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 مجلــس األدارة
 

 
 نائب رئيس مجلس األدارة -ل ـن ابو نحــازي عبد الرحمــالسيد/ غ

 عضو مجلس االدارة -ــي بن سعود ال ثاني ــر بن عالشيـخ ناصـ

 عضو مجلس االدارة –د الرحمــــن ابو نحـــــل ــال عبــــالسيد/جم

 عضو مجلس االدارةالسيد/ كامـــل غـــازي كامــل أبـو نحــــــل ـــ 

 عضو مجلس االدارة –السيد / باســـم عبدهللا سليـــــم ابو شيخــــــة 

 
 شركة ترست العالمية للتأمين البحرين ش.م.ب ويمثلها

 
 مجلس االدارة رئيس -ـل ــل ابـــــو نحــمالسيد/ خالـــد كا

 عضو مجلس االدارة –ـي  مسعــود ــــــم علــــالسيد/ هيث

 
 

 
 المدير العام

 االنسة كفاية نعيم الحاج علي
 

 مدققو الحسابات
 السادة / المهنيون العرب

 أعضاء في غرانت ثورنتون العالمية
 

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 2021لعام  كلمة رئيس مجلس اإلدارة
 

 السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته .
 
 

 حضرات السادة المساهمين الكرام ،،
 

بكمممممم  ممممممم  ةد  ممممممس     ي مممممم     س مممممم    يسمممممم ر       يمممممم أعضممممممس   دامممممم          بإسمممممم بإسمممممم     
 اشممممممم ك    ك مممممممس   يلسممممممم رس أ  ريممممممم    كممممممم     ي يممممممم    سمممممممر         ممممممم  عممممممم     ثمممممممسر      ث ثممممممم  

 .2021        اسر     س ي أع سل   ش ك    ش كس  س    سب     بيسرس  س    س ي    
 

    اكممممممم       ريممممممم      سش يممممممم       ممممممم   كمممممممل  ممممممم   مممممممم   سةسممممممم ث س   مممممممم    رممممممم     شممممممم ك  
    دز    بس ضسم   ة ى ةس ث س   رس بش ك   عيس ي     ش ك   س س     س ي  .

لسمممممم    ممممممسز ل    مممممم ث    بس  ضممممممل      ممممممس      ك ممممممس ي امممممم    د يمممممم ل مممممممإ     ر يمممممم        س مممممم   ب 
ممممممم   ر ي رممممممس  رممممممسنيك  عمممممم     مممممم    د     رز عممممممسد      مممممم     دس  مممممم   ك   رممممممس      س  مممممم   

سيسسممممميس    ة   مممممس يس    مممممس أثممممم  بشمممممكل سممممماب  عامممممى كمممممل أسممممم       ر يممممم      ممممم    د   سممممم ث س  
     ي     ش   ي  .

 
  مممم   سمممم   د   شمممم ك  ممممم    ييمممما  نمممم  م س   مممم ح    ممممى  مضممممل   ر ممممس       كرمممم   يمممم    ييممممد 

 بامممممممم   2021  شمممممممم ك    بس ممممممممس   ممممممممسمي  ب مممممممم    ضمممممممم يب         ممممممممسد ممممممممم  ر سيمممممممم  عممممممممس  
 .2020 يرس  م  ر سي  عس   93,326 يرس   يس ر  ب   488,797

 يرممممممممممس   يس رمممممممممم  بمممممممممم   18,055,716ك ممممممممممس    مممممممممممل  د ممممممممممس     دمممممممممم   د   شمممممممممم ك    ممممممممممى 
 %.3.8.  رسب  ر   2020م  ر سي  عس   17,387,913

 
% 75أ ممممممس شمممممم ك     ي مممممم بي   ح  ريممممممي   ا سممممممس      س يمممممم       ل ا  كمممممم    مممممم  شمممممم ك رس برسمممممم ب  

عاممممممى    مممممم     ب مممممم  أ    ثمممممم   هلل     مممممم  ممممممم    ييمممممما أ بممممممس   شمممممميياي   اسممممممر    ثس ميمممممم  ةسمممممم   د
  145,881كسرمممممد   يممممما  سمممممس   مممممم    سمممممر  د   سمممممسبي     يممممم   ييمممممد أ بمممممس   مممممسمي  ب   مممممل 

 يرمممممممممس  أ  رممممممممم   93,003بس  يس رممممممممم    مممممممممل  مممممممممسم  أ بمممممممممس   2021 يرمممممممممس  أ  رممممممممم    مممممممممس  
يبا   م       ر  ل ةس        س  ر س   نذ    ش ك  2020 ا س   بإذ  هللا.     ا       
 

أ ممممممس شمممممم ك     ي مممممم بي   ح  ريممممممي    سمممممم ث س       مممممم ي     يممممممس        ل ا  كمممممم    مممممم  شمممممم ك رس 
ر  مممممل أ    % ماممممم   لشممممم   نمممممذ    شممممم ك  أ  رشمممممس  بسمممممب   كممممم     ي مممممس     يمممممس   100برسممممم ب  

يباممممم    ممممم     نمممممذ    شممممم ك  أ  ضممممم  سممممم ث س  سممممم يا أ      ميممممما مممممم  رممممم  ك   ممممم ل      اممممم       
دمممممز   اشممممم ك  بمممممإذ  هللاب مممممس ي    يممممم   بمممممي    ر مممممس      ممممممس  مممممم    يي ممممم     س  ممممم    يممممما عس ممممم     

     ض      ا ك    اك   ش ك .
 
 
 



 
 و ختاماً ...

 
بالمســــــتنب  و نضــــــ  نأمــــــهللا  مــــــن هللا دوام اليحــــــهللاة و العاكيــــــهللاة للجميــــــ  ، و ن كــــــد علــــــ  ت ا لنــــــا 

ـــــــد  ـــــــ  اكضـــــــ  عائ ـــــــهللاا تحني ـــــــن ا عينن ـــــــ   ســـــــتمرارية نُي لمســـــــاهمة الاـــــــركة و المحاكيـــــــة عل
 الاركة بإذن هللا ،،،

و ن اــــــكركم مجــــــدداً علــــــ  حضــــــوركم وُماــــــاركتكم هــــــذا اإلجتمــــــا  كمــــــا ن اــــــكر منــــــدون ُمرا ــــــن 
 الاركات والُمد نين الُمعتمدين وجمي  موي ة الاركة عل  ما بذلوه من جهد ...

 
ول  عز و ج  ان يُوكننا جميعاً لمزيد   من التندم و النجاح لاركتنا.داعين الم 

 
 و السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته ،،

 
 

 خالهللاهللاد كامهللاهللا  ابو نح 
 رئيس مجلس االدارة

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 تقرير مجلس االدارة

 

 حضرات السادة المساهمين الكرام ،،

تضمن يَ الذي و الثاني والثالثونيَسر مجلس اإلدارة أن يُرحب بكم أَجمل ترحيب ويقدم لكم التقرير السنوي 

ة ة الماليللسن ُخالصة أعمال الشركة وشركاتها التابعة بما في ذلك الميزانية العمومية وبيان الدخل الشامل

 .2022عام القادم و خطتها الُمستقبلية لل 2021كانون أول  31الُمنتهية في 

 

 حضرات السادة الكرام ،،

نا في رات شركتستثماال زالت األوضاع السياسية واإلقتصادية الُمتقلبة وجائحة كورونا تُؤثر على نتائج أعمال وا

ة مقارن ةسهم السوقياالر اسعاخفاض في النرغم ارتفاع مؤشر بورصة عمان هذا العام حيث ان ابورصة عمان 

ادات لى االيرلك عذ، كما اثر  بالتكلفة اثر وبشكل مباشر على االرباح غير المتحققة نتيجة تقييم المحفظة لدينا

الستراتيجية داخل االردن وخارجه . اال ان االستثمارات ا 2021الموزعة عن عام المتحققة وارباح الشركات 

 م.ذا العاعلى نتائج اعمالنا له جوهريت الجزائر حققت دخال البأس به مما اثر وبشكل في بنك ترس لدينا

 

 ؛ 2021ير إلى أهم أعمال الشركة لعام بعد هذه المقدمة ،  يَسرنا أن نُش

 

 أوالً: اإليرادات التشغيلية :

و تعود  ، 2020ام دينار ع 472,000دينار ُمقابل  1,221,743بلغت اإليرادات التشغيلية خالل هذا العام 

 في اإليرادات التشغيليـة إلى:الزيادة الطفيفة   هأسباب هذ

 اوالً:

ً من استثماراتنا الخارجية في ارباح االسهم المقبوضة  ارتفاع - ا قيمته م 2021لتصبح في عام وخصوصا

 دينار. 91,070بمبلغ  2020دينار مقارنة بعام  670,350

 يث بلغتفوائد حودائع البنكية نتيجة قرار البنك المركزي بتخفيض الاالنخفاض في نسبة العوائد على الان  -

 .2021% في عام 3.5بينما لم تصل الكثر من  2020بحدها االقصى في عام  4%

ا لشركة مماي الى ارتفاع ارباح شركة المغتربين االردنيين للوساطة المالية ، حيث ادخل التداول االلكترون -

 حقق لنا عائد مجدي.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ثانياً: المصاريف اإلدارية والعمومية الُموحدة :

لماضي ، أما دينار العام ا 379,941دينار ُمقابل  438,845بلغت المصاريف اإلدارية خالل هذا العام مبلغ 

ين للوساطة دينار يَخص شركة المغتربين االردني 4752دينار منها مبلغ  156,003المصاريف القضائية بلغت 

دينار ، في  151,251فة إلى مصاريف قضايا البنك اللبناني الكندي )تحت التصفية( والتي بلغت المالية باإلضا

لمغتربين ادينار يَخص شركة  9580دينار منها مبلغ  157,576حين بلغت المصاريف القضائية للعام الماضي 

دينار ،  147,996التي بلغت  الكندي و االردنيين للوساطة المالية باالضافة الى مصاريف قضايا البنك اللبناني

ل السعي ن خالهذا و نؤكـد إستمرار مجلس اإلدارة السعي للحفاظ و عدم التنازل عن أي من حقوق المساهمين م

لقضايا اقابل لتحصيل مبالغ من تصفية وبيع موجودات البنك اللبناني الكندي ، باإلضافة إلى تحصيل مبالغ م

 الردنيين للوساطة المالية.الَمرفوعة من قبل شركة المغتربين ا

 

 ثالثاً: حقوق المساهمين :

دينار  16,147,845دينار مقابل 16,600,174مبلغ  31/12/2021بلغ صافي حقوق مساهمي الشركة في 

 العام الماضي .

 1.113قارنة مع دينار للسهم الواحد مُ  1.144ما يُعادل  31/12/2021و بلغت القيمة الدفتريـة للسهم كما في 

 2,846,481مة ة بقيار في العام الماضي ، هذا و إستمرت الشركة بتقييم جميع إستثماراتها العقارية بالتكلفـدين

 2021هايـة في ن دينار في حين قُدرت قيمتها السوقية العادلـة بموجب تقدير مكاتب عقارية ُمعتمدة وذات خبرة

 دينار. 4,540,400بقيـمة 

 

 رابعاً : موجودات الشركة :

العام  دينار17,387,913دينار مقابل  18,055,716مبلغ 31/12/2021موجودات الشركة في  بلغت

 .الماضي

 

 خامساً: بنك ترست الجزائر :

استتتتتتتمرت مستتتتتتاهمتنا فتتتتتتي بنتتتتتتك ترستتتتتتت الجزائتتتتتتر كاستتتتتتتثمار استتتتتتتراتيجي جيتتتتتتد وفاعتتتتتتل علتتتتتتى متتتتتتد  

ستتتتتتتهم لتصتتتتتتبح عتتتتتتتدد اال 2021الستتتتتتنوات بعتتتتتتتد ان تتتتتتتتم استتتتتتتكمال رفتتتتتتتع رأستتتتتتتمال البنتتتتتتك فتتتتتتتي عتتتتتتتام 

% متتتتتتتتتتن رأستتتتتتتتتتمال البنتتتتتتتتتتك وبتكلفتتتتتتتتتتة اجماليتتتتتتتتتتة 4.881وبنستتتتتتتتتتبة  97600المملوكتتتتتتتتتتة للشتتتتتتتتتتركة 

 دينار جزائري. 10,000وتبلغ القيمة االسمية للسهم الواحد في البنك  3,933,732

 .ردنيدينار أ 590,817بقيمة  2021في عام علماً بأننا قد استلمنا ارباحاً 

 

 )تحت التصفية( : BLCسادساً : قضايا البنك اللبناني الكندي 

ً فإننا ُمستمريـن بالسعي للحفاظ و عدم التنازل عن أي من حقوق المساهمين  ل السعي ن خالمكما أكدنا مرارا

 بمتابعة هديـنلتحصيل مبالغ من تصفية وبيع موجودات البنك اللبناني الكندي )تحت التصفيـة( ، حيث نعمل جا

 ينار أردني.د  151,251 مبلغ 2021ا وأتعاب المحاميين عن عام قضايا البنك. هذا وبلغت تكلفة رسوم القضاي

 

 



 

 

 :جدت(سابعاً : قضايا شركة المغتربين االردنيين للوساطة المالية و القضايا األخرى )إن و

 

و فيما يلي  يين ،تم تسوية ُمعظم القضايا في شركة المغتربين االردنيين للوساطة المالية خالل العامين الماض

 :31/12/2021قضايا الَمرفوعـة من الشركة ضد بعض العمالء كما في موقف ال

 :القضايا الَمرفوعـة من الشركة 

 مبلغ الدعاوى / دينار عدد القضايا البيان

 االحكام لصالح الشركة  204,670 4 المحامي / فراس المومني

 لم تصدر االحكام بعد  176,154 3 

 لحكم لصالح الشركةا       8389 1 المحامية / رباب التل

 

 :ال يوجد أي قضايا على الشركة . القضايا الَمرفوعـة على الشركة 

 

 لشركة ضداو من أما بالنسبة للشركة القابضة ) الشركة األم( فال يوجد أي قضايا على الشركة من قبل الغير أ

 الغير.

