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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 

 2020لعام  كلمة رئيس مجلس اإلدارة
 

 السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته .
 
 

 حضرات السادة المساهمين الكرام ،،
 
بإسمممممميا و عن بممممممع امممممم  إليارمممممما ماومممممم ك يفيممممممع        ع  مممممم     وع   مممممم  ب مممممم   مممممما  ف يمممممم   

و ن سمممممم ع  م  عممممممم   ل مممممم   ل م نمممممم   لسممممممعوث لي مممممم  ع    يمممممم    ل مممممم  ث و  ل ا نمممممم   لهنرممممممع  ل  يمممممم ع 
و مممممم   ليسممممممعع  لي لنممممممع  و مممممم  امممممم  مايمممممم    ل مممممم  ع و  مممممم    ه   ل  ب ممممممع و بن ع  همممممم   لي لنممممممع  لي   لي 

 .2020  عو  مو   31 ليع هنع  ا 
 لييي ممممم ع  ـ  عنممممم ع  له  ينممممم ع   ممممم  يممممم    ممممما ه  سممممم  ي     ممممما     عمممممو       ل ممممم  ع يممممم     ييممممم و  

    ع  لى  س  ي    ع  ب    ع ام  ن ع و    ع وس  ط ع ي لن ع.و قط  و لفإل ر  ب  و
و  يمممممم  ن يمممممم   لفينمممممم ل  ممممممإ   ليعطممممممم ع و  ل  لمممممم   ب  سمممممم   يمممممم إل   ي  مممممم      ب لووممممممل   ق  مممممم  ث 

عمممممم نن   امممممم   ل ممممممو   د و  لعإل امممممم د و  ـ مممممم     مممممما يعطم عمممممم  و ف ر مممممم ع  و وعمممممم     ل  ليمممممم ا 
ايمممممى  ممممم  مسمممممو ا  ليعطمممممم ع و قممممم    د   سممممم  ي   سن سمممممن   و  ق  ممممم  ن   ييممممم  م ممممم  ب ممممم   سممممميبا 

 و  لمو   ل   رن ع.
 نيممممم  ن  يممممما ب ـسمممممو ا  لي لنممممم ع  ل ممممما ع   يممممم  بهممممم   يممممم  إل   سممممموا ايممممم    ليممممم لا ن  ممممم عا يممممم  

اممممما   ل ممممم    ل ممممم لا  ممممم ل  فون نممممم   ل  مممممو   نممممم   سممممم ي   عامممممم ف  لي  ممممم   ل ممممم   لن مممممعامف 
  ميممممممم  سممممممموا  2020عه نمممممممع اممممممم   ع مطمممممممع  1,657ع مطمممممممع  لمممممممى  1,815% يممممممم  8.7بو قمممممممل 

 مممممم  ش  لي  مممممم  ايممممممى  مممممم  و  م ممممممما  ممممممم   بمممممم ل ا  يمممممم   لي مممممم ل ع  لاينفنمممممم ع   ل و ممممممع  ليمممممم لا
ع مطمممممع  لمممممى  10,426يممممم  و مممممم  لعه نممممم ع  ل ممممم    نممممم     ممممممل  لي  ممممم   ل ممممم   ب ممممم   ومممممرن  فممممم   

 .2020  ع مطع عه نع ا  10,436
 إسمممممم  ي    سمممممم    نفا ايممممممى ميمممممم   سمممممم  ي  ع   مممممما "  سممممممد بعمممممم   لفإل رمممممم  " و  لمممممم ث ع  ممممممعم  

 سممممممم   ييد   مممممممم   % يممممممم   مع ي لممممممم  4.881 ليممممممم ل  لطونممممممم  و  لممممممم ث   ي يممممممم   نممممممم   ممممممم   ع  
يينمممممممممم    نعمممممممممم   فإل رمممممممممم ث يمممممممممم      ن طنمممممممممم د  لم عوعنمممممممممم ع و  4.194سييمممممممممم ع  فمممممممممم  ك د  

يينمممممممم    نعمممممممم   فإل رمممممممم ث و  لمممممممم   ي  مممممممم     17.194  ا ن  نمممممممم ع لن  ممممممممب   مع يمممممممم    لبعمممممممم  
بعمممممم   لي  ممممممإلث  لفإل رمممممم ث و  لي   يمممممما ب  ممممممل  ل مممممم   ـ عممممممى  ليطيممممممو  ليممممممم     ل مممممم    امممممم   ل

 ممممم   ممممم ل  يينممممم    نعممممم   فإل رممممم ث   و  20لممممم مع يممممم    لبعمممممو   ل  ييممممم ع  ممممما  لفإل رممممم  لن  مممممب  
  لي  يمممممع  ل  عنممممم ع يممممم  إلنممممم     مع يممممم    لبعممممم  سممممم ن   ممممم  ا   ممممم ع  يممممم   2020اممممما  اممممم   
 عسممممممممبع يسممممممممم ني ع  بو قمممممممممل نعممممممممم   م  عممممممممما   و بمممممممم ل     شعممممممممم  ايمممممممممى  265,875و بو قممممممممل 

قنممممم     و لممممم يينممممم    نعممممم   فإل رممممم ث 20 مع يممممم    لبعممممم  ب ممممم   لإلنممممم    ليبيممممم   % يممممم 4.881
  س  ي    ف  ك د ن    لإلن     ب      ي  ي  قب   لبع  و ب قا  ليس نين  .
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يي و مممممم ع يمممممم   مممممم   ع  بعسمممممم بع  % 75ميمممممم   مممممم  ع  ليي مممممم بن      عنممممممن  ليوسمممممم طع  لي لنممممممع و  لي 
 سمممممم ي د و د  ل يممممم   مممممما   منممممما م بمممممم ا   ممممممينينع ليسمممممعع  ل  عنممممممع ايمممممى  ل ممممممو لا ب مممممم  م    مممممم 

  عمممممممد   مممممممما اسممممممم ر   ممممممما  لسمممممممعو د  لسممممممم بمع و ل ممممممم  ع  رفهممممممم   ممممممم   د بسمممممممب    ااقممممممم د 
ف ر مممممع  و وعممممم     نممممم   مممممممد م بممممم ا  ممممم  نع بو قمممممل   لع فيمممممع اممممم  لي  ممممم    ليسممممموا  ليممممم لا 

 نعمممممممم    105,465 عمممممممم ع يممممممممل  مممممممم  ا م بمممممممم ا ب ليم  2020 نعمممممممم   م  عمممممممما ل مممممممم    93,003
مبيممممم ع   و ع يممممم   سممممم ي      سممممم  ع ممممم ر  نممممم    ل ممممم  ع  ممممما  2019م  عممممما لي ممممم     لي  يممممم ع  لي 

 بإ   هللا.
 

يي و مممممم ع يمممممم   مممممم   ع   ميمممممم   مممممم  ع  ليي مممممم بن      عنممممممن  ل سمممممم  ي   و ل طممممممون   ل ممممممم  ث و  لي 
ع يمممممم  و مطمممممم    ل ممممممم  ث %  يمممممم     ممممممه  نمممممم    ل مممممم  ع مث ع مممممم ط بسممممممب    ممممممو   ل100بعسمممممم بع 

مبيممممم ع يممممم    سمممممونا مو  ممممم فن  م  وممممما نممممم    ل ممممم  ع  ل و نممممما  ممممما م  عممممم ي   اممممما   لي  يممممم ع  لي 
 بي  ن  ما ا ر   ي فإلث لي   ع بإ   هللا.

و ومممممممممي   لشممممممممم و  و  لي  طنممممممممم د ماممممممممما  و  ل م  مممممممممن   لي وو ممممممممم ع بممممممممم ل م ن   لسممممممممم عوث 
م  عممممم ع يمممممل 106,376 ا ل ل ممممم  ع قبممممم   لو نبممممم ع لي ممممم    ل ممممم م بممممم الي ممممم  ع  بييمممممد    نعممممم   ي 

(  نعمممممممم     اييمممممممم   م  نمممممممم   1,154,014)و قممممممممل قبمممممممم   لو نبمممممممم ع لي مممممممم    لي ومممممممما ب اسمممممممم ر 
ب لمنممممم يع  ي لنمممممع ليوفمممممو  د لي منمممممن   ل   وقممممم د  ل ينممممم   ممممما   ل ينممممم   عممممم    ب ممممم   مس سممممما اممممم 

 .2020  عو  مو   31 ل   ل ع  ي   ا عه نع 
 

 و ختاماً ...
 

بالمســـــــت بد و الصحـــــــ ة و العاجيـــــــ ة للجميـــــــا ، و ن كـــــــد علـــــــ  ت ا لنـــــــا نأمـــــــ د مـــــــن هللا دوام 
ــــــــ   ــــــــة عل ــــــــركة و المحاج  ــــــــاهم  ال  ــــــــد لمس ــــــــح فجضــــــــد عائ ــــــــ ا تح ي نضــــــــا ننصــــــــ  فضعينن

 إستمرارية ال ركة بإذن هللا ،،،
را ـــــ   و نض ـــــكركم مجـــــدداً علـــــ  حضـــــوركم ومن ـــــاركتكم هـــــذا اإلجتمـــــا  كمـــــا نض ـــــكر منـــــدو  من

عتمدي د  ين المن  ن وجميا مو    ال ركة عل  ما بذلوه من جهد ...ال ركات والمن
 

ول  عز و جد فن ينوج نا جميعاً لمزيد من الت دم و النجاح ل ركتنا.  داعين المض
 

 و السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته ،،
 
 

 راض     اكر النت  ة
 رئيس مجلس االدارة
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 ت رير مجلس االدارة

 

 م ،،حضرات السادة المساهمين الكرا

ن س  يفيع        م  ن     ب   م في     ن  ونم   ل    ل م ن   لسعوث  ل   ث و ل ا ن  و ل ث ن  وي  

ا ا ع ماي    ل   ع و     ه   ل  ب ع بي   ا  ل   لينإل عنع  ل يوينع وبن    ل ا   ل  ي  ليسعع  لي لنع 

ع هنع  ا  س مبينع لي 2020  عو  مو   31 لي   .2021     لم    و اط ه   لي 

 

 حضرات السادة الكرام ،،

  إل لد  ـوو    لسن سنع و  ق    نع  لي  ميبع وف ر ع  و وع        ايى ع  ر  ماي   و س  ي   د     ع   ا 

 ع ا   سوا  ل و ع لألو  ا  لي لنع وبو  ع اي    ن      ااا  لسوا  لي لا  ا       لي   ايسو  نوي   

  ايى اي  وع  ط  ل    د ب    ا   يي    ل  لى  عام ف  ا س     سه  ايى ي ل  ل     ل  وب    يب  

   ي       ل  ايى   ن    د  لي  ممع و  ب ا  ي   ل    د يي    ل  لى ق    د ب امنف مو  نم    وإلنل 

 لبن ع د  لي لنع    . م    ل  ب    يب    ايى  ن    د  ل   ع ل نع   ي  نو يوو   ا2020   ب ا  ا ا   

  ن  و فهع   ل   ث بعمص  لسنولع  لعم نع.

 

 ؛ 2020ب   ن    ليم يع    ن س ع  م  ع  ن   لى من  ماي    ل   ع ل    

 

 فوالً: اإليرادات الت غيلية :

م ب   472,000بييد   ن    د  ل  ينينع اا  ن    ل       و   و   2019 نع   ا    1,182,723 نع   ي 

 ب   ن     عام ف  ا   ن    د  ل  ينين ع  لى:مس

 اوالً:

 عام ف      ا   ب ا   سه   ليمبووع  ن   ي ع د  لبعو  ا   وإلنل    ب ا  ي       ي   ل     بسب   -

 2019 نع   يم  عع ب     93,520ي  قني    2020ش و   لوول  لوب را ) و وع ( ل  ب   ا ا   

  نع  . 613,667بيبي  

   عام ف  ا عسبع  ل و ر  ايى  لو  رل  لبع نع ع نفع ق     لبع   لي  إلث ب امنف  لمو ر   ن  بييد -

 .2020%  ا ا   4بنعي  ل           ي   2019ب  ن    ق ى  ا ا    5,75%
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 ثانياً: المصاريف اإلدارية والعمومية المنوحدة :

م ب   379,941يبي   بييد  لي   ن       نع اا  ن    ل     نع    ل     لي وا   مي   483,759 نع   ي 

 نع   ن اص    ع  ليي  بن      عنن   9,580 نع   يعه  يبي   157,576 لي   ن   لمو رنع بييد 

 146,274ليوس طع  لي لنع ب  و  ع  لى ي   ن  قو ن   لبع   ليبع عا  ل ع ث )  د  ل  منع( و ل ا بييد 

 نع   ن اص  37,766 نع   يعه  يبي   157,294 ن  بييد  لي   ن   لمو رنع لي     لي وا   نع      ا

   ع  ليي  بن      عنن  ليوس طع  لي لنع ب  و  ع  لى ي   ن  قو ن   لبع   ليبع عا  ل ع ث و  ل ا بييد 

 إل  ا  مث ي   موا  نع     ن   و ع      س ي    يفيع         لس ا لي م ش و ا    ل ع 119,528

 ليس نين  ي  اا   لس ا ل   ن  يب ل  ي    منع وبنل يوفو  د  لبع   ليبع عا  ل ع ث   ب  و  ع  لى 

    ن  يب ل  يم ب   لمو ن   لي   واع ي  قب     ع  ليي  بن      عنن  ليوس طع  لي لنع.

 

 ثالثاً: ح وق المساهمين :

م ب  16,147,845يبي   31/12/2020بي     ا  موا يس نيا  ل   ع  ا   نع   16,077,770 نع   ي 

  ل     لي وا .

م  عع يل  1.113ي  ن       31/12/2020و بييد  لمنيع  ل    ن ع ليسه   ي   ا   1.108 نع   ليسه   لو    ي 

 2,846,481بمنيع   نع    ا  ل     لي وا   ن   و  س ي د  ل   ع ب منن  فينل  س  ي    ه   ل م  نع ب ل  يم ع

 2020 نع    ا  ن  ق   د قني ه   لسوقنع  ل   ل ع بيوف   م ن  ي     ام  نع ي   ي   و  د اب    ا عه ن ع 

  نع  . 4,112,942بمن يع 

 

 رابعاً : موجودات ال ركة :

 ل      نع  17,289,794 نع   يم ب   17,387,913يبي  31/12/2020بييد يوفو  د  ل   ع  ا 

وا    ن      ا     ا ي    ا ع يإل ولع  اي    لوس طع  يوفو  د ي لنع   ب ع و ا     بون   لسعو د  لي 

  لس بمع  ا  ف  ليم  عع.

 

 خامساً: بنك ترست الجزائر :

% ب ممممم  م   ممممم   سممممم ن  4.881 سممممم ي د  ل ممممم  ع ب ليسممممم نيع ببعممممم    سمممممد  لفإل رممممم  ب مممممعمع  لعسمممممبع 

يينمممممم    نعمممممم    20يينمممممم    نعمممممم   فإل رمممممم ث لن  ممممممب   17.194  مممممم ع  يمممممم   مع يمممممم    لبعمممممم  يمممممم  

فإل رمممممم ث    سمممممم  قمممممم عو   لبعمممممم   لي  ممممممإلث  لفإل رمممممم ث و لمممممم ث نممممممو قمممممم ر    ممممممد   فمممممم  ك   ممممممى 

ل   مممممممب  اممممممم    2021 نممممممم  سمممممممن    سممممممم  ي     مممممممل  مع  ليممممممم    ممممممما اممممممم    2020عه نمممممممع  ل ممممممم   

 83907سممممممه   مممممما  ممممممن  م  امممممم   نمممممم    ـسممممممه   مممممما  ل مممممم    ل مممممم لا  97600  سممممممه   ليييو ممممممع  

 نعممممممم   اييممممممم     31/12/2020 نعممممممم      عممممممما   مممممممى  3,933,732سمممممممه . ب  يممممممممع  في لنمممممممع يبيممممممم  

 نعممممم      عممممما     مممممع ايمممممى  سممممم    لممممم    سممممم  ي    ممممما  265,875ب ععممممم  قممممم  قيعممممم  ب سممممم ن  يبيممممم  

 نعممممممم   فإل رممممممم ث ليسمممممممه   10,000   يممممممم  م   لمنيمممممممع   سمممممممينع لسمممممممه   لبعممممممم   بيممممممم   2020 ل ممممممم   

  لو   .

