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الشركة األردنية لضمان القروض
المساهمة العامة المحدودة
قائمة المركز المالي المرحلية كما في  03أيلول 0303
(بالدينار األردني)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 33أيلول
2323
(غير مدققة)

 31كانو األول
2312
(مدققة)

الموجودات
النقد وما في حكمه
و ائع ألجل لدى ال نوك
و ائع بنكية محت زة
موجو ات مالية بالكلفة المطفأة محت زة
موجو ات مالية بالقيمة العا لة م خ ل قائمة الدخل الشامل
موجو ات مالية بالكلفة المطفأة
مم وأإصدة مدينة أخرى
موجو ات ضري ية م جلة
ممتلكات ومعدات
مجموع الموجودات

2411761435
715271136
5714451164
67314311783
111521345
314821621
115821246
4561482
313421276
550,023,277

111351182
2217231376
4713751325
36517861342
111611123
314821622
114111878
4241213
313231884
370,503,326

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات
مخصصات ضما القرو
قر ال نت المركزي األإ ني -برنامج ضما التمويل الصناوي
قر ال نت المركزي األإ ني -برنامج ضما الصا إات
قر ال نت المركزي األإ ني -برنامج وم الكفاالت ال نكية للمتعاقدي في الخاإج
قر ال نت المركزي األإ ني -برنامج ضما القرو اإلسكانية  -سك ميسر
قر ال نت المركزي األإ ني -برنامج ضما القرو لمواجرة أزمة كوإونا
أمانات وزاإة التخطيط
قرو المشرووات الصغيرة الناشئة
مم وأإصدة ائنة أخرى
مخصص ضري ة الدخل المستحقة
مجموع المطلوبات

4312741212
511631625
2212221277
13313331333
13313331333
33313331333
112481533
8116741658
614741526
661747
73418281615

2411231563
511631625
2212221277
13313331333
13313331333
112481533
8216311838
316851273
2371172
41711531282

2213831313
118521454
212341824
4711874
317721778
3713821243
550,023,277

2213831313
118521454
212341824
4731843
212621376
3615831534
370,503,326

إيضاح

حقوق الملكية
إأس المال المكتتب به والمدفوع
إحتياطي إج اإي
إحتياطي إختياإي
التغير المتراكم في القيمة العا لة للموجو ات المالية
أإباح مرحلة
مجموع حقوق الملكية
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
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الشركة األردنية لضمان القروض
المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل المرحلية للتسعة أشهر المنتهية في  03أيلول 0303
(بالدينار األردني)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للث ثة أشرر المنترية في
 33أيلول
 33أيلول
2312
2323
(غير مدققة)
(غير مدققة)

للتسعة أشرر المنترية في
 33أيلول
 33أيلول
2312
2323
(غير مدققة)
(غير مدققة)

اإليرادات
فوائد و ائع بنكية

3221211

4521461

111521733

112671328

فوائد إستثماإات في موجو ات مالية بالكلفة المطفأة

421227

731553

1521541

2121645

وموالت ضما القرو

2531816

2281335

7771226

8711253

وموالت ضما الصا إات والمشتري المحليي

811224

571727

1851381

1651546

وموالت ضما التمويل الصناوي والتأجير التمويلي

1321272

1261732

4331234

3651722

1671277

-

2811322

-

وموالت ضما قرو

ال رنامج الوطني لمواجرة أزمة كوإونا

751735

-

2431754

-

-

1351333

1371474

إ (مخصص) خسائر إئتمانية متوقعة للو ائع والموجو ات المالية بالكلفة المطفأة

221385

231285

271483

()261547

إيرا ات أخرى

31133

81243

271853

251843

مجموع اإليرادات

4,403,3,3

4,333,436

0,075,,34

0,,2,,002

وموالت إ اإة برامج مخصصات قرو

ال نت المركزي األإ ني

-

توزيعات أإباح استثماإات مق وضة

ينزل:
مصاإيف إ اإية

3251325

3751381

111311124

111331232

مخصصات ضما القرو

()1531415

()2221282

111741834

7831736

مخصص تعويض نراية الخدمة

431258

61232

551522

181512

ربح الفترة قبل الضريبة

230,076

2,0,557

,,6,053

4,376,472

مصروف ضري ة خل الفترة

()1761845

()1871483

()1221672

()1841525

ربح الفترة

667,344

537,0,0

230,530

254,600

حصة السهم األساسية والمخفضة من ربح الفترة

3,300

3,303

3,302

3,303

"إ اإليضاحات المرفقة م إقم ( )1إلى إقم ( )8تشكل جزءا م م نذه القوائم المالية المرحلية المختصرة وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق"
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الشركة األردنية لضمان القروض
المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل الشامل المرحلية للتسعة أشهر المنتهية في  03أيلول 0303
(بالدينار األردني)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للث ثة أشرر المنترية في
 33أيلول
 33أيلول
2312
2323
(غير مدققة)
(غير مدققة)
ربح الفترة

6651411

7351222

للتسعة أشرر المنترية في
 33أيلول
 33أيلول
2312
2323
(غير مدققة)
(غير مدققة)
8331732