 

 ثامناً : االرباح )الخسائر( الُمدورة :

 

عبة ـة الصعلى تحقيق عائـد لمساهمي الشركة و باألخص بالظروف اإلقتصاديإن مجلس إدارة الشركة يَحرص 

في  نخفاضاالتي تمر بها منطقتنا ، ورغم ظروف الوباء واالزمة التي أثرت على جميع المنشآت وادت الى 

ً  31/12/2021اسعار االسهم والسندات واالستثمارات العقارية فإن الشركة قد حققت كما في   بقيمة ربحا

غير  ، وعليه فإنه من 2020دينار في عام  106,376بقيمة  ربحادينار قبل الضريبة مقابل  529,843

وصي بتدوير هذا ونُ  31/12/2021الُمتاح لنا التوصية للهيئة العامة بتوزيع أرباح وفقا للنتائج كما بتاريخ 

 الربح إلطفاء خسائر سنوات سابقة.

 عينة ليتمبة مُ عض المساهميـن إمكانيـة تخفيض رأس مال الشركة بنسكما اليزال يؤكد المجلس على إقتراحات ب

 ً ً حاليا ً للوضع المالي للشركة وعليه ؛ تَقرر عدم إعتبار هذا الُمقترح متاحا ل الظروف ظ في تنفيذها وفقا

ير تغ ظروف وذه الاإلقتصاديـة الراهنـة مع إبقاء الباب مفتوح أمام إعادة نِقاش هذا األمر في حال تَغيرت ه

 تأثيرها السلبي على إستثمارات و حقوق المساهمين.

 

 

 

 

 

 

 

 



 تاسعاً : الُخطة المستقبليـة :

 المحافظة على أصول وأموال الشركة وعدم تَعريضها للمخاطر. -1

 ُمتابعة تحصيل األرصدة المدينة الُمستحقة على عمالء شركة الوساطة المالية. -2

 تثمار وضغط مصاريف الشركة وشركاتها التابعة.العمل على زيادة اإليرادات وتَنويع اإلس -3

 .جيرهاتأرزها واستثمارها والبناء عليها / أوفتحقيق أرباح عن طريق بيع األراضي الَمملوكة للشركة أو  -4

مام رفوعة أوالمَ  ُمتابعة القضايا الَمرفوعة على عدد من َمسئولي البنك اللبناني الكندي ) تحت التصفية( -5

 القضاء.

 

 دة الكرام ،،حضرات السا

 

 الجتماع افي ،وقرار مجلس االدارة  24.01.2022بناءاً على إجتماع مجلس إدارة الشركة الُمنعقد بتاريخ 

جلين في ـن الُمسمساهمي، و تم إرسـال هذه الدعوة لجميع الالثاني والثالثونالدعوة إلجتماع الهيئة العامة العادي 

  ُمتضمنـة لجدول األعمال التالي :وقت النشر باإلضافـة إلى نشر الدعوة أصوالً 

 

 تالوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق . .1

قبلية لعام والخطة المست 31/12/2021التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في .2

 والمصادقة عليهما . 2022

 والمصادقة عليه.  31/12/2021 التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية .3

والمصادقة  31/12/2021مناقشة الميزانية العمومية وحساب االرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في  .4
 عليهما.

تاريخ بدارة اال موافقة الهيئة العامة على تعيين باسم ابو شيخة / عضو مجلس ادارة بناء على قرار مجلس .5
18/08/2021 . 

 وفقا الحكام القانون .  31/12/2021ء مجلس اإلدارة عن السنة المالية إبراء ذمة أعضا .6

ابهم أو تفويض وتحديد أتع  2022مدققي حسابات الشركة للسنة المالية  القادمة  انتخاباو اعادة  انتخاب .7

 مجلس اإلدارة بتحديدها.

 

ً فإن مجلس االدارة يشكر حضوركم وثقتكم كما يشكر جميع الموظفين وال ين م ُمتمنهودهعاملين على جوختاما

 لشركتنا كل التقدم واإلزدهار.

 

 ةمجلس اإلدار

 
 
 



 
 

 تقرير بيانات االفصاح
 

 2021للعام  
 

 بموجب تعليمات
 هيئة االوراق المالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تعليمات اإلفصاح

 
 -ي:( من تعليمـات االفصاح الصادرة عن هيئـة االوراق المالية نورد ما يل4تمشياً مع المادة )

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

وال بعتض االستثمار في االسواق المالية المحلية والخارجية والمشاركة فتي رؤوس امت هو نشاط الشركة الرئيسي
 الشركات الخارجية وانشاء وتأسيس الشركات التابعة.

 :لشركة الجغرافيةااماكن  –ب   -1

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

 .حجم االستثمار الرأسمالي للشركة –ج  -1

 الجزائر.موزعة جغرافيا ما بين االردن وقطر  و ديناراً 18,055,716 حوالي حجم استثمارات الشركة  بلغ         

 

 ركة:للش الشركات التابعة  -2

 

 االردن. –مان ع -شركة المغتربين االردنيين للوساطة المالية  -أ

 

نظمتتة القيتتام بشتتراء وبيتتع االوراق الماليتتة لحستتاب الغيتتر وذلتتك ضتتمن القتتوانين واال : نشتتاطها الرئيستتي
 .ين( موظف10% ويعمل بها )75وتساهم فيها الشركة بنسبة  ديناراً  2,250,000المرعية، رأسمالها 

 كة اي فروع داخل المملكة او خارجها.وال يوجد للشر

 

 االردن. –مان ع –شركة المغتربين االردنيين لالستثمار والتطويرالعقاري  -ب

 

الزراعية. ، واقامة المشاريع السكنية والتجارية وتطويرهاشراء العقارات واالراضي و : نشاطها الرئيسي
وهتتي  دينتتاراً  1,600,000لمتتدفوع واقتتتراض االمتتوال الالزمتتة متتن البنتتوك. رأستتمالها المصتترح بتته وا

 .القابضة% للشركة 100مملوكة بنسبة 

 وال يوجد للشركة اي فروع داخل المملكة او خارجها.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أ( اسماء اعضاء مجلس األدارة ، ونبذة تعريفية عن كل منهم: .3

 األسم
تاريخ  الجنسية المنصب

 الميالد
 ةمليالخبرات الع الشهادة العلمية

 د كامل عبد الرحمن ابو نحلخال
ين ممثل شركة ترست العالمية للتأمين وإعادة التأم

 ) البحرين( 

 1961 البريطانية مجلسال رئيس
ماجستير تأمين 
 وإدارة مخاطر
 بريطانيا

في مجال التأمين  واسعةخبرة 
 وإعادة التأمين وإدارة المخاطر

 
 غازي كامل عبد الرحمن ابو نحل

 
 1946 يةاالردن نائب الرئيس

 الثانوية العامة
 

رجتتل اعمتتال وخبتترة واستتعة فتتي 
مجال التأمين واإلستتثمار مؤستس 
ورئتتتيس مجلتتتس ادارة مجموعتتتة 
شتتتتركات فتتتتي عتتتتدة دول عربيتتتتة 

 واجنبية

 جمال كامل عبد الرحمن ابو نحل
 

 عضو مجلس 
 

 1954 االردنية
 ادارةبكالوريوس 

 الواليات المتحدة

خبرة واسعة في 
 اإلستثماروالتأمين

 
 كامل غازي كامل ابـو نحل

 
 1974 االردنية عضو مجلس

الوريوس بك
رياضيات وادارة 
 اعمال  بريطانيا

خبرة كبيرة في مجال التأمين 
 وإعادة التأمين

 الشيخ ناصر بن علي آل ثاني
 

 1961 القطرية عضو مجلس
 بكالوريوس ادارة
 الواليات المتحدة

خبرة واسعة في اعمال البنوك  
 واإلستثمار

 يثم علي عبد الرحمن مسعوده
ين ممثل شركة ترست العالمية للتأمين وإعادة التأم

 ) البحرين( 

 1976 االردنية عضو مجلس
بكالوريوس 
 محاسبة

خبرة واسعة فتي مجتال المحاستبة 
واالستتتتثمارات والتتتتامين واعتتتادة 

 التامين

 1946 االردنية عضو مجلس  باسم عبدهللا سليم ابو شيخة
اعمتال شتتركات خبترة واستعة فتتي  ماجستير محاسبة

 الوساطة المالية

 

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

 المنصب األسم
تاريخ 

 الميالد
 الخبرات العملية الشهادة العلمية

 كفايه نعيم الحاج علي
 

 1965 المدير العام
بكالوريوس مالية 

 ومصرفيه
خبتتتترة واستتتتعة فتتتتي مجتتتتال 

ارات المحاستتتتتتتبة واالستتتتتتتتثم
 والتامين واعادة التامين

 بكالوريوس محاسبة 1980 رئيس قسم المحاسبة سامي علي عباد
محاستتتتتتتبة فتتتتتتتي الخبتتتتتتترة 

 الشركات االستثمارية 

 دبلوم ادارة مكاتب 1971 رئيس قسم المساهمين داوانتصار عواد الد
خبتتترة واستتتعة فتتتي مجتتتال 

 ادارة شؤون المساهمين

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 األسم
31/12/2021 

 عدد االسهم

 31/12/2020 النسبة المئوية

 عدد االسهم

 النسبة المئوية

شركة ترست العالمية للتأمين 

 لبحرينا -ترست ري 
 5,301,210 36.528%  5,301,210 36.528% 

الرحمن  غازي كامل عبد

 ابونحل

 

1,426,500  9.829% 

 

1,426,500  9.829 % 

 

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

المحلية  ق الماليةيتركز نشاط الشركة االستثمارية القابضة للمغتربين االردنيين في األستثمارات المالية في االسوا
ست في وضع تعامل مباشر مع الجمهور، ولي  للشركة االم وال يوجدهذا وفي تأسيس الشركات التابعة ، العربية و

 تنافسي مباشر مع احد.

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

 ةانين واألنظمال يوجد اي حماية حكومية، اوإمتيازات تتمتع بها الشركة أو أي منتجاتها، بموجب القو -7

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

 

 ى عمل حكومة او المنظمات الدولية أو غيرها لها أثر مادي علال توجد أي قرارات صادرة عن ال -8

 معايير الجودة الدولية. الشركة الشركة أو منتجاتها او قدرتها التنافسية، و تطبق     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -للشركة: أ( الهيكل التنظيمي  -9
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   -مؤهالتهم:دد موظفي الشركة وشركاتها التابعة وفئات ( عب -9

 

 المؤهل العلمي
 

 الشركة االم
 

شركة المغتربين 
االردنيين للوساطة 

 المالية

شركة المغتربين 
االردنيين لالستثمار 
 والتطوير العقاري

 المجموع

 1 - 1 ـ ماجستيـر

 س وبكالوري
 

4 6 - 10 

 دبلوم
  

1 2 - 3 

 ثانويه وما دونها
 

2 1 - 3 

 المجموع
 

7 10 - 17 

 
 

 

 

 

 مجلس االدارة

 امـــــر العـــالمدي

 الشؤون االدارية االدارة المالية دائرة االستثمار

شؤون قسم 
 المساهمين

 

 الشركات التابعة
 السكرتاريا

 الموظفين شؤونادارة 

 

 الخدمات
 

لجنة الترشيحات  لجنة الحوكمة لجنة التدقيق

 والمكافأت
 لجنة ادارة المخاطر

 التدقيق الداخلي

قسم 
 المحاسبة

 

شركة المغتربين االردنيين 

 للوساطة المالية

شركة المغتربين االردنيين 
لالستثمار والتطوير 

 العقاري



 جـ(  برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة -9

 .2021بأي دورات تدريبية خالل عام  المشاركةلم يتم 

 

 التي تتعرض لها الشركة: المخاطر -10

ى فة الالضافي ظل الجائحة التي تجتاح العالم بأجمعه ، فقد كانت أهم المخاطر التي تعرضت لها الشركة با
كة ستواء تشتكل االستتثمارات االساستية للشتر التتياالراضتي تتدني قيمتة االستهم والتقلبات الحادة في اسعار 

يعمتل  وفتي مواجهتة ذلتك،.  قتصتادية محليتة او عربيتة او دوليتةنتجت هذه التقلبات عتن استباب سياستية اوا
وكتذلك  ثمار االراضتي فتي المملكتةمحاولة التنويع في االستثمار بدراستة مشتاريع الستت علىمجلس االدارة 

 دنية في عتامبحيث تحقق عائداً يفوق نسبة الفائدة المتكالسندات وغيرها االستثمار في اسواق عالمية اخر  
 للودائع في البنوك 2021

 -:ةاإلنجازات التي حققتها الشرك  -11

ما ان الشركة ك، دينار 576,570بمبلغ  لهذا العامنشاطها االستثماري نتيجة صافية  ايراداتحققت الشركة 
ادات اير لزيادة قائمة في محاوالت في مناطق مختلفة عملت جاهدة لتقليل المصاريف وتنويع االستثمار

 الشركة.

