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وٍّخ ِغٍـظ اإلداسح
اٌغبدح أػؼبء اٌ١ٙئخ اٌؼبِخ ٌٍششوخ اٌّزىبٍِخ ٌٍزأع١ش اٌزّ ٍٟ٠ٛاٌىشاَ ،
رؾ١خ ٚثؼذ...
٠غؼذٔ ٟأْ ٠زغذد ٌمبئٕب ٘زا اٌؼبَ ٚلذ أرّذ اٌششوخ اٌّزىبٍِخ ٌٍزأع١ش اٌزّ ٍٟ٠ٛػبِٙب اٌضبِٓ ثّض٠ذ ِٓ اٌزأٌك
ٚإٌغبػ٠ٚ ،غ شٔ ٟأْ ألذَ ٌىُ ثبعّ١ٔٚ ٟبثخ ػٓ صِالئ ٟأػؼبء ِغٍظ اإلداسح اٌزمش٠ش اٌغٌٍٕ ٞٛششوخ ٚاٌزٞ
ٔؼشع ٌىُ ِٓ خالٌٗ ِب ؽفً ثٗ ػبَ  ِٓ 3122أغبصاد ٌٍششوخ ِزؼّٕبً اٌج١بٔبد اٌّبٌ١خ ٚرمش٠ش ِذلم ٟاٌؾغبثبد
ٌٍغٕخ اٌّبٌ١خ إٌّز١ٙخ ف 42 ٟوبٔ ْٛاألٚي .3122
ٌمذ أطجؾذ اٌششوخ اٌّزىبٍِخ ٌٍزأع١ش اٌزّ ٍٟ٠ٛاٌ ،َٛ١طشؽب ً الزظبد٠ب ً ٠ؾظ ٝثبٌغّؼخ اٌط١جخ ٚإٌغبػ ٚاٌز ٞوبْ
ثفؼً ئرجبع اٌغ١بعبد اٌّؾبفظخ ٚئعزشار١غ١خ اٌؼًّ اٌّزٛاصٔخ ٚاٌّزّضٍخ فـ ٟئداسح عبٔج ٟاٌّ١ضأ١خ ثفؼبٌ١خ ػبٌ١ـخ
ٚرخف١غ اٌزىبٌ١ف ٚاٌّؾبفظخ ػٍٛ٘ ٝاِش اٌشثؾ١خ ػّٓ اٌّغز٠ٛبد اٌّغزٙذفخ ثبإلػبفخ ئٌ ٝعالِخ اٌغ١بعخ
االئزّبٔ١خ اٌز ٟرزجؼٙب اٌششوخ ٚاٌّزّضٍخ ف ٟاٌذساعخ اٌذل١مخ ٌٍّالءح اٌّبٌ١خ ٌٍؼّٚ ً١لذسرٗ ػٍ ٝاٌٛفبء ثبالٌزضاِبد
اٌّزشرجخ ػٍ ٗ١ػٍ ٝؽٛي فزشح اٌزؼبًِ .فٍمذ أصجذ اٌؼبَ  ِٓ 3122عذ٠ذ طٛاة رٍه اٌغ١بعخ اٌّزجؼخ فِ ٟضاٌٚخ
أػّبي اٌششوخ ِغزٕذح ػٍِ ٝجذأ رؾذ٠ذ اٌّغإ١ٌٚخ ٚاٌغشػخ ف ٟارخبر اٌمشاس ،ؽ١ش ػضصد ٘زٖ اإلعزشار١غ١خ ِٓ
وفبءح اٌششوخ وشش٠ه ِٛصٛق ثٌّٗ ،ب ٌٙب ِٓ دٚس ؽ ٞٛ١ف ٟخذِخ عّ١غ اٌمطبػبد اٌز ٟرؼًّ فٙ١ب وّب عبّ٘ذ فٟ
خٍك ػاللبد ػًّ ٔبعؾخ ػٍ ٝاٌّغز٠ٛبد وبفخ.
ٚاطٍذ اٌششوخ اٌّزىبٍِخ ٌٍزأع١ش اٌزّ ٍٟ٠ٛرؼض٠ض ِىبٔزٙب ػّٓ اٌظذاسح ِٓ ؽ١ش اٌزّ١ض ف ٟرمذ ُ٠اٌخذِبدٚ ،رٌه
رّبش١بً ِغ اٌزضإِب ثزؾم١ك االِز١بص ف ٟوبفخ ِغبالد أػّبٌٕبٚ ،دػّب ً ٌشؤ٠زٕب ثأْ ٔؾزً اٌّىبٔخ اٌش٠بد٠خ ف ٟلطبع
اٌزّٚ ،ً٠ٛأْ ٔى ْٛاٌشش٠ه اٌّفؼً ٌؼّالئٕب ،ئػبفخً ئٌِٛ ٝاطٍخ رؾم١ك لّ١خ ػبئذ أوجش ٌّغبّٕ٘١ب.
ٌمذ ثبد لطبع اٌزّ ً٠ٛعضءاً ِٛطٛالً ثبٌٕغ١ظ االعزّبػٚ ٟااللزظبدٚ ،ٞثبد ّ٠ضً ػظت اٌؾ١بح ٌىبفخ اٌمطبػبدِٓٚ ،
٘زا إٌّطٍك ربثؼذ اٌششوخ ػٍِ ٝذ ٜاٌؼبَ  3122رط٠ٛش ٚرٕف١ز اٌخطؾ اٌز ٟرٙذف دِٚب ً ئٌ ٝرؾغٚ ٓ١اعزذاِخ وفبءح
ػٍّ١برٙب ،وّب أْ اٌششوخ ٌُ رغفً اٌزضاِبرٙب االعزّبػ١خ ٚٚاعجبرٙب وٛاؽذح ِٓ اٌّإعغبد االلزظبد٠خ اٌىج١شح فٟ
األسدْ ،ؽ١ش لبِذ ثطشػ ِغّٛػخ ِٓ اٌجشاِظ اٌز ٟرؼضص ِٓ ششاوزٙب ِغ اٌّغزّؼبدٚ ،وزٌه رمذ ُ٠اٌذػُ ٚاٌّغبٔذح
ٚاٌشػب٠خ ف ٟوض١ش ِٓ إٌٛاؽٚ ٟاٌّغبالد.
ٚػّٓ عٛٙدٔب ٌزؼض٠ض لّ١خ ؽمٛق اٌّغبّ٘ٚ ٓ١رؾغ١٘ ٓ١ىٍخ سأط اٌّبي ،فمذ لّٕب ثزأع١ظ اٌششوخ اٌّزىبٍِخ ٌج١غ
اٌّشوجبد وششوخ ربثؼخ ٍِّٛٚوخ ثٕغجخ ٌٍ %211ششوخ اٌّزىبٍِخ ٌٍزأع١ش اٌزّ ٍٟ٠ٛؽ١ش ثبششد ػٍّٙب خالي اٌشثغ
األخ١ش ِٓ ػبَ ٠ٚ ،3122مٔ َٛشبؽ ٘زٖ اٌششوخ ػٍ ٝرمذ ُ٠وبفخ اٌخذِبد اٌّزؼٍمخ ثج١غ اٌغ١بساد اٌّغزؼٍّخ
ثبأللغبؽٚ .رأر٘ ٝزٖ اٌخطٛح ف ٟئؽبس رأو١ذ س٠بدح اٌششوخ ٚاٌزضاِٙب ثبٌزٛعغ ف ٟخذِبرٙب اٌزّ١ٍ٠ٛخ ٚأٔشطزٙب
اٌزغبس٠خ ٚاالعزضّبس٠خ ػبِب ً ثؼذ ػبَ.
ِٚغ ئّ٠بٕٔب اٌشذ٠ذ ثأْ اٌّٛاسد اٌجشش٠خ رؼزجش ثّضبثخ اٌجٛطٍخ اٌز ٟرؼزّذ ػٍٙ١ب اٌّإعغبد اٌىجش ٜف ٟرؾذ٠ذ ارغبٖ
ؽشوزٙب خالي رٕف١ز ئعزشار١غ١زٙب اٌزشغ١ٍ١خ ،لبِذ اٌششوخ اٌّزىبٍِخ ٌٍزأع١ش اٌزّ ٍٟ٠ٛثبٔزمبء ػٕبطش٘ب اٌجشش٠خ ثؼٕب٠خ
وج١شحٚ ،ؽشطذ ػٍ ٝاعزمطبة اٌىٛادس اٌٛؽٕ١خ اٌّزّ١ضحٚ ،ػٍّذ ػٍ ٝرٛف١ش أؽذس ثشاِظ اٌزط٠ٛش ٚاٌزذس٠ت
اٌٛظ١فٚ ٟفك اٌّؼب١٠ش اٌؼبٌّ١خٚ ،رٌه ٌمٕبػزٙب ثأّ٘١خ ٚعذ ٜٚاالعزضّبس اٌجششٕ٘ ِٓٚ.ٞب رٌٛذد صمزٕب اٌىج١شح ثأْ
اٌششوخ لبدسح ػٍ ٝرمذ ُ٠أفؼً اٌخذِبد اٌزّ١ٍ٠ٛخ ،ثّب ٠خذَ ؽّٛؽبد ٚآِبي ػّالئٙبٚ ،رٌه ِٓ خالي اٌزخ١شح اٌزٟ
رّزٍىٙب ِٓ ِٛظفٙ١ب اٌز٠ ٓ٠زّزؼ ْٛثبٌخجشح اٌّ١ٕٙخ ٚاالؽزشاف١خ اٌؼبٌ١خٚ ،اٌزضاِ ُٙاٌّزٛاطً رغبٖ رمذ ُ٠أفؼً لّ١خ
ِؼبفخ ٌؼّالئٙب.
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أِب فّ١ب ٠زؼٍك ثبٌٕزبئظ اٌخزبِ١خ ألػّبي اٌششوخ ػٓ اٌؼبَ  ،3122فمذ اعزطبػذ اٌششوخ اٌّزىبٍِخ ٌٍزأع١ش اٌزٍّٟ٠ٛ
اٌؾفبظ ػٍ ٝاألداء اٌّبٌ ٟاٌم ٞٛػٍ ٝاٌشغُ ِٓ اٌج١ئخ اٌزٕبفغ١خ اٌشذ٠ذح ف ٟلطبع اٌزأع١ش اٌزّ ، ٍٟ٠ٛثبإلػبفخ ئٌٝ
اٌظشٚف االلزظبد٠خ اٌظؼجخ اٌز ٟػبِٕٔٙ ٝب االلزظبد اٌؼبٌّ ٟخالي اٌغٕٛاد اٌغبثمخ.
ئْ اٌششوخ رٛالخ دائّب ً ٌالعزّشاس ف ٟرؾم١ك أداء ِبٌِ ٟزّ١ض ٚاٌّؾبفظخ ػٍِٛ ٝلؼٙب اٌّزمذَ ف ٟاٌغٛقٚ ،رأو١ذ
اٌزضاِٙب ثزمذ ُ٠أفؼً اٌخذِبد ٌؼّالئٙبٚ ،اٌز٠ ٞإد ٞف ٟإٌٙب٠خ ئٌ ٝرؾم١ك ػٛائذ ِغض٠خ ٌٍّغبّ٘.ٓ١
فّغ ِطبٌؼخ إٌزبئظ اٌّبٌ١خ ٔغذ أْ اٌششوخ لذ سفؼذ ِٓ وفبءح أدائٙب اٌزشغ ،ٍٟ١فمذ ثٍغ ؽغُ األسثبػ اٌزشغ١ٍ١خ
 5،299،2,4دٕ٠بس ثٕغجخ اسرفبع ثٍغذ  % 6،2ػٓ ٔفظ اٌفزشح ِٓ اٌؼبَ ٚ ،3121اٌز ٟثٍغذ 4،996،246
دٕ٠بسٚ ،ثٍغذ أسثبػ اٌششوخ لجً اعزمطبع اٌؼشائت  ٚاٌشع 2،,39،956 َٛدٕ٠بس ػٓ اٌغٕخ اٌّبٌ١خ إٌّز١ٙخ فٟ
 42وبٔ ْٛاألٚي ٌؼبَ  ، 3122وّب ثٍغذ أسثبػ اٌششوخ ثؼذ اٌؼش٠جخ  ٚاٌّخظظبد  2،3,6،4,6دٕ٠بس ٌؼبَ
ِ 3122مبسٔخ ِغ  1,012,274دٕ٠بس ف ٟػبَ  ،3121أ ٞثٕغجخ ّٔ.% 7.3 ٛ
ف ٟؽ ٓ١اسرفؼذ ِٛعٛداد اٌششوخ فٙٔ ٟب٠خ ػبَ  3122ئٌ 3,،144،411 ٝدٕ٠بس ثٕغجخ ّٔ ٛثٍغذ  % 2،,ػّب
وبٔذ ػٍ ٗ١فٙٔ ٟب٠خ ػبَ ٚ .3121اسرفؼذ ؽمٛق اٌّغبّ٘ ٓ١لٙٔ ٟب٠خ ػبَ  3122ثٕغجخ  % 3.,ػّب وبٔذ ػٍٗ١
ٌزظجؼ ِب ِمذاسٖ  9،162،134دٕ٠بس ِمبسٔخ ِغ ٔٙب٠خ اٌؼبَ اٌّبػٚ ٟاٌجبٌغخ  8,813,428دٕ٠بس.
ٚفّ١ب ٠زؼٍك ثزٛص ٠غ أسثبػ اٌغٕخ اٌّبٌ١خ اٌؾبٌ١خ فمذ أٚط ٝأػؼبء ِغٍظ اإلداسح ثزٛص٠غ أسثبػ ٔمذ٠خ ثٕغجخ % 26
ػٍ ٝاٌغبدح اٌّغبّ٘.ٓ١
أِب رطٍؼبرٕب ٌٍؼبَ  3123فزجمِ ٝزفبئٍخٚ ،وٍٕب أًِ ٚصمخ ِغزّذح ِٓ ٔغبؽبرٕب ف ٟاٌغٕٛاد اٌغبثمخ ،فّشٔٚخ ؽش٠مخ
اٌؼًّ اٌزٔ ٟزجؼٙب ٚلٛح خذِبرٕب رؼطٕ١ب اٌضمخ اٌىبٍِخ ف ٟلذسرٕب ػٍ ٝاٌزغٍت ػٍ ٝاٌزؾذ٠بد ئْ ظٙشد.
اٌخطؾ اٌّغزمجٍ١خ
 االعزّشاس ف ٟرؼض٠ض اٌّشوض اٌّبٌٚ ٟاٌزٕبفغٚ ،ٟاٌّؾبفظخ ػٍِ ٝؼذالد ِشرفؼخ ٌٍٕغت اٌّبٌ١خ اٌشئ١غ١خ ٌٍششوخ.
 رط٠ٛش اٌغ١بعخ االئزّبٔ١خ ثّب ٠زٛافك ِغ اٌزطٛساد االلزظبد٠خ ثؾ١ش رى ْٛلبئّخ ػٍ ٝأعبط اٌّالئّخ ثٓ١
اٌّخبؽش االئزّبٔ١خٚ ،اٌغٌٛ١خٚ ،اٌشثؾ١خ.
 اٌزٛعغ فِٕ ٟؼ اٌزغ١ٙالد االئزّبٔ١خ ٌّخزٍف اٌمطبػبد ٌض٠بدح اٌؾظخ اٌغٛل١خ ٌٍششوخِٛٚ ،اطٍخ إٌّ ٛفٟ
ِؾفظخ رغ١ٙالد اٌششوبدٚ ،االعزّشاس ف ٟرؾغٛٔ ٓ١ػ١خ اٌّؾفظخِ ،غ اٌّؾبفظخ ػٍ ٝدساعخ ائزّبٔ١خ ػّ١مخ
ثؼ١ذح ػٓ اٌّخبؽش.
 اٌزٛعغ ف ٟرمذ ُ٠اٌخذِبد ٌمطبع األفشادٚ ،اعزٙذاف ششائؼ عذ٠ذح.
 االٌزضاَ ثخطؾ رط٠ٛش اٌمذساد اٌّ١ٕٙخ ٌٍّٛظفٌ ٓ١زّى ِٓ ُٕٙ١اٌم١بَ ثبٌّغإ١ٌٚبد ٚاٌّٙبَ اٌّٛوٍخ ئٌ ُٙ١ثىً
وفبءح ٚالزذاس ثّب ٠ؼّٓ رؾم١ك اٌخطؾ ٚاأل٘ذاف اٌّغزمجٍ١خ ٌٍششوخ.
أٔزٙض ٘زٖ اٌفشطخ ألػشة ػٓ خبٌض شىشٚ ٞرمذ٠شٌ ٞألخٛح اٌّغبّ٘ ٓ١اٌىشاَٚ ،رٌه ػٍ ٝاٌضمخ اٌىج١شح اٌزٟ
ٚعذرٙب اٌششوخ اٌّزىبٍِخ ٌٍزأع١ش اٌزّ ٍٟ٠ٛف ٟوبفخ لشاسارٙب االعزضّبس٠خ ،فبٌؼبًِ اٌشئ١غٌٍّ ٟىبٔخ اٌزٚ ٟطٍزٙب
اٌششوخ ٠ؼٛد ئٌ ٝاٌذػُ ٚاٌّإاصسح اٌزٚ ٟعذرٙب ِٕىُ ،وّب ٠غشٔ ٟأْ أرمذَ ثجبٌغ اٌشىش ٚػظ ُ١االِزٕبْ ٌضِالئِٓ ٟ
أػؼبء ِغٍظ اإلداسح ٚاإلداسح اٌزٕف١ز٠خ ٚاٌّٛظفٌ ٓ١غٛٙدُ٘ اٌّزّ١ضحٚ ،اٌزِ ٟىٕذ اٌششوخ ِٓ رؾم١ك ٘زٖ األ٘ذاف.
ٚرفؼٍٛا ثمجٛي فبئك االؽزشاَ،،،
سئ١ظ ِغٍظ اإلداسح
عٛسط أث ٛخؼش
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رمش٠ش ِغٍـظ ئداسح اٌششوخ
 .1نبذة تارٌخٌة:
رأعغذ اٌششوخ ف ٟػبَ  3115رؾذ اعُ "اٌششوخ اٌّزىبٍِخ ٌٍزأع١ش اٌزّ ٍٟ٠ٛرٚ "َ.َ.عغٍذ ثٛصاسح اٌظٕبػخ
ٚاٌزغبسح رؾذ اٌشلُ ( ),,41ثزبس٠خ  3115/5/25ثشأط ِبي ِمذاسٖ  ْٛ١ٍِ 2دٕ٠بس٠ٚ ،زّضً ٔشبؽ اٌششوخ األعبعٟ
ف ٟاٌزأع١ش اٌزٌّ ٍٟ٠ٛغّ١غ أٔٛاع اٌّشوجبد ٚاٌّؼذاد اٌطج١خ ٚاٌظٕبػ١خ .ثزبس٠خ  3116/,/7رُ ػمذ اعزّبع اٌ١ٙئخ
اٌؼبِخ ٚ ،رُ االرفبق ػٍ ٝسفغ سأط اٌّبي ِٓ  ْٛ١ٍِ 2دٕ٠بس ئٌ ْٛ١ٍِ 3 ٝدٕ٠بس ٚ ،لذ رُ اعزىّبي اإلعشاءاد ف ٟربس٠خ
ِ 3116/,/2,غ ثمبء اٌظفخ اٌمبٔ١ٔٛخ ٌٍششوخ راد ِغإ١ٌٚخ ِؾذٚدح.
ثزبس٠خ  3117/9/23رُ اعزىّبي اإلعشاءاد اٌمبٔ١ٔٛخ ٌشفغ سأط اٌّبي اٌششوخ ِٓ  ْٛ١ٍِ 3دٕ٠بس ئٌ ْٛ١ٍِ 6 ٝدٕ٠بس
ٚرؾٍٙ٠ٛب ئٌ ٝطفخ اٌّغبّ٘خ اٌؼبِخ ٚرغغٍٙ١ب ثٛصاسح اٌظٕبػخ  ٚاٌزغبسح رؾذ اٌشلُ ٚ ،526ثٛالغ  ْٛ١ٍِ 6عُٙ
ثمّ١خ ( )2دٕ٠بس ٌٍغ ُٙاٌٛاؽذٚ ،ثزبس٠خ  311,/6/9رّذ اٌّٛافمخ ػٍ ٝاالٔؼّبَ ئٌ١٘ ٝئخ األٚساق اٌّبٌ١خ ػٍ ٝأْ
رذاٚي األع ُٙاٌخبطخ ثبٌششوخ عٛف ٠طشػ ثؼذ ِشٚس عٕزبْ ِٓ اٌؾظٛي ػٍ ٝاٌّٛافمخ .ثزبس٠خ  3119/3/,ػمذد
اٌششوخ اعزّبع اٌ١ٙئخ اٌؼبِخ غ١ش اٌؼبد ،ٞاٌز ٞرُ ف ٗ١أخز ِٛافمخ اٌ١ٙئخ اٌؼبِخ ػٍ ٝسفغ سأعّبي اٌششوخ ٌ١ظجؼ
 ْٛ١ٍِ ,دٕ٠بس ِٓ خالي رٛص٠غ أعِ ُٙغبٔ١خ ثٕغجخ  ِٓ % 51سأط اٌّبي األطٍ ٟاٌجبٌغ  ْٛ١ٍِ 6دٕ٠بسٚ .ثزبس٠خ
 3119/6/25ثذأ اٌزذاٚي ف ٟأع ُٙاٌششوخ اٌّزىبٍِخ ٌٍزأع١ش اٌزّ.َ ٍٟ٠ٛع َ.رؾذ اٌشِض ) (leasف ٟعٛق ػّبْ
اٌّبٌ.ٟ

