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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
بسم اهلل الرحمن الرحيم 

        
الحمــد هلل رب العالميــن، والصــالة والســالم علــى خاتــم النبيين 
ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه ومــن تبعهــم بإحســان الــى 

يــوم الديــن وبعــد،،، 

إن رعايــة اليتيــم مبــدأ راســخ وأكيــد في شــريعتنا وفقهنا اإلســالمي، 
أّصلــت لــه آيــات الكتــاب العزيــز وســّنة المصطفــى صلــى اهلل عليــه 
وســلم وســيرة الخلفــاء الراشــدين رعايــة شــاملة لحــق اليتيــم فــي 
 الحيــاة الفضلــى والعيــش الكريــم ماديــً ومعنويــً قــال تعالــى : 
َوِبــِذي  ِإْحَســاًنا  َوِباْلَواِلَدْيــِن  َشــْيًئا  ِبــِه  ُتْشــِرُكوا  َوَلا  ــَه  اللَّ َواْعُبــُدوا   (
اْلُقْرَبــى َواْلَيَتاَمــى َواْلَمَســاِكيِن( ســورة النســاء اآليــة 36. كمــا حــذرت 
الشــريعة تحذيــرًا شــديدًا مــن التعــرض لحقــوق اليتيــم وأموالــه، قال 
ــوَن  ــا َيْأُكُل َم ــً ِإنَّ ــى ُظْلم ــَواَل اْلَيَتاَم ــوَن أَْم ــنَ َيْأُكُل ــى: )ِإنَّ الَِّذي اهلل تعال
ِفــي ُبُطوِنِهــْم َنــارًا َوَســَيْصَلْوَن َســِعيرًا( ســورة النســاء اآليــة 10. وقــال 
ــِب َواَل  يِّ ُلــوْا اْلَخِبيــَث ِبالطَّ اهلل تعالــى )َوآُتــوْا اْلَيَتاَمــى أَْمَواَلُهــْم َواَل َتَتَبدَّ
ــُه َكاَن ُحوبــً َكِبيــرًا( ســورة النســاء  َتْأُكُلــوْا أَْمَواَلُهــْم ِإَلــى أَْمَواِلُكــْم ِإنَّ

اآليــة 2.

وإّن مــن كمــال تنظيــم شــؤون األيتــام مــا قــرره الفقهــاء مــن قواعد 
واضحــة تنظم شــؤون الوالية والوصاية على األيتــام وعلى أموالهم 
فــكان إطارهــا العريــض أن ) كل متصــرف عــن الغيــر عليــه أن يتصــرف 
بالمصلحــة(. ليجعلــوا مــن ذلــك ضابطــً معياريــً مهمً وأساســً لكل 
التصرفــات فــي مــال اليتيــم وأمالكــه، وقــد اســتحب الفقهــاء االتجار 
ــى  ــول اهلل صل ــنده أّن رس ــافعي بس ــه؛ روى الش ــم وتنميت ــال اليتي بم
اهلل عليــه وســلم قــال: )ابتغــوا فــي مــال اليتيــم أو أمــوال اليتامــى ال 
تذهبهــا وال تســتهلكها الصدقــة( كمــا روي موقوفــً عن ُعَمــَر رضي 
َدَقــُة( . ا َتْأُكَلَهــا الصَّ ــلَّ ــَواِل اْلَيَتاَمــى؛ ِلَئ ِجــُروا ِفــي أَْم  اهلل عنــه قــال: )اتَّ

وقــد جــاء إنشــاء مؤسســة تنميــة أمــوال األيتــام تطبيقــً عمليــً لمــا 
قررتــه الشــريعة مــن وجــوب ضمــان الدولــة لتأميــن جميــع الظــروف 
ــق  ــا ح ــه ومنه ــى حقوق ــة عل ــم والمحافظ ــة اليتي ــة لرعاي المالئم
الطفــل فــي رعايــة أموالــه وتنميتهــا وحفظهــا وعــدم إضاعتهــا أو 
التصــرف بهــا علــى غيــر الوجــوه المعتبــرة شــرعً فكانــت مؤسســة 
وطنيــة متخصصــة باالســتثمار ذات اســتقالل مالــي وإداري تســير 
ضمــن رؤيــة ورســالة عنوانهــا التطويــر واإلبــداع المســتمرين من خالل 
كادرهــا البشــري المتخصــص والمؤهــل والمــدرب والــذي يعمــل 
وفقــً لخطــة اســتراتيجية واضحــة مــن خــالل فــروع المؤسســة 
ــاهمة  ــة للمس ــا كاف ــة وألويته ــات المملك ــي محافظ ــرة ف المنتش
 فــي دفــع عجلــة التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي المملكــة.
ولــذا تقــوم المؤسســة وبحمــداهلل تعالــى بمســؤوليتها األخالقيــة 

والقانونيــة منــذ مــا يزيــد علــى أربعين ســنة على تنميــة أمــوال األيتام 
وعبــر أوجــه االســتثمار المقررة شــرعً وبما يضمن تحقيــق المحافظة 
علــى أصــول هــذه األمــوال وإضافــة أكبــر عائــد ممكــن لهــا حتــى إذا 
بلــغ اليتيــم ســن الرشــد وجــد رأس مالــه محفوظــً مصانــً قــد نمــا 
 وكبــر ليجــد فيــه مــا يعينــه علــى قضــاء حوائجــه فــي هــذه الدنيــا.
وتركــز المؤسســة فــي اســتثمار أمــوال األيتــام علــى المشــاريع 
الماليــة  الســيولة  لتوفيــر  إضافــة  الجيــد  العائــد  ذات  الكبــرى 
والبرامــج  المنتجــات  عبــر  والمؤسســات  والشــركات  لألفــراد 
واحــدة  لتكــون  اإلســالمية  الشــريعة  أحــكام  مــع  المتوافقــة 
والتمويــل. االســتثمار  فــي  الرائــدة  الوطنيــة  المؤسســات   مــن 

ــه  ــدور الــذي تقــوم ب ــر إلــى ال ــزاز وتقدي وإذ نتطلــع بــكل تفــاؤل واعت
ــم  ــث الدائ ــر والتحدي ــتمر والتطوي ــين المس ــو التحس ــة نح المؤسس
مــع التميــز ومواصلــة العطــاء وتحســين نوعيــة الخدمــات المقّدمــة 
للمتعامليــن مــع المؤسســة وتفعيــل دورهــا فــي خدمــة المجتمــع 
ورعايــة شــؤون األيتــام االســتثمارية فــي المؤسســة مــن خــالل تمّيــز 
األداء وجــودة العطــاء، ال يســعني إال أن أتقــدم باســمي وباســم 
أعضــاء مجلــس إدارة المؤسســة بأســمى آيــات الــوالء والعرفــان 
ــه اهلل  ــين حفظ ــن الحس ــي اب ــد اهلل الثان ــك عب ــالد المل ــيد الب ــى س إل
ورعــاه علــى دعمــه المســتمر ورعايتــه الدائمــة لهــذه المؤسســة، 
وكادرهــا  التنفيذيــة  المؤسســة  بــإدارة  االعتــزاز  أســجل  كمــا 
الوظيفــي ومجلــس إدارتهــا الكريــم ، وأتوجــه بالشــكر والتقديــر 
 إلــى أصحــاب الســماحة والفضيلــة أعضــاء لجنــة الرقابــة الشــرعية .

نضــع بيــن أيديكم هــذا التقرير عن تطــور عمل المؤسســة وتقدمها 
ومنجزاتهــا بفضــٍل مــن اهلل وتوفيقــه، ونســأل اهلل عز وجــل أن يعيننا 
والعامليــن فــي هــذه المؤسســة علــى النهــوض بعــبء المســؤولية 
وخدمــًة  القاصريــن  األيتــام  لمصلحــة  تحقيقــً  األمانــة  وثقــل 
 لهــذا الوطــن الغالــي، واهلل ولــي التوفيــق وهــو مــن وراء القصــد.

                                       
 قاضي القضاة/ رئيس مجلس اإلدارة
                                                سماحة الشيخ عبد الحافظ الربطه
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمــد هلل رب العالميــن ذي القــوة المتيــن والصــالة والســالم 
علــى نبينــا محمــد الصــادق األميــن ومــن تبعــه بإحســان إلــى 

يــوم الديــن وبعــد،،،

لمؤسســة  الســنوي  التقريــر  أيديكــم  بيــن  أضــع  أن  لــي  يطيــب 
ــي  ــتنا ف ــازات مؤسس ــرض إنج ــام 2019، لع ــام لع ــوال األيت ــة أم تنمي
ذلــك العــام، حرصــً مــن المؤسســة علــى اســتمرار نهــج الشــفافية 
والتخطيــط الســليم ألعمالهــا، وبمــا يخــدم مصلحــة عمالئهــا 

ككل. الوطنــي  واإلقتصــاد  وعامليهــا 

ــتثمارية  ــة اإلس ــازات المؤسس ــم إنج ــن أيديك ــر بي ــذا التقري ــع ه يض
الماليــة واإلداريــة والتــي كانــت نتيجــة إيماننــا بمــا يحققــه التطويــر 
اإلداري مــن أثــر كبيــر علــى إنجــارات المؤسســة الماليــة واإلداريــة 
وبالتالــي تحقيــق أهدافهــا المنشــودة وذلــك بمــا يشــمله مــن 
تمكيــن  الــى  باإلضافــة  والخدمــات  االجــراءات  وتحســين  تطويــر 

المــوارد البشــرية وبنــاء قدراتهــا.

وعلــى الرغــم مــن الصعوبــات واألزمــات التــي تواجههــا  المنطقــة 
والعالــم أجمــع والظــروف اإلقتصاديــة العالميــة الصعبــة أظهــرت 
بيانــات المؤسســة نمــوًا وتقدمــً بكافــة محــاور أعمالهــا، حيــث 
بلغــت موجــودات المؤسســة فــي نهايــة عــام 2019 حوالــي )216.7( 
مليــون دينــار مقارنــة بمــا يقــارب )203.6( مليــون دينــار عــام 2018 
ــار، كمــا بلــغ مجمــوع اإلســتثمارات  ــادة تقــدر ب )13.1( مليــون دين بزي
أكثــر مــن )201.3( مليــون دينــار مقارنــة مــع )187.4( مليــون دينــار عــام 
2018 وبزيــادة بلغــت )14( مليــون دينــار تقريبــً، والــذي انعكــس إيجابيــً 
األيتــام لديهــا والتــي تعتبــر  الموزعــة علــى ودائــع  األربــاح  علــى 

ــالمية. ــوك اإلس ــًة بالبن ــبيً مقارن ــة نس مجزي

كمــا اتخــذت المؤسســة خطــوة رائــدة جديــدة فــي مجــال توفيــر 
ــروع  ــاح مش ــم افتت ــث ت ــة، حي ــة البديل ــتخدام الطاق ــة واس الطاق
الطاقــة المتجــددة )مدينــة الزرقــاء/ قريــة عطــل الرصيفــة( يعتبــر 
ــث  ــم بحي ــذي صم ــام 2019، وال ــي ع ــة ف ــازات المؤسس ــرز إنج ــن أب م
الكهربائيــة لكافــة  الطاقــة  50% مــن فاتــورة اســتهالك  يغطــي 
يهــدف  حيــث   ، للمؤسســة   المملوكــة  والمبانــي  المجمعــات 
ــة  ــة بالمؤسس ــة الخاص ــورة الطاق ــي فات ــر ف ــى التوفي ــروع إل المش

وبالتالــي النفقــات الجاريــة.