 -ة: المالياثـر مالي لعمليــات ذات طبيعـة غير متكررة حدثت خالل السنة  يوجد -12

 .2021م ال يوجد أي عمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل عا

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 البيان
31/12/2021 

 موحدة
31/12/2020 

 موحدة

31/12/2019 
 موحدة

 )بعد التعديل(

31/12/2018 
 موحدة

31/12/2017 
 موحدة

 األربتتتاح )والخستتتائر( المحققتتتة 
بما في ذلك بنود التدخل الشتامل 

قبتتتتتتتتل  الضتتتتتتتتريبة  االختتتتتتتتر 
  والمخصصات

529,843 106,376 (1,154,014) 1,042,556 

 
(285,537) 

ربتتتاح )والخستتتائر( المحققتتتة اال
بما في ذلك بنود التدخل الشتامل 

بعتتتتتتتتتد الضتتتتتتتتتريبة االختتتتتتتتتر  
 والمخصصات

488,797 93,326 (1,165,302) 969,614 (363,073) 

 

  ارباح موزعة
 % نقداَ 10 نقدا %  5   ---- ---- ----

 
 صافي حقوق المساهمين

 

16,600,174 16,147,845 16,077,770 19,538,188 20,447,202 

 
 0.49 0.500 0.500 0.500 0.610 اسعار األوراق المالية



  31/12/2021مالها خالل السنة المنتهية في تحليل المركز المالي للشركة ونتائج اع  -14

 :التحليل المالي- 
عن دينارا   106,376 مقداره ربحبمقارنة  دينارا   529,843 هقبل الضريبة مقدار ربحا   2021حققت الشركة خالل عام 

 -:الى  كويرجع ذل 2020عام في  93,326 بربحمقارنة  را  دينا   488,797بعد الضريبة  ا  صافي ربحا  و 2020 عام

 118,394قيمةبلدينا  فظةفي قيم المح ارتفاعا   ليحقق االردن – عمان الماليسوق  في اسعار االسهم الرئيسية  تحسن  

 .ينارد

  حيث عملت ادارة الشركة على البحث عن  2021انخفضت اسعار الفائدة المحلية على الودائع بالدينار االردني خالل عام

 % على الودائع طويلة االمد.3.5لتصل بحد أقصى الى  بنوك المحليةالفائدة في افضل ال افضل نسب

  دينار. 590,817تم استالم ارباح صافية من بنك ترست الجزائر بقيمة 

 

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

 

 2020 2021 البيــان

 النسبة المبلغ النسبة المبلغ

 %100 14,512,500 %100 14,512,500 لشركةرأسمال ا

 %111.270 16,147,845 %115.3 16,600,174 حقوق مساهمي الشركة / رأس المالصافي 

 %115.400 16,745,273 %119.7 17,234,070 مجموع حقوق الملكية / رأس المال

 %0.600 93,326 %3.37 488,797 بعد الضريبة / رأس المالالمحقق  (الخسارة) الربح
 %0.600 93,326 %3.37 488,797 المال الربح )الخسارة( بما فيها بنود الدخل الشامل االخر  بعد الضريبة /راس

 %3.300 472,000 %8.4 1,221,743 صافي االيرادات / رأس المال

 %107.700 17,387,913 %107.9 18,055,716 مجموع الموجودات /حقوق مساهمي الشركة

 %3.980 642,640 %4,951 821,646 مساهمي الشركةالمطلوبات / حقوق 

 %7.990 1,389,691 %4.94 891,288 صافي الذمم المدينة / مجموع الموجودات

 

  خرىالمؤشرات المالية االبعض : 

 31/12/2021 31/12/2020 
 3.702 % % 11.491 نسبة الدوران -1

 0.500 % % 3.37 ر () بدون بنود الدخل الشامل االخ هم / ديناراً عائد الس -2

 0.500 % % 3.37 بما في ذلك الدخل الشامل هم / ديناراً عائد الس -3

 1.113 1.144 لقيمة الدفترية /راس المال بالديناراً ا -4

 0.500 0.610 لقيمة السوقية للسهم / بالديناراً ا -5

 0.4492 0.492 قية / القيمة الدفترية للسهم بالديناراً القيمة السو -6

 14,512,500 14,512,500 المعدل المرجح لراس المال -7

 
 المستقبلية:الخطة  -15
 
 .للمخاطرالمحافظة على اصول واموال الشركة وعدم تعريضها  (1

قضايا ال بعةمتاو تحصيل االرصدة المدينة المستحقة على عمالء شركة الوساطة المالية باعتبارها اولوية مطلقة (2
 .ءامام المحاكم على بعض العمال

 .ضبط وترشيد مصاريف الشركة وشركاتها التابعة الى اقصى قدر ممكن مع المحافظة على مستو  خدماتها (3

 يها.ريع علاواالستثمار واقامة المشا أو فرزها أو تأجيرها المملوكة للشركة ببيع االراضيتنويع االستثمار  (4

 البنك اللبناني الكندي ) تحت التصفيه(. امور تصفيةمتابعة  (5

 
 
 

 



 
 ات:اتعاب التدقيق للشركة والشركات التابعة السنوية مضافا اليها ضريبة المبيع  -16

 

 ديناراً  11020 الشركة االستثمارية القابضة للمغتربين االردنيين

 ديناراً  1740 شركة المغتربين االردنيين لالستثمار والتطوير العقاري )تابعة(

 ديناراً  5336 (ةابعشركة المغتربين االردنيين للوساطة المالية )ت

 ديناراً   18096 اجمالــــي

 

 :( عدد األوراق المالية المملوكة من قبل اعضاء مجلس اإلدارة1-أ  -17

 

 % 31/12/2020 % 31/12/2021 المنصب اسم العضو الرقم

1 

   ممثل شركة ترست العالمية للتأمين 
 وإعادة التأمين ) البحرين(

 
 لخالد كامل عبد الرحمن ابو نح

 

 
 

 رئيس مجلس اإلدارة

 
5,301,210 

 

 
36.5% 

 

 
5,301,210 

 

 
36.5% 

 

186,733 %1.28 153,000 %1.05 

 غازي كامل عبد الرحمن ابونحل 2
 9.83% 1,426,500 9.83% 1,426,500 رئيس مجلس اإلدارةنائب 

 3.5% 506,457 3.5% 506,457 عضو مجلس االدارة  جمال كامل عبد الرحمن ابو نحل 3

 كامل غازي كامل ابو نحل 4
 1.55% 225,000 1.55% 225,000 عضو مجلس اإلدارة

 الشيخ ناصر بن علي آل ثاني 5
 %0.07 10.000 %0.07 10.000 عضو مجلس اإلدارة

 
 
6 
  
 

وإعادة  شركة ترست العالمية للتأمين 
 ويمثلها التأمين ) البحرين(

 
 هيثم علي عبد الرحمن مسعود

 

 
  

 دارةعضو مجلس اإل
 

 
5,301,210 

  
---- 

 
36.5% 
  

---- 

 
5,301,210 

  
---- 

 
36.5% 
  

---- 

7 
 

 عضو مجلس اإلدارة  باسم عبدهللا سليم أبو شيخه 
10.000 
 
 

0.07% ---- --- 

 
 مجلس ا من قبل رئيس واعضاءسيطر عليهلمعدد االوراق المالية المملوكة من قبل الشركات ا (2-أ -17

 :االدارة

 اسم العضو
 

 المنصب
اسم الشركة 
 المسيطر عليها

الوضع 
 القانوني

 
 الجنسية

عدد االسهم المملوكة من قبل 
 الشركات المسيطر عليها

2021 2020 

 غازي كامل عبد الرحمـن ابو نحل
مجلس  نائب رئيس

 "القابضة" االدارة
شركة ترست العالمية 

 لبحرينا - للتأمين
مساهمة 
 مغلقة

 5,301,210 5,301,210 بحرينية

 غازي كامل عبد الرحمـن ابو نحل
رئيس مجلس نائب 
 "القابضة" االدارة

شركة ترست العالمية 
 قبرص - للتأمين

مساهمة 
 مغلقة

 491,329 491,329 قبرصيــة

 

 



 

 شخاص االدارة العليا:من قبل أ ( عدد االوراق المالية المملوكة ب -17

 31/12/2020 31/12/2021 الجنسية المنصب االسم

 كفاية نعيم الحاج علي
 الشئ الشئ اردنية المدير العام

 
 

 -ليا:ن االدارة الع( عدد االوراق المالية المملوكة القارب اعضاء مجلس االدارة واشخاص مج -17

 31/12/2019 31/12/2020 المنصب االسم الرقم

 غازي كامل عبد الرحمن ابو نحل 1

 هند علي ملحم طباجة )زوجة(

 مل ابو نحل )ابن(حمد غازي كا

 فادي غازي كامل ابو نحل )ابن(

 امل غازي كامل ابو نحل )ابنة(

 ريم غازي كامل ابو نحل )ابنة( 

 

 المجموع

 مجلس االدارةرئيس  نائب

 
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 

 ابو نحل  نجيب كامل 2

 الماظة كامل عبد الرحمن ابو نحل 

 المجموع                    

 رئيس مجلس االدارة نائب شقيق

 رئيس مجلس االدارة نائب شقيقة

103,344 

171,099 

103,344 

171,099 

274,443 274,443 

3 

 
 
 
 
 
 
 

 جمال كامل عبد الرحمن ابونحل

 نجيب جمال كامل ابو نحل )ابن(

 كامل ابو نحل )ابنة(مريم جمال 

 سارة جمال كامل ابو نحل )ابنة(

 داناجمال كامل ابو نحل )ابنة(

 

 المجموع

 عضو مجلس االدارة

 

 

 

 

 

 

 

291,229 

213,876 

213,876 

117,126 

 

291,229 

213,876 

213,876 

117,126 

836,107 836,107 

 خالد كامل ابو نحل 4

 عبير شريم ابو نحل )زوجة(

 و نحل )ابنة(ريمان خالد اب

 

 المجموع

 عضو مجلس االدارة

 

 

10,810 

27,000 

 

 

27,000 

37,810 27,000 

 

  شركات مسيطر عليها من قبل اشخاص االدارة العليا. ديوجال 
 

  عليا.الرة ااالد او اقارب اعضاء مجلس االدارةاليوجد شركات مسيطر عليها من قبل اقارب 
 
 
 
 
 
 
 



 تي يتمتع بها رئيس واعضاء مجلس االدارة:ت الآأ( المزايا والمكاف -18

 المجموع تنقالت أعضاء مجلس االدارة مكافأة اعضاء مجلس االدارة اسم العضو الرقم

 7000 2000 5000 خالد كامل عبد الرحمن ابو نحل 1

 7000 2000 5000 غازي كامل عبد الرحمن ابو نحل 2

 7000 2000 5000 جمال كامل عبد الرحمن ابو نحل 3

 7000 2000 5000 الشيخ ناصر بن علي آل ثاني 4

 7000 2000 5000 كامل غازي  كامل ابو نحل 5

 7000 2000 5000 هيثم علي عبد الرحمن مسعود 6

7 
 باسم عبدهللا سليم أبو شيخه

   18.08.2021اعتباراً من 
1111 

444 1555 

8 
 راضي شاكر درويش النتشة

 12.04.2021استقال بتاريخ 
556 

222 778 

 44,333 12,666 31,667 المجموع

 
 

 : 2021الية خالل السنة الم دارة العليــــالال المزايا والمكافات المدفوعةب( -18

 أردني  ديناراً القرب 

 المنصب االسم
الراتب 
وغالء 
 المعيشه

 مكافات
بدل انتقال 

 او سفر
 اجمالي

 المدير العام  كفاية نعيم الحاج علي
72,500 -- 1440 73940 

 

 م يتم دفع أي تبرعات او منح خالل السنة المالية الية جهة .ل -19

فاقية ا يوجد ات، كميقة اوالحليفة عقود او مشاريع اوارتباطات عقدتها الشركة مع الشركات الشقاية ال يوجد  -أ  -20
يين ن االردنلمغتربياشركة  –بين الشركة االم والشركة التابعة دعم اداري كامل مقابل اتعاب موقعة اصوالً 

 لالستثمار والتطوير العقاري.

 لمجلس أوضاء اال يوجد أي عقود أو مشاريع أو ارتباطات عقدتها الشركة مع رئيس مجلس االدارة أو أع -ب
 المدير العام أو أي موظف في الشركة او اقاربهم.

 .لمحليللشركة في المجتمع ااو مساهمة  د مساهمة للشركة في حماية البيئةاليوج -21



 

 1220لعام الشركات المساهمة حوكمة فصل خاص بدليل قواعد 

، والصادرة من هيئة االوراق المالية 2017بتعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لعام  سعياً منا لإللتزام( 1) -أ

ً إلنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة عن االعوام  ً للبند رقم )   2024 – 2020والحقا ( من قانون  ج/4وتطبيقا

ثلث األعضاء من المستقلين كما ويجب ان تضم اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة  )ي يوصي بأن يكونالحوكمة والذ

(، شيحات أعضاء مستقلين في عضويتهاوهي لجنة التدقيق ، لجنة المخاطر ، لجنة الحوكمة ولجنة التعيينات والتر

 ن لتتضمن جميع شروط الحوكمة.جميع اللجا اعادة تشكيلحيث سيتم العمل على 

 

فعّلنا قنوات التواصل حيث معايير ومقومات عدة لتنظيم العمل وبهدف المحافظة على حقوق المساهمين تعديل  وقد تم    

كل شفافية وحيادية وذلك عبر بعلى مستجدات الشركة  مطلعين ااهمين واصحاب المصالح ليكونومسواالفصاح مع ال

 المحدث للشركة والذي يتم ادراج جميع االفصاحات دورياً على الموقع وبشكل منتظم.االلكتروني الموقع 

المركز المالي  والختامية التي تؤثر علىلت االفصاحات جميع االحداث الجوهرية والبيانات المالية المرحلية موقد ش

 للشركة.

احات التي يتم نشرها تمثل أحد أهم العوامل ان ثقة المستثمرين في البيانات والمعلومات التي توفرها الشركة واالفص

للمحافظة عليها لذلك تم العمل على التأكد من سالمة ونزاهة البيانات المالية وتفعيل دور االشراف والتدقيق على 

 . من مجلس ادارة الشركة نبثقتالحسابات من قبل لجنة تدقيق ا

ً الى جنب مع نظام الرقابة والتدقيق كما تم  مخاطراستراتيجيات ادارة خطة لوضع  تم عمل قد و هذا الشركة جنبا

 مع تنويع االستثمارات في الشركة. تقليل المخاطر بما يتناسبمحاولة  الحرص على 

ً الى جنب مع  2017شروط حسب تعليمات الحوكمة لعام لالمخاطر بحيث تستوفي اوجان التدقيق ل أجتمعت جنبا

اإلدارة بحيث في مجلس  قرتأ   إعادة النظر في تشكيل هذه اللجان مع التغييرات التي  تمقد و لجنة الحوكمة أجتماعات

 مستقل في كل لجنة حسب التعليمات وحسب االمكانيات الحالية في المجلس.تشمل عضو 

الشفافية وتقييم االداء وحرصت كل الحرص  فيسمات االساسية لهذا وتدرك الشركة اهمية االفصاح كونها احدى ا

 على االلتزام بتعليمات االفصاح الصادرة من هيئة االوراق المالية.

