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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

كلمة رئي�س جمل�س االدارة

ال�سالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته ..
ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني الكرام ،،

با�سمي و نيابة عن زمالئي اأع�ساء جمل�س االدارة ن�سكركم ونرحب بكم باجتماع الهيئة العامـة التا�سع و الع�سرون لل�سركة, 
كما  ي�سرنا اأن نقدم لكم التقرير ال�سنوي املوحد عن اعمال ال�سركة و �سركاتها التابعة و بياناتها املالية املوحدة لل�سنة املالية 

.2018  /12/ املنتهية يف  31 

تتنوع  حيث   , امل�ساهمني  حقوق  على  وحفاظا  للمخاطر  درءاأ  وذلك  ال�سركة  ادارة  اإليه  تهدف  ما  هو  اال�ستثمار  تنويع  اإن 
 , املنطقة  ا�سواق  على  توؤثر  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  االحداث  زالت  وال   , واجلزائر  وقطر  باالردن  ال�سركة  ا�ستثمارات 
فاال�سواق املحلية تعاين من ركود و�سعف بالقوة ال�سرائية, كما يعاين �سوق عمان املايل منذ عام 2008  ركودا لعدم وجود 
2018 بواقع 10% مقارنة بعام 2017 . اما �سوق قطر   /12/ �سناديق لال�ستثمار مما ادى الى انخفا�س املوؤ�سر يف 31 
% من 8523 نقطة الى  فبالرغم من االأزمة اخلليجية التي �سهدتها املنطقة خالل عام 2017 فقد ارتفع املوؤ�سر بن�سبة 20 
10299 نهاية عام 2018 . وبالرغم من هذه الظروف ا�ستطاعت �سركتكم حتقيق ارباح عام 2018 قبل ال�سريبة بلغت 

1,042,556 دينارًا مقارنة بخ�سارة )285,537( دينارًا عام 2017.

اما �سركة املغرتبني االردنيني للو�ساطة املالية فقد حدثت بها تغريات جذرية اأدت الى حتقيق  ارباح مقدارها 706,914 
و�سراء  ال�سركاء  الت�سوية مع احد  ان متت  بعد  , وذلك  املا�سي  العام  دينارًا   133,093 دينارًا مقارنة بخ�سارة مقدارها 
ح�سته والغاء كافة الق�سايا املرفوعة . والغاء جميع املخ�س�سات املالية التي لها عالقة بالق�سايا بني الطرفني. كما مت 
تخفي�س راأ�س مال ال�سركة من 5,000,000 دينارًا الى 2,250,000 دينارًا لعدم حاجة ال�سركة اليه حيث اأ�سبحت ح�سة 

% منها. ال�سركة االم 75 

العقاري  القطاع  ركود  ب�سبب  ن�ساط  اأي  ال�سركة  ت�سهد  فلم  العقاري   والتطوير  لال�ستثمار  االردنيني  املغرتبني  �سركة  اما 

تبلغ  لل�سركة  اململوكة  االرا�سي  تكلفة  بان  املالية  البيانات  خالل  من  لل�سركة  العقارية  اال�ستثمارات  محفظة  وتظهر   ,
2,846,480 دينارًا يف حني قدرت قيمتها ال�سوقية مبوجب تقدير مكاتب عقارية معتمدة وذات خربة مبلغ 4,466,666 
دينارًا مقارنة  مببلغ 4,529,891 دينارًا عام 2017 . و تهدف ادارة ال�سركة خالل املرحلة املقبلة الى خيارين اما ت�سويق 

هذه االرا�سي او تاأجريها للغري لتحقيق عائد جمزي لل�سركة .
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ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني الكرام ،،
لقد مت طرح اقرتاح تخفي�س را�سمال ال�سركة �سابقا ومت مناق�سته عدة مرات يف جمل�س اإدارة ال�سركة وذلك بناء على طلب 
بع�س امل�ساهمني , وعليه , فقد قرر جمل�س االدارة باجتماعه املنعقد بتاريخ 26 /01/ 2019 وبعد االطالع على النتائج 
النقدية  ال�سيولة  وتوفر  969,614 دينارًا  ال�سريـبة مبلــغ  بعد  ارباح �ســافية  2018 وحتقيق  لعام  املوحدة  املالية االولية 

الالزمة لذلك  , ما يلي:

% من راأ�س مال ال�سركة اأرباح نقدية للم�ساهمني عن عام 2018 وذلك بعد موافقة الهيئة العامة . 1  التو�سية بتوزيع 5 
العادية .

% لي�سبح 14,512,500 دينارًا  بدال من 16,125,000  وذلك . 2  التو�سية  بتخفي�س راأ�س مال ال�سركة بن�سبة 10 
بعد موافقة الهيئة العامة غري العادية واجلهات احلكومية املخت�سة.

و ختامًا ...
ن�سكر ح�سوركم وم�ساركتكم هذا االجتماع كما ن�سكر مندوب مراقب ال�سركات واملدققني املعتمدين وجميع موظفي ال�سركة 

على ما بذلوه من جهد ...
داعني املولى عز و جل اأن يوفقنا جميعا  ملزيد من التقدم و النجاح ل�سركتنا .

و ال�سالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته ,,

غازي اأبونحل    
رئي�س جمل�س االدارة
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تقرير جمل�س االدارة

ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني الكرام ،،
اعمال  ن�ساط  يت�سمن خال�سة  والذي  والع�سرون  التا�سع  ال�سنوي  التقرير  لكم  ويقدم  بكم  يرحب  اأن  االدارة  ي�سر جمل�س 
ال�سركة و�سركاتها التابعة مبا يف ذلك امليزانية العمومية وبيان الدخل لل�سنة املالية املنتهية يف 31 /12/ 2018 وخطتها 

امل�ستقبلية للعام القادم 2019.

ح�سرات ال�سادة الكرام ،،
وذلك   , التابعة  وال�سركات  �سركتنا  اأعمال  نتائج  على  توؤثر  املنطقة  ال�سائدة يف  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  االو�ساع  زالت  ال 
من ركود يف اال�سعار �سواء لال�سهم او االرا�سي , وذلك لقلة ال�سيولة وانخفا�س اأ�سعار النفط التي اأثرت على دخول الدول 
اخلليجية واإنعك�س بالتايل على اأ�سواق املنطقة , اال ان ال�سركة حققت اأرباحا جيدة نتيجة متابعة املحفظة يف �سوق قطر 

والتداول بها يوميا مما حقق اأرباحًا انعك�ست على نتائج ال�سركة هذا العام ب�سكل ملحوظ . 
ون�سري هنا الى اهم اعمال ال�سركة وان�سطتها للعام 2018:

اأواًل: االيرادات الت�سغيلية :
2017 وذلك  دينارًا عام   1,359,151 2,348,114 دينارًا مقابل  العام ماقيمته  الت�سغيلية خالل هذا  بلغت االيرادات 
والذي  متوقعة  اأئتمانية  خ�سائر  مخ�س�س  يف  التغري   , املقبو�سة  اال�سهم  كارباح  الت�سغيلية  االيرادات  بع�س  زيادة  ب�سبب 
حقق ربحا مقداره 795,527 دينارًا ب�سبب ت�سوية و�سراء ح�سة ال�سريك ب�سركة الو�ساطة املالية كما انخف�ست امل�ساريف 

الق�سائية الى 266,818 دينارًا عام 2018 مقابل مبلغ 629,271 دينارًا عام2017.
وبيع موجودات  ت�سفية  ا�سافية عن  مبالغ  اي  امل�ساهمني, وحت�سيل  ال�سركة على احلفاظ على حقوق  ادارة  كما حتر�س 
البنك اللبناين الكندي ) حتت الت�سفية( وكذلك مقابل حت�سيل اأي مبالغ عن الق�سايا املرفوعة من قبل �سركة املغرتبني 

االردنيني للو�ساطة املالية �سد الغري.

ثانيًا: حقوق امل�ساهمني :
2018 مبلغ 19,538,188 دينارًا مقابل20,447,202 دينارًا عام 2017   /12 بلغت حقوق  م�ساهمي ال�سركة يف 31/ 

حيث مت توزيع اأرباح للم�ساهمني عن عام 2017 من االأرباح املدورة مما انعك�س على اأجمايل حقوق  امل�ساهمني .

ثالثًا : موجودات ال�سركة :
دينارًا عام    22,366,617 دينارًا مقابل   20,605,794 قيمته  ما    2018  /12  /31 كما يف  ال�سركة  بلغت موجودات 
2017 ويرجع هذا االنخفا�س الى توزيع اأرباح  10 % على امل�ساهمني مبا مقداره مبلغ 1,612,500 دينارًا مما خف�س 

قيمة ال�سيولة لدى ال�سركة.

رابعًا: بنك تر�ست اجلزائر :
اما بالن�سبة لبنك تر�ست اجلزائر فقد حافظت ال�سركة على ن�سبة م�ساركتها براأ�س مال البنك بعدد 63,450 �سهما من 
% تكلفتها ثابتة منذ  راأ�س املال ) قيمة ال�سهم اال�سمية الواحد 10,000 دينارًا جزائريا( وبن�سبة م�ساهمة مقدارها 4.88 

عام 2005 وحتى عام 2018 عند 3,667,857 دينارًا اردين.
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2017 بلغت ح�سة ال�سركة منها     /12 وقد قام البنك بتوزيع اأرباح نقدية على امل�ساهمني عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31/ 
.% 373,668 دوالر امريكي مقابل 229,616 دوالر امريكي عام 2016, بزيادة مقدارها 62.7 

خام�سًا : ق�سايا البنك اللبناين الكندي LCB ) حتت الت�سفية( :
% من راأ�س مال البنك اللبناين الكندي ومن �سمنها ال�سركة اال�ستثمارية القاب�سة للمغرتبني  ان االقلية الذين ميلكون 24 
االردنيني تعمل جاهدة مبتابعة ق�سايا البنك وقد كلفت لذلك خرباء ماليني وم�ست�سارين ومكاتب محاماة عامليني ملتابعة 
ق�سايا البنك لدى املحاكم يف عدة دول , والتي ال تزال معرو�سة  امام الق�ساء , املني يف احل�سول على نتائج جيدة مل�سلحة 

ال�سركة . علما باأن هذه الق�سايا حتتاج الى وقت ومتابعة و�سوف يتم االف�ساح لكم عن نتائج هذه االمور وقت حدوثها.

�ساد�سًا  : ق�سايا �سركة املغرتبني االردنيني للو�ساطة املالية :
بخ�سارة  دينارًامقارنة   706,914 مقداره  �سافيا  ربحا   2018 عام  املالية  للو�ساطة  االردنيني  املغرتبني  �سركة  حققت 
مقدارها )133,093( دينارًا عام 2017 حيث مت ت�سوية الق�سايا مع ال�سريك والغاء جميع الق�سايا واملخ�س�سات ذات 
العالقة مما  اأدى الى رد مخ�س�س ديون معدومة مببلغ 795,527 دينارًا .وفيما يلي موقف الق�سايا املرفوعة من ال�سركه 

2018  /12 �سد بع�س العمالء او املرفوعة على ال�سركه كما يف  31/ 

مبلغ الدعاوى/دينارًاعدد الق�ساياالق�سايا املرفوعة من

195,000املحامي رامي احلديدي1.

486,802املحامي فرا�س املومني2.

18,389املحامية رباب التل3.
6190,191املجموع

مبلغ الدعاوى/دينارًاعدد الق�ساياالق�سايا املرفوعة على ال�سركة

14,581املحامي فرا�س املومني2.

-1املحامي علي ال�سمور3.
24,581املجموع

اما بالن�سبة لل�سركة القاب�سة ) ال�سركة االم( فال يوجد اأي ق�سايا على ال�سركة او من ال�سركة �سد الغري او �سدها.
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�سابعًا : التو�سيـة بتوزيع اأرباح :
2019 لبحث عدة موا�سيع اهمها النتائج االولية للميزانية   /01  /26 عقد جمل�س ادارة ال�سركة اجتماعه االول بتاريخ 
املوحدة لل�سركة لعام 2018. والتي تبني ان ال�سركة حققت ارباحا �سافية بعد ال�سريبة مقدارها 969,614 دينارًا, حيث 

% ارباح نقدية للم�ساهمني عن عام 2018 وذلك بعد موافقة الهيئة العامة العادية. قرر املجل�س توزيع 5 
كما مت بحث ودرا�سة طلب بع�س امل�ساهمني تخفي�س راأ�س مال ال�سركة الفائ�س عن احلاجة , وبعد االطالع على اأو�ساع 
ال�سركة  راأ�س مال  العادية بتخفي�س  العامة غري  التو�سية للجمعية  املتوفرة , قرر جمل�س االدارة  املالية وال�سيولة  ال�سركة 
العادية  غري  اجلمعية  موافقة  بعد  وذلك  دينارًا   16,125,000 من  بدال  دينارًا   14,512,500 لي�سبح   %  10 بن�سبة 

واجلهات املخت�سة.

ثامنًا : اخلطة امل�ستقبليـة :
املحافظة على اأ�سول واأموال ال�سركة وعدم تعري�سها للمخاطر.. 1
حت�سيل االر�سدة املدينة امل�ستحقة على عمالء �سركة الو�ساطة املالية.. 2
العمل على زيادة االيرادات وتنويع اال�ستثمار و�سغط م�ساريف ال�سركة و�سركاتها التابعة.. 3
حتقيق ارباح عن طريق بيع االرا�سي اململوكة لل�سركة او فرزها او تاجريها.. 4
متابعة الق�سايا املرفوعة على عدد من م�سئويل البنك اللبناين الكندي ) حتت الت�سفية( واملرفوعة امام الق�ساء.. 5
اال�ستمرار يف تطبيق قواعد وانظمة حوكمة ال�سركات يف اعمال وان�سطة ال�سركة.. 6

هذا وي�سر جمل�س االدارة ان يتقدم من امل�ساهمني الكرام باجتماع الهيئة العامة العادية لل�سركة بالتو�سيات التاليه:
تالوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي ال�سابق.. 1
2 . 2019 للعام  امل�ستقبلية  واخلطة   2018  /12  /31 يف  املنتهية  املالية  ال�سنة  عن  االدارة  جمل�س  تقرير  مناق�سة 

وامل�سادقة عليها .
�سماع تقرير مدققي ح�سابات ال�سركة عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31/ 12/ 2018  و امل�سادقة عليه.. 3
وامل�سادقة عليهما.. 4   2018  /12 مناق�سة امليزانية العمومية و ح�ساب االأرباح و اخل�سائر لل�سنة املالية املنتهية يف  31/ 
% من راأ�س مال ال�سركة.. 5 املوافقة على تو�سية جمل�س االإدارة بتوزيع اأرباح نقدية على امل�ساهمني بن�سبة 5 
6 ..  2018  /12 اإبراء ذمة رئي�س و اأع�ساء جمل�س االإدارة عن ال�سنة املاليـة املنتهيـة يف  31/ 
بتحديد . 7 االإدارة  تفوي�س جمل�س  اأو  اأتعابهم  القادمة و حتديد  لل�سنة  ال�سركة  تعيني مدققي ح�سابات  اإعادة  اأو  تعيني 

االأتعاب.
اأية اأمور اأخرى تقرتح الهيئة العامة اإدراجها يف جدول االأعمال و تدخل يف نطاق اأعمال االإجتماع العادي للهيئة العامة . 8

على اأن يقرتن اإدراج هذا االإقرتاح يف جدول االأعمال مبوافقة عدد من امل�ساهمني ميثلون ما ال يقل عن 10 % من 
االأ�سهم املمثلـة يف االإجتماع

تقدم  كل  ل�سركتنا  متمنني  املوظفني على جهودهم  ي�سكر جميع  كما  وثقتكم  ي�سكر ح�سوركم  االدارة  فاإن جمل�س  وختامًا 
وجناح وازدهار.

جمل�س االإدارة
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تعليمات اإلفصاح
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تعليمات اإلفصاح

مت�سيًا مع املادة )4( من تعليمـات االف�ساح ال�سادرة عن هيئـة االوراق املالية نورد ما يلي:-
1-  اأ . االن�سطة الرئي�سية لل�سركة اال�ستثمارية القاب�سة للمغرتبني االردنيني.

ال�سركات  بع�س  اموال  روؤو�س  يف  وامل�ساركة  واخلارجية  املحلية  املالية  اال�سواق  يف  اال�ستثمار  هو  الرئي�سي  ال�سركة  ن�ساط 
اخلارجية وان�ساء وتاأ�سي�س ال�سركات التابعة.

ب . اماكن ال�سركة اجلغرافية:  -  1
           عمان – االردن وعدد موظفيها )8(, وال يوجد لل�سركة اي فروع داخل اململكة او خارجها.

1-  ج . حجم اال�ستثمار الراأ�سمايل لل�سركة.
         بلغ حجم ا�ستثمارات ال�سركة حوايل  20,605,794 دينارًا موزعة جغرافيا ما بني االردن وقطر  واجلزائر.

لل�سركة: التابعة  ال�سركات   -  2
اأ -  �سركة املغرتبني االردنيني للو�ساطة املالية - عمان – االردن.

ن�ساطها الرئي�سي : القيام ب�سراء وبيع االوراق املالية حل�ساب ال�سركة وحل�ساب الغري وذلك �سمن القوانني واالنظمة املرعية, 
% ويعمل بها )9( موظفني. راأ�سمالها 2,250,000 دينارًا وت�ساهم فيها ال�سركة بن�سبة 75 

وال يوجد لل�سركة اي فروع داخل اململكة او خارجها.

