
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 الشركة األستثمارية القابضة
 للمغتربين األردنيين

 مساهمة عامة محدودة
   
 

 تقرير مجلس االدارة
 

 والبيانات المالية
 

 1027كانون االول  31 للسنة المنتهية في
 
 

 ونعشــــــــــروال ثامنالالتقرير 
 

 
 

 
 مبنى االتحاد المهني -العبدلي

 6569354466900:فاكس -6569304466900:هاتف
 األردن 11193عمان  930220ب . ص

 



 

 

 

 

1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 المدير العامالقائم باعمال                                                     
 كفاية نعيم الحاج علي / االنسة                                                     

 06/00/0602من  امل ابو نحلخالد ك/ السيدا عنبدال 
 

 مدققو الحسابات                                                         
 المهنيون العرب/ السادة                                                      
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 مجلــس األدارة
 
 

 
 رئيس مجلس االدارة -غازي كامل عبد الرحمن ابو نحل / السيد

 

 نائب رئيس مجلس األدارة -راضي شاكر درويش النتشة  /السيد
 
 

 عضو مجلس االدارة –جمال كامل عبد الرحمن ابو نحل /السيد
 عضو مجلس االدارة ـــل ـو نحـل أبــازي كامــل غــكام/ السيد

 
 ب ويمثلها.م.شالبحرين شركة ترست العالمية للتأمين 
 

 عضو مجلس االدارة -خالـد كامل عبد الرحمن ابو نحل / السيد
 رةاعضو مجلس االد –هيثـم علـى عبد الرحمـن مسعـود / السيد

 20/4/1027اعتبارا من  لسعديم ااحمد ابراهيوليد / السيدبدال عن 
 
 

 ويمثلهاقبرص شركة ترست العالمية للتأمين 
 

 عضو مجلس االدارة -الشيخ ناصر بن علي بن سعود ال ثاني 
 



 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 

 كلمة رئيس مجلس االدارة

 

.. السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته  

 

،، حضرات السادة المساهمين الكرام  

باسممممممممب و نيابمممممممة عمممممممد رمالنمممممممب  عشمممممممام م لممممممم  ا  ار  نرحممممممم  بكمممممممم و ن مممممممكر حشممممممموركم 

و يسمممممرنا  د نكممممم م لكمممممم التكريمممممر السمممممنو  الموحممممم  , الثمممممامد و الع مممممرود العامممممم ةا تمممممماي ال ينمممممة 

عممممممد اعمممممممار ال ممممممركة و  ممممممركات ا التابعممممممة و بيانات مممممما الماليممممممة الموحمممممم   للسممممممنة الماليممممممة المنت يممممممة 

 .13/31/1132فب 

 

كمممممما تعلممممممود فممممماد  مممممركتنا لممممم ي ا اسمممممتثماران بابسممممموا  الماليمممممة فمممممب بور مممممة عمممممماد و بور مممممة 

تممممممبثر  كبمممممماقب  سمممممموا  المنطكممممممة بابحمممممم ا  التممممممب تع مممممم  بمنطكتنمممممما م   قطممممممر و التممممممب ممممممما رالممممممن

 ، 1132 ممممممالر عممممممام با شممممممافة الممممممي ابرمممممممة ال  يمممممم   التممممممب  مممممم  ت ا منطكممممممة ال لممممممي  العربممممممب 

 ما ممممممركممممممما ترا مممممم  ،  1130عممممممد عممممممام % 1حيمممممم  ترا مممممم  ما ممممممر بور ممممممة عممممممماد بنسممممممبة 

حافظمممممة علمممممي  اهممممم يد ممممممد   مممممة للمسممممم عي و ن،  1130عمممممد عمممممام % 11ور مممممة قطمممممر بواقممممم  ب

  حكمممممو  ال مممممركة و تحكيممممم  العانممممم  المر مممممو ممممممد هممممم   ا سمممممتثماران ممممممد  مممممالر ت عيمممممر التممممم اور 

و المحافظمممممم ة علممممممي ابسمممممم م التممممممب تحكمممممم  عوانمممممم   سنويمممممم ة ،  سممممممتطايو تعمممممم ير التكل ممممممة قمممممم ر الم  

ت عيمممممر ا سمممممتثمار  1132ة   مممممر  فمممممتد  فممممما    يممممم   لالسمممممتثمار حيممممم  تمممممم  مممممالر عمممممام ممممممد   مممممو

محافظتنمممممما  با شممممممافة المممممميبمممممممر بممممممبد تحكمممممم  عوانمممممم   يمممممم   لل ممممممركة ة و التممممممب نبالسممممممن ان الماليمممممم

 .ا ستثماران اب ر  الموشحة فب تكرير م ل  ا  ار علي 

 

فلمممممم ت ممممم    التطممممموير العكمممممار  ،فيمممممما يتعلممممم  بن ممممماط  مممممركة المثتمممممربيد ابر نيممممميد لالسمممممتثمار و 

كاريمممممممة فمممممممب البيانمممممممان   ن ممممممماط بسمممممممب  ركمممممممو  الكطممممممماي العكمممممممار  ، و تظ مممممممر ا سمممممممتثماران العا

 ر نممممممب فممممممب حمممممميد  ينممممممار  140,14111حمممممموالب الماليمممممم ة لل ركمممممم ة بتكل مممممم ة ابراشممممممب المملوكمممممم ة ب

بمو مممممم  تكمممممم ير مكاتمممممم  عكاريمممممم ة معتممممممم   و  13/31/1132قمممممم رن قيمت مممممما السمممممموقية كممممممما فممممممب 

 . ر نب ينار  40114111, ان  بر  بحوالب 

 

  رالمممممن ال مممممركة تعمممممانب ممممممد , طة الماليمممممةامممممما فيمممممما يتعلممممم  ب مممممركة المثتمممممربيد ابر نيممممميد للوسممممما

ان  مممممممماو ن مممممممماط بور ممممممممة عممممممممماد متممممممممبثر  بابوشمممممممماي السياسممممممممية و ا قت مممممممما ية بالمنطكممممممممة 

 .علي ال ريك المساور و عمالنهمد و با شافة الي متابعة الكشايا المرفوعة 

 

 



،، حضرات السادة المساهمين الكرام  

بكيممممممممة  13/31/1132  كمممممممما فمممممممب بمممممممالرتم ممممممممما تكممممممم م ، يتممممممموفر فمممممممب  مممممممركتكم  ربممممممما  مممممممم ور

 ر نممممممممب  ربمممممممما  محككمممممممم ة قابلمممممممم ة للتوريمممممممم    ينممممممممار 0,9,1,6,1 ينممممممممار  ر نممممممممب من مممممممما  1,940,980

علممممممي المساهميمممممم د ، و تبسيسمممممما علممممممي  لممممممك قممممممرر م لمممممم    ار  ال ممممممركة فممممممب   تماعممممممه المنعكمممممم  بتمممممماري  

التكمممممم م بتو يممممممم ة ل ينممممممتكم العامممممممم ة الممممممموقر  بتوريممممممم   ربمممممما  نك يممممممم ة علممممممي المسممممممماهميد  ,10/10/810

 . ينار  ر نب 1,612,500مد ر سمار ال ركة و بكيمة   مالي ة % 01بنسب ة 

 

 ...و ختاماً 

اكررررررررر الاررررررركر للسرررررررادة المسررررررراهمين المحتررررررررمين  لررررررر  حضرررررررورهم و ماررررررراركت م  ررررررر  هررررررر ا 

 ... ءهاالاركة و  مالاكر جميع موظف  أاالجتماع و 

 .ن يو قنا لمزيد من التقدم و النجاحدا ياً المول   ز و جل أ

،، و السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته  

نحل    غازي أبو  

 رئيس مجلس االدارة
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 مجلس االدارة تقرير
 

 ،، حضرات السادة المساهمين الكرام
 

والذي يتضمن خالصة  الثامن والعشرون التقرير السنويلكم  يرحب بكم اجمل ترحيب ويقدمأن  دارةاليسر مجلس ا

في  للسنة المالية المنتهيةالدخل بيان الميزانية العمومية و بما في ذلك الشركة وشركاتها التابعةاعمال 

 .1138 للعام القادم ةوخطتها المستقبلي 13/31/1137

 .ل شركتنا واستثماراتنا بسوق قطراالزمة الخليجية على نتائج اعماوة بثرت االوضاع السياسية واالقتصادية المتقلأ

% 1حيث انخفض المؤشر ،  1132ام ركود باألسعار مقارنة بأسعار ع ورصة عمان التزال تعاني منكما ان ب

 .والحوافز االقتصادية و قلـة السيولة بالسوقاالستثمارية لصناديق يعود بشكل أساسي لغياب الك ذو

 

 ،، حضرات السادة الكرام

 

 ؛ 1137لشركة لعام اعمال االمقدمة يسرنا أن نشير الى أهم بعد هذه 

 :التشغيلية اليرادات  :أولا 

وذلك  1132دينار عام  351715918دينار مقابل  351,953,3بلغت االيرادات التشغيلية خالل هذا العام ما قيمته 

بالرغم من ذلك فقد  .وايرادات بيع االسهم وايرادات فوائد بيع السندات البنكية بسبب زيادة بعض االيرادات والفوائد

بما  دينار العام الماضي  3285,11مقابل ربح مقداره دينار ( 1215171) بلغت خسارة السنة بعد الضريبة مبلغ

السوق المالي في وركود  نخفاض االسعار ببورصة قطر بسبب االحداث السياسيةإلويعود ذلك فيها الدخل الشامل 

 .عمان رغم استثمارنا المتنوع
 

ا   :ومية الموحدة مالمصاريف الدارية والع: ثانيا

 اياضما مصاريف الق، أ دينار العام الماضي 2,15111دينار مقابل  2175,31دارية مبلغ بلغت المصاريف اال

شركة المغتربين االردنيين للوساطة المالية باالضافة الى  دينار يخص 3815122دينار منها مبلغ  2195173بلغت 

في حين بلغت المصاريف دينار  ,22,591بلغت  والتي( تحت التصفية) مصاريف قضايا البنك اللبناني الكندي

و عدم التنازل عن  لحفاظلالسعي هذا و نؤكـد إستمرار مجلس اإلدارة ،  دينار العام الماضي 885119 القضائية مبلغ

،  بيع موجودات البنك اللبناني الكنديو صفيةتمن تحصيل مبالغ حقوق المساهمين من خالل السعي لأي من 

 .بين االردنيين للوساطة الماليةيا المرفوعة من قبل شركة المغترمبالغ مقابل القضا تحصيلباإلضافة إلى 
 

ا   :حقوق المساهمين : ثالثا

العام  دينار  20,757,038دينار مقابل 20,447,202مبلغ  13/31/1137بلغت حقوق  مساهمي الشركة في 

 .دينار 36128لغت القيمة الدفترية للسهم مبلغ الماضي وب
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ا   :موجودات الشركة : رابعا

العام الماضي  دينار  22,428,340دينار مقابل   22,366,617مبلغ  13/31/1137بلغت موجودات الشركة في 

 .داتها تقريبا بنفس القيـمةوحيث حافظت الشركة على موج
 

ا   :بنك ترست الجزائر : خامسا
 

 315111السهم الواحد قيمة )سهم في رأسمال البنك  2152,1دد استمرت الشركة بالمساهمة ببنك ترست الجزائر بع

 .دينار 1522758,7عند  13/31/1137وحتى  ,111تكلفتها ثابتة منذ عام ( دينارا جزائريا

بلغت حصة الشركة  13/31/1132اهمين عن السنة المالية المنتهية في مسقدية على الأرباح نوقد قام البنك بتوزيع 

يرجع هذا االنخفاض في العام الماضي ، و ريكي دوالر ام ,199589دوالر امريكي مقابل  1195232منها مبلغ 

 .الى انخفاض سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدوالر االمريكي

 

 : (تحت التصفية)  LCB البنك اللبناني الكنديقضايا :  سادسا

 
 ت ادارةقرر لقيام ببعض عمليات تبيض االموال ،با LCBبعد اتهام ادارة الخزانه االمريكية البنك اللبناني الكندي 

 81,بمبلغ  –لبنان  –مصلحة بنك سوسيتيه لوبيع كافة موجوداته ومطلوباته  تصفية البنك 1/1/1133البنك بتاريخ 

 .مليون دوالر امريكي وفق بعض الشروط والضمانات

 

( االقلية)من رأس المال البنك % 12ممن يملكون  البنك اللبناني الكندي ، ومجموعة قام بعض مساهمي ك بعد ذل

رئيس مجلس ادارته برفع عدة قضايا ضد البنك و  ومن ضمنها الشركة االستثمارية القابضة للمغتربين االردنيين

 .نانبومديره العام ومدقق حساباته  تتعلق بعمليات فساد ومخالفة القوانين وتعليمات  مصرف ل

 

 بعض المدراءوكذلك وعة في لبنان ودولة االمارات العربية المتحدة ضد مصفي البنك وال زالت هذه القضايا مرف

 .ادارة احدى الشركات التابعة للبنك في ابو ظبي ودبي ، وذلك بانتظار صدور الحكم بها االذين تولو

تعويض بيع دعوى و هي في مقاطعة نيويورك  ,32/31/113بتاريخ قامة الم   المدنية العامةبالدعوى  اما فيما يتعلق

وبعض االشخاص  في ذلك الوقت على ادارة البنك قيمينمن قبل االقلية ضد ال اصول وخصوم البنك مقامة

المراسالت بين السفارة االمريكية في بيروت بدأت  32/7/1132، بتاريخ  المذكورين في تقرير الخزانة االمريكية

بواسطة وزارة العدل اللبنانية  عليهم ، وتم ابالغ غالبية المدعى عليهم ىووزارة العدل االمريكية تمهيدا لتبليغ المدع

 .على رفوع المدعى عليهم الشكلية قدمت االقلية معارضتها 11/3/1138وبتاريخ 

 

البنك تعمل جاهدة بتكليف مكاتب المحاماه المشهورة في عدة دول  رأسمال من% 12االقلية الذين يملكون  أنعلما 

ومتابعتها  يماليين والمستشارين لدراسة ملف البنك واصدار تقارير مالية وقانونية واقامة الدعاولوكذلك الخبراء ا

 .تحقيق نتائج ايجابية لصالح الشركة في المستقبلبملين أ
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 :ربين الردنيين للوساطة المالية قضايا شركة المغت:  سابعا 
 

قد قامت باالفصاح الى هيئة االوراق ( شركتنا التابعة)المالية بين االردنيين للوساطة ان شركة المغتر – 7/3

ايا المرفوعة عليها او منها  وذلك بشكل دوري بموجب كتب رسمية وافصاحات ضالمالية عن كافة الق

خ يع بتار.م/31وكتاب رقم  31/17/1137ع بتاريخ .م/397كتاب االفصاح رقم )عن كافة القضايا 

19/13/1138.) 

 

 القضايا المرفوعة من الشركة – 7/1

 

 دينار/  مبلغ الدعاوى عدد القضايا البيان الرقم

 1,169,704 2 المحامي رامي الحديدي 3
 469,013 31 المحامي فراس المومني 1

 8,389 3 مكتب اللوزي وزريقات 1

 1,647,106 11 المجموع

 

 

 القضايا المرفوعة على الشركة  -7/1
 

 دينار/  مبلغ الدعاوى القضاياعدد  البيان الرقم

 1,752,878 21 المحامي رامي الحديدي 3
 1,232,493 10 (تحكيم)المحامي رامي الحديدي 1

 4,581 1 المحامي فراس المومني 1

 - 1 المحامي على الضمور 2
 2,989,952 33 المجموع

 

( االم والتابعة)المرفوعة على الشركة ن القضايا ع 1132في التقرير السنوي لعام  صحناسبق وان اف – 7/2

 .منهمااو المرفوعة 

 

ال يوجد اي قضايا على الشركة او من الشركة خالل عام ( الشركة االم)بالنسبة للشركة القابضة  – ,/7

1137. 
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ا   :األرباح المدورة و التوصيـة بتوزيع أرباح : ثامنا

 

عائـد لمساهمي الشركة و باألخص بالظروف اإلقتصاديـة إن مجلس إدارة الشركة يحرص على تحقيق 

على تقرير إدارة الشركة بخصوص مجلس اإلدارة إطلع و بعد أن  الصعبة التي تمر بها منطقتنا ، و عليه

بهذا الشأن بما يتماشى مع معايير  إمكانية توزيع أرباح من رصيد األرباح المدورة و رأي مدقق الحسابات

دينار أردني من مجمل  352215981المحاسبة الدولية و حيث أن األرباح المحققة المجمعة تشكل ما قيمته 

و الباقي يشكل أرباح غير محققة ،  13/31/1137دينار أردني كما في  1,940,980األرباح المدورة البالغة 

من رأسمال الشركة % 31بالموافقة على توزيع ما نسبته لعامة قرر مجلس اإلدارة التوصيـة للهيئة ا

إبقاء ما تبقـى من دينار أردني و  1,612,500فلس لكل سهم و بقيمة إجمالية  311كتوزيعات نقدية بواقع 

 .أرباح في األرباح المدورة

 

رأس مال الشركة كما إستعرض المجلس إقتراحات بعض المساهميـن باألخذ بعين اإلعتبار إمكانيـة تخفيض 

بنسبة معينة يتم دراستها وفق الوضع المالي للشركة ، و بعد البحث و التداول بهذا المقترح آخذيـن بعين 

اإلعتبار الظروف اإلقتصاديـة الراهنـة و التي تؤثر بشكل سلبي على حقوق المساهمين في حال تقرر بيع 

ليه تقرر عدم إعتبار هذا المقترح متاحا حاليا في ظل بعض اإلستثمارات الماليـة أو العقاريـة للشركة ، و ع

الظروف اإلقتصاديـة الراهنـة مع إبقاء الباب مفتوحا أمام إعادة نقاش هذا األمر في حال تغيرت هذه 

الظروف و تغير تأثيرها السلبي على إستثمارات و حقوق المساهمين و ذلك من خالل إجراء دراسـة موسعة 

 .إستمراريـة الشركة و اآلليـة المقترحـة للتجهيز لها ألثر هكذا قرارات على

 

 :الخطة المستقبليـة : تاسعا 
 

دة ذات المردود االستثمار باالصول الجيوتعمل الشركة على زيادة االيرادات بتنويع االستثمارات  -9/3

 .المرتفع

 

 .رباحالالمصاريف العامة وزيادة ا خفض -9/1

 

قة على عمالء شركة المغتربين االردنيين للوساطة المالية من خالل حالمستتحصيل االرصدة المدينة  -9/1

 .رفع القضايا لدى المحاكم 

 
والتي مازالت ( تحت التصفية)مساهمي البنك اللبناني الكندي  متابعة القضايا المرفوعة على عدد من -9/2

 .القضاء لدىمرفوعة 
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 ،، حضرات السادة الكرام

 

، قرر مجلس اإلدارة الدعوة إلجتماع  11/1138/,1مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ بناءا على إجتماع 

الهيئة العامة العاديـة الثامن و العشرون ، و تم إرسـال هذه الدعوة لجميع المساهميـن المسجلين في وقت النشر 

