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احملتويات

أعضاء مجلس اإلدارة

الفروع والوكاالت

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

تقرير مجلس اإلدارة وبيانات اإلفصاح

اإلقرارات

اخلطة املستقبلية للشركة

توصيات مجلس اإلدارة

تقرير مدقق احلسابات

امليزانية العمومية املوحدة

قائمة الدخل املوحدة

قائمة التغيرات في حقوق املساهمني املوحدة

قائمة التدفقات النقدية املوحدة

حساب إيرادات ومصروفات فروع تامني احلياة

حساب إيرادات االكتتاب ألعمال التأمينات العامة

حساب تكلفة التعويضات ألعمال التأمينات العامة

حساب أرباح خسائر االكتتاب ألعمال التأمينات العامة

االيضاحات حول البيانات املالية
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رئيس مجلس االدارة معالي الدكتور حمد عفنان الكساسبة

نائب رئيس مجلس االدارة الباشا عواد سليم عقله املساعيد

عضو مجلس االدارة / املدير العام السيد هيئم يوسف اخلتاتنه

عضو مجلس االدارة
السادة شركة طريق الشمس

وميثلها السيد محمد جبريل اخلتاتله

عضو مجلس االدارة السيد وائل صبحي كيالي

عضو مجلس اإلدارة
السادة البنك التجاري االردني

وميثله السيد عالء محمد سليم القحف

عضو مجلس االدارة فرید محسن جبريل اخلتاتنه

عضو مجلس االدارة املهندس عبداهلل محمد املكاحله

عضو مجلس االدارة
الدكتور عدنان اخلتاتنة

مجلس اإلدارة

املدير العام

السيد هيثم يوسف اخلتانه

مدققو احلسابات
BDO / رامي السمان و شركاة

املستشار القانوني
االستاذ سليمان اخلتاتنه
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فروع شركة الضامنون العرب للتأمني

وكالء شركة الضامنون العرب للتأمني

التوفيق لوكالء التأمني

مقابل إدارة ترخيص السواقني واملركبات

هاتف : 6666635 ) 079 (

فاكس : 4892800 ) 6 - 962 (

األردنية خلدمات التامني

جبل احلسني – مجمع عادل القاسم

هاتف : 5674366 ) 6 - 962 (

فاكس : 5674336 ) 6 - 962 (

ص.ب 197 عمان 11821 األردن

شركة نصار اخلتاتنه وشريكة

الزرقاء املنطقة احلرة

هاتف : 3826558 ) 5 - 962 (

املركز الرئيسي

عمان – شارع امللكة رانيا العبد اهلل

مبنى رقم 32

هاتف : 5100081 ) 6 - 962 (

فاكس : 5100082 ) 6 - 962 (
ص.ب 926269 عمان: 11190 األردن

info@arabassurers : بريد الكتروني

فرع العقبة

03/2034562

فرع اربد
دوار القبة - عمارة محمود بصول

الطابق 2 - مكتب 127 
هاتف : 9798034 ) 079 (

فرع السرو
ترخيص السلط – عمارة الفندي

هاتف: 5203344 ) 079 (

فرع الكرك
بجانب مديرية أشغال محافظة الكرك

03/2387431

فرع العبدلي
مقابل وزارة التربية والتعليم

06/5100081 

الفرع املتنقل 1 / محافظة العاصمة
لفرع املتنقل 2 / محافظة العاصمة



شركة الضامنون العرب للتأمين. م.ع.م.شركة الضامنون العرب للتأمين. م.ع.م.

9

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

حضرات السادة املساهمني الكرام ،

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

العامة  للهيئة  السنوي  االدارة حلضوركم هذا االجتماع  نيابة عن زمالئي اعضاء مجلس  و  ارحب بكم باسمي  ان  يسرني 
العادية لشركة الضامنون العرب للتأمني .

كما و يسرنا كذلك ان نضع بني ايديكم التقرير السنوي  اخلامس و العشرين جمللس االدارة و الذي يتضمن البيانات املالية 
اخلتامية للسنة املالية 2020 و تقرير مجلس االدارة . 

حضرات املساهمني 
لقد كان العام 2020 عاما استثنائيا  بكل املقاييس فاجلائحة الصحية التي املت بالعالم اجمع لم تكن باحلسبان و تأثيراتها 
طالت  االقتصاد  العاملي و لم يكن اقتصادنا  احمللي مبعزل عن محيطة االقليمي و العاملي. كما انه لم نكن نحن في شركة 
الضامنون العرب للتأمني مبعزل عنها و لقد تأثرنا بها شأننا شأن كل مؤسسات الوطن حيث فرضت علينا هذه اجلائحة عقد 

اجتماعنا هذا و للمرة الثانية عبر االتصال املرئي  .  

حضرات املساهمني 
اإلدارة   و  اإلدارة  نتيجة تظافر جهود مجلس  و  و بحمد اهلل استطاعت  ان شركتكم  اال  اليها سابقا  املشار  الظروف  رغم 
التنفيذية و كافة العاملني من احلد من االثار السلبية لهذه اجلائحة . و يعود ذلك الى السياسات املتحفظة التي قامت بها 

الشركة باعتمادها قبل اجلائحة في مجاالت االكتتاب و االستثمار و ادارة الذمم املدينة . 
و بهذه املناسبة اوجز حلضراتكم  النتائج املالية للعام 2020:

 -  بلغ حجم االقساط للعام 2020 مبلغ 11.230 مليون دينار مقارنة مببلغ 13.134 مليون دينار للعام 2019 بانخفاض نسبته  
14.49% وذلك نتيجة االثار السلبية جلائحة كورونا على كافة القطاعات االقتصادية العاملة في االردن . اضافة الى االستمرار 

في سياسة االبتعاد عن الوثائق التي حتمل معدل خسارة مرتفعة .
-  بلغت اجمالي التعويضات املدفوعة للعام 2020 مبلغ 9.665 ميلون دينار مقارنة  مببلغ 15.182 مليون دينار  للعام 2019 و 
بنسبة انخفاض 36% والتي كان لفرع املركبات التأثير االكبر فيها . وهذا يعود  الى  اجراءات احلظر التي مت تطبيقها مبوجب 

اوامر الدفاع خالل العام .
-  هذا وكما حققت الشركة ارباح قبل الضرائب للعام 2020 مبلغ 685 الف دينار مقارنة  مببلغ 121 الف دينار للعام 2019 . 
وارتفاع صافي حقوق املساهمني خالل العام 2020 ليصل الى 6.445 مليون دينار مقارنة مببلغ 6.111 مليون دينار  للعام 2019 

و ذلك نتيجة االرباح املتحققة للعام 2020.

حضرات السادة املساهمني 

العام 2021 سيكون عاما مليئا بالتحديات حيث ان اجلائحة مازالت مستمرة و تلقي بظاللها على جميع مناحي احلياة . اال 
اننا نؤكد لكم ان شركتكم قادرة على مواجهة التحديات و كلنا ثقة بان الية العمل التي مت اتباعها في السنوات املاضية 
من خالل فريق عمل الشركة و خدمة العمالء مبهنية عالية لتحقيق اهداف الشركة و حتقيق العائد املناسب ملساهميها .

ختاما  انتهز الفرصة لتقدمي الشكر الى مساهمي الشركة و العمالء على الثقة التي اولونا  اياها . كما اشكر زمالئي اعضاء 
اجمللس و ادارة الشركة التنفيذية و كافة موظفيها على جهودهم و تفانيهم لتحقيق اهداف هذا الصرح الرائد .