ب - �سركة املغرتبني االردنيني لال�ستثمار والتطويرالعقاري – عمان – االردن.
ن�ساطها الرئي�سي : �سراء العقارات واالرا�سي وتطويرها, واقامة امل�ساريع ال�سكنية والتجارية والزراعية. واقرتا�س االموال 
% لل�سركة القاب�سة  الالزمة من البنوك.  راأ�سمالها امل�سرح به واملدفوع 1,600,000 دينارًا وهي مملوكة بن�سبة 100 

حيث يتم اعطاء الدعم االإداري الكامل مقابل اتفاقية اأتعاب موقعة ا�سوال بني ال�سركتني .
وال يوجد لل�سركة اي فروع داخل اململكة او خارجها.
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منهم: كل  عن  تعريفية  ونبذة   ، االأدارة  جمل�س  اع�ساء  ا�سماء  اأ(   .3

اجلن�سيةاملن�سباالأ�سم
تاريخ 

امليالد
اخلربات العمليةال�سهادة العلمية

غازي كامل عبد الرحمن 
ابو نحل

رئي�س 
املجل�س

الثانوية العامة1946االردنية

رجل اعمال وخربة 
وا�سعة يف جمال التاأمني 

واالإ�ستثمار موؤ�س�س 
ورئي�س جمل�س ادارة 

جمموعة �سركات يف عدة 
دول عربية واجنبية

را�سي �ساكر دروي�س 
النت�سة

نائب 
الرئي�س

بكالوريو�س ادارة1943االردنية
الواليات املتحدة

خربة وا�سعة يف جمال 
االإ�ستثمار والتجارة

جمال كامل عبد الرحمن 
ابو نحل

ع�سو 
جمل�س 

بكالوريو�س ادارة1954االردنية
الواليات املتحدة

خربة وا�سعة يف 
االإ�ستثماروالتاأمني

كامل غازي كامل ابـو 
نحل

ع�سو 
جمل�س

1974االردنية
بكالوريو�س 

ريا�سيات وادارة 
اعمال  بريطانيا

خربة كبرية يف جمال 
التاأمني واإعادة التاأمني

ال�سيخ نا�سر بن علي 
اآل ثاين

ممثل �سركة تر�ست 
العاملية للتامني – 

قرب�س 

ع�سو 
جمل�س

بكالوريو�س ادارة1961القطرية
الواليات املتحدة

خربة وا�سعة يف اعمال 
البنوك  واالإ�ستثمار

خالد كامل عبد الرحمن 
ابو نحل

ممثل �سركة تر�ست 
العاملية للتاأمني واإعادة 

التاأمني ) البحرين( 

ع�سو 
جمل�س

1961الربيطانية
ماج�ستري تاأمني 
واإدارة مخاطر

بريطانيا

خربة وا�سعة يف جمال 
التاأمني واإعادة التاأمني 

واإدارة املخاطر

هيثم علي عبد الرحمن 
م�سعود

ممثل �سركة تر�ست 
العاملية للتاأمني واإعادة 

التاأمني ) البحرين( 

ع�سو 
جمل�س

بكالوريو�س 1976االردنية
محا�سبة

خربة وا�سعة يف جمال 
املحا�سبة واال�ستثمارات 
والتامني واعادة التامني
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منهم:- كل  ونبذةعن  العليا  االدارة  ورتب  اأ�سماء  ب(    .3

املن�سباالأ�سم
تاريخ 

امليالد
اخلربات العمليةال�سهادة العلمية

كفايه نعيم 
احلاج علي

قائم باعمال املدير 
العام

بكالوريو�س مالية 1965
وم�سرفيه

خربة وا�سعة يف جمال املحا�سبة 
واال�ستثمارات والتامني واعادة 

التامني

محمد حري�س 
مو�سى احلوا�س

بكالوريو�س محا�سبة1941املدير املايل
م�سر

خربة وا�سعة يف املحا�سبة احلكومية  
والتجارية

محمد وليد 
را�سد ال�سعيد

خربة وا�سعه يف جمال االدارة ادارة وحا�سوب 1946املدير االداري
واحلا�سوب 

اال�ستثمار: ادارة   ) ج   .3

املن�سباالأ�سم
تاريخ 
امليالد

اخلربات العمليةال�سهادة العلمية

را�سي �ساكر 
دروي�س النت�سة

نائب رئي�س  
جمل�س االدارة 

بكالوريو�س ادارة 1943
الواليات املتحدة

االإ�ستثمار  جمال  يف  وا�سعة  خربة 
والتجارة

جمال كامل عبد 
الرحمن ابو نحل

ع�سو جمل�س 
االدارة

بكالوريو�س ادارة1954
الواليات املتحدة

خربة وا�سعة يف اال�ستثمار والتاأمني 

خالد كامل عبد 
الرحمن ابو نحل

ع�سو جمل�س 
االدارة

1961
ماج�ستري تاأمني
وادارة مخاطر

بريطانيا

خربة وا�سعة يف جمال التاأمني واإعادة 
التاأمني واإدارة املخاطر
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مالكي اال�سهم وعدد اال�سهم اململوكة لكٍل منهم اذا كانت هذه امللكية ت�سكل ما ن�سبته 5 %  كبار  ا�سماء   .  4
فاأكرث.

8201االأ�سم  /12  /31
الن�سبة 

املئوية
2017  /12 الن�سبة املئوية31/ 

�سركة تر�ست العاملية للتاأمني 
تر�ست ري - البحرين

5,890,234%36.525,890,234%36.52

الرحمن  عبد  كامل  غازي 
 9.83%1,585,000 9.83%1,585,000ابونحل

5.65%6.53911,648%1,053,408اياد محمد خليفة خليفة

5. الو�سع التناف�سي لل�سركة �سمن قطاع ن�ساطها وا�سواقها الرئي�سية وح�ستها من ال�سوق املحلي واخلارجي.
يرتكز ن�ساط ال�سركة اال�ستثمارية القاب�سة للمغرتبني االردنيني يف االأ�ستثمارات املالية يف اال�سواق املالية املحلية والعربية ويف 

تاأ�سي�س ال�سركات التابعة , هذا وال يوجد لل�سركة االم  تعامل مبا�سر مع اجلمهور, ولي�ست يف و�سع تناف�سي مبا�سر مع احد.

ال�سركة على موردين محددين اأو عمالء رئي�سيني محليا وخارجيا. تعتمد  ال   .6
7. ال يوجد اي حماية حكومية، اواإمتيازات تتمتع بها ال�سركة اأو اأي منتجاتها، مبوجب القوانني واالأنظمة 

. اوغريها واليوجد اي براءات اخرتاع او حقوق امتياز مت احل�سول عليها من قبل ال�سركة.

ال توجد اأي قرارات �سادرة عن احلكومة او املنظمات الدولية اأو غريها لها اأثر مادي على عمل    .8
     ال�سركة اأو منتجاتها او قدرتها التناف�سية، و تطبق ال�سركة معايري اجلودة الدولية.
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-: لل�سركة  التنظيمي  الهيكل  اأ(   .9

عدد موظفي ال�سركة و�سركاتها التابعة وفئات موؤهالتهم:-   ب(   .9

�سركة املغرتبني االردنيني ال�سركة االماملوؤهل العلمي
للو�ساطة املالية

�سركة املغرتبني االردنيني 
املجموعلال�ستثمار والتطوير العقاري

1-1ـماج�ستيـر
9-45بكالوريو�س 

4-22دبلوم
3-21ثانويه وما دونها

17-89املجموع

برامج التاأهيل والتدريب ملوظفي ال�سركة جـ(    .9
مت امل�ساركة بدورة تدريبية خالل عام 2018 لل�سكرترية عنوانها الفهر�سة االلكرتونية وتكنولوجيا ادارة املكاتب ,  ودورة 

تدريبية للمحا�سب عنوانها  اك�سل ادفان�س .

مجلس االدارة

لجنة الترشيحات 
والمكافأت

لجنة التدقيق

لجنة ادارة المخاطر

لجنة الحوكمة

التدقيق الداخلي

المديـــر العـــــام

دائرة االستثمار

االدارة المالية

السكرتارياالشؤون االدارية

شؤون المساهمين

الشركات التابعة

جمل�س االدارة

املديـــر العـــــام

ال�سوؤون االدارية

ال�سكرتاريا

اخلدمات

دائرة اال�ستثمار

ال�سركات التابعة

االدارة املالية

�سوؤون امل�ساهمني

جلنة التدقيق جلنة ادارة املخاطرجلنة احلوكمة جلنة الرت�سيحات
 واملكافاأت

التدقيق الداخلي
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التي تتعر�س لها ال�سركة:- املخاطر   .10
التقلبات عن  نتجت هذه  �سواء  لل�سركة  اال�سا�سية  اال�ستثمارات  ت�سكل  التي  واالرا�سي  اال�سهم  ا�سعار  التقلبات احلادة يف 
ا�سباب �سيا�سية اواقت�سادية محلية او عربية او دولية . ويف مواجهة ذلك, يعمل جمل�س االدارة على خف�س اال�ستثمارات 

يف االأ�سواق املالية ب�سكل عام, مع االإحتفاظ باأ�سهم ال�سركات القوية وامل�ستقرة وذات املردود اجليد  �سواء محليا او عربيا

ال�سركة:- حققتها  التي  االإجنازات    .11
املحافظة على ا�سول ال�سركة وتنويع ا�ستثماراتها كما قامت ال�سركة باال�ستثمار بزيادة ح�ستها ب�سركة املغرتبني االردنيني 
% كما مت تخفي�س راأ�س مال ال�سركة التابعة من )5( مليون دينارًا الى 2,250,000  للو�ساطة املالية من 60 % الى 75 

دينارًا لعدم حاجة ال�سركة لهذه الزيادة.
حدثت خالل ال�سنة املالية. متكررة  غري  طبيعـة  ذات  لعمليــات  مايل  اثـر  .اليوجد   12

وا�سعار  امل�ساهمني  حقوق  و�سايف  املوزعة  واالأرباح  اواخل�سائراملحققة  لالأرباح  الزمنية  13.ال�سل�سلة 
االوراق املالية امل�سدرة من قبل ال�سركة )القرب دينار اأردين(:

البيان
31/12/2018

موحدة
31/12/2017

موحدة
31/12/2016

موحدة
31/12/2015

موحدة
31/12/2014

موحدة

االأرباح )واخل�سائر( 
املحققة  مبا يف ذلك 
بنود الدخل ال�سامل 

االخرى قبل  ال�سريبة 
واملخ�س�سات 

1,042,556)285,537(41,859)245,837(2,576,327

االرباح )واخل�سائر( 
املحققة مبا يف ذلك 
بنود الدخل ال�سامل 

االخرى بعد ال�سريبة 
واملخ�س�سات

969,614)363,073(148,523190,3852,811,980

%   نقداارباح موزعة  % نقدَا  5  % نقدًاال يوجدال يوجد10   5

19,538,18820,447,20220,757,03820,601,67121,098,923�سايف حقوق امل�ساهمني

0.5000.490.480.5900.810ا�سعار االأوراق املالية
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 2018  /12 املركز املايل لل�سركة ونتائج اعمالها خالل ال�سنة املنتهية يف 31/  حتليل    14-
• التحليل املايل:-	

حققت ال�سركة خالل عام 2018 ربحا قبل ال�سريبة مقداره 1,042,556 دينارًا مقارنة بخ�سارة مقدارها )285,537( 
دينارًا عام 2017 وربحًا �سافيا بعد ال�سريبة 969,614 دينارًا مقارنة بخ�سارة )363,073( عام 2017 ويرجع ذلك 

الى :-
دينارًا مقارنة بـ 432,249 دينارًا لعام 2017 .. 1 زيادة ارباح اال�سهم املقبو�سة حيث بلغت 695,139 
زيادة ح�سة ال�سركة من ارباح ال�سركات التابعة حيث بلغت 398,830 دينارًا مقارنة بخ�سارة )124,190( دينارًا . 2

عام 2017 نظرا لزيادة ح�ستنا من ال�سركة التابعة ) الو�ساطة املاليه( من الن�سف الثاين من عام 2018.
انخفا�س م�ساريف الق�سايا حيث بلغت 266,818 دينارًا مقارنة مببلغ 629,271 دينارًا عام 2017.. 3
االرباح املتحققة يف  �سركة الو�ساطة املالية حيث مت حتقيق ارباح 795,527 دينارًا نتيجة حترير مخ�س�سات ديون . 4

معدومة عن االعوام ال�سابقة.
• هذا ويلقي اجلدول التايل ال�سوء على بع�س املوؤ�سرات املالية حول اداء ال�سركة:	

البيــان
20182017

الن�سبةاملبلغالن�سبةاملبلغ
%16,125,000راأ�سمال ال�سركة  10016,125,000%100

%19,538,188حقوق م�ساهمي ال�سركة / راأ�س املال  121.220,447,202%126.8

134.3%124.321,660,935 %20,035,999جمموع حقوق امللكية / راأ�س املال
الربح )اخل�سارة( املحقق بعد ال�سريبة / 

%969,614راأ�س املال  0.06)363,073(%)0.02(

الربح )اخل�سارة( مبا فيها بنود الدخل 
%969,614ال�سامل االخرى بعد ال�سريبة /را�س املال  0.06)363,073(%)0.02(

%1,552,587�سايف االيرادات / راأ�س املال  9.6)1,359,151(% )8.4( 
جمموع املوجودات /حقوق م�ساهمي 

%20,605,794ال�سركة  105.522,366,617%109.3

%569,795املطلوبات / حقوق م�ساهمي ال�سركة  2.9705,682%3.43

%1,256,091�سايف الذمم املدينة / جمموع املوجودات  61,337,700%5.98
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• بع�س املوؤ�سرات املالية االخرى :	

2018/12/312017/12/31
%1- ن�سبة الدوران  23.62%22.47

)0.019(20.043- عائد ال�سهم / دينارًا ) بدون بنود الدخل ال�سامل االخرى(

)0.019(30.043- عائد ال�سهم / دينارًامبا يف ذلك الدخل ال�سامل

41,2121.268- القيمة الدفرتية /را�س املال بالدينارًا
50.500.49- القيمة ال�سوقية لل�سهم / بالدينارًا

60.410.38- القيمة ال�سوقية / القيمة الدفرتية لل�سهم بالدينارًا
716,125,00016,125,000- املعدل املرجح لرا�س املال

امل�ستقبلية: اخلطة   -  15
املحافظة على ا�سول واموال ال�سركة وعدم تعري�سها للمخاطر.. 1
امام . 2 ق�سايا  ورفع  مطلقة  اولوية  باعتبارها  املالية  الو�ساطة  �سركة  عمالء  على  امل�ستحقة  املدينة  االر�سدة  حت�سيل 

املحاكم على بع�س العمالء.
�سبط وتر�سيد م�ساريف ال�سركة و�سركاتها التابعة الى اق�سى قدر ممكن مع املحافظة على م�ستوى خدماتها.. 3
تنويع اال�ستثمار ببيع االرا�سي اململوكة لل�سركة اأو فرزها اأو تاأجريها.. 4
متابعة الق�سايا املرفوعة على عدد من م�سئويل البنك اللبناين الكندي ) حتت الت�سفيه( والتي ما زالت امام الق�ساء.. 5

املبيعات: �سريبة  اليها  م�سافا  ال�سنوية  التابعة  وال�سركات  لل�سركة  التدقيق  اتعاب   -  16

11020 دينارًاال�سركة اال�ستثمارية القاب�سة للمغرتبني االردنيني

1740 دينارًا�سركة املغرتبني االردنيني لال�ستثمار والتطوير العقاري )تابعة(

4640 دينارًا�سركة املغرتبني االردنيني للو�ساطة املالية )تابعة(

  17400دينارًااجمالــــي
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قبل اع�ساء جمل�س االإدارة: من  اململوكة  املالية  االأوراق  عدد  اأ(    .17

2018املن�سبا�سم الع�سوالرقم  /12  /31%2017  /12/  31%

9.83%9.831,585,000%1,585,000رئي�س جمل�س االإدارةغازي كامل عبد الرحمن ابونحل1

را�سي �ساكر دروي�س النت�سة2
نائب رئي�س جمل�س 

االإدارة
280,750%1.74280,750%1.74

3.5%3.5562,731%562,731ع�سو جمل�س االدارة جمال كامل عبد الرحمن ابو نحل3

1.55%1.55250,000%250,000ع�سو جمل�س االإدارةكامل غازي كامل ابو نحل4

5
6

�سركة تر�ست العاملية للتاأمني تر�ست 
ري - البحرين وميثلها;

خالد كامل عبد الرحمن ابو نحل
هيثم علي عبد الرحمن م�سعود

ع�سو جمل�س االإدارة
ع�سو جمل�س االإدارة

5,890234

170,000
---

%36.5
%1.05

---

5,890,234

52,500
---

%36.5

%0.32
---

7
 – للتاأمني  العاملية  تر�ست  �سركة 

)قرب�س( وميثلها;
ال�سيخ نا�سر بن علي اآل ثاين

545,922

10.000

%  3.38

%  0.06

545,922

--

%  3.38

--

اململوكة من قبل ال�سركات امل�سيطر عليها من قبل رئي�س واع�ساء جمل�س  املالية  االوراق  عدد  ب(   .17
االدارة:

ا�سم ال�سركة امل�سيطر املن�سبا�سم الع�سو
عليها

الو�سع 
القانوين

اجلن�سية
عدد اال�سهم اململوكة من قبل ال�سركات 

امل�سيطر عليها
20182017

غازي كامل عبد 
الرحمـن ابو نحل

رئي�س جمل�س 
االدارة »القاب�سة«

�سركة تر�ست العاملية 
للتاأمني - البحرين

م�ساهمة 
مغلقة

5,890,2345,890,234بحرينية

غازي كامل عبد 
الرحمـن ابو نحل

رئي�س جمل�س 
االدارة »القاب�سة«

�سركة تر�ست العاملية 
للتاأمني - قرب�س

م�ساهمة 
مغلقة

545,922545,922قرب�سيــة
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من قبل اأ�سخا�س االدارة العليا: اململوكة   املالية  االوراق  عدد  ج(    .17

2018اجلن�سيةاملن�سباال�سمالرقم  /12  /  312017  /  12  /  31

ال�سئال�سئاردنيةالقائم باعمال املدير العامكفاية نعيم احلاج علي  1

ال�سئال�سئاردنيةاملدير املايلمحمد حري�س مو�سى احلوا�س2

ال�سئال�سئاردنيةاملدير االداريمحمد وليد را�سد ال�سعيد3

االوراق املالية اململوكة القارب اع�ساء جمل�س االدارة وا�سخا�س من االدارة العليا:- عدد  د(   .17

2018املن�سباال�سمالرقم  /12  /312017  /12  /31

1

غازي كامل عبد الرحمن ابو نحل
هند علي ملحم طباجة )زوجة(
حمد غازي كامل ابو نحل )ابن(
فادي غازي كامل ابو نحل )ابن(
امل غازي كامل ابو نحل )ابنة(
رمي غازي كامل ابو نحل )ابنة( 

املجموع

رئي�س جمل�س االدارة
  250,000
250,000
250,000
250,000
250,000

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

1,250,0001,250,000

2
جنيب كامل ابو نحل 

املاظة كامل عبد الرحمن ابو نحل 
                    املجموع

�سقيق رئي�س جمل�س االدارة
�سقيقة رئي�س جمل�س االدارة

114,827
190,111

114,827
190,111

304,938304,938

3

جمال كامل عبد الرحمن ابونحل
جنيب جمال كامل ابو نحل )ابن(
مرمي جمال كامل ابو نحل )ابنة(
�سارة جمال كامل ابو نحل )ابنة(

داناجمال كامل ابو نحل )ابنة(

املجموع

ع�سو جمل�س االدارة
323,588
237,640
237,640
130,140

323,588
237,640
237,640
130,140

929,008929,008

قبل ا�سخا�س االدارة العليا. من  عليها  م�سيطر  �سركات  يوجد  ال   ) و   .17

من قبل اقارب اع�ساء جمل�س االدارة او اقارب االدارة العليا. عليها  م�سيطر  �سركات  اليوجد   ) ز   .17
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االدارة: جمل�س  واع�ساء  رئي�س  بها  يتمتع  التي  واملكافاآت  املزايا  اأ(   .  18
مل يتقا�سى رئي�س واع�ساء جمل�س االدارة خالل عام 2018 اي مزايا او مكافاآت فيما عدا مبلغ12,587 دينارًا �سرفت 

الى بع�س االأع�ساء قيمة تذاكر �سفر كالتايل؛

املبلغاال�سمالرقم

1
2

غازي كامل ابو نحل
را�سي �ساكر النت�سة

3,968
1,426

2,556جمال كامل ابو نحل3

1,065خالد كامل ابو نحل4

3,572ال�سيخ نا�سر بن علي ال ثاين5

12,587املجموع

واملكافات املدفوعة لالدارة العليــــا خالل ال�سنة املالية 2018 : ب(املزايا   .  18

املن�سباال�سمالرقم
الراتب وغالء 

املعي�سه
مكافات

بدل انتقال 
او �سفر

اجمايل/دينار

كفاية نعيم احلاج علي 1
القائم باعمال 

املدير العام 
ــــــــــــــــــــ

مو�سى 2 حري�س  محمد 
احلوا�س

90026,604ال �سئ25,704املدير املايل

محمد وليد را�سد 3
ال�سعيد

60020,452ال �سئ19,852املدير االداري

1,50047,056-45,556اجمالــــي

منح خالل ال�سنة املالية الية جهة . او  تربعات  اأي  دفع  يتم  مل   .  19
عقود او م�ساريع اوارتباطات عقدتها ال�سركة مع ال�سركات التابعة او ال�سقيقة  اية  يوجد  ال   .  20

اواحلليفة مع رئي�س جمل�س االدارة اواع�ساء املجل�س اواملديرالعام او اي موظف يف ال�سركة او اقاربهم.

لل�سركة يف حماية البيئة. م�ساهمة  اليوجد  اأ-    .  21
            ب - اليوجد م�ساهمة لل�سركة يف خدمة املجتمع املحلي.

. 2018 عام  خالل  اجتماعات  �ستة  االدارة  جمل�س  عقد   .  22
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ف�سل خا�س بدليل قواعد حوكمة ال�سركات امل�ساهمة لعام 2018

لقد �سعينا يف �سركتنا الى االلتزام بتعليمات حوكمة ال�سركات امل�ساهمة املدرجة لعام 2017 وال�سادرة من هيئة االوراق 
املالية , حيث �سنبداأ مبرحلة جديدة نقوم فيها بتغيري بع�س اع�ساء جمل�س االدارة غري امل�ستقلني باأع�ساء م�ستقلني بحيث 
يكون ثلث االأع�ساء من امل�ستقلني كما ويجب ان ت�سم اللجان املنبثقة من جمل�س االإدارة وهي جلنة التدقيق , جلنة املخاطر 
, جلنة احلوكمة وجلنة التعيينات والرت�سيحات اأع�ساء م�ستقلني يف ع�سويتها  بحيث يتم تطبيق تعليمات احلوكمة , حيث  

وافقت هيئة االأوراق املالية على متديد املهلة امل�سموح بها حلني انتهاء مدة املجل�س احلايل ولغاية 30/ 04/ 2020 . 

التوا�سل  قنوات  فّعلنا  امل�ساهمني حيث  املحافظة على حقوق  وبهدف  العمل  لتنظيم  ومقومات عدة  تعديل معايري  وقد مت 
واالف�ساح مع امل�ساهمني وا�سحاب امل�سالح ليكونوا مطلعني على م�ستجدات ال�سركة بكل �سفافية وحيادية وذلك عرب املوقع 

االلكرتوين املحدث لل�سركة.

وقد �سملت االف�ساحات جميع االحداث اجلوهرية والبيانات املالية املرحلية واخلتامية التي توؤثر على املركز املايل لل�سركة.
العوامل  اأهم  اأحد  متثل  ن�سرها  يتم  التي  واالف�ساحات  ال�سركة  توفرها  التي  واملعلومات  البيانات  يف  امل�ستثمرين  ثقة  ان 
على  والتدقيق  اال�سراف  دور  وتفعيل  املالية  البيانات  ونزاهة  �سالمة  من  التاأكد  على  العمل  مت  لذلك   . عليها  للمحافظة 
احل�سابات من قبل جلنة تدقيق انبثقت من جمل�س ادارة ال�سركة كما وقامت اللجنة بتعيني مدقق داخلي لل�سركة حيث خ�سع 

املدقق لدورة تدريبية مكثفة يف مراكز متخ�س�سة لذلك . 

كما ومت عمل  خطة لو�سع ا�سرتاتيجيات ادارة مخاطر ال�سركة جنبًا الى جنب مع نظام الرقابة والتدقيق كما مت احلر�س 
على  محاولة تقليل املخاطر مبا يتنا�سب مع تنويع اال�ستثمارات يف ال�سركة.

مع  جنب  الى  جنبًا   2017 لعام  احلوكمة  تعليمات  ح�سب  ال�سروط  ت�ستويف  بحيث  واملخاطر  التدقيق  جلان  اأجتمعت  وقد 
اأجتماعات جلنة احلوكمة و�سوف يتم اإعادة النظر يف ت�سكيل هذه اللجان مع التغيريات التي �سوف حتدث يف جمل�س االإدارة 

بحيث ت�سمل ع�سو م�ستقل يف كل جلنة ح�سب التعليمات .

هذا وتدرك ال�سركة اهمية االف�ساح كونها احدى ال�سمات اال�سا�سية يف ال�سفافية وتقييم االداء وحر�ست كل احلر�س على 
االلتزام بتعليمات االف�ساح ال�سادرة من هيئة االوراق املالية.

وقد مت حتديث اليات امل�ساركة يف اجتماعات الهيئة العامة للم�ساهمني لت�سجيع جميع امل�ساهمني بامل�ساركة  والت�سويت يف 
% فاكرث من ا�سهم ال�سركة ي�ستطيعون  تقدمي اقرتاحاتهم  تلك االجتماعات حيث مت االعالن ان امل�ساهمني الذين ميلكون 5 
الأدراجها يف جدول  االدارة  قبل جمل�س  من  بها  والنظر  العامة  الهيئة  اجتماع  قبل   2017 لعام  احلوكمة  تعليمات  ح�سب 

االعمال.

)1( اللجان املنبثقة من جمل�س ادارة ال�سركة اال�ستثمارية القاب�سة للمغرتبني االردنيني؛

ا�ستعان   , مهماتهم  وت�سهيل  الرئي�سية  الق�سايا  للقيام مب�سئولياتهم جتاه  اع�سائه  وتاأهيل  االدارة  فاعلية جمل�س  ل�سمان 
املجل�س بلجان تابعة له الإ�سناد بع�س املهام وامل�سئوليات اليها بحيث تقوم كل جلنة برفع تقاريرها وتو�سياتها ب�سكل دوري 

ملجل�س االدارة وقد مت تعيني ال�سيد وليد ال�سعيد – املدير االداري ك�سابط ارتباط ل�سوؤون تطبيقات حوكمة ال�سركات .
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. االردنيني  للمغرتبني  القاب�سة  اال�ستثمارية  ال�سركة  ادارة  جمل�س  ت�سكيل   2-1
ان جمل�س ادارة ال�سركة اال�ستثمارية القاب�سة للمغرتبني االردنيني يتكون من افراد ذوي خربات ومعرفة وا�سعة النطاق مما 
ميكن املجل�س من اداء مهامه وم�سئولياته على اكمل وجه مع االخذ بعني االعتبار اي مهام جديدة تطراأ .ان جمل�س ادارة 
ال�سركة  لديه هيكل متنا�سب مع طبيعة عمل ال�سركة وان�سطتها من حيث تنوع اخلربات املهنية والعملية والفنية كما �سوف 
الكفاءة  التنفيذية من متطلبات  واالدارة  االدارة  اع�ساء جمل�س  ا�ستيفاء  التحقق من  والرت�سيحات  التعيينات  تقوم جلنة 

والنزاهة.
يتكون املجل�س من �سبعة اع�ساء جميعهم غري تنفيذيني واأحدهم م�ستقل و�سوف يتم تعيني ع�سوين اآخرين )ع�سوين   2-2
2019 ومبا يتنا�سب مع املهلة   /02 م�ستقلني( يف وقت الحق وح�سب موافقة هيئة اال�ستثمار يف كتابها ال�سادر بتاريخ 03/ 
املحددة من قبل هيئة االأوراق املالية , كما نحر�س على ان يكون جميعهم ميتلكون املهارات الالزمة ل�سغل هذا املن�سب. اإن 
جمل�س االدارة يتم انتخابه عن طريق الهيئة العامة كل 4 �سنوات ويو�سح اجلدول التايل نبذة عن اع�ساء املجل�س احلاليني:

 

تاريخ االنتخاباملوؤهل العلميت�سنيف الع�سواال�سم

2016الثانوية العامةغري تنفيذي/ غري م�ستقلغازي ابو نحل  /05  /31

غري تنفيذي / م�ستقلرا�سي النت�سة
بكالوريو�س ادارة
الواليات املتحدة

2016/  05  /31

غري تنفيذي/ غري م�ستقلجمال ابو نحل
بكالوريو�س ادارة
الواليات املتحدة

2016  /05  /31

خالد ابو نحل
ممثل �سركة تر�ست العلمية للتاأمني 

واإعادة التاأمني ) البحرين( 
2017ماج�ستري تاأمنيغري تنفيذي/غري م�ستقل   /02  /20

ال�سيخ نا�سر اآل ثاين
ممثل �سركة تر�ست العاملية للتامني 

– قرب�س 
غري تنفيذي/ غري م�ستقل

بكالوريو�س ادارة
الواليات املتحدة

2016  /05  /31

غري تنفيذي/ غري م�ستقلكامل ابـو نحل
بكاالوريو�س ريا�سيات 
وادارة اعمال  بريطانيا

2016  /05  /31

هيثم م�سعود
ممثل �سركة تر�ست العلمية للتاأمني 

واإعادة التاأمني ) البحرين(
2017بكالوريو�س محا�سبةغري تنفيذي/ غري م�ستقل  /04  /10

�سوف يحر�س املجل�س على ان تنطبق �سروط االع�ساء امل�ستقلني املذكورة يف تعليمات حوكمة ال�سركات امل�ساهمة العامة 
ل�سنة 2017 على االع�ساء املنتخبني يف جمل�س ادارة ال�سركة اال�ستثمارية القاب�سة للمغرتبني االأردنيني يف دورته القادمة 

عام 2020. 
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 2-3
•  ال يوجد اع�ساء يف جمل�س ادارة ال�سركة ي�سغلون ع�سوية جمل�س ادارة ل�سركة م�سابهة او مناف�سة يف العمل كما ال 	

يوجد الي من اأع�ساء جمل�س االإدارة اأي ع�سويات اأخرى يف �سركات م�ساهمة عامة .
• مل يتم تقدمي اي قرو�س نقدية من اي نوع لرئي�س اأو اع�ساء جمل�س االدارة.	

  2-4
يتم عقد اجتماعات جمل�س ادارة ال�سركة بح�سور غالبية االع�ساء واكتمال الن�ساب القانوين كما يف ال�سنة املالية 2018 
حيث مت عقد )6( اجتماعات ملجل�س االدارة حيث مت ار�سال دعوة االجتماع قبل �سبعة ايام على االقل من املوعد املحدد 
للنقا�س وجمع املعلومات الالزمة التخاذ القرارات ويتم ا�سدار  بحيث يتمكن االع�ساء من درا�سة املو�سوعات املطروحة 

القرارات بناء على االكرثية املطلقة.

حالة الع�سوال�سفةالع�سو
تاريخ االجتماع

18  /01  /2418  /3/  0518  /4  /1118  /5  /918  /7  /2218  /10  /21
غازي ابو 

نحل
رئي�س 

غري تنفيذي/ 
غري م�ستقل

√√√√√√

را�سي 
النت�سة

نائب 
غري تنفيذي / 

م�ستقل
√√√

ال�سيخ نا�سر 
اآل ثاين

ع�سو 
غري تنفيذي/ 

غري م�ستقل
√√√√√√

جمال ابو 
نحل

√√√√√√غري تنفيذيع�سو 

خالد ابو 
نحل

ع�سو 
غري تنفيذي/ 

غري م�ستقل
√√√√√√

كامل ابو 
نحل

ع�سو 
غري تنفيذي/ 

غري م�ستقل
√√√√√√

ع�سو هيثم م�سعود
غري تنفيذي/ 

غري م�ستقل
√√√√√√

االدارة واالدارة التنفيذية ؛ جمل�س  وم�سئوليات  مهام   5-2

اال�ستقاللية   ي�سمن  مبا  وذلك  التنفيذية  واالدارة  االدارة  جمل�س  بني  فيما  االخت�سا�سات  يف  وا�سح  ف�سل  ال�سركة  لدى 
الكاملة حتى يت�سنى ملجل�س االدارة القيام  مب�سوؤولياته ب�سورة فاعلة.

على  ال�سركة  عن  النهائية  امل�سئولية  وتظل  الإدارتها  الالزمة  وال�سلطات  ال�سالحيات  جميع  ال�سركة   ادارة  جمل�س  يتولى 
القوانني ذات  عليه  تن�س  ما  اعماله ح�سب  ببع�س  للقيام  اأخرين  افراد  او  فو�س جهات  او  �سكل جلانًا  وان  املجل�س حتى 

العالقة كما وقد مت عمل نظام �سالحيات لل�سركة لالأ�سخا�س التنفيذيني مبا يتنا�سب مع تعليمات احلوكمة لعام 2017.
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ت�ستمل ) ولي�ست مخت�سرة يف ( املهام التالية : ال�سركة  ادارة  ملجل�س  الرئي�سية  املهام  ان   6-2
و�سع اال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات واخلطط واالجراءات التي حتقق م�سلحة ال�سركة واهدافها و�سمان حقوق امل�ساهمني.

و�سع االجراءات الالزمة ل�سمان ح�سول جميع امل�ساهمني على حقوقهم ومعاملتهم ب�سكل يحقق العدالة.
اتخاذ االجراءات الالزمة ل�سمان االلتزام بالت�سريعات النافذة.

اعتماد �سيا�سة ادارة املخاطر لتجنب اال�ستثمار يف جماالت عالية اخلطورة.
تنظيم االمور املحا�سبية واالدارية لل�سركة مبوجب انظمة خا�سة.

اعداد التقارير الربع �سنوية وال�سنوية واظهار النتائج وفق االحكام والت�سريعات.
التاأكد من توفري موقع الكرتوين لل�سركة يت�سمن املعلومات واال ف�ساحات الالزمة.