تشجيع جميع المساهمين بالمشاركة  والتصويت في ل جتماعات الهيئة العامة للمساهمينتم تحديث اليات المشاركة في ا

يستطيعون  تقديم  ،% فاكثر من اسهم الشركة5يملكون تلك االجتماعات حيث تم االعالن ان المساهمين الذين 

 ألدراجهاقبل اجتماع الهيئة العامة والنظر بها من قبل مجلس االدارة  2017اقتراحاتهم حسب تعليمات الحوكمة لعام 

 2021ول االعمال كما تم الطلب من المساهمين بإدراج أي اسئلة او استفسارات تخص البيانات المالية عن عام في جد

على موقع الشركة للرد عليها وذلك نظراً للظروف الحالية والتي تحتم على الشركة عقد اجتماعها عبر وسيلة االتصال 

 المرئي والمسموع.

 اللجان المنبثقة من مجلس ادارة الشركة االستثمارية القابضة للمغتربين االردنيين؛ 

بمسئولياتهم تجاه القضايا الرئيسية وتسهيل مهماتهم ، استعان لضمان فاعلية مجلس االدارة وتأهيل اعضائه للقيام 

المجلس بلجان تابعة له إلسناد بعض المهام والمسئوليات اليها بحيث تقوم كل لجنة برفع تقاريرها وتوصياتها بشكل 

 .دوري لمجلس االدارة

 

 



 

 تشكيل مجلس ادارة الشركة االستثمارية القابضة للمغتربين االردنيين . ( 2) -أ

ي خبرات ومعرفة واسعة النطاق وان مجلس ادارة الشركة االستثمارية القابضة للمغتربين االردنيين يتكون من افراد ذ

ان مجلس ، مما يمكن المجلس من اداء مهامه ومسئولياته على اكمل وجه مع االخذ بعين االعتبار اي مهام جديدة تطرأ

كما  ،الشركة وانشطتها  حيث تنوع الخبرات المهنية والعملية والفنيةادارة الشركة  لديه هيكل متناسب مع طبيعة عمل 

التحقق من استيفاء اعضاء مجلس االدارة واالدارة التنفيذية من متطلبات الكفاءة بوالترشيحات  التعيناتلجنة  قامت

 والنزاهة.

 ينعضوسوف يتم تعيين و من االعضاء مستقل واحدوميعهم غير تنفيذيين جاعضاء  ةيتكون المجلس من سبع  -ب

مع  وبما يتناسب 10.11.2019في كتابها الصادر بتاريخ  االوراق الماليةوحسب موافقة هيئة  وقت الحقفي  ينآخر

جميعهم يكون ان نحرص على  فإننا 30.04.2021لغاية والتي تم تمديدها  المهلة المحددة من قبل هيئة األوراق المالية

 لمدة 24.06.2020ارات الالزمة لشغل هذا المنصب. إن مجلس االدارة تم انتخابه عن طريق الهيئة العامة هيمتلكون الم

ويوضح الجدول التالي نبذة عن والذي يعطي المهلة للمجلس لتصويب اوضاعه حتى تاريخ االنتخاب القادم  ، سنوات اربع

  الحاليين:اعضاء المجلس 

 االسم
 تصنيف العضو

 
 تاريخ االنتخاب يالمؤهل العلم

 خالد ابو نحل
 

 مستقلغير غير تنفيذي / 
ماجستير تأمين وإدارة 

  مخاطر
 بريطانيا

14/06/2020 

 
 غازي ابو نحل

 
 غير تنفيذي/ غير مستقل

 الثانوية العامة
 

14/06/2020 

 غير تنفيذي/ غير مستقل جمال ابو نحل
 بكالوريوس ادارة
 الواليات المتحدة

14/06/2020 

 
ابـو نحلكامل   

 
 غير تنفيذي/ غير مستقل

بكاالوريوس رياضيات 
 وادارة اعمال
 بريطانيا

14/06/2020 

 الشيخ ناصر آل ثاني
 

 غير تنفيذي/ مستقل
 بكالوريوس ادارة
 الواليات المتحدة

22/06/2020 

 هيثم مسعود
 

 غير تنفيذي/ غير مستقل
 بكالوريوس محاسبة

خبرة في االستثمارات 
 والتامين

14/06/2020 

18.18.2021اعتبارا من  باسم ابو شيخة محاسبةماجستير  غير تنفيذي / غير مستقل   18/08/2021 

12.04.2021استقال في  راضي النتشة  غير تنفيذي / مستقل 
ادارة ماجستير  

 الواليات المتحدة
14/06/2021 

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

 مستقل؛

 االسم
 تصنيف العضو

 
 تاريخ االنتخاب المؤهل العلمي

 خالد ابو نحل
 ممثل شركة ترست العالمية للتأمين

 البحرين(  وإعادة التأمين ) 

 غير تنفيذي/غير مستقل 
 ماجستير تأمين
 وادارة مخاطر
 بريطانيا

14/06/2020 

 هيثم مسعود
ممثل شركة ترست العلمية للتأمين 

البحرين( وإعادة التأمين )  
 غير تنفيذي/ غير مستقل

 بكالوريوس محاسبة
 خبرة في االستثمارات والتامين

14/06/2020 

 



 

 

 -اسماء االشخاص في المناصب التنفيذية في الشركة:  -د

 

 كفاية نعيم الحاج علي              المدير العام       -

 رئيس قسم المحاسبة                  سامي علي عباد   -

 انتصار الداود                       رئيس قسم المساهمين -

        

 : مهام ومسئوليات االدارة التنفيذية- 

 -ان االدارة التنفيذية للشركة تتمثل في االشخاص الذين يقومون بادراه عمليات الشركة اليومية وهي كالتالي :

 تيجية للشركة وما يرتبط بها من سياسات ولوائح داخلية والتأكد من فاعليتها.تنفيذ الخطط االسترا 

 .المسؤولية الكاملة عن االداء العام للشركة ونتائج اعمالها 

 .تطبيق السياسات واللوائح واالنظمة الداخلية للشركة والمعتمدة من قبل مجلس االدارة 

 التي تظهر الوضع المالي للشركة.اعداد التقارير المالية الربع السنوية والسنوية و 

 .وضع نظام محاسبي متكامل يعكس بشكل مفصل ودقيق البيانات المالية 

  ادارة العمل اليومي وادارة موارد الشركة بالشكل االمثل وزيادة االرباح وتقليل النفقات بما يتفق مع اهداف

 واستراتيجيات الشركة.

 معد من قبل اللجان المنبثقة من مجلس االدارة والحرص على االلتزام تطبيق نظام رقابة داخلية وادارة المخاطر ال

 بالتعليمات 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 

 نوع لرئيس أو اعضاء مجلس االدارة.اي لم يتم تقديم اي قروض نقدية من        

  يتم عقد اجتماعات مجلس ادارة الشركة بحضور غالبية االعضاء واكتمال النصاب القانوني كما في السنة المالية

تم ارسال دعوة االجتماع قبل سبعة ايام على االقل من و( اجتماعات لمجلس االدارة 9حيث تم عقد ) 2021

الموعد المحدد بحيث يتمكن االعضاء من دراسة الموضوعات المطروحة للنقاش وجمع المعلومات الالزمة التخاذ 

 طلقة.مرارات بناء على االكثرية القالقرارات ويتم اصدار ال

 

 

 

 



 

 تاريخ االجتماع حالة العضو الصفة العضو

04.02 24.03 12.04 20.04 15.07 15.08 18.08 18.10 23.11 

غير تنفيذي/  رئيس ابو نحل خالد
 غير مستقل

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

غير تنفيذي /  نائب  غازي ابو نحل
 مستقلغير 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

الشيخ ناصر 
 آل ثاني

غير تنفيذي/  عضو 
 مستقل

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 /غير تنفيذي عضو  جمال ابو نحل
 غير مستقل

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

غير تنفيذي/  عضو  ابو نحل كامل
 غير مستقل

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

غير تنفيذي/  عضو  هيثم مسعود
 غير مستقل

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 باسم ابو شيخة
اعتبارا من 
18.8.2021 

 عضو
 غير تنفيذي/
 غير مستقل

_ _ _ _ _ _ _ √ √ 

 راضي النتشة
 استقال في

12.4.2021 

 غير تنفيذي/ رئيس 
 غير مستقل

√ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

   مهام ومسئوليات مجلس االدارة واالدارة التنفيذية ؛ 

 

فيذية وذلك بما يضمن االستقاللية  نان لدى الشركة فصل واضح في االختصاصات فيما بين مجلس االدارة واالدارة الت

 الكاملة حتى يتسنى لمجلس االدارة االطالع بمسؤولياته بصورة فاعلة.

وتظل المسئولية النهائية عن الشركة على  إلدارتهايتولى مجلس ادارة الشركة  جميع الصالحيات والسلطات الالزمة 

ذات العالقة  نالقوانيناً او فوض جهات او افراد أخرين للقيام ببعض اعماله حسب ما تنص عليه جاالمجلس حتى وان شكل ل

 .2017الحوكمة لعام تعليمات التنفيذيين بما يتناسب مع  لألشخاصكة ركما وقد تم عمل نظام صالحيات للش

 

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

 .وضمان حقوق المساهمين مصلحة الشركة واهدافها ققوضع االستراتيجيات والسياسات والخطط واالجراءات التي تح -1

 تهم بشكل يحقق العدالة.جميع المساهمين على حقوقهم ومعامل وضع االجراءات الالزمة لضمان حصول -2

 تطبيقها في الشركة. قبةمان االلتزام بالتشريعات النافذة ومرااتخاذ االجراءات الالزمة لض -3

 االستثمار في مجاالت عالية الخطورة.ادارة المخاطر لتجنب ة اسياعتماد س -4

 انظمة خاصة. بموجبتنظيم االمور المحاسبية واالدارية للشركة  -5

 والتشريعات والموافقة عليها. التقارير الربع سنوية والسنوية واظهار النتائج وفق االحكام متابعة اعداد -6

 الالزمة. واال فصاحاتة يتضمن المعلومات كالتأكد من توفير موقع الكتروني للشر -7

 وضع سياسة  تفويض واضحة في الشركة وتحديد االشخاص المفوضين وحدود الصالحيات. -8

 تعييين المدير العام للشركة وانهاء خدماته. -9

 ة للقيام بمهامهم الموكلة اليهم.ذيالتأكد من توفر الكفاءة والخبرة في اشخاص االدارة التنفي -10

 واعتماد سياسة الموارد البشرية.اعتماد سياسة االحالل والتعاقب الوظيفي  -11

 اعتماد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب. -12

 اعتماد نظام اجراءات خطي. -13



 

متثال لقوانين الحوكمة والهيئات الرقابية ومسؤول وحدة اال رئيس قسم المساهمين –تم تعيين االنسة انتصار الداود    -و

 22.11.2019كضابط ارتباط سابقاً في 

 اللجان المنبثقة من مجلس االدارة :  -ز 

ة من المجلس وتعيين اعضائها حسب خبراتهم وكفاءتهم وتعتبر اللجان حلقات وصل بين االدارة قتم تشكيل اللجان المنبث

ولمجلس ادارة ان الغرض من تشكيل هذه اللجان هو تمكين المجلس من تأدية مهامه بشكل فعال . اإلدارة. ة ومجلس يالتنفيذ

 الشركة االستثمارية القابضة للمغتربين االردنيين اربع لجان رئيسية هي كالتالي :

 لجنة الترشيحات والمكافأت - لجنة التدقيق -

 لجنة الحوكمة - لجنة ادارة المخاطر -

 

ميثاق والصالحيات الممنوحة لها  ول لجنة وائح ونظم عمل اللجان وتحديد مهام كلقام مجلس ادارة الشركة بإقرار جميع ال

 لس.جعمل محدد لكل لجنة كما ان مهام وصالحيات اللجان تم تحديدها من قبل الم

 لجنة التدقيق ؛ -حـ 

على تطبيق قواعد الحوكمة بحيث تعمل اللجنة على االلتزام  ةلاان وجود لجنة تدقيق تتمتع بإستقاللية من أهم السمات الد

وهي تتمتع بإستقاللية كاملة حيث  الشركة.وضمان التقارير المالية كما هو التأكد من فعالية االنظمة الداخلية والمطبقة في 

تبين االخطار والمتطلبات  من قبل المدقق الداخلي للجنة التدقيقتقارير دورية  وقد تم تقديم ها من ذوي الخبرات.ءان اعضا

 الالزمة الستكمال دورة التدقيق داخليا وخارجيا . 

بعد انتخاب مجلس ادارة جديد ذوي الخبرة والكفاءة اعضاء هم من االعضاء غير التنفيذيين  ةنة التدقيق من ثالثجتتكون ل

 .  لالربع سنوات القادمة

 -اعضاء :من ثالث  التدقيقتتكون لجنة 

 رئيسا هيثم مسعودالسيد 
 18.08.2021استقال في  /عضو جمال ابو نحلالسيد 
 عضو كامل ابو نحلالسيد 
 18.08.2021عضو / اعتبارا من  باسم ابو شيخة السيد 

 

عبر وسيلة االتصال االلكتروني  كما واجتمعت مع المدقق الخارجي للشركة 2021عام  اجتماعات فيعقدت اللجنة أربعة 

 التقارير المالية الخاصة بالشركة إلصداربعين االعتبار االوقات الالزمة  في نهاية العام حيث أخذت والمرئي والمسموع

 

 

 

 



 

ان مهام لجنة التدقيق تنبثق من القواعد واالرشادات في تعليمات الحوكمة الصادرة من قبل هيئة االوراق المالية والتي 

، هذا وقد  وافق مع قواعد التدقيق العالمية ال سيما التعاون مع مدقق الحسابات الخارجي الظهار البيانات بطريقة عادلةتت

 .2021تم تزويد المدقق الخارجي بجميع محاضر اجتماعات لجنة التدقيق في عام 

 

 ؛لجنة الترشيحات والمكافآت ( 1) –ط 

المهنية والقدرات العالية ات الكفاءات ذقرار مكافآت مالية عادلة يساهم بشكل اساسي في استقطاب الكوادر البشرية إان 

فيز الموظفين على اختالف مستوياتهم حوكذلك يشجع على الشعور باالنتماء للشركة ويحافظ على الكوادر الموجودة . ان ت

 هي احدى اهم اهداف الشركة للرفع من شأنها.

