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كلمة سماحة رئيس مجلس اإلدارة

بسم اهلل الرحمن الرحيم 

        

ــة، والصــالة والســالم علــى مــن ال  الحمــدهلل ذي الفضــل والمّن

نبــي بعــده، ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه ومــن تبعهــم 

بإحســان إلــى يــوم الديــن وبعــد،،،

واقــع  يبيــن  الــذي  التقريــر  هــذا  أيديكــم  بيــن  أضــع  أن  يســرني 

أعمــال مؤسســة تنميــة أمــوال االيتــام وتقدمهــا وانجازاتهــا خــالل 

ألرفــع  الفرصــة  هــذه  أنتهــز  أن  ويســعدني  كمــا    ،2021 العــام 

ــات  ــمى آي ــا أس ــة وكادره ــس إدارة المؤسس ــاء مجل ــمي و أعض باس

الــوالء والعرفــان إلــى ســيد البــالد جاللــة الملــك عبــد اهلل الثانــي 

ابــن الحســين حفظــه اهلل ورعــاه علــى دعمــه المســتمر ورعايتــه 

الدائمــة لهــذه المؤسســة ، كمــا أســجل االعتــزاز بــإدارة المؤسســة 

التنفيذيــة وكادرهــا الوظيفــي ومجلــس إدارتهــا الكريــم، وأتوجــه 

بالشــكر والتقديــر إلــى أصحــاب الفضيلــة رئيــس وأعضــاء لجنــة 

الرقابــة الشــرعية علــى جهودهــم. 

لقــد أمــر اهلل جــل فــي عــاله برعايــة اليتيــم وتعهــده حتــى يســتوي 

علــى عــوده ويصبــح قــادرًا علــى مواجهــة أعبــاء الحيــاة، كمــا أوصــى 

القــرآن الكريــم باأليتــام حيــث أمــر بالمحافظــة علــى مــال اليتيــم 

ُلــوا  وتنميتــه وذلــك بقولــه تعالــى  )َوآُتــوا اْلَيَتاَمــٰى أَْمَواَلُهــْم َوَلا َتَتَبدَّ

ــُه َكاَن ُحوًبــا   ــِب َوَلا َتْأُكُلــوا أَْمَواَلُهــْم ِإَلــٰى أَْمَواِلُكــْم ِإنَّ يِّ اْلَخِبيــَث ِبالطَّ

َكِبيــًرا( ســورة النســاء اآليــة2 .

ــة  ــى تنمي ــل عل ــم العم ــال اليتي ــى م ــة عل ــه المحافظ ــم أوج إن أه

ــح الحــالل، قــال النبــي  هــذا المــال واســتثماره، بمــا يعــود عليــه بالرب

صّلــى اهلل عليــه وســلم : )اتَّجــروا فــي مــال اليتيم( وهذا هــو الهدف 

ــام  ــوال األيت ــة ام ــة تنمي ــه مؤسس ــن أجل ــئت م ــذي أنش ــاس ال األس

إضافــة لدورهــا الهــام فــي االقتصــاد الوطنــي وتوفيــر العديــد مــن 

المنتجــات الماليــة للمواطنيــن وبمــا يتوافــق مــع أحــكام الشــريعة 

اإلســالمية ، حيــث تســاهم المؤسســة ضمــن مســؤوليتها الوطنيــة 

فــي االقتصــاد الوطنــي مــن خــالل محفظــة اســتثمارية يتجــاوز 

حجمهــا )228( مليــون دينــار موزعــة علــى اســتثمارات عــدة تتضمــن 

واالســتثمارات  بالتمليــك  المنتهيــة  واإلجــارة  المرابحــات  بيــوع 

ــة . ــع البنكي ــهم والودائ ــي األس ــتثمار ف ــة واالس العقاري

و تعمــل المؤسســة علــى تمويــل احتياجــات موظفــي القطاعيــن 

ــرة  ــات الصغي ــركات والمؤسس ــى الش ــة إل ــاص باإلضاف ــام والخ الع

واإلجــارة  اإلســالمية  المرابحــة  بنظــام  الحجــم  والمتوســطة 

المنتهيــة بالتمليــك والتــي تســاهم فــي معظمهــا فــي توفيــر 

ــاع  ــي القط ــن موظف ــدود م ــل المح ــذوي الدخ ــكنية ل ــدات س وح

العــام والخــاص والمســاهمة فــي تحقيــق األمــن االجتماعــي .
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 إن المؤسســة ورغــم  التحديــات المختلفــة تعمــل باســتمرار علــى 

وتحقــق  واســتثماراتها  منتجاتهــا  وتوســيع  خدماتهــا  تطويــر 

ــم  ــل أوال ث ــز وج ــن اهلل ع ــق م ــك  بتوفي ــات وذل ــن النجاح ــد م المزي

الحكيمــة  وإدارتــه  المتميــز  الصــرح  هــذا  علــى  القائميــن  بجهــد 

خــالل  مــن  والتطويــر  لإلنجــاز  الســاعية  لجهودهــم  كان  حيــث 

ــات دورًا  ــر الخدم ــة وتطوي ــالمية المتنوع ــتثمارية اإلس ــغ االس الصي

جوهريــً فــي التعامــل مــــع الظــــروف االقتصاديــــة العالميــــة 

ــات فــــي  ــا والتقلبــ ــة كورونــ ــالل جائحــ ــة خــ ــتثنائية الصعبــ االســ

ســــوق المــــال والعقــــار، فباســــتعراض بيانــــات المؤسســــة لعــام 

2021 نجــــد أن موجــــودات المؤسســــة قــــد بلغــــت فــــي نهايــــة 

بـــ  تقــــدر  بزيــــادة  دينــــار  )242.9(مليــــون  حوالــــي   2021 عــــام 

ــوع  ــغ مجمــ ــا بلــ ــام 2020 ، كمــ ــن العــ ــار عــ ــون دينــ )24.2(مليــ

االســــتثمارات تقريبــً)228.7( مليـــون دينـــار وبزيـــادة بلغـــت )24.5(

مليـــون دينـــار تقريبـً عـــن العـام الماضــــي، ممــا انعكــــس إيجابيــً 

األيتـــام لديهـــا بقيـــم  الموزعــــة علــــى ودائــــع  األربــــاح  علــــى 

مجزيـــة نســـبًيا، والـــذي يأتـــي تحقيقـــً لرســـالة المؤسســــة فــــي 

 اســــتثمار أمــــوال األيتــــام تطبيقــــً للشــــرع وتأديــــة للواجــــب.