و�سع �سيا�سة  تفوي�س وا�سحة يف ال�سركة وحتديد اال�سخا�س املفو�سني وحدود ال�سالحيات.
تعييني املدير العام لل�سركة وانهاء خدماته.

التاأكد من توفر الكفاءة واخلربة يف ا�سخا�س االدارة التنفيذية للقيام مبهامهم املوكلة اليهم.
اعتماد �سيا�سة االحالل والتعاقب الوظيفي واعتماد �سيا�سة املوارد الب�سرية.

اعتماد ال�سيا�سة اخلا�سة مبنح املكافاآت واملزايا واحلوافز والرواتب.
اعتماد نظام اجراءات خطي.

اللجان املنبثقة من جمل�س االدارة :  7-2
مت ت�سكيل اللجان املنبثقة من املجل�س وتعيني اع�سائها ح�سب خرباتهم وكفاءتهم وتعترب اللجان حلقات و�سل بني االدارة 
التنفيذية وجمل�س االإدارة. ان الغر�س من ت�سكيل هذه اللجان هو متكني املجل�س من تاأدية مهامه ب�سكل فعال . وملجل�س ادارة 

ال�سركة اال�ستثمارية القاب�سة للمغرتبني االردنيني اربع جلان رئي�سية هي كالتايل :

- جلنة الرت�سيحات واملكافاأت- جلنة التدقيق
- جلنة احلوكمة- جلنة ادارة املخاطر

لها   املمنوحة  وال�سالحيات  جلنة  كل  مهام  وحتديد  اللجان  عمل  ونظام  اللوائح  جميع  باإقرار  ال�سركة  ادارة  جمل�س  قام 
وميثاق عمل محدد لكل جلنة كما ان مهام و�سالحيات اللجان مت حتديدها من قبل املجل�س.

؛ التدقيق  1-7-2 جلنة 
ان وجود جلنة تدقيق تتمتع باإ�ستقاللية من اأهم ال�سمات الدالة على تطبيق قواعد احلوكمة بحيث تعمل اللجنة على االلتزام 
و�سمان التقارير املالية كما هو التاأكد من فعالية االنظمة الداخلية واملطبقة يف ال�سركة. وهي تتمتع باإ�ستقاللية كاملة حيث 
2018 وذلك لتقدمي تقارير   /08 ان اع�ساءها من ذوي اخلربات. كما ومت تعيني مدقق داخلي يف ال�سركة اعتبارا من 01/ 

دورية لل�سركة تبني االخطار واملتطلبات الالزمة ال�ستكمال دورة التدقيق داخليا وخارجيا . 

تتكون حلنة التدقيق من ثالثة اع�ساء هم من االع�ساء غري التنفيذيني ذوي اخلربة والكفاءة و�سوف يتم تعديل اأع�ساء 
اللجنة بعد تعديل اأع�ساء جمل�س االإدارة القادم ومبا يتنا�سب مع قواعد احلوكمة . 
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اع�ساء جلنة التدقيق :

رئي�ساهيثم م�سعود
ع�سوجمال ابو نحل
ع�سوكامل ابو نحل

عقدت اللجنة اأربعة اجتماعات يف عام 2018 كما واجتمعت مع املدقق اخلارجي لل�سركة يف نهاية العام حيث اأخذت بعني 
االعتبار االوقات الالزمة الإ�سدار التقارير املالية اخلا�سة بال�سركة.

الع�سو
تاريخ االجتماعال�سفة

2018/  03  /052018  /04  /112018  /07  /292018  /10  /22
√√√√رئي�س هيثم م�سعود

√√√√نائب جمال ابو نحل
√√√√ع�سو كامل ابو نحل

ان مهام جلنة التدقيق تنبثق من القواعد واالر�سادات يف تعليمات احلوكمة ال�سادرة من قبل هيئة االوراق املالية والتي 
تتوافق مع قواعد التدقيق العاملية ال �سيما التعاون مع مدقق احل�سابات اخلارجي الظهار البيانات بطريقة عادلة

الرت�سيحات واملكافاآت ؛ جلنة   2-7-2
ان اإقرار مكافاآت مالية عادلة ي�ساهم ب�سكل ا�سا�سي يف ا�ستقطاب الكوادر الب�سرية ذات الكفاءات املهنية والقدرات العالية 
وكذلك ي�سجع على ال�سعور باالنتماء لل�سركة ويحافظ على الكوادر املوجودة . ان حتفيز املوظفني على اختالف م�ستوياتهم 

هي احدى اهم اهداف ال�سركة للرفع من �ساأنها.

تتكون جلنة الرت�سيحات واملكاآفات من ثالثة اع�ساء :-
رئي�سال�سيد را�سي �ساكر النت�سة
ع�سوال�سيد جمال كامل ابو نحل

ع�سوال�سيخ نا�سر بن علي اآل ثاين

ان مهام وم�سئوليات جلنة الرت�سيحات واملكافاأت تتمثل يف التاأكد من ا�ستقاللية اع�ساء جمل�س االدارة واحتياجات ال�سركة 
من الكفاءات على م�ستوى االدارة التنفيذية وكذلك و�سع ال�سيا�سات اخلا�سة منح املكافاآت واحلوافز والرواتب ومراجعتها 

دوريًا. كما ان اللجنة مل جتتمع يف عام 2018 حيث �سيتم التن�سيق الحقا تطبيقا لتعليمات احلوكمة .

جلنة احلوكمة   3-7-2
اإطارًا قويًا  املالية والتي متثل بدورها  تعليمات احلوكمة ال�سادرة عن هيئة االوراق  ان جلنة احلوكمة تخت�س بتطبيقات 

ومتينًا لعمل ال�سركة.
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تتكون جلنة احلوكمة من ثالثة اع�ساء هم :-

رئي�ساال�سيد جمال كامل ابو نحل
ع�سوال�سيد كامل غازي ابو نحل

ع�سوال�سيخ نا�سر بن علي اآل ثاين
تتمثل م�سئوليات جلنة احلوكمة يف تطبيق معايري مت اعتمادها من قبل جمل�س ادارة ال�سركة لتتنا�سب مع تعليمات ال�سركات 
امل�ساهمة العامة املدرجة لعام 2017 ومتابعة اي مو�سوعات متعلقة بها وتزويد جمل�س االدارة بالتقرير ال�سنوي, كما وعليها 

درا�سة مالحظات هيئة االوراق املالية متهيدا لت�سليح االو�ساع ان وجدت.

تاريخ االجتماعال�سفةالع�سو
2018  /03  /05

√رئي�س ال�سيد جمال ابو نحل
√نائب ال�سيد كامل ابو نحل
√ع�سو ال�سيخ نا�سر اآل ثاين

املخاطر 4-7-2 جلنة 
باإدارة  اخلا�سة  واللوائح  ال�سيا�سات  بو�سع  تقوم  االردنيني  للمغرتبني  القاب�سة  اال�ستثمارية  بال�سركة  املخاطر  جلنة  ان 

اال�ستثمارات باأقل  خطر ممكن ومبا يتنا�سب مع �سيا�سة ال�سركة.
تتكون جلنة املخاطر من ثالثة اع�ساء :-

رئي�ساال�سيد خالد كامل ابو نحل
ع�سوال�سيد كامل غازي ابو نحل

ع�سوال�سيد هيثم علي م�سعود

ان مهام وم�سوؤوليات عمل جلنة املخاطر تت�سمن التاأكد من وجود نظام فعال الإدارة مخاطر اال�ستثمار ومراجعتها دوريًا 
ب�سكل �سنوي كما ويتم و�سع �سيا�سة وا�سحة الأع�ساء املجل�س عن املخاطر والفوائد املتاأتية من اال�ستثمار بحيث يتم زيادة 

العائد على اال�ستثمار ويقلل اخلطر.

تاريخ االجتماعال�سفةالع�سو

2018  /  04  /11
√رئي�س ال�سيد خالد ابو نحل
√نائب ال�سيد كامل ابو نحل
√ع�سو ال�سيد هيثم م�سعود
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)2(  ا�ستقاللية وحيادية  مراقب احل�سابات اخلارجي.

اخلارجي  احل�سابات  مراقب  واختيار  تعيني  ب�ساأن  وا�سحة  ا�س�س  االردنيني  للمغرتبني  القاب�سة  اال�ستثمارية  ال�سركة  لدى 
وذلك ل�سمان ا�ستقاللية وحيادية املدقق اخلارجي . فقامت جلنة التدقيق بال�سركة بالتاأكد من ذلك وفق ال�سروط الواردة 

واللوائح الداخلية لل�سركة والتي تتنا�سب مع متطلبات احلوكمة ومنها ؛
• او 	 اال�ستقاللية  توؤثر على  لل�سركة قد  ا�سافية  باأي اعمال  يقوم  املدقق اخلارجي م�ستقل عن جمل�س االدارة وال  ان   

احليادية.
• ان املدققني اخلارجيني م�سجلون لدى هيئة االوراق املالية وم�ستوفون لكل ال�سروط الواجب توافرها كمتطلب لهيئة 	

االوراق املالية.
• مت التاأكد من امكانية ح�سور املدقق اخلارجي اجتماعات الهيئة العامة وتالوة التقرير املعد من قبلهم.	

ا�سماء اع�ساء االدارة التنفيذية :-

• كفاية نعيم احلاج علي                    القائم باأعمال املدير العام اعتبارا من 10/ 12/ 2017	
• محمد حري�س مو�سى احلوا�س       املدير املايل 	
• محمد وليد را�سد ال�سعيد               املدير االداري	
          

-: التنفيذية  االدارة  وم�سئوليات  مهام    4-1
ان االدارة التنفيذية لل�سركة تتمثل يف اال�سخا�س الذين يقومون بادراه عمليات ال�سركة اليومية وهي كالتايل :-

• تنفيذ اخلطط اال�سرتاتيجية لل�سركة وما يرتبط بها من �سيا�سات ولوائح داخلية والتاأكد من فاعليتها.	
• امل�سوؤولية الكاملة عن االداء العام لل�سركة ونتائج اعمالها.	
• تطبيق ال�سيا�سات واللوائح واالنظمة الداخلية لل�سركة واملعتمدة من قبل جمل�س االدارة.	
• اعداد التقارير املالية الربع ال�سنوية وال�سنوية والتي تظهر الو�سع املايل لل�سركة.	
• و�سع نظام محا�سبي متكامل يعك�س ب�سكل مف�سل ودقيق البيانات املالية.	
• اهداف 	 مع  يتفق  مبا  النفقات  وتقليل  االرباح  وزيادة  االمثل  بال�سكل  ال�سركة  موارد  وادارة  اليومي  العمل  ادارة 

وا�سرتاتيجيات ال�سركة.
• و�سع نظام رقابة داخلية وادارة مخاطر واحلر�س على االلتزام بالتعليمات ال�سادرة من جمل�س االدارة.	
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االقرارات املطلوبة 

  يقر جمل�س االداراه ح�سب علمه واعتقاده بعدم وجود امور جوهرية غري معلنة قد توؤثر عل ا�ستمرارية ال�سركة خالل . 1
ال�سنة املالية القادمة . 

 يقر جمل�س االدارة م�سوؤولية عن اعداد البيانات وعن توفري نظام رقابة فعال يف ال�سركة .. 2
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يقر رئي�س جمل�س االإدارة والقائم باأعمال املدير العام واملدير املايل ب�سحة ودقة واإكتمال املعلومات والبيانات الواردة . 3
. 2018  /12/ يف التقرير عن ال�سنة املنتهية يف 31 
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الشركة اإلستثمارية القابضة للمغتربين األردنيين
شركة مساهمة عامة محدودة

القوائم المالية الموحدة
31 كانون األول 2018
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الشركة االستثمارية القابضة للمغتربين االردنيين
شركة مساهمة عامة

البيانات المالية الموحدة كما في 
31 كانون اول 2018

وتقرير مدققي الحسابات المستقل 
المهنيون العرب

) اعضاء في جرانت ثورنتون العالمية(
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الشركة اإلستثمارية القابضة للمغتربين األردنيين
شركة مساهمة عامة محدودة

صفحة

32-  تقرير مدقق الحسابات المستقل

35-  قائمة المركز المالي الموحدة 

36-  قائمة الدخل الشامل الموحدة 

37-  قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة 

38-  قائمة التدفقات النقدية الموحدة 

39-  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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تقرير مدقق الحسابات المستقل

السادة مساهمي
الشركة اإلستثمارية القابضة للمغتربين األردنيين المساهمة العامة

عمان - المملكة األردنية الهاشمية 

الرأي
العامة  المساهمة  األردنيين  للمغتربين  القابضة  اإلستثمارية  للشركة  المرفقة  الموحدة  المالية  القوائم  دققنا  لقد 
والتي تتكون من قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 كانون األول 2018 وكال َّ من قائمة الدخل الشامل 
الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ 

وملخصاً ألهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة واإليضاحات المرفقة بها.

الموحد  المالي  المركز  الجوهرية  النواحي  بعدالة من كافة  تـُظهر  المرفقة  الموحدة  المالية  القوائم  أن  في رأينا، 
العامة كما في 31 كانون األول 2018 وأدائها  المساهمة  للمغتربين األردنيين  القابضة  للشركة اإلستثمارية 

المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية.

أساس الرأي
تلك  بموجب  مسؤوليتنا  حدود  وإن  الدولية،  التدقيق  لمعايير  وفقاً  المرفقة  الموحدة  المالية  للقوائم  تدقيقنا  تم  لقد 
المعايير موضحة في الفقرة الخاصة بمسؤولية المدقق من هذا التقرير. نحن مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد 
باإلضافة  للمحاسبين  المهني  السلوك  لمعايير  الدولي  المجلس  الصادر عن  المهنيين  للمحاسبين  المهني  السلوك 
إلى متطلبات السلوك المهني االخرى لتدقيق القوائم المالية في المملكة األردنية الهاشمية، وقد تم إلتزامنا بهذه 
المتطلبات وبمتطلبات المجلس الدولي لمعايير السلوك المهني للمحاسبين. وبإعتقادنا ان أدلة التدقيق التي حصلنا 

عليها كافية ومناسبة إلبداء رأينا حول القوائم المالية الموحدة.

أمور التدقيق الرئيسية
المالية  القوائم  تدقيق  في  جوهرية  أهمية  ذات  المهني  تقديرنا  في  التي  األمور  تلك  هي  الرئيسية  التدقيق  أمور 
الموحدة للسنة الحالية، وقد تم تناول هذه األمور في سياق تدقيقنا للقوائم المالية الموحدة وتكوين رأينا حولها، دون 

إبداء رأيا منفصال حول هذه األمور. وفيما يلي بيان بأهم أمور التدقيق الرئيسية بالنسبة لنا:

1 -  مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
تتضمن القوائم المالية الموحدة المرفقة كما في نهاية عام 2018 موجودات مالية يبلغ رصيدها )1,713,540( 
دينار. وحيث أن إحتساب مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة لهذه الموجودات المالية يعتمد بشكل أساسي على 
تقديرات اإلدارة، فإن التأكد من كفاية هذا المخصص يعتبر من أمور التدقيق الرئيسية بالنسبة لنا، هذا وقد تضمنت 
إجراءات التدقيق التي قمنا بها االستفسار من إدارة الشركة حول آلية احتساب المخصص والتأكد من معقولية 
التقديرات والفرضيات التي استندت عليها اإلدارة في عملية االحتساب باالضافة إلى اإلستعالم حول اإلجراءات 

المتخذة لمتابعة تحصيل هذه الموجودات المالية ومتابعة المبالغ المحصلة بعد انتهاء السنة المالية.
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المعلومات األخرى
الموحدة  المالية  القوائم  للشركة بخالف  السنوي  التقرير  يتضمنها  التي  المعلومات  تلك  المعلومات األخرى هي 
وتقريرنا حولها.إن مجلس إدارة الشركة مسؤول عن صحة هذه المعلومات، وإن رأينا حول القوائم المالية الموحدة 
للشركة ال يشمل هذه المعلومات وال يتضمن أي شكل من أشكال التأكيد بخصوصها، حيث تقتصر مسؤوليتنا على 
قراءة هذه المعلومات لتحديد فيما إذا كانت تتضمن أية أخطاء جوهرية أو إذا كانت تتعارض بشكل جوهري مع 
القوائم المالية الموحدة للشركة أو المعلومات التي حصلنا عليها خالل عملية التدقيق، وإذا تبين لنا نتيجة قيامنا 
بعملنا وجود خطأ جوهري في هذه المعلومات فإنه يجب علينا اإلشارة الى ذلك في تقريرنا حول القوائم المالية 
الموحدة للشركة. هذا ولم يتبين لنا أية أمور جوهرية تتعلق بالمعلومات األخرى يجب اإلشارة إليها في تقريرنا 

حول القوائم المالية الموحدة للسنة الحالية. 

