  الشركة األردنية لضمان القروض

  محدودةال عامةالمساهمة ال
   ٢٠٢٠حزيران  ٣٠في أشهر المنتهية  لستةل ةالمرحلي الدخلقائمة 

  
  (بالدينار األردني)

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  للستة أشهر المنتهية في   للثالثة أشهر المنتهية في  

  حزيران ٣٠  
 ٢٠٢٠  

  (غير مدققة)

  حزيران ٣٠
 ٢٠١٩  

 (غير مدققة)

  حزيران ٣٠
 ٢٠٢٠  

  (غير مدققة)

  حزيران ٣٠
 ٢٠١٩  

  (غير مدققة)

       اإليرادات

  ٨٠٧,٩٣٧   ٨٢٣,٤٨٩   ٣٩٧,٤٨١   ٣٨٦,٢٨٧   فوائد ودائع بنكية

  ١٤٢,٠٩٢   ١٠٩,٥٤٤   ٧١,٧٠٧   ٥٠,٨٧٤   ت في موجودات مالية بالكلفة المطفأةفوائد استثمارا

  ٥٧٣,٢١٨   ٥٢٤,١١٠   ٢٨٦,٨١١   ٢٥٧,١١٥   عموالت ضمان القروض

  ١٠٧,٧٤٩   ١٠٣,٣٨٧   ٥٧,٠٦١   ٣٧,٥٢٨   عموالت ضمان الصادرات والمشترين المحليين

  ٢٣٨,٩٩٧   ٢٦٠,٩٥٥   ١٢٢,٤٧٥   ١٢٩,٥٧٠   عموالت ضمان التمويل الصناعي والتأجير التمويلي

  -        ١١٣,٠٥٢   -      ١١٣,٠٥٢   لمواجهة أزمة كورونا  قروض البرنامج الوطنيضمان عموالت 

  ١٠٧,٤٧٤   ١٠٥,٠٠٠   ٢,٤٧٤   ١٠٥,٠٠٠   توزيعات أرباح استثمارات مقبوضة

  -        ١٦٥,٠١٩   -     ١٦٥,٠١٩ مخصصات قروض البنك المركزي األردنيعموالت إدارة برامج 

  ١٧,٥٩٧   ٢٤,٧٥٣    ٨,٧٨٦   ٢١,٥١٦   إيرادات أخرى

  ١,٩٩٥,٠٦٤   ٢,٢٢٩,٣٠٩   ٩٤٦,٧٩٥   ١,٢٦٥,٩٦١   مجموع اإليرادات
       

          ينزل

  ٧٥٨,٨٥١   ٧٣٥,٧٢٩   ٣٧٩,٩٢١   ٣٦٩,١٣١   مصاريف إدارية 

  ١,٠١٠,٧٢٥   ١,٣٢٥,٢١٩   ٥١٢,١٤٤   ١,٠٨٥,٩٨٠   مخصصات ضمان القروض

  ٤٩,٨٣٢   ١,٩٠٢   ٧٤,٣١٠   ٢٩,٨٥٦   ئتمانية متوقعة للودائع والموجودات المالية بالكلفة المطفأةمخصص خسائر إ

  ١٢,٢٧٣   ١٢,٣٤١   ٦,١٧٠   ٦,١٧٠   مخصص تعويض نهاية الخدمة

  ١٦٣,٣٨٣   ١٥٤,١١٨   )٢٥,٧٥٠( )٢٢٥,١٧٦(  ربح (خسارة) الفترة قبل الضريبة

  ٢,٩٥٨   )١٥,٨٢٧(  ٢,٤٧٢   ٦٣,٨٢٤    للفترةوالمساهمة الوطنية  دخلال(مصروف) وفر ضريبة 

  ١٦٦,٣٤١   ١٣٨,٢٩١   )٢٣,٢٧٨(  )١٦١,٣٥٢(  ربح (خسارة) الفترة

          

       

  ٠,٠٠٦   ٠,٠٠٥   )٠,٠٠١(  )٠,٠٠٦(  حصة السهم األساسية والمخفضة من ربح (خسارة) الفترة
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  الشركة األردنية لضمان القروض
  المحدودة عامةالمساهمة ال

