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 بركاته ،السالم عليكم ورحمة هللا و

 

 حضرات المساهمين الكرام،

نرحب بكم اجمل ترحيب بمناسبة انعقاد االجتماع السادس والعشرين لشركتكم و يسرني ان اقدم لكم التقرير 
المنتهية في السنوي الموحد عن اعمال الشركة و شركاتها التابعة وبياناتها المالية الموحدة للسنة المالية 

13/31/1132. 
في انخفاض أسعار النفط على مستوى العالم وبشكل غير  تمثلت بشكل أساسي القد شهدت هذه السنة أحداثا جسام

من قيمته في السنة السابقة ، مما ترتب عليه فقدان الكثير   ٪52مسبوق االمر الذي أدى الى فقدان النفط حوالي 
من الدول النفطية لجزء كبير من مدخراتها وعجز في فوائضها النفطية واضطرارها الى االستدانة لتغطية 

الكبيرة في ميزانيتها حتى ان الكثير من الدول ال سيما الخليجية منها اضطرت الى رفع أسعار النفط العجوزات 
  .على مواطنيها وفرض ضرائب على سكانها وانهاء خدمات بعض قواها العاملة

ى العديد وكان لهذا اثره المباشر لتداعي أسعار النفط فخسرت مؤشراتها واسواقها المالية مبالغ طائلة مما اثر عل
من ميزانيات تلك البلدان ومنها شركتكم التي تستثمر جزءا ال باس به من محافظها المالية فنقلت ميزانياتها من 

 .مرحلة تحقيق األرباح الى تحقيق الخسائر
وفيما يتعلق بنشاط الشركة التابعة شركة المغتربين االردنية لالستثمار والتطوير العقاري فلم تُمارس اي نشاط 

يقي من المنصوص عليه في غاياتها االساسية وقامت بشراء قطعة ارض في منطقة القسطل مساحتها ستة و حق
بمبلغ مليون وسبعمائة  العظامام  القسطل من أراضي( 4حوض  112رقم )ثالثون ألفا وستمائة متر مربع 

راض على تقييم دائرة وخمسون الف دينار أردني وجاري العمل على تسجيلها باسم الشركة بعد ان تم تقديم االعت
 .االراضي والمساحة التي قدرت قيمتها بمبلغ في حدود ثالثة ماليين دينار أردني

اما بخصوص شركة الوساطة المالية فقد تراجع نشاطها بشكل ملموس واستمر مخصص ديونها المشكوك في 
تحصيلها باالزدياد المستمر بسبب عزوف الشريك المسئول فيها عن الوفاء بالتزاماته المالية هو وأفراد عائلته 

انية الممنوحة له والغاء شاشة التداول اضافة الى عمالئه، مما اضطر الشركة الى إلغاء جميع التسهيالت االئتم
من  بعد ان تبينت نواياه التي طلب فيها 15/13/1132الموجودة في مكتبه وانهاء خدماته اعتبارا من 

من مديونياته وأفراد عائلته ومجموعها حوالي ثمانمائة وخمسون   ٪21خصم   34/12/1132بتاريخ  الشركة
لمقاضاة رئيس  هو و زوج ابنته  ي حسب ظروفه وإمكانياته االمر الذي دفعهالف دينار والموافقة له بتقسيط الباق

أعضاء مجلس االدارة بثالث قضايا منفصلة وفي مقابل ذلك تم إقامة عدة دعاوى قضائية عليهما على نحو ما و
 .هو مبين تفصيال في تقرير مجلس االدارة المرفق

ربحا صافيا بعد الضريبة مقداره  1132السنة المالية  ولألسباب المشار اليها أعاله أظهرت نتائج اعمال 
في  ا  أردني ا  دينار 1,233,821دينارا بما في ذلك بنود الدخل الشامل االخرى مقابل ربح مقداره  381,122

 .سابقالعام ال
 

 ،،وختاما
يسرني ان أتقدم بالشكر الجزيل لمساهمي الشركة وعمالئها الكرام وجميع موظفيها سائلين المولى عز وجل بما  

 .فيه الخير للجميع
 

 

 

 .والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

 غازي ابو نحل

 رئيس مجلس االدارة
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 مجلس االدارة تقرير

 
 

 ...حضرات المساهمين الكرام

 

تقريره عن  السادس والعشرون يسر مجلس االدارة ان يرحب بكم اجمل ترحيب وان يقدم لكم في اجتماعكم السنوي
للشركة  الموحدة الدخل وقائمة التدفقات النقديةاعمال الشركة ونشاطاتها بما في ذلك الميزانية العمومية وبيان 

 .وخطتها المستقبليه للعام القادم 13/31/1530تهية في نوشركاتها التابعة للسنة المالية الم

مستويات غير مسبوقة مما اثر على ايرادات الدول  هو تدهور اسعار النفط الى 1530لعل اهم ما حدث خالل العام 

النفطية والحاق العجز في ميزانياتها مما دفعها الى اتخاذ بعض االجراءات الطارئة مثل وقف بعض مشاريعها 
 المستويينالرأسماليه، ورفع اسعار النفط على مواطنيها الى جانب فرض ضرائب جديدة وتقليص العمالة على 

 .ميالرسمي وغير الرس

وقد كان من تداعيات هذا الخفض في اسعار النفط ان تراجعت مؤشرات اسواق االوراق المالية بنسب كبيرة ومنها 
 اتواستثمار احتياطياتية الذي تساهم فيه الشركة بجزء مهم من راسمالها، ناهيك عن تقلص السوق قطر لالوراق الم
ات العسكرية الصديقة او الحليفة من جهة، واالنفاق على بعض العمليالسباب تتعلق بدعم الدول  بعض الدول الخليجية

 .من جهة اخرى ،اراضي دول الجوارللدفاع عن اراضيها، و

 حضرات المساهمين الكرام ،

 ؛وذلك على النحو التالي 1530، يسرنا ان نبين لكم حصيلة اعمال الشركة للعام النبذة السريعهبعد هذه 

في  دينارا  320012150مقابل  دينارا   3211125,1للسنة موضوع التقرير  المحققةبلغت االيرادات التشغيلية : اوال

في العام  دينارا   129332195مقابل  دينارا   3152190، في حين كان مجموع بيان الدخل الشامل السابقالعام 

 .السابق

الى فروقات تقييم الموجودات المالية بالقيمة العادلة والتي بلغت قيمتها الكبير ويعود سبب هذا التراجع  
 .1535في العام  دينارا   32,1123,1مقابل فائض بمبلغ بالسالب  دينارا  ( 0192105)

بزيادة  السابقفي العام  دينارا   0592,51مقابل  دينارا   1123,1,بلغت المصاريف االدارية والعمومية الموحدة : ثانيا   

جع هذه الزيادة في اساسها الى فروقات العملة وتر% 3,60ونسبية  دينارا   ,15251ا مطلقة مقداره

شركة الوساطة المالية على بعض لمدفوعة عن القضايا المرفوعة من والمصاريف القضائية واتعاب المحامين ا
حصتها من المصاريف  شركتها االم الى جانبالوساطة اوشركة ضد منهم واعمالئها وموظفيها السابقين، 

رئيس مجلس ادارته او /و( تحت التصفية)القضائية ذات الصلة بالدعاوى المتعلقة بالبنك اللبناني الكندي 
 .ومديره العام وآخرين

بما في ذلك بنود الدخل الشامل  دينارا  315,190حققت الشركة هذا العام ربحا  صافيا بعد ضريبة الدخل مقداره : ثالثا  

، وكما اشرنا سابقا فإن تراجع قيم االسهم التي تساهم فيها السابقفي العام  دينارا   1,933,195مقابل  االخرى

عام  دينارا   0192105وخسارة  1535عام  دينارا  32,1123,1فائض ) دينارا   ,121,3203الشركة وصل الى 

كة الوساطة المالية بمبلغ من جهة، والتزايد المستمر في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها لشر( 1530

 .السنة من جهة اخرى جرى تحميله على حسابات هذه دينارا   1152111
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اي بنقص  السابقفي العام  دينارا   1325192111مقابل  دينارا   3,,,53,,15بلغت حقوق مساهمي الشركة : رابعا  

 3.1,9، مما ادى الى انخفاض القيمة الدفترية للسهم الواحد الى %165ونسبي  دينارا   51,2101مطلق مقداره 

في نهاية السنة  في بورصة عمان  اغلق سهم الشركة علما بأن السابقفي العام  دينارا   3.159مقابل  دينارا  

 .في العام السابق دينارا   56935مقابل  دينارا   5.015على 

 العامفي نهاية  دينارا   15,,,11,55 مقابل  السابقفي العام  دينارا   11,511,553 موجودات الشركة بلغت: خامسا  

 .%160اي بنقص نسبته  1535

 352555ترست الجزائر قيمة السهم الواحد  سهما في رأسمال بنك 12505,استمرت الشركة بالمساهمة بعدد : سادسا  

، علما  دينارا   ,290,,,12عند مستوى    13/31/1530وحتى  1550منذ العام  ثابته جزائري، تكلفتها دينارا  

 :بما يلي

 ا  جزائري دينارا   352,10 تقدر بمبلغ 1530للعام  الجاري تدقيقها لميزانيةان القيمة الدفترية لسهم البنك طبقا ل -أ 

جزائري لكل دوالر امريكي مقابل  دينارا  (350) والبالغ 1530حسب سعر الصرف في نهاية  دينارا   11حوالي )

ة في نهاية ي ان القيمة الدفترية السهم الشركمما يعن( السابقجزائري لكل دوالر امريكي في العام  دينارا   99

هذا التراجع الى  ويعود، .السابقفي العام  دينارا   503,155,,مقابل  دينارا   ,,,,2153,تقدر بمبلغ  1530

. د 350الى  99من )الجزائري مقابل الدوالر االمريكي  دينارا  توزيعات االرباح من جهة وتراجع سعر صرف ال

 .من جهة اخرى( جزائري لكل دوالر

بلغت   13/31/1535المنتهية في عن السنة المالية  مساهميهعلى نقدية بتوزيع ارباح   1530خالل  قام البنك -ب 

ما  %30ونسبتها  المستحقة عليها في الجزائرعلى االرباح  بعد استقطاع الضريبة  ،حصة الشركة القابضة منها

ان البنك ويرجع سبب هبوط االرباح الموزعة  السابق في العام  دينارا   55,,5,1مقابل  دينارا   ,,15921 مقداره 

العام الذي سبقه حيث وزع القسم االعظم من ارباحه بعكس  1535من ارباحه للعام % 05المذكور وزع حوالي 

 .المتحققة

طال هذه من الضروري العودة الى اصل وتطور مساهمة الشركة في رأسمال بنك ترست الجزائر بعد ان ولعل  -ج 
حقوق الشركة  قيمة استيعاب حقائق االمور من حيث وسوء الفهم وعدم القدرة على المساهمة الكثير من اللغط

السباب اخرى سيشار اليها في مكان آخر و ،ها العقدية والضرب بمعايير المحاسبة الدولية عرض الحائطوالتزامات
 .من هذا التقرير

 35حوالي )جزائري  دينارا  مليون  05,برأسمال  1551في سبتمبر ( البنك)تم تأسيس بنك ترست الجزائر  :1/ج

جزائري وقد ساهمت  دينارا   352555سهم القيمة االسمية للسهم الواحد  02555,موزعا على ( ماليين دوالر آنذاك

 .من رأسمال البنك% 30سهم اي بنسبة 332105الشركة القابضة بعدد 

بزيادة رؤوس اموال جميع البنوك العاملة اصدر بنك الجزائر المركزي مرسوما يقضي  1555وخالل عام :  2/ج

 دينارا  مليار ( 160) الى الحد المطلوب اي الى هجزائري وقام البنك بزيادة رأسمال دينارا  مليار  160في الجزائر الى 

وساهم كل شريك في  جزائري للسهم الواحد دينارا   352555بقيمة اسمية  سهم ,,,,105 جزائري موزعا على

ة بنفس حصته االصلية بما فيها الشركة القابضة وبذلك اصبح عدد االسهم المملوكة للشركة الزيادة المطلوب
 .سهم/جزائري دينارا   352555سهم بقيمة اسمية  1,2055

اصدر بنك الجزائر المركزي مرسوما ثانيا يقضي بضرورة زيادة رؤوس اموال  1559وخالل ديسمبر :  3/ج

 13/31/1551جزائري واعطى البنوك مهلة حتى  دينارا  عشرة مليارات ( 35)البنوك العاملة في الجزائر الى 

جزائري وذلك  دينارا  مليارات ( 35)تمشيا مع المرسوم المذكور قرر البنك زيادة رأسماله الى و .لتنفيذ هذا القرار

 :من خالل
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جزائري كان نصيب الشركة  دينارا  مليار ( 36,1)البالغة  رسملة احتياطيات البنك وارباحه المتراكمة :3/1/ج

 .سهم 12505,سهم وبذلك اصبح عدد ما تملكه في البنك  102105%( 30بنسبة )منها القابضة 

  جزائري نقدا   دينارا  مليار   5,,06ليس من بينهم الشركة القابضة بدفع )قيام بعض مساهمي البنك  : 3/2/ج
وهو االمتناع عن  30/35/1551 المتخذ بتاريخالشركة دارة ادة المطلوبة، وكان قرار مجلس االستكمال الزي

اي )الالزمة لالبقاء على حصتها االصلية السيولة المالية المساهمة النقدية لزيادة رأسمال البنك بسبب عدم توفر 

وبذلك   .ار بعينهثمفي است( حتى ولو توفرت السيولة) استثماراتهامن جهة ، وعدم الرغبة في تركيز ( 30%

 %. 6150,جزائري،  دينارا  مليار ( 35)ة في رأسمال البنك البالغ كة مساهمة الشراصبحت نسب

بنك الجزائر المركزي يطلب فيه الموافقة على اعادة توزيع رأسمال  ارسل البنك كتابا الى 1535/,/15وبتاريخ 

 .من اسهم المنحة وما دفعه نقدا  من امواله الخاصه كل مساهم البنك طبقا لما حصل عليه

القطرية  ، السادة الشركةاعلمنا بنك ترست الجزائر ان مساهم البنك وبعد عدة اشهر على زيادة رأسمال البنك،   :3/3/ج

من اموالها الخاصة قيمة االسهم التي امتتنعت قد اكتتبت ودفعت " القطرية العامة"قطر  –العامة للتأمين واعادة التأمين 

والسباب ( يمليون دوالر امريك 31قيمتها آنذاك كانت بحدود )سهما  9,2005الشركة القابضة عن االكتتاب بها وعددها 

ائرية او اي من وزاراتها او مؤسساتها في ممارسة حق الشفعة والحصول على هذه االسهم دولة الجزقانونية تتعلق بحق ال
ا  واحدا دينارغير المكتتب بها من قبل الشركة القابضة، فقد استمر تسجيل تلك االسهم باسم الشركة القابضة رغم انها لم تدفع 

 9,2005تؤكد فيه الشركة القابضة ان االسهم البالغة وحفظا لحقوق كل طرف فقد تم تنظيم سند اقرار وتعهد .  من قيمتها

بالتنازل عن هذه االسهم الى  ،غير مملوكة لها وانها مسجلة باسمها على سبيل االمانة وانها تتعهد تعهدا  قطعيا ال رجعة فيه
ة وموافقته على نقل حق الشفعممارسة المركزي عن  الجزائر، بمجرد تنازل بنك "القطرية العامة"مالكها الحقيقي، الشركة 
ان اية ارباح او اسهم او ثمار او خسائر على  مع التأكيد في ذات الوقت" الى القطرية العامة"القابضة تلك االسهم من الشركة 