مـــن هنـا، فإننـا نتطلـع بـكل تقديـــر وتفـاؤل إلـى الـدور الـذي تقـوم 

بــه المؤسســة بهمــة القائميــن عليهــا وفقـً لخطــة اســتراتيجية 

واضحــــة غايتهــــا التحســين المســتمر لخدماتهــــا المقدمــة مــن 

ــة. ــات المملكــ ــة محافظــ ــرة فــــي كافــ ــروع المنتشــ ــالل الفــ  خــ

وفــــي الختــــام نســــال اهلل عــــز وجــــل أن يعيننــــا والقائميــــن 

المســـؤولية  بعـــبء  النهـــوض  علـــى  المؤسســـة  هـــذه  علــــى 

وثقـــل األمانـــة تحقيقـــً لمصلحـــة األيتـــام وخدمـــة لهـــذا الوطـــن 

ــد  ــك عبــ ــمية الملــ ــة الهاشــ ــب الجاللـ ــل صاحــ ــي ظـ ــي فـ الغالـ

اهلل الثانــــي ابــــن الحســــين المعظــــم وولــــي عهــــده االميــــن 

صاحــــب الســــمو الملكــــي األميــــر الحســـين بـــن عبـــد اهلل الثانـــي 

 حفظهمـــا اهلل ورعاهمـــا وســـدد علـــى طريــــق الخيــــر خطاهمــــا .

 والحمـد هلل الـذي بنعمتـه تتـم الصالحـات والحمـد اهلل رب العالمين

                                                                     قاضي القضاة  

رئيس مجلس إدارة مؤسسة تنمية أموال األيتام

                              سماحة الشيخ عبد الحافظ نهار الربطه 
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمــد هلل حمــد الشــاكرين الذاكريــن، والصــالة والســالم علــى 

ــاء والمرســلين  ــم األنبي ــد خـاتـ ــن، ســيدنا محمـ ــادي األميـ الهـ

صلــى اهلل عليــه وســلم وبعـــد،،،

الســنوي  التقريــر  الكريــم  القــارئ  يــدّي  بيــن  أضــع  أن  ُيســعدني 

ألعمــال مؤسســة تنميــة أمــوال األيتــام لعــام 2021، والــذي يتضمــن 

وملخــص  المؤسســة  عمــل  ومخرجــات  إنجــازات  ألهــم  عرضــً 

نتائجهــا الماليــة كمــا فــي 2021/12/31.

بدايــًة أرجــو أن أغتنــم هــذه المناســبة ألتقــدم بخالــص الشــكر 

ســواء  المؤسســة  بعمــل  العالقــة  أصحــاب  لجميــع  والتقديــر 

الخــاص  القطــاع  مؤسســات  أو  حكوميــة  مؤسســات  كانــوا 

وكذلــك متلقــي خدمــات القاصريــن وطالبــي التمويــل ومســتأجري 

بهــذه  المطلقــة  ثقتهــم  علــى  وغيرهــم  المؤسســة  عقــارات 

ــوال  ــى أم ــة عل ــي المحافظ ــه ف ــوم ب ــذي تق ــدور ال ــة وال المؤسس

أمــوال  علــى  بالنفــع  يعــود  بمــا  واســتثمارها  وتنميتهــا  األيتــام 

األيتــام والقاصريــن ويســاعد علــى تحقيــق التنميــة االجتماعيــة 

اتقــدم  بــأن  لــي  واســمحوا  كمــا  المملكــة،  فــي  واالقتصاديــة 

بعظيــم الشــكر  والتقديــر مــن رئيــس مجلــس إدارة المؤسســة 

ســماحة قاضــي القضــاة وجميــع أعضــاء المجلــس وللجنــة الرقابــة 

ــة  ــى كاف ــود اإلدارة وعل ــول لجه ــم الموص ــى دعمه ــرعية عل الش

ــه  ــا حققت ــي فيم ــدور الرئيس ــه ال ــذي كان ل ــة ال ــتويات اإلداري المس

المؤسســة مــن إنجــازات وضمــن مســتويات مخاطــر مقبولــة.

رغــم الظــروف االســتثنائية والتحديــات الناتجــة عــن تبعــات جائحــة 

كورونــا وأثرهــا علــى االقتصــاد األردنــي، فقد اســتطاعت المؤسســة 

ــى  ــك عل ــواء كان ذل ــتثنائية س ــج اس ــق نتائ ــام 2021 تحقي ــالل ع خ

مســتوى النتائــج الماليــة أو علــى مســتوى الخدمــات التــي تقدمهــا 

المؤسســة  موظفــو  اســتطاع  حيــث  لمتعامليهــا،  المؤسســة 

كلمة المدير العام

وتأمينهــم  أماكــن ســكناهم  الخدمــة فــي  لمتلقــي  الوصــول 

بالنفقــات الشــهرية والطارئــة خــالل فتــرة الحظــر واإلغالقــات التــي 

شــهدتها المملكــة دون كلــل أو ملــل ، باإلضافــة إلــى القيــام ببنــاء 

قاعــدة بيانــات لمتلقــي الخدمــة تعمــل المؤسســة مــن خاللهــا 

البنــوك  إلــى  والطارئــة  الشــهرية  النفقــات  كافــة  تحويــل  علــى 

لمراجعــة  الحاجــة  دون  المملكــة  أنحــاء  كافــة  فــي  المنتشــرة 

المؤسســة ممــا كان لــه األثــر الكبيــر علــى زيــادة رضــى متلقــي 

ــة  ــات عملي ــن أولوي ــل اإلدارة وم ــس عم ــر هاج ــي تعتب ــة والت الخدم

التخطيــط االســتراتيجي فــي المؤسســة .

عــاٌم مليــٌئ بالتحديــات ونتائــج نفخــر بهــا، حيــث حققــت المؤسســة 

خــالل عــام 2021 صافــي ربــح مقــداره )7,923,341( دينــار  وبنســبة 

علــى  ذلــك  انعكــس  ممــا   2020 بعــام  مقارنــة   )%59.8( زيــادة 

دينــار  مليــون   )242.9( إلــى  لتصــل  المؤسســة  موجــودات  زيــادة 

كمــا   ،2020 عــام  خــالل  دينــار  مليــون   )218.7( بحوالــي  مقارنــة 

ــة  ــي والمحافظ ــاد الوطن ــم االقتص ــي دع ــة ف ــاهمت المؤسس س

ــون  ــن 20 ملي ــر م ــص أكث ــالل تخصي ــن خ ــوق م ــتقرار الس ــى اس عل

دينــار إضافيــة لالســتمرار فــي توفيــر الســيولة ودعــم المشــاريع 

ــادة  ــي زي ــر ف ــا األث ــي كان له ــالء والت ــات العم ــة واحتياج االقتصادي

ــى )228.7(  ــل ال ــام 2021 لتص ــالل ع ــتثمار خ ــة االس ــم محفظ حج

مليــون دينــار مقارنــة بـــ )204.2( مليــون دينــار خــالل عــام 2020 وبمــا 

ــا. ــام وتنميته ــوال األيت ــى أم ــة عل ــي المحافظ ــاهم ف يس

حققتهــا  التــي  الماليــة  النتائــج  بعــض  أشــارككم  أن  يســعدني 

يلــي: 2020 كمــا  2021 مقارنــة بعــام  المؤسســة خــالل عــام 
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عبد الرحيم الهزايمه

