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كلمة مجلـس اإلدارة
السادة أعضاء الهيئة العامة الكرام،
تحية وبعد...
يسعدني ويشرفني باسمي وبالنيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة أن أرحب بكم واستهل اجتماعنا
هذا بكلمة شكر وعرفان للمساهمين الكرام لدعمهم وثقتهم المستمرة وإيمانهم العميق بقدرتنا كفريق
عمل على تكريس التطلعات ووضعها في حيز الواقع لتكون الدليل على مدى وضوح الرؤية وشفافية
الموقف ومتانة الخطة الموضوعة والتي تلتقي جميعها لتصنع هذا النجاح الذي نجتمع اليوم من اجله
وليكون شاهداً على ما حققناه خالل السنوات الماضية والسيما خالل هذا العام .وأنوه هنا بأن قصة نجاح
الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي وما حققته في عام  1021هو استمرار لسلسلة النجاحات والتطور
المستمر لخطة االرتقاء بصرح الشركة على المستويين المحلي واإلقليمي.
واليوم نضع بين أيديكم التقرير السنوي للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي والذي نعرض لكم من خالله
ما حفل به عام  1021من انجازات للشركة متضمنا ً البيانات المالية وتقرير مدققي الحسابات للسنة
المالية المنتهية في  12كانون األول .1021
إن مسيرة نجاح الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي لم تكن وليدة الساعة بل هي امتداد سنوات طويلة
بدأت منذ العام  1004وفق آلية مدروسة ومنتظمة المعالم تتم مراجعتها بشكل متواصل ومراقبتها بل
وتطوير استراتيجيتها المرنة بما يتماشى مع اتجاهات النمو محليا ً وإقليميا ً.
فعلى المستوى المحلي حققت الشركة خطوات متقدمة سواء على طريق توسيع قاعدة العمالء وترشيد
النفقات أو عن طريق زيادة جودة الخدمات وزيادة االنتشار محليا .أما على الصعيد اإلقليمي فقد وضعت
الشركة خالل هذا العام مقدمة لمشروع التوسع الخارجي من خالل تأسيس فرع جديد للشركة في مدينة
اربيــــــل عاصمة اقليم كردستان العراق وثالث أكبر المدن العراقية بعد العاصمة بغداد والموصل ،عززت
الشركة من خالله انتشارها في األسواق العراقية تجسيداً لخطة استثمارية واعدة بتحالفات متعددة مع
مجموعة من كبار شركات السيارات والتي أعطت استثماراتنا ومشاركتنا قيمة مضافة.
إن هذا التوسع الجغرافي ما هو إال نتيجة واضحة للجهود المكثفة والمستمرة وتخطيط نابع عن وعي
وإدراك تام وإصرار وتفاني لتحقيق التطلعات واألهداف المنشودة لشركتكم وبلورة دورها الرائد على
المستوى المحلي واإلقليمي.
وعلى صعيد محفظة التأجير التمويلي للشركة فقد تميزت بتكوين قاعدة من العمالء الجدد في جميع
القطاعات المختلفة وذلك عن طريق دراسات مسبقة للقدرات االئتمانية للعميل ،وتنفيذ عمليات تأجير
تمويلي في قطاعات حيوية مع أفضل الشركات الرائدة في هذه القطاعات والذين يتمتعون بسمعة ومالءة
مالية ممتازة.
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وحرصا ً على جودة المحفظة فإن القرار االئتماني للشركة يتم بناءاً على دراسات مالية وائتمانية على
أعلى مستوى من خالل قسم ائتمان مستقل يعمل ضمن نظام قوي لتحديد الجدارة االئتمانية لكل عميل،
وكذلك المتابعة واالستعالمات الدورية على العمالء الحاليين لالطمئنان على موقفهم ،وهذا يؤكد على أن
القرار االئتماني بالشركة مبني على أفضل األسس العلمية والخبرات المختلفة ،وذلك يصب في تدعيم
المحفظة بأفضل العمالء في السوق والعمل على االستمرار والحفاظ على الموقف المتميز لمحفظة
الشركة االئتمانية بصفتها النشاط الرئيسي للشركة.
نجحت الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي في تعزيز قوة مركزها المالي والتوسع في انتشارها بدعم من
إدارتها القوية والناجحة ،ونتيجة لذلك استمرت الشركة في تحقيق نتائج مالية مميزة مع ضمان جودة
الخدمة لعمالئها .حيث حققت ارباحا ً تشغيلية لعام  1021بلغت  446414621دينار ،مقابل
 442994261دينار للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بنسبة ارتفاع قدرها  .%2046كما بلغت
أرباح الشركة قبل استقطاع الضرائب والرسوم  246164724دينار ،في حين بلغت األرباح بعد الضريبةة
صصات  241924225دينار لعام  1021مقارنة مع  2،175،165دينار في عام .1022
و المخ ة
أما فيما يتعلق بموجودات الشركة ،فقد بلغت في نهاية العام الحالي  1046204604دينار وبنسبة
ارتفاع قدرها  %946ع ةما كانت عليه في نهاية عام  .1022كما وارتفعت حقوق المساهمين بنسبة
 %144لتصبح ما مقداره  941674166دينار مقارنة مع نهاية العام الماضي والبالغة 940524011
دينار .وفيما يتعلةق بتوزيع أرباح السنة المالية الحالية ،فقد أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية
بنسبة  %25على السادة المساهمين.
وختاماً ،انتهز هذه الفرصة بالنيابة عن أعضاء مجلس إدارة الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي ألعبر
عن تقديري للسادة المساهمين على دعمهم ووالئهم ،ولعمالئنا الكرام على ثقتهم  ،كما وأتقدم بالشكر
إلدارة وموظفي الشركة على تفانيهم والتزامهم بأعلى معايير المهنية والتي م ةكنت الشركة من تحقيق
أهدافها.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،،
رئيس مجلس اإلدارة
جورج أبو خضر
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تقرير مجلـس إدارة الشركة
 .2نبذة تاريخية:
تأسست الشركة في عام  1004تحت اسم "الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي ذ.م.م" وسجلت بوزارة الصناعة
والتجارة تحت الرقم ( )7610بتاريخ  1004/4/24برأس مال مقداره  2مليون دينار ،ويتمثل نشاط الشركة
األساسي في التأجير التمويلي لجميع أنواع المركبات والمعدات الطبية والصناعية .بتاريخ  1005/7/6تم عقد
اجتماع الهيئة العامة ،و تم االتفاق على رفع رأس المال من  2مليون دينار إلى  1مليون دينار ،وقد تم استكمال
اإلجراءات في تاريخ  1005/7/26مع بقاء الصفة القانونية للشركة ذات مسؤولية محدودة.
بتاريخ  1006/9/21تم استكمال اإلجراءات القانونية لرفع رأس المال الشركة من  1مليون دينار إلى  5مليون
دينار وتحويلها إلى صفة المساهمة العامة وتسجيلها بوزارة الصناعة و التجارة تحت الرقم  ،425وبواقع
 5مليون سهم بقيمة ( )2دينار للسهم الواحد ،وبتاريخ  1006/5/9تمت الموافقة على االنضمام إلى هيئة
األوراق المالية على أن تداول األسهم الخاصة بالشركة سوف يطرح بعد مرور سنتان من الحصول على
الموافقة .بتاريخ  1009/1/7عقدت الشركة اجتماع الهيئة العامة غير العادي ،الذي تم فيه أخذ موافقة الهيئة
العامة على رفع رأسمال الشركة ليصبح  6مليون دينار من خالل توزيع أسهم مجانية بنسبة  %40من رأس
المال األصلي البالغ  5مليون دينار .وبتاريخ  1009/5/24بدأ التداول في أسهم الشركة المتكاملة للتأجير
التمويلي م.ع.م تحت الرمز ) (leasفي سوق عمان المالي.

 .1أنشطة الشركة الرئيسية وأماكنها الجغرافية وحجم االستثمار الرأسمالي وعدد الموظفين في كل منها:
أ -تتلخص أنشطة الشركة الرئيسية فيما يلي:
ممارسة نشاط التأجير التمويلي لجميع أنواع المركبات و المعدات الطبية و الصناعية منها ،باإلضافة إلى اآلليات
والعقارات السكنية والتجارية،كذلك تقوم الشركة بتوفير حلول تمويل وبيع بالتقسيط بمرونة و دقة في الوقت
نفسه.