 .0أنشطة الشركة الرئٌسٌة وأماكنها الجغرافٌة وحجم االستثمار الرأسمالً وعدد الموظفٌن فً كل منها:
أ  -رزٍخض أٔشطخ اٌششوخ اٌشئ١غ١خ فّ١ب :ٍٟ٠
ِّبسعخ ٔشبؽ اٌزأع١ش اٌزٌّ ٍٟ٠ٛغّ١غ أٔٛاع اٌّشوجبد  ٚاٌّؼذاد اٌطج١خ  ٚاٌظٕبػ١خ ِٕٙب ،ثبإلػبفخ ئٌ ٝا١ٌ٢بد
ٚاٌؼمبساد اٌغىٕ١خ  ٚاٌزغبس٠خ،وزٌه رم َٛاٌششوخ ثزٛف١ش ؽٍٛي رّٚ ً٠ٛث١غ ثبٌزمغ١ؾ ثّشٔٚخ  ٚدلخ ف ٟاٌٛلذ ٔفغٗ.
ة  -أِبوٓ اٌششوخ اٌغغشاف١خ  ٚػذد اٌّٛظف ٓ١فٙ١ب:
٠زى ْٛفش٠ك اٌؼًّ ٌٍششوخ اٌّزىبٍِخ ِٓ (ِٛ )37ظف ،وّب ٚرّبسط اٌششوخ ٔشبؽٙب ِٓ خالي صالصخ أِبوٓ ػًّ
رٛفش رغط١خ عغشاف١خ ٚاعؼخ ٚشبٍِخ ِجٕ١خ وبٌزبٌ-: ٟ
اسم المقر
اٌفشع اٌشئ١غٟ
فشع اٌّذٕ٠خ اٌش٠بػ١خ
فشع اٌٛؽذاد

-2
-3
-4

المكان الجغرافي
شبسع ػجذ هللا غٛشخ  -ثٕب٠خ سلُ ()77
شبسع طشػ اٌش١ٙذ ِ -غّغ اٌغجش ()3
شبسع خ ٌٗٛثٕذ األصٚس ِ -غّغ اٌمطبِٟ

ط -ؽغُ االعزضّبس اٌشأعّبٌ:ٟ
ثٍغ ؽغُ االعزضّبس اٌشأعّبٌٌٍ ٟششوخ ؽغت اٌمٛائُ اٌّبٌ١خ اٌّٛؽذح فٙٔ ٟب٠خ ػبَ  )21،259،169( 3122دٕ٠بس .

د -اٌششوبد اٌزبثؼخ:
 .2اٌششوخ اٌّزىبٍِخ ٌج١غ اٌّشوجبد ر.َ.َ.
طبيعة الشركة التابعة

ذات مسؤولية محدودة

عدد موظفي الشركة التابعة

 3موظفين

نشاط الشركة التابعة

ببيع السيارات المستعملة باألقساط

ذمم عقود بيع بالتقسيط

 32,,62563دينار

عنوان الشركة التابعة

شارع عبد اهلل غوشة  -بناية رقم ()66

مجموع الموجودات

 32344298,دينار

فروع الشركة التابعة

ال يوجد فروع للشركة التابعة

مجموع المطلوبات

 8132135دينار

رأسمال الشركة التابعة

 5112111دينار

مجموع اإليرادات التشغيلية

 982549دينار

مجموع حقوق الملكية

 5432967دينار

صافي األرباح قبل الضريبة

 532,95دينار

نسبة الملكية

% 311

صافي األرباح بعد الضريبة

 432967دينار

اٌزمش٠ش اٌغٕ3122 | ٞٛ

e

اٌظفؾخ | 5

اٌزمش٠ش اٌغٕ3122 ٞٛ
.4ث١بْ ثأعّبء أػؼبء ِغٍظ اإلداسح ٚأعّبء  ٚسرت أشخبص اإلداسح اٌؼٍ١ب ر ٞٚاٌغٍطخ اٌزٕف١ز٠خ ٔ ٚجزح
رؼش٠ف١خ ػٓ وً ِٕ: ُٙ
أ  -أػؼبء ِغٍظ اإلداسح :

االسم

صفته

تاريخ الميالد

المؤهل العلمي

سنة

الخبرات العلمية

التخرج

عٛسط ٔموٛال عوٛسط
أث ٛخؼش

سئ١ظ ِغٍظ
اإلداسح

 ,شجبؽ
2949

ثىووووووووبٌٛسٛ٠ط ئداسح أػّووووووووبي
،رغووبسح ٚالزظووبد ِووٓ اٌغبِؼووخ
األِ١شو١خ ف ٟث١شٚد.

2971

 56عوووٕخ فووو ٟئداسح األػّوووبي ٠ٚشوووغً ؽبٌ١وووب ِٕظوووت
سئوو١ظ ِغٍووظ ئداسح ِغّٛػووخ أثوو ٛخؼووش فوو ٟاألسدْ
ٚسئوو١ظ ِغٍووظ ئداسح اٌّزىبٍِووخ ٌٍّشووبس٠غ اٌّزؼووذدح
ٚػؼوووِ ٛغٍوووظ ئداسح اٌّزىبٍِوووخ ٌزطووو٠ٛش األساػوووٟ
ٚػؼِ ٛغٍظ ئداسح دٌزب ٌٍزأِٚ ٓ١ػؼ ٛفو ٟووً ِوٓ
غشفخ رغوبسح  ٚطوٕبػخ ػّوبْ ٚػؼو ٛإٌمبثوخ اٌؼبِوخ
ٌووٛوالء اٌغوو١بساد ٚرغووبس لطووغ اٌغوو١بساد ٌٛٚاصِٙووب
ٚعّؼ١خ سعبي األػّبي األسدٔ.ٓ١١

ٔمووٛال عووٛسط ٔموووٛال
أث ٛخؼش

ٔبئت سئ١ظ ِغٍظ
اإلداسح

 ,وبْٔٛ
أٚي 29,1

ثىووبٌٛسٛ٠ط ئداسح أػّووبي ِووٓ
عبِؼخ ثٛعطٓ

2992

 31عوووٕخ فووو ٟئداسح األػّوووبي ٠ٚشوووغً ؽبٌ١وووب ِٕظوووت
اٌووووشئ١ظ اٌزٕف١ووووزٌّ ٞغّٛػووووخ شووووشوبد أثوووو ٛخؼووووش
ٚسئووو١ظ ِغٍوووظ ئداسح اٌّزىبٍِوووخ ٌزطووو٠ٛش األساػوووٟ
ٔٚبئووووت سئوووو١ظ ِغٍووووظ ئداسح اٌّزىبٍِووووخ ٌٍّشووووبس٠غ
اٌّزؼذدح ٚػؼِ ٛغٍظ ئداسح االرؾوبد اٌؼشثو ٟاٌوذٌٟٚ
ٌٍزأِ.ٓ١

ئ١ٍ٠ب عبد ٚوٍ١خ

ػؼِ ٛغٍظ
اإلداسح

 2أة
2977

ثىووبٌٛسٛ٠ط فوو ٟاٌّؾبعووجخ ٚ
ئداسح األػّووووبي ِووووٓ اٌغبِؼووووخ
األسدٔ١خ

29,,

 33عوووٕخ فوووِ ٟغوووبي ئداسح األػّوووبي ٚاإلداسح اٌّبٌ١وووخ
ٚاٌزووأع١ش اٌزّوو٠ٚ ٍٟ٠ٛشووغً ؽبٌ١ووب ِٕظووت ِووذ٠ش ػووبَ
اٌشووشوخ اٌّزىبٍِووخ ٌٍزووأع١ش اٌزّووٚ ٍٟ٠ٛػؼوو ٛػبِووً
ٚػؼ١٘ ٛئخ ئداس٠خ عبثك ف ٟإٌبد ٞاألسصٛروغ. ٟ

ِشٚاْ ٌطفه رّبسٞ

ػؼِ ٛغٍظ
اإلداسح

 3وبْٔٛ
أٚي 297,

ثىووبٌٛسٛ٠ط ئداسح أػّووبي ِووٓ
عبِؼخ عٛسط ٚاشٕطٓ

2991

 31عوووٕخ فوووِ ٟغوووبي اٌزغوووبسح اٌؾوووشح٠ٚ ،شوووغً ؽبٌ١وووب
ِٕظت ِذ٠ش ػبَ ِٚبٌه ششوخ غزاء اٌؾ١وبح اٌزغبس٠وخ
– رّبس.ٞ

ص٘ووووووذ ٞاٌغٛ١عووووووٟ
ِّضوً اٌجٕوه األسدٔوٟ
اٌى٠ٛزٟ

ػؼِ ٛغٍظ
اإلداسح

 37رّٛص
29,1

ثىبٌٛسٛ٠ط ِؾبعجخ ِٓ
عبِؼخ ػّبْ األٍ٘١خ

2995

 2,عٕخ فِ ٟغبي اٌجٕٛن ٠ٚشغً ؽبٌ١ب ِٕظوت ِوذ٠ش
رٕف١ووزٌ ٞمغووُ رغوو١ٙالد  -وجووبس اٌشووشوبد ٌووذ ٜاٌجٕووه
األسدٔ ٟاٌى٠ٛز.ٟ

ة  -أشخبص اإلداسح اٌؼٍ١ب ر ٞٚاٌغٍطخ اٌزٕف١ز٠خ :

