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كلمة رئيس مجلـس اإلدارة
السادة أعضاء الهيئة العامة الكرام،
تحية وبعد...
يشرفني باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجلس إدارة الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي أن أعرض عليكم في
صفحات هذا التقرير فصالً جديداً من قصة نجاح الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي بإنجازاتها المتميزة في المجالين
التشغيلي والمالي وذلك عن السنة المالية المنتهية في  31كانون األول لعام .2017
اربعة عشر عاما ً مـن النجـاح اسـتطاعت خاللها الشركة أن تتعامـل مـع مختلـف التحديـات والظـروف وأن تحتـل
مكانـة رائـدة بين شركات التأجير التمويلي المحليـة اسـتنادًا علـى ثقـة العمـالء ووالئهم التـي اكتسـبتها وحافـظت
ع ليهـا خـالل سـنوات عملـها .واليـوم وعلـى الرغـم مـن اسـتمرار حالـة عـدم االستقرار اإلقليمي وتأثيـر ذلـك علـى
القطاعـات االقتصادية فـي االردن والمنطقـة العربيـة ،وعلـى الرغـم مـن التحديـات االقتصادية التـي تحيـط بعملنـا،
فقـد واصـلت الشركة سـعيها الـدؤوب لال ستفادة مـن فـر النمـو أينمـا وجـدت ،مرتكـزة علـى تاريخـها العريـق
وثقـة عمالئها وقـوة مركـزها المالـي ومتانـة قاعدتـها الرأسـمالية والجهـود المبذولـة والواضحـة مـن قبـل اإلدارة.
وانطالقا ً من استراتيجية الشركة التي تركز على تلبية احتياجات العمالء ،فقد واصلنا االستثمار في البنية التحتية
الرئيسية ألعمالنا بما في ذلك تطوير وتوسيع شبكة فروعنا ،حيث عززت الشركة خالل العام  2017من انتشارها
من خالل افتتاح فرعها الجديد في منطقة البيادر تماشيا ً مع هدفنا في االنتشار والوصول إلى جميع الشرائح االجتماعية
المختلفة ،وبذلك حافظت الشركة على موقعها األول في المملكة من حيث عدد الفروع لتصبح أربع فروع محلية .كما
ستقوم الشركة خالل العام  2018بتعزيز حضورها وانتشارها في المملكة واستكمال تنفيذ خطة التوسع الجغرافي
الموضوعة من خالل افتتاح فروع جديدة في مناطق مختلفة من المملكة بعد استكمال الدراسات السوقية الالزمة.
كما ستقوم الشركة بافتتاح مقرها الرئيسي الجديد والذي يقع على شارع زهران في العاصمة عمان في شهر حزيران
القادم لتبدأ عملياتها من هذا المبنى الذي صمم خصيصا ً بتصميم عصري يواكب متطلبات التطور ويساهم في تهيئة
البيئة المناسبة والمناخ األفضل للعمالء للحصول على متطلباتهم التمويلية .ويأتي هذا التغيير كجزء من خطة الشركة
في التطوير الدائم مواصلين بذلك مسيرة بدأت ولن تقف اال بالتربع على قمة النجاح ،مجددين على أنفسنا عهدا
اساسه االلتزام باالبتكار من اجل غد أفضل حافل بالمزيد من االنجازات والحلول التمويلية المتميزة.
وفي إطار استراتيجية النمو والتطوير التي تنتهجها الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي منذ تأسيسها ،فقد قامت
الشركة خالل العام الحالي بفصل مهمة تحصيل الديون المشكوك في تحصيلها عن دائرة االئتمان واستحداث دائرة
جديدة تختص بمتابعة العمالء غير الملتزمين وحثهم على السداد ،واجراء التسويات معهم وفقا ً للحالة االقتصادية
التي طرأت على العميل ومحاولة تعزيز الضمانات المأخوذة بضمانات جديدة ،باإلضافة الى متابعة العمالء بعد اجراء
التسويات للتأكد من التزامهم بالتسوية الجديدة .وقد تم رفد دائرة التحصيل بموارد بشرية متخصصة ومؤهلة
لديها خبرات طويلة في مجال العمل وتزويدها بكافة االدوات الالزمة لتمكين الدائرة من ممارسة عملها بكفاءة عالية.
وقد جاء اداء الشركة خالل عام  2017متميزاً وفاق المستويات المحققة في االعوام السابقة ،وهو ما يؤكد سالمة
الرؤيا االستراتيجية إلدارة الشركة وفاعلية السياسات االئتمانية التي تم اتباعها لتحقيق االهداف االستراتيجية
الموضوعة ،وتعتبـر هذه االنجازات داللة علـى قـوة وتماسـك اعمـال الشركة األساسية في تقديم خدمـاتها التمويلية
وتميـزها بإطـار رقابـي وتنظيمـي فعـال للوقايـة مـن المخاطـر .حيث استمرت الشركة في الحفاظ على سجلها
االئتماني المتقدم ،ونجحت دائرة االئتمان في احتواء تداعيات األوضاع االقتصادية والمالية غير المستقرة من خالل
تكثيف أنظمة المراقبة والمتابعة التي يتم اجرائها والتوسع في الدراسات المالية واالئتمانية للعمالء ،مع التأكيد على
تطبيق سياسة ائتمانية موائمة لدعم تنوع المحفظة وتخفيض حدة التركز االئتماني والتأكيد على كفاية المخصصات.
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ومـع اسـتكمال الشركة لعامـها الرابع عشر فإنـه ليسـعدني أن نستمر بحصد الجوائز المقدمة مـن المؤسسات العالمية
المتخصصة في تقييم القطاع المالي والمصرفي ،حيث تٌوجت الشركة بجائزة أفضل شركة تأجير تمويلي في األردن
عن عام  2017وذلك ضمن فعاليات احتفال  Banker Middle East Industry Awards 2017والذي أقيم
في مدينة دبي في شهر أيار  ،2017وتعكس هذه الجائزة ما حققته الشركة من إنجازات متتالية وتميز واضح في
قطاع التأجير التمويلي في االردن.
وتمثل الثروة البشرية للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي الركيزة األساسية لعملها والتي نحر من خاللها على أن
تكون تنمية ثروتنا البشرية على رأس أولوياتنا .ومـن هـذا المنطلـق حـرصت الشركة خالل العام  2017على
استقطاب أفضـل الكوادر البشرية وتنمية مهارتهـا وتأهيلها ،من خالل برامـج تدريـب متطـورة ،باإلضافة إلـى توفيـر
بيئـة عمـل جاذبـة وتنفيـذ العديد مـن البرامـج التدريبية المتخصصة.
لقـد شـهد العـام  ،2017نجاحـا ً جديـداً يضـاف إلى سـجل النجاحـات التي حققتها الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي،
حيث حافـظت الشركة علـى وتيـرة نمـوها القوية وأحرزت ارتفاعا ً في ارباحها التشغيلية لتبلغ  5.229.094دينار،
مقابل  4.265.804دينار للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بنسبة ارتفاع قدرها  .%22.6كما بلغت أرباح
الشركة قبل الضرائب والرسوم  3.534.479دينار ،في حين بلغت األرباح بعد الضريبة والمخصصات
 2.728.931دينار لعام  2017مقارنة مع  2.281.848دينار في عام .2016
أما فيما يتعلق بموجودات الشركة ،فقد بلغت في نهاية العام الحالي  68.961.339دينار وبنسبة ارتفاع قدرها
 %26.4عما كانت عليه في نهاية عام  .2016كما وارتفعت حقوق المساهمين بنسبة  %11.8لتصبح ما مقداره
 13.899.755دينار مقارنة مع نهاية العام الماضي والبالغة  12.430.824دينار.
وعليه ،وبنا ًء على النتائج المحققة ،فقد اوصى مجلس ادارة الشركة بتوزيع ارباح نقدية على السادة المساهمين
بنسبة  %22من القيمة االسمية للسهم ،باإلضافة إلى زيادة رأس مال الشركة من  7,000,000دينار ليصبح
 10,000,000دينار وبنسبة زيادة مقدارها  %42.86عن طريق منح أسهم مجانية على السادة المساهمين.
وفي الختام وبالنيابة عن مجلس اإلدارة أود أن أعرب عن شكري وامتناني الخالص لكافة عمالء ومساهمي الشركة
المتكاملة للتأجير التمويلي على ثقتهم ودعمهم المستمر ،ولجميع موظفينا لتفانيهم في أداء أعمال الشركة وتميزهم
بروح اإلنجاز الذي أسهم في جعل شركتنا من ضمن أفضل المؤسسات المالية الرائدة في المملكة.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام،،،
رئيس مجلس اإلدارة
جورج أبو خضر
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نبذة تاريخية عن الشركة