 -آفات من ثالث اعضاء :كتتكون لجنة الترشيحات والم

 ئيسر غازي كامل ابو نحلالسيد 
 عضو السيد جمال كامل ابو نحل

 عضو الشيخ ناصر بن علي آل ثاني
 

لية اعضاء مجلس االدارة واحتياجات الشركة الأت تتمثل في التأكد من استقافان مهام ومسئوليات لجنة الترشيحات والمك

والرواتب ومراجعتها  الحوافزوآت فوكذلك وضع السياسات الخاصة منح المكات على مستوى االدارة التنفيذية اءامن الكف

 تعليمات الحوكمة.لتطبيق الحقا  حيث سيتم التنسيق.  2021خالل عام  ثالث اجتماعاتعقدت كما ان اللجنة  دورياً.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ االجتماع الصفة العضو

 08.04.2021 04.07.2021 23.11.2021 30.11.2021 

 √ √ √ √ رئيس  هيثم مسعود

استقال في  /عضو جمال ابو نحل
18.08.2021 

√ √ _ _ 

 √ √ √ √ عضو  كامل ابو نحل

 √ √ _ _ عضو باسم ابو شيخة

 تاريخ االجتماع الصفة العضو

 23.03.2021 10.04.2021 22.11.2021 

 √ √ √ رئيس  غازي ابو نحل

 √ √ √ عضو جمال ابو نحل

 √ √ √ عضو  الشيخ ناصر



 

 

 لجنة الحوكمة  ( 2) –ط 

ً طار قويمثل بدورها اعن هيئة االوراق المالية والتي تان لجنة الحوكمة تختص بتطبيقات تعليمات الحوكمة الصادرة   ا

ً ومتين  لعمل الشركة. ا

 -اعضاء هم : ةتتكون لجنة الحوكمة من ثالث

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

 عضو الشيخ ناصر بن علي آل ثاني
 

شركات لتتمثل مسئوليات لجنة الحوكمة في تطبيق معايير تم اعتمادها من قبل مجلس ادارة الشركة لتتناسب مع تعليمات ا

ومتابعة اي موضوعات متعلقة بها وتزويد مجلس االدارة بالتقرير السنوي، كما  2017المساهمة العامة المدرجة لعام 

 ات هيئة االوراق المالية تمهيدا لتصليح االوضاع ان وجدت.ظعليها دراسة مالحو

 تاريخ االجتماع الصفة العضو

15.02.2021 03.03.2021 

 √ √ رئيس  السيد جمال ابو نحل

 √ √ عضو  السيد كامل ابو نحل

 √ √ عضو  الشيخ ناصر آل ثاني

 

 لجنة المخاطر ( 3) –ط 

شركة االستثمارية القابضة للمغتربين االردنيين تقوم بوضع السياسات واللوائح الخاصة بإدارة ان لجنة المخاطر بال

 اسة الشركة.يبأقل  خطر ممكن وبما يتناسب مع س االستثمارات

 -تتكون لجنة المخاطر من ثالث اعضاء :

 رئيسا السيد كامل غازي ابو نحل
 عضو السيد هيثم علي مسعود

 عضو باسم ابو شيخة
ان مهام ومسؤوليات عمل لجنة المخاطر تتضمن التأكد من وجود نظام فعال إلدارة مخاطر االستثمار ومراجعتها دورياً بشكل سنوي 

المجلس عن المخاطر والفوائد المتأتية من االستثمار بحيث يتم زيادة العائد على االستثمار  ألعضاءكما ويتم وضع سياسة واضحة 

 ويقل الخطر.

 تاريخ االجتماع الصفة العضو

  15.03.2021 19.12.2021 

 _ √ 18.8.2021بتاريخ استقال /رئيس  السيد خالد ابو نحل

 √ √ عضو السيد كامل ابو نحل

 √ √ عضو  السيد هيثم مسعود

 √ _ 18.8.2021اعتبارا من  /عضو السيد باسم ابو شيخة



 

 

 .استقاللية وحيادية  مراقب الحسابات الخارجي 

الشركة االستثمارية القابضة للمغتربين االردنيين اسس واضحة بشأن تعيين واختيار مراقب الحسابات الخارجي ان لدى 

وذلك لضمان استقاللية وحيادية المدقق الخارجي . فقامت لجنة التدقيق بالشركة بالتأكد من ذلك وفق الشروط الواردة 

 حوكمة ومنها ؛واللوائح الداخلية لشركة والتي تتناسب مع متطلبات ال

 ان المدقق الخارجي مستقل عن مجلس االدارة وال يقوم بأي اعمال اضافية للشركة قد تؤثر على االستقاللية او الحيادية.  -

لكل الشروط الواجب توافرها كمتطلب لهيئة  ى هيئة االوراق المالية ومستوفونلد ونان المدققين الخارجيين مسجل -

 االوراق المالية.

 .التقرير المعد من قبلهمت الهيئة العامة وتالوة اجتماعامكانية حضور المدقق الخارجي ا منتم التأكد  -







 
 
 
 
 
 

 
 

 الشركة االستثمارية القابضة للمغتربين االردنيين

 مساهمة عامةشركة 

 البيانات المالية الموحدة كما في 

 2021كانون اول  31

 وتقرير مدققي الحسابات المستقل 

 المهنيون العرب

 ) اعضاء في جرانت ثورنتون العالمية(

 



 

 

  

 ثمارية القابضة للمغتربين األردنيينستلشركة االا

 شركة مساهمة عامة محدودة

 الموحدة المالية قوائمال

 0203 كانون األول 13
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 ثمارية القابضة للمغتربين األردنيينستالشركة اال

 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  -

  

 21ـ  8 المالية الموحدة قوائمإيضاحات حول ال  -
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 األردنيينثمارية القابضة للمغتربين ستالشركة اال

 شركة مساهمة عامة محدودة

 0203كانون األول  13كما في  ةالموحد المركز المالي قائمة
 

 )بالدينار األردني(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 2222 2221 إيضاح 

    الموجودات

 292429421  391,29143  3 النقد وما في حكمه

 49,7396,7  49,6,9125  4 الدخل قائمةمواودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 ,253928  1149,81  5 ذمم عمالء وساطة مدينة

 7649852  192229483   ذمم عمالء تمويل على الهامش

 4339242  -   ذمم وسطاء 

 8,9222  8,9222   صندوق قمان التسوية 

 1329374  1259528  6 أرصدة مدينة أخر 

 396679857  39,339732  7 الدخل الشامل قائمةمواودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 2659875  -   ثماراستدفعات على حسا  

 195279623  195529431  8 مواودات مالية بالكلفة المطفهة

 298469481  298469481  , في أراقي عقارية ثماراتاست

 139224  319832  12 ممتلكات ومعدات

 2229222  2229222  11 رخصة مزاولة أعمال الوساطة

 31,,36,186  38,200,637   مجموع الموجودات
    

    الملكيةالمطلوبات وحقوق 

    المطلوبات

 49288,  12,9432   ذمم عمالء وساطة دائنة

 -  19228,   ذمم وسطاء

 79776,  1519264  14 ذمم اهات ذات عالقة دائنة

 4529576  46,9,42  12 أرصدة دائنة أخر 

 6429642  8219646   مجموع المطلوبات 
    

   13 الملكيةحقوق 

 1495129522  1495129522   رأس المال المصرح والمكتتم به والمدفوع

 1259,86  1259,86   عالوة إصدار

 293489558  294219262   احتياطي إاباري

 119448  119448   ختياري إاحتياطي 

 (8329647  (4329822   تراكمةمخسائر 

 1691479845  1696229174   حقوق مساهمي الشركة صافي

 5,79428  63398,6   حقوق مير المسيطرين

 1697459273  1792349272   مجموع حقوق الملكية 

 31,,36,186  38,200,637   الملكيةمجموع المطلوبات وحقوق 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "معهاوتقرأ  الموحدة المالية قوائم( تشكل ازءاً من هذه ال26( إلى رقم  1إن اإليضاحات المرفقة من رقم  "
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 ثمارية القابضة للمغتربين األردنيينستالشركة اال

 محدودةشركة مساهمة عامة 

 0203كانون األول  13للسنة المنتهية في  ةالموحد الشامل الدخل قائمة

 

 )بالدينار األردني(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 2222 2221 إيضاح 

    

 39522,  6729622   أرباح أسهم مقبوقة 

 2129288  3719276   عموالت وساطة

 429656  259212   إيراد فوائد تمويل عمالء على الهامش 

 2259577  1129647   الدخل قائمةفروقات تقييم مواودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 (279625  (749311   الدخل قائمةبيع مواودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  خسائر

 59725,  829427    إيراد فوائد ودائع بنكية

 669541  849857   إيراد فوائد مواودات مالية بالكلفة المطفهة

 (129,25  619724    خسائر( بيع مواودات مالية بالكلفة المطفهة أرباح 

 279886  1295,7   5 نتفت الحااة إليهخسائر ائتمانية متوقعة امخص  رد 

 -  (19532,  8،  3 للمواودات المالية مخص  خسائر ائتمانية متوقعة

 (1579576  (1569223  17 مصاريف قضايا

 (37,9,41  (4389845  15 مصاريف إدارية 

 (489288  (789887   مصاريف تسويقية 

 (339282  (169212  16 إيرادات أخر مصاريف و

 -  (319667   مكافهة أعضاء مجل  اإلدارة مخص  

 327,167  811,,00   السنة قبل الضريبة  ربح

 (139252  (289723  22 مصروف قريبة الدخل والمساهمة الوطنية للسنة 

 -  (129323  22 قريبة دخل سنوات سابقة

 1,107,  188,6,6   الدخل الشامل للسنةالربح وإجمالي 

    

    :عود الىيو

 729275  ,452932   مساهمي الشركة 

 239251  369468   حقوق مير المسيطرين

   188,6,6  ,1,107 

    

    
 2,220  2,213  18 السنة العائد لمساهمي الشركة ربححصة السهم األساسية والمخفضة من 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

"معهاوتقرأ  الموحدة المالية قوائم( تشكل ازءاً من هذه ال26( إلى رقم  1إن اإليضاحات المرفقة من رقم  "



 

- 6 - 

 

 ثمارية القابضة للمغتربين األردنيينستالشركة اال

 شركة مساهمة عامة محدودة

 0203كانون األول  13للسنة المنتهية في  ةالموحد ملكيةالتغيرات في حقوق ال قائمة

 

 )بالدينار األردني(
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 مجموع حقوق  حقوق  حقوق صافي خسائر  احتياطيـــات عالوة رأس المال 

 الملكية  غير المسيطرين  مساهمي الشركة تراكمةم اختياري إجباري إصدار المدفوع 

         

 37,610,061  0,6,108  37,316,810  (812,716) 33,118  0,118,008  87,,320  31,030,022   3/3/0203الرصيد كما في 

 188,6,6  369468  ,452932  ,452932  -  -  -  -  إامالي الدخل الشامل للسنة 

 -  -  -  (529524  -  529524  -  -  إحتياطي إاباري 

 36,011,262  711,8,7  37,722,361  (112,800) 33,118  0,123,270  87,,320  31,030,022  13/30/0203الرصيد كما في 

         

 16,,37,703  061,366  37,266,662  ( ,8,0,12) 33,118  0,112,010  87,,320  31,030,022   3/3/0202الرصيد كما في 

 1,107,  239251  62,260  729275  -  -  -  -  إامالي الدخل الشامل للسنة 

 -  -  -  (89313  -  89313  -  -  إحتياطي إاباري 

 37,610,061  0,6,108  37,316,810  (812,716) 33,118  0,118,008  87,,320  31,030,022  13/30/0202الرصيد كما في 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "هاوتقرأ مع الموحدة المالية قوائم( تشكل ازءاً من هذه ال26( إلى رقم  1إن اإليضاحات المرفقة من رقم  "



- 7 - 

 

 ثمارية القابضة للمغتربين األردنيينستالشركة اال

 شركة مساهمة عامة محدودة

  0203كانون األول  13للسنة المنتهية في  ةالموحدالتدفقات النقدية  قائمة
 

 )بالدينار األردني(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 2221 2222 

   األنشطة التشغيلية

 1269376  52,9843  السنة قبل الضريبة ربح

 29262  49267   هالكاتاست

 (2259577  (1129647  الدخل قائمةفروقات تقييم مواودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 129,25  (619724  بيع مواودات مالية بالكلفة المطفهةخسائر  أرباح( 

 (279886  (1295,7  انتفت الحااة إليه ئتمانية متوقعةاخسائر مخص   رد

 -  19532,  للمواودات المالية مخص  خسائر ائتمانية متوقعة

 491,2  179272  مخص  مكافهة نهاية الخدمة

 -  449333  أعضاء مجل  اإلدارة  وتنقالت مكافهةمخص  
   

   التغير في رأس المال العامل 

 65794,4  ,115923  الدخل قائمةمواودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 39727  ,164924  ذمم عمالء وساطة

 (249746  (2579631  ذمم عمالء تمويل على الهامش

 (4469512  5249248  ذمم وسطاء

 (219625  119638  أرصدة مدينة أخر 

 19375 (429237  أرصدة دائنة أخر 

 (249,18  (279838  قريبة الدخل المدفوعة

 159263  19763,,   األنشطة التشغيلية من صافي التدفقات النقدية
   

   ثماريةستاألنشطة اال

 (7649458  (729634  مواودات مالية بالكلفة المطفهة

 (59835  (229875  ممتلكات ومعدات

 (2659875  -  ثماراستدفعات على حسا  

 (192369168  (,5952,  ثماريةستاألنشطة االالمستخدمة في  لتدفقات النقديةصافي ا
   

   األنشطة التمويلية

 329822  539488  ذمم اهات ذات عالقة 
   

 (889283,  4,9742,  وما في حكمه التغير في النقد

 392329684  292429421   السنةفي بداية وما في حكمه النقد 

 0,010,123  1,3,0,311   السنةفي نهاية وما في حكمه النقد 
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 ثمارية القابضة للمغتربين األردنيينستالشركة اال

 شركة مساهمة عامة محدودة

 الموحدةالمالية  قوائملإيضاحات حول ا

  0203 كانون األول 13
 

 )بالدينار األردني(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 امــــع     .  3

وسوجلت فوي سوجل الشوركات المسواهمة العاموة  1,88تمووز  2بتاريخ  ثمارية القابضة للمغتربين األردنيينستالشركة االتهسست 

 ، إن مركوز تسوجيل الشوركة هوو1,,1كانون الثواني  7 ( وقد حصلت الشركة على حق الشروع في العمل بتاريخ222تحت رقم  

والتجاريووة والزراعيووة ثمار فووي كافووة المجوواالت االقتصووادية والصووناعية سووتاال موون أهووم ماياتهوواوالمملكووة األردنيووة الها،وومية فووي 

ثمار في األسوهم ستوالسياحية وميرها, وذلك عن طريق تهسي  الشركات أو المشاركة في تهسيسها أو تملكها أو المساهمة فيها واال

 والسندات داخل األردن وخاراه.
 