فــي الختــام، ال يســعني إال أن أتقــدم بالشــكر الجزيــل لكافــة العامليــن فــي المؤسســة والجهــود الكبيــرة التــي يبذلونهــا فــي المحافظــة 

علــى أمــوال األيتــام وتنميتهــا وبمــا يحقــق التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة تحقيقــا لرؤيــة ســيدي صاحــب الجاللــة الملــك عبــداهلل الثانــي 

ابــن الحســين المعظــم وولــي عهــده األميــر الحســين بــن عبــداهلل حفظــه اهلل ورعــاه.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

                                                                                                                                                                       المديـــــــر العــــــام

النسبة %التغيير20202021أبرز بنود القوائم المالية

%218,699,620242,868,42524,168,80511.0موجودات المؤسسة

%60,676,83863,000,1362,323,2983.80محفظة التمويالت

%8,966,92512,097,2293,130,30434.9إجمالي األرباح

%4,956,5157,923,3412,966,82659.8صافي الربح

%66.7%1.6%4%2.4نسبة التوزيع

الرسم البياني أدناه يبين حجم النمو في ودائع األيتام خالل خمس سنوات ماضية:

2017

250,000,000

225,000,000

200,000,000

175,000,000

150,000,000

0
2018 2019 2020 2021

179,515,557
181,887,743

193,338,895
195,019,062

214,572,777



10

سعادة الدكتور
يعقوب ناصر الدين  

من 21/10/2021 حتى تاريخهمن 1/1/2021 حتى 21/8/2021

 مدير عام دائرة ا�راضي
والمساحة بالوكاله

عطوفة السيد
 محمد  الصوافين

أعضاء مجلس اإلدارة لعام 2021 )القطاع الحكومي(

مجلس إدارة مؤسسة تنمية أموال األيتام

أعضاء مجلس اإلدارة لعام 2021 )القطاع الخاص(
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أعضاء لجنة الرقابة الشرعية 

دراسة العقود كافة 
وأساليب عمل وأنشطة 

المؤسسة، والتحقق 
من موافقتها ألحكام 

الشريعة اإلسالمية، 
وتصويب المخالف منها 

إن وجد.

لجنة الرقابة الشرعية في مؤسسة تنمية أموال األيتام

مهام اللجنة

رئيس اللجنة
مفتي العاصمة / دائرة ا�فتاء العام

فضيلة الدكتور محمد الزعبي

عميد كلية الشريعة
/ الجامعة اردنية 

استاذ الدكتور 
عبد الرحمن الكيالني

عميد كلية الشريعة
/ جامعة اليرموك

 
استاذ الدكتور
أسامه الفقير

@

دراسة األسباب الموجبة 

إلجازة أي خسارة من خسائر 

االستثمار بهدف التحقق من 

وجود السند الفقهي المؤيد 

لما يقرره مجلس اإلدارة

بهذا الخصوص.

إبداء الرأي والمشورة 

الفقهية في أي شأن 

يتعلق بعمل المؤسسة.



الفصل ا�ول
لمحة عن المؤسسة
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2021

12,100698,100

21,410

ألف دينار

20,711

242,900
موجودات المؤسسة

اإلنجازات خالل عام 2021
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خدمات األيتام

وهي التي يتم صرفها 
لأليتام القاصرين أو المحجور  

عليهم بشكل شهري 
وتحدد من قبل القاضي 

الشرعي

النفقة الشهرية

صرف المبالغ المستحقة 
لأليتام الذين بلغوا 18 سنة 

شمسية )سن الرشد(

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

ودائع لدى البنوك 
اإلسالمية

محفظة األسهم 
االستثمارية
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الشفافية 

المساءلة

النزاهة 

العدالة والمساواة  

دعم اإلبداع واالبتكار

المسؤولية  المجتمعية

التعلم والتطوير المستمر

األمانة والمسؤولية

الرؤية 
مؤسسة متميزة ورائدة في تنمية أموال األيتام 

ذات أثر تنموي وطني .

الرسالة 
المحافظــة علــى أمــوال األيتــام 
فــي  وتنميتهــا  واســتثمارها 
مختلــف مجــاالت االســتثمار وفقــً 
اإلســالمية،  الشــريعة  ألحــكام 
العوائــد  أعلــى  يحقــق  وبمــا 
عليهــا ضمــن مســتويات مخاطــر 
التوظيــف  خــالل  مــن  مقبولــة 
األمثــل لكافــة مواردهــا وتقديــم 
بيئــة  فــي  متميــزة  خدمــات 
ومحفــزة  ومواكبــة  متعلمــة 

واالبتــكار. لإلبــداع 

القيم الجوهرية

الغايات

المحافظة 
على

أموال األيتام

تعزيز
االستثمار

بأموال األيتام

تطوير
األداء

المؤسسي

ترسيخ
الثقة

بالمؤسسة

الهدف )1(: إدارة 
أموال األيتام بكفاءة 

وفعالية.

الهدف )2(:  تحليل 
المخاطر البيئية 

المختلفة وإدارتها.

الهدف )3(: تخصيص 
األموال في هيكل 

استثمارات فاعل.

الهدف )4(:  تنمية 
مستدامة على ودائع 

األيتام.

الهدف )5(: رفع 
كفاءة األداء الفردي 

والمؤسسي.

الهدف )6(:  ترسيخ 
ثقافة التميز واالبتكار.

الهدف )7(: ترسيخ الهوية 
اإلعالمية للمؤسسة 

وزيادة التسويق واالنتشار.

الهدف )8(:  المساهمة 
في التنمية الوطنية 

والمسؤولية المجتمعية.
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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:

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.

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

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

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 .

ــع  	 ــارض م ــي ال تتع ــاالت الت ــف المج ــي مختل ــام ف ــوال األيت ــتثمار أم ــة اس ــق نتيج ــاح( المتحق ــي األرب ــام )صاف ــع األيت ــتثمار ودائ ــع اس ري
ــالمية. ــريعة اإلس ــكام الش أح

رصيد االحتياطي في المؤسسة. 	

أيــة مصــادر أخــرى يوافــق عليهــا المجلــس كالهبــات والمســاعدات والتبرعــات شــريطة موافقــة مجلــس الــوزراء عليهــا إذا كانــت مــن  	
مصــدر غيــر أردنــي.

التشريعات الناظمة لعمل المؤسسة

القوانيــــن 

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

القوانين ذات العالقة بعمل المؤسسة:

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

األنظمة

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

األنظمة ذات العالقة بعمل المؤسسة:

نظام الخدمة المدنية رقم )9( لسنة 2020 وتعديالته. 	
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التعليمات

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

تعليمات اللجنة االجتماعية. 	
تعليمات الدوام الرسمي. 	
تعليمات منح القرض الحسن لموظفي المؤسسة.  	
تعليمات منح التمويل بالمرابحة لآلمر بالشراء. 	
تعليمات منح التأجير التمويلي. 	