تأسست الشركة في عام  2004تحت اسم "الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي ذ.م.م" وسجلت بوزارة الصناعة
والتجارة تحت الرقم ( )8730بتاريخ  2004/4/14برأس مال مقداره  1مليون دينار ،ويتمثل نشاط الشركة
األساسي في التأجير التمويلي لجميع أنواع المركبات والمعدات الطبية والصناعية .بتاريخ  2005/8/6تم عقد
اجتماع الهيئة العامة ،وتم االتفاق على رفع رأس المال من  1مليون دينار إلى  2مليون دينار ،وقد تم استكمال
اإلجراءات في تاريخ  2005/8/17مع بقاء الصفة القانونية للشركة ذات مسؤولية محدودة.
بتاريخ  2006/9/12تم استكمال اإلجراءات القانونية لرفع رأس المال الشركة من  2مليون دينار إلى  5مليون
دينار وتحويلها إلى صفة المساهمة العامة وتسجيلها بوزارة الصناعة والتجارة تحت الرقم  ،415وبواقع
 5مليون سهم بقيمة ( )1دينار للسهم الواحد ،وبتاريخ  2007/5/9تمت الموافقة على االنضمام إلى هيئة األوراق
المالية على أن تداول األسهم الخاصة بالشركة سوف يطرح بعد مرور سنتان من الحصول على الموافقة .بتاريخ
 2009/2/8عقدت الشركة اجتماع الهيئة العامة غير العادي ،الذي تم فيه أخذ موافقة الهيئة العامة على رفع رأسمال
الشركة ليصبح  7مليون دينار من خالل توزيع أسهم مجانية بنسبة  %40من رأس المال األصلي البالغ  5مليون
دينار .وبتاريخ  2009/5/14بدأ التداول في أسهم الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي م.ع.م تحت الرمز ) (leasفي
سوق عمان المالي.
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تقرير مجلـس إدارة الشركة
 .1وصف ألنشطة الشركة الرئيسية وأماكنها الجغرافية وحجم االستثمار الرأسمالي وعدد الموظفين:
أ .أنشطة الشركة الرئيسية:
تتلخص أنشطة الشركة الرئيسية ممارسة نشاط التأجير التمويلي لجميع أنواع المركبات والمعدات الطبية والصناعية
منها ،باإلضافة إلى اآلليات والعقارات السكنية والتجارية ،كذلك تقوم الشركة بتوفير حلول تمويل وبيع بالتقسيط
بمرونة ودقة في الوقت نفسه.
ب .أماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين فيها:
يتكون فريق العمل للشركة المتكاملة من ( )58موظف ،كما وتمارس الشركة نشاطها من خالل اربعة أماكن عمل
توفر تغطية جغرافية واسعة وشاملة مبينة كالتالي- :
اسم المقر

عدد الموظفين

المكان الجغرافي
فروع االردن

 -1الفرع الرئيسي

شارع عبد هللا غوشة  -بناية رقم ()66

34

 -2فرع المدينة الرياضية

شارع صرح الشهيد  -بناية رقم ()110

6

 -3فرع الوحدات

شارع خوله بنت األزور  -مجمع القطامي

5

 -4فرع البادر

شارع احمد عقلة النسور  -مجمع سما البيادر

3

فروع كردستان  -العراق
 -1فرع اربيل

اربيل  -بختياري  -شارع  -20بناية رقم ()250

6

 -2فرع السليمانية

السليمانية  -شارع سالم  -تفرع  70بناية رقم ()01/11/26

4

ج -حجم االستثمار الرأسمالي:
بلغ حجم االستثمار الرأسمالي للشركة حسب القوائم المالية الموحدة  36.081.974دينار في نهاية عام 2017
وذلك مقارنة مع  26,745,517دينار في نهاية عام .2016
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 .2الشركات التابعة:
أ .الشركة المتكاملة لبيع المركبات ذ.م.م:
تأسست الشركة المتكاملة لبيع المركبات في  21تموز من عام  2011تحت الرقم ( )25573كشركة ذات مسؤولية
محدودة ومملوكة بالكامل للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي .ويبلغ رأس مال الشركة حاليا ً  500,000دينار،
ويتركز نشاطها ببيع السيارات المستعملة باألقساط من خالل فرع واحد يعمل في األردن في شارع عبد هللا غوشة -
بناية رقم ( )66وبفريق عمل يتكون من موظفين اثنين .وفيما يلي اهم البيانات المالية المقارنة للشركة:

ب.