 .وال احد سواها" القطرية العامة"ناتجة عن هذه االسهم هي من حق 

مالية اثباتا خطيا بعدد اسهم الشركة المملوكة في في نهاية كل سنة الشركة يطلبون  اتوقد كان مدققو حساب :3/4/ج

ند قانوني يؤكد الشركة القابضة تنظيم س وان على اسهم 12505,راسمال البنك وكانت شهادة البنك تؤكد دائما انها 

اسهم مسجلة  وهي" للقطرية العامة"تعود  اسهم 12505,البالغة  االسهم الزائدة عن حصتها الحقيقيةملكية ان 

المركزي على  الجزائرباسمها على سبيل االمانة مع استعدادها للتنازل عنها الصحابها الحقيقيين فور موافقة بنك 
 .اعادة توزيع حصص رأسمال البنك على مساهميه

 دينارا  مليار ( 31)جزائري الى  دينارا  مليار ( 35)تم رفع راسمال البنك للمرة الثالثة من  1531يناير  11وبتاريخ  :3/5/ج

. لتقوية المركز المالي للبنك للسهم الواحدجزائري  دينارا   352555سهم بقيمة اسمية  321552555جزائري موزعا على 

نفس نسب المساهمة االصلية  وافق بنك الجزائر المركزي على رفع راسمال البنك وتم االبقاء على 15/1/1531وبتاريخ 

قب ذلك ارسال طلب جديد لبنك الجزائر المركزي للموافقة على اعادة توزيع جديد لرأسمال البنك، وكان رد لكل مساهم، واع
الى  ضرورة الحصول على شهادة التخلي عن ممارسة حق الشفعة، فتم تسليم الملف كامالبالجزائر المركزي  ترست بنك

 .موثق معتمد للقيام باالجراءات الضرورية التمام هذه العملية

قرر مجلس ادارة الشركة القابضة عدم المساهمة في زيادة رأسمال البنك االخيرة، لنفس  1531/,/,3وبتاريخ 

بسببها عن المساهمة في الزيادة الثانية لرأسمال البنك من جهة، وتفويض احد اعضاء مجلس  امتنعاالسباب التي 
عن اية اسهم قد تكون مسجلة باسم الشركة القابضة على سبيل االمانة تزيد عن اسهمها " سند امانة"االدارة باعطاء 

الذي دفع قيمتها من امواله الخاصة، " القطرية العامة"سهم لمالكها الحقيقي  3132005اي ( سهم 12505,)الحقيقية 

 .من جهة اخرى

وقد ترتب على عدم دفع الشركة القابضة لحصتها في زيادة رأسمال بنك ترست الجزائر الثالثة واالخيرة بقاء عدد 

من الرأسمال % ,,56995ح يمثل ما نسبته سهم وهو ما اصب 12505,ا عن مستوى االسهم المملوكة لها ثابت

 .الجديد
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 LCB - (تحت التصفيه)البنك اللبناني الكندي : سابعا

ما يعادل ) اامريكي ادوالر 112555, وقدره اصافي امبلغ LCBمن مصفي  1530استلمت الشركة خالل عام  -أ 

طبقا   توزيعات ارباح االسهمقيمة الضريبة المفروضة على حصتها من % 35بعد خصم ( ااردني دينارا   5102010

 (.السابقفي العام  ااردني دينارا   5112135مقابل ) للقانون اللبناني

% 15يملكون ما مجموعه ( ومن ضمنهم الشركة القابضة) LCB اك عدة قضايا مرفوعة من عدد من مساهميهن -ب 

او مساهميه /و هاو مدققي حسابات/او مديره العام و/مجلس ادارته و رئيساو /و LCB، ضد LCBمن رأسمال 

 ؛واهمهااالخرين 

  في لبنانالمرفوعة  القضية -1
وادارته السابقة المسؤولية القانونية عن افعالهم واعمالهم ذات الصلة بطريقة ادارتهم  LCB وموضوعها تحميل

 .للبنك وما آل اليه من مصير

 القضايا المرفوعة في دولة االمارات العربية المتحدة  -2
كل من رئيس ا رفعت هذه القضية امام المدعي العام في ابو ظبي عن االعمال الجنائية التي ارتكبه : 1/3

وهي شركة  تبادل للوساطة الماليةومدراء آخرون لشركة ( مصفو البنك حاليا)ومديره العام  LCBمجلس ادارة 

 .وكانت تعمل في كل من ابو ظبي ودبي LCBلبنك تابعة 

الشرق االوسط –ضد ديلويت آند توش ( DIFC)سيتم رفعها امام مركز دبي المالي العالمي القضية التي :  1/1

او اهمالهم الجسيم فيما يتعلق /او اخطائهم العمدية و/عن مسؤوليتهم المهنية و( مدققي حسابات شركة تبادل)
علما بأن مسودة صحيفة الدعوى في مراحل  لشركة تبادلللبيانات المالية  ةباعداد وتقديم تقارير تدقيق مضلل

 .اعدادها النهائية

 قضايا المملكة المتحدة -3
لمسؤوليتهم المهنية بسبب ( DTTL)ضد ديلويت % 15هذه قضية اخرى منوي اقامتها من قبل مجموعة الـ 

( يت بيروتالسيما ديلويت الشرق االوسط وديلو)اهمالهم في االشراف على وتدقيق اعمال شركاتهم او مكاتبهم 
 .ةوشفاف ةوالتأكد من التزامهم بتطبيق المعايير الدولية في اعداد وتقديم تقارير تدقيق صحيح
 .ان التجهيز لرفع هذه القضية هو االن قيد االعداد وقد اصبح في مراحله النهائية

 
 قضايا الواليات المتحدة االمريكية -4
 LCBحاليا مصفو  –  LCB بنكرة ومدير عام ضد رئيس مجلس ادا 1530تم رفع هذه القضية في ديسمبر  -

 LCBالتي اقامتها هذه االخيرة ضد  استنادا للدعوىالواليات المتحدة االمريكية في وغيرهم من المدعى عليهم 

 (.وافراد آخرين)
عليها هذه القضية هي ذات المبررات التي توصلت اليها الحكومة االمريكية  اقيمتان المبررات التي علما ب -

 .وغيره من االشخاص LCBاستنادا للتحقيقات والوقائع المبينة تفصيال في تقرير المدعي العام االمريكي ضد 
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 %24ضد مجموعة الـ ( تحت التصفية)القضية المرفوعة من البنك اللبناني الكندي  -ج 
في البنك % 15وموضوعها طلب الغاء مساهمة مجموعة الـ % 15ضد مجموعة الـ  LCBرفعت هذه القضية من 

بدعوى ان بناني الكندي وبنك ترست الجزائر رأسمال بنكي الل بينبتبادل اسهم ( وارتباطها)اللبناني الكندي لتعلقها 

في راسمال البنك اللبناني الكندي % 15عة الـ مجمو( تملك)عملية تبادل االسهم لم تنجح وبناء عليه فإن شراء 

 .يجب ان تلغى ايضا

برفض كل مطالبات البنك اللبناني الكندي ولم يستأنف % 15وقد صدر الحكم في هذه القضية لصالح مجموعة الـ 

 %.15حكم محكمة اول درجة فاصبح قطعيا ونهائيا لمصلحة مجموعة الـ  LCBبنك 

 LCB بنكبملف مات واستشارات عامة تتعلق خد -5

العديد من الخدمات % 15هناك عدة محامين ومستشارين واصحاب خبرة واختصاص يقدمون لمجموعة الـ 

وبشكل رئيسي فإن هؤالء . العديد من الدولبشكل عام في  LCBحول ملف  القانونية والمالية واالستشارات

الواجب اتباعها وحضور  ةالكلية او الشامل االشخاص يقدمون خدماتهم واستشاراتهم حول االستراتيجية
ولتحضير االرضية او منها االمريكية  السيما/تلف السلطاتامام مخ% 15االجتماعات نيابة عن مجموعة الـ 

اعاله واالستفسار حول مختلف المسائل والمعلومات التي ستطرأ الحاجة ( 5)االسس المناسبة للقضية تحت البند 

 .القضية اليها فيما يتعلق بهذه
 

 المصاريف ورسوم القضايا واالستشارات القانونية -6
قبال من تم صرفها او التي سيتم صرفها مستان مبالغ الرسوم ومصاريف القضايا واالستشارات القانونية التي 

قد تم مناقشتها واالتفاق عليها كاتعاب استشارات ومصاريف تسجيل القضايا اضافة الى % 15قبل مجموعة الـ 

الخ من قبل اطراف هذه المجموعة فيما يتعلق بالقضايا والدعاوى المشار ..السفر وتحضير المستندات مصاريف

كل بحسب حصته في راسمال البنك % 15سيتم توزيعها واقتسامها بين افراد مجموعة الـ  وانه اليها اعاله

 .اللبناني الكندي

، ما مقداره 1530الى  1531من  ت لالعواممن هذه المصاريف، قد بلغوللعلم، فإن حصة الشركة القابضة 

، وان الشركة ال تملك اية تقديرات او معلومات عن التعويضات التي يمكن ان تحصل ااردني دينارا   2005,,3

من الدعاوى المبينه اعاله او المصاريف المستقبلية التي يمكن ان تدفعها بهذا % 15عليها مجموعة الـ 

 .الخصوص

  .المرفوعة ضد رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة القابضة القضية: ثامنا   

  دعوى قضائية ضد  –الوسيط المالي السابق في شركة الوساطة  –اقام المساهم جمال سمير ابو حجله

 يدعي فيها ؛ 5/9/1530رئيس مجلس االدارة بتاريخ 

في البند ائر المشار اليها قيام رئيس مجلس االدارة باالستحواذ على اسهم زيادة رأسمال بنك ترست الجز -
 .والعائد حق االكتتاب فيها للشركة القابضة واالكتتاب بها لنفسهسادسا  

ر للسبب اعاله هو ئازيادة رأسمال بنك ترست الجزان عدم مساهمة الشركة القابضة في االكتتاب باسهم  -
خفض نسبة مساهمة الشركة في  االمر الذيوظيفته لمصلحته الشخصية، رئيس مجلس االدارة لاستثمار 

حقق ارباحا البنك المذكور هو استثمار جيد وي بنك ترست الجزائر وخفض ارباحها وحقوقها السيما وان
 .سنة بعد اخرى ةمجزي

  ان هذه االفعال قد الحقت الضرر بالشركة القابضة وبمساهميها ومن ضمنهم المدعي وحرمها من االرباح
عليه بتعويضه بصفته احد  ىزام المدعدية والعينية وطالب المحكمة بالقالرأسماليه والتوزيعات الن

 على ضوء تقرير خبرة يعد لهذا الغرض،  ةمساهميها عما لحق به من كسب فائت وارباح رأسمالي
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 : علما بما يلي

حين ظهر ضمن  1530/,/15حتى  3/3/1533ان المدعي لم يمتلك اي سهم من اسهم الشركة القابضة منذ  -3

 .سهم الغير( الفي) 1555المساهمين بعدد  قائمة

كة وبتعليمات هيئة رعمالئه، وعدم التزاماته بتعليمات الشظ لمحافظه الشخصية ومحاف المدعي ةان سوء ادار -1
لم يتم تفعيل الرقابة عليه بشكل اصولي من و ةخسائر كبيرالمالية االوراق المالية، قد الحق بشركة الوساطة 

 .واالشراف في الشركة ومدير الوساطة فيهاؤول الرقابة مسقبل 

تطالبه بدفع  المدعي/ ساطة المالية ضد السيدمن شركة الو( حاليا)مرفوعة  ةدعاوى قضائي( 5)ان هناك  -1

 .للشركة قيمة الخسائر التي تكبدتها بسبب سوء ادارته وافعاله دينارا  3302555

شكال عن رئيس مجلس االدارة، والذي طالب المحكمة المختصة برد الدعوى  تكليف محامي الشركة للترافع -5
 :وموضوعا للعديد من االسباب ويأتي في مقدمتها 

ان الشركة القابضة، وبقرار من مجلس ادارتها وليس بقرار منفرد من المدعى عليه، لم تكتتب باسهم زيادة  -
 .من االسباب اوغيره رأسمال بنك ترست الجزائر لعدم توفر السيولة المالية

عت الشركة القابضة عن رأسمال البنك المذكور، والتي امتن باسهم زيادة شخصيا ان المدعى عليه، لم يكتتب -
 .االكتتاب بها كما يقول المدعي بل اكتتبها مساهم آخر في البنك هو القطرية العامة

 واعضاء مجلس ادارة الشركة القابضةجميع جمال سمير ابو حجله ضد / القضية المرفوعة من السيد: تاسعا 

عطوفة مدعي عام عمان على سند من القول بان عدد  امامتم رفع هذه القضية من قبل المذكور اعاله  ( أ)
في حين ان  اسهم 3102555اسهم بنك ترست الجزائر المسجلة باسم الشركة لدى بنك الجزائر المركزي، 

ان البيانات المالية للشركة تم ، فقط مما يعني  اسهم ,1,54,ما تتضمنه البيانات المالية السنوية للشركة 

تنظيمها بصورة غير مطابقة للواقع وان تقارير مجلس االدارة ومدققي حسابات الشركة غير صحيحة وانه 
 .تم االدالء الى الهيئة العامة للشركة بمعلومات غير صحيحة عن وضع الشركة المالي

 :معلوم ان الشركة القابضةو

 من تساهم في زيادة رسمال بنك ترست الجزائر التي كانت تتطلب الدفع النقدي عندما تم رفعهلم  -أ 
حصتها من االسهم  ذجزائري واكتفت باخ دينارا  مليارات ( 35)جزائري الى  دينارا  مليار ( 160)

التي جرى توزيعها على المساهمين من رسملة احتياطياتها وارباحها المتراكمة في المجانية 
( 31)الى  1531لم تساهم ايضا عندما تم زيادة راسمال البنك في مطلع كما انها  13/31/1551

 .لالسباب التي سبقت االشارة اليها دينارا  مليار 

هد واتبعه بسند امانة للزيادات التي تمت القابضة قرر تنظيم سند اقرار وتعة كان مجلس ادارة الشر -ب 
حفظا لحقوق والتزامات االطراف المعنية باسم القطرية العامة على التوالي،  1531و  1551عامي 

ذلك استجابة لمنطق االمور ولطلب ادارة بنك ترست الجزائر والمالك الحقيقي لالسهم الزائدة عن ما و

 .اسهم (12505,)هو  تملك الشركة القابضة حقيقة وواقعا

نفسها وبشكل غير قابل للنقص بالتوقيع  والزمت واعترفتالشركة القابضة  اقرتوفي هذه السندات،  -ج

من اسهم  اسهم ,313,44على النماذج واالوراق والطلبات وعقود البيع الالزمة للتنازل وتسجيل 

التي دفعت قيمتها من اموالها الخاصة  ةبنك ترست الجزائر الى مالكها الحقيقي الشركة القطرية العام
اضافة الى نقل ملكية هذه االسهم لمالكها الحقيقي فور صدور موافقة بنك الجزائر المركزي على 

 .حق قبض ارباحها وثمارها ونواتجهااالقرار بان للمالك الحقيقي لهذه االسهم 
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لم تمارسه الدولة على االسهم، وقد  الذيومعلوم ايضا ان نقل ملكية هذه االسهم متعلق بحق الشفعة  - د
عة النها لم تعرب عن نيتها في الشراء ضمن حق الدولة في ممارسة حق الشف بسقوطعلمنا مؤخرا  
 .المهلة القانونية

وقد طلب بنك الجزائر المركزي من بنك ترست الجزائر عقد جمعية عامة غير عادية يفصل بموجبها  -ه
جديدة بعد اعادة التوزيع لالبنك نسب المساهمة في راسماله قبل اعادة التوزيع ونسب المساهمة ا

