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 تعليمات اإلفصاح
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 تعليمات اإلفصاح

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

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

المحلية والخارجية والمشاركة 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

 .دينار موزعة جغرافيا ما بين االردن وقطر  والجزائر 23,046,694حجم استثمارات الشركة حوالي  بلغ         

 

 :للشركة الشركات التابعة  -2

 

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

 

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

 .موظفاً ( 12)ويعمل بها % 60وتساهم فيها الشركة بنسبة 

 .وال يوجد للشركة اي فروع داخل المملكة او خارجها

 

 .االردن –عمان  –ري شركة المغتربين االردنيين لالستثمار والتطويرالعقا - 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% 100دينار وهي مملوكة بنسبة 

 .كة اي فروع داخل المملكة او خارجهاوال يوجد للشر         
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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

 الثانوية العامة
 

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

 نحل جمال كامل عبد الرحمن ابو
 

 
 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 
االدارة الماليااة،  التااأمين العامااة و

 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

الوريوس بكا
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 72/27/7227انتخاب اعضاء مجلس االدارة بتاريخ تم 

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

 المنصب األسم
تاريخ 

 الميالد
 الخبرات العملية الشهادة العلمية

 أمجد روحي هدى الرشق
 (49/69/4619تر  العمل في )

 1491 المدير العام
 بكالوريوس إدارة 

 جامعة االردنيةال

فاااي مجاااال خبااارة واساااعة 
الماليااااة واالسااااهم االوراق 

فااااااااااااي االردن وقطاااااااااااار 
 واالمارات

  روحي مصطفى قاسم الترهي
 49/69/4619من 

قائم باعمال المدير 
 العام

1491 

بكالوريوس محاسبة  
 مصر

خباااارة واسااااعة فااااي مجااااال 
االدارة العاماااااااااااااااة واالدارة 
المالياااااة،  التاااااأمين وأعاااااادة 

 التأمين

 1491 المدير المالي حريص موسى الحواشمحمد 
بكالوريوس 
 محاسبة
  سكندريةجامعة اال

خبرة واسعة فاي المحاسابة 
 الحكومية  والتجارية

  ادارة وحاسوب 1491 المدير االداري محمد وليد راشد السعيد
خبااارة واساااعه فاااي مجاااال 

 االدارة والحاسوب
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 :دائرة االستثمار( ج  -3

 الخبرات العملية الشهادة العلمية الميالد تاريخ المنصب األسم

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

خباااارة واسااااعة فااااي مجااااال 
 اإلستثمار والتأمين

 1946 عضو مجلس االدارة روحي مصطفى قاسم الترهي
 بكالوريوس محاسبة 

 مصر

خباااارة واسااااعة فااااي مجااااال 
ارة العاماااااااااااااااة واالدارة االد

المالياااااة،  التاااااأمين وأعاااااادة 
 التأمين

 

 

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

 النسبة المئوية 31/12/2013 النسبة المئوية 31/12/2014 األسم

شركة ترست العالمية للتأمين 
 %36.52  5,890,234 %36.52 992469419 لبحرينا -ترست ري 

غاااازي كامااال عباااد الااارحمن 
 ابونحل

 
194429642  9.14% 

 
1,228,028 7.62  % 

 

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

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

 .وليست في وضع تنافسي مباشر مع احد

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

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

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

 

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

ركة المغتربين ش
االردنيين للوساطة 

 المالية

شركة المغتربين 
االردنيين لالستثمار 
 والتطوير العقاري

 المجموع

 4 - 4 ـ ماجستيـر

 بكالوريس 
 

1 7 1 11 

 دبلوم
  

4 2 - 9 

 ثانويه وما دونها
 

2 1 - 3 

 المجموع
 

7 12 2 72 

 

 مجلس االدارة

 الحساباتمدقق 

 امـــــر العـــالمدي

 الشوؤون االدارية االدارة المالية دائرة االستثمار

 شؤون المساهمين
 

 الشركات التابعة

 التدقيق الداخلي
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- :التي تتعرض لها الشركة المخاطر -10

 