االسم

الوظيفة

تاريخ التعيين

تاريخ الميالد

ئ١ٍ٠ب عبد ٚوٍ١خ

اٌّذ٠ـش اٌؼـبَ

١ٔ 2غبْ
3115

 2أة
2977

 2رششٓ٠
األٚي 3115
 2رششٓ٠
األٚي 3115
 41آراس
3122
 5وبْٔٛ
األٚي 3122

 39أة
29,2
 4أة
29,6
 37وبْٔٛ
األٚي 29,9
 2,أة
29,3

عبِش ِؾّذ
اٌؼٛسربٟٔ
عّبي ػجذ اٌشؽّٓ
ػظفٛس
ؽغبَ شىشٞ
اٌمجشطٟ

ِذ٠ش اٌزأع١ش
اٌزٌٍّ ٍٟ٠ٛششوبد
ِذ٠ش رط٠ٛش
األػّبي ٚاٌزغ٠ٛك

فش٠ذ وّبي ػمً

ِذ٠ش اٌفشٚع

اٌّذ٠ش اٌّبٌٟ
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المؤهل العلمي
ثىبٌٛسٛ٠ط ف ٟاٌّؾبعجخ
ٚئداسح األػّبي ِٓ اٌغبِؼخ
األسدٔ١خ
ثىبٌٛسٛ٠ط ف ٟاٌّؾبعجخ ِٓ
عبِؼخ ف١الدٌف١ب
ثىبٌٛسٛ٠ط ف ٟئداسح األػّبي
ِٓ عبِؼخ ثغذاد
ثىبٌٛسٛ٠ط ف ٟئداسح اٌفٕبدق
ِٓ عبِؼخ اٌؼٍ َٛاٌزطج١م١خ
ثىبٌٛسٛ٠ط ف ٟئداسح األػّبي
ِٓ عبِؼخ ٔ١مٛع١ب

سنة
التخرج

الخبرات العلمية

29,,

 33عوووووٕخ فوووووِ ٟغوووووبي ئداسح األػّوووووبي
ٚاإلداسح اٌّبٌ١وووووخ ٚاٌزوووووأع١ش اٌزّوووووٍٟ٠ٛ
٠ٚشغً ؽبٌ١ب ِٕظت ِذ٠ش ػبَ اٌشوشوخ
اٌّزىبٍِوووخ ٌٍزوووأع١ش اٌزّوووٚ ٍٟ٠ٛػؼووووٛ
ػبِوً ٚػؼوو١٘ ٛئوخ ئداس٠ووخ عوبثك فووٟ
إٌبد ٞاألسصٛروغ. ٟ

3114

 9عٕٛاد فِ ٟغبي اٌّؾبعجخ

2997
3113

 24عٕخ فِ ٟغبي اٌّج١ؼبد ٚاٌزأع١ش
اٌزّ.ٍٟ٠ٛ
 ,عٕٛاد فِ ٟغبي اٌزط٠ٛش ٚاٌزخط١ؾ
االعزشار١غٚ ٟاالعزشبساد اٌّبٌ١خ.

3116

 ,عٕٛاد فِ ٟغبي اٌزغ٠ٛك ٚاإلػالْ

e
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 .2بٌااان بؤسااماا كبااار مااالكً األسااهم المراادرة ماان شباال الشااركة وعاادد األسااهم المم وكااة لكاال ماانهم والااذٌن
ٌم كون نسبة  %3فؤكثر بتارٌخ :0211/10/11
اٌج١ـبْ
عبِ١خ ؽٍ ُ١عش٠ظ اٌغٍف١زٟ
ٔمٛال عٛسط ٔمٛال أث ٛخؼش
ئ٠ضاث ً١عٛسط ٔمٛال أث ٛخؼش
ش١ش ٓ٠عٛسط ٔمٛال أث ٛخؼش

ػذد األعُٙ
1,138,111
2،563،,79
611،111
611،111

ٔغجخ االِزالن
%56،229
%31،,65
%,،254
%,،254

 .6الوضع التنافسً ل شركة ضمن شطاع نشاطها وأسواشها الرئٌسٌة وحرتها من السوق المح ً:
حافظت الشركة المتكام ة ل تؤجٌر التموٌ ً خالل العام  0211ع ى موشعها الرٌادي فً السوق األردنً ,حٌث شك ت
حرة الشركة السوشٌة المتفوشة حافزاً لبذل المزٌد من الجهد والعمل ل حفاظ ع ى ت ك الحرة وزٌادتها بهدف تقوٌة
مركزها التنافسً ,كما وار ت الشركة تطبٌق إستراتٌجٌتها الهادفة إلى توسٌع شاعدة عمالئها واستهداف فئات وشرائح
جدٌدة من الراغبٌن فً الحرول ع ى الخدمات ذات الجودة العالٌة والكفااة المستمرة .وشد أثبتت الشركة المتكام ة
بتطور ونمو مستمر ,حٌث تزاٌد انتشارها فً السوق األردنً فً فترة
ل تؤجٌر التموٌ ً كشركة أردنٌة شدرتها ع ى العمل
ّ
ومتطورة باستمرار لتحظى بثقة
شٌاسٌة بفضل امتدادها الجغرافً فً مناطق حٌوٌة ,وتوفٌر خدمات وح ول مرنة
ّ
المسته ك واستحسانه ,األمر الذي جع ها من أولى الشركات الممٌزة عن باشً الجهات التموٌ ٌة التق ٌدٌة األخرى.

 .7اٌّشزش٠بد ٚاٌؼّالء:
ال ٌوجد مورد مح ًّ معتمد أو عمالا رئٌسٌٌن (مح ٌا ً أو خارجٌا ً ).

 .,االِز١بصاد  ٚاإلػفبءاد اٌز ٟرزّزغ ثٙب اٌششوخ :
ال ٌوجد أي حماٌة حكومٌة أو امتٌازات تتمتع بها الشركة بموجب القوانٌن و األنظمة .كما و ال ٌوجد أي برااات اختراع
أو حقوق امتٌاز تم الحرول ع ٌها من شبل الشركة ,وال تطبق الشركة معاٌٌر الجودة الدولٌة.

 .,اٌمشاساد اٌؾى١ِٛخ أ ٚاٌذ١ٌٚخ:
ال ٌوجد أٌ ة شرارات رادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولٌة أو غٌرها لها أثر مادي ع ى عمل الشركة أو منتجاتها أو
شدرتها التنافسٌة .
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 .9اٌ١ٙىً اٌزٕظٌٍ ّٟ١ششوخ  ٚػذد ِٛظفٙ١ب  ٚفئبد ِإ٘الر ٚ ُٙثشاِظ اٌزذس٠ت  ٚاٌزأ٘: ٌُٙ ً١
أوال :الهٌكل التنظٌمً

الهيئة العامة
المدقق الخارجي
مجلس اإلدارة
لجنة التدقيق
المستشار القانوني

المدقق الداخلي
المدير العام

إدارة المالية
والشؤون اإلدارية

إدارة حسابات
التأجير التمويلي

إدارة الفروع

إدارة االئتمان

إدارة
المعلوماتية

تطوير األعمال
والتسويق

إدارة خدمة
العمالء

ثانٌا :فئات و مإهالت الموظفٌن :
ٌب غ عدد الموظفٌن فً الشركة المتكام ة ل تؤجٌر التموٌ ً ( )04موظفا مرنفٌن حسب األتً :

العدد

اٌزمش٠ش اٌغٕ3122 | ٞٛ

مستوى التع ٌم

01

حار ٌن ع ى البكالورٌوس

1

حار ٌن ع ى دب وم

1

حار ٌن ع ى الثانوٌة العامة

1

حار ٌن ع ى أشل من ثانوٌة العامة

e
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ثالثا  :برامج التؤهٌل و التدرٌب لموظفً الشركة :







منح دورات " المهارات المحاسبة المتقدمة " لعدد من موظفً المالٌة.
منح دورات " إدارة المخاطر " لعدد من موظفً االئتمان.
منح دورات " نظام المع ومات وإدارة السجالت " لعدد من موظفً العم ٌات.
منح دورات " مهارات البٌع المتقدمة" لعدد من موظفً المبٌعات.
منح دورات فً " سٌاسات التسوٌق االستراتٌجً" لعدد من موظفً التسوٌق والمبٌعات.
المشاركة فً ندوات ومإتمرات التؤجٌر التموٌ ً لموظفً اإلدارة الع ٌا.

ٚ.21طف اٌّخبؽش اٌز ٟرؼشػذ ٌٙب اٌششوخ:
ال ٌوجد أٌة مخاطر تعرضت لها الشركة خالل عام .0211

.22االٔغبصاد اٌز ٟؽممزٙب اٌششوخ ِذػّخ ثبألسلبَ ٚٚ ،طف ٌألؽذاس اٌٙبِخ اٌزِ ٟشد ػٍ ٝاٌششوخ خالي
اٌغٕخ اٌّبٌ١خ .
 زادت العقود الموشعة مع عمالا الشركة خالل السنة كما هو مبٌن فً الجدول التالً ( شامل عقود الشركة المتكام اة
لبٌع المركبات):

السنة
0211
0212
0229
0228
0227
0224
0223

نسبة الزٌادة
% 0,17
% 1,18
% 4,83
% 17
% 11
% 12
-

عقود التموٌل الممنوحة
19,114,484
18,491,812
18,117,449
14,933,912
10,170,327
9,219,127
7,208,319
عقود التمويل الممنوحة 2011 - 2005

25,000,000
20,000,000
19,136,686

18,693,810

18,117,669

16,955,910

9,439,147

12,372,547

10,000,000
7,028,539

2011

2010

2009

15,000,000

5,000,000
0

2008

2007

2006

2005

عقود التمويل الممنوحة

 .10األثر المالً لعم ٌات ذات طبٌعة غٌر متكررة حدثت خالل السنة ضمن النشاط الرئٌسً ل شركة:
ال ٌوجد أي أثر مالً لعم ٌات ذات طبٌعة غٌر متكررة حدثت خالل السنة و ال تدخل ضمن النشاط الرئٌسً ل شركة.
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س س ة األرباح الزمنٌة و حقوق المساهمٌن و أسعار األوراق المالٌة :

.11
السنة

0211
0212
0229
0228
0227
0224
0223

األرباح التشغٌ ٌة
 2,199,171دٌنار
 1,993,113دٌنار
 1,287,810دٌنار
 0,792,344دٌنار
 0,213,182دٌنار
 1,191,344دٌنار
 440,814دٌنار

األرباح بعد الضرائب والمخررات
 1,083,173دٌنار
 1,012,274دٌنار
 1,107,923دٌنار
 791,318دٌنار

األرباح شبل الضرائب
 1,709,923دٌنار
 1,411,327دٌنار
 1,322,107دٌنار
 1,147,748دٌنار
 1,010,028دٌنار
 803,979دٌنار
 702,791دٌنار

 912,302دٌنار
 419,109دٌنار
 412,972دٌنار

االرباح
4,199,173
1,729,945
1,285,375

3,995,135
1,613,547
1,210,476

3,487,832
1,540,127
1,127,905

2,790,566
1,167,768
791,518

1,391,566
825,979
639,129

2,015,184
1,232,208
910,520

4,000,000

662,816
720,791
630,970

2011

2010

2009

5,000,000

2006

2005

3,000,000
2,000,000
1,000,000
0

2008

األرباح بعد الضرائب والمخصصات

2007
األرباح قبل الضرائب

األرباح التشغيلية

األرباح الموزعة

سعر اإلغالق 10/11
1,92

رافً حقوق المساهمٌن نسبة توزٌع األرباح
السنة
 9,231,201دٌنار
0211
ً
 %13نقدا
1,79
 1,232,222دٌنار
 8,813,428دٌنار
0212
 %11,3نقداً
1,32
 923,222دٌنار
 8,332,170دٌنار
0229
 % 22أسهم مجانٌة  0,222,222دٌنار
 7,200,047دٌنار
0228
 4,412,729دٌنار
0227
 3,702,009دٌنار
0224
 0,711,191دٌنار
0223
* ثذا اٌزذاٚي ثبٌٛسلخ اٌّبٌ١خ ٌٍششوخ اٌّزىبٍِخ ٌٍزأع١ش اٌزّ ٍٟ٠ٛثبٌغٛق اٌّبٌ ٟف ٟشٙش أ٠بس ِٓ اٌؼبَ.3119

حقوق المساهمين
9,051,023

8,815,648

7,422,267

6,630,749

5,720,229

8,550,172

8,000,000
2,713,191

2011

2010

2009

10,000,000

6,000,000
4,000,000
2,000,000
0

2008

2007

2006

2005

حقوق المساهمين
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 .12التطورات المستقب ٌة الهامة أو أٌة توسعات أو مشارٌع جدٌدة والخطة المستقب ٌة ل شركة ل سنة
القادمة و توشعات مج س اإلدارة لنتائج أعمال الشركة :






ص٠بدح اٌمبػذح اٌشأعّبٌ١خ ٌٍششوخ ٚاالعزّشاس ف ٟرؼض٠ض اٌّشوض اٌّبٌٚ ٟاٌزٕبفغٚ ،ٟثّب ٍ٠جِ ٟزطٍجبد اٌزٛعغ ٚاٌزٕٛع فٟ
أٔشطزٙب ِٚغبالد ػٍّٙب.
رؼض٠ض اٌشلبثخ االئزّبٔ١خ اٌّطجمخ ػٍ ٝاٌؼّالء ثٙذف اٌزأوذ ِٓ لذسر ُٙػٍ ٝاٌٛفبء ثبٌزضاِبر ُٙثشىً ِغزّش ٌٍؾذ ِٓ
ؽذٚس اٌّخبؽش االئزّبٔ١خ.
االعزّشاس ف ٟرٛف١ش ؽٍٛي رّ١ٍ٠ٛخ ِزىبٍِخ ِٛعٙخ العزٙذاف اٌششوبد اٌىج١شح ٚرمذ ُ٠اٌخذِبد ٌٙب ثأعٍٛة فؼبي
ِٚزّ١ض.
ص٠بدح اٌزغط١خ اٌغغشاف١خ ِٓ خالي رٕش١ؾ اٌفشٚع ٚرؼض٠ض دٚس٘ب ف ٟاعزمطبة اٌؼّالء.
االعزّشاس ف ٟرّٕ١خ اٌمذساد اٌّ١ٕٙخ ٌٍّٛﻇفٚ ٓ١اٌؼبٍِ ٓ١ف ٟاٌششوخ ٚئؽالػ ُٙػٍ ٝوً اٌّغزغذاد اٌخبطخ ثّغبي
ػٍّٚ ُٙرؼض٠ض ِٙبسارٚ ُٙوفبءار ،ُٙثّب ّ٠ىٕ ِٓ ُٙأداء ٚظبئف ُٙثىفبءح ٚفؼبٌ١خ.

 .13أتعاب التدشٌق:
 مدشق الحسابات المعتمد السادة غوشة وشركاه .
ب غت أتعاب مدشق الحسابات ل شركة المتكام ة ل تؤجٌر التموٌ ً عن عام  0211ما مقداره ( )7,322دٌنار مضافا ً إلٌها
ضرٌبة المبٌعات .كما ب غت أتعاب مدشق الحسابات ل شركات التابعة (الشركة المتكام ة لبٌع المركبات) عن عام  0211ما
مقداره (  )1,022دٌنار شامالً ضرٌبة المبٌعات.