وندعو اهلل ان يحفظ بلدنا من كل مكروه.
و السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته

                                                                                                                                             رئيس مجلس االدارة 
الدكتور حمد عفنان الكساسبة  
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شركة الضامنون العرب للتأمني

 أ. تقرير مجلس اإلدارة السنوي  للعام 2020  متضمنا بنود تعليمات اإلفصاح
السادة / املساهمني الكرام

يسر مجلس اإلدارة إن يرحب بحضراتكم أجمل ترحيب وان يقدم لكم في اجتماعكم السنوي العادي تقريره عن أعمال 
واخلطة  النقدية  والتدفقات  الدخل  وبياني  العمومية  امليزانية  ذلك  في  مبا   2020 لعام  واجنازاتها  وأنشطتها  الشركة 

املستقبلية للشركة لعام  2021:

1. أنشطة الشركة الرئيسية:
تشمل أنشطة الشركة الرئيسية أعمال التأمينات العامة وحسب اإلجازات املمنوحة من إدارة التأمني.

2. أماكن الشركة اجلغرافية وعدد املوظفني في كل منها.
• املركز الرئيسي ) االدارة العامة ( عمان – شارع امللكة رانيا العبد اهلل بنايه رقم )32(.وعدد موظفي اإلدارة واملركز الرئيسي 

بلغ ) 84(.
• فرع أربد : دوار القبه – عماره محمود بصول – ط2 –مكتب 127- وعدد موظفي الفرع )3( .

• فرع السلط  : قرب جامعة عمان األهلية وعدد موظفي الفرع )1 ( .
• الفرع املتنقل 1 : عدد املوظفني )2( .
• الفرع املتنقل 2 : عدد املوظفني )2( .

• فرع الكرك : الكرك مقابل محطه الكرك املركزيه – قرب االشغال العامه – عدد املوظفني )1( .
• فرع املطار : مت الغاء تسجيل الفرع مبوافقه اداره التامني بتاريخ 5/1/2020 .

• فرع العبدلي : مقابل وزاره التربيه والتعليم – عدد املوظفني )2( .
• فروع الشركة خارج األردن: ال يوجد فروع خارجية للشركة.

3. حجم االستثمار الرأسمالي للشركة:
تبلغ قيمتها  والتي  الثابتة املستخدمة في أعمال الشركة  املوجودات  الرأسمالي للشركة في  يتمثل حجم االستثمار 

1,518,733  دينار وتشمل املباني واألراضي وأجهزة احلاسب اآللي واألثاث والسيارات.

4. الشركات التابعة للشركة:

شركة الضامنون لالستثمارات العقارية:
صفة الشركة : شركة ذات مسؤولية محدودة.

النشاط الرئيسي للشركة :
شراء وبيع األموال غير املنقولة وإقامة الشقق السكنية واجملمعات التجارية وبيعها بدون فوائد ربوية.

يبلغ رأسمال الشركة )250,000 دينار ( مائتان وخمسون ألف دينار أردني.
تبلغ نسبة مساهمة الشركة %100 من رأس املال.

عنوان الشركة: عمان – شارع امللكة رانيا العبد اهلل بنايه رقم )32( – مبنى الضامنون العرب للتأمني.
ال يوجد أي موظف يعمل بها وإمنا تدار من قبل أدارة الشركة األم.

ال يوجد لها أية فروع.
* ال متتلك الشركه التابعه ايه مشاريع .
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5. أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ونبذه تعريفية عن كل منهم:

الصفهاالسم
تاريخ 
امليالد

الشهادة العلمية
تاريخ 
التخرج

اخلبرات العملية

معالي الدكتور حمد عفنان 
الكساسبة

1958رئيس مجلس االدارة

بكالوريوس اقتصاد و 
احصاء

ماجستير اقتصاد و 
احصاء

دكتوراه اقتصاد
الواليات املتحدة االمريكية

1980

وزير املالية 2007 .
عضو مجلس االعيان الرابع عشر .

اقتصادي بارز  .
رئيس مجلس اداره مؤسسه استثمار 

املوارد الوطنيه وتنميتها حاليا .

1949عضو مجلس االدارةالباشا عواد سليم عقله املساعيد

ماجستير علوم عسكرية/
بريطانيا الكلية امللكية 

للدراسات الدفاعية 
واالستراجتية

1984

مدير الدفاع املدني سابقا .
مساعد رئيس هيئة االركان املشتركة .

قائد املنطقة العسكرية اجلنوبية .
قائد حرس جاللة امللك حسني .

العضوية في مجلس إدارة الشركات 
األخرى سابقا .

عضو في مجلس االعيان سابقا .

السيد هيثم يوسف اخلتاتنه
عضو مجلس االدارة / 

املدير العام
1982بكالوريوس اقتصاد1960

مدير دائرة البحري سابقا .
مساعد املدير العام لشؤون الفنية 

شركة الضامنون  سابقا .
مدير عام شركة الضامنون العرب 

للتأمني .

السادة  شركة طريق الشمس وميثلها 
السيد محمد جبريل اخلتاتنه

1946عضو مجلس االدارة
بكالوريوس حقوق

جامعة بيروت العربية
مدير ميداني لدائرة اإلحصاءات العامة1981

مكتب محاماه خاص به

1983بكالوريوس حقوق1961عضو مجلس االدارةاالستاذ وائل صبحي كيالي

موظف دائرة مراقبة الشركات سابقا .
مستشار قطاع خاص لعدة شركات .

عضو مجلس ادارة عدة شركات سابقا 
.

مدير مديريات بنك الدم سابقا1990طب عام جامعة حلب1958عضو مجلس االدارةالدكتور عدنان يوسف اخلتاتنه

السادة البنك التجاري االردني وميثله  
السيد عالء محمد سليم القحف

1973عضو مجلس االدارة
بكالوريوس لغه اجنليزية 

ماجستير ادارة اعمال
2012

شركة  DHL مدير عمالء
البنك التجاري االردني نائب مدير عام 

للعمليات والدعم 

1984بكالوريوس اداب 1959عضو مجلس االدارةفريد محسن جبريل اخلتاتنه
رئيس قسم االستالم والتسليم دائرة 

العمليات لدى مؤسسة املواني سابقا 

1985عضو مجلس االدارةالسيد عبداهلل  محمد املكاحله
بكالوريوس هندسة 

كهرباء
2009

رئيس قسم املشتريات لدى االمم 
املتحدة سابقا
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6. أسماء ورتب أشخاص اإلدارة العليا ونبذه تعريفيه عن كل واحد منهم