ب -أماكن الشركة الجغرافية و عدد الموظفين فيها:
يتكون فريق العمل للشركة المتكاملة من ( )19موظف ،كما وتمارس الشركة نشاطها من خالل اربعة أماكن
عمل توفر تغطية جغرافية واسعة وشاملة مبينة كالتالي -:
-2
-1
-1
-4

اسم المقر
الفرع الرئيسي
فرع المدينة الرياضية
فرع الوحدات
فرع اربيل

المكان الجغرافي
شارع عبد هللا غوشة  -بناية رقم ()66
شارع صرح الشهيد  -مجمع الجبر ()1
شارع خوله بنت األزور  -مجمع القطامي
اربيل  -شارع بختياري  -بناية رقم ()150

* من المتوقع البدء بممارسة اعمال الشركة في فرع اربيل بداية شهر شباط من العام .1021

ج -حجم االستثمار الرأسمالي:
في نهاية عام  1021بلغ حجم االستثمار الرأسمالي للشركة حسب القوائم المالية الموحدة ( )24،760،017دينار .
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د -الشركات التابعة:
 .2الشركة المتكاملة لبيع المركبات ذ.م.م.
طبيعة الشركة التابعة

ذات مسؤولية محدودة

عدد موظفي الشركة التابعة

 4موظفين

نشاط الشركة التابعة

بيع السيارات المستعملة باألقساط

ذمم عقود بيع بالتقسيط

 1،715،111دينار

عنوان الشركة التابعة

شارع عبد هللا غوشة  -بناية رقم ()66

مجموع الموجودات

 4،000،951دينار

فروع الشركة التابعة

ال يوجد فروع للشركة التابعة

مجموع المطلوبات

 1،279،961دينار

رأسمال الشركة التابعة

 500،000دينار

مجموع اإليرادات التشغيلية

 560،264دينار

مجموع حقوق الملكية

 720،970دينار

صافي األرباح قبل الضريبة

 122،521دينار

نسبة الملكية

% 200

صافي األرباح بعد الضريبة

 166،021دينار

 .1بيان بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة و أسماء و رتب أشخاص اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية و نبذة تعريفية
عن كل منهم :
أ -أعضاء مجلس اإلدارة :
االسم

صفته

تاريخ الميالد

المؤهل العلمي

سنة
التخرج

جوووووووووورج نقووووووووووال
جورج أبو خضر

رئيس مجلس
اإلدارة

 6شباط
2919

بكووالوريوس إدارة أعمووال
،تجوووووارة واقتصووووواد مووووون
الجامعووووة األميركيووووة فووووي
بيروت.

2960

نقوال جوورج نقووال
أبو خضر

نائب رئيس
مجلس اإلدارة

 6كانون
أول 2960

بكووالوريوس إدارة أعمووال
من جامعة بوسطن

2992

إيليا جاد وكيلة

عضو مجلس
اإلدارة

 2أب
2966

بكالوريوس في المحاسبة
و إدارة األعمووووووووال موووووووون
الجامعة األردنية

2977

مووووووووروان لطفووووووووك
تماري

عضو مجلس
اإلدارة

 1كانون
أول 2967

بكووالوريوس إدارة أعمووال
مووووووون جامعوووووووة جوووووووورج
واشنطن

2990

زهوووودي الجيوسووووي
(ممثووووووووول البنوووووووووك
األردني الكويتي)

عضو مجلس
اإلدارة

 16تموز
2960

بكالوريوس محاسبة من
جامعة عمان األهلية

2994
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 46سنة في إدارة األعمال ويشغل حاليا منصب
رئوويس مجلووس إدارة مجموعووة أبووو خضوور فووي
األردن ورئوووووووويس مجلووووووووس إدارة المتكاملووووووووة
للمشووووواريع المتعوووووددة وعضوووووو مجلوووووس إدارة
المتكاملة لتطوير األراضوي وعضوو فوي كول مون
غرفووة تجووارة و صووناعة عمووان وعضووو النقابووة
العامة لوكالء السويارات وتجوار قطوع السويارات
ولوازمها وجمعية رجال األعمال األردنيين.
 12سنة في إدارة األعمال ويشغل حاليا منصب
الرئيس التنفيوذي لمجموعوة شوركات أبوو خضور
ورئوووووويس مجلووووووس إدارة المتكاملووووووة لتطوووووووير
األراضي ونائوب رئويس مجلوس إدارة المتكاملوة
للمشاريع المتعددة وعضو مجلس إدارة االتحواد
العربي الدولي للتأمين.
 11سوووونة فووووي مجووووال إدارة األعمووووال واإلدارة
المالية والتأجير التمويلي ويشوغل حاليوا منصوب
موودير عووام الشووركة المتكاملووة للتووأجير التمووويلي
وعضووو عاموول وعضووو هيئووة إداريووة سووابق فووي
النادي األرثوذكسي .
 12سنة في مجال التجارة الحرة ،ويشغل حاليا
منصووب موودير عووام ومالووك شووركة غووذاء الحيوواة
التجارية – تماري.
 29سنة في مجال البنوك ويشغل حاليوا منصوب
مدير تنفيوذي لقسوم تسوهيالت  -كبوار الشوركات
لدى البنك األردني الكويتي.
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ب -أشخاص اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية :
االسم

الوظيفة

تاريخ التعيين

تاريخ الميالد

المؤهل العلمي

سنة
التخرج

إيليا جاد وكيلة

المديـر العـام

 2نيسان
1004

 2أب
2966

بكالوريوس في
المحاسبة وإدارة
األعمال من الجامعة
األردنية

2977

 11سنة في مجال إدارة األعمال
واإلدارة المالية والتأجير التمويلي
ويشغل حاليا منصب مدير عام
الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي
وعضو عامل وعضو هيئة إدارية
سابق في النادي األرثوذكسي .

سامر محمد
قطيشات

المدير المالي

 2تشرين
األول 1004

 19أب
2972

1001

 20سنوات في مجال المحاسبة

جمال عبد
الرحمن عصفور

مدير التأجير
التمويلي للشركات

 2تشرين
األول 1004

 1أب
2965

2996

 24سنة في مجال المبيعات
والتأجير التمويلي.

حسام شكري
القبرصي

مدير تطوير
األعمال والتسويق

 10آذار
1022

 16كانون
األول 2969

1001

 9سنوات في مجال التطوير
والتخطيط االستراتيجي
واالستشارات المالية.

فريد كمال عقل

مدير الفروع

 4كانون
األول 1022

 26أب
2971

1005

 7سنوات في مجال التسويق
واإلعالن والمبيعات.

بكالوريوس في
المحاسبة من جامعة
فيالدلفيا
بكالوريوس في إدارة
األعمال من جامعة
بغداد
بكالوريوس في إدارة
الفنادق من جامعة
العلوم التطبيقية
بكالوريوس في إدارة
األعمال من جامعة
نيقوسيا

الخبرات العلمية

.4بيان بأسماء كبار مالكي األسهم المصدرة من قبل الشركة وعدد األسهم المملوكة لكل منهم والذين يملكون نسبة
 %5فأكثر بتاريخ :1021/21/12
البيـان
سامية حليم جريس السلفيتي
نقوال جورج نقوال أبو خضر
إيزابيل جورج نقوال أبو خضر
شيرين جورج نقوال أبو خضر

1022/21/12
نسبة االمتالك
عدد األسهم
%45،229
1،257،111
%10،654
2،451،669
%6،241
500،000
%6،241
500،000

1021/21/12
نسبة االمتالك
عدد األسهم
%45،166
1،269،175
%10،706
2،456،469
%6،241
500،000
%6،241
500،000

 .5الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها وأسواقها الرئيسية وحصتها من السوق المحلي:
ان نتائج الشركة في العام  1021أظهرت انها تسير في االتجاه الصحيح ،حيث ساهم هذا النجاح في تحسين الوضع
المالي للشركة وتعزيز حصتها السوقية في مجال التأجير التمويلي ،وشكل انعطافة جديدة في مسيرة الشركة ،لتنطلق
نحو تعزيز مركزها التنافسي من خالل توثيق عالقاتها في السوق المحلي باإلضافة الى فتح منافذ جديدة اقليمياً .كما
استطاعت الشركة أن تحتل مكانة مرموقة بين منافسيها ضمن شركات التأجير التمويلي من خالل توسيع أنشطتها
وتوفير خدمات تمويلية ذات جودة عالية وكفاءة مميزة تلبي حاجات عمالئها وتضمن رضاهم مما جعلها تتصدر قائمة
أولى الشركات التي تمارس نشاط التأجير التمويلي في المنطقة.

 .6المشتريات والعمالء:
ال يوجد مورد محلةي معتمد أو عمالء رئيسيين ( محليا ً أو خارجيا ً ).

 .6االمتيازات و اإلعفاءات التي تتمتع بها الشركة :
ال يوجد أي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة بموجب القوانين و األنظمة .كما و ال يوجد أي براءات
اختراع أو حقوق امتياز تم الحصول عليها من قبل الشركة ،وال تطبق الشركة معايير الجودة الدولية.
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 .7القرارات الحكومية أو الدولية:
ال يوجد أية قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها
أو قدرتها التنافسية.

 .9الهيكل التنظيمي للشركة و عدد موظفيها وفئات مؤهالتهم و برامج التدريب والتأهيل لهم :
أوالً  :الهيكل التنظيمي:

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

ثانيا ً  :فئات و مؤهالت الموظفين:
يبلغ عدد الموظفين في الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي ( )19موظفا ً مصنفين حسب األتي :

التقرير السنوي | 1021

العدد

مستوى التعليم

14

حاصلين على البكالوريوس

2

حاصلين على دبلوم

4

حاصلين على أقل من ثانوية العامة

e
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ثالثا ً  :برامج التأهيل و التدريب لموظفي الشركة:
 منح دورة في المهارات االدارية المتقدمة لعدد من مدراء األقسام.
 منح دورة في ممارسات المحاسبة العملية لعدد من موظفي قسم المحاسبة.
 منح دورة في ادارة التغيير لعدد من مدراء األقسام.
 منح دورة في مهارات البيع المتقدمة لعدد من موظفي قسم المبيعات.
 منح دورة في التسويق المتقدم لعدد من موظفي قسم التسويق.
 منح دورة في التخطيط المالي ووضع الميزانيات ،والتحكم في التكلفة لعدد من موظفي قسم المحاسبة.
 منح دورة  SQLلموظفي تكنولوجيا المعلومات.
 منح دورة  Advanced Microsoft EXCELلعدد من موظفي قسم المحاسبة.
 منح دورة في اللغة اإلنجليزية لعدد من موظفي الشركة.
 منح دورة في اإلبداع واالبتكار لعدد من موظفي الشركة.