   ٢٠٢٠حزيران  ٣٠في أشهر المنتهية  لستةل ةالمرحلي الشامل الدخلقائمة 
  

  (بالدينار األردني)
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  للستة أشهر المنتهية في  للثالثة أشهر المنتهية في   

  حزيران ٣٠  
 ٢٠٢٠  

  (غير مدققة)

  حزيران  ٣٠
٢٠١٩  

  (غير مدققة)

  حزيران ٣٠
 ٢٠٢٠  

  (غير مدققة)

حزيران  ٣٠
٢٠١٩  

  (غير مدققة)
          

  ١٦٦,٣٤١   ١٣٨,٢٩١   )٢٣,٢٧٨(  )١٦١,٣٥٢(  ربح (خسارة) الفترة

          بنود الدخل الشامل األخرى 

  )٤,٦٦٥(  ) ١,٩٦٦(  ـ  -  التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية من خالل قائمة الدخل الشامل 

  ١٦١,٦٧٦   ١٣٦,٣٢٥   )٢٣,٢٧٨(  )١٦١,٣٥٢(  إجمالي الدخل الشامل للفترة 
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  الشركة األردنية لضمان القروض
  محدودةال عامةالمساهمة ال

  (غير مدققة) ٢٠٢٠حزيران  ٣٠أشهر المنتهية في  ستةلل ةالمرحلي الملكيةالتغيرات في حقوق قائمة 
  

  (بالدينار األردني)
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  

    أرباح   المتراكم التغير  احتياطيات  رأس المال   
  المجموع  مرحلة  القيمة العادلةفي   ختياريإ  إجباري  لمدفوعا  

         
  ٣٦,٥٨٠,٥٠٤   ٢,٩٦٩,٠٧٦   ٤٧٣,٨٤٠ ٢,٢٠٤,٨٢٤ ١,٨٥٢,٤٥٤  ٢٩,٠٨٠,٣١٠  ١/١/٢٠٢٠الرصيد كما في 

  ١٣٦,٣٢٥   ١٣٨,٢٩١   )١,٩٦٦(  -   -   -   إجمالي الدخل الشامل للفترة
  ٣٦,٧١٦,٨٢٩   ٣,١٠٧,٣٦٧   ٤٧١,٨٧٤   ٢,٢٠٤,٨٢٤   ١,٨٥٢,٤٥٤   ٢٩,٠٨٠,٣١٠   ٣٠/٦/٢٠٢٠الرصيد كما في 

              
  ٣٥,٥٦٠,٠٠٤   ٢,٠٥٨,٧٩٤   ٤٩٦,٤٤٣ ٢,٢٠٤,٨٢٤ ١,٧١٩,٦٣٣  ٢٩,٠٨٠,٣١٠  ١/١/٢٠١٩الرصيد كما في 

  ١٦١,٦٧٦   ١٦٦,٣٤١   )٤,٦٦٥(  ـ  ـ  ـ  إجمالي الدخل الشامل للفترة
  ٣٥,٧٢١,٦٨٠   ٢,٢٢٥,١٣٥   ٤٩١,٧٧٨   ٢,٢٠٤,٨٢٤   ١,٧١٩,٦٣٣   ٢٩,٠٨٠,٣١٠   ٣٠/٦/٢٠١٩الرصيد كما في 
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  الشركة األردنية لضمان القروض
  محدودةال عامةالمساهمة ال

   ٢٠٢٠حزيران  ٣٠أشهر المنتهية في  ستةلل ةالمرحلي التدفقات النقديةقائمة 
   
  

  (بالدينار األردني)
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  حزيران ٣٠  

 ٢٠٢٠    
  (غير مدققة)

  حزيران ٣٠
 ٢٠١٩  

  (غير مدققة)

      األنشطة التشغيلية 
  ١٦٣,٣٨٣   ١٥٤,١١٨   ربح الفترة قبل الضريبة

  ٥٩,٣٥٥   ٣٨,٣١٣   استهالكات 
  ١٢,٢٧٣   ١٢,٣٤١   مخصص تعويض نهاية الخدمة

  ١,٠١٠,٧٢٥   ١,٣٢٥,٢١٩   التغير في مخصصات ضمان القروض
  ٤٩,٨٣٢   ١,٩٠٢   مخصص خسائر إئتمانية متوقعة للودائع والموجودات المالية بالكلفة المطفأة

