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 تعليمات اإلفصاح

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

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

لية المحلية والخارجية والمشاركة في رؤوس اموال بعض االستثمار في االسواق الما هو نشاط الشركة الرئيسي
 .الشركات الخارجية وانشاء وتأسيس الشركات التابعة

 :اماكن الشركة الجغرافية –ب   -1

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

 .كةحجم االستثمار الرأسمالي للشر –ج  -1

مليغغون دينغغار موجعغغة جغرافيغغا مغغا بغغين االردن و طغغر   15,577,183حجغغم اسغغتثمارات الشغغركة حغغوالي  بلغغ          
 .والججائر ولبنان

 

 :للشركة الشركات التابعة  -2

 

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

 

ة لحسغغاب الشغغركة ولحسغغاب الغيغغر و لغغ  ضغغمن القيغغام بشغغراء وبيغغع االوراق الماليغغ : نشغغاطها الرئيسغغي
دينغار  4,000,000دينار والمدفوع  5,000,000القوانين واالنظمة المرعية، رأسمالها المصرح به 

 .موظفاً ( 11)ويعمل بها % 60وتساهم فيها الشركة بنسبة 

 .وال يوجد للشركة اي فروع داخل المملكة او خارجها

 

 .االردن –عمان  –مار والتطويرالعقاري شركة المغتربين االردنيين لالستث - ب

 

شغغغراء العقغغغارات واالراضغغغي وتقسغغغيمها، وا امغغغة المشغغغاريع السغغغكنية والتجاريغغغة  : نشغغغاطها الرئيسغغغي
 1,600,000رأسغمالها المصغرح بغه والمغدفوع .  وا تغراض االمغوال الالجمغة مغن البنغو . والجراعية

 .موظف(1)ويعمل بها للشركة القابضه % 100مليون دينار وهي مملوكة بنسبة 

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

 األسم
تاريخ  الجنسية المنصب

 الميالد
 الخبرات العلمية الشهادة العلمية

 
 غاجي كامل عبد الرحمن ابو نحل

 
 1491 االردنية يس المجلسرئ

 الثانوية العامة
 

رجغغل اعمغغال وخبغغرة واسغغعة فغغي 
مجال التأمين واإلسغتثمار مؤسغس 
ورئغغغيس مجلغغغس ادارة مجموعغغغة 
شغغغغركات فغغغغي عغغغغدة دول عربيغغغغة 