8711633

بنود الدخل الشامل األخرى
التغير في القيمة العا لة للموجو ات المالية م خ ل قائمة الدخل الشامل
إجمالي الدخل الشامل للفترة

667,344

537,0,0

()11266

()41665

234,506

266,,62

"إ اإليضاحات المرفقة م إقم ( )1إلى إقم ( )8تشكل جزءا م م نذه القوائم المالية المرحلية المختصرة وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق"
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الشركة األردنية لضمان القروض
المساهمة العامة المحدودة
قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية للتسعة أشهر المنتهية في  03أيلول ( 0303غير مدققة)
(بالدينار األردني)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رأس المال
المدفوع

إجباري

إختياري

الرصيد كما في 0303/4/4
إجمالي الدخل الشامل للفترة
الرصيد كما في 0303/,/03

0,,323,043
0,,323,043

4,270,373
4,270,373

0,033,203
0,033,203

350,233
()11266
354,253

الرصيد كما في 034,/4/4
إجمالي الدخل الشامل للفترة
الرصيد كما في 034,/,/03

0,,323,043
0,,323,043

4,54,,600
4,54,,600

0,033,203
0,033,203

3,6,330
()41665
3,4,552

احتياطيات

التغير المتراكم
في القيمة العادلة

أرباح
مرحلة

المجموع

0,,6,,356
8331732
0,550,552

06,723,733
234,506
05,020,033

0,372,5,3
8711633
0,,03,305

07,763,333
266,,62
06,306,,50

"إ اإليضاحات المرفقة م إقم ( )1إلى إقم ( )8تشكل جزءا م م نذه القوائم المالية المرحلية المختصرة وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق"
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الشركة األردنية لضمان القروض
المساهمة العامة المحدودة
قائمة التدفقات النقدية المرحلية للتسعة أشهر المنتهية في  03أيلول 0303
(بالدينار األردني)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 33أيلول
2323
(غير مدققة)

 33أيلول
2312
(غير مدققة)

األنشطة التشغيلية
إبح الفترة ق ل الضري ة
استر كات
مخصص تعويض نراية الخدمة
التغير في مخصصات ضما القرو
(إ ) مخصص خسائر إئتمانية متوقعة للو ائع والموجو ات المالية بالكلفة المطفأة

2261374
561226
551522
111741244
()271483

التغير في رأس المال العامل
مم وأإصدة مدينة أخرى
مم وأإصدة ائنة أخرى
صافي مخصصات ضما القرو المدفووة
ضري ة الدخل المدفووة
صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

()1731368
217321257
()113861562
()3241563
311371823

األنشطة اإلستثمارية
ممتلكات ومعدات
موجو ات مالية بالكلفة المطفأة
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) من األنشطة اإلستثمارية

()131317
()131317

()121423
8331143
7871653

األنشطة التمويلية
و ائع ألجل لدى ال نوك
و ائع بنكية محت زة
موجو ات مالية بالكلفة المطفأة محت زة
قرو المشرووات الصغيرة الناشئة
قر ال نت المركزي االإ ني -برنامج وم الكفاالت ال نكية للمتعاقدي في الخاإج
قر ال نت المركزي األإ ني -برنامج ضما القرو لمواجرة أزمة كوإونا
صافي التدفقات النقدية من (المستخدمة في) األنشطة التمويلية

2212231753
()113231233
()33313331333
()2571153
33313331333
1212461373

111221226
()516831215
()2215641835
()2571153
13313331333
()513121244

التغير في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في بداية السنة
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

2313411246
111351182
03,456,307

217121726
215651464
7,027,4,3

113561158
881226
181512
715351177
261547

()2531862
()2381333
()111361126
()1851312
612451317

"إ اإليضاحات المرفقة م إقم ( )1إلى إقم ( )8تشكل جزءا م م نذه القوائم المالية المرحلية المختصرة وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق"

-7-

الشركة األردنية لضمان القروض
شركة مساهمة عامة محدودة
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة (غير مدققة)
 03أيلول 0303
(بالدينار األردني)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 4عــام
س لت الشركة األإ نية لضما القرو المسانمة العامة المحدو ة بتاإي  26آ اإ  1224وني نتي ة لتحويل مشروع ضما
القرو الناتج و قراإ م ل الوزإاء الذي تم بموج ه نقل كافة حسابات وموجو ات المشروع إلى ال نت المركزي األإ ني لكي
يتم تأسي شركة مسانمة وامة لضما القرو تحت الرقم ( .)242إ مركز تس يل الشركة نو في المملكة األإ نية الراشمية.
م أنم غايات الشركة تقديم الضمانات ال زمة لتغطية القرو الممنوحة م ال نوك والم سسات المالية بمختلف آجالرا وأنواورا
تغطية كلية أو جزئية لتأسي المشاإيع االقتصا ية أو توسيعرا وإفع كفاءترا اإلنتاجية والتسويقية بردف خلق فرب ومل أو توفير
إمكا نات كسب أو ا خاإ العم ت االجن ية .وكذلت تقديم الضمانات ال زمة لتغطية المخاطر في م ال ائتما الصا إات األإ نية
وفي أي قطاع آخر م القطاوات االقتصا ية بشكل وام وفي أي قطاع أو م ال يحقق مصلحة الشركة بشكل خاب.
إ أسرم الشركة مدإجة في بوإصة وما لألوإاق المالية – األإ .
تم إقراإ القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة م ق ل م ل