املنصب االدارياالسم
تاريخ 
امليالد

اخلبرات العمليةتاريخ التخرجالشهادة العلمية

السيد هيثم يوسف 
اخلتاتنه

عضو مجلس االدارة – 
املدير العام

1982بكالوريوس اقتصاد1960

مدير دائرة التأمني البحري سابقا
مساعد املدير العام للشؤون الفنية 

شركة الضامنون العرب للتأمني 
سابقا

مدير عام شركة الضامنون العرب 
للتأمني

السيد فاروق يوسف مالك
1979بكالوريوس آداب1955نائب املدير العام

عمل في وظائف مختلفة لدى 
شركات تامني

نائب مدير عام اجملموعة العربية 
االوروبية للتامني سابقا

السيد طارق حسني 
محمود

مساعد املدير العام 
للشؤون  للمالية

1970
بكالوريوس محاسبة 

وتدقيق حسابات
1992

مدرس في كليات اجملتمع سابقا
رئيس قسم احملاسبة واملساهمني في 

شركة املنارة للتامني سابقا
مراقب مالي شركة اجملموعة العربية 

االردنية للتامني سابقا

االستاذ اسامة ابو جلمة
1995بكالوريوس قانون1971مدير الدائرة القانونية

محامي مكتب خاص

مدير دائرة احلريق السيد محمد وائل بركات
واحلوادث العامة

2000بكالوريوس محاسبة1978

رئيس قسم االنتاج – التامني 
االسالمية

رئيس قسم دائرة احلريق اجملموعة 
العربية االردنية

مساعد مدير دائرة احلريق الوطنية 
االهلية

الضامنون العرب للتامني2000بكالوريوس حقوق1978مدير دائرة السياراتالسيد نور اخلتاتنه

السيد انس مالك نعواس
مدير دائرة تقنية 

املعلومات
1987

بكالوريوس نظم 
معلومات

الضامنون العرب للتامني2010

الضامنون العرب للتامني2005بكالوريوس محاسبه1983مدير ماليالسيد يوسف الطراونه

السيد زياد عارف عطيه
مدير دائرة التدقيق 
الداخلي اعتبارا من 

تاريخ 1/3/2020
1971

بكالوريوس اداره 
اعمال 

1995
مساعد مدير مالي شركة الضامنون 

العرب للتامني 
حتى تاريخ 29/2/2020
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 7 .  أسماء كبار مالكي األسهم  وعدد األسهم اململوكة لكل منهم مقارنة مع السنة السابقة.

اسم العضو
عدد األسهم كما في 

31/12/2019
نسبة 

املساهمة
عدد األسهم كما في 

31/12/2020
نسبة 

املساهمة

%1,364,08614.8%1,364,08614.8السيد سليمان يوسف سليمان اخلتاتنه 

%1,204,51513.07%1,204,51513.07السيد نصار يوسف سليمان اخلتاتنه 

%510,0005.5%510,0005.5السيد محمد عبداهلل محمد مكاحله

%463,8885.03%463,8885.03البنك التجاري االردني 

8. الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها:
فيما يلي جدول يبني أهم املؤشرات املالية بالنسبة لوضع الشركة لعام 2020 بناءا على تقارير ادارة التامني لسوق التأمني 

عام 2020 مقارنة مع وضع القطاع.

الشركةاملؤشر

هامش الربح

0.019معدل العائد على املوجودات

0.054معدل العائد على حقوق املساهمني

0.93 نسبة االحتفاظ باألقساط 

0.90معدل اخلسارة

كما بلغت حصة الشركة السوقية لعام 2020    1.87  % مقارنة مع عام 2019 والتي بلغت  %2,35 مع العلم بأن الشركة 
تعمل فقط في السوق احمللي وال تعتمد على أية أسواق خارجية.

9. درجة االعتماد على موردين محددين أو عمالء رئيسي محليا وخارجيا: .
• ال يوجد أي موردين محليني يشكلون %10 من أجمالي مشتريات الشركة .

• لم يتم ذكر ان كان يوجد عمالء رئيسيني )محليا او خارجيا ( يشكلون %10 فاكثر من اجمال املبيعات او االيرادات . وفي 
حال عدم وجود موردين او عمالء يشكلون %10 يتم ذكر ذلك  .

• ال يوجد اعتماد على موردين محددين او عمالء رئيسني محليا وخارجيا يشكلون %10 فاكثر من اجمالي املشتريات و/ او 
املبيعات .

10. احلماية احلكومية أو االمتيازات التي تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها مبوجب القوانني واألنظمة أو غيرها.
• ال يوجد أي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة وأي من منتجاتها مبوجب القوانني واألنظمة وغيرها .

• ال يوجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت الشركة عليها.
11. القرارات الصادرة عن احلكومة أو املنظمات الدولية أو غيرها التي لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو 

قدرتها التنافسية.
• ال يوجد أي قرارات صادرة عن احلكومة أو املنظمات الدولية أو غيرها لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها 

التنافسية.
12. مدى تطبيق الشركة ملعايير اجلوده الدوليه .

13. الشركه تطبق اعلى املعايير ذات العالقه في االمور املاليه .
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a. عدد موظفي الشركة وفئات ومؤهالتهم:

عـدد الـموظفـنيالـمـؤهل العـلمــي

-دكتوراه

4ماجستير 

46بكالوريوس

-دبلوم عالي

15دبلوم

15ثانوية

4إعدادي

84إجمالي عدد املوظفني

b. برامج التأهيل والتدريب ملوظفي الشركة
أعطت الشركة موضوع التدريب أهمية قصوى حيث توزعت الدورات التدريبية كما يلي:

عـدد الـموظفـنيأســـم الـدورة
2دورة التدقيق الداخلي

2ورشة عمل التخطيط االستراتيجي
4االجمالي

c. اخملاطر التي تتعرض لها الشركة.
تتعرض الشركة بطبيعة عملها جملموعة مختلفة من اخملاطر منها:

d. مخاطر تتعلق باالعتبارات السياسية واالقتصادية:
أن الشركة وكونها شركة مساهمة عامة سوف تتأثر مبجمل العوامل السياسية واالقتصادية املرتبطة باألردن وبكافة 
االستقرار  عوامل  فأن  له  اجملاورة  بالدول  الوثيق  األردن  والرتباط  األردن.  في  بها  املعمول  والتعليمات  واألنظمة  القوانني 

السياسي واالقتصادي واالجتماعي في الدول اجملاورة واملنطقة تؤثر بشكل مباشر في الوضع االقتصادي للشركة.
e. مخاطر االئتمان والتركز في املوجودات:

أن ممارسة الشركة ألعمال التأمني تعرض الشركة للعديد من اخملاطر ومنها مخاطر االئتمان الناجتة عن تخلف او عجز 
، وعلية فأن من أهم واجبات  املدينني عن الوفاء بالتزاماتهم جتاه الشركة مما يؤدي في حال حدوثه الى خسائر محققة 
الدائرة املالية في الشركة هو التأكد من هذه اخملاطر ال تتعدى اإلطار العام احملدد مسبقا في سياسة الشركة التي تعمل 

على املوازنة بني اخملاطرة والعائد والسيولة .
وكما تعمل إدارة الشركة على مراقبة مخاطر االئتمان حيث يتم تقييم الوضع االئتماني للعمالء وبشكل دوري وفق نظام 
تقييم العمالء. أما مخاطر التركز في املوجودات فيتم معاجلتها عن طريق توزيع محفظة الشركة على معيدي التأمني 

املعنيني عامليا من الدرجة األولى ضمانا لتوزيع اخملاطر بأقل درجة.
f. مخاطر أسعار الفائدة:

تقوم الشركة باالقتراض من البنك وفقا لسياسة االقتراض ، وكما تقوم بإيداع ودائع لدى املصارف اخملتلفة ، وبناءا عليه فأن 
انخفاض أسعار الفوائد املكتتبة وارتفاع أسعار الفوائد املدينة يعرض الشركة لعوامل مخاطر مرتبطة بارتفاع وانخفاض 
أسعار الفائدة وفي مواجهة ذلك تقوم الشركة مبراجعة أسعار الفوائد بصورة دورية من اجل استخدام سياسات التحوط 