البيـان

2017

2016

رأسمال الشركة التابعة

 500,000دينار

 500,000دينار

مجموع حقوق الملكية

 3,565,483دينار

 3,505,173دينار

نسبة الملكية
ذمم عقود بيع بالتقسيط
مجموع الموجودات
مجموع المطلوبات

% 100
 14,718,433دينار
 15,330,093دينار
 11,764,611دينار

% 100
 20,072,605دينار
 17,344,507دينار
 13,839,334دينار

صافي اإليرادات التشغيلية
صافي األرباح قبل الضريبة

 1,173,560دينار

 1,512,958دينار

 1,030,622دينار

 1,451,252دينار

صافي األرباح بعد الضريبة

 810,310دينار

 1,145,518دينار

الشركة المتكاملة العالمية لالستشارات المالية:

تأسست الشركة المتكاملة العالمية لالستشارات المالية في  24تشرين األول من عام  2016تحت الرقم ()45447
كشركة ذات مسؤولية محدودة ومملوكة بالكامل للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي .ويبلغ رأس مالها 10,000
دينار ،ويتركز نشاط الشركة باالستثمار باألسهم في بورصة عمان من خالل فرع واحد يعمل في األردن في شارع
عبد هللا غوشة  -بناية رقم ( )66وال يوجد موظفين لدى الشركة حاليا ً .وفيما يلي اهم البيانات المالية المقارنة
للشركة:
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البيـان

2017

2016

رأسمال الشركة التابعة

 10,000دينار

 10,000دينار

مجموع حقوق الملكية

 62,720دينار

 10,000دينار

نسبة الملكية

% 100

% 100

مجموع الموجودات

 278,558دينار

-

مجموع المطلوبات

 215,838دينار

-

صافي اإليرادات التشغيلية

 54,534دينار

-

صافي األرباح قبل الضريبة

 52,720دينار

-

صافي األرباح بعد الضريبة

 52,720دينار

-

e
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 .3ب يان بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وأسماء ورتب أشخا
تعريفية عن كل منهم:

اإلدار ة العليا ذوي السلطة التنفيذية ونبذة

أ -أعضاء مجلس اإلدارة:

1

االسم:
المنصب:
تاريخ الميالد:
المؤهل العلمي:
الخبرات العلمية:

2

االسم:

نقوال جورج نقوال أبو خضر

المنصب:

نائب رئيس مجلس اإلدارة

تاريخ الميالد:

 7كانون أول 1970

المؤهل العلمي:

بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة بوسطن عام .1991
 26سنة في إدارة األعمال ويشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات أبو خضر
ورئيس مجلس إدارة المتكاملة لتطوير األراضي واالستثمار وعضو مجلس إدارة المجموعة
العربية األوروبية للتأمين وعضو مجلس إدارة المتكاملة للنقل المتعدد وعضو مجلس إدارة
غرفة التجارة االمريكية في االردن.

الخبرات العلمية:

االسم:
المنصب:
3

المؤهل العلمي:

بكالوريوس في المحاسبة وإدارة األعمال من الجامعة األردنية عام 1988
 28سنة في مجال إدارة األعمال واإلدارة المالية والتأجير التمويلي ويشغل حاليا منصب مدير
عام الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي وعضو هيئة إدارية وأمين الصندوق الفخري في النادي
األرثوذكسي وعضو لجنة مالية في جمعية الثقافة والتعليم االرثوذكسية.
مروان لطفك وهبه تماري

المنصب:

عضو مجلس اإلدارة

تاريخ الميالد:

 2كانون أول 1968

المؤهل العلمي:

بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة جورج واشنطن عام 1990
 26سنة في مجال التجارة الحرة ،ويشغل حاليا منصب مدير عام ومالك شركة باب الكريم
لالستيراد والتصدير وعضو مجلس إدارة المتكاملة لتطوير األراضي واالستثمار.

الخبرات العلمية:
االسم:
المنصب:

زهدي بهجت زهدي الجيوسي (ممثل البنك األردني الكويتي)
عضو مجلس اإلدارة

تاريخ الميالد:

 26تموز 1970

المؤهل العلمي:

بكالوريوس محاسبة من جامعة عمان األهلية عام 1994
 24سنة في مجال البنوك ويشغل حاليا منصب رئيس التسهيالت االئتمانية لدى البنك األردني
الكويتي.

الخبرات العلمية:
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عضو مجلس اإلدارة

تاريخ الميالد:

االسم:

5

إيليا جاد مخائيل وكيلة
 1أب 1966

الخبرات العلمية:

4

جورج نقوال جورج أبو خضر
رئيس مجلس اإلدارة
 7شباط 1939
بكالوريوس إدارة أعمال ،تجارة واقتصاد من الجامعة األميركية في بيروت عام .1960
 51سنة في إدارة األعمال ويشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة أبو خضر في
األردن وعضو مجلس إدارة دلتا للتأمين وعضو في كل من غرفة تجارة وصناعة عمان وعضو
النقابة العامة لوكالء السيارات وتجار قطع السيارات ولوازمها وجمعية رجال األعمال األردنيين.

e
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ب -أشخا

1

اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية:
االسم:
المنصب:
تاريخ التعيين:
تاريخ الميالد:
المؤهل العلمي:
الخبرات العلمية:
االسم:
المنصب:

2

تاريخ الميالد:

 29أب 1981

المؤهل العلمي:

بكالوريوس في المحاسبة من جامعة فيالدلفيا عام 2003

الخبرات العلمية:

 15سنة في مجال المحاسبة.