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

وتتطلم  ،2222كانون الثاني  24بتاريخ  مجل  إدارة الشركة في السته المنعقدةوحدة المرفقة من قبل المالية الم قوائمتم إقرار ال

 موافقة الهيئة العامة للمساهمين. الموحدة المالية قوائمهذه ال
 

 

 

 

 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.الموثناء استكلفة التاريخية بالمالية الموحدة وفقاً لمبدأ ال قوائمتم إعداد ال

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

الجديدة التي ثناء المعايير است، بمتماالة مع السياسات التي تم اتباعها في السنة السابقة للسنة الحاليةإن السياسات المحاسبية المتبعة 

 .أصبحت واابة التطبيق إعتباراً من بداية السنة المالية الحالية

 

 

 المالية  قوائمأسس توحيد ال

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

رة الناتجة عن إرتباطها بالشركة المستثمر فيها ولديها القدرة على التهاير على هذه العوائد من للشركة األم حقوق في العوائد المتغي

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

 

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

 للشركة المستثمر فيها(.
 

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

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

 .الشركة التابعةالذي ال تملكه الشركة األم من حقوق الملكية في ذلك الجزء  حقوق مير المسيطرين تمثل



 المساهمة العامة  للمغتربين األردنيينثمارية القابضة ستالشركة اال

 ( ةالموحدة )تتمإيضاحات حول القوائم المالية 

 0203كانون األول  13

- , - 

 

 

 

 األم: المالية للشركة قوائمالها المالية مع قوائموفيما يلي عرض للشركات التابعة التي تم توحيد 
 

 النشاططبيعة  التملكنسبة  مالالرأس  اسم الشركة
    

 وساطة مالية %75 292529222  ذ.م.مالمغتربين األردنيين للوساطة المالية 

 ثمارات عقاريةاست %122 196229222  ذ.م.مثمار والتطوير العقاري ستالمغتربين األردنيين لال

 

 

 تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة 

                          بعووود تووواريخ المعوووايير ، وسووويتم تطبيوووق هوووذهالدوليوووة للتقوووارير الماليوووة المعوووايير عووودداً مووونأصووودر مجلووو  معوووايير المحاسوووبة الدوليوووة 

 الماليوة قووائمفوي المسوتقبل لون يكوون لوه أي توهاير اووهري علوى ال المعوايير ، وتتوقع إدارة الشركة أن تطبيق هذه2221كانون األول  31

 للشركة.  الموحدة
 

 : الجديدة وتواريخ تطبيقها    ألهم المعاييروفيما يلي ملخ
 

 

 تاريخ التطبيق موضوع المعيار رقم المعيار

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

   
 
 

 خدام التقديراتاست

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

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

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

 التقديرات. 

 :الموحدة المالية قوائمخدامها في اعداد الاستوفيما يلي أهم التقديرات التي تم 

هالكات ستاحتسا  اال تقوم االدارة باعادة تقدير االعمار االنتااية لالصول الملموسة ومير الملموسة بشكل دوري لغايات -

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

 .ةالموحد الدخل قائمةالتدني  ان وادت( في 
 

( حيأ تتطلم هذه العمليه ,  رقم ةالدوليالتقارير المالية تقوم إدارة الشركة بتقدير قيمة خسائر تدني المواودات المالية وفقاَ لمعيار  -

خدام العديد من الفرقيات والتقديرات عند إحتسا  التدفقات النقدية المستقبلية وقيم الضمانات ونسم التعثر وأرصدة المواودات است

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

 

 ثمارات العقارية.ستعقاريين مرخصين للحصول على تقديرات حول القيمة السوقية لال بمقيمينتستعين الشركة  -
 

 

 النقد وما في حكمه 

حقاقات ال تتجواوز الثالاوة اسوتثمارات القابلوة للتسوييل إلوى مبوال  محوددة وبسوتيمثل النقد وما في حكمه النقد في الصندوق ولد  البنوون واال

 أ،هر بحيأ ال تتضمن مخاطر التغير في القيمة. 
 

 

 الذمم المدينة

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

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

خدام بطريقة القسط الثابت علوى ستهالكها عندما تكون ااهزة لالاستهالن المتراكم، ويتم ستبالكلفة بعد تنزيل اال الممتلكات والمعداتتظهر

 خدام النسم السنوية التالية:استمد  العمر اإلنتااي المتوقع لها ب
 

 %25 -12 كمبيوتر وبرامج أاهزة

 %15 -12 أاهزة مكتبية ومعدات

 %22 -12 أااث وديكورات

 %15 سيارات
 
 

عون صوافي قيمتهوا الدفتريوة فإنوه يوتم تخفويي قيمتهوا إلوى القيموة الممكون  الممتلكوات والمعوداترداده ألي مون اسوتعندما يقل المبل  الممكن 

 .ةالدخل الموحد قائمةردادها وتسجل قيمة التدني في است
 
موا توم تقوديره ن في نهاية كل عام، وفي حوال اخوتالف العمور اإلنتوااي المتوقوع عو للممتلكات والمعدات مرااعة العمر اإلنتااي المتوقعيتم 

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

 

 الدخل  قائمةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 

ثمار فوي أسوهم وإسوناد الشوركات المحوتفظ بهوا ألموراض المتواارة، وتحقيوق األربواح مون تقلبوات األسوعار السووقية سوتيتضمن هذا البنود اال

 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 

يع لمواودات مير النقدية بالعمالت األانبية، وفي حال بيع هذه المواودات أو ازء منها يتم قيد األرباح او الخسائر الناتجة عن عملية البا

 .ةالدخل الموحد قائمةفي 
 

 .ةالدخل الموحد قائمةيتم إابات األرباح الموزعة على هذه المواودات في 

 

 

 الدخل الشامل  قائمةخالل موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
 

 راتيجية المحتفظ بها على المد  الطويل ولي  بهدف المتاارة.ستثمارات االستيتضمن هذا البند اال
 

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

وقوات بما فوي ذلوك التغيور فوي القيموة العادلوة النواتج عون فر ةقمن حقوق الملكية الموحد ةالدخل الشامل الموحد قائمةالقيمة العادلة لها في 

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

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

 .ةالدخل الموحد مةقائيتم 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

 أصل الدين والفائدة على رصيد الدين القائم.
 

خدام طريقوة الفائودة اسوتبالكلفوة مضوافاً إليهوا مصواريف االقتنواء، وتطفوه عوالوة أو خصوم الشوراء بيتم اابوات هوذه المواوودات عنود الشوراء 

 الفعلية.
 

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

 .ةالموحد الدخل ائمةقالمخصومة بسعر الفائدة الفعلي في 

 

 

 االعتراف بالموجودات المالية تاريخ

 يتم االعتراف بشراء وبيع المواودات المالية في تاريخ المتاارة   تاريخ التزام الشركة ببيع أو ،راء المواودات المالية(.
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 القيمة العادلة

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

مقارنتها بالقيمة العادلة ألداة مالية مشابهة أو من خالل احتسا  القيمة من خالل بعي 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.

 

 

 ثمارات العقارية ستاال

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

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

 

 

 الموجودات غير الملموسة

 كلفة.المواودات مير الملموسة باليتم إابات 

الدخل  قائمةويتم قيد اإلطفاء في فادة ستفادة منها محددة على مد  فترة االستيتم إطفاء المواودات مير الملموسة التي تكون فترة اال

فادة منها مير محددة فال يتم إطفاؤها بل يتم إاراء إختبار تدني لقيمتها في ست. أما المواودات مير الملموسة التي تكون فترة االةالموحد

 .ةالدخل الموحد قائمةالمالية ويتم تسجيل قيمة التدني في  قوائمتاريخ ال

 

 

 مستحقة الدفع الذمم الدائنة والمبالغ 

الم البضائع والخدمات من قبل الشركة سواء تمت المطالبة بها من قبول الموورد أو لوم استيتم إابات الذمم الدائنة والمبال  مستحقة الدفع عند 

 تتم.

 

 

 المخصصات

كة بودفع مبوال  نقديوة لتسوديد المخصصات عندما يترتم على الشركة التزامات نتيجة ألحداث سابقة  وأنه من المحتمل قيوام الشور 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  قووائميتم إاوراء تقواص بوين المواوودات الماليوة والمطلوبوات الماليوة وإظهوار المبلو  الصوافي فوي ال

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

 

 

 اإليرادات

إلعتراف بإاليرادات المتهتية من تقديم اإلعتراف بإاليرادات المتهتية من بيع السلع عندما تنتقل السيطرة الى المشتري، في حين يتم ايتم 

 الخدمات مع مرور الوقت وحسم نسبة اإلنجاز. وفي اميع األحوال يشترط إمكانية قياس اإليرادات بمواوقية كافية.

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

 إقرارها من قبل الهيئات العامة للشركات المستثمر بها. ثمارات عندستيتم تحقق توزيعات أرباح اال

 حقاق.ستيتم تحقق اإليرادات األخر  وفقاً لمبدأ اال

 

 

 عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة 

قصيرة األال  عقود اإليجار التي تقوم الشركة بتطبيق اإلعفاء المتعلق باإلعتراف بعقود اإليجار قصيرة األال على بعي عقود اإليجار 

ً بتطبيق اإلعفاء المتعلق بعقود  12تبل  مدتها  ،هراً أو أقل من تاريخ البدء وال تتضمن خيار ،راء األصل(. كما تقوم الشركة أيضا

إليجار لعقود اإليجار لألصول منخفضة القيمة على بعي عقود اإليجار لألصول التي تعتبر منخفضة القيمة. يتم اإلعتراف بدفعات ا

 قصيرة األال وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدة عقد اإليجار.
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 العمالت االجنبية

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

المالية الموحدة المعلنة من البنك  قوائمخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ الاستودات المالية والمطلوبات المالية بالعملة األانبية بالموا

 .ةالدخل الموحد قائمةالمركزي األردني. يتم إابات االرباح والخسائر الناتجة عن تحويل األرصدة بالعمالت األانبية في 

 

 

 ضريبة الدخل 

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

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

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

 

 

 

 

 
 النقد وما في حكمه   .  1

 

 2221 2222 
   

 4259652  192239842  حسابات اارية لد  البنون

 198369751  19,8,9833  ودائع ألال لد  البنون

 -  (19532  للودائعمخص  خسائر ائتمانية متوقعة 

  1,3,0,311  0,010,123 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .سنوياً  %495إلى   %2975 بينوتستحق عليها فوائد تتراوح  أ،هر خمسة إلى ،هر فترة خاللتستحق الودائع ألال         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   الدخل قائمةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل    .  1
 2221 2222 
   

 74294,1  8589885  األردن  -أسهم ،ركات مدراة في بورصة عمان لألوراق المالية 

 492339226  491129222  األردن خارج - أسهم ،ركات مدراة في اسواق مالية

  1,,7,,320  1,,61,7,6 
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 مدينةوساطة عمالء ذمم    .  0

 2221 2222 
   

 6289521  ,,44398  ذمم مدينة

 (3759212  (3289,18  الخسائر اإلئتمانية المتوقعةمخص  

  331,,83  001,08, 
 

 

 
 

 

 :كما يلي هي ئتمانية المتوقعةالخسائر االإن الحركة على رصيد مخص   
 

 2221 2222 
   

 4269563  3759212  الرصيد كما في بداية السنة

 (239465  (3596,7  ديون معدومة 

 (279886  (1295,7  نتفت الحااة إليه ارد مخص  

  108,,38  160,030 
 

 
 

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

 2221 2222 
   

 1,29887  849647  مستحقة لفترة تقل عن ،هرذمم 

 629422  329334  ( أ،هر 3مستحقة لفترة تزيد عن ،هر وتقل عن  ذمم 

  331,,83  001,08, 
 

 

 

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

 

 

 

 

 

 أرصدة مدينة أخرى  .  7

 2221 2222 
   

 479522  479522  تهمينات كفاالت

 ً  189744  ,189,7  مصاريف مدفوعة مقدما

 3,9283  ,31931  مستحقة ومير مقبوقة وفوائدأرباح 

 149485  19277  (22أمانات قريبة الدخل  إيضاح 

 129362  69453  أخر 

  320,008  312,161 

 

 

 

  الدخل الشامل قائمةبالقيمة العادلة من خالل موجودات مالية .    6
 

 السوقية القيمة القيمة الدفترية نسبة الملكية بلد التأسيس إسم الشركة
     

 مير مدراة 39,339731  %49881  الجزائر *بنك ترست الجزائر 

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

    1,,11,610  
 

 

 

 

 

اسووتكمال ( دينووار، وتووم 2659875قامووت الشووركة بسووداد حصووتها موون الزيووادة فووي رأس مووال بنووك ترسووت الجزائوور والبالغووة   *

 إاراءات الزيادة لد  الجهات الرسمية.
 