 .14بٌان بعدد األوراق المالٌة الرادرة من شبل الشركة و المم وكة من شبل أعضاا مج س اإلدارة و
أشاربهم مقارنة مع السنوات السابقة.
عدد األوراق المالٌة المردرة مان شبال الشاركة حتاى نهاٌاة تاارٌخ )7,222,222( 0211/10/11ساهما ً ,كماا بادا التاداول
بالورشة المالٌة ل شركة المتكام ة ل تؤجٌر التموٌ ً فً شهر أٌار من العام .0229
أ  -عدد األسهم المم وكة من شبل أعضاا مج س اإلدارة:

التس سل

البٌان

رفته

الجنسٌة

-1
-0
-1
-2
-3

عٛسط ٔمٛال عٛسط أث ٛخؼش
ٔمٛال عٛسط ٔمٛال أث ٛخؼش
ئ١ٍ٠ب عبد ٚوٍ١خ
اٌجٕه األسدٔ ٟاٌى٠ٛزٟ
ِشٚاْ ٌطفه رّبسٞ

سئ١ظ ِغٍظ اإلداسح
ٔبئت سئ١ظ ِغٍظ اإلداسح
اٌّذ٠ش اٌؼبَ/ػؼِ ٛغٍظ اإلداسح
ػؼِ ٛغٍظ اإلداسح
ػؼِ ٛغٍظ اإلداسح

أردنً
أردنً
أردنً
أردنً
أردنً

0211/10/11
71,747
1,230,749
81,322
122,222
72,222

ب  -عدد األسهم المم وكة من شبل اإلدارة الع ٌا ل شركة :
التس سل
-1

البٌان
ئ١ٍ٠ب عبد ِ١خبئٚ ً١وٍ١خ

رفته

الجنسٌة

اٌّذ٠ش اٌؼبَ/ػؼِ ٛغٍظ اإلداسح

أردنً

0211/10/11
81,322

ج  -عدد األسهم المم وكة من شبل أشارب أعضاا مج س اإلدارة:

التس سل
-1
-0
-1
-0
-1
-2
-3
-4

البٌان
عبِ١خ ؽٍ ُ١عش٠ظ اٌغٍف١زٟ
ئ٠ضاث ً١عٛسط ٔمٛال أث ٛخؼش
ش١ش ٓ٠عٛسط ٔمٛال أث ٛخؼش
عبِ١خ ٔمٛال عٛسط أث ٛخؼش
ٔٛاي ٔمٛال عٛسط أث ٛخؼش
الٔب ػٛع اٌ١بط ثشغٛس
٘ٚجخ ٌطفه ٘ٚجخ رّبسٞ
ِبصْ ٛ٠عف عٛسط أث ٛخؼش

رفته

الجنسٌة

صٚعخ اٌغ١ذ عٛسط ٔمٛال أث ٛخؼش
اثٕخ اٌغ١ذ عٛسط ٔمٛال أث ٛخؼش
اثٕخ اٌغ١ذ عٛسط ٔمٛال أث ٛخؼش
شم١مخ اٌغ١ذ عٛسط ٔمٛال أث ٛخؼش
شم١مخ اٌغ١ذ عٛسط ٔمٛال أث ٛخؼش
صٚعخ اٌغ١ذ ئ١ٍ٠ب ٚوٍ١خ
شم١ك اٌغ١ذ ِشٚاْ رّبسٞ
اثٓ ػُ اٌغ١ذ عٛسط ٔمٛال أث ٛخؼش

أردنً
أردنً
أردنً
أردنً
أردنً
أردنً
أردنً
أردنً

0211/10/11
1,138,111
322,222
322,222
092,222
132,222
37,222
72,222
12,222

د  -عدد األسهم المم وكة من شبل أشارب اإلدارة الع ٌا :

التس سل
-1
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البٌان
الٔب ػٛع اٌ١بط ثشغٛس

رفته
صٚعخ اٌغ١ذ ئ١ٍ٠ب ٚوٍ١خ

الجنسٌة
أردنً

0211/10/11
37,222
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ه -الشركات المسٌطر ع ٌها من شبل أعضاا مج س إدارة الشركة والتً تساهم فً رأس مال الشركة كما فً
.0211/10/11
البٌان

التس سل

عدد
األسهم

رفته

الجنسٌة

عٛسط ٔمٛال أث ٛخؼش -سئ١ظ ٘١ئخ اٌّذ٠شٓ٠

أردنً

ٔمٛال عٛسط أث ٛخؼشٔ -بئت سئ١ظ ٘١ئخ اٌّذ٠شٓ٠

أردنً
أردنً

01,092
17,102

49,911

-1

ششوخ س٠ٚبي ٌالعزضّبساد اٌزغبس٠خ

-0

شركة نقوال أبو خضر

عٛسط ٔمٛال أث ٛخؼش -سئ١ظ ٘١ئخ اٌّذ٠شٓ٠

-1

شركة تجارة المركبات

عٛسط ٔمٛال أث ٛخؼش -سئ١ظ ٘١ئخ اٌّذ٠شٓ٠

أردنً

-2

شركة المجموعة العربٌة ل منتجات
الكٌماوٌة

عٛسط ٔمٛال أث ٛخؼشٔ -بئت سئ١ظ ٘١ئخ اٌّذ٠شٓ٠

أردنً

12,222

-3

شركة غذاا الحٌاة التجارٌة

ِشٚاْ ٌطفه رّبسِ - ٞذ٠ش ػبَ

أردنً

222

 .17المزاٌا والمكافآت ونفقات السفر التً ٌتمتع بها رئٌس مج س اإلدارة وأعضاا المج س وأشاخا
اإلدارة الع ٌا.
أ -حرل أعضاا مج س اإلدارة خالل العام  0211ع ى ما ٌ ً :
اسم عضو مج س اإلدارة
عٛسط ٔمٛال عٛسط أث ٛخؼش
ٔمٛال عٛسط ٔمٛال أث ٛخؼش
ئ١ٍ٠ب عبد ٚوٍ١خ
ِشٚاْ ٌطفه رّبسٞ
ص٘ذ ٞاٌغٛ١عِّ ٟضً اٌجٕه األسدٔ ٟاٌى٠ٛزٟ

رفته

بدل تنقالت

مكافؤة أو مزاٌا
أخرى

المجموع

سئ١ظ ِغٍظ اإلداسح
ٔبئت سئ١ظ ِغٍظ اإلداسح
ػؼِ ٛغٍظ اإلداسح
ػؼِ ٛغٍظ اإلداسح
ػؼِ ٛغٍظ اإلداسح

-

 4711دٕ٠بس
 4711دٕ٠بس
 4711دٕ٠بس
 4711دٕ٠بس
 4711دٕ٠بس

 4711دٕ٠بس
 4711دٕ٠بس
 4711دٕ٠بس
 4711دٕ٠بس
 4711دٕ٠بس

ب -حر ت اإلدارة التنفٌذٌة ع ى الرواتب و المكافآت التالٌة :
االســم
إٌ ٌا جـاد وكٌ ـة
سامر محمد عورتانً
جمال عبد الرحمن عرفور
ؽغبَ شىش ٞاٌمجشطٟ
فش٠ذ وّبي ػمً

تارٌخ التعٌٌن

الوظٌفة

الرواتب

المكافآت

0222/2/1
0222/12/1
0222/12/1
0211/1/12
3122/23/5

مدٌر عام
اٌّذ٠ش اٌّبٌٟ
مدٌر حسابات التؤجٌر التموٌ ً ٌٍششوبد
ِذ٠ش رط٠ٛش األػّبي ٚاٌزغ٠ٛك
ِذ٠ش اٌفشٚع

 97,822دٕ٠بس
 14,792دٕ٠بس
 10,410دٕ٠بس
 7,272دٕ٠بس
 498دٕ٠بس

 41,212دٕ٠بس
 1,103دٕ٠بس
 11,118دٕ٠بس
 1,220دٕ٠بس
-

 .18عدد اجتماعات مج س اإلدارة خالل عام : 0211
ب غ عدد اجتماعات مج س اإلدارة خالل عام  0211ستة اجتماعات.

 .19التبرعات والمنح التً دفعتها الشركة خالل السنة المالٌة:
لم تقدم الشركة أٌة تبرعات مالٌة ألٌة جهة خالل السنة المالٌة .

اٌزمش٠ش اٌغٕ3122 | ٞٛ
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 .02بٌان بالعقود و المشارٌع و االرتباطات التً عقدتها الشركة:
أ ٌ-وجد عقود وارتباطات عقدتها الشركة مع الشركات الشقٌقة ومع أعضاا المج س خالل عام  0211وتتمثل فً األتً- :

-1
-0
-1
-2
-3
-4
-7

الجهة المتعاشدة

شٌمة العقد

تارٌخ إبرام العقد

شركة نهر األردن لتجارة السٌارات
شركة نهر األردن لتجارة السٌارات
شركة الخ ٌج لتجارة السٌارات
شركة نهر األردن لتجارة السٌارات
شركة نهر األردن لتجارة السٌارات

747,122
378,142
19,042
192,222
13,243
42,790
81,022

0211/21/21
0211/27/08
0211/29/11
0211/12/04
0211/10/21
0211/10/23
0211/10/12

ِشٚاْ ٌطفه ٘ٚجخ رّبسٞ

نقوال جورج أبو خضر

ب  -شامت الشركة المتكام ة ل تؤجٌر التموٌ ً بتؤجٌر الشركة المتكام ة لبٌع المركبات بتارٌخ  0211/28/21مكاتب
بقٌمة إٌجارٌة سنوٌة بقٌمة  13,222دٌنار.

 .01مساهمة الشركة فً حماٌة البٌئة و خدمة المجتمع المح ً :
لم تسبب الشركة أٌة أضرار بٌئٌة و لم تساهم مالٌا و بشكل مباشر فً حماٌة البٌئة و خدمة المجتمع المح ً .

 .00النسب المالٌة التح ٌ ٌة :
النسبة المالٌة

0212

0211

-1

نسبة التداول

1,12

1,18

-0

نسبة السٌولة

1,12

1,18

-1

معدل العائد ع ى األرول

%3,9

%4,0

-2

متوسط ربحٌة السهم

2,171

2,182

-3

إجمالً االلتزامات إلى األرول

%47,9

%47,7

-4

إجمالً االلتزامات إلى حقوق الم كٌة

0,1

0,1

-7

معدل العائد ع ى حقوق الم كٌة

%18,1

%19,1

اٌزمش٠ش اٌغٕ3122 | ٞٛ
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 .01شواعد حوكمة الشركات:
ت تزم الشركة بجمٌع بنود القواعد اإلرشادٌة غٌر اإللزامٌة لدلٌل حوكمة الشركات المساهمة المدرجة فً بوررة عمان,
باستثناا القواعد التالٌة:
رشم البند
فً الدلٌل
/1ب
0

1

3

/1ب

4

القاعدة
ٌشكل مج س اإلدارة لجنة دائمة تسمى لجنة
الترشٌحات والمكافآت.
ٌكون تشكٌل لجنة التدشٌق والترشٌحات والمكافآت
من أعضاا مج س اإلدارة غٌر التنفٌذٌٌن ,ال ٌقل
عددهم عن الثالثة ع ى أن ٌكون اثنان منهم من
األعضاا المستق ٌن وان ٌترأس ال جنة احدهما.

طبق
جزئٌا

لم
ٌطبق

األسباب



بسبب إن هذه المهمة ٌقوم بها مج س اإلدارة بشكل
مباشر .
ٌوجد لجنة تدشٌق حسب األرول  ,ولكن ال ٌوجد
لجنة ترشٌحات ومكافآت الن مهام هذه ال جنة ٌقوم
بها مج س اإلدارة بشكل مباشر .



تضع كل من ال جنتٌن بموافقة مج س اإلدارة
إجرااات عمل خطٌة تنظم عم ها و تحدد
التزاماتها.



تقدم كل من ال جنتٌن شراراتهما وتورٌاتهما إلى
مج س اإلدارة وتقرٌرا حول أعمالها إلى اجتماع
الهٌئة العامة العادي ل شركة.



ٌطبق بالكامل بخرو لجنة التدشٌق حٌث ٌتم
عمل خطة تدشٌق سنوٌة وٌتم االلتزام بها  ,ولكن لم
ٌطبق بخرو لجنة الترشٌحات والمكافآت لعدم
وجودها ولسبب شٌام مج س اإلدارة بتبنٌها .
مطبق بخرو لجنة التدشٌق وتقدم تقارٌرها إلى
لجنة التدشٌق و مج س اإلدارة وذلك حسب شانون
الشركات والهٌئة ,كما ال ٌوجد لجنة ترشٌحات
ومكافآت كما أس فنا الذكر .

تقوم لجنة الترشٌحات والمكافآت بالمهام التالٌة :
 .1التؤكد من استقاللٌة األعضاا المستق ٌن بشكل
مستمر.
 .0إعداد السٌاسة الخارة بمنح المكافآت والمزاٌا
والحوافز والرواتب فً الشركة ومراجعتها
بشكل سنوي.
 .1تحدٌد احتٌاجات الشركة من الكفااات ع ى
مستوى اإلدارة التنفٌذٌة الع ٌا والموظفٌن
وأسس اختٌارهم.



 .2إعداد السٌاسة الخارة بالموارد البشرٌة
والتدرٌب فً الشركة مراشبة تطبٌقها,
ومراجعتها بشكل سنوي.



تتمتع لجنة الترشٌحات والمكافؤة بالرالحٌات
التالٌة:
 .1ط ب أي بٌانات أو مع ومات من موظفً
الشركة الذٌن ٌتوجب ع ٌهم التعاون لتوفٌر
هذه المع ومات بشكل كامل ودشٌق.
 .0ط ب المشورة القانونٌة أو المالٌة أو اإلدارٌة
أو الفنٌة من أي مستشار خارجً.
 .1ط ب حضور أي موظف فً الشركة ل حرول
ع ى أي إٌضاحات ضرورٌة.



اٌزمش٠ش اٌغٕ3122 | ٞٛ

ال ٌوجد لجنة ترشٌحات ومكافآت الن هذه المهمة
ٌقوم مج س اإلدارة بها بشكل مباشر .

ال ٌوجد لجنة ترشٌحات ومكافآت كما ذكرنا سابقا ً .
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رشم البند
فً الدلٌل
1

4
2

القاعدة
ٌوجه مج س اإلدارة الدعوة إلى كل مساهم
لحضور اجتماع الهٌئة العامة بالبرٌد االلكترونً
الخا بالمساهم  ,شبل ٌ 01وما ً من التارٌخ
المقرر لعقد االجتماع ,ع ى أن ٌتم إعداد الترتٌبات
واإلجرااات المناسبة لعقد االجتماع بما فً ذلك
اختٌار المكان والزمان.
ٌتم اإلعالن عن موعد ومكان عقد اجتماع الهٌئة
العامة فً ثالث رحف ٌومٌة مح ٌة ولمرتٌن ع ى
األشل وع ى الموشع االلكترونً ل شركة.
تقوم الشركة باستخدام موشعها االلكترونً ع ى
شبكة اإلنترنت لتعزٌز اإلفراح والشفافٌة وتوفٌر
المع ومات.

اٌزمش٠ش اٌغٕ3122 | ٞٛ

طبق
جزئٌا

لم
ٌطبق

األسباب



ٌتم إرسال الدعوات بالبرٌد العادي ولٌس البرٌد
االلكترونً لعدم وجود برٌد الكترونً لجمٌع
المساهمٌن .



ٌتم اإلعالن فً جرٌدتٌن مح ٌتٌن ووسٌ ة إعالنٌة
إذاعٌة وذلك حسب إحكام شانون الشركات .