تشاكل االساتثمارات االساساية  صار  العماالت لالساتثمارات او االساهم والتايات الحادة في اساعار التقلب
وفاي مواجهاة  قتصادية محلية او عربياة او دولياةللشركة سواء نتجت هضه التقلبات عن اسباب سياسية اوا

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

- :اإلنجازات التي حققتها الشرك  -21

 لترشيد زيادة في االيرادات نتيجة اختيار ادوات استثمارية جيدة وضات عائد مضمون ومرتفع باالضافة
 .المصروفات

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

 

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

 

 

 البيان
32/27/7222 

 موحدة
32/27/7223 

 موحدة
32/27/7227 

 موحدة
32/27/7222 

 موحدة
32/27/7222 

 موحدة

 المحققاااة ( ئروالخساااا)األربااااح 
بما في ضل  بنود الادخل الشاامل 

قباااااااال  الضااااااااريبة  االخاااااااارى
  والمخصصات

2,944,178 199499161 4199149 (1499111) 1429296 

المحققاااة ( والخساااائر)االربااااح 
بما في ضل  بنود الادخل الشاامل 

بعاااااااااد الضاااااااااريبة االخااااااااارى 
 والمخصصات

2,811,980 191169496 1919491 (4619149) 9229429 

 

  اح موزعةارب
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد نقداً % 9 نقداً % 9مقترح 

 
 صافي حقوق المساهمين

 

21,098,923 1496999421 1999419141 1994119119 1991199199 

 
 6.116 6.946 6.946 6.926 0.810 اسعار األوراق المالية
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  32/27/7222السنة المنتهية في تحليل المركز المالي للشركة ونتائج اعمالها خالل   -22

 التحليل المالي:- 
 

بماا فاي ضلا  بناود الادخل الشاامل  11/14/4619الشركة للسنة  المنتهياة فاي  ارباح تشير البيانات المالية الموحدة ان
للسانة  دينار 191169496 ربح مقدارهمقارنة مع دينار  492119426قد بلغت بعد الضريبة والمخصصات االخرى 
أرباااح توزيعااات بساابب زيااادة فروقااات تقياايم الموجااودات الماليااة وارتفاااع وضلاا   11/14/4611المنتهيااة فااي  الماليااة
  .تصفية البن  اللبناني الكنديعائد و الت الوساطةوعموالى جانب وعوائد االستثمار األسهم 

 

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

 

 7223 7222 ــانالبي

 النسبة المبلغ النسبة المبلغ

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

 118.11 % 1496999421 %116.4 4196429441 رأس المال/ حقوق مساهمي الشركة 

 127.04 % 4699299146 %114.9 4499419196 رأس المال/ مجموع حقوق الملكية 

 6.05 % 4919941 %19.4 499999144 رأس المال/ بعد الضريبة المحقق  (الخسارة) الربح
 % 16.61 191169496 %19.9 492119426 راس المال/بما فيها بنود الدخل الشامل االخرى بعد الضريبة ( الخسارة)الربح 

 9.66 % 199999911 %46.9 194919614 رأس المال/ صافي االيرادات 

 109.68% 4692469429 %164.1 4196919149 شركةحقوق مساهمي ال/مجموع الموجودات 

 2.12 % 9699119 %4.9 9999199 حقوق مساهمي الشركة/ المطلوبات 

 14.68 % 196199949 %4.9 491199491 مجموع الموجودات/ صافي الضمم المدينة 

 

  خر المؤشرات المالية االبعض : 

 2014/12/31 2013/12/31 
 % 119.296 % 99.9   نسبة الدوران -1

  .6920 0.155 (بدون بنود الدخل الشامل االخرى)  دينار/ عائد السهم  -4

   .1610 0.175 ديناربما في ضل  الدخل الشامل/ عائد السهم  -1

  1.121 1.162 راس المال بالدينار/القيمة الدفترية  -9

  6.926 6.216 بالدينار/ القيمة السوقية للسهم  -9

  6.116 6.114 القيمة الدفترية للسهم بالدينار/ ة القيمة السوقي -1

 1191499666 1191499666 لراس المال المعدل المرجح -9
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 :المستقبليةالخطة  -15
 