 واجنبية

 راضي شاكر درويش النتشة
 

 1491 االردنية رئيسالنائب 
 ماجستير ادارة

 الواليات المتحدة
ثمار خبرة واسعة في مجغال اإلسغت

 والتجارة

 جمال كامل عبد الرحمن ابو نحل
 

 
 عضو مجلس 

 
 1499 االردنية

بكالوريوس 
ادارة   الواليات 

 المتحدة

خبغغغغغغغغغغغغغغرة واسغغغغغغغغغغغغغغعة فغغغغغغغغغغغغغغي 
 اإلستثماروالتأمين 

 روحي مصطفى  اسم الترهي
 ممثل شركة ترست العالمية للتامين 

 (البحرين/ ترست ري)
 1491 االردنية عضو مجلس

بكالوريوس 
 مصرمحاسبة  

خبغغغرة واسغغغعة فغغغي مجغغغال االدارة 
العامغغة واالدارة الماليغغة،  التغغأمين 

 وأعادة التأمين

 الشيخ ناصر بن علي آل ثاني

  برص  –ممثل شركة ترست العالمية للتامين 
 1411 القطرية عضو مجلس

بكالوريوس 
 ادارة

 الواليات المتحدة

خبغغرة واسغغعة فغغي اعمغغال البنغغو   
 واإلستثمار 

 
 مل ابـو نحلكامل غاجي كا
 

 1419 االردنية عضو مجلس

بكاالوريوس 
رياضيات 

وادارة اعمال  
 بريطانيا

خبغغغرة كبيغغغرة فغغغي مجغغغال التغغغأمين 
 وإعادة التأمين

 وليد احمد ابراهيم السعدي* 
 ممثل شركة ترست العالمية للتامين 

 (البحرين /ترست ري )
 1416 االردنية عضو مجلس

بكالوريوس 
 ادارة مالية

فغغي ادارة الشغغركات  خبغغرة واسغغعة
 والمشاريع الكبيرة

 
 .لمدة أربع سنوات 72/27/7227تم انتخاب اعضاء مجلس االدارة بتاريخ * 

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

 المنصب األسم
تاريخ 

 الميالد
 الخبرات العملية الشهادة العلمية

 1491 المدير العام أمجد روحي هدى الرشق
 الوريوس إدارة بك

 الجامعة االردنية

فغغغي مجغغغال خبغغغرة واسغغغعة 
الماليغغغغة واالسغغغغهم االوراق 

فغغغغغغغغغغغغي االردن و طغغغغغغغغغغغغر 
 واالمارات

 1491 المدير المالي محمد حريص موسى الحواش
بكالوريوس 

 محاسبة
  سكندريةجامعة اال

خبرة واسعة فغي المحاسغبة 
 الحكومية  والتجارية

  ادارة وحاسوب 1491 يالمدير االدار محمد وليد راشد السعيد
خبغغغرة واسغغغعه فغغغي مجغغغال 

 االدارة والحاسوب
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 :دائرة االستثمار( ج  -3

 الخبرات العملية الشهادة العلمية تاريخ الميالد المنصب األسم

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

خبغغغغرة واسغغغغعة فغغغغي مجغغغغال 
 تثمار والتأميناإلس

 1946 عضو مجلس االدارة روحي مصطفى  اسم الترهي
 بكالوريوس محاسبة 

 مصر

خبغغغغرة واسغغغغعة فغغغغي مجغغغغال 
االدارة العامغغغغغغغغغغغغغغغة واالدارة 
الماليغغغغغة،  التغغغغغأمين وأعغغغغغادة 

 التأمين

 1491 المدير العام أمجد روحي هدى الرشق
 بكالوريوس إدارة 
 الجامعة االردنية

خبغغغغرة واسغغغغعة بغغغغاالوراق 
لية واالسهم في االردن الما

 و طر واالمارات

 

 

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

 النسبة المئوية 31/12/2011 النسبة المئوية 31/12/2012 األسم

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

غغغغاجي كامغغغل عبغغغد الغغغرحمن 
 ابونحل

 
1,165,829 7.22% 913,776 9.11 % 

 

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

لمالية في االسواق المالية يتركج نشاط الشركة االستثمارية القابضة للمغتربين االردنيين في األستثمارات ا
المحلية والخليجية وفي تأسيس الشركات التابعة ، وال يوجد  لها  تعامل مباشر مع الجمهور، وليسغت فغي 

 .وضع تنافسي مباشر مع احد

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

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

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

 

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

 .قدرتها التنافسية، وال تنطبق معايير الجودة الدولية على اعمال الشركةالشركة أو منتجاتها او      
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- :الهيكل التنظيمي للشركة ( أ -9
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

 

 المؤهل العلمي
 

 الشركة االم
 

شركة المغتربين 
دنيين للوساطة االر

 المالية

شركة المغتربين 
االردنيين لالستثمار 
 والتطوير العقاري

 المجموع

 1 1 2 ـ ماجستيـر

 بكالوريس 
 

 11 ـ 16 1

 دبلوم
  

 1 ـ 9 1

 ثانويه وما دونها
 

2 1 - 3 

 المجموع
 

8 22 2 76 

 
 
 

 مجلس االدارة

 الحساباتمدقق 

 امـــــر العـــالمدي

 الشوؤون االدارية االدارة المالية ردائرة االستثما

 شؤون المساهمين
 

 الشركات التابعة

 التدقيق الداخلي
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- :التي تتعرض لها الشركة المخاطر -10

 

 سغهم والتغي تشغكل االسغتثمارات االساسغية للشغركة سغواء نتجغت هغ   التقلبات الحادة في اسعار اال
وفي مواجهة  ل ، يعمل مجلس   تصادية محلية او عربية او دوليةالتقلبات عن اسباب سياسية اوا