إ اإة الشركة بتاإي  28تشري األول .2323

 . 0ملخص ألهم السياسات المحاسبية
أسس إعداد القوائم المالية المرحلية
تم إودا القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة وفقا لمعياإ المحاس ة الدولي إقم ( )34الخاب بالتقاإير المالية المرحلية.
تم إودا القوائم المالية وفقا م لم دأ الكلفة التاإيخية باستثناء الموجو ات المالية التي تظرر بالقيمة العا لة.
ا الديناإ األإ ني نو وملة اظراإ القوائم المالية والذي يمثل العملة الرئيسية للشركة.
إ السياسات المحاس ية المت عة للفترة الحالية متماثلة مع السياسات التي تم ات اورا في السنة السابقةإ بإستثناء المعايير والتعدي ت
ال ديدة التي أص حت واج ة التط يق إوت اإا م م بداية السنة المالية الحالية.
إ القوائم المالية المرحلية المختصرة ال تتضم كافة المعلومات واإليضاحات المطلوبة للقوائم المالية السنوية والمعدة وفقا لمعايير
التقاإير المالية الدولية وي ب أ تقرأ مع التقرير السنوي للشركة كما في  31كانو األول 2312إ كما أ نتائج األومال المرحلية
ال تمثل بالضروإة م شرام و النتائج السنوية المتوقعة.
استخدام التقديرات
إ اودا القوائم المالية وتط يق السياسات المحاس ية يتطلب م ا اإة الشركة القيام ب عض التقديرات واإلجترا ات التي ت ثر ولى
القوائم المالية واإليضاحات المرفقة برا .ا تلت التقديرات تستند ولى فرضيات تخضع لدإجات متفاوتة م الدقة والتيق إ ووليه
فإ النتائج الفعلية في المستق ل قد تختلف و تقديرات اال اإة نتي ة التغير في أوضاع وظروف الفرضيات التي استندت وليرا تلت
التقديرات.
وفيما يلي أنم التقديرات التي تم استخدامرا في اودا القوائم المالية المرحلية المختصرة:
تقوم اال اإة باوا ة تقدير االوماإ االنتاجية ل صول الملموسة بشكل وإي لغايات احتساب االستر كات السنوية اوتما ا ولى
الحالة العامة لتلت االصول وتقديرات االوماإ االنتاجية المتوقعة في المستق لإ ويتم اخذ خساإة التدني (ا وجدت) في قائمة الدخل
المرحلية.
تقوم إ اإة الشركة بتقدير قيمة خسائر تدني الموجو ات المالية وفقا َ لمعياإ التقاإير المالية الدولي إقم ( )2حيث تتطلب نذه العملية
إستخدام العديد م الفرضيات والتقديرات وند إحتساب التدفقات النقدية المستق لية وقيم الضمانات ونسب التعثر وأإصدة
الموجو ات المالية وند التعثر وتحديد فيما ا ا كا نناك زيا ة في إجة المخاطر االئتمانية للموجو ات المالية .
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الشركة األردنية لضمان القروض المساهمة العامة
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة (غير مدققة)
 03أيلول 0303

 . 0أرصدة السقوف الممنوحة والقروض المضمونة
إ أإصدة السقوف الممنوحة والقرو المضمونة م ق ل الشركة ني كما يلي:
السقف الممنوح
 33أيلول
 33أيلول
2312
2323
برنامج ضما القرو اإلسكانية
برنامج ضما القرو اإلنتاجية
ضما ائتما الصا إات والمشتري المحليي
التمويل الصناوي
التأجير التمويلي
المشرووات الصغيرة الناشئة
ال رنامج الوطني لمواجرة أزمة كوإونا

2515651535
4413131134
814261315
2213581322
113541475
1314521324
22313351434
344,25,,05,

2713351236
5317151134
514781723
2611271182
113421163
718331333
-

الم لغ المضمو
 33أيلول
 33أيلول
2312
2323
1512751134
3214711352
814261315
2213581322
113541475
1314521324
22313351434
0,5,373,3,6

442,26,,440

 . 3مخصصات ضمان القروض
إ تفاصيل بند مخصصات ضما القرو

1716331853
5318231724
514781723
2611271182
113421163
717431343
43,,427,,2,

الواإ ة في قائمة المركزالمالي ني كما يلي:

مخصص ضما القرو اإلنتاجية
مخصص ضما القرو اإلسكانية
مخصص ضما الصا إات
مخصص التمويل الصناوي *
مخصص تمويل المشرووات الريا ية *
مخصص تمويل المشرووات الصغيرة الناشئة *
مخصص تمويل ضما الصا إات *
مخصص تمويل وم الكفاالت ال نكية للمتعاقدي في الخاإج *
مخصص تمويل ضما القرو اإلسكانية – سك ميسر *
مخصص تمويل ضما القرو لمواجرة أزمة كوإونا *

 33أيلول
2323
(غير مدققة)

 31كانو األول
2312
(مدققة)

115131414
2181167
2611513
617321852
2341638
212231828
1313321311
413121326
216141261
514231228
33,053,040

118721738
2441252
871726
615361553
1571873
612821271
618281455
114731622
ـ
03,4,3,763

* يتم بناء مخصصات ضما نذه ال رامج مقابل العوائد المتحققة ولى اإلستثماإات المتأتية م القرو
الداومة لرا.