 .االستمرار في المحافظة على اصول واموال الشركة وعدم تعريضها لمخاطر غير مدروسة (1

 .شركة الوساطة المالية باعتبارها اولوية مطلقةالعمل على تحصيل االرصدة المدينة المستحقة على عمالء  (4

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

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

 

 دينار 4216 الردنيينالشركة االستثمارية القابضة للمغتربين ا

 دينار 1996 (تابعة)شركة المغتربين االردنيين لالستثمار والتطوير العقاري 

 دينار 4640 (تابعه)شركة المغتربين االردنيين للوساطة المالية 

 دينار  21722 اجمالــــي

 

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

 

 % 32/27/7223 % 32/27/7222 المنصب لعضواسم ا الرقم

 رئيس مجلس اإلدارة غازي كامل عبد الرحمن ابونحل 1
194429642 9.14% 194429642 9.14% 

 %1.11 9169996 %1.41 1169996 نائب رئيس مجلس اإلدارة راضي شاكر درويش النتشة 4

 %1.9 9149911 %1.9 9149911 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

 

 
992469419 

166 
 ـ

 
11.9% 
6% 

 -

 
992469419 

166 
 -

 
11.9% 
6% 

 -
 

 
 –شااااركة ترسااااات العالميااااة للتاااااأمين 

  ;ويمثلها( قبرص)
 

9999444 
 

1.12% 
 

9999444 
 

1.12% 

     عضو مجلس اإلدارة ناصر بن علي آل ثانيالشيخ  9
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 مجلس ءسيطر عليها من قبل رئيس واعضالمعدد 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

4619 4611 

 غازي كامل عبد الرحمـن ابو نحل
 رئيس مجلس االدارة

 "القابضة"
شركة ترست العالمية 

 البحرين - للتأمين
 992469419 992469419 يةبحرين عائلية

 غازي كامل عبد الرحمـن ابو نحل
 رئيس مجلس االدارة

 "القابضة"
شركة ترست العالمية 

 قبرص - للتأمين
 9999444 9999444 قبرصيــة عائلية

 

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

 32/27/7223 32/27/7222 الجنسية المنصب االسم الرقم

1 
 أمجد روحي هدى الرشق

 (49/69/4619تر  العمل في )
 الشئ الشئ اردنية المدير العام

4 
  روحي مصطفى الترهي

 166 166 اردنية القائم باعمال المدير العام 49/69/4619من

 محمد حريص موسى الحواش 1
 الشئ الشئ اردنية المدير المالي

 محمد وليد راشد السعيد 9
 الشئ الشئ اردنية داريالمدير اال

 

 شركات مسيطر عليها من قبل اشخاص االدارة العليا داليوج. 
 

- :عدد االوراق المالية المملوكة القارب اعضاء مجلس االدارة واشخاص من االدارة العليا( د -22

 32/27/7223 32/27/7222 المنصب االسم الرقم

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

 (ابن)حمد غازي كامل ابو نحل 
 (ابن)فادي غازي كامل ابو نحل 
 (ابنة)امل غازي كامل ابو نحل 
 ( ابنة)ريم غازي كامل ابو نحل 

 (شقيق)نجيب كامل عبد الرحمن ابو نحل 
 المجموع

 رئيس مجلس االدارة
 949491  

1499199 
1499199 
119912 
119912 
1199249 

949491 
1499199 
1499199 
119912 
119912 
1199249 

522,297 522,297 

 جمال كامل عبد الرحمن ابونحل 4
 (ابن)نجيب جمال كامل ابو نحل 
 (ابنة)مريم جمال كامل ابو نحل 
 (ابنة)سارة جمال كامل ابو نحل 
 (ابنة)داناجمال كامل ابو نحل 

 المجموع

 عضو مجلس االدارة 
1419922 
4199196 
4199196 
1169196 

1419922 
4199196 
4199196 
1169196 

979,222 979,222 

ارة واقارب اشخاص االدأاليوجد شركات مسيطر عليها من قبل اقارب رئيس واعضاء مجلس االدارة * 
 .العليا
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 :المزايا والمكافأت التي يتمتع بها رئيس واعضاء مجلس االدارة( أ -22