االدارة على خفض االستثمارات في األسغواق الماليغة بشغكل عغام، مغع اإلحتفغاظ بأسغهم الشغركات 
 .القوية والمستقرة

 وال ي %( 2تساهم فيه الشركة بحصة )لبنان / ة األمريكية من البن  اللبناني الكنديمو ف الخجان
 .تتهمه بتبيض األموال وتمويل اإلرهاب

- :اإلنجازات التي حققتها الشركة  -21

 

متأثرة باألوضاع السياسية  ةمتعثرة واجمة مالية عالمية خانق المحافظة على رأسمال الشركة في ظل أسواق ماليه
 .نطقةبالم

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

 

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

 

 
 

 

 البيان
32/27/7227 

 دةموح
32/27/7222 

 موحدة
32/27/7222 

 موحدة
32/27/7222 

 موحدة

32/27/7228 
 عنموحده 

 (ستة اشهر) 

32/6/7228 
 موحده

( والخسغغغائر)األربغغغاح 
المحققغغغغغغغغغغغغغة  بغغغغغغغغغغغغغل  
الضغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغريبة 

 والمخصصات

219,149 (149,111) 126,616 (111,946)  (9,616,912) 1,916,114 

( والخسغغغائر)االربغغغاح 
المحققة بعغد الضغريبة 

 خصصاتوالم
191,491 (261,129) 966,269 (419,196) (9,191,114) 1,191,691 

 
 اليوجد اليوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ارباح موجعة

نقداً % 16
 منحه% 1.9و
 

 
صغغغغغغغغغغغافي حقغغغغغغغغغغغوق 

 المساهمين

 

11,921,121 11,211,119 11,119,191 11,919,249 11,999,199 21,226,111 

 
اسغغغغغغغغغغغغغغغغغعار األوراق 

 المالية
6.926 6.926 6.116 6.166 6.116 2.196 



 7 

 

  32/27/7227تحليل المركز المالي للشركة ونتائج اعمالها خالل السنة المنتهية في   -24

 التحليل المالي:- 
 

 غغغد بلغغغغت بعغغغد الضغغغريبة  11/12/2612الشغغغركة للسغغغنة  المنتهيغغغة فغغغي  اربغغغاح تشغغغير البيانغغغات الماليغغغة الموحغغغدة ان
المنتهيغغغغة فغغغغي  للسغغغغنة الماليغغغغة دينغغغغار 261,129 امقغغغغداره خسغغغغارةمقارنغغغغة مغغغغع دينغغغغار  191.491والمخصصغغغات 

  بن  ترست الججائرأرباح  اتتوجيعإلرتفاع أرباح األسهم المقبوضة وخاصة و ل   11/12/2611

 

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

 

 7222 7227 البيــان

 النسبة المبلغ النسبة المبلغ

  16,125,000 ـ 16,125,000 رأسمال الشركة

 %106.75 17,213,665 108.4% 11,921,121 رأس المال/ حقوق مساهمي الشركة 

 %115.77 18,667,724 116.74% 16,629,166 رأس المال/ مجموع حقوق الملكية 

 %1.21 (261,129) 0.97% 191,491 رأس المال/ بعد الضريبة ( الخسارة)الربح 

 %3.39 547,919 6.27% 1,611,266 رأس المال/ صافي االيرادات 

 %115.05 14,669,912 110.51% 14,291,966 حقوق مساهمي الشركة/مجموع الموجودات 

 %6.60 1,111,696 %2.46 926,666 حقوق مساهمي الشركة/ المطلوبات 

 %19.48 1,694,169 17.68% 1,961,991 مجموع الموجودات/ صافي ال مم المدينة 

 

  خر المؤشرات المالية االبعض : 

 2012/12/31 2011/12/31 
 23.50% % 9.35 نسبة الدوران -1

 6.661 % .6110 دينار/ عائد السهم  -2

 0.420%   % .9260 مضاعفة سعر السهم -1

 16,125,000 16,125,000 المعدل المرجح -9

 
 :المستقبليةالخطة  -15
 

 .لى أصول وأموال الشركة وعدم تعريضها لمخاطر غير مدروسةالمحافظة ع .2
 .تعزيز اعمال الشركة بتوسيع قاعدة عمالئها وتنويع خدماتها المالية .7
 .تنويع مصادر الدخل والعمل على زيادتها .3
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 :اتعاب التدقيق للشركة والشركات التابعة السنوية مضافا اليها ضريبة المبيعات  -26

