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الوحــدة  لتملــك  األردنــي  المواطــن  مســاعدة 
الســكنية المائمــة مــن خــال توفيـــر التمويــل 
متوســط وطويــل األجل للبنــوك والشــركات المالية 
فــي المملكــة لتمكينهــا مــن التوســع فــي منــح 
ــبة  ــروط مناس ــن بش ــكنية للمواطني ــروض الس الق
وخاصــة ألصحــاب الدخــول المتوســطة والمتدنيــة.

مهمة الشركـة
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جمل�س اإدارة ال�صركة

الرئي�س

ممثاًل عن البنك املركزي الأردينالدكتور عادل اأحمد اإ�شماعيل ال�شركـــ�س

نائب الرئي�س

ممثاًل عن البنك الأردين الكويتيال�شيد توفيـــق عبد القادر حممد مكحــل

الأع�صاء

اجلهة الإعتبارية التي ميثلهااإ�صم املمثل الطبيعي

املوؤ�ش�شة العامة لالإ�شكان والتطوير احل�شرياملهند�شة جمانة حممد عبدالرحيم عطيات

ــان ــم كريــــ�شــ ــر اإبراهيـــ ــا عمـــــــ املوؤ�ش�شة العامة لل�شمان الإجتماعيال�شــيدة لــــيــــنـــــ

البنك العربيال�شــيد زيـــــاد اأنــور عبــد الرحمـــــن عقـــــروق

ــي ــي الــــمــــيــــــمــــــــ ــن عــــلــ ــي حــ�شــــــ ــد عــــلـــ بنك الإ�شكان للتجارة والتمويلال�شيـ

البنك الأهلي الأردينال�شــيد نبـــال عبــــد القـــادر نـــايف فريحــــــات

ال�شـنــــاع اهلل  جـــــــاد  �شامـــــــي  رنـــــــا  بنك القاهرة عمانال�شــيدة 

ك�شــك   ثيــودور  حمفــوظ  اهلل  عبــد  البنك التجاري الأردينال�شــيد 

البنك الإ�شتثماريال�شيـــد جريـــــــر نائـــــــل جمـيــــــل العجلـــــوين

الأعـــــــــرج عــــــــلي  مـحمــــــد  بـا�شـــــــــل  بنك الإ�شتثمار العربي الأردينال�شـيـــد 

ال�شيد عبد الرزاق اأكرم عبد العزيز طبي�شاتاملــديــر الـعام

املحامي الأ�شتاذ مو�شى فهد الأعرج امل�شت�شار القانوين 

ال�شادة املهنيون العرب فاح�شوا احل�شابات
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ح�شرات ال�شادة امل�شاهـمني الكرام 
 ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

ي�شــعدين اأن اأرحــب بكــم واأن اأ�شــكركم علــى ح�شوركــم لإجتمــاع الهيئــة العامــة العــادي 
ال�شــنوي الرابــع والع�شــرون لل�شــركة الأردنيــة لإعــادة متويــل الرهــن العقــاري التــي نعتــز 

بنجاحهــا يف حتقيــق اأهدافهــا.  
كمــا ي�شــعدين اأن اأقــدم لكــم التقريــر ال�شــنوي الرابــع والع�شــرون لل�شــركة الــذي يعر�س اأهم 
منجزاتها خالل عام 2020، ويبني مركزها املايل ونتائج اأعمالها كما يف نهاية عام 2020 
مــن خــالل ميزانيتهــا العموميــة وح�شــاباتها اخلتاميــة مت�شمنــاً تقريــر مدقــق احل�شــابات 

اخلارجي حولها ، ويلقي ال�شوء باإيجاز على خطة عمل ال�شــركة  امل�شــتقبلية .
اإن تاأ�شي�ــس ال�شــركة الأردنيــة لإعــادة متويــل الرهــن العقــاري جــاء مببــادرة مــن احلكومــة 
وبدعــم مــن البنــك املركــزي الأردين ، و يعــرب اأ�شــدق تعبــري عــن تظافــر جهــود القطاعــني 
العــام واخلا�ــس خلدمــة قطــاع الإ�شــكان الــذي يعــد واحــداً مــن اأبــرز قطاعــات الإقت�شــاد 
الوطنــي، مــن خــالل م�شــاهمات احلكومــة واملوؤ�ش�شــات العامــة مــع القطــاع اخلا�ــس يف راأ�ــس 
مالها ، وعالوة على ذلك فاإن ال�شركة ت�شكل حلقة جديدة وهامة من حلقات ربط ال�شوق 
النقدي ب�شوق راأ�س املال، حيث اأن الهدف الرئي�شي لل�شركة هو توفري التمويل -متو�شط 
وطويــل الأجــل- للبنــوك وال�شــركات املاليــة التــي متنــح قرو�شــاً عقاريــة و�شــكنية ، وتقــوم 
ال�شركة بتوفري الأموال الالزمة لن�شاطها الإقرا�شي من م�شادر اأموال ال�شركة املختلفة 

والتــي مــن اأهمهــا ح�شيلــة بيــع اإ�شداراتهــا مــن اأ�شــناد القر�ــس يف �شــوق راأ�ــس املــال املحلــي.
كمــا توفــر اآليــة عمــل ال�شــركة املتمثلــة باإعــادة متويــل القرو�ــس العقاريــة وال�شــكنية، فر�شــة 
للبنوك ولل�شركات املالية من زيادة م�شاركتها يف منح القرو�س وحت�شني �شروط الإقرا�س 
وزيــادة اآجــال �شــدادها، وبالتــايل تو�شــيع قاعــدة املواطنــني امل�شــتفيدين مــن هــذه القرو�ــس 
ومتكينهــم مــن اإمتــالك امل�شــكن وخا�شــة اأ�شحــاب الدخــول املتو�شــطة واملتدنيــة. بالإ�شافــة 
اإىل متكــني هــذه البنــوك وال�شــركات مــن اإدارة موجوداتهــا ومطلوباتهــا بكفــاءة مــن خــالل 

املواءمــة بــني اآجــال م�شــادر واإ�شــتخدامات اأموالها. 
ح�شرات ال�شادة امل�شاهـمني املحرتمني

يف �شــوء التطــورات العامليــــة املت�شــــارعة الناجتـــــة عــن تف�شــي فريو�ــس كورونــــا امل�شــتجد 
اأزمــة  2020 علــى م�شــتوى العــامل ممــا ت�شــبب يف حــدوث  19( مطلــع العــام  )كوفيــد - 
اقت�شاديــة عامليــة . اتخــذ البنــك املركــزي  حزمــة اإجــراءات للتخفيــف واحلــد مــن تداعيــات 
هــذا الفريو�ــس علــى القت�شــاد الوطنــي ، كمــا حر�شــت ال�شــركة علــى تركيــز جهودهــا يف 

كلمة رئي�س جمل�س الإدارة 

د.عادل ال�صرك�س
رئي�س جمل�س الإدارة
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الظــروف ال�شــتثنائية التــي مــرت بهــا البــالد علــى توفــري ال�شــيولة للعديــد مــن البنــوك واملوؤ�ش�شــات املاليــة ، وهذا ين�شــجم متاماً 
مــع التوجهــات والإجــراءات التــي قــام بهــا البنــك املركــزي مــن ناحيــة توفــري �شــيولة للجهــاز امل�شــريف.

ولقــد اأثمــرت جهــود ال�شــركة خــالل عــام 2020 يف منــح قرو�ــس اإعــادة التمويــل مببلــغ )243.500( مليــون دينــار – وهــو الرقــم 
الأعلى الذي يتم منحه  خالل �شــنة منذ تاأ�شي�ــس ال�شــركة - لي�شل اإجمايل قيمة القرو�س التي ُمنحت من قبل ال�شــركة منذ 
بدايــة عملهــا اإىل )1.933( مليــار دينــار. وقــد بلــغ الر�شيــد القائــم لقرو�ــس اإعــادة التمويــل بتاريــخ 2020/12/31 )582.509( 

مليون دينار وهو اأي�شاً اأعلى ر�شيد قائم ت�شل اإليه ال�شركة منذ التاأ�شي�س.
ــر�س يف  �شــوق راأ�ــس املــال  ــناد القـ كمــا قامــت ال�شــركة خــالل عــام 2020 باإ�شــدار مــا قيمتــه )238.500( مليــون دينــار مــن اأ�شـ
املحلــي لت�شــل قيمــة اأ�شــناد القر�ــس التــي مت اإ�شدارهــا منــذ بدايـــة عمــل ال�شـركـــة اإىل )2.029( مليــار دينــار. وقــد بلـــغ الر�شيــد 

القائـــم مــن اإ�شــدارات ال�شركـــــة بتاريـــخ 2020/12/31 )562.000( مليــون دينــار. 
اإن قيمــة هــذه املبالــغ التــي ُمنحــت مــن قبــل ال�شــركة كقرو�س للبنوك ول�شــركات التاأجري التمويلــي اإ�شافة اإىل حجم اإ�شداراتها 
من اأ�شــناد القر�س تعزز دور ال�شــركة يف حت�شــني وتطوير �شــوق التمويل الإ�شــكاين و�شــوق راأ�ــس املال يف اململكة . وت�شــعى ال�شــركة 
اإىل تعميــق ن�شــاطها يف ال�شــوق الثانــوي للرهــن العقــاري مــن خــالل زيــادة حجــم عملياتهــا يف جمــال اإعــادة متويــل القرو�ــس 

العقاريــة وال�شــكنية واإىل تعزيــز دورهــا يف �شــوق راأ�ــس املــال مــن خــالل  اإ�شــدار اأ�شــناد قر�ــس لآجــال خمتلفة.
ح�شرات ال�شادة امل�شاهـمني الكرام

اإ�شــمحوا يل اأن اأتقــدم بالنيابــة عــن اأع�شــاء الهيئــة العامــة بوافــر ال�شــكر والتقديــر اإىل احلكومــة واإىل البنــك املركــزي الأردين 
علــى دعمهــم مل�شــرية ال�شــركة واأن اأتقــدم بجزيــل ال�شــكر لزمالئــي اأع�شــاء جمل�ــس الإدارة واأن اأعــرب بالأ�شالــة عــن نف�شــي وعــن 
اأع�شــاء جمل�ــس الإدارة وعــن اأع�شــاء الهيئــة العامــة عــن بالــغ ال�شــكر والتقديــر ملديــر عــام ال�شــركة ولكافــة العاملــني فيهــا علــى 
اجلهود التي يبذلونها يف �شبيل حتقيق نتائج واأهداف ال�شركة، داعياً اهلل العلي القدير اأن يوفقنا جميعاً على حمل امل�شوؤولية 
واأداء الأمانة وخدمة الوطن واأن يحفظ هذا البلد يف ظل ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�شــني املعظم 

حفظــه اهلل ورعــاه .

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

الدكتور عادل ال�شرك�س 
رئيــ�س جمـــل�س الإدارة
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تقري�ر جمل��س الإدارة

تاأ�صي�س ال�صركة
ال�شــركة الأردنيــة لإعــادة متويــل الرهــن العقــاري هــي �شــركة م�شــاهمة عامــة حمــدودة تاأ�ش�شــت يف منت�شــف عــام 1996 يف �شــوء 
موافقة جمل�ــس الوزراء على م�شــروع اإعادة هيكلة قطاع الإ�شــكان والذي اأو�شى ب�شرورة اإن�شــاء ال�شــركة لغايات تفعيل وتطوير 
�شــوق التمويــل الإ�شــكاين يف اململكــة ، و مت اإن�شــاء ال�شــركة بالتعــاون مــع البنــك الــدويل لالإن�شــاء والتعمــري وبدعــم مــن البنــك 

املركــزي الأردين . 

غايات ال�صركة
تتلخ�س الأهداف الرئي�شية التي ت�شعى ال�شركة لتحقيقـها مبا يلي:-

	 -تطويــر وحت�شــني �شــوق التمويــل الإ�شــكاين يف اململكــة مــن خــالل قيــام ال�شــركة بتوفــري التمويــل -متو�شــط وطويــل الأجــل
للبنــوك واملوؤ�ش�شــات املاليــة لزيــادة م�شــاركتها يف منــح القرو�ــس الإ�شــكانية ولت�شــجيع املناف�شــة بينهــا ليــوؤدي اإىل حت�شــني 

�شــروط الإقرا�ــس وتخفي�ــس كلفتــه علــى املواطــن مل�شــاعدته علــى اإمتــالك امل�شــكن املالئــم .
	 ت�شــجيع وتطويــر �شــوق راأ�ــس املــال يف اململكــة مــن خــالل قيــام ال�شــركة بطــرح اأ�شــناد قر�ــس يف �شــوق راأ�ــس املــال املحلــي ممــا

ي�شــاهم يف زيــادة الأدوات الإ�شــتثمارية املتاحــة يف ال�شــوق .
	 فتــح نافــذة اإ�شــالمية مــن اأجــل توفــري متويــل متو�شــط وطويــل الأجــل للبنــوك واملوؤ�ش�شــات الإ�شــالمية التــي ترغــب يف منــح

التمويل الإ�شــكاين للم�شــتفيدين يف قطاع الإ�شــكان.

م�صادر اأموال ال�صركة
	.راأ�س املال املدفوع بالكامل والبالغ )5( مليون دينار اأردين
	 ح�شيلــة اإ�شــدارات ال�شــركة مــن اأ�شــناد القر�ــس. وياأتــي �شــداد ال�شــركة لإلتزامهــا مــن اأ�شــناد القر�ــس يف املرتبــة الأوىل مــن

حيــث اأولوية ال�شــداد . 
	.قر�س البنك املركزي البالغ ر�شيده يف 2020/12/31 )19,038,873( دينار اأردين

اآلية عمل ال�صركة
توفر ال�شــركة التمويل متو�شــط وطويل الأجل للبنوك العاملة يف اململكة من خالل اإعادة متويل قرو�س �شــكنية ممنوحة من 
قبل البنوك للمواطنني . وقد حددت �شيا�شة الإقرا�س املعتمدة لدى ال�شركة الأ�ش�س واملعايري التي يجب توفرها يف املوؤ�ش�شة 

املالية املقرت�شة ويف القر�س ال�شكني املقدم لإعادة التمويل .  
ول�شمــان القر�ــس الــذي يح�شــل عليــه البنــك مــن ال�شــركة يقــوم البنك بتحويل �شــندات الرهونات العقاريــة من الدرجة الأوىل 
واخلا�شة بالقرو�س ال�شــكنية املمنوحة من قبله ل�شالح ال�شــركة لدى دوائر ت�شــجيل الأرا�شي املخت�شة ، بحيث ل تقل قيمها 
املتبقيــة عــن مــا ن�شــبته )120 %( مــن قيمــة قر�ــس ال�شــركة املمنــوح للبنــك ، �شــريطة اأن ل تكــون القرو�ــس ال�شــكنية املمنوحــة 
مــن قبــل البنــك واملطلــوب اإعــادة متويلهــا مــن ال�شــركة عليهــا اأق�شــاط م�شــتحقة، مــع اإلتــزام البنــك بتحويــل �شــندات رهــن بديلــة 

ل�شــندات الرهــن اخلا�شــة بالقرو�ــس التــي تظهــر عليهــا عالمــات التعــر طيلة مدة عمر قر�س ال�شــركة للبنك .
كمــا �شــمحت ال�شــركة مبوجــب �شيا�شــة الإقرا�ــس املعتمــدة لديهــا اأن يقــدم البنــك �شمانــات موؤقتــة ل�شالــح ال�شــركة  حلــني قيــام 
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البنك بتحويل �شندات الرهونات العقارية الالزمة لل�شركة، ومن اأهم هذه ال�شمانات املوؤقتة هي �شندات احلكومة الأردنية اأو 
ال�شــندات املكفولة من احلكومة الأردنية ، اأذونات اخلزينة، اأ�شــناد القر�س ال�شادرة عن ال�شــركة ، تفوي�س بالقيد على ح�شــاب 
املوؤ�ش�شــة املاليــة لــدى البنــك املركــزي الأردين ل�شالــح ال�شــركة . ومــن اجلديــر بالذكــر اأن ال�شــركة متنــح قرو�ــس اإعــادة متويــل 
قرو�س �شــكنية على اأ�شـــــا�س قيـــام البنك ب�شــداد اأ�شل القر�س على دفعة واحدة بتاريخ اإ�شــتحقاقه، و�شــداد الفائدة يف نهاية كل 

)6( اأ�شــهر ، ويف حالت خا�شة يتم �شــداد اأ�شل القر�س وفوائده دورياً .
كمــا اإعتمــدت ال�شــركة اآليــة ملنــح �شــركات التاأجــري التمويلــي اململوكــة مــن قبــل البنــوك قرو�شــاً لإعــادة متويــل عقــود التاأجــري 

التمويلــي العقاريــة حيــث بلغــت قيمــة القرو�ــس التــي منحــت لهــذه ال�شــركات خــالل عــام 2020 )43( مليــون دينــار.
اإن قرو�ــس اإعــادة التمويــل التــي متنحهــا ال�شــركة للبنــوك ول�شــركات التاأجــري التمويلــي متكــن البنــوك وال�شــركات مــن زيــادة 
م�شــاركتها يف �شــوق التمويــل العقــاري ومــن التخفيــف مــن خماطــر عــدم املواءمــة بــني م�شــادر واإ�شــتخدامات اأموالهــا وت�شــجيع 

املناف�شــة فيمــا بينهــا ممــا ينعك�ــس يف م�شلحــة املواطــن .
وتقــوم ال�شــركة بتوفــري الأمــوال الالزمــة لن�شــاطها الإقرا�شــي مــن ح�شيلــة بيــع اإ�شداراتهــا مــن اأ�شــناد القر�ــس يف �شــوق راأ�ــس 
املال املحلي باأحجام وباآجال تتوافق مع قرو�س اإعادة التمويل ومع التدفقات النقدية لل�شركة وباأ�شعار فائدة ثابتة اأو متغرية 
لــكل فــرتة فائــدة خــالل مــدة ال�شــند -وح�شــب مقت�شــى احلــال- �شــواًء باملــزاودة اأو بتحديــد م�شــبق ل�شــعر الفائــدة مــن خــالل 
الإكتتــاب اخلا�ــس اأو الإكتتــاب العــام، كمــا وميكــن اإطفــاء الإ�شــدارات بدفعــة واحدة اأو على دفعات تتزامن مع التدفقات النقدية 
لل�شركة، وذلك بعد احل�شول على املوافقات الالزمة من هيئة الأوراق املالية .هذا وتقوم ال�شركة بدور مدير الإ�شدار لأ�شناد 

القر�ــس ال�شــادرة عنهــا اأو مــن خــالل جهــات متخ�ش�شــة يف اإدارة الإ�شــدارات .  

مزايا الإقرتا�س من  ال�صركة 
	.مواءمة اآجال م�شادر اأموال البنك مع اإ�شتخداماتها واإدارة موجوداته ومطلوباته بكفاءة اأكرب
	. على القرو�س ال�شكنية التي مينحها البنك )IRR( جتنب خماطر تقلبات �شعر الفائدة
	 زيادة املبالغ املخ�ش�شة من قبل البنك ملنح القرو�س ال�شكنية، حيث يتم اإ�شتثناء القرو�س املعاد متويلها من قبل ال�شركة

مــن القرو�ــس املمنوحــة لغايــات اإن�شــاء العقــارات و�شــرائها عنــد اإحت�شــاب الن�شــبة التــي حددهــا قانــون البنــوك التــي تق�شــي 
باأن ل تزيد القرو�س املمنوحة لغايات اإن�شاء العقارات اأو �شرائها عن 20 % من اإجمايل ودائع البنك بالدينار الأردين .

	 حت�شــني ن�شــبة كفايــة راأ�ــس املــال باإحت�شــاب وزن خماطــر ترجيحــي بواقــع 20 % علــى القرو�ــس ال�شــكنية املمنوحــة مــن قبــل
البنك ومبا ل يتجاوز مبالغ قرو�س اإعادة التمويل املمنوحة من قبل ال�شركة للبنك .