الممنوحة م ال رات

 . 7الوضع الضريبي للشركة
-

تم تسوية الوضع الضري ي للشركة و نتائج أومالرا حتى نراية وام .2318

-

تم تقديم كشف التقدير الذاتي و نتائج أومال الشركة لعام  2312ولم تقم ائرة ضري ة الدخل بمراجعة س

-

تم احتساب مخصص ضري ة الدخل والمسانمة الوطنية و نتائج أومال الشركة للتسعة أشرر المنترية في 33أيلول  2323وفقا
لقانو ضري ة الدخل.
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ت الشركة لتاإيخه.

الشركة األردنية لضمان القروض المساهمة العامة
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة (غير مدققة)
 03أيلول 0303

 . 6تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات
ي ي ال دول التالي تحليل الموجو ات والمطلوبات وفقا م للفترة المتوقعة الستر ا نا أو تسويترا:
لغاية سنة

أكثر من سنة

المجموع

 03أيلول 0303
الموجودات
النقد وما في حكمه
و ائع ألجل لدى ال نوك
و ائع بنكية محت زة
موجو ات مالية بالكلفة المطفأة محت زة
موجو ات مالية بالقيمة العا لة م خ ل قائمة الدخل الشامل
موجو ات مالية بالكلفة المطفأة
مم وأإصدة مدينة أخرى
موجو ات ضري ية م جلة
ممتلكات ومعدات
مجموع الموجودات

2411761435
715271136
115821246
00,027,525

5714451164
67314311783
111521345
314821621
4561482
313421276
502,,,7,362

03,456,307
5,705,436
75,337,463
650,334,523
4,47,,337
0,320,604
4,720,036
376,320
0,33,,,56
550,023,277

المطلوبات
مخصصات ضما القرو
قر ال نت المركزي األإ ني ـ برنامج ضما التمويل الصناوي
قر ال نت المركزي األإ ني ـ برنامج ضما الصا إات
قر ال نت المركزي األإ ني ـ برنامج وم الكفاالت ال نكية للمتعاقدي في الخاإج
قر ال نت المركزي األإ ني ـ برنامج ضما القرو اإلسكانية – سك ميسر
قر ال نت المركزي األإ ني ـ برنامج ضما القرو لمواجرة أزمة كوإونا
أمانات وزاإة التخطيط
قرو المشرووات الصغيرة الناشئة
مم وأإصدة ائنة أخرى
مخصص ضري ة الدخل المستحقة

112481533
2571153
614741526
661747

4312741212
511631625
2212221277
13313331333
13313331333
33313331333
8317171538
-

33,053,040
7,463,6,7
,,,,,,,055
433,333,333
433,333,333
033,333,333
4,032,733
24,653,672
6,353,706
66,535

مجموع المطلوبات

2,536,,00

506,474,6,0

503,2,2,647

لغاية سنة

أكثر من سنة

المجموع

الموجودات
النقد وما في حكمه
و ائع ألجل لدى ال نوك
و ائع بنكية محت زة
موجو ات مالية بالكلفة المطفأة محت زة
موجو ات مالية بالقيمة العا لة م خ ل قائمة الدخل الشامل
موجو ات مالية بالكلفة المطفأة
مم وأإصدة مدينة أخرى
موجو ات ضري ية م جلة
ممتلكات ومعدات
مجموع الموجودات

111351182
2217231376
ـ
114111878
00,033,330

4713751325
36517861342
111611123
314821622
4241213
313231884
304,0,3,330

4,407,42,
0,,5,0,056
35,057,0,7
067,526,330
4,464,403
0,320,6,0
4,344,252
3,3,,43
0,3,0,223
370,503,326

المطلوبات
مخصصات ضما القرو
قر ال نت المركزي األإ ني ـ برنامج ضما التمويل الصناوي
قر ال نت المركزي األإ ني ـ برنامج ضما الصا إات
قر ال نت المركزي األإ ني ـ برنامج وم الكفاالت ال نكية للمتعاقدي في الخاإج
قر ال نت المركزي األإ ني ـ برنامج ضما القرو اإلسكانية – سك ميسر
أمانات وزاإة التخطيط
قرو المشرووات الصغيرة الناشئة
مم وأإصدة ائنة أخرى
مخصص ضري ة الدخل المستحقة

112481533
2571153
316851273
2371172

2411231563
511631625
2212221277
13313331333
13313331333
ـ
8116741658
-

03,4,3,763
7,463,6,7
,,,,,,,055
433,333,333
433,333,333
4,032,733
20,604,232
0,627,,53
005,450

مجموع المطلوبات

6,402,5,0

344,307,4,3

345,470,,20

 04كانون األول 034,
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الشركة األردنية لضمان القروض المساهمة العامة
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة (غير مدققة)
 03أيلول 0303

 . 5القيمة العادلة لألدوات المالية
إ القيمة العا لة للموجو ات والمطلوبات المالية ال تختلف جونريا م و قيمتريا الدفتريية حييث أ معظيم األ وات الماليية إميا قصييرة
األجل بط يعترا أو يتم إوا ة تسعيرنا باستمراإ.
تستخدم الشركة الترتيب التالي لغايات تحديد القيمة العا لة لأل وات المالية:
المستوى األول :األسعاإ السوقية المعلنة في األسواق النشطة لنف

األ وات المالية.