      
       رأس المال العامل في  التغير

  )٣٣,٣٦٥(  ٦٤,١١٨   ذمم وأرصدة مدينة أخرى
  )٨٣٢,٠٧٥(  ٥٨٩,٩٨٩   ذمم وأرصدة دائنة أخرى

  )٤٩٣,٤٦٩(  )٤٥١,٧٢٠(  صافي مخصصات ضمان القروض المدفوعة
  )١٢٠,٨٩١(  ) ٢٣٩,٤٣٤(  ضريبة الدخل المدفوعة

  )١٨٤,٢٣٢(   ١,٤٩٤,٨٤٦   األنشطة التشغيلية(المستخدمة في) صافي التدفقات النقدية من 
      

      األنشطة اإلستثمارية
  )٥,٧٢٩(  ) ٨,٠٢٨(  ممتلكات ومعدات 

  )١,٠٥٢,٧٤٢(  )٦٩٩,٩٦٨(  ودائع ألجل لدى البنوك

  )١,٠٥٨,٤٧١(  )٧٠٧,٩٩٦(  األنشطة اإلستثماريةالمستخدمة في نقدية صافي التدفقات ال
      

      األنشطة التمويلية 
  )١٠٠,٠٠٠,٠٠٠(  )٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠(  موجودات مالية بالكلفة المطفأة محتجزة 

  ٨٣٨,٦٨٧   )١٧٣,٧٠٠(  الودائع البنكية المحتجزة
  )٤٧٨,٥٧٥(  )٤٧٨,٥٧٥(  قروض المشروعات الصغيرة الناشئة

  ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠   -         برنامج دعم الكفاالت البنكية للمتعاقدين في الخارج-البنك المركزي االردني قرض
  -          ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠   برنامج ضمان القروض لمواجهة أزمة كورونا  - قرض البنك المركزي األردني 

  ٣٦٠,١١٢   )٦٥٢,٢٧٥(  األنشطة التمويلية) من المستخدمة في(صافي التدفقات النقدية 
      

  )٨٨٢,٥٩١(  ١٣٤,٥٧٥   وما في حكمه التغير في النقد
  ٢,٥٦٥,٤٦٤   ١,١٣٥,١٨٩   السنةفي بداية  وما في حكمه النقد

  ١,٦٨٢,٨٧٣   ١,٢٦٩,٧٦٤    الفترةفي نهاية  وما في حكمه النقد
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  الشركة األردنية لضمان القروض
  محدودةالعامة المساهمة ال

  (غير مدققة)المختصرة  المالية المرحليةالقوائم إيضاحات حول 
  ٢٠٢٠حزيران  ٣٠

  
  (بالدينار األردني)

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  ـامـعـ     . ١

اريخ  دودة بت ة المح اهمة العام روض المس مان الق ة لض ركة األردني جلت الش ي نت ١٩٩٤ آذار ٢٦س ل وه ة لتحوي يج
ى  روع إل ودات المش ابات وموج ة حس ل كاف ه نق م بموجب ذي ت وزراء ال س ال رار مجل ة ق روض نتيج مان الق روع ض مش

رقم ( ت ال روض تح مان الق ة لض اهمة عام ركة مس يس ش تم تأس ي ي ي لك زي األردن ك المرك جيل ٢٤٢البن ز تس ). إن مرك
  المملكة األردنية الهاشمية. في الشركة هو

  

ات  م غاي ن أه ف م ة بمختل ات المالي وك والمؤسس ن البن ة م روض الممنوح ة الق ة لتغطي مانات الالزم ديم الض ركة تق الش
ويقية  ة والتس ا اإلنتاجي ع كفاءته يعها ورف ادية أو توس اريع االقتص يس المش ة لتأس ة أو جزئي ة كلي ا تغطي ا وأنواعه آجاله

الت االجن ار العم ب أو ادخ ات كس وفير إمكان ل أو ت رص عم ق ف دف خل ة به ة لتغطي مانات الالزم ديم الض ذلك تق ة. وك بي
اع  ي أي قط ام وف كل ع ادية بش ات االقتص ن القطاع ر م اع آخ ي أي قط ة وف ادرات األردني ان الص ال ائتم ي مج اطر ف المخ

  أو مجال يحقق مصلحة الشركة بشكل خاص.
  