مدير مبيعات التأجير التمويلي للشركات

تاريخ التعيين:
تاريخ الميالد:

 3أب 1975

المؤهل العلمي:

بكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة بغداد عام 1996

الخبرات العلمية:

 19سنة في مجال المبيعات والتأجير التمويلي.

االسم:

حسام شكري قسطندي القبرصي

المنصب:

مدير تطوير األعمال والتسويق

تاريخ التعيين:

 30آذار 2011

تاريخ الميالد:

 26كانون األول 1979

المؤهل العلمي:

بكالوريوس في إدارة الفنادق من جامعة العلوم التطبيقية عام 2002

الخبرات العلمية:

 14سنة في مجال التسويق والتطوير والتخطيط االستراتيجي.

المنصب:
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جمال عبد الرحمن ابراهيم عصفور
 1تشرين األول 2004

االسم:

5

المدير المالي

تاريخ التعيين:

المنصب:

4

سامر محمد اسماعيل القطيشات
 1تشرين األول 2004

االسم:

3

إيليا جاد مخائيل وكيلة
عضو مجلس اإلدارة
 1نيسان 2004
 1أب 1966
بكالوريوس في المحاسبة وإدارة األعمال من الجامعة األردنية عام 1988
 28سنة في مجال إدارة األعمال واإلدارة المالية والتأجير التمويلي ويشغل حاليا منصب مدير
عام الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي وعضو هيئة إدارية وأمين الصندوق الفخري في النادي
األرثوذكسي وعضو لجنة مالية في جمعية الثقافة والتعليم االرثوذكسية.

اياد يعقوب خليل كركر
مدير االئتمان

تاريخ التعيين:

 25ايلول 2016

تاريخ الميالد:

 8كانون ثاني 1987

المؤهل العلمي:

بكالوريوس في المحاسبة من الجامعة الهاشمية عام 2008

الخبرات العلمية:

 11سنة في مجال االئتمان والتدقيق الخارجي والداخلي.

e
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االسم:

جورج سامي بشارة خوري

المنصب:

مدير فروع األردن

تاريخ التعيين:

 1حزيران 2005

تاريخ الميالد:

 24شباط 1985

المؤهل العلمي:

دبلوم في اإلدارة المالية من جامعة عمان االهلية عام 2014

الخبرات العلمية:

 13سنة في مجال االئتمان والتأجير التمويلي والمبيعات.

7

االسم:
المنصب:
تاريخ التعيين:
تاريخ الميالد:
المؤهل العلمي:
الخبرات العلمية:

رائد عيسى يوسف الرزوق
مدير العمليات
 3تشرين األول 2010
 8اذار 1969
بكالوريوس في االقتصاد من جامعة بيروت العربية عام 1996
 25سنة في مجال المبيعات والتأجير التمويلي.

8

االسم:
المنصب:
تاريخ التعيين:
تاريخ الميالد:
المؤهل العلمي:
الخبرات العلمية:

الياس جريس عيادة العويمرين
مدير فرع اربيل
 27كانون االول 2012
 10تموز 1987
بكالوريوس مالية ومصرفية من الجامعة الهاشمية عام 2009
 8سنوات في مجال المحاسبة والمبيعات والتأجير التمويلي.

9

االسم:
المنصب:
تاريخ التعيين:
تاريخ الميالد:
المؤهل العلمي:
الخبرات العلمية:

انس سهيل سليمان ياسين
مدير فرع السليمانية
 10اب 2014
 16كانون االول 1990
بكالوريوس في المحاسبة من جامعة العلوم التطبيقية عام 2012
 4سنوات في مجال المحاسبة والمبيعات والتأجير التمويلي.

6

 .4بيان بأسماء كبار مالكي األسهم المصدرة من قبل الشركة و عدد األسهم المملوكة لكل منهم والذين يملكون
نسبة  %5فأكثر بتاريخ :2017/12/31
البيـان
سامية حليم جريس السلفيتي
نقوال جورج نقوال أبو خضر
إيزابيل جورج نقوال أبو خضر
شيرين جورج نقوال أبو خضر

2017/12/31
نسبة االمتالك
عدد األسهم
%45.452
3.181.668
%20.625
1.443.762
%7.143
500,000
%7.143
500,000

2016/12/31
نسبة االمتالك
عدد األسهم
%45.452
3.181.668
%20.625
1.443.762
%7.143
500,000
%7.143
500,000

 .5الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها وأسواقها الرئيسية وحصتها من السوق المحلي:
شهد عام  2017العديد من التطورات اإليجابية على أنشطة الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي مما يؤكد على نجاح
االستراتيجية الموضوعة وقوة أصولها ،حيث أظهرت نتائج الشركة هذا العام اننا تسير في االتجاه الصحيح ،وساهم هذا
النجاح في تعزيز الحصة السوقية للشركة و جعلها تتصدر قائمة أولى الشركات التي تمارس نشاط التأجير التمويلي في
المنطقة ،وشكل انعطافه جديدة في مسيرتها ،لتنطلق نحو تعزيز مركزها التنافسي وتوسيع قاعدة عمالئها واستهداف
فئات وشرائح جديدة من خالل تقديم خدمات تمويلية ذات جودة عالية وكفاءة مميزة تلبي حاجات العمالء وتضمن رضاهم.

التقرير السنوي | 2017

e

الصفحة | 9

 .6درجة اعتماد الشركة في عملها على موردين محددين و/أو عمالء رئيسيين )محليا وخارجيا( :
إن الشركة ال تعتمد في عملها على موردين محددين و /أو عمالء رئيسيين )محليا ً وخارجيا ً( يشكلون  %10فأكثر من
اجمالي المشتريات و /أو المبيعات وإنما تقوم الشركة بالتعامل مع جميع الفئات.

 .7الحماية الحكومية أو االمتيازات التي تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين واألنظمة أو
غيرها:



ال يوجد أي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة بموجب القوانين واألنظمة.
ال يوجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز تم الحصول عليها من قبل الشركة.

 .8القرارات الصادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها التي لها أثر مادي على عمل الشركة أو
منتجاتها أو قدرتها التنافسية:
ال يوجد اي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو
قدرتها التنافسية.