المستوى الثاني :أساليب تقييم تعتمد ولى مدخ ت ت ثر ولى القيمة العا لة ويمك م حظترا بشكل م اشر أو غير م اشر في السوق.

المستوى الثالث :أساليب تقييم تعتمد ولى مدخ ت ت ثر ولى القيمة العا لة ولك ال يمك م حظترا في السوق.
 03أيلول 0303
موجو ات مالية بالقيمة العا لة م خ ل قائمة الدخل الشامل

 04كانون األول 034,
موجو ات مالية بالقيمة العا لة م خ ل قائمة الدخل الشامل

المستوى
األول
2321855
المستوى
األول
2111233

المستوى
الثاني
1451333
المستوى
الثاني
1451333

المستوى
الثالث
1341123
المستوى
الثالث
1341123

المجموع
4,47,,337

المجموع
4,464,403

تعك القيمة الم ينة في المستوى الثالث كلفة شراء نذه الموجو ات ولي قيمترا العا لة بس ب ودم وجو سوق نشط لراإ نذا وترى
إ اإة الشركة أ كلفة الشراء ني أنسب طريقة لقياس القيمة العا لة لرذه الموجو ات وأنه ال يوجد تدني في قيمترا.

 . 2أثر جائحة كورونا المستجد (كوفيد)4,-
تسي ب تفشييي فيييروس كوإونييا المسييت د (كوفيييد )12-فييي بداييية وييام  2323فييي حييدوم أزميية إقتصييا ية والمييية وتعطييل العديييد مي
الشركات واألنشطة اإلقتصا يةإ األمير اليذي مي شيأنه التيأثير سيل ا م وليى المركيز الميالي للشيركة ونتيائج أومالريا وتيدفقاترا النقدييةإ
ونظرا م أل الوضع متغير وسريع التطوإإ ترى إ اإة الشركة أنه م الصعب تحديد األثر المحتمل لريذا التفشيي وليى القيوائم الماليية
المرحلية للشركة في نذه المرحلة.
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Jordan Loan Guarantee Corp.
Public Shareholding Company
Interim Statement of Financial Position as at 30 September 2020
(In Jordanian Dinar)
_______________________________________________________________________________________________________________

Notes

30 September
2020
(Unaudited)

31 December
2019
(Audited)

Assets
Cash and cash equivalents

24,176,435

1,135,189

7,527,106

29,793,376

57,445,164

47,375,395

673,401,780

365,786,042

Financial assets measured at fair value through other comprehensive income

1,159,045

1,161,120

Financial assets measured at amortized cost

3,482,621

3,482,692

Receivables and other current assets

1,582,246

1,411,878

456,482

494,910

3,049,976

3,093,884

772,280,855

453,734,486

40,274,212

24,190,560

5,160,695

5,160,695

99,999,277

99,999,277

Central Bank of Jordan loan - Support bank guarantees for contractors outside Jordan program

100,000,000

100,000,000

Central Bank of Jordan loan - Housing loans program – Facilitated housing

100,000,000

100,000,000

Central Bank of Jordan loan - Facing COVID-19 pandemic program

300,000,000

Deposits at banks
Restricted bank deposits
Restricted financial assets measured at amortized cost

Deferred tax assets
Property and equipment
Total Assets
Liabilities and Equity
Liabilities
Provisions against loans guarantees

4

Central Bank of Jordan loan - Industrial loans guarantees program
Central Bank of Jordan loan - Export credit guarantees program

Ministry of planning withholding

-

1,248,500

1,248,500

81,674,658

82,631,808

6,474,526

3,685,970

66,747

237,172

734,898,615

417,153,982

29,080,310

29,080,310

Statutory reserve

1,852,454

1,852,454

Voluntary reserve

2,204,824

2,204,824

471,874

473,840

3,772,778

2,969,076

37,382,240

36,580,504

772,280,855

453,734,486

Startup micro projects loans
Payables and other current liabilities
Income tax provision
Total Liabilities
Equity
Paid in capital

Fair value adjustments
Retained earnings
Total Equity
Total Liabilities and Equity

“The accompanying notes from (1) to (8) are an integral part of these condensed interim financial statements and read with review report”
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Jordan Loan Guarantee Corp.
Public Shareholding Company
Interim Statement of Profit or Loss for the Nine Months Ended at 30 September 2020
(In Jordanian Dinar)
___________________________________________________________________________________________________
For the three months ended
30 September
30 September
2020
2019
(Unaudited)
(Unaudited)