 .20وصف المخاطر التي تعرضت لها الشركة:
ال يوجد أية مخاطر تعرضت لها الشركة خالل عام .1021

 .22االنجازات التي حققتها الشركة مدعمة باألرقام  ،ووصف لألحداث الهامة التي مرت على الشركة خالل
السنة المالية .
 بيان إجمالي اإليرادات المحققة خالل الخمسة اعوام السوابقة وكموا هوو مبوين فوي الجودول التوالي ( شوامالً إيورادات
الشركة المتكاملة لبيع المركبات):
إجمالي اإليرادات المحققة

السنة
1021
1022
1020
1009
1007

نسبة الزيادة
%7495
%4477
%21476
%10466

4،901،240
4،500،276
4،190،914
1،702،651
1،247،040

إجمالي اإليرادات المحققة
6,000,000
5,000,000
4,903,140

4,500,186

3,000,000
3,148,040

3,801,752

4,290,924

4,000,000

2,000,000
1,000,000
0

2012

2011

2010

2009

2008

اإليرادات المحققة
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 .21األثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة ضمن النشاط الرئيسي للشركة:
ال يوجد أي أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة و ال تدخل ضمن النشاط الرئيسي
للشركة.

 .21سلسلة األرباح الزمنية و حقوق المساهمين و أسعار األوراق المالية :
السنة
1021
1022
1020
1009
1007

األرباح التشغيلية
 4،641،621دينار
 4،299،261دينار
 1،995،215دينار
 1،476،711دينار
 1،690،566دينار

األرباح بعد الضرائب والمخصصات
 2،192،225دينار
 2،175،165دينار
 2،120،466دينار
 2،216،905دينار
 692،527دينار

األرباح قبل الضرائب
 2،616،724دينار
 2،619،945دينار
 2،621،546دينار
 2،540،216دينار
 2،266،667دينار

االرباح
5,000,000

1,291,115

1,737,814

4,643,712

1,285,375

1,729,945

4,199,173

1,210,476

1,613,547

3,995,135

1,127,905

3,487,832

791,518

1,167,768

3,000,000

2,790,566

1,540,127

4,000,000

2,000,000
1,000,000
0

2012

2010

2011
األرباح بعد الضرائب والمخصصات

السنة
1021
1022
1020
1009
1007

صافي حقوق المساهمين
 9،167،166دينار
 9،052،011دينار
 7،725،647دينار
 7،550،261دينار
 6،411،166دينار

2009
األرباح قبل الضرائب

نسبة توزيع األرباح
 %25نقدا ً
 %25نقدا ً
 %21،5نقدا ً
 % 40أسهم مجانية

2008
األرباح التشغيلية

سعر اإلغالق 21/12
1،10
2،90
2،69
2،50

األرباح الموزعة
 2،050،000دينار
 2،050،000دينار
 945،000دينار
 1،000،000دينار

* بدا التداول بالورقة المالية للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي بالسوق المالي في شهر أيار من العام .1009

حقوق المساهمين
10,000,000

9,268,276

9,051,023

8,815,648

8,550,172

7,422,267

2012

2011

2010

8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0

2009

2008

حقوق المساهمين
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 .24التطورات المستقبلية الهامة أو أية توسعات أو مشاريع جديدة والخطة المستقبلية للشركة للسنة
القادمة وتوقعات مجلس اإلدارة لنتائج أعمال الشركة :






توسيع قاعدة العمالء وزيادة الحصة السوقية عن طريق تنشيط عمل الفروع والتركيز على جودة الخدمات
المقدمة.
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 االئتمانيةة.
االستمرار في التواصل مع العمالء ،وتوثيق العالقات معهم بشكل مكثف ومستمر ،باإلضافة الى استبيان ارائهم
بخصوص إجراءات الشركة وجودة تقديم الخدمات واقتراحاتهم لتطويرها.
استقطاب الكوادر والموارد الالزمة الحتياجات الشركة الحالية والمستقبلية والخاصة بالفرع الجديد في اربيل.
االستمرار في تدعيم ورفع معدالت الكفاءة وتدريب الموظفين على أساليب ومستجدات العمل الحديثة وخلق فريق
عمل متميز بين المنافسين من شركات التأجير التمويلي ،ومواصلة سياسة الشركة في الحفاظ على الموظفين
المتميزين وضمان والئهم للشركة حيث تعد الموارد البشرية أحد أهم أصول الشركة التي تسهم في نجاحاتها
وتحقيق أهدافها.

 .25أتعاب التدقيق:
 مدقق الحسابات المعتمد السادة غوشة وشركاه.
بلغت أتعاب مدقق الحسابات للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي عن عام  1021ما مقداره ( )6،500دينار مضافا ً
إليها ضريبة المبيعات .كما بلغت أتعاب مدقق الحسابات للشركات التابعة (الشركة المتكاملة لبيع المركبات) عن عام
 1021ما مقداره (  )2،150دينار شامالً ضريبة المبيعات.

 .26بيان بعدد األوراق المالية الصادرة من قبل الشركة والمملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم
مقارنة مع السنوات السابقة.
عدد األوراق المالية المصدرة من قبل الشركة حتى نهاية تاريخ  )6،000،000( 1021/21/12سهما ً ،كما بدا التداول
بالورقة المالية للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي في شهر أيار من العام .1009
أ-

عدد األسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة:

التسلسل
-2
-1
-1
-4
-5

ب-

عدد األسهم المملوكة من قبل اإلدارة العليا للشركة :

التسلسل
-2

ج-

البيان
جورج نقوال جورج أبو خضر
نقوال جورج نقوال أبو خضر
إيليا جاد مخائيل وكيلة
البنك األردني الكويتي
مروان لطفك تماري

صفته
رئيس مجلس اإلدارة
نائب رئيس مجلس اإلدارة
المدير العام/عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة

الجنسية
أردني
أردني
أردني
أردني
أردني

1022/21/12
61،666
2،451،669
71،500
240،000
60،000

1021/21/12
64،666
2،456،469
71،500
240،000
60،000

البيان
إيليا جاد مخائيل وكيلة

صفته
المدير العام/عضو مجلس اإلدارة

الجنسية
أردني

1022/21/12
71،500

1021/21/12
71،500

عدد األسهم المملوكة من قبل أقارب أعضاء مجلس اإلدارة:

التسلسل
-2
-1
-1
-4
-5
-6
-6
-7
التقرير السنوي | 1021

البيان
سامية حليم جريس السلفيتي
إيزابيل جورج نقوال أبو خضر
شيرين جورج نقوال أبو خضر
سامية نقوال جورج أبو خضر
نوال نقوال جورج أبو خضر
النا عوض الياس برغوث
وهبة لطفك وهبة تماري
مازن يوسف جورج أبو خضر

صفته
زوجة السيد جورج نقوال أبو خضر
ابنة السيد جورج نقوال أبو خضر
ابنة السيد جورج نقوال أبو خضر
شقيقة السيد جورج نقوال أبو خضر
شقيقة السيد جورج نقوال أبو خضر
زوجة السيد إيليا جاد وكيلة
شقيق السيد مروان تماري
ابن عم السيد جورج نقوال أبو خضر

الجنسية
أردني
أردني
أردني
أردني
أردني
أردني
أردني
أردني

1022/21/12
1،257،111
500،000
500،000
194،000
254،000
56،000
60،000
20،400

e

1021/21/12
1،269،175
500،000
500،000
194،000
254،000
56،000
60،000
7،520
الصفحة | 20

التقرير السنوي 1021

د-

عدد األسهم المملوكة من قبل أقارب اإلدارة العليا :

التسلسل
-2

البيان
النا عوض الياس برغوث

الجنسية
أردني

صفته
زوجة السيد إيليا جاد وكيلة

1021/21/12
56،000

1022/21/12
56،000

ه -الشركات المسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة والتي تساهم في رأس مال الشركة كما في
.1021/21/12
عدد األسهم
1022/21/12

عدد األسهم
1021/21/12

69،912

66،946
11،190

صفته

الجنسية

التسلسل

البيان

جورج نقوال أبو خضر -رئيس هيئة المديرين

أردني

نقوال جورج أبو خضر -نائب رئيس هيئة المديرين

أردني

-2

شركة رويال لالستثمارات التجارية

أردني

11،190

-1

شركة نقوال أبو خضر

جورج نقوال أبو خضر -رئيس هيئة المديرين

26،210

26،210

-1

شركة تجارة المركبات

جورج نقوال أبو خضر -رئيس هيئة المديرين

أردني

21،600

-4

شركة المجموعة العربية للمنتجات
الكيماوية

جورج نقوال أبو خضر -نائب رئيس هيئة المديرين

أردني

20،000

0

-5

شركة غذاء الحياة التجارية

مروان لطفك تماري  -مدير عام

أردني

440

.26المزايا والمكافآت ونفقات السفر التي يتمتع بها رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء المجلس وأشخاص
اإلدارة العليا.
أ -حصل أعضاء مجلس اإلدارة خالل العام  1021على ما يلي :
اسم عضو مجلس اإلدارة
جورج نقوال جورج أبو خضر
نقوال جورج نقوال أبو خضر
إيليا جاد وكيلة
مروان لطفك تماري
زهدي الجيوسي ممثل البنك األردني الكويتي

صفته
رئيس مجلس اإلدارة
نائب رئيس مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة

بدل تنقالت
-

مكافأة أو مزايا أخرى
 1600دينار
 1600دينار
 1600دينار
 1600دينار
 1600دينار

المجموع
 1600دينار
 1600دينار
 1600دينار
 1600دينار
 1600دينار

ب -حصلت اإلدارة التنفيذية على الرواتب و المكافآت التالية :
االســم
إيليا جـاد وكيلـة
سامر محمد قطيشات
جمال عبد الرحمن عصفور
حسام شكري القبرصي
فريد كمال عقل

تاريخ التعيين
1004/4/2
1004/20/2
1004/20/2
1022/1/10
1022/21/4

الوظيفة
مدير عام
المدير المالي
مدير حسابات التأجير التمويلي للشركات
مدير تطوير األعمال والتسويق
مدير الفروع

الرواتب
 99،600دينار
 10،241دينار
 21،556دينار
 20،624دينار
 7،062دينار

المكافآت
 66،695دينار
 4،500دينار
 9،609دينار
 2،050دينار
 2،651دينار

 .27عدد اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام : 1021
بلغ عدد اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام  1021عشرة اجتماعات.