 

 دينار 6166 شركة االستثمارية القابضة للمغتربين االردنيينال

 دينار 1196 (تابعة)شركة المغتربين االردنيين لالستثمار والتطوير العقاري 

 دينار 9226 (تابعه)شركة المغتربين االردنيين للوساطة المالية 

 دينار  25662 اجمالــــي

 

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

 

 % 32/27/7222 % 32/27/7227 المنصب اسم العضو الرقم

 رئيس مجلس اإلدارة غاجي كامل عبد الرحمن ابونحل 1
1,119,624 1.22% 411,111 9.11% 

 %1.11 916,196 %1.11 916,196 نائب رئيس مجلس اإلدارة راضي شاكر درويش النتشة 2

 %1.9 912,111 %1.9 912,111 عضو مجلس االدارة  و نحلجمال كامل عبد الرحمن اب 1

 عضو مجلس اإلدارة كامل غاجي كامل ابو نحل 9
196,619 6.4% 196,619 6.4% 

 
9 
1 
 

ترسغغت شغركة ترسغغت العالميغغة للتغغأمين 
 ;البحرين ويمثلها -ري 

 روحي مصطفى  اسم الترهي
 وليـد احمد ابراهيم السعدي

 
 

 عضو مجلس اإلدارة
 اإلدارة عضو مجلس

 

 
9,646,219 

 ـ
 ـ

 
11.9% 

 
 

 
9,646,219 

 -
 -

 
11.9% 

 
 

 
 –شغغغغركة ترسغغغغغت العالميغغغغة للتغغغغغأمين 

  ;ويمثلها(  برص)
 

999,422 
 

1.16% 
 

999,422 
 

1.16% 

     عضو مجلس اإلدارة ناصر بن علي آل ثانيالشيخ  1

 
 مجلس ن قبل رئيس واعضاءسيطر عليها ملمعدد االوراق المالية المملوكة من قبل الشركات ا (ب -22

 :االدارة

 اسم العضو
 

 المنصب
اسم الشركة المسيطر 

 عليها
الوضع 
 القانوني

 
 الجنسية

عدد االسهم المملوكة من  بل 
 الشركات المسيطر عليها

2612 2611 

 غاجي كامل عبد الرحمـن ابو نحل
 رئيس مجلس االدارة

 "القابضة"
شركة ترست العالمية 

 رينالبح - للتأمين
 9,646,219 9,646,219 بحرينية عائلية

 ن ابو نحلـغاجي كامل عبد الرحم
 رئيس مجلس االدارة

 "القابضة"
شركة ترست العالمية 

  برص - للتأمين
 999,422 999,422  برصيــة عائلية
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 :شخاص االدارة العليامن قبل أ عدد االوراق المالية المملوكة ( ج -22

 32/27/7222 32/27/7227 جنسيةال المنصب االسم الرقم

 أمجد روحي هدى الرشق 1
 الشئ الشئ اردنية المدير العام

 محمد حريص موسى الحواش 2
 الشئ الشئ اردنية المدير المالي

 محمد وليد راشد السعيد 1
 الشئ الشئ اردنية المدير االداري

 
 

 اليوجد شركات مسيطر عليها من  بل اشخاص االدارة العليا. 
 