مزايا الإ�صتثمار يف اأ�صناد القر�س ال�صادرة عن ال�صركة
	. تتميز اأ�شناد القر�س بدرجة خماطر متدنية تعادل 20 % لغايات اإحت�شاب ن�شبة كفاية راأ�س املال لدى البنك
	 حت�شــني ن�شــبة ال�شــيولة لدى البنك، حيث تعترب قيمة اأ�شــناد القر�س من �شمن املوجودات ال�شــائلة لغايات اإحت�شــاب ن�شــبة

ال�شيولة القانونية مبوجب تعليمات البنك املركزي الأردين .
	.قابلية تداول اأ�شناد القر�س يف �شوق راأ�س املال من خالل مركز اإيداع الأوراق املالية
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اإجنازات ال�صركة خالل عام 2020

يف جمال الإقرا�س 
منحــت ال�شــركة خــالل عــام 2020  مبلــغ )243.500( مليــون دينــار ، - وهــو الأعلــى الــذي منــح خــالل �شــنة منــذ تاأ�شي�ــس ال�شــركة- 
للبنوك ول�شركات التاأجري التمويلي لإعادة متويل قرو�س �شكنية و عقارية ممنوحة من قبل هذه املوؤ�ش�شات . حيث قامت بتوقيع 
)32( اإتفاقيــة مــع )17( موؤ�ش�شــة ماليــة لي�شبــح عـــدد اإتفاقيــات قرو�ــس اإعــادة التمويــل التــي اأبرمتهــا ال�شــركة منـــذ تاأ�شي�شــها 
اأر�شــدة  زادت قيمــة  دينــار، حيــث  قــدره )1.933( مليــار  اإجمـــايل  اإتفاقيــة مببلــغ  مــا جمموعــه )326(   2020/12/31 ولغايــة 

القرو�ــس ال�شــكنية وعقــود التاأجــري التمويلــي العقاريــة التــي متــت اإعــادة متويلهــا مــن قبــل ال�شــركة عــن )2.3(  مليــار دينــار .
2020/12/31 مــا مقـــداره )582.509( مليــون دينــار، وهــو الر�شيــد  التمويــل بتاريــخ  اإعـــادة  اأر�شـــدة قرو�ــس  بلغـــت  وقــد 

الأعلــى منــذ تاأ�شي�ــس ال�شــركة.
يبني الر�شم البياين التايل تطور قرو�س اإعادة التمويل خالل الأعوام  2010 – 2020:-
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يف جمال اإ�شدار اأ�شناد قر�س 
قامــت ال�شــركة خــالل عــام 2020 ببيــع )31( اإ�شــداراً مــن اأ�شــناد قر�ــس ال�شــركة يف �شــوق راأ�ــس املــال املحلــي بقيمــة اإ�شــمية  
)238.500( مليــون دينــار، وبذلــك اإرتفــع جممــوع مــا اأ�شدرتــه ال�شــركة منــذ تاأ�شي�شــها وحتــى نهايــة عــام 2020 اإىل )2.029( 
مليار دينار، لآجال )�شــنة فاأكر (،)2(،)3(،)5( �شــنوات. وقد مت تنفيذ عمليات اإ�شدارات ال�شــركة من اأ�شــناد القر�س باأ�شــلوب 

الإكتتــاب اخلا�ــس. علمــاً بــاأن الر�شيــد القائــم لأ�شــناد قر�ــس ال�شــركة كمــا يف 2020/12/31 بلــغ )562.000( مليــون دينــار. 
ومــن اجلديــر بالذكــر اأن اأ�شــناد القر�ــس ال�شــادرة عــن ال�شــركة م�شمونــة مبوجــودات ال�شــركة التــي مــن �شمنهــا قرو�ــس اإعــادة 
التمويل املمنوحة للبنوك وامل�شمونة برهونات عقارية حمولة اأ�شولياً لأمر ال�شركة، ول تقل القيمة املتبقية لهذه ال�شمانات 

عــن )120 %( مــن اأر�شــدة هــذه القرو�ــس. 
يبني الر�شم البياين التايل منو اإ�شدارات ال�شركة من اأ�شناد القر�س خالل الأعوام 2010 - 2020 :-
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ويبني اجلدول التايل اإ�شدارات ال�شركة القائمة من اأ�شناد القر�س كما هي بتاريخ 2020/12/31 :-
لأجل )1( �شنة فاأكر

رقم 
�شعر القيمة الإ�شميةالإ�شدار

فئة تاريخ الإ�شتحقاقتاريخ الإ�شدارالفائدة %
ال�شند

القيمة 
ال�شوقية لل�شند

الن�شبة من 
الإجمايل %

2593,500,0003.8502019/12/182021/06/171,0001,000

26025,000,0003.7502019/12/222021/06/221,0001,000

2625,000,0003.7502020/01/072021/01/071,0001,000

2635,000,0004.0502020/01/262021/01/261,0001,000

2657,500,0004.0002020/01/302021/01/311,0001,000

2678,000,0004.1002020/03/052021/03/071,0001,000

27910,000,0003.3002020/07/292021/07/291,0001,000

 11.39% 64,000,000املجموع

لأجل )2( �شنة

رقم 
�شعر القيمة الإ�شميةالإ�شدار

فئة تاريخ الإ�شتحقاقتاريخ الإ�شدارالفائدة %
ال�شند

القيمة 
ال�شوقية لل�شند

الن�شبة من 
الإجمايل %

2462,000,0005.1002019/02/262021/02/261,0001,000

2535,000,0004.7502019/08/012021/08/011,0001,000

2565,000,0004.3502019/09/152021/09/151,0001,000

2575,000,0004.4002019/09/262021/09/261,0001,000

26410,000,0004.3502020/01/302022/01/301,0001,000

26610,000,0004.3502020/02/272022/02/271,0001,000

2691,000,0003.6002020/03/222022/03/221,0001,000

27020,000,0003.2342020/04/072022/04/071,0001,000

27110,000,0003.2342020/04/152022/04/151,0001,000

2725,000,0003.4342020/04/262022/04/261,0001,000

2767,000,0003.5002020/05/282022/05/281,0001,000

27715,000,0003.2502020/07/192022/07/191,0001,000

28010,000,0003.4002020/08/162022/08/161,0001,000

2814,000,0003.1002020/08/252022/08/251,0001,000

2862,000,0003.3502020/09/282022/09/281,0001,000

2902,000,0003.2502020/12/132022/12/131,0001,000

 20.11% 113,000,000املجموع



22

الشركة األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاري

لأجل )3( �شنوات

رقم 
�شعر القيمة الإ�شميةالإ�شدار

فئة تاريخ الإ�شتحقاقتاريخ الإ�شدارالفائدة %
ال�شند

القيمة 
ال�شوقية لل�شند

الن�شبة من 
الإجمايل %

2228,000,0005.2002018/03/082021/03/081,0001,000

22315,000,0005.2002018/03/192021/03/191,0001,000

22515,000,0005.0002018/04/102021/04/101,0001,000

22610,000,0005.2002018/04/152021/04/151,0001,000

2295,000,0004.7002018/07/012021/07/011,0001,000

23010,000,0005.2502018/07/042021/07/041,0001,000

23410,000,0005.3502018/08/162021/08/161,0001,000

2375,000,0004.9002018/09/242021/09/241,0001,000

23810,000,0005.6002018/09/242021/09/241,0001,000

24025,000,0005.3502018/12/062021/12/061,0001,000

2425,000,0005.0002018/12/302021/12/301,0001,000

24325,000,0005.1002019/01/312022/01/311,0001,000

2505,000,0005.1002019/05/262022/05/261,0001,000

2685,000,0004.2002020/03/152023/03/151,0001,000

2732,500,0003.1502020/05/032023/05/031,0001,000

2745,000,0003.2502020/05/062023/05/061,0001,000

2755,000,0003.1502020/05/122023/05/121,0001,000

2785,000,0003.7502020/07/192023/07/191,0001,000

28210,000,0003.4002020/08/302023/08/301,0001,000

283500,0003.4002020/09/022023/09/021,0001,000

2841,000,0003.4002020/09/202023/09/201,0001,000

28510,000,0003.5002020/09/172023/09/171,0001,000

2875,000,0003.3002020/10/042023/10/041,0001,000

28830,000,0003.2502020/10/082023/10/081,0001,000

2895,000,0003.2502020/11/152023/11/151,0001,000

2918,000,0003.5002020/12/272023/12/271,0001,000

29215,000,0003.1502020/12/292023/12/291,0001,000

45.37% 255,000,000املجموع



23

التقرير السنوي 2020

لأجل )5( �شنوات

رقم 
�شعر القيمة الإ�شميةالإ�شدار

فئة تاريخ الإ�شتحقاقتاريخ الإ�شدارالفائدة %
ال�شند

القيمة 
ال�شوقية لل�شند

الن�شبة من 
الإجمايل %

22810,000,0005.7502018/06/102023/06/101,0001,000

23910,000,0006.0002018/11/182023/11/181,0001,000

24410,000,0004.0012019/02/052024/02/051,0001,000

24510,000,0004.0012019/02/252024/02/251,0001,000

25150,000,0005.3502019/05/292024/05/291,0001,000

2525,000,0005.5002019/06/192024/06/191,0001,000

2545,000,0005.3502019/08/212024/08/211,0001,000

26130,000,0004.7502019/12/292024/12/291,0001,000

23.13% 130,000,000املجموع

100.000% 562,000,000الإجمايل

ولقد عك�شت اأ�شعار الفائدة على اأ�شناد القر�س التي اأ�شدرتها ال�شركة امل�شتوى املتدين ملخاطر الإ�شتثمار فيها.
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املايل  التحليل 
ل��ل��ح�����ص��اب��ات 
اخل���ت���ام���ي���ة  
لع������ام 2020
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التحليل املايل للح�صابات اخلتامية  لعام 2020
مقارنـــــة البيانات املالية لل�شركة كما هي يف نهاية عام 2020 مع البيانات املالية لعام 2019 :-

 )582.005( اإلـــى  لي�شــل   )% 9.6( وبن�شــبة  دينــار،  مليــون   )51.009( مببلــغ  التمويــل  اإعــادة  قرو�ــس  ر�شيــد  اإرتفــع   -1
ال�شابـــق. العــام  نهايــة  يف  دينــار  مليــون   )530.996( مــع  مقارنــة  دينــار  مليــون 

20202019

531,262,800506,517,032ر�شيد اأول املدة
243,500,000222,000,000القرو�س املمنوحة 

)197,254,232()192,254,232(القرو�س امل�شددة 
)267,051()503,954(خم�ش�س اخل�شائر الإئتمانية 

582,004,614530,995,749ر�شيد نهاية املدة

اإرتفـــع جممــــوع املوجــــودات مببلــغ )54.384( مليــون دينــار، وبن�شــبة )9.8 %( لي�شـــل اإلـــى )608.112( مليــون دينــار ،   -2

مقارنــة مــع )553.728( مليــون دينــار يف نهايــة العــام ال�شــابق.
اإرتفــع ر�شيــد اأ�شنـــاد القر�ــس مببلــغ )51.5( مليــون دينـــار ، وبن�شــبة )10 %(  لي�شــل اإلـــى )562( مليــون دينــار مقارنــة   -3

مــع )510.5( مليــون دينــار يف نهايــة العــام ال�شــابق .

20202019

510,500,000490,500,000ر�شيد اأول املدة
238,500,000207,000,000اأ�شناد القر�س امل�شدرة  

)187,000,000()187,000,000(اأ�شناد القر�س امل�شددة
562,000,000510,500,000ر�شيد نهاية املدة

اإرتفعــت حقـــوق امللكيـــة  مببلــغ )2.027( مليــون دينـــار، وبن�شبـــة)12.2 %( لت�شــل اإىل )18.601( مليــون دينــار مقارنــة مــع   -4
)16.574( مليون دينار يف نهاية العام ال�شــابق.

اإرتفــع جممــل ربــح العمليــات مببلــغ )245( الــف دينــار ، وبن�شــبة )3.7 %( لي�شــل اإىل )6.880( مليــون دينــار مقارنــة مــع   -5
)6.635( مليــون دينــار  يف نهايــة العــام ال�شــابق .

20202019

31,473,33431,891,893فوائد مقبو�شة 
)25,256,979()24,592,885(فوائد مدفوعة 

6,880,4496,634,914اإجمايل الربح

انخف�ــس �شــايف ربــح الفــرتة قبــل ال�شريبــة مببلــغ )826( الــف دينــار ، وبن�شــبة )14.9 %(  لي�شــل اإىل )4.735( مليــون   -6
دينار مقارنة مع )5.561( مليون دينار يف نهاية العام ال�شــابق وهذا ناجت ب�شــكل رئي�شــي عن قيام ال�شــركة بالتربع مببلغ 

)750( الــف دينــار ل�شنــدوق همــة وطــن واأي�شــاً زيــادة خم�ش�ــس اخل�شــائر الئتمانيــة مببلــغ )240( الــف دينــار.
انخف�ــس �شــايف ربــح الفــرتة بعــد ال�شريبــة مببلــغ )659( األــف دينــار . وبن�شــبة )16.6 %( لي�شــل اإىل)3.321( مليــون   -7

دينــار مقارنــة مــع )3.980( مليــون دينــار يف نهايــة العــام ال�شــابق.
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تطور اأهم بنود البيانات املالية
وفيما يلي اأهم الن�شب املالية لعام 2020 مقارنة مع عام 2019:- 

20202019البي�������ان

24.016 %17.856 %العائد على حقوق امل�شاهمني %                                  

3.7203.315القيمة الدفرتية لل�شهم  )دينار(

0.6640.796ح�شة ال�شهم من الأرباح  )دينار(

97.007 %96.941 %ن�شبة املديونية   %

95.895 %95.707 %قرو�س اإعادة التمويل اإىل اإجمايل املوجودات %

31.2431.89الأموال املقرت�شة اإىل حقوق امللكية )مرة(

اإجمايل ربح العمليات 2016 - 2020  )مليون دينار (
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ن�شب ال�شمانات املتعلقة بقرو�س اإعادة التمويل التي منحتها ال�شركة للبنوك يف عام 2020 مقارنة مع عام 2019:-

20202019البي�������ان

178.90 %175.08 %قيمة �شندات الرهن العقاري اإىل اأر�شدة قرو�س اإعادة التمويل.

241.77 %237.27 %القيمة التقديرية للعقارات املرهونة اإىل اأر�شدة قرو�س اإعادة التمويل.

135.06 %130.99 %اإجمايل ال�شمانات اإىل اأر�شدة قرو�س اإعادة التمويل.

اخلطة امل�صتقبلية لل�صركة.
اإ�شــتكماًل لإجنــازات ال�شــركة خــالل العــام 2020 فــاإن اخلطــة امل�شــتقبلية التــي تهــدف ال�شــركة لتحقيقهــا خــالل عــام 2021 

وال�شــنوات القادمــة تتلخ�ــس مبــا يلــي :-
تعزيــز دور ال�شــركة يف ال�شــوق الثانــوي للرهــن العقــاري مبــا يتنا�شــب مــع التطــورات التــي ي�شــهدها �شــوق التمويــل  اأوًل  : 

العقــاري.
ت�شجيع البنوك على منح القرو�س ال�شكنية باأ�شعار فائدة ثابتة. ثانياً : 

زيادة حجم اإ�شدارات ال�شــركة من اأ�شــناد القر�س لآجال تتالءم مع ن�شــاطات ال�شــركة الإقرا�شية، بالإ�شافة اإىل العمل  ثالثاً : 
علــى تو�شــيع قاعــدة امل�شــتثمرين يف اإ�شــدارات ال�شــركة .

زيــادة راأ�شــمال ال�شــركة مــن )5( مليــون دينــار اإىل )10( مليــون دينــار عــن طريــق ر�شــملة مبلــغ )5( مليــون دينــار مــن  رابعاً : 
الأربــاح املرحلــة وتوزيعهــا كاأ�شــهم جمانيــة علــى امل�شــاهمني كٌل بن�شــبة م�شــاهمته يف راأ�شــمال ال�شــركة بواقــع �شــهم لــكل �شــهم.

تهــدف ال�شــركة خــالل عــام 2021 اإىل منــح قرو�ــس اإعــادة التمويــل مبــا قيمتــه ) 141( مليــون دينــار  وتوفــري الأمــوال الالزمــة 
لذلــك مــن خــالل طــرح اأ�شــناد قر�ــس يف �شــوق راأ�ــس  املــال املحلــي ، ومــن املتوقــع اأن حتقــق ال�شــركة يف عــام 2021 منــواً يف اأرباحهــا 

مقارنة مبا حتقق عام 2020.
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ب������ي������ان������ات 
وم���ع���ل���وم���ات 
الإف�����������ص�����اح
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بيانات ومعلومات الإف�صاح
فيمــا يلــي بيانــات الإف�شــاح املطلوبــة مبوجــب املــادة )4( مــن تعليمــات اإف�شــاح ال�شــركات امل�شــدرة واملعايــري املحا�شــبية ومعايــري 

التدقيــق ال�شــادرة عــن هيئــة الأوراق املاليــة .
مادة :

كلمة رئي�س جمل�س الإدارة : وردت �شمن التقرير. 4/اأ 

و�شف الأن�شطة الرئي�شية :- 4ب/1 

تقــوم ال�شــركة ب�شــكل رئي�شــي بن�شــاط اإعــادة متويــل القرو�ــس ال�شــكنية املمنوحــة مــن قبــل املوؤ�ش�شــات املاليــة واإ�شــدار 
اأ�شــناد قر�س يف �شــوق راأ�ــس املال املحلي. وذلك من خالل مقرها الوحيد يف عمان ول يوجد لل�شــركة اأية فروع اأخرى 

ويبلغ عـــدد موظفـــي ال�شركـــة  )25( موظفاً. 
ــداره  )243.500( مليــون دينــار، والــذي ميثــل  ــايل  يف نهايــة  عــام 2020 مــا مقـ ــم الإ�شــتثمار الراأ�شمـ و قــد بلــغ حجـ

قرو�ــس اإعــادة التمويــل املمنوحــة خــالل عام 2020.

وعنوان ال�شركة كما يلي:-

عمان / اململكة الأردنية الها�شميةمركز ال�شركة 

15 �شارع املهدي بن بركة/ ال�شمي�شاين الغربيعنوان ال�شركة

�شندوق بريد 940743  عمان 11194 الأردن

هاتف 5601417

فاك�شميلي 5601542

www.jmrc.com.joاملوقع الإلكرتوين عرب الإنرتنت 

jmrc@ jmrc.com.joالربيد الإلكرتوين عرب الإنرتنت 

ل يوجد لل�شركة اأية �شركات تابعة اأو اأي فروع. 4ب/2 
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اأ�شماء اأع�شاء جمل�س الإدارة ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم :-  4ب/3 اأ- 

الدكتور عادل اأحمد اإ�شماعيل ال�شرك�س  
رئي�س جمل�س الإدارة 

البنك املركزي الأردين )ع�شو غري م�شتقل( اإعتباراً من 2012/3/25.- اجلهة التي ميثلها

املوؤهالت العلمية 

بكالوريو�س يف  الإح�شاء التطبيقي ، جامعة الريموك 1988.- 
ماج�شتري يف الإقت�شاد املايل ، جامعة الريموك 1990.- 
الأمريكيــة -  املتحــدة  الوليــات   – اأورليانــز  نيــو  جامعــة   ، املــايل  الإقت�شــاد  يف  دكتــوراه 

.2002

نائب حمافظ البنك املركزي الأردين اإعتباراً من 2012/4/1.- الوظيفة احلالية

اخلربات العملية 

البنــك  -  الأبحــاث يف  دائــرة  اإقت�شــادي يف  كباحــث  العمليــة  بــداأ حياتــه   1991 �شــباط  يف 
الأردين.  املركــزي 

وليــة -  يف   Alfred University األفريــد  جامعــة  يف  التمويــل  ق�شــم  يف  م�شــاعد  اأ�شــتاذ 
نيويــورك، ومــن ثــم متــت ترقيتــه لأ�شــتاذ م�شــارك يف نف�ــس اجلامعــة يف عــام 2006.

يف عــام 2006 �شــغل من�شــب رئي�ــس ق�شــم ال�شــوؤون النقديــة يف دائــرة الأبحــاث يف  البنــك - 
املركــزي الأردين. ويف عــام 2009 متــت ترقيتــه نائبــاً ملديــر دائــرة الأبحــاث ومــن ثــم مديــراً 

تنفيذيــاً للدائــرة يف اأواخــر عام 2011.
قام بن�شر العديد من الأبحاث العلمية يف جمالت اأكادميية مرموقة منها:- 

 “Journal of Business, Finance & Accounting”, “Banking and Finance 

Review”, “Journal of Economics and Finance”, ”International 

Journal of Applied Business and Economics”, “International Journal 

of Economic Research”.

واملاج�شــتري -  الدكتــوراه  لطلبــة  التمويــل  و  الإقت�شــاد  مــواد  مــن  العديــد  بتدري�ــس  قــام 
الأردنيــة. اجلامعــات  يف  والبكالوريو�ــس 

نائب رئي�س جمل�س اإدارة �شركة مناجم الفو�شفات.- 
نائب رئي�س جمل�س اإدارة  موؤ�ش�شة �شمان الودائع.- 
رئي�س فريق قطاع اخلدمات املالية وع�شو اللجنة التن�شيقية لروؤية الأردن 2025.- 
ع�شو يف جمل�س املدفوعات الوطني الأردين.- 
رئي�ــس جلنة الت�شــليف ونائب رئي�ــس جلنة الإ�شــتثمار ونائب رئي�ــس جلنة املوارد الب�شــرية - 

وع�شو اللجنة التوجيهية لتقنية املعلومات يف البنك املركزي الأردين.
 1966.- مواليد عام              
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ال�شيد توفيق عبد القادر حممد مكحل 
نائب  رئي�س جمل�س الإدارة 

اجلهة التي ميثلها

البنك الأردين الكويتي )ع�شو م�شتقل(  اإعتباراً من 2000/3/8.     - 
نائب رئي�س جمل�س الإدارة :-- 
للفرتة  من 2008/03/12 وحتى   2011/04/20 .- 
للفرتة من 2011/06/07  وحتى   2012/03/24.- 
للفرتة من 2018/10/31  وحتى  تاريخه.- 

بكالوريو�س اإدارة اأعمال- اجلامعة الأردنية عام 1974 .   - املوؤهالت العلمية 
نائب املدير العام للمجموعة امل�شرفية / البنك الأردين الكويتي . - الوظيفة احلالية    

اخلربات العملية  

بنك الكويت الوطني - اإدارة الإئتمان املحلي والت�شويق 1974 – 1990 . - 
ويعمل يف البنك الأردين الكويتي من عام 1991 حتى الآن .- 
ع�شو جمل�س اإدارة �شركة �شمان القرو�س.- 
ع�شو جمل�س اإدارة �شركة ال�شرق العربي للتاأمني.- 
رئي�س جلنة الرت�شيحات واملكافاآت  املنبثقة عن جمل�س اإدارة ال�شركة .- 
رئي�س جلنة اإدارة املخاطر املنبثقة عن جمل�س اإدارة ال�شركة.- 

 1951.- مواليـد عـام
 املهند�شة  جمانة حممد عبد الرحيم عطيات 

اجلهة التي متثلها
مــن -  اإعتبــاراً  م�شــتقل(  غــري  )ع�شــو  احل�شــري  والتطويــر  لالإ�شــكان  العامــة  املوؤ�ش�شــة 

.2020/01/01

بكالوريو�س هند�شة مدنية اجلامعة الأردنية 1992.- املوؤهالت العلمية 

مدير عام  املوؤ�ش�شة العامة لالإ�شكان والتطوير احل�شري.- الوظيفة احلالية 

اخلربات العملية  

نائب رئي�س جمل�س اإدارة املوؤ�ش�شة العامة لالإ�شكان والتطوير احل�شري .- 
ع�شو جمل�س التنظيم الأعلى / الإدارة املحلية.- 
ع�شو جمل�س اإدارة املوؤ�ش�شة التعاونية.- 
ع�شو جمل�س البناء الوطني.- 
ع�شو باللجنة الوطنية حلماية الرتاث العمراين واحل�شري / وزارة ال�شياحة والآثار.- 
ع�شو يف جلنة اإدارة املخاطر املنبثقة عن جمل�س اإدارة ال�شركة.- 

 1970.    - مواليـد عـام
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ال�شيدة لينا عمر اإبراهيم كري�شان

املوؤ�ش�شة العامة لل�شمان الإجتماعي )ع�شو غري م�شتقل( اإعتباراً من 2019/01/16.- اجلهة التي متثلها

بكالوريو�س الإدارة العامة والعلوم ال�شيا�شية – اجلامعة الأردنية .- املوؤهالت العلمية     

م�شت�شار  املدير العام للتاأمينات الإجتماعية – املوؤ�ش�شة العامة لل�شمان الإجتماعي.- الوظيفة احلالية    

اخلربات العملية 

اإلتحقــت ال�شــيدة لينــا للعمــل يف املوؤ�ش�شــة العامــة لل�شمــان الإجتماعــي يف عــام 1988 ، - 
حيــث تنقلــت بــني دوائــر ذات الطابــع التاأمينــي البحــت ، والدوائــر ذات الطابــع الإداري 
لتتــدرج يف مواقــع وظيفيــة خمتلفــة ، منهــا م�شــاعداً ملديــر اإدارة الدرا�شــات ، ومديــراً لإدارة 
دعــم القــرار ، ومديــراً لإدارة املخاطــر ، ومديــراً ملكتــب املديــر العــام واأمني �شــر ملجل�ــس اإدارة 

املوؤ�ش�شــة ، ومديــراً لإدارة الدرا�شــات والأبحــاث وع�شــواً يف جلنــة ت�شــوية احلقــوق.
الدوليــة للتاأمــني منــذ -  �شــركة الأردن  العامــة لل�شمــان الإجتماعــي يف  املوؤ�ش�شــة  مثلــت 

2019/1/16 وكانــت ع�شــواً يف جلنــة التدقيــق ويف جلنــة احلوافــز   2013 ولغايــة  عــام 
والرت�شــيحات.