For the nine months ended
30 September
30 September
2020
2019
(Unaudited)
(Unaudited)

Revenues
Interest income

329,211

459,461

1,152,700

1,267,398

49,997

70,553

159,541

212,645

253,816

298,035

777,926

871,253

81,994

57,797

185,381

165,546

Commissions on guaranteed industrial loans and financial leasing

139,279

126,732

400,234

365,729

Commissions on guaranteed loans of the national program for facing COVID–19 pandemic

167,977

-

281,029

-

75,735

-

240,754

-

-

105,000

107,474

Bonds interest income
Commissions on guaranteed loans
Commissions on guaranteed exports and domestic buyers

Commissions against managing Central Bank of Jordan provisions
Dividends income

-

Unneeded (provision) for expected credit loss of deposits and bonds

29,385

23,285

27,483

(26,547)

Other revenues

3,100

8,243

27,853

25,840

Total revenues

1,130,494

1,044,106

3,357,901

2,989,338

Administrative expenses

395,395

375,081

1,131,124

1,133,932

Provisions against loans guarantee

(150,415)

(229,989)

1,174,804

780,736

43,258

6,239

55,599

18,512

Profit for the period before income tax

842,256

892,775

996,374

1,056,158

Income tax for the period

(176,845)

(187,483)

(192,672)

(184,525)

Profit for the period

665,411

705,292

803,702

871,633

0. 023

0.024

0.028

0.030

Deduct :

Provision against end of service indemnity

Basic and diluted earnings per share

“The accompanying notes from (1) to (8) are an integral part of these condensed interim financial statements and read with review report”
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Jordan Loan Guarantee Corp.
Public Shareholding Company
Interim Statement of Comprehensive Income for the Nine Months Ended at 30 September 2020
(In Jordanian Dinar)
_____________________________________________________________________________________________________________

For the three months ended
30 September
30 September
2020
2019
(Unaudited)
(Unaudited)

Profit for the period

665,411

705,292

For the nine months ended
30 September
30 September
2020
2019
(Unaudited)
(Unaudited)

803,702

871,633

(1,966)

(4,665)

801,736

866,968

Other comprehensive income:
Changes in fair value of financial assets through other comprehensive income
Total comprehensive income for the period

665,411

705,292

“The accompanying notes from (1) to (8) are an integral part of these condensed interim financial statements and read with review report”
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Jordan Loan Guarantee Corp.
Public Shareholding Company
Interim Statement of Changes in Equity for the Nine Months Ended at 30 September 2020 (Unaudited)
(In Jordanian Dinar)
______________________________________________________________________________________________________________________________

Paid in
capital

Reserves
Statutory
Voluntary

Fair value
adjustments

Retained
earnings

Total

Balance at 1 January 2020
Total comprehensive income for the period

29,080,310
-

1,852,454
-

2,204,824
-

473,840
(1,966)

2,969,076
803,702

36,580,504

Balance at 30 September 2020

29,080,310

1,852,454

2,204,824

471,874

3,772,778

37,382,240

Balance at 1 January 2019
Total comprehensive income for the period

29,080,310
-

1,719,633
-

2,204,824

496,443
(4,665)

2,058,794
871,633

35,560,004

Balance at 30 September 2019

29,080,310

1,719,633

2,204,824

491,778

2,930,427

36,426,972

-

“The accompanying notes from (1) to (8) are an integral part of these condensed interim financial statements and read with review report”
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801,736

866,968

Jordan Loan Guarantee Corp.
Public Shareholding Company
Interim Statement of Cash Flows for the Nine Months Ended at 30 September 2020
(In Jordanian Dinar)
__________________________________________________________________________________________________________
30 September
2020
(Unaudited)

30 September
2019
(Unaudited)

996,374

1,056,158

Depreciation

56,996

88,926

Provision against end of service indemnity

55,599

18,512

1,174,944

7,535,177

Operating Activities
Profit for the period before income tax

Change in provision against loans guarantees
(Unneeded) provision for expected credit loss of deposit and bonds

(27,483)

26,547

(170,368)

(250,862)

Changes in working capital
Receivables and other current assets
Payables and other current liabilities

2,732,957

Net payments for loans guarantee
Paid income tax
Net Cash Flows From Operating Activities

(238,303)

(1,386,569)

(1,106,126)

(324,560)

(185,012)

3,107,890

6,945,017

Investing Activities
Property and equipment

(13,017)

Financial assets measured at amortized cost

-

Net Cash Flows (Used in) From Investing Activities

(13,017)

(12,490)
800,143
787,653

Financing Activities
Deposits at banks

22,293,753

1,192,226

Restricted bank deposits

(1,390,230)

(5,683,215)

(300,000,000)

(99,564,805)

Restricted financial assets measured at amortized cost
Startup micro projects loans

(957,150)

Central Bank of Jordan loan – Support bank guarantees for contractors outside Jordan program
Central Bank of Jordan loan – Facing COVID-19 pandemic program
Net Cash Flows From (Used in) Financing Activities
Net changes in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents, beginning of the year
Cash and cash equivalents, end of the period