 :باإلضافـة إلى نشر الدعوة أصوال متضمنـة لجدول األعمال التالي 
 

 .إجتماع الهيئـة العامة العادي السابق تالوة وقائع (3

و الخطة المستقبلية لعام  13/31/1137مناقشـة تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  (1

 .و المصادقة عليهما 1138

 .و المصادقة عليه 13/31/1137سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في  (1

و  13/31/1137ة العمومية و حساب األرباح و الخسائر للسنة المالية المنتهية في مناقشة الميزاني (2

 .المصادقة عليهما

من رأسمال % 31الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة  (,

 .الشركة

 .13/31/1137إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة الماليـة المنتهيـة في  (2

تعيين أو إعادة تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة القادمة و تحديد أتعابهم أو تفويض مجلس اإلدارة  (7

 .بتحديد األتعاب

ـمثليـن عن شركة ترست العالميـة للتأمين  (8  –إعالم الهيئـة العامة بإستبدال أعضاء مجلس اإلدارة الم 

ـمثليـن السابق  .يـن بسبب وفاة أحدهما و إسـتقالـة اآلخرالبحرين و تثبيتهم عوضاً عن الم 

أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول األعمال و تدخل في نطاق أعمال اإلجتماع  (9

العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا اإلقتراح في جدول األعمال بموافقة عدد من المساهمين 

 .الممثلـة في اإلجتماعمن األسهم % 31يمثلون ما ال يقل عن 

 

ً فإن مجلس االدارة يشكر حضوركم وثقتكم كما يشكر جميع الموظفين والعاملين على جهودهم متمنين  وختاما

 .لشركتنا كل التقدم واالزدهار

 

 اإلدارةمجلس 

 



 1 
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 تعليمات اإلفصاح

 
- :من تعليمـات االفصاح الصادرة عن هيئـة االوراق المالية نورد ما يلي( 4)تمشياً مع المادة 

 .االنشطة الرئيسية للشركة االستثمارية القابضة للمغتربين االردنيين -أ   -1

المحلية والخارجية والمشاركة فيي روو  اميواب بعي   االستثمار في االسواق المالية هو نشاط الشركة الرئيسي
 .الشركات الخارجية وانشاء وتأسي  الشركات التابعة

 :اماكن الشركة الجغرافية –ب   -1

 .، وال يوجد للشركة اي فروع داخب المملكة او خارجها(8)االردن وعدد موظفيها  –عمان            

 .حجم االستثمار الرأسمالي للشركة –ج  -1

 .موزعة جغرافيا ما بين االردن وقطر  والجزائر ادينار 22,366,617حجم استثمارات الشركة حوالي  بلغ         

 

 :للشركة الشركات التابعة  -2

 

 .االردن –عمان  -شركة المغتربين االردنيين للوساطة المالية  - أ

 

ولحساب الغير وذلك ضمن القوانين القيام بشراء وبيع االوراق المالية لحساب الشركة  : نشاطها الرئيسي
وتسياهم  ادينيار 4,000,000دينيار والميدفوع  5,000,000واالنظمة المرعية، رأسمالها المصرح بي  

 .ينموظف(  10  )ويعمب بها % 60فيها الشركة بنسبة 

 .وال يوجد للشركة اي فروع داخب المملكة او خارجها

 

 .االردن –عمان  –رالعقاري شركة المغتربين االردنيين لالستثمار والتطوي - ب

 

. ، واقامة المشاريع السكنية والتجارية والزراعيةتطويرهاشراء العقارات واالراضي و : نشاطها الرئيسي
وهييي  ادينييار 1,600,000رأسييمالها المصييرح بيي  والمييدفوع .  واقتييرا  االمييواب الالزميية ميين البنييوك

 .للشركة القابض % 100مملوكة بنسبة 

 .جد للشركة اي فروع داخب المملكة او خارجهاوال يو         
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 :اسماء اعضاء مجلس األدارة ، ونبذة تعريفية عن كل منهم( أ .3

 األسم
تاريخ  الجنسية المنصب

 الميالد
 ةمليالخبرات الع الشهادة العلمية

 
 غازي كامب عبد الرحمن ابو نحب

 
 1491 االردنية رئي  المجل 

 الثانوية العامة
 

اعميياب وخبييرة واسييعة فييي رجييب 
مجاب التأمين واإلسيتثمار موسي  
ورئيييي  مجلييي  ادارة مجموعييية 
شييييركات فييييي عييييدة دوب عربييييية 

 واجنبية

 راضي شاكر درويش النتشة
 

 1491 االردنية رئي النائب 
 ادارة بكالوريو 

 الواليات المتحدة
خبرة واسعة في مجاب اإلستثمار 

 والتجارة

 جماب كامب عبد الرحمن ابو نحب
 

 عضو مجل  
 

 1499 االردنية

 ادارةبكالوريو  
 الواليات المتحدة

خبرة واسعة في 
 اإلستثماروالتأمين

 خالد كامب عبد الرحمن ابو نحب
ممثب شركة ترست العالمية للتأمين وإعادة التأمين 

 ( البحرين) 

 02/20/0212اعتبارا من 

 1411 البريطانية عضو مجل 

مجاب التأمين في  واسعةخبرة  ماجستير تأمين
 واالستثمارات

 الشيخ ناصر بن علي آب ثاني

 قبرص  –ممثب شركة ترست العالمية للتامين 
 1411 القطرية عضو مجل 

بكالوريو  
 ادارة

 الواليات المتحدة

خبرة واسعة في اعماب البنوك  
 واإلستثمار

 
 كامب غازي كامب ابـو نحب

 
 1429 االردنية عضو مجل 

الوريو  بك
رياضيات 

ادارة اعماب  و
 بريطانيا

خبرة كبيرة في مجاب التأمين 
 وإعادة التأمين

 هيثم علي عبد الرحمن مسعود
ممثب شركة ترست العالمية للتأمين وإعادة التأمين 

 ( البحرين) 

 12/29/0212اعتبارا من 

 1976 االردنية عضو مجل 

بكالوريو  
 محاسبة

خبرة واسعة فيي مجياب المحاسيبة 
تيييامين واعيييادة واالسيييتثمارات وال

 التامين

 

 
- :أسماء ورتب االدارة العليا ونبذةعن كل منهم( ب  -3

 المنصب األسم
تاريخ 

 الميالد
 الخبرات العملية الشهادة العلمية

 كفاي  نعيم الحاج علي
 12/10/0212اعتبارا من 

قائم باعماب المدير 
 العام

1419 
بكالوريو  مالية 

 ومصرفي 
خبييييرة واسييييعة فييييي مجيييياب 

سيييييييبة واالسيييييييتثمارات المحا
 والتامين واعادة التامين

 1491 المدير المالي دمحم حريص موسى الحواش
 محاسبة بكالوريو 

 مصر
خبرة واسعة فيي المحاسيبة 

 الحكومية  والتجارية

  ادارة وحاسوب 1491 المدير االداري دمحم وليد راشد السعيد
خبييييرة واسييييع  فييييي مجيييياب 

 والقانون االدارة والحاسوب
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 :االستثمار ادارة( ج  -3

 الخبرات العملية الشهادة العلمية تاريخ الميالد المنصب األسم

 النتشة شاكر درويش راضي
مجل   نائب رئي  
 االدارة 

1491 
بكالوريو  ادارة 
 الواليات المتحدة

خبييييرة واسييييعة فييييي مجيييياب 
 جارةاإلستثمار والت

 ابو نحبعبد الرحمن  خالد
 

 عضو مجل  االدارة
 

1411 
فييييي مجيييياب  واسييييعةخبييييرة  اجستير تأمينم

 واالستثماراتالتأمين 

 1499 عضو مجل  االدارة ابو نحب عبد الرحمن جماب
 ادارةبكالوريو  

 الواليات المتحدة
خبيييييييييييرة واسيييييييييييعة فيييييييييييي 

 اإلستثماروالتأمين 

 

 .فأكثر% 5سبته اسماء كبار مالكي االسهم وعدد االسهم المملوكة لكٍل منهم اذا كانت هذه الملكية تشكل ما ن -4

 النسبة المئوية 31/12/2016 النسبة المئوية 31/12/2017 األسم

شركة ترست العالمية للتأمين 
 %36.52  5,890,234 %36.52 998429019 البحرين -ترست ري 

غيييازي كاميييب عبيييد اليييرحمن 
 ابونحب

 
1,585,000  9.82% 

 
1,228,028 7.62  % 

 اياد دمحم خليفة خليفة
911,648 %5.65 983,622 %6.09 

 

 .الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها واسواقها الرئيسية وحصتها من السوق المحلي والخارجي - 5

يتركز نشاط الشركة االستثمارية القابضة للمغتربين االردنيين في األستثمارات الماليية فيي االسيواق الماليية 
تعاميب مباشير ميع الجمهيور،   للشيركة االم وال يوجيدذا هيوفي تأسي  الشركات التابعية ، العربية المحلية و

 .وليست في وضع تنافسي مباشر مع احد

 .ال تعتمد الشركة على موردين محددين أو عمالء رئيسيين محليا وخارجيا -6

 ال يوجد اي حماية حكومية، اوإمتيازات تتمتع بها الشركة أو أي منتجاتها، بموجب القوانين واألنظمة -7

 .واليوجد اي براءات اختراع او حقوق امتياز تم الحصول عليها من قبل الشركة غيرهااو      

 

 ال توجد أي قرارات صادرة عن الحكومة او المنظمات الدولية أو غيرها لها أثر مادي على عمل  -8

 .معايير الجودة الدولية الشركة الشركة أو منتجاتها او قدرتها التنافسية، و تطبق     
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- :الهيكل التنظيمي للشركة ( أ -9
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   -:مؤهالتهمعدد موظفي الشركة وشركاتها التابعة وفئات ( ب -9

 

 الموهب العلمي
 

 الشركة االم
 

شركة المغتربين 
االردنيين للوساطة 

 المالية

شركة المغتربين 
االردنيين لالستثمار 

 وير العقاريوالتط
 المجموع

 1 - 1 ـ ماجستيـر

   وبكالوري
 

9 1 - 11 

 دبلوم
  

1 2 - 1 

 ثانوي  وما دونها
 

2 1 - 3 

 المجموع
 

8 01 - 18 

 
 
 
 

 

 

 

 

 مجلس االدارة

 اتالحسابمدقق 

 امـــــر العـــالمدي

 الشؤون االدارية االدارة المالية دائرة االستثمار

 شؤون المساهمين
 

 الشركات التابعة
 السكرتاريا

 

 الخدمات
 

لجنة الترشيحات  لجنة الحوكمة لجنة التدقيق

 والمكافأت
 لجنة ادارة المخاطر

 التدقيق الداخلي



 6 

 

- :التي تتعرض لها الشركة المخاطر -10

 

ساسييية تشييكب االسييتثمارات اال صييرا العمييالت لالسييتثمارات او االسييهم والتيييالتقلبييات الحييادة فييي اسييعار 
وفيي مواجهية .  قتصادية محلية او عربيية او دولييةللشركة سواء نتجت هذه التقلبات عن اسباب سياسية اوا

ذلك، يعمب مجل  االدارة عليى خفي  االسيتثمارات فيي األسيواق الماليية بشيكب عيام، ميع اإلحتفياظ بأسيهم 
 سواء محليا او عربيا  وذات المردود الجيد الشركات القوية والمستقرة

- :ةاإلنجازات التي حققتها الشرك  -11

باالستثمار بالسندات الدولية ذات الشركة حيث قامت  المحافظة على اصوب الشركة وتنويع استثماراتها
 مما يعزز فرص االستثمار لديها جيدة، ومازالت الشركة تحتفظ بسيولة  العائد المجزي و المضمون

 .مستقبال

 .ات طبيعـة غير متكررة حدثت خالل السنة الماليةاثـر مالي لعمليــات ذ اليوجد -12

السلسلللة الزمنيللة لحربللاح اوالخسللائرالمحققة واألربللاح الموزعللة وصللافي حقللوق المسللاهمين واسللعار  -13
 :(القرب دينار أردني) االوراق المالية المصدرة من قبل الشركة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 البيان
31/11/1112 

 موحدة
31/11/1112 

 موحدة
31/11/1115 

 موحدة
31/11/1112 

 موحدة
31/11/1113 

 موحدة

 المحققييية ( والخسيييائر)األربييياح 
بما في ذلك بنود اليدخب الشيامب 

قبييييييييب  الضييييييييريبة  االخيييييييير 
  والمخصصات

(0899912) 

 
919894 

 
1,222,079 2,944,178 192099121 

المحققييية ( والخسيييائر)االربييياح 
بما في ذلك بنود اليدخب الشيامب 

بعيييييييييد الضيييييييييريبة االخييييييييير  
 والمخصصات

(363,073) 148,523 190,385 2,811,980 191129492 

 

  ارباح موزعة
 نقداً % 9 نقداً % 9 ال يوجد ال يوجد نقدا   12%

 
 صافي حقوق المساهمين

 

20,447,202 

 
20,757,038 

 
20,601,671 21,098,923 1492999081 

 
 0.780 0.810 0.590 0.48 0.49 اسعار األوراق المالية
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  31/11/1112تحليل المركز المالي للشركة ونتائج اعمالها خالل السنة المنتهية في   -12

 التحليل المالي:- 
 

بما في ذلك بنود الدخب الشيامب االخير   11/10/0212الشركة للسنة  المنتهية في  خسائر تشير البيانات المالية الموحدة ان
المنتهيية  للسينة الماليية ادينيار 148,523 ربي  مقيدارهمقارنة ميع  ااردين (363,073)قد بلغت بعد الضريبة والمخصصات 

- : ويرجع سبب انخفا  االرباح الى 11/10/0211في 

 .الحظر السياسي على دولة قطربسبب  رأسمالهامن  اجزءفي  التي تستثمر الشركة سوق قطرانخفا  اسعار االسهم في  -1

مقارني  والتي تضمنت أتعاب عن سنوات سابقة لم تكن مدفوعة فيي حينهيا  دينار 629,271 الى زيادة مصاريا القضايا -0
 . 0211دينار عام  88,039بمبلغ 

 .ال يوجد على الشركة أي مديونية أو قرو  -1

 :علما بأن هناك زيادة في االيرادات االخر  

 0211دينار عن عام  174,309مقارن  بمبلغ  دينار 250,096هناك زيادة في ايراد فوائد وودائع البنوك الى  -1

 0211عام دينار  6,723دينار مقارن  بمبلغ  78,948زيادة في ايرادات بيع وفوائد السندات الدولي  حيث بلغت  -0

 هذا ويلقي الجدول التالي الضوء على بعض المؤشرات المالية حول اداء الشركة: 

 

 1112 1112 البيــان

 النسبة المبلغ النسبة المبلغ

 %100 16,125,000 100% 16,125,000 رأسماب الشركة

 128.7 % 20,757,038 126.8% 20,447,202 رأ  الماب/ حقوق مساهمي الشركة 

 136.5 % 22,024,008 134.3% 21,660,935 رأ  الماب/ مجموع حقوق الملكية 

 (0.1)% (19,781) (0.02)% (363,073) رأ  الماب/ بعد الضريبة المحقق  (الخسارة) الرب 
 0.9% 148,523 (0.02)% (363,073) را  الماب/بما فيها بنود الدخب الشامب االخر  بعد الضريبة ( الخسارة)ب  الر

 1.12% 9249401 ( %9.8)  (2819091) رأ  الماب/ صافي االيرادات 

 108% 22,428,340 109.3% 22,366,617 حقوق مساهمي الشركة/مجموع الموجودات 

 1.9% 332.,404 3.43% 705,682 ي الشركةحقوق مساهم/ المطلوبات 

 5.6% 1,256,161 5.98% 1,337,700 مجموع الموجودات/ صافي الذمم المدينة 

 

  خر المؤشرات المالية االبعض : 

 2017/12/31 2016/12/31 
 21.62% 22.47% نسبة الدوران -1

 (0.001) (0.019) (بدون بنود الدخب الشامب االخر )  دينار/ عائد السهم  -0

 0.009 (0.019) ديناربما في ذلك الدخب الشامب/ عائد السهم  -1

 1.287 1.268 را  الماب بالدينار/القيمة الدفترية  -9

 0.48 49. بالدينار/ القيمة السوقية للسهم  -9

 0.37 0.38 القيمة الدفترية للسهم بالدينار/ القيمة السوقية  -1

 16,125,000 16,125,000 المعدب المرج  لرا  الماب -2
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 :المستقبليةالخطة  -15
 
 .االستمرار في المحافظة على اصوب وامواب الشركة وعدم تعريضها لمخاطر غير مدروسة (1

 العمب على تحصيب االرصدة المدينة المستحقة على عمالء شركة الوساطة المالية باعتبارها اولوية مطلقة (0
 .العمالء ورفع قضايا امام المحاكم على بع 

 .ضبط وترشيد مصاريا الشركة وشركاتها التابعة الى اقصى قدر ممكن مع المحافظة على مستو  خدماتها (1

 .ليةباالحتفاظ برصيد نقدي جيد لتغطية االستثمارات المستق (9

 .تنويع االستثمار بشراء سندات اجنبية بالدوالر االمريكي واليورو ذات عائد سنوي ثابت ومضمون (9

 .والتي ما زالت امام القضاء( تحت التصفي ) يا المرفوعة على عدد من مسئولي البنك اللبناني الكندي متابعة القضا (1

 
 
 :اتعاب التدقيق للشركة والشركات التابعة السنوية مضافا اليها ضريبة المبيعات  -12

 

 دينار 11020 الشركة االستثمارية القابضة للمغتربين االردنيين

 دينار 1292 (تابعة)نيين لالستثمار والتطوير العقاري شركة المغتربين االرد

 دينار 4640 (ةتابع)شركة المغتربين االردنيين للوساطة المالية 

 دينار  17400 اجمالــــي

 

 :عدد األوراق المالية المملوكة من قبل اعضاء مجلس اإلدارة( أ  -12

 

 % 31/11/1112 % 31/11/1112 المنصب اسم العضو الرقم

 رئي  مجل  اإلدارة غازي كامب عبد الرحمن ابونحب 1
1,585,000 %9.82 190089208 2.10% 

  1.74%  280,750 1.74% 280,750 نائب رئي  مجل  اإلدارة راضي شاكر درويش النتشة 0

 %1.9 9109211 3.5% 562,731 عضو مجل  االدارة  جماب كامب عبد الرحمن ابو نحب 1

 عضو مجل  اإلدارة حبكامب غازي كامب ابو ن 9
250,000 %1.55 1989829 2.4% 

 
9 
1 
 

ترسييت شيركة ترسييت العالمييية للتييأمين 
 ;البحرين ويمثلها -ري 

 خالد كامب عبد الرحمن ابو نحب
 هيثم علي عبد الرحمن مسعود

 
 

 عضو مجل  اإلدارة
 عضو مجل  اإلدارة

 

 
5,890,234 

52,500 

 
%36.5 
%0.32 

 
998429019 
0,192 
 ـ

 
11.9% 
2.211% 
 -

 
 –شييييركة ترسيييييت العالمييييية للتيييييأمين 

 3.38% 545,922  ;ويمثلها( قبرص)
 

9999400 
 

1.18% 

     عضو مجل  اإلدارة ناصر بن علي آب ثانيالشيخ  2
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 مجلس سيطر عليها من قبل رئيس واعضاءلمعدد االوراق المالية المملوكة من قبل الشركات ا (ب -12
 :االدارة

 اسم العضو
 

 بالمنص
اسم الشركة المسيطر 

 عليها
الوضع 
 القانوني

 
 الجنسية

عدد االسهم المملوكة من قبب 
 الشركات المسيطر عليها

0212 0211 

 غازي كامب عبد الرحمـن ابو نحب
 رئي  مجل  االدارة

 "القابضة"
شركة ترست العالمية 

 البحرين - للتأمين
 998429019 5,890,234 بحرينية عائلية

 ب عبد الرحمـن ابو نحبغازي كام
 رئي  مجل  االدارة

 "القابضة"
شركة ترست العالمية 

 قبرص - للتأمين
 9999400 545,922 قبرصيــة عائلية

 

 :شخاص االدارة العليامن قبل أ عدد االوراق المالية المملوكة ( ج -12

 31/11/1112 31/11/1112 الجنسية المنصب االسم الرقم

   كفاية نعيم الحاج علي 1
 الشئ الشئ اردنية القائم باعماب المدير العام

 دمحم حريص موسى الحواش 0
 الشئ الشئ اردنية المدير المالي

 دمحم وليد راشد السعيد 1
 الشئ الشئ اردنية المدير االداري

 

 شركات مسيطر عليها من قبب اشخاص االدارة العليا داليوج. 
 