مسؤولية مجلس إدارة الشركة عن القوائم المالية الموحدة
من  الدولية هي  المالية  التقارير  لمعايير  وفقاً  عادلة  المرفقة بصورة  الموحدة  المالية  القوائم  إعداد وعرض  إن 
مسؤولية مجلس إدارة الشركة، وتشمل هذه المسؤولية اإلحتفاظ بنظام رقابة داخلي يهدف الى إعداد وعرض 
القوائم المالية الموحدة بصورة عادلة وخالية من أية أخطاء جوهرية سواًء كانت نتيجة خطأ أو إحتيال. وكجزء من 
مسؤولية مجلس اإلدارة عن إعداد القوائم المالية الموحدة، فإنه يجب عليه تقييم مدى قدرة الشركة على اإلستمرار 
كمنشأة مستمرة واالفصاح في القوائم المالية الموحدة، إن لزم، عن كافة األمور المتعلقة باالستمرارية بما في ذلك 
أساس اإلستمرارية المحاسبي، ما لم يكن هناك نية لدى مجلس اإلدارة بتصفية الشركة أو وقف عملياتها أو لم يكن 

لديه خيار منطقي آخر بخالف ذلك.

مسؤولية مدقق الحسابات
تهدف إجراءات التدقيق التي نقوم بها الى حصولنا على درجة معقولة من القناعة بأن القوائم المالية الموحدة ال 
تتضمن أية أخطاء جوهرية سواء كانت نتيجة خطأ أو إحتيال، كما تهدف الى إصدارنا تقريرا يتضمن رأينا حول 
القوائم المالية الموحدة، وبالرغم من أن درجة القناعة التي نحصل عليها نتيجة إجراءات التدقيق وفقا لمعايير 
التدقيق الدولية هى درجة مرتفعة من القناعة، إال أنها ال تشكل ضمانة إلكتشاف كافة األخطاء الجوهرية في حال 

وجودها.

قد تنتج األخطاء في القوائم المالية الموحدة بسبب الخطأ أو اإلحتيال وتعتبر هذه األخطاء جوهرية إذا كان من 
المحتمل أن تؤثر بشكل إفرادي أو إجمالي على القرارات اإلقتصادية لمستخدمي القوائم المالية.

نعتمد عند قيامنا  بإجراءات التدقيق على تقديرنا وشكنا المهني خالل مراحل التدقيق المختلفة، وتشمل إجراءاتنا 
ما يلي:

تقييم المخاطر المتعلقة بوجود أخطاء جوهرية في القوائم المالية الموحدة سواءا كانت نتيجة خطأ أو إحتيال، ••
ونقوم بمراعاة تلك المخاطر خالل تخطيطنا وتنفيذنا إلجراءات التدقيق وحصولنا على أدلة التدقيق الالزمة 
إلبداء  رأينا حول القوائم المالية الموحدة، منوهين أن مخاطر عدم إكتشاف األخطاء الجوهرية الناتجة عن 
اإلحتيال هي أكبر من تلك المخاطر الناتجة عن األخطاء غير المقصودة لما يتضمنه اإلحتيال من تواطؤ أو 

تزويرأو حذف أو تحريف أو تجاوز ألنظمة الضبط والرقابة الداخلية.

تقييم أنظمة الضبط والرقابة الداخلية المطبقة في الشركة وذلك بهدف تصميم إجراءات التدقيق المناسبة وليس ••
بهدف إبداء رأينا منفصال حول مدى فعالية هذه األنظمة.

تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة من قبل الشركة وتقييم مدى معقولية تقديرات اإلدارة بما في ••
ذلك كفاية اإلفصاحات الخاصة بها.
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تقييم مدى مالءمة أساس اإلستمرارية المحاسبي المستخدم من قبل إدارة الشركة وتحديد مدى وجود أحداث أو ••
ظروف قد تثير شكوكاً جوهرية حو ل إستمرارية الشركة وذلك إستنادا الى أدلة التدقيق التي نحصل عليها، 
وإذا تبين لنا وجود شكوك حول إستمرارية الشركة، فإنه يجب علينا اإلشارة في تقريرينا حول القوائم المالية 
الموحدة الى إفصاحات اإلدارة الخاصة بذلك، وإذا لم تتضمن القوائم المالية الموحدة اإلفصاحات الكافية، فإنه 

يجب علينا تعديل تقريرنا حول القوائم المالية الموحدة بما يفيد عدم كفاية اإلفصاحات.

إذا كانت هذه •• فيما  بها، وتحديد  الخاصة  الموحدة واإلفصاحات  المالية  القوائم  تقييم محتوى وطريقة عرض 
القوائم تعكس العمليات األساسية للشركة واألحداث الخاصة بها بشكل عادل.

الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالشركات واألنشطة التجارية التي تتضمنها القوائم المالية ••
الموحدة حيث أن اإلشراف على تدقيق القوائم المالية الموحدة وإبداء الرأي حولها هو من مسؤوليتنا وحدنا.

إبالغ إدارة الشركة بنطاق وتوقيت عملية التدقيق باإلضافة الى نتائج التدقيق الهامة والتي تتضمن نقاط الضعف ••
الجوهرية التي نلمسها في أنظمة الضبط والرقابة الداخلية خالل عملية التدقيق.

إبالغ إدارة الشركة بإلتزامنا بقواعد السلوك المهني الخاصة باإلستقاللية وبكافة األمور التي من شأنها التأثير ••
على إستقالليتنا واإلجراءات الوقائية المتخذة من قبلنا في هذا الخصوص.

بتقريرنا حول •• األمور  تلك  الحالية واإلفصاح عن  بالسنة  الخاصة  الهامة  التدقيق  بأمور  الشركة  إدارة  إبالغ 
القوائم المالية الموحدة، ما لم يكن هناك أية قوانين أو تشريعات ال تجيز قيامنا بذلك أو إذا كانت اإلضرار من 

عملية اإلفصاح تفوق المنافع المتوقعة نتيجة ذلك.

تقرير حول المتطلبات القانونية 
والقوائم  المرفقة  الموحدة  المالية  القوائم  وإن  أصولية  بصورة  منظمة  محاسبية  بقيود وسجالت  الشركة  تحتفظ 
المالية الموحدة الواردة في تقرير مجلس اإلدارة متفقة معها من كافة النواحي الجوهرية، ونوصي الهيئة العامة 

بالمصادقة عليها.

عمان يف 26 كانون الثاين 2019
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الشركة اإلستثمارية القابضة للمغتربين األردنيين
شركة مساهمة عامة محدودة

قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 كانون األول 2018
)بالدينار األردني(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
20182017اإي�ساح

املوجودات
 5,871,551 34,459,943النقد وما يف حكمه

 7,303,358 47,181,892موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 226,960 5306,570ذمم عمالء و�ساطة مدينة

 791,891 832,128 ذمم عمالء متويل على الهام�س
 318,849 117,393ذمم و�سطاء 

 89,000 89,000�سندوق �سمان الت�سوية 
 319,030 6131,709اأر�سدة مدينة اأخرى

 3,667,857 73,667,857موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�سامل
 925,222 8964,627موجودات مالية بالكلفة املطفاأة

 2,846,481 92,846,481ا�ستثمارات عقارية يف اأرا�سي
 6,417 108,193ممتلكات ومعدات

 1 1رخ�سة مزاولة اأعمال الو�ساطة
 22,366,617 20,605,794جمموع املوجودات

 
املطلوبات وحقوق امللكية

املطلوبات
 59,182 45,245ذمم عمالء و�ساطة دائنة

 187,386 1361,355ذمم جهات ذات عالقة دائنة
 459,114 11463,195اأر�سدة دائنة اأخرى

 705,682 569,795جمموع املطلوبات 

12حقوق امللكية
 16,125,000 16,125,000راأ�س املال امل�سرح واملكتتب به واملدفوع

 105,986 105,986عالوة اإ�سدار
 2,263,788 2,340,245احتياطي اإجباري

 11,448 11,448احتياطي اإختياري 
 1,940,980 955,509اأرباح  مرحلة

 20,447,202 19,538,188جمموع حقوق م�ساهمي ال�سركة
 1,213,733 497,811حقوق غري امل�سيطرين
 21,660,935 20,035,999جمموع حقوق امللكية 

 22,366,617 20,605,794جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

االإي�ساحات املرفقة من رقم )1( اإلى رقم )25( ت�سكل جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة وتقراأ معها” “اإن 
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الشركة اإلستثمارية القابضة للمغتربين األردنيين
شركة مساهمة عامة محدودة

قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2018
)بالدينار األردني(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
20182017اإي�ساح

 432,249 695,139اأرباح اأ�سهم مقبو�سة 
 163,259 130,068عموالت و�ساطة

 71,435 68,776اإيراد فوائد متويل عمالء على الهام�س 
)577,905     ()595,052     (فروقات تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 299,367 276,597اأرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 250,096 247,099اإيراد فوائد ودائع بنكية 

 48,595 57,137اإيراد فوائد موجودات مالية بالكلفة املطفاأة
 30,353)1,151      ()خ�سائر( اأرباح بيع موجودات مالية بالكلفة املطفاأة 

)5,862        (        ـخ�سائر بيع اإ�ستثمارات عقارية 
        ـ 795,527التغري يف مخ�س�س خ�سائر اإئتمانية متوقعة 

)629,271    ()266,818  (16م�ساريف ق�سايا
)437,512    ()443,688  (14م�ساريف اإدارية 

 69,659 1578,922اإيرادات اأخرى
)285,537    ( 1,042,556ربح )خ�سارة( ال�سنة قبل ال�سريبة 

)77,536       ()72,942    (19�سريبة دخل ال�سنة
)363,073    ( 969,614اإجمال الدخل )اخل�سارة( ال�سامل لل�سنة

ويعود الى:
)309,836     ( 691,624م�ساهمي ال�سركة 

)53,237       ( 277,990حقوق غري امل�سيطرين
969,614 )    363,073(

العائد  ال�سنة  )خ�سارة(  ربح  من  واملخف�سة  االأ�سا�سية  ال�سهم  ح�سة 
مل�ساهمي ال�سركة

170,043 )       0,019(

ت�سكل جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة وتقراأ معها”  )25( رقم  اإلى   )1( رقم  من  املرفقة  االإي�ساحات  “اإن 
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الشركة اإلستثمارية القابضة للمغتربين األردنيين
شركة مساهمة عامة محدودة

قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2018 
)بالدينار األردني(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
20182017

االأن�سطة الت�سغيلية
)285,537     ( 1,042,556ربح )خ�سارة( ال�سنة قبل ال�سريبة

 8,822 1,165ا�ستهالكات 
 577,905 595,052فروقات تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

)30,353        (  1,151خ�سائر )اأرباح( بيع موجودات مالية بالكلفة املطفاأة
       -)795,527     ( رد مخ�س�س خ�سائر اإئتمانية متوقعة

 98,022-مخ�س�س مقابل ق�سايا
 5,862-خ�سائر بيع اإ�ستثمارات عقارية 

التغري يف راأ�س املال العامل 
)669,707      ()473,586     (موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

)22,870        ( 701,980ذمم عمالء و�ساطة
 225,489)40,237       (ذمم عمالء متويل على الهام�س

)285,616     ( 201,456ذمم و�سطاء
 100,000-�سندوق �سمان الت�سوية

)24,012       ( 187,321اأر�سدة مدينة اأخرى
 10,118 6,717اأر�سدة دائنة اأخرى

)70,254       ()75,578      (�سريبة الدخل املدفوعة
)362,131     ( 1,352,470�سايف التدفقات النقدية من )امل�ستخدمة يف( االأن�سطة الت�سغيلية 

االأن�سطة االإ�ستثمارية
)80,563       ()40,556      (موجودات مالية بالكلفة املطفاأة

)1,100         ()2,941        (ممتلكات ومعدات
 5,400-اإ�ستثمارات عقارية

-)544,550    (�سراء ح�س�س اإ�سافية يف �سركة تابعة 
)76,263      ()588,047    (�سايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف االأن�سطة االإ�ستثمارية

االأن�سطة التمويلية
 187,386)126,031    ( ذمم جهات ذات عالقة 

-)1,612,500 (توزيعات اأرباح 
-)437,500    (حقوق غري امل�سيطرين 

 187,386)2,176,031 (�سايف التدفقات النقدية )امل�ستخدمة يف( من االأن�سطة التمويلية
)251,008    ()1,411,608 (التغري يف النقد وما يف حكمه

 6,122,559 5,871,551النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة 
 5,871,551 4,459,943النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة 

“إن اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )25( تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها”
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الشركة اإلستثمارية القابضة للمغتربين األردنيين
شركة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
31 كانون األول 2018 

)بالدينار األردني(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .عــــام

تأسست الشركة اإلستثمارية القابضة للمغتربين األردنيين بتاريخ 2 تموز 1988 وسجلت في سجل الشركات 
الثاني  كانون   7 بتاريخ  العمل  في  الشروع  الشركة على حق  وقد حصلت  رقم )202(  تحت  العامة  المساهمة 
1991، إن مركز تسجيل الشركة هو في المملكة األردنية الهاشمية ومن أهم غاياتها االستثمار في كافة المجاالت 
االقتصادية والصناعية والتجارية والزراعية والسياحية وغيرها, وذلك 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.

تم إقرار القوائم المالية الموحدة المرفقة من قبل مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 كانون الثاني 
2019 وتتطلب هذه القوائم المالية موافقة الهيئة العامة للمساهمين.

2 . السياسات المحاسبية الهامة
أسس إعداد القوائم المالية الموحدة

تم اعداد القوائم المالية الموحدة للشركة وفقاً للمعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات 
الصادرة عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية المنبثقة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.

تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ الكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية التي تظهر بالقيمة العادلة. 
ان الدينار األردني هو عملة اظهار القوائم المالية الموحدة والذي يمثل العملة الرئيسية للشركة.

السابقة، بإستثناء  السنة  اتباعها في  التي تم  السياسات  الحالية متماثلة مع  للسنة  المتبعة  المحاسبية  السياسات  إن 
المعايير والتعديالت الجديدة التي أصبحت واجبة التطبيق إعتباراً من بداية السنة المالية الحالية.

أسس توحيد القوائم المالية
تتضمن القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للشركة األم والقوائم المالية للشركات التابعة لها والخاضعة لسيطرتها 
وتتحقق السيطرة عندما يكون للشركة القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للشركات التابعة، ويتم 

استبعاد المعامالت واألرصدة وااليرادات والمصروفات فيما بين الشركة األم والشركات التابعة.
يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة كما في نفس تاريخ القوائم المالية للشركة األم وبإستخدام نفس السياسات 
المحاسبية المتبعة في الشركة األم. اذا كانت الشركات التابعة تتبع سياسات محاسبية تختلف عن تلك المتبعة في 
الشركة األم فيتم اجراء التعديالت الالزمة على القوائم المالية للشركات التابعة لتتطابق مع السياسات المحاسبية 

المتبعة في الشركة األم.
يتم توحيد نتائج أعمال الشركات التابعة في قائمة الدخل الموحدة من تاريخ تملكها وهو التاريخ الذي يتم فيه فعلياً 
انتقال سيطرة الشركة األم على الشركات التابعة. يتم توحيد نتائج أعمال الشركات التابعة التي يتم التخلص منها 

في قائمة الدخل الموحدة حتى التاريخ الذي تفقد الشركة فيه السيطرة على الشركات التابعة.

تمثل حقوق غير المسيطرين ذلك الجزء الذي ال تملكه الشركة األم من حقوق الملكية في الشركة التابعة.
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وفيما يلي عرض للشركات التابعة التي تم توحيد قوائمها المالية مع القوائم المالية للشركة األم:

طبيعة النشاطنسبة التملكرأس المالاسم الشركة
وساطة مالية75% 2,250,000المغتربين األردنيين للوساطة المالية ذ.م.م

استثمارات عقارية100% 1,600,000المغتربين األردنيين لالستثمار والتطوير العقاري ذ.م.م

تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة 
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية عدداً من المعايير والتعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية، وسيتم 
تطبيق هذه المعايير والتعديالت بعد تاريخ 31 كانون األول 2018، وتتوقع إدارة الشركة أن تطبيق هذه المعايير 

والتعديالت في المستقبل لن يكون له أي تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة للشركة. 

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

تاريخ التطبيق موضوع المعياررقم المعيار

كانون اإليجاراتالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )16( في  تبدأ  التي  المالية  السنوات 
الثاني 2019

كانون عقود التأمين المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )17( في  تبدأ  التي  المالية  السنوات 
الثاني 2021

استخدام التقديرات
إن اعداد القوائم المالية الموحدة وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من ادارة الشركة القيام ببعض التقديرات 
التقديرات تستند على فرضيات  تلك  بها. ان  المرفقة  المالية واإليضاحات  القوائم  التي تؤثر على  واإلجتهادات 
تخضع لدرجات متفاوتة من الدقة والتيقن، وعليه فإن النتائج الفعلية في المستقبل قد تختلف عن تقديرات االدارة 

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

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

تقوم االدارة باعادة تقدير االعمار االنتاجية لالصول الملموسة وغير الملموسة بشكل دوري لغايات احتساب - 
االنتاجية  االعمار  وتقديرات  لتلك االصول  العامة  الحالة  اعتمادا على  السنوية  االستهالكات واالطفاءات 

المتوقعة في المستقبل ، ويتم اخذ خسارة التدني )ان وجدت( في قائمة الدخل الموحدة.
تقوم إدارة الشركة بتقدير قيمة خسائر تدني الموجودات المالية وفقاَ لمعيار التقارير المالية الدولي رقم )9( - 

حيث تتطلب هذه العمليه إستخدام العديد من الفرضيات والتقديرات عند إحتساب التدفقات النقدية المستقبلية 
وقيم الضمانات ونسب التعثر وأرصدة الموجودات المالية عند التعثر وتحديد فيما اذا كان هناك زيادة في 

درجة المخاطر االئتمانية للموجودات المالية.