عدد األيتام القاصرين وأرصدة ودائعهم وأرباحها في نهاية عام 2021 
موزعة حسب فروع ومكاتب المؤسسة

األرباح الموزعة على ودائع األيتام عدد األيتامالفرع
المجموعاأليتام

2,5879,001,667311,5629,313,229السلط

6,34726,085,516895,68526,981,201 اربد

5,21416,307,506556,00316,863,509الزرقاء

4981,600,32360,7751,661,098الرصيفة *

1,4214,894,588170,2355,064,823العقبة

2,6278,188,518281,3598,469,877الكرك

7155,476,438203,0245,679,462صويلح

12,92795,434,4243,261,99998,696,423عمان

1,5264,643,239162,7924,806,031معان

2,7337,684,693272,4637,957,156المفرق

1,6065,702,369203,0755,905,444مادبا

1,2284,094,905143,6044,238,509عجلون

1,4515,420,656188,6285,609,284جرش

1,0453,214,174114,6093,328,783الطفيلة

5031,738,92558,4551,797,380الرمثا

81611,707,977401,65812,109,635وادي السير

4551,550,84854,9101,605,758الكورة

349854,61031,686886,296الشونة الشمالية

467971,40133,9391,005,340الشونة الجنوبية

44,515214,572,7777,406,461221,979,238المجموع

* البيانات لغاية 2021/8/31 حيث تم دمج فرع الرصيفة مع فرع الزرقاء بتاريخ 2021/9/1 .
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الكادر الوظيفي

يبلــغ عــدد الموظفيــن فــي مؤسســة تنميــة أمــوال األيتــام )209( موظفيــن موزعيــن على كافــة مديريــات وأقســام اإلدارة العامــة والفروع 
والمكاتــب ، ينهضــون بمجمــل األعبــاء والمســؤوليات الملقــاة علــى عاتقهــم، ســعيً نحــو تحقيــق رؤيــة ورســالة المؤسســة وفــق أفضــل 

الممارسات.

أعداد الموظفين وفئاتهم في عام 2021

إناثذكورالعددالفئة

110فئة عليا

1057332فئة أولى

33276فئة ثانية

66579فئة ثالثة

431عقود شاملة

20916148المجموع

أعداد الموظفين
ومؤهالتهم العلمية

في عام 2021
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فروع ومكاتب المؤسسة:

لدى المؤسسة شبكة من الفروع والمكاتب منتشرة في مختلف محافظات وألوية المملكة وعددها )19( فرعً ومكتبً.
 

مهام فروع ومكاتب المؤسسة:

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

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

تقديم خدمات المنتجات التمويلية ) الفروع(. 	

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:

* تم دمج فرع الرصيفة مع فرع الزرقاء بتاريخ 2021/9/1  و ذلك لتوفير الخدمات المرجوة للمواطنين  بشكل أفضل.





والهيكل التنظيمي للمؤسسة
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مجلس اإلدارة 

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

المدير العام  نائبً للرئيس. 	
أمين عام وزارة المالية أو من ينيبه. 	
أمين عام وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية. 	
مدير عام دائرة األراضي والمساحة أو من ينيبه. 	
مدير المحاكم الشرعية . 	
مدير عام دائرة تنمية أموال األوقاف.  	
ممثل عن البنك المركزي األردني - يسميه محافظ البنك المركــــزي . 	
ثالثة من القطاع الخاص، يعينون بقرار من مجلس الوزراء، بناًء على تنسيب رئيس المجلس ، لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة. 	

مهام وصالحيات المجلس

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



2021

24

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 مواءمتهــا أليــة 

مســتجدات.

المديريات والوحدات اإلدارية في اإلدارة العامة : 

مديرية االستثمار: 	
ــي(  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
واالســتثمار فــي األراضــي والعقــارات وفــي مجــال األســهم وغيرهــا وتقديــم أفضــل التوصيــات بمــا يضمن تنميــة أمــوال األيتام واســتثمارها 

وفقــً ألحــكام الشــريعة اإلســالمية.

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 . 

مديرية الشؤون المالية : 	
هــي الوحــدة التنظيميــة المختصــة بإجــراء جميــع المعامــالت الماليــة والقيــود المحاســبية الخاصــة بالمؤسســة وحفــظ ســجالتها 
وتحصيــل أموالهــا وقبضهــا ودفــع االلتزامــات الماليــة المترتبــة عليهــا وفقــً للقانــون واألنظمــة والتعليمــات والقــرارات الصــادرة بمقتضــاه.

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 

ــة. ــوق المؤسس ــة حق ــي تلبي ــن ف ــداد والمخالفي ــن الس ــن ع ــق المتأخري ح

مديرية الشؤون اإلدارية و الموارد البشرية :  	

هــي الوحــدة التنظيميــة المســؤولة عــن تنظيــم األعمــال اإلداريــة  والخدمــات فــي المؤسســة ومنهــا أعمــال الديــوان، والحركــة ، 
والمشــتريات واللــوازم، حيــث تقــوم بالتنســيق مــا بيــن كافــة الوحــدات التنظيميــة لتأميــن كافــة الخدمــات واالحتياجــات المناســبة لهــا،  
إضافــة إلــى  إدارة وتطويــر المــوارد البشــرية كمــا وتعنــى بكافــة األمــور المتعلقــة بشــؤون الموظفيــن منــذ التعييــن وحتــى انتهــاء الخدمــة 

ــة .  ــة المدني ــام الخدم ــب نظ وحس

مديرية شؤون الفروع والمكاتب : 	
هــي الوحــدة التنظيميــة المشــرفة علــى إدارة وتنظيــم كافــة نشــاطات الفــروع التابعــة للمؤسســة مــن حيــث االســتثمار  وشــؤون األيتــام 

القاصريــن، ومتابعــة كافــة النشــاطات المتعلقــة بتنفيــذ وتطبيــق الفــروع لخطــط وسياســات المؤسســة.
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مديرية الدراسات والتطوير المؤسسي : 	

هــي الوحــدة التنظيميــة  المســؤولة عــن االرتقــاء بــاألداء المؤسســي للمؤسســة مــن خــالل تطويــر وتحديــث السياســات والخطــط 
ــى  ــة إل ــك، باإلضاف ــة لذل ــات الالزم ــات والمنهجي ــق اآللي ــا وتطبي ــة تنفيذه ــا ومتابع ــة به ــة الخاص ــل التنفيذي ــط العم ــتراتيجية وخط االس
ــر  ــة  وتطوي ــة التنظيمي ــر البني ــالل تطوي ــن خ ــا م ــم خدماته ــا وتقدي ــذ مهامه ــي تنفي ــة ف ــة المؤسس ــاءة وفعالي ــع كف ــى رف ــل عل العم

الخدمــات المقدمــة  وتوثيــق إجــراءات العمــل وتقييمهــا وتبســيطها وتحديثهــا بشــكل مســتمر. 

مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول اإللكتروني: 	
ــول  ــات الحص ــة آلي ــبة وأتمت ــات المحوس ــظ البيان ــة وحف ــة اإللكتروني ــة األنظم ــاء كاف ــن إدارة وإنش ــؤولة ع ــة  المس ــدة التنظيمي ــي الوح ه

ــورة . ــة و متط ــة آمن ــة تكنولوجي ــة تحتي ــن بني ــة وتأمي ــات اإللكتروني ــر الخدم ــات وتوفي ــات والبيان ــى المعلوم عل

وحدة الرقابة الداخلية : 	

ــق  ــن تطبي ــد م ــة والتأك ــي المؤسس ــي ف ــة الداخل ــام الرقاب ــة نظ ــاءة وفعالي ــة كف ــط ومتابع ــة بضب ــة المختص ــدة التنظيمي ــي الوح ه
القوانيــن واألنظمــة والتعليمــات والقــرارات والبالغــات المتعلقــة بأعمــال المؤسســة والصــادرة عــن الجهــات المعنيــة.

وحدة العالقات العامة والتسويق : 	

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

أهدافهــا.

وحدة إدارة المخاطر : 	

ــة ومــا يرتبــط بهــا مــن  هــي الوحــدة التنظيميــة المســؤولة عــن متابعــة نشــاطات المؤسســة االســتثمارية والتشــغيلية والماليــة واإلداري
مخاطــر ووضــع االســتراتيجيات والسياســات المناســبة لتجنــب أو تقليــل أثــر هــذه المخاطــر علــى تحقيــق أهــداف المؤسســة والمحافظــة 
ــن  ــتثمارات ضم ــى االس ــد عل ــم العائ ــتثمرين وتعظي ــن والمس ــام والدائني ــح األيت ــة مصال ــة لحماي ــي المؤسس ــودة ف ــول الموج ــى األص عل

معاييــر تتضمــن معيــار األحــكام الشــرعية.

الوحــدة 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:

اقتراح السياسات العامة للمؤسسة. 	
اقتــراح األســس والقواعــد العامــة الواجــب اتباعهــا فــي عمليــة  	

االســتثمار والتطويــر.
اقتــراح األســس والقواعــد الالزمــة لتحســين ســير العمــل فــي  	

ــة. المؤسس
بالمؤسســة  	 الخاصــة  االســتراتيجية  الخطــة  مناقشــة 

دوريــً. وتقييمهــا  ومراجعتهــا  تنفيذهــا  ومتابعــة  وبرامجهــا 
وجــدول  	 للمؤسســة  الســنوية  الموازنــة  مشــروع  مناقشــة 

الوظائــف. تشــكيالت 
ــة  	 ــات الخاص ــة والتعليم ــن واألنظم ــاريع القواني ــة مش مناقش

بالمؤسســة.
أية أمور أخرى يحيلها المدير العام عليها. 	

األعضاء:

فضيلة 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:

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.
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

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
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:

 حجم التمويالت )مرابحات / تأجير تمويلي(  	

يتركــز توجــه المؤسســة فــي الفتــرة مــا بيــن عامــي 2020- 2021 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 الظــروف 

االقتصاديــة المحليــة والعالميــة  فقــد بلــغ حجــم التمويــالت فــي عــام 2021 )21,409,796 مليــون دينــار أردنــي(، كمــا يلــي:

بلغ حجم التمويل للمرابحات الممنوحة لعام 2021 )20,711,696( دينار مقارنة مع )13,999,100( دينار لعام 2020.
بلغ حجم التمويل بنظام التأجير التمويلي الممنوح لعام 2021 )698,100( دينار مقارنة بـ )1,673,800( دينار عام 2020.

الحفاظ على نسب توزيع األرباح على أرصدة األيتام بقيم مجزية 	

تقــدم المؤسســة خدماتهــا لأليتــام القاصريــن فــي جميــع فروعهــا البالغــة ) 19 ( فرعــً ومكتبــً والمنتشــرة فــي جميــع أرجــاء المملكــة 
حيــث بلــغ عــدد القاصريــن المســجلين فــي حســاب التــركات لــدى المؤسســة حتــى نهايــة عــام 2021 أكثــر مــن )44( ألــف قاصــر وبلــغ 
مجمــوع ودائعهــم أكثــر مــن ) 214( 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 2021 أكثــر مــن )30( ألــف فــرد وبلــغ مجمــوع أماناتهــم أكثــر 
مــن )9.7( 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(.

رفــع نســبة إشــغال المجمعــات والمبانــي بكافــة مبانــي ومجمعــات المؤسســة لتصــل إلــى )82%(،  حيــث وصلــت نســبة  	
إشــغال مجمــع ســرايا مــول وهــو ثانــي أكبــر المجمعــات إلــى )100%(، أمــا بالنســبة لمجمــع  أبــراج مكــة أكبــر مجمعــات المؤسســة 
فقــد وصلــت نســبة إشــغال المســاحات المؤجــرة فيــه إلــى )75%( تقريبــً،  وقــد تــم تأجيــر  مبنــى طيبــة بالكامــل لــوزارة االدارة المحلية 

خــالل عــام 2021، و تعتبــر هــذه النســب نســبً مميــزة فــي ظــل الركــود العقــاري الــذي تشــهده المملكــة.

وقد تم تأجير  البئر االرتوازي الواقع في أرض المؤسسة رقم 1709 حوض 6/ الخرشا من أراضي عين الباشا خالل عام 2021. 	
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اإلنجازات اإلدارية

ــر  ــور وتأثي ــذا المح ــة ه ــدى أهمي ــا بم ــيً إليمانه ــا ومؤسس ــا إداري ــاور تطويره ــي مح ــرا ف ــا كبي ــة  اهتمام ــازات اإلداري ــة اإلنج ــي المؤسس تول

نتائجــه علــى مخرجــات العمــل النهائيــة لتكــون المؤسســة  إحــدى المؤسســات الوطنيــة المتميــزة والمؤثــرة فــي القطــاع المالــي 

ــي: ــا يل ــة م ــازات اإلداري ــم اإلنج ــن أه ــتثماري وم واالس

أتمتــة عمليــة تحويــل الرواتــب حســب متطلبــات البنــك المركــزي بوقــت  قياســي ودقــة عاليــة، و التــي كان لهــا أثــرا كبيــرا فــي رفــع  	
كفــاءة عمليــة تحويــل الرواتــب.

إعداد وتطبيق متطلبات خطط اإلحالل والتعاقب والمنفذ من خالل الفريق الوطني لإلحالل والتعاقب. 	