- :ارب اعضاء مجلس االدارة واشخاص من االدارة العلياعدد االوراق المالية المملوكة الق( د -12

 31/11/1112 31/11/1112 المنصب االسم الرقم

 غازي كامب عبد الرحمن ابو نحب 1
 (زوجة)هند علي ملحم طباجة 

 (ابن)حمد غازي كامب ابو نحب 
 (ابن)فادي غازي كامب ابو نحب 
 (ابنة)امب غازي كامب ابو نحب 
 ( ابنة) ريم غازي كامب ابو نحب
 

 المجموع

 رئي  مجل  االدارة
 250,000  

250,000 
250,000 
250,000 
250,000 

 

209091 
1029129 
1029129 
119918 
119918 

 

1,250,000 460,065 

 نجيب كامب ابو نحب  0
 الماظة كامب عبد الرحمن ابو نحب 

 المجموع                    

 شقيق رئي  مجل  االدارة
 جل  االدارةشقيقة رئي  م

1199802 
1429111 

1199802 
1429111 

304,938 304,938 

 جماب كامب عبد الرحمن ابونحب 1
 (ابن)نجيب جماب كامب ابو نحب 
 (ابنة)مريم جماب كامب ابو نحب 
 (ابنة)سارة جماب كامب ابو نحب 
 (ابنة)داناجماب كامب ابو نحب 

 المجموع

 1019988 عضو مجل  االدارة
0129192 
0129192 
1129192 

1019988 
0129192 
0129192 
1129192 

919,118 919,118 

 
ارة واقارب اشخاص االدأاليوجد شركات مسيطر عليها من قبب اقارب رئي  واعضاء مجل  االدارة * 

 .العليا
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 :ت التي يتمتع بها رئيس واعضاء مجلس االدارةآالمزايا والمكاف( أ -18

 109882مبلغ ت فيما عدا آاي مزايا او مكاف 0212  االدارة خالب عام لم يتقاضى رئي  واعضاء مجل
 كالتالي؛ نفقات سفر وانتقابقيمة بع  األعضاء عن صرفت دينار 

 المبلغ االسم الرقم

1 

2 

 غازي كامب ابو نحب

 راضي شاكر النتشة

1,178 

1,489 

 7,280 جماب كامب ابو نحب 1

9 

9 

1 

 الشيخ ناصر بن علي اب ثاني

 د كامب ابو نحبخال

 روحي مصطفى الترهي

643 

950 

1,347 

 12,887 المجموع 

 
 : 1112خالل السنة المالية  دارة العليــــالال المزايا والمكافات المدفوعة(ب -18

 القرب دينار أردني 

 المنصب االسم الرقم
الراتب 
وغالء 
 المعيشه

 مكافات
بدل انتقال 
 او سفر

 اجمالي

 القائم باعماب المدير العام من ابو نحب خالد كامب عبد الرح 1

02/20/0212 – 12/10/0212 
 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ

القائم باعماب المدير العام  كفاية نعيم الحاج علي  0
 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ 12/10/0212اعتبارا من 

 المدير المالي دمحم حريص موسى الحواش 1
 20,773 900 ال شئ 19,873

 المدير االداري وليد راشد السعيد دمحم 19
 149199 600 ال شئ 149299

 اجمالــــي 
38,928  1,500 40,428 

 

 .لم يتم دفع أي تبرعات او منح خالل السنة المالية الية جهة  -19

 .نها خبير ضرائباعنوللمحاسب  1112تدريبية خالل عام دورة تم المشاركة ب -11

رئيس مع ع اوارتباطات عقدتها الشركة مع الشركات التابعة او الشقيقة اوالحليفة عقود او مشارياية ال يوجد  -11
 .مجلس االدارة اواعضاء المجلس اوالمديرالعام او اي موظف في الشركة او اقاربهم

 .اليوجد مساهمة للشركة في حماية البيئة  -أ -11

 .اليوجد مساهمة للشركة في خدمة المجتمع المحلي -ب       

 . 1112اجتماعات خالل عام  ثمانيةعقد مجلس االدارة  -13

 11/11/1112روحي مصطفى الترهي قد توفى يوم / ان عضو مجلس االدارة والقائم باعمال المدير العام السيد -12
نظرا وبسبب متطلبات الحوكمة و 11/1/1112اعتبارا من عنه بدال  خالد كامل ابو نحل/ وقد تم تعيين السيد 

يد خالد ابو نحل برئيس مجلس االدارة تم تعيين االنسة كفاية نعيم الحاج علي قائما باعمال المدير العام صلة السل
 11/11/1112اعتبارا من 
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 فصل خاص بدليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان

واردة في دليب حوكمة الشركات المسياهمة تقوم الشركة بااللتزام بتطبيق جميع القواعد االمرة والقواعد العامة وال
المدرجة في بورصة عمان والصادر من هيئة االوراق المالية كما تقوم الشركة بااللتزام بتطبيق البنود االرشادية 

 :الواردة في دليب حوكمة الشركات كما يلي 

جلس ادارة الشركة بتسخير تعليمات الحوكمة قاعدة ترتكز عليها لتنظيم العمل وقد قام م باتخاذتقوم شركتنا  (1)

 .تتناسب مع عملياتنا وتقودنا الى استمرار العمل في الشركةللياتها آكافه الجهود لتطوير أطرها و

والصادرة من هيئة االوراق  7102لقد سعينا الى االلتزام بتعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لعام 

 مستقلينبأعضاء  المستقلينر بعض اعضاء مجلس االدارة غير تغييب سنقومأنا بمرحلة جديدة حيث دالمالية وب

 .بحيث يتم تطبيق تعليمات الحوكمة فيما يخص ذلك

ولقد وضعنا معايير ومقومات عدة لتنظيم العمل وبهدف المحافظة على حقوق المساهمين كما وفعّلنا قنوات 

كل شفافية بمستجدات الشركة  اهمين واصحاب المصالح ليكونو مطلعين علىمسالتواصل واالفصاح مع ال

 .وحيادية وذلك عبر الموقع االلكتروني المحدث للشركة

المركز  تؤثر على والختامية التيلت االفصاحات جميع االحداث الجوهرية والبيانات المالية المرحلية موقد ش

 .المالي للشركة

صاحات التي يتم نشرها تمثل أحد أهم ان ثقة المستثمرين في البيانات والمعلومات التي توفرها الشركة واالف

العوامل للمحافظة عليها لذلك تم العمل على التأكد من سالمة ونزاهة البيانات المالية وتفعيل دور االشراف 

 .من مجلس ادارة الشركة نبثقتوالتدقيق على الحسابات من قبل لجنة تدقيق ا

جنباً الى جنب مع نظام الرقابة والتدقيق كما تم الشركة  مخاطراستراتيجيات ادارة خطة لوضع  كما وتم عمل 

 .تقليل المخاطر بما يتناسب مع تنويع االستثمارات في الشركةمحاولة  الحرص على 

ً الى  7102المخاطر بحيث تستوفي الشروط حسب تعليمات الحوكمة لعام وجان التدقيق لوقد تم تحديث  جنبا

وسوف يتم إعادة النظر في تشكيل هذه اللجان مع  ولجنة الحوكمةنات والترشيحات يجنب مع استحداث لجنة التعي

 .التغييرات التي سوف تحدث في مجلس االدارة

الشفافية وتقييم االداء وحرصت كل  فيسمات االساسية لهذا وتدرك الشركة اهمية االفصاح كونها احدى ا

 .ليةالحرص على االلتزام بتعليمات االفصاح الصادرة من هيئة االوراق الما

تشجيع جميع المساهمين بالمشاركة  ل نجتماعات الهيئة العامة للمساهميوقد تم تحديث اليات المشاركة في ا

 فاكثر من اسهم الشركة % 5والتصويت في تلك االجتماعات حيث تم االعالن ان المساهمين الذين يملكون 

اجتماع الهيئة العامة والنظر بها من قبل قبل  7102يستطيعون  تقديم اقتراحاتهم حسب تعليمات الحوكمة لعام 

 .مجلس االدارة الدراجها في جدول االعمال

 

 اللجان المنبثقة من مجلس ادارة الشركة االستثمارية القابضة للمغتربين االردنيين؛ (2)

ستعان لضمان فاعلية مجلس االدارة وتأهيل اعضائه للقيام بمسئولياتهم تجاه القضايا الرئيسية وتسهيل مهماتهم ، ا

المجلس بلجان تابعة له إلسناد بعض المهام والمسئوليات اليها بحيث تقوم كل لجنة برفع تقاريرها وتوصياتها بشكل 

المدير االداري كضابط ارتباط لشؤون تطبيقات حوكمة  –دوري لمجلس االدارة وقد تم تعيين السيد وليد السعيد 

 .الشركات 

 

 .مارية القابضة للمغتربين االردنيين تشكيل مجلس ادارة الشركة االستث 1-2

ي خبرات ومعرفة واسعة وان مجلس ادارة الشركة االستثمارية القابضة للمغتربين االردنيين يتكون من افراد ذ

النطاق مما يمكن المجلس من اداء مهامه ومسئولياته على اكمل وجه مع االخذ بعين االعتبار اي مهام جديدة 

كة  لديه هيكل متناسب مع طبيعة عمل الشركة وانشطتها  حيث تنوع الخبرات ان مجلس ادارة الشر.تطرأ

والترشيحات التحقق من استيفاء اعضاء مجلس االدارة  ناتيالتعيتقوم لجنة سوف المهنية والعملية والفنية كما 

 .واالدارة التنفيذية من متطلبات الكفاءة والنزاهة
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وأحدهم مستقل وسوف يتم تعيين عضوين منهم عهم غير تنفيذيين ميجاعضاء  ةيتكون المجلس من سبع 2-2

نحرص كما  في وقت الحق وبما يتناسب مع المهلة المحددة من قبل هيئة األوراق المالية ، (مستقلينعضوين )

إن مجلس االدارة يتم انتخابه عن طريق . ارات الالزمة لشغل هذا المنصبهجميعهم يمتلكون الميكون ان على 

  :الحاليينسنوات ويوضح الجدول التالي نبذة عن اعضاء المجلس  4العامة كل  الهيئة

 

 

 االسم
 تصنيف العضو

 

 تاريخ االنتخاب المؤهل العلمي

 
 غازي ابو نحب

 
 غير مستقل/ غير تنفيذي

 الثانوية العامة
 

10/15/7102 

 راضي النتشة
 

 مستقل/  غير تنفيذي
 ادارة بكالوريو 

 الواليات المتحدة
10/15/7102 

 غير مستقل/ غير تنفيذي جماب ابو نحب
 ادارةبكالوريو  

 الواليات المتحدة
10/15/7102 

 خالد ابو نحب
لمية اممثب شركة ترست الع

 )للتأمين وإعادة التأمين 
 ( البحرين

 غير مستقل /غير تنفيذي

 71/17/7102 ماجستير تأمين

 الشيخ ناصر آب ثاني
ممثب شركة ترست العالمية 

 قبرص  –مين للتا
 غير مستقل/ غير تنفيذي

 بكالوريو  ادارة
 الواليات المتحدة

10/15/7102 

 
 كامب ابـو نحب

 
 غير مستقل/ غير تنفيذي

بكاالوريو  رياضيات 
وادارة اعماب  

 بريطانيا

10/15/7102 

 هيثم مسعود
لمية للتأمين اممثب شركة ترست الع

 (البحرين )وإعادة التأمين 
 مستقلغير / غير تنفيذي

 01/14/7102 بكالوريو  محاسبة

 

 

 

ين المذكورة في تعليمات حوكمة الشركات تنطبق شروط االعضاء المستقلسوف يحرص المجلس على ان 

في مجلس ادارة الشركة االستثمارية القابضة للمغتربين المنتخبين على االعضاء  7102المساهمة العامة لسنة 

 .االردنيين

3-2  
ركة مشابهة او منافسة في لشمجلس ادارة الشركة يشغلون عضوية مجلس ادارة  ال يوجد اعضاء في  -

 .العمل

 .نوع لرئيس أو اعضاء مجلس االدارةاي لم يتم تقديم اي قروض نقدية من  -

 .نردتدريبية لبعض اعضاء مجلس االدارة حول اسس وتطبيقات حوكمة الشركات في اال ةتم عقد ورش -

4-2   
ادارة الشركة بحضور غالبية االعضاء واكتمال النصاب القانوني كما في السنة المالية يتم عقد اجتماعات مجلس 

اجتماعات لمجلس االدارة حيث تم ارسال دعوة االجتماع قبل سبعة ايام على االقل من ( 8)حيث تم عقد  7102

ات الالزمة التخاذ الموعد المحدد بحيث يتمكن االعضاء من دراسة الموضوعات المطروحة للنقاش وجمع المعلوم

 .طلقةمرارات بناء على االكثرية القالقرارات ويتم اصدار ال
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 تاريخ االجتماع حالة العضو الصفة العضو

71/7/02 01/4/02 75/2/02 01/9/02 01/9/02 77/01/02 72/00/02 72/00/

02 

غازي ابو 

 نحل
غير / غير تنفيذي رئيس 

 مستقل

√ √ √ √ √ √ √ √ 

 نائب نتشةراضي ال

 الرئيس 
 مستقل/  غير تنفيذي

√ √  √ √ √  √ 

الشيخ ناصر 

 آل ثاني
غير / غير تنفيذي عضو 

 مستقل

 √ √ √ √ √ √ √ 

 √ √ √ √ √ √ √ √ غير تنفيذي عضو  جمال ابو نحل
غير / تنفيذيغير  عضو  خالد ابو نحل

 مستقل

 √ √ √ √ √ √ √ 

غير / غير تنفيذي عضو  كامل ابو نحل

 مستقل

√ √ √ √ √ √ √ √ 

غير / غير تنفيذي عضو  هيثم مسعود

 مستقل

  √ √ √ √ √ √ 

 

 مهام ومسئوليات مجلس االدارة واالدارة التنفيذية ؛  5-2
فيذية وذلك بما يضمن نان لدى الشركة فصل واضح في االختصاصات فيما بين مجلس االدارة واالدارة الت

 .دارة االطالع بمسؤولياته بصورة فاعلةاالستقاللية  الكاملة حتى يتسنى لمجلس اال

وتظل المسئولية النهائية عن الشركة على  إلدارتهايتولى مجلس ادارة الشركة  جميع الصالحيات والسلطات الالزمة 

ذات  نناً او فوض جهات او افراد أخرين للقيام ببعض اعماله حسب ما تنص عليه القوانيجاالمجلس حتى وان شكل ل

 .7102الحوكمة لعام تعليمات التنفيذيين بما يتناسب مع  خاصشلألكة رقد تم عمل نظام صالحيات للشالعالقة كما و

 

 :في المهام التالية ( وليست مختصرة) تمل شان المهام الرئيسية لمجلس ادارة الشركة ت 6-2

ان حقوق وضم مصلحة الشركة واهدافها ققوضع االستراتيجيات والسياسات والخطط واالجراءات التي تح -0

 .المساهمين

 .تهم بشكل يحقق العدالةاملجميع المساهمين على حقوقهم ومع وضع االجراءات الالزمة لضمان حصول -7

 .اتخاذ االجراءات الالزمة لضمان االلتزام بالتشريعات النافذة -1

 .اعتماد ساسية ادارة المخاطر لتجنب االستثمار في مجاالت عالية الخطورة -4

 .انظمة خاصة بموجبواالدارية للشركة  تنظيم االمور المحاسبية -5

 .اعداد التقارير الربع سنوية والسنوية واظهار النتائج وفق االحكام والتشريعات -2

 .ة يتضمن المعلومات واالفصاحات الالزمةكالتأكد من توفير موقع الكتروني للشر -2

 .وضع سياسة  تفويض واضحة في الشركة وتحديد االشخاص المفوضين وحدود الصالحيات -8

 .تعييين المدير العام للشركة وانهاء خدماته -9

 .التأكد من توفر الكفاءة والخبرة في اشخاص االدارة التنفيئية للقيام بمهامهم الموكلة اليهم -01

 .اعتماد سياسة االحالل والتعاقب الوظيفي واعتماد سياسة الموارد البشرية -00

 .الرواتبوالمزايا والحوافز و المكافآتاعتماد السياسة الخاصة بمنح  -07

 .اعتماد نظام اجراءات خطي -01
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 :اللجان المنبثقة من مجلس االدارة  7-2

ة من المجلس وتعيين اعضائها حسب خبراتهم وكفاءتهم وتعتبر اللجان حلقات وصل بين قتم تشكيل اللجان المنبث

. س من تأدية مهامه بشكل فعال ان الغرض من تشكيل هذه اللجان هو تمكين المجل. اإلدارةة ومجلس ياالدارة التنفيذ

 :ولمجلس ادارة الشركة االستثمارية القابضة للمغتربين االردنيين اربع لجان رئيسية هي كالتالي 

 

 لجنة الترشيحات والمكافأت - لجنة التدقيق -

 لجنة الحوكمة - لجنة ادارة المخاطر -

 ل لجنة والصالحيات الممنوحة لها ن وتحديد مهام كوائح ونظم عمل اللجالقام مجلس ادارة الشركة بإقرار جميع ال

 .لسجميثاق عمل محدد لكل لجنة كما ان مهام وصالحيات اللجان تم تحديدها من قبل المو

 لجنة التدقيق ؛ 1-7-2

على تطبيق قواعد الحوكمة بحيث تعمل اللجنة على  الةان وجود لجنة تدقيق تتمتع بإستقاللية من أهم السمات الد

وهي تتمتع  .الشركةم وضمان التقارير المالية كما هو التأكد من فعالية االنظمة الداخلية والمطبقة في االلتزا

 .ها من ذوي الخبراتءعضاأبإستقاللية كاملة حيث ان 

وسوف يتم تعديل أعضاء  ذوي الخبرة والكفاءةاعضاء هم من االعضاء غير التنفيذيين  ةتتكون لحنة التدقيق من ثالث