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

رار  م إق وات ةئم الق رة المالي ة المختص س إدارة ا المرحلي ل مجل ن قب ة م اريخالمرفق دة بت ته المنعق ي جلس ركة ف               لش
  .٢٠٢٠تموز  ٢٨

  
  

   المحاسبيةملخص ألهم السياسات   .   ٢
  المالية المرحليةالقوائم أسس إعداد 

  ) التقارير المالية المرحلية.٣٤ا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (المالية المرحلية المختصرة المرفقة وفقالقوائم تم إعداد 

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

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

ديالت  للفترة الحاليةن السياسات المحاسبية المتبعة إ ايير والتع تثناء المع ابقة، بإس رة الس ي الفت متماثلة مع السياسات التي تم اتباعها ف
  .  الجديدة التي أصبحت واجبة التطبيق إعتباراً من بداية الفترة المالية الحالية

لمعلومات واإليضاحات المطلوبة للقوائم المالية السنوية والمعدة وفقا لمعايير إن القوائم المالية المرحلية المختصرة ال تتضمن كافة ا
، كما أن نتائج األعمال المرحلية ٢٠١٩كانون األول  ٣١التقارير المالية الدولية ويجب أن تقرأ مع التقرير السنوي للشركة كما في 

  ال تمثل بالضرورة مؤشراً عن النتائج السنوية المتوقعة. 
  

  م التقديراتاستخدا
ة وائم المالي داد الق رة إن اع ة المختص ديرات  المرحلي بعض التق ام ب ركة القي ن ادارة الش ب م بية يتطل ات المحاس ق السياس وتطبي

درجات  ع ل يات تخض ى فرض تند عل ديرات تس ك التق ا. ان تل ة به احات المرفق ة واإليض وائم المالي ى الق ؤثر عل ي ت ادات الت واإلجته
روف متفاوتة من الدقة وا اع وظ ي أوض ر ف ديرات االدارة نتيجة التغي ن تق لتيقن، وعليه فإن النتائج الفعلية في المستقبل قد تختلف ع

  الفرضيات التي استندت عليها تلك التقديرات. 
  

  وفيما يلي أهم التقديرات التي تم استخدامها في اعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة: 
  

ادة ت -  اتتقوم االدارة باع كل دوري لغاي ة بش ول الملموس ة لالص ار االنتاجي دير االعم ى  ق ادا عل نوية اعتم تهالكات الس اب االس احتس
دخل  ة ال الحالة العامة لتلك االصول وتقديرات االعمار االنتاجية المتوقعة في المستقبل، ويتم اخذ خسارة التدني (ان وجدت) في قائم

 المرحلية.
  
  
 

) حيث تتطلب هذه العملية ٩قيمة خسائر تدني الموجودات المالية وفقاَ لمعيار التقارير المالية الدولي رقم ( تقوم إدارة الشركة بتقدير - 
إستخدام العديد من الفرضيات والتقديرات عند إحتساب التدفقات النقدية المستقبلية وقيم الضمانات ونسب التعثر وأرصدة 

  كان هناك زيادة في درجة المخاطر االئتمانية للموجودات المالية . الموجودات المالية عند التعثر وتحديد فيما اذا
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  المختصرة (غير مدققة) إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية
  ٢٠٢٠حزيران  ٣٠
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  أرصدة السقوف الممنوحة والقروض المضمونة .  ٣

  إن أرصدة السقوف الممنوحة والقروض المضمونة من قبل الشركة هي كما يلي:       
  

  
  المبلغ المضمون  السقف الممنوح  
  حزيران ٣٠  

 ٢٠٢٠  
  حزيران ٣٠
 ٢٠١٩  

  يرانحز ٣٠
 ٢٠٢٠  

  حزيران ٣٠
 ٢٠١٩  

          

  ١٨,١٩٦,٩٢٨   ١٦,٣٤٦,٥٥٢   ٢٧,٩٣٥,٩٠٦   ٢٥,٥٦٩,٢٠٥   إلسكانيةبرنامج ضمان القروض ا
  ٥٢,٦١١,٦٥١   ٤٥,٦٣٣,٦٣٤   ٥٠,٧٣٠,١٣٤   ٤٤,٩٦٨,١٣٤   برنامج ضمان القروض اإلنتاجية