 

 

 



5 
 

 

 

 )تحت التص ية( : LCBضايا البنك اللبنان  الكندي سادساً :  

س ي ن   ب لس ا لي م ش و ا    ل ع إل  ا  مث ي   موا  ليس نين  ي  اا   لس ا   ي  م  ع  ي       إعع  ي 

ل   ن  يب ل  ي    منع وبنل يوفو  د  لبع   ليبع عا  ل ع ث )  د  ل  من ع(    ن  ع ي  ف ن ن   بي  ب ع 

  نع   م  عا. 146,274يبي   2020. ن   وبييد   يمع  سو   لمو ن  وم      لي  ينن  ا  ا   قو ن   لبع 

 

 سابعاً :  ضايا  ركة المغتربين االردنيين للوساطة المالية و ال ضايا األخرى )إن وجدت(:

نن    و  ني  نيا     سونع ي  ش   لمو ن   ا    ع  ليي  بن      عنن  ليوس طع  لي لنع اا   ل  ين   لي و

 :31/12/2020يوق   لمو ن   لي   وا ع ي   ل   ع و  ب ف  ل ياك و  لي   وا ع ايى  ل   ع  ي   ا 

 :لمو ن   لي   وا ع ي   ل   ع  

 مبلغ الدعاوى / دينار عدد ال ضايا البيان

        ل  ل   ل   ع  253,619 5  لي  يا /    ع  ليويعا

        ب  ل         176,154 2 

  ل    ل  ل   ل   ع       8389 1  لي  ينع /  ب    ل  

 

 :لمو ن   لي   وا ع ايى  ل   ع  

 مبلغ الدعاوى / دينار عدد ال ضايا البيان

 ل  ن     ل      - 1  لي  يا / ايا  لويو 

 

ب   لين  مو ي   ل   ع و  مي  ب لعسبع لي   ع  لم بوع )  ل   ع  ـ (  ا نوف  مث قو ن  ايى  ل   ع ي  ق

  لين .

 

دورة :  ثامناً : االرباح )الخسائر( المن

 

   يفيع        ل   ع ن   ص ايى   منا ا ر   ليس نيا  ل   ع و ب ـاص ب لش و    ق    ن ع 

 ل  بع  ل ا  ي  به  يعطم ع    و ا  ش و   لوب ك و  إليع  ل ا م  د ايى فينل  ليع آد و  د  لى 

 ا  س      سه  و لسع  د و  س  ي   د  ل م  نع  إ   ل   ع ق   ممد  ي   ا   عام ف

(  نع   1,154,014 نع   قب   لو نبع يم ب  اس ر  بمنيع ) 106,376 ب    بمنيع  31/12/2020

  واين   إع  ي  ان   لي   ا لع   ل و نع ليهنرع  ل  يع ب وإلنل م ب ا و م  ليع  ر   ي   2019 ا ا   

 وع و ا ب  ون  ن    ل ب   طم ك اس ر  سعو د س بمع. 31/12/2020   نخ ب

 ي   نإل   ن     ليفيع ايى  ق     د ب ف  ليس نين    ي  عن ع  امنف  مع ي    ل   ع بعسبع 

م  ا ي        لن    ا ش   ي  نعع لن    عمن ن  و م   ليوول  لي لا لي   ع واين  ؛   م   ا    ا ب   ن    لي 

 لش و    ق    ن ع  ل  نع ع يل  بم ك  لب   يم وا مي    ا    ع م ش ن    ـي   ا       ين د ن   

  لش و  و  ين     ن ن   لسيبا ايى  س  ي   د و  موا  ليس نين .
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طة المست بلي ة :  تاسعاً : الخن

 

  لي   شع ايى م و  وميو    ل   ع وا       نوه  لييا ط . -1

    ـ      لي نعع  لي س  مع ايى اياك    ع  لوس طع  لي لنع.ي   ب ع    ن -2

  ل ي  ايى إلن      ن    د و  عونل   س  ي   وويط ي   ن   ل   ع و     ه   ل  ب ع. -3

ييو ع لي   ع مو   إلن  مو   فن ن . -4    منا م ب ا ا  ط نا بنل  ـ  وا  لي 

سرولا  -5  لبع   ليبع عا  ل ع ث )   د  ل  منع( و لي   واع مي   ي   ب ع  لمو ن   لي   واع ايى ا   ي  ي 

  لمو ك.

   س ي     ا  طبنا قو ا  ومعشيع  و يع  ل    د  ا ماي   ومع طع  ل   ع. -6

 

 حضرات السادة الكرام ،،

 

ع م  ب   نخ   وق    يفيع        ب   نخ  04.02.2021بع ك   ايى  ف ي   يفيع        ل   ع  لي 

  ق   يفيع         ل او   ف ي    لهنرع  ل  يع  ل   ث  ل   ث و ل ا ن   و      س    ن   22.02.2021

 ل او  لفينل  ليس نين    لي سفين   ا وقد  لع   ب  و   ع  لى ع    ل او  م و   ي  ويع ع لف و   ـاي   

  ل  لا :

 

 تالوة و ائا اجتما  الهيئة العامة العادي السابح. -1

 2021والخطة المست بلية لعام  31/12/2020نا  ة ت رير مجلس االدارة عن السنة المالية المنتهية ج  م -2

 والمصاد ة عليهما.

 والمصاد ة عليه. 31/12/2020سما  ت رير مد    حسابات ال ركة عن السنة المالية المنتهية ج   -3

والمصاد ة  31/12/2020نة المالية المنتهية ج  منا  ة الميزانية العمومية وحسا  االرباح والخسائر للس -4

 عليهما.

 .  31/12/2020ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة عن السنة المنتهية ج   -5
مواج ة الهيئة العامة عل  اعادة تعيين ال يخ ناصر بن عل  آد ثان  / عضو مجلس ادارة مست د بناء عل   رار  -6

 . 22.06.2020مجلس االدارة بتاريخ 
عيين فو إعادة تعيين مد    حسابات ال ركة للسنة ال ادمة وتحديد فتعابهم فوت ويض مجلس اإلدارة بتحديد ت -7

 األتعا .
فية امور ت ترح الهيئة ادراجها ج  جدود االعماد وتدخد ج  نطاق اعماد اجتما  الهيئة العامة العادي عل  فن  -8

 % او اكثر من االسهم.10 ي ترن إدراج هذا اال تراح ج  جدود األعماد لمن يملك

 

تمنين  ً جإن مجلس االدارة ي كر حضوركم وث تكم كما ي كر جميا المو  ين والعاملين عل  جهودهم من وختاما

 ل ركتنا كد الت دم واإلزدهار.

 

 مجلس اإلدارة
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 ت رير بيانات االجصاح
 

 2020للعام  
 

 بموج  تعليمات
 هيئة االوراق المالية
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 اإلجصاح تعليمات

 
 -( ي    يني  د      ا  ل      ا  ننر ع   و  ا  لي لنع عو   ي  نيا:4 ي ن   يل  لي    )

 .  ع طع  ل رنسنع لي   ع   س  ي  نع  لم بوع لييي  بن      عنن  -م   -1

وع  يمو   ب مف   س  ي    ا   سو ا  لي لنع  لي ينع و لا  فنع و لي    ع  ما    نو ع  ط  ل   ع  ل رنسا
  ل    د  لا  فنع و ع  ك و  سنع  ل    د  ل  ب ع.

 : ي     ل   ع  لفي   نع –    -1

 (  و  نوف  لي   ع  ث   و    ا   لييي ع  و ا  فه .7)      وا   يوشمنه   –اي              

 . ف    س  ي    ل مسي لا لي   ع –ج  -1

 يوإلاع في   ن  ي  بن        وقط   و لفإل ر .  نع     17,373,428  و لا   ف   س  ي   د  ل   ع بي          

 

 لل ركة: ال ركات التابعة  -2

 

      . –اي    -   ع  ليي  بن      عنن  ليوس طع  لي لنع  - م

 

 لمن   ب   ك وبنل   و  ا  لي لنع ل س    ل   ع ول س    لين  و ل  وي   لمو عن   : ع  طه   ل رنسا
( 10% ون يم  بهم  )75و س ن   نهم   ل م  ع بعسمبع   نع      2,250,000 عشيع  لي انع   مسي له  و 

 .ن يوشم

 و  نوف  لي   ع  ث   و    ا   لييي ع  و ا  فه .

 

      . –اي    –   ع  ليي  بن      عنن  لاس  ي   و ل طون  ل م  ث  -  

 

  و ق يع  لي   نل  لس عنع و ل ف  نع و لإل  انع.  طون ن    ك  ل م   د و    وا و : ع  طه   ل رنسا
ونمما   نعمم      1,600,000و ق مم  ف   يممو    لاإليممع يمم   لبعممو .  مسممي له   لي مم ا بمم  و ليمم  و  

 . لم بوع% لي   ع 100يييو ع بعسبع 

 و  نوف  لي   ع  ث   و    ا   لييي ع  و ا  فه .         
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 جلس األدارة ، ونبذة تعري ية عن كد منهم:ف( اسماء اعضاء م .3

 األسم
تاريخ  الجنسية المنص 

 الميالد
 ةمليالخبرات الع ال هادة العلمية

   وا        ونش  لع  ع
 

 1943     عنع  رنع  ليفيع
       ي فس ن 

  لو ن د  لي    

اب   و س ع  ا يف     س  ي   
 و ل ف   

 
  ا إلث   ي  اب   ل  ي   بو ع 

 
 1946     عنع ع ر   ل رنع

  ل  عونع  ل  يع
 

 فمم   ايمم   وابمم   و سمم ع  مما 
يف    ل  ين  و  سم  ي   ي سمع 
و رمممنع يفيمممع       يفيوامممع 
 مممم   د  مممما امممم    و  ا بنممممع 

 و فعبنع

 في     ي  اب   ل  ي   بو ع  
 

 اوو يفيع 
 

 1954     عنع
      ب  لو نوع 

  لو ن د  لي    

ا اب   و س ع  
   س  ي  و ل  ين 

 
   ي  ا إلث   ي   ب و ع  

 
 1974     عنع اوو يفيع

 لو نوع ب 
 ن ون د و      
  اي    ب نط عن 

اب    بن    ا يف    ل  ين  
 و ا     ل  ين 

  ل نخ ع    ب  ايا آ    عا
 

 1961  لمط نع اوو يفيع
 ب  لو نوع      
  لو ن د  لي    

 لبعو   اب   و س ع  ا  اي   
 و  س  ي  

 ا ل    ي  اب   ل  ي   بو ع  
يي      ع   سد  ل  لينع لي  ين  و ا     ل  ين  

 )  لب  ن ( 

 1961  لب نط عنع اوو يفيع
ي فس ن    ين  
 و      يا ط 
 ب نط عن 

 ا يف    ل  ين   و س عاب   
 و ا     ل  ين  و       ليا ط 

 نن   ايا اب   ل  ي  يس و 
     ع   سد  ل  لينع لي  ين  و ا     ل  ين  يي 

 )  لب  ن ( 

 1976     عنع اوو يفيع
ب  لو نوع 
 ي  سبع

اب   و س ع  ما يفم    لي  سمبع 
و  سممم  ي   د و ل ممم ين  و اممم    

  ل  ين 

 

 
 - ( فسماء ورت  االدارة العليا ونبذةعن كد منهم:  -3

 المنص  األسم
تاريخ 

 الميالد
 الخبرات العملية ةال هادة العلمي

  م ن  ع ن   ل  ج ايا
 

 1965  لي ن   ل   
ب  لو نوع ي لنع 

 وي   ن 
ابمممم   و سمممم ع  مممما يفمممم   
 لي  سمممممممبع و  سممممممم  ي   د 

 و ل  ين  و ا     ل  ين 

 ب  لو نوع ي  سبع 1980  رنع قس   لي  سبع س يا ايا اب  
ي  سمممممممبع  ممممممما  لابممممممم   

  ل    د   س  ي  نع 

  بيو        ي     1971  رنع قس   ليس نين    و  ع     او    ل
ابممم   و سممم ع  ممما يفممم   

         و   ليس نين 
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 % جأكثر.5اسماء كبار مالك  االسهم وعدد االسهم المملوكة لكٍد منهم اذا كانت هذه الملكية ت كد ما نسبته  -4

 

 األسم
31/12/2020 

 عدد االسهم

 31/12/2019 النسبة المئوية

 االسهم عدد

 النسبة المئوية

   ع   سد  ل  لينع لي  ين  

  لب  ن  -  سد  ث 
 5,301,210 36.528%  5,301,210 36.528% 

ا إلث   ي  اب   ل  ي  

  بوع  

 

1,426,500  9.829% 

 

1,426,500  9.829 % 

 % 7.050 1,022,788 7.480 % 1,085,884  ن   دمحم اينمع اينمع

 

 ل ركة ضمن  طا  ن اطها واسوا ها الرئيسية وحصتها من السوق المحل  والخارج .الوضا التناجس  ل - 5

ن   إل ع  ط  ل   ع   س  ي  نع  لم بوع لييي  بن      عنن   ا  ـس  ي   د  لي لنمع  ما   سمو ا  لي لنمع 
يمل  لفيهمو      يم  يب  م    لي م  ع     و  نوفم نم   و ا   سنع  ل    د  ل  ب مع    ل  بنع  لي ينع و

 ولنسد  ا وول  ع  سا يب    يل    .

 ال تعتمد ال ركة عل  موردين محددين فو عمالء رئيسيين محليا وخارجيا. -6

 ال يوجد اي حماية حكومية، اوإمتيازات تتمتا بها ال ركة فو في منتجاتها، بموج  ال وانين واألن مة -7

 .ق امتياز تم الحصود عليها من  بد ال ركةواليوجد اي براءات اخترا  او ح و اوغيرها      

 

 ال توجد في  رارات صادرة عن الحكومة او المن مات الدولية فو غيرها لها فثر مادي عل  عمد  -8

 معايير الجودة الدولية. ال ركة ال ركة فو منتجاتها او  درتها التناجسية، و تطبح     
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 -ف( الهيكد التن يم  لل ركة : -9
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   -م هالتهم:( عدد مو    ال ركة و ركاتها التابعة وجئات   -9

 

  لي ن   ل ييا
 

  ل   ع    
 

   ع  ليي  بن  
    عنن  ليوس طع 

  لي لنع

   ع  ليي  بن  
    عنن  لاس  ي   
 و ل طون   ل م  ث

  ليفيو 

 1 - 1     ي فس ن

 ع وب  لو ن
 

4 6 - 10 

  بيو 
  

1 2 - 3 

   عون  وي   وعه 
 

2 1 - 3 

 المجمو 
 

7 10 - 17 

 
 

 

 

 مجلس االدارة

 ام     ر الع   المدي

 ال  ون االدارية االدارة المالية دائرة االستثمار

  ون  سم 
 المساهمين

 

 ال ركات التابعة
 السكرتاريا

 المو  ين   ونادارة 

 

 الخدمات
 

لجنة الترشيحات  لجنة الحوكمة لجنة التد يح

 والمكافأت
 لجنة ادارة المخاطر

 التد يح الداخل 

 سم 
 المحاسبة

 

 ركة المغتربين االردنيين 

 للوساطة المالية

 ركة المغتربين االردنيين 
لالستثمار والتطوير 

 الع اري
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 ج (  برامج التأهيد والتدري  لمو    ال ركة -9

 بالدورات التدريبية التالية: تم الم اركة

 ادارة المخاطر –احمد عدوان  -1
 تطبي ات الحوكمة –انتصار الداود  -2
 الدبلوم المهن  ج  ادارة الموارد الب رية –وران  ني ين الص -3

 JCPA -سام  عباد  -4
 

 الت  تتعرض لها ال ركة: المخاطر -10

 ا ش   لف ر ع  ل ا  ف  ا  ل  ل  ب في      م    عد من   ليا ط   ل ا    ود له   ل   ع ب  و  ع  لى 
     سم  ي   د   س سمنع لي م  ع سمو ك   م  ل ما    وما  م عا قنيمع   سمه  و ل ميب د  ل      ا  س    

و ما يو فهمع  لم   ن يم  .  ق  م  نع ي ينمع  و ا بنمع  و  ولنمعع فد ن    ل ميب د ام   سمب   سن سمنع  و 
ي  ولع  ل عونل  ا   س  ي   ب   سمع ي م  نل  سم  ي       وما  ما  لييي مع و م ل   ايىيفيع        

ب ن    ما ا ر    نموا عسبع  لم ر    لي  عنع  ا ام   ع  د وان ن    لس  س  ي    ا  سو ا ا لينع  ا ل 
 ليو  رل  ا  لبعو  2020

 -:ةاإلنجازات الت  ح  تها ال رك  -11

 ي      ل   ع    نع   472,000بيبي   له    ل   ع  طه    س  ي  ث ع نفع    نع   ن    د ممد  ل   ع 
لإلن     ن    د  ق ريع  ا ي  و د  ا يع طا يا يمع   ي  اييد ف ن   ل مين   لي   ن  و عونل   س

  ل   ع.