 .9الهيكل التنظيمي للشركة وعدد موظفيها وفئات مؤهالتهم وبرامج التدريب والتأهيل لهم:
أ.

الهيكل التنظيمي:

الهيئة العامة

المدقق الخارجي
مجلس اإلدارة

لجنة التدقيق

المستشار القانوني

المدير العام

المدقق الداخلي

اإلدارة المالية

إدارة الفروع
وحسابات التأجير
التمويلي
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إدارة الموارد
البشرية

إدارة االئتمان

إدارة التحصيل

إدارة تطوير
األعمال والتسويق

e

إدارة
المعلوماتية

إدارة العمليات
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ب .عدد موظفي الشركة وفئات مؤهالتهم:
في نهاية عام  2017بلغ عدد الموظفين في الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي والشركات التابعة لها ( )58موظفا ً
مصنفين حسب االتي:
المؤهل العلمي

المتكاملة للتأجير
التمويلي

المتكاملة لبيع
المركبات

المتكاملة العالمية
لالستشارات المالية

المجموع

ماجستير

1

0

0

1

بكالوريوس

45

1

0

46

دبلوم

4

0

0

4

ثانوية عامة وأقل

6

1

0

7

المجموع

56

2

0

58

ج .برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة:
#

عدد
الموظفين
10
7
5

اسم الدورة

1
2
3

دورة خاصة بالقيم األساسية للشركة
دورة متقدمة في Microsoft Excel
Michael Virardi Address For Success

4
5
6
7

دورة في المبيعات المتقدمة
دورة متقدمة في بناء العالقات
دورة متقدمة في التواصل الفعال
دورة في بناء العالقات

4
4
2
2

 8دورة في اعداد التقارير المحاسبية ضمن المعايير المحاسبية الدولية
 9دورة في التطبيقات الجديدة لقوانين الضمان االجتماعي ،قانون العمل وضريبة الدخل
 10دورة متقدمة في تحليل البيانات للتدقيق الداخلي

1
1
1

المجموع

37

 .10وصف المخاطر التي تعرضت لها الشركة:
ال يوجد أية مخاطر تعرضتتتتت لها الشتتتتركة او من الممكن ان تتعرض لها الشتتتتركة خالل الستتتتنة الالحقة ولها تأثير مادي
عليها.
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.11اإلنجازات التي حققتها الشركة واألحداث الهامة التي مرت عليها خالل السنة المالية:
أ .قامت الشركة باستئجار موقع متميز لفرعها الجديد بمنطقة البيادر شارع احمد عقلة النسور – مجمع سما البيادر
وتم البدء بالعمل في الفرع الجديد بتاريخ .2017/2/1
ً
ب .الجدول التالي يبين إجمالي اإليرادات المحققة خالل الخمسة اعوام السابقة (شامال إيرادات الشركة المتكاملة
لبيع المركبات والشركة المتكاملة العالمية لالستشارات المالية):
إجمالي اإليرادات التشغيلية المحققة

السنة
2017
2016
2015
2014
2013

نسبة الزيادة
%22.83
%9.68
%12.59
%7.27
%18.36

 9,443,950دينار
 7,687,740دينار
 7,009,201دينار
 6,225,217دينار
 5,803,183دينار

إجمالي اإليرادات التشغيلية المحققة

10,000,000

9,443,950

8,000,000
7,687,740

7,009,201

6,225,217

5,803,183

6,000,000

2014

2013

4,000,000
2,000,000

0
2016

2017

2015

ج .الجدول التالي يبين حقوق المساهمين واالرباح بعد الضريبة والعائد على السهم للخمسة سنوات الماضية:
السنة

صافي حقوق المساهمين

2017

 13,899,755دينار

2016
2015
2014
2013

 12,430,824دينار
 11,338,976دينار
 10,369,802دينار
 9,843,086دينار

االرباح بعد الضريبة
والمخصصات
 2,728,931دينار

%38.9

 2,281,848دينار
 2,089,174دينار
 1,646,716دينار
 1,624,810دينار

%32.6
%29.8
%23.5
%23.2

العائد على السهم

حقوق المساهمين
15,000,000

13,899,755

12,430,824

11,338,976

10,369,802

9,843,086

10,000,000

2015

2014

2013

5,000,000
0

2017
التقرير السنوي | 2017

2016

e

الصفحة | 12

د .الجدول التالي يبين االرباح التي قامت الشركة بتوزيها على المساهمين خالل الخمسة سنوات الماضية:
السنة

نسبة توزيع األرباح

األرباح الموزعة بالدينار

2016

 %18نقدا ً

 1,260,000دينار

2015

 %17نقدا ً

 1,190,000دينار

2014

 %16نقدا ً

 1,120,000دينار

2013

 %16نقدا ً

 1,120,000دينار

2012

 %15نقدا ً

 1,050,000دينار

ه .قام مجلس إدارة الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي خالل العام  2017بعقد ثالثة عشر اجتماعا ً وكانت نسبة
الحضور ألعضاء المجلس على النحو التالي:

المنصب

نسبة الحضور %

#

-1

جورج نقوال جورج أبو خضر

رئيس مجلس اإلدارة

%85

-2

نقوال جورج نقوال أبو خضر

نائب رئيس مجلس اإلدارة

%100

-3

إيليا جاد مخائيل وكيلة

المدير العام/عضو مجلس اإلدارة

%100

عضو مجلس اإلدارة

%100

عضو مجلس اإلدارة

%100

-4

-5

االسم

زهدي بهجت زهدي الجيوسي
ممثل عن البنك األردني الكويتي
مروان لطفك وهبة تماري

 .12االثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية وال تدخل ضمن نشاط الشركة
الرئيسي:
ال يوجد أي أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية وال تدخل ضمن نشاط الشركة
الرئيسي.
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 .13السلسلة الزمنية لألرباح والخسائر المحققة واالرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين واسعار
االوراق المالية خالل الخمسة سنوات السابقة:
2017
)دينار(