  ٥,٣٧٦,١٤٥   ٦,٥٢٣,٦٢٥   ٥,٣٧٦,١٤٥   ٦,٥٢٣,٦٢٥   المشترين المحليينوضمان ائتمان الصادرات 
  ٢٦,٠٢٩,٦٢٦   ٢٧,٤١٠,٤٧٤   ٢٦,٠٢٩,٦٢٦ ٢٧,٤١٠,٤٧٤  التمويل الصناعي
  ١,٠٨٠,٤٦٠   ١,١٣٩,٥٧٤   ١,٠٨٠,٤٦٠ ١,١٣٩,٥٧٤  التأجير التمويلي

  ٦,٧٦١,٢٦٣   ٩,٨٠٦,٧٨٣   ٧,٨٠٠,٠٠٠   ٩,٣٠٠,٠٠٠   المشروعات الصغيرة الناشئة 
  -           ١٥١,٤٨٣,٢٤١   -            ١٥١,٤٨٣,٢٤١   البرنامج الوطني لمواجهة أزمة كورونا

   ١١٠,٠٥٦,٠٧٣   ٢٥٨,٣٤٣,٨٨٣   ١١٨,٩٥٢,٢٧١   ٢٦٦,٣٩٤,٢٥٣  
  
  
  
  
  
  
  مخصصات ضمان القروض   . ٤

  كما يلي: يه المركزالماليقائمة  إن تفاصيل بند مخصصات ضمان القروض الواردة في       
  
  

  حزيران ٣٠  
 ٢٠٢٠  

  (غير مدققة)

ول كانون األ ٣١
٢٠١٩   
  (مدققة)

     

  ١,٨٧٢,٧٣٨   ٢,٤٩٨,٤٠٣   مخصص ضمان القروض اإلنتاجية 
  ٢٤٤,٢٥٢   ٢٣٥,٣٣٢   مخصص ضمان القروض اإلسكانية 

  ٨٧,٧٢٦   ٢٩٦,٣٩٩   مخصص ضمان الصادرات 
  ٦,٥٣٦,٥٥٣   ٦,٨٣٤,٧٢٣   *مخصص التمويل الصناعي 

  ١٥٧,٨٧٣   ١٨٨,٧٤٤   * مخصص تمويل المشروعات الريادية
  ٦,٩٨٩,٢٧١   ٨,٤٩٤,٢١٧   * خصص تمويل المشروعات الصغيرة الناشئةم

  ٦,٨٢٨,٤٥٥   ٨,٩٣٨,٥٦٦   *مخصص تمويل ضمان الصادرات 
  ١,٤٧٣,٦٩٢   ٣,١٥٠,٣٢٩   * مخصص تمويل دعم الكفاالت البنكية للمتعاقدين في الخارج

  ـ         ١,٦٠٢,٥٦٨   * سكن ميسر –مخصص تمويل ضمان القروض اإلسكانية 
  -          ٢,٥٣٨,١٣٠   * ضمان القروض لمواجهة أزمة كورونا تمويل مخصص

   ٢٤,١٩٠,٥٦٠   ٣٤,٧٧٧,٤١١  
  
  

  

يتم بناء مخصصات ضمان هذه البرامج مقابل العوائد المتحققة على اإلستثمارات المتأتية من القروض الممنوحة من الجهات  * 
  الداعمة لها.

  
  
  الوضع الضريبي للشركة .  ٥

 .٢٠١٨ة الوضع الضريبي للشركة عن نتائج أعمالها حتى نهاية عام تم تسوي - 

 ولم تقم دائرة ضريبة الدخل بمراجعة سجالت الشركة لتاريخه. ٢٠١٩لعام تم تقديم كشف التقدير الذاتي عن نتائج أعمال الشركة  - 

وفقا  ٢٠٢٠حزيران  ٣٠منتهية فيعن نتائج أعمال الشركة للستة أشهر الوالمساهمة الوطنية تم احتساب مخصص ضريبة الدخل  - 
 لقانون ضريبة الدخل.