ألي تقلبات مستقبلية .
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g. مخاطر العمالت األجنبية:
تقيد السيولة التي تتم بالعمالت األجنبية بالدينار األردني بأسعار الصرف السائدة بتاريخ إجراءات العملية وكما حتول 
الربح  املالية ويقيد  البيانات  الدينار األردني مبوجب متوسط األسعار السائدة بتاريخ  املطلوبات واملوجودات األجنبية إلى 
و اخلسارة الناجتة عن ذلك ببيان الدخل وتتبع الشركة سياسة التحوط للتقليل من مخاطر العمالت األجنبية مبراقبة 

أسعار صرف العمالت بصورة يومية .
h.  مخاطر السيولة:

تتبع الشركة في أدارتها خملاطر السيولة سياسة التنويع في مصادر األموال ضمن أنواع التامني اخملتلفة كما تركز على 
حتليل آجال استحقاق املوجودات واملطلوبات لتحقيق التوافق ومراقبة مخاطر السيولة والفجوات كما تهتم باالحتفاظ 

برصيد كافي من السيولة النقدية واألرصدة القابلة للتسييل ملواجهة االلتزامات املالية .
i. اخملاطر املتصلة بسوق األوراق املالية :

 مبا أن الشركة متارس أنشطة االستثمار في األوراق املالية فأنه من الضروري حتليل أداء سوق األوراق املالية حيث يعتبر سوق 
األوراق املالية في األردن من األسواق الناشئة لذا ميكن إن يخضع التعامل فيه إلى مخاطر شح السيولة 

j. مخاطر متصلة بأداء القطاع العقاري :
مبا أن الشركة متارس أنشطة االستثمار في القطاع العقاري األردني كشراء وبيع وإدارة األموال غير املنقولة وإقامة الشقق 
السكنية واجملمعات التجارية من خالل محفظتها العقارية اخلاصة أو من خالل الشركة العقارية التابعة لها فأن تأثير 

حتليل أداء القطاع العقاري يعتبر هاما .

k. االجنازات التي حققتها الشركة خالل السنة املالية.
من أهم االجنازات التي حققتها الشركة خالل السنة املاضية:

البيان
السنه

النسبهالتغير
20202019

(% 14.49)(1.903.411)11.231.44513.134.856االقساط

(% 36)(5.517.529)9.665.13615.182.665التعويضات

( % 9.4)(637.885)62780646,793,745صافي اخملصصات الفنية

ملخص نتائج االعمال 
الربح ) اخلسارة (  التنعويضاتاالقساطالفرع

التغير20202019التغير20202019التغير20202019

645.653368.391277.262) 4.189.744 (7.572.40811.762.152)1.674.621(9.016.77910,691,400املركبات

155.23726,173129.06558.15152.4985.653)25.288(45.06770,781البحري

احلريق واحلوادث 
العامة

531.159581.195)50.036(468.1601,538,113) 1.070.853 (225.047157.40567.642

397.192) 404.881 () 7.689 () 408.333 (1.320.9781,729,310)155.671(1.551.9321,707,603الطبي

احلوادث 
الشخصية

63.01670,683)7.667(6236,400) 5.777 (19.86818.2671.601

4.364) 8.917 () 4.553 (23.06713,1949.873147.730119,61728.114االئتمان

---------احلياة

1.058.676182.763875.908) 5.517.529 (9.665.13615.182.665) 1.903.411 (11.231.44513.134.856االجمالي

• ال يوجد اي احداث هامه مرت على الشركه خالل السنه املاليه ) او وصف حلدث هام مر على الشركه ( .



شركة الضامنون العرب للتأمين. م.ع.م.شركة الضامنون العرب للتأمين. م.ع.م.

17

l. األثر املالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة املالية وال تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي.

ال يوجد أي أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة املالية وال تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي.

m. السلسلة الزمنية لألرباح .

2020201920182017201620152014

)43664(685.183121.3011,020,3181.039.033528.532454.077األرباح ) اخلسائر ( احملققة قبل الضرائب 

------األرباح املوزعة

64455156.111.44859492345.744.8244.481.7333.938.6333094283صافي حقوق املساهمني

0.200.190.210.210.210.320.30سعر السهم

 

n. املركز املالي للشركة ونتائج أعمالها خالل السنة املالية.

20202019النسب املاليةالرقم

89.هامش الربح التشغيلي1

0.930.94نسبة االحتفاظ2

0.0190.01العائد على املوجودات3

0.0540.029العائد على حقوق امللكية4

6666.3نسبة امللكية5

0.690.663القيمة الدفترية للسهم6

التطورات املستقبلية الهامة واخلطة املستقبلية للشركة لسنه قادمة على األقل .
حتقيق  في  يساهم  بشكل  والعوائد  املوجودات  قيمة  رفع  في  رئيسي  بشكل  تنصب  املستقبلية  الشركة  خطط  أن   -

أهدافها من خالل التركيز على اجلوانب التالية:
- االحتفاظ بنسب سيولة جيدة لتلبية النفقات التشغيلية اجلارية وتوزيع األرباح واالشتراك في فرص االستثمار الواعدة 

واحملددة التي ينتج لها ضمن سياسة االستثمار املعدة من قبل مجلس اإلدارة.
- احملافظة على نسب منو األقساط .

- التركيز على تطوير أنظمة احلاسوب مبا يتالءم مع تعليمات إدارة التأمني .
- احملافظة على السياسة االكتتابية في الشركة وانتقاء األخطار التأمينية .

o. مقدار أتعاب التدقيق للشركة والشركات التابعة.
بلغت أتعاب التدقيق للشركة والشركات التابعة كالتالي:

أتعاب التدقيق لشركة الضامنون العرب للتأمني 29.568 دينار باإلضافة إلى رسوم ضريبة املبيعات
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 أ. عدد األوراق املالية اململوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة وممثليهم :

اجلنسيةاملنصباسم العضو

عدد األسهم اململوكة
كما في  

عدد األسهم اململوكة من 
قبل الشركة املسيطر عليها 

من قبل أي منهم 20202019

ال يوجدال يوجد242813242813االردنيةرئيس مجلس االدارةمعالي الدكتور حمد عفنان الكساسبة

ال يوجدال يوجد261515261515األردنيةنائب رئيس مجلس اإلدارة الباشا عواد سليم عقله املساعيد

ال يوجدال يوجد10,00010000األردنيةعضو مجلس اإلدارة الدكتور عدنان يوسف اخلتاتنه

ال يوجدال يوجد450339450339األردنيةعضو مجلس اإلدارة السيد هيثم يوسف اخلتاتنه

شركة طريق الشمس
(محمد جبريل اخلتاتنه)

ال يوجدال يوجد100909100909األردنيةعضو مجلس اإلدارة 

ال يوجدال يوجد1000010000االردنيةعضو مجلس االدارة السيد عبداهلل محمد عبد اهلل املكاحله

السيد وائل صبحي كيالي
عضو مجلس اإلدارة 

ال يوجدال يوجد43,20040700األردنية

ال يوجدال يوجد1000010000االردنيةعضو مجلس االدارةالسيد فريد محسن اخلتاتنه

البنك التجاري األردني / وميثله
السيد عالء محمد سليم القحف

ال يوجدال يوجد463888463888األردنيةعضو مجلس اإلدارة 

ال يوجدال يوجد--االردنيةممثل البنك التجاري االردنيالسيد عالء محمد سليم القحف

ال يوجدال يوجد--االردنيةممثل طريق الشمسالسيد محمد جبريل اخلتاتنه

 ب. عدد األوراق املالية اململوكة من قبل أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية .

اجلنسيةاملنصباسم العضو

عدد األسهم اململوكة
كما في

عدد األسهم اململوكة من قبل 
الشركة املسيطر عليها من قبل 

أي منهم 20202019

ال يوجدال يوجد450450339و339األردنيةاملدير العامالسيد هيثم يوسف اخلتاتنه

ال يوجدال يوجد--االردنيةنائب املدير العامالسيد فاروق يوسف مالك

السيد طارق حسني محمود
مساعد املدير العام للشؤون 

املالية 
ال يوجدال يوجد--األردنية

السيد محمد وائل بركات
مدير دائرة احلريق والتأمينات 

العامة
ال يوجدال يوجد--االردنية

ال يوجدال يوجد--االردنيةمدير الدائرة القانونيةاالستاذ اسامه ابو جلمه

اليوجداليوجد--االردنيةمدير دائرة السياراتالسيد نورالدين  اخلتاتنه

اليوجداليوجد--االردنيةمدير ماليالسيد يوسف الطراونه

ال يوجداليوجد--االردنيةمدير دائرة تقنيه املعلوماتالسيد انس مالك سامي نعواش

ال يوجداليوجد--االردنيةمدير التدقيق الداخليالسيد زياد عارف عطيه
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 ج. عدد األوراق املالية اململوكة ألقارب أعضاء مجلس اإلدارة وأقارب أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية .

الصفةاسم العضواسم
عدد األسهم اململوكة من قبل الشركة عدد األسهم اململوكة كما يف

املسيطر عليها من قبل أي منهم
31/12/202031/12/201931/12/202031/12/2019

هيثم اخلتاتنه /نصار يوسف اخلتاتنه
ال يوجداليوجد12045151204515شقيقعدنان اخلتاتنه

هيثم اخلتاتنه /سليمان يوسف اخلتاتنه
ال يوجداليوجد13640861364068شقيقعدنان اخلتاتنه

هيثم اخلتاتنه /عبداخلالق يوسف اخلتاتنه
ال يوجداليوجد12251225شقيقعدنان اخلتاتنه

ال يوجداليوجد--ابنوائل كياليمصعب وائل كيالي

ال يوجداليوجد351510351510ابنهيثم اخلتاتنهعدي هيثم اخلتاتنه/ قاصر

ال يوجداليوجد9269541025زوجهيثم اخلتاتنهليندا خالد درويش

هيثم اخلتاتنه /عبله يوسف سليمان اخلتاتنه
ال يوجداليوجد9252592525شقيقعدنان اخلتاتنه

اليوجداليوجد-442010ابنهيثم اخلتاتنه حال هيثم سوسف اخلتاتنه

اليوجداليوجد-65170ابنعدنان اخلتاتنهيوسف عدنان يوسف اخلتناتنه

هيثم اخلتاتنه /عدي يوسف سليمان اخلتاتنه
اليوجداليوجد-9030اخعدناان اخلتاتنه

 د. املزايا واملكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 

بدل استشارات املنصباالسم
نفقات تدقيقتنقالت

السفر
أجمالي املزايا 

السنوية
3099930999رئيس مجلس اإلدارةمعالي الدكتور حمد عفنان الكساسبة

600036009600عضو مجلس االدارة الدكتور عدنان يوسف اخلتاتنه

عضو مجلس اإلدارة /السيد هيثم يوسف اخلتاتنة
60006000املدير  العام

60006000عضو مجلس االدارةشركة طريق الشمس

نائب رئيس مجلس الباشا عواد سليم عقبه املساعيد
60006000االدارة

600036009600عضو مجلس االدارةالسيد وائل صبحي كيالي
60006000عضو مجلس االدارةالبنك التجاري األردني

60006000عضو مجلس االدارةالسيدعبداهلل محمد عبد اهلل املكاحله
600036009600عضو مجلس االدارةفريد محسن اخلتاتنه
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 ه. املزايا واملكافآت التي يتمتع بها كل من اإلدارة التنفيذية العليا .
  

املنصباالسم
الرواتب 
السنوية 
اإلجمالية

بدل 
التنقالت 
السنوية

املكافآت 
السنوية

أجمالي 
املزايا 
السنوية

61000110062100نائب املدير العام السيد فاروق يوسف مالك

52330120053530مساعد املدير العام للشؤون املاليةالسيد طارق حسني محمود

25450120026650مدير دائرة احلريق واحلوادث العامةالسيد محمد وائل بركات 

2203020022230مدير دائرة السياراتالسيد نورالدين اخلتاتنه

2111021110مدير الدائرة القانونيةاحملامي اسامه جعفر ابو جلمه

1761017610مدير دائرة تقنية املعلوماتالسيد انس نعواش

1702846117489مدير ماليالسيد يوسف الطراونه

مدير التدقيق الداخليزياد عارف عطيه
1791617916اعتبارا من  1/3/2020

     
رئيس  او  احلليفه  او  الشقيقه  او  التابعه  الشركات  مع  املصدره  الشركه  عقدتها  التي  واالرتباطات  واملشاريع  العقود   •

مجلس االداره او اعضاء اجمللس او املدير العام او اي موظف في الشركه او اقاربهم – ال يوجد .

 و. التبرعات واملنح التي دفعتها الشركة خالل السنة .

املبلغأسم اجلهة املتبرع لها
10000صندوق همة وطن

10000املجموع

 ز. عقدت الشركة اتفاقية مع شركة تقنيات وأنظمة التسليف تقوم من خاللها الشركة املذكورة بإدارة كافة عقود 
تأمني القروض التي تقوم شركة الضامنون العرب للتأمني بالتأمني عليها.

 .20
 أ. ال يوجد للشركة مساهمة في حماية البيئة .

 ب. ال يوجد أية مساهمة للشركة في خدمة اجملتمع.
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21. بلغ عدد اجتماعات مجلس االدارة خالل عام 2020  (  5  ) اجتماعات .

أ. اخلطة املستقبلية للشركة

1. االحتفاظ بنسب سيولة جيدة لتلبية النفقات التشغيلية اجلارية وتوزيع األرباح واالشتراك في فرص االستثمار الواعدة 

واحملددة التي ينتج لها ضمن سياسة االستثمار املعدة من قبل مجلس اإلدارة .

2. احملافظة على نسب منو األقساط وتنوعه. والتوسع في السوق وطرح منتجات تأمينيه جديدة. .

3. التركز على تطوير أنظمة احلاسوب مبا يتالءم مع تعليمات إدارة التأمني .

4. احملافظة على السياسة االكتتابية في الشركة وانتقاء األخطار التأمينية .

5. االستمرار في تدريب اجلهاز الوظيفي في الشركة ورفع كفاءته إلى أفضل املستويات.

6. حتقيق أرباح فنيه من خالل احملافظة على النوعية اجليدة لألخطار وضبط املصاريف والنفقات

7. االستمرار في رفع كفاءة حتصيل الذمم إلى مستويات متقدمة.

8. االستفادة من اجلزء الفائض من مبنى الشركة وتطويره والبحث عن فرص استثماريه له.

9. مواكبة التطورات في املعايير احملاسبية واثرها على اعمال الشركة .