لإلستثمارات -  السوقية  القيمة  حول  تقديرات  على  للحصول  مرخصين  عقاريين  بمقيمين  الشركة  تستعين 
العقارية.

النقد وما في حكمه 
محددة  مبالغ  إلى  للتسييل  القابلة  واالستثمارات  البنوك  ولدى  الصندوق  في  النقد  حكمه  في  وما  النقد  يمثل 

وباستحقاقات ال تتجاوز الثالثة أشهر بحيث ال تتضمن مخاطر التغير في القيمة. 
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الذمم المدينة
في حال عدم  الذمم  ويتم شطب  المتوقعة،  اإلئتمانية  الخسائر  تنزيل مخصص  بعد  بالكلفة  المدينة  الذمم  تظهر 

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

الممتلكات والمعدات
تظهرالممتلكات والمعدات بالكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم، ويتم استهالكها عندما تكون جاهزة لالستخدام 

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

10- 25%أجهزة وبرامج كمبيوتر
10- 15%أجهزة مكتبية ومعدات

10- 20%أثاث وديكورات
15%سيارات

عندما يقل المبلغ الممكن استرداده ألي من الممتلكات والمعدات عن صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمتها 
إلى القيمة الممكن استردادها وتسجل قيمة التدني في قائمة الدخل الموحدة.

يتم مراجعة العمر اإلنتاجي المتوقع للممتلكات والمعدات في نهاية كل عام، وفي حال اختالف العمر اإلنتاجي 
المتوقع عن ما تم تقديره سابقا، يتم استهالك القيمة الدفترية المتبقية على العمر اإلنتاجي المتبقي بعد إعادة التقدير 

اعتبارا من السنة التي تم فيها إعادة التقدير.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
من  األرباح  وتحقيق  المتاجرة،  بها ألغراض  المحتفظ  الشركات  وإسناد  أسهم  في  االستثمار  البند  هذا  يتضمن 

تقلبات األسعار السوقية قصيرة األجل.

يتم اثبات هذه الموجودات عند الشراء بالقيمة العادلة )تقيد مصاريف االقتناء في قائمة الدخل عند الشراء( ويعاد 
تقييمها الحقاً بالقيمة العادلة، ويظهر التغير في القيمة العادلة لها في قائمة الدخل الموحدة بما في ذلك التغير في 
القيمة العادلة الناتج عن فروقات تحويل الموجودات غير النقدية بالعمالت األجنبية، وفي حال بيع هذه الموجودات 

أو جزء منها يتم قيد األرباح او الخسائر الناتجة عن عملية البيع في قائمة الدخل الموحدة.

يتم إثبات األرباح الموزعة أو الفوائد المكتسبة على هذه الموجودات في قائمة الدخل الموحدة.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل 
يتضمن هذا البند االستثمارات االستراتيجية المحتفظ بها على المدى الطويل وليس بهدف المتاجرة.

يتم إثبات هذه الموجودات عند الشراء بالقيمة العادلة مضافاً إليها مصاريف االقتناء ويعاد تقييمها الحقاً بالقيمة 
العادلة، ويظهر التغير في القيمة العادلة لها في قائمة الدخل الشامل الموحدة ضمن حقوق الملكية الموحدة بما في 
ذلك التغير في القيمة العادلة الناتج عن فروقات تحويل الموجودات غير النقدية بالعمالت األجنبية، وفي حال بيع 
هذه الموجودات او جزء منها يتم تحويل رصيد التغير المتراكم في القيمة العادلة الخاص بالموجودات المباعة 

الى األرباح والخسائر المدورة بشكل مباشر.
يتم اثبات األرباح الموزعة على هذه الموجودات في قائمة الدخل الموحدة.

موجودات مالية بالكلفة المطفأة
يتضمن هذا البند الموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نماذج أعمال تهدف الى تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية 

والتي تتمثل بدفعات من أصل الدين والفائدة على رصيد الدين القائم.
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الشراء  أو خصم  االقتناء، وتطفأ عالوة  إليها مصاريف  بالكلفة مضافاً  الشراء  الموجودات عند  اثبات هذه  يتم 
باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

يتم قيد التدني في قيمة هذه الموجودات والذي يمثل الفرق بين القيمة المثبتة في السجالت والقيمة الحالية للتدفقات 
النقدية المتوقعة المخصومة بسعر الفائدة الفعلي في قائمة الدخل الموحدة.

تاريخ االعتراف بالموجودات المالية
يتم االعتراف بشراء وبيع الموجودات المالية في تاريخ المتاجرة ) تاريخ التزام الشركة ببيع أو شراء الموجودات 

المالية(.

القيمة العادلة
تمثل أسعار اإلغالق في أسواق نشطة القيمة العادلة للموجودات المالية. في حال عدم توفر أسعار معلنة أو عدم 
وجود تداول نشط على بعض الموجودات المالية فإنه يتم تقدير قيمتها العادلة من خالل مقارنتها بالقيمة العادلة 
بها. في حال تعذر  المتعلقة  المستقبلية  النقدية  للتدفقات  الحالية  القيمة  أو من خالل احتساب  ألداة مالية مشابهة 
قياس القيمة العادلة للموجودات المالية بشكل يعتمد عليه فإنه يتم إظهارها بالكلفة بعد تنزيل أي تدني في قيمتها.

االستثمارات العقارية 
تظهراالستثمارات العقارية باألراضي التي يحتفظ بها من أجل تأجيرها أو لحين حصول زيادة في قيمتها السوقية 
بالكلفة، ويتم اإلفصاح عن القيمة العادلة لها سنوياً ويتم تقدير القيمة العادلة لها من قبل خبراء تقييم مرخصين 

ومعتمدين لهذه الغاية.

الموجودات غير الملموسة

يتم إثبات الموجودات غير الملموسة بالكلفة.

قيد  التي تكون فترة اإلستفادة منها محددة على مدى فترة اإلستفادة ويتم  الملموسة  الموجودات غير  يتم إطفاء 
اإلطفاء في قائمة الدخل الموحدة. أما الموجودات غير الملموسة التي تكون فترة اإلستفادة منها غير محددة فال 
يتم إطفاؤها بل يتم إجراء إختبار تدني لقيمتها في تاريخ القوائم المالية ويتم تسجيل قيمة التدني في قائمة الدخل 

الموحدة.

تم إطفاء رخصة مزاولة أعمال الوساطة على فترة 10 سنوات. 

الذمم الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع 
يتم إثبات الذمم الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع عند استالم البضائع والخدمات من قبل الشركة سواء تمت المطالبة 

بها من قبل المورد أو لم تتم.

المخصصات
يتم إثبات المخصصات عندما يترتب على الشركة التزامات نتيجة ألحداث سابقة  وأنه من المحتمل قيام الشركة 
بدفع مبالغ نقدية لتسديد هذه االلتزامات. يتم مراجعة المخصصات بتاريخ القوائم المالية الموحدة وتعديل قيمتها 

بناًء على آخر معلومات متوفرة لدى الشركة.  
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التقاص
يتم إجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ الصافي في القوائم المالية الموحدة 
تحقق  يكون  أو  التقاص  أساس  على  تسويتها  يتم  عندما  وكذلك  لذلك  الملزمة  القانونية  الحقوق  تتوفر  عندما 

الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.

اإليرادات

اإلعتراف  يتم  حين  في  المشتري،  الى  السيطرة  تنتقل  عندما  السلع  بيع  من  المتأتية  بإاليرادات  اإلعتراف  يتم 
بإاليرادات المتأتية من تقديم الخدمات مع مرور الوقت وحسب نسبة اإلنجاز. وفي جميع األحوال يشترط إمكانية 

قياس اإليرادات بموثوقية كافية.
يتم تحقق إيرادات العموالت عند تنفيذ عقود التداول لصالح العمالء.

يتم تحقق إيرادات الفوائد على أساس زمني بحيث يعكس العائد الفعلي على الموجودات.
يتم تحقق توزيعات أرباح االستثمارات عند إقرارها من قبل الهيئات العامة للشركات المستثمر بها.

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 العمليات. 
يتم تحويل أرصدة الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالعملة األجنبية بإستخدام أسعار الصرف السائدة في 
تاريخ القوائم المالية الموحدة المعلنة من البنك المركزي األردني. يتم إثبات االرباح والخسائر الناتجة عن تحويل 

األرصدة بالعمالت األجنبية في قائمة الدخل الموحدة.

ضريبة الدخل 
الخاضعة  األرباح  وتختلف  للضريبة،  الخاضعة  األرباح  أساس  على  المستحقة  الضرائب  مصاريف  تحسب 
للضريبة عن األرباح المعلنة في القوائم المالية الموحدة ألن األرباح المعلنة تشمل إيرادات غير خاضعة للضريبة 
أو مصاريف غير قابلة للتنزيل في السنة المالية وإنما في سنوات الحقة أحياناً أو خسائر متراكمة مقبولة ضريبياً 

أو بنود ليست خاضعة أو مقبولة التنزيل ألغراض ضريبية.

3. النقد وما في حكمه
20182017

 459,109 440,831حسابات جارية لدى البنوك
 5,412,442 4,019,112ودائع ألجل لدى البنوك

4,459,943 5,871,551 

تستحق الودائع ألجل خالل فترة شهر إلى ستة أشهر، وتستحق عليها فوائد تتراوح بين 3,15% إلى 5,5% سنوياً.

4.   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
20182017

 983,120 813,430أسهم شركات مدرجة في بورصة عمان لألوراق المالية - األردن 
 6,320,238 6,368,462أسهم شركات مدرجة في اسواق مالية - خارج األردن

7,181,892 7,303,358 
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5  .   ذمم عمالء وساطة مدينة
20182017

 682,354 764,019ذمم مدينة
 835,310        ـذمم جهات ذات عالقة *

)1,290,704()457,449   (مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
306,570 226,960 

* ال يوجد تعامالت مع الجهات ذات العالقة خالل عامي 2018 و 2017 .
 إن الحركة على رصيد مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة كما يلي:

20182017

 1,296,674 1,290,704الرصيد كما في بداية السنة
)5,970     ()37,728     (ديون معدومة 

        ـ 46,317إضافات
        ـ)841,844   (رد مخصص إنتفت الحاجة إليه 

457,449 1,290,704 

ال يتضمن مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة أي مبلغ يخص ذمم جهات ذات عالقة كما في نهاية عام 2018، 
مقابل مبلغ )835,310( دينار كما في نهاية عام 2017.

يبين الجدول التالي أعمار الذمم المستحقة التي لم يتم أخذ مخصص لها: 
20182017

 198,920 240,207مستحقة لفترة تقل عن شهر
 19,627 40,129مستحقة لفترة تزيد عن شهر وتقل عن )3( أشهر 

 8,413 26,234مستحقة لفترة تزيد عن )6( أشهر 
306,570 226,960 

وفي رأي مجلس إدارة الشركة أن جميع الذمم المستحقة التي لم يتم أخذ مخصص لها قابلة للتحصيل بشكل كامل.
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6  .  أرصدة مدينة أخرى
20182017

 258,326 47,500تأمينات كفاالت
 17,224 16,139مصاريف مدفوعة مقدماً

 23,811 43,908فوائد مستحقة وغير مقبوضة
 19,669 24,162أخرى

131,709 319,030 

7  .   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل 

القيمة ال�سوقيةالكلفةن�سبة امللكيةبلد التاأ�سي�ساإ�سم ال�سركة

غري مدرجة 3,667,856 4,881%اجلزائر بنك تر�ست اجلزائر 

غري مدرجة 1 2%لبنـانالبنك اللبناين الكندي )حتت الت�سفية( *

3,667,857 

* يعتقد مجلس إدارة الشركة أن هناك بعض المبالغ ستحصل عليها الشركة من ثمن بيع صافي موجودات البنك 
القضائية  والرسوم  القانونية  اإلستشارات واالتعاب  بدفع حصتها من مصاريف  أنها ستقوم  كما  من جهة، 
ومن مصاريف واتعاب تصفية البنك من جهة اخرى ، غير انه من الصعوبة بمكان تقدير هذه اإليرادات 

والمصاريف في الوقت الحاضر.

8  .   موجودات مالية بالكلفة المطفأة
20182017

 925,222 964,627سندات شركات أجنبية )خارج األردن(

تتراوح معدالت الفائدة على السندات بالدوالر األمريكي واليورو األوروبي من 5.3% إلى 6.125% سنوياً وتمتد 
تواريخ إستحقاق السندات لغاية عام 2047.

9  .  استثمارات عقارية 
تبلغ القيمة العادلة المقدرة لالستثمارات العقارية )4,466,667( دينار كما في نهاية عام 2018 وذلك من 

واقع تقديرات مقدرين عقاريين مرخصين.
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10 .   ممتلكات ومعدات
أجهزة وبرامج 

كمبيوتر
أجهزة مكتبية 

المجموعسياراتأثاث وديكوراتومعدات

الكلفـــة:
 315,297 29,092 111,358 63,438 111,409الرصيد كما في 2018/1/1

 2,941ــ 574 2,367اضافات
)9,948   (ــ)9,948       (        ـإستبعادات

 308,290 29,092 111,358 54,064 113,776الرصيد كما في 2018/12/31

االستهالك المتراكم:
 308,880 29,091 111,357 57,024 111,408الرصيد كما في 2018/1/1

 1,165ــ 1,165       ـاستهالك السنة

9    ــ)9,948    (       ـإستعبادات  , 9 4 8 (
)

 300,097 29,091 111,357 48,241 111,408الرصيد كما في 2018/12/31
 8,193 1 1 5,823 2,368صافي القيمة الدفترية كما في 2018/12/31

الكلفـــة:
 314,197 29,092 111,358 62,338 111,409الرصيد كما في 2017/1/1

 1,100ــ 1,100       ـاضافات
 315,297 29,092 111,358 63,438 111,409الرصيد كما في 2017/12/31

االستهالك المتراكم:
 300,058 29,091 110,926 53,738 106,303الرصيد كما في 2017/1/1

 8,822ـ 431 3,286 5,105استهالك السنة
 308,880 29,091 111,357 57,024 111,408الرصيد كما في 2017/12/31

 6,417 1 1 6,414 1صافي القيمة الدفترية كما في 2017/12/31



47

11 .   أرصدة دائنة أخرى
20182017

 115,518 196,033أمانات مساهمين
 78,023 75,387مخصص ضريبة الدخل )إيضاح 19(

 82,901 82,901مخصص صندوق البحث العلمي 
 65,963 78,815مخصص مكافأة نهاية الخدمة

 10,730 18,944مصاريف مستحقة 
 98,022      ـمخصص مقابل قضايا 

 7,957 11,115أخرى
463,195 459,114 

12. حقوق الملكية 

رأس المال
يبلغ رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع )16,125,000( دينار أردني مقسم الى )16,125,000( سهم 

بقيمة اسمية دينار أردني واحد للسهم كما في 31 كانون االول 2018 و 2017. 

عالوة اإلصدار
تبلغ عالوة اإلصدار )105,986( دينار أردني كما في 31 كانون األول 2018 و 2017 وهي ناتجة عن إصدار 

بعض األسهم بسعر يزيد عن القيمة اإلسمية للسهم البالغة دينار واحد.

احتياطي إجباري
تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله من االرباح السنوية قبل الضريبة بنسبة 10% خالل السنة 

والسنوات السابقة وهو غير قابل للتوزيع على المساهمين.

احتياطي اختياري
تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله من االرباح السنوية قبل الضرائب بنسبة ال تزيد عن 20 % 

خالل السنوات السابقة وهو قابل للتوزيع على المساهمين.

حقوق غير المسيطرين
المغتربين  )شركة  التابعة  الشركة  في  الملكية  حقوق  من  الشركة  قبل  من  المملوك  غير  الجزء  البند  هذا  يمثل 
األردنيين للوساطة المالية محدودة المسؤولية(، ويتم إظهار حقوق غير المسيطرين في قائمة الدخل الموحدة كبند 

منفصل وفي قائمة المركز المالي الموحدة كبند منفصل عن حقوق ملكية حملة اسهم الشركة.

أرباح موزعة

الذي عقد بتاريخ 11 نيسان 2018 على توزيع أرباح  نقدية على  العامة للشركة في إجتماعها  الهيئة  وافقت 
المساهمين بنسبة 10% من رأس المال البالغ )16,125,000( دينار.
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أرباح مقترح توزيعها 
سيتقدم مجلس اإلدارة بتوصية للهيئة العامة للمساهمين في اجتماعها الذي سيعقد خالل عام 2019 بتوزيع أرباح 

نقدية على المساهمين بنسبة )5%( من رأس المال البالغ )16,125,000( دينار.