أرشفة كافة وثائق الموظفين وربطها بنظام المراسالت اإللكترونية. 	

إنجازات تكنولوجيا المعلومات والتحول اإللكتروني 	
عملــت مديريــة تكنولوجيــا المعلومــات علــى تطويــر وإدامــة البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة، والتطويــر المســتمر لألنظمــة العاملــة لتلبيــة 

حاجــات العمــل فــي المؤسســة، وقامــت المديريــة ببرمجــة وتطبيــق وتفعيــل خدمــات الدفــع اإللكترونــي لــكل إجــراءات القبــض 

الموجــودة، وتــم الربــط اإللكترونــي مــع دائــرة قاضــي القضــاة، والتحويــل المباشــر لنفقــات القاصريــن لحســابات أوليائهــم، ســعيا لتخفيف 

الوقــت والجهــد، وتــم البــدء بإعــداد الخدمــات اإللكترونيــة وإطالقهــا عبــر تطبيــق الهواتــف المحمولــة وموقــع المؤسســة اإللكترونــي، 

ــا.   ســعيا لتقديــم جميــع الخدمــات إلكتروني

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
مســتمر علــى المســتجدات بمــا يتعلــق بمجــال عملهــا، فقــد عقــدت المؤسســة العديــد مــن الشــراكات تمثــل جــزء كبيــر منهــا فــي طلــب 

االســتفادة مــن تجربــة المؤسســة لمــا تتمتــع بــه مــن ســمعة طيبــة علــى صعيــد إنجازاتهــا االســتثمارية واإلداريــة.
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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 داخليــة،  وذلــك بهــدف تحســين مســتويات ومهــارات موظفيهــا بالعمــل ولتقديــم أفضــل الخدمــات 

لمتلقــي الخدمــة، ولــم يكــن هنــاك دورات خارجيــة بســبب جائحــة كورونــا.

لم يكن هناك 
دورات خارجية 
بسبب جائحة 

كورونا

101
)موظفً(

البرامج الداخلية

الحاصلون على
البرامج التدريبية 

الداخلية
والخارجية

البرامج التدريبية )الداخلية، الخارجية( لعام 2021



2021

32

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.

ــرز إنجــازات المؤسســة فــي العقــارات يتكــون مــن  مجمــع يمثــل أب
ــة أرض  ــى قطع ــة  )3600 م2( عل ــاحة إجمالي ــق بمس ــة طواب ثماني
مســاحتها م )5907 م2(، وهــو عبــارة عــن معــارض فــي الطابــق 

ــا. ــق العلي ــي الطواب ــب ف ــي ومكات األرض

مجمــع مقــام علــى قطعــة األرض رقــم )460( حــوض رقــم )1( 
ــاء  ــم إلغ ــث ت ــورة حي ــة المن ــارع المدين ــى ش ــة عل ــة الواقع الغمق
كاملــة  الغمقــة  االرض  قطعــة  قيمــة  وتحويــل   BOT اتفاقيــة 
الــى مبنــى مرجــان مــول لتصبــح األرض وماعليهــا ضمــن ملكيــة 

المؤسســة.

مرجان مول

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

ــس. ــة النويجي ــي منطق ــرواق ف ــي ال ــي ح )2294 م2( ف

مجمع سرايا مول

مجمع أبراج مكة
عمان / شارع مكة

مجمــع مقــام علــى قطعــة أرض مســاحتها )2102 م2( بمســاحة 
إجماليــة تبلــغ )6622 م2( فــي منطقــة الشميســاني، يتكــون مــن 
ســبعة طوابــق وقــد تــم تأجيــره بالكامــل  خــالل عــام 2021 لــوزارة 

االدارة المحليــة.

مجمع طيبة
عمان/الشميساني
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مجمع يقع في منطقة الصويفية، ويتكون من خمسة طوابق، 
بمساحة إجمالية )1746م2( على قطعة أرض مساحتها)395 م2(.

مجمع الصفوة
الصويفية

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

م2(.  4178( مســاحتها  أرض  قطعــة 

مجمع أيال بارك
العقبة

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

طوابــق كل طابــق بمســاحة )500 م2( تقريبــً.

مجمع العبدلي



2021

34

استثمار المؤسسة في األراضي
في 2021/12/31 مقارنة بــ 2020/12/31

إيراد بيع أراضي  )نقدي + اقساط (أرصدة االستثمار في األراضيالسنة

202147,693,722684,645

202053,623,22273,893

االستثمار في األراضي

يمثــل االســتثمار فــي قطــاع األراضــي مــا نســبته 21% مــن إجمالــي اســتثمارات المؤسســة، حيــث تمتلــك المؤسســة آالف الدونمــات موزعــة 
علــى مختلــف محافظــات المملكــة، ويقــدر إجمالــي قيمتهــا الســوقية بحــدود  68 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 الســابقة وماحققتــه مــن أربــاح بيــع مجديــة انعكســت إيجابــً علــى أربــاح المؤسســة، حيــث تقــوم 
المؤسســة باإلعــالن عــن بيــع قطــع األراضــي التــي وصلــت أســعارها إلــى مســتويات مغريــة للبيــع بعــد أن يتــم تقديــر قيمتهــا مــن قبــل 

دائــرة األراضــي والمســاحة وخبــراء عقارييــن.

أرصدة استثمار األراضي بالدينار

2021

2020

إيراد بيع األراضي بالدينار
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االستثمار في المباني:

يشــكل االســتثمار فــي قطــاع المبانــي مــا نســبته 20% 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 )78(  ــد ع ــا يزي ــوقية بم ــا الس ــي قيمته ــدر إجمال ــار، ويق ــام 2021 )45,552,808( دين ــة ع ــتثمارية نهاي ــات االس ــة للمجمع ــة الدفتري القيم

مليــون دينــار، وقــد حققــت هــذه المبانــي عوائــد إيجــارات فــي العــام 2021 بلغــت )2,530,746( دينــار .