2016
)دينار(

2015
)دينار(

2014
)دينار(

2013
)دينار(

صافي اإليرادات التشغيلية

8,935,864

7,303,623

6,771,334

6,003,634

5,581,703

االرباح الصافية قبل الضريبة
والمخصصات

3,534,479

2,884,866

2,731,367

2,174,736

2,102,869

االرباح بعد الضريبة والمخصصات

2,728,931

2,281,848

2,089,174

1,646,716

1,624,810

االرباح الموزعة

-

1,260,000

1,190,000

1,120,000

1,120,000

10,369,802

9,843,086

2.66

2.50

11,338,976 12,430,824 13,899,755

صافي حقوق المساهمين

2.89

سعر اغالق السهم في 12/31

2.66

2.84

صافي االيرادات التشغيلية واالرباح
10,000,000
9,000,000
8,000,000
7,000,000

2,728,931

2,281,848

7,303,623

2,089,174

2,731,367

6,771,334

1,646,716

6,003,634

2,174,736

4,000,000

3,000,000

5,581,703

1,624,810

2,884,886

5,000,000
2,102,869

3,534,479

8,935,864

6,000,000

2,000,000
1,000,000
0

2017

2016

األرباح بعد الضرائب والمخصصات
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 .14تحليل للمركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خالل السنة المالية:
النسبة المالية

2017

2016

-1

نسبة التداول

1

1

-2

نسبة السيولة

1

1

-3

معدل العائد على األصول

%3.96

%4.18

-4

متوسط ربحية السهم

0.39

0.326

-5

إجمالي االلتزامات إلى األصول

0.8

0.77

-6

إجمالي االلتزامات إلى حقوق الملكية

3.39

3.39

-7

معدل العائد على حقوق الملكية

%19.6

%18.4

 .15التطورات المستقبلية الهامة والخطة المستقبلية للشركة للسنة القادمة وتوقعات مجلس اإلدارة لنتائج
أعمال الشركة:






االستمرار في تعزيز المركز التنافسي للشركة ،من خالل توسيع قاعدة العمالء والتركيز بصورة أعمق على زيادة
التغطية الجغرافية للشركة من خالل انشاء فروع جديدة في المناطق الحيوية من المملكة.
تنشيط عمليات منح التسهيالت االئتمانية لكافة العمالء المؤهلين مع المحافظة على جودة المحفظة التمويلية من
خالل تعزيز الرقابة االئتمانية المطبقة على العمالء للحد من حدوث المخاطر االئتمانية.
االستمرار في التواصل مع العمالء ،وتوثيق العالقات معهم بشكل مكثف ومستمر ،باإلضافة الى استبيان آرائهم
بخصو إجراءات الشركة وجودة تقديم الخدمات واقتراحاتهم لتطويرها.
االلتزام بخطط تطوير القدرات المهنية للموظفين لتمكينهم من القيام بالمسؤوليات والمهام الموكلة إليهم بكفاءة
من خالل المشاركة بالدورات المتخصصة وفق المقاييس العالمية.
االستمرار باستقطاب الكوادر والموارد البشرية المؤهلة والالزمة الحتياجات الشركة الحالية والمستقبلية.

 .16مقدار أتعاب التدقيق للشركة والشركات التابعة:
فيما يلي جدول يبين أتعاب مدققي الحسابات للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي والشركات التابعة قبل ضريبة
المبيعات:
2017

2016

اسم الشركة
الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي م.ع.م.

 10,808دينار

 12,485دينار

الشركة المتكاملة لبيع المركبات ذ.م.م.

 4,000دينار

 3,500دينار

الشركة المتكاملة العالمية لالستشارات المالية ذ.م.م.

 1,250دينار

-
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.17بيان بعدد األوراق المالية المسجلة بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وأشخا السلطة التنفيذية وأقاربهم
وكذلك أقارب أعضاء مجلس اإلدارة والشركات المسيطر عليها من قبل أي منهم مقارنة مع السنة السابقة:
عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة:

أ-

االسم

#

عدد األسهم المملوكة
كما في 12/31

المنصب

الجنسية

-1

جورج نقوال جورج أبو خضر

رئيس مجلس اإلدارة

األردن

74.767

-2

نقوال جورج نقوال أبو خضر

نائب رئيس مجلس اإلدارة

األردن

1.443.762

1.443.762

-3

إيليا جاد مخائيل وكيلة

المدير العام/عضو مجلس اإلدارة

األردن

83.500

83.500

عضو مجلس اإلدارة

األردن

140,000

140,000

-

-

70,000

70,000

البنك األردني الكويتي
-4

2017

2016
74.767

ممثله زهدي بهجت زهدي الجيوسي
-5

ب-

مروان لطفك وهبة تماري

عضو مجلس اإلدارة

األردن

عدد األوراق المالية المملوكة من قبل اإلدارة العليا للشركة:

االسم

#

عدد األسهم المملوكة
كما في 12/31

المنصب

الجنسية

المدير العام/عضو مجلس اإلدارة

األردن

83,500

المدير المالي

األردن

-

-

مدير مبيعات التأجير التمويلي للشركات

األردن

-

-

مدير تطوير األعمال والتسويق

فلسطين

-

-

مدير االئتمان

األردن

-

-

األردن

-

-

-

-

2017

2016
83,500

-1

إيليا جاد مخائيل وكيلة

-2

سامر محمد اسماعيل القطيشات

-3

جمال عبد الرحمن ابراهيم عصفور

-4

حسام شكري قسطندي القبرصي

-5

اياد يعقوب خليل كركر

-6

جورج سامي بشارة خوري

مدير فروع كردستان  -العراق

-7

رائد عيسى يوسف الرزوق

مدير العمليات

األردن

-8

الياس جريس عيادة العويمرين

مدير فرع اربيل

األردن

-

-9

انس سهيل سليمان ياسين

مدير فرع السليمانية

األردن

-
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عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أقارب أعضاء مجلس اإلدارة وأقارب اإلدارة العليا:

ج-

عدد األسهم المملوكة
كما في 12/31

#

االسم

الصلة

الجنسية

-1

سامية حليم جريس السلفيتي

زوجة السيد جورج نقوال أبو خضر

األردن

3.181.668

-2

إيزابيل جورج نقوال أبو خضر

ابنة السيد جورج نقوال أبو خضر

األردن

500,000

500,000

-3

شيرين جورج نقوال أبو خضر

ابنة السيد جورج نقوال أبو خضر

األردن

500,000

500,000

-4

سامية نقوال جورج أبو خضر

شقيقة السيد جورج نقوال أبو خضر

األردن

294,000

294,000

-5

نوال نقوال جورج أبو خضر

شقيقة السيد جورج نقوال أبو خضر

األردن

154,000

154,000

-6

النا عوض الياس برغوث

زوجة السيد إيليا جاد وكيلة

األردن

57,000

57,000

-7

وهبة لطفك وهبة تماري

شقيق السيد مروان لطفك تماري

األردن

70,000

70,000

-8

مازن يوسف جورج أبو خضر

ابن عم السيد جورج نقوال أبو خضر

األردن

8,510

8,510

د-

2017

2016
3.181.668

الشركات المسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة والتي تساهم في رأس مال الشركة:

#

االسم

المنصب

الجنسية

عدد األسهم المملوكة من قبل الشركات المسيطر عليها
من قبل أي منهم كما في 12/31
2017

2016

-1

جورج نقوال جورج أبو خضر

رئيس مجلس
اإلدارة

أردني

 -1شركة رويال لالستثمارات التجارية -
رئيس هيئة المديرين  42.500 -سهم.
-2شركة نقوال أبو خضر  -رئيس هيئة
المديرين  23,090-سهم.
-3شركة تجارة المركبات  -رئيس هيئة
المديرين  17,120-سهم.
-4شركة المجموعة العربية للمنتجات
الكيماوية  -نائب رئيس هيئة المديرين -
 12,600سهم.

 -1شركة رويال لالستثمارات التجارية -
رئيس هيئة المديرين  61.045 -سهم.
-2شركة نقوال أبو خضر  -رئيس هيئة
المديرين  23,090-سهم.
-3شركة تجارة المركبات  -رئيس هيئة
المديرين  17,120-سهم.
-4شركة المجموعة العربية للمنتجات
الكيماوية  -نائب رئيس هيئة المديرين -
 12,600سهم.

-2

نقوال جورج نقوال أبو خضر

نائب رئيس
مجلس اإلدارة

أردني

شركة رويال لالستثمارات التجارية -
نائب رئيس هيئة المديرين 42.500 -
سهم

شركة رويال لالستثمارات التجارية -
نائب رئيس هيئة المديرين 61.045 -
سهم

-3

إيليا جاد مخائيل وكيلة

-4

البنك األردني الكويتي

-5

مروان لطفك تماري

-

المدير
العام/عضو
مجلس اإلدارة
عضو مجلس
اإلدارة
عضو مجلس
اإلدارة

أردني

-

-

أردني

-

-

أردني

-

-

ال يوجد أي أسهم مسجلة باسم شركات مسيطر عليها من قبل اإلدارة العليا للشركة.
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اإلدارة

.18المزايا والمكافآت ونفقات السفر التي تمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وأشخا
العليا ذوو السلطة التنفيذية خالل عام :2017
أ -حصل أعضاء مجلس اإلدارة خالل العام  2017على ما يلي:
المنصب

بدل تنقالت
(دينار)

المكافآت السنوية
(دينار)

المجموع
(دينار)

1

جورج نقوال جورج أبو خضر

رئيس مجلس اإلدارة

-

3,600

3,600

2

نقوال جورج نقوال أبو خضر

نائب رئيس مجلس اإلدارة

-

3,600

3,600

3

إيليا جاد مخائيل وكيلة

عضو مجلس اإلدارة

-

3,600

3,600

4

مروان لطفك وهبة تماري

عضو مجلس اإلدارة

-

3,600

3,600

5

زهدي الجيوسي ممثل البنك األردني الكويتي

عضو مجلس اإلدارة

-

3,600

3,600

اسم عضو مجلس اإلدارة

#

ب -حصلت اإلدارة التنفيذية خالل العام  2017على الرواتب والمكافآت التالية:

تاريخ التعيين

المنصب

الرواتب
السنوية
االجمالية
(دينار)

المكافآت
السنوية
(دينار)

المجموع
(دينار)

1

إيليا جاد مخائيل وكيلة

2004/4/1

المدير العام

99,600

114,455

214,055

2

سامر محمد اسماعيل القطيشات

2004/10/1

المدير المالي

27,871

5,180

33.051

3

جمال عبد الرحمن ابراهيم عصفور

2004/10/1

مدير مبيعات التأجير التمويلي للشركات

19,753

4,400

24.153

4

حسام شكري قسطندي القبرصي

2011/3/30

مدير تطوير األعمال والتسويق

21,000

2,020

23.020

5

اياد يعقوب خليل كركر

2016/9/25

مدير االئتمان

15,338

1,750

17.088

6

جورج سامي بشارة خوري

2005/6/1

مدير فروع االردن

18,525

3,330

21.855

7

رائد عيسى يوسف الرزوق

2013/4/23

مدير العمليات

11,848

1,070

12.918

8

الياس جريس عيادة العويمرين

2012/12/27

مدير فرع اربيل

18,427

2,918

21.345

9

انس سهيل سليمان ياسين

2014/8/10

مدير فرع السليمانية

16,401

2,769

19.170

#

االســم
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 .19التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خالل السنة المالية:
ال يوجد تبرعات ومنح دفعتها الشركة خالل السنة المالية.

.20العقود والمشاريع واالرتباطات التي عقدتها الشركة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو مع
رئيس أو أعضاء مجلس اإلدارة أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم.
أ -يوجد عقود وارتباطات عقدتها الشركة مع الشركات الشقيقة ومع أعضاء مجلس اإلدارة خالل عام  2017وتتمثل
في االتي:
الجهة المتعاقدة

الصلة

قيمة العقد

تاريخ إبرام العقد

-1

نقوال جورج نقوال أبو خضر

نائب رئيس مجلس اإلدارة

 106.850دينار

2017/4/30

-2

نقوال جورج نقوال أبو خضر

نائب رئيس مجلس اإلدارة

 693.600دينار

2017/12/17

-3

شركة االليات الرائدة

شركة مملوكة لرئيس مجلس االدارة

 291.408دينار

2017/12/31

ب -قامت الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي بتأجير الشركة المتكاملة لبيع المركبات بتاريخ 2011/08/01
مكاتب بقيمة إيجاريه سنوية مقدارها  15,000دينار.

 .21مساهمة الشركة في حماية البيئة وخدمة المجتمع المحلي:
أ.