 ع�شو يف جلنة احلوكمة املنبثقة عن جمل�س اإدارة ال�شركة. - 

 1967.- مواليـد عـام       
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ال�شيد زياد اأنور عبدالرحمن عقروق

البنك العربي )ع�شو غري م�شتقل( اإعتباراً من  2018/10/11.- اجلهة التي ميثلها

املوؤهالت العلمية

بكالوريو�ــس يف العلــوم مــع مرتبــة ال�شــرف ، الهند�شــة املدنيــة/ جامعــة ليــدز – اململكــة - 
املتحــدة عــام 1981.

الوليــات -   – نيويــورك   – �شــرياكيوز  / جامعــة  التمويــل   الأعمــال،  اإدارة  ماج�شــتري يف 
املتحــدة الأمريكيــة، عــام 1988.

رئي�س املخاطر  ملجموعة البنك العربي .- الوظيفة احلالية

اخلربات العملية

املديــر التنفيــذي وع�شــو تنفيــذي ملجل�ــس اإدارة بنــك اأوروبــا العربــي / اململكــة املتحــدة - 
.)2018-2011(

املدير التنفيذي - �شيتي بنك / الكويت )2011-2010(.- 
املدير التنفيذي - �شيتي بنك / الأردن )2010-2005(.- 
مديــر املخاطــر الإقليمــي ، م�شــوؤول الإئتمــان الأول - �شــيتي بنــك م�شــر والأردن ولبنــان - 

وليبيــا )2005-2003(.
مدير املخاطر لبنك هاندلوي )ع�شو �شيتي جروب ( / بولندا )2003-2000(.- 
رئي�ــس وحــدة اخلدمــات امل�شرفيــة لل�شــركات ومتويــل ال�شــركات ومتويــل امل�شــاريع  ، نائــب - 

الرئي�ــس - �شــيتي بنك  )1995 – 2000(.
مدير عالقة م�شرفية – �شيتي بنك / البحرين )1994-1989(.- 
مهند�س الدعم الفني والت�شويق / ال�شعودية )1984 - 1986 (.- 
مهند�س اإدارة امل�شروع / الكويت )1981 – 1984 (.- 
مــن -  اعتبــاراً  الأردن   – �ــس.م.ع  للتاأمــني  العربــي  الن�شــر  �شــركة  اإدارة  جمل�ــس  رئي�ــس 

.2018/9
ع�شو يف جمل�س اإدارة البنك العربي الوطني �س.م.ع – ال�شعودية اعتباراً من 2018/9.- 
ع�شو يف جمل�س اإدارة بنك اأوروبا العربي �س.م.ع – اململكة املتحدة 2018-2011.- 
ع�شو يف جمل�س اإدارة جمعية امل�شرفيني العرب –اململكة املتحدة 2018-2011.- 
ع�شو يف جمعية امل�شرفيني الربيطانيني – اململكة املتحدة 2018-2011.- 
ع�شو يف جمعية البنوك الأجنبية – اململكة املتحدة 2018-2011.- 
ع�شو يف املجل�س الأوروبي جامعة �شرياكيوز – الوليات املتحدة الأمريكية اإعتباراً من 2015.- 
ع�شو جمل�س اإدارة جمعية البنوك يف الأردن – الأردن 2010-2005.- 
ع�شو جمل�س اإدارة اإجناز – الأردن 2010-2005.- 
ع�شو يف جلنة اإدارة املخاطر املنبثقة عن جمل�س اإدارة ال�شركة. - 
رئي�س جلنة امل�شرتيات الرئي�شية املنبثقة عن جمل�س اإدارة ال�شركة.- 

 1958.- مواليد عام
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ال�شيد علي ح�شن علي امليمي 

بنك الإ�شكان للتجارة والتمويل )ع�شو غري م�شتقل( اإعتباراً  من تاريخ 2019/05/29.- اجلهة التي ميثلها                

املوؤهالت العلمية

بكالوري�س حما�شبة عام 2000.- 
 .)IIA( ال�شادرة عن معهد املدققني الداخليني Certified Internal Auditor   )CIA( -

ال�شــادرة عــن معهــد   Certification in Control Self - Assessment )CCSA(  -
.)IIA( املدققــني الداخليــني

عــن  ال�شــادرة   Certification in Risk Management Assurance )CRMA(  -
.)IIA( معهــد املدققــني الداخليــني

املدقق العام / بنك الإ�شكان للتجارة والتمويل.- الوظيفة احلالية 

اخلربات العملية 

ان�شــم ال�شــيد علــي امليمــي اإىل اأ�شــرة بنــك الإ�شــكان للتجــارة والتمويــل منــذ مــا يزيــد - 
عــن 20 عامــاً ، حيــث تــدرج بكافــة مراتــب التدقيــق الداخلــي واكت�شــب خــالل هــذه الفــرتة 
اخلربات العلمية والعملية التي اأهلته لإدارة عمليات واأن�شطة التدقيق الداخلي ،  ولدى 

ال�شــيد علــي عــدد مــن الع�شويــات يف العديــد مــن املعاهــد واجلمعيــات املهنيــة اأهمهــا :-
- The Institute of internal Auditor )IIA(.  
- The Associaion of Certified Fraud Examiners )ACFE(.

ع�شو يف جلنة اإدارة املخاطر املنبثقة عن جمل�س اإدارة ال�شركة. - 
ع�شو يف جلنة امل�شرتيات الرئي�شية املنبثقة عن جمل�س اإدارة ال�شركة.- 

 1979.- مواليـد عـام        
ال�شيد نبال عبد القادر نايف فريحات  

البنك الأهلي الأردين  )ع�شو  م�شتقل(  اإعتباراً من  2014/1/1.- اجلهة التي ميثلها                

املوؤهالت العلمية 
بكالوريو�س علوم مالية وم�شرفية  / جامعة الريموك عام 1998. - 
ماج�شتري متويل / الأكادميية العربية امل�شرفية عام 2003.- 
دكتوراه يف الإقت�شاد وامل�شارف الإ�شالمية عام 2015.- 

مدير عام �شركة الأهلي للتاأجري التمويلي.- الوظيفة احلالية 

اخلربات العملية 

عمل يف البنك الأهلي منذ عام 2004 حيث �شغل وظائف قيادية متعددة .- 
عمل يف بنك الإمناء ال�شناعي 2003 - 2004.- 
عمل يف بنك الأردن واخلليج عام 2000 – 2003.- 
ع�شو جمل�س اإدارة �شركة الأهلي للتاأجري التمويلي.- 
رئي�س اجلمعية الأردنية ل�شركات التاأجري التمويلي.- 
ع�شو يف جلنة التدقيق املنبثقة عن جمل�س اإدارة  ال�شركة .- 
ع�شو يف  جلنة الرت�شيحات واملكافاآت املنبثقة عن جمل�س اإدارة  ال�شركة .- 

1976.- مواليـد عـام 
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ال�شيدة رنا �شامي جاد اهلل ال�شناع 

بنك القاهرة عمان  )ع�شو  م�شتقل(  اإعتباراً من  10/ 9 /2008. - اجلهة التي متثلها                

املوؤهالت العلمية  
بكالوريو�س حما�شبة / فرعي اإدارة اأعمال / اجلامعة الأردنية عام 1988. - 
ماج�شتري مالية / اجلامعة الأردنية عام 1990.- 

رئي�س جمموعة خدمات الإئتمان / بنك القاهرة عمان  . - الوظيفة احلالية 

اخلربات العملية 
البنك املركزي الأردين / دائرة مراقبة البنوك 1988 – 1995.- 
نائب رئي�س هيئة مديري �شركة متلك للتاأجري التمويلي.- 
ع�شو جمل�س اإدارة املوؤ�ش�شة الأردنية لتطوير امل�شاريع الإقت�شادية.- 
رئي�س جلنة التدقيق املنبثقة عن جمل�س اإدارة ال�شركة. - 

1966.- مواليـد عـام 

ال�شيد عبداهلل حمفوظ ثيودور ك�شك 

البنك التجاري الأردين )ع�شو غري م�شتقل( اإعتباراً من  2019/06/10 .- اجلهة التي ميثلها                

املوؤهالت العلمية
بكالوريو�س حما�شبة جامعة وال�س – الوليات املتحدة الأمريكية 1990.- 
حما�شب قانوين )CPA(  عام 1991.- 

م�شاعد املدير العام / املالية لدى البنك التجاري الأردين  منذ عام 2015.- الوظيفة احلالية 

اخلربات العملية 

م�شاعد املدير العام / املالية لدى  بنك الإحتاد ) الأردن ( 2015-2009.- 
م�شــاعد املديــر العــام / املاليــة لــدى  بنــك اجلزيــرة ) اململكــة العربيــة ال�شــعودية ( 2003-- 

.2009

مديــر اأول اإ�شت�شــارات ماليــة لــدى �شــركة اآرثــر اأندر�شــن ) اململكــة العربيــة ال�شــعودية ( - 
.2003-1993

حما�شب لدى �شركة �شريدر بورتري الهند�شية ) اأمريكا( عام 1992.- 
ع�شو يف العديد من جلان البنك التجاري الأردين.- 
 ع�شو يف جلنة الرت�شيحات واملكافاآت املنبثقة عن جمل�س اإدارة ال�شركة.- 

1967.- مواليـد عـام    
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ال�شيد جرير نائل جميل العجلوين  

البنك الإ�شتثماري )ع�شو م�شتقل(  اإعتباراً من 2018/2/15.  - اجلهة التي ميثلها

املوؤهالت العلمية
بكالوري�س يف الإقت�شاد / جامعة العلوم التطبيقية – الأردن 2002.- 
ماج�شتري يف الإقت�شاد املايل / جامعة لي�شرت – اململكة املتحدة.- 

مدير دائرة اخلزينة – البنك الإ�شتثماري.- الوظيفة احلالية

اخلربات العملية

 مدير تنفيذي دائرة اخلزينة – البنك الإ�شتثماري 2013 .- 
مديــر تنفيــذي اإدارة املوجــودات واملطلوبــات  جمموعــة اخلزينــة والإ�شــتثمار – البنــك - 

الإ�شــتثماري 2012 - 2013.
�شــتاندرد -  بنــك   – العامليــة  الأ�شــواق  دائــرة  واملطلوبــات  املوجــودات  اإدارة  �شــيولة  مديــر 

.  2012  -  2007 ت�شــارترد 
حملل اأبحاث بنك �شتاندرد ت�شارترد – الأردن 2006 - 2007.- 
ع�شو هيئة املديرين – �شركة املوارد للو�شاطة املالية .- 
ع�شو يف جلنة احلوكمة املنبثقة عن جمل�س اإدارة ال�شركة. - 
ع�شو يف جلنة امل�شرتيات الرئي�شية املنبثقة عن جمل�س اإدارة ال�شركة.- 

 1980 .         -  مواليـد عـام    
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ال�شيد با�شل حممد علي الأعرج  

بنك الإ�شتثمار العربي الأردين )ع�شو م�شتقل(  اإعتباراً من 2017/2/27.  - اجلهة التي ميثلها

املوؤهالت العلمية 

ماج�شتري الإدارة العامة / Harvard University – الوليات املتحده الأمريكية .- 
ماج�شتري اإدارة الأعمال / Lancaster University – بريطانيا .- 
ماج�شــتري العلــوم املاليــة وامل�شرفيــة / الأكادمييــة العربيــة للعلــوم املاليــة وامل�شرفيــة – - 

الأردن.
الدبلوم العايل يف التمويل والتجارة اخلارجية – بريطانيا.- 

- London Institute of Banking & Finanace. 
خبري معتمد يف التجارة الدولية والتمويل )CITF( – بريطانيا .- 

- London Institute of Banking & Finanace.
خبري معتمد يف الإعتمادات امل�شتندية )CDCS( – بريطانيا.- 

- London Institute of Banking & Finanace.

م�شاعد مدير عام بنك الإ�شتثمار العربي الأردين منذ عام 2012.- الوظيفة احلالية

اخلربات العملية 

مدير تنفيذي – اإدارة العمليات لدى بنك الإ�شكان للتجارة والتمويل.- 
مديــر تنفيــذي – اإدارة العمليــات ومــن ثــم مديــر تنفيــذي لتطويــر الأعمــال امل�شرفيــة - 

لــدى بنــك الإحتــاد .
نائــب الرئي�ــس – جمموعــة اخلدمــات املاليــة العامليــة والتمويــل التجــاري لــدى �شــتي - 

بنك.
ع�شو يف جلنة التدقيق املنبثقة عن جمل�س اإدارة ال�شركة .- 
رئي�س جلنة احلوكمة  املنبثقة عن جمل�س اإدارة ال�شركة.- 

 1970.-  مواليـد عـام   
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اأ�شماء ورتب ا�شخا�س الإدارة العليا ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم. 4 ب/3 ب 

ال�شيد عبد الرزاق اأكرم عبد العزيز طبي�شات  / املدير العام اإعتباراً من 2020/1/1.

بكالوريو�س اإقت�شاد - جامعة الريموك عام 1999.- املوؤهالت العلمية

اخلربات العملية

يعمل يف ال�شركة منذ عام 2000 حيث �شغل وظائف قيادية متعددة.- 
نائب املدير العام  حتى تاريخ 2019/12/31.- 

• مدير دائرة اإعادة التمويل .	
• رئي�س ق�شم الإئتمان.	

ع�شو جلنة  اإدارة الـمخاطر الـمنبثقة عن جمل�س اإدارة ال�شركة.- 
اأمني �شر جلنة التدقيق الـمنبثقة عن جمل�س اإدارة ال�شركة.- 
اأمني �شر جلنة الرت�شيحات والـمكافاآت الـمنبثقة عن جمل�س اإدارة ال�شركة.- 
رئي�س جلنة اإدارة الـموجودات و الـمطلوبات يف ال�شركة .- 

1976.                      	 مواليد عام

ال�شيد  �شايل حممد عبد العزيز العقاربة / مدير الدائرة الـمالية 

املوؤهالت العلمية 
عــام -  اإداريــة وماليــة تخ�ش�ــس حما�شــبة / جامعـــة فيالدلفيــا  علــوم  بكالـــوريو�س 

.2000

اخلربات العملية

يعمل يف ال�شركة منذ عام 1999 حيث �شغل وظائف قيادية متعددة :-- 
• رئـي�س ق�شـم ال�شوؤون املـالية .	
• مدقق داخلـي و�شابط اإمتثال رئي�شي.	

حما�شب رئي�شي- ال�شركة الأردنية ل�شناعات البحر الـميت 1995 – 1999.- 
اأمني �شر لـجنة احلوكمة الـمنبثقة عن جمل�س اإدارة ال�شركة.- 
ع�شو جلنة اإدارة املوجودات و املطلوبات يف ال�شركة .- 

1974 .                     	 مواليـد عـام
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ال�شيد مروان عاطف �شليم العمر  / مدير الدائرة القانونية 

املوؤهالت العلمية
بكالوريو�س حقوق/ جامعة بريوت العربية / فرع الإ�شكندرية عام 1991.- 
دبلوم عايل حقوق/ جامعة عمان العربية للدرا�شات العليا عام 2004.- 
ماج�شتري حقوق/ جامعة عمان العربية للدرا�شات العليا عام 2005.- 

اخلربات العملية 

يعمل يف ال�شركة منذ عام 1997 حيث �شغل �شابقاً رئي�س ق�شم ال�شوؤون القانونية .- 
اأمني �شر جمل�س الإدارة يف ال�شركة.- 
اأمني �شر جلنة امل�شرتيات الرئي�شية املنبثقة عن جمل�س الإدارة.- 
اإجازة حماماة بتاريخ   1994/5/8.- 

1968 .	 مواليـد عـام         

ال�شيد جواد كمال عبد الرزاق قطي�شات  / مدير الدائرة الإدارية 

 بكالوريو�س قانون - اجلامعة الأردنية عام 1993.     - املوؤهالت العلمية

اخلربات العملية
يعمل يف ال�شركة منذ عام 1997 حيث �شغل �شابقاً رئي�س ق�شم ال�شوؤون الإدارية.- 
اأمني �شر جلنة اإدارة املخاطر املنبثقة عن جمل�س اإدارة ال�شركة.- 
اإجازة حماماة بتاريخ 1995/7/13 .- 

1970 .	 مواليـد عـام     
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اأ�شماء كبار مالكي الأ�شهم وعدد الأ�شهم اململوكة مقارنة مع ال�شنة ال�شابقة . 4 ب/4 

قائمـة امل�شاهـمـون
20202019

الن�شبة %عدد الأ�شهمالن�شبة %عدد الأ�شهم

900,00018900,00018البنك املركزي الأردين

500,00010500,00010املوؤ�ش�شة العامة لل�شمان الإجتماعي

500,00010500,00010املوؤ�ش�شة العامة لالإ�شكان والتطوير احل�شري

500,00010500,00010 بنك الإ�شكان للتجارة والتمويل

500,00010500,00010البنك العربي

300,0006300,0006ال�شركة الأردنية ل�شمان القرو�س

250,0005250,0005البنك التجاري الأردين

245,0004.9245,0004.9البنك الأهلي الأردين

245,0004.9245,0004.9 بنك القاهرة عمان

ل توجد اأية �شركات مناف�شة لل�شركة �شمن قطاع ن�شاطها واأ�شواقها الرئي�شية . 4 ب/5 

فاأكــر مــن  اأو خارجيــاً ي�شــكلون 10 %  ل تعتمــد ال�شــركة علــى مورديــن حمدديــن و/اأو عمــالء رئي�شــيني حمليــاً  4 ب/6 

اإجمــايل امل�شــرتيات و/اأو املبيعــات.
ل يوجــد اأي حمايــة  حكوميــة اأو اإمتيــازات تتمتــع بهــا ال�شــركة اأو اأي مــن منتجاتهــا مبوجــب القوانــني والأنظمــة اأو  4 ب/7 

غريهــا، ول يوجــد اأيــة بــراءات اإخــرتاع اأو حقــوق اإمتيــاز ح�شلــت ال�شــركة عليهــا اإل اأنــه يتــم مــن قبــل احلكومــة اإعفــاء 
معامــالت حتويــل الديــن مــن الر�شــوم.

ل توجد اأية قرارات �شادرة عن احلكومة اأو املنظمات الدولية اأو غريها لها اأثر مادي على عمل ال�شركة اأو منتجاتها  4 ب/8 

اأو قدرتها التناف�شية. و ل تنطبق معايري اجلودة الدولية على ال�شركة .
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بيانات املوظفني والتدريب والهيكل التنظيمي  4 ب/9 

بلــغ عــدد العاملــني يف ال�شــركة يف نهايــة عــام 2020 )25( موظفــاً، علمــاً باأنــه يتــم تعيــني املوظفــني بنــاًء علــى حاجــة 
ال�شركة، ويتم حتديد درجات ورواتب املوظفني ح�شب موؤهالتهم العلمية والعملية وفق جدول الدرجات والوظائف 

والرواتــب املعتمــد وفــق اأحــكام نظــام موظفــي ال�شــركة النافــذ. علمــاً باأنــه مت خــالل عــام 2020 تعيــني موظــف واحــد. 
املوظفون ح�شب فئات  موؤهالتهم:- 

العـدداملوؤهـل العلمـي

2ماج�شتري

17بكالوريو�س

3ثانوية عامة

3دون الثانوية

25املجموع

برامج التدريب والتاأهيل ملوظفي ال�شركة
ت�شــعى ال�شــركة اإىل زيــادة كفــاءات املوظفــني لديهــا وذلــك عــن طريــق توفــري التدريــب الــالزم لهــم من خــالل الإلتحاق 

بالدورات التدريبية املتخ�ش�شة. 

وفيما يلي بيان بالدورات التي �شارك بها موظفو ال�شركة خالل عام 2020 :-

عدد الــــــــــــــــدورة
عدد املعهدالدورات

امل�شاركني

اأعمــال  علــى  التكنولوجيــا  “تاأثــري  بعنــوان  عمــل  ور�شــــة 
املاليــة” الإدارة 

1هيئة الأوراق املالية 1

نـــــــــدوة تثقيفيــــــــــة بعنــــوان “الآفــــــــاق ال�شحيــــــــــة والبيئــــــــــــة 
الوظيفية يف زمن اجلائحة ”

1
معهد الدرا�شات امل�شرفية
On - Line Training

1
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الهيكل التنظيمي
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و�شف املخاطر التي من املمكن اأن تتعر�س لها ال�شركة: 4 ب/10 

-  خماطر تقلبات اأ�شعار العملة.
اإن جميع موجودات ومطلوبات ال�شركة بالدينار الأردين و ل تتحمل ال�شركة اأية خماطر لتقلبات اأ�شعار العملة.

- خماطر تقلبات اأ�شعار الفائدة.
اإن الأدوات املاليــة خا�شعــة ملخاطــر تقلبــات اأ�شــعار الفوائــد وعــدم التوافــق يف اآجــال املوجــودات واملطلوبــات. وتقــوم 
جلنة اإدارة املوجودات واملطلوبات يف ال�شركة باإدارة مثل هذه املخاطر من خالل العمل على مواءمة اآجال اإ�شتحقاق 

املوجــودات واملطلوبــات والقيــام مبراجعــة م�شــتمرة لأ�شــعار الفائــدة علــى املوجــودات واملطلوبــات.
- خماطر الإئتمان. 

متنــح ال�شــركة قرو�ــس اإعــادة التمويــل للموؤ�ش�شــات املاليــة ح�شــب ال�شــروط واملعايــري و�شمــن ال�شــقوف الإئتمانيــة 
املحــددة يف �شيا�شــة الإقرا�ــس املعتمــدة وب�شمانــات مقبولــة وكافيــة. كمــا حتتفــظ ال�شــركة باأر�شــدة ودائعهــا لــدى 

املوؤ�ش�شــات امل�شرفيــة ذات املــالءة اجليــدة. 