 . عد تعديل أعضاء مجلس اإلدارة القادم وبما يتناسب مع قواعد الحوكمة اللجنة ب

 

 :اعضاء لجنة التدقيق 

 رئيسا هيثم مسعود

 عضو جمال ابو نحل

 عضو كامل ابو نحل

 

تعقد اجتماعات لجنة التدقيق بشكل دوري وتأخد بعين االعتبار االوقات الالزمة الصدار التقارير المالية الخاصة 

ً بالشركة   .على ان ال تقل عن اربع اجتماعت سنويا

ان مهام لجنة التدقيق تنبثق من القواعد واالرشادات في تعليمات الحوكمة الصادرة من قبل هيئة االوراق المالية 

والتي تتوافق مع قواعد التدقيق العالمية ال سيما التعاون مع مدقق الحسابات الخارجي الظهار البيانات بطريقة عادلة 

 .ةوصحيح

 تاريخ االجتماع الصفة العضو

07/01/7102 04/07/7102 

 √ √ رئيس  هيثم مسعود

 √ √ نائب  جمال ابو نحل

 √ √ عضو  كامل ابو نحل

 

 ؛لجنة الترشيحات والمكافآت  2-7-2

درات ات الكفاءات المهنية والقذقرار مكافآت مالية عادلة يساهم بشكل اساسي في استقطاب الكوادر البشرية إان 

ان تخفيز الموظفين على . العالية وكذلك يشجع على الشعور باالنتماء للشركة ويحافظ على الكوادر الموجودة 

 .اختالف مستوياتهم هي احدى اهم اهداف الشركة للرفع من شأنها

- :اعضاء  ةآفات من ثالثكتتكون لجنة الترشيحات والم

 رئيس السيد راضي شاكر النتشة

 عضو ابو نحلالسيد جمال كامل 

 عضو الشيخ ناصر بن علي آل ثاني

 

لية اعضاء مجلس االدارة واحتياجات الأت تتمثل في التأكد من استقافان مهام ومسئوليات لجنة الترشيحات والمك

الحوافز وآت فمنح المكابوكذلك وضع السياسات الخاصة  ت على مستوى االدارة التنفيذيةاءاالشركة من الكف

ً والرواتب ومراج حيث سيتم التنسيق الحقا تطبيقا لتعليمات  7102كما ان اللجنة لم تجتمع في عام  .عتها دوريا

 .الحوكمة 
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 لجنة الحوكمة  3-7-2

 اان لجنة الحوكمة تختص بتطبيقات تعليمات الحوكمة الصادرة عن هيئة االوراق المالية والتي تمثل بدورها اطار

 .لعمل الشركة اومتين اقوي

- :اعضاء هم  ةنة الحوكمة من ثالثتتكون لج

 رئيسا السيد جمال كامل ابو نحل

 عضو كامل غازي ابو نحلالسيد 

 عضو الشيخ ناصر بن علي آل ثاني

 

تتمثل مسئوليات لجنة الحوكمة في تطبيق معايير تم اعتمادها من قبل مجلس ادارة الشركة لتتناسب مع تعليمات 

ومتابعة اي موضوعات متعلقة بها وتزويد مجلس االدارة بالتقرير  7102لعام شركات المساهمة العامة المدرجة لا

 .ات هيئة االوراق المالية تمهيدا لتصليح االوضاع ان وجدتظالسنوي، كما وعليها دراسة مالح

 تاريخ االجتماع الصفة العضو

04/07/7102 

 √ رئيس  السيد جمال ابو نحل

 √ نائب  كامل ابو نحلالسيد 

 √ عضو  خ ناصر آل ثانيالشي

 

 لجنة المخاطر 4-7-2

شركة االستثمارية القابضة للمغتربين االردنيين تقوم بوضع السياسات واللوائح الخاصة بإدارة الان لجنة المخاطر ب

 .اسة الشركةيبأقل  خطر ممكن وبما يتناسب مع س االستثمارات

- :اعضاء  ةتتكون لجنة المخاطر من ثالث

 رئيسا ل ابو نحلالسيد خالد كام

 عضو كامل غازي ابو نحلالسيد 

 عضو السيد هيثم علي مسعود

 

ان مهام ومسؤوليات عمل لجنة المخاطر تتضمن التأكد من وجود نظام فعال إلدارة مخاطر االستثمار ومراجعتها 

ً بشكل سنوي كما ويتم وضع سياسة واضحة  من االستثمار  المجلس عن المخاطر والفوائد المتأتية ألعضاءدوريا

 .الخطر لبحيث يتم زيادة العائد على االستثمار ويقل

 

 

 تاريخ االجتماع الصفة العضو

  04/07/7102 

 √ رئيس  السيد خالد ابو نحل

 √ نائب  كامل ابو نحلالسيد 

 √ عضو  السيد هيثم مسعود

 .استقاللية وحيادية  مراقب الحسابات الخارجي (3)

القابضة للمغتربين االردنيين اسس واضحة بشأن تعيين واختيار مراقب الحسابات  ان لدى الشركة االستثمارية

فقامت لجنة التدقيق بالشركة بالتأكد من ذلك وفق . الخارجي وذلك لضمان استقاللية وحيادية المدقق الخارجي 

 الشروط الواردة واللوائح الداخلية لشركة والتي تتناسب مع متطلبات الحوكمة ومنها ؛
المدقق الخارجي مستقل عن مجلس االدارة وال يقوم بأي اعمال اضافية للشركة قد تؤثر على االستقاللية او ان   -

 .الحيادية

ً لكل الشروط الواجب توافرها كمتطلب هم ان المدققين الخارجيين  - مسجلين لدى هيئة االوراق المالية ومستوفيا

 .لهيئة االوراق المالية



 16 

 .ت الهيئة العامة وتالوة التقرير المعد من قبلهماجتماعاالمدقق الخارجي من امكانية حضور تم التأكد  -

 

 -:اسماء اعضاء االدارة التنفيذية  (4)

 
 11/12/2117اعتبارا من  القائم باعمال المدير العام     كفاية نعيم الحاج علي          -

 دمحم حريص موسى الحواش       المدير المالي  -

 المدير االداري         دمحم وليد راشد السعيد      -

 -:مهام ومسئوليات االدارة التنفيذية  1-4

 

- :عمليات الشركة اليومية وهي كالتالي  بإدارةان االدارة التنفيذية للشركة تتمثل في االشخاص الذين يقومون 

 ت ولوائح داخلية والتأكد من فاعليتهاااسيتنفيذ الخطط االستراتيجية للشركة وما يرتبط بها من س. 

 ؤولية الكاملة عن االداء العام للشركة ونتائج اعمالهامسال. 

 تطبيق السياسات واللوائح واالنظمة الداخلية للشركة والمعتمدة من قبل مجلس االدارة. 

 سنوية والسنوية والتي تظهر الوضع المالي للشركةالالربع رير المالية اقاعداد الت. 

  دقيق البيانات الماليةعكس بشكل مفصل ويوضع نظام محاسبي متكامل. 

 يتفق مع اهداف بما ح وتقليل النفقات اادارة العمل اليومي وادارة موارد الشركة بالشكل االمثل وزيادة االرب

 .واستراتيجيات الشركة

  من مجلس االدارة الصادرةوضع نظام رقابة داخلية وادارة مخاطر والحرص على االلتزام بالتعليمات. 

 

  
   

                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البيانات المالية الموحدة

 وتقرير المحاسب القانوني المستقل

 0237كانون االول  13للسنة المالية المنتهية في 

 



 

  ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينالشرآة اإل 
  شرآة مساهمة عامة محدودة

  
  ٢٠١٧ آانون األول ٣١آما في  الموحدة البيانات المالية

  المستقل وتقرير مدقق الحسابات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 المهنيون العرب
  )العالمية (أعضاء في جرانت ثورنتون



 

- ١ - 
 

  
  
  
  

  ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينالشرآة اإل
  شرآة مساهمة عامة محدودة

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  
  
  

  فهـرس
  ـــــــــــــــــ

  
  صفحة  
    
  ٤ـ  ٢  ر مدقق الحسابات المستقلتقري  -
    
  ٥  ٢٠١٧ آانون األول ٣١آما في الموحد بيان المرآز المالي  -
    
  ٦  ٢٠١٧ آانون األول ٣١في  المنتهية للسنةالموحد  الدخلبيان   -
    
  ٧  ٢٠١٧ آانون األول ٣١في المنتهية  الموحد للسنة الشامل بيان الدخل  -
    
  ٨  ٢٠١٧ آانون األول ٣١في المنتهية  للسنة الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية  -
    
  ٩  ٢٠١٧ آانون األول ٣١المنتهية في  للسنة الموحد التدفقات النقديةبيان   -
    
  ٢٣ـ  ١٠   إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  -

   









 

- ٥ - 
 

  
  
  
  
  
  

  القابضة للمغتربين األردنيين ستثماريةالشرآة اإل
  شرآة مساهمة عامة محدودة

    ٢٠١٧ آانون األول ٣١آما في الموحد  بيان المرآز المالي
  (بالدينار األردني)

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  إيضاح  
        الموجودات

  ٦,١٢٢,٥٥٩   ٥,٨٧١,٥٥١   ٣  النقد وما في حكمه
  ٧,٢١١,٥٥٦   ٧,٣٠٣,٣٥٨   ٤  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

  ٢٠٥,٥٤٨   ٢٢٦,٩٦٠   ٥  ذمم عمالء وساطة مدينة
  ١,٠١٧,٣٨٠   ٧٩١,٨٩١     ذمم عمالء تمويل على الهامش

  ٣٣,٢٣٣   ٣١٨,٨٤٩     ذمم وسطاء 
  ١٨٩,٠٠٠   ٨٩,٠٠٠     صندوق ضمان التسوية 

  ٢٩٥,٠١٨   ٣١٩,٠٣٠   ٦  أرصدة مدينة أخرى
  ٣,٦٦٧,٨٥٧   ٣,٦٦٧,٨٥٧   ٧  خالل بيان الدخل الشاملموجودات مالية بالقيمة العادلة من 

  ٨١٤,٣٠٦   ٩٢٥,٢٢٢   ٨  موجودات مالية بالكلفة المطفأة
  ٢,٨٥٧,٧٤٣   ٢,٨٤٦,٤٨١   ٩  في أراضي عقارية استثمارات

  ١٤,١٣٩   ٦,٤١٧   ١٠  ممتلكات ومعدات
  ١   ١     رخصة مزاولة أعمال الوساطة

  ٢٢,٤٢٨,٣٤٠   ٢٢,٣٦٦,٦١٧     مجموع الموجودات
        

        الملكيةالمطلوبات وحقوق 
        المطلوبات

  ٦٠,٦٤٠   ٥٩,١٨٢     ذمم عمالء وساطة دائنة
  ـ          ١٨٧,٣٨٦   ١٣  ذمم جهات ذات عالقة دائنة

  ٣٤٣,٦٩٢   ٤٥٩,١١٤   ١١  أرصدة دائنة أخرى
  ٤٠٤,٣٣٢   ٧٠٥,٦٨٢     مجموع المطلوبات 

       
      ١٢  الملكيةحقوق 
  ١٦,١٢٥,٠٠٠   ١٦,١٢٥,٠٠٠     المال المصرح والمكتتب به والمدفوعرأس 

  ١٠٥,٩٨٦   ١٠٥,٩٨٦     عالوة إصدار
  ٢,٢٦٣,٧٨٨   ٢,٢٦٣,٧٨٨     احتياطي إجباري

  ١١,٤٤٨   ١١,٤٤٨     احتياطي اختياري 
  ٢,٢٥٠,٨١٦   ١,٩٤٠,٩٨٠     أرباح  مرحلة

  ٢٠,٧٥٧,٠٣٨   ٢٠,٤٤٧,٢٠٢     مجموع حقوق مساهمي الشرآة
  ١,٢٦٦,٩٧٠   ١,٢١٣,٧٣٣     حقوق غير المسيطرين
  ٢٢,٠٢٤,٠٠٨   ٢١,٦٦٠,٩٣٥     مجموع حقوق الملكية 

  ٢٢,٤٢٨,٣٤٠   ٢٢,٣٦٦,٦١٧     الملكيةمجموع المطلوبات وحقوق 
  
  
  

  "معهاوتقرأ  الموحدة ) تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية٢٤) إلى رقم (١إن اإليضاحات المرفقة من رقم ("
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  ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينالشرآة اإل
  شرآة مساهمة عامة محدودة

  ٢٠١٧ آانون األول ٣١في  للسنة المنتهية الموحد الدخل بيان
  (بالدينار األردني)

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ٢٠١٦  ٢٠١٧ إيضاح  
        

  ٤٨٦,٦٩١   ٤٣٢,٢٤٩     أرباح أسهم مقبوضة 
  ١٧٧,٧١٤   ١٦٣,٢٥٩     عموالت وساطة

  ٦٣,٩٤١   ٧١,٤٣٥     إيراد فوائد تمويل عمالء على الهامش 
  )     ٤٩٤,٠١٧(  )     ٥٧٧,٩٠٥(    فروقات تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
  ١٥٤,٩٤١   ٢٩٩,٣٦٧     أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

  ١٧٤,٣٠٩   ٢٥٠,٠٩٦      إيراد فوائد ودائع بنكية
  ٦,٧٢٣   ٤٨,٥٩٥     إيراد فوائد موجودات مالية بالكلفة المطفأة
  ـ  ٣٠,٣٥٣     أرباح بيع موجودات مالية بالكلفة المطفأة 

  ـ  )        ٥,٨٦٢(    خسائر بيع إستثمارات عقارية 
  )       ٨٨,٠٣٩(  )    ٦٢٩,٢٧١(  ١٦  مصاريف قضايا

  )     ٤٥٠,٠٢٣(  )    ٤٣٧,٥١٢(  ١٤  مصاريف إدارية 
  ٩,٦١٩   ٦٩,٦٥٩   ١٥  إيرادات أخرى

  ٤١,٨٥٩   )    ٢٨٥,٥٣٧(    السنة قبل الضريبة ربح  )خسارة(
  )        ٦١,٦٤٠(  )       ٧٧,٥٣٦(  ١٩  ضريبة دخل السنة

  )       ١٩,٧٨١(  )    ٣٦٣,٠٧٣(    خسارة السنة
        

        :وتعود الى
  )      ١٢,٩٣٧(  )     ٣٠٩,٨٣٦(    مساهمي الشرآة 

  )        ٦,٨٤٤(  )       ٥٣,٢٣٧(    حقوق غير المسيطرين

    )١٩,٧٨١(  )    ٣٦٣,٠٧٣     (  
        
        

  )      ٠,٠٠١(  )       ٠,٠١٩(  ١٧  لمساهمي الشرآة ةخسارة السنة العائدحصة السهم األساسية والمخفضة من 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 "معهاوتقرأ  الموحدة ) تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية٢٤إلى رقم () ١إن اإليضاحات المرفقة من رقم ("
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  الشرآة االستثمارية القابضة للمغتربين األردنيين
  شرآة مساهمة عامة محدودة

  ٢٠١٧آانون األول  ٣١المنتهية في  للسنةبيان الدخل الشامل الموحد 
  

  (بالدينار األردني)
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
      

  )  ١٩,٧٨١(  )  ٣٦٣,٠٧٣(  السنة خسارة

      بنود الدخل الشامل األخرى 

  ١٦٨,٣٠٤   ـ  التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية من خالل بيان الدخل الشامل 

  ١٤٨,٥٢٣   ) ٣٦٣,٠٧٣(  إجمالي الدخل الشامل للسنة
      

      ويعود إلى : 
  ١٥٥,٣٦٧   )  ٣٠٩,٨٣٦(  مساهمي الشرآة 

  )   ٦,٨٤٤(  )    ٥٣,٢٣٧(  حقوق غير المسيطرين 

  )١٤٨,٥٢٣   ) ٣٦٣,٠٧٣  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 

 ) تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة وتقرأ معها"٢٤) إلى رقم (١"إن اإليضاحات المرفقة من رقم (
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  ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينالشرآة اإل
  شرآة مساهمة عامة محدودة

  ٢٠١٧ آانون األول ٣١في  المنتهية للسنة الموحد ملكيةبيان التغيرات في حقوق ال
  

  (بالدينار األردني)
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  مجموع حقوق   حقوق   حقوق مجموع  *أرباح   المتراآم التغير  احتياطيـــات    مالرأس ال  
  الملكية   غير المسيطرين   مساهمي الشرآة   مرحلة  في القيمة العادلة  اختياري  إجباري  عالوة إصدار  المدفوع  

                    

  ٢٢,٠٢٤,٠٠٨   ١,٢٦٦,٩٧٠   ٢٠,٧٥٧,٠٣٨   ٢,٢٥٠,٨١٦   ـ  ١١,٤٤٨   ٢,٢٦٣,٧٨٨   ١٠٥,٩٨٦   ١٦,١٢٥,٠٠٠    ١/١/٢٠١٧الرصيد آما في 
  )   ٣٦٣,٠٧٣(  )    ٥٣,٢٣٧(  )    ٣٠٩,٨٣٦(  )     ٣٠٩,٨٣٦(  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  إجمالي الدخل الشامل للسنة 

  ٢١,٦٦٠,٩٣٥   ١,٢١٣,٧٣٣   ٢٠,٤٤٧,٢٠٢   ١,٩٤٠,٩٨٠   ـ  ١١,٤٤٨   ٢,٢٦٣,٧٨٨   ١٠٥,٩٨٦   ١٦,١٢٥,٠٠٠   ٣١/١٢/٢٠١٧الرصيد آما في 
                    

  ٢١,٨٧٥,٤٨٥   ١,٢٧٣,٨١٤   ٢٠,٦٠١,٦٧١   ٢,١٠٠,٣١٩   -  ١١,٤٤٨   ٢,٢٥٨,٩١٨   ١٠٥,٩٨٦   ١٦,١٢٥,٠٠٠    ١/١/٢٠١٦الرصيد آما في 
  ١٤٨,٥٢٣   )       ٦,٨٤٤(  ١٥٥,٣٦٧   )       ١٢,٩٣٧(  ١٦٨,٣٠٤   ـ  ـ  ـ  ـ  إجمالي الدخل الشامل للسنة 

  ـ  ـ  ـ  ١٦٨,٣٠٤   )   ١٦٨,٣٠٤(  ـ  ـ  ـ  ـ  خالل بيان الدخل الشاملبيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
  ـ  ـ  ـ  )         ٤,٨٧٠(  ـ  ـ  ٤,٨٧٠   ـ  ـ  إحتياطي إجباري 

  ٢٢,٠٢٤,٠٠٨   ١,٢٦٦,٩٧٠   ٢٠,٧٥٧,٠٣٨   ٢,٢٥٠,٨١٦   ـ  ١١,٤٤٨   ٢,٢٦٣,٧٨٨   ١٠٥,٩٨٦   ١٦,١٢٥,٠٠٠   ٣١/١٢/٢٠١٦الرصيد آما في 
                    
  

  

  أرباح تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل غير قابلة للتوزيع على مساهمي الشرآة. ٢٠١٧آانون األول  ٣١تتضمن األرباح المرحلة للشرآة آما في ال * 
  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 "هاوتقرأ مع الموحدة ) تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية٢٤) إلى رقم (١إن اإليضاحات المرفقة من رقم ("
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  ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينالشرآة اإل