300,000,000

-

19,946,373

(5,012,944)

23,041,246

2,719,726

1,135,189

2,565,464

24,176,435

5,285,190

“The accompanying notes from (1) to (8) are an integral part of these condensed interim financial statements and read with review report”
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(957,150)
100,000,000

Jordan Loan Guarantee Corp.
Public Shareholding Company
Notes to the Condensed Interim Financial Statements (Unaudited)
30 September 2020
(In Jordanian Dinar)
______________________________________________________________________________________________________
1 . General
Jordan Loan Guarantee Corp. is a public shareholding company incorporated on 26 March 1994. The
company was formed as successor to the Loan Guarantee Project as result of the Council of Ministers'
decision that transferred all accounts and assets of the project to the Central Bank of Jordan in preparation
for the establishment of a public shareholding company for loan guarantee. The Company head office is in
the Hashemite Kingdom of Jordan.
The company's goals include providing guarantees to fully or partially cover loans of different types,
granted by banks and financial institutions for the establishing, expanding, and raising the productive and
marketing capacity of economic projects with the aim of creating job opportunities and securing
possibilities for earning or saving foreign reserves. The company's goals also include extending guarantees
required to cover risks in the field of Jordanian export sector .
The Company's stocks are listed in Amman Stock Exchange – Jordan.
The accompanying condensed interim financial statements have been approved for issue by the Company’s
Board of Directors on 28 October 2020.

2 . Summary of Significant Accounting Policies
Basis of Preparation
The condensed interim financial statements of the Company have been prepared in accordance with
International Accounting Standard number (34) “Interim Financial Reporting”. They do not include all of
the information required in annual financial statements in accordance with IFRSs, and should be read in
conjunction with the financial statements of the Company for the year ended 31 December 2019.
The condensed interim financial statements have been prepared on a historical cost basis except for
financial assets at fair value.
The condensed interim financial statements are presented in Jordanian Dinar which is the functional
currency of the Company.
The accounting policies are consistent with those used in the previous period, except for the adoption of
new and amended standards effective as at the beginning of the period.
Use of Estimates
The preparation of the condensed interim financial statements requires management to make estimates and
assumptions that affect the reported amount of financial assets and liabilities and disclosure of contingent
liabilities. These estimates and assumptions also affect the revenues, expenses and the provisions. Such
estimates are necessarily based on assumptions about several factors involving varying degrees of
judgment and uncertainty and actual results may differ resulting in future changes in such provisions.
-

Management reviews periodically the tangible assets in order to assess the depreciation for the year based
on the useful life and future economic benefits. Any impairment is taken to the interim statement of profit
or loss.

-

The measurement of impairment losses under IFRS 9 requires judgment, in particular, the estimation of the
amount and timing of future cash flows and collateral values when determining impairment losses and the
assessment of a significant increase in credit risk. These estimates are driven by a number of factors,
changes in which can result in different levels of allowances. Elements of the expected credit loss model
that are considered accounting judgments and estimates include Probability of default (PD), Loss given
default (LGD) and Exposure at default (EAD).
-8-

Jordan Loan Guarantee Corp.
Notes to the Condensed Interim Financial Statements (Unaudited)
30 September 2020
3 . Balances of guaranteed loans and ceilings
Loans Ceilings
30 September
30 September
2020
2019

Guaranteed loans
30 September
30 September
2020
2019

Housing loans guarantees

25,565,505

27,335,906

15,975,104

17,600,853

Productive loans guarantees

44,310,134

50,715,134

39,471,352

50,823,724

8,426,315

5,478,720

8,426,315

5,478,720

29,058,322

26,197,189

29,058,322

26,197,189

1,054,475

1,342,163

1,054,475

1,342,163

10,459,094

7,800,000

10,459,094

7,743,340

293,005,434

-

293,005,434

-

Export credit guarantees & domestic buyers
Industrial loans guarantees
Finance lease
Startup loans guarantees
National program for facing COVID-19 pandemic

411,879,279

118,869,112

397,450,096

109,185,989

4 . Provisions against loans guarantee
The breakdown of provisions for loans guarantee presented in the statement of financial position is as follows:
30 September
2020
(Unaudited)

31 December
2019
(Audited)

1,513,414

1,872,738

Provision for housing loans guarantees

218,167

244,252

Reserved provision against loans guarantees

261,510

87,726

6,702,859

6,536,553

204,608

157,873

9,220,828

6,989,271

10,032,311

6,828,455

Provision for support bank guarantees for contractors outside Jordan program*

4,012,326

1,473,692

Provision for housing loans guarantees financing – Facilitated housing *

2,614,261

-

Provision for facing COVID-19 pandemic loans guarantees financing*

5,493,928

-

Provision for productive loans guarantees

Provision for industrial financing *
Provision for pioneer projects financing *
Provision for startup companies financing*
Provision for export credit guarantees financing*

40,274,212

24,190,560

* Provisions against loans guarantee for these programs are constructed from return on investments financed by
supporter parties.
5 . Tax Status
- The Company has settled its tax liabilities with the Income Tax Department up to the year ended 2018.
- The income tax return for the year 2019 has been filed with the Income Tax Department but the Department
has not reviewed the Company's records till the date of this report.