الإجنازات خالل عام 2020 : وردت �شمن التقرير. 4 ب/11 

ل يوجــد اأثــر مــايل لعمليــات ذات طبيعــة غــري متكــررة حدثــت خــالل ال�شــنة املاليــة ول تدخل �شمن الن�شــاط الرئي�شــي  4 ب/12 

لل�شركة كما ل يوجد  اأحداث هامة مرت على ال�شركة خالل عام 2020.
ال�شل�شلة الزمنية لالأرباح  املتحققة واملوزعة  و�شايف حقوق امل�شاهـمني :- 4 ب/13 

�شايف حقوق ال�شنة
امل�شاهـمني

�شايف الربح
 قبل ال�شريبة 

�شعر ال�شهمالأرباح املوزعة
دينار نقدية )دينار(اأ�شهم 

20128,993,9491,162,593-600,0001.01
20139,452,3541,411,625-700,0001.01
20149,728,8001,308,256-600,0001.31
201510,260,3621,432,750-750,0001.31

201610,491,3221,375,375-650,0001.31

201712,136,6423,407,181-950,0003.00

201814,351,8664,517,695-1,750,0003.00

201916,573,9525,560,908-1,750,0003.00

202018,600,6214,734,7045,000,000-3.00

حتليل املركز املايل : ورد �شمن التقرير. 4 ب/14 

اخلطة امل�شتقبلية : وردت �شمن التقرير. 4 ب/15 

اأتعــاب مدققــي احل�شــابات : بلغــت اأتعــاب مدققــي احل�شــابات ال�شــادة املهنيــون العــرب لقــاء القيــام بتدقيــق ح�شــابات  4 ب/16 

. املبيعــات  �شــاملة �شريبــة  دينــار  مــا مقــداره )11,600(   2020 عــام  عــن  ال�شــركة 
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الأوراق املالية اململوكة من قبل اأع�شاء جمل�س الإدارة :- 4 ب/17 

-       عدد الأ�شهم اململوكة من قبل اأع�شاء جمل�س الإدارة :-

20202019اجلن�شيةاملن�شبا�شم ع�شو جمل�س الإدارة

 البنك املركزي الأردين
ميثله الدكتور عادل اأحمد اإ�شماعيل ال�شرك�س

900,000900,000الأردنيةرئي�س املجل�س

البنك الأردين الكويتي
 ميثله ال�شيد توفيق عبدالقادر حممد مكحل

210,000210,000الأردنيةنائب الرئي�س

 املوؤ�ش�شة العامة لالإ�شكان والتطوير احل�شري
 متثله املهند�شة جمانة حممد عبد الرحيم عطيات

500,000500,000الأردنيةع�شو

 املوؤ�ش�شة العامة لل�شمان الإجتماعي
 متثله ال�شيدة لينا عمر اإبراهيم كري�شان

500,000500,000الأردنيةع�شو

 البنك العربي
ميثله ال�شيد زياد اأنـــور عبدالرحمن عقـــروق

500,000500,000الأردنيةع�شو

 بنك الإ�شكان للتجارة والتمويل
  ميثله ال�شيد علي ح�شن علي امليمي

500,000500,000الأردنيةع�شو

 البنك الأهلي الأردين
  ميثله ال�شيد نبال عبد القادر نايف فريحــات

245,000245,000الأردنيةع�شو

 بنك القاهرة عمان
متثله ال�شيدة رنا �شامي جـــاداهلل ال�شناع

245,000245,000الأردنيةع�شو

 البنك التجاري الأردين
 ميثله ال�شيد عبداهلل حمفوظ ثيودور ك�شك

250,000250,000الأردنيةع�شو

البنك الإ�شتثماري
ميثله ال�شيد جرير نائل جميل العجلوين

150,000150,000الأردنيةع�شو

 بنك الإ�شتثمار العربي الأردين
ميثله ال�شيد با�شل حممد علي الأعرج

149,000149,000الأردنيةع�شو

4,149,0004,149,000املجموع
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-       عدد اأ�شناد القر�س اململوكة من قبل اأع�شاء جمل�س الإدارة:-

20202019اجلن�شيةاملن�شبا�شم ع�شو جمل�س الإدارة

 البنك املركزي الأردين
-الأردنيةرئي�س املجل�سميثله الدكتور عادل اأحمد اإ�شماعيل ال�شرك�س

البنك الأردين الكويتي
-الأردنيةنائب الرئي�س ميثله ال�شيد توفيق عبدالقادر حممد مكحل

 املوؤ�ش�شة العامة لالإ�شكان والتطوير احل�شري
 متثله املهند�شة جمانة حممد عبد الرحيم عطيات

-الأردنيةع�شو

 املوؤ�ش�شة العامة لل�شمان الإجتماعي
103,000,000121,000,000الأردنيةع�شو متثله ال�شيدة لينا عمر اإبراهيم كري�شان

 البنك العربي
5,000,0005,000,000الأردنيةع�شوميثله ال�شيد زياد اأنـــور عبدالرحمن عقـــروق

 بنك الإ�شكان للتجارة والتمويل
139,000,000116,000,000الأردنيةع�شو  ميثله ال�شيد علي ح�شن علي امليمي

 البنك الأهلي الأردين
118,000,000110,000,000الأردنيةع�شو  ميثله ال�شيد نبال عبد القادر نايف فريحــات

 بنك القاهرة عمان
63,000,00054,000,000الأردنيةع�شومتثله ال�شيدة رنا �شامي جـــاداهلل ال�شناع

 البنك التجاري الأردين
--الأردنيةع�شو ميثله ال�شيد عبداهلل حمفوظ ثيودور ك�شك

البنك الإ�شتثماري
34,500,00034,500,000الأردنيةع�شوميثله ال�شيد جرير نائل جميل العجلوين

 بنك الإ�شتثمار العربي الأردين
ميثله ال�شيد با�شل حممد علي الأعرج

2,000,000-الأردنيةع�شو

462,500,000442,500,000املجموع

ال�شــلطة  ذوي  العليــا  الإدارة  واأ�شــخا�س  ال�شــركة  اإدارة  الإعتباريــني يف جمل�ــس  الإدارة  اأع�شــاء جمل�ــس  اإن ممثلــي 
التنفيذيــة واأقاربهــم ل ميتلكــون اأوراق ماليــة م�شــدرة مــن قبــل ال�شــركة ب�شفتهــم ال�شــخ�شية منــذ التاأ�شي�ــس. كمــا ل 
توجــد اأيــة اأوراق ماليــة م�شــدرة مــن قبــل ال�شــركة ومملوكــة مــن قبل ال�شــركات امل�شــيطر عليها من قبــل اأي من اأع�شاء 

جمل�ــس الإدارة الإعتباريــني وممثليهــم واأ�شــخا�س الإدارة العليــا ذوي ال�شــلطة التنفيذيــة واأقاربهــم .
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4 ب/18اأ املزايا واملكافاآت التي يتمتع بها كل من رئي�س جمل�س الإدارة واأع�شاء جمل�س الإدارة .

الأع�شاء احلاليني :-

الإجمايلبدل �شفربدل تنقالت مكافاأة الع�شوية*املن�شباإ�شم املمثل الطبيعي
16,400-5,00011,400رئي�س املجل�سالدكتور عادل اأحمد ا�شماعيل ال�شرك�س

16,400-5,00011,400نائب الرئي�سال�شيد توفيق عبد القادر حممد مكحل            
11,400-11,400-ع�شواملهند�شة جمانة حممد عبد الرحيم عطيات 

16,400-5,00011,400ع�شوال�شيدة لينا عمر  اإبراهيم كري�شــــان
16,400-5,00011,400ع�شوال�شيد زياد انور عبد الرحمـن عقـــروق 

16,400-5,00011,400ع�شوال�شيـد علي ح�شن علـــي الـميــمي
16,400-5,00011,400ع�شوال�شيد نبـال عبد القـادر نـايف فريحـات 

16,400-5,00011,400ع�شوال�شيدة رنـا �شامي جـاد اللـه ال�شـناع
13,900-2,50011,400ع�شوال�شيد عبداهلل حمفوظ ثيودور ك�شــك
16,400-5,00011,400ع�شوال�شيـد جريـر نائـل جمـيل العجلـوين

16,400-5,00011,400ع�شوال�شـيـد بـا�شـل مـحمد علي الأعـرج
172,900-47,500125,400املجموع

الأع�شاء املنتهية فرتة متثيلهم  :-

الإجمايلبدل �شفربدل تنقالت مكافاأة الع�شوية*املن�شباإ�شم املمثل الطبيعي
5,000--5,000ع�شواملهند�س ح�شان م�شباح عبدالعفو عابدين

2,500--2,500ع�شوالآن�شة غادة حممد فرحان حلو�س
7,500--7,500-املجموع

180,400-55,000125,400-الإجمايل

*  متثل مكاأفاة اأع�شاء جمل�س الإدارة الظاهرة اأعاله قيمة املكافاآت عن عام 2019 وامل�شروفة يف عام 2020.
- مل يتم خالل عام 2020 �شرف اأية مبالغ كنفقات �شفر لرئي�س واأع�شاء  جمل�س الإدارة.

4 ب/18ب  املزايا واملكافاآت التي يتمتع بها الأ�شخا�س يف الإدارة العليا.

بدل املكافاآتالرواتب ال�شنوية املن�شبالإ�شم
جلان

بدل 
الإجمايل�شفر

117,725-90,52525,4001,800  املدير العـــامعبد الرزاق اأكرم عبد العزيز طبي�شات

  مدير الدائرة �شايل حممد عبد العزيز العقاربـــة
66,766-52,38412,5821,800املاليـــة

  مدير الدائرة مـــروان عـــاطف �شليــم العـمر
61,567-46,71711,2503,600القانونية

  مدير الدائرة جواد كمال عبد الرزاق قطي�شــــات
58,818-46,57710,4411,800الإداريـة

304,876-236,20359,6739,000         املجمـــوع
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التربعات واملنح التي دفعتها ال�شركة خالل ال�شنة املالية :- 4 ب/19 

الإقت�شاديــة  اآثــاره  ومواجهــة  كورونــا  فريو�ــس  وبــاء  ملكافحــة  احلكومــة  قبــل  مــن  املبذولــة  اجلهــود  دعــم  لغايــات 
والإجتماعية واإنطالقاً من م�شوؤولية ال�شركة املجتمعية. قرر جمل�س اإدارة ال�شركة التربع مببلغ )750,000( دينار، 

ل�شالــح �شنــدوق تربعــات همــة وطــن.
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التربع ملوؤ�ش�شة احل�شني لل�شرطان

م�شاهـمة ال�شركة يف حماية البيئة وخدمة املجتمع املحلي :- 4 ب/20 

قامت ال�شركة بالتربع خالل ال�شنة املالية 2020  ملوؤ�ش�شة احل�شني لل�شرطان مببلغ )10,000( دينار .  -
قامــت ال�شــركة خــالل عــام 2020 - اإميانــاً منهــا بخدمــة املجتمــع املحلــي بالتــربع جلمعيــة ال�شــابات امل�شــلمات   -
مببلــغ )5,000( دينــار  م�شــاهمة منهــا لتغطيــة الأق�شــاط ال�شــنوية لثالثــني طالــب و�شــراء با�شــني حديثــني 

لطــالب مركــز البنيــات للرتبيــة اخلا�شــة.
�شاهمت ال�شركة خالل عام 2020 مببلغ )12,633( دينار يف نفقات معهد الدرا�شات امل�شرفية.   -

تتــم م�شــاهمة ال�شــركة يف خدمــة املجتمــع املحلــي مــن خــالل قيامهــا مبنــح قرو�ــس اإعــادة متويــل قرو�ــس �شــكنية   -
متو�شــطة وطويلــة الأجــل للبنــوك التــي متنــح قرو�ــس �شــكنية بهــدف تو�شــيع قاعدة التمويل الإ�شــكاين وحت�شــني 
فر�ــس احل�شــول علــى قرو�ــس �شــكنية مــن قبــل املواطنــني ممــا ي�شــاهم يف تلبية الإحتياجات ال�شــكنية للمواطنني 

وخا�شــة لــذوي الدخــول املتو�شــطة واملتدنيــة. 
ل يوجد لل�شركة اأي دور اأو م�شاهمة مبا�شرة يف حماية البيئة.  -

العقود وامل�شاريع والإرتباطات التي عقدتها ال�شركة:- 4 ب/21 

ل يوجــد اأيــة عقــود اأو م�شــاريع اأو اإرتباطــات عقدتهــا ال�شــركة مــع ال�شــركات التابعــة اأو ال�شــقيقة اأو احلليفــة اأو رئي�ــس 
جمل�ــس الإدارة اأو اأع�شــاء املجل�ــس اأو املديــر العــام اأو اأي  موظــف يف ال�شــركة اأو اأقاربهــم .

البيانات املالية : وردت �شمن التقرير . 4 ج 

تقرير مدققي احل�شابات : وردت �شمن التقرير . 4 د 
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الإقرارات  املطلوبة : 4 هـ 

يقـــر جمل�ــس اإدارة ال�شــركة الأردنيــة لإعــادة متويــل الرهــن العقــاري بعـــدم وجـــود اأي اأمـــور جوهريـــة قـــد توؤثـــر علـــى  4 هـ /1 

اإ�شتمـــرارية ال�شركـــة خـــالل ال�شنـــة املاليـــة 2021 .
ــه  ــة واأنـ ــات املاليـ ــداد البيانــ ــن اإعـ ــه عـ ــر جمل�ــس اإدارة ال�شــركة الأردنيــة لإعــادة متويــل الرهــن العقــاري مب�شوؤوليتـ يقـ 4 هـ /2 

يتوفـــر فـــي ال�شركـــة نظـــام رقـــابة فعـــال .

نقر نحن املوقعني اأدناه ب�شحة ودقـــة واإكتمـــال املعلومـــات والبيانـــات الـــواردة فـــي التقريـــر ال�شنـــو ي لل�شركـــة عـــن عام   4 هـ /3 

.2020
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تقرير احلوكمة لل�صركة الأردنية لإعادة متويل الرهن العقاري لعام 2020

املعلومــات والتفا�شيــل املتعلقــة بتطبيــق اأحــكام وتعليمــات حوكمة ال�شــركات امل�شاهـــمة املدرجة وقواعد حوكمة ال�شــركات  اأوًل : 
يف ال�شــركة :-

لــدى ال�شــركة الأردنيــة لإعــادة متويــل الرهــن العقــاري جمموعــة منتظمة من العالقات مع جمل�ــس الإدارة وامل�شــاهمني 
وجميع الأطراف الأخرى ذات ال�شلة ، وتتناول هذه العالقات الإطار العام لإ�شــرتاتيجية ال�شــركة والو�شــائل الالزمة 
لتنفيذ اأهدافها،  وي�شمن الإطار العام للحوكمة املوؤ�ش�شية املعاملة العادلة القائمة على امل�شاواة بني جميع امل�شاهمني، 
كما يعرتف بجميع حقوق امل�شاهمني التي حددها القانون ، ويوؤكد على تزويدهم بجميع املعلومات املهمة حول ن�شاط 

ال�شركة ، واإلتزام اأع�شاء جمل�س الإدارة مب�شوؤوليتهم نـحو ال�شركة وامل�شاهمني. 

ويف هذا ال�شدد قامت ال�شركة مبا يلي :-
اإعداد دليل احلوكمة يف ال�شــركة وتقوم جلنة احلوكمة املنبثقة عن جمل�ــس الإدارة �شــنوياً مبراجعة دليل احلوكمة   .1

لل�شــركة واإجراءات العمل لتقييم مدى الإلتزام بتطبيق قواعد احلوكمة الر�شــيدة يف ال�شــركة والتو�شية للمجل�ــس 
باخل�شو�س. 

الأوقــات  دقيقــة ووا�شحــة وغــري م�شللــة ويف  ب�شــورة  وامل�شــتثمرين  للم�شــاهمني  الإف�شاحيــة  املعلومــات  توفــري   .2

املحــددة، وفقــاً ملتطلبــات اجلهــات الرقابيــة والت�شــريعات النافــذة ممــا ميكنهــم مــن اإتخــاذ قراراتهــم.
اإ�شتخدام موقعها الإلكرتوين على �شبكة الإنرتنت لتعزيز الإف�شاح وال�شفافية وتوفري املعلومات .  .3

اإ�شافــة اإىل ذلــك اعتمــد جمل�ــس الإدارة نظــام داخلــي خا�ــس تتــم مراجعتــه ب�شــكل �شــنوي، حتــدد مبوجبــه ب�شــكل مف�شــل 
مهــام و�شالحيــات املجل�ــس وم�شــوؤولياته، كمــا اإعتمــدت ال�شــركة منــوذج تقييــم يتنــاول اأ�شــئلة تو�شح مدى اإلتزام ال�شــركة 

بتطبيــق تعليمــات احلوكمة.

ثانياً : ت�شكيل جمل�س الإدارة:-           
يتاألــف جمل�ــس اإدارة ال�شــركة الأردنيــة لإعــادة متويــل الرهــن العقــاري مــن اأحــد ع�شــر ع�شــواً  ، تقــوم حكومــة اململكــة 
الأردنية الها�شمية/ البنك املركزي بتعيني ع�شو واحد  منهم يف جمل�س اإدارة ال�شركة وتقوم املوؤ�ش�شات العامة الر�شمية 
بتعيني ع�شوين منهم يف جمل�س الإدارة بن�شبة م�شاهمتها يف راأ�س مال ال�شركة ويتم اإنتخاب الأع�شاء الباقني من قبل 

الهيئة العامة للم�شــاهمني .
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بتاريخ 2020/06/22 مت من قبل الهيئة العامة انتخاب جمل�س ادارة جديد لل�شركة وفيما يلي اأ�شماء اأع�شاء جمل�س 
الإدارة الإعتباريني  وممثليهم احلاليني يف جمل�س اإدارة ال�شركة :-

الو�شفاإ�شم املمثلاإ�شم ع�شو جمل�س الإدارة الإعتباري

رئي�س املجل�سغري م�شتقلالدكتور عادل اأحمد  اإ�شماعيل ال�شرك�سالبنك املركزي الأردين

ع�شوغري م�شتقلاملهند�شة جمانة حممد عبد الرحيم عطياتاملوؤ�ش�شة العامة لالإ�شكان والتطوير احل�شري

ع�شوغري م�شتقلال�شيدة لينا عمر اإبراهيـــم كري�شـــاناملوؤ�ش�شة العامة لل�شمان الإجتماعي 

ع�شوغري م�شتقلال�شيد زيــاد اأنور عبد الرحمن عقــروقالبنك العربي

ع�شوغري م�شتقلال�شيد علي ح�شــــن علي الــميمـيبنك الإ�شكان للتجارة والتمويل

ع�شوغري م�شتقلال�شيد عبداهلل حمفوظ ثيودور ك�شــــكالبنك التجاري الأردين   

ع�شوم�شتقلال�شيدة رنـا �شامي جاد اهلل ال�شنـــاعبنك القاهرة عمان        

نائب الرئي�سم�شتقلال�شيد توفيق عبدالقادر حممد مكحلالبنك الأردين الكويتي

ع�شوم�شتقلال�شيد نبال عبد القادر نايـــف فريحاتالبنك الأهلي الأردين

ع�شوم�شتقلال�شـيد جرير نائل جميل العجلــــوينالبنك الإ�شتثماري

ع�شوم�شتقلال�شيد با�شل حممــد علي  الأعـــرج بنك الإ�شتثمار العربي الأردين

-  علماً باأن جميع اأع�شاء جمل�س الإدارة غري تنفيذيني .
مل ي�شتقيل اأي من اأع�شاء جمل�س الإدارة الإعتباريني خالل عام 2020 .  -

قام بع�س اأع�شاء املجل�س الإعتباريني با�شتبدال ممثليهم على النحو التايل:-
قامــت املوؤ�ش�شــة العامــة لالإ�شــكان والتطويــر احل�شــري بت�شــمية  املهند�شــة جمانــة حممــد عبــد الرحيــم عطيــات   -

عابديــن.  العفــو  عبــد  م�شبــاح  ح�شــان  املهند�ــس  مــن  بــدًل   2020/01/01 مــن  اإعتبــاراً 
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املنا�شب التنفيذية يف ال�شركة واأ�شماء الأ�شخا�س الذين ي�شغلونها:- ثالثاً : 

املن�شبالإ�شم

املدير العام ال�شيد عبد الرزاق اأكرم عبد العزيز طبي�شات

مدير الدائرة املاليةال�شيد �شايل حممد عبد العزيز العقاربة

مدير الدائرة القانونية / اأمني �شر جمل�س الإدارةال�شيد مروان عاطف �شليم  العمر

مدير الدائرة الإداريةال�شيد جواد كمال عبد الرزاق قطي�شات

رابعاً   : ع�شويات جمال�س الإدارة يف ال�شركات امل�شاهـمة العامة:-

اإ�شم ع�شو جمل�س الإدارة الطبيعي
ع�شويات جمال�س الإدارة يف ال�شركات 

امل�شاهـمة العامة
الو�شف

نائب رئي�س جمل�س الإدارة�شركة الفو�شفات الأردنية.         الدكتور عادل اأحمد  اإ�شماعيل ال�شرك�س

ال�شيد توفيق عبدالقادر حممد مكحـل
- ال�شركة الأردنية ل�شمان القرو�س.  

- �شركة ال�شرق العربي للتاأمني.
- ع�شو جمل�س الإدارة
- ع�شو جمل�س الإدارة

رئي�س جمل�س الإدارة�شركة الن�شر العربي للتاأمني.  ال�شيد زيــاد اأنور عبد الرحمن عقــروق

علماً باأن باقي اأع�شاء جمل�س الإدارة ل يوجد لديهم ع�شويات يف جمل�س اإدارة ال�شركات امل�شاهمة العامة .

�شابط الإرتباط يف ال�شركة:- خام�شاً : 
قامــت ال�شــركة بتعيــني ال�شــيد �شايــل العقاربــة مديــر الدائــرة املاليــة / اأمــني �شــر جلنــة احلوكمــة ك�شابــط اإرتبــاط لــدى 

الهيئة .