  شرآة مساهمة عامة محدودة
  ٢٠١٧ آانون األول ٣١في  المنتهية للسنة الموحدبيان التدفقات النقدية 

  
  (بالدينار األردني)

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  

      التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
  ٤١,٨٥٩   )     ٢٨٥,٥٣٧(  السنة قبل الضريبةربح (خسارة) 
  ١١,٠٠٤   ٨,٨٢٢    استهالآات

  ٤٩٤,٠١٧   ٥٧٧,٩٠٥   فروقات تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
  ـ  ٩٨,٠٢٢   مخصص مقابل قضايا
  ـ  ٥,٨٦٢   عقارية  اتخسائر بيع إستثمار

  ـ  )         ٣٠,٣٥٣(  أرباح بيع موجودات مالية بالكلفة المطفأة
      

      التغير في رأس المال العامل 
  ٧٤,٣٤٩   )      ٦٦٩,٧٠٧(  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

  )    ٣٢٥,٢٩٤(  )        ٢٢,٨٧٠(  ذمم عمالء وساطة
  )    ١٦٩,١٩٠(  ٢٢٥,٤٨٩   ذمم عمالء تمويل على الهامش

  ٦٠,٨٦١   )     ٢٨٥,٦١٦(  ذمم وسطاء
  ـ  ١٠٠,٠٠٠   صندوق ضمان التسوية

  )    ٢٠٣,٢٦٨(  )       ٢٤,٠١٢(  أخرىأرصدة مدينة 
  )        ٥,٥٢١(  ١٠,١١٨   أرصدة دائنة أخرى

  )      ٤٢,١٧٨(  )       ٧٠,٢٥٤(  ضريبة الدخل المدفوعة
  )      ٦٣,٣٦١(  )     ٣٦٢,١٣١(  عمليات التشغيل  المستخدمة في صافي التدفقات النقدية

  
  

    

      التدفقات النقدية من عمليات االستثمار
  )     ٨١٤,٣٠٦(  )       ٨٠,٥٦٣(  موجودات مالية بالكلفة المطفأة

  )       ٨٧,٩٠٩(  ٥,٤٠٠   إستثمارات عقارية
  )         ١,٥٧٠(  )         ١,١٠٠(  ممتلكات ومعدات

  ١٦٨,٣٠٤   ـ  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل
  )     ٧٣٥,٤٨١(  )      ٧٦,٢٦٣(  عمليات االستثمار فيلتدفقات النقدية المستخدمة صافي ا

  
  

    

      التدفقات النقدية من عمليات التمويل
  )      ٢٨,٦٩٨(  ١٨٧,٣٨٦   ذمم جهات ذات عالقة 

      
  )     ٨٢٧,٥٤٠(  )    ٢٥١,٠٠٨(  وما في حكمه التغير في النقد

  ٦,٩٥٠,٠٩٩   ٦,١٢٢,٥٥٩    السنةفي بداية وما في حكمه النقد 
  ٦,١٢٢,٥٥٩   ٥,٨٧١,٥٥١    السنةفي نهاية وما في حكمه النقد 

  
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  "معهاوتقرأ  الموحدة ) تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية٢٤) إلى رقم (١إن اإليضاحات المرفقة من رقم ("
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  ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينالشرآة اإل

  شرآة مساهمة عامة محدودة
  الموحدةلبيانات المالية حول اإيضاحات 
   ٢٠١٧ آانون األول ٣١

  
  (بالدينار األردني)

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  امــــع  .  ١

  

ين   تأسست  ربين األردني اريخ   الشرآة اإلستثمارية القابضة للمغت وسجلت في سجل     ١٩٨٨تموز   ٢بت
اريخ       ٢٠٢الشرآات المساهمة العامة تحت رقم ( ى حق الشروع في العمل بت     ) وقد حصلت الشرآة عل

ة الهاشمية    في   ، إن مرآز تسجيل الشرآة هو  ١٩٩١آانون الثاني  ٧ ة األردني ا   والمملك م غاياته  من أه
ك           ا، وذل ياحية وغيره ة والس ة والزراعي ة المجاالت االقتصادية والصناعية والتجاري االستثمار في آاف
عن طريق تأسيس الشرآات أو المشارآة في تأسيسها أو تملكها أو المساهمة فيها واالستثمار في األسهم 

  والسندات داخل األردن وخارجه.
  

  المالية ـ األردن. إن أسهم الشرآة مدرجة في بورصة عمان لألوراق
  

ل    ن قب ة م دة المرفق ة الموح ات المالي رار البيان م إق دة ت ته المنعق ي جلس رآة ف س إدارة الش اريخ  مجل        بت
  موافقة الهيئة العامة للمساهمين. المالية وتتطلب هذه البيانات ،٢٠١٨آذار  ٥

  
  
  

  

    السياسات المحاسبية الهامة      .  ٢
   الموحدة الماليةأسس إعداد البيانات 

ة             ايير المحاسبة الدولي ايير الصادرة عن مجلس مع ًا للمع ة الموحدة للشرآة وفق تم اعداد البيانات المالي
ايير المحاسبة           ة عن مجلس مع ة المنبثق ة الدولي ارير المالي والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات التق

  الدولية.
  

ات داد البيان م إع ًا  ت دة وفق ة الموح دأ الالمالي تثناء لمب ة باس ة التاريخي ر كلف ي تظه ة الت الموجودات المالي
    بالقيمة العادلة.

  
  ان الدينار األردني هو عملة اظهار البيانات المالية الموحدة والذي يمثل العملة الرئيسية للشرآة.

  
  

  
  

  .متماثلة مع السياسات التي تم اتباعها في السنة السابقة للسنة الحاليةإن السياسات المحاسبية المتبعة 
  
  
  
  

 أسس توحيد البيانات المالية
ا       ة له رآات التابع ة للش ات المالي رآة األم والبيان ة للش ات المالي دة البيان ة الموح ات المالي تتضمن البيان

تحكم في           ى ال درة عل دما يكون للشرآة الق ة   والخاضعة لسيطرتها وتتحقق السيطرة عن السياسات المالي
ين   ا ب رادات والمصروفات فيم امالت واألرصدة واالي تبعاد المع تم اس ة، وي غيلية للشرآات التابع والتش

  الشرآة األم والشرآات التابعة.
  

ة للشرآة األم وبإستخدام            ات المالي اريخ البيان ا في نفس ت ة آم يتم إعداد البيانات المالية للشرآات التابع
ة في الشرآة األم    نفس السياسات المحا  بية المتبع بية        .س ع سياسات محاس ة تتب اذا آانت الشرآات التابع

ة للشرآات            ات المالي ى البيان ة عل ديالت الالزم تم اجراء التع تختلف عن تلك المتبعة في الشرآة األم في
  التابعة لتتطابق مع السياسات المحاسبية المتبعة في الشرآة األم.

  

تم       يتم توحيد نتائج أعمال الش ذي ي اريخ ال ا وهو الت اريخ تملكه رآات التابعة في بيان الدخل الموحد من ت
ي    ة الت فيه فعليًا انتقال سيطرة الشرآة األم على الشرآات التابعة. يتم توحيد نتائج أعمال الشرآات التابع

ى الش             ه السيطرة عل د الشرآة في ذي تفق اريخ ال ى الت دخل الموحد حت ان ال رآات يتم التخلص منها في بي
  التابعة.
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  .الشرآة التابعةالذي ال تملكه الشرآة األم من حقوق الملكية في ذلك الجزء  حقوق غير المسيطرينتمثل 

  

  األم: البيانات المالية للشرآةوفيما يلي عرض للشرآات التابعة التي تم توحيد بياناتها المالية مع 
  

  طبيعة النشاط  التملكنسبة   مالالرأس   اسم الشرآة
        

  وساطة مالية  %٦٠  ٤,٠٠٠,٠٠٠   ذ.م.مالمغتربين األردنيين للوساطة المالية 
  استثمارات عقارية  %١٠٠  ١,٦٠٠,٠٠٠   ذ.م.مالمغتربين األردنيين لالستثمار والتطوير العقاري 

  
  

  تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة 
ة  التعديالت على الو المعايير معايير المحاسبة الدولية عددًا منأصدر مجلس  ارير المالي يتم  معايير الدولية للتق ، وس
ذه ٢٠١٧آانون األول  ٣١التعديالت بعد تاريخ و المعايير تطبيق هذه ايير  ، وتتوقع إدارة الشرآة أن تطبيق ه  المع

  للشرآة.   الموحدة البيانات الماليةالتعديالت في المستقبل لن يكون له أي تأثير جوهري على و
  

  : وتواريخ تطبيقها  التي تم إدخال تعديالت عليها الجديدة والمعايير وفيما يلي ملخص ألهم المعايير
  

  
  تاريخ التطبيق   موضوع المعيار  رقم المعيار

   
  ٢٠١٨المالية التي تبدأ في آانون الثاني  السنوات اإليرادات من العقود مع العمالء )١٥المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (

   
  ٢٠١٩السنوات المالية التي تبدأ في آانون الثاني  اإليجارات )١٦المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (

   
  ٢٠٢١للسنوات المالية التي تبدأ في آانون الثاني  عقود التأمين )١٧المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (

      
  
  

  استخدام التقديرات
ديرات     بعض التق ام ب رآة القي ن ادارة الش ب م بية يتطل ات المحاس ق السياس ة وتطبي ات المالي داد البيان إن اع
ى فرضيات           تند عل ديرات تس ك التق ا. ان تل ة به ة واإليضاحات المرفق واإلجتهادات التي تؤثر على البيانات المالي

ديرات االدارة      تخضع لدرجات متفاوتة من الدقة والتيقن، وعليه فإن النتائج الف د تختلف عن تق تقبل ق علية في المس
  نتيجة التغير في أوضاع وظروف الفرضيات التي استندت عليها تلك التقديرات. 

  

  :الموحدة وفيما يلي أهم التقديرات التي تم استخدامها في اعداد البيانات المالية
  
  

احتساب   وغير الملموسة بشكل دوري لغاياتتقوم االدارة باعادة تقدير االعمار االنتاجية لالصول الملموسة  -
ة    ار االنتاجي ديرات االعم ك االصول وتق ة لتل ة العام ى الحال ادا عل نوية اعتم اءات الس تهالآات واالطف االس

 .الموحد المتوقعة في المستقبل ، ويتم اخذ خسارة التدني (ان وجدت) في بيان الدخل
  

ذا      تقوم االدارة بمراجعة دورية للموجودات المالية - تم اخذ ه ا وي والتي تظهر بالكلفة لتقدير أي تدني في قيمته
 .الموحد التدني في بيان الدخل

  

ذمم      - ك ال ة تل ار قابلي تقوم إدارة الشرآة بتقدير قيمة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بعد األخذ باإلعتب
  للتحصيل.

  
  
  

  النقد وما في حكمه 
ددة             الغ مح ى مب ييل إل ة للتس تثمارات القابل وك واالس دى البن ندوق ول ي الص د ف ه النق ي حكم ا ف د وم ل النق يمث

  وباستحقاقات ال تتجاوز الثالثة أشهر بحيث ال تتضمن مخاطر التغير في القيمة. 
  
  

  الذمم المدينة
ذمم المشكوك في تحصيلها،        تظهر الذمم المدينة بال ل مخصص ال د تنزي ذمم في حال عدم       كلفة بع تم شطب ال وي

  إمكانية تحصيلها خصما من المخصص المأخوذ لها ويضاف المحصل من الذمم التي تم شطبها إلى اإليرادات.
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  الممتلكات والمعدات

دما تكون جاهزة لالستخدام        الممتلكات والمعداتتظهر تم استهالآها عن بالكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراآم، وي
  بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لها باستخدام النسب السنوية التالية:

  

 %٢٥ -١٠  آمبيوتر وبرامج أجهزة
 %١٥ -١٠  أجهزة مكتبية ومعدات

 %٢٠ -١٠  أثاث وديكورات
     %١٥  سيارات

عن صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمتها  الممتلكات والمعداتعندما يقل المبلغ الممكن استرداده ألي من 
  إلى القيمة الممكن استردادها وتسجل قيمة التدني في بيان الدخل الموحد.

  
اجي           للممتلكات والمعدات يتم مراجعة العمر اإلنتاجي المتوقع ام، وفي حال اختالف العمر اإلنت ة آل ع في نهاي

ما تم تقديره سابقا، يتم استهالك القيمة الدفترية المتبقية على العمر اإلنتاجي المتبقي بعد إعادة التقدير ن المتوقع ع
  اعتبارا من السنة التي تم فيها إعادة التقدير.

  
  

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 
 

اح من  ق األرب اجرة، وتحقي ا ألغراض المت تفظ به ناد الشرآات المح ي أسهم وإس تثمار ف د االس ذا البن يتضمن ه
 تقلبات األسعار السوقية قصيرة األجل.

 

اد        يتم اثبات هذه الموجودات عند الشراء بالقيمة العادلة (تقيد مصاريف االقتناء د الشراء) ويع دخل عن ان ال في بي
ر في            ك التغي ا في ذل دخل الموحد بم ان ال ا في بي تقييمها الحقًا بالقيمة العادلة، ويظهر التغير في القيمة العادلة له
ذه               ع ه ال بي ي ح ة، وف العمالت األجنبي ة ب ر النقدي ودات غي ل الموج ات تحوي ن فروق اتج ع ة الن ة العادل القيم

 ها يتم قيد األرباح او الخسائر الناتجة عن عملية البيع في بيان الدخل الموحد.الموجودات أو جزء من
  

 يتم إثبات األرباح الموزعة أو الفوائد المكتسبة على هذه الموجودات في بيان الدخل الموحد.
  

  
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل 

  

 اتيجية المحتفظ بها على المدى الطويل وليس بهدف المتاجرة.يتضمن هذا البند االستثمارات االستر
 

ة          ًا بالقيم ا الحق اد تقييمه اء ويع ا مصاريف االقتن يتم إثبات هذه الموجودات عند الشراء بالقيمة العادلة مضافًا إليه
ة ا       وق الملكي دخل الشامل الموحد ضمن حق ا في    العادلة، ويظهر التغير في القيمة العادلة لها في بيان ال لموحد بم

ع     ذلك التغير في القيمة العادلة الناتج عن فروقات تحويل الموجودات غير النقدية بالعمالت األجنبية، وفي حال بي
الموجودات المباعة           ة الخاص ب ة العادل راآم في القيم ر المت هذه الموجودات او جزء منها يتم تحويل رصيد التغي

 ر.الى األرباح والخسائر المدورة بشكل مباش
  

 يتم اثبات األرباح الموزعة على هذه الموجودات في بيان الدخل الموحد.
  

  
  

 موجودات مالية بالكلفة المطفأة
ة     ة التعاقدي دفقات النقدي يتضمن هذا البند الموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نماذج أعمال تهدف الى تحصيل الت

 الدين القائم. والتي تتمثل بدفعات من أصل الدين والفائدة على رصيد
 

راء   أ عالوة أو خصم الش اء، وتطف ا مصاريف االقتن ة مضافًا إليه د الشراء بالكلف ودات عن ذه الموج ات ه تم اثب ي
 باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

  

دفقات    ة للت ة الحالي  يتم قيد التدني في قيمة هذه الموجودات والذي يمثل الفرق بين القيمة المثبتة في السجالت والقيم
 .الموحد النقدية المتوقعة المخصومة بسعر الفائدة الفعلي في بيان الدخل
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 االعتراف بالموجودات المالية تاريخ

يتم االعتراف بشراء وبيع الموجودات المالية في تاريخ المتاجرة ( تاريخ التزام الشرآة ببيع أو شراء الموجودات                                                     
  المالية).

  
  
  

  القيمة العادلة
في حال عدم توفر أسعار معلنة أو عدم                اإلغالق في أسواق نشطة القيمة العادلة للموجودات المالية.                          تمثل أسعار    

مقارنتها بالقيمة العادلة            من خالل    وجود تداول نشط على بعض الموجودات المالية فإنه يتم تقدير قيمتها العادلة                                      
النقدية المستقبلية المتعلقة بها. في حال تعذر قياس                 ألداة مالية مشابهة أو من خالل احتساب القيمة الحالية للتدفقات                           

  القيمة العادلة للموجودات المالية بشكل يعتمد عليه فإنه يتم إظهارها بالكلفة بعد تنزيل أي تدني في قيمتها.
  

  
 االستثمارات العقارية 

يادة في قيمتها السوقية         باألراضي التي يحتفظ بها من أجل تأجيرها أو لحين حصول ز                      تظهراالستثمارات العقارية            
تقييم مرخصين     لقيمة العادلة لها من قبل خبراء                كلفة، ويتم اإلفصاح عن القيمة العادلة لها سنويًا ويتم تقدير ا                            بال  

  ومعتمدين لهذه الغاية.
  
  
  

  
  الموجودات غير الملموسة

 

  كلفة.الموجودات غير الملموسة باليتم إثبات 
  

ر الملموسة  اء الموجودات غي تم إطف د ي تم قي تفادة وي رة اإلس ى مدى فت ا محددة عل تفادة منه رة اإلس ي تكون فت الت
تم         ر محددة فال ي ا غي تفادة منه رة اإلس اإلطفاء في بيان الدخل الموحد. أما الموجودات غير الملموسة التي تكون فت

ة  تم تسجيل قيم ة وي ات المالي اريخ البيان ي ت ا ف دني لقيمته ار ت تم إجراء إختب ل ي ا ب دخل إطفاؤه ان ال ي بي دني ف الت
  الموحد.

  

    سنوات. ١٠أعمال الوساطة على فترة  مزاولة تم إطفاء رخصة
  
  
  

  

  
  

  مستحقة الدفع الذمم الدائنة والمبالغ 
ة         ل الشرآة سواء تمت المطالب يتم إثبات الذمم الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع عند استالم البضائع والخدمات من قب

  لم تتم.بها من قبل المورد أو 
 
 
 
 
 
 

  المخصصات
ام الشرآة         إثباتيتم  ه من المحتمل قي ابقة  وأن المخصصات عندما يترتب على الشرآة التزامات نتيجة ألحداث س

ا         بدفع مبالغ نقدية لتسديد هذه االلتزامات. ديل قيمته ة الموحدة وتع ات المالي اريخ البيان يتم مراجعة المخصصات بت
  لدى الشرآة.   على آخر معلومات متوفرة بناًء

  

  
  
  
  

  التقاص
ة الموحدة           ات المالي غ الصافي في البيان ار المبل ة وإظه ات المالي يتم إجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوب
ق             ون تحق اص أو يك اس التق ى أس ويتها عل تم تس دما ي ذلك عن ذلك وآ ة ل ة الملزم وق القانوني وفر الحق دما تت عن

  نفس الوقت. الموجودات وتسوية المطلوبات في
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  اإليرادات

  

  يتم تحقق إيرادات العموالت عند تنفيذ عقود التداول لصالح العمالء.
  

  يتم تحقق إيرادات الفوائد على أساس زمني بحيث يعكس العائد الفعلي على الموجودات.
  