 

 كموا مواوودات البنوك مون اهوة،  صوافي يعتقد مجل  إدارة الشركة أن هنان بعي المبال  ستحصل عليها الشركة مون امون بيوع **

واالتعا  القانونية والرسوم القضائية ومن مصاريف واتعا  تصوفية البنوك  شاراتستاالأنها ستقوم بدفع حصتها من مصاريف 

 في الوقت الحاقر. ن تقدير هذه اإليرادات والمصاريفمن اهة اخر ، مير انه من الصعوبة بمكا
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موجودات مالية بالكلفة المطفأة   .  8  
 

 

 

 

 2221 2222 
   

 195279623  196429431  خارج األردن –سندات حكومية وإسناد قرض 

 -  (29222,  مواودات المالية بالكلفة المطفهةخسائر إئتمانية متوقعة للمخص  

  3,002,113  3,026,701 
 

 

 

 

 

 
 

حقاق السندات لغاية عام استوتمتد تواريخ  سنوياً  %791,5 إلى %3 من األمريكي ت الفائدة على السندات بالدوالرتتراوح معدال

2245. 
 

 

 

 

 

 

 

 في أراضي ثمارات عقاريةاست  . ,

واقوع تقوديرات  وذلوك مون 2221كما فوي نهايوة عوام دينار  (495429422 ثمارات العقارية ستالقيمة العادلة المقدرة لالمتوسط بل  ي

 مقدرين عقاريين مرخصين.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ممتلكات ومعدات  . 32
   

أجهزة وبرامج  

 كمبيوتر

أجهزة مكتبية 

 ومعدات

 أثاث 

 وديكورات

 

 سيارات

مشاريع تحت 

 التنفيذ

 

 المجموع
       

       الكلفـــة:

 066,166  ـ -  1119358  449556  1219563  1/1/2221في  كما الرصيد

 00,860  - -  -  ,14  229726  اقافات

 122,100  - -  1119358  449725  ,144928  31/12/2221الرصيد كما في 
       

       هالك المتراكم:ستاال

 071,001  - -  1119357  3,9411  1139485  1/1/2221في  كما الرصيد

 1,076  - -  -  658  ,3962  هالن السنةاست

 078,002  - -  1119357   ,42926  11792,4  31/12/2221الرصيد كما في 

 13,810  - -  3  1,717  06,3,0  13/30/0203صافي القيمة الدفترية كما في 
       

       كلفـــة:

 133,363  29252  2,92,2  1119358  5496,5  1139776  1/1/2222في  كما الرصيد

 0,817  29252  -  -  ,,2  39287  اقافات

 (012,,1) -  (2,92,2  -  (129438  -  بعادات است

 -  (49522  -  -  -  49522  تحويالت 

 066,166  -  -  1119358  449556  1219563  31/12/2222الرصيد كما في 
       

       هالك المتراكم:ستاال

 123,000  -   2,92,1  1119357  4,9124  1119,52  1/1/2222في  كما الرصيد

 0,072  -  -  -  725  19535  هالن السنةاست

 (,00,,1) -  (2,92,1  -  (129438  -  بعادات است

 071,001  -  -  1119357  3,9411  1139485  31/12/2222كما في  الرصيد

 31,001  -  -  3  0,310  8,268  13/30/0202صافي القيمة الدفترية كما في 

 

 

 

 

 الوساطة  أعمالرخصة مزاولة   . 33

 

 في المملكة األردنية الها،مية. يمثل هذا البند كلفة رخصة مزاولة أعمال الوساطة
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 أرصدة دائنة أخرى   . 30
 

 2221 2222 
   

 2,29783  2589535  أمانات مساهمين

 829,21  829,21  البحأ العلمي  دعم مخص  صندوق

 249357  419427  مخص  مكافهة نهاية الخدمة

 49222  489533  فهة وتنقالت أعضاء مجل  اإلدارة امخص  مك

 229128  1,9212  مصاريف مستحقة 

 249227  1,9334  أخر 

  17,,,10  102,067 

 

 

 

 

 حقوق الملكية    . 31

 رأس المال

سوهم بقيموة اسومية ( 1495129522  دينوار أردنوي مقسوم الوى( 1495129522  يبل  رأس المال المصرح والمكتتم به والمودفوع

 .2222و 2221كانون األول  31دينار أردني واحد للسهم كما في 

 

 عالوة اإلصدار

عن إصدار بعي األسهم  وهي ناتجة 2222و  2221كانون األول  31دينار أردني كما في ( 1259,86 تبل  عالوة اإلصدار 

 بسعر يزيد عن القيمة االسمية للسهم البالغة دينار واحد.
 

 

 

 احتياطي إجباري

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

 وهو مير قابل للتوزيع على المساهمين.
 

 

 

 احتياطي اختياري

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

 السابقة وهو قابل للتوزيع على المساهمين.
 

 حقوق غير المسيطرين 

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

 

 
 مالت مع الجهات ذات العالقةاالتع   . 31

           
 

 الرصيد  طبيعة  طبيعة  

 القائم التعامل العالقة إسم الجهة
    

 1519251  تمويلي ،ركة ،قيقة  ثمارستست لالي،ركة ن

 13  تمويلي ،ركة ،قيقة  القابضة  ت،ركة ترس

    303,071 
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مصاريف إدارية    .30  

 2221 2222 
   

 ,216921  2449622  رواتم وأاور وملحقاتها

 179,88  189633  قمان ااتماعي

 2,9272  329582  إيجارات

 269326  2592,3  أتعا  مهنية

 249786  1,9,28  رسوم وا،تراكات

 169263  189432  تهمين

 491,2  179272  مكافهة نهاية الخدمة

 9513,  129761  صيانة 

 ـ  129666  تنقالت أعضاء مجل  اإلدارة 

 79872  89512  عموالت بنكية

 39,26  69255  بريد وهاتف

 29262  49267  (12 إيضاح هالكات است

 49812  49124  مياه وكهرباء 

 39374  29522  قرطاسية ومطبوعات

 19286  19281  قيافة

 88,  6,6  سفر ومواصالت

 756  667  إعالنات

 ـ  344  رسوم صندوق حماية المستثمرين

 129,52  129414  متفرقة 

  118,810  16,,,13 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 إيرادات أخرىمصاريف و   . 37

 2221 2222 

   

 (429518  (179653  فروقات عملة 

 79236  19441  أخر 

 (37,030) (11,080) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 يامصاريف قضا   . 36

مقابل حصة الشركة من  2221خالل عام  والمستحقة المبال  المدفوعة ( دينار يمثل1519251يتكون هذا البند من مبل   

ً بهن مجل  شارات واألتعا  القانونية والرسوم القضائية ومصاريف ستمصاريف اال وأتعا  تصفية البنك اللبناني الكندي علما

( دينار يمثل 49752، ومبل   امن بيع صافي مواودات البنك من الشركة يعتقد أن هنالك بعي المبال  ستحصل عليها الشركة

.لمالية  ،ركة تابعة(ردنيين للوساطة ا،ركة المغتربين األ لد القضايا المرفوعة والرسوم القضائية التي تخ   المهنيةاألتعا  

 
 

 

 

 
 
 
 

 السنة ربح حصة السهم األساسية والمخفضة من   . 38

 2221 2222 
   

 729275   ,452932  السنة العائد لمساهمي الشركة ربح 

 1495129522  1495129522  المتوسط المراح لعدد االسهم

  2,213  2,220 
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 رواتب ومكافآت اإلدارة التنفيذية العليا    . ,3
 
 

                            دينووووووار للسوووووونتين المنتهيتووووووين فووووووي( 719442 و دينووووووار (1189274 ت اإلدارة التنفيذيووووووة العليووووووا آبلغووووووت رواتووووووم ومكافوووووو

 .2222و  2221كانون األول  31
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 الوضع الضريبي   . 02
 

 هي كما يلي:والمساهمة الوطنية قريبة الدخل   أمانات( تمت على مخص إن تفاصيل الحركة التي 
   

 2221 2222 
   

 (29617  (149485  الرصيد كما في بداية السنة

 -  129323  قريبة دخل سنوات سابقة 

 139252  289723  عن أرباح السنة المستحقة والمساهمة الوطنيةقريبة الدخل 

 (249,18  (279838  قريبة الدخل المدفوعة

 (31,180) (3,066) (7)ايضاح رقم  الرصيد كما في نهاية السنة
 

 

 الموحدة ما يلي : الشاملفي قائمة الدخل  ةالظاهر تمثل قريبة الدخل
 

 

 2221 2222 
   

 119864  229741  قريبة الدخل المستحقة عن أرباح السنة

 19186  79,82  السنةالمستحقة عن أرباح قريبة المساهمة الوطنية 

 -  129323  قريبة دخل سنوات سابقة 

  13,217 31,202 

 

 ملخ  تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي:
 

 

  2221 2222 
   

 (759121  (2619216  ثمارات الخاراية( ستثناء األرباح المتهتية من االاستالخسارة المحاسبية  ب

 (24292,2  549868  قريبياً وايرادات مير خاقعة للضريبةنفقات مير مقبولة صافي 

 (31593,3  (2269348  اإلعتبار الخسائر الضريبية المدورةب( مع األخذ %22الخسارة الضريبية  خاقعة لنسبة 

 1189642  2279415  (%12ثمارات خاراية بعد تقاص قريبة الدخل الخاراية  خاقعة لنسبة استصافي أرباح متهتية من 

 119864  229741  قريبة الدخل المستحقة عن أرباح السنة 

 19186  79,82  قريبة المساهمة الوطنية 

 31,202  08,601  المجموع
 

 

 .2218حتى نهاية عام   ،ركة تابعة( ثمار والتطوير العقاريستو،ركة المغتربين األردنيين لال للشركة تم تسوية الوقع الضريبي -

 .2217تم تسوية الوقع الضريبي لشركة المغتربين األردنيين للوساطة المالية  ،ركة تابعة( حتى نهاية عام  -

                ،ركة تابعة( ثمار والتطوير العقاريستف التقدير الذاتي عن نتائج أعمال الشركة و،ركة المغتربين األردنيين لالوتم تقديم كش -

 دائرة قريبة الدخل بمرااعة سجالت الشركة حتى تاريخه.لم تقم و 2222و  ,221لعامي 

 2222و  ,221 ، 2218 لألعوام  ،ركة تابعة( ف التقدير الذاتي عن نتائج أعمال ،ركة المغتربين األردنيين للوساطة الماليةوتم تقديم كش -

 ولم تقم دائرة قريبة الدخل بمرااعة سجالت الشركة التابعة حتى تاريخه.

وفقواً  2221كوانون األول  31 للسونة المنتهيوة فوي عون نتوائج أعموال الشوركة وقريبة المسواهمة الوطنيوة مخص  قريبة الدخلاحتسا  تم  -

 . تفاقيات االزدواج الضريبي مع الدول التي تستثمر بها الشركة اموالهااعتبار ، مع األخذ بااللقانون قريبة الدخل وتعديالته الالحقة

 ثمار والتطوير العقاريست،ركة المغتربين األردنيين لالعن نتائج أعمال  وقريبة المساهمة الوطنية الدخل ص  قريبةلم يتم احتسا  مخ -

 بسبم زيادة المصروفات عن اإليرادات الخاقعة للضريبة.وذلك  2221كانون األول  31للسنة المنتهية في   ،ركة تابعة(

 ،ركة  للوساطة الماليةعن نتائج أعمال ،ركة المغتربين األردنيين وقريبة المساهمة الوطنية  لم يتم احتسا  مخص  قريبة الدخل -

 ن سنوات سابقة.مواود خسائرقريبية مدورة وذلك بسبم  2221كانون األول  31للسنة المنتهية في تابعة( 
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 القطاعات التشغيلية   . 03
 

وأعموال الوسواطة الماليوة، وفيموا يلوي معلوموات عون  األوراق الماليوة والعقواراتثمار فوي سوتيتركز نشاط الشركة األساسوي فوي اال

 قطاعات األعمال الرئيسية: 
 

 

 2221 2222 

 خارج المملكة داخل المملكة خارج المملكة داخل المملكة 
     

 4229826  229227  7519527  18493,7  ثمار في األوراق المالية  ستالمتهتية من اال اإليرادات

 -  2549744  - 3,69486  اإليرادات المتهتية من أعمال الوساطة 

 96749561,  295779242  95,49383,  298489718  ثمار في األوراق الماليةستمواودات نشاط اال

 -  298469481  - 298469481  ثمار في العقاراتستمواودات نشاط اال

 -  193279141  - 194269464  مواودات نشاط أعمال الوساطة
 

 

 

 

 

 

 

 محتملةالتزامات لاال    . 00

ويقابلهوا  دينوار( 4529222 بمبلو   متمثلوة بكفواالت بنكيوةإلتزاموات محتملوة  الموحودة الماليوة قوائميواد على الشركة كما بتاريخ ال

 .( دينار479522مينات نقدية بمبل   هت
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 والمطلوباتحقاقات الموجودات استتحليل     . 01

 ردادها أو تسويتها:ستيبين الجدول التالي تحليل المواودات والمطلوبات وفقاً للفترة المتوقعة ال         
          

 المجموع أكثر من سنة لغاية سنة 0203
    

    الموجودات

 1,3,0,311  -  391,29143  النقد وما في حكمه

 320,,7,,1  -  49,6,9125  الدخل قائمةمواودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 83,,331  -  1149,81  ذمم عمالء وساطة مدينة

 3,200,181  -  192229483  ذمم عمالء تمويل على الهامش

 222,,8  -  8,9222  صندوق قمان التسوية 

 320,008  -  1259528  أرصدة مدينة أخر 

 11,610,,1  39,339732  -  الدخل الشامل قائمةمواودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 3,002,113  195529431  -  مواودات مالية بالكلفة المطفهة

 0,817,183  298469481  -  في أراقي ثمارات عقاريةاست

 13,810  319832  -  ممتلكات ومعدات

 022,222  2229222  -  رخصة مزاولة أعمال الوساطة

 38,200,637  8,070,167  1,1,012,,  مجموع الموجودات 
    

    المطلوبات

 110,,32  -  12,9432  ذمم عمالء وساطة دائنة

 3,228,  -  19228,  ذمم وسطاء 

 303,071  -  1519264  ذمم اهات ذات عالقة دائنة 

 10,,,17  -  46,9,42  أرصدة دائنة أخر  

 803,717  -  803,717  مجموع المطلوبات
  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 المجموع أكثر من سنة لغاية سنة 0202
    

    الموجودات

 0,010,123  ـ  292429421  النقد وما في حكمه

 61,7,6,,1  ـ  49,7396,7  الدخل قائمةمواودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 ,001,08  ـ  ,253928  ذمم عمالء وساطة مدينة

 671,800  ـ  7649852  ذمم عمالء تمويل على الهامش

 111,012  ـ  4339242  ذمم وسطاء

 222,,8  ـ  8,9222  صندوق قمان التسوية

 312,161  ـ  1329374  أرصدة مدينة أخر 

 1,776,806  396679857  -  الدخل الشامل قائمةمواودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 070,860  2659875  -  ثماراستدفعات على حسا  

 3,026,701  195279623  -  مواودات مالية بالكلفة المطفهة

 0,817,183  298469481  -  في أراقي ثمارات عقاريةاست

 31,001  139224  -  ممتلكات ومعدات

 022,222  2229222  -  رخصة مزاولة أعمال الوساطة

 31,,36,186  8,023,272  8,887,801  مجموع الموجودات 
    

    المطلوبات

 1,088,  -  49288,  ذمم عمالء وساطة دائنة

 6,667,  -  79776,  ذمم اهات ذات عالقة دائنة 

 102,067  -  4529576  أرصدة دائنة أخر  

 710,712  -  710,712  مجموع المطلوبات
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 الماليةألدوات القيمة العادلة ل   . 01

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

 .واألوراق المالية. وتتضمن المطلوبات المالية الذمم الدائنة

 

عن قيمتها الدفترية حيأ أن معظم األدوات الماليوة إموا قصويرة  امطلوبات المالية ال تختلف اوهريً إن القيمة العادلة للمواودات وال

 مرار.استاألال بطبيعتها أو يتم إعادة تسعيرها ب

 تستخدم الشركة الترتيم التالي لغايات تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية:

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

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

 السوق.