جلان املجل�س:- �شاد�شاً : 
بهدف تنظيم اأعمال املجل�ــس وزيادة كفاءته وفعاليته قام جمل�ــس الإدارة  بت�شــكيل اللجان الدائمة املنبثقة عن جمل�ــس 

الإدارة اإ�شتناداً لأحكام الفقرة )اأ( من املادة )6( من تعليمات حوكمة ال�شركات لعام 2017.
كمــا قــام املجل�ــس باإعتمــاد اإجــراءات العمــل اخلطيــة للجــان الدائمــة التــي تنظم عملها وحتــدد اإلتزاماتها اإ�شــتناداً لأحكام 

الفقــرة )ج( مــن املــادة )6( مــن تعليمــات حوكمــة ال�شــركات لعــام 2017.
جلنة احلوكمة:-  -

تتــوىل اللجنــة الإ�شــراف علــى ممار�شــات احلوكمــة اخلا�شــة يف ال�شــركة، والتاأكــد مــن اإلتــزام ال�شــركة بالت�شــريعات املتعلقــة 
باحلوكمة ومراجعة  دليل احلوكمة اخلا�س بال�شركة ب�شكل �شنوي وتقييم مدى الإلتزام بتطبيقه ودرا�شة مالحظات الهيئة 

بخ�شو�ــس تطبيــق احلوكمــة يف ال�شــركة ومتابعــة مــا مت ب�شــاأنها ، واإعــداد تقريــر احلوكمــة ال�شــنوي وتقدميــه ملجل�ــس الإدارة.
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اأع�شاء اللجنة احلاليني :-  -

الو�شفاجلهة التي ميثلهااملن�شبالإ�شم

م�شتقلبنك الإ�شتثمار العربي الأردينرئي�س اللجنةال�شـيـد با�شـل حممـد علي الأعـــرج

م�شتقلالبنك الإ�شتثماريع�شوال�شيد جرير نائل جميل العجلوين

غري م�شتقلاملوؤ�ش�شة العامة لل�شمان الإجتماعيع�شوال�شيدة لينا عمر اإبراهيم كري�شان

اإجتماعات اللجنة :-   -
بلغ عدد اإجتماعات جلنة احلوكمة خالل ال�شنة )3( اإجتماعات وهي على النحو التايل:-

عدد مرات احل�شور املن�شب                      الإ�شم

3رئي�س اللجنةال�شـيـد با�شـل حممـد علي الأعـــرج

3ع�شوال�شيد جرير نائل جميل العجلوين

3ع�شوال�شيدة لينا عمر اإبراهيم كري�شان

جلنة الرت�شيحات واملكافاآت:-  -
تتوىل اللجنة ب�شــكل رئي�شــي التاأكد من اإ�شــتقاللية الأع�شاء امل�شــتقلني ب�شــكل م�شــتمر واإعالم الهيئة يف حال اإنتفاء 
�شفــة الإ�شــتقاللية عــن اأي ع�شــو مــن اأع�شــاء جمل�ــس الإدارة. ومراجعــة الأنظمــة والأ�ش�ــس اخلا�شــة مبنــح املكافــاآت 
واملزايا واحلوافز والرواتب يف ال�شركة ب�شكل م�شتمر وحتديد اإحتياجات ال�شركة من الكفاءات على م�شتوى الإدارة 

التنفيذية واملوظفني واأ�ش�س اإختيارهم ، واإجراء تقييم �شنوي لأداء جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه.

اأع�شاء اللجنة احلاليني:-  -

الو�شفاجلهة التي ميثلهااملن�شبالإ�شم

م�شتقلالبنك الأردين الكويتيرئي�س اللجنةال�شيد توفيق عبد القادر حممد مكحل            

م�شتقلالبنك الأهلي الأردينع�شوال�شيد نبال عبد القادر نايف فريحات 

غري م�شتقلالبنك التجاري الأردينع�شوال�شيد عبداهلل حمفوظ ثيودور ك�شــك
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-  اإجتماعات اللجنة:- 
بلغ عدد اإجتماعات جلنة الرت�شيحات واملكافاآت خالل ال�شنة )2( اإجتماع وهي على النحو التايل:- 

عدد مرات احل�شور املن�شب                      الإ�شم

2رئي�س اللجنةال�شيد توفيق عبد القادر حممد مكحل            

2ع�شوال�شيد نبال عبد القادر نايف فريحات 

2ع�شوال�شيد عبداهلل حمفوظ ثيودور ك�شــك

جلنة التدقيق:-  -
تتــوىل اللجنــة ب�شــكل رئي�شــي املراجعــة وامل�شادقــة علــى خطــة التدقيــق الداخلــي التــي ت�شــمل نطــاق التدقيــق، 
والإطــالع علــى تقاريــر التدقيــق الداخلــي وتقاريــر ومالحظــات املدقق اخلارجي والتاأكــد من قيام الإدارة التنفيذية 
لل�شركة باإتخاذ الإجراءات الت�شويبية ، كما تقوم اللجنة مبراجعة البيانات املالية ال�شنوية واملرحلية لل�شركة قبل 

عر�شهــا علــى جمل�ــس الإدارة .

اأع�شاء جلنة التدقيق  وموؤهالتهم وخرباتهم:-  -
ال�شيدة رنا �شامي جاد اهلل ال�شناع - رئي�شة اللجنة

-  بنك القاهرة عمان  )ع�شو  م�شتقل (  اإعتباراً من  10/ 9 /2008. اجلهة التي متثلها                

-  بكالوريو�س حما�شبة / فرع اإدارة اأعمال / اجلامعة الأردنية عام 1988.املوؤهالت العلمية  
-  ماج�شتري مالية / اجلامعة الأردنية عام 1990. 

-  رئي�س جمموعة خدمات الإئتمان / بنك القاهرة عمان  . الوظيفة احلالية 

اخلربات العملية 
-  البنك املركزي الأردين / دائرة مراقبة البنوك 1988 – 1995.

-  نائب رئي�س هيئة مديري  �شركة متلك للتاأجري التمويلي.
-  ع�شو جمل�س اإدارة املوؤ�ش�شة الأردنية لتطوير امل�شاريع الإقت�شادية.

-  1966. مواليـد عـام 
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ال�شيد نبال عبد القادر نايف فريحات 

-  البنك الأهلي الأردين  ) ع�شو  م�شتقل (  اإعتباراً من  2014/1/1.اجلهة التي ميثلها                

املوؤهالت العلمية 
-  بكالوريو�س علوم مالية وم�شرفية  / جامعة الريموك عام 1998. 

-  ماج�شتري متويل / الأكادميية العربية امل�شرفية عام 2003.
-  دكتوراة يف الإقت�شاد وامل�شارف الإ�شالمية عام 2015.

مدير عام �شركة الأهلي للتاأجري التمويلي.الوظيفة احلالية 

اخلربات العملية 

-  عمل يف البنك الأهلي منذ عام 2004 حيث �شغل وظائف قيادية متعددة .
-  عمل يف بنك الإمناء ال�شناعي 2003 - 2004.

-  عمل يف بنك الأردن واخلليج عام 2000 – 2003.
-  ع�شو جمل�س اإدارة �شركة الأهلي للتاأجري التمويلي.
-  رئي�س اجلمعية الأردنية ل�شركات التاأجري التمويلي.

-  ع�شو يف  جلنة الرت�شيحات واملكافاآت املنبثقة عن جمل�س اإدارة  ال�شركة .
-  1976 .مواليـد عـام 

ال�شيد با�شل حممد علي الأعرج

-    بنك الإ�شتثمار العربي الأردين )ع�شو م�شتقل (  اإعتباراً من 2017/02/27.  اجلهة التي ميثلها                

املوؤهالت العلمية 

ماج�شتري الإدارة العامة /  Harvard University– الوليات املتحده الأمريكية.  -
ماج�شتري اإدارة الأعمال /  Lancaster University– بريطانيا .  -

ماج�شــتري العلــوم املاليــة وامل�شرفيــة / الأكادمييــة العربيــة للعلــوم املاليــة وامل�شرفية –   -
الأردن.

- الدبلوم العايل يف التمويل والتجارة اخلارجية - بريطانيا.
- London Institute of Banking & Finanace.     

خبري معتمد يف التجارة الدولية والتمويل )CITF( – بريطانيا .  -
- London Institute of Banking & Finanace.

خبري معتمد يف الإعتمادات امل�شتندية )CDCS( – بريطانيا.  -
- London Institute of Banking & Finanace.

م�شاعد مدير عام بنك الإ�شتثمار العربي الأردين منذ عام 2012 . الوظيفة احلالية   -

اخلربات العملية 

مدير تنفيذي - اإدارة العمليات لدى بنك الإ�شكان للتجارة والتمويل.  -
مديــر تنفيــذي - اإدارة العمليــات ومــن ثــم مديــر تنفيــذي لتطويــر الأعمــال امل�شرفيــة   -

لــدى بنــك الإحتــاد .
نائب الرئي�س - جمموعة اخلدمات املالية العاملية والتمويل التجاري لدى �شتي بنك.  -

رئي�س جلنة احلوكمة  املنبثقة عن جمل�س اإدارة ال�شركة.  -
1970. مواليـد عـام     -
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اإجتماعات اللجنة :-
بلغت اإجتماعات جلنة التدقيق خالل ال�شنة )5( اإجتماعات وهي على النحو التايل:-

عدد مرات احل�شور املن�شبالإ�شم

5رئي�س اللجنةال�شيدة رنا �شامي جاداهلل ال�شناع
5ع�شوال�شيد نبال عبد القادر نايف فريحات

5ع�شوال�شيد با�شل حممد علي  الأعــرج 

قامــت اللجنــة بالإجتمــاع  مبدقــق احل�شــابات اخلارجــي لل�شــركة مــرة واحــدة خــالل عــام 2020 دون ح�شــور اأي مــن 
اأ�شخا�س الإدارة التنفيذية لل�شركة لالإطالع ومناق�شة كل ما يتعلق مبالحظاته ومقرتحاته حول اأعمال ال�شركة 

ونتائجها املالية ومدى اإ�شتجابة اإدارة ال�شركة لأية مالحظات اأو مقرتحات اإن وجدت.
كما قامت اللجنة بالإجتماع مع املدقق الداخلي و�شابط الإمتثال يف ال�شــركة دون ح�شور اأي من اأ�شــخا�س الإدارة 
التنفيذيــة لل�شــركة  لبحــث كل مــا يتعلــق مبالحظاتــه ومقرتحاتــه حــول اأعمــال التدقيــق، والإطالع على خطة عمل 
املدقق الداخلي وتقييمه لإجراءات الرقابة والتدقيق الداخلي يف ال�شــركة،  حيث اأكد املدقق الداخلي باأن ال�شــركة 
متقيدة بالقوانني والأنظمة والتعليمات وقرارات جمل�س الإدارة ول يوجد اأية مالحظات باخل�شو�س. و اأكد على 
عــدم وجــود اأيــة مالحظــات اأخــرى غــري واردة يف تقاريــره حــول اأعمــال التدقيــق ول يوجــد مــا يوؤثــر علــى اإ�شــتقالليته 

يف اأدائــه لعمله. 
جلنة  اإدارة املخاطر:-  -

تتوىل اللجنة و�شع �شيا�شة لإدارة املخاطر لدى ال�شركة ومراجعتها ب�شكل �شنوي ومتابعة وتقييم خمتلف اأنواع 
املخاطر التي قد تتعر�س لها ال�شركة، كما تقوم اللجنة بدرا�شة اأية اأنظمة مقرتحة اأو اأية تعديالت على اأنظمة 
اإدارة  �شيا�شة  على  تعديالت  اأية  اأو  مقرتحة  �شيا�شات  اأية  ودرا�شة  ب�شاأنها  للمجل�س  والتو�شية  القائمة  ال�شركة 

املوجودات واملطلوبات.
-   اأع�شاء اللجنة احلاليني:-

الو�شفاجلهة التي ميثلهااملن�شبالإ�شم

رئي�س ال�شيد توفيق عبد القادر حممد مكحل            
م�شتقلالبنك الأردين الكويتياللجنة

غري م�شتقلالبنك العربيع�شوال�شيد زياد انور عبد الرحمن عقـــروق 

غري م�شتقلبنك الإ�شكان للتجارة والتمويلع�شوال�شيد علي ح�شـــن علي الـميمـــي

املوؤ�ش�شــة العامــة لالإ�شــكان والتطويــر ع�شواملهند�شة جمانة حممد عبد الرحيم عطيات
غري م�شتقلاحل�شري

وت�شــم اللجنــة يف ع�شويتهــا مــن الإدارة التنفيذيــة لل�شــركة املديــر العــام ال�شــيد عبــد الــرزاق اأكــرم عبــد العزيــز 
طبي�شــات ع�شــواً .
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اإجتماعات اللجنة:-  -
بلغ عدد اإجتماعات جلنة اإدارة املخاطر  خالل ال�شنة )2( اإجتماع وهي على النحو التايل:-

عدد مرات احل�شوراملن�شبالإ�شم

2رئي�س اللجنةال�شيد تـوفيق عبد القـادر حممد مكحــل            

2ع�شو       ال�شيد زيــاد انــور عبــد الرحمن عقـــروق 

2ع�شو       ال�شيد علي ح�شـــن علي الـميمـــي

1ع�شو       املهند�شة جمانة حممد عبدالرحيم عطيات

2ع�شو       ال�شيد عبد الرزاق اأكرم عبد العزيز طبي�شات

اإجتماعات جمل�س الإدارة:- �شابعاً : 
بلغ عدد اإجتماعات جمل�س الإدارة خالل ال�شنة ) 6 ( اإجتماعات وهي على النحو التايل:-

عدد مرات املن�شب         اإ�شم املمثل الطبيعي
احل�شور

عدد مرات 
مالحظاتالغياب

-6رئي�س املجل�سالدكتور عادل اأحمد اإ�شماعيل ال�شرك�س

51نائب الرئي�س ال�شيد توفيق عبد القادر حممد مكحل            

51ع�شواملهند�شة جمانة حممد عبد الرحيم عطيات

-6ع�شو ال�شيدة لينا عمر اإبراهيم كري�شــــان

-6ع�شوال�شيد زياد اأنور عبد الرحمـن عقـــروق 

-6ع�شوال�شيد علي ح�شـــن علي الـميمـــي

-6ع�شوال�شيد نبـال عبد القـادر نـايف فريحـات 

51ع�شوال�شيدة رنـا �شامي جـاد اللـه ال�شـناع

-6ع�شوال�شيد عبداهلل حمفوظ ثيودور ك�شــك

-6ع�شوال�شيـد جريـر نائـل جمـيل العجلـوين

51ع�شوال�شـيـد بـا�شـل مـحمد علي الأعـرج

رئي�س جمل�س الإدارة 
الدكتور عادل ال�شرك�س
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تو�صية جمل�س الإدارة للهيئة العامة

يو�شي جمل�س الإدارة للهيئة العامة بتوزيع �شايف الربح البالغ )4,789,704( دينار على النحو التايل :

) املبلغ ( دينار

478,970اإحتياطي اإجباري

-اإحتياطي اإختياري

249,740اإحتياطي خا�س 

1,413,298خم�ش�س �شريبة الدخل

55,000مكافاأة اأع�شاء جمل�س الإدارة

تدوير الرباح املتبقية لل�شنة القادمة.
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    Subject: Invitation to Attend the Ordinary General  جدول اجتماع الهيئة العامة العادي ال�شنوي

1. Reciting and approving the minutes of the 
previous ordinary meeting of the General 
Assembly which was held on 22/6/2020. 

العادي  العامة  الهيئة  اجتماع  حم�شر  تالوة   -1

وامل�شادقة   2020/6/22 ال�شابق واملنعقد بتاريخ  
عليه.

2. Approving the report of the Board of Directors 
on the activities of the Company during the year 
31/12/2020, along with its future plans.

ال�شركة خالل  اعمال  الدارة عن  تقرير جمل�س   -2

2020/12/31 واخلطة  ال�شنة املالية املنتهية يف 
امل�شتقبلية لل�شركة وامل�شادقة عليه.

3. Reciting and approving Report of the 
Company’s auditors on its financial statements 
for the year ended 31/12/2020.

البيانات  حول  احل�شابات  مدققي  تقرير  تالوة   -3

 2020/12/31 يف  املنتهية  املالية  لل�شنة  املالية 
وامل�شادقة عليه.

4. Approving the financial statements for the year 
ended 31/12/2020 and discharging the Board’s 
members from their liabilities in respect of the 
financial year ended 31/12/2020.

يف  املنتهية  املالية  لل�شنة  املالية  البيانات   -4

2020/12/31 وامل�شادقة عليها وابراء ذمة اأع�شاء 
ت�شرفاتهم  عن  امل�شوؤولية  من  الدارة  جمل�س 

خالل ال�شنة املنتهية يف 2020/12/31.

5. Specifying the profits that the Board of 
Directors proposes to distribute and specifying 
the reserves and allocations which the Law and 
the Company’s Memorandum of Association 
stipulate its deduction.

حتديد ن�شبة الأرباح التي يقرتح جمل�س الإدارة   -5
الإحتياطيات  وحتديد  امل�شاهمني  على  توزيعها 
القانون  اإقتطاعها  على  ن�س  التي  واملخ�ش�شات 

ونظام ال�شركة.

6. Electing the Company’s auditors for the next 
fiscal year, and deciding on their remunerations 
or authorizing the Board of Directors to 
determine such remunerations.

املالية  لل�شنة  ال�شركة  ح�شابات  مدققي  اإنتخاب   -6
جمل�س  تفوي�س  اأو  اأتعابهم  وحتديد  املقبلة 

الإدارة بتحديدها.

7. Any other matters  which  the General Assembly 
proposes to include in the agenda, and are 
within the work scope of the General Assembly 
in its ordinary meeting, provided that such 
a proposal is approved by shareholders 
representing not less than 10% of the shares 
represented in the meeting

اإدراجها يف  اأخرى تقرتح الهيئة العامة  اأمور  اأي   -7
جدول الأعمال ويدخل يف نطاق اأعمال الإجتماع 
هذا  اإدراج  يقرتن  اأن  على  العامة  للهيئة  العادي 
من  عدد  مبوافقة  الأعمال  جدول  يف  القرتاح 
من   )% 10( عن  يقل  ل  ما  ميثلون  امل�شاهمني 

الأ�شهم املمثلة يف الإجتماع.
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Agenda of the Extraordinary General Assembly Meeting جدول اأعمال اجتماع الهيئة العامة غري العادي

1- Increasing the authorized capital of the 
Company up to )10( Million JD by capitalizing 
)5( Million JD of the retained earnings and 
distributing it as free shares to the existing 
shareholders a share per share.

اإىل  دينار  مليون   )5( ال�شركة من  راأ�شمال  زيادة   -1
 )5( مبلغ  ر�شملة  طريق  عن  دينار  مليون   )10(

مليون دينار من الأرباح املرحلة وتوزيعها كاأ�شهم 
يف  م�شاهمته  بن�شبة  كّل  امل�شاهمني  على  جمانية 

راأ�شمال ال�شركة بواقع �شهم لكل �شهم.

2- Amending the Memorandum of Association and 
the Articles of Association of the company And 
authorizing the Board of Directors to take all 
appropriate measures to implement this.

تعديل عقد التاأ�شي�س والنظام الأ�شا�شي لل�شركة   -2
وتفوي�س جمل�س الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات 

املنا�شبة لتنفيذ ذلك.
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ال�صركة الأردنية لإعادة متويل الرهن العقاري
امل�شاهمة العامة املحدودة

القوائم املالية
  31 كانون الأول 2020
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ال�صركة الأردنية لإعادة متويل الرهن العقاري
 �شركة م�شاهمة عامة حمدودة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفهر�س

�شفحـة

71-  تقرير مدقق احل�شابات امل�شتقل

73 -  قائمة املركز املايل

74 -  قائمة الدخل

75 -  قائمة الدخل ال�شامل

76 -  قائمة التغريات يف حقوق امللكية

77 -  قائمة التدفقات النقدية

78 -  اي�شاحات حول القوائم املالية
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تقرير مدقق احل�صابات امل�صتقل
ال�شادة م�شاهمي

ال�شركة الأردنية لإعادة متويل الرهن العقاري امل�شاهمة العامة
عمان - اململكة الأردنية الها�شمية 

ال���������راأي
لقــد دققنــا القوائــم املاليــة املرفقــة لل�ص��ركة الأردني��ة لإع��ادة متوي��ل الره��ن العق��اري امل�ص��اهمة العام��ة والتــي تتكــون مــن قائمــة املركــز املــايل كمــا يف 31 كانــون 
الأول 2020 وكال َّ من قائمة الدخل وقائمة الدخل ال�شامل وقائمة التغريات يف حقوق امللكية وقائمة التدفقات النقدية لل�شنة املنتهية يف ذلك التاريخ وملخ�شاً لأهم 

ال�شيا�شــات املحا�شــبية املتبعــة يف اإعــداد هــذه القوائــم املاليــة والإي�شاحــات املرفقة بها.
ُــظهر بعدالــة مــن كافــة النواحــي اجلوهريــة املركــز املــايل لل�ص��ركة الأردني��ة لإع��ادة متوي��ل الرهن العقاري امل�ص��اهمة العامة  يف راأينــا، اأن القوائــم املاليــة املرفقــة تـ

كمــا يف 31 كانــون الأول 2020 واأدائهــا املــايل وتدفقاتهــا النقديــة لل�شــنة املنتهيــة يف ذلــك التاريــخ، وفقــا ملعايــري التقاريــر املاليــة الدوليــة.

اأ�صا�س الراأي
لقــد مت تدقيقنــا للقوائــم املاليــة املرفقــة وفقــاً ملعايــري التدقيــق الدوليــة، واإن حــدود م�شــوؤوليتنا مبوجــب تلــك املعايــري مو�شحــة يف الفقــرة اخلا�شــة مب�شــوؤولية املدقــق من 
هذا التقرير. نحن م�شــتقلون عن ال�شــركة وفقاً لقواعد ال�شــلوك املهني للمحا�شــبني املهنيني ال�شادر عن املجل�ــس الدويل ملعايري ال�شــلوك املهني للمحا�شــبني بالإ�شافة 
اإىل متطلبات ال�شلوك املهني الخرى لتدقيق القوائم املالية يف اململكة الأردنية الها�شمية، وقد مت اإلتزامنا بهذه املتطلبات ومبتطلبات املجل�س الدويل ملعايري ال�شلوك 

املهني للمحا�شــبني. وباإعتقادنا ان اأدلة التدقيق التي ح�شلنا عليها كافية ومنا�شــبة لإبداء راأينا حول القوائم املالية.

اأمور التدقيق الرئي�صية
اأمــور التدقيــق الرئي�شــية هــي تلــك الأمــور التــي يف تقديرنــا املهنــي ذات اأهميــة جوهريــة يف تدقيــق القوائــم املاليــة لل�شــنة احلاليــة، وقــد مت تنــاول هــذه الأمــور يف �شــياق 

تدقيقنــا للقوائــم املاليــة وتكويــن راأينــا حولهــا، دون اإبــداء راأيــا منف�شــال حــول هــذه الأمــور. وفيمــا يلــي بيــان باأهــم اأمــور التدقيــق الرئي�شــية لنــا:
)1( خم�ش�س اخل�شائر الإئتمانية املتوقعة

تت�شمــن القوائــم املاليــة املرفقــة كمــا يف نهايــة عــام 2020 موجــودات ماليــة يبلــغ ر�شيدهــا )594,990,523( دينــار. وحيــث اأن اإحت�شــاب خم�ش�ــس اخل�شــائر الإئتمانيــة 
املتوقعة لهذه املوجودات املالية يعتمد ب�شكل اأ�شا�شي على تقديرات الإدارة، فاإن التاأكد من كفاية هذا املخ�ش�س يعترب من اأمور التدقيق الرئي�شية بالن�شبة لنا، هذا وقد 
ت�شمنــت اإجــراءات التدقيــق التــي قمنــا بهــا ال�شتف�شــار مــن اإدارة ال�شــركة حــول اآليــة احت�شــاب املخ�ش�ــس والتاأكد مــن معقولية التقديرات والفر�شيات التي ا�شــتندت عليها 

الإدارة يف عملية الحت�شــاب بال�شافة اإىل الإ�شــتعالم حول الإجراءات املتخذة ملتابعة حت�شيل هذه املوجودات املالية ومتابعة املبالغ املح�شلة بعد انتهاء ال�شــنة املالية.