ب. توصيات مجلس اإلدارة

1. تالوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق 

2. مناقشة تقرير مجلس اإلدارة للسنة املالية املنتهية بتاريخ 31/12/2020

3.  سماع تقرير مدقق احلسابات عن السنة املالية املنتهية بتاريخ 31/12/2020

4. مناقشة ميزانية الشركة واحلسابات اخلتامية وبيان األرباح واخلسائر للسنة املالية املنتهية بتاريخ 31/12/2020

5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن عام 2020 بحدود ما يسمح به القانون

6. انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2021 وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم

7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول األعمال وتدخل في نطاق اعمال االجتماع العادي للهيئة العامة 

على إن يقترن إدراج هذا االقتراح في جدول األعمال مبوافقة عدد من املساهمني ميثلون ماال يقل عن %10 من األسهم املمثلة 

باالجتماع.
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ج. االقرارات.
1. يقر مجلس االدارة مبسؤوليته عن اعداد البيانات املالية وتوافر نظام رقابة فعال في الشركة.

2.  يقر مجلس ادارة الشركة بعدم وجود اي امور جوهرية قد تؤثر على استمرارية اعمال الشركة خالل السنة املالية 
القادمة

التوقيعاالســـــم

معالي الدكتور / حمد عفنان الكساسبة1
رئيس مجلس االدارة

 عطوفة / عواد باشا املساعيد2
نائب رئيس مجلس االدارة

السيد فريد محسن اخلتاتنه3
عضو مجلس االدارة

شركة طريق الشمس وميثلها محمد جبريل اخلتاتنة4
عضو مجلس االدارة

السيد / وائل صبحي الكيالي5
عضو مجلس االدارة

املهندس / عبداهلل محمد املكاحله6
عضو مجلس االدارة

السيد / عالء محمد القحف ) ممثل البنك التجاري االردني (7
عضو مجلس االدارة

السيد / هيثم يوسف اخلتاتنه8
عضو مجلس االدارة / املدير العام

الدكتور عدنان يوسف اخلتاتنه 9

3. نقر نحن املوقعني ادناه بصحة ودقة واكتمال املعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي.

معالي الدكتور حمد عفنان الكساسبة             السيد هيثم يوسف ختاتنه                السيد طارق حسني محمود
              رئيس مجلس االدارة                                          املدير العام                          مساعد املدير العام للشؤون املالية

اإلفصاح عن مدى االلتزام بتطبيق القواعد اإلرشادية لدليل حوكمة الشركات املساهمة املدرجة في بورصة عمان .
تلتزم الشركة بتطبيق كافة القواعد اآلمرة الواردة في دليل قواعد حوكمة الشركات املساهمة العامة املدرجة في بورصة 

عمان وفيما يتعلق بالقواعد اإلرشادية الواردة في الدليل نبني لكم فيما يلي مدى التزام الشركة بتطبيق هذه القواعد.
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تقرير احلوكمة لعام 2020
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بيان باإلجراءات التي مت اتخاذها الستكمال حوكمة الشركات في عام  2020
     خـالل الـسنوات  الـماضية ، عكفنا و سعينا إلى االلتزام بتعليمات حوكمة الشركات  ، وقد قام  مجلس  االدارة 
بتسخير كافة الـجهود  لتطوير أطرها و آلياتها لتتناسب مع عملياتنا  و تقودنا إلى استدامة  أعمالنا وبدأنا مبرحلة 

جديدة تتبلور محاورها في زرع ثقافة  احلوكمة في أمناط اعمالنا وممارسات موظفينا . 

و قانون   ،  2017 املدرجة لعام  الشركات املساهمة  للتأمني بتعليمات حوكمة  العرب  الضامنون  تلتزم شركة  أ _ 
االوراق املالية رقم ( 18 ) لسنة 2017 ، كما  تطبق  الـشركة  احكام املادة ( 144 ) من قانون الشركات االردني رقم ( 22 
) لسنة 1997 وتعديالته لغاية القانون رقم ( 57 ) لسنة 2006 حيث يقوم مجلس االدارة بـتوجيه  الـدعوة  الـى  كـل 
مسـاهم  حلـضور اجـتماع الـهيئة  العامة  وترسل  الدعوة بالبريد العادي  قبل ( واحد وعشرون يوما ) من التاريخ  
السنوية  وامليزانية  االدارة  وتقرير مجلس  العامة   الهيئة  اعـمال  بـالدعوة  جدول  يرفق  و  االجتماع   لعقد   املقرر 

وحساباتها اخلتامية وتقرير مدقق احلسابات والبيانات االيضاحية .

كما أن اجنازات مجلس االدارة واالدارة التنفيذية  قد تعددت خالل عام 2020 فيما يتعلق بتطبيقات حوكمة الشركات ، ومن 
أبرز تلك االجنازات )  على سبيل املثال ال احلصر ( :

- اعتماد دليل حوكمة الشركات .
- اعتماد أغلب السياسات واآلليات املطلوبة والتي تتعدى ال ) 10 ( سياسات / آلية ) سياسة تنظيم العالقة مع اصحاب 
املصالح ، سياسة جتنب تعارض املصالح ، سياسة املسؤولية االجتماعية ،سياسة االفصاح والشفافية ، سياسة منح 
املكافآت واملزايا و احلوافز  والرواتب ،  سياسة اعادة التأمني ،  سياسة الضبط والرقابة الداخلية ، سياسة االحالل الوظيفي  
،  سياسة  اتالف الوثائق ، آلية استقبال شكاوى واالقتراحات املقدمة من قبل املساهمني  وألية تتيح للمساهمني الذين  
ميتلكون  ما ال يقل عن 5 % من اسهم  الشركة اضافة بنود على جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي ، وآلية االبالغ 

عن اخملالفات بسرية تامة  ( .
- اعتماد النظام الداخلي  ملكافحة غسل األموال . 

- اعتماد سياسة ادارة اخملاطر .
- اعـتماد لوائح عـمل اللجان  املنبثقة  عن  مجلس االدارة ) التدقيق ، اخملاطر ، املكافآت  و الترشيحات و جلنة احلوكمة ( .

- حتديث آلية الصالحيات واخملولني بالتوقيع .
- حتديث آليات واجراءات عمل الدوائر لدى الشركة .

- من باب احلرص على حتسني أداء اجمللس وتعزيز قدراته ، قامت جلنة الترشيحات واملكافآت بتقييم أداء اجمللس وأعضاء اجمللس 
واللجان املنبثقة عن اجمللس من خالل احدث مناذج التقييم .

ب _ مجلس االدارة ( اسماء اعضاء مجلس االدارة ومناصبهم احلالية ) :

يتشكل مجلس االدارة مبوجب قانون الشركات االردني وتعليمات وزارة الصناعة والتجارة والتموين ويتكون مجلس االدارة 
من ) 9 ( اعضاء يتم انتخابهم ملدة 4 سنوات وقد مت انتخاب مجلس االدارة احلالي بتاريخ 30/04/2018 من قبل الهيئة العامة 

1 - الدكتور حمد الكساسبة : عضو مستقل و غير تنفيذي
املنصب : رئيس مجلس ادارة الشركة احلالي 

2 - سعادة السيد عواد املساعيد : عضو مستقل و غير تنفيذي 
املنصب : نائب رئيس مجلس ادارة الشركة 

3 - السيد هيثم يوسف اخلتاتنة : عضو غير مستقل و تنفيذي 
املنصب : عضو مجلس االدارة و املدير العام 

4 - االستاذ وائل الكيالي : عضو مجلس ادارة  مستقل وغير تنفيذي  



شركة الضامنون العرب للتأمين. م.ع.م.شركة الضامنون العرب للتأمين. م.ع.م.