 .29التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خالل السنة المالية:
لم تقدم الشركة أية تبرعات مالية ألية جهة خالل السنة المالية .

التقرير السنوي | 1021

e

الصفحة | 22

التقرير السنوي 1021

 .10بيان بالعقود و المشاريع و االرتباطات التي عقدتها الشركة:
أ -يوجد عقود وارتباطات عقدتها الشركة مع الشركات الشقيقة ومع أعضاء المجلس خالل عام  1021وتتمثل في األتي:

-2
-1
-1
-4
-5

الجهة المتعاقدة

قيمة العقد

تاريخ إبرام العقد

شركة نهر األردن لتجارة السيارات
شركة نهر األردن لتجارة السيارات
شركة نهر األردن لتجارة السيارات
شركة نهر األردن لتجارة السيارات
نقوال جورج أبو خضر

200،140
162،296
151،167
211،667
196،600

1021/01/19
1021/04/04
1021/04/04
1021/05/21
1021/04/16

ب -قامت الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي بتأجير الشركة المتكاملة لبيع المركبات بتاريخ  1022/07/02مكاتب بقيمة
إيجاريه سنوية بقيمة  25،000دينار.

 .12مساهمة الشركة في حماية البيئة و خدمة المجتمع المحلي :
لم تسبب الشركة أية أضرار بيئية و لم تساهم ماليا وبشكل مباشر في حماية البيئة وخدمة المجتمع المحلي .

.11النسب المالية التحليلية :
النسبة المالية

1022

1021

-2

نسبة التداول

2،06

2،04

-1

نسبة السيولة

2،06

2،04

-1

معدل العائد على األصول

%6،27

%4،1

-4

متوسط ربحية السهم

0،274

0،274

-5

إجمالي االلتزامات إلى األصول

%66،6

%69،7

-6

إجمالي االلتزامات إلى حقوق الملكية

1،2

1،1

-6

معدل العائد على حقوق الملكية

%29

%29
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 .11قواعد 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
/2ب
1

1

5

/2ب

6

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 احدهما.

طبق
جزئيا

لم
يطبق




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



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

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالمهام التالية:
 .2التأكد من استقاللية األعضاء المستقلين
بشكل مستمر.
 .1إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت
والمزايا والحوافز والرواتب في الشركة
ومراجعتها بشكل سنوي.
 .1تحديد 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.



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



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

األسباب

ال يوجد لجنة ترشيحات ومكافآت الن هذه المهمة
يقوم مجلس اإلدارة بها بشكل مباشر.

ال يوجد لجنة ترشيحات ومكافآت كما ذكرنا سابقا ً.
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رقم البند
في الدليل
1

6
4

القاعدة
يوجه مجلس اإلدارة الدعوة إلى كل مساهم
لحضور اجتماع الهيئة العامة بالبريد االلكتروني
الخاص بالمساهم  ،قبل  12يوما ً 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.


ال يتم استخدام الموقع االلكتروني لهذه الغاية.

e
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إقرارات
 .2نقر نحن أعضاء مجلس اإلدارة الموقعين أدناه بعدم و جود أية أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خالل السنة
المالية التالية.
 .1نقر نحن أعضاء مجلس اإلدارة الموقعين أدناه بمسؤوليتنا عن إعداد البيانات المالية و توفير 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

 .1نقر نحن الموقعين أدناه بصحة و دقة و اكتمال المعلومات و البيانات الواردة في التقرير عن عام 1021
رئيس مجلس اإلدارة
جورج نقوال أبو خضر
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المدير العام
إيليا جاد وكيلة

المدير المالي
سامر محمد قطيشات

e
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الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي
(شركة مساهمة عامة محدودة)
القوائم المالية الموحدة وتقرير المحاسب القانوني المستقل

للسنة المنتهية في  13كانون األول 2132

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي

(شركة مساهمة عامة محدودة)

القوائم المالية الموحدة وتقرير المحاسب القانوني المستقل

للسنة المنتهية في  13كانون األول 2132
فهـرس

صفحـة

تقرير المحاسب القانوني المستقل

1

قائمة المركز المالي الموحدة

2

قائمة الدخل الشامل الموحدة

3

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

4

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

5

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

26 – 6

تقرير المحاسب القانوني المستقل
إلى السادة المساهمين المحترمين

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي
قمنااا دتاادقيق القاوائم الماليااة الموحاادة المرفقااة للشااركة المتكاملااة للتاأجير التمااويلي (المساااهمة المامااة المحاادودة) والتااي تتكااون ماان قائمااة المركااز

المالي الموحدة كما في  31كانون األول  2112وكل من قائمة الدخل الشامل الموحدة والتغييرات في حقوق الملكية الموحدة والتدفقات النقدية

الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ  ،وملخص للسياسات المحاسدية الهامة  ،ومملومات تفسيرية اخرى .
مسؤولية اإلدارة عن القوائم المالية

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وعرضها دصورة عادلة وفقاً للممايير الدولية للتقارير المالية  ،وتشمل هذه المساؤولية

االحتفا درقادة داخلية حسدما تراه ضروريًا لغرض إعداد قوائم مالية موحدة خالية من أخطاء جوهرياة ،ساواء كانات ناشائة عان احتياال او عان
خطأ.

مسؤولية المحاسب القانوني

إن مسؤوليتنا هي إدداء رأي حول هذه القوائم المالية الموحدة استناداً الى تدقيقنا وفقااً للمماايير الدولياة للتادقيق ،وتطلاب تلاك المماايير ان نتقياد
دمتطلدات قواعد السلوك المهني وان نقوم دتخطيط واجراء التدقيق للحصول على تأكيد ممقول فيما اذا كانت القوائم المالية الموحدة خالياة مان

أخطاء جوهرية .

يتضاامن التاادقيق القيااام داااجراءات للحصااول علااى دينااات تاادقيق ادوتيااة للمدااال واالفصاااحات فااي الق اوائم الماليااة الموحاادة  ,تسااتند االج اراءات

المختاارة الاى تقادير المحاساب القاانوني  ,ودماا فاي ذلاك تقيايم مخاااطر االخطااء الجوهرياة فاي القاوائم المالياة الموحادة  ,ساواء كانات ناشائة عاان

احتيااال او عاان خطااأ  .وعنااد القيااام دتقياايم تلااك المخاااطر يأخااذ المحاسااب القااانوني فااي االعتدااار اج اراءات الرقادااة الداخليااة للشااركة و المتملقااة

داالعاداد والماارض المااادل للقاوائم المالياة الموحاادة  ،وذلااك لغاارض تصاميم اجاراءات تاادقيق مناساادة حساب ال ااروا  ،ولااي

لغاارض ادااداء رأي

حول فمالية الرقادة الداخلية في الشركة ويتضمن التدقيق كذلك تقييم مالئمة السياسات المحاسدية المتدمة وممقولية التقديرات المحاسدية الممدة

من اإلدارة ,وكذلك تقييم المرض االجمالي للقوائم المالية الموحدة .
نمتقد ان دينات التدقيق الادوتية التى حصلنا عليها كافية ومناسدة لتوفير اساساً لرأينا حول التدقيق .
الــرأي

في رأينا  ،إن القوائم المالية الموحدة ت هر دصورة عادلة  ،من جميع النواحي الجوهرية  ،الوضع المالي للشركة المتكاملة للتأجير التماويلي

كما في  31كانون األول  2112وادائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ،وفقاً للممايير الدولية للتقارير المالية .
تقرير حول المتطلبات القانونية

تحااتف الشااركة دقيااود وسااجالت محاساادية من مااة دصااورة أصااولية وان الق اوائم الماليااة الموحاادة المرفقااة متفقااة ممهااا  ،ونوصااي الهيئااة المامااة

دالمصادقة عليها .

غوشة وشركاه
عمان– المملكة األردنية الهاشمية
 16كانون الااني 2113

عدد الكريم قنيص

1

إجازة مزاولة ()496

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي

(شركة مساهمة عامة محدودة)
قائمة المركز المالي الموحدة

كما في  13كانون األول 2132

(دالدينار األردني)

ايضاح
الموجودات

2132

2111

موجودات غير متداولة
ممتلكات وممدات
إستامارات في أراضي

الجزء غير المتداول من صافي اإلستامار في عقود اإليجار التمويلي

4

3011503.1

1,555,535

5

.110338

594,118

8

201110282

6

الجزء غير المتداول من ذمم ديع دالتقسيط
مجموع الموجودات غير المتداولة

109280199
310.91011.