املعلومات الأخرى
املعلومــات الأخــرى هــي تلــك املعلومــات التــي يت�شمنهــا التقريــر ال�شــنوي لل�شــركة بخــالف القوائــم املاليــة وتقريرنــا حولهــا. اأن جمل�ــس اإدارة ال�شــركة م�شــوؤول عــن �شحــة 
هذه املعلومات، واإن راأينا حول القوائم املالية لل�شركة ل ي�شمل هذه املعلومات ول يت�شمن اأي �شكل من اأ�شكال التاأكيد بخ�شو�شها، حيث تقت�شر م�شوؤوليتنا على قراءة 
هــذه املعلومــات لتحديــد فيمــا اإذا كانــت تت�شمــن اأيــة اأخطــاء جوهريــة اأو اإذا كانــت تتعار�ــس ب�شــكل جوهــري مــع القوائــم املاليــة لل�شــركة اأو املعلومــات التــي ح�شلنــا عليهــا 
خــالل عمليــة التدقيــق، واإذا تبــني لنــا نتيجــة قيامنــا بعملنــا وجــود خطــاأ جوهــري يف هــذه املعلومــات فاإنــه يجــب علينــا الإ�شــارة اىل ذلــك يف تقريرنــا حــول القوائــم املاليــة 

لل�شــركة. هــذا ومل يتبــني لنــا اأيــة اأمــور جوهريــة تتعلــق باملعلومــات الأخــرى يجــب الإ�شــارة اإليهــا يف تقريرنــا حــول القوائم املالية لل�شــنة احلالية. 

م�صوؤولية جمل�س اإدارة ال�صركة عن القوائم املالية
اإن اإعــداد وعر�ــس القوائــم املاليــة املرفقــة ب�شــورة عادلــة وفقــاً ملعايــري التقاريــر املاليــة الدولية هي من م�شــوؤولية جمل�ــس اإدارة ال�شــركة، وت�شــمل هذه امل�شــوؤولية الإحتفاظ 
بنظــام رقابــة داخلــي يهــدف اىل اإعــداد وعر�ــس القوائــم املاليــة ب�شــورة عادلــة وخاليــة مــن اأيــة اأخطــاء جوهريــة �شــواًء كانــت نتيجــة خطــاأ اأو اإحتيــال. وكجــزء مــن م�شــوؤولية 
جمل�ــس الإدارة عــن اإعــداد القوائــم املاليــة ، فاإنــه يجــب عليــه تقييــم مــدى قــدرة ال�شــركة علــى الإ�شــتمرار كمن�شــاأة م�شــتمرة والف�شــاح يف القوائــم املاليــة، اإن لــزم، عــن كافــة 
الأمــور املتعلقــة بال�شــتمرارية مبــا يف ذلــك اأ�شا�ــس الإ�شــتمرارية املحا�شــبي، مــا مل يكــن هنــاك نيــة لــدى جمل�ــس الإدارة بت�شفيــة ال�شــركة اأو وقــف عملياتهــا اأو مل يكــن لديه 

خيــار منطقــي اآخــر بخالف ذلك.
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م�صوؤولية مدقق احل�صابات
تهــدف اإجــراءات التدقيــق التــي نقــوم بهــا اىل ح�شولنــا علــى درجــة معقولــة مــن القناعــة بــاأن القوائــم املاليــة ل تت�شمــن اأيــة اأخطــاء جوهريــة �شــواًء كانــت نتيجــة خطــاأ اأو 
اإحتيــال، كمــا تهــدف اىل اإ�شدارنــا تقريــًرا يت�شمــن راأينــا حــول القوائــم املاليــة، وبالرغــم مــن اأن درجــة القناعــة التــي نح�شــل عليهــا نتيجــة اإجــراءات التدقيــق وفقــا ملعايــري 

التدقيــق الدوليــة هــي درجــة مرتفعــة مــن القناعــة، اإل اأنهــا ل ت�شــكل �شمانــة لإكت�شــاف كافــة الأخطــاء اجلوهريــة يف حــال وجودها.
قــد تنتــج الأخطــاء يف القوائــم املاليــة ب�شــبب اخلطــاأ اأو الإحتيــال وتعتــرب هــذه الأخطــاء جوهريــة اإذا كان مــن املحتمــل اأن توؤثــر ب�شــكل اإفــرادي اأو اإجمــايل علــى القــرارات 

املاليــة. القوائــم  مل�شــتخدمي  الإقت�شاديــة 
نعتمد عند قيامنا  باإجراءات التدقيق على تقديرنا و�شكنا املهني خالل مراحل التدقيق املختلفة، وت�شمل اإجراءاتنا ما يلي:

	 تقييــم املخاطــر املتعلقــة بوجــود اأخطــاء جوهريــة يف القوائــم املاليــة �شــواًء كانــت نتيجــة خطــاأ اأو اإحتيــال، ونقــوم مبراعــاة تلــك املخاطــر خــالل تخطيطنــا وتنفيذنــا
لإجــراءات التدقيــق وح�شولنــا علــى اأدلــة التدقيــق الالزمــة لإبــداء راأينــا حــول القوائــم املاليــة، منوهــني اأن خماطــر عــدم اإكت�شــاف الأخطــاء اجلوهريــة الناجتــة عــن 
الإحتيــال هــي اأكــرب مــن تلــك املخاطــر الناجتــة عــن الأخطــاء غــري املق�شــودة ملــا يت�شمنــه الإحتيــال مــن تواطــوؤ اأو تزويــراأو حــذف اأو حتريــف اأو جتــاوز لأنظمــة ال�شبــط 

والرقابــة الداخليــة.
	 تقييــم اأنظمــة ال�شبــط والرقابــة الداخليــة املطبقــة يف ال�شــركة وذلــك بهــدف ت�شميــم اإجــراءات التدقيــق املنا�شــبة ولي�ــس بهــدف اإبــداء راأيــاً منف�شال حــول مدى فعالية

هذه الأنظمة.
	.تقييم مدى مالءمة ال�شيا�شات املحا�شبية امل�شتخدمة من قبل ال�شركة وتقييم مدى معقولية تقديرات الإدارة مبا يف ذلك كفاية الإف�شاحات اخلا�شة بها
	 تقييــم مــدى مالءمــة اأ�شا�ــس الإ�شــتمرارية املحا�شــبي امل�شــتخدم مــن قبــل اإدارة ال�شــركة وحتديــد مــدى وجــود اأحــداث اأو ظــروف قــد تثــري �شــكوكاً جوهريــة حــول

اإ�شــتمرارية ال�شــركة وذلــك اإ�شــتنادا اىل اأدلــة التدقيــق التــي نح�شــل عليهــا، واإذا تبــني لنــا وجــود �شــكوك حــول اإ�شــتمرارية ال�شــركة، فاإنــه يجــب علينا الإ�شــارة يف تقريرنا 
حول القوائم املالية اىل اإف�شاحات الإدارة اخلا�شة بذلك، واإذا مل تت�شمن القوائم املالية الإف�شاحات الكافية، فاإنه يجب علينا تعديل تقريرنا حول القوائم املالية 

مبــا يفيــد عــدم كفايــة الإف�شاحات.
	 تقييــم حمتــوى وطريقــة عر�ــس القوائــم املاليــة والإف�شاحــات اخلا�شــة بهــا، وحتديــد فيمــا اإذا كانــت هــذه القوائــم تعك�ــس العمليــات الأ�شا�شــية لل�شــركة والأحــداث

اخلا�شــة بهــا ب�شــكل عــادل.
	 اإبــالغ اإدارة ال�شــركة بنطــاق وتوقيــت عمليــة التدقيــق بالإ�شافــة اىل نتائــج التدقيــق الهامــة والتــي تت�شمــن نقــاط ال�شعــف اجلوهريــة التــي نلم�شــها يف اأنظمــة ال�شبــط

والرقابــة الداخليــة خالل عملية التدقيق.
	 اإبــالغ اإدارة ال�شــركة باإلتزامنــا بقواعــد ال�شــلوك املهنــي اخلا�شــة بالإ�شــتقاللية وبكافــة الأمــور التــي مــن �شــاأنها التاأثري على اإ�شــتقالليتنا والإجــراءات الوقائية املتخذة

من قبلنا يف هذا اخل�شو�س.
	 اإبــالغ اإدارة ال�شــركة باأمــور التدقيــق الهامــة اخلا�شــة بال�شــنة احلاليــة والإف�شــاح عــن تلــك الأمــور بتقريرنــا حــول القوائــم املاليــة، مــا مل يكــن هنــاك اأيــة قوانــني اأو

ت�شــريعات ل جتيــز قيامنــا بذلــك اأو اإذا كانــت الأ�شــرار مــن عمليــة الإف�شــاح تفــوق املنافــع املتوقعــة نتيجــة ذلــك.
تقرير حول املتطلبات القانونية 

حتتفــظ ال�شــركة بقيــود و�شــجالت حما�شــبية منظمــة ب�شــورة اأ�شوليــة واإن القوائــم املاليــة املرفقــة والقوائــم املاليــة الــواردة يف تقرير جمل�ــس الإدارة متفقة معها من كافة 
النواحي اجلوهرية، ونو�شي الهيئة العامة بامل�شادقة عليها.

املهنيون العرب
اأميــن �شــــمــــــــارةعمان يف 9 �شباط 2021

اإجـــــازة رقـــم )481(
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ال�صركة الأردنية لإعادة متويل الرهن العقاري
�شركة م�شاهمة عامة حمدودة

قائمة املركز املايل كما يف 31 كانون الأول 2020
)بالدينار الأردين(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
       2019              2020          اإي�شاح  

املوجودات
 8,457,5125,113,300 3النقد وما يف حكمه

 2,495,2092,495,389 4 ودائع لأجل لدى البنوك
 582,004,614530,995,749 5قرو�س اإعادة متويل الرهن العقاري

 515,545554,175 6 قرو�س اإ�شكان املوظفني
 7,364,0187,721,827  فوائد م�شتحقة وغري مقبو�شة
 5,995,9405,997,627 7موجودات مالية بالكلفة املطفاأة

العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل  موجــودات ماليــة بالقيمــة 
 ال�شــامل

8 827,750372,488 

 30,77221,962 9اأر�شدة مدينة اأخرى
 421,214455,865 10 املمتلكات واملعدات

 608,112,574553,728,382 جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات

 562,000,000510,500,000 11 ا�شناد قر�س
 19,038,87318,111,232 12قر�س البنك املركزي

 6,560,7136,615,956 فوائد م�شتحقة الدفع
 1,912,3671,927,242 13اأر�شدة دائنة اأخرى
 589,511,953537,154,430 جمموع املطلوبات

14 حقوق امللكية
 5,000,0005,000,000 راأ�س املال امل�شرح واملكتتب به واملدفوع

 3,696,7853,217,815 احتياطي اإجباري
 1,949,7741,949,774 احتياطي اإختياري

 2,018,5151,768,775 احتياطي خا�س
 )396,405(58,858 التغري املرتاكم يف القيمة العادلة للموجودات املالية

 5,876,6895,033,993 اأرباح مرحلة
 18,600,62116,573,952 جمموع حقوق امللكية

 608,112,574553,728,382 جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

»اإن الإي�شاحات املرفقة من رقم )1( اإىل رقم )29( ت�شكل جزءاً من هذه القوائم املالية وتقراأ معها«
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ال�صركة الأردنية لإعادة متويل الرهن العقاري
�شركة م�شاهمة عامة حمدودة

قائمة الدخل لل�شنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2020
)بالدينار الأردين(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       2019              2020          اإي�شاح    

 31,473,33431,891,893 15  فوائد مقبو�شة

 )25,256,979()24,592,885(16 فوائد مدفوعة

 6,880,4496,634,914 جممل ربح العمليات

)985,670()1,063,459(17 م�شاريف اإدارية

)31,486()38,551(10 ا�شتهالكات

      -)750,000(18تربعات )�شندوق همة وطن(

)1,850()239,510(خم�ش�س خ�شائر اإئتمانية متوقعة

      -775 اإيرادات اأخرى

)55,000()55,000(19 ر�شوم وم�شاريف اأخرى

 4,734,7045,560,908  ربح ال�صنة قبل ال�صريبة

)1,580,545()1,413,298(23�شريبة الدخل وامل�شاهمة الوطنية لل�شنة

 3,321,4063,980,363  ربح ال�صنة

 0,6640,796 20  ح�صة ال�صهم الأ�صا�صية واملخف�صة من ربح ال�صنة

 
»اإن الإي�شاحات املرفقة من رقم )1( اإىل رقم )29( ت�شكل جزءاً من هذه القوائم املالية وتقراأ معها«ه
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التقرير السنوي 2020

ال�صركة الأردنية لإعادة متويل الرهن العقاري
�شركة م�شاهمة عامة حمدودة

قائمة الدخل ال�شامل لل�شنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2020
)بالدينار الأردين(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20202019

 3,321,4063,980,363 ربح ال�شنة

 بنود الدخل ال�صامل الأخرى
 )8,277(455,263  التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية من خالل قائمة الدخل ال�شامل

 3,776,6693,972,086 اإجمايل الدخل ال�صامل لل�صنة

»اإن الإي�شاحات املرفقة من رقم )1( اإىل رقم )29( ت�شكل جزءاً من هذه القوائم املالية وتقراأ معها«
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الشركة األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاري
ال�صركة الأردنية لإعادة متويل الرهن العقاري

حمدودة
�شركة م�شاهمة عامة 

ريات يف حقوق امللكية لل�شنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2020
قائمة التغ

ين(
)بالدينار الأرد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 راأ�س املال

  احتياطيـــــــات  
رتاكم

ري امل
  التغ

   اأرباح *
   املدفوع   

    اإجباري   
  اختياري   

   خا�س     
يف القيمة العادلة 

   مرحلة    
  املجموع   

الر�صيد كما يف 2020/1/1
5,000,000

 3,217,815
 1,949,774

 1,768,775
)396,405( 

 5,033,993
 16,573,952

 اأرباح موزعة
ـ

ـ
ـ

ـ
ـ

)1,750,000(
)1,750,000(

يل الدخل ال�شامل لل�شنة
 اإجما

ـ
ـ

ـ
ـ

 455,263
 3,321,406

 3,776,669

اإحتياطيات
ـ

 478,970
ـ

 249,740
ـ

)728,710(
ـ

الر�صيد كما يف 2020/12/31
5,000,000

 3,696,785
 1,949,774

 2,018,515
 58,858

 5,876,689
 18,600,621

الر�صيد كما يف 2019/1/1
5,000,000

2,656,224 
1,949,774 

1,504,410
)388,128(

3,629,586 
14,351,866 

 اأرباح موزعة
-

-
-

-
-     

)1,750,000(
)1,750,000(

يل الدخل ال�شامل لل�شنة
 اإجما

-
-

-
-

)8,277(
3,980,363 

3,972,086 

اإحتياطيات
-

561,591 
-

264,365 
-      

)825,956(
-       

الر�صيد كما يف 2019/12/31
5,000,000

3,217,815 
1,949,774 

1,768,775
)396,405( 

5,033,993 
16,573,952 

ني عنــد توزيــع الأربــاح، مــا يعــادل الر�شيــد  ال�شــالب )املديــن( 
* وفقــاً للتعليمــات ال�شــادرة عــن هيئــة الأوراق املاليــة، ت�شــتثنى مــن الأربــاح القابلــة للتوزيــع علــى امل�شــاهم

ري يف القيمــة العادلــة لأدوات حقــوق امللكيــة املقيمــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بنــود الدخــل ال�شــامل.
حل�شــاب التغــ

ىل رقم )29( ت�شكل جزءاً من هذه القوائم املالية وتقراأ معها«
»اإن الإي�شاحات املرفقة من رقم )1( اإ
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التقرير السنوي 2020

ال�صركة الأردنية لإعادة متويل الرهن العقاري
�شركة م�شاهمة عامة حمدودة

قائمة التدفقات النقدية لل�شنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2020
)بالدينار الأردين(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20202019
الأن�صطة الت�صغيلية

 4,734,7045,560,908  ربح ال�شنة قبل ال�شريبة
 38,55131,486  ا�شتهالكات

 239,5101,850 خم�ش�س خ�شائر اإئتمانية متوقعة
 927,641882,443 قر�س البنك املركزي

 التغري يف راأ�س املال العامل
)1,073,760(357,809  فوائد م�شتحقة وغري مقبو�شة

)24,745,768()51,245,768( قرو�س اإعادة متويل الرهن العقاري
 39,43040,542 قرو�س اإ�شكان املوظفني

)1,375()8,810(اأر�شدة مدينة اأخرى
 1,022,156)55,243( فوائد م�شتحقة الدفع

 51,500,00020,000,000 ا�شناد قر�س
)1,209,520()1,504,046(�شريبة الدخل املدفوعة

 75,87482,997 اأر�شدة دائنة اأخرى
 5,099,652591,959 �صايف التدفقات النقدية من الأن�صطة الت�صغيلية

الأن�صطة الإ�صتثمارية
)51,519()3,900(املمتلكات واملعدات

الأن�صطة التمويلية
)1,750,000()1,750,000(اأرباح موزعة

)1,209,560(3,345,752  التغري يف النقد وما يف حكمه
 5,114,4436,324,003 النقد وما يف حكمه يف بداية ال�صنة
 8,460,1955,114,443 النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�صنة

»اإن الإي�شاحات املرفقة من رقم )1( اإىل رقم )29( ت�شكل جزءاً من هذه القوائم املالية وتقراأ معها«
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الشركة األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاري

ال�صركة الأردنية لإعادة متويل الرهن العقاري
�شركة م�شاهمة عامة حمدودة
اإي�شاحات حول القوائم املالية

31 كانون الأول 2020
)بالدينار الأردين(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ع�����������ام  .1

تاأ�ش�شــت ال�ص��ركة الأردني��ة لإع��ادة متوي��ل الره��ن العق��اري بتاريــخ 1996/6/5 و�شــجلت ك�شــركة م�شــاهمة عامــة 
حمــدودة لــدى وزارة ال�شناعــة والتجــارة حتــت رقــم )314( ، وح�شلــت ال�شــركة علــى حــق ال�شــروع بالعمــل بتاريــخ 22 متــوز 
1996، اإن مركــز ت�شــجيل ال�شــركة هــو اململكــة الأردنيــة الها�شــمية، وعنوانهــا �شــارع املهــدي بــن بركــة �ــس.ب. 940743، 

.11194 عمــان 
مــن اأهــم غايــات ال�شــركة تطويــر و حت�شــني �شــوق التمويــل الإ�شــكاين وذلــك مــن خــالل متكــني البنــوك املرخ�شة واملوؤ�ش�شــات 
املاليــة مــن زيــادة م�شــاركتها يف منــح القرو�ــس الإ�شــكانية مــن خــالل قيــام ال�شــركة مبنــح قرو�ــس اإعــادة متويــل متو�شــطة 

وطويلــة الأجــل، وت�شــجيع وتطويــر �شــوق راأ�ــس املــال يف اململكــة مــن خــالل طــرح اإ�شــناد القر�ــس متو�شــطة وطويلــة الأجــل.
اإن اأ�شهم ال�شركة مدرجة يف بور�شة عمان لالأوراق املالية – الأردن.

مت اإقــرار القوائــم املاليــة املرفقــة مــن قبــل جمل�ــس اإدارة ال�شــركة يف جل�شــتة املنعقــدة بتاريــخ 9 �شــباط 2021 ، وتتطلــب 
موافقــة الهيئــة العامة للم�شــاهمني.

2.   ملخ�س لأهم الأ�ص�س املحا�صبية  
اأ�ص�س اإعداد القوائم املالية

مت اعــداد القوائــم املاليــة لل�شــركة وفقــاً للمعايــري ال�شــادرة عــن جمل�ــس معايــري املحا�شــبة الدوليــة والتف�شــريات ال�شــادرة 
عــن جلنــة تف�شــريات التقاريــر املاليــة الدوليــة املنبثقــة عــن جمل�ــس معايــري املحا�شــبة الدولية.

مت اإعداد القوائم املالية وفقاً ملبداأ الكلفة التاريخية با�شتثناء املوجودات املالية التي تظهر بالقيمة العادلة. 
ان الدينار الأردين هو عملة اظهار القوائم املالية والذي ميثل العملة الرئي�شية لل�شركة.

اإن ال�شيا�شــات املحا�شــبية املتبعــة لل�شــنة احلاليــة متماثلــة مــع ال�شيا�شــات التــي مت اتباعهــا يف ال�شــنة ال�شــابقة، باإ�شــتثناء 
املعايــري والتعديــالت اجلديــدة التــي اأ�شبحــت واجبــة التطبيــق اإعتبــاراً مــن بدايــة ال�شــنة املاليــة احلاليــة.

 تطبيق معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة 
 اأ�شــدر جمل�ــس معايــري املحا�شــبة الدوليــة عــدداً مــن املعايــري والتعديــالت علــى املعايــري الدوليــة للتقاريــر املاليــة، و�شــيتم 
تطبيــق هــذه املعايــري والتعديــالت بعــد تاريــخ 31 كانــون الأول 2020، وتتوقــع اإدارة ال�شــركة اأن تطبيــق هــذه املعايــري 

والتعديــالت يف امل�شــتقبل لــن يكــون لــه اأي تاأثــري جوهــري علــى القوائــم املاليــة لل�شــركة. 
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 وفيما يلي ملخ�س لأهم املعايري اجلديدة واملعايري التي مت اإدخال تعديالت عليها وتواريخ تطبيقها :

     تاريخ التطبيق          مو�شوع املعيار          رقم املعيار     

ال�شنوات املالية التي تبداأ يف كانون الثاين 2023 عقود التاأمنياملعيار الدويل للتقارير املالية رقم )17(

ا�صتخدام التقديرات
اإن اعــداد القوائــم املاليــة وتطبيــق ال�شيا�شــات املحا�شــبية يتطلــب مــن ادارة ال�شــركة القيــام ببع�ــس التقديــرات والإجتهــادات 
التي توؤثر على القوائم املالية والإي�شاحات املرفقة بها. ان تلك التقديرات ت�شتند على فر�شيات تخ�شع لدرجات متفاوتة 
مــن الدقــة والتيقــن، وعليــه فــاإن النتائــج الفعليــة يف امل�شــتقبل قــد تختلــف عــن تقديــرات الدارة نتيجــة التغــري يف اأو�شــاع 

وظــروف الفر�شيــات التــي ا�شــتندت عليها تلــك التقديرات. 
وفيما يلي اأهم التقديرات التي مت ا�شتخدامها يف اعداد القوائم املالية:

تقوم الدارة باعادة تقدير العمار النتاجية لال�شول امللمو�شــة ب�شــكل دوري لغايات احت�شــاب ال�شــتهالكات ال�شــنوية   -
اعتمــادا علــى احلالــة العامــة لتلــك ال�شــول وتقديــرات العمــار النتاجيــة املتوقعــة يف امل�شــتقبل ، ويتــم اخــذ خ�شــارة التــدين 

)ان وجــدت( يف قائمــة الدخــل.
تقــوم اإدارة ال�شــركة بتقديــر قيمــة خ�شــائر تــدين املوجــودات املاليــة وفقــاَ ملعيــار التقاريــر املاليــة الــدويل رقــم )9( حيــث   -
تتطلــب هــذه العمليــه اإ�شــتخدام العديــد مــن الفر�شيــات والتقديــرات عنــد اإحت�شــاب التدفقــات النقديــة امل�شــتقبلية وقيــم 
ال�شمانــات ون�شــب التعــر واأر�شــدة املوجــودات املاليــة عنــد التعــر وحتديــد فيمــا اذا كان هنــاك زيــادة يف درجــة املخاطــر 

الئتمانيــة للموجــودات املاليــة.