كلمة المدير العام

وبهــدف مواكبــة التكنولوجيــا المســتخدمة فــي الــدول المتطــورة 
تفعيــل  تـــم  المتقدمــة   الــدول  مــع  الرقميــة  الفجــوة  وجســر 
ــره،  ــه وتطوي ــد تحديث ــة بع ــد للمؤسس ــي الجدي ــع األلكترون الموق
خدمــات  وتقديــم  المؤسســة،  عــن  مشــرقة  صــورة  ليعكــس 

متعــددة تلبــي حاجــات موظفــي المؤسســة وعمالئهــا.

كمــا تعمــل المؤسســة وباســتمرار علــى تأهيــل فروعهــا ومكاتبهــا 
الخدمــة  تقديــم  عمليــة  لتســهيل  مســتمر  بشــكل  وتطويرهــا 
والتطويــر  التحديــث  نحــو  المؤسســة  توجــه  ضمــن  لعمالئهــا، 
المســتمر لجميــع فــروع ومكاتــب المؤسســة فــي شــتى بقــاع 
الوطــن، لتعكــس صــورة إيجابيــة عــن مؤسســتنا وجــودة خدماتهــا، 
ــرش   ــرع ج ــل ف ــن تأهي ــاء م ــم االنته ــد ت ــد فق ــذا الصعي ــى ه وعل
خــالل عــام 2019 اســتكمااًل لمــا تــم إنجــازه  مــن أعمــال التأهيــل التــي 

ــان. ــا ومع ــي مادب ــام 2018 لفرع ــت ع تم

ــغال  ــبة إش ــت نس ــد بلغ ــارات فق ــة العق ــص محفظ ــا يخ ــا فيم  أم
ــة )%80(  ــات المؤسس ــي ومجمع ــة مبان ــي بكاف ــات والمبان المجمع
عــام 2019، وهــي نســبة مرتفعــة مقارنــًة بالظــروف اإلقتصاديــة 
المســتأجرين  علــى  مباشــر  بشــكل  تنعكــس  والتــي  الصعبــة 

التجاريــة. وأنشــطتهم  وأعمالهــم 

ختامــً نســأل اهلل العليــم الخبيــر أن يعيننــا ويوفقنــا ويســدد خطانا 
ــا  ــة وعمالئه ــح المؤسس ــه صال ــا في ــاز لم ــل واإلنج ــن العم ــد م لمزي
والمجتمــع فــي وطننــا الغالــي األردن الحبيــب فــي ظــل حضــرة 
صاحــب الجاللــة الهاشــمية الملــك عبــداهلل الثانــي بــن الحســين 

ــق. ــي التوفي ــم واهلل ول المعظ

المديـــــــر العــــــام بالوكالة 
عبد الرحيم الهزايمة
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مدير عام المؤسسة/ نائب الرئيس

عطوفة السيد
حمدان الفواعير

ممثل عن وزارة المـــالية                                                                                 

سعادة الدكتور 
مصطفى عقله بني مصطفى

سعادة الدكتور
جميل الخطاطبه
إلى 27/10/2019 

سعادة السيد
«محمد حمدي» إكريم 

سعادة السيد
هزاع المجالي 

مدير المحاكم  / دائرة قاضي القضاة

فضيلة الشيخ
عبد الحافظ  الربطه
الى 12/11/2019 

ممثل عن دائرة ا¢راضي والمساحة
/ مدير دائرة تقدير القيم

سعادة الدكتور
سامر الزحيمات

مدير عام دائرة
تنمية أموال ا¢وقاف      

عطوفة السيد
محمود الحديد 

مدير عام دائرة تنمية أموال
ا¢وقاف بالوكالة

أمين عام وزارة ا¢وقاف
عطوفة المهندس

عبد اª العبادي

ممثل عن البنك المركزي

سعادة السيد
عمر شقير

رئيس مجلس ا®دارة / قاضي القضاة
سماحة الشيخ

عبد الكريم الخصاونة
إلى  11/11/2019 

رئيس مجلس ا®دارة / قاضي القضاة
سماحة الشيخ

عبد الحافظ نهار الربطه
من 12/11/2019 - إلى ا°ن

سعادة الدكتور
خلدون القيسي

من 30/10/2019 

أعضاء مجلس اإلدارة لعام 2019 )القطاع الحكومي(

مجلس إدارة مؤسسة تنمية أموال األيتام

أعضاء مجلس اإلدارة لعام 2019 )القطاع الخاص(
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أعضاء لجنة الرقابة الشرعية 

Z  مــن والتحقــق  المؤسســة،  وأنشــطة  عمــل  وأســاليب  كافــة  العقــود  دراســة 
وجــد. إن  منهــا  المخالــف  وتصويــب  اإلســالمية،  الشــريعة  ألحــكام  موافقتهــا 

Z  دراســة األســباب الموجبــة إلجــازة أي خســارة مــن خســائر االســتثمار بهــدف التحقــق

مــن وجــود الســند الفقهــي المؤيــد لمــا يقــرره مجلــس اإلدارة بهــذا الخصــوص.

Z .إبداء الرأي والمشورة الفقهية في أي شأن يتعلق بعمل المؤسسة

لجنة الرقابة الشرعية في مؤسسة تنمية أموال األيتام

مهام 
اللجنة

رئيس اللجنة
مفتي العاصمة / دائرة ا�فتاء العام

الدكتور محمد الزعبي

عميد كلية الشريعة
/ الجامعة ا ردنية 

ا ستاذ الدكتور 
عبد الرحمن الكيالني

عميد كلية الشريعة
/ جامعة اليرموك

 
ا ستاذ الدكتور
أسامه الفقير

@





الفصل ا�ول
لمحة عن المؤسسة
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دعم اإلبداع         الخدمة األمثـل 
العمل بروح

 الفريق 
المسؤولية

 المجتمعية

الشفافية
التعلم  واالبتكارالتطوير المستمرالعدالة والمساواة  والمساءلة والنزاهة

مؤسسة متميزة ورائدة في تنمية أموال األيتام ذات أثر تنموي وطني .

المحافظــة علــى أمــوال األيتــام واســتثمارها وتنميتهــا بمــا يحقــق أعلــى 
العوائــد عليهــا فــي شــتى مجــاالت االســتثمار وفقــً ألحــكام الشــريعة 
اإلســالمية، وتقديــم خدمــات متميــزة لمتلقــي الخدمــة مــن خــالل كادر 
كفــؤ ومؤهــل وفــق المعاييــر العالمية الجيــدة في بيئة متعلمــة محفزة 

لإلبــداع واالبتــكار

الرؤية

الرسالة

القيم
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حجم عمليات المرابحات

إجمالي إيرادات المؤسسة
مليون دينار11.5

16.2

انجاز مشروع الرصيفة
للطاقة الشمسية 

(يغطي كافة احتياجات
مباني المؤسسة)

اطالق الموقع االلكتروني
الجديد للمؤسسة

تنفيذ حمالت اعالنية
و الكترونية

تسويقية للترويج
لمنتجات المؤسسة

مليون دينار

حجم عمليات
التأجير التمويلي

مليون دينار4.6

صافي تمويل
(المرابحات و التأجير التمويلي)

21

نسبة الزيادة في ا�يرادات
لعام 2019

11%

مليون دينار

اإلنجازات خالل عام 2019

غاية المؤسسة االستراتيجية المحافظة على أموال األيتام
 وإدارتها وتنميتها واستثمارها.

أهداف المؤسسة االستراتيجية

تعظيم عوائد استثمارات المؤسسة بما يضمن 
المحافظة على أموال األيتام وتنميتها.

رفع كفاءة األداء المؤسسي نحو التميز.

المساهمة في التنمية الوطنية الشاملة.
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خدمات األيتام
وهي التي يتم صرفها 

لأليتام القاصرين أو المحجور  
عليهم بشكل دوري وتحدد 

من قبل القاضي الشرعي.

النفقة الدورية

صرف المبالغ المستحقة 
لأليتام الذين بلغوا 18 سنة 

من العمر

أمر بصرف مبلغ معين من 
رصيد األيتام القاصرين أو 

المحجور عليهم وتحدد من 
قبل القاضي الشرعي

وهي التي تصرف لأليتام 
القاصرين أو المحجور 

عليهم عند الحاجة وتحدد 
من قبل القاضي الشرعي

النفقة الطارئة
الصرف بناًء 

إثبات الرشدعلى حجة إذن

خدمات االستثمار )التمويلية والعقارية(

تمويل المرابحات
لغايات شراء

) عقار، سيارة، مواد بناء، 
أخرى ... (

التأجير التمويلي

بيع وشراء
وتأجير العقارات

بيع المساومة
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سياسة المؤسسة االستثمارية 

تنبثــق السياســة االســتثمارية للمؤسســة مــن قانونهــا الــذي يهــدف إلــى تنميــة أمــوال األيتــام فــي مجــاالت االســتثمار المتاحــة 
التــي تتفــق وأحــكام الشــريعة اإلســالمية، وتسترشــد المؤسســة فــي توجهاتهــا وأنشــطتها االســتثمارية بعــدة مبــادئ تنطلــق 

مــن المعاييــر الدوليــة لالســتثمار اإلســالمي والتــي أبرزهــا:

Z  ســالمة االســتثمار مــن خــالل المحافظــة علــى القيمــة الحقيقيــة ألصــول المؤسســة واحتياطياتهــا لتحقيــق عوائــد مجزيــة ومنتظمــة
تســاعد علــى توفيــر التــوازن بيــن إيــرادات المؤسســة وااللتزامــات المترتبــة عليهــا، مــع مراعــاة مبــدأ توزيــع المخاطــر.