ال يوجد مساهمة للشركة في حماية البيئة خالل عام .2017

ب .ال يوجد مساهمة للشركة في خدمة المجتمع المحلي خالل عام .2017
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.15قواعد حوكمة الشركات:
تلتزم الشركة بجميع بنود القواعد اإلرشادية غير اإللزامية لدليل حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان،
باستثناء القواعد التالية:
رقم البند
في الدليل
/1ب

2

القاعدة
يشكل مجلس اإلدارة لجنة دائمة تسمى لجنة
الترشيحات والمكافآت.
يكون تشكيل لجنة التدقيق والترشيحات
والمكافآت من أعضاء مجلس اإلدارة غير
التنفيذيين ،ال يقل عددهم عن الثالثة على أن
يكون اثنان منهم من األعضاء المستقلين وان
يترأس اللجنة أحدهما.

طبق
جزئيا

لم
يطبق


بسبب إن هذه المهمة يقوم بها مجلس اإلدارة
بشكل مباشر.
يوجد لجنة تدقيق حسب األصول ،ولكن ال يوجد
لجنة ترشيحات ومكافآت الن مهام هذه اللجنة
يقوم بها مجلس اإلدارة بشكل مباشر.



يطبق بالكامل بخصو لجنة التدقيق حيث يتم
عمل خطة تدقيق سنوية ويتم االلتزام بها ،ولكن
لم يطبق بخصو لجنة الترشيحات والمكافآت
لعدم وجودها ولسبب قيام مجلس اإلدارة بتبنيها.
مطبق بخصو لجنة التدقيق وتقدم تقاريرها إلى
مجلس اإلدارة وذلك حسب قانون الشركات
والهيئة ،كما ال يوجد لجنة ترشيحات ومكافآت
كما أسلفنا الذكر.

3

تضع كل من اللجنتين بموافقة مجلس اإلدارة
إجراءات عمل خطية تنظم عملها وتحدد
التزاماتها.



5

تقدم كل من اللجنتين قراراتهما وتوصياتهما إلى
مجلس اإلدارة وتقريرا حول أعمالها إلى اجتماع
الهيئة العامة العادي للشركة.



/1ب

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالمهام التالية:
 .1التأكد من استقاللية األعضاء المستقلين
بشكل مستمر.
 .2إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت
والمزايا والحوافز والرواتب في الشركة
ومراجعتها بشكل سنوي.
 .3تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على
مستوى اإلدارة التنفيذية العليا والموظفين
وأسس اختيارهم.
 .4إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية
والتدريب في الشركة مراقبة تطبيقها،
ومراجعتها بشكل سنوي.



6

تتمتع لجنة الترشيحات والمكافأة بالصالحيات
التالية:
 .1طلب أي بيانات أو معلومات من موظفي
الشركة الذين يتوجب عليهم التعاون لتوفير
هذه المعلومات بشكل كامل ودقيق.
 .2طلب المشورة القانونية أو المالية أو اإلدارية
أو الفنية من أي مستشار خارجي.
 .3طلب حضور أي موظف في الشركة للحصول
على أي إيضاحات ضرورية.
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رقم البند
في الدليل

3

6

4

القاعدة
يوجه مجلس اإلدارة الدعوة إلى كل مساهم
لحضور اجتماع الهيئة العامة بالبريد
االلكتروني الخا بالمساهم ،قبل  21يوما ً
من التاريخ المقرر لعقد االجتماع ،على أن يتم
إعداد الترتيبات واإلجراءات المناسبة لعقد
االجتماع بما في ذلك اختيار المكان والزمان.
يتم اإلعالن عن موعد ومكان عقد اجتماع
الهيئة العامة في ثالث صحف يومية محلية
ولمرتين على األقل وعلى الموقع االلكتروني
للشركة.
تقوم الشركة باستخدام موقعها االلكتروني
على شبكة اإلنترنت لتعزيز اإلفصاح والشفافية
وتوفير المعلومات.
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طبق
جزئيا

لم
يطبق

األسباب



يتم إرسال الدعوات بالبريد العادي وليس البريد
االلكتروني لعدم وجود بريد الكتروني لجميع
المساهمين.



يتم اإلعالن في جريدتين محليتين ووسيلة
إعالنية إذاعية وذلك حسب إحكام قانون
الشركات.



تقوم الشركة بنشر كافة االفصاحات والتعاميم
باإلضافة الى التقرير السنوي على موقعها
االلكتروني على شبكة اإلنترنت.

e

الصفحة | 21

إقرارات
 . 1نقر نحن أعضاء مجلس اإلدارة الموقعين أدناه بعدم وجود أية أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خالل السنة
المالية التالية.
 .2نقر نحن أعضاء مجلس اإلدارة الموقعين أدناه بمسؤوليتنا عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة.

رئيس مجلس اإلدارة
جورج نقوال أبو خضر

نائب رئيس مجلس اإلدارة
نقوال جورج أبو خضر

عضو
البنك األردني الكويتي

عضو
مروان لطفك تماري

عضو
إيليا جاد وكيلة

 . 3نقر نحن الموقعين أدناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير عن عام 2017

رئيس مجلس اإلدارة
جورج نقوال أبو خضر
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المدير العام
إيليا جاد وكيلة

المدير المالي
سامر محمد القطيشات

e
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الفـرع
الرئيسـي

فرع
المدينة الرياضية

فرع
الوحدات

فرع
البيادر

فرع
اربيل

فرع
السليمانية

شارع عبدهللا غوشة
بناية رقم 66

شارع صرح الشهيد
بناية رقم 110

شارع خوله بنت األزور
مجمع القطامي

شارع احمد عقلة النسور
مجمع سما البيادر

شارع بختياري
ارييل – العراق

شارع سالم – تفرع 70
السليمانية  -العراق

هاتف58 22 110 :
فاكس58 15 271 :

هاتف51 50 649 :
فاكس51 50 647 :

هاتف47 78 887 :
فاكس47 77 255 :

هاتف58 56 236 :
فاكس58 56 085 :

تلفاكس:
+964 66 2100 774

تلفاكس:
+964531956520

صندوق بريد 739 :عمان  11118األردن

الموقع االلكترونيwww.c-leasing.com :
البريد االلكترونيinfo@c-leasing.com :