13 .   التعالمالت مع الجهات ذات العالقة
الرصيد طبيعة طبيعة 

القائمالتعاملالعالقةإسم الجهة

 61,355تمويليشركة شقيقةشركة نست لإلستثمار

14.    مصاريف إدارية
20182017

 199,145 199,108رواتب وأجور وملحقاتها
 17,258 17,505ضمان اجتماعي

 27,360 38,311أتعاب مهنية
 34,468 36,707إيجارات

 11,909 26,161مكافأة نهاية الخدمة
 24,988 25,602تأمين

 23,171 21,931رسوم واشتراكات
 18,370 16,086سفر ومواصالت

 13,457 12,104صيانة 
 10,780 10,688عموالت بنكية

 7,176 6,726بريد وهاتف
 6,644 5,246قرطاسية ومطبوعات

 4,345 3,313رسوم صندوق حماية المستثمرين
 6,058 3,044ضيافة

      ـ 2,679بدل تنقالت أعضاء مجلس اإلدارة 
 2,750 2,435إعالنات

 8,822 1,165إستهالكات )ايضاح 10(
 4,200       ـبدل حضور جلسات مجلس اإلدارة 

 16,611 14,877متفرقة 
443,688 437,512 
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15 .   إيرادات أخرى
20182017

 67,350 57,972فروقات عملة 
 2,309 20,950أخرى

78,922 69,659 

16 .   مصاريف قضايا
يتكون هذا البند من مبلغ )136,891( دينار يمثل المبالغ المدفوعة خالل عام 2018 مقابل حصة الشركة من 
اللبناني الكندي  البنك  القانونية والرسوم القضائية ومصاريف وأتعاب تصفية  مصاريف اإلستشارات واألتعاب 
علماً بأن مجلس الشركة يعتقد أن هنالك بعض المبالغ ستحصل عليها الشركة من ثمن بيع صافي موجودات البنك، 
المرفوعة ضد شركة  القضايا  التي تخص  القضائية  المهنية والرسوم  األتعاب  يمثل  دينار  ومبلغ )129,927( 

المغتربين االردنيين للوساطة المالية )شركة تابعة(.

17.    حصة السهم األساسية والمخفضة من ربح )خسارة( السنة
20182017

)309,836 ( 691,624ربح )خسارة( السنة العائد لمساهمي الشركة 
 16,125,000 16,125,000المتوسط المرجح لعدد االسهم

0,043 )    0,019(

18 . رواتب ومكافآت اإلدارة التنفيذية العليا 
بلغت رواتب ومكافآت اإلدارة التنفيذية العليا  )59,643( دينار و )53,315( دينار للسنتين المنتهيتين في  31 

كانون األول 2018 و 2017.

19 . الوضع الضريبي
إن تفاصيل الحركة التي تمت على مخصص ضريبة الدخل هي كما يلي:

20182017

 70,741 78,023الرصيد كما في بداية السنة
 77,536 72,942ضريبة الدخل المستحقة عن أرباح السنة

)70,254  ()75,578     (ضريبة الدخل المدفوعة
 78,023 75,387الرصيد كما في نهاية السنة )ايضاح رقم 11(
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ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي:

 20182017

الربح )الخسارة( المحاسبية )بإستثناء األرباح المتأتية من 
اإلستثمارات الخارجية( 

313,136 ) 1,033,910(

 514,495)70,968     (صافي نفقات )إيرادات( غير خاضعة للضريبة 
الربح )الخسارة( الضريبية )خاضعة لنسبة 20%( مع األخذ 

باإلعتبار الخسائر الضريبية المدورة
242,168 )    519,415(

 775,364 729,420أرباح متأتية من إستثمارات خارجية )خاضعة لنسبة %10(
 77,536 72,942ضريبة الدخل المستحقة عن أرباح السنة 

تم تسوية الوضع الضريبي للشركة وشركة المغتربين األردنيين لإلستثمار والتطوير العقاري )شركة تابعة( - 
حتى نهاية عام 2016.

تم تسوية الوضع الضريبي لشركة المغتربين األردنيين للوساطة المالية )شركة تابعة( حتى نهاية عام 2015.- 
المغتربين األردنيين لالستثمار والتطوير -  نتائج أعمال الشركة وشركة  الذاتي عن  التقدير  تم تقديم كشوف 

العقاري )شركة تابعة( لعام 2017 ولم تقم دائرة ضريبة الدخل بمراجعة سجالت الشركة حتى تاريخه.
تابعة( -  المالية )شركة  للوساطة  المغتربين األردنيين  أعمال شركة  نتائج  الذاتي عن  التقدير  تقديم كشف  تم 

لعامي 2016 و 2017 ولم تقم دائرة ضريبة الدخل بمراجعة سجالت الشركة التابعة حتى تاريخه.
تم احتساب مخصص ضريبة الدخل عن نتائج أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2018 - 

وفقاً لقانون ضريبة الدخل وتعديالته الالحقة، مع األخذ باإلعتبار إتفاقيات االزدواج الضريبي مع الدول التي 
تستثمر بها الشركة اموالها. 

لم يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل عن نتائج أعمال شركة المغتربين األردنيين لإلستثمار والتطوير - 
عن  المصروفات  زيادة  بسبب  وذلك  األول 2018  كانون   31 في  المنتهية  للسنة  تابعة(  )شركة  العقاري 

اإليرادات الخاضعة للضريبة.
لم يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل عن نتائج أعمال شركة المغتربين األردنيين للوساطة المالية )شركة - 

المنتهية في 31 كانون األول 2018 وذلك بسبب وجود خسائرضريبية مدورة عن سنوات  للسنة  تابعة( 
سابقة.
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20 .   القطاعات التشغيلية
يتركز نشاط الشركة األساسي في االستثمار في األوراق المالية والعقارات وأعمال الوساطة المالية، وفيما يلي 

معلومات عن قطاعات األعمال الرئيسية: 

20182017

خارج المملكةداخل المملكةخارج المملكةداخل المملكة

اإليرادات )الخسائر( المتأتية من 

االستثمار في األوراق المالية  

)    72,459(505,129 )119,137(352,496 

       ـ 234,694        - 198,844اإليرادات المتأتية من أعمال الوساطة 
موجودات نشاط اإلستثمار في األوراق 

المالية

5,273,373  

11,000,946

6,854,671 10,913,317 

       ـ 2,846,481        - 2,846,481موجودات نشاط اإلستثمار في العقارات
       ـ 1,426,701 67,721 1,277,370موجودات نشاط أعمال الوساطة

21 .   اإللتزامات المحتملة
يوجد على الشركة كما بتاريخ القوائم المالية الموحدة إلتزامات محتملة متمثلة بكفاالت بنكية بمبلغ )450,000( 

دينار.



52

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

         
المجموعأكثر من سنةلغاية سنة2018

الموجودات

 4,459,943ـ 4,459,943النقد وما في حكمه

 7,181,892ـ 7,181,892موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 306,570ـ 306,570ذمم عمالء وساطة مدينة

 832,128ـ 832,128ذمم عمالء تمويل على الهامش

 117,393ـ 117,393ذمم وسطاء

 89,000ـ 89,000صندوق ضمان التسوية

 131,709ـ 131,709أرصدة مدينة أخرى

 3,667,857 3,667,857ـموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

 964,627 964,627ـموجودات مالية بالكلفة المطفأة

 2,846,481 2,846,481ـإستثمارات عقارية في أراضي

 8,193 8,193ـممتلكات ومعدات

 1 1ـرخصة مزاولة أعمال الوساطة

 20,605,794 7,487,159 13,118,635مجموع الموجودات 

المطلوبات

 45,245ـ 45,245ذمم عمالء وساطة دائنة

 61,355ـ 61,355ذمم جهات ذات عالقة دائنة 

 463,195ـ 463,195أرصدة دائنة أخرى 

 569,795ـ 569,795مجموع المطلوبات
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المجموعأكثر من سنةلغاية سنة2017

الموجودات
 5,871,551ـ 5,871,551النقد وما في حكمه

 7,303,358ـ 7,303,358موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 226,960ـ 226,960ذمم عمالء وساطة مدينة

 791,891ـ 791,891ذمم عمالء تمويل على الهامش
 318,849ـ 318,849ذمم وسطاء

 89,000ـ 89,000صندوق ضمان التسوية
 319,030ـ 319,030أرصدة مدينة أخرى

 3,667,857 3,667,857ـموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
 925,222 925,222ـموجودات مالية بالكلفة المطفأة
 2,846,481 2,846,481ـإستثمارات عقارية في أراضي

 6,417 6,417ـممتلكات ومعدات
 1 1ـرخصة مزاولة أعمال الوساطة

 22,366,617 7,445,978 14,920,639مجموع الموجودات 

المطلوبات
 59,182ـ 59,182ذمم عمالء وساطة دائنة

 187,386ـ 187,386ذمم جهات ذات عالقة دائنة 
 459,114ـ 459,114أرصدة دائنة أخرى 
 705,682ـ 705,682مجموع المطلوبات

23 .   القيمة العادلة لألدوات المالية
تتألف األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية. تتضمن الموجودات المالية النقد وما في حكمه 

والذمم المدينة واألوراق المالية. وتتضمن المطلوبات المالية الذمم الدائنة واألرصدة الدائنة االخرى.

إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ال تختلف جوهرياً عن قيمتها الدفترية حيث أن معظم األدوات 
المالية إما قصيرة األجل بطبيعتها أو يتم إعادة تسعيرها باستمرار.

تستخدم الشركة الترتيب التالي لغايات تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية:

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

المستوى الثاني: أساليب تقييم تعتمد على مدخالت تؤثر على القيمة العادلة ويمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير 
مباشر في السوق.

المستوى الثالث: أساليب تقييم تعتمد على مدخالت تؤثر على القيمة العادلة ولكن ال يمكن مالحظتها في السوق.
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المستوى المستوى األول2018
الثاني

المستوى 
المجموعالثالث

 7,181,892ــ 7,181,892موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
الدخل  قائمة  العادلة من خالل  بالقيمة  موجودات مالية 

 3,667,857 3,667,857ــالشامل 

 3,667,85710,849,749ـ 7,181,892

المستوى األول2017
المستوى 

الثاني
المستوى 

المجموعالثالث

 7,303,358ــ 7,303,358موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

الشامل 
 3,667,857 3,667,857ــ

 10,971,215 3,667,857ـ 7,303,358

تعكس القيمة المبينة في المستوى الثالث كلفة شراء هذه الموجودات وليس قيمتها العادلة بسبب عدم وجود سوق 
نشط لها، هذا وترى إدارة الشركة أن كلفة الشراء هي أنسب طريقة لقياس القيمة العادلة لهذه الموجودات وأنه 

ال يوجد تدني في قيمتها.

24 .   إدارة المخاطر المالية

تتعرض الشركة نتيجة إستخدامها لألدوات المالية للمخاطر التالية:

مخاطر االئتمان

الوفاء  عن  المالية  لألداة  اآلخر  الطرف  عجز  أو  قدرة  عدم  عن  تنجم  قد  التي  المخاطر  هي  االئتمان  مخاطر 
بالتزاماته تجاه الشركة مما قد يؤدي إلى حدوث خسائر. تتمثل مخاطر ائتمان الشركة بشكل أساسي في الودائع 
لدى البنوك والذمم المدينة، حيث تعمل الشركة على الحد من المخاطر االئتمانية عن طريق التعامل مع البنوك 
األقصى  الحد  يتمثل  المسددة.  غير  الديون  مراقبة  مع  لعمالئها  ائتمانية  حدود  ووضع  جيدة  بسمعة  تتمتع  التي 

للمخاطر االئتمانية في القيمة المدرجة للموجودات المالية في القوائم المالية الموحدة.

عام  نهاية  في  كما  المدينة  الذمم  إجمالي رصيد  من  دينار  ما مجموعه )252,355(  أكبر عميل  يشكل رصيد 
2018، مقابل )248,050( دينار كما في  نهاية عام 2017.

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

وحقوق الملكية للتغير في أسعار الفائدة يعتبر غير جوهري.

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

واالحتفاظ برصيد كاف من النقد وما في حكمه واألوراق المالية القابلة للتداول. 
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ويلخص الجدول أدناه توزيع المطلوبات )غير المخصومة( على أساس الفترة المتبقية لالستحقاق التعاقدي كما 
بتاريخ القوائم المالية الموحدة:

المجموعأكثر من سنةأقل من سنة2018

 45,245ـ 45,245ذمم عمالء وساطة دائنة
 61,355ـ 61,355        ذمم جهات ذات عالقة دائنة

 463,195ـ 463,195أرصدة دائنة أخرى
 569,795ـ 569,795

المجموعأكثر من سنةأقل من سنة2017

 59,182ـ 59,182ذمم عمالء وساطة دائنة
 187,386ـ 187,386ذمم جهات ذات عالقة دائنة

 459,114ـ 459,114أرصدة دائنة أخرى
 705,682ـ 705,682

مخاطر أسعار العمالت األجنبية

تتمثل مخاطر العمالت في الخطر من تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب تقلبات أسعار العمالت األجنبية. حيث 
إن معظم تعامالت الشركة هي بالدينار األردني والدوالر األمريكي واليورو األوروبي وحيث أن سعر صرف 
هامة  تمثل مخاطر  ال  األمريكي  الدوالر  في  األرصدة  فإن  األمريكي،  الدوالر  مع  ثابت  بسعر  مربوط  الدينار 
لتقلبات العمالت األجنبية وإن حساسية أرباح الشركة وحقوق الملكية للتغير في أسعار صرف العمالت األجنبية 

يعتبرغير جوهري.

مخاطر أسعار األسهم
تنتج مخاطر أسعار األسهم عن التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في األسهم. تعمل الشركة على إدارة هذه 
المخاطر عن طريق تنويع االستثمارات في عدة مناطق جغرافية وقطاعات اقتصادية. وبافتراض تغير أسعار 
األسهم المدرجة بمعدل 01 % فإن ذلك سوف يؤدي إلى تخفيض / زيادة الدخل الشامل الموحد للشركة بقيمة 

)981,817( دينار لعام 8102 مقابل )633,037( دينار لعام 7102.

25 .   إدارة رأس المال

يقوم مجلس إدارة الشركة بإدارة هيكل رأس المال بهدف الحفاظ على حقوق مساهمي الشركة وضمان إستمرارية 
مقبول  عائد  يوفر  بشكل  الشركة  موجودات  استثمار  خالل  من  وذلك  الغير  تجاه  بإلتزاماتها  والوفاء  الشركة 

لمساهمي الشركة. 
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 شركة المغتربين األردنيين لإلستثمار والتطوير العقاري
شركة ذات مسؤولية محدودة

القوائم المالية
 31 كانون األول 2018
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شركة المغتربين االردنيين لالستثمار والتطوير العقاري
شركة ذات مسؤولية محدودة

البيانات المالية كما في 
31 كانون اول 2018

وتقرير مدققي الحسابات المستقل 
المهنيون العرب

) اعضاء في جرانت ثورنتون العالمية(



58

شركة المغتربين األردنيين لإلستثمار والتطوير العقاري
شركة ذات مسؤولية محدودة
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تقرير مدقق الحسابات المستقل

السادة الشركاء 
شركة المغتربين األردنيين لإلستثمار والتطوير العقاري محدودة المسؤولية

عمان - المملكة األردنية الهاشمية

الرأي
المسؤولية  العقاري محدودة  المغتربين األردنيين لإلستثمار والتطوير  لشركة  المرفقة  المالية  القوائم  لقد دققنا 
َّ من قائمة الدخل الشامل وقائمة  المالي كما في 31 كانون األول 2018 وكال  والتي تتكون من قائمة المركز 
السياسات  ألهم  وملخصاً  التاريخ  ذلك  في  المنتهية  للسنة  النقدية  التدفقات  وقائمة  الملكية  حقوق  في  التغيرات 

المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية واإليضاحات المرفقة بها.

في رأينا، أن القوائم المالية المرفقة تـُظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي لشركة المغتربين 
المالي  وأدائها  األول 2018  كانون   31 في  كما  المسؤولية  محدودة  العقاري  والتطوير  لإلستثمار  األردنيين 

وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية.

أساس الرأي
المعايير  تلك  بموجب  مسؤوليتنا  حدود  وإن  الدولية،  التدقيق  لمعايير  وفقاً  المرفقة  المالية  للقوائم  تدقيقنا  تم  لقد 
لقواعد السلوك  موضحة في الفقرة الخاصة بمسؤولية المدقق من هذا التقرير. نحن مستقلون عن الشركة وفقاً 
المهني للمحاسبين المهنيين الصادر عن المجلس الدولي لمعايير السلوك المهني للمحاسبين باإلضافة إلى متطلبات 
المتطلبات  بهذه  إلتزامنا  تم  وقد  الهاشمية،  األردنية  المملكة  في  المالية  القوائم  لتدقيق  االخرى  المهني  السلوك 
وبمتطلبات المجلس الدولي لمعايير السلوك المهني للمحاسبين. وبإعتقادنا ان أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية 

ومناسبة إلبداء رأينا حول القوائم المالية.

مسؤولية إدارة الشركة عن القوائم المالية
إن إعداد وعرض القوائم المالية المرفقة بصورة عادلة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية هي من مسؤولية إدارة 
المالية بصورة  القوائم  الى إعداد وعرض  المسؤولية اإلحتفاظ بنظام رقابة داخلي يهدف  الشركة، وتشمل هذه 
عادلة وخالية من أية أخطاء جوهرية سواًء كانت نتيجة خطأ أو إحتيال. وكجزء من مسؤولية اإلدارة عن إعداد 
القوائم المالية، فإنه يجب عليها تقييم مدى قدرة الشركة على اإلستمرار كمنشأة مستمرة واالفصاح في القوائم 
المالية، إن لزم، عن كافة األمور المتعلقة باالستمرارية بما في ذلك أساس اإلستمرارية المحاسبي، ما لم يكن هناك 

نية لدى اإلدارة بتصفية الشركة أو وقف عملياتها أو لم يكن لديها خيار منطقي آخر بخالف ذلك.