االستثمار في المباني بالدينار عوائد اإليجار بالدينار
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أرصدة استثمارات المؤسسة في المباني وعوائد إيجاراته
في 2021/12/31 مقارنة بــ 2020/12/31

عوائد اإليجاراالستثمار في المبانيالسنة

202145,552,808 2,530,746 

202035,958,344 2,381,554 
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 االستثمار في المرابحة

ــار و يشــكل مــا نســبته )%24( مــن  ــة عــام 2021 مبلــغ )54.980( مليــون دين بلــغ رصيــد االســتثمار فــي المرابحــات المدفوعــة حتــى نهاي
القيمــة الدفتريــة الســتثمارات المؤسســة، وتعتبــر بيــوع المرابحــات مــن أوجــه االســتثمارات اإلســالمية األكثــر رواجــً، وتشــكل أهــم أنمــاط 
ــاح تنافــس  التمويــل اإلســالمي للمشــروعات االقتصاديــة واالجتماعيــة الفرديــة والجماعيــة، حيــث تمنــح المؤسســة المرابحــات بنســب أرب
ــذا  ــكل ه ــد ش ــار وق ــون دين ــدود )21( ملي ــات بح ــل مرابح ــام 2021 تموي ــي ع ــم ف ــد ت ــة، وق ــي المملك ــالمي ف ــل اإلس ــات التموي مؤسس
ــل  ــدة التموي ــادة قاع ــة بزي ــت المؤسس ــا قام ــن، كم ــرائح المواطني ــة ش ــة  لكاف ــتثمارات المؤسس ــي اس ــن إجمال ــبته 11% م ــم مانس الرق
لتشــمل مســتلزمات إنشــاء وتطويــر المشــاريع الصغيــرة و المتوســطة، وكل هــذا فــي ســبيل المســاهمة فــي تحســين دخــل األســر وتوفيــر 

فــرص عمــل جديــدة ممــا يســاهم فــي تحقيــق الرفــاه للمجتمــع.                    

األغراض 
التجارية

الشقق 
السكنية

مواد البناء

المركبات األراضي

المرابحاتاألثاث
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بيوع المرابحات خالل عام 2021 وعوائدها مقارنة بعام 2020

العوائد بالدينارصافي التمويل بالدينارالعددالسنة

20213,45920,711,6964,792,495

20202,44113,999,1003,271,494
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 االستثمار في التأجير التمويلي

بلــغ الرصيــد القائــم لالســتثمار فــي التأجيــر التمويلــي حتــى نهايــة عــام 2021  مبلــغ )8.02( مليــون دينــار تقريبــً وهــو يشــكل مــا نســبته 
)%3.5( مــن إجمالــي القيمــة الدفتريــة الســتثمارات المؤسســة، ويعتبــر التأجيــر التمويلــي مــن أوجــه االســتثمارات اإلســالمية التــي زاد اإلقبــال 
عليهــا فــي الفتــرة األخيــرة، حيــث تمنــح المؤسســة هــذا النــوع مــن التمويــل  بنســب عائــد تأجيــري تنافــس مؤسســات التمويــل اإلســالمي 

فــي المملكــة، وقــد تــم فــي عــام 2021 المنــح بقيمــة )700( ألــف دينــار تقريبــً لكافــة شــرائح المواطنيــن.                    
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عمليات منح التأجير التمويلي خالل عام 2021 وعوائدها مقارنة بعام 2020

العوائد بالدينارصافي التمويل بالدينارالعددالسنة

202116698,100 467,751

2020281,673,800423,559

صافي التمويل بالدينار
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مقارنة بين المرابحات المصروفة من حيث غرض الشراء

20202021

صافي التمويلعدد المعامالتصافي التمويلعدد المعامالتغرض الشراء

1,2196,872,4451,80610,474,528مواد بناء

8035,102,0901,0586,993,690سيارات خصوصي

2601,017,2803461,370,875أثاث

62389,63772720,650اغراض تجارية

57194,745121447,235أدوات كهربائية 

10274,70017402,723أراضي

220,0004110,000شقق

1342,2581154,000أمور أخرى

18,770727,300مستلزمات طاقة متجددة

16,000326,000قاطرة و مقطورة 

216,600221,000سيارات عمومي

212,000216,000باصات  و  شاحنات

00213,500أدوات زراعية 

311,500212,200أدوات  صناعية 

27,825310,000مستلزمات طبية 

00110,000اليات

11,50021,995قطع غيار سيارات 

321,75000شراء تركتور

2,44113,999,1003,45920,711,696المجموع
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عدد المعامالت

2021

2020

صافي التمويل بالدينار
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نسبة التمويل ألغراض الشراء خالل عام 2021

%6.62

مواد بناء %50.57

سيارات خصوصي%33.77

أثاث %6.62

أغراض تجارية %3.48

أدوات كهربائية %2.16

أراضي %1.94

أمور أخرى %0.26

شقق %0.53

مستلزمات طاقة متجددة %0.13

بقية أغراض الشراء  %0.53

(قاطرة ومقطورة | سيارات عمومي | باصات وشاحنات 
أدوات زراعية | أدوات صناعية | مستلزمات طبية | آليات

قطع غيار سيارات | شراء تركتور)

%33.77

%3.48
%2.19

%50.57

%1.94

%0.26 %0.53
%0.53%0.13
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اربدجرش الزرقاءصويلحالرصيفة المركزيالسلط العقبة الكركالمفرق مادباعجلون معانالطفيلة

عدد المعامالت

2021

2020

مقارنة بين المرابحات المصروفة حسب الفرع المانح

20202021

صافي التمويلعدد المعامالتصافي التمويلعدد المعامالتالفرع

6324,118,6557895,642,597المركزي

175959,5052371,416,975السلط

156762,6002331,213,800الكرك

3021,848,5574202,566,513اربد

3311,656,7254392,315,167الزرقاء

111616,4951921,100,160العقبة

132755,8502281,263,805صويلح

83410,50000الرصيفة

56294,028142848,502.5المفرق

78367,405187933,556معان

147828,800164957,150مادبا

34245,13047291,050عجلون

56294,700120635,950جرش

148840,1502611,526,470الطفيلة

2,44113,999,1003,45920,711,695.5المجموع
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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 مايقــارب  
)10%( مــن القيميــة الدفتريــة إلجمالــي إســتثمارات المؤسســة وتبــدو هــذه النســبة منخفضــة كــون هــذا االســتثمار لــه مخاطــر أعلــى مــن 
ــر  ــتثماراتها ذات المخاط ــض اس ــى تخفي ــن عل ــا أمك ــرص م ــي تح ــة الت ــة المؤسس ــع سياس ــجامً م ــك انس ــي ذل ــرى، ويأت ــتثمارات األخ االس

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(

20216,913,88415,797,228816,329

20206,378,97812,221,070239,210

2021

2020

اربدجرش الزرقاءصويلحالرصيفة المركزيالسلط العقبة الكركالمفرق مادباعجلون معانالطفيلة
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أوراق مالية محتفظ 

بها للمتاجرة
استثمارات أوراق مالية بالدينار

)معدة للبيع(
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الودائع االستثمارية لدى البنوك اإلسالمية

ــود  ــة. ويع ــتثمارات المؤسس ــة الس ــة الدفتري ــي القيم ــن إجمال ــبته )23%( م ــا نس ــالمية م ــوك اإلس ــدى البن ــع ل ــي الودائ ــتثمار ف ــل االس يمث
الســبب فــي قيــام المؤسســة باالســتثمار فــي الودائــع لــدى البنــوك اإلســالمية إلــى حــرص المؤسســة علــى اقتنــاص الفــرص االســتثمارية 
ــر  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 ــة إل ــبة باإلضاف المناس

ممــن بلغــوا الســن القانونيــة.