المركزي بنسخة منه الستصدار كتاب خطي وصريح يفيد بتخلي الدولة عن وتزويد بنك الجزائر 
ممارسة حق الشفعة والسماح باعادة توزيع ونقل ملكية االسهم كما ورد في محضر الجمعية العامة 

اذا وانف(. الى الشركة القطرية العامةالتي سوف تنقل من الشركة القابضة  اهمس3132005ومنها الـ )

  .بذلك المركزيوابلغ بنك الجزائر  ,31/1/153قد جمعية عامة غير عادية بتاريخ لهذا الطلب تم ع

زويدهم بها من قبل بنك ترست مدققو حسابات الشركة، استنادا الى الوثائق والبيانات التي تم تيؤكد  - و
على مدار عدة سنوات ان االسهم المملوكة للشركة القابضة في راسمال البنك المذكور تبلغ  الجزائر
انه ال يجوز الشركة، مع التنويه جالت اثباتها بالكامل حسب االصول في سوقد تم  اسهم 12505,

اثبات االسهم االضافية التي تحتفظ بها الشركة برسم االمانة لصالح الغير، حيث ان قيمة هذه االسهم 
 .تم دفعها من قبل الغير، وليس من اموال الشركة الخاصة

 1535وحتى  1551ة في اجتماعاتهم السنوية منذ عام كرقدمت لمساهمي الشر السنوية التي ان التقاري - ز

الشفافية وكانت تتسم باالمانة ( عن نفس الفترة)وكذلك محاضر اجتماعات الهيئة العامة للشركة 

 .وااللتزام بمعايير المحاسبة الدولية واصول العمل المهني واالخالقي والحقائق المشار اليها اعاله

ية لتحقيق اهداف شخصباستثمار وظائفهم واالضرار باموال الشركة متهمون اعضاء مجلس االدارة بان  (ب)

من اصل حصة الشركة % 363حصة يتعلق بشراء رئيس مجلس االدارة  بغير وجه حق، السيما فيما

عات باجتما والتي تم عرضها% 163والبالغة ( تحت التصفية)القابضة في راسمال البنك اللبناني الكندي 

بنفس المبلغ الذي )ة بشرائها كاكثر من مرة على من يرغب من مساهمي الشر الهيئة العامة العادية للشركة
وعدم ادراج جميع االسهم المسجلة .  من المساهمين لشراء تلك الحصهيتقدم احد  ولم( دفعه رئيس المجلس

 . لسنويةاتها اباسم الشركة القابضة في راسمال بنك ترست الجزائر في ميزاني

في تقاريره السنوية المقدمة للجمعيات  افصحكان قد  1551ومعلوم ان مجلس ادارة الشركة ومنذ العام 

 .1535ل سنة بعد اخرى وحتى العام العامة العادية لمساهمي الشركة عن هذه المسائ

الوقائع شهد تة، وهذا ويؤكد مجلس االدارة براءته مما نسب اليه من تهم او ادعاءات ال اساس لها من الصح
 .وكثير من المساهمين على ذلكالسابقة الذكر وتاريخ المجلس 

 الى القائم باعمال مدير عام الشركة القابضة( ابو حجله)رسالة السيد عبدالمطلب ابو حجله : عاشرا 

 :بأنهم يفيد فيها االى القائم باعمال المدير الع 5/33/1530ابو حجله برسالة مؤرخة في / بعث السيد

بعد اطالعه على اوراق القضية انه سهم اصالة ووكالة والف  95,احد مساهمي الشركة القابضة بعدد  -

جمال سمير ابو حجله ضد رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة ورد محامي االخير / المرفوعة من السيد

 310,555الجزائر هي ترست  على تلك الدعوى فقد تبين له ان حصة الشركة القابضة في راسمال بنك

من اسهم البنك، في حين تبين التقارير السنوية للشركة واجتماعات الهيئة العامة لها لعدة % 30اي  اسهم

 %.6150,او ما نسبته  اسهم 12505,سنوات بان حصة الشركة هي 

 .لم تظهر في القوائم المالية للشركة لسنوات عديدة اسهم 3132005وعليه فإن هناك حوالي  -
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نه يرجو من الشركة ومدققي حساباتها االجابة عليه فيما اذا كان هذا جائزا من الناحية القانونية وحسب وا -

قانون الشركات وما هي النتائج القانونية والجزائية المترتبة عليه فيما اذا انكشف الموضوع ووصل الى 

اهرة في كشوفات بنك ترست الجهات القضائية المعنية وطالب بتصويب اوضاع الشركة حسب ملكيتها الظ

 (.مع نسخة من رسالته الى عطوفة مراقب الشركات وهيئة االوراق المالية المحترمين)الجزائر 

على  (او انه قرر تجاهلها)ابو حجله لم يطلع ضمن ما اطلع عليه من اوراق ومستندات / وفيما يبدو فإن السيد

مملوكة فعليا وواقعيا للشركة  3132005تقر فيه الشركة القابضة بان االسهم البالغ عددها  الذيالخ ..سند االمانة 

القطرية العامة التي دفعت قيمتها من اموالها الخاصة وال يجوز اثباتها في سجالت الشركة بشهادة مدققي 

 .حساباتها

وتزويده  11/33/1530و حجله بتاريخ اب/ فقد تم الرد على السيدالمقام ومنعا الي تكرار ال لزوم له في هذا 

بالمعلومات والبيانات سابق االشارة اليها واتبعت هذه الرسالة برسالة اخرى للسيد ابو حجله بتاريخ 

 :على المعلومات االضافية التالية اشتملت ,3/153/,1

م فيها زيادة تي تة القابضة خالل الفترة الكراحد اعضاء مجلس ادارة الشكان  –السيد ابو حجله  –انه  -3

جزائري وتم اعتماد  دينارا  مليار ( 35)جزائري الى  دينارا  مليار ( 160)ال بنك ترست الجزائر من مسرأ

 .اجماع مساهمي الشركةتمت المصادقة عليها بحيث  5/1535/,1بتاريخ  1551ميزانية 

بقرار المجلس  عضو مجلس ادارة في الشركة القابضة ابو حجله بصفته/ ومن الطبيعي ان يعلم السيد انه  -1

( النقدية)ة باسهم زيادة راسمال بنك ترست الجزائر كروسبب عدم اكتتاب الش 30/35/1551ي المتخذ ف

من التقرير السنوي لميزانية ( 13)وقع على االقرار الوارد في الصحفة ، السيما وانه وبسند االقرار والتعهد

 .بذلك الذي يؤكد علمه 1551

على  ،وبعد مضي خمس سنوات ،ابو حجله /السيد عن السبب وراء عودة ,3/153/,1رسالة  تساءلتوقد  -1

او اثبات اسهم /الشركة بتصويب و بمطالبةجزائري  دينارا  مليارات ( 35)الى واقعة زيادة راسمال البنك 

 – لقيمتهارغم عدم دفع الشركة  –االمانة المسجلة باسمها والعائدة للغير، باعتبارها حقا من حقوق الشركة 

على تزوير صريح وتالعب واضح في البيانات المالية ال يرضاه ضمير ( لو تم)ي ينطوي الذاالمر 

لجهات الرقابية المشرفة على الشركة، ا حساباتها وال تقبلهاالمجلس وال يقره مساهمو الشركة وال مدققو 

بمنازعات قانونية مع المالك الحقيقي لالسهم وعندئذ فلن يفيد المجلس انكار التزاماته  الشركة تولدخل

كة رخيل عندئذ ما سيلحق بالشتقطعها على نفسه ولنا ان ن القانونية والتنصل من تعهداته العقدية التي

  .الخ..مالية  ءحمله من اعباتها ومصداقيتها وما ستتادارتها ومساهميها من اضرار في سمعومجلس 

ابو حجله تصويب البيانات المالية للشركة القابضة  /ومن العجيب، انه في الوقت الذي طالب فيه السيد -5

شكوى الى ب 1530بادراج اسهم االمانة ضمن اصول الشركة وموجوداتها، كان قد تقدم في اول ديسمبر 

ق المالية ضد الشركة القطرية العامة اشار فيها ان هناك اسهما في بنك ترست الجزائر اهيئة قطر لالور

تم دفع قيمتها من قبل الشركة القطرية العامة ولكنها مسجلة باسم الشركة القابضة  اسهم 3132005عددها 

ان ملكية هذه االسهم تعود للقطرية  اقتنع اخيرا  قد حجله السيد ابو ويبدو ان.  الخ..هافي االردن وليس باسم

ان يرجع  ونقترح عليه، (لشركة القابضةمن اموال اوليس ) العامة التي دفعت قيمتها من اموالها الخاصة

الى ميزانيات القطرية العامة للتأكد بنفسه من انه قد تم ادراج هذه االسهم ضمن اموالها وموجوداتها 

القطرية العامة ومرة اخرى في ميزانية  مرة في ميزانية ابدا ادراج قيمة هذه االسهموبالتالي فإنه ال يجوز 

 .الشركة القابضة
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تسجيل االسهم لحق بالشركة القابضة عندما تم  ماهو الضرر، في راي السيد ابو حجله، الذي ،االخير وسؤالنا

قي تعترف فيه بملكية لمالك االسهم الحقي واعطاء سند امانة( السباب قانونية بحته)باسمها سابق االشارة اليها 

 .تلك االسهم مع استعدادها للتنازل عنها في اي وقت تزول فيه الموانع القانونيةهذا االخير ل

 

 

 بشركة الوساطة المالية (ابو حجله)عبدالمطلب ابو حجله / عالقة السيد :حادي عشر

 منذ تأسيسها في % 15المالية بحصة السيد ابو حجله شريك في راسمال شركة الوساطة  معلوم ان

 11/5/1533منذ  فيها للرقابة واالشراف آخر منصب له في الشركة مسؤولوكان   1550العام 

 .,3/153/,وحتى انهاء خدماته في 

  في السوق المالي باسماء افراد عائلته  يشتري ويبيع االسهمكان ابو حجله / السيدومعلوم ايضا ان

من حجم تداول % 5,الى % 05بموجب وكاالت عدلية اصولية وكان حجم تداوله يشكل ما بين 

عن ديون والتزامات  –اقر في اكثر من مناسبة انه المسؤول وبصفته الشخصية كان قد الشركة، و

 .افراد عائلته

  ونظرا  لحجم تداوله السوقي ولكونه احد الشركاء فقد تم منحه تسهيالت ائتمانية مشروطة باال تزيد

و مجتمعين، غير انه منفردين  عائلتهمن قيمة محافظ افراد % 0,في اي وقت عن تلك التسهيالت 

يع عن توقيع فواتير الب في سنوات الشركة االولى يمتنعغالبا ما كان يتجاوز هذه النسبة وكان 

افراد عائلته  تداوالت ولقد ترتب بذمته عن.  بافراد اسرته ةاصالخوالشراء او كشوف الحساب 

اقر بها ووعد بتسديدها باسرع وقت  دينارا   312515,الى  11/5/1533مبالغ كبيره وصلت بتاريخ 

 .ممكن

  المالية من خالل اصدار اوامر كما كان المذكور يستقطب بعض العمالء ويقوم بادارة محافظهم

ائتمانية لبعض تسهيالت البيع والشراء للوسيطة المالية المتواجة في مكتبه وكثيرا ما كان يعطي 

او يقوم بعمليات البيع والشراء دون موافقة /رغم انه ال يملك مثل هذه الصالحية وهؤالء العمالء 

بعدها عن سداد  اامتنعو ةخسائر كبير هماالمر الذي الحق ببعض او تفاويض من هؤالء العمالء

هؤالء بعض مديونياتهم، وتم تجيير تلك الخسائر الى الشركة التي قامت باجراء بعض التسويات مع 

 .البعض االخرالعمالء ومازالت تحاول مع 

  وقد قامت شركة الوساطة المالية بمطالبة المذكور اكثر من مرة بتسديد الديون التي ترصدت في

عائلته والمساعدة في تحصيل ديون عمالئه اال انه ادار ظهره وامتنع عن التسديد او  ذمة افراد

الوساطة "برسالة الى  1530/,/35بعث بتاريخ  وقد ظهرت نيته واضحة جلية عندما المساعدة

من ( ةخمسون بالمئ% )05يطلب فيها الموافقة على تسوية مديونيات افراد عائلته بخصم " المالية

صغار موظفي الشركة والتي لم تكن  مع ونيات وسداد المتبقي على دفعات اسوة بما اتبعتلك المدي

 .واكثر من ذلك قليالامئات الدنانير  بضعمديونياتهم تتجاوز 

ما مجموعه  1530/,/35افراد عائلته كانت بتاريخ و دة في ذمتهعلما بأن مجموع الديون المترص

 . ا  دينارا  ( ثمانمائة وواحد وستون الفا وثمانمائة وخمسة وسبعون) 9,329,0

  وطبيعي فقد تم رفض هذا الطلب والغاء جميع التسهيالت االئتمانية الممنوحة له ومطالبته بكامل

 .,3/153/,الشركة اعتبارا من الدين وسحب جهاز التداول من مكتبه والغاء عقد عمله من 
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 وقد ترتب على ذلك ما يلي: 

بتوجيه انذارات عدلية لشركة الوساطة المالية يطالب  9/31/1530ابو حجله بتاريخ / قيام السيد - أ

طلب ايداعها في حساب ابنه كان قد " الوساطة المالية"درت منه باسم فيها باعادة شيكات ص

مدعيا ايداعها بحساب غير حسابه الشخصي وانذار آخر  دينارا   1092555المدين دمحم قيمتها 

اليداعها في حسابات افراد عائلته  دينارا   0,52555طلب فيه اعادة حواالت صدرت منه قيمتها 

 :بحساب غير حسابه الشخصي، علما بما يليبدعوى ايداعها 

كشوف ابو حجله وظهرت في / ان هذه المبالغ قد صدر بها سندات قبض سلمت للسيد -1

 .ه حسب االصولئحساب زوجته وابنا

 .1535و  1551المذكور خالل عامي ان هذه الشيكات والحواالت كانت قد صدرت عن  -2

قضايا لدى محكمة بداية ( 1)برفع  1530ابو حجله في منتصف شهر ديسمبر / ام السيديق -3

، دينارا   132555شيكات مبالغها  ةباعادة قيم ثالث (اولى ةكدفع)يطالب فيها  عمانحقوق 

 .دينارا   12055و  دينارا   152555

 :حجله وهيابو/ القضايا التالية على السيد برفع ,153قيام شركة الوساطة المالية منذ بداية العام  - ب

ثمانمائة وخمسة وثالثون الفا وثالثمائة ) 9102135مطالبته بمبلغ لالقضية البدائيه الحقوقية  -3

ذمته وذمة افراد عائلته اضافة الى الحجز التحفظي المترصد في  ااردني دينارا  ( وعشرة

 .على امالكهم المنقولة وغير المنقولة

( واربعة ناتئاخمسة وعشرون الفا وم) 102155القضية البدائيه الحقوقية لمطالبته بمبلغ  -1

 .والذي اقر خطيا بمسؤوليته عنهابو حجله / تعود لبعض عمالء السيد ااردني دينارا  

بالتعويض عن الضرر المادي الذي لحق  مطالبتهوموضوعها  الحقوقيةالقضية البدائية  -1

رئيس مجلس ادارة احدى شركات الوساطة المالية والتي كان  هبالشركة بخصوص عميل

 .دينارا  30,25116130، ومبلغها عضوا في مجلس ادارتهاايضا هو 

بالشركة بخصوص  هلمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي الحقة الحقوقي ةالقضية البدائي -5