موجودات متداولة

مصاريا مدفوعة مقدما وحسادات مدينة أخرى

الجزء المتداول من صافي اإلستامار في عقود اإليجار التمويلي

الجزء المتداول من ذمم ديع دالتقسيط

موجودات مالية محددة دالقيمة المادلة من خالل ديان الدخل الشامل

5

3110139

6

805180811

6,511,582

9

8230895

453,931

11

النقد وما في حكمه

4,151,315
14,311,384
282,654

8

مدينون

8,696,118

مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات

901130811

11103.1
520182

5,581,839

541,854
38,231

350.510599

13,656,911

1108310911

28,958,255

المطلوبات وحقوق الملكية
حقوق الملكية
أر

المال

1

إحتياطي إجداري

11

إحتياطي اختياري

11

أرداح مدورة

801110111

8,111,111

230511

21,549

301580981
303.1011.
1029.0289

مجموع حقوق الملكية

555,345

1,141,126
9,151,123

مطلوبات غير متداولة
قروض طويلة األجل

12

ارداح مؤجلة من ديع دالتقسيط

مجموع المطلوبات غير المتداولة
مطلوبات متداولة
مصاريا مستحقة وحسادات دائنة أخرى

13

الجزء المتداول من أرداح مؤجلة من ديع دالتقسيط

دائنون و شيكات آجلة
دنوك دائنة

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

1830995

14

1950.11

321,695

12

102910112

5,153,132

3502110119

12,958,526

1108310911

28,958,255

3910111

101310.11

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

499,536

5910199

15

مجموع المطلوبات المتداولة

902110122

5,985,836

2220329

342,346

816,182

إيجارات وايرادات تمويل مقدوضة مقدماً

الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

501.80319

5,636,391

161,132

3,156,856

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي

(شركة مساهمة عامة محدودة)
قائمة الدخل الشامل الموحدة

للسنة المنتهية في  13كانون األول 2132
(دالدينار األردني)

إيضاح

2132

2111

15

20.110..5

2,431,495

21

305510131

1,569,585

109110832

4,199,183
()238

االيرادات :

صافي االيرادات من عقود اإليجار التمويلي
صافي االيرادات من االيجارات

19

صافي إيرادات الديع دالتقسيط
صافي االيرادات التشغيلية

صافي إيرادات غير تشغيلية
خسائر غير متحققة من موجودات مالية محددة من خالل ديان الدخل الشامل

21

مجموع اإليرادات

3150538

.0315
()130191

()26,441

10921011.

4,182,496

المصروفات :

مصاريا ادارية وعمومية

22

مصاريا مالية
مجموع المصروفات
ربح السنة قبل الضريبة والمكافآت

مكافآت

ضريدة دخل

16

ربح السنة
الدخل الشامل اآلخر
اجمالي الدخل الشامل للسنة

195,513

()301180893
()30.110.81

()925,581
()1,513,951

()20..20911

()2,442,551

308180.31
()3.0111

1,829,945
()15,111

()12.0911

()426,581

302130335

1,255,385

-

-

302130335

1,255,385

ربحية السهم :

ربحية السهم – دينار  /سهم
المتوسط المرجح لعدد أسهم رأس المال  -سهم

103.1

1,154

801110111

8,111,111

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

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي

(شركة مساهمة عامة محدودة)

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

للسنة المنتهية في  13كانون األول 2132
(دالدينار األردني)

أرد اااح مادورة
أر
الرصيد في  1كانون الااني 2111

توزيمات أرداح

الدخل الشامل للسنة

المحول الى االحتياطي االجداري

الرصيد في  31كانون األول 2111

توزيمات أرداح

تمديالت سنوات سادقة
الدخل الشامل للسنة

المحول الى االحتياطي االجداري

الرصيد في  31كانون األول 2112

المال

إحتياطي إجداري

8,111,111

إحتياطي إختياري
21,549

816,156

أرداح متحققة
1,185,113

-

1,185,113

5,515,645

1,255,385

-

1,255,385

1,255,385

-

-

-

()1,151,111

-

182,262

-

()182,262

-

-

-

أرداح غير متحققة أرداح مدورة

المجموع

-

()1,151,111
()182,262

()1,151,111

-

801110111

...011.

230511

303130329

-

303130329

101530121

-

-

-

()301510111

-

()301510111

()301510111

-

-

-

302130335

-

302130335

302130335

801110111

301580981

230511

303.1011.

-

303.1011.

1029.0289

-

-

-

-

3910113

()210.92

()3910113
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-

()210.92

()3910113

()210.92
-

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي

(شركة مساهمة عامة محدودة)

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في  13كانون األول 2132

(دالدينار األردني)

األنشطة التشغيلية

ردح السنة قدل الضريدة والمكافآت

تمديالت على ردح السنة قدل الضريدة والمكافآت

تمديالت سنوات سادقة

2132

2111

308180.31

1,829,945

()210.92

-

3190129

استهالكات

مخصص تدني ذمم مدينة

3820111

مصاريا مالية

توزيمات ارداح مقدوضة

ارداح ( /خسائر) متحققة من ديع موجودات مالية محددة دالقيمة المادلة من خالل ديان الدخل

الشامل

30.110.81
()1011.
()1.5

184,194
111,111

1,513,951
()32,985
43,696

خسائر غير متحققة من موجودات مالية محددة دالقيمة المادلة من خالل ديان الدخل الشامل

130191

26,441

صافي اإلستامار في عقود تأجير تمويلي

()2019805.9

()3,115,192

التغيرات في الموجودات والمطلودات الماملة :

المدينون وذمم ديع دالتقسيط

2180231

مصاريا مدفوعة مقدما وحسادات مدينة أخرى

8.091.
()812

إيجارات وايرادات تمويل مقدوضة مقدماً
إيرادات مؤجلة من ديع دالتقسيط

الدائنون والشيكات اآلجلة

المصاريا المستحقة والحسادات الدائنة األخرى
النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية
مصاريا مالية مدفوعة
صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

األنشطة اإلستثمارية

212,542

()2920129

6,542
()495,828

150312
()1810.81

()851,651
()396,844

59.0158
()30.110.81

933,264
()1,513,951

()302850139

()551,816

موجودات مالية محددة دالقيمة المادلة من خالل ديان الدخل الشامل

()13.08.2

صافي النقد (المستخدم في)  /المتوفر من األنشطة اإلستثمارية

90829
()1320159

التغير في الممتلكات والممدات

1,548,248

135,853
25,545

161,325

األنشطة التمويلية
الدنوك الدائنة والقروض

208520.31
()301510111

1,495,516
()1,151,111

صافي النقد المتوفر من األنشطة التمويلية

308120.31

445,516

310.13

26,415

توزيمات أرداح مدفوعة

صافي التغير في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في  1كانون الااني

180213

النقد وما في حكمه في  13كانون األول
520182
إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتج أز من هذه القوائم المالية الموحدة
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11,513
38,231

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي

(شركة مساهمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنة المنتهية في  13كانون األول 2132
(دالدينار األردني)

 -3التكوين والنشاط
إن الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي ("الشركة") هي شركة أردنية مساهمة عامة محدودة مسجلة دتاريخ  12أيلول  2116لدى مراقب

عام الشركات تحت رقم ( )415دمد أن تم تحويل صفتها القانونية مان شاركة محادودة المساؤولية إلاى شاركة مسااهمة عاماة إعتداا اًر مان

تاريخ  1آب  ، 2116أن أر
أردني واحد.

مال الشركة يدل ( )8,111,111دينار أردني مقسم إلى  8,111,111سهم قيمة السهم اإلسمية دينار

يتااألا النشاااط الرئيسااي الحااالي للشااركة فااي التااأجير التمااويلي والوكاااالت التجاريااة وتماياال الشااركات واالسااتامارات داألسااهم والسااندات

والمقارات والحصص دالشركات والمشاريع والتجارة المامة  ،واستيراد وتصدير المركدات وقطمها واإلتجار دكافاة أناواع المركداات وشاراء

وتملك وديع وتأجير واستئجار األموال غير المنقولة أو أي حقوق وامتيازات شريطة عدم تملكها دقصد اإلتجار دها.

إن مركز عمل الشركة هو مدينة عمان .

تشتمل القوائم المالياة الموحادة كماا فاي  31كاانون األول  2112علاى القاوائم المالياة للشاركة التادماة (الشاركة المتكاملاة لدياع المركداات

ذ.م.م) والمسااجلة فااي المملكااة األردنيااة الهاشاامية دتاااريخ  21تمااوز  ،2111ودنساادة ملكيااة  %111ويتااألا نشاااطها الرئيسااي فااي ديااع
وش اراء الس اايارات الجدي اادة والمس ااتمملة واإلسااتامار ف ااي األس ااهم والس ااندات المتداولااة ف ااي دورص ااة عم ااان لصااالح الش ااركة ع اادا التمام اال

دالدورصات األجندية.

وفقاً لطريقة صافي حقوق الملكية فإن-:
القيمة الدفترية لالستامار في الشركة التادمة

حصة الشركة من نتائج اعمال الشركة التادمة

2132

2111

.3101.1

543,968

2980131
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الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي

(شركة مساهمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتدع)

للسنة المنتهية في  13كانون األول 2132
(دالدينار األردني)

ان ملخااص موجااودات ومطلودااات ونتااائج اعمااال الشااركة التادمااة  ،واهاام دنااود الموجااودات والمطلودااات كمااا فااي  31كااانون

االول كما يلي:

2132

2111

مجموع الموجودات

101110151

1,344,952

مجموع حقوق الشركاء

.3101.1

قروض

30119021.