ال ٌتم استخدام الموشع االلكترونً لهذه الغاٌة

e
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الشركة المتكاممة لمتأجير التمويمي
(شركة مساىمة عامة محدودة)
القوائم المالية الموحدة وتقرير المحاسب القانوني المستقل

لمسنة المنتهية في  13كانون األول 1133

الشركة المتكاممة لمتأجير التمويمي

(شركة مساىمة عامة محدودة)

القوائم المالية الموحدة وتقرير المحاسب القانوني المستقل

لمسنة المنتهية في  13كانون األول 1133
فهـرس

صفحـة

تقرير المحاسب القانوني المستقل

1

قائمة المركز المالي الموحدة

2

قائمة الدخل الشامل الموحدة

3

قائمة التغيرات في حقوق الممكية الموحدة

4

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

5

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

25 – 6

مصاريف مستحقة وحسابات دائنة أخرى

12

454.543

498.825

الشركة المتكاممة لمتأجير التمويمي

(شركة مساىمة عامة محدودة)
قائمة المركز المالي الموحدة

كما في  13كانون األول 1133

(بالدينار األردني)

ايضاح

1133

2818

الموجودات
موجودات غير متداولة
4

ممتمكات ومعدات

إستثمارات في أراضي

5

الجزء غير المتداول من صافي اإلستثمار في عقود اإليجار التمويمي

6

مجموع الموجودات غير المتداولة

3.445.514
515.338

1.758.474

894.117

8.616.318

5.685.888

31.351.141

8.337.591

موجودات متداولة
مصاريف مدفوعة مقدما وحسابات مدينة أخرى

7

135.661

531.211

الجزء المتداول من صافي اإلستثمار في عقود اإليجار التمويمي

6

6.433.481

5.587.587

31.584.154

451.855

12.423.232

713.725

النقد وما في حكمو

18.113

18.813

مجموع الموجودات المتداولة

38.555.153

19.186.568

مجموع الموجودات

15.111.111

27.524.159

8

مدينون و ذمم بيع بالتقسيط

9

موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل

المطموبات وحقوق الممكية
حقوق الممكية
رأس المال

1

إحتياطي إجباري

18

8.111.111

7.888.888

555.155
13.451

716.886
21.549

أرباح مدورة

3.353.316

1.878.813

مجموع حقوق الممكية

1.143.111

8.815.648

18

إحتياطي اختياري

مطموبات غير متداولة
11

قروض طويمة األجل

ارباح مؤجمة من بيع بالتقسيط

مجموع المطموبات غير المتداولة
مطموبات متداولة
12

مصاريف مستحقة وحسابات دائنة أخرى

الجزء المتداول من أرباح مؤجمة من بيع بالتقسيط

إيجارات وايرادات تمويل مقبوضة مقدماً

13

دائنون و شيكات آجمة

الجزء المتداول من قروض طويمة األجل

11

بنوك دائنة

14

4.616.111
151.156

3.699.421

679.535

4.185.816

4.378.956

454.543
816.181

498.825
864.618

363.311

154.598

111.615

1.181.379

5.351.111

8.271.774

1.156.846

3.439.177

مجموع المطموبات المتداولة

31.111.453

14.329.555

مجموع المطموبات وحقوق الممكية

15.111.111

27.524.159

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتج أز من ىذه القوائم المالية الموحدة
2

الشركة المتكاممة لمتأجير التمويمي

(شركة مساىمة عامة محدودة)
قائمة الدخل الشامل الموحدة

لمسنة المنتهية في  13كانون األول 1133
(بالدينار األردني)

إيضاح

1133

2818

االيرادات :
صافي االيرادات من عقود اإليجار التمويمي

17

1.511.514

2.848.665

صافي االيرادات من االيجارات

18

315.511

281.565

صافي إيرادات البيع بالتقسيط

19

3.461.584

1.752.985

5.311.381

3.995.135

()118

()235.832

خسائر غير متحققة من موجودات مالية محددة من خالل بيان الدخل الشامل

()16.551

()28.723

مجموع اإليرادات

5.381.516

3.731.388

صافي االيرادات التشغيمية
28

صافي إيرادات غير تشغيمية

المصروفات :
()115.483

()738.888

21

مصاريف ادارية وعمومية
مصاريف مالية

()3.431.151

()1.378.945

مجموع المصروفات

()1.551.443

()2.117.833

ربح السنة قبل الضريبة والرسوم والمكافآت

3.811.154

1.613.547

رسوم ومكافآت

22

()35.111

()34.135

ضريبة دخل

15

()516.481

()368.936

ربح السنة

3.154.184

1.218.476

الدخل الشامل اآلخر

-

-

اجمالي الدخل الشامل لمسنة

3.154.184

1.218.476

ربحية السهم :
ربحية السهم – دينار  /سهم

1.355

8.173

المتوسط المرجح لعدد أسهم رأس المال  -سهم

8.111.111

7.888.888

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتج أز من ىذه القوائم المالية الموحدة
3

الشركة المتكاممة لمتأجير التمويمي

(شركة مساىمة عامة محدودة)

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
لمسنة المنتهية في  13كانون األول 1133

(بالدينار األردني)

1133
األنشطة التشغيمية
ربح السنة قبل الضريبة والرسوم والمكافآت

تعديالت عمى ربح السنة قبل الضريبة والرسوم والمكافآت
استيالكات

3.811.154

1.613.547

385.115

156.349

3.431.151

مصاريف مالية
خسائر متحققة من بيع موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل

خسائر غير متحققة من موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل
التغيرات في الموجودات والمطموبات العاممة :

31.835

16.551
()1.134.111

صافي اإلستثمار في عقود تأجير تمويمي
المدينون

إيجارات وايرادات تمويل مقبوضة مقدماً

236.184
28.723

()122.261

3.158.158

6.451

()42

()514.818

إيرادات مؤجمة من بيع بالتقسيط

1.378.945

()968.239

131.451

مصاريف مدفوعة مقدما وحسابات مدينة أخرى

2818

()283.776
492.589

()851.653

المصاريف المستحقة والحسابات الدائنة األخرى

()116.855

()1.212.449
()431.817

النقد المتوفر من األنشطة التشغيمية

111.165

976.473

الدائنون والشيكات اآلجمة

مصاريف مالية مدفوعة
صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيمية
األنشطة اإلستثمارية

()3.431.151

()1.378.945

()451.836

()482.472

314.851

موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل

التغير في الممتمكات والمعدات
صافي النقد المتوفر من( /المستخدم في) األنشطة اإلستثمارية
األنشطة التمويمية

14.454

()279.875

363.115

()488.787

3.514.516

البنوك الدائنة والقروض

()288.912

1.763.153

()3.141.111

()945.888

صافي النقد المتوفر من األنشطة التمويمية

554.516

818.153

صافي التغير في النقد وما في حكمه

16.535

النقد وما في حكمو في  1كانون الثاني

31.531

()73.186

83.919

النقد وما في حكمه في  13كانون األول

18.113

18.813

توزيعات أرباح مدفوعة

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتج أز من ىذه القوائم المالية الموحدة
5

الشركة المتكاممة لمتأجير التمويمي

(شركة مساىمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة

لمسنة المنتهية في  13كانون األول 1133
(بالدينار األردني)

- 3التكوين والنشاط
إن الشرركة المتكاممررة لمترأجير التمررويمي ("الشرركة") ىرري شرركة أردنيررة مسراىمة عامررة محردودة مسررجمة بتراري  12أيمررول  2886لردى م ارقررب عررام
الشركات تحت رقم ( )415بعد أن تم تحويل صفتيا القانونيرة مرن شرركة محردودة المسرؤولية إلرى شرركة مسراىمة عامرة إعتبرا اًر مرن تراري  1آب

 ، 2886أن رأس مال الشركة يبمغ ( )7.888.888دينار أردني مقسم إلى  7.888.888سيم قيمة السيم اإلسمية دينار أردني واحد.

يتررألف النشرراط الرئيسرري الحررالي لمشررركة فرري التررأجير التمررويمي والوكرراالت التجاريررة وتمثيررل الشررركات واالسررتثمارات باألسرريم والسررندات والعقررارات

والحصص بالشركات والمشاريع والتجارة العامة  ،واستيراد وتصدير المركبات وقطعيا واإلتجار بكافة أنواع المركبات وشراء وتممك وبيع وتأجير

واستئجار األموال غير المنقولة أو أي حقوق وامتيازات شريطة عدم تممكيا بقصد اإلتجار بيا.

إن مركز عمل الشركة ىو مدينة عمان .

تشررتمل القروائم الماليررة الموحرردة كمررا فرري  31كررانون األول  2811عمررى القروائم الماليررة لمشررركة التابعررة (الشررركة المتكاممررة لبيررع المركبررات ذ.م.م)

والمسررجمة فرري المممكررة األردنيررة الياشررمية بترراري  21تمرروز  ،2811وبنسرربة ممكيررة  %188ويتررألف نشرراطيا الرئيسرري فرري بيررع وش رراء السرريارات
الجديدة والمستعممة واإلستثمار في األسيم والسندات المتداولة في بورصة عمان لصالح الشركة عدا التعامل بالبورصات األجنبية.

وفقاً لطريقة صافي حقوق الممكية فإن-:
القيمة الدفترية لالستثمار في الشركة التابعة كما في  31كانون االول 2811

حصة الشركة من نتائج اعمال الشركة التابعة لمسنة المنتيية في  31كانون االول 2811
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الشركة المتكاممة لمتأجير التمويمي

(شركة مساىمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)

لمسنة المنتهية في  13كانون األول 1133
(بالدينار األردني)

ان ممخص موجودات ومطموبات ونتائج اعمال الشركة التابعة  ،واىم بنود الموجودات والمطموبات كما في  31كانون االول كما يمي:
مجموع الموجودات

1.344.982

مجموع حقوق الشركاء

543.967

قروض

293.221

881.815

مجموع المطموبات

1.226.563

ذمم بيع بالتقسيط

بنوك دائنة

272.357

مجموع اإليرادات

98.549

588.888

رأس المال

43.967

ربح الفترة

إن القوائم المالية الموحدة لمشركة لمسنة المنتيية في  31كانون األول  2811ىي أول قوائم مالية موحدة تصدر لمشركة.
-1المعايير الدولية لمتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة ولم يحن موعد تطبيقها
يسري تطبيقها لمفترات السنوية التي

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة
تعديالت عمى المعيار المحاسبي الدولي رقم  1عرض البيانات المالية  :المتعمقة
بالبنود المعترف بيا في الدخل الشامل األخر

تعديالت عمى المعيار المحاسبي الدولي رقم  : 12ضرائب الدخل المتعمقة بالضريبة
المؤجمة :استرداد الموجودات الكامنة

المعيار المحاسبي الدولي رقم  19مزايا الموظفين (المعدل في سنة )2811
المعيار المحاسبي الدولي رقم  27البيانات المالية المنفصمة (المعدل في سنة

)2811

المعيار المحاسبي الدولي رقم  28اإلستثمار في المنشآت الزميمة والمشاريع
المشتركة (المعدل في سنة )2811

تعديل عمى المعيار الدولي لمتقارير المالية رقم  :1إلغاء التواري المحددة عند
إعتماده لممرة األولى

تعديل عمى المعيار الدولي لمتقارير المالية رقم  :1لمتضخم المرتفع الحاد

تبدأ من أو بعد

 1تموز 2811
 1كانون الثاني 2813
 1كانون الثاني 2813
 1كانون الثاني 2813
 1كانون الثاني 2813
 1تموز 2811
 1تموز 2811
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ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)

لمسنة المنتهية في  13كانون األول 1133
(بالدينار األردني)

تعديالت عمى المعيار الدولي لمتقارير المالية رقم  7األدوات المالية :اإلفصاحات-
المتعمقة بإفصاحات حول تحويالت الموجودات المالية

 1تموز 2811

المعيار الدولي لمتقارير المالية رقم  -9األدوات المالية (المعدل في سنة )2818

 1كانون الثاني 2813

المعيار الدولي لمتقارير المالية رقم  -18البيانات المالية الموحدة

 1كانون الثاني 2813

المعيار الدولي لمتقارير المالية رقم  -11الترتيبات المشتركة

 1كانون الثاني 2813

المعيار الدولي لمتقارير المالية رقم  -12اإلفصاح عن الحصص في منشآت أخرى

 1كانون الثاني 2813

المعيار الدولي لمتقارير المالية رقم  -13قياس القيمة العادلة

 1كانون الثاني 2813

يتوقع مجمس ادارة الشركة ان تطبيق ىذه المعايير والتفسيرات خالل الفترات الالحقة لن يكون لو أثر مرالي جروىري عمرى البيانرات الماليرة الموحردة

لمشركة.

 - 1ممخص ألهم السياسات المحاسبية
إعداد البيانات المالية

تم إعداد البيانات بناءاً عمى المعايير الدولية لمتقارير المالية.
أساس التحضير

تم عرض ىذه البيانات المالية الموحدة بالدينار األردني ألن غالبية معامالت الشركة تسجل بالدينار.
لقد تم اعداد القوائم المالية الموحدة عمى أساس مبدأ التكمفة التاريخية ،أما الموجودات المالية والمطموبات المالية فإنيا تظير بالقيمرة العادلرة ،إن
السياسات المحاسبية اليامة المتبعة من قبل الشركة ىي عمى النحو التالي-:

أساس توحيد القوائم المالية

لقد تم اعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكمفة التاريخية ،وقد تم تجميعيا وذلك بإضافة البنود المتشابية من الموجودات والمطموبات
وحقوق الممكية وااليرادات والمصاريف .وقد تم استبعاد المعامالت واالرصدة الجوىرية بين الشركة وشركاتيا التابعة .
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الشركة المتكاممة لمتأجير التمويمي

(شركة مساىمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)

لمسنة المنتهية في  13كانون األول 1133
(بالدينار األردني)

التغيير في السياسات المحاسبية

قامت الشركة بالتطبيق المبكر لممعيار الدولي لمتقارير المالية رقم ( " )9األدوات المالية" ليطبق عمى القوائم المالية التي تبدأ في األول من كانون الثراني

 2811ونتيجة لقيام الشركة بتطبيق ىرذه التعرديالت أدى الرى حردوث ترأثير جروىري عمرى عررض ىرذه القروائم الماليرة وحيرث أن المعيرار يتنراول التصرنيف
والقياس لمموجرودات الماليرة بصرورة مختمفرة وجوىريرة عمرا كران يتطمبرو المعيرار المحاسربي الردولي رقرم ( " )39األدوات الماليرة :اإلعترراف والقيراس" حيرث

يتضررمن ىررذا المعيررار الجديررد فئتررين أساسرريتين لقيرراس الموجررودات الماليررة وىمررا فئررة الكمفررة المطفررأة وفئررة القيمررة العادلررة ويمغرري ىررذا المعيررار الفئررات الترري
يتضمنيا المعيار المحاسبي الدولي رقم ( )39التالية :الموجودات المالية المحتفظ بيا حتى تاري اإلستحقاق ،الموجودات المالية المتوفرة لمبيع ،القروض
والذمم المدينة والقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل .ويتناول ىذا المعيار أساليب القياس عمى النحو التالي:
- 1




يمكن أن تقاس الموجودات المالية بالكمفة المطفأة إذا حققت الشروط التالية:

الغرض من االحتفاظ بيذه الموجودات في سياق نموذج األعمال ىو استالم تدفقات نقدية تعاقدية.

إن التدفقات النقدية بموجب الشروط التعاقدية ليذه الموجودات تنشأ من تواري محددة وتمثل فقط دفعات ألصل.