 512,10احدى موظفات الشركة القابضة، بسبب سوء ادارته لمحفظتها المالية ومبلغها 

 .دينارا  ( تسعة واربعون الفا وستمائة وخمسة وتسعون)

 

بانه نقل جميع  قد اشاع بين المحيطين به ومنهم موظف في شركة الوساطة الماليةحجله ابو / علما بان السيد

وغير المنقولة الى آخرين ولم يعد باسمه ما يمكن الحجز عليه بما في ذلك حصته في راسمال امواله المنقولة 

، ظنا منه ان القانون سيقوم بحمايته فيما قام به من ا باسم ابنه االكبرهشركة الوساطة المالية والتي قام برهن

 .اجراءات بهذا الصدد
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 الخطة المستقبلية
 

الشركة من خالل استغالل السيولة المتوفرة لدى الشركة واستغالل الفرص  العمل على زيادة اصول وارباح (3
 .االستثمارية المتاحه محليا وخارجيا  

 .تنويع استثمارات الشركة واالستثمار باالصول الجيدة (1

وموظفيها السابقين  ة على عمالء شركة الوساطة الماليةالعمل على تحصيل االرصدة المدينة المترتب (1
 .المشكوك فيها الى اقل حد ممكن الديونوتخفيض مخصصات 

 

 توصيات مجلس االدارة

 :هذا ويسر مجلس االدارة ان يتقدم من المساهمين الكرام في اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة بالتوصيات التالية

 .تالوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق -3

 .والخطة المستقبلية للعام القادم 13/31/1530قرير مجلس االدارة عن السنة المالية المنتهية في مناقشة ت -1

 .13/31/1530سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في  -1

 .13/31/1530مناقشة الميزانية العمومية وحساب االرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في  -5

 .مة رئيس واعضاء مجلس االدارةابراء ذ -0

 .تعيين او اعادة تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة القادمة -,

 .انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة للسنوات االربع القادمة -,

اية امور اخرى تقترح الجمعية العامة العادية ادراجها على جدول االعمال حسب القانون بموافقة عدد من  -9
 .من االسهم الممثلة في االجتماع% 35ال يقل عن المساهمين يمتلكون ما 

 

وختاما  فإن مجلس االدارة يشكر حضوركم وثقتكم كما يشكر جميع الموظفين والعاملين على جهودهم متمنين 
 .لشركتنا كل التقدم واالزدهار

 

 ,30/51/153عمان في 

 مجلس االدارة
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 تعليمات اإلفصاح



 2 

 

 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 في رؤوس اموال بعض االستثمار في االسواق المالية  هو نشاط الشركة الرئيسي
 .الشركات الخارجية وانشاء وتأسيس الشركات التابعة

 :اماكن الشركة الجغرافية –ب   -1

 .، وال يوجد للشركة اي فروع داخل المملكة او خارجها(7)االردن وعدد موظفيها  –عمان            

 .حجم االستثمار الرأسمالي للشركة –ج  -1

 .موزعة جغرافيا ما بين االردن وقطر  والجزائر ادينار 22,492,001حجم استثمارات الشركة حوالي  بلغ         

 

 :للشركة الشركات التابعة  -2

 

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

 

لحساااب الغياار وضلاا  ضاامن القيااام بشااراء وبيااع االوراق الماليااة لحساااب الشااركة و : نشاااطها الرئيسااي
ديناار  4,000,000دينار والمدفوع  5,000,000القوانين واالنظمة المرعية، رأسمالها المصرح به 

 .ينموظف(  10  )ويعمل بها % 60وتساهم فيها الشركة بنسبة 

 .وال يوجد للشركة اي فروع داخل المملكة او خارجها

 

 .االردن –عمان  –لعقاري شركة المغتربين االردنيين لالستثمار والتطويرا - ب

 

، واقاماااة المشااااريع الساااكنية والتجارياااة تطويرهااااشاااراء العقاااارات واالراضاااي و : نشااااطها الرئيساااي
 1,600,000رأسامالها المصارح باه والمادفوع .  واقتاراض االماوال الالزماة مان البناو . والزراعية

 .للشركة القابضه% 100وهي مملوكة بنسبة  ادينار

 .للشركة اي فروع داخل المملكة او خارجها وال يوجد         
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 :اسماء اعضاء مجلس األدارة ، ونبذة تعريفية عن كل منهم وتاريخ انتخابهم ( أ .3

 األسم
تاريخ  الجنسية المنصب

 الميالد
 الخبرات العلمية الشهادة العلمية

 
 غازي كامل عبد الرحمن ابو نحل

 
 1491 االردنية رئيس المجلس

 لعامةالثانوية ا
 

رجاال اعمااال وخباارة واسااعة فااي 
مجال التأمين واإلساتثمار مؤساس 
ورئااايس مجلاااس ادارة مجموعاااة 
شااااركات فااااي عاااادة دول عربيااااة 

 واجنبية

 راضي شاكر درويش النتشة
 

 1491 االردنية رئيسالنائب 
 ماجستير ادارة
 الواليات المتحدة

خبرة واسعة في مجاال اإلساتثمار 
 والتجارة

 ن ابو نحلجمال كامل عبد الرحم
 

 
 عضو مجلس 

 
 1499 االردنية

بكالوريوس 
 ادارة

 الواليات المتحدة

خباااااااااااااارة واسااااااااااااااعة فااااااااااااااي 
 اإلستثماروالتأمين 

 روحي مصطفى قاسم الترهي
 ممثل شركة ترست العالمية للتامين 

 (البحرين/ ترست ري)
 1491 االردنية عضو مجلس

بكالوريوس 
 محاسبة  مصر

خبااارة واساااعة فاااي مجاااال االدارة 
ة واالدارة الماليااة،  التااأمين العاماا

 وأعادة التأمين

 الشيخ ناصر بن علي آل ثاني

 قبرص  –ممثل شركة ترست العالمية للتامين 
 1411 القطرية عضو مجلس

بكالوريوس 
 ادارة

 الواليات المتحدة

خباارة واسااعة فااي اعمااال البنااو   
 واإلستثمار 

 
 كامل غازي كامل ابـو نحل

 
 1499 االردنية عضو مجلس

بكاالوريوس 
رياضيات 

وادارة اعمال  
 بريطانيا

خبااارة كبيااارة فاااي مجاااال التاااأمين 
 وإعادة التأمين

 وليد احمد ابراهيم السعدي
 ممثل شركة ترست العالمية للتامين 

 (البحرين /ترست ري )
 1416 االردنية عضو مجلس

بكالوريوس 
 ادارة مالية

خباارة واسااعة فااي ادارة الشااركات 
 والمشاريع الكبيرة

 
 .لمدة أربع سنوات 72/07/7027تم انتخاب اعضاء مجلس االدارة بتاريخ 

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

 المنصب األسم
تاريخ 

 الميالد
 الخبرات العملية الشهادة العلمية

  روحي مصطفى قاسم الترهي
 

قائم باعمال المدير 
 العام

1491 

بكالوريوس محاسبة  
 مصر

ة واسااااعة فااااي مجااااال خباااار
االدارة العاماااااااااااااااة واالدارة 
المالياااااة،  التاااااأمين وأعاااااادة 

 التأمين

 1491 المدير المالي دمحم حريص موسى الحواش
 محاسبة بكالوريوس

 مصر
خبرة واسعة فاي المحاسابة 

 الحكومية  والتجارية

  ادارة وحاسوب 1491 المدير االداري دمحم وليد راشد السعيد
خباااارة واسااااعه فااااي مجااااال 

 والقانون الدارة والحاسوبا
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 :دائرة االستثمار( ج  -3

 الخبرات العملية الشهادة العلمية تاريخ الميالد المنصب األسم

 1499 عضو مجلس االدارة  جمال كامل عبد الرحمن ابو نحل
بكالوريوس ادارة 
 الواليات المتحدة

خباااارة واسااااعة فااااي مجااااال 
 اإلستثمار والتأمين

 الترهيروحي مصطفى قاسم 
 عضو مجلس االدارة
والقائم باعمال المدير 

 العام
1946 

 بكالوريوس محاسبة 
 مصر

خباااارة واسااااعة فااااي مجااااال 
االدارة العاماااااااااااااااة واالدارة 
المالياااااة،  التاااااأمين وأعاااااادة 

 التأمين

 

 

 .كثرفأ% 5اسماء كبار مالكي االسهم وعدد االسهم المملوكة لكٍل منهم اذا كانت هذه الملكية تشكل ما نسبته  -4

 النسبة المئوية 31/12/2014 النسبة المئوية 31/12/2015 األسم

شركة ترست العالمية للتأمين 
 %36.52  5,890,234 %36.52 992469819 البحرين -ترست ري 

غاااازي كامااال عباااد الااارحمن 
 ابونحل

 
198829682  9.18% 

 
1,228,028 7.62  % 

 

 .سواقها الرئيسية وحصتها من السوق المحلي والخارجيالوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها وا - 5

يتركز نشاط الشركة االستثمارية القابضة للمغتربين االردنيين في األستثمارات المالية في االسواق المالية 
تعامل مباشار ماع الجمهاور،   للشركة االم وال يوجدهضا وفي تأسيس الشركات التابعة ، العربية المحلية و

 .تنافسي مباشر مع احد وليست في وضع

 .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

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

 

 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

 

 المؤهل العلمي
 

 الشركة االم
 

شركة المغتربين 
االردنيين للوساطة 

 المالية

شركة المغتربين 
االردنيين لالستثمار 
 والتطوير العقاري

 المجموع

 1 - 1 ـ ماجستيـر

 بكالوريس 
 

9 1 - 16 

 دبلوم
  

1 2 - 1 

 ثانويه وما دونها
 

2 1 - 3 

 المجموع
 

7 02 - 22 

 
 
 
 

 مجلس االدارة

 الحساباتمدقق 

 امـــــر العـــالمدي

 الشوؤون االدارية االدارة المالية دائرة االستثمار

 شؤون المساهمين
 

 الشركات التابعة

 التدقيق الداخلي



 6 

 

 

 

 

 

- :التي تتعرض لها الشركة المخاطر -10

 

تشاكل االساتثمارات االساساية  صار  العماالت لالساتثمارات او االساهم والتايالتقلبات الحادة في اساعار 
وفاي مواجهاة  ياة او دولياةقتصادية محلية او عربللشركة سواء نتجت هضه التقلبات عن اسباب سياسية اوا

ضل ، يعمل مجلس االدارة على خفض االستثمارات في األسواق المالياة بشاكل عاام، ماع اإلحتفااظ بأساهم 
 .الشركات القوية والمستقرة

- :ةاإلنجازات التي حققتها الشرك  -21

دونم  1191ل مساحتها بشراء قطعة ارض بالقسطالشركة حيث قامت  المحافظة على اصول الشركة وتنويع استثماراتها
 .دينار بقصد االستثمار ، ومازالت الشركة تحتفظ بسيولة عالية مما يعزز فرص االستثمار لديها 199969666 بمبلغ

 .اثـر مالي لعمليــات ذات طبيعـة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية اليوجد -12

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

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 البيان
32/27/7025 

 موحدة
32/27/7022 

 موحدة
32/27/7023 

 موحدة
32/27/7027 

 موحدة
32/27/7022 

 موحدة

 المحققاااة ( والخساااائر)األربااااح 
بما في ضل  بنود الادخل الشاامل 

الضااااااااريبة  قباااااااال  االخاااااااار 
  والمخصصات

 
1,222,079 2,944,178 199899161 8199149 (1499111) 

المحققاااة ( والخساااائر)االربااااح 
بما في ضل  بنود الادخل الشاامل 

بعاااااااااد الضاااااااااريبة االخااااااااار  
 والمخصصات

190,385 2,811,980 191169496 1919491 (8619189) 

 

  ارباح موزعة
 دال يوج ال يوجد نقداً % 9 نقداً % 9 ال يوجد

 
 صافي حقوق المساهمين

 

 
20,601,671 21,098,923 1496999821 1999819181 1998119119 

 
 6.986 6.986 6.926 0.810 0,590 اسعار األوراق المالية
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  32/27/7025تحليل المركز المالي للشركة ونتائج اعمالها خالل السنة المنتهية في   -22

 التحليل المالي:- 
 

بمااا فااي ضلاا  بنااود الاادخل الشااامل  11/18/8619الشااركة للساانة  المنتهيااة فااي  ارباااح بيانااات الماليااة الموحاادة انتشااير ال
 للسنة المالية ادينار 2,811,980 ربح مقدارهمقارنة مع  ادينار 190,385قد بلغت بعد الضريبة والمخصصات االخر  

 ؛ ويرجع سبب انخفاض االرباح الى 11/18/8619المنتهية في 

ر ابسابب انخفااض اساع فيهاا مان اموالهاا اكبير اانخفاض اسعار االسهم في االسواق الخليجية التي تستثمر الشركة جزء -1
 .النفط

 .ادينار 929499انخفاض الفوائد البنكية بمبلغ  -8

 .ادينار 1149141زيادة مخصص الديون المشكو  فيها بمبلغ  -1

 بمبلااغ والمصاااري  االخاار  لمصاااري  القضااائية واالستشااارات القانونيااةزيااادة المصاااري  االداريااة بساابب زيااادة ا -9
 .دينار 469989

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

 

 7022 7025 البيــان

 النسبة المبلغ النسبة المبلغ

 %166 16,125,000 %100 16,125,000 رأسمال الشركة

 %116.4 8196429481 %127,8 20,601,671 رأس المال/ ي الشركة حقوق مساهم

 %114.9 8899419196 %135,7 21,875,485 رأس المال/ مجموع حقوق الملكية 

 %19.8 899999184 % (1,8) (305,211) رأس المال/ بعد الضريبة المحقق  (الخسارة) الربح
 %19.9 892119426 %1,2 190,385 راس المال/  بعد الضريبة بما فيها بنود الدخل الشامل االخر( الخسارة)الربح 

 %86.9 198919614 %7,6 1,222,079 رأس المال/ صافي االيرادات 

 %164.1 8196919149 %109,1 22,492,001 حقوق مساهمي الشركة/مجموع الموجودات 

 %8.9 9999199 %3 616,516 حقوق مساهمي الشركة/ المطلوبات 

 %4.9 891199891 %4,5 1,019,965 مجموع الموجودات/ مدينة صافي الضمم ال

 

  خر المؤشرات المالية االبعض : 

 2015/12/31 2014/12/31 
 % 99.9   25.13% نسبة الدوران -1

 0.155 (0,012) (بدون بنود الدخل الشامل االخر )  دينار/ عائد السهم  -8

 0.175 0,02 ديناربما في ضل  الدخل الشامل/ عائد السهم  -1

 1.162 1,278 راس المال بالدينار/القيمة الدفترية  -9

 6.216 0,590 بالدينار/ القيمة السوقية للسهم  -9

 6.114 46,2 القيمة الدفترية للسهم بالدينار/ القيمة السوقية  -1

 1191899666 16,125,000 المعدل المرجح لراس المال -9
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 :المستقبليةالخطة  -15
 
 .االستمرار في المحافظة على اصول واموال الشركة وعدم تعريضها لمخاطر غير مدروسة (1

 .العمل على تحصيل االرصدة المدينة المستحقة على عمالء شركة الوساطة المالية باعتبارها اولوية مطلقة (8

 .ة الى اقصى قدر ممكن مع المحافظة على مستو  خدماتهاضبط وترشيد مصاري  الشركة وشركاتها التابع (1

 .سواء محليا او خارجيا استغالل السيولة المتوفرة لد  الشركة بالفرص االستثمارية الجيدة (9

 
 
 :اتعاب التدقيق للشركة والشركات التابعة السنوية مضافا اليها ضريبة المبيعات  -21

 