مجموع المطلودات

103.10181

ذمم ديع دالتقسيط

10.150221

دنوك دائنة

301980131

مجموع اإليرادات

5910391

أر

المال

5110111

ردح السنة  /الفترة

2980131

511,115
543,968

1,226,563
293,221
282,358
511,111
95,549
43,968

 - 2المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة ولم يحن موعد تطبيقها
يسري تطبيقها للفترات السنوية التي تبدأ

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة
المميار المحاسدي الدولي رقم  19مزايا المو فين (الممدل في سنة )2111

المميار المحاسدي الدولي رقم  28الديانات المالية المنفصلة (الممدل في سنة )2111
المميار المحاسدي الدولي رقم  25اإلستامار في المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة

(الممدل في سنة )2111

من أو بعد

 1كانون الااني 2113
 1كانون الااني 2113
 1كانون الااني 2113

المميار الدولي للتقارير المالية رقم  -9األدوات المالية (الممدل في سنة )2111

 1كانون الااني 2115

المميار الدولي للتقارير المالية رقم  -11الترتيدات المشتركة

 1كانون الااني 2113

المميار الدولي للتقارير المالية رقم  -11الديانات المالية الموحدة

المميار الدولي للتقارير المالية رقم  -12اإلفصاح عن الحصص في منشآت أخرى

المميار الدولي للتقارير المالية رقم  -13قيا
يتوقع مجل

القيمة المادلة

 1كانون الااني 2113
 1كانون الااني 2113
 1كانون الااني 2113

ادارة الشركة ان تطديق هذه الممايير والتفسيرات خالل الفترات الالحقة لن يكون له أار ماالي جاوهري علاى الدياناات

المالية الموحدة للشركة.
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الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي

(شركة مساهمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتدع)

للسنة المنتهية في  13كانون األول 2132
(دالدينار األردني)

 -1ملخص ألهم السياسات المحاسبية
إعداد البيانات المالية

تم إعداد الديانات المالية الموحدة دناءاً على الممايير الدولية للتقارير المالية.
أساس التحضير

تم عرض هذه الديانات المالية الموحدة دالدينار األردني ألن غالدية ممامالت الشركة تسجل دالدينار.
لقد تم اعداد القوائم المالية الموحدة علاى أساا

مدادأ التكلفاة التاريخياة ،أماا الموجاودات المالياة والمطلوداات المالياة فإنهاا ت هار دالقيم اة

المادلة ،إن السياسات المحاسدية الهامة المتدمة من قدل الشركة هي على النحو التالي-:

أساس توحيد القوائم المالية

لقد تم اعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمددأ التكلفة التاريخية ،وقد تم تجميمها وذلك دإضافة الدنود المتشادهة من الموجودات
والمطلودات وحقوق الملكية وااليرادات والمصاريا .وقد تم استدماد الممامالت واالرصدة الجوهرية دين الشركة وشركتها التادمة.

الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل
ت هاار الموجااودات الماليااة المحااددة دالقيمااة المادلااة ماان خااالل ديااان الاادخل الشااامل التااي يتااوفر لهااا أساامار سااوقية فااي أساواق ماليااة نشااطة

دالقيمة المادلة.

يتم تساجيل فروقاات التغيار فاي القيماة المادلاة للموجاودات المالياة المحاددة دالقيماة المادلاة مان خاالل دياان الادخل الشاامل فاي دياان الادخل

الشامل.
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الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي

(شركة مساهمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتدع)

للسنة المنتهية في  13كانون األول 2132
(دالدينار األردني)

الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر
ان الموجودات المالية المحددة دالقيمة المادلة من خالل ديان الدخل الشامل اآلخر الموحدة هي موجودات مالية غير مشتقة .الغرض مان

امتالكها االحتفا دها كمتوفرة للديع وليست للمتاجرة دها حتى تاريخ االستحقاق.

يتم تسجيل فروقات التغير في القيمة المادلة للموجودات المالية المحددة دالقيمة المادلة من خالل ديان الادخل الشاامل اآلخار الموحادة فاي

ديان الدخل الشامل اآلخر الموحدة.

ت هر الموجودات المالية المحددة دالقيمة المادلة من خالل دياان الادخل الشاامل اآلخار الموحادة التاي يتاوفر لهاا أسامار ساوقية فاي أساواق

مالية نشطة دالقيمة المادلة دمد تنزيل أي خسائر تدني متراكمة في قيمتها المادلة.

ت هر الموجودات المالية المحددة دالقيمة المادلة من خالل ديان الدخل الشاامل اآلخار الموحادة التاي ال يتاوفر لهاا أسامار ساوقية والتاي ال
يمكن تحديد قيمتها المادلة دشكل يمتمد عليه دالكلفة ويتم تسجيل أي تدني في قيمتها في ديان الدخل الشامل اآلخر الموحدة.

يتم تسجيل األرداح والخسائر الناجمة عن فروقاات تحويال المملاة األجندياة ألدوات الادين (التاي ال تحمال فوائاد) ضامن الموجاودات المالياة
المحااددة دالقيمااة المادلااة ماان خااالل ديااان الاادخل الشااامل اآلخاار الموحاادة فااي ديااان الاادخل الشااامل اآلخاار الموحاادة .فااي حااين يااتم تسااجيل

فروقات تحويل المملة األجندية ألدوات الملكية في دند التغير المتراكم في القيمة المادلة ضمن حقوق الملكية.
تحقق االيراد

تتحقااق االيارادات ماان عقااود التااأجير التمااويلي علااى أسااا
إستحقاق قسط اإليجار سواء تم تحصيل القسط أم ال.

اإلسااتحقاق لتقساااط دحيا

يااتم تأجياال أردااح الديااع دالتقساايط ،ويااتم االعتاراا دهااا علااى أسااا
القسط سواء تم تحصيله أم ال .

تتحقااق اإليارادات لكاال ماان ساانوات المقااد دتاااريخ

االسااتحقاق لتقساااط دحيا

تتحقااق هااذه األرداااح عنااد اسااتحقاق

المصاريف

تتضمن المصاريا اإلدارية المصاريا المداشرة وغير المداشرة التي ال تتملق دشكل مداشر دإيرادات عقود التأجير التماويلي وايارادات دياع

دالتقسيط وفقاً للممايير المحاسدية المتمارا عليها.
النقد وما في حكمه

يتضمن النقد وما في حكمه  ،نقد وشيكات في الصندوق ولدى الدنوك وداستحقاقات ال تتجاوز الاالاة أشهر.
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الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي

(شركة مساهمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتدع)

للسنة المنتهية في  13كانون األول 2132
(دالدينار األردني)
عقود اإليجار

يتم تصنيا عقاود اإليجاار كمقاود إيجاار تماويلي إذا ترتاب علاى عقاد اإليجاار تحويال جاوهري لمناافع ومخااطر الملكياة المتملقاة داألصال

موضوع المقد إلى المستأجر .ويتم تصنيا عقود اإليجار األخرى كمقود إيجار تشغيلي.

يتم اادات المدال المطلودة دموجب عقود اإليجار التمويلي كذمم مدينة دصافي قيمة اإلستامار في عقود اإليجار.
يتم تحميل اإليجارات المستحقة دموجب عقود اإليجار التشغيلي على قائمة الدخل الشامل خالل فترة عقد اإليجار التشغيلي وذلك
دإستخدام طريقة القسط الاادت.

يتم توزيع المائد غير المكتساب خاالل فتارة اإليجاار دحيا

تحميل كلفة السيارات المؤجرة على كلفة المديمات.

يناتج عان عائاد اادات ودوري علاى صاافي اإلساتامار فاي عقاود اإليجاار ،وياتم

الذمم المدينة وذمم بيع بالتقسيط

تسجل الذمم المدينة وذمم ديع دالتقسيط دالمدل االصلي دماد تنزيال مخصاص لقااء المداال المقادر عادم تحصايلها  ،ياتم تكاوين مخصاص
تدني الذمم المدينة عندما يكون هناك دليل موضوعي يشير إلى إحتمالية عدم التمكن من تحصيل الذمم المدينة.
الذمم الدائنة والمستحقات

يتم إادات المطلودات للمدال المستحقة السداد في المستقدل الخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم المطالدة دها من قدل المورد.
اإلستثمار في األراضي

ت هر اإلستامارات في األراضي دالتكلفة ( حسب مميار الدولي رقم  ) 41حي

خير المميار الشركة دقيد استاماراتها المقارية أما

دالتكلفة أو د القيمة المادلة شريطة أن ال يكون هناك أي عائق يحول دون القدرة على تحديد قيمة االستامارات المقارية دشكل مواوق ،وقد
اختارت إدارة الشركة التكلفة لقيد استاماراتها في األراضي .
انخفاض قيمة الموجودات المالية

دتاريخ كل قائمة مركز مالي الموحدة  ،يتم مراجمة قيم الموجودات المالية  ،لتحديد إن كان هنالك مايشير إلى إنخفاض في قيمتها.

أما دالنسدة الى الموجودات المالية مال الذمم المديناة التجارياة والموجاودات المقيماة فرديااً علاى أنهاا غيار منخفضاة القيماة  ،فياتم تقييمهاا
النخفاض القيمة على أساا

جمااعي  .إن الادليل الموضاوعي لخنخفااض دقيماة محف اة الاذمم المديناة قاد يشامل الخدارة الساادقة للشاركة

فيما يخص تحصايل الادفمات  ،والزياادة فاي عادد الادفمات المتاأخرة المحف اة والتاي تتمادى ممادل فتارة اإلساتدانة كماا قاد يشامل التغيارات

الملحو ة في األوضاع اإلقتصادية المحلية والمالمية المترادطة مع تمار الذمم الدائنة.