مبمغ الموجودات والفوائد المحتسبة عمى أصل تمك الموجودات.

 - 2تقاس باقي الموجودات المالية التي ال تحقق شروط الموجودات المالية بالكمفة المطفأة كموجودات مالية بالقيمة العادلة.
فيما يتعمق باإلستثمارات في أدوات حقوق الممكية والتي ال يحتفظ بيا لغرض المتاجرة بيا فإن ىرذا المعيرار يسرمح عنرد اإلعترراف األولري بتبنري خيرار ال

يمكن الرجوع عنو بعرض كافة التغيرات فري القيمرة العادلرة مرن ىرذه االسرتثمارات وعمرى اسراس إفررادي (كرل سريم عمرى حردة) ضرمن بنرود الردخل الشرامل
اآلخررر وال يمكررن بررأي حررال مررن األحروال فرري ترراري الحررق إعررادة تصررنيف مبررالغ ىررذه التغيررات والمعترررف بيررا ضررمن الرردخل الشررامل اآلخررر إلررى الرربح أو

الخسارة ،في حين أن أرباح التوزيعات المستممة عن ىذه االستثمارات يعترف بيا ضرمن صرافي ايررادات االسرتثمارات إال إذا كانرت ىرذه التوزيعرات تمثرل

بشكل واضح إسترداد جزئي لكمفة االستثمارات.

في حال لم تتبنى الشركة خيار اإلعتراف بتغيرات القيمة العادلة لالستثمارات فري أدوات حقروق الممكيرة ضرمن الردخل الشرامل اآلخرر فعندئرذ يجرب قيراس

ىذه االستثمارات بالقيمة العادلة واالعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة ضمن بيان الدخل الشامل اآلخر.

الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل
يتم تسجيل فروقات التغير في القيمة العادلة لمموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل في بيان الدخل الشامل.
تظيررر الموجررودات الماليررة المحررددة بالقيمررة العادلررة مررن خررالل بيرران الرردخل الشررامل الترري يترروفر ليررا أسررعار سرروقية فرري أس رواق ماليررة نشررطة بالقيمررة

العادلة.
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ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)

لمسنة المنتهية في  13كانون األول 1133
(بالدينار األردني)

الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر
ان الموجررودات الماليررة المحررددة بالقيمررة العادلررة مررن خررالل بيرران الرردخل الشررامل اآلخررر ىرري موجررودات ماليررة غيررر مشررتقة .الغرررض مررن امتالكيررا

االحتفاظ بيا كمتوفرة لمبيع وليست لممتاجرة بيا حتى تاري االستحقاق.

يررتم تسررجيل فروقررات التغيررر فرري القيمررة العادلررة لمموجررودات الماليررة المحررددة بالقيمررة العادلررة مررن خررالل بيرران الرردخل الشررامل اآلخررر فرري بيرران الرردخل

الشامل اآلخر.

تظير الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر التي يتوفر ليا أسعار سوقية في أسواق ماليرة نشرطة بالقيمرة

العادلة بعد تنزيل أي خسائر تدني متراكمة في قيمتيا العادلة.

تظير الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر التي ال يتوفر ليا أسعار سوقية والتي ال يمكن تحديرد قيمتيرا
العادلة بشكل يعتمد عميو بالكمفة ويتم تسجيل أي تدني في قيمتيا في بيان الدخل الشامل اآلخر.

تحقق االيراد

تتحقق االيررادات مرن عقرود الترأجير التمرويمي عمرى أسراس اإلسرتحقاق ليقسراط بحيرث تتحقرق اإليررادات لكرل مرن سرنوات العقرد بتراري إسرتحقاق

قسط اإليجار سواء تم تحصيل القسط أم ال.

يتم تأجيل أرباح البيع بالتقسيط ،ويتم االعتراف بيا عمى أساس االستحقاق ليقساط بحيث تتحقق ىرذه األربراح عنرد اسرتحقاق القسرط سرواء

تم تحصيمو أم ال .

النقد وما في حكمه

يتضمن النقد وما في حكمو  ،نقد وشيكات في الصندوق ولدى البنوك وباستحقاقات ال تتجاوز الثالثة أشير.
عقود اإليجار

يتم تصنيف عقود اإليجار كعقود إيجار تمرويمي إذا ترترب عمرى عقرد اإليجرار تحويرل جروىري لمنرافع ومخراطر الممكيرة المتعمقرة باألصرل موضروع

العقد إلى المستأجر .ويتم تصنيف عقود اإليجار األخرى كعقود إيجار تشغيمي.

يتم اثبات المبالغ المطموبة بموجب عقود اإليجار التمويمي كذمم مدينة بصافي قيمة اإلستثمار في عقود اإليجار.
يررتم تحميررل اإليجررارات المسررتحقة بموجررب عقررود اإليجررار التشررغيمي عمررى قائمررة الرردخل الشررامل خررالل فت ررة عقررد اإليجررار التشررغيمي وذلررك
بإستخدام طريقة القسط الثابت.

يتم توزيع العائد غير المكتسب خالل فترة اإليجار بحيث ينتج عن عائد ثابت ودوري عمى صافي اإلستثمار في عقود اإليجار ،ويرتم تحميرل كمفرة

السيارات المؤجرة عمى كمفة المبيعات.
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المدينون

تظير الذمم المدينة بالقيمة العادلة ويتم إحتساب مخصص لمديون المشكوك في تحصيميا عندما يتبين لإلدارة عدم إمكانية تحصيل كامل أو جزء

من ىذه المبالغ ويحتسب ىذا المخصص عمى أساس الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة القابمة لإلسترداد.
اإلستثمار في األراضي

تظير اإلستثمارات في األراضي بالتكمفة ( حسب معيار الدولي رقم  ) 48حيث خير المعيار الشركة بقيد استثماراتيا العقارية أما بالتكمفة أو

بالقيمة العادلة شريطة أن ال يكون ىناك أي عائق يحول دون القدرة عمى تحديد قيمة االستثمارات العقارية بشكل موثوق  ،وقد اختارت إدارة

الشركة التكمفة لقيد استثماراتيا في األراضي استناداً إلى تعميمات األسس المحاسبية والمعايير واجبة التطبيق المتعمقة بتقدير القيمة العادلة
والتصرف بفائض إعادة التقييم لسنة  2887والصادرة باإلستناد ألحكام المادتين ( )8و ( )12من قانون األوراق المالية رقم ( )76لسنة 2882

وبموجب قرار مجمس المفوضين رقم ( )2887/727تاري .2887/12/16
انخفاض قيمة الموجودات المالية

بتاري كل قائمة مركز مالي الموحدة  ،يتم مراجعة قيم الموجودات المالية  ،لتحديد إن كان ىنالك مايشير إلى إنخفاض في قيمتيا.

أما بالنسبة الى الموجودات المالية مثل الذمم المدينة التجارية والموجودات المقيمة فردياً عمى أنيا غيرر منخفضرة القيمرة  ،فيرتم تقييميرا النخفراض
القيمة عمى أساس جماعي  .إن الدليل الموضوعي لإلنخفاض بقيمة محفظة الرذمم المدينرة قرد يشرمل الخبررة السرابقة لمشرركة فيمرا يخرص تحصريل
الرردفعات  ،والزيررادة فرري عرردد الرردفعات المتررأخرة المحفظررة والترري تتعرردى معرردل فت ررة اإلسررتدانة كمررا قررد يشررمل التغي ررات الممحوظررة فرري األوضرراع

اإلقتصادية المحمية والعالمية المترابطة مع تعثر الذمم الدائنة.

يتم تخفريض القيمرة المدرجرة ليصرل المرالي بمبمرغ خسرارة اإلنخفراض بالقيمرة مباشررة  ،وذلرك لكافرة األصرول الماليرة بإسرتثناء الرذمم المدينرة

التجارية  ،حيث تم تخفيض القيمة المدرجة من خالل إستعمال حساب مخصصات .عندما تعتبر إحدى الذمم المدينة غير قابمة لمتحصيل

يتم عندىا شطب مبمغ الذمة والمبمغ المقابل في حساب المخصصات .

يتم اإلعتراف بالتغيرات في القيمة المدرجة لحساب المخصصات في قائمة الدخل الشامل الموحدة.
فيمررا يتعمررق بررأدوات حقرروق الممكيررة المتاحررة لمبيررع  ،اليررتم عكررس خسررائر اإلنخفرراض بالقيمررة المعترررف بي را سررابقاً مررن خررالل قائمررة الرردخل

الشامل الموحدة .إن أي زيادة في القيمة العادلة تأتي بعد خسارة إنخفاض يتم اإلعتراف بيا مباشرة في بيان حقوق الممكية الموحدة.
الغاء اإلعتراف

تقوم الشركة بإلغاء اإلعتراف بأصل مالي فقرط عنرد إنتيراء الحقروق التعاقديرة المتعمقرة باسرتالم التردفقات النقديرة مرن األصرل

المرالي ،

وبشكل جوىري كافة مخاطر ومنافع الممكية إلى منشأة أخرى  .أما في حالة عدم قيام الشركة بتحويل أو اإلحتفاظ بشكل جوىري بمخاطر

ومنافع الممكية واستمرارىا بالسيطرة عمى األصل المحول فرإن الشرركة تقروم براإلعتراف بحصرتيا المسرتبقاة فري األصرل المحرول والمطموبرات

المتعمقة بو في حدود المبالغ المتوقع دفعيا  .أما في حالة إحتفاظ الشرركة بشركل جروىري بكافرة مخراطر ومنرافع الممكيرة ليصرل المحرول ،
فإن الشركة تستمر باالعتراف باألصل المالي .
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الشركة المتكاممة لمتأجير التمويمي

(شركة مساىمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)

لمسنة المنتهية في  13كانون األول 1133
(بالدينار األردني)

الممتمكات والمعدات

تظير الممتمكات والمعدات بالكمفة بعد تنزيل اإلستيالكات المتراكمة .ويتم اإلستيالك وفقاً لطريقة القسرط الثابرت وبمعردالت سرنوية

كما يمي-:

معدل االستيالك السنوي
%4 – 2

مباني

% 18

أثاث ومفروشات

%25 -15

أجيزة الكترونية وكيربائية

%28-18

أجيزة وبرامج الحاسوب

%18

ديكورات

% 15

سيارات

انخفاض قيمة الموجودات غير المتداولة

تعمل الشركة في تاري كل قائمة مركز مالي الموحدة عمى مراجعة القيم المدرجة لموجوداتيا وذلك لتحديد إن كان ىنالك مرا يشرير إلرى أن

ىذه الموجودات قد تعرضت إلى خسائر انخفاض القيمة .إذا وجد ما يشير إلى ذلك يتم تقدير القيمة القابمة لإلسترداد ليصل وذلك لتحديد
خسررائر إنخفرراض القيمررة (إن وجرردت) .فرري حررال عرردم الررتمكن مررن تقرردير القيمررة القابمررة إلسررترداد ألصررل محرردد ،تقرروم الشررركة بتقرردير القيمررة

لإلسترداد لموحدة المنتجة لمنقد التي يعود الييا األصل نفسو .عندما يمكن تحديد أسس توزيرع معقولرة وثابترة ،يرتم توزيرع األصرول المشرتركة
إلررى وحرردات منتجررة لمنقررد محررددة ،أو يررتم توزيعيررا إلررى أصررغر مجموعررة مررن الوحرردات المنتجررة لمنقررد الترري يمكررن تحديررد أسررس توزيررع معقولررة

وثابتة ليا.

إن القيمة القابمة لإلسترداد ىي القيمة العادلة ليصل ناقصاً تكمفة البيع أو القيمة في االستخدام ،أييما أعمى.
في حال تقدير القيمة القابمة لإلسترداد ألصل ( أو لوحدة منتجرة لمنقرد) بمرا يقرل عرن القيمرة المدرجرة ،يرتم تخفريض القيمرة المدرجرة ليصرل

(الوحدة المنتجة لمنقد) إلى القيمة القابمة لإلسترداد .يتم اإلعتراف بخسائر اإلنخفاض مباشرة في قائمة الدخل الشامل الموحردة ،إال إذا كران
االصل معاد تقييمو فيتم عندىا تسجيل خسائر اإلنخفاض كتنزيل من مخصص إعادة التقييم.

المخصصات

يتم تكوين المخصصات عندما يكون عمى الشركة أي التزام حالي (قرانوني أو متوقرع) نراتج عرن أحرداث سرابقة والتري تعتبرر تكمفرة سردادىا
محتممة ويمكن تقديرىا بشكل موثوق.

يتم قياس المخصصات حسب أفضل التوقعات لمبدل المطموب لمقابمرة اإللترزام كمرا بتراري قائمرة المركرز المرالي الموحردة بعرد األخرذ بعرين
اإلعتبار المخاطر واألمور غير المؤكدة المحيطة باإللتزام .عندما يرتم قيراس المخصرص باسرتخدام التردفقات النقديرة المقردرة لسرداد اإللترزام
الحالي ،فإنو يتم اإلعتراف بالذمة المدينة كموجودات في حالة كون استالم واستعاضة المبمغ مؤكدة ويمكن قياس المبمغ بشكل موثوق.
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(شركة مساىمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)

لمسنة المنتهية في  13كانون األول 1133
(بالدينار األردني)
التقرير القطاعي

القطاع ىرو مجموعرو مرن العناصرر فري المجموعرو تنفررد بأنيرا تخضرع لمخراطر وعوائرد تميزىرا عرن غيرىرا وتشرترك فري تقرديم المنتجرات أو
الخرردمات وىررذا مررا يعرررف بالقطرراع التشررغيمي أو تشررترك فرري تقررديم الخرردمات ضررمن بيئررة إقتصررادية محررددة .وتشررتمل المجموعررة عمررى قطاعررات

األعمررال الرئيسررية فرري التررأجير التمررويمي والوكرراالت التجاريررة وتمثيررل الشررركات واالسررتثمارات باألسرريم والسررندات والعقررارات والحصررص بالشررركات
والمشاريع والتجارة العامة ،واستيراد وتصدير المركبات وقطعيا واإلتجار بكافة أنواع المركبات وشراء وتممك وبيع وتأجير واستئجار األموال غير

المنقولة أو أي حقوق وامتيازات شريطة عدم تممكيا بقصد اإلتجرار بيرا ،وتشرتمل المجموعرة فري الشرركة المتكاممرة لبيرع المركبرات (شرركة تابعرة)
عمررى قطاعررات االعمررال الرئيسررية فرري بيررع وش رراء السرريارات الجديرردة والمسررتعممة واالسررتثمار فرري االسرريم والسررندات المتداولررة فرري بورصررة عمرران

لصالح الشركة عدا التعامل بالبورصات االجنبية.

وتمارس نشاطيا ونشاط الشركة التابعة فقط داخل المممكة األردنية الياشمية .

استخدام التقديرات

إن إع ررداد القر روائم المالي ررة وتطبي ررق السياس ررات المحاس رربية يتطم ررب م ررن إدارة الش ررركة القي ررام بتق ررديرات واجتي ررادات ت ررؤثر ف رري مب ررالغ الموج ررودات

والمطموبررات الماليررة واإلفصرراح عررن االلت ازمررات المحتممررة ،كمرا أن ىررذه التقررديرات واالجتيررادات تررؤثر فرري االيررادات والمصرراريف والمخصصررات،
وكذلك التغيررات فري القيمرة العادلرة التري تظيرر ضرمن قائمرة الردخل الشرامل وبشركل خراص يتطمرب مرن إدارة الشرركة إصردار أحكرام واجتيرادات

ىامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبمية وأوقاتيا ،إن التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة عمى فرضيات وعوامل متعددة ليا درجات متفاوتة
مررن التقرردير وعرردم الترريقن وأن النتررائج الفعميررة قررد تختمررف عررن التقررديرات وذلررك نتيجررة التغيررات الناجمررة عررن أوضرراع وظررروف تمررك التقررديرات فرري

المستقبل.