الودائع بالدينار
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الودائع لدى البنوك اإلسالمية 

العوائد بالدينارالودائع لدى البنوك اإلسالمية بالدينارالسنة

202152,620,3201,675,422

202037,515,0851,453,494
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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:

إدارة تطوير األداء المؤسسي والسياسات / رئاسة الوزراء. 	

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

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

ــرة  ــن ودائ ــارة والتموي ــة والتج ــن وزارة الصناع ــع كل م ــم م ــات تفاه ــع اتفاقي ــم توقي ــد ت ــات فق ــي الجه ــع باق ــل م ــتكمااًل للتواص واس
األراضــي والمســاحة وإدارة ترخيــص الســواقين والمركبــات والمؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي وهيئــة األوراق الماليــة لغايــات منــح 
المؤسســة صالحيــات االســتعالم عــن المعلومــة الالزمــة التخــاذ اإلجــراءات القانونيــة علــى الوجــه األمثــل وتمكيــن المؤسســة مــن الحجــز 

علــى األمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة وفــك الحجــز.

دائرة مراقبات
 الشركات

المؤسسة العامة 
للضمان االجتماعي

إدارة ترخيص
 السواقين والمركبات

دائرة األراضي 
والمساحة

وزارة الصناعة 
والتجارة والتموين

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 : 

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.

توزيع طرود الخير لجميع محافظات المملكة. 	

فتح المجال للطالب الجامعيين للتدريب العملي قبل تخرجهم. 	





الفصل الرابع
تقرير مدقق الحسابات
ولجنة الرقابة الشرعية
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1012 21 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 مالــي وإداري، والتــى تتكــون 
ــام  ــوق األيت ــي حق ــرات ف ــة  التغي ــامل وقائم ــل الش ــة الدخ ــن قائم ــون األول 2021، وكل م ــي 31 كان ــا ف ــي كم ــز المال ــة المرك ــن قائم م
وودائــع أيتــام القــدس 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 2021، ونتائــج أعمالــه وتدفقاتــه النقديــة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ وفقــً ألحــكام ومبــادىء الشــريعة اإلســالمية 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 اإلس 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 األخالق 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 عنــد 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 إيقــاف 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 
17 شباط 2022.

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.

إن األخطــاء يمكــن أن تنشــأ مــن االحتيــال أو  الخطــأ، وتعتبــر جوهريــة إذا كانــت بشــكل فــردي أو إجمالــي ممكــن أن تؤثــر بشــكل معقــول 
علــى  القــرارات  االقتصاديــة المتخــذة مــن المســتخدمين علــى أســاس هــذه القوائــم الماليــة.

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

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.

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.

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

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 كمنشــأة مســتمرة.

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

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.

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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سماحة قاضي القضاة المكرم/ رئيس مجلس إدارة مؤسسة تنمية أموال األيتام حفظه اهلل ورعاه.
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

تتقــدم لجنــة الرقابــة الشــرعية لســماحتكم وأعضــاء مجلــس إدارة مؤسســة تنميــة أمــوال األيتــام الموقــر بتقريرهــا الســنوي عــن الفتــرة 
المنتهيــة كمــا فــي 2021/12/31م.

حيــث قامــت اللجنــة بالرقابــة الشــرعية علــى المبــادئ المســتخدمة والعقــود المتعلقــة بالمعامــالت التــي تقــوم بهــا المؤسســة، وكذلــك 
ــة  ــك بالتوصي ــا، وكذل ــرض عليه ــي تع ــائل الت ــي المس ــب ف ــرعي الواج ــرأي الش ــداء ال ــة بإب ــت اللجن ــا قام ــهم، كم ــة األس ــة محفظ مراقب

ببعــض اإلجــراءات وتعديلهــا؛ للوصــول لصيــغ تمويــل إســالمية منضبطــة بضوابــط  شــرعية قائمــة علــى أدوات االســتثمار اإلســالمية.

ــا  ــي تقدمه ــا الت ــروع بمنتجاته ــات اإلدارة والف ــى عملي ــي عل ــرعي الداخل ــق الش ــا المدق ــي أعده ــر الت ــى التقاري ــة عل ــت اللجن ــا اطلع كم
مــن مرابحــة لآلمــر بالشــراء واإلجــارة المنتهيــة بالتمليــك، ومحفظــة االســهم، وكذلــك علــى المالحظــات والمقترحــات التــي تقــدم بهــا 

ــة. ــل المؤسس ــن عم ــاملة ع ــورة ش ــدم ص ــا تق باعتباره

ــريعة  ــادئ الش ــكام ومب ــط وأح ــً لضواب ــرعي وفق ــم الش ــان الحك ــتقل، وبي ــداء رأي مس ــي إب ــرعية ف ــة الش ــة الرقاب ــؤولية لجن ــل مس تتمث
الغــراء.

وتقع مسؤولية التنفيذ على إدارة المؤسسة وفقً ألحكام الشريعة اإلسالمية السمحاء.
وبناًء عليه؛ فإنه في رأينا: 

العقــود والعمليــات والمعامــالت التــي أبرمتهــا المؤسســة خــالل الســنة المنتهيــة كمــا فــي 2021/12/31 التــي اطلعنــا عليهــا تمــت  	
وفقــً ألحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية.

داعيــن المولــى عــز وجــل أن يوفــق القائميــن علــى إدارة المؤسســة لمزيــد مــن التفــوق والســداد والنجــاح، ونذكرهــم بتقــوى اهلل عــز وجــل، 
ُه{، لمــا يحملونــه مــن عظيــم أمانــة، وتحمــل مســؤولية،  ــَغ أَُشــدَّ ــٰى َيْبُل ِتــي ِهــَي أَْحَســُن َحتَّ ا ِبالَّ ــوا َمــاَل اْلَيِتيــِم ِإلَّ قــال اهلل تعالــى:} َوَلا َتْقَرُب

شــاكرين لهــم حســن تعاونهــم والتزامهــم بأحــكام الشــريعة الغــراء.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

تقرير لجنة الرقابة الشرعية
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شبكة فروع ومكاتب المؤسسة
في مختلف

المحافظات واأللوية 

فرع الزرقاء

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

06/5901214فرع المفرق

06/5901209

06/5901213فرع الزرقاء

06/5934310ا	دارة العامة والفرع المركزي

06/5901205فرع العقبة

06/5901204فرع معان

06/5901203فرع الطفيلة

06/5901202فرع الكرك

06/5901201فرع مادبا

06/5810016مكتب وادي السير

06/5901212مكتب الشونة الجنوبية

06/4653282فرع أيتام عمان

06/5901212فرع السلط

06/5901207فرع عجلون

06/5901206فرع جرش

06/5342715فرع صويلح

06/5901210فرع اربد

06/5901208مكتب الرمثا

06/5901211مكتب الكورة

مكتب الشونة الشمالية

رقم الهاتفأسم الفرع