يتم تخفيض القيمة المدرجة لتصل المالي دمدلا خساارة اإلنخفااض دالقيماة مداشارة  ،وذلاك لكافاة األصاول المالياة دإساتاناء الاذمم
المدينة التجارياة  ،حيا

تام تخفايض القيماة المدرجاة مان خاالل إساتممال حسااب مخصصاات .عنادما تمتدار إحادى الاذمم المديناة

غير قادلة للتحصيل يتم عندها شطب مدل الذمة والمدل المقادل في حساب المخصصات .

يتم اإلعتراا دالتغيرات في القيمة المدرجة لحساب المخصصات في قائمة الدخل الشامل الموحدة.
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الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي

(شركة مساهمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتدع)

للسنة المنتهية في  13كانون األول 2132
(دالدينار األردني)

فيماا يتملاق دااأدوات حقاوق الملكيااة المتاحاة للدياع  ،اليااتم عكا

خسااائر اإلنخفااض دالقيماة الممتاارا دهاا سااادقاً مان خااالل

قائمة الدخل الشامل الموحدة .إن أي زيادة في القيمة المادلة تأتي دمد خسارة إنخفااض ياتم اإلعتاراا دهاا مداشارة فاي دياان

حقوق الملكية الموحدة.
الغاء اإلعتراف

تقوم الشركة دإلغاء اإلعتراا دأصل مالي فقط عند إنتهااء الحقاوق التماقدياة المتملقاة داساتالم التادفقات النقدياة مان األصال

المااالي  ،ودشااكل جااوهري كافااة مخاااطر ومنااافع الملكيااة إلااى منشااأة أخاارى  .أمااا فااي حالااة عاادم قيااام الشااركة دتحوياال أو

اإلحتفاا دشااكل جااوهري دمخاااطر ومنااافع الملكيااة واسااتمرارها دالسايطرة علااى األصاال المحااول فااإن الشااركة تقااوم داااإلعتراا
دحصااتها المسااتدقاة فااي األصاال المحااول والمطلودااات المتملقااة دااه فااي حاادود المدااال المتوقااع دفمهااا  .أمااا فااي حالااة إحتفااا

الشركة دشكل جوهري دكافة مخاطر ومنافع الملكية لتصل المحول  ،فإن الشركة تستمر داالعتراا داألصل المالي .

الممتلكات والمعدات

ت هاار الممتلكااات والمماادات دالكلفااة دمااد تنزياال اإلسااتهالكات المتراكمااة .تمتداار مصاااريا اإلصااالح والصاايانة مصاااريا إيراديااة،

ويجري احتساب االساتهالكات علاى اساا

الحيااة المملياة المقادرة للممتلكاات والممادات وذلاك دإساتممال طريقاة القساط الاادات .إن

ممدالت االستهالك للدنود الرئيسية لهذه الموجودات هي على النحو اآلتي :

ممدل االستهالك السنوي
مداني
أاا

%4 – 2
% 11

ومفروشات

أجهزة الكترونية وكهردائية

%21

ديكورات

%11

%33-11

أجهزة ودرامج الحاسوب

% 15

سيارات

يتم مراجمة الممر اإلنتاجي وطريقة اإلستهالك دشكل دوري للتأكد من أن طريقة وفترة اإلستهالك تتناسب مع المنافع
االقتصادية المتوقمة من الممتلكات و الممدات.

يتم اجراء اختدار لتادني القيماة التاي ت هار دهاا الممتلكاات والممادات فاي قائماة المركاز الماالي الموحادة عناد هاور أي أحادا

أو

تغيارات فاي ال ااروا ت هار أن هااذه القيماة غياار قادلاة لخسااترداد .فاي حاال هااور أي مؤشار لتاادني القيماة ،يااتم إحتسااب خسااائر

تدني تدماً لسياسة تدني قيمة الموجودات.

عنااد أي إسااتدماد الحااق للممتلكااات والمماادات فإنااه يااتم اإلعت اراا دقيم اة المكاسااب أو الخسااارة الناتجااة ،التااي تمااال الفاارق مااا دااين
صافي عوائد اإلستدماد والقيمة التي ت هر دها الممتلكات والممدات في قائمة المركز المالي الموحدة  ،مجمل الردح والخسارة.
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الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي

(شركة مساهمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتدع)

للسنة المنتهية في  13كانون األول 2132
(دالدينار األردني)

انخفاض قيمة الموجودات غير المتداولة

تممل الشركة في تاريخ كل قائمة مركز مالي موحدة على مراجمة القيم المدرجة لموجوداتها وذلك لتحديد إن كان هنالاك ماا يشاير

إلى أن هذه الموجاودات قاد تمرضات إلاى خساائر انخفااض القيماة .إذا وجاد ماا يشاير إلاى ذلاك ياتم تقادير القيماة القادلاة لخساترداد
لتصل وذلك لتحديد خسائر إنخفاض القيمة (إن وجدت) .في حال عدم الاتمكن مان تقادير القيماة القادلاة إلساترداد ألصال محادد،

تقوم الشركة دتقدير القيمة لخسترداد للوحدة المنتجة للنقاد التاي يماود اليهاا األصال نفساه .عنادما يمكان تحدياد أسا

توزياع ممقولاة

واادتة ،يتم توزيع األصول المشتركة إلى وحادات منتجاة للنقاد محاددة ،أو ياتم توزيمهاا إلاى أصاغر مجموعاة مان الوحادات المنتجاة

للنقد التي يمكن تحديد أس

توزيع ممقولة واادتة لها.

إن القيمة القادلة لخسترداد هي القيمة المادلة لتصل ناقصاً تكلفة الديع أو القيمة في االستخدام ،أيهما أعلى.
في حال تقدير القيمة القادلة لخسترداد ألصل ( أو لوحدة منتجة للنقد) دما يقال عان القيماة المدرجاة ،ياتم تخفايض القيماة المدرجاة

لتصال (الوحاادة المنتجااة للنقااد) إلاى القيمااة القادلااة لخسااترداد .ياتم اإلعتاراا دخسااائر اإلنخفاااض مداشارة فااي قائمااة الاادخل الشااامل

الموحدة ،إال إذا كان االصل مماد تقييمه فيتم عندها تسجيل خسائر اإلنخفاض كتنزيل من مخصص إعادة التقييم.

المخصصات

يتم تكوين المخصصات عندما يكون على الشركة أي التزام حاالي (قاانوني أو متوقاع) نااتج عان أحادا

سدادها محتملة ويمكن تقديرها دشكل مواوق.
يتم قيا

ساادقة والتاي تمتدار تكلفاة

المخصصات حسب أفضل التوقمات للددل المطلوب لمقادلة اإللتزام كما دتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة دماد األخاذ

دمين اإلعتدار المخاطر واألمور غير المؤكادة المحيطاة دااإللتزام .عنادما ياتم قياا

المخصاص داساتخدام التادفقات النقدياة المقادرة

لسداد اإللتزام الحالي ،فإنه يتم اإلعتراا دالذمة المدينة كموجاودات فاي حالاة كاون اساتالم واستماضاة المدلا مؤكادة ويمكان قياا

المدل دشكل مواوق.
استخدام التقديرات

إن إع ااداد القا اوائم المالي ااة وتطدي ااق السياس ااات المحاس اادية يتطل ااب م اان إدارة الش ااركة القي ااام دتق ااديرات واجته ااادات ت ااؤار ف ااي مد ااال

الموجااودات والمطلودااات الماليااة واإلفصاااح عاان االلت ازمااات المحتملااة ،كمااا أن هااذه التقااديرات واالجتهااادات تااؤار فااي االي ارادات

والمصااريا والمخصصاات ،وكاذلك التغيارات فاي القيماة المادلاة التااي ت هار ضامن قائماة الاادخل الشاامل الموحادة ودشاكل خاااص

يتطلب من إدارة الشركة إصدار أحكام واجتهادات هاماة لتقادير مداال التادفقات النقدياة المساتقدلية وأوقاتهاا ،إن التقاديرات الماذكورة
مدنيااة دالضاارورة علااى فرضاايات وعواماال متمااددة لهااا درجااات متفاوتااة ماان التقاادير وعاادم التاايقن وأن النتااائج الفمليااة قااد تختلااا عاان

التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن أوضاع و روا تلك التقديرات في المستقدل.
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الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي

(شركة مساهمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتدع)

للسنة المنتهية في  13كانون األول 2132
(دالدينار األردني)

معلومات القطاعات

قطاااع األعمااال يمااال مجموعااة ماان الموجااودات والممليااات التااي تشااترك مم ااً فااي تقااديم منتجااات أو خاادمات خاضاامة لمخاااطر وعوائااد

تختلا عان تلاك المتملقاة دقطاعاات اعماال أخارى والتاي ياتم قياساها وفقااً للتقاارير التاي تام إساتممالها مان قدال المادير التنفياذي وصاانع

القرار الرئيسي لدى الشركة.

القطاع الجغرافي يرتدط في تقديم منتجات في ديئة اقتصادية محددة خاضمة لمخاطر وعوائد تختلا عن تلك المتملقة دقطاعات عمال

في ديئات اقتصادية.

التقاص

يااتم اج اراء تقاااص دااين الموجااودات الماليااة والمطلودااات وا هااار المدل ا الصااافي فااي قائمااة المركااز المااالي الموحاادة فقااط عناادما تتااوفر
الحقااوق القانونيااة الملزمااة وكااذلك عناادما يااتم تسااويقها علااى أسااا

الوقت.