ضريبة الدخل

تخضع الشركة لنص القانون المؤقت لضريبة الدخل لسنة  2889وتعديالتو الالحقة والتعميمات الصادرة عن دائرة ضريبة الدخل في المممكة

األردنية الياشمية  ،ويتم اإلستدراك ليا وفقاً لمبدأ اإلستحقاق  ،يتم إحتساب مخصص الضريبة عمى أساس صافي الربح المعدل .وتطبيقاً

لممعيار المحاسبي الدولي رقم ( )12فإنو قد يترتب لمشركة موجودات ضريبية مؤجمة ناتجة عن الفروقات المؤقتة بين القيمة المحاسبية

والضريبة لمموجودات والمطموبات والمتعمقة بالمخصصات ىذا ولم يتم اظيار تمك الموجودات ضمن القوائم المالية المرفقة حيث أنيا غير

جوىرية.

تحويل العمالت األجنبية

يتم تحويل المعامالت بالعممة االجنبية الى الدينار االردني بأسعار التحويل عند اجراء المعاممة و المعمنة مرن قبرل البنرك المركرزي أمرا العمميرات

التي تحدث خالل السنة فيتم تحويميرا بإسرتخدام متوسرط األسرعار السرائدة بتراري تمرك العمميرات وتؤخرذ فروقرات التقيريم الرى قائمرة الردخل الشرامل

الموحدة.
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(شركة مساىمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
لمسنة المنتهية في  13كانون األول 1133

(بالدينار األردني)

 -5الممتمكات والمعدات

إضافات

 1كانون الثاني

استبعادات

 31كانون االول

الكمفة :
1.626.856

-

مباني

118.949

3.851

-

4.161

-

336.131

ديكورات

64.916

481

-

64.556

مجموع الكمفة

أثاث ومفروشات

أجيزة وبرامج حاسوب

96.388

أجيزة الكترونية وكيربائية

19.286

سيارات

155

-

3.616.546

-

15.118
11.115

368.968

8.111

()51.131

111.513

2.287.275

34.861

()51.131

1.111.336

االستهالكات:
مباني
أثاث ومفروشات

أجيزة وبرامج حاسوب
أجيزة الكترونية وكيربائية

42.732

44.131

-

111.511

334.892

1.835

6.339

35.136

-

41.541

1.141

-

31.115

()53.635

345.161

()53.635

663.153

18.195

ديكورات
سيارات

14.924

111.719

51.148

مجموع االستهالكات

528.881

385.115

القيمة الدفترية الصافية  1كانون الثاني

1.758.474

6.415

القيمة الدفترية الصافية  13كانون األول

-

11.133
13.545

3.445.514

ان المباني مقامة عمى اراضي مستأجرة لمدة ( )18سنة و ( )3أشير تبدأ من تاري  1تمروز  2884وتنتيري بتراري  1تشررين األول 2822
– (ايضاح .)23

 -4االستثمارات في االراضي

تتضمن االستثمارات في االراضي ارض في منطقة سرحاب تتكرون مرن قطعرة واحردة بمسراحة  12.858م 2وبتكمفرة  768.417دينرار اردنري

وىي مسجمة بإسم الشركة.

كما تتضمن ارض في منطقة جنوب عمان (الزعفران) تتكون من قطعتين بمساحة  28.195م 2وبتكمفة  41.358دينار اردني وىي مسجمة

بإسم الشركة.

كما تتضمن ارض في منطقة الجيزة تتكون من قطعة واحدة بمساحة  3.438م 2وبتكمفة  92.358دينار اردني وىي مسجمة بإسم الشركة.
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لمسنة المنتهية في  13كانون األول 1133

(بالدينار األردني)

 -6صافي اإلستثمار في عقود اإليجار التمويمي

1133

2818

الحد األدنى لدفعات اإليجار والمصاريف المؤجمة

ينزل :مصاريف صيانة وتأمين مؤجمة

34.164.681

12.828.413

51.813

صافي الحد األدنى لدفعات اإليجار

34.353.151

يضاف :القيمة المتبقية لعقود اإليجار

3.558.118

الجزء المتداول من العائد غير المكتسب

3.413.136

ينزل:

الجزء غير المتداول من العائد غير المكتسب

3.151.513

صافي اإلستثمار في عقود اإليجار التمويمي

35.118.681

ينزل الجزء المتداول

6.433.481

الجزء غير المتداول

8.616.318

إن الحد األدنى لدفعات اإليجار والمصاريف المؤجمة يستحق التحصيل خالل السنوات التالية:

138.762

11.881.651

1.488.898
1.289.658
887.496

11.192.587
5.587.587
5.685.888

1133

2818

 31كانون األول 2811

-

5.571.885

 31كانون األول 2813

5.418.611

 31كانون األول 2815

118.156

6.445.513

 31كانون األول 2812
 31كانون األول 2814

1.416.614

 31كانون األول 2816

556.116

 31كانون األول 2818

61.351

311.511

 31كانون األول 2817

34.164.681
 -8المصاريف المدفوعة مقدماً والحسابات المدينة األخرى

3.666.261
1.622.112
589.295
464.184
187.636
12.828.413

1133

2818

مصاريف مدفوعة مقدماً

115.568

295.283

تأمينات كفاالت

141

أمانات مسقفات

3.144

482

36.841

28.938

51.118

9.825

-

191.688

135.661

531.211

تأمينات مسترده

31.111

ذمم موظفين

أمانات ضريبة الدخل
أمانات ضريبة المبيعات
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ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
لمسنة المنتهية في  13كانون األول 1133

(بالدينار األردني)

 -5المدينون وذمم بيع بالتقسيط
1133

2818

ذمم بيع بالتقسيط

31.111.145

11.851.165

ذمم مدينة تجارية

551.545

1.188.443

مطموب من جيات ذات عالقة – إيضاح 16

161.831

مخصص ديون مشكوك فييا

 -1الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل

358.261

()145.618

()158.637

31.584.154

12.423.232

1133

2818

استثمارات في قطاع البنوك

61.855

59.888

استثمارات في قطاع الصناعة

41.158

194.999

استثمارات في قطاع الخدمات (شركات عقارية واستثمارية ومالية وتجارية)

535.131

458.846

451.855

713.725

 -31االحتياطيات

اإلحتياطي اإلجباري:

تمشياً مع متطمبات قانون الشركات في المممكة األردنية الياشمية والنظام األساسي لمشركة  ،تقوم الشركة بتكوين احتياطي اجباري بنسربة

 18بالمئة من الربح الصافي حتى يبمغ ىذا االحتياطي ربع رأسمال الشركة ويجوز االستمرار في اقتطاع ىذه النسبة بموافقرة الييئرة العامرة
لمشركة إلى أن يبمغ ىذا االحتيراطي مرا يعرادل مقردار أرسرمال الشرركة المصررح برو  .إن ىرذا االحتيراطي غيرر قابرل لمتوزيرع كأنصربة أربراح

عمى المساىمين.

اإلحتياطي اإلختياري:

تمشرياً مررع متطمبررات قررانون الشررركات فرري المممكررة األردنيررة الياشررمية والنظررام األساسرري لمشررركة ،فإنررو يجرروز لمشررركة أن تقرروم

بتكرروين

احتياطي اختياري بما ال يزيد عمى  28بالمئة من الرربح الصرافي بنراءا عمرى اقترراح مجمرس إدارتيرا  .وقرد قررر مجمرس اإلدارة عردم اقتطراع
أي مبمغ لإلحتياطي االختياري خالل العام من الربح الصافي لمشركة .إن ىذا اإلحتياطي قابل لمتوزيع كأنصبة أرباح عمى المساىمين بعرد

موافقة الييئة العامة لمشركة عمى ذلك.

16

الشركة المتكاممة لمتأجير التمويمي

(شركة مساىمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
لمسنة المنتهية في  13كانون األول 1133

(بالدينار األردني)

 -33القروض
قرض بنك اإلتحاد لإلدخار واإلستثمار
قرض بنك المال األردني

1.133.581

1.588.462

1.134.558

قرض بنك سوسيتو جنرال

615.135

قرض البنك التجاري األردني

3.185.316

قرض بنك اإلسكان لمتجارة والتمويل

3.188.611

قرض البنك األردني الكويتي

163.818

قرض بنك HSBC

3.635.118

قرض بنك عودة

3.163.845

قرض البنك الكويت الوطني

-

قرض بنك ابو ظبي الوطني

3.154.585

قرض البنك االستثماري األردني

3.614.615

ينزل :الجزء المتداول
-

1133

2818
1.681.888
754.918
787.888

1.496.382
1.198.864
872.818
377.898
1.788.528
1.276.182
414.831

31.531.511

11.971.195

5.351.111

8.271.774

4.616.111

3.699.421

قروض بنك اإلتحاد لإلدخار واإلستثمار-:

تتمتررع الشررركة بتسررييالت بنكيررة عمررى شرركل قرررض متجرردد بسررقف  2.888.888دينررار أردنرري بفائرردة سررنوية  %8.58وبرردون عمولررة ،و

بضمان كفالة الشركة.

كمررا حصررمت الشررركة التابعررة عمررى شرركل قرررض متجرردد بسررقف  588.888دينررار اردنرري وبفائرردة سررنوية  %8.58وبرردون عمولررة ،ويسرردد

القرض بموجب اقساط شيرية متتالية ومنتظمة عددىا ( )36قسط شيرياً وىي بضمان الشركة المتكاممة لمتأجير التمويمي (الشركة األم).
 -قرض بنك المال األردني-:

حصمت الشركة عمى تسييالت بنكية عمى شكل قرض متجدد بسقف  3.888.888دينار أردني وبفائدة سنوية ( )%8.58وبدون عمولة،

وبضمان كفالة الشركة.
 -قرض بنك عودة:

حصمت الشركة عمى تسييالت بنكية عمى شكل قرض متجد بسقف  1.888.888دينرار أردنري وبفائردة سرنوية  %8.75و عمولرة بمعردل

 ، %8.5وىي بضمان كفالة الشركة.
 -قرض بنك سوسيتو جنرال-:

حصمت الشرركة عمرى تسرييالت بنكيرة عمرى شركل قررض بسرقف  1.888.888دينرار أردنري وبفائردة سرنوية  %8.58وبردون عمولرة ،وىري

بضمان كفالة الشركة.
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الشركة المتكاممة لمتأجير التمويمي

(شركة مساىمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
لمسنة المنتهية في  13كانون األول 1133

(بالدينار األردني)

 -قرض بنك -: HSBC

حصمت الشركة عمى تسييالت بنكية عمى شكل قرض مقداره  2.888.888دينرار أردنري وبفائردة سرنوية  %8.58وعمولرة بمعردل %8.5

 ،ويسرردد القرررض عمررى  48دفعررة شرريرية متسرراوية مقابررل شرريكات مؤجمررة الرردفع مسررحوبة عمررى شررركات ذات مررالءة وتررم مررنح ىررذا القرررض
لغايات تمويل رأس المال العامل.

 -قرض البنك األردني الكويتي-:

حصرمت الشررركة عمرى تسررييالت بنكيرة عمررى شركل قرررض بسررقف  1.788.888دينرار أردنرري ،وبفائردة  %8.58سررنوياً وبردون عمولررة وىرري

بضمان كفالة الشركة.

 -قرض بنك االسكان لمتجارة والتمويل -:

حصمت الشركة عمى تسييالت بنكية عمرى شركل قررض بسرقف مقرداره  1.588.888دينرار أردنري وبفائردة بمعردل  %8.75سرنوياً وبردون

عمولة وىي بضمان كفالة الشركة.
 -قرض بنك الكويتي الوطني:

حصمت الشركة عمى تسييالت بنكية عمى شكل قرض بسقف  758.888دينار وبفائدة  %8.75سنويا فوق سعر شيادات اإليرداع ألجرل

ستة شيور والصادرة عن البنك المركزي عمى ان ال تقل اجمالي الفائدة عن  ، %8.25بحيث يسرمح لمشرركة اسرتغاللو عمرى دفعرات مر ار ار
وتكرار وذلك بموجب اشعارات سحب ،حيث يرتم تسرديد كرل جرزء مسرتغل مرن القررض بالكيفيرة وبعردد اقسراط ومبمرغ كرل قسرط عنرد االتفراق

عمييا ،وىي بضمان كفالة الشركة ،وتم تسديد كامل رصيد القرض حتى تاري ىذه القوائم .
 -قرض البنك التجاري األردني-:

حصرمت الشررركة عمرى تسررييالت بنكيرة عمررى شركل قرررض بسررقف  1.588.888دينرار أردنرري ،وبفائردة  %8.25سررنوياً وبردون عمولررة وىرري

بضمان كفالة الشركة.
-

قرض بنك ابو ظبي الوطني -:

حصمت الشركة تسييالت بنكية عمى شكل قرض مقداره  1.488.888دينار أردني وبفائدة بمعدل  %8.58سنوياً وعمولة بمعدل %8.5

سنوياً وىي بضمان كفالة الشركة.

 -قرض البنك االستثماري األردني-:

حصمت الشرركة عمرى تسرييالت بنكيرة عمرى شركل قررض بسرقف مقرداره  2.888.888دينرار أردنري وبفائردة بمعردل  %8.25سرنوياً وبردون

عمولة وىي بضمان كفالة الشركة.
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الشركة المتكاممة لمتأجير التمويمي

(شركة مساىمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
لمسنة المنتهية في  13كانون األول 1133

(بالدينار األردني)

 -31المصاريف المستحقة والحسابات الدائنة األخرى
1133

2818

مصاريف مستحقة

4.115

68

أمانات ضريبة دخل

155

52

أمانات المجنة االجتماعية

486

594

أمانات ضريبة المبيعات

31.118

-

أمانات مساىمين

511

63.446

أمانات ضمان اإلجتماعي

1.811

-

ضريبة دخل مستحقة -ايضاح 15
مكافأة أعضاء مجمس اإلدارة

516.481

368.936

35.111

18.888

ذمم موظفين

83.115

-

رسوم الجامعات األردنية

-

31.536

صندوق دعم البحث العممي

-

15.481

454.543

498.825

 -31الدائنون والشيكات اآلجمة

1133

2818

دائنون

111.118

668.513

شيكات آجمة

8.431

6.298

مطموبات الى جيات ذات عالقة – ايضاح 16

11.381

426.568

111.615

1.181.379

 -35البنوك الدائنة

البيران
بنك األردني الكويتي
البنك التجاري األردني
بنك المال األردني

المستغل

نسبة

نسبة

السقف الممنوح

الفائدة

العمولة

الضمانات

411.111

%8.58

-

كفالة الشركة

2811
6.611

2818
351.438

811.111

%8.25

-

كفالة الشركة

555.531

188.842

3.111.111

%8.58

-

كفالة الشركة

561.413

756.186

بنك عودة

111.111

%8.75

%8.5

كفالة الشركة

16.111

137.816

بنك االتحاد لإلدخار واالستثمار

811.111

%8.58

%1

كفالة الشركة

135.631

422.168

بنك سوسيتو جنرال

141.111

%8.58

-

كفالة الشركة

118.436

288.182

بنك االسكان لمتجارة والتمويل

841.111

%8.75

-

كفالة الشركة

565.181

657.322

بنك HSBC

141.111

%8.58

-

كفالة الشركة

41.815

63.736

البنك الكويتي الوطني

141.111

%8.75

-

كفالة الشركة

-

287.298

بنك أبو ظبي الوطني

311.111

%8.58

%8.5

كفالة الشركة

%8.25

-

كفالة الشركة

311.381

65.963

البنك االستثماري األردني

411.111

413.331
1.156.846
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461.858
3.439.177

الشركة المتكاممة لمتأجير التمويمي

(شركة مساىمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
لمسنة المنتهية في  13كانون األول 1133

(بالدينار األردني)

-34ضريبة الدخل

ان حركة ضريبة الدخل ىي كما يمي :

1133

2818

الرصيد في  1كانون الثاني

165.116

353.582

المسدد خالل السنة

()165.116

()353.582

المخصص لمسنة

516.481

368.936

الرصيد في  31كانون األول

516.481

368.936

أنيررت الشررركة عالقتيررا مررع ض رريبة الرردخل حتررى نيايررة عررام  ، 2888وبالنسرربة لعررامي  2818، 2889فقررد تررم ترردقيقيا ومناقشررتيا مررع ض رريبة دخررل إال أن
المخالصة النيائية بخصوصيا لم تصدر بعد .