النقد وما يف حكمه 
حمــددة  مبالــغ  اإىل  للت�شــييل  القابلــة  وال�شــتثمارات  البنــوك  ولــدى  ال�شنــدوق  يف  النقــد  حكمــه  يف  ومــا  النقــد  ميثــل 

التغــري يف القيمــة.  اأ�شــهر بحيــث ل تت�شمــن خماطــر  وبا�شــتحقاقات ل تتجــاوز الثالثــة 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�صامل 
يت�شمن هذا البند ال�شتثمارات ال�شرتاتيجية املحتفظ بها على املدى الطويل ولي�س بهدف املتاجرة.

يتــم اإثبــات هــذه املوجــودات عنــد ال�شــراء بالقيمــة العادلــة م�شافــاً اإليهــا م�شاريــف القتنــاء ويعــاد تقييمهــا لحقــاً بالقيمــة 
العادلــة، ويظهــر التغــري يف القيمــة العادلــة لهــا يف قائمــة الدخــل ال�شــامل �شمــن حقوق امللكية مبــا يف ذلك التغري يف القيمة 
العادلة الناجت عن فروقات حتويل املوجودات غري النقدية بالعمالت الأجنبية، ويف حال بيع هذه املوجودات او جزء منها 
يتــم حتويــل ر�شيــد التغــري املرتاكــم يف القيمــة العادلــة اخلا�ــس باملوجــودات املباعــة اىل الأربــاح واخل�شــائر املــدورة ب�شــكل 

مبا�شر.
يتم اثبات الأرباح املوزعة على هذه املوجودات يف قائمة الدخل.
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موجودات مالية بالكلفة املطفاأة
يت�شمــن هــذا البنــد املوجــودات املاليــة املحتفــظ بهــا �شمــن منــاذج اأعمــال تهــدف اىل حت�شيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة 

والتــي تتمثــل بدفعــات مــن اأ�شــل الدين والفائدة على ر�شيد الدين القائم.
يتم اثبات هذه املوجودات عند ال�شــراء بالكلفة م�شافاً اإليها م�شاريف القتناء، وتطفاأ عالوة اأو خ�شم ال�شــراء با�شــتخدام 

طريقة الفائدة الفعلية.
يتــم قيــد التــدين يف قيمــة هــذه املوجــودات والــذي ميثــل الفــرق بــني القيمة املثبتة يف ال�شــجالت والقيمة احلالية للتدفقات 

النقدية املتوقعة املخ�شومة ب�شعر الفائدة الفعلي يف قائمة الدخل.
القيمة العادلة

متثــل اأ�شــعار الإغــالق يف اأ�شــواق ن�شــطة القيمــة العادلــة للموجــودات املاليــة. يف حــال عــدم توفــر اأ�شــعار معلنــة اأو عــدم وجــود 
تداول ن�شط على بع�س املوجودات املالية فاإنه يتم تقدير قيمتها العادلة من خالل مقارنتها بالقيمة العادلة لأداة مالية 
م�شــابهة اأو مــن خــالل احت�شــاب القيمــة احلاليــة للتدفقــات النقديــة امل�شــتقبلية املتعلقــة بهــا. يف حــال تعــذر قيا�ــس القيمــة 

العادلــة للموجــودات املاليــة ب�شــكل يعتمــد عليــه فاإنه يتــم اإظهارها بالكلفة.

تاريخ الإعرتاف باملوجودات املالية
يتم العرتاف ب�شراء وبيع املوجودات املالية يف تاريخ املتاجرة )تاريخ التزام ال�شركة ببيع اأو �شراء املوجودات املالية(.

املمتلكات واملعدات 
تظهــر املمتلــكات واملعــدات بالكلفــة بعــد تنزيــل ال�شــتهالك املرتاكــم، ويتــم ا�شــتهالكها )با�شــتثناء الأرا�شــي( عندمــا تكــون 
جاهــزة لالإ�شــتخدام بطريقــة الق�شــط الثابــت علــى مــدى العمــر الإنتاجــي املتوقــع لهــا با�شــتخدام الن�شــب ال�شــنوية التاليــة:

 20 - 2 %مباين

 25 - 15 %معدات واأجهزة واأثاث

20 %و�شائط نقل

30 %اأجهزة احلا�شب الآيل

عندمــا يقــل املبلــغ املمكــن ا�شــرتداده لأي مــن املمتلــكات واملعــدات عــن �شايف قيمتها الدفرتيــة فاإنه يتم تخفي�س قيمتها اإىل 
القيمة املمكن ا�شرتدادها وت�شجل قيمة التدين يف قائمة الدخل.

يتــم مراجعــة العمــر النتاجــي املتوقــع للممتلــكات واملعــدات يف نهايــة كل عــام، ويف حــال اإختــالف العمــر الإنتاجــي املتوقــع 
عمــا مت تقديــره �شــابقا، يتــم اإ�شــتهالك القيمــة الدفرتيــة املتبقيــة علــى العمــر الإنتاجــي املتبقــي بعــد اإعــادة التقديــر اعتبــارا 

مــن ال�شــنة التــي مت فيهــا اإعــادة التقديــر.

القر�س وا�صناد القر�س 
يتم قيد الفوائد امل�شتحقة على القرو�س وا�شناد القر�س يف قائمة الدخل خالل ال�شنة التي ا�شتحقت بها.
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املبالغ م�صتحقة الدفع 
يتم اإثبات املبالغ م�شــتحقة الدفع عند ا�شــتالم ال�شــلعة او اخلدمة من قبل ال�شــركة �شــواء متت املطالبة بها من قبل املورد 

اأو مل تتم. 

املخ�ص�صات
يتم اإثبات املخ�ش�شات عندما يرتتب على ال�شــركة التزامات نتيجة لأحداث �شــابقة. واأنه من املحتمل قيام ال�شــركة بدفع 
مبالــغ نقديــة لت�شــديد هــذه اللتزامــات. يتــم مراجعــة املخ�ش�شــات بتاريــخ القوائــم املاليــة وتعديــل قيمتهــا بنــاءاً علــى اآخــر 

معلومات متوفرة لدى ال�شــركة. 

مكافاأة نهاية اخلدمة 
يتم تكوين خم�ش�س ملواجهة الإلتزامات القانونية والتعاقدية بنهاية اخلدمة للموظفني. 

التقا�س
يتــم اإجــراء تقا�ــس بــني املوجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة واإظهــار املبلــغ ال�شــايف يف القوائــم املاليــة عندمــا تتوفــر احلقوق 
القانونية امللزمة لذلك وكذلك عندما يتم ت�شــويتها على اأ�شا�ــس التقا�س اأو يكون حتقق املوجودات وت�شــوية املطلوبات يف 

نف�س الوقت.

الإيرادات
يتــم الإعــرتاف بالإيــرادات املتاأتيــة مــن بيــع ال�شــلع عندمــا تنتقــل ال�شــيطرة اإىل امل�شــرتي، يف حني يتم الإعــرتاف بالإيرادات 
املتاأتية من تقدمي اخلدمات مع مرور الوقت وح�شب ن�شبة الإجناز. ويف جميع الأحوال ي�شرتط اإمكانية قيا�س الإيرادات 

مبوثوقية كافية.
يتم حتقق اإيرادات الفوائد على اأ�شا�س زمني بحيث يعك�س العائد الفعلي على املوجودات.

يتم حتقق توزيعات اأرباح ال�شتثمارات عند اإقرارها من قبل الهيئات العامة لل�شركات امل�شتثمر بها.
يتم حتقق الإيرادات الأخرى وفقاً ملبداأ ال�شتحقاق.

�صريبة الدخل 
حت�شــب م�شاريــف ال�شرائــب امل�شــتحقة علــى اأ�شا�ــس الأربــاح اخلا�شعــة لل�شريبــة، وتختلــف الأربــاح اخلا�شعــة لل�شريبــة عــن 
الأربــاح املعلنــة يف القوائــم املاليــة لأن الأربــاح املعلنــة ت�شــمل اإيــرادات غــري خا�شعة لل�شريبة اأو م�شاريف غري قابلة للتنزيل 
يف ال�شــنة املاليــة واإمنــا يف �شــنوات لحقــة اأحيانــاً اأو اخل�شــائر املرتاكمــة املقبولــة �شريبيــاً اأو بنــود لي�شــت خا�شعــة اأو مقبولــة 

التنزيــل لأغرا�س �شريبية.
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النقد وما يف حكمه   .3

20202019

 6,995,5503,209,322 ح�شابات جارية لدى البنوك
 1,464,6451,905,121  ودائع ت�شتحق خالل  )3( اأ�شهر

 8,460,1955,114,443 
)1,143()2,683( خم�ش�س خ�شائر اإئتمانية متوقعة

 8,457,5125,113,300 

اإن احلركة على خم�ش�س اخل�شائر الإئتمانية املتوقعة هي كما يلي:

20202019

 1,143 1,143ر�شيد اأول املدة
       -1,540  خم�ش�س اخل�شارة الإئتمانية املتوقعة لل�شنة

 2,6831,143 

تكت�شب الودائع فائدة بن�شبة )2.75 – 4.875 % �شنوياً(.

ودائع لأجل لدى البنوك  .4

20202019

 2,500,000 2,500,000 ودائع ت�شتحق بعد )3( اأ�شهر وقبل )6( اأ�شهر
)4,611()4,791( خم�ش�س خ�شائر اإئتمانية متوقعة

 2,495,2092,495,389 

اإن احلركة على خم�ش�س اخل�شائر الإئتمانية املتوقعة هي كما يلي:

20202019

 2,761 4,611 ر�شيد اأول املدة
 1801,850 خم�ش�س اخل�شارة الإئتمانية املتوقعة لل�شنة

4,791 4,611 

تكت�شب الودائع لأجل فائدة بن�شبة )4.45 % �شنوياً(.
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قرو�س اإعادة متويل الرهن العقاري   .5
ميثــل هــذا البنــد القرو�ــس املمنوحــة مــن ال�شــركة للبنــوك املحليــة والأجنبيــة و�شــركات التاأجــري التمويلــي لغر�ــس اإعــادة 

متويــل القرو�ــس ال�شــكنية. 

20202019

 506,517,032 531,262,800 ر�شيد قرو�س اإعادة التمويل اأول املدة
 243,500,000222,000,000  القرو�س املمنوحة

)197,254,232()192,254,232(القرو�س امل�شددة
 582,508,568531,262,800 

)267,051()503,954(خم�ش�س خ�شائر اإئتمانية متوقعة
 582,004,614530,995,749 

اإن احلركة على خم�ش�س اخل�شائر الإئتمانية املتوقعة هي كما يلي:

20202019

 267,051 267,051 ر�شيد اأول املدة
        - 236,903 خم�ش�س اخل�شارة الإئتمانية املتوقعة لل�شنة

503,954 267,051 

وت�شتحق هذه القرو�س خالل ال�شنوات التالية :

    دينار اأردين      ال�شنة   

2021 204,254,232
2022 131,254,232
2023 127,000,104
2024 120,000,000

 582,508,568

تكت�شب هذه القرو�س فائدة بن�شب ترتاوح بني )4.15%( و )7%( �شنوياً.
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قرو�س اإ�صكان املوظفني  .6

20202019

 560,182600,724 ر�شيد بداية ال�شنة

)40,542()39,430( القرو�س امل�شددة

 520,752560,182 

)6,007()5,207( خم�ش�س خ�شائر اإئتمانية متوقعة

 515,545554,175 

اإن احلركة على خم�ش�س اخل�شائر الإئتمانية املتوقعة هي كما يلي:

20202019

 6,007 6,007 ر�شيد اأول املدة

     -)800( )رد( خم�ش�س اخل�شارة الإئتمانية املتوقعة لل�شنة

5,207 6,007 

موجودات مالية بالكلفة املطفاأة  .7

       2019              2020            �شعر  الفائدة             البيــان          

 �شــندات �شــلطة امليــاه مكفولــة مــن احلكومــة الأردنيــة
2026/11/10 بتاريــخ  اإ�شــتحقاق   69 اإ�شــدار 

% 6.4845,000,000 5,000,000 

 1,000,000 5.51,000,000 % �شندات البنك الأهلي اإ�شتحقاق بتاريخ 2023/10/12

 6,000,000 6,000,000

)2,373()4,060(خم�ش�س خ�شائر اإئتمانية متوقعة

5,995,940 5,997,627 
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اإن احلركة على خم�ش�س اخل�شائر الإئتمانية املتوقعة هي كما يلي:

20202019

 2,373 2,373 ر�شيد اأول املدة

- 1,687 خم�ش�س اخل�شارة الإئتمانية املتوقعة لل�شنة

4,060 2,373 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�صامل  .8
ميثــل هــذا البنــد القيمــة العادلــة لإ�شتثمارال�شــركة مبــا ن�شــبته )2.85%( مــن راأ�شــمال ال�شــركة الأردنيــة ل�شمــان القرو�ــس 

امل�شــاهمة العامــة، واملدرجــة يف بور�شــة عمــان لــالأوراق املالية.  

اأر�صدة مدينة اأخرى  .9

20202019

 20,72420,314 م�شاريف مدفوعة مقدماً

       -8.400 م�شرتيات حتت التنفيذ

 1,6481,648 تاأمينات م�شرتدة

 30,77221,962
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املمتلكات واملعدات   .10

   مبانـــي           ارا�شـي        

معـدات 
واجهزة

   واثاث    
و�شائط

    نقـل   

اأجهزة

احلا�شب
    املجموع            الآيل         

الكلف���ة:
900,816 123,221  77,700 112,887 410,608 176,400الر�شيد كما يف 2020/1/1

3,900 3,419 ـ481 ــا�شافات

)2,365()2,365(ــــ اإ�شتبعادات

902,351 124,275 77,700 113,368 410,608 176,400 الر�شيد كما يف 2020/12/31

ال�صتهالك املرتاكم:
444,951 86,913 53,119 105,872 199,047 ـالر�شيد كما يف 2020/1/1

38,551 12,663 13,779 3,651 8,458 ـا�شتهالك ال�شنة

)2,365()2,365(ــــ اإ�شتبعادات

481,137 97,211 66,898 109,523 207,505 ـالر�شيد كما يف 2020/12/31

 �صايف القيمة الدفرتية كما يف
2020/12/31

 176,400 203,103 3,845 10,802 27,064 421,214

الكلف���ة:
 849,297 89,702 59,700 112,887 410,608 176,400الر�شيد كما يف 2019/1/1

 51,519 33,519 18,000        ـــا�شافات

900,816 123,221  77,700 112,887 410,608 176,400الر�شيد كما يف 2019/12/31

ال�صتهالك املرتاكم:
 413,465 82,338 39,339 102,112 189,676-الر�شيد كما يف 2019/1/1

 31,486 4,575 13,780 3,760 9,371        ـا�شتهالك ال�شنة

 444,951 86,913 53,119 105,872 199,047        ـالر�شيد كما يف 2019/12/31

 �صايف القيمة الدفرتية كما يف
2019/12/31

 176,400 211,561 7,015 24,581 36,308 455,865
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ا�صناد القر�س  .11

ميثل هذا البند ا�شناد القر�س امل�شدرة من قبل ال�شركة بفائدة �شنوية ترتاوح بني )3.1%(  و)%6( .

20192019

 510,500,000490,500,000  اأ�شناد القر�س اأول املدة

 238,500,000207,000,000  اأ�شناد القرو�س امل�شدرة

)187,000,000()187,000,000(اأ�شناد القرو�س امل�شددة

 562,000,000510,500,000 

وت�شتحق ال�شداد على النحو التايل: 

    دينار اأردين     ال�شنة    

2021 199,000,000

2022 126,000,000

2023 127,000,000

2024 110,000,000

 562,000,000

قر�س البنك املركزي  .12

ميثـــل هــذا البنــد القيمــة احلاليــة ل�شــند الديــن املحــرر لأمــر البنــك املركــزي الأردين بقيمــة )40,275,412( دينــار والــذي 
ي�شــتحق ال�شــداد دفعــة واحــدة بتاريــخ 2035/6/7. ت�شــتحق فائــدة �شــنوية علــى �شــند الديــن مبعــدل 5,122 % ت�شــاف علــى 

ر�شيد القر�س ب�شكل �شنوي وت�شدد دفعة واحدة مع اأ�شل القر�س.



88

الشركة األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاري

اأر�صدة دائنة اأخرى  .13

20202019

 1,149,0791,240,602 خم�ش�س �شريبة الدخل )اي�شاح 23(

 566,958488,270  خم�ش�س مكافاأة نهاية اخلدمة

 125,064130,475   خم�ش�س معاجلات طبية

 55,00055,000 خم�ش�س مكافاأة اأع�شاء جمل�س الإدارة

 6,4937,396 م�شاريف م�شتحقة

 5,1945,194 خم�ش�س اإجازات موظفني

 4,579305 متفرقة

 1,912,3671,927,242 

حقوق امللكية   .14

راأ�س املال امل�صرح واملكتتب به واملدفوع 
بلــغ راأ�ــس املــال امل�شــرح واملكتتــب بــه واملدفــوع )5( مليــون دينــار اأردين مق�شــم اىل )5( مليــون �شــهم بقيمــة ا�شــمية دينــار   -

واحــد لل�شــهم كمــا يف 31 كانــون الأول 2020 و 2019.
�شــيتقدم جمل�ــس الإدارة بتو�شيــة للهيئــة العامــة للم�شــاهمني يف اإجتماعهــا الــذي �شــيعقد خــالل عــام 2021 بزيــادة   -
راأ�شــمال ال�شــركة مــن )5( مليــون دينــار اإىل )10( مليــون دينــار عــن طريــق ر�شــملة مبلــغ )5( مليــون دينــار مــن الأربــاح 

املرحلــة وتوزيعهــا كاأ�شــهم جمانيــة علــى امل�شــاهمني كل بن�شــبة م�شــاهمته يف راأ�شــمال ال�شــركة بواقــع �شــهم لــكل �شــهم.

احتياطي اإجباري
متثــل املبالــغ املتجمعــة يف هــذا احل�شــاب مــا مت حتويلــه مــن الربــاح ال�شــنوية قبــل ال�شريبــة بن�شــبة 10 % خــالل ال�شــنة 

وال�شــنوات ال�شــابقة وهــو غــري قابــل للتوزيــع علــى امل�شــاهمني.

احتياطي اإختياري
متثــل املبالــغ املتجمعــة يف هــذا احل�شــاب مــا مت حتويلــه مــن الربــاح ال�شــنوية قبــل ال�شريبــة بن�شــبة ل تزيــد عــن 20 % خــالل 

ال�شــنوات ال�شــابقة وهــو قابــل للتوزيــع علــى امل�شــاهمني. 

احتياطي خا�س
اأعــد هــذا الحتياطــي لأغرا�ــس مواجهــة خماطــر �شــعر الفائــدة النــاجت عــن اإعــادة ا�شــتثمار قر�ــس البنــك املركــزي، حيــث يتــم 
اقتطــاع مــا ن�شــبته 20 % مــن اأربــاح ال�شــركة اإعتبــاراً مــن عــام 2012 وحتــى نهايــة عــام 2015 اأو مبلــغ )203,500( دينــار )الــذي 

ميثل �شايف عائد ال�شتثمار( اأيهما اأقل حل�شاب الحتياطي اخلا�س بدًل من اقتطاعه حل�شاب الحتياطي الختياري.
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بتاريــخ 2016/12/15 قــرر جمل�ــس الإدارة الإ�شــتمرار بتحويــل الأربــاح الناجمــة عــن اإ�شــتثمار ر�شيــد القر�ــس اأو 20 % 
مــن الأربــاح ال�شــنوية قبــل ال�شريبــة لل�شــركة يف نهايــة كل عــام اأيهمــا اأقــل حل�شــاب الإحتياطــي اخلا�ــس اإعتبــاراً مــن 

.2016/12/31

اأرباح موزعة
وافقــت الهيئــة العامــة لل�شــركة يف اإجتماعهــا الــذي عقــد يف عــام 2020 علــى توزيــع اأربــاح نقديــة علــى م�شــاهمي ال�شــركة 

بواقــع 35 % مــن راأ�شــمال ال�شــركة البالــغ )5( مليــون دينــار اأردين.

فوائد مقبو�صة  .15

  20202019

 30,666,71130,904,873 فوائد قرو�س اإعادة التمويل
 361,132541,557  فوائد ودائع

 324,200324,200 فوائد �شندات اخلزينة
 60,04175,699  فوائد اإ�شناد قر�س البنك الأهلي

 48,90032,600 عمولة تنفيذ قرو�س اإعادة التمويل
 12,35012,964  فوائد قرو�س اإ�شكان املوظفني

 31,473,33431,891,893 

فوائد مدفوعة   .16

20202019

 23,588,07924,301,012 فوائد ا�شناد قر�س

 954,717908,200 فوائد قر�س البنك املركزي

 50,08947,767 فوائد متفرقة

 24,592,88525,256,979 



90

الشركة األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاري

م�صاريف اإدارية   .17

20202019

 500,558453,266 رواتب وعالوات وملحقاتها

 65,67261,642 م�شاهمة ال�شركة يف ال�شمان الجتماعي

 125,400125,400  بدل تنقالت اأع�شاء جمل�س الإدارة

 108,54496,734 مكافاآت املوظفني

 78,68863,297 مكافاأة نهاية اخلدمة واإجازات م�شتحقة

 45,10244,829  تاأمني �شحي وحياة وحوادث

 36,95433,449 م�شاهمة ال�شركة يف �شندوق الدخار

 18,17024,880 اأتعاب مهنية

 15,00010,000 تربعات

 12,94014,096 م�شاريف املبنى

 12,6339,609 تدريب موظفني

 8,6379,800 �شيانة

 7,1498,014 ماء وكهرباء

 5,9067,055 �شيارات

 5,5975,508 ر�شوم وا�شرتاكات

 4,7314,814 قرطا�شية ومطبوعات

 2,8074,773 �شيافة

 2,0172,145 برق وبريد وهاتف

1,9791,785 اإعالنات وت�شويق

 600600 الأتعاب القانونية ملراقب عام ال�شركات

 2,048-      م�شاريف �شفر واإقامة

 4,3751,926 متفرقة

 1,063,459985,670 

18.  تربعات �صندوق همة وطن 

لغايــات دعــم اجلهــود املبذولــة مــن قبــل احلكومــة ملكافحــة وبــاء فريو�ــس كورونــا ومواجهــة اآثــاره الإقت�شاديــة والإجتماعيــة 
واإنطالقــا مــن م�شــوؤولية ال�شــركة املجتمعيــة، قــرر جمل�ــس اإدارة ال�شــركة التــربع مببلــغ )750,000( دينــار ل�شالــح �شنــدوق 

تربعــات همــة وطــن ومت حتويلهــا حل�شــاب همــة وطــن لــدى البنك املركزي بتاريــخ 2020/4/6.
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ر�صوم وم�صاريف اأخرى  .19

20202019

 55,000 55,000خم�ش�س مكافاأة اأع�شاء جمل�س الإدارة

ح�صة ال�صهم الأ�صا�صية واملخف�صة من ربح ال�صنة   .20

20202019

 3,321,4063,980,363  ربح ال�شنة

 5,000,0005,000,000 املتو�شط املرجح لعدد الأ�شهم

 0,6640,796 

رواتب ومكافاآت الإدارة التنفيذية العليا  .21

بلغــت رواتــب وعــالوات ومكافــاآت الإدارة التنفيذيــة العليــا خــالل عامــي 2020 و 2019 مــا قيمتــه )304,876( دينــار   
و)268,889( دينــار علــى التــوايل. 