Z .توفير السيولة الالزمة لمواجهة التزامات المؤسسة من خالل توزيع االستثمارات حسب قابلية تسييلها

Z  المســاهمة فــي تطويــر القاعــدة اإلنتاجيــة لالقتصــاد الوطنــي مــن خــالل مشــاركة وتمويــل المشــروعات ذات الجــدوى االقتصاديــة
بمــا يعــود بالنفــع علــى األيتــام وبمــا يســاعد علــى تحقيــق التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة الوطنيــة.

الموارد المالية للمؤسسة

Z  أمــوال األيتــام النقديــة التــي تحــول للمؤسســة مــن التــركات التــى يتــم ضبطهــا وتحريرهــا بموجــب قانــون األيتــام رقــم )69( لســنة 1953 ومــا يطــرأ
عليــه مــن تعديــل أو أي قانــون آخــر يعدلــه أو يحــل محلــه .

Z .ريع استثمار ودائع األيتام )صافي األرباح( المتحقق نتيجة استثمار أموال األيتام في مختلف المجاالت التي ال تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية

Z .رصيد االحتياطي في المؤسسة

Z .أية مصادر أخرى يوافق عليها المجلس كالهبات والمساعدات والتبرعات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني

التشريعات الناظمة لعمل المؤسسة

القوانيــــن 

تعمل المؤسسة بموجب قانون مؤسسة تنمية أموال األيتام رقم )34( لسنة 2004 .

القوانين ذات العالقة بعمل المؤسسة:

Z . 1952 قانون تحصيل األموال العامة رقم )6( وتعديالته لسنة 

األنظمة

Z .2004 النظام المالي لمؤسسة تنمية أموال األيتام رقم )28( لسنة

األنظمة ذات العالقة بعمل المؤسسة:

Z .نظام الخدمة المدنية رقم )82( لسنة 2013 وتعديالته
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التعليمات

Z .تعليمات لجنة الرقابة الشرعية
Z .تعليمات العمل اإلضافي
Z .التعليمات التنفيذية لالستثمار
Z .تعليمات منح المكافآت والحوافز
Z .تعليمات التأمين التعاوني

Z .تعليمات اللجنة االجتماعية
Z .تعليمات الدوام الرسمي
Z  .تعليمات منح القرض الحسن لموظفي المؤسسة
Z .تعليمات تمويل المرابحات لموظفي المؤسسة بنسبة ربح تفضيلية

عدد األيتام القاصرين وأرصدة ودائعهم وأرباحها في نهاية عام 2019 
موزعة حسب فروع ومكاتب المؤسسة

األرباح الموزعة على ودائع األيتام عدد األيتامالفرع
المجموعاأليتام

1186483,921,489.0622,921,933.11086,843,422.172عمان

575221,799,106.140816,710.11522,615,816.255اربد

465513,655,133.713521,032.68614,176,166.399الزرقاء

24566,594,558.477247,859.5506,842,418.027المفرق

23266,697,852.610250,291.2956,948,143.905الكرك

22827,705,424.171278,817.5427,984,241.713السلط

15084,251,520.659159,369.0814,410,889.740معان

14675,010,182.217188,188.9845,198,371.201مادبا

12964,596,573.990173,864.6804,770,438.670جرش

12874,169,904.869159,558.2574,329,463.126العقبة

10653,236,504.172124,300.4433,360,804.615عجلون

9492,790,803.377104,395.3352,895,198.712الطفيلة

76810,161,691.485388,828.77710,550,520.262وادي السير

7105,774,128.081213,933.1845,988,061.265صويلح

5491,492,355.89860,325.0941,552,680.992أيتام الرمثا

5071,459,127.28054,587.2241,513,714.504الرصيفة

477765,884.54828,841.926794,726.474الشونة الجنوبية

4611,353,675.57054,424.1761,408,099.746الكورة

384854,469.69531,368.966885,838.661الشونة الشمالية

40763186,290,386.0146,778,630.425193,069,016.439المجموع
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الكادر الوظيفي

يبلــغ عــدد الموظفيــن فــي مؤسســة تنميــة أمــوال األيتــام )219( موظفــً موزعيــن علــى كافــة مديريــات وأقســام اإلدارة العامــة وفروعها 
ومكاتبهــا ، ينهضــون بمجمــل األعبــاء والمســؤوليات الملقــاة علــى عاتقهــم، ســعيً نحــو تحقيــق رؤيــة ورســالة المؤسســة وفــق أفضــل 

الممارســات.

أعداد الموظفين وفئاتهم في عام 2019

إناثذكورالعددالفئة

110العليا

1037429األولى

36297الثانية

73649الثالثة

642العقود الشاملة

21917247المجموع

أعداد الموظفين
ومؤهالتهم العلمية

في عام 2019
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فروع ومكاتب المؤسسة:

لدى المؤسسة شبكة من الفروع والمكاتب منتشرة في مختلف محافظات وألوية المملكة وعددها )20( فرعً ومكتبً.
 

مهام فروع ومكاتب المؤسسة:

Z .تقديم الخدمة المثلى لأليتام وألوليائهم وأوصيائهم ولطالبي الخدمة من كافة شرائح المجتمع

Z  قبــض أمــوال التــركات الخاصــة باأليتــام والمحولــة إليهــا مــن المحاكــم الشــرعية أو الجهــات ذات العالقــة وتحويــل هــذه األمــوال إلــى
اإلدارة العامــة للمحافظــة عليها واســتثمارها.

ا�دارة العامة /
الفرع المركزي

فرع
جرش

فرع
فرعمادبا

العقبة

فرع
عجلون

فرع
الطفيلة

مكتب
وادي السير

فرع
صويلح

مكتب
الرمثا

مكتب
الكورة

فرع
أيتام
عمان

فرع
الرصيفة

مكتب
الشونة 

الشمالية

فرع 
الزرقاء

فرع السلط /
مكتب  الشونة

الجنوبية

فرع
الكرك

فرع
المفرق

فرع
معان

فرع 
اربد

وفيما يلي شبكة فروع ومكاتب المؤسسة في مختلف المحافظات واأللوية:





الفصل الثاني
التنظيم ا�داري

للمؤسسة
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مجلس اإلدارة 

نصت المادة )5( من قانون المؤسسة على ما يلي :
يؤلف المجلس برئاسة قاضي القضاة وعضوية كل من :

Z .المدير العام  نائبً للرئيس
Z .أمين عام وزارة المالية أو من ينيبه
Z .أمين عام وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية
Z .مدير عام دائرة األراضي والمساحة أو من ينيبه
Z . مدير المحاكم الشرعية
Z 

*
مدير عام دائرة تنمية أموال األوقاف. 

Z . ممثل عن البنك المركزي األردني - يسميه محافظ البنك المركــــزي
Z .ثالثة من القطاع الخاص، يعينون بقرار من مجلس الوزراء، بناًء على تنسيب رئيس المجلس ، لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة

مهام وصالحيات المجلس

Z .رسم السياسة العامة للمؤسسة وإقرار الخطط والبرامج الالزمة لتنفيذها
Z . متابعة أعمال المؤسسة وإصدار التعليمات الالزمة
Z .تحديد مقدار االحتياطي الذي يقتطع من األرباح السنوية للمؤسسة
Z  .إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة واعتماد وصف الوظائف و المسؤوليات فيها
Z .إقرار الموازنة السنوية للمؤسسة
Z .الموافقة على التقرير السنوي والميزانية العمومية والحسابات الختامية للمؤسسة
Z .تعيين مدققي حسابات قانونيين لتدقيق حسابات المؤسسة وتحديد بدل أتعابهم
Z . اعتماد البنوك التي تودع فيها أموال المؤسسة بما يتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية ويحقق مصلحة األيتام
Z . إعداد مشروعات األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ورفعها لمجلس الوزراء التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بشأنها
Z . إقرار أي تسوية يترتب عليها تحمل المؤسسة أي خسارة

 تم تعديل المسمى استنادًا إلى قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية رقم ) 17 ( لسنة ) 2014 ( 
*
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الهيكل التنظيمي لمؤسسة تنمية أموال األيتام

رئيس مجلس اإلدارة/ 
مجلس اإلدارة

لجنة الرقابة الشرعية
وحدة الرقابة الداخلية

قسم الرقابة 
المالية

وحدة العالقات العامة 
والتسويق

 مديرية الشؤونمديرية االستثمارمديرية العقارات
المالية

 مديرية الشؤون
القانونية

 مديرية الدراسات
 والتطوير

المؤسسي

 مديرية الشؤون
 اإلدارية والموارد

البشرية

 مديرية
 تكنولوجيا
 المعلومات

 والتحول
اإللكتروني

 قسم البرمجة
والتحليل

 قسم الصيانة
والدعم الفني

 قسم تنمية
الموارد البشرية

 قسم إدارة
 وتخطيط

الموارد البشرية

 قسم الرواتب
والتعويضات

 قسم التطوير
 المؤسسي

وإدارة الجودة

 قسم األبحاث
والسياسات

 قسم تطوير
المنتجات

 قسم إدارة
المعرفة

قسم القضايا

 قسم
 االستشارات

القانونية

قسم التمويل

قسم االستثمار

قسم األسهم

قسم اإليجارات

 قسم صيانة
العقارات

 قسم
 الدراسات

الهندسية

 قسم شؤون
القاصرين

 قسم
التفتيــش

 قسم الخدمات
المساندة

قسم الرقابة 
اإلدارية والفنية

المدير العام

مساعد المدير العام

مكتب المدير العام

وحدة إدارة المخاطر

فروع ومكاتب
المؤسسة

في المملكة

مديرية 
شؤون الفروع 

والمكاتب

قسم اإليرادات

 قسم
الحسابات

قسم النفقات

 قسم المتابعة
والتحصيل

 قسم اللوازم
والمشتريات

قسم الديوان

 قسم التحول
اإللكتروني
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التنظيم اإلداري:

يســتند التنظيــم اإلداري للمؤسســة إلــى تعليمــات التنظيــم اإلداري رقــم )1(  لســنة ) 2010 ( ، والتــي تــم إقرارهــا بمــا يلبــي احتياجــات 
المؤسســة فــي ممارســة أنشــطتها وتنفيــذ أعمالهــا علــى أكمــل وجــه، وبمــا يخــدم تحقيق رؤيتهــا ورســالتها وغاياتهــا وأهدافهــا واتجاهاتها 
االســتراتيجية، وتــم فــي ضــوء ذلــك إقــرار الهيــكل التنظيمــي للمؤسســة وتــم تحديــد وتوصيــف المهــام والواجبــات والمســؤوليات لــكل 
وحــدة تنظيميــة، وتجــري المؤسســة عمليــة المراجعــة والتقييــم لتعليمــات التنظيــم اإلداري والهيــكل التنظيمــي لضمــان موائمتهــا أليــة 

مســتجدات.