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

 

 المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول 0203
     

 320,,7,,1  -  -  49,6,9125  الدخل قائمةمواودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 11,610,,1  39,339732  -  -  الدخل الشامل  قائمةمواودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

  1,,7,,320  -  1,,11,610  8,,20,816 

 
 المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول 0202

     
 61,7,6,,1  -  -  49,7396,7  الدخل قائمةمواودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 1,776,806  396679857  -  -  الدخل الشامل  قائمةمواودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

  1,,61,7,6  -  1,776,806  8,713,001 

 

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

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

 

 

 

 

 .   إدارة المخاطر المالية 00
 

 خدامها لألدوات المالية للمخاطر التالية:استتتعرض الشركة نتيجة 

 

 مخاطر االئتمان

مخاطر االئتمان هي المخاطر التي قد تنجم عن عدم 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 الودائع لد  البنون والذمم المدينة، حيأ تعمل 

االئتمانية عن طريق التعامل مع البنون التي تتمتع بسمعة ايدة ووقع حدود ائتمانية لعمالئها مع  الشركة على الحد من المخاطر

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

 .الموحدة

 

، مقابل 2221دينار من إامالي رصيد الذمم المدينة كما في نهاية عام  (2619677  يشكل رصيد أكبر عميل ما مجموعه

 .2222نهاية عام   كما فيدينار  (22198,3 

 

 

 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 مير اوهري.
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 مخاطر السيولة

على توفير التمويل الالزم لتهدية التزاماتها في عدم قدرة الشركة  طر السيولة في  ريخ  تتمثل مخا هذه استتوا حقاقها ولتجنم 

المخاطر تقوم الشركة بتنويع مصادر التمويل وإدارة المواودات والمطلوبات وموائمة  االها واالحتفاظ برصيد كاف من النقد 

 وما في حكمه واألوراق المالية القابلة للتداول. 
 

 قوائمحقاق التعاقدي كما بتاريخ الستالمتبقية لالمخصومة( على أساس الفترة الويلخ  الجدول أدناه توزيع المطلوبات  مير 

 :الموحدة المالية
  

 المجموع أكثر من سنة أقل من سنة 0203
    

 110,,32  - 12,9432  ذمم عمالء وساطة دائنة

 3,228,  - 19228,  ذمم وسطاء 

 303,071  - 1519264  ذمم اهات ذات عالقة دائنة

 10,,,17  - 46,9,42  أرصدة دائنة أخر 

  803,717 -  803,717 
 

 

 المجموع أكثر من سنة أقل من سنة 0202
    

 1,088,  - 49288,  ذمم عمالء وساطة دائنة

 6,667,  - 79776,  ذمم اهات ذات عالقة دائنة

 102,067  - 4529576  أرصدة دائنة أخر 

  710,712 -  710,712 

 
 

 األجنبية العمالتأسعار  مخاطر

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

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

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

 مير اوهري.في أسعار صرف العمالت األانبية يعتبر

 
 

 مخاطر أسعار األسهم

عون  ثمارات فوي األسوهم. تعمول الشوركة علوى إدارة هوذه المخواطرسوتعون التغيور فوي القيموة العادلوة لال ر األسوهماتنتج مخاطر أسع

 % 12ثمارات في عدة مناطق اغرافية وقطاعات اقتصوادية. وبوافتراض تغيور أسوعار األسوهم المدراوة بمعودل ستطريق تنويع اال

مقابووول  2221عوووام لدينوووار  (4,69,11  للشوووركة بقيموووة الموحووود فوووإن ذلوووك سووووف يووو دي إلوووى تخفووويي / زيوووادة الووودخل الشوووامل

 .2222عام لدينار  (4,79372 

 

 

 

 

 رأس المال إدارة .    07

مرارية الشركة والوفاء استوقمان  يقوم مجل  إدارة الشركة بإدارة هيكل رأس المال بهدف الحفاظ على حقوق مساهمي الشركة

 لمساهمي الشركة.  مقبواًل  دًاثمار مواودات الشركة بشكل يوفر عائاستلتزاماتها تجاه الغير وذلك من خالل اب
 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 شركة المغتربين االردنيين لالستثمار والتطوير العقاري

 شركة ذات مسؤولية محدودة

 البيانات المالية كما في 

 2021كانون اول  31

 وتقرير مدققي الحسابات المستقل 

 المهنيون العرب

 ) اعضاء في جرانت ثورنتون العالمية(

 



 

 

 ثمار والتطوير العقاريستشركة المغتربين األردنيين لال 

 شركة ذات مسؤولية محدودة

 المالية قوائمال

 0203كانون األول  13 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 العقاري ثمار والتطويرستلال 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 ثمار والتطويرستلالالمغتربين األردنيين شركة   

 شركة ذات مسؤولية محدودة

 0203كانون األول  13كما في  المركز المالي قائمة

 

 )بالدينار األردني(
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 2222 2221 إيضاح 

    الموجودات 

    الموجودات غير المتداولة

 248464481  248464481  3 ثمارات عقارية في أراضياست

 3  3  4 ممتلكات ومعدات

 248464484  248464484   مجموع الموجودات غير المتداولة

    

    الموجودات المتداولة

 44988  347  5 أرصدل مدينة أخرى ذمم و

 424281  274311  6 الدخل قائمةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 134617  344811  7 النقد وما في حكمه

 584686  624469   مجموع الموجودات المتداولة

 0,025,3,2  0,028,051   مجموع الموجودات

    

    الملكية والمطلوباتحقوق 

   8 حقوق الملكية

 146224222  146224222   المدفوع رأس المال

 234133  234133   احتياطي إجبار 

 (3624283) (3824715)  خسائر متراكمة

 142634252  142424418   الملكية حقوق  صافي

    

    المطلوبات

    المطلوبات غير المتداولة 

 146414222  146654615   ذمة الشركة األم 

    

    المطلوبات المتداولة 

 922  922  9 أرصدل دائنة أخرى 

 146424122  146664535   مجموع المطلوبات 

 0,025,3,2  0,028,051   مجموع حقوق الملكية والمطلوبات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المالية وتقرأ معها" قوائممن هذه ال ا( تشكل جزء  15رقم ) إلى( 1إن اإليضاحات المرفقة من رقم )"



 

 
 

 

 ثمار والتطوير العقاريستلالالمغتربين األردنيين شركة 

 شركة ذات مسؤولية محدودة

  0203كانون األول  13للسنة المنتهية في  الشامل الدخل قائمة

 

 )بالدينار األردني(

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 2222 2221 إيضاح 

    

 272  274   فوائد ودائ  بنكية 

 24452  252   توزيعات أرباح اسهم مقبوضة

 (531) (124226)  الدخل  قائمةبي  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  خسائر

 (34228) 174294   الدخل قائمةفروقات تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 (124149) (114224) 12 مصاريف إدارية 

 (174222) (174222) 11 تكاليف تمويل 

 (12,322) (02,210)  الخسارة والدخل الشامل للسنة إجمالي 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 المالية وتقرأ معها" قوائممن هذه ال ا( تشكل جزء  15رقم ) إلى( 1إن اإليضاحات المرفقة من رقم )"



 

 
 

 

 ثمار والتطوير العقاريستلالالمغتربين األردنيين شركة 

 شركة ذات مسؤولية محدودة

  0203كانون األول  13للسنة المنتهية في  في حقوق الملكيةالتغيرات  قائمة

 

 )بالدينار األردني(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

  خسائر احتياطي المال رأس 

 المجموع متراكمة إجباري المدفوع     

     

 3,021,252  (122,281) 01,311  3,222,222   3/3/0203الرصيد كما في 

 (02,210) (224632) -  -   إجمالي الدخل الشامل للسنة

 3,010,138  (35,,182) 01,311 3,222,222 13/30/0203الرصيد كما في 

     

 3,001,032  (  ,100,03) 01,311  3,222,222   3/3/0202الرصيد كما في 

 (12,322) (324166) ـ  ـ   للسنة إجمالي الدخل الشامل

 3,021,252  (122,281) 01,311  3,222,222 13/30/0202الرصيد كما في 

     

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 المالية وتقرأ معها" قوائممن هذه ال ا( تشكل جزء  15رقم ) إلى( 1إن اإليضاحات المرفقة من رقم )"



 
 
 
 
 
 

 
 

 شركة المغتربين االردنيين للوساطة المالية

 شركة ذات مسؤولية محدودة

 البيانات المالية كما في 

 2021كانون اول  31

 وتقرير مدققي الحسابات المستقل 

 المهنيون العرب

 ) اعضاء في جرانت ثورنتون العالمية(

 



  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 شركة المغتربين األردنيين للوساطة المالية 

 شركة ذات مسؤولية محدودة

 المالية قوائمال

 2023كانون 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  -

  

 77ـ  8 المالية قوائمإيضاحات حول ال  -

  







 

 ركة المغتربين األردنيين للوساطة المالية ش

محدودة ذات مسؤوليةشركة   

  3202كانون األول  13كما في  المركز المالي قائمة
 

  )بالدينار األردني( 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 2020 2027 إيضاح 

    الموجودات

 8806704  762676023  3 النقد وما في حكمه 

 2536281  7746187  4  ذمم عمالء وساطة مدينة

 7646852  760226483   مدينة ذمم عمالء تمويل على الهامش

 2736874  -   ذمم وسطاء

 7676670  7706565  5 أرصدل مدينة أخرى

 46321  246346  6 ممتلكات ومعدات 

 2006000  2006000  7 رخصة مزاولة أعمال الوساطة

 11,5,8,,2  2,977,178   مجموع الموجودات

 
   

    الملكية حقوق المطلوبات و

    المطلوبات

 146288  7016432   دائنة ذمم عمالء وساطة

 ـ  176008   ذمم وسطاء

 606656  636363  8 رصدل دائنة أخرىأذمم و

 7546144  2636803   مجموع المطلوبات 

 
   

    الملكيةحقوق 

 262506000  262506000  1 المصرح به والمدفوعرأس المال 

 3456555  3606743   إحتياطي إجبار 

 (2056847) (746548)  خسائر متراكمة

 263816774  265356515   الملكيةحقوق  صافي

 11,5,8,,2  2,977,178   الملكيةوحقوق  المطلوباتمجموع 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 المالية وتقرأ معها" قوائمتشكل جزءاً من هذه ال (77)إلى رقم  (7)"إن اإليضاحات المرفقة من رقم 



 

 شركة المغتربين األردنيين للوساطة المالية 

 شركة ذات مسؤولية محدودة

  2023كانون األول  13للسنة المنتهية في  الشامل الدخل قائمة

 

  )بالدينار األردني(         

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 2020 2027 إيضاح  

    

 2726088  3776276   عموالت الوساطة

 426656  256270   الهامش على إيراد فوائد تمويل عمالء

 (7806671) (2776564) 70 مصاريف إدارية 

 (486288) (786887)  مصاريف تسويقية 

 (785) (26701) 7 استهالكات 

 276886  706517  4 رد مخصص خسائر ائتمانية متوقعة انتفت الحاجة إليه 

 406065  376158  77 أخرى  إيرادات

 71,001  883,,31   الدخل الشامل للسنة والربح إجمالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المالية وتقرأ معها" قوائممن هذه ال اً ( تشكل جزء77( إلى رقم )7"إن اإليضاحات المرفقة من رقم )



 

 

 شركة المغتربين األردنيين للوساطة المالية 

 شركة ذات مسؤولية محدودة

  2023كانون األول  13للسنة المنتهية في  الملكيةالتغيرات في حقوق  قائمة

 

 )بالدينار األردني(

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  خسائر حتياطيا رأس المال 

 المجموع  متراكمة إجباري المدفوع 

     

 2,187,931  (813,,20) ,,,,,11  2,2,0,000  3/3/2023الرصيد كما في 

 883,,31  7456887  ـ   ـ  إجمالي الدخل الشامل للسنة

 ـ  (746588) 746588  ـ  إحتياطي إجبار 

 ,7,,,1,,2  (18,,91) 150,311  2,2,0,000  13/32/2023الرصيد كما في 

     

 2,275,933  (11,,287) ,,115,2  2,2,0,000  3/3/2020الرصيد كما في 

 71,001  136003  ـ  ـ  إجمالي الدخل الشامل للسنة

 ـ   (16300) 16300  ـ  إحتياطي إجبار 

 2,187,931  (813,,20) ,,,,,11  2,2,0,000  13/32/2020الرصيد كما في 

     

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 المالية وتقرأ معها" قوائم( تشكل جزءاً من هذه ال77( إلى رقم )7"إن اإليضاحات المرفقة من رقم )