25

5 - شركة طريق الشمس خلدمة املركبات ) عضو مستقل ( وميثلها محمد جبريل اخلتاتنة : عضو مجلس ادارة مستقل 
و غير تنفيذي.

6 - البنك التجاري االردني) عضو غير مستقل ( وميثله السيد عالء القحف : عضو مجلس ادارة غير مستقل و غير تنفيذي .
7 - السيد فريد اخلتاتنة : عضو مجلس ادارة مستقل و غير تنفيذي

8 - الدكتور عدنان اخلتاتنة : عضو مجلس ادارة غير مستقل وغير تنفيذي .
9 - املهندس عبد اهلل املكاحلة : عضو مجلس ادارة غير  مستقل  و غير تنفيذي .

ج – جلنة التدقيق ( رئيسها واعضائها ونبذة عن مؤهالتهم ) :
1 - االستاذ وائل صبحي الكيالي / رئيس اللجنة 

- بكالوريوس حقوق 1983 
- موظف دائرة مراقبة الشركات سابقا
- مستشار قطاع خاص لعدة شركات

2 - الدكتور عدنان يوسف اخلتاتنة/ عضو جلنة
- بكالوريوس طب عام 

- مدير مديرية بنك الدم سابقا 
3 - فريد محسن اخلتاتنة / نائب الرئيس  

- بكالوريوس آداب 1985 
- رئيس قسم االستالم والتسليم لدى دائرة العمليات في مؤسسة املوانئ.

د – جلنة االستثمار : 
- سعادة السيد عواد املساعيد / رئيس اللجنة  

- السيد عالء القحف ممثل البنك التجاري االردني / عضو اللجنة 
- السيد هيثم يوسف اخلتاتنة / نائب الرئيس
- املهندس عبد اهلل محمد املكاحلة / عضوا

هـ - جلنة الترشيحات واملكافآت:
-  سعادة السيد عواد سليم املساعيد/ رئيسا 

- الدكتور عدنان يوسف اخلتاتنة / نائبا  
- االستاذ وائل صبحي  الكيالي / عضوا 

و - جلنة ادارة اخملاطر : 
- ممثل السادة شركة طريق الشمس خلدمة املركبات  / السيد محمد جبريل اخلتاتنة /رئيساً

- هيثم يوسف اخلتاتنة / نائبا للرئيس
- ممثل السادة البنك التجاري االردني  / السيد عالء القحف / عضوا

- م. عبد اهلل املكاحلة /عضوا

ز – جلنة احلوكمة :
- الدكتور حمد الكساسبة / رئيسا 

- سعادة السيد عواد املساعيد / نائبا
- ممثل البنك التجاري االردني / السيد عالء القحف / عضوا

- األستاذ وائل الكيالي / عضو اللجنة 
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ي – عدد اجتماعات اللجان املنبثقة عن مجلس االدارة و عدد مرات حضور كل عضو على حدا .
1 - جلنة التدقيق 

املجموع اخلامس الرابع  الثالث الثاني االول االعضاء/ االجتماعات 

5 √ √ √ √ √ االستاذ وائل الكيالي 

5 √ √ √ √ √ الدكتور عدنان اخلتاتنة 

5 √ √ √ √ √ السيد فريد اخلتاتنة

2 - جلنة االستثمار 
ال يوجد اجتماعات بسبب اجلائحة

 
3 - جلنة الترشيحات واملكافآت 

 

املجموع االول االعضاء/ االجتماعات 

1 √ سعادة السيد عواد املساعيد 

1 √ الدكتور عدنان اخلتاتنة  

1 √ االستاذ وائل الكيالي

4 - جلنة احلوكمة 

املجموع االول االعضاء/ االجتماعات 

1 √ د . حمد الكساسبة 

1 √ سعادة السيد عواد املساعيد 

1 √ االستاذ وائل الكيالي

1 √ ممثل البنك التجاري 

5 - جلنة ادارة اخملاطر

ال يوجد اجتماعات . 

ك – اجتمعت جلنة التدقيق مع مدقق احلسابات اخلارجي اجتماع واحد خالل عام 2020  .
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ل – اجتمع اعضاء مجلس االدارة في عام 2020 ( 6 ) اجتماعات وكان حضور االعضاء كما يلي :

املجموع اخلامس الرابع الثالث الثاني االول االعضاء/ االجتماعات

5 √ √ √ √ √ الدكتور حمد الكساسبة

3 X √ √ X √ سعادة السيد عواد املساعيد

5 √ √ √ √ √ السيد هيثم اخلتاتنة

4 X √ √ √ X الدكتور عدنان اخلتاتنة

4 X √ √ √ √ االستاذ وائل الكيالي

4 √ √ X √ √ السيد فريد اخلتاتنة

5 √ √ √ √ √ املهندس عبد اهلل املكاحلة

3 X √ √ √ X
البنك التجاري/السيد عالء 

القحف

5 √ √ √ √ √
شركة طريق الشمس/ السيد 

محمد ختاتنة

املناصب التنفيذية  لدى الشركة :

املنصب الوظيفي االسم  الرقم 

املدير العام  السيد هيثم يوسف اخلتاتنة  .1
نائب املدير العام  السيد فاروق يوسف مالك .2

مساعد املدير العام لشؤون املركبات السيد سمير محمد املصري  .3
مساعد املدير العام لشؤون الصحي لغاية 17/12/2020 السيد فؤاد احسان الفاروقي  .4

مساعد املدير العام للشؤون املالية  السيد طارق حسني محمود  .5
مدير دائرة الشؤون االدارية واملوارد البشرية 9/6/2020 السيدة سها وجيه عرسان .6

مدير دائرة احلريق واحلوادث العامة السيد محمد موسى بركات .7
مدير الدائرة القانونية  االستاذ اسامة جعفر ابو جلمة  .8

مدير دائرة تقنية املعلومات ) الكمبيوتر( السيد انس مالك نعواش .9
مدير دائرة املركبات  السيد نور الدين زعل اخلتاتنة  .10

املدير املالي السيد يوسف عبد الكرمي الطراونة .11
مدير دائرة التدقيق الداخلي من تاريخ 01/03/2020 السيد زياد عطية  .12
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- السيد فاروق مالك هو ضابط ارتباط احلوكمة في الشركة .

- عضويات مجالس االدارة التي يشغلها عضو مجلس االدارة في الشركات املساهمة العامة : 
-  معالي الدكتور حمد الكساسبة رئيس مجلس ادارة مؤسسة استثمار املوارد الوطنية وتنميتها اعتبارا من 02/12/2019

أسمـاء ممثـلوا البنك التجـاري األردني في عضويات مجالس إدارة الشركـات التي  يساهم البنك في رأسمالها

املفوضني نوع الشركة اسم الشركة الرقم 

السيد عبد اهلل كشك مساهمة عامة الشركة االردنية إلعادة متويل الرهن العقاري 1

السيد سيزر قوالجن مساهمة عامة شركة الشرق األوسط خلدمات الدفع  2

السيد سليم صواحلة مساهمة عامة الشركة الدولية ألعمال خدمة التواصل 3

السيد رامي حديد مساهمة عامة شركة رم للنقل واالستثمار السياحي 4

السيد رامي حديد مساهمة عامة شركة العصر لالستثمار 5

معالي السيد امين املجالي  مساهمة عامة شركة القدس للصناعات اخلرسانية 6

السيد محمد القرعان مساهمة عامة شركة أبعاد االردن واالمارات  7

السيد وائل رابية  مساهمة عامة شركة ميثاق العقارية  8

السيد أجود الروسان مساهمة عامة االمناء العربية للتجارة واالستثمارات  9

السيد عالء قحف مساهمة عامة  شركة الضامنون العرب للتامني  10

- ال يوجد عضويات أخرى ألعضاء مجلس االدارة  في الشركات املساهمة العامة باستثناء السادة البنك التجاري 
االردني كما ذكر اعاله .