المديريات والوحدات اإلدارية في اإلدارة العامة : 

Z :مديرية االستثمار
ــي  ــتثمار ف ــي( واالس ــر التمويل ــات / التأجي ــي )المرابح ــل المال ــاالت التموي ــي مج ــتثمارية ف ــرص اس ــن ف ــث ع ــن البح ــؤولة ع ــة المس ــدة التنظيمي ــي الوح ه
األراضــي والعقــارات وفــي مجــال األســهم وغيرهــا وتقديــم أفضــل التوصيــات بمــا يضمــن تنميــة أمــوال األيتــام واســتثمارها وفقــً ألحــكام الشــريعة 

ــالمية. اإلس

Z : مديريـــــة العقــــارات

هــي الوحــدة التنظيميــة المســؤولة عــن اإلشــراف علــى جميــع أعمــال ونشــاطات متابعــة إدارة العقــارات التــي تملكهــا المؤسســة بمــا فــي ذلــك عمليــات 
بيــع وشــراء وتأجيــر العقــارات والمحافظــة عليهــا وتطويرهــا وصيانتهــا . 

Z : مديرية الشؤون المالية
ــا  ــل أمواله ــجالتها وتحصي ــظ س ــة وحف ــة بالمؤسس ــبية الخاص ــود المحاس ــة والقي ــالت المالي ــع المعام ــراء جمي ــة بإج ــة المختص ــدة التنظيمي ــي الوح ه

ــون واألنظمــة والتعليمــات والقــرارات الصــادرة بمقتضــاه. ــة المترتبــة عليهــا وفقــً للقان وقبضهــا ودفــع االلتزامــات المالي

Z : مديرية الشؤون القانونية

هــي الوحــدة التنظيميــة المســؤولة عــن كافــة الشــؤون القانونيــة فــي المؤسســة وهــي الجــزء االستشــاري والتنفيــذي لنشــاطات المؤسســة مــن الناحيــة 
القانونيــة والتعاقديــة والقضائيــة، حيــث تقــوم بتقديــم االدعــاءات القانونيــة وتنفيــذ اإلجــراءات القانونيــة فــي حــق المتأخريــن عــن الســداد والمخالفيــن 

فــي تلبيــة حقــوق المؤسســة.

Z  : مديرية الشؤون اإلدارية و الموارد البشرية

هــي الوحــدة التنظيميــة المســؤولة عــن تنظيــم األعمــال اإلداريــة  والخدمــات فــي المؤسســة ومنهــا أعمــال الديــوان، والحركــة ، والمشــتريات واللــوازم، 
ــوارد  ــر الم ــى  إدارة وتطوي ــة إل ــا،  إضاف ــبة له ــات المناس ــات واالحتياج ــة الخدم ــن كاف ــة لتأمي ــدات التنظيمي ــة الوح ــن كاف ــا بي ــيق م ــوم بالتنس ــث تق حي

البشــرية كمــا وتعنــى بكافــة األمــور المتعلقــة بشــؤون الموظفيــن منــذ التعييــن وحتــى انتهــاء الخدمــة وحســب نظــام الخدمــة المدنيــة . 

Z : مديرية شؤون الفروع والمكاتب
ــن،  ــام القاصري ــة المشــرفة علــى إدارة وتنظيــم كافــة نشــاطات الفــروع التابعــة للمؤسســة مــن حيــث االســتثمار أو شــؤون األيت هــي الوحــدة التنظيمي

ــة. ــات المؤسس ــط وسياس ــروع لخط ــق الف ــذ وتطبي ــة بتنفي ــاطات المتعلق ــة النش ــة كاف ومتابع
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Z : مديرية الدراسات والتطوير المؤسسي

هــي الوحــدة التنظيميــة  المســؤولة عــن االرتقــاء بــاألداء المؤسســي للمؤسســة مــن خــالل تطويــر وتحديــث السياســات والخطــط االســتراتيجية وخطــط 
ــة  ــاءة وفعالي ــع كف ــى رف ــل عل ــى العم ــة إل ــك، باإلضاف ــة لذل ــات الالزم ــات والمنهجي ــق اآللي ــا وتطبي ــة تنفيذه ــا ومتابع ــة به ــة الخاص ــل التنفيذي العم
المؤسســة   فــي تنفيــذ مهامهــا وتقديــم خدماتهــا مــن خــالل تطويــر البنيــة التنظيميــة  وتطويــر الخدمــات المقدمــة  وتوثيــق إجــراءات العمــل وتقييمهــا 

وتبســيطها  وتحديثهــا بشــكل مســتمر. 

Z  : مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول اإللكتروني

هــي الوحــدة التنظيميــة المســؤولة عــن إدارة وإنشــاء كافــة األنظمــة اإللكترونيــة وحفــظ البيانــات المحوســبة ، وكذلــك إدارة وإدامــة أجهــزة الحاســوب 
والخــوادم والشــبكات الحاســوبية الموجــودة فــي المؤسســة وفروعهــا.

Z : وحدة الرقابة الداخلية

هــي الوحــدة التنظيميــة المختصــة بضبــط ومتابعــة كفــاءة وفعاليــة نظــام الرقابــة الداخلــي فــي المؤسســة والتأكــد مــن تطبيــق القوانيــن واألنظمــة 
والتعليمــات والقــرارات والبالغــات المتعلقــة بأعمــال المؤسســة والصــادرة عــن الجهــات المعنيــة.

Z : وحدة العالقات العامة والتسويق

ــة  ــج المؤسس ــة برام ــة ومتابع ــات المختلف ــن والمديري ــور والموظفي ــع الجمه ــة م ــات اإليجابي ــاد العالق ــن إيج ــؤولة ع ــدة المس ــي الوح ه
التوعويــة والتســويقية ألنشــطتها المختلفــة التــي تهــدف إلــى التعريــف بالمؤسســة وخدماتهــا وتزيــد مــن انتشــارها وخدمــة أهدافهــا.

Z : وحدة إدارة المخاطر

هــي الوحــدة المســؤولة عــن متابعــة نشــاطات المؤسســة االســتثمارية والتشــغيلية والماليــة واإلداريــة ومــا يرتبــط بهــا مــن مخاطــر ووضــع االســتراتيجيات 
ــة  ــي المؤسس ــودة ف ــول الموج ــى األص ــة عل ــة والمحافظ ــداف المؤسس ــق أه ــى تحقي ــر عل ــذه المخاط ــر ه ــل أث ــب أو تقلي ــبة لتجن ــات المناس والسياس

لحمايــة مصالــح األيتــام والدائنيــن والمســتثمرين وتعظيــم العائــد علــى االســتثمارات ضمــن معاييــر تتضمــن معيــار األحــكام الشــرعية.

وهــي وحــدة تمــارس نشــاطاتها باســتقاللية وصالحيــات تمكنهــا مــن التواصــل المباشــر مــع اإلدارة العليــا مــن جهــة وكافــة المديريــات فــي المؤسســة 
مــن جهــة أخــرى.
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األعضاء:

مدير عام المؤسسة / رئيسً.
مساعد مدير عام المؤسسة / نائبً للرئيس.

مدراء المديريات والوحدات - في اإلدارة العامة.
أحد مدراء الفروع يسّميه رئيس اللجنة.

مهام اللجنة:

Z .اقتراح السياسات العامة للمؤسسة
Z  اقتراح األسس والقواعد العامة الواجب اتباعها في عملية

االستثمار والتطوير.
Z  اقتراح األسس والقواعد الالزمة لتحسين سير العمل في

المؤسسة.
Z  مناقشة الخطة االستراتيجية الخاصة بالمؤسسة وبرامجها

ومتابعة تنفيذها ومراجعتها وتقييمها دوريً.
Z  مناقشة مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وجدول

تشكيالت الوظائف.
Z  مناقشة مشاريع القوانين واألنظمة والتعليمات الخاصة

بالمؤسسة.
Z .أية أمور أخرى يحيلها المدير العام عليها

األعضاء:

سماحة الشيخ  الدكتور محمد الزعبي.
مفتي العاصمة - دائرة اإلفتاء العام / رئيسً

فضيلة األستاذ الدكتور عبد الرحمن الكيالني / عضوًا.
فضيلة األستاذ الدكتور  أسامة الفقير / عضوًا.

مهام اللجنة:

Z  ،ــة ــطة المؤسس ــل وأنش ــاليب عم ــة وأس ــود كاف ــة العق دراس
اإلســالمية،  الشــريعة  ألحــكام  موافقتهــا  مــن  والتحقــق 

وتصويــب المخالــف منهــا إن وجــد.
Z  خســائر مــن  خســارة  أي  إلجــازة  الموجبــة  األســباب  دراســة 

االســتثمار بهــدف التحقــق مــن وجــود الســند الفقهــي المؤيــد 
ــوص. ــذا الخص ــس اإلدارة به ــرره مجل ــا يق لم

Z  ــل ــق بعم ــأن يتعل ــي أي ش ــة ف ــورة الفقهي ــرأي والمش ــداء ال إب
المؤسســة.