 

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

 

 32/27/7222 32/27/7227 المنصب االسم الرقم

 غاجي كامل عبد الرحمن ابو نحل 1
 (جوجة)هند علي ملحم طباجة 

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

 (ابنة)ابو نحل  امل غاجي كامل
 ( ابنة)ريم غاجي كامل ابو نحل 

 (شقيق)نجيب كامل عبد الرحمن ابو نحل 
 المجموع

 رئيس مجلس االدارة
 12,291  

121,119 
121,119 
11,916 
11,916 
119,621 

12,291 
121,119 
121,119 
11,916 
11,916 
119,621 

524,827 524,827 

 جمال كامل عبد الرحمن ابونحل 2
 (ابن)جمال كامل ابو نحل نجيب 

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

 (ابنة)داناجمال كامل ابو نحل 
 المجموع

 عضو مجلس االدارة 
121,966 
211,196 
211,196 
116,196 

121,966 
211,196 
211,196 
116,196 

272,228 272,228 

 
ارة وا ارب اشخاص االدأبل ا ارب رئيس واعضاء مجلس االدارة اليوجد شركات مسيطر عليها من  * 

 .العليا
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 :المزايا والمكافأت التي يتمتع بها رئيس واعضاء مجلس االدارة( أ -28

تكاليف ت فيما عدا آاي مجايا او مكاف 2612لم يتقاضى رئيس واعضاء مجلس االدارة خالل عام 
 :اؤهمالتالية اسم االعضاء السفر للسادة

 

 مصاريف سفــر االســـم

 2,191 راضي شاكر النتشة

 9,226 ابو نحل عبد الرحمن جمال كامل

 2,126 الشيخ ناصر بن علي آل ثاني

 1,111 وليد احمد السعدي

 22,447 المجمـــــــوع

 
 : 7227خالل السنة المالية  دارة العليــــالال المزايا والمكافات المدفوعة(ب -28

 ينار أردني ال رب د

 المنصب االسم الرقم
الراتب 
وغالء 
 المعيشه

 مكافات
بدل انتقال 
 او سفر

 اجمالي

 المدير العام أمجد روحي هدى الرشق 1
 96,966 ـــ ـــ 96,966

 المدير المالي محمد حريص موسى الحواش 2
 16,119 466 الشئ 11,219

 المدير االداري محمد وليد راشد السعيد 1
 11,441 166 الشئ 11,141

 اجمالــــي 
22,275  2,522  27,675 

 

 .لم يتم دفع أي تبرعات او منح خالل السنة المالية الية جهة    -22

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

 .اليوجد مساهمة للشركة في حماية البيئة  -أ  -72

 .اليوجد مساهمة للشركة في خدمة المجتمع المحلي –ب  -72

 . 7227اجتماعات خالل عام ( 6)عقد مجلس االدارة  -77

 فصل خاص بدليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان

فغغي دليغغل حوكمغغة الشغغركات  قواعغغد االمغغرة والقواعغغد العامغغة والغغواردةبتطبيغغق جميغغع البغغااللتجام  لشغغركةتقغغوم ا
المساهمة المدرجة في بورصغة عمغان والصغادر مغن هيئغة االوراق الماليغة كمغا تقغوم الشغركة بغااللتجام بتطبيغق 

 . البنود االرشادية الواردة في دليل حوكمة الشركات
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 ةـــــبرارات المطلوــــاالق

 

يقرمجلس االدارة حسب علمه واعتقاده بعدم وجود امور جوهرية غير معلنة قد تؤثر على استمرارية   -2
 . الشركة خالل السنة المالية القادمة

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

 

 

 ـــــ           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          ـــــ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          

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

  

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                   

                                                   كامل غازي كامل أبو نحل   رحمن ابو نحل                                        جمال كامل عبد ال    
          عضو مجلس االدارة                                                عضو مجلس االدارة              

                                                                            
      

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         

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

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

 

 

                   
                              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                     وليــد احمــد ابراهيــم السعـــدي    
                                                   عضو مجلس االدارة            

 ممثل شركة ترست العالمية للتامين     
                   البحرين – ترست ري            
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لبيانات الواردة يقر رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام والمدير المالي بصحة ودقة وإكتمال المعلومات وا  -3
 . 32/27/7227في التقرير عن السنة المنتهيه في 

 

 

 

 

 _____________            ____________     ______________ 
  

 الحواش موسى محمد حريص                     أمجــــــد روحــي الرشـــق                  عبد الرحمن أبو نحل   غازي كامل     
 الـمـديـر الـمـالي                                 ماـــــر الـعــالـمـديـ                      جلس اإلدارةرئيس م   