مسؤولية مدقق الحسابات
 تهدف إجراءات التدقيق التي نقوم بها الى حصولنا على درجة معقولة من القناعة بأن القوائم المالية ال تتضمن 
أية أخطاء جوهرية سواًء كانت نتيجة خطأ أو إحتيال، كما تهدف الى إصدارنا تقريًرا يتضمن رأينا حول القوائم 
المالية. وبالرغم من أن درجة القناعة التي نحصل عليها نتيجة إجراءات التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية هي 

درجة مرتفعة من القناعة، إال أنها ال تشكل ضمانة إلكتشاف كافة األخطاء الجوهرية في حال وجودها.
قد تنتج األخطاء في القوائم المالية بسبب الخطأ أو اإلحتيال وتعتبر هذه األخطاء جوهرية إذا كان من المحتمل أن 

تؤثر بشكل إفرادي أو إجمالي على القرارات اإلقتصادية لمستخدمي القوائم المالية.
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نعتمد عند قيامنا  بإجراءات التدقيق على تقديرنا وشكنا المهني خالل مراحل التدقيق المختلفة، وتشمل إجراءاتنا 
ما يلي:
تقييم المخاطر المتعلقة بوجود أخطاء جوهرية في القوائم المالية سواًء كانت نتيجة خطأ أو إحتيال، ونقوم ••

بمراعاة تلك المخاطر خالل تخطيطنا وتنفيذنا إلجراءات التدقيق وحصولنا على أدلة التدقيق الالزمة إلبداء  
رأينا حول القوائم المالية، منوهين أن مخاطر عدم إكتشاف األخطاء الجوهرية الناتجة عن اإلحتيال هي أكبر 
من تلك المخاطر الناتجة عن األخطاء غير المقصودة لما يتضمنه اإلحتيال من تواطؤ أو تزويرأو حذف أو 

تحريف أو تجاوز ألنظمة الضبط والرقابة الداخلية.

المناسبة •• التدقيق  الشركة وذلك بهدف تصميم إجراءات  المطبقة في  الداخلية  الضبط والرقابة  أنظمة  تقييم 
وليس بهدف إبداء  رأياً منفصال حول مدى فعالية هذه األنظمة.

تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة من قبل الشركة وتقييم مدى معقولية تقديرات اإلدارة بما ••
في ذلك كفاية اإلفصاحات الخاصة بها.

تقييم مدى مالءمة أساس اإلستمرارية المحاسبي المستخدم من قبل إدارة الشركة وتحديد مدى وجود أحداث ••
التي نحصل  التدقيق  أدلة  الى  إستنادا  الشركة وذلك  إستمرارية  تثير شكوكاً جوهرية حول  قد  أو ظروف 
عليها، وإذا تبين لنا وجود شكوك حول إستمرارية الشركة، فإنه يجب علينا اإلشارة في تقريرنا حول القوائم 
المالية الى إفصاحات اإلدارة الخاصة بذلك، وإذا لم تتضمن القوائم المالية اإلفصاحات الكافية، فإنه يجب 

علينا تعديل تقريرنا حول القوائم المالية بما يفيد عدم كفاية اإلفصاحات.

نقاط •• الهامة والتي تتضمن  التدقيق  نتائج  الى  التدقيق باإلضافة  الشركة بنطاق وتوقيت عملية  إدارة  إبالغ 
الضعف الجوهرية التي نلمسها في أنظمة الضبط والرقابة الداخلية خالل عملية التدقيق.

تقرير حول المتطلبات القانونية 

تحتفظ الشركة بسجالت محاسبية منظمة بصورة أصولية، وتتفق من كافة النواحي الجوهرية مع القوائم المالية 
المدققة ونوصي الهيئة العامة بالمصادقة عليها.

املهنيون العرب
اإبراهيــــم حمـــــودةعمان في 26 كانون الثاني 2019

اإجـــــازة رقـــم )606(
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شركة المغتربين األردنيين لإلستثمار والتطوير العقاري
شركة ذات مسؤولية محدودة

قائمة المركز المالي كما في 31 كانون األول 2018
)بالدينار األردني(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20182017
املوجودات 

املوجودات غري املتداولة
 2,846,4812,846,481اإ�ستثمارات عقارية يف اأرا�سي

 33ممتلكات ومعدات
 2,846,484 2,846,484جمموع املوجودات غري املتداولة

املوجودات املتداولة
 221 226اأر�سدة مدينة اأخرى 

 41,928 32,950موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 18,247 16,971النقد وما يف حكمه

 60,396 50,147جمموع املوجودات املتداولة
 2,906,880 2,896,631جمموع املوجودات

حقوق امللكية واملطلوبات
حقوق امللكية

 1,600,000 1,600,000راأ�س املال املدفوع
 23,133 23,133احتياطي اإجباري
)290,832    ( )329,926    (خ�سائر مرتاكمة

 1,332,301 1,293,207�سايف حقوق امللكية 

املطلوبات
املطلوبات غري املتداولة 

 1,559,140 1,588,000ذمة ال�سركة االأم 

املطلوبات املتداولة 
 15,439 15,424اأر�سدة دائنة اأخرى 

 1,574,579 1,603,424جمموع املطلوبات 
 2,906,880 2,896,631جمموع حقوق امللكية واملطلوبات 
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شركة المغتربين األردنيين لإلستثمار والتطوير العقاري
شركة ذات مسؤولية محدودة

قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2018 
)بالدينار األردني(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
20182017

 299 402فوائد ودائع بنكية 
 817 1,240توزيعات اأرباح ا�سهم مقبو�سة

)9,192      ()6,157      (خ�سائر بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
)1,784      ()1,637      (فروقات تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

)17,474    ()15,942    (م�ساريف اإدارية 
)17,000    ()17,000    (تكاليف متويل 

)44,334    ()39,094   (اخل�سارة والدخل ال�سامل لل�سنة
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شركة المغتربين األردنيين لإلستثمار والتطوير العقاري
شركة ذات مسؤولية محدودة

قائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2018 
)بالدينار األردني(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خ�سائراحتياطيراأ�س املال
املجموعمرتاكمةاإجباري    املدفوع

 1,332,301)290,832 ( 1,600,00023,133الر�سيد كما يف 2018/1/1 
)39,094    ()39,094    (ــاإجمايل الدخل ال�سامل لل�سنة

 1,293,207)329,926 ( 1,600,00023,133الر�سيد كما يف 2018/12/31

 1,376,635)246,498 ( 1,600,00023,133الر�سيد كما يف 2017/1/1 
)44,334    ()44,334    (ــاإجمايل الدخل ال�سامل لل�سنة

 1,332,301)290,832 ( 1,600,00023,133الر�سيد كما يف 2017/12/31
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شركة المغتربين األردنيين للوساطة المالية 
شركة ذات مسؤولية محدودة

القوائم المالية

 31 كانون األول 2018
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شركة المغتربين االردنيين للوساطة المالية
شركة ذات مسؤولية محدودة

البيانات المالية كما في 
31 كانون اول 2018

وتقرير مدققي الحسابات المستقل 
المهنيون العرب

) اعضاء في جرانت ثورنتون العالمية(
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شركة المغتربين األردنيين للوساطة المالية 
شركة ذات مسؤولية محدودة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صفحة

67-  تقرير مدقق الحسابات المستقل

69-  قائمة المركز المالي 

70-  قائمة الدخل الشامل 

71-  قائمة التغيرات في حقوق الملكية 
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تقرير مدقق الحسابات المستقل

السادة الشركاء
شركة المغتربين األردنيين للوساطة المالية محدودة المسؤولية   

عمان - المملكة األردنية الهاشمية 

الرأي
لقد دققنا القوائم المالية المرفقة لشركة المغتربين األردنيين للوساطة المالية محدودة المسؤولية والتي تتكون من 
قائمة المركز المالي كما في 31 كانون األول 2018 وكال َّ من قائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق 
الملكية وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وملخصاً ألهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد 

هذه القوائم المالية واإليضاحات المرفقة بها.

في رأينا، أن القوائم المالية المرفقة تـُظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي لشركة المغتربين 
األردنيين للوساطة المالية محدودة المسؤولية كما في 31 كانون األول 2018 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية 

للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية.

أساس الرأي
المعايير  تلك  بموجب  مسؤوليتنا  حدود  وإن  الدولية،  التدقيق  لمعايير  وفقاً  المرفقة  المالية  للقوائم  تدقيقنا  تم  لقد 
لقواعد السلوك  موضحة في الفقرة الخاصة بمسؤولية المدقق من هذا التقرير. نحن مستقلون عن الشركة وفقاً 
المهني للمحاسبين المهنيين الصادر عن المجلس الدولي لمعايير السلوك المهني للمحاسبين باإلضافة إلى متطلبات 
المتطلبات  بهذه  إلتزامنا  تم  وقد  الهاشمية،  األردنية  المملكة  في  المالية  القوائم  لتدقيق  االخرى  المهني  السلوك 
وبمتطلبات المجلس الدولي لمعايير السلوك المهني للمحاسبين. وبإعتقادنا ان أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية 

ومناسبة إلبداء رأينا حول القوائم المالية.

مسؤولية إدارة الشركة عن القوائم المالية
إن إعداد وعرض القوائم المالية المرفقة بصورة عادلة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية هي من مسؤولية إدارة 
المالية بصورة  القوائم  الى إعداد وعرض  المسؤولية اإلحتفاظ بنظام رقابة داخلي يهدف  الشركة، وتشمل هذه 
عادلة وخالية من أية أخطاء جوهرية سواًء كانت نتيجة خطأ أو إحتيال. وكجزء من مسؤولية اإلدارة عن إعداد 
القوائم المالية، فإنه يجب عليها تقييم مدى قدرة الشركة على اإلستمرار كمنشأة مستمرة واالفصاح في القوائم 
المالية، إن لزم، عن كافة األمور المتعلقة باالستمرارية بما في ذلك أساس اإلستمرارية المحاسبي، ما لم يكن هناك 

نية لدى اإلدارة بتصفية الشركة أو وقف عملياتها أو لم يكن لديها خيار منطقي آخر بخالف ذلك.

مسؤولية مدقق الحسابات
 تهدف إجراءات التدقيق التي نقوم بها الى حصولنا على درجة معقولة من القناعة بأن القوائم المالية ال تتضمن 
أية أخطاء جوهرية سواًء كانت نتيجة خطأ أو إحتيال، كما تهدف الى إصدارنا تقريًرا يتضمن رأينا حول القوائم 
المالية. وبالرغم من أن درجة القناعة التي نحصل عليها نتيجة إجراءات التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية هي 

درجة مرتفعة من القناعة، إال أنها ال تشكل ضمانة إلكتشاف كافة األخطاء الجوهرية في حال وجودها.
قد تنتج األخطاء في القوائم المالية بسبب الخطأ أو اإلحتيال وتعتبر هذه األخطاء جوهرية إذا كان من المحتمل أن 

تؤثر بشكل إفرادي أو إجمالي على القرارات اإلقتصادية لمستخدمي القوائم المالية.
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نعتمد عند قيامنا  بإجراءات التدقيق على تقديرنا وشكنا المهني خالل مراحل التدقيق المختلفة، وتشمل إجراءاتنا 
ما يلي:

تقييم المخاطر المتعلقة بوجود أخطاء جوهرية في القوائم المالية سواًء كانت نتيجة خطأ أو إحتيال، ونقوم ••
بمراعاة تلك المخاطر خالل تخطيطنا وتنفيذنا إلجراءات التدقيق وحصولنا على أدلة التدقيق الالزمة إلبداء  
رأينا حول القوائم المالية، منوهين أن مخاطر عدم إكتشاف األخطاء الجوهرية الناتجة عن اإلحتيال هي أكبر 
من تلك المخاطر الناتجة عن األخطاء غير المقصودة لما يتضمنه اإلحتيال من تواطؤ أو تزويرأو حذف أو 

تحريف أو تجاوز ألنظمة الضبط والرقابة الداخلية.

المناسبة •• التدقيق  الشركة وذلك بهدف تصميم إجراءات  المطبقة في  الداخلية  الضبط والرقابة  أنظمة  تقييم 
وليس بهدف إبداء  رأياً منفصال حول مدى فعالية هذه األنظمة.

تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة من قبل الشركة وتقييم مدى معقولية تقديرات اإلدارة بما ••
في ذلك كفاية اإلفصاحات الخاصة بها.

تقييم مدى مالءمة أساس اإلستمرارية المحاسبي المستخدم من قبل إدارة الشركة وتحديد مدى وجود أحداث ••
التي نحصل  التدقيق  أدلة  الى  إستنادا  الشركة وذلك  إستمرارية  تثير شكوكاً جوهرية حول  قد  أو ظروف 
عليها، وإذا تبين لنا وجود شكوك حول إستمرارية الشركة، فإنه يجب علينا اإلشارة في تقريرنا حول القوائم 
المالية الى إفصاحات اإلدارة الخاصة بذلك، وإذا لم تتضمن القوائم المالية اإلفصاحات الكافية، فإنه يجب 

علينا تعديل تقريرنا حول القوائم المالية بما يفيد عدم كفاية اإلفصاحات.

نقاط •• الهامة والتي تتضمن  التدقيق  نتائج  الى  التدقيق باإلضافة  الشركة بنطاق وتوقيت عملية  إدارة  إبالغ 
الضعف الجوهرية التي نلمسها في أنظمة الضبط والرقابة الداخلية خالل عملية التدقيق.

تقرير حول المتطلبات القانونية 
تحتفظ الشركة بسجالت محاسبية منظمة بصورة أصولية، وتتفق من كافة النواحي الجوهرية مع القوائم المالية 

المدققة ونوصي الهيئة العامة بالمصادقة عليها. 

املهنيون العرب
اإبراهيــــم حمـــــودةعمان في 26 كانون الثاني 2019

اإجـــــازة رقـــم )606(
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شركة المغتربين األردنيين للوساطة المالية 
شركة ذات مسؤولية محدودة

قائمة المركز المالي كما في 31 كانون األول 2018 
)بالدينار األردني(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
20182017

املوجودات
 1,624,447 665,947النقد وما يف حكمه 

 131,839 43,334موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 226,960 306,570ذمم عمالء و�ساطة مدينة 

 791,891 832,128ذمم عمالء متويل على الهام�س مدينة
 72,135 49,672ذمم و�سطاء

 380,516 172,974اأر�سدة مدينة اأخرى
 4 2,370ممتلكات ومعدات 

 1 1رخ�سة مزاولة اأعمال الو�ساطة
 3,227,793 2,072,996جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية 
املطلوبات

 59,182 45,245ذمم عمالء و�ساطة دائنة
 134,279 36,505اأر�سدة دائنة اأخرى

 193,461 81,750جمموع املطلوبات 

حقوق امللكية
 4,000,000 2,250,000راأ�س املال امل�سرح به واملدفوع

 255,017 325,708اإحتياطي اإجباري
)1,220,685()584,462   (خ�سائر مرتاكمة

 3,034,332 1,991,246�سايف حقوق امللكية
 3,227,793 2,072,996جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
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شركة المغتربين األردنيين للوساطة المالية 
شركة ذات مسؤولية محدودة

قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2018 
        )بالدينار األردني(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20182017

 163,259 130,068عموالت الوساطة
 71,435 68,776إيراد فوائد تمويل عمالء على الهامش

)43,428     ( 6,591فروقات تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 7,734)42,880    ()خسائر( أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

)312,247   ()347,691  (مصاريف إدارية 
)6,023       (-استهالكات 

- 795,527رد مخصص خسائر إئتمانية متوقعة
)98,022     (-مخصص قضايا
 84,199 96,523إيرادات أخرى 

)133,093   ( 706,914الربح )الخسارة( والدخل الشامل للسنة 
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شركة المغتربين األردنيين للوساطة المالية 
شركة ذات مسؤولية محدودة

قائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2018 
)بالدينار األردني(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خسائراحتياطيرأس املال

اجملموعمتراكمة *إجبارياملدفوع

 3,034,332)1,220,685 ( 4,000,000255,017الرصيد كما في 2018/1/1

)1,750,000  (--)1,750,000  (تغيرات على رأس املال )إيضاح 10(

 706,914 706,914--إجمالي الدخل الشامل للسنة

-)70,691       ( 70,691-إحتياطي إجباري

 1,991,246)584,462    ( 325,708 2,250,000الرصيد كما في 2018/12/31

 3,167,425)1,087,592 ( 255,017 4,000,000الرصيد كما في 2017/1/1

)133,093    ()133,093     (ــإجمالي الدخل الشامل للسنة

 3,034,332)1,220,685 ( 255,017 4,000,000الرصيد كما في 2017/12/31
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أسمــــاء وعنـــــاوين

الشركة االستثمارية القابضة للمغتربين األردنين ش.م.ع. 
مبنى االتحاد المهني - العبدلي 
هاتف :5693044 9626+ 
فاكس : 5693544 9626+

ص.ب 930220 عمان 11193 األردن 

شركة المغتربين للوساطة المالية ذ.م.م.
مجمع بنك االسكان - الطابق الرابع 

هاتف : 5654613 9626+
فاكس : 563702  9626+  

ص.ب 930642 عمان 1193 األردن 

شركة المغتربيين األردنيين لألستثمار والتطوير العقاري ذ.م.م.
مبنى االتحاد المهني - العبدلي 
هاتف :5693044 9626+ 
فاكس : 5693544 9626+

ص.ب  930220 عمان 11193 األردن 