 -:اث ر مال  لعملي  ات ذات طبيع ة غير متكررة حدثت خالد السنة المالية يوجد -12

     ا     ب ا ع يإل ولع  اي    لوس طع ل    ع   ل  ب ع "  ليي  بن      عن  ليوس طع  لي لنع" 
  ب    س ها ه  لي   ا   سعو د س بمع يي  م ل  لى  ا     بون   لبن ع د و     ب ع و لي لنع  يوفو  د 

 اا   ي   لسعع  لي لنع. مط و      ونا لي   2020و 2019ا ع  ل   ا    ب ا  لي و   ل  يا 

واألربــاح الموزعــة وصــاج  ح ــوق المســاهمين واســعار  السلســلة الزمنيــة لحربــاح اوالخســائرالمح  ة -13
 :(فردن  ديناراً )ال ر   االوراق المالية المصدرة من  بد ال ركة

 

 البيان
31/12/2020 

 موحدة

31/12/2019 
 موحدة
 )بعد التعديد(

31/12/2018 
 موحدة

31/12/2017 
 موحدة

31/12/2016 
 موحدة

  ـ بممم ا )و لاسممم ر (  لي مممممع 
بي   ا  ل  بعو   لم ا   ل م ي  

قبمممممممم    لومممممممم نبع    امممممممم ل
  و ليا   د

106,376 (1,154,014) 1,042,556 

 
(285,537) 

 
41,859 

   بممم ا )و لاسممم ر (  لي مممممع 
بي   ا  ل  بعو   لم ا   ل م ي  

ب ممممممممم   لوممممممممم نبع   اممممممممم ل 
 و ليا   د

93,326 (1,165,302) 969,614 (363,073) 148,523 

 

    ب ا يوإلاع
   نوف  % عم    10 عم   %  5   ---- ----

 
    ا  موا  ليس نين 

 

16,147,845 16,077,770 19,538,188 20,447,202 

 
20,757,038 

 
 0.48 0.49 0.500 0.500 0.500  س     ـو  ا  لي لنع
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  31/12/2020تحليد المركز المال  لل ركة ونتائج اعمالها خالد السنة المنتهية ج    -14

 : التحليد المال- 
 (6,6,1,261) همذارهبخسارة همارنت  دينارا   621,601 هارلبل الضريبت همذا ربحا   0202حممت الشروت خالل عام 

ويرجع  0262عام في  (620,,6,61) بخسارةهمارنت  دينارا   26,601بعذ الضريبت  ا  صافي ربحا  و 0262عام عن دينارا  

 -:رله الى 

لذينا بميوت  في لين الوحافظ ارتفاعا   ليحمك لطر – سىق الذوحت الوالي في اسعار االسهن الرئيسيت  تحسن •

 .دينار00,,,00

حيث عولت ادارة الشروت على البحث  0202انخفضت اسعار الفائذة الوحليت على الىدائع بالذينار االردني خالل عام •

 % على الىدائع طىيلت االهذ.1لتصل بحذ ألصى الى  الفائذة في افضل البنىن الوحليت عن افضل نسب

 

  بعض الم  رات المالية حود اداء ال ركة: هذا ويل   الجدود التال  الضوء عل 

 

 2019 2020 البي  ان

 النسبة المبلغ النسبة المبلغ

 %100 14,512,500 %100 14,512,500  مسي    ل   ع

 %110.800 16,077,770 %111.270 16,147,845  موا يس نيا  ل   ع /  مع  لي  

 %114.700 16,651,947 %115.400 16,745,273 يفيو   موا  ليي نع /  مع  لي  

 %(8.000) (1,165,302) %0.600 93,326 ب    لو نبع /  مع  لي   لي ما  ( لاس   )  ل ب 

 (%8.000) (1,165,302) %0.600 93,326  ل ب  ) لاس   ( بي   نه  بعو   ل ا   ل  ي    ا ل ب    لو نبع /  ع  لي  

 %0.222 6,6,2,602 %3.300 472,000    ا   ن    د /  مع  لي  

 %107.540 17,289,794 %107.700 17,387,913 يفيو   ليوفو  د / موا يس نيا  ل   ع

 %6.202 637,847 %3.980 642,640  ليطيوب د /  موا يس نيا  ل   ع

 %4.980 861,676 %7.990 1,389,691    ا  ل ي   لي نعع / يفيو   ليوفو  د

 

  رىخالم  رات المالية االبعض : 

 31/12/2020 31/12/2019 
 24.046 % 3.702 % عسبع  ل و    -1

 (8.000) % 0.500 % ) ب و  بعو   ل ا   ل  ي    ا ل( ا ر   لسه  /  نع      -2

 (8.000) % 0.500 % بي   ا  ل   ل ا   ل  ي  ا ر   لسه  /  نع      -3

 1.191 1.1971  لمنيع  ل    نع /  ع  لي   ب ل نع      -4

 0.500 0.500  لمنيع  لسوقنع ليسه  / ب ل نع      -5

 0.450 0.4492  لمنيع  لسوقنع /  لمنيع  ل    نع ليسه  ب ل نع      -6

 15,356,301 14,512,500  لي     لي ف  ل  ع  لي   -7

 
 المست بلية:الخطة  -15
 
 .لييا ط  لي   شع ايى   و  و يو    ل   ع وا      نوه   (1

مو ن   ل ي  ب عو         لي نعع  ليس  مع ايى اياك    ع  لوس طع  لي لنع ب ا ب  ن   ولونع يطيمع    ن  (2
 . ي    لي     ايى ب ف  ل ياك

 وبط و   ن  ي   ن   ل   ع و     ه   ل  ب ع  لى  ق ى ق   يي   يل  لي   شع ايى يس ول ا ي  ه . (3

 .مو   إلن  مو   فن ن  ي   ع ليييو ع ل ببنل     وا عونل   س  ي    (4

  لبع   ليبع عا  ل ع ث )   د  ل  من (.  يو    منعي  ب ع  (5
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 اتعا  التد يح لل ركة وال ركات التابعة السنوية مضاجا اليها ضريبة المبيعات:  -16

 

  نع      11020  ل   ع   س  ي  نع  لم بوع لييي  بن      عنن 

  نع      1740 س  ي   و ل طون   ل م  ث )  ب ع(   ع  ليي  بن      عنن  لا

  نع      4640 (ع   ع  ليي  بن      عنن  ليوس طع  لي لنع )  ب 

 ديناراً   17400 اجمال     

 

 :( عدد األوراق المالية المملوكة من  بد اعضاء مجلس اإلدارة1-ف  -17

 

 % 31/12/2019 % 31/12/2020 المنص  اسم العضو الر م

 1.74% 252,675 1.74% 252,675  رنع يفيع          وا        ونش  لع  ع 1

 ا إلث   ي  اب   ل  ي   بوع   2
 9.83% 1,426,500 9.83% 1,426,500  رنع يفيع       ع ر  

 3.5% 506,457 3.5% 506,457 اوو يفيع         في     ي  اب   ل  ي   بو ع   3

   ي  ا إلث   ي   بو ع   4
 1.55% 225,000 1.55% 225,000 اوو يفيع       

  ل نخ ع    ب  ايا آ    عا 5
 %0.06 9.000 %0.07 10.000 اوو يفيع       

 
 
6 
7 
 

  سممد  م  ع   سممد  ل  لينممع لي مم ين  
 ; لب  ن  وني يه  - ث 

 ا ل    ي  اب   ل  ي   بو ع  
 نن   ايا اب   ل  ي  يس و 

 
 

 اوو يفيع       
 يفيع        اوو

 

 
5,301,210 
153,000 

---- 

 
36.5% 
1.05% 
---- 

 
5,301,210 
153,000 

---- 

 
36.5% 
1.05% 
---- 

 
 
 
 مجلس سيطر عليها من  بد رئيس واعضاءلمعدد االوراق المالية المملوكة من  بد ال ركات ا (2-ف -17

 :االدارة

 اسم العضو
 

 المنص 
اسم ال ركة 
 المسيطر عليها

الوضا 
 نون ال ا

 
 الجنسية

عدد االسهم المملوكة من  بد 
 ال ركات المسيطر عليها

2020 2019 

 ا إلث   ي  اب   ل  ي    بو ع  
يفيع  ع ر   رنع

 " لم بوع"       
   ع   سد  ل  لينع 

  لب  ن  - لي  ين 
يس نيع 
 يييمع

 5,301,210 5,301,210 ب  نعنع

 ا إلث   ي  اب   ل  ي    بو ع  
 رنع يفيع  ع ر 

 " لم بوع"       
   ع   سد  ل  لينع 

 قب ص - لي  ين 
يس نيع 
 يييمع

 491,329 491,329 قب  ن  ع

 

 



15 
 

 

  خاص االدارة العليا:من  بد ف ( عدد االوراق المالية المملوكة   -17

 31/12/2019 31/12/2020 الجنسية المنص  االسم

 ك اية نعيم الحاج عل 
   ئ   ئ    عنع  لي ن   ل   

 
 

 -( عدد االوراق المالية المملوكة ال ار  اعضاء مجلس االدارة وا خاص من االدارة العليا:ج -17

 31/12/2019 31/12/2020 المنص  االسم الر م

 ا إلث   ي  اب   ل  ي   بو ع   1

 نع  ايا يي   طب فع )إلوفع(

  ي  ا إلث   ي   بو ع   ) ب (

 (   ث ا إلث   ي   بو ع   ) ب 

  ي  ا إلث   ي   بو ع   ) بعع(

  ن  ا إلث   ي   بو ع   ) بعع( 

 

 المجمو 

 يفيع        رنع  ع ر 

 
225,000 

225,000 

225,000 

225,000 

225,000 

 

225,000 

225,000 

225,000 

225,000 

225,000 

 

1,125,000 1,125,000 

 عفن    ي   بو ع    2

  لي شع   ي  اب   ل  ي   بو ع   

 المجمو                     

  رنع يفيع        ع ر   منا

  رنع يفيع        ع ر   منمع

103,344 

171,099 

103,344 

171,099 

274,443 274,443 

3 

 
 
 
 
 
 
 

 في     ي  اب   ل  ي   بوع  

 عفن  في     ي   بو ع   ) ب (

 ي ن  في     ي   بو ع   ) بعع(

  بعع(س    في     ي   بو ع   )

   ع في     ي   بو ع   ) بعع(

 

 المجمو 

 اوو يفيع       

 

 

 

 

 

 

 

291,229 

213,876 

213,876 

117,126 

 

291,229 

213,876 

213,876 

117,126 

836,107 836,107 

 ا ل    ي   بو ع   4

  ني   ا ل   بو ع   ) بعع(

 

 المجمو 

 اوو يفيع       

 

 

27,000 

 

27,000 

27,000 27,000 

 

  ركات مسيطر عليها من  بد ا خاص االدارة العليا. ديوجال  
 

   العليا.ارة االد او ا ار  اعضاء مجلس االدارةاليوجد  ركات مسيطر عليها من  بد ا ار 
 
 
 ت الت  يتمتا بها رئيس واعضاء مجلس االدارة:آف( المزايا والمكاج -18

 .دآ ث يإل ن   و ي    2020 ل  ن م وى  رنع و او ك يفيع        اا  ا  
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 : 2020خالد السنة المالية  دارة العلي    الال المزايا والمكاجات المدجوعة ( -18

 م  عا   نع      ق   

 المنص  االسم
الرات  
وغالء 
 المعي ه

 مكاجات
بدد انت اد 
 او س ر

 اجمال 

  لي ن   ل      م نع ع ن   ل  ج ايا
70,000 -- 1440 71,440 

 

 لم يتم دجا في تبرعات او منح خالد السنة المالية الية جهة . -19

، كما يوجد ات ا ية ع ود او م اريا اوارتباطات ع دتها ال ركة ما ال ركات ال  ي ة اوالحلي ة اية ال يوجد  -ف  -20
بين االردنيين  ركة المغتر –بين ال ركة االم وال ركة التابعة دعم اداري كامد م ابد اتعا  مو عة اصوالً 

 لالستثمار والتطوير الع اري.

ال يوجد في ع ود فو م اريا فو ارتباطات ع دتها ال ركة ما رئيس مجلس االدارة فو فعضاء المجلس فو  -  
 المدير العام فو في مو ف ج  ال ركة او ا اربهم.

 .لل ركة ج  المجتما المحل او مساهمة  د مساهمة لل ركة ج  حماية البيئةاليوج -21
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 2002لعام الشركات المساهمة حوكمة فصل خاص بدليل قواعد 

ً منا لإللتزام( 1) - أ والصادرة من هٌئة االوراق  2017بتعلٌمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لعام  سعٌا

( من  /ج4وتطبٌماً للبند رلم )   2024 – 2020والحماً إلنتخاب مجلس إدارة جدٌد للشركة عن االعوام ، المالٌة

ثلث األعضاء من المستملٌن كما وٌجب ان تضم اللجان المنبثمة من مجلس  )ي ٌوصً بؤن ٌكونلانون الحوكمة والذ

اإلدارة وهً لجنة التدلٌك ، لجنة المخاطر ، لجنة الحوكمة ولجنة التعٌٌنات والترشٌحات أعضاء مستملٌن فً 

ال فً المجلس وعلٌه ؛ ٌصبح عدد االعضاء المستملٌٌن آل ثانً عضواً مستم عضوٌتها( حٌث تم تعٌٌن الشٌخ ناصر

 فً المجلس الحالً عضوان وٌبمى ان ٌتم اختٌار عضو مستمل ثالث لتطبٌك البند اعاله.

 

فعّلنا لنوات حٌث معاٌٌر وممومات عدة لتنظٌم العمل وبهدف المحافظة على حموق المساهمٌن تعدٌل  ولد تم    

كل شفافٌة وحٌادٌة بعلى مستجدات الشركة  مطلعٌن ااهمٌن واصحاب المصالح لٌكونومسالتواصل واالفصاح مع ال

 االلكترونً المحدث للشركة والذي ٌتم ادراج جمٌع االفصاحات دورٌاً على المولع وبشكل منتظم.وذلن عبر المولع 

المركز المالً  لتً تإثر علىوالختامٌة الت االفصاحات جمٌع االحداث الجوهرٌة والبٌانات المالٌة المرحلٌة مولد ش

 للشركة.

ان ثمة المستثمرٌن فً البٌانات والمعلومات التً توفرها الشركة واالفصاحات التً ٌتم نشرها تمثل أحد أهم العوامل 

للمحافظة علٌها لذلن تم العمل على التؤكد من سالمة ونزاهة البٌانات المالٌة وتفعٌل دور االشراف والتدلٌك على 

 . من مجلس ادارة الشركة نبثمتمن لبل لجنة تدلٌك االحسابات 

ً الى جنب مع نظام الرلابة والتدلٌك كما تم  مخاطراستراتٌجٌات ادارة خطة لوضع  تم عمل لد و هذا الشركة جنبا

 مع تنوٌع االستثمارات فً الشركة. تملٌل المخاطر بما ٌتناسبمحاولة  الحرص على 

ً الى جنب مع  2017شروط حسب تعلٌمات الحوكمة لعام لبحٌث تستوفً االمخاطر وجان التدلٌك ل أجتمعت جنبا

اإلدارة فً مجلس  لرتأ   إعادة النظر فً تشكٌل هذه اللجان مع التغٌٌرات التً  تملد و لجنة الحوكمة أجتماعات

 مستمل فً كل لجنة حسب التعلٌمات وحسب االمكانٌات الحالٌة فً المجلس.بحٌث تشمل عضو 

الشفافٌة وتمٌٌم االداء وحرصت كل الحرص  فًسمات االساسٌة لوتدرن الشركة اهمٌة االفصاح كونها احدى اهذا 

 على االلتزام بتعلٌمات االفصاح الصادرة من هٌئة االوراق المالٌة.

وٌت تشجٌع جمٌع المساهمٌن بالمشاركة  والتصل جتماعات الهٌئة العامة للمساهمٌنتم تحدٌث الٌات المشاركة فً ا

ٌستطٌعون  تمدٌم  ،% فاكثر من اسهم الشركة5فً تلن االجتماعات حٌث تم االعالن ان المساهمٌن الذٌن ٌملكون 

لبل اجتماع الهٌئة العامة والنظر بها من لبل مجلس االدارة  2017التراحاتهم حسب تعلٌمات الحوكمة لعام 

اج أي اسئلة او استفسارات تخص البٌانات المالٌة عن ول االعمال كما تم الطلب من المساهمٌن بإدرفً جد ألدراجها

على مولع الشركة للرد علٌها وذلن نظراً للظروف الحالٌة والتً تحتم على الشركة عمد اجتماعها عبر  2020عام 

 وسٌلة االتصال المرئً والمسموع.