 دينار 4216 ردنيينالشركة االستثمارية القابضة للمغتربين اال

 دينار 1996 (تابعة)شركة المغتربين االردنيين لالستثمار والتطوير العقاري 

 دينار 4640 (ةتابع)شركة المغتربين االردنيين للوساطة المالية 

 دينار  21720 اجمالــــي

 

 :عدد األوراق المالية المملوكة من قبل اعضاء مجلس اإلدارة( أ  -22

 

 % 32/27/7022 % 32/27/7025 المنصب عضواسم ال الرقم

 رئيس مجلس اإلدارة غازي كامل عبد الرحمن ابونحل 1
198829682 9.18% 198829682 9.18% 

 %1.41 1169996 % 1,74 280,750 نائب رئيس مجلس اإلدارة راضي شاكر درويش النتشة 8

 %1.9 9189911 %1.9 9189911 عضو مجلس االدارة  جمال كامل عبد الرحمن ابو نحل 1

 عضو مجلس اإلدارة كامل غازي كامل ابو نحل 9
1929299 6.4% 1929299 6.4% 

 
9 
1 
 

ترساات شاركة ترساات العالميااة للتااأمين 
 ;البحرين ويمثلها -ري 

 روحي مصطفى قاسم الترهي
 وليـد احمد ابراهيم السعدي

 
 

 عضو مجلس اإلدارة
 عضو مجلس اإلدارة

 

 
992469819 

166 
 ـ

 
11.9% 
6% 
 -

 
992469819 

166 
 ـ

 
11.9% 
6% 
 -

 
 –شااااركة ترسااااات العالميااااة للتاااااأمين 

  ;ويمثلها( قبرص)
 

9999488 
 

1.12% 
 

9999488 
 

1.12% 

     عضو مجلس اإلدارة ناصر بن علي آل ثانيالشيخ  9
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 مجلس سيطر عليها من قبل رئيس واعضاءلمعدد االوراق المالية المملوكة من قبل الشركات ا (ب -22

 :االدارة

 اسم العضو
 

 المنصب
اسم الشركة المسيطر 

 عليها
الوضع 
 القانوني

 
 الجنسية

عدد االسهم المملوكة من قبل 
 الشركات المسيطر عليها

8619 8619 

 غازي كامل عبد الرحمـن ابو نحل
 رئيس مجلس االدارة

 "القابضة"
شركة ترست العالمية 

 البحرين - للتأمين
 992469819 992469819 ةبحريني عائلية

 غازي كامل عبد الرحمـن ابو نحل
 رئيس مجلس االدارة

 "القابضة"
شركة ترست العالمية 

 قبرص - للتأمين
 9999488 9999488 قبرصيــة عائلية

 

 :شخاص االدارة العليامن قبل أ عدد االوراق المالية المملوكة ( ج -22

 32/27/7022 32/27/7025 الجنسية المنصب االسم الرقم

   الترهيقاسم روحي مصطفى  1
 166 166 اردنية القائم باعمال المدير العام

 دمحم حريص موسى الحواش 8
 الشئ الشئ اردنية المدير المالي

 دمحم وليد راشد السعيد 1
 الشئ الشئ اردنية المدير االداري

 

 شركات مسيطر عليها من قبل اشخاص االدارة العليا داليوج. 
 

- :دد االوراق المالية المملوكة القارب اعضاء مجلس االدارة واشخاص من االدارة العلياع( د -22

 32/27/7022 32/27/7025 المنصب االسم الرقم

 غازي كامل عبد الرحمن ابو نحل 1
 (زوجة)هند علي ملحم طباجة 

 (ابن)حمد غازي كامل ابو نحل 
 (ابن)فادي غازي كامل ابو نحل 

 (ابنة)حل امل غازي كامل ابو ن
 ( ابنة)ريم غازي كامل ابو نحل 

 (شقيق)نجيب كامل عبد الرحمن ابو نحل 
 المجموع

 رئيس مجلس االدارة
 989891  

1899199 
1899199 
119912 
119912 
1199289 

989891 
1899199 
1899199 
119912 
119912 
1199289 

522,297 522,297 

 جمال كامل عبد الرحمن ابونحل 8
 (ابن)امل ابو نحل نجيب جمال ك

 (ابنة)مريم جمال كامل ابو نحل 
 (ابنة)سارة جمال كامل ابو نحل 
 (ابنة)داناجمال كامل ابو نحل 

 المجموع

 عضو مجلس االدارة 
1819922 
8199196 
8199196 
1169196 

1819922 
8199196 
8199196 
1169196 

979,002 979,002 

 
ارة واقارب اشخاص االدأرب رئيس واعضاء مجلس االدارة اليوجد شركات مسيطر عليها من قبل اقا* 

 .العليا
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 :ت التي يتمتع بها رئيس واعضاء مجلس االدارةآالمزايا والمكاف( أ -22

مبلغ ت فيما عدا آاي مزايا او مكاف 8619لم يتقاضى رئيس واعضاء مجلس االدارة خالل عام 
 الي؛كالت اكرقيمة تضلبعض األعضاء صرفت دينار  4048

 المبلغ االسم الرقم

 991 راضي شاكر درويش النتشة 1

 1119 جمال كامل ابو نحل 8

 1119 الشيخ ناصر بن علي ال ثاني 1

 1119 وليد احمد السعدي 9

 2022 المجموع 

 
 : 7025خالل السنة المالية  دارة العليــــالال المزايا والمكافات المدفوعة(ب -22

 القرب دينار أردني 

 المنصب االسم قمالر
الراتب 
وغالء 
 المعيشه

 مكافات
بدل انتقال 
 او سفر

 اجمالي

القائم باعمال المدير   الترهي قاسم روحي مصطفى 1
 العام

 ـــ ـــ ـــ ـــ

 المدير المالي دمحم حريص موسى الحواش 8
 23,767 900 الشئ 22,867

 المدير االداري دمحم وليد راشد السعيد 1
 18,278 600 الشئ 17,678

 اجمالــــي 
40,545  1500 42,045 

 

 .لم يتم دفع أي تبرعات او منح خالل السنة المالية الية جهة    -29

- :7025تم المشاركة بالدورات التدريبية التالية خالل عام   -70

 .ادارة المكاتب والسكرتاريا . أ

شركات التابعة او الشقيقة اوالحليفة عقود او مشاريع اوارتباطات عقدتها الشركة مع الاية ال يوجد   -72
 .اورئيس مجلس االدارة اواعضاء المجلس اوالمديرالعام او اي موظف في الشركة او اقاربهم

 .اليوجد مساهمة للشركة في حماية البيئة  -أ  -77

 .اليوجد مساهمة للشركة في خدمة المجتمع المحلي –ب  -77

 . 7025عام اجتماعات خالل ( 7)عقد مجلس االدارة  -73

 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البيانات المالية الموحدة

 وتقرير المحاسب القانوني المستقل

 0235كانون االول  13للسنة المالية المنتهية في 

 



 

 ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينالشركة اإل 
 شركة مساهمة عامة محدودة

 
 5132 كانون األول 13كما في  الموحدة البيانات المالية

 المستقلين وتقرير مدققي الحسابات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 العرب المهنيون
 (العالمية أعضاء في جرانت ثورنتون)
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 ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينالشركة اإل

 شركة مساهمة عامة محدودة

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 فهـرس

 ـــــــــــــــــ

 

 صفحة 

  

 2 ر مدققي الحسابات المستقلينتقري  -

  

 1 2112 كانون األول 11كما في الموحد بيان المركز المالي  -

  

 4 2112 كانون األول 11في  المنتهية للسنةالموحد  الدخلبيان   -

  

 2 2112 كانون األول 11في المنتهية  الموحد للسنة الشامل بيان الدخل  -

  

 6 2112 كانون األول 11في المنتهية  للسنة الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية  -

  

 7 2112 كانون األول 11المنتهية في  للسنة الموحد التدفقات النقديةبيان   -

  

 11 – 8 الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية  -
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 ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينالشركة اإل

 شركة مساهمة عامة محدودة

 5132 كانون األول 13كما في الموحد  بيان المركز المالي
 

 (بالدينار األردني)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 2114 2112 إيضاح 

    الموجودات

 751715272  651215111  1 النقد وما في حكمه

 851115181  757715122  4 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 7145122  775681  2 ذمم عمالء وساطة مدينة

 151115478  8485111   ذمم عمالء تمويل على الهامش

 1785821  145114   ذمم وسطاء 

 1815111  1815111   صندوق ضمان التسوية 

 765211  115721  6 أرصدة مدينة أخرى

 4165161 -   مدينةذمم جهات ذات عالقة 

 156675827  156675827  7 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل

 151115814  257615814  8 عقارية استثمارات

 115111  1   رخصة مزاولة أعمال الوساطة

 145614  215271  1 ممتلكات ومعدات

 51,126,692  55,295,113   مجموع الموجودات
    

    الملكيةالمطلوبات وحقوق 

    المطلوبات

 2245168  2285167   ذمم عمالء وساطة دائنة

-  285618  14 دائنة ذمم جهات ذات عالقة

 1115276  1215721  11 أرصدة دائنة أخرى

 2225144  6165216   مجموع المطلوبات 
    

   11 الملكيةحقوق 

 1651225111  1651225111   والمدفوعرأس المال المصرح والمكتتب به 

 1125186  1125186   عالوة إصدار

 252285118  252285118   احتياطي إجباري

 115448  115448   احتياطي اختياري 

 252175271  251115111   أرباح  مرحلة

 2151185121  2156115671   حقوق مساهمي الشركة مجموع

 151125427  152715814   حقوق غير المسيطرين

 2254115121  2158725482   مجموع حقوق الملكية 

 51,126,692  55,295,113   الملكيةمجموع المطلوبات وحقوق 
 

 

 

 

 "معهاوتقرأ  الموحدة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية( 21)إلى رقم ( 1)إن اإليضاحات المرفقة من رقم "
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 للمغتربين األردنيينستثمارية القابضة الشركة اإل

 شركة مساهمة عامة محدودة

 5132 كانون األول 13في  للسنة المنتهية الموحد الدخل بيان

 (بالدينار األردني)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 2114 2112 إيضاح 

    

 7175122  2685818   أرباح أسهم مقبوضة 

 2215271  2145161   عموالت وساطة

 1185171  115122   إيراد فوائد تمويل عمالء على الهامش 

 157215161  (      2185124)  فروقات تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 1215121  175616   أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 1185766  2215712    إيراد فوائد ودائع بنكية

 (     2485742) (     6115161) 12 مصاريف إدارية 

 (     1215111) (     2115111) 2 مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها

 65282  722   صافي إيرادات ومصاريف أخرى

 5,236,153  (   522,813)  ربح السنة قبل الضريبة ( خسارة)

 (     1125118) (       215174) 16 ضريبة دخل السنة

 5,222,359  (   112,533)  ربح السنة( خسارة)

    

    :عود الىوت

 254125116  (     1865218)  مساهمي الشركة 

 (      475117) (     1185611)  حقوق غير المسيطرين

  (112,533    )  5,222,359 

    

    
 1,322  (       1,135) 11 ربح السنة العائد لمساهمي الشركة( خسارة)حصة السهم األساسية والمخفضة من 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 "معهاوتقرأ  الموحدة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية( 21)إلى رقم ( 1)إن اإليضاحات المرفقة من رقم "
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 الشركة االستثمارية القابضة للمغتربين األردنيين

 شركة مساهمة عامة محدودة

 5132كانون األول  13المنتهية في  للسنةبيان الدخل الشامل الموحد 
 

 (بالدينار األردني)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 2112 2114 
   

 254445121  (   1125211) ربح السنة( خسارة)

   بنود الدخل الشامل األخرى 

 1675821  4125216  التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية من خالل بيان الدخل الشامل 

 5,833,981  391,182  إجمالي الدخل الشامل للسنة

   

   : ويعود إلى 

 258215887  1185118  مساهمي الشركة 

 (     475117) (   1185611) حقوق غير المسيطرين 

  391,182  5,833,981 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة وتقرأ معها( 21)إلى رقم ( 1)إن اإليضاحات المرفقة من رقم "
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 ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينالشركة اإل

 محدودةشركة مساهمة عامة 

 5132 كانون األول 13في  المنتهية للسنة الموحد ملكيةبيان التغيرات في حقوق ال

 

 (بالدينار األردني)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 مجموع حقوق  حقوق  حقوق مجموع *أرباح  المتراكم التغير احتياطيـــات  رأس المال 

 الملكية  غير المسيطرين  مساهمي الشركة  مرحلة في القيمة العادلة اختياري إجباري عالوة إصدار المدفوع 

          

 55,293,121  3,195,253  53,198,951  5,293,233  ـ 33,228  5,528,938  312,986  36,352,111   3/3/5132الرصيد كما في 

 (    816,521)-  (       816,521) (      8165221)- - - - -  توزيعات أرباح

 391,182  (     1185611) 118,998  (      1865218) 4125216 - - - -  إجمالي الدخل الشامل للسنة 

- - -  4125216  (    4125216)- - - -  العادلة من خالل بيان الدخل الشاملبيع موجودات مالية بالقيمة 

 53,832,282  3,531,832  51,613,633  5,311,139 -  33,228  5,528,938  312,986  36,352,111  13/35/5132الرصيد كما في 

          

 51,282,651  3,221,112  39,122,586  (      569,262) ـ 3,183,565  3,996,615  312,986  36,352,111   3/3/5132الرصيد كما في 

 ـ ـ ـ 2615264  ـ (   2615264) ـ ـ ـ إطفاء خسائر

 (    816,521) ـ (       816,521) ـ ـ (   8165221) ـ ـ ـ توزيعات أرباح

 5,833,981  (     475117) 5,829,883  254125116  1675821  ـ ـ ـ ـ إجمالي الدخل الشامل للسنة 

 ـ ـ ـ 1675821  (   1675821)- -  ـ ـ بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل

 ـ ـ ـ (       2625116) ـ ـ 2625116  ـ ـ إحتياطي إجباري

 55,293,121  3,195,253  53,198,951  5,293,233  ـ 33,228  5,528,938  312,986  36,352,111  13/35/5132الرصيد كما في 

          
 

 

 

 .أرباح تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل غير قابلة للتوزيع على مساهمي الشركة 2112كانون األول  11تتضمن األرباح المرحلة للشركة كما في ال* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "هاوتقرأ مع الموحدة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية( 21)إلى رقم ( 1)رقم إن اإليضاحات المرفقة من "
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 ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينالشركة اإل

 شركة مساهمة عامة محدودة

 5132 كانون األول 13في  المنتهية للسنة الموحدبيان التدفقات النقدية 
 

 (األردنيبالدينار )
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 2112 2114 

   التدفقات النقدية من عمليات التشغيل

 252765127  (      2425817) قبل الضريبةالسنة ربح ( خسارة)

 115448  215284  وإطفاءات استهالكات

 (    157215161)   2185124  فروقات تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 1215111  2115111  مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها
   

   التغير في رأس المال العامل 

 (      1415141)       715714  مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخلموجودات 

 152115787  4615877  ذمم عمالء وساطة

 (      4115112) 1425288  ذمم عمالء تمويل على الهامش

 415811  845727  ذمم وسطاء

 (      4165161)      4425161  ذمم جهات ذات عالقة 

 15821  (        125247) أرصدة مدينة أخرى

 265184  285142  أرصدة دائنة أخرى

 (      1215742)     (         815242) ضريبة الدخل المدفوعة

 152265648  151175714  صافي التدفقات النقدية  من عمليات التشغيل 
   

   التدفقات النقدية من عمليات االستثمار

 1675821  4125216  العادلة من خالل بيان الدخل الشاملموجودات مالية بالقيمة 

 ـ        (   157215111) إستثمارات عقارية

 (         25121) (              221) ممتلكات ومعدات

 1625612  (    152245627) عمليات االستثمار من (المستخدمة في) صافي التدفقات النقدية
   