  

  المستثمر بها.يتم تحقق توزيعات أرباح االستثمارات عند إقرارها من قبل الهيئات العامة للشرآات 
  
  
  

  يتم تحقق اإليرادات األخرى وفقًا لمبدأ االستحقاق.
  
  
  
  
  

  العمالت االجنبية
ات.    ك العملي يتم إثبات العمليات التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء تل

ة       ة بالعمل ات المالي ة والمطلوب ائدة في       يتم تحويل أرصدة الموجودات المالي ة بإستخدام أسعار الصرف الس األجنبي
ل   تاريخ البيانات المالية الموحدة المعلنة من البنك المرآزي األردني. يتم إثبات االرباح والخسائر الناتجة عن تحوي

  األرصدة بالعمالت األجنبية في بيان الدخل الموحد.
  

 ضريبة الدخل 
عة            اح الخاض ف األرب ريبة، وتختل عة للض اح الخاض اس األرب ى أس تحقة عل رائب المس اريف الض ب مص تحس

ألن األرباح المعلنة تشمل إيرادات غير خاضعة للضريبة  الموحدة المالية البياناتللضريبة عن األرباح المعلنة في 
ة    أو مصاريف غير قابلة للتنزيل في السنة المالية وإ ائر متراآم ًا أو خس ة ضريبيًا   نما في سنوات الحقة أحيان مقبول

  أو بنود ليست خاضعة أو مقبولة التنزيل ألغراض ضريبية.
  

  
  
  النقد وما في حكمه.        ٣

  

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
      

  ٨٤٠,٥٦٢   ٤٥٩,١٠٩   حسابات جارية لدى البنوك
  ٥,٢٨١,٩٩٧   ٥,٤١٢,٤٤٢   ودائع ألجل لدى البنوك

   ٦,١٢٢,٥٥٩   ٥,٨٧١,٥٥١  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

راوح    ،سنة إلى شهر فترة خاللتستحق الودائع ألجل    د تت ين وتستحق عليها فوائ ى  ٢.٦ ب  %٥.١٥% إل
  .سنويًا

  
  
  
  
  
  
  

  

     موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل       .  ٤
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
      

  ١,١٤٥,٠٩٢   ٩٨٣,١٢٠   األردن  -أسهم شرآات مدرجة في بورصة عمان لألوراق المالية 
  ٦,٠٦٦,٤٦٤   ٦,٣٢٠,٢٣٨   األردن خارج - أسهم شرآات مدرجة في اسواق مالية

   ٧,٢١١,٥٥٦   ٧,٣٠٣,٣٥٨  
  

   



  المساهمة العامة  األردنيينستثمارية القابضة للمغتربين إلا الشرآة
  (تتمه)  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

  ٢٠١٧آانون األول  ٣١آما في 

- ١٥ - 
 

  
  
  

  مدينةوساطة عمالء ذمم       .  ٥
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
      

  ٦٦٦,٩١٢   ٦٨٢,٣٥٤   ذمم مدينة
  ٨٣٥,٣١٠   ٨٣٥,٣١٠   ذمم جهات ذات عالقة *

  )١,٢٩٦,٦٧٤(  )١,٢٩٠,٧٠٤(  مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها
   ٢٠٥,٥٤٨   ٢٢٦,٩٦٠  

  

  

  . ٢٠١٦و  ٢٠١٧ خالل عاميتعامل مع الجهات ذات العالقة  ال يوجد* 
  
  
  
  
  

  :آما يلي إن الحرآة على رصيد مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها 
  

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
      

  ١,٣٠٧,٠١٢   ١,٢٩٦,٦٧٤   الرصيد آما في بداية السنة
  )    ١٠,٣٣٨(  )     ٥,٩٧٠(  إستبعادات (شطب ذمم)

   ١,٢٩٦,٦٧٤   ١,٢٩٠,٧٠٤  
  

  

دينار يخص ذمم جهات ذات عالقة  )٨٣٥,٣١٠(يتضمن مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها مبلغ 
  .٢٠١٦دينار آما في نهاية عام ) ٨٣٥,٣١٠( ، مقابل مبلغ٢٠١٧آما في نهاية عام 

  

  
  يبين الجدول التالي أعمار الذمم المستحقة التي لم يتم أخذ مخصص لها: 

  
  
  

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
      

  ١٥٥,٦٦٠   ١٩٨,٩٢٠   مستحقة لفترة تقل عن شهر
  ٢٠,٤٤٠   ١٩,٦٢٧   ) أشهر ٣مستحقة لفترة تزيد عن شهر وتقل عن (

  ٢٩,٤٤٨   ٨,٤١٣   ) أشهر ٦مستحقة لفترة تزيد عن (
   ٢٠٥,٥٤٨   ٢٢٦,٩٦٠  

  
  

إدارة الشرآة أن جميع الذمم المستحقة التي لم يتم أخذ مخصص لها قابلة للتحصيل مجلس وفي رأي 
  بشكل آامل.

  
  أرصدة مدينة أخرى      .  ٦

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
      

  ٢٤٧,٥٠٠   ٢٥٨,٣٢٦   تأمينات آفاالت
  ١٧,٧٨٢   ١٧,٢٢٤   مصاريف مدفوعة مقدمًا

  ١٩,١٩٤   ٢٣,٨١١   مستحقة وغير مقبوضة فوائد
  ١٠,٥٤٢   ١٩,٦٦٩   أخرى

   ٢٩٥,٠١٨   ٣١٩,٠٣٠  
  

   



  المساهمة العامة  األردنيينستثمارية القابضة للمغتربين إلا الشرآة
  (تتمه)  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

  ٢٠١٧آانون األول  ٣١آما في 

- ١٦ - 
 

  
  
  

   بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشاملموجودات مالية     .      ٧
 

  القيمة السوقية  الكلفة  نسبة الملكية  بلد التأسيس  إسم الشرآة
          
  غير مدرجة  ٣,٦٦٧,٨٥٦   %٤,٨٨١   الجزائر  بنك ترست الجزائر  
  غير مدرجة  ١   %٢   لبنـان  * (تحت التصفية) البنك اللبناني الكندي 

      ٣,٦٦٧,٨٥٧    
  
  

  

موجودات   صافي  يعتقد مجلس إدارة الشرآة أن هناك بعض المبالغ ستحصل عليها الشرآة من ثمن بيع* 
دفع حصتها من مصاريف       البنك من جهة،  تقوم ب ا س ة والرسوم     اإلستشارات آما أنه واالتعاب القانوني

ذه   القضائية ومن مصاريف واتعاب تصفية البنك من جهة اخرى ، غير انه من الصعوبة بمكا دير ه ن تق
  في الوقت الحاضر. اإليرادات والمصاريف

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  موجودات مالية بالكلفة المطفأة         . ٨

  
  
  
  
  
  

 ٢٠١٦ ٢٠١٧ 
   

 ٨١٤,٣٠٦  ٩٢٥,٢٢٢  (خارج األردن) سندات شرآات أجنبية
  
  
  
  
  
  
  

 %٧.٢٩ % إلى٥.٣٨ من األوروبي واليورو األمريكي ت الفائدة على السندات بالدوالرتتراوح معدال
  .٢٠٤٤وتمتد تواريخ إستحقاق السندات لغاية عام  سنويًا

  
  
  
  
  

   استثمارات عقارية  .      ٩
  

ار   )٤,٥٢٩,٨٩٢(تبلغ القيمة العادلة المقدرة لالستثمارات العقارية  ام     دين ة ع ا في نهاي ك   ٢٠١٧آم وذل
 واقع تقديرات مقدرين عقاريين مرخصين. من

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

  ممتلكات ومعدات       . ١٠
     

وبرامج أجهزة   
  آمبيوتر

أجهزة مكتبية 
  ومعدات

أثاث 
  وديكورات

  
  سيارات

  
  المجموع

            

            الكلفـــة:
 ٣١٤,١٩٧  ٢٩,٠٩٢  ١١١,٣٥٨   ٦٢,٣٣٨  ١١١,٤٠٩   ١/١/٢٠١٧في  آما الرصيد
  ١,١٠٠   ـ  ـ  ١,١٠٠   ـ  اضافات

 ٣١٥,٢٩٧  ٢٩,٠٩٢  ١١١,٣٥٨   ٦٣,٤٣٨  ١١١,٤٠٩   ٣١/١٢/٢٠١٧الرصيد آما في 
        

        االستهالك المتراآم:
 ٣٠٠,٠٥٨  ٢٩,٠٩١  ١١٠,٩٢٦   ٥٣,٧٣٨  ١٠٦,٣٠٣   ١/١/٢٠١٧في  آما الرصيد

 ٨,٨٢٢  ـ ٤٣١   ٣,٢٨٦  ٥,١٠٥   استهالك السنة
 ٣٠٨,٨٨٠  ٢٩,٠٩١  ١١١,٣٥٧   ٥٧,٠٢٤  ١١١,٤٠٨   ٣١/١٢/٢٠١٧الرصيد آما في 

 ٦,٤١٧  ١  ١   ٦,٤١٤  ١   ٣١/١٢/٢٠١٧صافي القيمة الدفترية آما في 
            

            الكلفـــة:
 ٣١٢,٦٢٧  ٢٩,٠٩٢  ١١١,٣٥٨   ٦٠,٧٦٨  ١١١,٤٠٩   ١/١/٢٠١٦في  آما الرصيد
  ١,٥٧٠   ـ  ـ  ١,٥٧٠   ـ  اضافات

 ٣١٤,١٩٧  ٢٩,٠٩٢  ١١١,٣٥٨   ٦٢,٣٣٨  ١١١,٤٠٩   ٣١/١٢/٢٠١٦الرصيد آما في 
        

        االستهالك المتراآم:
 ٢٨٩,٠٥٤  ٢٩,٠٩١  ١٠٩,٤٩٩   ٤٩,٤٥٧  ١٠١,٠٠٧   ١/١/٢٠١٦في  آما الرصيد

 ١١,٠٠٤  ـ ١,٤٢٧   ٤,٢٨١  ٥,٢٩٦   استهالك السنة
 ٣٠٠,٠٥٨  ٢٩,٠٩١  ١١٠,٩٢٦   ٥٣,٧٣٨  ١٠٦,٣٠٣   ٣١/١٢/٢٠١٦الرصيد آما في 

 ١٤,١٣٩  ١  ٤٣٢   ٨,٦٠٠  ٥,١٠٦   ٣١/١٢/٢٠١٦صافي القيمة الدفترية آما في 
            

  
   



  المساهمة العامة  األردنيينستثمارية القابضة للمغتربين إلا الشرآة
  (تتمه)  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

  ٢٠١٧آانون األول  ٣١آما في 

- ١٧ - 
 

  
  

  أرصدة دائنة أخرى     .  ١١
  

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
      

  ١٢٤,٢٢٠   ١١٥,٥١٨   أمانات مساهمين
  ٧٠,٧٤١   ٧٨,٠٢٣   )١٩(إيضاح  مخصص ضريبة الدخل

  ٨٢,٩٠١   ٨٢,٩٠١   مخصص صندوق البحث العلمي 
  ٥٤,٠٥٥   ٦٥,٩٦٣   مخصص مكافأة نهاية الخدمة

  ـ  ٩٨,٠٢٢   مخصص مقابل قضايا 
  ٥,٨٠٣   ١٠,٧٣٠   مصاريف مستحقة 

  ٥,٩٧٢   ٧,٩٥٧   أخرى
   ٣٤٣,٦٩٢   ٤٥٩,١١٤  

  
  

  
    حقوق الملكية   . ١٢

  رأس المال
دفوع    ه والم ب ب رح والمكتت ال المص غ رأس الم ى  ) ١٦,١٢٥,٠٠٠(يبل م ال ي مقس ار أردن دين

ي      )١٦,١٢٥,٠٠٠( ا ف هم آم د للس ي واح ار أردن مية دين ة اس هم بقيم انون االول  ٣١س                            آ
  .  ٢٠١٦و  ٢٠١٧

  

  

  عالوة اإلصدار
انون األول   ٣١دينار أردني آما في  )١٠٥,٩٨٦(تبلغ عالوة اإلصدار   ةناتج  وهي  ٢٠١٦و  ٢٠١٧آ

  عن إصدار بعض األسهم بسعر يزيد عن القيمة األسمية للسهم البالغة دينار واحد.
  
  

  

  احتياطي إجباري
% ١٠اح السنوية قبل الضريبة بنسبة تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله من االرب

  السابقة وهو غير قابل للتوزيع على المساهمين. السنوات خالل
  

  
  احتياطي اختياري

د          ل الضرائب بنسبة ال تزي اح السنوية قب ه من االرب تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويل
  % خالل السنوات السابقة وهو قابل للتوزيع على المساهمين. ٢٠عن 

  
  
  
  
  

  

  حقوق غير المسيطرين
ل  رآة      يمث ة (ش رآة التابع ي الش ة ف وق الملكي ن حق رآة م ل الش ن قب وك م ر الممل زء غي د الج ذا البن ه

ان       ر المسيطرين في بي وق غي المغتربين األردنيين للوساطة المالية محدودة المسؤولية)، ويتم إظهار حق
ة   م وقالدخل الشامل الموحد آبند منفصل وفي بيان المرآز المالي الموحد آبند منفصل عن حق ة حمل لكي

 اسهم الشرآة.
  

 
  مقترح توزيعها  أرباح

ام    يعقد خالل ع ذي س ا ال ي اجتماعه اهمين ف ة للمس ة العام يتقدم مجلس اإلدارة بتوصية للهيئ  ٢٠١٨س
 ) دينار.١٦,١٢٥,٠٠٠من رأس المال البالغ ( %)١٠(بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 

  
  
  العالقةالتعالمالت مع الجهات ذات    .    ١٣

             
  

  الرصيد   طبيعة   طبيعة   
  القائم  التعامل  العالقة  إسم الجهة

        

  ١٨٧,٣٨٦   تمويلي شرآة شقيقة   لإلستثمارشرآة نست 
  

   



  المساهمة العامة  األردنيينستثمارية القابضة للمغتربين إلا الشرآة
  (تتمه)  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

  ٢٠١٧آانون األول  ٣١آما في 

- ١٨ - 
 

  
  مصاريف إدارية   . ١٤

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
      

  ٢٢٥,٤١٢   ١٩٩,١٤٥   رواتب وأجور وملحقاتها
  ١٥,٠٥٦   ١٧,٢٥٨   ضمان اجتماعي

  ٣٦,٢٣٩   ٣٤,٤٦٨   إيجارات
  ٢٥,٦٢٠   ٢٧,٣٦٠   أتعاب مهنية

  ٢٣,٥٤٨   ٢٤,٩٨٨   تأمين
  ٢٤,٤٢٣   ٢٣,١٧١   رسوم واشتراآات

  ١١,٠٠٤   ٨,٨٢٢   )١٠(ايضاح إستهالآات 
  ١٨,٩٦١   ١٣,٤٥٧   صيانة 

  ٦,٢٧٧   ٧,١٧٦   بريد وهاتف
  ١٧,٣٢٥   ١٨,٣٧٠   سفر ومواصالت

  ٦,٠٠٨   ١١,٩٠٩   مكافأة نهاية الخدمة
  ١٠,٣٨٦   ١٠,٧٨٠   عموالت بنكية

  ٤,٣٦٨   ٦,٠٥٨   ضيافة
  ٤,٤٥٠   ٤,٣٤٥   رسوم صندوق حماية المستثمرين

  ٣,٧٨٢   ٦,٦٤٤   قرطاسية ومطبوعات
  ١,٦٥٤   ٢,٧٥٠   إعالنات

  ١,٢٠٠   ـ        بدل تنقالت أعضاء مجلس اإلدارة 
  ـ  ٤,٢٠٠   دارة اإلبدل حضور جلسات مجلس 

  ١٤,٣١٠   ١٦,٦١١   متفرقة 
   ٤٥٠,٠٢٣   ٤٣٧,٥١٢  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  إيرادات أخرى   . ١٥
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  

      

  )   ٢١,٣١٧(  ٦٧,٣٥٠   فروقات عملة 
  ٣٠,٩٣٦   ٢,٣٠٩   أخرى

   ٩,٦١٩   ٦٩,٦٥٩  
  

  
  

  
  

  مصاريف قضائية   . ١٦
مقابل حصة  ٢٠١٧المبالغ المدفوعة خالل عام  ) دينار يمثل٥٣١,٢٤٩يتكون هذا البند من مبلغ (   

الشرآة من مصاريف اإلستشارات واألتعاب القانونية والرسوم القضائية ومصاريف وأتعاب تصفية 
 من البنك اللبناني الكندي علمًا بأن مجلس الشرآة يعتقد أن هنالك بعض المبالغ ستحصل عليها الشرآة

ضايا العمالية ) دينار يمثل مخصص مقابل الق٩٨,٠٢٢، ومبلغ (ثمن بيع صافي موجودات البنك
  .المرفوعة ضد شرآة المغتربين االردنيين للوساطة المالية (شرآة تابعة)

  
  

  
  
  

  السنة خسارة حصة السهم األساسية والمخفضة من  . ١٧
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  

      

  )   ١٢,٩٣٧(  ) ٣٠٩,٨٣٦(  لمساهمي الشرآة   ةخسارة السنة العائد
  ١٦,١٢٥,٠٠٠   ١٦,١٢٥,٠٠٠   المتوسط المرجح لعدد االسهم

  )٠,٠٠١(  )    ٠,٠١٩     (  
  

  

  
 

  

  رواتب ومكافآت اإلدارة التنفيذية العليا   . ١٨
  
  

ين   ) ٧٧,٧٧٠(و  دينار )٥٣,٣١٥( ت اإلدارة التنفيذية العليا آبلغت رواتب ومكاف نتين المنتهيت دينار للس
  .٢٠١٦و  ٢٠١٧آانون األول  ٣١في  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  المساهمة العامة  األردنيينستثمارية القابضة للمغتربين إلا الشرآة
  (تتمه)  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

  ٢٠١٧آانون األول  ٣١آما في 

- ١٩ - 
 

  
  
  
  

  
  الضريبي الوضع  . ١٩

  

       إن تفاصيل الحرآة التي تمت على مخصص ضريبة الدخل هي آما يلي:

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
      

  ٥١,٢٧٩   ٧٠,٧٤١   الرصيد آما في بداية السنة
  ٦١,٦٤٠   ٧٧,٥٣٦   ضريبة الدخل المستحقة عن أرباح السنة

  )  ٤٢,١٧٨(  )  ٧٠,٢٥٤(  ضريبة الدخل المدفوعة
  ٧٠,٧٤١   ٧٨,٠٢٣   )١١(ايضاح رقم  الرصيد آما في نهاية السنة

  
  

  ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي:  
  

    ٢٠١٦  ٢٠١٧  
      

  ) ٥٧٤,٥٤٦(  ) ١,٠٣٣,٩١٠(  )اإلستثمارات الخارجية منتأتية م(بإستثناء األرباح ال المحاسبية الخسارة
  ٤٦٥,٦١٠   ٥١٤,٤٩٥   نفقات (إيرادات) غير خاضعة للضريبةصافي 

  )  ١٠٨,٩٣٦(  )    ٥١٩,٤١٥(  %)٢٠الخسارة الضريبية (خاضعة لنسبة 
  ٦١٦,٤٠٥   ٧٧٥,٣٦٤   %)١٠إستثمارات خارجية (خاضعة لنسبة  منأتية أرباح مت

  ٦١,٦٤٠   ٧٧,٥٣٦   ضريبة الدخل المستحقة عن أرباح السنة 
  

  
  

  

(شرآة  والتطوير العقاريوشرآة المغتربين األردنيين لإلستثمار  للشرآة تم تسوية الوضع الضريبي -
 .٢٠١٤حتى نهاية عام  تابعة)

 
تم تسوية الوضع الضريبي لشرآة المغتربين األردنيين للوساطة المالية (شرآة تابعة) حتى نهاية عام  -

٢٠١٥. 
  