التحليل القطاعي   .22

تقــوم ال�شــركة باإعــادة متويــل القرو�ــس ال�شــكنية املمنوحــة مــن قبــل البنــوك، اإ�شافــة اإىل اإعــادة متويــل عقــود التاأجــري 
التمويلــي العقاريــة املمنوحــة مــن قبــل �شــركات التاأجــري التمويلــي اململوكــة مــن قبــل البنــوك داخــل اململكــة الأردنيــة الها�شــمية.

الو�صع ال�صريبي   .23

اإن تفا�شيل احلركة التي متت على خم�ش�س �شريبة الدخل هي كما يلي:

20202019

 1,240,602869,577 الر�شيد بداية ال�شنة

 1,413,2981,580,545 �شريبة دخل ال�شنة

 )1,209,520()1,504,046(�شريبة الدخل املدفوعة

-)775( �شريبة دخل �شنوات �شابقة م�شرتدة

 1,149,0791,240,602 الر�شيد نهاية ال�شنة )اإي�شاح 13(
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متثل �شريبة الدخل الظاهرة يف قائمة الدخل ما يلي:

20202019

 1,211,3981,354,753 �شريبة الدخل امل�شتحقة عن اأرباح ال�شنة

 201,900225,792  �شريبة امل�شاهمة الوطنية

 1,413,2981,580,545 

ملخ�س ت�شوية الربح املحا�شبي مع الربح ال�شريبي:

20202019

 4,734,7045,560,908 الربح املحا�شبي

)23,249()47,411(ايرادات غري خا�شعة لل�شريبة

 360,198107,147 م�شاريف غري مقبولة �شريبياً

 5,047,4915,644,806 الربح ال�شريبي

   28%    28% ن�شبة ال�شريبة القانونية )م�شافاً اإليها امل�شاهمة الوطنية(

28.4% 29.8%ن�شبة ال�شريبة الفعلية )م�شافاً اإليها امل�شاهمة الوطنية(

مت ت�شوية الو�شع ال�شريبي لل�شركة حتى نهاية عام 2018.  -
مت تقــدمي ك�شــف التقديــر الذاتــي عــن نتائــج اأعمــال ال�شــركة لعــام 2019، ومل تقــم دائــرة �شريبــة الدخــل مبراجعــة   -

�شــجالت ال�شــركة حتــى تاريخــه.
مت احت�شــاب خم�ش�ــس �شريبــة الدخــل وامل�شــاهمة الوطنيــة عــن نتائــج اأعمــال ال�شــركة لعــام 2020 وفقــاً لقانــون   -

�شريبــة الدخــل. 
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حتليل ا�صتحقاقات املوجودات واملطلوبات  .24

         يبني اجلدول التايل حتليل املوجودات واملطلوبات وفقاً للفرتة املتوقعة ل�شرتدادها اأو ت�شويتها:

اأقل من �شنة                          2020                      
من �شنة

اإىل �شنتني
 اأكر من
�شنتني

 بدون
املجموعا�شتحقاقات

املوجودات

8,457,512 ---8,457,512النقد وما يف حكمه

2,495,209 ---2,495,209ودائع لأجل لدى البنوك

582,004,614 -247,000,104 131,254,232 203,750,278قرو�س اإعادة متويل الرهن العقاري

515,545 -422,662 64,288 28,595 قرو�س اإ�شكان املوظفني

7,364,018 ---7,364,018 فوائد م�شتحقة وغري مقبو�شة

5,995,940 -5,995,940--موجودات مالية بالكلفة املطفاأة

827,750 827,750 --- موجودات مالية بالقيمة العادلة

30,772 1,648 --29,124اأر�شدة مدينة اأخرى

421,214 421,214 --- ممتلكات ومعدات

608,112,574 1,250,612 222,124,736131,318,520253,418,706 جمموع املوجودات

املطلوبات

562,000,000-237,000,000 126,000,000 199,000,000  ا�شناد قر�س

19,038,873 -19,038,873 --قر�س البنك املركزي

6,560,713 ---   6,560,713 فوائد م�شتحقة الدفع

1,912,367 697,216 --1,215,151 اأر�شدة دائنة اأخرى

697,216589,511,953 206,775,864126,000,000256,038,873جمموع املطلوبات
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اأقل من �شنة-
من �شنة

اإىل �شنتني
 اأكر من
�شنتني

 بدون
املجموعا�شتحقاقات

املوجودات

5,113,300 ---5,113,300 النقد وما يف حكمه

2,495,389 ---2,495,389 ودائع لأجل لدى البنوك

530,995,749 -170,275,522 168,754,232 191,965,995 قرو�س اإعادة متويل الرهن العقاري

554,175 -454,374 64,288 35,513  قرو�س اإ�شكان املوظفني

7,721,827 ---7,721,827  فوائد م�شتحقة وغري مقبو�شة

5,997,627 -5,997,627 --موجودات مالية بالكلفة املطفاأة

372,488 372,488 --- موجودات مالية بالقيمة العادلة

21,962 1,648 --20,314 اأر�شدة مدينة اأخرى

455,865 455,865 --- ممتلكات ومعدات

830,001553,728,382 207,352,338168,818,520176,727,523 جمموع املوجودات

املطلوبات

510,500,000 -160,000,000 163,500,000 187,000,000  ا�شناد قر�س

18,111,232 -18,111,232 --قر�س البنك املركزي

6,615,956 ---6,615,956 فوائد م�شتحقة الدفع

1,927,242 623,939 --1,303,303 اأر�شدة دائنة اأخرى

623,939537,154,430 194,919,259163,500,000178,111,232جمموع املطلوبات
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فجوة اإعادة ت�صعري الفائدة   .25

تتبع ال�شــركة �شيا�شــة التوافق يف مبالغ املوجودات واملطلوبات ومالئمة ال�شــتحقاقات لتقليل الفجوات من خالل تق�شــيم 
املوجــودات واملطلوبــات لفئــات الآجــال الزمنيــة املتعــددة اأو ا�شــتحقاقات اإعــادة مراجعــة اأ�شــعار الفائــدة اأيهمــا اأقــل لتقليــل 

املخاطــر يف اأ�شــعار الفائــدة ودرا�شــة الفجــوات يف اأ�شــعار الفائــدة املرتبطــة بهــا.
يتم الت�شنيف على اأ�شا�س فرتات اإعادة ت�شعري الفائدة اأو ال�شتحقاق اأيهما اأقرب.  

اإن فجوة اإعادة ت�شعري الفائدة هي كما يلي:

اأقل من �شنة                          2020                      
من �شنة

اإىل �شنتني
اأكر من 

�شنتني
عنا�شر بدون 

املجموعفائدة

املوجودات
8,457,512 38 --8,457,474 النقد وما يف حكمه

2,495,209 ---2,495,209 ودائع لأجل لدى البنوك

582,004,614 -247,000,104 131,254,232 203,750,278 قرو�س اإعادة متويل الرهن العقاري

515,545 -422,663 64,288 28,594  قرو�س اإ�شكان املوظفني

7,364,018 7,364,018 --- فوائد م�شتحقة وغري مقبو�شة

5,995,940 -5,995,940 --موجودات مالية بالكلفة املطفاأة

827,750 827,750 --- موجودات مالية بالقيمة العادلة

30,772 30,772 ---اأر�شدة مدينة اأخرى

421,214 421,214 --- ممتلكات ومعدات

608,112,574 8,643,792 253,418,707 131,318,520 214,731,555  جمموع املوجودات

املطلوبات
562,000,000 -237,000,000 126,000,000 199,000,000  ا�شناد قر�س

19,038,873 -19,038,873 --قر�س البنك املركزي

6,560,713 6,560,713 ---فوائد م�شتحقة الدفع

1,912,367 1,912,367 ـــاأر�شدة دائنة اأخرى

589,511,953 8,473,080 256,038,873 126,000,000 199,000,000 جمموع املطلوبات

18,600,621 170,712 )2,620,166(5,318,520 15,731,555 فجوة اإعادة ت�شعري الفائدة
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اأقل من �شنة                          2019                      
من �شنة

اإىل �شنتني
اأكر من
�شنتني

عنا�شر بدون
املجموعفائدة

املوجودات
5,113,300  42--5,113,258 النقد وما يف حكمه

2,495,389 ---2,495,389 ودائع لأجل لدى البنوك

530,995,749 -170,275.522 168,754,232 191,965,995 قرو�س اإعادة متويل الرهن العقاري

554,175 -454,374 64,288 35,513  قرو�س اإ�شكان املوظفني

7,721,827 7,721,827 --- فوائد م�شتحقة وغري مقبو�شة

5,997,627 -5,997,627 --موجودات مالية بالكلفة املطفاأة

372,488 372,488 --- موجودات مالية بالقيمة العادلة

21,962 21,962 ---اأر�شدة مدينة اأخرى

455,865 455,865 --- ممتلكات ومعدات

553,728,382 8,572,184 199,610,155168,818,520176,727,523 جمموع املوجودات

املطلوبات
510,500,000  -160,000,000 163,500,000 187,000,000  ا�شناد قر�س

18,111,232 -18,111,232 --قر�س البنك املركزي

6,615,956 6,615,956 ---فوائد م�شتحقة الدفع

1,927,242 1,927,242 ---اأر�شدة دائنة اأخرى

8,543,198537,154,430 187,000,000163,500,000178,111,232جمموع املطلوبات

28,98616,573,952 )1,383,709(12,610,1555,318,520فجوة اإعادة ت�شعري الفائدة

القيمة العادلة لالأدوات املالية   .26

البنــوك  لــدى  الأر�شــدة  املاليــة  املوجــودات  تت�شمــن  املاليــة.  واملطلوبــات  املاليــة  املوجــودات  مــن  املاليــة  الأدوات  تتاألــف 
والقرو�ــس املمنوحــة للموؤ�ش�شــات املاليــة لإعــادة متويــل القرو�ــس ال�شــكنية املمنوحــة مــن قبلهــا وقرو�ــس ا�شــكان املوظفــني 

والأوراق املاليــة. وتت�شمــن املطلوبــات املاليــة ا�شــناد القر�ــس ال�شــادر عــن ال�شــركة وقر�ــس البنــك املركــزي.
اإن القيمــة العادلــة للموجــودات واملطلوبــات املاليــة ل تختلــف جوهريــاً عــن قيمتهــا الدفرتية حيث اأن معظم الأدوات املالية 

اإما ق�شرية الأجل بطبيعتها اأو يتم اإعادة ت�شعريها با�شتمرار.
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ت�شتخدم ال�شركة الرتتيب التايل لغايات حتديد القيمة العادلة لالأدوات املالية:
امل�شتوى الأول: الأ�شعار ال�شوقية املعلنة يف الأ�شواق الن�شطة لنف�س الأدوات املالية.

امل�شــتوى الثاين: اأ�شــاليب تقييم تعتمد على مدخالت توؤثر على القيمة العادلة وميكن مالحظتها ب�شــكل مبا�شــر اأو غري 
مبا�شر يف ال�شوق.

امل�شتوى الثالث: اأ�شاليب تقييم تعتمد على مدخالت توؤثر على القيمة العادلة ولكن ل ميكن مالحظتها  يف ال�شوق.

                      2020                          
 امل�شتوى

الأول
 امل�شتوى
الثاين

 امل�شتوى
املجموعالثالث

827,750 --827,750  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل

                      2019                          
 امل�شتوى

الأول
 امل�شتوى
الثاين

 امل�شتوى
املجموعالثالث

 372,488-- 372,488 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل

اإدارة املخاطر املالية   .27

تتعر�س ال�شركة نتيجة اإ�شتخدامها لالأدوات املالية للمخاطر التالية: 

خماطر الئتمان
خماطــر الئتمــان هــي املخاطــر التــي قــد تنجــم عــن عــدم قــدرة اأو عجــز الطــرف الآخــر لــالأداة املاليــة عــن الوفــاء بالتزاماتــه 
جتــاه ال�شــركة ممــا قــد يــوؤدي اإىل حــدوث خ�شــائر. تتمثــل خماطــر ائتمــان ال�شــركة ب�شــكل اأ�شا�شــي يف الودائــع لــدى البنــوك 
والقرو�ــس التــي متنحهــا ال�شــركة للموؤ�ش�شــات املاليــة لإعــادة متويــل القرو�ــس ال�شــكنية املمنوحــة مــن قبلهــا، حيــث تعمــل 
ال�شــركة علــى احلــد مــن املخاطــر الئتمانيــة مــن خــالل ا�شــتخدام معايــري لالإقرا�ــس وو�شــع حــدود ائتمانيــة، علمــاً بــان 
ال�شــركة لتتحمــل خماطــر تعــر القرو�ــس ال�شــكنية املعــاد متويلهــا مــن قبــل ال�شــركة حيــث تتحملهــا املوؤ�ش�شــة املاليــة بالكامــل.  
ي�شــكل ر�شيــد اأكــرب عميــل مــا جمموعــه )105( مليــون دينــار مــن اإجمــايل ر�شيــد قرو�ــس اعــادة متويل الرهــن العقاري كما 

يف نهايــة عــام 2020، مقابــل )75( مليــون دينــار كمــا يف نهايــة عــام 2019.
خماطر اأ�صعار الفائدة

اإن الأدوات املاليــة خا�شعــة ملخاطــر تقلبــات اأ�شــعار الفوائــد وعــدم التوافــق يف اآجــال املوجــودات واملطلوبــات. وتقــوم جلنــة 
اإدارة املوجــودات واملطلوبــات يف ال�شــركة بــاإدارة مثــل هــذه املخاطــر مــن خــالل العمل على موائمة اآجال ا�شــتحقاق املوجودات 
واملطلوبات والقيام مبراجعة م�شــتمرة لأ�شــعار الفائدة على املوجودات واملطلوبات. وحيث اأن معظم الأدوات املالية حتمل 
�شــعر فائدة ثابت وتظهر بالكلفة املطفاأة، فاإن ح�شا�شــية اأرباح ال�شــركة وحقوق امللكية للتغري يف اأ�شــعار الفائدة يعترب غري 

جوهري.
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خماطر ال�صيولة 
تتمثــل خماطــر ال�شــيولة يف عــدم قــدرة ال�شــركة علــى توفــري التمويــل الــالزم لتاأديــة التزماتهــا يف تواريــخ ا�شــتحقاقها، 
وللوقايــة مــن هــذه املخاطــر تقــوم الإدارة بتنويــع م�شــادر التمويــل واإدارة املوجــودات واملطلوبــات ومواءمــة اآجالها، ويلخ�س 

اجلــدول اأدنــاه توزيــع املطلوبــات علــى اأ�شا�ــس الفــرتة املتبقيــة لال�شــتحقاق التعاقــدي كمــا بتاريــخ القوائــم املاليــة:

اأقل من �شنة                          2020                      

من �شنة

اأكر من �شنتنياإىل �شنتني

بدون

املجموعا�شتحقاقات

562,000,000 ـ237,000,000  126,000,000 199,000,000 ا�شناد قر�س

19,038,873 ـ19,038,873 --قر�س البنك املركزي

6,560,713 ــ-6,560,713 فوائد م�شتحقة الدفع

1,912,367 697,216 ـ-1,215,151 اأر�شدة دائنة اخرى

589,511,953 697,216 256,038,873 126,000,000 206,775,864 جمموع املطلوبات

608,112,574 1,250,612 253,418,706 131,318,520 222,124,736 جمموع املوجودات

اأقل من �شنة                          2019                      

من �شنة

اأكر من �شنتنياإىل �شنتني

بدون

املجموعا�شتحقاقات

510,500,000 ـ160,000,000 163,500,000 187,000,000 ا�شناد قر�س

18,111,232 ـ18,111,232 --قر�س البنك املركزي

6,615,956 ---6,615,956 فوائد م�شتحقة الدفع

1,927,242 623,939 --1,303,303 اأر�شدة دائنة اخرى

537,154,430 623,939 178,111,232 163,500,000 194,919,259 جمموع املطلوبات
553,728,382 830,001 176,727,523 168,818,520 207,352,338 جمموع املوجودات

خماطر اأ�صعار الأ�صهم
تنتــج خماطــر اأ�شــعار الأ�شــهم عــن التغــري يف القيمــة العادلــة لال�شــتثمارات يف الأ�شــهم. تعمــل ال�شــركة علــى اإدارة هــذه 
املخاطــر عــن طريــق ال�شــتثمار يف حمافــظ ا�شــتثمارية م�شمونــة راأ�ــس املــال ولــدى موؤ�ش�شــات ماليــة تتمتــع  مبــالءه ماليــة 
عاليــة ومبــا ل يزيــد عــن 20 % مــن حقــوق امللكيــة لــدى ال�شــركة وفقــاً ل�شيا�شــة ا�شــتثمار معتمــدة مــن قبــل جمل�ــس اإدارة 
ال�شــركة. وبافرتا�ــس تغــري اأ�شــعار الأ�شــهم املدرجــة مبعــدل 10 % فــاإن ذلــك �شــوف يــوؤدي اإىل تخفي�ــس / زيــادة حقــوق امللكية 

بقيمــة )82,775(  دينــار لعــام 2020، مقابــل )37,249( دينــار لعــام 2019.



99

التقرير السنوي 2020

اإدارة راأ�س املال  .28

يقــوم جمل�ــس اإدارة ال�شــركة بــاإدارة هيــكل راأ�ــس املــال بهــدف احلفــاظ علــى حقــوق م�شــاهمي ال�شــركة و�شمــان اإ�شــتمرارية 
ال�شــركة والوفــاء باإلتزاماتهــا جتــاه الغــري وذلــك مــن خــالل ا�شــتثمار موجودات ال�شــركة ب�شــكل يوفر عائد مقبول مل�شــاهمي 

ال�شركة.

29 .   جائحة كوفيد -19 وخ�صائر الإئتمان املتوقعة

 يتطلــب املعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة رقــم )9( تقديــر اخل�شــائر الإئتمانيــة املتوقعــة بنــاًء علــى الظــروف الإقت�شاديــة 
احلاليــة واملتوقعــة.

يف �شــوء التطــورات العامليــة املت�شــارعة الناجتــة عــن تف�شــي فريو�ــس كورونــا امل�شــتجد )كوفيــد-19( مطلــع العــام 2020 علــى 
م�شتوى العامل مما ت�شبب يف حدوث اأزمة اإقت�شادية عاملية. اإتخذ البنك املركزي الأردين حزمة اإجراءات للتخفيف واحلد 
مــن تداعيــات هــذا الفريو�ــس علــى القت�شــاد الوطنــي، ومــن �شمــن هــذه احلزمــة تخفي�ــس ا�شــعار الفائــدة علــى الت�شــهيالت 
املمنوحة من قبل البنوك وال�شماح لها باإعادة هيكلة القرو�س وبتاأجيل الأق�شاط امل�شتحقة على الفراد وال�شركات املتاأثرة 

من هذه اجلائحة. 
وعليه قامت اإدارة ال�شركة الأردنية لإعادة متويل الرهن العقاري بدار�شة اأثر هذه اجلائحة على ن�شاط ال�شركة الرئي�شي 
املتمثل باإ�شدار اإ�شناد قر�س يف �شوق راأ�س املال املحلي ومنح قرو�س اإعادة متويل للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية. واأي�شاً درا�شة 
اثــر اإجــراء تاأجيــل الأق�شــاط امل�شــتحقة علــى )اجلهــات املقرت�شــة مــن ال�شــركة( البنــوك و�شــركات التاأجــري التمويلــي مــن 
الناحية الإئتمانية وقدرتها على الإلتزام ب�شــداد الدفعات امل�شــتحقة عليها جتاه ال�شــركة مبوجب اإتفاقيات اإعادة التمويل 

والوقوف على مدى اأثر ذلك على التدفقات النقدية لل�شــركة.
وبنــاًء عليــه قامــت ال�شــركة باإعــادة اإحت�شــاب ر�شيــد خم�ش�ــس اخل�شــائر الإئتمانيــة وعك�شــه علــى البيانــات املاليــة وذلــك بعــد 
رفــع درجــة التحــوط مــن خــالل اإعــادة ت�شنيــف جميــع اأدوات الدين للبنوك املحلية والأجنبية و�شــركات التاأجري التمويلي. 
كمــا حر�شــت ال�شــركة علــى اإتخــاذ العديــد مــن الإجــراءات الإحرتازيــة التي ت�شمن اإ�شــتمرارية العمل دن اإنقطاع من خالل 

تفعيل و�شــائل العمل عن بعد.
اإن املخاطــر الإئتمانيــة التــي قــد تتعر�ــس لهــا ال�شــركة تنجــم عــن عــدم قــدرة اأي مــن اجلهــات املقرت�شــة مــن ال�شــركة علــى 

الوفــاء باإلتزاماتهــا جتــاه ال�شــركة ممــا قــد يــوؤدي اإىل عــدم قــدرة ال�شــركة علــى الوفــاء باإلتزاماتهــا جتــاه مالكــي الإ�شــناد.
ويف �شوء مراقبة الو�شع احلايل ومتابعة القوائم املالية لهذه اجلهات املقرت�شة من ال�شــركة فاإنه ل يوجد اأية موؤ�شــرات 
على املدى الق�شري اأو املتو�شــط ت�شــري اىل عدم قدرة هذه اجلهات على الوفاء باإلتزاماتها جتاه ال�شــركة او حتى تاأجيلها. 
وخا�شة اإذا ما علمنا باأن قيام البنوك و�شركات التاأجري التمويلي بعملية تاأجيل الق�شاط امل�شتحقة لها ل تعني باأي حال 

من الحوال تاأجيل الق�شاط امل�شتحقة عليها جتاه ال�شركة. 
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