قانــون  مــن   )17( المــادة  بموجــب  اللجنــة  هــذه  تشــكيل  تــم 
ــطتها  ــة وأنش ــال المؤسس ــن أن أعم ــق م ــك للتحق ــة وذل المؤسس

تتفــق مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية

لجنة الرقابة الشرعية

تعليمــات  مــن   )6( المــادة  بموجــب  اللجنــة  هــذه  تشــكيل  تــم 
.2007/8/16 بتاريــخ  وذلــك  للمؤسســة  اإلداري  التنظيــم 

لجنة التخطيط والتنسيق 
والمتابعة

اللجان المنبثقة
عن

مجلس ادارة

لجنة
الحاكمية

 المؤسسية

لجنة
االستثمار

العليا

اللجنة
المالية

لجنة
العطاءات
المركزية

لجنة
التدقيق
والرقابة

لجنة
إدارة

المخاطر
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اإلنجازات االستثمارية 

تنتهــج المؤسســة سياســة التنــوع فــي محفظتهــا االســتثمارية لتقليــل المخاطــر والســتغالل البدائــل االســتثمارية فــي مختلــف القطاعــات 
االقتصاديــة ، كمــا تحــرص المؤسســة وفقــً لسياســتها االســتثمارية علــى ســالمة اســتثماراتها مــن خــالل المحافظــة علــى القيمــة 
ــة  ــرادات المؤسس ــن إي ــوازن بي ــر الت ــى توفي ــاعد عل ــة تس ــة ومنتظم ــد مجزي ــق عوائ ــا لتحقي ــة واحتياطياته ــول المؤسس ــة ألص الحقيقي
وااللتزامــات المترتبــة عليهــا، هــذا باإلضافــة للمســاهمة فــي تطويــر القاعــدة اإلنتاجيــة لالقتصــاد مــن خــالل المشــاركة و/أو تمويــل 
المشــروعات ذات الجــدوى االقتصاديــة بمــا يعــود بالنفــع علــى األيتــام وبمــا يســاعد علــى تحقيــق التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي 

ــة.  المملك

وتاليً ملخٌص ألوجه االستثمار التي تمارسها المؤسسة:

Z حجم التمويالت بمختلف أنواعها 

يتركــز توجــه المؤسســة فــي الفتــرة مــا بيــن العــام الماضــي والجــاري نحــو تمويــالت مــواد البنــاء )المرابحــات( والمســاكن ) التأجيــر 
التمويلــي( لمــا لــه أثــر كبيــر فــي دفــع عجلــة التنميــة مــن خــالل توفيــر فــرص عمــل فــي القطــاع اإلنشــائي وقطــاع اإلســكان و بالرغــم  مــن 

ــار أردنــي(، كمــا يلــي: الظــروف االقتصاديــة المحليــة والعامليــة  بلغــت حجــم التمويــالت فــي عــام 2019 )20,6 مليــون دين

بلغ حجم التمويل للمرابحات الممنوحة لعام 2019 )16,163,928( 
بلــغ حجــم عمليــات التمويــل بنظــام التأجيــر التمويلــي الممنوحــة لعــام 2019  )4,454,250( دينــار مقارنــة بـــ )2,135,700( 

دينــار عــام 2018 وبنســبة نمــو )%108(.

Z الحفاظ على نسب توزيع األرباح على أرصدة األيتام بقيم مجزية

تقــدم المؤسســة خدماتهــا لأليتــام القاصريــن فــي جميــع فروعهــا البالغــة ) 20 ( فرعــً ومكتبــً والمنتشــره فــي جميــع أرجــاء المملكــة 
حيــث بلــغ عــدد القاصريــن المســجلين فــي حســاب التــركات لــدى المؤسســة حتــى نهايــة عــام 2019 أكثــر مــن )40( ألــف قاصــر وبلــغ 
مجمــوع ودائعهــم أكثــر مــن ) 193( مليــون دينــار. وقــد قامــت المؤسســة بتوزيــع أربــاح علــى القاصريــن فــي حســاب التــركات بنســبة تعــد 

مــن النســب األعلــى بيــن المؤسســات الماليــة الرســمية، ومقاربــة لنســب األربــاح الموزعــة مــن البنــوك اإلســالمية.

وبلــغ عــدد المســجلين فــي حســاب األمانــات لــدى المؤسســة لنهايــة عــام 2019 أكثــر مــن )27( ألــف فــرد وبلغــت مجمــوع أماناتهــم أكثــر 
مــن )8( مليــون دينــار. 

)تتغير أعداد أصحاب الودائع وأرصدتهم بناَء على التغيرات الناتجة عن بلوغهم سن الرشد مما يتيح لهم سحب ودائعهم(.
)حساب األمانات : هو حساب القاصرين الذين بلغوا سن الرشد ولم يقوموا بسحب أرصدتهم(.

Z  تأهيــل فــروع ومكاتــب المؤسســة حيــث تــم االنتهــاء مــن تأهيــل فــرع  جــرش  خــالل عــام 2019 اســتكماال  العمــال  التأهيــل
التــى تــم االنتهــاء منهــا عــام 2018 مثــل فــرع مادبــا وفــرع  معــان لتســهيل عمليــة تقديــم الخدمــات للمواطنيــن  وذلــك ضمــن توجــه 

اإلدارة لتحديــث وتأهيــل جميــع الفــروع والمكاتــب علــى فتــرات زمنيــة متقاربة بعــون اهلل.

Z  نســبة إشــغال المجمعــات والمبانــي بكافــة مبانــي ومجمعــات المؤسســة لتصــل إلــى )80%(،  حيــث وصلــت نســبة
إشــغال مجمــع ســرايا مــول وهــو ثانــي أكبــر المجمعــات إلــى )90%(، أمــا بالنســبة لمجمــع  أبــراج مكــة أكبــر مجمعــات المؤسســة 
فقــد وصلــت نســبة إشــغال المســاحات المؤجــرة فيــه إلــى )66%( تقريبــً،  والتــى تعتبــر نســبً مميــزة فــي ظــل الركــود العقــاري الــذي 

ــة. ــهده المملك تش
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Z .مراجعة وتقييم خطة توزيع استثمارات المؤسسة في المحافظ المتنوعة

Z  مشروع الطاقة المتجددة

مشروع )مدينة الزرقاء/ قرية عطل الرصيفة(  

تــم افتتــاح هــذا المشــروع فــي نهايــة عــام 2019 ،  والــذي يهــدف إلــى التوفيــر فــي فاتــورة الطاقــة الخاصــة بالمؤسســة وبالتالــي تخفيــض 

ــأن األرض مملوكــة للمؤسســة )مدينــة الزرقــاء/ قريــة عطــل الرصيفــة(، باإلضافــة إلــى التوجــه نحــو اســتخدام  النفقــات الجاريــة علمــً ب
مصــادر الطاقــة النظيفــة للمســاهمة فــي الحفــاظ علــى البيئــة.

ويعتبــر هــذا المشــروع مشــروعً رياديــً فــي مجــال توفيــر الطاقــة واســتخدام الطاقــة البديلــة، وهــو أحد المشــاريع التــي تعمل المؤسســة 
علــى إنجازهــا ضمــن ســعيها المســتمر فــي اتبــاع النهــج األمثــل فــي توفيــر النفقــات، حيــث تم تصميــم المشــروع وفقً لدراســات هندســية 

ودراســات جــدوى اقتصادية مســبقة.

عملــت المؤسســة علــى إحالــة العطــاء رقــم )2018/1( الخــاص بمشــروع تركيــب نظــام خاليــا شمســية علــى أرض مملوكــة للمؤسســة 
)مدينــة الزرقــاء/ قريــة عطــل الرصيفــة( بقيمــة )125000( دينــار تقريبــً ، حيــث ســيعمل هذا المشــروع علــى توفير فاتــورة اســتهالك الطاقة 
الكهربائيــة بنســبة 50 % ســنويً لكافــة المجمعــات والمبانــي المملوكــة للمؤسســة ، وتقــدر فتــرة اســترداد تكاليــف هــذا المشــروع ب 26 

شــهرًا فقــط، وهــو ال يــزال قيــد المتابعــة والتنفيــذ.

اإلنجازات اإلدارية

علــى صعيــد اإلنجــازات اإلداريــة، فقــد أولــت المؤسســة اهتمامــً كبيــرًا فــي محــاور تطويرهــا إداريــً ومؤسســيً إليمانهــا بمــدى أهميــة هــذا 
المحــور وتأثيــر نتائجــه علــى مخرجــات العمــل النهائيــة، لتكــون المؤسســة إحــدى المؤسســات الوطنيــة المتميــزة والمؤثــرة فــي القطــاع 

المالــي واالســتثماري، ومــن أهــم هــذه اإلنجــازات اإلداريــة مــا يلــي:

Z التميز
تهتــم المؤسســة دائمــً بالمشــاركة فــي أي مــن الجوائــز التــى يطرحهــا مركــز الملــك عبــد اهلل الثانــي للتميــز اســتكماال لمســيرتها فــي 

الطريــق التميــز حيــث:

شــاركت المؤسسة في جائزة المبادرة االبتكارية للعام 2019.

أمــا علــى الصعيــد الداخلــي ،  فقــد أقــرت المؤسســة جائــزة الفــرع المتميــز ليتــم تقييــم الفــروع مــن خــالل معاييــر تقييــم عادلــة وشــاملة 

وشــفافة،  تدفــع موظفــي المؤسســة وتعــزز رغبتهــم فــي رفــع مســتوى  أدائهــم  نحــو التميــز.

Z إطالق الموقع اإللكتروني الجديد
تــم إطــالق الموقــع اإللكترونــي الجديــد الخــاص بمؤسســة تنميــة أمــوال األيتــام، وقــد جــاءت هــذه الخطــوة انطالقــً مــن رســالة  

ــل  ــى نق ــً عل ــة، وحرص ــدول المتقدم ــع ال ــة م ــوة الرقمي ــر الفج ــا وجس ــوارد التكنولوجي ــل لم ــتغالل األمث ــى االس ــة إل ــة الرامي المؤسس

المعرفــة وتوطينهــا، وتوفيرهــا لــكل شــرائح المجتمــع، حيــث أن األردن يعتبــر مــن أوائــل دول المنطقــة التــي أدركــت أهميــة دور تكنولوجيــا 

ــات.  ــودة الخدم ــتوى ج ــاء بمس ــي االرتق ــات ف المعلوم

يتوفر الموقع باللغتين العربية واإلنجليزية ، ويتم بشكل يومي تزويد الموقع باألخبار وآخر التطورات باللغتين.
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ــق  ــروط والوثائ ــة والش ــات المؤسس ــوص خدم ــة بخص ــو الخدم ــا متلق ــي يحتاجه ــات الت ــات والبيان ــة المعلوم ــع كاف ــر الموق ــا ويوف كم

ــر التمويلــي وآليــات التواصــل مــع  للحصــول عليهــا والنمــاذج المتعلقــة بهــذه الخدمــات باإلضافــة إلــى آليــات احتســاب المرابحــة والتأجي

ــي. ــد إلكترون ــف وبري ــام هات ــن وأرق ــن عناوي ــا م ــة جميعه ــات المملك ــي محافظ ــرة ف ــة المنتش ــب المؤسس ــروع ومكات ــة ف كاف

ويشــمل الموقــع علــى بوابــة خاصــة لموظفــي المؤسســة تزودهــم بآخــر األخبــار والتعاميــم حتــى يكــون الموظفــون علــى تواصــل دائــم 

مــع آخــر وأهــم األحــداث المتعلقــة بالمؤسســة.

وهناك توجه لدى المؤسسة في التوسع بمجال الخدمات اإللكترونية مستقباًل لمواكبة أحدث التطورات في هذا المجال.