  
  
  
  
  
  



  
  المساهمة العامة الشركة األردنية لضمان القروض

  المختصرة (غير مدققة) إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية
  ٢٠٢٠حزيران  ٣٠

 - ١٠  - 
 

 
  

 تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات  .    ٦
  

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

  موع المج  أكثر من سنة  لغاية سنة   ٢٠٢٠حزيران  ٣٠
        الموجودات

  ١,٢٦٩,٧٦٤   -  ١,٢٦٩,٧٦٤   النقد وما في حكمه
  ٣٠,٤٩١,٤٤٢   -  ٣٠,٤٩١,٤٤٢   ودائع ألجل لدى البنوك

  ٥٣,٩٦٠,٦٨٩    ٥٣,٩٦٠,٦٨٩    -  ودائع بنكية محتجزة
  ٦٦٩,٠٨٧,٨٠٠    ٦٦٩,٠٨٧,٨٠٠   -  موجودات مالية بالكلفة المطفأة محتجزة

   ١,١٥٩,٠٤٥    ١,١٥٩,٠٤٥   -  ة من خالل قائمة الدخل الشاملموجودات مالية بالقيمة العادل
  ٣,٤٨٢,٧٣٠   ٣,٤٨٢,٧٣٠   -  موجودات مالية بالكلفة المطفأة 

  ١,٣٤٧,٧٦٠    -  ١,٣٤٧,٧٦٠   ذمم وأرصدة مدينة أخرى 
  ٦٧١,٣٤٧   ٦٧١,٣٤٧   -  موجودات ضريبية مؤجلة 

  ٣,٠٦٣,٥٦١   ٣,٠٦٣,٥٦١   -  ممتلكات ومعدات
  ٧٦٤,٥٣٤,١٣٨   ٧٣١,٤٢٥,١٧٢   ٣٣,١٠٨,٩٦٦   دات مجموع الموجو

        

        المطلوبات
  ٣٤,٧٧٧,٤١١   ٣٤,٧٧٧,٤١١   -  مخصصات ضمان القروض 

  ٥,١٦٠,٦٩٥   ٥,١٦٠,٦٩٥   -  قرض البنك المركزي األردني ـ برنامج ضمان التمويل الصناعي 
  ٩٩,٩٩٩,٢٧٧   ٩٩,٩٩٩,٢٧٧   -  قرض البنك المركزي األردني ـ برنامج ضمان الصادرات 

  ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠   ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠   -  قرض البنك المركزي األردني ـ برنامج دعم الكفاالت البنكية للمتعاقدين في الخارج 
  ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠   ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠   -  سكن ميسر –قرض البنك المركزي األردني ـ برنامج ضمان القروض اإلسكانية 

  ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠   ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠   -              القروض لمواجهة أزمة كورونا برنامج ضمان - قرض البنك المركزي األردني 
  ١,٢٤٨,٥٠٠   -           ١,٢٤٨,٥٠٠   أمانات وزارة التخطيط

  ٨٢,١٥٣,٢٣٣    ٨١,١٩٦,٠٨٣   ٩٥٧,١٥٠   قروض المشروعات الصغيرة الناشئة 
  ٤,٢٨٨,٣٠٠   -  ٤,٢٨٨,٣٠٠   ذمم وأرصدة دائنة أخرى 
  ١٨٩,٨٩٣   -  ١٨٩,٨٩٣   المستحقة مخصص ضريبة الدخل 

  ٧٢٧,٨١٧,٣٠٩   ٧٢١,١٣٣,٤٦٦   ٦,٦٨٣,٨٤٣   مجموع المطلوبات
  
  
  
  
  

  المجموع   أكثر من سنة  لغاية سنة  ٢٠١٩كانون األول  ٣١
        الموجودات

  ١,١٣٥,١٨٩   -  ١,١٣٥,١٨٩   النقد وما في حكمه
  ٢٩,٧٩٣,٣٧٦   -  ٢٩,٧٩٣,٣٧٦   ودائع ألجل لدى البنوك

  ٤٧,٣٧٥,٣٩٥   ٤٧,٣٧٥,٣٩٥    -  نكية محتجزةودائع ب
  ٣٦٥,٧٨٦,٠٤٢   ٣٦٥,٧٨٦,٠٤٢   - موجودات مالية بالكلفة المطفأة محتجزة

  ١,١٦١,١٢٠   ١,١٦١,١٢٠   -  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
  ٣,٤٨٢,٦٩٢   ٣,٤٨٢,٦٩٢   ـ  موجودات مالية بالكلفة المطفأة 