-36المعامالت مع جهات ذات عالقة
قامت الشركة خالل السنة باجراء معامالت مع الجيات ذات العالقة التالية :

العالقة

االسم

الشركة المتكاممة لمنقل المتعدد (م.ع.م)

شقيقة

شركة اآلليات الرائدة (ذ.م.م)

شقيقة

شركة المعدات والسيارات األردنية (ذ.م.م)

شقيقة

شركة تجارة المركبات (ذ.م.م)

شقيقة

شركة نقوال أبو خضر (ذ.م.م)

شقيقة

شركة المحيط لتجارة الزيوت المعدنية (ذ.م.م)

شقيقة

الشركة المتكاممة لتطوير األراضي واالستثمار (م.ع.م)

شقيقة

شركة نير األردن لتجارة السيارات (ذ.م.م)

شقيقة

السيد نقوال أبو خضر

نائب رئيس مجمس اإلدارة

ان المعامالت الجوىرية والمبالغ المتعمقة بيا  ،ىي كما يمي :

1133

2818

مشتريات

1.384.161

3.837.888

إصدار عقود تأجير تمويمي

511.554

1.333.537

دفعات مقبوضة عن أقساط تأجير تمويمي
إصدار عقود بيع بالتقسيط

516.615

579.151

53.111

دفعات مقبوضة عن أقساط بيع بالتقسيط

65.461

131.115

ايرادات من االيجارات
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218.264
315.388

الشركة المتكاممة لمتأجير التمويمي

(شركة مساىمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
لمسنة المنتهية في  13كانون األول 1133

(بالدينار األردني)

يتكون المطموب الى جيات ذات عالقة كما في  31كانون األول ما يمي :

1133

2818

شركة اآلليات الرائدة (ذ.م.م)

51.111

189.752

شركة تجارة المركبات (ذ.م.م)

-

233.988

شركة نيال األردن لتجارة السيارات (ذ.م.م)

58.146

-

شركة نقوال أبو خضر (ذ.م.م)

536

2.916

11.381

426.568

قامت الشركة خالل السنة بقيد المكافآت والبدالت والمزايا التالية لصالح أعضاء مجمس اإلدارة والمدير العام:
1133

35.111

مكافأة أعضاء مجمس اإلدارة

341.131

الرواتب والعالوات والمكافآت التي تقاضاىا المدير العام

 -38صافي االيرادات من عقود اإليجار التمويمي
العائد عمى عقود اإليجار التمويمي

2818
18.888
114.888

1133

2818

1.451.135

2.285.845

تنزل الكمفة :
()54.114

رسوم تأمين

()35.388

صيانة وتصميحات

()44.541

()182.499

رسوم ورخص وطوابع

()51.154

()27.381

1.511.514

2.848.665

 -35صافي االيرادات من االيجارات
االيرادات من االيجارات

1133

2818

131.115

315.388

تنزل الكمفة :
استئجار أراضي

()48.111

()57.888

رسوم تأمين

()3.114

()825

استيالكات

()44.131

()55.918

315.511

281.565
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الشركة المتكاممة لمتأجير التمويمي

(شركة مساىمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
لمسنة المنتهية في  13كانون األول 1133

(بالدينار األردني)

 -31صافي ايرادات البيع بالتقسيط
1133

2818

أرباح بيع بالتقسيط

3.616.161

1.769.779

ينزل :كمفة تأمين وطوابع أصول ونقل ممكية البيع بالتقسيط

()16.154

()16.874

3.461.584

1.752.985

 -11صافي ايرادات غير تشغيمية
خسائر متحققة من بيع موجودات محددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل
ايرادات أخرى

 -13المصاريف اإلدارية والعمومية

1133

2818

()31.835

()236.184

31.553

1.152

()118

()235.832

1133

2818

رواتب وأجور وممحقاتيا

161.436

استيالكات

335.355

259.818
188.439

مصاريف حكومية

11.143

18.747

18.654

ىاتف و بريد

1.118

22.381

ضمان اجتماعي

8.775

دعاية و اعالن

16.611

68.766

1.111

ضيافة

1.851

1.795

تأمين صحي

3.786

مصروف ديون مشكوك في تحصيميا

311.111

88.888

اتعاب مينية و استشارات

11.131

قرطاسية

6.185

13.858

4.474

مواصالت ومصاريف سيارات

33.351

9.142

عموالت بيع سيارات

13.516

12.911

31.515

1.454

353.111

ايجارات

6.555

مصاريف رحالت
صيانة

133.133

1.825

كيرباء ومياه

4.181

دورات تدريبية

4.111

4.636

532

متنوعة

1.161

1.384

115.483

738.888

 -11رسوم ومكافآت
1133

2818

مكافآت أعضاء مجمس االدارة

35.111

18.888

رسوم الجامعات األردنية

-

16.135

35.111

34.135
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الشركة المتكاممة لمتأجير التمويمي

(شركة مساىمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)

لمسنة المنتهية في  13كانون األول 1133
(بالدينار األردني)

-11عقود اإليجار التشغيمي
دفعات بموجب عقود إيجار تم تحميميا كمصاريف خالل السنة

1133

2818

315.111

198.133

تتمثل اإللتزامات بالحد األدنى لدفعات اإليجار بموجب عقود اإليجار التشغيمي غير القابمة لإللغاء بمايمي-:
1133

48.111

أقل من سنة

2818
57.888

أكثر من سنة ولكن أقل من أربع سنوات

115.111

228.888

أكثر من أربع سنوات

546.111

513.888

853.111

798.888

تتكون دفعات عقود اإليجار التشغيمي من اإليجارات المستحقة عمى الشركة عن األرض المقام عمييا مباني الشركة .إن معدل فترة عقد اإليجار

المتفق عمييا ىي ( )18سنة.

 -15االلتزامات المحتممة

يوج ررد عم ررى الش ررركة كم ررا ف رري  31ك ررانون األول الت ازم ررات محتمم ررة ع ررن كف رراالت بنكي ررة بقيم ررة  9.588دين ررار أردن رري

 13.888دينار أردني).

(:2818

 -14األدوات المالية
إدارة مخاطر رأس المال

تقوم الشركة بإدارة رأسماليا لتتأكد بأن الشرركة تبقرى مسرتمرة بينمرا تقروم بالحصرول عمرى العائرد األعمرى مرن خرالل الحرد األمثرل ألرصردة

الديون وحقوق الممكية .لم تتغير استراتيجية الشركة اإلجمالية عن سنة .2818

إن ىيكمة رأس مال الشركة يضم حقوق الممكية العائدة لممساىمين في الشرركة والتري تتكرون مرن رأس المرال ،واحتياطيرات وأربراح مردورة

كما ىي مدرجة في بيان التغيرات في حقوق الممكية.

معدل المديونية المثمى

يقرروم مجمررس إدارة الشررركة بمراجعررة ىيكميررة رأس المررال بشرركل دوري .وكجررزء مررن ىررذه المراجعررة ،يقرروم مجمررس اإلدارة باألخررذ باإلعتبررار
تكمفة رأس المال والمخاطر المرتبطة بكل فئة من فئات رأس المال والدين .إن ىيكل رأسمال الشركة يضم ديون من خالل االقترراض ،

لم تقم الشركة بتحديد حد أقصى لمعدل المديونية المثمى  ،وال تتوقع الشركة زيادة في معدل المديونية المثمى.
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الشركة المتكاممة لمتأجير التمويمي
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ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)

لمسنة المنتهية في  13كانون األول 1133
(بالدينار األردني)

إدارة المخاطر المالية
مخاطر السوق

إن نشاطات الشركة يمكن أن تتعرض بشكل رئيسي لمخاطر مالية ناتجة عن ما يمي-:

إدارة مخاطر العمالت األجنبية

ال تتعرض الشركة لمخاطر ىامة مرتبطة بتغيير العمالت األجنبية وبالتالي ال حاجة إلدارة فاعمة ليذا التعرض.

إدارة مخاطر سعر الفائدة

تنررتج المخرراطر المتعمقررة بمعرردالت الفائرردة بشرركل رئيسرري عررن إقت ارضررات األمروال بمعرردالت فائرردة متغيررة (عائمررة) وعررن ودائررع قصرريرة

األجررل بمعرردالت فائرردة ثابتررة  .قررد تتعرررض الشررركة الررى مخرراطر معرردالت الفائرردة نظ ر ار لوجررود أم روال مقترضررة لمشررركة حتررى ترراري

البيانات المالية.

مخاطر أسعار أخرى

تتعرض الشركة لمخاطر أسعار ناتجة عن إستثماراتيا في حقوق ممكية شركات أخرى  .تحتفظ الشركة باستثمارات في حقوق ممكية
شركات أخرى ألغراض استراتيجية وليس بيدف المتاجرة بيا وال تقوم الشركة بالمتاجرة النشطة في تمك اإلستثمارات.

تحميل حساسية أسعار استثمارات الممكية

ان تحميررل السياسررة أدنرراه مبنرري عمررى أسرراس مرردى تعرررض الشررركة لمخرراطر أسررعار اسررتثمارات فرري حقرروق ممكيررة شررركات أخرررى كمررا

بتاري البيانات المالية .

في حال كانرت اسرعار اسرتثمارات فري حقروق ممكيرة شرركات أخررى أعمرى/أقرل بنسربة  %5ألصربحت أربراح الشرركة أعمرى/أقرل بواقرع

 27.839دينار ( :2818أعمى/أقل بواقع  35.686دينار) نتيجة لمحفظة الشركة المصنفة بالقيمة العادلرة مرن خرالل قائمرة الردخل
الشامل.

إدارة مخاطر اإلئتمان

تتمثل مخاطر اإلئتمان في عدم التزام أحد األطرراف لعقرود األدوات الماليرة بالوفراء بالتزاماترو التعاقديرة ممرا يرؤدي إلرى تكبرد الشرركة

لخسررائر ماليررة ،ونظر اًر لعرردم وجررود أي تعاقرردات مررع أي أطرراف أخرررى فإنررو ال يوجررد أي تعرررض لمشررركة لمخرراطر اإلئتمرران بمختمررف

أنواعيا .إن التعرض اإلئتماني اليام بالنسبة ألي جية أو مجموعة جيات لردييا خصرائص متشرابية ترم اإلفصراح عنيرا فري إيضراح
رقررم  . 16وتصررنف الشررركة الجيررات الترري لرردييا خصررائص متشررابية إذا كانررت ذات عالقررة  .وفيمررا عرردا المبررالغ المتعمقررة برراألموال
النقديررة  .إن مخرراطر اإلئتمرران الناتجررة عررن األمروال النقديررة ىرري محررددة حيررث أن الجيررات الترري يررتم التعامررل معيررا ىرري بنرروك محميررة
لدييا سمعات جيدة والتي يتم مراقبتيا من الجيات الرقابية.

إن المبالغ المدرجة في ىذه البيانات المالية تمثل تعرضات الشركة األعمى لمخاطر اإلئتمران لمرذمم المدينرة التجاريرة واألخررى والنقرد

ومرادفات

النقد.
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ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)

لمسنة المنتهية في  13كانون األول 1133
(بالدينار األردني)

إدارة مخاطر السيولة

إن مسؤولية إدارة مخراطر السريولة تقرع عمرى مجمرس اإلدارة وذلرك إلدارة متطمبرات الشرركة النقديرة والسريولة قصريرة اإلجرل ومتوسرطة

األجررل وطويمررة األجررل .وتقرروم الشررركة بررإدارة مخرراطر السرريولة مررن خررالل مراقبررة الترردفقات النقديررة المسررتقبمية والمقيمررة بصررورة دائمررة
وتقابل تواري استحقاق الموجودات والمطموبات النقدية.

يبررين الجرردول اآلترري االسررتحقاقات المتعاقررد عمييررا لمطموبررات الشررركة الماليررة غيررر المشررتقة  .تررم إعررداد الجررداول بنرراءاً عمررى الترردفقات
النقديررة غيررر المخصررومة لممطموبررات الماليررة وذلررك بموجررب ترواري اإلسررتحقاق المبكررة الترري قررد يطمررب بموجبيررا مررن الشررركة أن تقرروم

بالتسديد أو القبض .يضم الجدول التدفقات النقدية لممبالغ الرئيسية والمرابحة:
معدل الفائدة
: 1133

أدوات ال تحمل فائدة

أدوات تحمل فائدة

%9.58 -8.25

المجموع
:1131

أدوات ال تحمل فائدة

أدوات تحمل فائدة

%8.75 -8

المجموع

سنة وأقل
3.811.841

أكثر من سنة
151.156

المجموع
1.186.111

33.161.855

4.616.111

36.116.385

31.111.453

4.185.816

35.151.188

2.618.684

679.535

3.298.139

11.718.951

3.699.421

15.418.372

14.329.555

4.378.956

18.788.511

 -16معمومات قطاعية

يتألف النشاط الرئيسي الحالي لمشركة في التأجير التمويمي والوكاالت التجارية وتمثيل الشركات واالستثمارات باألسيم والسندات والعقرارات

والحصص بالش ركات والمشاريع والتجرارة العامرة  ،واسرتيراد وتصردير المركبرات وقطعيرا واإلتجرار بكافرة أنرواع المركبرات وشرراء وتممرك وبيرع

وتأجير واستئجار األموال غير المنقولة أو أي حقوق وامتيازات شريطة عدم تممكيا بقصرد اإلتجرار بيرا ،ويترالف نشراط الشرركة المتكاممرة
لبيررع المركبررات (شررركة تابعررة) عمررى قطاعررات االعمررال الرئيسررية فرري بيررع وش رراء السرريارات الجديرردة والمسررتعممة واالسررتثمار فرري االسرريم
والسندات المتداولة في بورصة عمان لصالح الشركة عدا التعامل بالبورصات االجنبية.

 - 18المصادقة عمى القوائم المالية

تم المصادقة عمى القوائم المالية من قبل مجمس إدارة الشركة بتاري  18كانون الثاني  ،2812وتمت الموافقة عمى نشرىا وتتطمب

ىذه القوائم المالية موافقة الييئة العامة لممساىمين.

 -15أرقام سنة المقارنة

تم إعادة تصنيف وتبويب بعض أرقام سنة  2818لتتفق مع العرض لسنة .2811
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