 ن؛اللجان المنبثقة من مجلس ادارة الشركة االستثمارية القابضة للمغتربين االردنيي 

لضمان فاعلٌة مجلس االدارة وتؤهٌل اعضائه للمٌام بمسئولٌاتهم تجاه المضاٌا الرئٌسٌة وتسهٌل مهماتهم ، استعان 

المجلس بلجان تابعة له إلسناد بعض المهام والمسئولٌات الٌها بحٌث تموم كل لجنة برفع تمارٌرها وتوصٌاتها بشكل 

 .دوري لمجلس االدارة
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 تشكيل مجلس ادارة الشركة االستثمارية القابضة للمغتربين االردنيين . ( 0) - أ

ي خبرات ومعرفة واسعة وان مجلس ادارة الشركة االستثمارٌة المابضة للمغتربٌن االردنٌٌن ٌتكون من افراد ذ

، مهام جدٌدة تطرأالنطاق مما ٌمكن المجلس من اداء مهامه ومسئولٌاته على اكمل وجه مع االخذ بعٌن االعتبار اي 

ان مجلس ادارة الشركة  لدٌه هٌكل متناسب مع طبٌعة عمل الشركة وانشطتها  حٌث تنوع الخبرات المهنٌة والعملٌة 

التحمك من استٌفاء اعضاء مجلس االدارة واالدارة التنفٌذٌة من بوالترشٌحات  التعٌناتلجنة  لامتكما  ،والفنٌة

 متطلبات الكفاءة والنزاهة.

عضو سوف يتم تعيين و واثنان من االعضاء مستقليينميعهم غير تنفيذيين جاعضاء  ةيتكون المجلس من سبع  - ب

وبما ٌتناسب مع  03/02/2019فً كتابها الصادر بتارٌخ  االوراق المالٌةوحسب موافمة هٌئة  ولت الحكفً  آخر

ارات هجمٌعهم ٌمتلكون المٌكون ان نحرص على  فإنناوالتً تم تمدٌدها  المهلة المحددة من لبل هٌئة األوراق المالٌة

سنوات وٌوضح الجدول  4الالزمة لشغل هذا المنصب. إن مجلس االدارة ٌتم انتخابه عن طرٌك الهٌئة العامة كل 

  الحالٌٌن:التالً نبذة عن اعضاء المجلس 

 االسم
 تصنيف العضو

 
 تاريخ االنتخاب المإهل العلمي

 راضً النتشة
 

 تنفٌذي / مستملغٌر 
 ماجستٌر ادارة
 الوالٌات المتحدة

14/06/2020 

 
 غازي ابو نحل

 
 غٌر تنفٌذي/ غٌر مستمل

 الثانوٌة العامة
 

14/06/2020 

 غٌر تنفٌذي/ غٌر مستمل جمال ابو نحل
 بكالورٌوس ادارة
 الوالٌات المتحدة

14/06/2020 

 
 كامل ابـو نحل

 
 غٌر تنفٌذي/ غٌر مستمل

رٌاضٌات بكاالورٌوس 
 وادارة اعمال
 برٌطانٌا

14/06/2020 

 الشٌخ ناصر آل ثانً
 

 غٌر تنفٌذي/ مستمل
 بكالورٌوس ادارة
 الوالٌات المتحدة

22/06/2020 

 

اسماء ممثلي اعضاء مجلس االدارة االعتبارييين وتحديد اذا ما كان الممثل تنفيذي أو غير تنفيذي ومستقل او غير  -ج

 مستقل؛

 

 االسم
 العضوتصنيف 
 

 تاريخ االنتخاب المإهل العلمي

 خالد ابو نحل
 ممثل شركة ترست العالمٌة للتؤمٌن

 البحرٌن(  وإعادة التؤمٌن ) 

 غٌر تنفٌذي/غٌر مستمل 
 ماجستٌر تؤمٌن
 وادارة مخاطر
 برٌطانٌا

14/06/2020 

 هٌثم مسعود
ممثل شركة ترست العلمٌة للتؤمٌن 

البحرٌن( وإعادة التؤمٌن )  
 تنفٌذي/ غٌر مستملغٌر 

 بكالورٌوس محاسبة
 خبرة فً االستثمارات والتامٌن

14/06/2020 
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 -اسماء االشخاص في المناصب التنفيذية في الشركة:  - د

 

 كفاية نعيم الحاج علي              المدير العام       -

 سامي علي عباد                    رئيس قسم المحاسبة -

 رئيس قسم المساهمين           انتصار الداود             -

        

 : مهام ومسئوليات االدارة التنفيذية- 

 -ان االدارة التنفٌذٌة للشركة تتمثل فً االشخاص الذٌن ٌمومون بادراه عملٌات الشركة الٌومٌة وهً كالتالً :

 فاعلٌتها. تنفٌذ الخطط االستراتٌجٌة للشركة وما ٌرتبط بها من سٌاسات ولوائح داخلٌة والتؤكد من 

 .المسإولٌة الكاملة عن االداء العام للشركة ونتائج اعمالها 

 .تطبٌك السٌاسات واللوائح واالنظمة الداخلٌة للشركة والمعتمدة من لبل مجلس االدارة 

 .اعداد التمارٌر المالٌة الربع السنوٌة والسنوٌة والتً تظهر الوضع المالً للشركة 

  بشكل مفصل ودلٌك البٌانات المالٌة.وضع نظام محاسبً متكامل ٌعكس 

  ادارة العمل الٌومً وادارة موارد الشركة بالشكل االمثل وزٌادة االرباح وتملٌل النفمات بما ٌتفك مع اهداف

 واستراتٌجٌات الشركة.

  تطبٌك نظام رلابة داخلٌة وادارة المخاطر المعد من لبل اللجان المنبثمة من مجلس االدارة والحرص على

 االلتزام بالتعلٌمات الصادرة.

 

كما  ركة مشابهة او منافسة في العمللشال يوجد اعضاء في مجلس ادارة الشركة يشغلون عضوية مجلس ادارة   -هـ 

 .أردنيةيوجد الي من أعضاء مجلس اإلدارة أي عضويات أخرى في شركات مساهمة عامة   ال 

 لرئٌس أو اعضاء مجلس االدارة.نوع اي لم ٌتم تمدٌم اي لروض نمدٌة من        

  ٌتم عمد اجتماعات مجلس ادارة الشركة بحضور غالبٌة االعضاء واكتمال النصاب المانونً كما فً السنة المالٌة

تم ارسال دعوة االجتماع لبل سبعة اٌام على االلل من و( اجتماعات لمجلس االدارة 7حٌث تم عمد ) 2020

من دراسة الموضوعات المطروحة للنماش وجمع المعلومات الالزمة  الموعد المحدد بحٌث ٌتمكن االعضاء

 طلمة.مرارات بناء على االكثرٌة المالتخاذ المرارات وٌتم اصدار ال
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 تاريخ االجتماع حالة العضو الصفة العضو

23.1.20 27.2.20 14.6.20 22.6.20 23.7.20 15.10.20 15.11.20 

غٌر غٌر تنفٌذي/  رئٌس  غازي ابو نحل
 مستمل

√ √ √ √ √ √ √ 

غٌر تنفٌذي /  نائب  راضً النتشة
 مستمل

√ √ √ √ √ √ √ 

الشٌخ ناصر آل 
 ثانً

غٌر تنفٌذي/  عضو 
 مستمل

√ √ √ √ √ √ √ 

 √ √ √ √ √ √ √ غٌر تنفٌذي عضو  جمال ابو نحل

غٌر تنفٌذي/ غٌر  عضو  خالد ابو نحل
 مستمل

√ √ √ √ √ √ √ 

تنفٌذي/ غٌر غٌر  عضو  كامل ابو نحل
 مستمل

√ √ √ √ √ √ √ 

غٌر تنفٌذي/ غٌر  عضو  هٌثم مسعود
 مستمل

√ √ √ √ √ √ √ 

 

   مهام ومسئوليات مجلس االدارة واالدارة التنفيذية ؛ 

 

فٌذٌة وذلن بما ٌضمن االستماللٌة  نان لدى الشركة فصل واضح فً االختصاصات فٌما بٌن مجلس االدارة واالدارة الت

 ٌتسنى لمجلس االدارة االطالع بمسإولٌاته بصورة فاعلة.الكاملة حتى 

وتظل المسئولٌة النهائٌة عن الشركة على  إلدارتهاٌتولى مجلس ادارة الشركة  جمٌع الصالحٌات والسلطات الالزمة 

 ذات نناً او فوض جهات او افراد أخرٌن للمٌام ببعض اعماله حسب ما تنص علٌه الموانٌجاالمجلس حتى وان شكل ل

 .2017الحوكمة لعام تعلٌمات التنفٌذٌٌن بما ٌتناسب مع  لألشخاصكة رالعاللة كما ولد تم عمل نظام صالحٌات للش

 

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

 .وضمان حموق المساهمٌن مصلحة الشركة واهدافها مكوضع االستراتٌجٌات والسٌاسات والخطط واالجراءات التً تح -1

 تهم بشكل ٌحمك العدالة.جمٌع المساهمٌن على حمولهم ومعامل وضع االجراءات الالزمة لضمان حصول -2

 تطبٌمها فً الشركة. لبةمان االلتزام بالتشرٌعات النافذة ومرااتخاذ االجراءات الالزمة لض -3

 االستثمار فً مجاالت عالٌة الخطورة.ادارة المخاطر لتجنب ة اسٌاعتماد س -4

 انظمة خاصة. بموجبتنظٌم االمور المحاسبٌة واالدارٌة للشركة  -5

 والتشرٌعات والموافمة علٌها. التمارٌر الربع سنوٌة والسنوٌة واظهار النتائج وفك االحكام متابعة اعداد -6

 الالزمة. واال فصاحاتة ٌتضمن المعلومات كالتؤكد من توفٌر مولع الكترونً للشر -7

 وضع سٌاسة  تفوٌض واضحة فً الشركة وتحدٌد االشخاص المفوضٌن وحدود الصالحٌات. -8

 تعٌٌٌن المدٌر العام للشركة وانهاء خدماته. -9

 ة للمٌام بمهامهم الموكلة الٌهم.ذٌالتؤكد من توفر الكفاءة والخبرة فً اشخاص االدارة التنفٌ -10

 اد سٌاسة الموارد البشرٌة.اعتماد سٌاسة االحالل والتعالب الوظٌفً واعتم -11

 اعتماد السٌاسة الخاصة بمنح المكافآت والمزاٌا والحوافز والرواتب. -12

 اعتماد نظام اجراءات خطً. -13
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متثال لقوانين الحوكمة والهيئات ومسإول وحدة اال رئيس قسم المساهمين –تم تعيين االنسة انتصار الداود    -و

 00.22.0222الرقابية كضابط ارتباط سابقاً في 

 اللجان المنبثقة من مجلس االدارة :  -ز 

ة من المجلس وتعٌٌن اعضائها حسب خبراتهم وكفاءتهم وتعتبر اللجان حلمات وصل بٌن االدارة متم تشكٌل اللجان المنبث

ولمجلس ان الغرض من تشكٌل هذه اللجان هو تمكٌن المجلس من تؤدٌة مهامه بشكل فعال . اإلدارة. ة ومجلس ٌالتنفٌذ

 ادارة الشركة االستثمارٌة المابضة للمغتربٌن االردنٌٌن اربع لجان رئٌسٌة هً كالتالً :

 لجنة الترشيحات والمكافؤت - لجنة التدقيق -

 لجنة الحوكمة - لجنة ادارة المخاطر -

 

والصالحٌات الممنوحة لها  ل لجنة وائح ونظم عمل اللجان وتحدٌد مهام كللام مجلس ادارة الشركة بإلرار جمٌع ال

 لس.جمٌثاق عمل محدد لكل لجنة كما ان مهام وصالحٌات اللجان تم تحدٌدها من لبل المو

 لجنة التدقيق ؛ -حـ 

على تطبٌك لواعد الحوكمة بحٌث تعمل اللجنة على االلتزام  ةلاان وجود لجنة تدلٌك تتمتع بإستماللٌة من أهم السمات الد

وهً تتمتع بإستماللٌة كاملة حٌث  الشركة.وضمان التمارٌر المالٌة كما هو التؤكد من فعالٌة االنظمة الداخلٌة والمطبمة فً 

تبٌن االخطار  من لبل المدلك الداخلً للجنة التدلٌكتمارٌر دورٌة  ولد تم تمدٌم ها من ذوي الخبرات.ءان اعضا

 والمتطلبات الالزمة الستكمال دورة التدلٌك داخلٌا وخارجٌا . 

بعد انتخاب مجلس ادارة جدٌد ذوي الخبرة والكفاءة اعضاء هم من االعضاء غٌر التنفٌذٌٌن  ةنة التدلٌك من ثالثجتتكون ل

 .  لالربع سنوات المادمة

 اعضاء لجنة التدقيق :

 خبراتهم ومإهالتهم الوظيفية المنصب االسم

 بكالورٌوس محاسبة رئيسا هٌثم مسعود
 خبرة فً االستثمارات والتامٌن

 بكالورٌوس ادارة الوالٌات المتحدة عضو جمال ابو نحل
 خبرة واسعة فً اإلستثماروالتؤمٌن

 بكالورٌوس رٌاضٌات وادارة اعمال  برٌطانٌا عضو كامل ابو نحل
 مجال التؤمٌن وإعادة التؤمٌنخبرة كبٌرة فً 

 

عبر وسٌلة االتصال  كما واجتمعت مع المدلك الخارجً للشركة 2020عام  اجتماعات فًعمدت اللجنة أربعة 

التمارٌر المالٌة  إلصداربعٌن االعتبار االولات الالزمة  فً نهاٌة العام حٌث أخذت االلكترونً والمرئً والمسموع

 الخاصة بالشركة.



22 
 

 

 

لجنة التدلٌك تنبثك من المواعد واالرشادات فً تعلٌمات الحوكمة الصادرة من لبل هٌئة االوراق المالٌة والتً ان مهام 

، هذا ولد  تتوافك مع لواعد التدلٌك العالمٌة ال سٌما التعاون مع مدلك الحسابات الخارجً الظهار البٌانات بطرٌمة عادلة

 .2020عات لجنة التدلٌك فً عام تم تزوٌد المدلك الخارجً بجمٌع محاضر اجتما

 

 ؛لجنة الترشيحات والمكافآت ( 2) –ط 

ات الكفاءات المهنٌة والمدرات العالٌة ذلرار مكافآت مالٌة عادلة ٌساهم بشكل اساسً فً استمطاب الكوادر البشرٌة إان 

فٌز الموظفٌن على اختالف حوكذلن ٌشجع على الشعور باالنتماء للشركة وٌحافظ على الكوادر الموجودة . ان ت

 مستوٌاتهم هً احدى اهم اهداف الشركة للرفع من شؤنها.

 -آفات من ثالث اعضاء :كتكون لجنة الترشيحات والمت

 ئيسر غازي كامل ابو نحلالسيد 
 عضو السيد جمال كامل ابو نحل

 عضو الشيخ ناصر بن علي آل ثاني
 

لٌة اعضاء مجلس االدارة واحتٌاجات الشركة الؤت تتمثل فً التؤكد من استمافان مهام ومسئولٌات لجنة الترشٌحات والمك

الحوافز والرواتب ومراجعتها وآت فوكذلن وضع السٌاسات الخاصة منح المكات على مستوى االدارة التنفٌذٌة اءامن الكف

 الحما تطبٌما لتعلٌمات الحوكمة. حٌث سٌتم التنسٌك.  2020عمدت اجتماعٌن خالل عام كما ان اللجنة  دورٌاً.