  ١,٤١١,٨٧٨   -  ١,٤١١,٨٧٨  دينة أخرى ذمم وأرصدة م
  ٤٩٤,٩١٠   ٤٩٤,٩١٠   -  موجودات ضريبية مؤجلة 

  ٣,٠٩٣,٨٨٤   ٣,٠٩٣,٨٨٤   -  ممتلكات ومعدات
  ٤٥٣,٧٣٤,٤٨٦   ٤٢١,٣٩٤,٠٤٣   ٣٢,٣٤٠,٤٤٣   مجموع الموجودات 

        

        المطلوبات
  ٢٤,١٩٠,٥٦٠   ٢٤,١٩٠,٥٦٠   -  مخصصات ضمان القروض 

  ٥,١٦٠,٦٩٥   ٥,١٦٠,٦٩٥   -  زي األردني ـ برنامج ضمان التمويل الصناعي قرض البنك المرك
  ٩٩,٩٩٩,٢٧٧   ٩٩,٩٩٩,٢٧٧   -  قرض البنك المركزي األردني ـ برنامج ضمان الصادرات 

  ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠   ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠   -  قرض البنك المركزي األردني ـ برنامج دعم الكفاالت البنكية للمتعاقدين في الخارج
  ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠   ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠   -  سكن ميسر –بنك المركزي األردني ـ برنامج ضمان القروض اإلسكانية قرض ال

  ١,٢٤٨,٥٠٠   ـ              ١,٢٤٨,٥٠٠   أمانات وزارة التخطيط
  ٨٢,٦٣١,٨٠٨   ٨١,٦٧٤,٦٥٨   ٩٥٧,١٥٠   قروض المشروعات الصغيرة الناشئة 

  ٣,٦٨٥,٩٧٠   -  ٣,٦٨٥,٩٧٠   ذمم وأرصدة دائنة أخرى 
  ٢٣٧,١٧٢   -  ٢٣٧,١٧٢   مخصص ضريبة الدخل المستحقة 

  ٤١٧,١٥٣,٩٨٢   ٤١١,٠٢٥,١٩٠   ٦,١٢٨,٧٩٢   مجموع المطلوبات
  
  
  

  
  
  
  
  
  



  
  المساهمة العامة الشركة األردنية لضمان القروض

  المختصرة (غير مدققة) إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية
  ٢٠٢٠حزيران  ٣٠

 - ١١  - 
 

  
  ألدوات الماليةالقيمة العادلة ل   . ٧

  

 

دوات المالية إما قصيرة إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ال تختلف جوهرياً عن قيمتها الدفترية حيث أن معظم األ
  األجل بطبيعتها أو يتم إعادة تسعيرها باستمرار.

  

  تستخدم الشركة الترتيب التالي لغايات تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية:

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

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

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

 ٢٠٢٠حزيران  ٣٠
  المستوى 

 األول
  المستوى 

 الثاني
  المستوى

 عالمجمو الثالث 
  

 ١,١٥٩,٠٤٥  ١٠٤,١٩٠  ١٤٥,٠٠٠     ٩٠٩,٨٥٥  الدخل الشامل قائمة موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
  

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١
  المستوى

 األول
  المستوى 

 الثاني
  المستوى 

 المجموع الثالث
   

 ١,١٦١,١٢٠  ١٠٤,١٩٠  ١٤٥,٠٠٠  ٩١١,٩٣٠  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل 

  
  

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

  
  

  )١٩- أثر جائحة كورونا المستجد (كوفيد.    ٨
  

د تجد (كوفي ا المس روس كورون ي في بب تفش ام ١٩- تس ة ع ي بداي ن  ٢٠٢٠) ف د م ل العدي ة وتعط ادية عالمي ة إقتص دوث أزم ي ح ف
ا وت ائج أعماله ركة ونت الي للش ز الم ى المرك لباً عل أثير س أنه الت ن ش ذي م ر ال ادية، األم ة، الشركات واألنشطة اإلقتص دفقاتها النقدي

ة  وائم المالي ى الق ي عل ذا التفش ونظراً ألن الوضع متغير وسريع التطور، ترى إدارة الشركة أنه من الصعب تحديد األثر المحتمل له
  المرحلية للشركة في هذه المرحلة.  

  