   التمويلعمليات  المستخدمة في صافي التدفقات النقدية

 (      8165221) (       8165221) عات أرباحتوزي
   

 8165111  (      1215171) وما في حكمه التغير في النقد

 652275182  751715272   السنةفي بداية وما في حكمه النقد 

 3,131,535  6,921,199   السنةفي نهاية وما في حكمه النقد 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "معهاوتقرأ  الموحدة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية( 21)إلى رقم ( 1)إن اإليضاحات المرفقة من رقم "
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 ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينالشركة اإل

 شركة مساهمة عامة محدودة

 الموحدةلبيانات المالية إيضاحات حول ا

  5132 كانون األول 13
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 امــــع .  3
 

وساجلت فاي ساجل  1188تماوز  2بتااريخ  الشركة اإلستتثمارية القابضتة للمغتتربين األردنيتينتأسست 

    وقد حصلت الشاركة علاى حاق الشاروع فاي العمال بتااريخ( 212)الشركات المساهمة العامة تحت رقم 

 مان أهام غاياتهااوالمملكاة األردنياة الهاشامية فاي  ، إن مركز تساجيل الشاركة هاو1111كانون الثاني  7

وذلاك 5 ة والتجارياة والزراعياة والساياحية وغيرهاااالستثمار في كافاة المجااالت االقتصاادية والصاناعي

عن طريق تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو تملكها أو المساهمة فيها واالستثمار في األسهم 

 .والسندات داخل األردن وخارجه
 

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

       بتاااريخ  مجلااس إدارة الشااركة فااي جلسااته المنعقاادةالموحاادة المرفقااة ماان قباال تاام إقاارار البيانااات الماليااة 

 .موافقة الهيئة العامة للمساهمين المالية ، وتتطلب هذه البيانات2116شباط  1
 

 

 

 

 السياسات المحاسبية الهامة      .  5
 

 الموحدة أسس إعداد البيانات المالية
 

للشاركة وفقااً للمعاايير الصاادرة عان مجلاس معاايير المحاسابة الدولياة  تم اعداد البيانات المالية الموحادة

والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسايرات التقاارير المالياة الدولياة المنبثقاة عان مجلاس معاايير المحاسابة 

 .الدولية
 

التاي تظهاار الموجاودات الماليااة كلفااة التاريخياة باسااتثناء الماليااة الموحادة وفقاااً لمبادأ ال تام إعااداد البياناات

  .بالقيمة العادلة
 

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

 

 

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

 

 

 

 أسس توحيد البيانات المالية

تتضاامن البيانااات الماليااة الموحاادة البيانااات الماليااة للشااركة األم والبيانااات الماليااة للشااركات التابعااة لهااا 

والخاضعة لسيطرتها وتتحقق السايطرة عنادما يكاون للشاركة القادرة علاى الاتحكم فاي السياساات المالياة 

ت والمصااروفات فيمااا بااين والتشااغيلية للشااركات التابعااة، ويااتم اسااتبعاد المعااامالت واألرصاادة واالياارادا

 .الشركة األم والشركات التابعة
 

يتم إعداد البيانات المالية للشركات التابعاة كماا فاي نفاس تااريخ البياناات المالياة للشاركة األم وبإساتخدام 

اذا كانات الشاركات التابعاة تتباع سياساات محاسابية  .نفس السياساات المحاسابية المتبعاة فاي الشاركة األم

المتبعة في الشاركة األم فياتم اجاراء التعاديالت الالزماة علاى البياناات المالياة للشاركات  تختلف عن تلك

 .التابعة لتتطابق مع السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة األم
 

يتم توحيد نتائج أعمال الشركات التابعة في بيان الدخل الموحد من تاريخ تملكهاا وهاو التااريخ الاذي ياتم 

يتم توحيد نتائج أعمال الشركات التابعاة التاي . ال سيطرة الشركة األم على الشركات التابعةفيه فعلياً انتق

يتم التخلص منها في بيان الادخل الموحاد حتاى التااريخ الاذي تفقاد الشاركة فياه السايطرة علاى الشاركات 

 .التابعة
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 .الشركة التابعةالذي ال تملكه الشركة األم من حقوق الملكية في ذلك الجزء  حقوق غير المسيطرينتمثل 

 

 :األم البيانات المالية للشركةوفيما يلي عرض للشركات التابعة التي تم توحيد بياناتها المالية مع 
 

 طبيعة النشاط التملكنسبة  مالالرأس  اسم الشركة
    

 وساطة مالية %61 451115111  م.م.ذالمغتربين األردنيين للوساطة المالية 

 استثمارات عقارية %111 156115111  م.م.ذالمغتربين األردنيين لالستثمار والتطوير العقاري 
 

 

 تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة 
 

الدولياة للتقاارير المالياة، وسايتم أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية عدداً من المعايير والتعديالت على المعايير 

 المعاايير ، وتتوقاع إدارة الشاركة أن تطبياق هاذه2112كانون األول  11التعديالت بعد تاريخ و المعايير تطبيق هذه

 . للشركةالموحدة التعديالت في المستقبل لن يكون له أي تأثير جوهري على البيانات المالية و
 

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

 
 

 تاريخ التطبيق  موضوع المعيار رقم المعيار

   
 2116السنوات المالية التي تبدأ في كانون الثاني  (تعديالت)العمليات المشتركة  (11)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

   
 2116السنوات المالية التي تبدأ في كانون الثاني  حسابات التأجيل التنظيمية (14)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

   
 2118السنوات المالية التي تبدأ في كانون الثاني  اإليرادات من العقود مع العمالء (12)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

   
 

 

 استخدام التقديرات

لتقديرات  ا ببعض  م  لقيا ا لشركة  ا رة  دا ا يتطلب من  لمحاسبية  ا لسياسات  ا لية وتطبيق  لما ا نات  لبيا ا د  ا عد ا ن  إ

ان تلك التقديرات تستند على فرضيات .  واإلجتهادات التي تؤثر على البيانات المالية واإليضاحات المرفقة بها

يه فإن النتائج الفعلية في المستقبل قد تختلف عن تقديرات االدارة تخضع لدرجات متفاوتة من الدقة والتيقن، وعل

 . نتيجة التغير في أوضاع وظروف الفرضيات التي استندت عليها تلك التقديرات
 

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

احتساا   االنتاجية لالصول الملموسة وغير الملموسة بشكل دوري لغاياتتقوم االدارة باعادة تقدير االعمار  -

االسااتهالكات واالطفاااءات الساانوية اعتمااادا علااى الحالااة العامااة لتلااك االصااول وتقااديرات االعمااار االنتاجيااة 

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

عة دورية للموجودات المالية والتي تظهر بالكلفة لتقدير أي تدني في قيمتهاا وياتم اخاذ هاذا تقوم االدارة بمراج -

 .الموحد التدني في بيان الدخل
 

تقوم إدارة الشركة بتقدير قيمة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بعد األخذ باإلعتباار قابلياة تلاك الاذمم  -

 .للتحصيل
 
 

 النقد وما في حكمه 

يمثاال النقااد ومااا فااي حكمااه النقااد فااي الصااندوق ولاادى البنااوك واالسااتثمارات القابلااة للتسااييل إلااى مبااالغ محااددة 

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

 
 الذمم المدينة

تم شاطب الاذمم فاي حاال عادم كلفاة بعاد تنزيال مخصاص الاذمم المشاكوك فاي تحصايلها، وياتظهر الذمم المدينة بال

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

بالكلفة بعد تنزيل االستهالك المتاراكم، وياتم اساتهالكها عنادما تكاون جااهزة لالساتخدام  الممتلكات والمعداتتظهر

 :بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لها باستخدام النسب السنوية التالية
 

 %22 -11 كمبيوتر وبرامج أجهزة

 %12 -11 أجهزة مكتبية ومعدات

 %21 -11 أثاث وديكورات

 %12 سيارات
 
 

عن صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمتهاا  الممتلكات والمعداتعندما يقل المبلغ الممكن استرداده ألي من 

 .إلى القيمة الممكن استردادها وتسجل قيمة التدني في بيان الدخل الموحد
 

فاي نهاياة كال عاام، وفاي حاال اخاتالف العمار اإلنتااجي  للممتلكاات والمعادات يتم مراجعة العمر اإلنتاجي المتوقع

ما تم تقديره سابقا، يتم استهالك القيمة الدفترية المتبقية على العمر اإلنتاجي المتبقي بعد إعاادة التقادير ن المتوقع ع

 .اعتبارا من السنة التي تم فيها إعادة التقدير
 

 

 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 
 

يتضمن هذا البند االستثمار في أسهم وإسناد الشركات المحتفظ بها ألغراض المتاجرة، وتحقيق األرباح من تقلباات 

 .األسعار السوقية قصيرة األجل
 

ويعااد ( فاي بياان الادخل عناد الشاراء تقياد مصااريف االقتنااء)يتم اثبات هذه الموجودات عند الشراء بالقيمة العادلة 

تقييمها الحقاً بالقيمة العادلة، ويظهر التغير فاي القيماة العادلاة لهاا فاي بياان الادخل الموحاد بماا فاي ذلاك التغيار فاي 

القيمة العادلة الناتج عن فروقات تحويل الموجودات غير النقدية بالعمالت األجنبية، وفي حال بيع هاذه الموجاودات 

 .ها يتم قيد األرباح او الخسائر الناتجة عن عملية البيع في بيان الدخل الموحدأو 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 
 

 .االستراتيجية المحتفظ بها على المدى الطويل وليس بهدف المتاجرةيتضمن هذا البند االستثمارات 
 

يتم إثبات هذه الموجودات عند الشاراء بالقيماة العادلاة مضاافاً إليهاا مصااريف االقتنااء ويعااد تقييمهاا الحقااً بالقيماة 

لكية الموحد بما في ذلك العادلة، ويظهر التغير في القيمة العادلة لها في بيان الدخل الشامل الموحد ضمن حقوق الم

التغير في القيمة العادلة الناتج عن فروقات تحويل الموجودات غير النقدية باالعمالت األجنبياة، وفاي حاال بياع هاذه 

الموجودات او جزء منها ياتم تحويال رصايد التغيار المتاراكم فاي القيماة العادلاة الخااد باالموجودات المباعاة الاى 

 .ل مباشراألرباح والخسائر المدورة بشك
 

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

 

 تاريخ االعتراف بالموجودات المالية

تاريخ التزام الشركة ببياع أو شاراء الموجاودات ) يتم االعتراف بشراء وبيع الموجودات المالية في تاريخ المتاجرة 

 (.المالية
 

 

 القيمة العادلة

فاي حاال عادم تاوفر أساعار معلناة أو عادم  .اإلغالق في أسواق نشطة القيمة العادلة للموجودات الماليةتمثل أسعار 

مقارنتهاا بالقيماة العادلاة مان خاالل وجود تداول نشط على بعض الموجودات المالياة فإناه ياتم تقادير قيمتهاا العادلاة 

في حاال تعاذر قيااس . النقدية المستقبلية المتعلقة بهاألداة مالية مشابهة أو من خالل احتسا  القيمة الحالية للتدفقات 

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



 المساهمة العامة  يينستثمارية القابضة للمغتربين األردنإلا الشركة
 ( تتمه) الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

 5132كانون األول  13كما في 

- 11 - 
 

 

 االستثمارات العقارية 

ياادة فاي قيمتهاا الساوقية باألراضي التي يحتفظ بها من أجل تأجيرها أو لحين حصول زتظهراالستثمارات العقارية 

تقيايم مرخصاين لقيماة العادلاة لهاا مان قبال خباراء كلفة، ويتم اإلفصاح عن القيمة العادلاة لهاا سانوياً وياتم تقادير ابال

 .ومعتمدين لهذه الغاية
 
 

 الموجودات غير الملموسة
 

 .كلفةالموجودات غير الملموسة باليتم إثبات 
 

التاي تكاون فتاارة اإلساتفادة منهااا محاددة علاى ماادى فتارة اإلسااتفادة وياتم قيااد ياتم إطفااء الموجااودات غيار الملموسااة 

أما الموجودات غير الملموسة التي تكون فتارة اإلساتفادة منهاا غيار محاددة فاال ياتم . اإلطفاء في بيان الدخل الموحد

التاادني فاي بياان الاادخل إطفاؤهاا بال يااتم إجاراء إختباار تاادني لقيمتهاا فاي تاااريخ البياناات المالياة ويااتم تساجيل قيماة 

 .الموحد
 

  .سنوات 11أعمال الوساطة على فترة  مزاولة يتم إطفاء رخصة
 

 

 
 

 مستحقة الدفع الذمم الدائنة والمبالغ 

يتم إثبات الذمم الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع عند استالم البضائع والخدمات من قبال الشاركة ساواء تمات المطالباة 

 .تتم بها من قبل المورد أو لم
 

 
 

 المخصصات

المخصصات عندما يترتب على الشركة التزامات نتيجة ألحداث سابقة  وأناه مان المحتمال قياام الشاركة  إثباتيتم 

يتم مراجعة المخصصات بتاريخ البياناات المالياة الموحادة وتعاديل قيمتهاا  .بدفع مبالغ نقدية لتسديد هذه االلتزامات

 .  الشركةعلى آخر معلومات متوفرة لدى  بناءً 
 
 

 التقاص

يتم إجراء تقاد بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهاار المبلاغ الصاافي فاي البياناات المالياة الموحادة 

عناادما تتااوفر الحقااوق القانونيااة الملزمااة لااذلك وكااذلك عناادما يااتم تسااويتها علااى أساااس التقاااد أو يكااون تحقااق 

 .الوقتالموجودات وتسوية المطلوبات في نفس 
 

 

 
 

 اإليرادات
 

 .يتم تحقق إيرادات العموالت عند تنفيذ عقود التداول لصالح العمالء
 

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

 

 .بهايتم تحقق توزيعات أرباح االستثمارات عند إقرارها من قبل الهيئات العامة للشركات المستثمر 
 
 
 

 .يتم تحقق اإليرادات األخرى وفقاً لمبدأ االستحقاق
 
 

 

 

 

 العمالت االجنبية

. يتم إثبات العمليات التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء تلك العملياات

بإساتخدام أساعار الصارف الساائدة فاي يتم تحويل أرصدة الموجودات المالية والمطلوباات المالياة بالعملاة األجنبياة 

يااتم إثبااات االرباااح والخسااائر الناتجااة عاان . تاااريخ البيانااات الماليااة الموحاادة المعلنااة ماان البنااك المركاازي األردنااي

 .تحويل األرصدة بالعمالت األجنبية في بيان الدخل الموحد

 
 

 ضريبة الدخل 

ة للضااريبة، وتختلااف األرباااح الخاضااعة تحسااب مصاااريف الضاارائب المسااتحقة علااى أساااس األرباااح الخاضااع

ألن األرباااح المعلنااة تشاامل إياارادات غياار خاضااعة  الموحاادة الماليااة البياناااتللضااريبة عاان األرباااح المعلنااة فااي 

مقبولاة نما في سنوات الحقة أحياناً أو خسائر متراكمة للضريبة أو مصاريف غير قابلة للتنزيل في السنة المالية وإ

 .ليست خاضعة أو مقبولة التنزيل ألغراض ضريبيةضريبياً أو بنود 
 

 
 

 

  



 المساهمة العامة  يينستثمارية القابضة للمغتربين األردنإلا الشركة
 ( تتمه) الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