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ االجتماع الصفة العضو

 5.4.2020 12.7.2020 1.10.2020 20.12.2020 

 √ √ √ √ رئيس  هٌثم مسعود

 √ √ √ √ عضو جمال ابو نحل

 √ √ √ √ عضو  كامل ابو نحل

 تاريخ االجتماع الصفة العضو

 14.6.2020 12.7.2020 

 √ √ رئيس  ابو نحلغازي 

 √ √ عضو جمال ابو نحل

 √ √ عضو  الشٌخ ناصر
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 لجنة الحوكمة  ( 0) –ط 

ً طار لوٌمثل بدورها اعن هٌئة االوراق المالٌة والتً تان لجنة الحوكمة تختص بتطبٌمات تعلٌمات الحوكمة الصادرة   ا

ً ومتٌن  لعمل الشركة. ا

 -اعضاء هم : ةتتكون لجنة الحوكمة من ثالث

 رئيسا السيد جمال كامل ابو نحل
 عضو السيد كامل غازي ابو نحل

 عضو الشيخ ناصر بن علي آل ثاني
 

شركات لتتمثل مسئولٌات لجنة الحوكمة فً تطبٌك معاٌٌر تم اعتمادها من لبل مجلس ادارة الشركة لتتناسب مع تعلٌمات ا

اي موضوعات متعلمة بها وتزوٌد مجلس االدارة بالتمرٌر السنوي، كما ومتابعة  2017المساهمة العامة المدرجة لعام 

 ات هٌئة االوراق المالٌة تمهٌدا لتصلٌح االوضاع ان وجدت.ظوعلٌها دراسة مالح

 تاريخ االجتماع الصفة العضو

27.2.2020 21.6.2020 

 √ √ رئيس  السيد جمال ابو نحل

 √ √ عضو  السيد كامل ابو نحل

 √ √ عضو  آل ثاني الشيخ ناصر

 

 لجنة المخاطر ( 3) –ط 

شركة االستثمارٌة المابضة للمغتربٌن االردنٌٌن تموم بوضع السٌاسات واللوائح الخاصة بإدارة ان لجنة المخاطر بال

 اسة الشركة.ٌبؤلل  خطر ممكن وبما ٌتناسب مع س االستثمارات

 -تتكون لجنة المخاطر من ثالث اعضاء :

 رئيسا كامل ابو نحل خالدالسيد 
 عضو السيد كامل غازي ابو نحل

 عضو السيد هيثم علي مسعود
ً بشكل  ان مهام ومسإولٌات عمل لجنة المخاطر تتضمن التؤكد من وجود نظام فعال إلدارة مخاطر االستثمار ومراجعتها دورٌا

المجلس عن المخاطر والفوائد المتؤتٌة من االستثمار بحٌث ٌتم زٌادة العائد على  ألعضاءسنوي كما وٌتم وضع سٌاسة واضحة 

 االستثمار وٌمل الخطر.

 تاريخ االجتماع الصفة العضو

  12.2.2020 12.11.2020 

 √ √ رئيس  السيد خالد ابو نحل

 √ √ عضو السيد كامل ابو نحل

 √ √ عضو  السيد هيثم مسعود
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 مراقب الحسابات الخارجي.  استقاللية وحيادية 

ان لدى الشركة االستثمارٌة المابضة للمغتربٌن االردنٌٌن اسس واضحة بشؤن تعٌٌن واختٌار مرالب الحسابات الخارجً 

وذلن لضمان استماللٌة وحٌادٌة المدلك الخارجً . فمامت لجنة التدلٌك بالشركة بالتؤكد من ذلن وفك الشروط الواردة 

 لشركة والتً تتناسب مع متطلبات الحوكمة ومنها ؛ واللوائح الداخلٌة

ان المدلك الخارجً مستمل عن مجلس االدارة وال ٌموم بؤي اعمال اضافٌة للشركة لد تإثر على االستماللٌة او   -

 الحٌادٌة.

لكل الشروط الواجب توافرها كمتطلب لهٌئة  ى هٌئة االوراق المالٌة ومستوفونلد ونان المدلمٌن الخارجٌٌن مسجل -

 االوراق المالٌة.

 .التمرٌر المعد من لبلهمت الهٌئة العامة وتالوة اجتماعمن امكانٌة حضور المدلك الخارجً اتم التؤكد  -
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 الشركة االستثمارية القابضة للمغتربين االردنيين

 مساهمة عامةشركة 

 البيانات المالية الموحدة كما في 

 4242كانون اول  53

 وتقرير مدققي الحسابات المستقل 

 المهنيون العرب

 ) اعضاء في جرانت ثورنتون العالمية(

 



 

 لشركة اإلستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينا

 شركة مساهمة عامة محدودة

 الموحدة المالية قوائمال

 0202 كانون األول 13
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 ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينالشركة اإل

 شركة مساهمة عامة محدودة

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 صفحة 

  

 3ـ  2 ر مدقق الحسابات المستقلتقري  -

  

 4  ةالموحد المركز المالي قائمة  -

  

 5  ةالموحد الشامل الدخل قائمة  -

  

 6  ةالموحد التغيرات في حقوق الملكية قائمة  -

  

 7  ةالموحد التدفقات النقدية قائمة  -

  

 22ـ  9 المالية الموحدة قوائمإيضاحات حول ال  -
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 ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينالشركة اإل

 شركة مساهمة عامة محدودة

 0202كانون األول  13كما في  ةالموحد المركز المالي قائمة
 

 )بالدينار األردني(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 إيضاح

كانون األول  31

2222 

كانون األول  31

 )معدّلة( 2219

كانون الثاني  1

 )معدّلة( 2219

     الموجودات

 4,459,943  3,232,6,4  2,242,421  3 النقد وما في حكمه

 92,,7,1,1  5,425,614  4,973,697  4 الدخل قائمةمواودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 326,572  249,452  253,2,9  5 ذمم عمالء وساطة مدينة

 ,32,12,  742,126  52,,764   تمويل على الهامشذمم عمالء 

 117,393  -        433,242   ذمم وسطاء 

 9,222,  9,222,  9,222,   صندوق قمان التسوية 

 131,712  1,,,96  132,374  6 أرصدة مدينة أخر 

 57,,3,667  57,,3,667  57,,3,667  7 الدخل الشامل قائمةمواودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

   75,,265   دفعات على حساخ استثمار

 964,627  754,272  1,527,623  , مواودات مالية بالكلفة المطفهة

 46,4,1,,2  46,4,1,,2  46,4,1,,2  9 في أراقي عقارية استثمارات

 193,,  9,649  13,224  12 ممتلكات ومعدات

 222,222  222,222  222,222  11 رخصة مزاولة أعمال الوساطة

 02,828,131  31,083,131  31,181,331   مجموع الموجودات
     

     الملكيةالمطلوبات وحقوق 

     المطلوبات

 42,452  114,612  ,,94,2   ذمم عمالء وساطة دائنة

 -       13,272  ـ        ذمم وسطاء

 61,355  64,954  97,776  14 ذمم اهات ذات عالقة دائنة

 ,,467,9  445,211  452,576  12 أرصدة دائنة أخر 

 569,795  47,,637  642,642   مجموع المطلوبات 
     

    13 الملكيةحقوق 

 16,125,222  14,512,522  14,512,522   رأس المال المصرح والمكتتم به والمدفوع

 125,9,6  125,9,6  125,9,6   عالوة إصدار

 2,342,245  2,342,245  ,55,,2,34   احتياطي إاباري

 ,11,44  ,11,44  ,11,44   ختياري إاحتياطي 

 1,125,529  (92,429,) (32,647,)  تراكمةم أرباح )خسائر(

 ,,1,,,19,6  16,277,772  45,,16,147   حقوق مساهمي الشركة صافي

 11,,547  574,177  ,597,42   حقوق غير المسيطرين

 22,235,999  16,651,947  16,745,273   مجموع حقوق الملكية 

 02,828,131  31,083,131  31,181,331   الملكيةمجموع المطلوبات وحقوق 
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 القابضة للمغتربين األردنيينستثمارية الشركة اإل

 شركة مساهمة عامة محدودة

 0202كانون األول  13للسنة المنتهية في  ةالموحد الشامل الدخل قائمة

 

 )بالدينار األردني(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 2219 2222 إيضاح 

    

 613,667  93,522   أرباح أسهم مقبوقة 

 177,931  ,,212,2   عموالت وساطة

 67,243  42,656   إيراد فوائد تمويل عمالء على الهامش 

 (1,695,6,4) 225,577   الدخل قائمةفروقات تقييم مواودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 52,356  (27,625)  الدخل قائمةبيه مواودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  أرباح( )خسائر

 176,372  95,725    إيراد فوائد ودائه بنكية

 51,642  61,946   المطفهةإيراد فوائد مواودات مالية بالكلفة 

 2,5,5  (6,312)  أرباح بيه مواودات مالية بالكلفة المطفهة )خسائر( 

 23,423  6,,,27  5 رد مخص  خسائر إئتمانية متوقعة إنتفت الحااة إليه

 (157,294) (157,576) 17 مصاريف قضايا

 (4,3,759) (379,941) 15 مصاريف إدارية 

 (11,162) (,,2,,4)  مصاريف تسويقية 

 32,6,6  (33,2,2) 16 إيرادات أخر مصاريف و

 ( 3,381,231) 321,111   السنة قبل الضريبة  (خسارة) ربح

 (,,11,2)  (13,252) 22 مصروف قريبة الدخل والمساهمة الوطنية للسنة 

 (3,318,120) 31,101   إجمالي الدخل الشامل للسنة

    

    :عود الىيو

 (  ,1,191,66) 72,275   مساهمي الشركة 

 26,366  23,251   حقوق غير المسيطرين

   31,101 (3,318,120) 

    

    
 ( 2,218) 2,228  ,1 السنة العائد لمساهمي الشركة (خسارة) ربححصة السهم األساسية والمخفضة من 
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 ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينالشركة اإل

 شركة مساهمة عامة محدودة

 0202كانون األول  13للسنة المنتهية في  ةالموحد ملكيةالتغيرات في حقوق ال قائمة

 

 )بالدينار األردني(
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 مجموع حقوق  حقوق  حقوق صافي أرباح)خسائر(   احتياطيـــات عالوة رأس المال 

 الملكية  غير المسيطرين  مساهمي الشركة تراكمةم اختياري إجباري إصدار المدفوع 

         

 31,183,311   811,311  31,211,112  ( 830,123) 33,118  0,112,018  328,381  31,830,822   3/3/0202الرصيد كما في 

 31,101   23,251  12,218  72,275  ـ ـ ـ ـ إامالي الدخل الشامل للسنة 

 ـ ـ ـ (313,,) ـ 313,,  ـ ـ إحتياطي إاباري 

 31,118,011  831,108  31,311,818  (812,111) 33,118  0,118,888  328,381  31,830,822  13/30/0202الرصيد كما في 

         

 02,218,333  131,833  33,818,388  388,823  33,118  0,112,018  328,381  31,308,222   3/3/0233الرصيد كما في 

 022,222  52,222  382,222  152,222  ـ ـ ـ ـ (27تعديالت سنوات سابقة )إيضاح رقم 

 02,018,333  811,833  33,188,388  3,328,823  33,118  0,112,018  328,381  31,308,222  )معّدل( 3/3/0233الرصيد كما في 

 (821,082) - (821,082) (26,252,) - - - - توزيعات أرباح 

 ( 3,318,120) 26,366  (3,333,118) (,1,191,66) - - - - إامالي الدخل الشامل للسنة 

 (3,130,822) - (3,130,822) - - - - (1,612,522) تخفيض رأس المال 

 31,183,311   811,311  31,211,112  ( 830,123) 33,118  0,112,018  328,381  31,830,822  )معّدل( 13/30/0233الرصيد كما في 
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 ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينالشركة اإل

 شركة مساهمة عامة محدودة

  0202كانون األول  13للسنة المنتهية في  ةالموحدالتدفقات النقدية  قائمة
 

 )بالدينار األردني(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 2222 2219 

   األنشطة التشغيلية

 (1,154,214) 126,376  السنة قبل الضريبة)خسارة(  ربح

 1,425  2,262   استهالكات

 1,695,6,4  (225,577) الدخل قائمةفروقات تقييم مواودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 (2,5,5) 6,312  )أرباح( بيه مواودات مالية بالكلفة المطفهةخسائر 

 (23,423) (6,,,27) رد مخص  خسائر إئتمانية متوقعة
   

   التغير في رأس المال العامل 

 2,594,  657,494  الدخل قائمةمواودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 154,679  3,727  ذمم عمالء وساطة

 92,222  (24,746) ذمم عمالء تمويل على الهامش

 132,665  (446,512) ذمم وسطاء

 37,412  (21,625) أرصدة مدينة أخر 

 52,412  5,565  أرصدة دائنة أخر 

 (,9,25,) (,24,91) المدفوعةقريبة الدخل 

 975,631  ,12,46   األنشطة التشغيلية من صافي التدفقات النقدية
   

   األنشطة اإلستثمارية

 213,142  (63,,759) مواودات مالية بالكلفة المطفهة

 (1,,,2) (35,,5) ممتلكات ومعدات

 ـ (75,,265) دفعات على حساخ استثمار

 212,261  (1,231,573) األنشطة اإلستثمارية من (المستخدمة في) لتدفقات النقديةصافي ا
   

   األنشطة التمويلية

 (1,612,522) ـ          تخفيض رأس المال 

 3,599  22,,32  ذمم اهات ذات عالقة 

 (26,252,) ـ         توزيعات أرباح 

 (2,415,151) 22,,32  األنشطة التمويلية (المستخدمة في) من صافي التدفقات النقدية
   

 (1,229,259) (2,3,,,9) وما في حكمه التغير في النقد

 4,459,943  3,232,6,4   السنةفي بداية وما في حكمه النقد 

 1,012,181  0,010,123   السنةفي نهاية وما في حكمه النقد 
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 ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينالشركة اإل

 شركة مساهمة عامة محدودة

 الموحدةالمالية  قوائملإيضاحات حول ا

  0202 كانون األول 13
 

 )بالدينار األردني(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 امــــع     .  3

وسوجلت فوي سوجل الشوركات المسواهمة العاموة  ,,19تمووز  2بتاريخ  الشركة اإلستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينتهسست 

 ، إن مركوز تسوجيل الشوركة هوو1991كانون الثواني  7 ( وقد حصلت الشركة على حق الشروع في العمل بتاريخ222تحت رقم )

التجاريووة والزراعيووة االسووتثمار فووي كافووة المجوواالت االقتصووادية والصووناعية و موون أهووم غاياتهوواوالمملكووة األردنيووة الها،وومية فووي 

والسياحية وغيرها, وذلك عن طريق تهسي  الشركات أو المشاركة في تهسيسها أو تملكها أو المساهمة فيها واالستثمار في األسوهم 

 والسندات داخل األردن وخاراه.
 

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

وتتطلوم هوذه  ،2221،وباط  4بتواريخ  مجلو  إدارة الشوركة فوي السوته المنعقودةحدة المرفقة مون قبول المالية المو قوائمتم إقرار ال

 موافقة الهي ة العامة للمساهمين. المالية قوائمال
 

 

 

 

 السياسات المحاسبية الهامة        .  0

 الموحدة المالية قوائمأسس إعداد ال

المالية الموحدة للشركة وفقاً للمعايير الصادرة عن مجل  معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة عن لجنة  قوائمتم اعداد ال

 تفسيرات التقارير المالية الدولية المنبثقة عن مجل  معايير المحاسبة الدولية.

  اودات المالية التي تظهر بالقيمة العادلة.الموكلفة التاريخية باستثناء المالية الموحدة وفقاً لمبدأ ال قوائمتم إعداد ال

 المالية الموحدة والذي يمثل العملة الرئيسية للشركة. قوائمان الدينار األردني هو عملة اظهار ال

والتعديالت ، بإستثناء المعايير متماالة مه السياسات التي تم اتباعها في السنة السابقة للسنة الحاليةإن السياسات المحاسبية المتبعة 

 .الجديدة التي أصبحت واابة التطبيق إعتباراً من بداية السنة المالية الحالية

 

 

 المالية  قوائمأسس توحيد ال

و،وركاتها التابعوة الخاقوعة لسويطرتها، وتتحقوق السويطرة عنودما يكوون المالية للشركة األ   قوائمالمالية الموحدة ال قوائمتتضمن ال

وائد المتغيرة الناتجة عن إرتباطها بالشركة المستثمر فيها ولديها القدرة على التهاير على هذه العوائد من للشركة األ  حقوق في الع

 خالل قدرتها على السيطرة على الشركة المستثمر فيها، وتتم السيطرة على الشركة المستثمر فيها فقط عندما يتحقق ما يلي: 
 

 

فيها )الحقوق القائمة التي تمنح الشركة األ  القدرة على توايه النشواطات ذات الصولة سيطرة الشركة األ  على الشركة المستثمر  -

 للشركة المستثمر فيها(.
 