Z 2020-2018 تقييم ومراجعة الخطة االستراتيجية للمؤسسة
والتــي تــم إعدادهــا بنهــج تشــاركي بمــا يتوافــق مــع منهجيــة إعدادهــا المعتمــدة لــدى المؤسســة والتــي تنتهــج الممارســات العالميــة 
ــي  ــركاء ومتلق ــى الش ــة إل ــة باإلضاف ــتويات الوظيفي ــة المس ــن كاف ــة وم ــي المؤسس ــة ف ــدات التنظيمي ــة الوح ــراك كاف ــي إش ــدة ف الجي

الخدمــة.

العالقات الخارجية

ــكل  ــة بش ــة منفتح ــون المؤسس ــة، لتك ــل المؤسس ــة لعم ــات المماثل ــات والمؤسس ــع الهيئ ــة م ــات خارجي ــة عالق ــة إقام ــرًا ألهمي ونظ
ــي  ــا ف ــر منه ــزء كبي ــل ج ــراكات تمث ــن الش ــد م ــة العدي ــدت المؤسس ــد عق ــا، فق ــال عمله ــق بمج ــا يتعل ــتجدات بم ــى المس ــتمر عل مس
طلــب االســتفادة مــن تجربــة المؤسســة لمــا تتمتــع بــه مــن ســمعة طيبــة علــى صعيــد إنجازاتهــا االســتثمارية واإلداريــة، وكان مــن أبرزهــا 
زيــارة وفــد فلســطيني مــن مؤسســة إدارة وتنميــة أمــوال اليتامــى بهــدف االســتفادة مــن الخبــرات والكفــاءات األردنيــة فــي هــذا المجــال 

ــات. ــا للخدم ــة تقديمه ــة وآلي ــة المتبع ــراءات المؤسس ــى إج ــالع عل واإلط
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إنجازات الموارد البشرية
ــن  ــدد ممك ــر ع ــاد أكب ــى إيف ــة بالعمــل عل ــن فقــد قامــت المؤسس ــي للموظفي ــق بالمــوارد البشــرية، وتحســين األداء الوظيف فيمــا يتعل
مــن الموظفيــن فــي دورات تدريبيــة خارجيــة وداخليــة  وذلــك بهــدف تحســين مســتويات ومهــارات موظفيهــا بالعمــل ولتقديــم أفضــل 

الخدمــات لمتلقــي الخدمــة.

5
)موظفين(

البرامج الخارجية

133
)موظفً(

البرامج الداخلية

الحاصلون على
البرامج التدريبية 

الداخلية
والخارجية

البرامج التدريبية )الداخلية، الخارجية( لعام 2019
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االستثمارات العقارية

تولــي المؤسســة النشــاط العقــاري اهتمامــً خاصــً مــن خــالل عمليــات بيــع وشــراء وتأجيــر العقــارات فــي مختلــف مناطــق المملكــة، وفيمــا 
يلــي ملخــص ألداء المؤسســة فــي اســتثماراتها فــي األراضــي والمجمعات االســتثمارية.

يتكــون  العقــارات  فــي  المؤسســة  إنجــازات  أبــرز  يمثــل  مجمــع 
ــة  ــى قطع ــة  36000 م2 عل ــاحة إجمالي ــق بمس ــة طواب ــن ثماني م
ــق  ــي الطاب ــارض ف ــن مع ــارة ع ــو عب ــاحتها 5907 م2، وه أرض مس
ــاًل  ــع دخ ــق المجم ــا.  ويحق ــق العلي ــي الطواب ــب ف ــي ومكات األرض

ممتــازًا بعائــد ســنوي %8.5 تقريبــً .

رقــم  حــوض   )460( رقــم  األرض  قطعــة  علــى  مقــام  مجمــع 
تــم  حيــث  المنــورة  المدينــة  شــارع  علــى  الواقعــة  الغمقــة   )1(
اســتثمارها فــي نظــام )BOT( بمشــاركة شــركة الجــدار لإلســكان .

مرجان مول

مجمــع موجــود فــي منطقــة تجاريــة وحيويــة فــي عمــان، والبالــغ 
مســاحتها  أرض  قطعــة  علــى  والمقــام  )4668م2(  مســاحته 

)2294 م2( فــي حــي الــرواق فــي منطقــة النويجيــس.

مجمع سرايا مول

مجمع أبراج مكة
عمان / شارع مكة

مجمــع مقــام علــى قطعــة أرض مســاحتها )2102م2( بمســاحة 
يتكــون  الشميســاني،  منطقــة  فــي  )6622م2(  تبلــغ  إجماليــة 
ــاع  ــم قط ــة تنظي ــل لهيئ ــر بالكام ــو مؤج ــق ، وه ــبعة طواب ــن س م

االتصــاالت. 

مجمع طيبة
عمان/الشميساني
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خمســة  مــن  ويتكــون  الصويفيــة،  منطقــة  فــي  يقــع  مجمــع 
أرض  قطعــة  علــى  )1746م2(  إجماليــة  بمســاحة  طوابــق، 

.)2 395م مســاحتها)

مجمع الصفوه
الصويفية

مجمــع يقــع وســط مدينــة العقبــة ، ويتكــون مــن ســتة أبنيــة 
منفصلــة متالصقــة، بمســاحة إجماليــة تبلــغ )14187م2( علــى 

)4178م2(. مســاحتها  أرض  قطعــة 

مجمع إيال بارك
العقبة

مجمــع تجــاري اســتثماري ، مقــام علــى قطعــة أرض مســاحتها 
تســعة  مــن  ويتكــون  م2(   6465( بمســاحة  ومبنــى  )681م2(، 
طوابــق عبــارة عــن أربعــة أقبيــة خدمــات مواقــف ســيارات، وخمســة 

طوابــق كل طابــق بمســاحة 500 متــر تقريبــً.

مجمع العبدلي
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استثمار المؤسسة في األراضي
في 2019/12/31 مقارنة بــ 2018/12/31

أرباح بيع األراضيأرصدة االستثمار في األراضيالسنة

لم تتم أية عملية بيع201950,593,715

201849,074,791602,239

االستثمار في األراضي

يمثــل االســتثمار فــي قطــاع األراضــي مــا نســبته 25% مــن إجمالــي اســتثمارات المؤسســة، حيــث تمتلــك المؤسســة آالف الدونمــات موزعــة 
علــى مختلــف محافظــات المملكــة، وتقــدر إجمالــي قيمتهــا الســوقية بحــدود  50 مليــون دينــار، حافظــت المؤسســة علــى محفظتهــا 
مــن األراضــي كمخــزون اســتراتيجي لهــا موزعــة علــى كافــة مناطــق المملكــة وذلــك مــن خــالل مــا تــم شــراؤه وبيعــه منهــا خــالل األعــوام 
ــع  ــع قط ــن بي ــالن ع ــة باإلع ــوم المؤسس ــث تق ــة، حي ــاح المؤسس ــى أرب ــً عل ــت إيجاب ــة انعكس ــع مجدي ــاح بي ــن أرب ــه م ــابقة وماحققت الس
ــراء  ــرة األراضــي والمســاحة وخب ــر قيمتهــا مــن قبــل دائ ــة للبيــع بعــد أن يتــم تقدي األراضــي التــي وصلــت أســعارها إلــى مســتويات مغري

عقارييــن.

أرصدة استثمار األراضي بالدينار
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االستثمار في المباني:

يشــكل االســتثمار فــي قطــاع المبانــي نســبة )18.5%( مــن إجمالــي اســتثمارات المؤسســة. حيــث تمتلــك المؤسســة لغايــات التأجيــر )25( 
مجمعــً اســتثماريً منتشــرًا فــي أكثــر المناطــق نشــاطً وحيويــة فــي محافظــات العاصمــة عمــان والعقبــة والزرقــاء والكــرك، وقــد بلغــت 
ــن )50(  ــد ع ــا يزي ــوقية بم ــا الس ــي قيمته ــدر إجمال ــار، وتق ــام 2019 )37,174,533( دين ــة ع ــتثمارية نهاي ــات االس ــة للمجمع ــة الدفتري القيم

مليــون دينــار، وقــد حققــت هــذه المبانــي عوائــد إيجــارات فــي العــام 2019 بلغــت )2,643,199( دينــار .

االستثمار في المباني بالدينار عوائد اإليجار بالدينار
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أرصدة استثمارات المؤسسة في المباني وعوائد ايجاراته
في 2019/12/31 مقارنة بــ 2018/12/31

عوائد اإليجاراالستثمار في المبانيالسنة

201937,174,533 2,643,199 

201838,035,602 2,807,942 
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 االستثمار في المرابحة

بلــغ رصيــد االســتثمار فــي المرابحــات المدفوعــة حتــى نهايــة عــام 2019 مبلــغ )54.3( مليــون دينــار وهــو يشــكل مــا نســبته )%27( مــن 
إجمالــي اســتثمارات المؤسســة، وتعتبــر بيــوع المرابحــات مــن أوجــه االســتثمارات اإلســالمية األكثــر رواجــً، وتشــكل أهــم أنمــاط التمويــل 
اإلســالمي للمشــروعات االقصاديــة واالجتماعيــة الفرديــة والجماعيــة، حيــث تمنــح المؤسســة المرابحــات بنســب أربــاح تنافــس مؤسســات 
التمويــل اإلســالمي فــي المملكــة، وقــد تــم فــي عــام 2019 تمويــل مرابحــات بقيمــة أكثر مــن )16( مليــون دينــار لكافــة شــرائح المواطنين، 
ــي  ــذا ف ــطة، وكل ه ــرة و المتوس ــاريع الصغي ــر المش ــاء وتطوي ــلتزمات إنش ــمل مس ــل لتش ــدة التموي ــادة قاع ــة بزي ــت المؤسس ــا قام كم

ســبيل المســاهمة فــي تحســين دخــل األســر وتوفيــر فــرص عمــل جديــدة ممــا يســاهم فــي تحقيــق الرفــاه للمجتمــع.                    
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بيوع المرابحات خالل عام 2019 وعوائدها مقارنة بعام 2018
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 االستثمار في التأجير التمويلي

بلــغ الرصيــد القائــم لالســتثمار فــي التأجيــر التمويلــي حتــى نهايــة عــام 2019  مبلــغ )6.8( مليــون دينــار تقريبــً وهــو يشــكل مــا نســبته 
)%3.4( مــن إجمالــي اســتثمارات المؤسســة، ويعتبــر التأجيــر التمويلــي مــن أوجــه االســتثمارات اإلســالمية التــي زاد اإلقبــال عليهــا فــي الفترة 
األخيــرة، حيــث تمنــح المؤسســة هــذا النــوع مــن التمويــل  بنســب عائــد تأجيــري تنافــس مؤسســات التمويــل اإلســالمي فــي المملكــة، وقــد 