 

                                                                                                                                           رئيس مجلس االدارة
الدكتور حمد عفنان الكساسبة 
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شركة الضامنون العرب للتأمني
) مساهمة عامة محدودة (

عمان - اململكة األردنية الهاشمية

البيانات املالية املوحدة
وتقرير مدقق احلسابات املستقل

للسنة املنتهية يف ٣١ كانون األول ٢٠٢٠
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Arab Assurers Insurance Company 
(Public Shareholding Company) 
Amman - Jordan 

Notes forming part of the Consolidated financial statements 
For the year ended 31 December 2020 (continued) 

40) Contingent Liabilities

Obligations against bank guarantees 

41) Subsequent events

2020 
JD 

797,451 

2019 
JD 

970,538 

797,451 970,538 

There are no critical subsequent events that materially affect financial statements.

42) Life insurance financial position

Assets 
Bank Deposits 

Total Assets 
Liabilities and equity 
Technical Provision 
Outstanding claims reserve · net 
Mathematical provision · net 
Total technical provision 
Head office account 

Total Liabilities 

43) Corona Virus (Covid -19)

2020 

JD 

2,179 

2,179 

12,484 

12,484 

(10,305) 

2,179 

2019 

JD 

26,112 

26,112 

12,484 

12,484 

13,628 

26,112 

On 11 March 2020 the world health organization declared the emerging Corona Virus (Covid
-19) as a global epidemic, and the organization recommend several actions to contain the
epidemic. The Corona Virus (Covid -19) caused disruption of the movement of people and
goods around the world, which affected profitability and long - term viability for many
companies.
The Hashemite Kingdom of Jordan announced on 18 March 2020 a quarantine to confront the
pandemic that lasted for about two months, due to the nature of the company's activity, it
continued to provide its insurance services by issuing insurance policies to all its customers,
and although underwriting revenues decreased by 14%, paid claims decreased by 32%, and
accordingly, there is no significant impact on the financial statements as a result of this
epidemic as the net profit for the year 2020 Increased by 88% compared to 2019 net profit.

- 45 -
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Arab Assurers Insurance Company 
(Public Shareholding Company) 

Amman - Jordan 

Statement of Consolidated other comprehensive income 
for the year ended 31 December 2020 

Prof it for the year 

Add: other comprehensive income for the year 
Change in fair value reserve 

Total Comprehensive income for the year 

- 3 -

Notes 

(24) 

2020 
JD 

331,556 

2,511 

334,067 

2019 
JD 

176,729 

(14,515) 

162,214 
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Arab Assurers Insurance Company 
(Public Shareholding Company) 

Amman - Jordan 

Statement of Consolidated comprehensive income 
for the year ended 31 December 2020 

Revenues 
Gross written premiums 
(Less): Reinsurers share 
Net Written Premiums 
Net change in unearned premiums provision 
Net Earned written Premiums 
Commissions revenue 
Insurance policy issuing fees 
Other revenues related to underwritings 
Interest revenue 
Net profit from financial assets and investments 
Other revenues 
Total Revenues 

Claims, Losses and Expenses 
Paid claims 
(Less): Recoveries 
Reinsurers share 
Net Paid Claims 
Net change in outstanding claims provision 
Allocated salaries and employee's benefits 
Allocated general and administrative expenses 
Excess of loss premium 
Commision paid 
Other expenses related to underwritings 
Net Claims 
Expected credit losses for financial assets at amortized cost 
Reversal of provision for expected credit losses 
Unallocated salaries and employee's benefits 
Unallocated general and administrative expenses 
Depreciation and amortization 
Total Expenses 

Profit for the year before tax 
Income tax 

Profit for the year after tax 

Earning per share for the year 

- 2 -

Notes 

(26) 

(27) 

(28) 

(29) 

(30) 

(12,5) 

(10, 11) 

(29) 
(30) 

(8,14,15) 

(13/A) 

(31) 

2020 
JD 

11,231,446 
(770,115) 

10,461,331 
170,750 

10,632,081 
112,040 

1,279,262 
285,193 
87,684 
40,969 
95,091 

12,532,320 

(11,184,437) 
1,519,301 

822,750 
(8,842,386) 

344,911 
(1,001,436) 

(455,449) 
(267,987) 
(818,191) 
(209,362) 

(11,249,900) 
(271,383) 
106,960 

(250,359) 
(116,806) 
(65,653) 

(11,847,141) 

685,179 
(353,623) 

331,556 

0.036 

2019 
JD 

13,134,856 
(827,347) 

12,307,509 
1,141,489 

13,448,998 
118,729 

1,476,929 
631,629 
129,913 
49,197 

185,314 

16,040,709 

(16,409,095) 
1,226,430 
2,115,307 

(13,067,358) 
650,429 

(1,013,905) 

(537,196) 

(282,613) 
(943,314) 
(299,560) 

(15,493,517) 
(124,542) 

159,140 

(253,476) 

(137,862) 
(69,152) 

(15,919,409) 

121,300 

55,429 

176,729 

0.019 
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IBDO Phone: +962-6-581-6033 
Fax:+962-6-581-6657 
www.bdo.com.jo 
info@bdo.com.jo 

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT (Continued) 

To the Shareholders of Arab Assurers Insurance Company 
Public Shareholding Company 
Amman - Jordan 

Other Information 

Sanunan & Co. 
Pub I ic Accountants and 
Business Advisors 
P.O. Box 922564 
Amman 11192, Jordan 
256 King Abdullah II St., Jandaweel 

Management is responsible for the other information. The other information comprises the 
information included in the annual report for the year 2020 but does not include the 
Consolidated financial statements and our auditor's report thereon. 

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and 
we do not express any form of assurance conclusion thereon. 

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other 
information that we have not been provided with yet and, in doing so, consider whether the 
other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge 
obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. 

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement 
of this other information that we have not been provided with yet, we are required to report 
that fact. 

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the 
Consolidated Financial Statements 

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated 
financial statements in accordance with IFRSs, and for such internal control as management 
determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are 
free from material misstatement, whether due to fraud or error. 

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing 
the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related 
to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either 
intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to 
do so. 

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial 
reporting process. 

DO Jordan tSamman Et Co), a Jordanian registered partnership, is a member of BOO lntemational Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the 
international BOO network of independent member firms 
BDO is the brand name for the BllO networl, and for each of the BllO Member Firms 
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ARAB ASSURERS INSURANCE COMPANY 
(PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY) 

AMMAN - JORDAN 

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 
TOGETHER WITH INDEPENDENT 

AUDITOR'S REPORT 
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020



شركة الضامنون العرب للتأمين. م.ع.م.

Tel.: +962 6 51 000 81 - Fax.: +962 6 51 000 82
E-mail : info@arabassurers.jo

P.O.Box: 926269 Amman 11190 Jordan
Queen Rania St. Building No.32

www.arabassurers.jo

Annual Report
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