 تعرض الشركة األ  أو حقوقها للعوائد المتغيرة الناتجة عن إرتباطها بالشركة المستثمر فيها. -
 

 عوائدها.القدرة على ممارسة السيطرة على الشركة المستثمر فيها والتهاير على  -
 

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



 

 المساهمة العامة  األردنيينالشركة اإلستثمارية القابضة للمغتربين 

 الموحدة )تتمه( إيضاحات حول القوائم المالية 

 0202كانون األول  13
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 األ : المالية للشركة قوائمالها المالية مه قوائموفيما يلي عرض للشركات التابعة التي تم توحيد 
 

 طبيعة النشاط التملكنسبة  مالالرأس  اسم الشركة
    

 وساطة مالية %75 2,252,222  ذ. . المغتربين األردنيين للوساطة المالية 

 استثمارات عقارية %122 1,622,222  ذ. . المغتربين األردنيين لالستثمار والتطوير العقاري 

 

 

 تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة 

 المعوايير ، وسويتم تطبيوق هوذهمعوايير الدوليوة للتقوارير الماليوةالتعوديالت علوى الو المعوايير معايير المحاسبة الدولية عدداً مونأصدر مجل  

التعوديالت فوي المسوتقبل لون يكوون لوه أي و المعوايير ، وتتوقه إدارة الشوركة أن تطبيوق هوذه2222كانون األول  31التعديالت بعد تاريخ و

 للشركة.  الموحدة المالية قوائمتهاير اوهري على ال
 

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

 

 تاريخ التطبيق  موضوع المعيار رقم المعيار

   
 2223المالية التي تبدأ في كانون الثاني  السنوات عقود التهمين  (17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

   
 
 

 استخدام التقديرات

وتطبيق السياسوات المحاسوبية يتطلوم مون ادارة الشوركة القيوا  بوبعض التقوديرات واإلاتهوادات التوي تو ار  الموحدة المالية قوائمإن اعداد ال

المالية واإليضاحات المرفقة بها. ان تلك التقديرات تستند على فرقيات تخضه لدراات متفاوتة من الدقة والتيقن، وعليه فإن  قوائمعلى ال

النتووائج الفعليووة فووي المسووتقبل قوود تختلووف عوون تقووديرات االدارة نتيجووة التغيوور فووي أوقوواع وظووروف الفرقوويات التووي اسووتندت عليهووا تلووك 

 التقديرات. 

 :الموحدة المالية قوائمالتقديرات التي تم استخدامها في اعداد الوفيما يلي أهم 

احتساخ االستهالكات  تقو  االدارة باعادة تقدير االعمار االنتااية لالصول الملموسة وغير الملموسة بشكل دوري لغايات -

المتوقعة في المستقبل ، ويتم اخذ خسارة واالطفاءات السنوية اعتمادا على الحالة العامة لتلك االصول وتقديرات االعمار االنتااية 

 .ةالموحد الدخل قائمةالتدني )ان وادت( في 
 

( حيأ تتطلم هذه العمليه 9) رقم ةالدوليتقو  إدارة الشركة بتقدير قيمة خسائر تدني المواودات المالية وفقاَ لمعيار التقارير المالية  -

إستخدا  العديد من الفرقيات والتقديرات عند إحتساخ التدفقات النقدية المستقبلية وقيم الضمانات ونسم التعثر وأرصدة المواودات 

 المالية عند التعثر وتحديد فيما اذا كان هنان زيادة في دراة المخاطر االئتمانية للمواودات المالية.
 

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

 

 

 النقد وما في حكمه 

ة يمثل النقد وما في حكمه النقد في الصندوق ولد  البنوون واالسوتثمارات القابلوة للتسوييل إلوى مبوالغ محوددة وباسوتحقاقات ال تتجواوز الثالاو

 أ،هر بحيأ ال تتضمن مخاطر التغير في القيمة. 
 

 

 الذمم المدينة

، ويتم ،طم الذمم في حوال عود  إمكانيوة تحصويلها خصوما مون الخسائر اإلئتمانية المتوقعةكلفة بعد تنزيل مخص  تظهر الذمم المدينة بال

 المخص  المهخوذ لها ويضاف المحصل من الذمم التي تم ،طبها إلى اإليرادات.
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 الممتلكات والمعدات

بالكلفة بعد تنزيل االستهالن المتراكم، ويتم استهالكها عندما تكون ااهزة لالستخدا  بطريقة القسط الثابت علوى  الممتلكات والمعداتتظهر

 مد  العمر اإلنتااي المتوقه لها باستخدا  النسم السنوية التالية:
 

 %25 -12 كمبيوتر وبرامج أاهزة

 %15 -12 أاهزة مكتبية ومعدات

 %22 -12 أااث وديكورات

 %15 سيارات
 
 

عون صوافي قيمتهوا الدفتريوة فإنوه يوتم تخفويض قيمتهوا إلوى القيموة الممكون  الممتلكوات والمعوداتعندما يقل المبلغ الممكن اسوترداده ألي مون 

 .ةالدخل الموحد قائمةاستردادها وتسجل قيمة التدني في 
 

موا توم تقوديره ن في نهاية كل عا ، وفي حوال اخوتالف العمور اإلنتوااي المتوقوه عو للممتلكات والمعدات يتم مرااعة العمر اإلنتااي المتوقه

 التقدير.سابقا، يتم استهالن القيمة الدفترية المتبقية على العمر اإلنتااي المتبقي بعد إعادة التقدير اعتبارا من السنة التي تم فيها إعادة 
 

 

 ل الدخ قائمةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 

يتضمن هذا البنود االسوتثمار فوي أسوهم وإسوناد الشوركات المحوتفظ بهوا ألغوراض المتواارة، وتحقيوق األربواح مون تقلبوات األسوعار السووقية 

 قصيرة األال.
 

الودخل عنود الشوراء( ويعواد تقييمهوا الحقواً بالقيموة  قائموةيتم اابات هذه المواودات عند الشراء بالقيمة العادلوة )تقيود مصواريف االقتنواء فوي 

بموا فوي ذلوك التغيور فوي القيموة العادلوة النواتج عون فروقوات تحويول  ةالودخل الموحود قائموةالعادلة، ويظهر التغير في القيمة العادلوة لهوا فوي 

قيد األرباح او الخسائر الناتجة عن عملية البيه  المواودات غير النقدية بالعمالت األانبية، وفي حال بيه هذه المواودات أو ازء منها يتم

 .ةالدخل الموحد قائمةفي 
 

 .ةالدخل الموحد قائمةيتم إابات األرباح الموزعة أو الفوائد المكتسبة على هذه المواودات في 

 

 

 الدخل الشامل  قائمةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 

 االستراتيجية المحتفظ بها على المد  الطويل ولي  بهدف المتاارة.يتضمن هذا البند االستثمارات 
 

لتغيور فوي يتم إابات هذه المواودات عند الشراء بالقيمة العادلة مضافاً إليها مصاريف االقتناء ويعاد تقييمها الحقاً بالقيمة العادلوة، ويظهور ا

بما فوي ذلوك التغيور فوي القيموة العادلوة النواتج عون فروقوات  ةلملكية الموحدقمن حقوق ا ةالدخل الشامل الموحد قائمةالقيمة العادلة لها في 

 تحويل المواودات غير النقدية بالعمالت األانبية، وفي حال بيه هذه المواودات او ازء منها يتم تحويل رصيد التغير المتراكم في القيمة

 بشكل مبا،ر.العادلة الخاص بالمواودات المباعة الى األرباح والخسائر المدورة 
 

 .ةالدخل الموحد قائمةيتم اابات األرباح الموزعة على هذه المواودات في 

 

 

 موجودات مالية بالكلفة المطفأة

 يتضمن هذا البند المواودات المالية المحتفظ بها قمن نماذج أعمال تهدف الى تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والتي تتمثل بودفعات مون

 ة على رصيد الدين القائم.أصل الدين والفائد
 

يتم اابوات هوذه المواوودات عنود الشوراء بالكلفوة مضوافاً إليهوا مصواريف االقتنواء، وتطفوه عوالوة أو خصوم الشوراء باسوتخدا  طريقوة الفائودة 

 الفعلية.
 

 يووتم قيوود التوودني فووي قيمووة هووذه المواووودات والووذي يمثوول الفوورق بووين القيمووة المثبتووة فووي السووجالت والقيمووة الحاليووة للتوودفقات النقديووة المتوقعووة

 .ةالموحد الدخل قائمةالمخصومة بسعر الفائدة الفعلي في 

 

 

 االعتراف بالموجودات المالية تاريخ

 في تاريخ المتاارة ) تاريخ التزا  الشركة ببيه أو ،راء المواودات المالية(. يتم االعتراف بشراء وبيه المواودات المالية
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 القيمة العادلة

في حال عد  توفر أسعار معلنة أو عد  واود تداول نشط على  تمثل أسعار اإلغالق في أسواق نشطة القيمة العادلة للمواودات المالية.

مقارنتها بالقيمة العادلة ألداة مالية مشابهة أو من خالل احتساخ القيمة من خالل بعض المواودات المالية فإنه يتم تقدير قيمتها العادلة 

العادلة للمواودات المالية بشكل يعتمد عليه فإنه يتم إظهارها  الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها. في حال تعذر قياس القيمة

 بالكلفة بعد تنزيل أي تدني في قيمتها.

 

 

 االستثمارات العقارية 

كلفة، ويتم اإلفصاح يادة في قيمتها السوقية بالباألراقي التي يحتفظ بها من أال تهايرها أو لحين حصول زتظهراالستثمارات العقارية 

 تقييم مرخصين ومعتمدين لهذه الغاية.لقيمة العادلة لها من قبل خبراء عادلة لها سنوياً ويتم تقدير اعن القيمة ال

 

 

 الموجودات غير الملموسة

 كلفة.المواودات غير الملموسة باليتم إابات 

الدخل  قائمةيتم إطفاء المواودات غير الملموسة التي تكون فترة اإلستفادة منها محددة على مد  فترة اإلستفادة ويتم قيد اإلطفاء في 

. أما المواودات غير الملموسة التي تكون فترة اإلستفادة منها غير محددة فال يتم إطفاؤها بل يتم إاراء إختبار تدني لقيمتها في ةالموحد

 .ةالدخل الموحد قائمةالمالية ويتم تسجيل قيمة التدني في  قوائمخ التاري

 

 

 مستحقة الدفع الذمم الدائنة والمبالغ 

و لوم يتم إابات الذمم الدائنة والمبالغ مستحقة الدفه عند استال  البضائه والخدمات من قبل الشركة سواء تمت المطالبة بها من قبول الموورد أ

 تتم.

 

 

 المخصصات

المخصصات عندما يترتم على الشركة التزامات نتيجة ألحداث سابقة  وأنه من المحتمل قيوا  الشوركة بودفه مبوالغ نقديوة لتسوديد  إاباتيتم 

 على  خر معلومات متوفرة لد  الشركة.   المالية الموحدة وتعديل قيمتها بناءً  قوائميتم مرااعة المخصصات بتاريخ ال هذه االلتزامات.

 

 

 التقاص

الماليوة الموحودة عنودما تتووفر الحقووق  قووائمإاوراء تقواص بوين المواوودات الماليوة والمطلوبوات الماليوة وإظهوار المبلوغ الصوافي فوي اليتم 

 القانونية الملزمة لذلك وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص أو يكون تحقق المواودات وتسوية المطلوبات في نف  الوقت.

 

 

 اإليرادات

تراف بإاليرادات المتهتية من بيه السله عندما تنتقل السيطرة الى المشتري، في حين يتم اإلعتراف بإاليرادات المتهتية من تقديم اإلعيتم 

 الخدمات مه مرور الوقت وحسم نسبة اإلنجاز. وفي اميه األحوال يشترط إمكانية قياس اإليرادات بمواوقية كافية.

 زمني بحيأ يعك  العائد الفعلي على المواودات. يتم تحقق إيرادات الفوائد على أساس

 يتم تحقق توزيعات أرباح االستثمارات عند إقرارها من قبل الهي ات العامة للشركات المستثمر بها.

 يتم تحقق اإليرادات األخر  وفقاً لمبدأ االستحقاق.
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 العمالت االجنبية

خوالل السونة بهسوعار الصورف السوائدة فوي تواريخ إاوراء تلوك العمليوات. يوتم تحويول أرصودة يتم إابات العمليات التي تتم بالعمالت األانبية 

المالية الموحدة المعلنة من البنك  قوائمالمواودات المالية والمطلوبات المالية بالعملة األانبية بإستخدا  أسعار الصرف السائدة في تاريخ ال

 .ةالدخل الموحد قائمةناتجة عن تحويل األرصدة بالعمالت األانبية في المركزي األردني. يتم إابات االرباح والخسائر ال

 

 

 ضريبة الدخل 

تحسم مصاريف الضرائم المستحقة على أساس األرباح الخاقعة للضريبة، وتختلف األربواح الخاقوعة للضوريبة عون األربواح المعلنوة 

نما ألن األرباح المعلنة تشمل إيرادات غير خاقعة للضريبة أو مصاريف غير قابلة للتنزيل في السنة المالية وإ الموحدة المالية قوائمالفي 

 مقبولة قريبياً أو بنود ليست خاقعة أو مقبولة التنزيل ألغراض قريبية.في سنوات الحقة أحياناً أو خسائر متراكمة 
 

 

 

 

 

 
 النقد وما في حكمه   .  1

 

 2222 2219 
   

 13,,1,226  425,652  حسابات اارية لد  البنون

 71,,2,223  36,751,,1  ودائه ألال لد  البنون

  0,010,123  1,012,181 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ً  % 4,5إلى   %1,25 بينوتستحق عليها فوائد تتراوح  أ،هر خمسة إلى ،هر فترة خاللتستحق الودائه ألال           .سنويا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   الدخل قائمةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل    .  1
 2222 2219 
   

 3,9,,4,  742,491  األردن  -أسهم ،ركات مدراة في بورصة عمان لألوراق المالية 

 4,557,225  4,233,226  األردن خارج - أسهم ،ركات مدراة في اسواق مالية

  1,311,131  8,128,131 
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 مدينةوساطة عمالء ذمم    .  8

 2222 2219 
   

 676,215  521,,62  ذمم مدينة

 (426,563) (375,212) الخسائر اإلئتمانية المتوقعةمخص  

  081,083  013,180 
 

 

 
 

 
 

 

 

 :كما يلي هي الخسائر اإلئتمانية المتوقعةإن الحركة على رصيد مخص   
 

 2222 2219 
   

 457,449  426,563  الرصيد كما في بداية السنة

 (7,4,3) (23,465) ديون معدومة 

 (23,423) (6,,,27) رد مخص  إنتفت الحااة إليه 

  118,030  101,811 
 

 

 

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

 2222 2219 
   

 223,,21  7,,,192  مستحقة لفترة تقل عن ،هر

 31,449  62,422  ( أ،هر 3مستحقة لفترة تزيد عن ،هر وتقل عن )

  081,083  013,180 
 

 

 

 إدارة الشركة أن اميه الذمم المستحقة التي لم يتم أخذ مخص  لها قابلة للتحصيل بشكل كامل.مجل  وفي رأي 
 

 

 
 أرصدة مدينة أخرى  .  1

 2222 2219 
   

 47,522  47,522  تهمينات كفاالت

 ً  16,796  744,,1  مصاريف مدفوعة مقدما

 23,556  39,2,3  مستحقة وغير مقبوقة فوائدو أرباح

 2,617  14,4,5  (22أمانات قريبة الدخل )إيضاح 

 6,412  12,362  أخر 

  312,111  31,883 
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  الدخل الشامل قائمةبالقيمة العادلة من خالل موجودات مالية .    1
 

 القيمة السوقية القيمة الدفترية نسبة الملكية التأسيس بلد إسم الشركة
     

 غير مدراة 56,,3,667  %1,,,4  الجزائر بنك ترست الجزائر 

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

    1,111,881  
 

 

 

كموا أنهوا مواودات البنك من اهوة،  صافي الشركة من امن بيهيعتقد مجل  إدارة الشركة أن هنان بعض المبالغ ستحصل عليها * 

واالتعاخ القانونية والرسو  القضوائية ومون مصواريف واتعواخ تصوفية البنوك مون  اإلستشاراتستقو  بدفه حصتها من مصاريف 

 في الوقت الحاقر. ن تقدير هذه اإليرادات والمصاريفاهة اخر  ، غير انه من الصعوبة بمكا
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 موجودات مالية بالكلفة المطفأة   .  8
 

 

 

 

 

 

 2222 2219 
   

 181,212  3,821,101  )خارج األردن( سندات ،ركات أانبية
 

 

 

 

 

 

 

وتمتد تواريخ إستحقاق السندات لغاية  سنوياً  %75,,6 إلى %5,375 من األمريكي ت الفائدة على السندات بالدوالرتتراوح معدال

 .2244عا  
 

 

 

 

 

 في أراضي استثمارات عقارية   . 3

واقوه تقوديرات  وذلوك مون 2222كما فوي نهايوة عوا  دينار  (4,112,942)القيمة العادلة المقدرة لالستثمارات العقارية متوسط بلغ ي