ف التقدير الذاتي عن نتائج أعمال الشرآة وشرآة المغتربين األردنيين لالستثمار وتم تقديم آش -
ولم تقم دائرة ضريبة الدخل بمراجعة  ٢٠١٦و  ٢٠١٥ يلعام (شرآة تابعة) والتطوير العقاري

 سجالت الشرآة حتى تاريخه.
  

  

                 تم تقديم آشف التقدير الذاتي عن نتائج أعمال شرآة المغتربين األردنيين للوساطة المالية  -
الشرآة التابعة حتى  ولم تقم دائرة ضريبة الدخل بمراجعة سجالت ٢٠١٦لعام  (شرآة تابعة)

 تاريخه.
 

 

ال الشرآة       تم  - ائج أعم دخل عن نت ة في    احتساب مخصص ضريبة ال انون األول   ٣١ للسنة المنتهي آ
ة   ٢٠١٧ ه الالحق دخل وتعديالت ريبة ال انون ض ًا لق ات االزدواج  وفق ار إتفاقي ذ باإلعتب ع األخ ، م

 .  الضريبي مع الدول التي تستثمر بها الشرآة اموالها
 

شرآة المغتربين األردنيين لإلستثمار صص ضريبة الدخل عن نتائج أعمال احتساب مخلم يتم  -
بسبب زيادة وذلك  ٢٠١٧آانون األول  ٣١للسنة المنتهية في  (شرآة تابعة) والتطوير العقاري

 المصروفات عن اإليرادات الخاضعة للضريبة.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  

 للوساطة الماليةلم يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل عن نتائج أعمال شرآة المغتربين األردنيين  -
وجود خسائرضريبية مدورة بسبب وذلك  ٢٠١٧آانون األول  ٣١للسنة المنتهية في (شرآة تابعة) 

  عن سنوات سابقة.

  
  

   



  المساهمة العامة  األردنيينستثمارية القابضة للمغتربين إلا الشرآة
  (تتمه)  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

  ٢٠١٧آانون األول  ٣١آما في 

- ٢٠ - 
 

          
  القطاعات التشغيلية  . ٢٠

  

تثمار في    ارات  يترآز نشاط الشرآة األساسي في االس ة والعق ة،     األوراق المالي ال الوساطة المالي وأعم
  وفيما يلي معلومات عن قطاعات األعمال الرئيسية: 

  

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  خارج المملكة  لكةداخل المم  خارج المملكة  داخل المملكة  

          

  ٢٥٣,٥١٧   ١٠٥,٩٠٢   ٣٥٢,٤٩٦   )١١٩,١٣٧(اإليرادات المتأتية من االستثمار في األوراق المالية  

  ـ  ٢٤١,٦٥٥   ـ  ٢٣٤,٦٩٤   اإليرادات المتأتية من أعمال الوساطة 

  ١٠,٥٤٨,٦٢٦   ٧,٢٦٧,٦٥١   ١٠,٩١٣,٣١٧   ٦,٨٥٤,٦٧١   موجودات نشاط اإلستثمار في األوراق المالية

  ـ  ٢,٨٥٧,٧٤٣   ـ  ٢,٨٤٦,٤٨١   اإلستثمار في العقاراتموجودات نشاط 

  ـ  ١,٤٤٥,١٦١   ـ  ١,٤٢٦,٧٠١   موجودات نشاط أعمال الوساطة
  

  
  
  
  
  
  

  محتملةالتزامات اإلل   . ٢١
ة   - ات المالي ة    الموحدة  يوجد على الشرآة آما بتاريخ البيان ة   إلتزامات محتمل االت بنكي ة بكف غ   متمثل بمبل

 دينار.) ٩١٠,٠٠٠(
 

 

تخص  آمدعى عليها في عدة قضايا )شرآة تابعة(شرآة المغتربين األردنيين للوساطة المالية تظهر  -
وهذه القضايا ، ٢٠١٧دينار آما في نهاية عام  )٢,٩٦٥,٥٨٩بلغ مجموعها ما يقارب ( جهة واحدة 

 وقد قامت الشرآة وفق الرأي القانوني في مجملها يحق للشرآة الرجوع بها على أطراف ذات صلة
تتضمن ودينار. هذا  )١,٠٧٠,٥١٤بلغ مجموعها ( قضايا مقابلة ضد الجهة المدعيةبرفع  تابعةال

يبلغ  التابعة مقابل القضايا المرفوعة ضد الشرآة مخصصالمرفقة  الموحدة البيانات المالية
سوف . وبرأي إدارة الشرآة ومستشارها القانوني أن النتيجة المحتملة لتلك القضايا ) دينار٩٨,٠٢٢(

  .٢٠١٧نهاية عام  آما في للشرآة الموحد لن يؤثر بشكل جوهري على المرآز المالي
   



  المساهمة العامة  األردنيينستثمارية القابضة للمغتربين إلا الشرآة
  (تتمه)  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

  ٢٠١٧آانون األول  ٣١آما في 

- ٢١ - 
 

  
  
  
             تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات  . ٢٢

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

  المجموع  أآثر من سنة  لغاية سنة  ٢٠١٧
        

        الموجودات
  ٥,٨٧١,٥٥١   ـ  ٥,٨٧١,٥٥١   النقد وما في حكمه

  ٧,٣٠٣,٣٥٨  ـ  ٧,٣٠٣,٣٥٨   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
  ٢٢٦,٩٦٠  ـ  ٢٢٦,٩٦٠   ذمم عمالء وساطة مدينة

  ٧٩١,٨٩١  ـ  ٧٩١,٨٩١   ذمم عمالء تمويل على الهامش
  ٣١٨,٨٤٩  ـ  ٣١٨,٨٤٩   ذمم وسطاء

  ٨٩,٠٠٠  ـ  ٨٩,٠٠٠   صندوق ضمان التسوية
  ٣١٩,٠٣٠  ـ  ٣١٩,٠٣٠   أرصدة مدينة أخرى

  ٣,٦٦٧,٨٥٧   ٣,٦٦٧,٨٥٧   ـ  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل
  ٩٢٥,٢٢٢   ٩٢٥,٢٢٢   ـ  موجودات مالية بالكلفة المطفأة

  ٢,٨٤٦,٤٨١   ٢,٨٤٦,٤٨١   ـ  في أراضي عقاريةإستثمارات 
  ٦,٤١٧   ٦,٤١٧   ـ  ممتلكات ومعدات

  ١   ١   ـ  رخصة مزاولة أعمال الوساطة
  ٢٢,٣٦٦,٦١٧   ٧,٤٤٥,٩٧٨   ١٤,٩٢٠,٦٣٩   مجموع الموجودات 

        
        المطلوبات

  ٥٩,١٨٢   ـ  ٥٩,١٨٢   ذمم عمالء وساطة دائنة
  ١٨٧,٣٨٦   ـ  ١٨٧,٣٨٦   ذمم جهات ذات عالقة دائنة 

  ٤٥٩,١١٤   ـ  ٤٥٩,١١٤   أرصدة دائنة أخرى 
  ٧٠٥,٦٨٢   ـ  ٧٠٥,٦٨٢   مجموع المطلوبات

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المجموع  أآثر من سنة  لغاية سنة  ٢٠١٦
        

        الموجودات
  ٦,١٢٢,٥٥٩   ـ  ٦,١٢٢,٥٥٩   النقد وما في حكمه

  ٧,٢١١,٥٥٦  ـ  ٧,٢١١,٥٥٦   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
  ٢٠٥,٥٤٨  ـ  ٢٠٥,٥٤٨   ذمم عمالء وساطة مدينة

  ١,٠١٧,٣٨٠  ـ  ١,٠١٧,٣٨٠   ذمم عمالء تمويل على الهامش
  ٣٣,٢٣٣  ـ  ٣٣,٢٣٣   ذمم وسطاء

  ١٨٩,٠٠٠  ـ  ١٨٩,٠٠٠   صندوق ضمان التسوية
  ٢٩٥,٠١٨  ـ  ٢٩٥,٠١٨   أرصدة مدينة أخرى

  ٣,٦٦٧,٨٥٧   ٣,٦٦٧,٨٥٧   ـ  من خالل بيان الدخل الشامل موجودات مالية بالقيمة العادلة
  ٨١٤,٣٠٦   ٨١٤,٣٠٦   ـ  موجودات مالية بالكلفة المطفأة

  ٢,٨٥٧,٧٤٣   ٢,٨٥٧,٧٤٣   ـ  في أراضي إستثمارات عقارية
  ١٤,١٣٩   ١٤,١٣٩   ـ            ممتلكات ومعدات

  ١   ١   ـ  رخصة مزاولة أعمال الوساطة
  ٢٢,٤٢٨,٣٤٠   ٧,٣٥٤,٠٤٦   ١٥,٠٧٤,٢٩٤   مجموع الموجودات 

        
        المطلوبات

  ٦٠,٦٤٠   ـ  ٦٠,٦٤٠   ذمم عمالء وساطة دائنة
  ٣٤٣,٦٩٢   ـ  ٣٤٣,٦٩٢   أرصدة دائنة أخرى 
  ٤٠٤,٣٣٢   ـ  ٤٠٤,٣٣٢   مجموع المطلوبات

  
   



  المساهمة العامة  األردنيينستثمارية القابضة للمغتربين إلا الشرآة
  (تتمه)  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

  ٢٠١٧آانون األول  ٣١آما في 

- ٢٢ - 
 

  
  

    األدوات المالية  . ٢٣
ة     ا   تتألف األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية. تتضمن الموجودات المالي د وم النق

ة       في حكمه ذمم الدائن ة ال ات المالي ة. وتتضمن المطلوب ة   والذمم المدينة واألوراق المالي  واألرصدة الدائن
  .االخرى

    
  

  القيمة العادلة
ة حيث أن معظم      إن القيمة العادلة للموجودات  ا الدفتري والمطلوبات المالية ال تختلف جوهريًا عن قيمته

  األدوات المالية إما قصيرة األجل بطبيعتها أو يتم إعادة تسعيرها باستمرار.
  

  

  تستخدم الشرآة الترتيب التالي لغايات تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية:
  

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

ا بشكل               ة ويمكن مالحظته ة العادل ى القيم ؤثر عل ى مدخالت ت د عل يم تعتم اليب تقي اني: أس المستوى الث
  مباشر أو غير مباشر في السوق.

  

ا                ة ولكن ال يمكن مالحظته ة العادل ى القيم ؤثر عل ى مدخالت ت د عل        المستوى الثالث: أساليب تقييم تعتم
  في السوق.

  

٢٠١٧ 
  المستوى 
 األول

 المستوى 
 الثاني

  المستوى 
 المجموع الثالث

    
 ٧,٣٠٣,٣٥٨  ـ ـ ٧,٣٠٣,٣٥٨  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 ٣,٦٦٧,٨٥٧  ٣,٦٦٧,٨٥٧  ـ ـ موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل 
 ١٠,٩٧١,٢١٥  ٣,٦٦٧,٨٥٧  ـ ٧,٣٠٣,٣٥٨  

  

٢٠١٦ 
  المستوى 
 األول

 المستوى 
 الثاني

  المستوى 
 المجموع الثالث

    
 ٧,٢١١,٥٥٦  ـ ـ ٧,٢١١,٥٥٦  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 ٣,٦٦٧,٨٥٧  ٣,٦٦٧,٨٥٧  ـ ـ موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل 
 ١٠,٨٧٩,٤١٣  ٣,٦٦٧,٨٥٧  ـ ٧,٢١١,٥٥٦  

  
ة بسبب عدم              ا العادل يس قيمته ذه الموجودات ول ة شراء ه تعكس القيمة المبينة في المستوى الثالث آلف
ة           ة العادل اس القيم ة لقي ة الشراء هي أنسب طريق وجود سوق نشط لها، هذا وترى إدارة الشرآة أن آلف

  قيمتها.لهذه الموجودات وأنه ال يوجد تدني في 
  

  

  مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي المخاطر التي قد تنجم عن عدم قدرة أو عجز الطرف اآلخر لألداة المالية عن                                                   
الوفاء بالتزاماته تجاه الشرآة مما قد يؤدي إلى حدوث خسائر. تتمثل مخاطر ائتمان الشرآة بشكل                                                    

الشرآة على الحد من المخاطر االئتمانية عن                أساسي في الودائع لدى البنوك والذمم المدينة، حيث تعمل                        
طريق التعامل مع البنوك التي تتمتع بسمعة جيدة ووضع حدود ائتمانية لعمالئها مع مراقبة الديون غير                                     
المسددة. يتمثل الحد األقصى للمخاطر االئتمانية في القيمة المدرجة للموجودات المالية في البيانات                                                  

  .الموحدة المالية
  

  
دينار من إجمالي رصيد الذمم المدينة آما في نهاية                      ) ٢٤٨,٠٥٠(   د أآبر عميل ما مجموعه      يشكل رصي  

  .٢٠١٦نهاية عام   آما فيدينار  )١٧١,١١٤(، مقابل ٢٠١٧عام 
   



  المساهمة العامة  األردنيينستثمارية القابضة للمغتربين إلا الشرآة
  (تتمه)  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

  ٢٠١٧آانون األول  ٣١آما في 

- ٢٣ - 
 

  
  

    مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشرآة على توفير التمويل الالزم لتأدية التزاماتها في تواريخ                                                     
استحقاقها ولتجنب هذه المخاطر تقوم الشرآة بتنويع مصادر التمويل وإدارة الموجودات والمطلوبات                                              

  لقابلة للتداول.  وموائمة آجالها واالحتفاظ برصيد آاف من النقد وما في حكمه واألوراق المالية ا
  

ل   ويلخص الجدول أدناه توزيع المطلوبات (غير                               مخصومة) على أساس الفترة المتبقية لالستحقاق                  ا
  :الموحدة التعاقدي آما بتاريخ البيانات المالية

    
         المجموع  أآثر من سنة  أقل من سنة  ٢٠١٧

  ٥٩,١٨٢   ـ  ٥٩,١٨٢   ذمم عمالء وساطة دائنة
  ١٨٧,٣٨٦   ـ  ١٨٧,٣٨٦   دائنةذمم جهات ذات عالقة 
  ٤٥٩,١١٤   ـ  ٤٥٩,١١٤   أرصدة دائنة أخرى

  ٧٠٥,٦٨٢   ـ  ٧٠٥,٦٨٢   
  

         المجموع  أآثر من سنة  أقل من سنة  ٢٠١٦
  ٦٠,٦٤٠   ـ  ٦٠,٦٤٠   ذمم عمالء وساطة دائنة

  ٣٤٣,٦٩٢   ـ  ٣٤٣,٦٩٢   أرصدة دائنة أخرى
  ٤٠٤,٣٣٢   ـ  ٤٠٤,٣٣٢   

  
  مخاطر أسعار الفائدة

أو القيمة       ربح الشرآة       تنتج مخاطر أسعار الفائدة من احتمال تأثير التغيرات في أسعار الفائدة على                                       
وحيث أن معظم األدوات المالية تحمل سعر فائدة ثابت وتظهر بالكلفة المطفأة،                               العادلة لألدوات المالية.             

  غير جوهري. فإن حساسية أرباح الشرآة وحقوق الملكية للتغير في أسعار الفائدة يعتبر
    

  األجنبية العمالتأسعار  مخاطر
لعمالت                                                     ا أسعار  تقلبات  بسبب  لية  لما ا األدوات  قيمة  تذبذب  من  الخطر  في  لعمالت  ا مخاطر  تتمثل 
األجنبية. حيث إن معظم تعامالت الشرآة هي بالدينار األردني والدوالر األمريكي وحيث أن سعر                                                    

مريكي، فإن األرصدة في الدوالر األمريكي ال تمثل                         صرف الدينار مربوط بسعر ثابت مع الدوالر األ                      
مخاطر هامة لتقلبات العمالت األجنبية وإن حساسية أرباح الشرآة وحقوق الملكية للتغير في أسعار                                          

  غير جوهري.صرف العمالت األجنبية يعتبر
  
  

  مخاطر أسعار األسهم
ى            ر األسهماتنتج مخاطر أسع تثمارات في األسهم. تعمل الشرآة عل ة لالس ة العادل ر في القيم عن التغي

ادية.         ات اقتص ة وقطاع اطق جغرافي دة من ي ع تثمارات ف ع االس ق تنوي ن طري اطر ع ذه المخ إدارة ه
دخل   ١٠وبافتراض تغير أسعار األسهم المدرجة بمعدل  % فإن ذلك سوف يؤدي إلى تخفيض / زيادة ال

 .٢٠١٦عام لدينار  )٧٢١,١٥٦(مقابل  ٢٠١٧عام لدينار  )٧٣٠,٣٣٦( آة بقيمةللشر الموحد الشامل

  
  

  إدارة رأس المال   .     ٢٤
يقوم مجلس إدارة الشرآة بإدارة هيكل رأس المال بهدف الحفاظ على حقوق مساهمي الشرآة   

وضمان إستمرارية الشرآة والوفاء بإلتزاماتها تجاه الغير وذلك من خالل استثمار موجودات الشرآة 
  بشكل يوفر عائد مقبول لمساهمي الشرآة. 
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  لإلستثمار والتطوير العقاري المغتربين األردنيينشرآة  
  شرآة ذات مسؤولية محدودة

  
  ٢٠١٧ آانون األول ٣١آما في  البيانات المالية

  لالمستق وتقرير مدقق الحسابات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  العربالمهنيون 
  )العالمية (أعضاء في جرانت ثورنتون



 

- ١  - 
  

  
  
  

  العقاري لإلستثمار والتطوير المغتربين األردنيينشرآة 
  شرآة ذات مسؤولية محدودة

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  

  فهــرس
  
  
  
  

  صفحة  
    
  ٣ - ٢   المستقلتقرير مدقق الحسابات   -
    
  ٤  ٢٠١٧ آانون األول ٣١آما في  بيان المرآز المالي  -
    
  ٥  ٢٠١٧ آانون األول ٣١المنتهية في  للسنة الشامل بيان الدخل  -
    
  ٦   ٢٠١٧ آانون األول ٣١المنتهية في  للسنةالتغيرات في حقوق الملكية بيان   -
    
  ٧  ٢٠١٧ آانون األول ٣١المنتهية في  للسنةبيان التدفقات النقدية   -
    
  ١٣ - ٨   إيضاحات حول البيانات المالية  -

   







 

- ٤  - 
  

  
العقاري لإلستثمار والتطويرالمغتربين األردنيين شرآة   

  شرآة ذات مسؤولية محدودة
  ٢٠١٧ آانون األول ٣١آما في  بيان المرآز المالي

  
  (بالدينار األردني)