 5132كانون األول  13كما في 

- 12 - 
 

 
 

 النقد وما في حكمه.        1
 

 2112 2114 
   

 2665611  151275281  حسابات جارية لدى البنوك

 652165621  257125816  ودائع ألجل لدى البنوك

  6,921,199  3,131,535 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باينوتساتحق عليهاا فوائاد بنساب سانوية تتاراوح شاهر أساتة  إلاى شاهر فترة خاللتستحق الودائع ألجل  

 .سنوياً  %1.22إلى % 2.2
 

 

 

   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل      .  2
 2112 2114 
   

 154675777  151445164  األردن  -أسهم شركات مدرجة في بورصة عمان لألوراق المالية 

 651245211  654125828  أسهم شركات مدرجة في اسواق مالية خارجية 

  3,339,955  8,193,981 
 

 

 

 

 
 

 

 مدينةوساطة عمالء ذمم       .  2

 2112 2114 
   

 8775281  2425111  ذمم مدينة

 151425111  8115124  *ذمم جهات ذات عالقة 

 ( 151275147) ( 151175112) مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها

  33,683  392,925 
 

 

 

 

حسابات الوسااطة  من خاللبلغ حجم التعامل مع الجهات ذات العالقة ضمن النشاط االعتيادي للشركة * 

 .2114دينار لعام  (1656115622)مقابل مبلغ ، 2112لعام دينار  ( 1152125167)ما مجموعه 
 

 

 :كما يلي تحصيلهاإن الحركة على رصيد مخصص الذمم المشكوك في  
 

 2112 2114 
   

 1865488  151275147  الرصيد كما في بداية السنة

 1215111  2115111  إضافات 

 (   115141) (   1115728) (شطب ذمم)إستبعادات 

  3,113,135  3,353,123 
 

 

دينار يخص ذمم جهات ذات عالقة  (8215761)يتضمن مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها مبلغ 

 .2114دينار كما في نهاية عام ( 4815711) ، مقابل مبلغ2112كما في نهاية عام 
 
 

  

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

 

 2112 2114 
   

 1845717  - مستحقة لفترة تقل عن شهر

 1125178  - أشهر ( 1)مستحقة لفترة تزيد عن شهر وتقل عن 

 1175784  - أشهر ( 6)أشهر وتقل عن ( 1)مستحقة لفترة تزيد عن 

 1775171  775681  أشهر ( 6)مستحقة لفترة تزيد عن 

  33,683  392,925 
 

 

 

قابلة للتحصيل بشكل وفي رأي إدارة الشركة أن جميع الذمم المستحقة التي لم يتم أخذ مخصص لها 

 .كامل
 

 



 المساهمة العامة  يينستثمارية القابضة للمغتربين األردنإلا الشركة
 ( تتمه) الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

 5132كانون األول  13كما في 

- 11 - 
 

 
 

 أرصدة مدينة أخرى      .  6

 2112 2114 
   

 415721  475211  تأمينات كفاالت

 ً  215141  215212  مصاريف مدفوعة مقدما

-          125111  إيرادات مستحقة وغير مقبوضة

 25611  15112  أخرى

  93,321  36,211 
 

 

 

 

  بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشاملموجودات مالية    .      3
 

 القيمة السوقية الكلفة نسبة الملكية بلد التأسيس إسم الشركة
     

 غير مدرجة 156675826  %45881  الجزائر بنك ترست الجزائر  

 غير مدرجة 1  %2  لبنـان * (تحت التصفية) البنك اللبناني الكندي 

    1,663,823  
 

 

 

موجاودات  صافي مجلس إدارة الشركة أن هناك بعض المبالغ ستحصل عليها الشركة من ثمن بيع يعتقد* 

واالتعاا  القانونياة والرساوم  اإلستشااراتكما أنهاا ساتقوم بادفع حصاتها مان مصااريف البنك من جهة، 

هاذه ن تقادير القضائية ومن مصاريف واتعا  تصفية البنك من جهة اخرى ، غير انه من الصعوبة بمكا

 .في الوقت الحاضر اإليرادات والمصاريف

 
 

 
 

 

 

  استثمارات عقارية.        8
 

 وذلاك مان 2112كما في نهاياة عاام دينار  451415122تبلغ القيمة العادلة المقدرة لالستثمارات العقارية 

 .واقع تقديرات مقدرين عقاريين مرخصين
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ممتلكات ومعدات       .  9
   

أجهزة  

وبرامج 

 كمبيوتر

أجهزة 

مكتبية 

 ومعدات

أثاث 

 وديكورات

 

 سيارات

 

 المجموع
      

      :الكلفـــة

 135,211  215112  1115128  615244  1115411  1/1/2112في  كما الرصيد

 552  ـ ـ        224  ـ اضافات

 135,653  215112  1115128  615768  1115411  11/12/2112الرصيد كما في 
      

      :االستهالك المتراكم

 533,369  215111  1175612  425216  125611  1/1/2112في  كما الرصيد

 33,582  ـ 15817  45161  25117  استهالك السنة

 589,122  215111  1115411  415427  1115117  11/12/2112الرصيد كما في 

 51,231  3  3,829  33,133  31,215  13/35/5132صافي القيمة الدفترية كما في 
      

      :الكلفـــة

 135,136  215112  1115128  615127  1115411  1/1/2114في  كما الرصيد

 5,561 - -  25261 -  اضافات

 (  3,836)- -  (  15876)-  استبعادات

 135,211  215112  1115128  615244  1115411  11/12/2114الرصيد كما في 
      

      :االستهالك المتراكم

 568,191  215111  1125861  425771  115124  1/1/2114في  كما الرصيد

 33,228  - 15821  45281  25116  استهالك السنة

 (  3,335) - - (  15772) - استبعادات

 533,369  215111  1175612  425216  125611  11/12/2114الرصيد كما في 

 12,612  3  1,666  32,528  32,339  13/35/5132صافي القيمة الدفترية كما في 
  

 
 



 المساهمة العامة  يينستثمارية القابضة للمغتربين األردنإلا الشركة
 ( تتمه) الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

 5132كانون األول  13كما في 

- 14 - 
 

 
 

 أرصدة دائنة أخرى     .  31
 

 2112 2114 
   

 815121  215271  مخصص ضريبة الدخل

 825111  825111  مخصص صندوق البحث العلمي 

 1115141  1115876  أمانات مساهمين

 415272  485147  نهاية الخدمةمخصص مكافأة 

 115112  25872  مصاريف مستحقة 

 15661  75771  أخرى

  159,323  113,536 

 

 
  حقوق الملكية  . 33

 رأس المال

دينااااار أردنااااي مقساااام الااااى ( 1651225111)يبلااااغ رأس المااااال المصاااارح والمكتتااااب بااااه والماااادفوع 

                           كاااااانون االول  11ساااااهم بقيماااااة اسااااامية ديناااااار أردناااااي واحاااااد للساااااهم كماااااا فاااااي  (1651225111)

 . 2114و  2112
 

 عالوة اإلصدار

عان  ةناتج وهي 2114و  2112كانون األول  11دينار أردني كما في  1125186تبلغ عالوة اإلصدار 

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

 

 احتياطي إجباري

% 11اح السنوية قبل الضريبة بنسبة تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحسا  ما تم تحويله من االرب

 .السنوات السابقة وهو غير قابل للتوزيع على المساهمينخالل 
 

 
 

 اختيارياحتياطي 

تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحسا  ما تم تحويلاه مان االربااح السانوية قبال الضارائب بنسابة ال تزياد 

 .خالل السنوات السابقة وهو قابل للتوزيع على المساهمين%  21عن 
 

 
 
 

 

 حقوق غير المسيطرين

شااركة )الشااركة التابعااة يمثاال هااذا البنااد الجاازء غياار المملااوك ماان قباال الشااركة ماان حقااوق الملكيااة فااي 

، ويتم إظهار حقوق غيار المسايطرين فاي بياان (المغتربين األردنيين للوساطة المالية محدودة المسؤولية

ملكياة حملاة  وقالدخل الشامل الموحد كبند منفصل وفي بيان المركز المالي الموحد كبند منفصل عن حق

 .اسهم الشركة
 

 

 أرباح موزعة 

أربااح  توزياع علاى 2112نيساان  21وافقت الهيئة العامة للشاركة فاي إجتماعهاا العاادي الاذي عقاد فاي 

ديناار عان أربااح السانة المالياة  1651225111مان رأس الماال الباالغ % 2نقدية علاى المسااهمين بنساة 

 .2114كانون األول  11المنتهية في

 
 

 

  



 المساهمة العامة  يينستثمارية القابضة للمغتربين األردنإلا الشركة
 ( تتمه) الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

 5132كانون األول  13كما في 

- 12 - 
 

 

 

 

 مصاريف إدارية  . 35

 2112 2114 
   

 2675161  2115222  رواتب وأجور وملحقاتها

 185474  165761  ضمان اجتماعي

 125612  1445181  مصاريف قضائية وأتعا  محاماه

 425226  425118  إيجارات

 225721  265211  أتعا  مهنية

 245618  245714  تأمين

-  215668  فروقات عملة

 215681  225114  رسوم واشتراكات

 115448  215284  إستهالكات وإطفاءات

 115846  165128  صيانة 

 15768  15112  بريد وهاتف

 75812  85141  سفر ومواصالت

 75281  75772  مكافأة نهاية الخدمة

 65821  65812  عموالت بنكية

 25141  25214  ضيافة

 25862  25121  رسوم صندوق حماية المستثمرين

 25418  25117  ومطبوعاتقرطاسية 

 15481  15811  إعالنات

 145171  125121  متفرقة 

  619,369  228,325 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 السنةربح ( خسارة) حصة السهم األساسية والمخفضة من . 31

 2112 2114 
   

 254125116  (   1865218) ربح السنة العائد لمساهمي الشركة ( خسارة)

 1651225111  1651225111  المرجح لعدد االسهمالمتوسط 

 (1,135      )  1,322 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جهات ذات العالقة ذمم .  32
 

 

 الرصيد القائم  طبيعة التعامل  طبيعة العالقة إسم الشركة
    

 58,698  تمويلي شركة شقيقة شركة نست لإلستثمار
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 رواتب ومكافآت اإلدارة التنفيذية العليا  . 32
 

     ديناااار للسااانتين المنتهيتاااين فاااي      685214و  465111ت اإلدارة التنفيذياااة العلياااا آبلغااات رواتاااب ومكافااا

 .2114و  2112كانون األول  11
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  



 المساهمة العامة  يينستثمارية القابضة للمغتربين األردنإلا الشركة
 ( تتمه) الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

 5132كانون األول  13كما في 
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 الوضع الضريبي . 36
 

 :الدخل هي كما يلي إن تفاصيل الحركة التي تمت على مخصص ضريبة

   

 2112 2114 
   

 785614  815121  الرصيد كما في بداية السنة

 1125118  215174  ضريبة الدخل المستحقة عن أرباح السنة

 (  1215742) (  815242) ضريبة الدخل المدفوعة

 83,321  23,539  (11ايضاح رقم ) الرصيد كما في نهاية السنة

 
 

 :الربح المحاسبي مع الربح الضريبيملخص تسوية  
 

  2112 2114 
   
 252765127  (  2425817) الربح المحاسبي( الخسارة)

 ( 156785887) 2425717  غير خاضعة للضريبة (ايرادات)صافي نفقات 

 893,221  596,831  الربح الضريبي

 
 

 %14      %21 نسبة الضريبة القانونية

 %  2      - نسبة الضريبة الفعلية

   
 

 

 

 .2111المغتربين األردنيين للوساطة المالية حتى نهاية عام  لشركةتم تسوية الوضع الضريبي  -
 

حتى  وشركة المغتربين األردنيين لإلستثمار والتطوير العقاري للشركة تم تسوية الوضع الضريبي -

 .2114نهاية عام 
 

للوساطة المالية لألعوام  المغتربين األردنيين شركةف التقدير الذاتي عن نتائج أعمال وتم تقديم كش -

 .بمراجعة سجالت الشركة حتى تاريخه دائرة ضريبة الدخلولم تقم  2114، 2111، 2112 ،2111
 

 

 

كاانون األول  11 للسانة المنتهياة فاي احتسا  مخصاص ضاريبة الادخل عان نتاائج أعماال الشاركةتم  -

، مع األخذ باإلعتبار إتفاقيات االزدواج الضريبي وفقاً لقانون ضريبة الدخل وتعديالته الالحقة 2112

 . مع الدول التي تستثمر بها الشركة اموالها
 

 للوسااطة المالياة شركة المغتربين األردنياين صص ضريبة الدخل عن نتائج أعمال لم يتم احتسا  مخ -

 2112كاانون األول  11للسنة المنتهية فاي وشركة المغتربين األردنيين لإلستثمار والتطوير العقاري 

 .وذلك بسبب وجود خسائر ضريبية مدورة من سنوات سابقة
 

 

 
   

 القطاعات التشغيلية . 33
 

وأعماال الوسااطة المالياة،  األوراق المالياة والعقااراتيتركز نشاط الشركة األساسي في االساتثمار فاي 

 : وفيما يلي معلومات عن قطاعات األعمال الرئيسية
 

 2112 2114 

 خارج المملكة لكةداخل المم خارج المملكة داخل المملكة 

     

 251625721  2265841  175781  1165228  اإليرادات المتأتية من االستثمار في األوراق المالية  

 ـ 1115422 -  2125118  اإليرادات المتأتية من أعمال الوساطة 

 1152125121  154675778  1151115714  151445164  موجودات نشاط اإلستثمار في األوراق المالية

 ـ 151115814 -  257615814  موجودات نشاط اإلستثمار في العقارات

 ـ 251665221 -  152185166  موجودات نشاط أعمال الوساطة
 

 
 

 
 محتملةالتزامات اإلل  . 38

متمثلااة بالكفاااالت البنكيااة    إلتزامااات محتملااة  الموحاادة يوجااد علااى الشااركة كمااا بتاااريخ البيانااات الماليااة

 .دينار( 4215111)بمبلغ 
 

 



 المساهمة العامة  يينستثمارية القابضة للمغتربين األردنإلا الشركة
 ( تتمه) الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

 5132كانون األول  13كما في 

- 17 - 
 

 
           تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات . 39

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

 المجموع أكثر من سنة لغاية سنة 5132
    

    الموجودات

 6,921,199 -  651215111  النقد وما في حكمه

 3,339,955  - 757715122  الدخلموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان 

 33,683  - 775681  ذمم عمالء وساطة مدينة

 828,391  - 8485111  ذمم عمالء تمويل على الهامش

 92,192  - 145114  ذمم وسطاء

 389,111  - 1815111  صندوق ضمان التسوية

 93,321  - 115721  أرصدة مدينة أخرى

 1,663,823  156675827 -  من خالل بيان الدخل الشاملموجودات مالية بالقيمة العادلة 

 5,369,812  257615814 -  إستثمارات عقارية

 3  1 -  رخصة مزاولة أعمال الوساطة

 51,231  215271  - ممتلكات ومعدات

 55,295,113  6,263,562  36,111,316 مجموع الموجودات 
    

    المطلوبات

 528,163 -  2285167  ذمم عمالء وساطة دائنة

 58,698 -  285618  ذمم جهات ذات عالقة

 159,323 -  1215721  أرصدة دائنة أخرى 

 636,236  ـ 636,236  مجموع المطلوبات
    

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 المجموع أكثر من سنة لغاية سنة 5132
    

    الموجودات

 3,131,535  ـ  751715272  النقد وما في حكمه

 8,193,981  ـ  851115181  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 392,925  ـ  7145122  ذمم عمالء وساطة مدينة