 مقدرين عقاريين مرخصين.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ممتلكات ومعدات  . 32
   

أجهزة وبرامج  

 كمبيوتر

أجهزة مكتبية 

 وديكوراتأثاث  ومعدات

 

 سيارات

مشاريع تحت 

 التنفيذ

 

 المجموع
       

       الكلفـــة:

 133,313  2,252  29,292  ,111,35  54,695  113,776  1/1/2222في  كما الرصيد

 8,811  2,252  ـ ـ          299  3,2,7  اقافات

 (13,812) ـ        (29,292) ـ            (,12,43) ـ        إستبعادات 

 ـ         (4,522) ـ        ـ          ـ        4,522  تحويالت 

 011,111  ـ        ـ        ,111,35  44,556  121,563  31/12/2222الرصيد كما في 
       

       االستهالك المتراكم:

 123,800  ـ         29,291  111,357  49,124  111,952  1/1/2222في  كما الرصيد

 0,012  ـ        ـ        ـ         725  1,535  استهالن السنة

 (13,803) ـ        (29,291) ـ         (,12,43) ـ        إستبعادات 

 011,081  ـ        ـ        111,357  39,411  113,4,5  31/12/2222الرصيد كما في 

 31,001  ـ        ـ        3  8,318  8,218  13/30/0202صافي القيمة الدفترية كما في 
       

       الكلفـــة:

 128,032  ـ        29,292  ,111,35  54,264  113,776  1/1/2219في  كما الرصيد

 0,883  2,252  -        -         631  -        اقافات

 133,313  0,082  29,292  ,111,35  54,695  113,776  31/12/2219الرصيد كما في 
       

       االستهالك المتراكم:

 122,231  ـ        29,291  111,357  241,,4  ,111,42  1/1/2219في  كما الرصيد

 3,108  ـ        -        -         3,,  542  استهالن السنة

 123,800  ـ         29,291  111,357  49,124  111,952  31/12/2219الرصيد كما في 

 3,113  0,082  3  3  8,813  3,801  13/30/0233صافي القيمة الدفترية كما في 
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 رخصة مزاولة أعمال الوساطة    . 33

  .يمثل هذا البند كلفة رخصة مزاولة أعمال الوساطة

 

 

 

 أرصدة دائنة أخرى   . 30
 

 2222 2219 
   

 65,,327  292,7,3  أمانات مساهمين

 2,921,  2,921,  البحأ العلمي  دعم مخص  صندوق

 22,167  24,357  مخص  مكافهة نهاية الخدمة

 21,796  ,26,32  مصاريف مستحقة 

 12,2,2  24,227  أخر 

  182,811  118,233 

 
 

 

 حقوق الملكية    . 31

 رأس المال

سوهم بقيموة اسومية ( 14,512,522) دينوار أردنوي مقسوم الوى( 14,512,522) يبلغ رأس المال المصرح والمكتتم به والمودفوع

 .2219و 2222كانون األول  31دينار أردني واحد للسهم كما في 

 

 عالوة اإلصدار

عن إصدار بعض األسهم  وهي ناتجة 2219و  2222كانون األول  31دينار أردني كما في ( 125,9,6)تبلغ عالوة اإلصدار 

 بسعر يزيد عن القيمة االسمية للسهم البالغة دينار واحد.
 

 

 

 احتياطي إجباري

السونوات السوابقة و السونة خالل %12تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساخ ما تم تحويله من األرباح السنوية قبل الضريبة بنسبة 

 وهو غير قابل للتوزيه على المساهمين.
 

 

 

 احتياطي اختياري

خالل السنوات  % 22تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساخ ما تم تحويله من األرباح السنوية قبل الضرائم بنسبة ال تزيد عن 

 السابقة وهو قابل للتوزيه على المساهمين.

 

 حقوق غير المسيطرين 

 مواودات الشركات التابعة.خرين في نتائج أعمال وصافي آليمثل هذا البند حصة المساهمين ا

 

 
 

 

 مالت مع الجهات ذات العالقةاالتع   . 31
           
 

 الرصيد  طبيعة  طبيعة  

 القائم التعامل العالقة إسم الجهة
    

 97,5,2   تمويلي ،ركة ،قيقة  ست لإلستثماري،ركة ن

 196   تمويلي ،ركة ،قيقة  القابضة  ت،ركة ترس

    31,111 
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مصاريف إدارية    .38  

 2222 2219 
   

 724,,27  216,219  رواتم وأاور وملحقاتها

 21,912  ,,17,9  قمان ااتماعي

 32,367  29,272  إيجارات

 32,916  26,326  أتعاخ مهنية

 22,915  24,7,6  رسو  وا،تراكات

 26,725  16,263  تهمين

 11,593  9,513  صيانة 

 222,,  72,,7  عموالت بنكية

  6,252  12,,4  مياه وكهرباء 

 6,923  4,192  مكافهة نهاية الخدمة

 7,263  3,926  بريد وهاتف

 5,469  3,374  قرطاسية ومطبوعات

 1,425  2,262  (12)ايضاح إستهالكات 

 3,674  1,2,6  قيافة

 7,222  ,,9  سفر ومواصالت

 3,296  756  إعالنات

 ,47  ـ        بدل تنقالت أعضاء مجل  اإلدارة 

 5  ـ        رسو  صندوق حماية المستثمرين

 9,242  12,952  متفرقة 

  113,313  181,183 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 إيرادات أخرىمصاريف و   . 31

 2222 2219 

   

 5,1,9  (,42,51) فروقات عملة 

 25,497  7,236  أخر 

 (11,080)  12,181 
 

 
 

 

 

 

 يامصاريف قضا   . 31

مقابل حصة الشركة من  2222خالل عا   والمستحقة المبالغ المدفوعة ( دينار يمثل147,996يتكون هذا البند من مبلغ )

ً بهن مجل   مصاريف اإلستشارات واألتعاخ القانونية والرسو  القضائية ومصاريف وأتعاخ تصفية البنك اللبناني الكندي علما

( دينار يمثل 9,5,2، ومبلغ )امن بيه صافي مواودات البنك من الشركة يعتقد أن هنالك بعض المبالغ ستحصل عليها الشركة

.،ركة المغتربين االردنيين للوساطة المالية )،ركة تابعة( لد القضايا المرفوعة والرسو  القضائية التي تخ   ةالمهنياألتعاخ 

 
 

 

 

 
 
 
 

 السنة (خسارة)ربح  حصة السهم األساسية والمخفضة من   . 38

 2222 2219 
   

 ( ,1,191,66) 72,275   السنة العائد لمساهمي الشركة  (خسارة)ربح 

 15,356,321  14,512,522  المراح لعدد االسهمالمتوسط 

  2,228 (2,218 ) 
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 رواتب ومكافآت اإلدارة التنفيذية العليا    . 33
 
 

                            دينووووووار للسوووووونتين المنتهيتووووووين فووووووي( 217,,11)و دينووووووار (71,442)ت اإلدارة التنفيذيووووووة العليووووووا آبلغووووووت رواتووووووم ومكافوووووو

 .2219و  2222كانون األول  31
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 الوضع الضريبي   . 02
 

 إن تفاصيل الحركة التي تمت على مخص  قريبة الدخل هي كما يلي:
   

 2222 2219 
   

 75,353  (2,617) الرصيد كما في بداية السنة

 25,792  13,252  قريبة الدخل المستحقة عن أرباح السنة

 (14,524) ـ وفر قريبة دخل سنوات سابقة 

 (,9,25,) (,24,91) قريبة الدخل المدفوعة

 (0,131) (31,188) (1)ايضاح رقم  الرصيد كما في نهاية السنة
 

 

 في قائمة الدخل الموحدة ما يلي : ةتمثل قريبة الدخل الظاهر
 

 

 2222 2219 
   

 ,23,44  64,,11  قريبة الدخل المستحقة عن أرباح السنة

 2,344  1,1,6  قريبة المساهمة الوطنية 

 (14,524) ـ        ريبة دخل سنوات سابقةقر فو

 31,282  33,088 

 

 ملخ  تسوية الربح المحاسبي مه الربح الضريبي:
 

 

  2222 2219 
   

 (45,566,,1) (75,121) الخسارة المحاسبية )بإستثناء األرباح المتهتية من اإلستثمارات الخاراية( 

 1,559,223  (242,292) نفقات غير مقبولة قريبياً وايرادات غير خاقعة للضريبةصافي 

 (2,6,343) (315,393) اإلعتبار الخسائر الضريبية المدورةب( مه األخذ %22الخسارة الضريبية )خاقعة لنسبة 

 234,4,2  642,,11  (%12الدخل الخاراية )خاقعة لنسبة صافي أرباح متهتية من إستثمارات خاراية بعد تقاص قريبة 

 ,23,44  64,,11  قريبة الدخل المستحقة عن أرباح السنة 

 2,344  1,1,6  قريبة المساهمة الوطنية 

 08,130  31,282  المجموع
 

 

 .2216حتى نهاية عا   )،ركة تابعة( و،ركة المغتربين األردنيين لإلستثمار والتطوير العقاري للشركة تم تسوية الوقه الضريبي -

 .2217تم تسوية الوقه الضريبي لشركة المغتربين األردنيين للوساطة المالية )،ركة تابعة( حتى نهاية عا   -

               )،ركة تابعة( ف التقدير الذاتي عن نتائج أعمال الشركة و،ركة المغتربين األردنيين لالستثمار والتطوير العقاريوتم تقديم كش -

 لم تقم دائرة قريبة الدخل بمرااعة سجالت الشركة حتى تاريخه.و2219و  ,221 ،2217 لألعوا 

ولم تقم  2219و  ,221 يلعام )،ركة تابعة( ف التقدير الذاتي عن نتائج أعمال ،ركة المغتربين األردنيين للوساطة الماليةوتم تقديم كش -

 الشركة التابعة حتى تاريخه.دائرة قريبة الدخل بمرااعة سجالت 

وفقواً  2222كوانون األول  31 للسونة المنتهيوة فوي عون نتوائج أعموال الشوركة وقريبة المسواهمة الوطنيوة احتساخ مخص  قريبة الدخلتم  -

 . الشركة اموالها، مه األخذ باإلعتبار إتفاقيات االزدواج الضريبي مه الدول التي تستثمر بها لقانون قريبة الدخل وتعديالته الالحقة

 ،ركة المغتربين األردنيين لإلستثمار والتطوير العقاريعن نتائج أعمال  وقريبة المساهمة الوطنية ص  قريبة الدخللم يتم احتساخ مخ -

 بسبم زيادة المصروفات عن اإليرادات الخاقعة للضريبة.وذلك  2222كانون األول  31للسنة المنتهية في  )،ركة تابعة(

)،ركة  للوساطة الماليةعن نتائج أعمال ،ركة المغتربين األردنيين وقريبة المساهمة الوطنية  احتساخ مخص  قريبة الدخللم يتم  -

 ن سنوات سابقة.مواود خسائرقريبية مدورة وذلك بسبم  2222كانون األول  31للسنة المنتهية في تابعة( 
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 القطاعات التشغيلية   . 03

 

وأعموال الوسواطة الماليوة، وفيموا يلوي معلوموات عون  األوراق الماليوة والعقواراتيتركز نشاط الشركة األساسوي فوي االسوتثمار فوي 

 قطاعات األعمال الرئيسية: 
 

 

 2222 2219 

 خارج المملكة داخل المملكة خارج المملكة داخل المملكة 
     

 (1,226,222)   ,425,13  26,,422  22,227  المتهتية من االستثمار في األوراق المالية   )الخسائر( اإليرادات

 ـ          245,174  ـ        254,744  اإليرادات المتهتية من أعمال الوساطة 

 979,152,,  3,272,262  9,674,561  2,577,242  مواودات نشاط اإلستثمار في األوراق المالية

 ـ         46,4,1,,2  ـ        46,4,1,,2  نشاط اإلستثمار في العقاراتمواودات 

 -         ,55,,1,27  ـ        1,5,1,215  مواودات نشاط أعمال الوساطة
 

 

 

 

 

 

 

 محتملةالتزامات اإلل    . 00

ويقابلهوا  دينوار( 452,222)بمبلوغ  بنكيوةمتمثلوة بكفواالت إلتزاموات محتملوة  الموحودة الماليوة قوائميواد على الشركة كما بتاريخ ال

 .( دينار47,522مينات نقدية بمبلغ )هت
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 تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات    . 01

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

 المجموع سنةأكثر من  لغاية سنة 0202
    

    الموجودات

 0,010,123  ـ 2,242,421  النقد وما في حكمه

 1,311,131  ـ 4,973,697  الدخل قائمةمواودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 081,083  ـ 253,2,9  ذمم عمالء وساطة مدينة

 111,880  ـ 52,,764  ذمم عمالء تمويل على الهامش

 111,012  ـ 433,242  ذمم وسطاء

 83,222  ـ 9,222,  صندوق قمان التسوية

 312,111  ـ 132,374  أرصدة مدينة أخر 

 1,111,881  57,,3,667  ـ الدخل الشامل قائمةمواودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 018,818  75,,265  -        دفعات على حساخ استثمار

 3,821,101  1,527,623  ـ المطفهةمواودات مالية بالكلفة 

 0,811,183  46,4,1,,2  ـ في أراقي إستثمارات عقارية

 31,001  13,224  ـ ممتلكات ومعدات

 022,222  222,222  ـ رخصة مزاولة أعمال الوساطة

 31,181,331  8,823,212  8,881,881  مجموع الموجودات 
    

    المطلوبات

 31,088  ـ ,,94,2  دائنةذمم عمالء وساطة 

 31,111  ـ 97,776  ذمم اهات ذات عالقة دائنة 

 182,811  ـ 452,576  أرصدة دائنة أخر  

 110,112  ـ 110,112  مجموع المطلوبات
  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 المجموع أكثر من سنة لغاية سنة 0233
    

    الموجودات

 1,012,181  - 3,232,6,4  النقد وما في حكمه

 8,128,131  - 5,425,614  الدخل قائمةمواودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 013,180  - 249,452  ذمم عمالء وساطة مدينة

 112,321  - 742,126  ذمم عمالء تمويل على الهامش

 83,222  - 9,222,  صندوق قمان التسوية

 31,883  - 1,,,96  أرصدة مدينة أخر 

 1,111,881  57,,3,667  -  الدخل الشامل قائمةمواودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 181,212  754,272  - مواودات مالية بالكلفة المطفهة

 0,811,183  46,4,1,,2  - في أراقي إستثمارات عقارية

 3,113  9,649  - ممتلكات ومعدات

 022,222  222,222  - رخصة مزاولة أعمال الوساطة

 31,083,131  1,118,281  3,833,111  مجموع الموجودات 
    

    المطلوبات

  331,132  - 114,612  ذمم عمالء وساطة دائنة

 31,010  - 13,272  ذمم وسطاء 

 11,381  - 64,954  ذمم اهات ذات عالقة دائنة 

 118,233  - 445,211  أرصدة دائنة أخر  

 111,811  - 111,811  مجموع المطلوبات
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 ألدوات الماليةالقيمة العادلة ل   . 01

والوذمم المدينوة  النقود وموا فوي حكموهتتهلف األدوات المالية من المواودات المالية والمطلوبات المالية. تتضومن المواوودات الماليوة 

 .الدائنة. وتتضمن المطلوبات المالية الذمم ودفعات على حساخ استثمار واألوراق المالية

 

إن القيمة العادلة للمواودات والمطلوبات المالية ال تختلف اوهرياً عن قيمتها الدفترية حيأ أن معظم األدوات الماليوة إموا قصويرة 

 األال بطبيعتها أو يتم إعادة تسعيرها باستمرار.

 تستخد  الشركة الترتيم التالي لغايات تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية:

 و  األول: األسعار السوقية المعلنة في األسواق النشطة لنف  األدوات المالية.المست

المستو  الثاني: أساليم تقييم تعتمد على مدخالت ت ار على القيمة العادلة ويمكن مالحظتها بشكل مبا،ر أو غير مبا،ر في 

 السوق.