تــم فــي عــام 2019 المنــح بقيمــة تتجــاوز )4,5( مليــون دينــار تقريبــً لكافــة شــرائح المواطنيــن.                    
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2019314,454,250387,713
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مقارنة بين المرابحات المصروفة من حيث غرض الشراء

20182019

صافي التمويلعدد المعامالتصافي التمويلعدد المعامالتالفرع

2,33914,580,9411,4487,36,9434مواد بناء

1,64510,422,0701,0316,143,600سيارات خصوصي

5472,178,0463261,284,870أثاث

1391,078,42086702,970أغراض تجارية

41164,03542150,220أدوات كهربائية

19829,30013295,000أراضي

1146,7101234,734أمور أخرى

9237,500479,250شقق

892,500370,000شاحنات وباصات

--28,000أدوات زراعية  ومواد

16,000--سيارات عمومي

214,000417,000أدوات صناعية وعدد

14,700210,850قاطرة ومقطورة

--14,000أليات

4,76429,660,2222,97216,163,928المجموع
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صافي التمويل بالدينار

نسبة التمويل لكل غرض شراء خالل عام 2019

8%

0.2%

مواد بناء 45.6%
سيارات خصوصي 38%

أثاث 8%
أغراض تجارية 4.4%

أراضي 1.8%
شقق 0.5%

عدد أدوات صناعية وكهربائية وزراعية 1%
شاحنات و آليات وقاطرة ومقطورة 0.5%

أمور أخرى 0.2% 45.6%
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مقارنة بين المرابحات المصروفة حسب الفرع المانح

20182019

صافي التمويلعدد المعامالتصافي التمويلعدد المعامالتالفرع

1,60212,124,9767825,098,725المركزي

5483,098,0503241,78,1325السلط

4502,711,4003111,47,1802الكرك

4442,748,7713381,986,975اربد

3922,189,5003131,455,916الزرقاء

3752,173,575140699,950العقبة

3261,871,240162785,040صويلح

194867,080121534,390الرصيفة

121596,59051252,300المفرق

90302,70072293,650معان

60235,350169865,600مادبا

56294,29044261,335عجلون

54238,80076354,920جرش

52207,90069322,000الطفيلة

4,76429,660,2222,97216,163,928المجموع
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صافي التمويل بالدينار

االستثمار في األسهم

ضمــن سياســة تنويــع مجــاالت االســتثمار التــي تتبعهــا المؤسســة وتســير عليهــا بخطــى ثابتــة، مرتكــزة علــى خطتهــا االســتراتيجية وفقــً 
للمعطيــات والمتغيــرات االقتصاديــة، قامــت المؤسســة بتخفيــض نســبة االســتثمار فــي األســهم مــن مختلــف القطاعــات االقتصاديــة 
بهــدف التنويــع وتقليــل المخاطــر وضمــن حــدود وضوابــط الشــريعة اإلســالمية، حيــث أصبحــت نســبة االســتثمار فــي األســهم )10%( مــن 
إجمالــي اســثمارات المؤسســة وتبــدو هــذه النســبة منخفضــة كــون هــذا االســتثمار لــه مخاطــر أعلــى مــن االســتثمارات األخــرى، ويأتــي ذلــك 

انســجامً مــع سياســة المؤسســة التــي تحــرص مــا أمكــن علــى تخفيــض اســتثماراتها ذات المخاطــر العاليــة نســبيً.

محفظة األسهم المملوكة للمؤسسة واألرباح المتحققة من البيع والتوزيع بالدينار

أوراق مالية محتفظ بها السنة
للمتاجرة

استثمارات أوراق مالية
أرباح البيع و التوزيع)معدة للبيع(
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 16,000,000

 14,000,000

 12,000,000

 10,000,000

8,000,000

6,000,000

4,000,000

2,000,000

0
أوراق مالية محتفظ 
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الودائع االستثمارية لدى البنوك اإلسالمية

يمثــل االســتثمار فــي الودائــع لــدى البنــوك اإلســالمية مــا نســبته )17.5%( مــن إجمالــي اســتثمارات المؤسســة. ويعــود الســبب فــي قيــام 
المؤسســة باالســتثمار فــي الودائــع لــدى البنــوك اإلســالمية إلــى حــرص المؤسســة علــى اقتنــاص الفــرص االســتثمارية المناســبة باإلضافــة 
ــن  ــوا الس ــن بلغ ــر مم ــام القّص ــحوبات األيت ــة س ــييلها لمواجه ــهل تس ــتثمارات يس ــود اس ــتلزم وج ــة تس ــل المؤسس ــة عم ــى أن طبيع إل

القانونيــة.

الودائع بالدينار
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العوائد بالدينارالودائع لدى البنوك اإلسالمية بالدينارالسنة

201935,396,0601,198,566

201824,443,5911,197,333
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الشراكــات

تســعى مؤسســة تنميــة أمــوال األيتــام بشــكل دائــم إلــى بنــاء شــراكات اســتراتيجية مــع المؤسســات فــي القطاعيــن العــام والخــاص بمــا 
يدعــم تحقيــق األهــداف علــى المســتويين المؤسســي والوطنــي، وذلــك مــن خــالل توقيــع عــدد مــن مذكــرات التفاهــم مــع عــدد مــن 

الشــركاء علــى النحــو التالــي :

الشراكات مع القطاع العام:

Z .ادارة تطوير االداء المؤسسي والسياسات / رئاسة الوزراء

Z  ــم ــكن المالئ ــر الس ــي توفي ــاهمة ف ــال المس ــي مج ــيق ف ــاون والتنس ــدف التع ــري به ــر  الحض ــكان والتطوي ــة لإلس ــة العام المؤسس
ــن. للمواطني

Z  ــة ــراءات القانوني ــاذ اإلج ــة التخ ــى المديري ــهياًل عل ــركات تس ــة الش ــرة مراقب ــع دائ ــة م ــؤون القانوني ــة الش ــي لمديري ــط اإللكترون الرب
الالزمــة بحــق المســتأجرين بالشــكل األمثــل ، وتــم توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع دائــرة مراقبــة الشــركات منحــت المؤسســة صالحيــة 
االســتعالم عــن الشــركات والشــركاء فيهــا باإلضافــة إلــى تثبيــت حجــز األمــوال األميريــة مــن قبــل المؤسســة ممــا أدى إلــى تحقيــق 
ــم  ــى أمواله ــز عل ــداد والحج ــن الس ــن ع ــركاء المتأخري ــركات والش ــماء الش ــن أس ــتعالم ع ــالل االس ــن خ ــً م ــازة خصوص ــج ممت نتائ

ــخصية. الش

واســتكمااًل للتواصــل مــع باقــي الجهــات فقــد تــم توقيــع اتفاقيــات تفاهــم مــع كل مــن وزارة الصناعــة والتجــارة ودائــرة األراضــي 
والمســاحة وإدارة ترخيــص الســواقين والمركبــات والمؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي وهيئــة األوراق الماليــة لغايــات منــح المؤسســة 
ــى  ــز عل ــن الحج ــة م ــن المؤسس ــل وتمكي ــه األمث ــى الوج ــة عل ــراءات القانوني ــاذ اإلج ــة التخ ــة الالزم ــن المعلوم ــتعالم ع ــات االس صالحي

ــز. ــك الحج ــة وف ــر المنقول ــة وغي ــوال المنقول األم

دائرة مراقبات
 الشركات

المؤسسة العامة 
للضمان اإلجتماعي

إدارة ترخيص
 السواقين والمركبات

دائرة األراضي 
والمساحة

وزارة الصناعة 
والتجارة

جمعية المتقاعدين 
العسكريين

شركة التأمين 
اإلسالمية

شركة الجدار 
لإلسكان

الجمعية المالية 
اإلسالمية

الشراكات مع القطاع الخاص:
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المسؤولية المجتمعية

تســعى المؤسســة دائمــً إلــى تعزيــز مســاهمتها ودورهــا تجــاه المجتمــع ضمــن الجهــود الوطنيــة الهادفــة لتحســين مســتوى المعيشــة 
للمواطــن األردنــي ودفــع عجلــة النمــو االقتصــادي ، ولتحقيــق ذلــك تنتهــج المؤسســة عــددًا مــن السياســات أهمهــا : 

Z  التمويــل لغايــات اإلســكان والمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة مــن خــالل عــدد مــن المنتجــات التمويليــة والــذي يســاهم فــي توفيــر
الســكن المالئــم للمواطنيــن إضافــة لتوفيــر فــرص عمــل للمســاهمة فــي الحــد مــن مشــكلتي الفقــر والبطالــة.

Z .توزيع طرود الخير لجميع محافظات المملكة

Z .فتح المجال للطالب الجامعيين للتدريب العملي قبل تخرجهم



الفصل الرابع
تقرير مدقق الحسابات



الفصل الرابع
تقرير مدقق الحسابات
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1012 20 01
السادة االعضاء المحترمين

مؤسسة تنمية أموال األيتام
مؤسسة عامة ذات استقالل مالي وإداري

عمان - المملكة األردنية الهاشمية

تقرير حول تدقيق القوائم المالية

الرأي

لقــد قمنــا بتدقيــق القوائــم الماليــة المرفقــة لمؤسســة تنميــة أمــوال األيتــام - مؤسســة عامــة ذات اســتقالل مالــى وإداري، والتــى تتكــون 
ــام  ــوق األيت ــي حق ــرات ف ــة  التغي ــامل وقائم ــل الش ــة الدخ ــن قائم ــون األول 2019، وكل م ــي 31 كان ــا ف ــي كم ــز المال ــة المرك ــن قائم م
وودائــع أيتــام القــدس والهبــات واالحتياطــات وقائمــة التدفقــات النقديــة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ، واإليضاحــات حــول القوائــم 

الماليــة،  وملخــص للسياســات المحاســبية الهامــة والمعلومــات التوضيحيــة األخــرى.