 3,391,238  ـ   151115478  ذمم عمالء تمويل على الهامش

 338,853  ـ   1785821  ذمم وسطاء

 389,111  ـ   1815111  صندوق ضمان التسوية

 36,211  ـ            765211  مدينة أخرىأرصدة 

 236,161  ـ  4165161  ذمم جهات ذات عالقة

 1,663,823  156675827  ـ موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل

 3,139,812  151115814  ـ إستثمارات عقارية

 31,111  115111  ـ رخصة مزاولة أعمال الوساطة

 12,612  145614  ـ         ممتلكات ومعدات

 51,126,692  2,315,152  38,132,169  مجموع الموجودات 
    

    المطلوبات

 552,168  ـ   2245168  ذمم عمالء وساطة دائنة

 113,536  ـ  1115276  أرصدة دائنة أخرى 

 222,122  ـ  222,122  مجموع المطلوبات
    

 

  



 المساهمة العامة  يينستثمارية القابضة للمغتربين األردنإلا الشركة
 ( تتمه) الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

 5132كانون األول  13كما في 

- 18 - 
 

 
 

 األدوات المالية . 51
 

النقاد وماا تتضامن الموجاودات المالياة . تتألف األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية

 .وتتضمن المطلوبات المالية الذمم الدائنة. والذمم المدينة واألوراق المالية في حكمه
 
 

 

 القيمة العادلة

المالية ال تختلف جوهرياً عان قيمتهاا الدفترياة حياث أن معظام إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات 

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

 

 :تستخدم الشركة الترتيب التالي لغايات تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية
 

 .النشطة لنفس األدوات الماليةاألسعار السوقية المعلنة في األسواق : المستوى األول
 

أسااليب تقيايم تعتماد علاى مادخالت تاؤثر علاى القيماة العادلاة ويمكان مالحظتهاا بشاكل : المستوى الثااني

 .مباشر أو غير مباشر في السوق
 

أساليب تقييم تعتماد علاى مادخالت تاؤثر علاى القيماة العادلاة ولكان ال يمكان مالحظتهاا            : المستوى الثالث

 .السوقفي 
 

5132 

 المستوى 

 األول

 المستوى 

 الثاني

 المستوى 

 المجموع الثالث
     

 3,339,955  - - 757715122  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 1,663,823  156675827  - - موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل 

  3,339,955 -  1,663,823  33,223,339 

 

5132 

 المستوى 

 األول

 المستوى 

 الثاني

 المستوى 

 المجموع الثالث
     

 8,193,981  ـ ـ 851115181  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 1,663,823  156675827  ـ ـ موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل 

 35,129,813  1,663,823  ـ 8,193,981  

 
تعكس القيمة المبينة في المساتوى الثالاث كلفاة شاراء هاذه الموجاودات ولايس قيمتهاا العادلاة بسابب عادم 

وجود سوق نشط لها، هذا وترى إدارة الشركة أن كلفاة الشاراء هاي أنساب طريقاة لقيااس القيماة العادلاة 

 .قيمتهالهذه 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 

تتمثل مخاطر ائتمان الشركة بشكل .  الوفاء بالتزاماته تجاه الشركة مما قد يؤدي إلى حدوث خسائر

لشركة على الحد من المخاطر االئتمانية عن أساسي في الودائع لدى البنوك والذمم المدينة، حيث تعمل ا

طريق التعامل مع البنوك التي تتمتع بسمعة جيدة ووضع حدود ائتمانية لعمالئها مع مراقبة الديون غير 

يتمثل الحد األقصى للمخاطر االئتمانية في القيمة المدرجة للموجودات المالية في البيانات .  المسددة

 .الموحدة المالية
 

دينار من إجمالي رصيد الذمم المدينة كما في نهاية عام   215642  أكبر عميل ما مجموعهيشكل رصيد 

 .2114نهاية عام   كما في 2185211، مقابل 2112

  



 المساهمة العامة  يينستثمارية القابضة للمغتربين األردنإلا الشركة
 ( تتمه) الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

 5132كانون األول  13كما في 

- 11 - 
 

 

 

 مخاطر السيولة
 

تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على توفير التمويل الالزم لتأدية التزاماتها في تواريخ 

استحقاقها ولتجنب هذه المخاطر تقوم الشركة بتنويع مصادر التمويل وإدارة الموجودات والمطلوبات 

 . لقابلة للتداولوموائمة آجالها واالحتفاظ برصيد كاف من النقد وما في حكمه واألوراق المالية ا
 

لمتبقية لالستحقاق (  مخصومةالغير ) ويلخص الجدول أدناه توزيع المطلوبات  لفترة ا على أساس ا

 :الموحدة التعاقدي كما بتاريخ البيانات المالية
  

 المجموع أكثر من سنة أقل من سنة 5132
    

 528,163  ـ 2285167  ذمم عمالء وساطة دائنة

 58,698  ـ 285618  ذمم جهات ذات عالقة 

 159,323  ـ 1215721  أرصدة دائنة أخرى

 636,236  ـ 636,236  

 

 المجموع أكثر من سنة أقل من سنة 5132
    

 552,168  ـ 2245168  ذمم عمالء وساطة دائنة

 113,536  ـ 1115276  أرصدة دائنة أخرى

 222,122  ـ 222,122  

 
 مخاطر أسعار الفائدة

أو القيمة  ربح الشركةتنتج 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 الشركة وحقوق الملكية للتغير في أسعار الفائدة يعتبر

 
 

 األجنبية العمالتأسعار  مخاطر

لعمالت  ا أسعار  تقلبات  لية بسبب  لما ا األدوات  قيمة  لخطر من تذبذ   ا في  لعمالت  ا تتمثل مخاطر 

حيث إن معظم تعامالت الشركة هي بالدينار األردني والدوالر األمريكي وحيث أن سعر .  األجنبية

األمريكي، فإن األرصدة في الدوالر األمريكي ال تمثل صرف الدينار مربوط بسعر ثابت مع الدوالر 

مخاطر هامة لتقلبات العمالت األجنبية وإن حساسية أرباح الشركة وحقوق الملكية للتغير في أسعار 

 .غير جوهريصرف العمالت األجنبية يعتبر

 
 

 مخاطر أسعار األسهم

تعمال الشاركة علاى . مارات فاي األساهمعن التغير فاي القيماة العادلاة لالساتث ر األسهماتنتج مخاطر أسع

. إدارة هااذه المخاااطر عاان طريااق تنويااع االسااتثمارات فااي عاادة مناااطق جغرافيااة وقطاعااات اقتصااادية

زيادة الادخل / فإن ذلك سوف يؤدي إلى تخفيض %  11وبافتراض تغير أسعار األسهم المدرجة بمعدل 

 .2114عام لدينار  8115118مقابل  2112عام لدينار  7775112 للشركة بقيمة الموحد الشامل

 

 

 إدارة رأس المال   .     53

يقوم مجلس إدارة الشركة بإدارة هيكل رأس المال بهدف الحفاظ على حقوق مساهمي الشركة   

وضمان إستمرارية الشركة والوفاء بإلتزاماتها تجاه الغير وذلك من خالل استثمار موجودات الشركة 

 . بشكل يوفر عائد مقبول لمساهمي الشركة

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 االيضاحــات االخــرى

 

 

 البيانات المالية السنوية المدققة

 31/21/1225للشركات التابعة كما في 

 :مقارنة مع السنة المالية السابقة

 

 

 م.م.البيانات المالية لشركة المغتربين االردنيين لالستثمار والتطوير العقاري ذ .2

 م.م.المالية لشركة المغتربين االردنيين للوساطة المالية ذ البيانات .1



 

 لإلستثمار والتطوير العقاري المغتربين األردنيينشركة  
 شركة ذات مسؤولية محدودة

 

 5112 كانون األول 31كما في  البيانات المالية

 المستقلين وتقرير مدققي الحسابات

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العربالمهنيون 
 (العالمية أعضاء في جرانت ثورنتون)
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 العقاري لإلستثمار والتطوير المغتربين األردنيينشركة 

 شركة ذات مسؤولية محدودة

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 فهــرس

 ـــــــــــــــــ

 

 

 

 صفحة 

  

 2 المستقلين تقرير مدققي الحسابات   -

  

 1 2112 كانون األول 11كما في  بيان المركز المالي  -

  

 4 2112 كانون األول 11المنتهية في  للسنة الشامل بيان الدخل  -

  

 2  2112 كانون األول 11المنتهية في  للسنةالتغيرات في حقوق الملكية بيان   -
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العقاري لإلستثمار والتطويرالمغتربين األردنيين شركة   

 شركة ذات مسؤولية محدودة

 5112 كانون األول 31كما في  بيان المركز المالي

 

 (بالدينار األردني)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 2112 2114 

   الموجودات 

   الموجودات غير المتداولة

 151185202  250285202  إ تثماصات عقاصية في أصاضي

 25110  15818  ممتلكات ومعدات

 151115201  250215181  مجموع الموجودات غير المتداولة

   

   الموجودات المتداولة

 810  211  أصصد  مدينة أخرم 

 815010  205811  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال بيان الدخل

 2185111  1115118  النقد وما في حكمه

 1815410  1215211  مجموع الموجودات المتداولة

 123942116  529592911  مجموع الموجودات

   

   الملكية والمطلوباتحقوق 

   الملكيةحقوق 

 152115111  152115111  المدفوع صأس المال

 225111  215111  احتياطي إجباصي

 (    2425284) (     2115111) خسائر متراكمة

 151025010  151845124  الملكية حقوق مجموع 

   

   المطلوبات

   المطلوبات غير المتداولة 

 ـ             152115111  امة الشركة األ  

   

   المطلوبات المتداولة 

 105411  125080  أصصد  دائنة أخرم 

 105411  152425080  مجموع المطلوبات 

 123942116  529592911  مجموع حقوق الملكية والمطلوبات 
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 لإلستثمار والتطوير العقاريالمغتربين األردنيين شركة 

 محدودةشركة ذات مسؤولية 

 5112 كانون األول 31المنتهية في للسنة  الشامل بيان الدخل

 

 (بالدينار األردني)

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 2112 2114 

   

 115012  25812  فوائد ودائع بنكية 

 15421  121  توزيعات أصباح ا ه  مقبوضة

 120  200  بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال بيان الدخل  أصباح 

 245210  45841  فروقات تقيي  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال بيان الدخل

 (     45111) (      45882) مااصيف إداصية 

 332252  72417  الربح  والدخل الشامل للسنة
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 لإلستثمار والتطوير العقاريالمغتربين األردنيين شركة 

 شركة ذات مسؤولية محدودة

  5112 كانون األول 31المنتهية في للسنة  في حقوق الملكيةبيان التغيرات 

 

 (بالدينار األردني)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

  خسائر احتياطي المال رأس 

 المجموع متراكمة إجباري المدفوع     

     

 123762717  ( 5422644) 552391  126112111  1/1/5112الرصيد كما في 

 72417  05410  ـ       ـ إجمالي الدخل الشامل للسنة 

 ـ          (        042) 042  ـ إحتياطي إجباصي

 123442154  ( 5392119) 532133  126112111 31/15/5112الرصيد كما في 

     

 123432145  ( 5722426) 192134  126112111  1/1/5114الرصيد كما في 

 332252  115222  ـ ـ إجمالي الدخل الشامل للسنة 

 ـ (      15121) 15121  ـ إحتياطي إجباصي

 123762717  ( 5422644) 552391  126112111 31/15/5114الرصيد كما في 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 المهنيون العرب
 (العالمية في جرانت ثورنتونأعضاء )

 شركة المغتربين األردنيين للوساطة المالية 
 شركة ذات مسؤولية محدودة

 

 5132كانون األول  13البيانات المالية كما في 

  المستقلين وتقرير مدققي الحسابات
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 شركة المغتربين األردنيين للوساطة المالية 

 محدودة ذات مسؤوليةشركة 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 الفهــرس

 ــــــــــــــــ

 

 

 

 صفحة 

  

 2  المستقلين تقرير مدققي الحسابات  -

  

 1 2112كانون األول  11كما في  بيان المركز المالي  -

  

 4 2112كانون األول  11للسنة المنتهية في  الشامل بيان الدخل  -

  

 2 2112كانون األول  11للسنة المنتهية في  ملكيةالبيان التغيرات في حقوق   -
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 ركة المغتربين األردنيين للوساطة المالية ش

محدودة ذات مسؤوليةشركة   

5132كانون األول  13كما في بيان المركز المالي   
 

  (بالدينار األردني) 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 2112 2114 

   الموجودات

 4214,,142  2,,241424  النقد وما في حكمل 

 124,14  ,22412  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلل بيان الدخل

 2,44,22  ,22422   ذمم املء وساوة مدينة

 ,141,1442  4,41,1,  مدينة ذمم املء تمويل الت الهامش

 11241,2  44212,  ذمم وسطاء

 ,,22142  2214,11  أرصد  مدينة أخرئ

 224221  124421  ممتلكات ومعدات 

 114222  114222  دستثمارات اقارية في أراضي

 114111  1  رخصة مزاولة أامال الوساوة

 1,752,772  1,275,562  مجموع الموجودات

 
  

   الملكية حقوق المطلوبات و

   المطلوبات

 4414,,1  22,4122  ذمم املء وساوة دا نة

 124224  -        ذمم املء تمويل الت الهامش دا نة

 ,21421  2,4222  رصد  دا نة أخرئأ

 2444,12  ,2,2422  مجموع المطلوبات 

 
  

   الملكيةحقوق 

   حصة/ مليون دينار( 2)رأس المال المصرح بل 

 441114111  441114111  رأس المال المدفوع 

 2224112  2224112  دحتياوي دجبارح

 (    ,2214,4) ( 1412144,1) خسا ر متراكمة 

 ,144,1412  141,44212  الملكيةحقوق  صافي

 1,752,772  1,275,562  الملكيةوحقوق  المطلوباتمجموع 
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 شركة المغتربين األردنيين للوساطة المالية 

 شركة ذات مسؤولية محدودة

  5132كانون األول  13للسنة المنتهية في  الشامل الدخلبيان 

 

  (بالدينار األردني) 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 2112 2114 

   

 2214221  2144121  اموضت الوساوة

 ,11,412  14122,  الهامش الت ديراد فوا د تمويل املء

 114,12  142,1  من خلل بيان الدخلبالقيمة العادلة  فروقات تقييم موجودات مالية

 (  ,,11142) (  1214121) مصاريف ددارية 

 (  1214111) (  2,141,1) مخصص ذمم مشكوي في تحصيلها

 (    ,2,422) (    1,4,11) استهلكات ودوفاءات 

 424211  2,4122  أخرئ  ديرادات

 ( 339,767) ( 596,215)  الدخل الشامل للسنةخسارة ال
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 شركة المغتربين األردنيين للوساطة المالية 

 شركة ذات مسؤولية محدودة

  5132كانون األول  13الملكية للسنة المنتهية في التغيرات في حقوق بيان 

 

 (بالدينار األردني)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  خسائر حتياطيا رأس المال 

 المجموع متراكمة إجباري المدفوع 

     

 1,273,167  (    771,929) 522,137  2,111,111 3/3/5132الرصيد كما في 

 (  596,215) (     2,24212) - - دجمالي الدخل الشامل للسنة

 1,372,216  ( 3,171,273) 522,137  2,111,111 13/35/5132الرصيد كما في 

     

 1,611,712  (    622,375) 522,137  2,111,111 3/3/5132الرصيد كما في 

 (  339,767) (     11,4222) - - الدخل الشامل للسنةدجمالي 

 1,273,167  (    771,929) 522,137  2,111,111 13/35/5132الرصيد كما في 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