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  إيضاح  
        الموجودات 

        المتداولةالموجودات غير 
  ٢,٨٤٦,٤٨١   ٢,٨٤٦,٤٨١   ٣  إستثمارات عقارية في أراضي

  ١,٥٥٢   ـ           ٤  ممتلكات ومعدات
  ٢,٨٤٨,٠٣٣   ٢,٨٤٦,٤٨١     مجموع الموجودات غير المتداولة

        
        الموجودات المتداولة
  ٢٨٩   ٢٢٤   ٥  أرصدة مدينة أخرى 

  ٥٨,٦١٠   ٤١,٩٢٨     بيان الدخلموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
  ١٥,٢٨٦   ١٨,٢٤٧   ٦  النقد وما في حكمه

  ٧٤,١٨٥   ٦٠,٣٩٩     مجموع الموجودات المتداولة
  ٢,٩٢٢,٢١٨   ٢,٩٠٦,٨٨٠     مجموع الموجودات

        
        الملكية والمطلوباتحقوق 

      ٧  حقوق الملكية
  ١,٦٠٠,٠٠٠   ١,٦٠٠,٠٠٠     المدفوع رأس المال
  ٢٣,١٣٣   ٢٣,١٣٣     إجبارياحتياطي 

  )    ٢٤٦,٤٩٨(   )    ٢٩٠,٨٣٢(    خسائر متراآمة
  ١,٣٧٦,٦٣٥   ١,٣٣٢,٣٠١     الملكية حقوق مجموع 

        
        المطلوبات

        المطلوبات غير المتداولة 
  ١,٥٣٠,٠٩٠   ١,٥٥٩,١٤٠     ذمة الشرآة األم 

        
        المطلوبات المتداولة 
  ١٥,٤٩٣   ١٥,٤٣٩   ٨  أرصدة دائنة أخرى 
  ١,٥٤٥,٥٨٣   ١,٥٧٤,٥٧٩     مجموع المطلوبات 

  ٢,٩٢٢,٢١٨   ٢,٩٠٦,٨٨٠     مجموع حقوق الملكية والمطلوبات 
                            

  ) تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية وتقرأ معها"١٣) إلى رقم (١إن اإليضاحات المرفقة من رقم ("
  
  



 

- ٥  - 
  

  والتطوير العقاري لإلستثمارالمغتربين األردنيين شرآة 
  شرآة ذات مسؤولية محدودة

  ٢٠١٧ آانون األول ٣١المنتهية في للسنة  الشامل بيان الدخل
  

  (بالدينار األردني)
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  إيضاح  
        

  ١,٥٧٦   ٢٩٩     فوائد ودائع بنكية 

  ٢,٧٢٣   ٨١٧     توزيعات أرباح اسهم مقبوضة

  ٨٩   )      ٩,١٩٢(    بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل  خسائر

  )     ٧,٤١٨(  )      ١,٧٨٤(    فروقات تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

  )     ٤,٤٥٩(  )    ١٧,٤٧٤(  ٩  مصاريف إدارية 

  ـ         )    ١٧,٠٠٠(  ١٠  تكاليف تمويل 

  )     ٧,٤٨٩(  )    ٤٤,٣٣٤(    والدخل الشامل للسنةالخسارة 
  

    

  
  
  
  
  
  
  

  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  ) تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية وتقرأ معها"١٣) إلى رقم (١إن اإليضاحات المرفقة من رقم ("



 

- ٦  - 
  

  
  لإلستثمار والتطوير العقاريالمغتربين األردنيين شرآة 

  شرآة ذات مسؤولية محدودة
   ٢٠١٧ آانون األول ٣١المنتهية في للسنة  في حقوق الملكيةبيان التغيرات 

  
  (بالدينار األردني)

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  
  خسائر احتياطي المال رأس 
 المجموع متراآمة إجباري المدفوع     
     

 ١,٣٧٦,٦٣٥  ) ٢٤٦,٤٩٨( ٢٣,١٣٣  ١,٦٠٠,٠٠٠   ١/١/٢٠١٧الرصيد آما في 
 )    ٤٤,٣٣٤( )    ٤٤,٣٣٤( ـ ـ إجمالي الدخل الشامل للسنة

 ١,٣٣٢,٣٠١  ) ٢٩٠,٨٣٢( ٢٣,١٣٣  ١,٦٠٠,٠٠٠ ٣١/١٢/٢٠١٧الرصيد آما في 
          

 ١,٣٨٤,١٢٤  ) ٢٣٩,٠٠٩( ٢٣,١٣٣  ١,٦٠٠,٠٠٠   ١/١/٢٠١٦الرصيد آما في 
 )     ٧,٤٨٩( )      ٧,٤٨٩( ـ ـ إجمالي الدخل الشامل للسنة

 ١,٣٧٦,٦٣٥  ) ٢٤٦,٤٩٨( ٢٣,١٣٣  ١,٦٠٠,٠٠٠ ٣١/١٢/٢٠١٦الرصيد آما في 
          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ) تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية وتقرأ معها"١٣) إلى رقم (١إن اإليضاحات المرفقة من رقم ("



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  المهنيون العرب
  )العالمية في جرانت ثورنتون (أعضاء

  شرآة المغتربين األردنيين للوساطة المالية 
  شرآة ذات مسؤولية محدودة

  
  ٢٠١٧آانون األول  ٣١البيانات المالية آما في 
   المستقل الحسابات وتقرير مدقق



 

                  - ١  - 
  

  
  
 

 شرآة المغتربين األردنيين للوساطة المالية 
  محدودة ذات مسؤوليةشرآة 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  

  الفهــرس
  
  
  
  

  صفحة  
    
  ٣ ـ ٢  المستقل الحسابات تقرير مدقق  -
    
  ٤  ٢٠١٧آانون األول  ٣١آما في  بيان المرآز المالي  -
    
  ٥  ٢٠١٧آانون األول  ٣١للسنة المنتهية في  الشامل بيان الدخل  -
    
  ٦  ٢٠١٧آانون األول  ٣١للسنة المنتهية في  ملكيةالبيان التغيرات في حقوق   -
    
  ٧  ٢٠١٧آانون األول  ٣١للسنة المنتهية في بيان التدفقات النقدية   -
    
 ١٧ـ  ٨  إيضاحات حول البيانات المالية  -

   



 

                  - ٢  - 
  

  
 
 
 
  

  
  

  المستقل الحسابات تقرير مدقق
 
  

  الشرآاءالسادة 
   شرآة المغتربين األردنيين للوساطة المالية محدودة المسؤولية 

  المملكة األردنية الهاشمية   -عمان 
 
  

  الرأي
والتي تتكون  محدودة المسؤوليةلشرآة المغتربين األردنيين للوساطة المالية لقد دققنا البيانات المالية المرفقة 

وبيان التغيرات في حقوق  بيان الدخل الشاملوآال َّ من  ٢٠١٧آانون األول  ٣١آما في  بيان المرآز الماليمن 
للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وملخصًا ألهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد  وبيان التدفقات النقدية الملكية

  المرفقة بها.هذه البيانات المالية واإليضاحات 
  

لشرآة المغتربين  تـُظهر بعدالة من آافة النواحي الجوهرية المرآز المالي في رأينا، أن البيانات المالية المرفقة
وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية  ٢٠١٧آانون األول  ٣١آما في  محدودة المسؤوليةاألردنيين للوساطة المالية 

  فقا لمعايير التقارير المالية الدولية.للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، و
  

  أساس الرأي
دقيقنا م ت د ت ة لق ات المالي ة للبيان دقيق الدولي ايير الت ًا لمع ة وفق اييروإن حدود مسؤوليتنا  ،المرفق ك المع  بموجب تل

ر.        ذا التقري دقق من ه ًا لقواعد السلوك        موضحة في الفقرة الخاصة بمسؤولية الم تقلون عن الشرآة وفق نحن مس
ات   المهني للمحاسبين المهنيين الصادر عن المجلس الدولي لمعايير السلوك المهني للمحاسبين باإلضافة إلى متطلب

دقيق  ي االخرى لت اتالسلوك المهن ي  البيان ة ف ميةالمالي ة الهاش ة األردني ا، المملك م إلتزامن د ت ات  وق ذه المتطلب به
ة     . وبإعتقادنا ان أدلةلبات المجلس الدولي لمعايير السلوك المهني للمحاسبينمتطوب ا آافي التدقيق التي حصلنا عليه

  بداء رأينا حول البيانات المالية.إلومناسبة 
  

  مسؤولية إدارة الشرآة عن البيانات المالية
ارير المالية الدولية هي من مسؤولية إن إعداد وعرض البيانات المالية المرفقة بصورة عادلة وفقًا لمعايير التق

إدارة الشرآة، وتشمل هذه المسؤولية اإلحتفاظ بنظام رقابة داخلي يهدف الى إعداد وعرض البيانات المالية 
مسؤولية اإلدارة عن  وآجزء من بصورة عادلة وخالية من أية أخطاء جوهرية سواًء آانت نتيجة خطأ أو إحتيال.

في  ستمرار آمنشأة مستمرة واالفصاحإلتقييم مدى قدرة الشرآة على ا يهاعل ه يجبفإن ،البيانات المالية إعداد
بما في ذلك أساس اإلستمرارية المحاسبي، ما لم عن آافة األمور المتعلقة باالستمرارية  البيانات المالية، إن لزم،

  خيار منطقي آخر بخالف ذلك. الديه لم يكنبتصفية الشرآة أو وقف عملياتها أو  اإلدارةلدى  يكن هناك نية
  

 مسؤولية مدقق الحسابات
ة    حصولنا التي نقوم بها الى إجراءات التدقيقتهدف   ات المالي أن البيان تتضمن   ال على درجة معقولة من القناعة ب

ات   نايتضمن رأي اتقريًر آما تهدف الى إصدارنا إحتيال،آانت نتيجة خطأ أو  ًءسوا اء جوهريةطأخأية   حول البيان
ة     حصل عليها نتيجة إجراءات التدقيقنبالرغم من أن درجة القناعة التي المالية. و دقيق الدولي ايير الت ا لمع هي   وفق

  آتشاف آافة األخطاء الجوهرية في حال وجودها.إل ال تشكل ضمانة ها، إال أندرجة مرتفعة من القناعة
ذه األخطاء   قد تنتج األخطاء في البيانات المالية بسبب الخطأ أو  ر ه ة  اإلحتيال وتعتب ان من المحتمل     جوهري إذا آ

  أن تؤثر بشكل إفرادي أو إجمالي على القرارات اإلقتصادية لمستخدمي البيانات المالية.
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ا       نعتمد عند قيامنا  ة، وتشمل إجراءاتن دقيق المختلف بإجراءات التدقيق على تقديرنا وشكنا المهني خالل مراحل الت
  ما يلي:

  
 وم        تقييم المخاطر المتعلقة بوجود أخطاء جوهرية في البيانات المالية ال، ونق أ أو إحتي سواًء آانت نتيجة خط

دقيق     ة الت ى أدل داء  بمراعاة تلك المخاطر خالل تخطيطنا وتنفيذنا إلجراءات التدقيق وحصولنا عل ة إلب   الالزم
وهين أن مخاط   ال هي       عدم إآتشاف   ر رأينا حول البيانات المالية، من ة الناتجة عن اإلحتي األخطاء الجوهري

أآبر من تلك المخاطر الناتجة عن األخطاء غير المقصودة لما يتضمنه اإلحتيال من تواطؤ أو تزويرأو حذف 
 أو تحريف أو تجاوز ألنظمة الضبط والرقابة الداخلية.

 
 ك بهدف تصميم ي الشرآة وذل ة ف ة المطبق ة الداخلي ة الضبط والرقاب يم أنظم بة  تقي دقيق المناس إجراءات الت

 منفصال حول مدى فعالية هذه األنظمة.رأيًا  وليس بهدف إبداء 
 

       ا ديرات اإلدارة بم ة تق يم مدى معقولي تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة من قبل الشرآة وتقي
 في ذلك آفاية اإلفصاحات الخاصة بها.

 
 د مدى وجود أحداث      تقييم مدى مالءمة أساس اإلستمرارية ال محاسبي المستخدم من قبل إدارة الشرآة وتحدي

ي نحصل    دقيق الت ة الت ى أدل تنادا ال ك إس تمرارية الشرآة وذل ة حول إس كوآًا جوهري ر ش د تثي أو ظروف ق
عليها، وإذا تبين لنا وجود شكوك حول إستمرارية الشرآة، فإنه يجب علينا اإلشارة في تقريرنا حول البيانات 

ه يجب          الى إفصاحات اإلدارة المالية ة، فإن ة اإلفصاحات الكافي ات المالي م تتضمن البيان الخاصة بذلك، وإذا ل
 علينا تعديل تقريرنا حول البيانات المالية بما يفيد عدم آفاية اإلفصاحات.

 
  ي تتضمن ة والت دقيق الهام ائج الت ى نت دقيق باإلضافة ال ة الت الغ إدارة الشرآة بنطاق وتوقيت عملي اط  إب نق

 الضعف الجوهرية التي نلمسها في أنظمة الضبط والرقابة الداخلية خالل عملية التدقيق.
 

  
  تقرير حول المتطلبات القانونية 

بصورة أصولية، وإن البيانات المالية المرفقة متفقة معها ونوصي  تحتفظ الشرآة بقيود وسجالت محاسبية منظمة 
 الهيئة العامة بالمصادقة عليها.

 
  

  )٦٠٦إبراهيم حمـودة (إجازة  
  ـربـــــــــــون الـعـــــالـمـهـنـيـ  ٢٠١٨آانون الثاني  ٢٤عمان في 

  (أعضاء في جرانـت ثورنتون) 
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  رآة المغتربين األردنيين للوساطة المالية ش
محدودة ذات مسؤوليةشرآة   

٢٠١٧آانون األول  ٣١آما في بيان المرآز المالي   
  

    األردني)(بالدينار   
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  إيضاح  
        الموجودات

  ١,٤٦٣,٥٠٤   ١,٦٢٤,٤٤٧   ٣  النقد وما في حكمه 
  ٦٧,٣٩٢   ١٣١,٨٣٩   ٤  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

  ٢٠٥,٥٤٨   ٢٢٦,٩٦٠   ٥    ذمم عمالء وساطة مدينة
  ١,٠١٧,٣٨٠   ٧٩١,٨٩١     مدينة ذمم عمالء تمويل على الهامش

  ٢٦,٧٨٤   ٧٢,١٣٥     ذمم وسطاء
  ٤٦١,٠٣٠   ٣٨٠,٥١٦   ٦  أرصدة مدينة أخرى

  ٦,٠٢٧   ٤   ٧  ممتلكات ومعدات 
  ١   ١   ٨  رخصة مزاولة أعمال الوساطة
  ١١,٢٦٢   ـ            إستثمارات عقارية في أراضي

  ٣,٢٥٨,٩٢٨   ٣,٢٢٧,٧٩٣     مجموع الموجودات
       

        الملكية حقوق المطلوبات و
        المطلوبات

  ٦٠,٦٤٠   ٥٩,١٨٢     ذمم عمالء وساطة دائنة
  ٣٠,٨٦٣   ١٣٤,٢٧٩   ٩  رصدة دائنة أخرىأ

  ٩١,٥٠٣   ١٩٣,٤٦١     مجموع المطلوبات 
       

      ١٠  الملكيةحقوق 
  ٤,٠٠٠,٠٠٠   ٤,٠٠٠,٠٠٠     رأس المال المدفوع 
  ٢٥٥,٠١٧   ٢٥٥,٠١٧     إحتياطي إجباري
  )١,٠٨٧,٥٩٢(  )١,٢٢٠,٦٨٥(    خسائر متراآمة

  ٣,١٦٧,٤٢٥   ٣,٠٣٤,٣٣٢     الملكيةحقوق  صافي
  ٣,٢٥٨,٩٢٨   ٣,٢٢٧,٧٩٣     الملكيةوحقوق  المطلوباتمجموع 

 
 

  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية وتقرأ معها" )١٧(إلى رقم  )١("إن اإليضاحات المرفقة من رقم 



 

                  - ٥  - 
  

  شرآة المغتربين األردنيين للوساطة المالية 
  شرآة ذات مسؤولية محدودة

   ٢٠١٧آانون األول  ٣١للسنة المنتهية في  الشامل الدخلبيان 
  

    (بالدينار األردني)  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

  ٢٠١٦  ٢٠١٧ إيضاح   
        

  ١٧٧,٧١٤   ١٦٣,٢٥٩     عموالت الوساطة

  ٦٣,٩٤١   ٧١,٤٣٥     الهامش على إيراد فوائد تمويل عمالء

  )      ٥,٤١٠(  )     ٤٣,٤٢٨(    من خالل بيان الدخلبالقيمة العادلة  فروقات تقييم موجودات مالية

  ٣,٠٢٨   ٧,٧٣٤     أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

  )  ٣١٠,٠١٤(  )   ٣١٢,٢٤٧(  ١١  مصاريف إدارية 

  )        ٩,٤٣٣(  )       ٦,٠٢٣(  ٧  استهالآات 

  -        )     ٩٨,٠٢٢(    مخصص قضايا

  ٦٣,٠٦٣   ٨٤,١٩٩   ١٢  أخرى  إيرادات

  )     ١٧,١١١( )   ١٣٣,٠٩٣(     الدخل الشامل للسنةوخسارة ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  

  من هذه البيانات المالية وتقرأ معها" ًا) تشكل جزء١٧) إلى رقم (١رقم ("إن اإليضاحات المرفقة من 
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  شرآة المغتربين األردنيين للوساطة المالية 
  شرآة ذات مسؤولية محدودة

   ٢٠١٧آانون األول  ٣١الملكية للسنة المنتهية في التغيرات في حقوق بيان 
  

  (بالدينار األردني)
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

    خسائر  حتياطيا  رأس المال  
  المجموع  متراآمة  إجباري  المدفوع  

          

  ٣,١٦٧,٤٢٥   ) ١,٠٨٧,٥٩٢(  ٢٥٥,٠١٧   ٤,٠٠٠,٠٠٠  ١/١/٢٠١٧الرصيد آما في 
  )    ١٣٣,٠٩٣(  )     ١٣٣,٠٩٣(  ـ  ـ  إجمالي الدخل الشامل للسنة

  ٣,٠٣٤,٣٣٢   ) ١,٢٢٠,٦٨٥(  ٢٥٥,٠١٧   ٤,٠٠٠,٠٠٠  ٣١/١٢/٢٠١٧الرصيد آما في 
          

  ٣,١٨٤,٥٣٦   ) ١,٠٧٠,٤٨١(  ٢٥٥,٠١٧   ٤,٠٠٠,٠٠٠  ١/١/٢٠١٦الرصيد آما في 
  )     ١٧,١١١(  )       ١٧,١١١(  ـ  ـ  إجمالي الدخل الشامل للسنة

  ٣,١٦٧,٤٢٥   ) ١,٠٨٧,٥٩٢(  ٢٥٥,٠١٧   ٤,٠٠٠,٠٠٠  ٣١/١٢/٢٠١٦الرصيد آما في 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية وتقرأ معها"١٧) إلى رقم (١المرفقة من رقم ("إن اإليضاحات 