 العادلة ولكن ال يمكن مالحظتها في السوق.المستو  الثالأ: أساليم تقييم تعتمد على مدخالت ت ار على القيمة 

 

 المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول 0202
     

 1,311,131  ـ ـ 4,973,697  الدخل قائمةمواودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 1,111,881  57,,3,667  ـ ـ الدخل الشامل  قائمةمواودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 8,113,881  1,111,881  ـ 1,311,131  

 
 المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول 0233

     
 8,128,131  - - 5,425,614  الدخل قائمةمواودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 1,111,881   57,,3,667  - - الدخل الشامل  قائمةمواودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 3,211,113  1,111,881  ـ 8,128,131  

 

 

تعك  القيمة المبينة في المستو  الثالأ كلفة ،راء هذه المواوودات ولوي  قيمتهوا العادلوة بسوبم عود  واوود سووق نشوط لهوا، هوذا 

 المواودات وأنه ال يواد تدني في قيمتها.وتر  إدارة الشركة أن كلفة الشراء هي أنسم طريقة لقياس القيمة العادلة لهذه 
 

 

 

 

 

 .   إدارة المخاطر المالية 08
 

 تتعرض الشركة نتيجة إستخدامها لألدوات المالية للمخاطر التالية:
 

 مخاطر االئتمان

مخاطر االئتمان هي المخاطر التي قد تنجم عن عد  قدرة أو عجز الطرف اآلخر لألداة المالية عن الوفاء بالتزاماته تجاه الشركة 

مما قد ي دي إلى حدوث خسائر. تتمثل مخاطر ائتمان الشركة بشكل أساسي في الودائه لد  البنون والذمم المدينة، حيأ تعمل 

االئتمانية عن طريق التعامل مه البنون التي تتمته بسمعة ايدة ووقه حدود ائتمانية لعمالئها مه  الشركة على الحد من المخاطر

ت المالية في المراقبة الديون غير المسددة.   المالية قوائميتمثل الحد األقصى للمخاطر االئتمانية في القيمة المدراة للمواودا

 .الموحدة

 

، مقابل 2222دينار من إامالي رصيد الذمم المدينة كما في نهاية عا   (93,,221) يشكل رصيد أكبر عميل ما مجموعه

 .2219نهاية عا    كما فيدينار  (5,,,221)

 

 

 مخاطر أسعار الفائدة

وحيأ  أو القيمة العادلة لألدوات المالية. ربح الشركةتنتج مخاطر أسعار الفائدة من احتمال تهاير التغيرات في أسعار الفائدة على 

أن معظم األدوات المالية تحمل سعر فائدة اابت وتظهر بالكلفة المطفهة، فإن حساسية أرباح الشركة وحقوق الملكية للتغير في 

 أسعار الفائدة يعتبر غير اوهري.

 
 

 



 

 المساهمة العامة  األردنيينالشركة اإلستثمارية القابضة للمغتربين 

 الموحدة )تتمه( إيضاحات حول القوائم المالية 

 0202كانون األول  13

- 21 - 

 

 

 

 مخاطر السيولة

على توفير التمويل الالز  لتهدية التزاماتها في  عد  قدرة الشركة  طر السيولة في  هذه تتمثل مخا ريخ استحقاقها ولتجنم  توا

المخاطر تقو  الشركة بتنويه مصادر التمويل وإدارة المواودات والمطلوبات وموائمة  االها واالحتفاظ برصيد كاف من النقد 

 وما في حكمه واألوراق المالية القابلة للتداول. 
 

 قوائمالمتبقية لالستحقاق التعاقدي كما بتاريخ المخصومة( على أساس الفترة الويلخ  الجدول أدناه توزيه المطلوبات )غير 

 :الموحدة المالية
  

 المجموع أكثر من سنة أقل من سنة 0202
    

 31,088  ـ ,,94,2  ذمم عمالء وساطة دائنة

 31,111  ـ 97,776  ذمم اهات ذات عالقة دائنة

 182,811  ـ 452,576  أرصدة دائنة أخر 

 110,112  ـ 110,112  

 

 المجموع أكثر من سنة أقل من سنة 0233
    

  331,132  -  114,612  ذمم عمالء وساطة دائنة

 31,010  - 13,272  ذمم وسطاء 

 11,381  - 64,954  ذمم اهات ذات عالقة دائنة

 118,233  - 445,211  أرصدة دائنة أخر 

 111,811  ـ 111,811  
 

 

 األجنبية العمالتأسعار  مخاطر

تتمثل مخاطر العمالت في الخطر من تذبذخ قيمة األدوات المالية بسبم تقلبات أسعار العمالت األانبية. حيأ إن معظم تعامالت 

وحيأ أن سعر صرف الدينار مربوط بسعر اابت مه الدوالر األمريكي، فإن  الشركة هي بالدينار األردني والدوالر األمريكي

تمثل مخاطر هامة لتقلبات العمالت األانبية وإن حساسية أرباح الشركة وحقوق الملكية للتغير األرصدة في الدوالر األمريكي ال 

 غير اوهري.في أسعار صرف العمالت األانبية يعتبر

 
 

 مخاطر أسعار األسهم

عون التغيور فوي القيموة العادلوة لالسوتثمارات فوي األسوهم. تعمول الشوركة علوى إدارة هوذه المخواطر عون  ر األسوهماتنتج مخاطر أسع

 % 12طريق تنويه االستثمارات في عدة مناطق اغرافية وقطاعات اقتصوادية. وبوافتراض تغيور أسوعار األسوهم المدراوة بمعودل 

مقابووول  2222عوووا  لدينوووار  (497,372) للشوووركة بقيموووة الموحووود فوووإن ذلوووك سووووف يووو دي إلوووى تخفووويض / زيوووادة الووودخل الشوووامل

 .2219عا  لدينار  (542,561)

 

 

 إدارة رأس المال .    01

وقمان إستمرارية الشركة والوفاء  يقو  مجل  إدارة الشركة بإدارة هيكل رأس المال بهدف الحفاظ على حقوق مساهمي الشركة

 بإلتزاماتها تجاه الغير وذلك من خالل استثمار مواودات الشركة بشكل يوفر عائد مقبول لمساهمي الشركة. 
 

 

  



 

 المساهمة العامة  األردنيينالشركة اإلستثمارية القابضة للمغتربين 

 الموحدة )تتمه( إيضاحات حول القوائم المالية 

 0202كانون األول  13

- 22 - 

 

 

 

 المالية المعّدلة  قوائمال    . 01
 

وبالتنسويق موه هي وة األوراق الماليوة بعكو   2222خوالل عوا   المغتوربين األردنيوين للوسواطة الماليوة )،وركة تابعوة( قامت ،ركة

األمر الذي أد  إلوى زيوادة األربواح  ( دينار.222,222رصيد اإلطفاء المتراكم الخاص برخصة مزاولة أعمال الوساطة والبالغ )

 .2219( دينار كما في بداية عا  52,222( وزيادة حقوق غير المسيطرين بمبلغ )152,222المدورة بمبلغ )

 
 

 الفرق الرصيد بعد التعديل الرصيد قبل التعديل إسم الحساخ
    

 222,222  222,222  -        رخصة مزاولة أعمال الوساطة

 152,222  1,125,529  955,529  األرباح المدورة

 52,222  11,,547  11,,497  حقوق غير المسيطرين

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 شركة المغتربين االردنيين لالستثمار والتطوير العقاري

 شركة ذات مسؤولية محدودة

 البيانات المالية كما في 

 4242كانون اول  53

 وتقرير مدققي الحسابات المستقل 

 المهنيون العرب

 ) اعضاء في جرانت ثورنتون العالمية(

 



 

 شركة المغتربين األردنيين لإلستثمار والتطوير العقاري 

 شركة ذات مسؤولية محدودة

 المالية قوائمال

 0202كانون األول  13 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 العقاري لإلستثمار والتطوير المغتربين األردنيينشركة 

 شركة ذات مسؤولية محدودة

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحة 

  

 3 - 2  المستقلتقرير مدقق الحسابات   -

  

 4  المركز المالي قائمة  -

  

 5  الشامل الدخل قائمة  -

  

 6 التغيرات في حقوق الملكية  قائمة  -

  

 7 التدفقات النقدية  قائمة  -

  

 14 - 8  المالية قوائمإيضاحات حول ال  -

  







 

 
 

 
العقاري لإلستثمار والتطويرالمغتربين األردنيين شركة   

 شركة ذات مسؤولية محدودة

 0202كانون األول  13كما في  المركز المالي قائمة

 

 )بالدينار األردني(
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 2212 2222 إيضاح 

    الموجودات 

    الموجودات غير المتداولة

 248464481  248464481  3 إستثمارات عقارية في أراضي

 3  3  4 ممتلكات ومعدات

 248464484  248464484   الموجودات غير المتداولةمجموع 

    

    الموجودات المتداولة

 262  44288  5 أرصدل مدينة أخرى ذمم و

 464885  424281  6 الدخل قائمةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 174527  134617  7 النقد وما في حكمه

 644652  584686   مجموع الموجودات المتداولة

 09,339312  09,259372   مجموع الموجودات

    

    الملكية والمطلوباتحقوق 

   8 حقوق الملكية

 146224222  146224222   المدفوع رأس المال

 234133  234133   احتياطي إجبار 

 (3224217) (3624283)  خسائر متراكمة

 142234216  142634252   الملكية حقوق  صافي

    

    المطلوبات

    المطلوبات غير المتداولة 

 146174222  146414222   ذمة الشركة األم 

     

    المطلوبات المتداولة 

 222  222  2 أرصدل دائنة أخرى 

 146174222  146424122   مجموع المطلوبات 

 09,339312  09,259372   مجموع حقوق الملكية والمطلوبات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المالية وتقرأ معها" قوائم( تشكل جزءاً من هذه ال15( إلى رقم )1إن اإليضاحات المرفقة من رقم )"

 



 

 
 

 لإلستثمار والتطوير العقاريالمغتربين األردنيين شركة 

 شركة ذات مسؤولية محدودة

  0202كانون األول  13للسنة المنتهية في  الشامل الدخل قائمة

 

 )بالدينار األردني(

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 2212 2222 إيضاح 

    

 427  272   فوائد ودائ  بنكية 

 34132  24452   توزيعات أرباح اسهم مقبوضة

 ( 23) (531)  الدخل  قائمةبي  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  خسائر

 144822  (34228)  الدخل قائمةفروقات تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 (154212) (124142) 12 مصاريف إدارية 

 (174222) (174222) 11 تكاليف تمويل 

 (3191,5) (129322)  خسارة السنة قبل الضريبة 

 144524  ـ        12 وفر ضريبة دخل سنوات سابقة 

 ,  (129322)  الربح والدخل الشامل للسنة )الخسارة( 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 المالية وتقرأ معها" قوائمهذه ال( تشكل جزءاً من 15( إلى رقم )1إن اإليضاحات المرفقة من رقم )"



 

 
 

 

 لإلستثمار والتطوير العقاريالمغتربين األردنيين شركة 

 شركة ذات مسؤولية محدودة

  0202كانون األول  13للسنة المنتهية في  في حقوق الملكيةالتغيرات  قائمة

 

 )بالدينار األردني(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

  خسائر احتياطي المال رأس 

 المجموع متراكمة إجباري المدفوع     

     

 390,19032  (  10,9,37) 019311  392229222   3/3/0202الرصيد كما في 

 (129322) (324166) ـ ـ إجمالي الدخل الشامل للسنة

 390219252  (1229281) 019311  392229222 13/30/0202الرصيد كما في 

     

     

 390,19027  (10,9,02) 019311  392229222   ,3/3/023الرصيد كما في 

 ,  2  - - إجمالي الدخل الشامل للسنة

 390,19032  (  10,9,37) 019311  392229222 ,13/30/023الرصيد كما في 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 المالية وتقرأ معها" قوائم( تشكل جزءاً من هذه ال15( إلى رقم )1إن اإليضاحات المرفقة من رقم )"



 
 
 
 
 
 

 
 

 شركة المغتربين االردنيين للوساطة المالية

 شركة ذات مسؤولية محدودة

 البيانات المالية كما في 

 4242كانون اول  53

 وتقرير مدققي الحسابات المستقل 

 المهنيون العرب

 ) اعضاء في جرانت ثورنتون العالمية(

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 شركة المغتربين األردنيين للوساطة المالية 

 شركة ذات مسؤولية محدودة

 المالية قوائمال

 0202كانون األول  13 



 

 

 

 

 شركة المغتربين األردنيين للوساطة المالية 

 محدودة ذات مسؤوليةشركة 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 صفحة 

  

 3 ـ 2 المستقل الحسابات تقرير مدقق  -

  

 4  المركز المالي قائمة  -

  

 5  الشامل الدخل قائمة  -

  

 6  ملكيةالالتغيرات في حقوق  قائمة  -

  

 7 التدفقات النقدية  قائمة  -

  

 66ـ  8 المالية قوائمإيضاحات حول ال  -

  







 

 ركة المغتربين األردنيين للوساطة المالية ش

محدودة ذات مسؤوليةشركة   

  0202كانون األول  13كما في  المركز المالي قائمة
 

  )بالدينار األردني( 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 إيضاح

كانون األول  36

2222 

كانون األول  36

 لة(د  )مع 2262

كانون الثاني  6

 لة()معد   2262

     الموجودات

 665,247  6,627,853  882,724  3 النقد وما في حكمه 

 43,334  -        ـ          الدخل قائمةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 326,572  242,452  253,282  4  ذمم عمالء وسامة مدينة

 832,628  742,626  764,852   مدينة ذمم عمالء تمويل على الهامش

 42,672  -       273,874   ذمم وسطاء

 672,275  665,262  667,662  5 أرصدل مدينة أخرى

 2,372  6,828  4,322  6 ممتلكات ومعدات 

 222,222  222,222  222,222  7 رخصة مزاولة أعمال الوسامة

 040204998  041854319  045114858   مجموع الموجودات

 
    

     الملكية حقوق المطلوبات و

     المطلوبات

 42,452  664,662  24,288   ذمم عمالء وسامة دائنة

 ـ       63,272  ـ          ذمم وسطاء

 46,228  42,556  62,656  8 رصدل دائنة أخرىأذمم و

 86,752  668,438  654,244   مجموع المطلوبات 

 
    

    2 الملكيةحقوق 

 2,252,222  2,252,222  2,252,222   المصرح به والمدفوعرأس المال 

 325,728  336,255  345,555   إحتيامي إجبار 

 (384,462) (282,544) (225,846)  خسائر متراكمة

 2,626,246  2,226,766  2,382,764   الملكيةحقوق  صافي

 040204998  041854319  045114858   الملكيةوحقوق  المطلوباتمجموع 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 المالية وتقرأ معها" قوائمتشكل جزءاً من هذه ال (68)إلى رقم  (6)"إن اإليضاحات المرفقة من رقم 



 

 شركة المغتربين األردنيين للوساطة المالية 

 شركة ذات مسؤولية محدودة

  0202كانون األول  13للسنة المنتهية في  الشامل الدخل قائمة

 

  )بالدينار األردني(         

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 2262 2222 إيضاح  

    

 677,236  262,288   عموالت الوسامة

 67,243  42,656   الهامش على إيراد فوائد تمويل عمالء

 6,836  ـ          أرباح بيئ موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 (266,437) (682,662) 62 مصاريف إدارية 

 (66,662) (48,288)  مصاريف تسويقية 

 (542) (785) 6 استهالكات 

 23,423  27,886  4 إنتفا الحاجة إليه  رد مخصص خسائر إئتمانية متوقعة

 58,626  42,265  66 أخرى  إيرادات

 3254185  914221    الدخل الشامل للسنةوالربح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 المالية وتقرأ معها" قوائممن هذه ال اً ( تشكل جزء68( إلى رقم )6"إن اإليضاحات المرفقة من رقم )



 

 

 شركة المغتربين األردنيين للوساطة المالية 

 شركة ذات مسؤولية محدودة

  0202كانون األول  13للسنة المنتهية في  الملكيةالتغيرات في حقوق  قائمة

 

 )بالدينار األردني(

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  خسائر حتياطيا رأس المال 

 المجموع  متراكمة إجباري المدفوع 

     

 040984233  (0894511) 1184055  040524222  3/3/0202الرصيد كما في 

 914221  23,223  ـ ـ إجمالي الدخل الشامل للسنة

 ـ (2,322) 2,322  ـ إحتيامي إجبار 

 041894231  (0254813) 1154555  040524222  13/30/0202الرصيد كما في 

     

 349934018  (5814180) 1054228  040524222  3/3/0239الرصيد كما في 

 0224222  0224222  ـ ـ (68تعديالت سنوات سابقة )إيضاح رقم 

 043934018  (1814180) 1054228  040524222  ل(د  )مع 3/3/0239الرصيد كما في 

 3254185  625,465  - - إجمالي الدخل الشامل للسنة

 - (62,547) 62,547  - إحتيامي إجبار 

 040984233  (0894511) 1184055  040524222  )معد ل( 13/30/0239الرصيد كما في 

     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالية وتقرأ معها" قوائم( تشكل جزءاً من هذه ال68( إلى رقم )6"إن اإليضاحات المرفقة من رقم )