مبلغ ت فيما عدا آاي مزايا او مكاف 4619عام لم يتقاضى رئيس واعضاء مجلس االدارة خالل 
 .قيمة تضكرة سفر للسيد راضي شاكر النتشة دفعتدينار  994

 

 
 : 7222خالل السنة المالية  دارة العليــــالال المزايا والمكافات المدفوعة(ب -22

 القرب دينار أردني 

 المنصب االسم الرقم
الراتب 
وغالء 
 المعيشه

 مكافات
بدل انتقال 

 سفراو 
 اجمالي

 أمجد روحي هدى الرشق 1

تاااااااااااااار  العمااااااااااااااال فاااااااااااااااي )
49/69/4619) 

 المدير العام
 499149 ـــ ـــ 499149

  روحي مصطفى الترهي 4

 49/69/4619من 
القائم باعمال المدير 

 العام
 ـــ ـــ ـــ ـــ

 المدير المالي محمد حريص موسى الحواش 1
 419419 466 الشئ 449119

 المدير االداري سعيدمحمد وليد راشد ال 9
 199494 166 الشئ 199194

 اجمالــــي 
12,232  2,522 12,532 

 

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

- :7222تم المشاركة بالدورات التدريبية التالية خالل عام   -72

 .تحديات اسواق المال . أ

 .حوكمة الشركات في االردن . ب

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

 .اليوجد مساهمة للشركة في حماية البيئة  -أ  -77

 .لمجتمع المحلياليوجد مساهمة للشركة في خدمة ا –ب  -77

 . 7222اجتماعات خالل عام ( 1)عقد مجلس االدارة  -73
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 فصل خاص بدليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان

فااي دلياال حوكمااة الشااركات  قواعااد االماارة والقواعااد العامااة والااواردةبتطبيااق جميااع البااااللتزام  تقااوم الشااركة
ن والصاادر مان هيئاة االوراق المالياة كماا تقاوم الشاركة باااللتزام بتطبياق المساهمة المدرجة في بورصاة عماا

 . البنود االرشادية الواردة في دليل حوكمة الشركات

 ةـــــرارات المطلوبــــاالق

يقرمجلس االدارة حسب علمه واعتقاده بعدم وجود امور جوهرية غير معلنة قد تؤثر على استمرارية   -2
 . مالية القادمةالشركة خالل السنة ال

 .يقر مجلس االدارة مسؤوليته عن اعداد البيانات وعن توفير نظام رقابة فعال في الشركة   -7

 

 

 ـــــ           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          ـــــ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          

 راضي شاكر درويش النتشة                                         غازي كامل عبد الرحمن ابو نحل        
 رئيس مجلس االدارة                                                      نائب رئيس مجلس االدارة          

  

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                       ـــ                         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          

                                                   كامل غازي كامل أبو نحل   جمال كامل عبد الرحمن ابو نحل                                            
          عضو مجلس االدارة                                                عضو مجلس االدارة              

                                                                            
      

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         

            الشيخ ناصر بن علي آل ثاني                                     روحي مصطفى قاسم الترهي              
 عضو مجلس االدارة     عضو مجلس االدارة            

                                                                                  قبرص -ممثل شركة ترست العالمية للتامين                              ترست العالمية للتامينممثل شركة       
                   البحرين – ترست ري            

 

 

                   
                              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                     وليــد احمــد ابراهيــم السعـــدي    
                                                   عضو مجلس االدارة            

 ممثل شركة ترست العالمية للتامين     
                   البحرين – ترست ري            
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المدير العام والمدير المالي بصحة ودقة وإكتمال المعلومات القائم باعمال يقر رئيس مجلس اإلدارة و  -3
 . 32/27/7222والبيانات الواردة في التقرير عن السنة المنتهيه في 

 

 

 

 

 _____________            ____________     ______________ 
  

 الحواش موسى محمد حريص                     روحي مصطفى قاسم الترهي                  عبد الرحمن أبو نحل   غازي كامل     
 الـمـديـر الـمـالي                         ماـــــر الـعــالـمـديـ القائم باعمال                 رئيس مجلس اإلدارة   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