- The Income and National Contribution tax provision for the nine-months ended 30 September 2020 was
calculated in accordance with the Income Tax Law.
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Jordan Loan Guarantee Corp.
Notes to the Condensed Interim Financial Statements (Unaudited)
30 September 2020
6. Analysis of the maturities of assets and liabilities
The following table illustrates the analysis of assets and liabilities according to the expected period of their
recoverability or settlement.
Up to
one year

30 September 2020

More than
one year

Total

Assets
Cash and cash equivalents
Deposits at banks

24,176,435

-

7,527,106

-

24,176,435
7,527,106

Restricted bank deposits

-

57,445,164

57,445,164

Restricted financial assets measured at amortized cost

-

673,401,780

673,401,780

Financial assets measured at fair value through other comprehensive income

-

1,159,045

1,159,045

Financial assets measured at amortized cost

-

3,482,621

3,482,621

Receivables and other current assets

1,582,246

-

1,582,246

Deferred tax assets

-

456,482

456,482

Property and equipment

-

3,049,976

3,049,976

738,995,068

772,280,855

40,274,212

33,285,787

Total assets
Liabilities
Provisions against loans guarantees

-

40,274,212

Central Bank of Jordan loan – Industrial loans guarantees program

-

5,160,695

5,160,695

Central Bank of Jordan loan – Export credit guarantees program

-

99,999,277

99,999,277

Central Bank of Jordan loan – Support bank guarantees for contractors outside Jordan program

-

100,000,000

100,000,000

Central Bank of Jordan loan – Housing loans guarantees program – Facilitated housing

-

100,000,000

100,000,000

Central Bank of Jordan loan – Facing COVID-19 pandemic program

-

300,000,000

300,000,000

Ministry of Planning deposit

1,248,500

Startup micro projects loans

957,150

Payables and other current liabilities
Income tax provision
Total liabilities

80,717,508

1,248,500
81,674,658

6,474,526

-

6,474,526

66,747

-

66,747

8,746,923
Up to
one year

31 December 2019

-

726,151,692

734,898,615

More than
one year

Total

Assets
Cash and cash equivalents
Deposits at banks

1,135,189

-

1,135,189

29,793,376

-

29,793,376

Restricted bank deposits

-

47,375,395

47,375,395

Restricted financial assets measured at amortized cost

-

365,786,042

365,786,042

Financial assets measured at fair value through other comprehensive income

-

1,161,120

1,161,120

Financial assets measured at amortized cost

-

3,482,692

3,482,692

Receivables and other current assets

1,411,878

-

1,411,878

Deferred tax assets

-

494,910

494,910

Property and equipment

-

3,093,884

3,093,884

421,394,043

453,734,486

24,190,560

32,340,443

Total assets
Liabilities
Provisions against loans guarantees

-

24,190,560

Central Bank of Jordan loan – Industrial loans guarantees program

-

5,160,695

5,160,695

Central Bank of Jordan loan – Export credit guarantees program

-

99,999,277

99,999,277

Central Bank of Jordan loan – Support bank guarantees for contractors outside Jordan program

-

100,000,000

100,000,000

Central Bank of Jordan loan – Housing loans guarantees program – Facilitated housing

-

100,000,000

100,000,000

Ministry of Planning deposit

1,248,500

Startup micro projects loans

957,150

Payables and other current liabilities
Income tax provision
Total liabilities

81,674,658

1,248,500
82,631,808

3,685,970

-

3,685,970

237,172

-

237,172

6,128,792
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-

411,025,190

417,153,982

Jordan Loan Guarantee Corp.
Notes to the Condensed Interim Financial Statements (Unaudited)
30 September 2020
7 . Fair Value of Financial Instruments
The fair values of the financial assets and liabilities are not materially different from their carrying values as
most of these items are either short-term in nature or re-priced frequently.
Financial assets and financial liabilities measured at fair value in the statement of financial position are
grouped into three levels of a fair value hierarchy. The three levels are defined based on the observability of
significant inputs to the measurement, as follows:
 Level 1: quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.
 Level 2: inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the asset or liability,
either directly or indirectly.
 Level 3: unobservable inputs for the asset or liability.
30 September 2020

Level 1

Financial assets at fair value through other comprehensive income
31 December 2019

909,855
Level 1

Financial assets at fair value through other comprehensive income

911,930

Level 2
145,000
Level 2
145,000

Level 3
104,190
Level 3
104,190

Total
1,159,045
Total
1,161,120

Financial assets included in level 3 are stated at cost less impairment charges, as the fair value of these assets
cannot be measured reliably due to the lack of available active markets for identical assets.

8 . The Impact of the New Corona Pandemic (Covid-19)
The outbreak of the new Corona virus (Covid-19) at the beginning of 2020 caused a global economic crisis
and disrupted many companies and economic activities, which would negatively affect the financial position
of the Company, the results of its operations and its cash flows, and given that the situation is changing and
rapidly developing, the Company's management is unable to determine the likely impact of this outbreak on
the Company's interim financial statements at this stage.
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