برأينــا، إن القوائــم الماليــة المرفقــة تظهــر بصــورة عادلــة مــن جميــع النواحــي الجوهريــة المركــز المالــي للمؤسســة كمــا فــي 31 كانــون 
األول 2019، ونتائــج أعمالــه وتدفقاتــه النقديــة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ وفقــً ألحــكام ومبــادىء الشــريعة االســالمية حســبما 
ــبة  ــة المحاس ــن هيئ ــادرة ع ــالمية الص ــة اإلس ــات المالي ــبة للمؤسس ــر المحاس ــً لمعايي ــة وطبق ــرعية للمؤسس ــة الش ــة الرقاب ــرره هيئ تق

ــالمية. ــة االس ــات المالي ــة للمؤسس والمراجع

أساس الرأي 

ــات  ــة للمؤسس ــبة والمراجع ــة المحاس ــن هيئ ــادرة ع ــالمية الص ــة اإلس ــات المالي ــة للمؤسس ــر المراجع ــً لمعايي ــا وفق ــا بتدقيقن ــد قمن لق
ــق  ــول تدقي ــق ح ــؤولية المدق ــرة مس ــن  فق ــا ضم ــي تقريرن ــً ف ــة الحق ــر موضح ــذه المعايي ــً له ــؤولياتنا وفق ــالمية. إن مس ــة اإلس المالي
ــل  ــبين  »دلي ــة للمحاس ــي الدولي ــلوك اإلخالق ــر الس ــس معايي ــات مجل ــً لمتطلب ــة وفق ــن المؤسس ــتقلون ع ــن مس ــة. نح ــم  المالي القوائ
قواعــد الســلوك األخالقــي للمحاســبين المهنييــن«  والمتطلبــات األخالقيــة األخــرى ذات الصلــة بتدقيقنــا للقوائــم الماليــة فــي األردن وإننــا 
قــد أوفينــا بمســؤوليتنا األخالقيــة األخــرى وفقــً لتلــك المتطلبــات ومتطلبــات مجلــس معاييــر الســلوك األخالقــي الدوليــة للمحاســبين  

ــن« .  ــبين المهنيي ــي للمحاس ــلوك األخالق ــد الس ــل قواع »دلي
في اعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية  ومالئمة لتوفر أساسً إلبداء رأينا.

مسؤولية اإلدارة عن القوائم المالية

ــن  ــؤولة ع ــالمية ومس ــريعة اإلس ــادىء الش ــكام ومب ــً ألح ــة وفق ــورة عادل ــا بص ــة وعرضه ــم المالي ــداد القوائ ــن إع ــؤولة ع إن اإلدارة مس
إعــداد نظــام رقابــة داخلــي والــذي تعتبــره اإلدارة ضروريــً لغــرض إعــداد قوائــم ماليــة،  خاليــة مــن أخطــاء جوهريــة، ســواء كانــت ناشــئة 

عــن احتيــال أو خطــأ.

إن  اإلدارة  مســؤولة عــن إعــداد القوائــم الماليــة عــن تقييــم قــدرة المؤسســة علــى االســتمرار، واإلفصــاح  عندمــا ينطبــق ذلــك علــى أمــور 
تتعلــق باالســتمرارية واســتخدام اســاس االســتمرارية المحاســبي، مــا لــم تنــِو اإلدارة تصفيــة المؤسســة أو إيقــاق أعمالهــا أو عــدم وجــود 

بديــل واقعــي غيــر ذلــك.

إن األشخاص المسؤولين عن اإلدارة هم المسؤولون  عن اإلشراف على عملية التقارير المالية.
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عمان - المملكة األردنية الهاشمية 
9 شباط 2020.

15 جمادى اآلخرة 1441.

مسؤولية المدقق حول تدقيق القوائم المالية

إن أهدافنــا هــي الحصــول علــى تأكيــد معقــول فيمــا إذا كانــت القوائــم  الماليــة ككل خاليــة مــن األخطــاء الجوهريــة، ســواًء كانــت ناشــئة 
عــن االحتيــال أو الخطــأ، وإصــدار تقريرنــا والــذي يتضمــن رأينــا حــول القوائــم الماليــة.

التأكيــد المعقــول هــو مســتوى عــال مــن التأكيــد، ولكنــه ليــس ضمانــة بــأن التدقيــق الــذي تــم القيــام بــه وفقــً للمعاييــر الدوليــة  للتدقيــق 
سيكتشــف دائمــا أي خطــأ جوهري.

ــكل  ــر بش ــن أن تؤث ــي ممك ــي إجمال ــردي أو ف ــكل ف ــت بش ــة إذا كان ــر جوهري ــأ، وتعتب ــال أو  الخط ــن االحتي ــأ م ــن أن تنش ــاء يمك إن األخط
ــة. ــم المالي ــذه القوائ ــاس ه ــى أس ــتخدمين عل ــن المس ــذة م ــة المتخ ــرارات  االقتصادي ــى  الق ــول عل معق

ــً  ــة وطبق ــرعية للمؤسس ــة الش ــة الرقاب ــرره هيئ ــبما تق ــالمية حس ــريعة االس ــادىء الش ــكام ومب ــَا ألح ــق وفق ــة التدقي ــن عملي ــزء م كج
ــوم  ــالمية، نق ــة اإلس ــات المالي ــة للمؤسس ــبة والمراجع ــة المحاس ــن هيئ ــادرة ع ــالمية الص ــة اإلس ــات المالي ــبة للمؤسس ــر المحاس لمعايي

ــى: ــة إل ــق، باإلضاف ــالل التدقي ــي خ ــك المهن ــدأ الش ــق مب ــى تطبي ــة عل ــي والمحافظ ــاد المهن ــة االجته بممارس

Z  تحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء الجوهريــة فــي القوائــم الماليــة، ســواءً كانــت ناشــئة عــن احتيــال  أو خطأ، وكذلــك تصميــم وتنفيذ
ــدم   ــر ع ــا.  إن خط ــً لرأين ــر أساس ــبة لتوف ــة ومناس ــق كافي ــة تدقي ــى أدل ــول عل ــر، والحص ــك المخاط ــتجيبة لتل ــق مس ــراءات تدقي إج
اكتشــاف األخطــاء الجوهريــة الناتجــة  عــن احتيــال أعلــى مــن  الخطــر الناتــج عــن الخطــأ، حيــث أن االحتيــال قــد يشــتمل علــى التواطــؤ

          أو التزويــر أو الحــذف المتعمــد أو التحريــف أو تجاوز أنظمة الرقابة الداخلية.

Z  ،الحصــول علــى فهــم ألنظمــة الرقابــة الداخليــة ذات الصلــة بالتدقيــق لغايــات تصميــم إجــراءات تدقيــق مناســبة حســب الظــروف
وليــس لغــرض إبــداء رأي حــول فعاليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة فــي المؤسســة.

Z .تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات ذات العالقة  المعدة من اإلدارة

Z  االســتنتاج حــول مالئمــة اســتخدام اإلدارة ألســاس االســتمرارية المحاســبي، بنــاء علــى  أدلــة التدقيــق التــى تــم الحصــول عليهــا، فيمــا
ــا حــول قــدرة المؤسســة علــى  إذا كان هنالــك وجــود لعــدم تيقــن جوهــري يتعلــق بأحــداث أو ظــروف يمكــن أن تثيــر شــكً جوهري
االســتمرار. فــإذا توصلنــا بــأن هنالــك وجــود لعــدم تيقــن جوهــري، فنحــن مطالبــون بلفــت االنتبــاه فــي تقريــر تدقيقنــا إلــى اإليضاحــات 
ــا .  ــل رأين ــوم  بتعدي ــوف  نق ــا س ــر كاٍف، فإنن ــات غي ــذه المعلوم ــن ه ــاح ع ــة، أو إذا كان اإلفص ــات المالي ــي البيان ــواردة ف ــة ال ذات الصل
ــن أن  ــن الممك ــه  م ــك، فإن ــع ذل ــا وم ــر تدقيقن ــخ تقري ــى تاري ــا حت ــول عليه ــم الحص ــى ت ــق الت ــة التدقي ــى أدل ــد عل ــتنتاجاتنا تعتم اس

تتســبب أحــداث أو ظــروف مســتقبيلة فــي توقــف المؤسســة عــن االســتمرار كمنشــأه مســتمرة.

Z  تقييــم العــرض العــام والشــكل والمحتــوى للقوائــم الماليــة بمــا فيهــا اإلفصاحــات وفيمــا إذا كانــت القوائــم الماليــة تمثــل
المعامــالت  واألحــداث بشــكل يحقــق العــرض العــادل.

Z   ،لقــد تواصلنــا مــع األشــخاص المســؤولين عــن اإلدارة بخصــوص  نطــاق وتوقيــت التدقيــق المخطــط لــه  ومالحظــات التدقيــق الهامــة
بمــا فــي ذلــك أيــة نقــاط ضعــف هامــة فــي الرقابــة الداخليــة التــي تــم تحديدهــا خــالل تدقيقنــا.

Z  لقــد زودنــا اإلدارة أيضــً بتصريــح حــول التزامنــا بمتطلبــات الســلوك المهنــي المتعلقــة باالســتقاللية، وإبالغهــم عــن جميــع العالقــات
واألمــور األخــرى التــي مــن الممكــن أن تؤثــر علــى اســتقالليتنا وكذلــك اإلجــراءات الوقائيــة إن وجــدت.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية األخرى

تحتفــظ المؤسســة بســجالت محاســبية منظمــة بصــورة أصوليــة، ويتفــق مــن كافــة  النواحــي الجوهريــة مــع القوائــم الماليــة المرفقــة،  
ونوصــي بالمصادقــة عليهــا.

شركة العباسي وشركاه

أحمد محمد العباسي

إجــــازة رقــــم »710«
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شبكة فروع ومكاتب المؤسسة
في مختلف

المحافظات واأللوية 

فرع الزرقاء

فرع الرصيفة

فرع المفرق

فرع معان

فرع الطفيلة

فرع العقبة

فرع الكرك

فرع مادبا

فرع اربد

فرع صويلح

مكتب الشونة
الجنوبية

ا�دارة العامة
والفرع المركزي

فرع جرش

مكتب
الرمثا

مكتب  الشونة
الشمالية

فرع السلط

مكتب وادي السير

فرع عجلون

فرع
أيتام عمان

مكتب
الكورة

02/6231743فرع المفرق

05/3743961فرع الرصيفة

05/3983755فرع الزرقاء

06/5934310ا�دارة العامة والفرع المركزي

03/2016156فرع العقبة

03/2132137فرع معان

03/2241893فرع الطفيلة

03/2351068فرع الكرك

05/3247612فرع مادبا

06/5810016مكتب وادي السير

05/3558383مكتب الشونة الجنوبية

06/4653282 - 06/4633554فرع أيتام عمان

05/3558383فرع السلط

02/6420734فرع عجلون

02/6352867فرع جرش

06/5342715فرع صويلح

02/7246574فرع اربد

02/7383274مكتب الرمثا

02/6521384مكتب الكورة

02/6580919مكتب الشونة الشمالية

رقم الهاتفأسم الفرع