التقاااص أو يكااون تحقااق الموجااودات وتسااوية المطلودااات فااي نف ا

ضريبة الدخل

تخضع الشركة لنص القانون المؤقت لضريدة الدخل لسنة  2119وتمديالته الالحقة والتمليمات الصادرة عن دائرة ضريدة الدخل في

المملكة األردنية الهاشمية  ،ويتم اإلستدراك لها وفقاً لمددأ اإلستحقاق  ،يتم إحتساب مخصص الضريدة على أسا

صافي الردح

الممدل .وتطديقاً للمميار المحاسدي الدولي رقم ( )12فإنه قد يترتب للشركة موجودات ضريدية مؤجلة ناتجة عن الفروقات المؤقتة دين
القيمة المحاسدية والضريدة للموجودات والمطلودات والمتملقة دالمخصصات هذا ولم يتم ا هار تلك الموجودات ضمن القوائم المالية

المرفقة حي

أنها غير جوهرية.

تحويل العمالت األجنبية

يتم تحويل الممامالت دالمملة االجندية الى الدينار االردني دأسمار التحويل عند اجراء المماملاة و المملناة مان قدال الدناك المركازي أماا
الممليااات التااي تحااد

خااالل الساانة فيااتم تحويلهااا دإسااتخدام متوسااط األساامار السااائدة دتاااريخ تلااك الممليااات وتؤخااذ فروقااات التقياايم الااى

قائمة الدخل الشامل الموحدة.
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الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي

(شركة مساهمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتدع)
للسنة المنتهية في  13كانون األول 2132

(دالدينار األردني)

 -1الممتلكات والمعدات

إضافات

 1كانون الااني

الكلفة :

مداني
أاا

ومفروشات

أجهزة ودرامج حاسوب

أجهزة الكترونية وكهردائية

ديكورات
سيارات

مجموع الكلفة

1,626,556

-

95,198

228

116,112

20312

21,234

20121
-

293,431

310195

2,221,116

3.0358

65,456

استدمادات
-

()3110511
()3110511

 31كانون االول
309290.59
1.0121

33.0351
220558
9501.9

3180111
2032.09.1

االستهالكات:

مداني
أاا

ومفروشات

أجهزة ودرامج حاسوب

أجهزة الكترونية وكهردائية

ديكورات
سيارات

مجموع االستهالكات
القيمة الدفترية الصافية  1كانون الااني
القيمة الدفترية الصافية  13كانون األول

391,512

550131

32,211

3501.8

21,455

90511

52,451

10.21

11,295

10215

154,162

550139

661,251

3190129

().10831
().10831

1190832
920281
18051.
310511

2.0118
321019.
8210118

1,555,535
3011503.1

ان المداني وتكلفتها  1,165,656دينار اردني مقاماة علاى ا ارضاي مساتأجرة لمادة ( )15سانة و ( )3أشاهر تدادأ مان تااريخ  1تماوز

 2114وتنتهي دتاريخ  1تشرين األول ( – 2122ايضاح .)23

 -5االستثمارات في االراضي

تتضاامن االسااتامارات فااي اال ارضااي ارض فااي منطقااة سااحاب تتكااون ماان قطمااة واحاادة دمساااحة  12,551م 2ودتكلفااة 861,418

دينار اردني وهي مسجلة دإسم الشركة.

كمااا تتضاامن ارض فااي منطقااة جنااوب عمااان (الزعفاران) تتكااون ماان قطمتااين دمساااحة  21,195م 2ودتكلفااة  41,556دينااار اردنااي

وخالل عام  2112تم ديمها للشركة التادمة وهي مسجلة دإسم (الشركة المتكاملة لديع المركدات ذ.م.م).

كما تتضمن ارض في منطقة الجيزة تتكون من قطمة واحدة دمساحة  3,435م 2ودتكلفة  92,114دينار اردني وهاي مساجلة دإسام

الشركة.
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الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي

(شركة مساهمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتدع)
للسنة المنتهية في  13كانون األول 2132

(دالدينار األردني)

 -9صافي اإلستثمار في عقود اإليجار التمويلي

2132

2111

الحد األدنى لدفمات اإليجار والمصاريا المؤجلة

3801130.11

15,265,681

صافي الحد األدنى لدفمات اإليجار

3801110115

15,151,949

ينزل :مصاريا صيانة وتأمين مؤجلة

130115

يضاا :القيمة المتدقية لمقود اإليجار

201120558

الجزء المتداول من المائد غير المكتسب

309110.51

ينزل:

الجزء غير المتداول من المائد غير المكتسب

301290.11

صافي اإلستامار في عقود اإليجار التمويلي

ينزل الجزء المتداول

3803850295

805180811

الجزء غير المتداول

109280199

إن الحد األدنى لدفمات اإليجار والمصاريا المؤجلة يستحق التحصيل خالل السنوات التالية:
 31كانون األول 2112
 31كانون األول 2113

2910388

 31كانون األول 2115

150181

 31كانون األول 2119

10115

3801130.11

 -8ذمم بيع بالتقسيط

يتمال هذا الدند دقيمة عمليات الديع دالتقسيط ويوجد دها كفاالت وضمانات تمادل قيمة الدين.
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14,218,689

6,511,582
8,696,118

-

11901..

 31كانون األول 2118

1,341,491

6,555,511

202880818

 31كانون األول 2116

1,521,116

2132

502830121

 31كانون األول 2115

1,558,238

2111

103.10195

 31كانون األول 2114

53,821

4,528,611
2,536,615
938,146
446,136
191,411

69,152
-

15,265,681

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي

(شركة مساهمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتدع)
للسنة المنتهية في  13كانون األول 2132

(دالدينار األردني)

 -.المصاريف المدفوعة مقدماً والحسابات المدينة األخرى
مصاريا مدفوعة مقدماً

تأمينات مسترده

2132

2111

39809.9

235,468

151

951

320255

تأمينات كفاالت
ذمم مو فين

أمانات حكومية

 -1المدينون
ذمم مدينة تجارية

مطلوب من جهات ذات عالقة – إيضاح 18

19,962

3110139

282,654

2132

2111

301950181

619,835

8230895

 -31الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل
استامارات في قطاع الدنوك
استامارات في قطاع الصناعة

استامارات في قطاع الخدمات (شركات عقارية واستامارية ومالية وتجارية)

1,155

310325
-

.9012.
()1110918

مخصص ديون مشكوك فيها

12,221

92,533
()255,638
453,931

2132

2111

110.11

69,854

110952
.1.0825
11103.1

52,958
415,113
541,854

 -33االحتياطيات

اإلحتياطي اإلجباري:

تمشااياً مااع متطلدااات قااانون الشااركات فااي المملكااة األردنيااة الهاشاامية والن ااام األساسااي للشااركة  ،تقااوم الشااركة دتكااوين احتياااطي

اجداااري دنساادة  11دالمئااة ماان الاردح الصااافي حتااى يدلا هااذا االحتياااطي ردااع أرساامال الشااركة ويجااوز االسااتمرار فااي اقتطاااع هااذه

النس اادة دموافقا ا ة الهيئ ااة المام ااة للش ااركة إل ااى أن يدلا ا ه ااذا االحتي اااطي م ااا يم ااادل مق اادار أرس اامال الش ااركة المص اارح د ااه  .إن ه ااذا
االحتياطي غير قادل للتوزيع كأنصدة أرداح على المساهمين.
اإلحتياطي اإلختياري:

تمشااياً م ااع متطلدااات ق ااانون الشااركات ف ااي المملكااة األردني ااة الهاش اامية والن ااام األساس ااي للشااركة ،فإن ااه يجااوز للش ااركة أن تق ااوم

دتكااوين احتياااطي اختياااري دمااا ال يزيااد علااى  21دالمئااة ماان ال اردح الصااافي دناااءا علااى اقتاراح مجل ا

إدارتهااا  .وقااد قاارر مجل ا

اإلدارة عاادم اقتطاااع أي مدل ا لخحتياااطي االختياااري خااالل المااام ماان ال اردح الصااافي للشااركة .إن هااذا اإلحتياااطي قاداال للتوزيااع

كأنصدة أرداح على المساهمين دمد موافقة الهيئة المامة للشركة على ذلك.
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الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي
(شركة مساهمة عامة محدودة)
ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتدع)

للسنة المنتهية في  13كانون األول 2132

(دالدينار األردني)

 -32القروض
2132

2111

قرض دنك اإلتحاد لخدخار واإلستامار

308180291

2,211,489

قرض دنك سوسيته جنرال

8180838

قرض دنك المال األردني

201.10111

قرض الدنك التجاري األردني

3015101.8

قرض دنك اإلسكان للتجارة والتمويل

3028305.2

قرض الدنك األردني الكويتي

301810111

قرض دنك ادو دي الوطني

308110391

قرض دنك عودة

.910331

قرض دنك HSBC

30.910131

قرض الدنك االستاماري األردني

301.20.91
35021.011.

ينزل :الجزء المتداول

102910112
501.80319

-

2,315,458
624,115

1,385,126
1,288,692
1,261,854
261,838

1,615,128
1,245,485
1,625,624
13,519,422

5,153,132
5,636,391

قروض دنك اإلتحاد لخدخار واإلستامار-:

تتمتع الشركة دتسهيالت دنكية على شكل قرض متجدد دساقا  2,111,111ديناار أردناي دفائادة  %9سانوياً ودادون عمولاة ،ودضامان

كفالة الشركة.

كما حصلت الشركة التادمة على شكل قرض متجدد دسقا  511,111دينار اردني ودفائدة  %9سنوياً وددون عمولة ،ويسادد القارض

دموجب اقساط شهرية متتالية ومنت مة عددها ( )36قسط شهرياً وهي دضمان الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي (الشركة األم).
 -قرض دنك المال األردني-:

حصلت الشركة على تسهيالت دنكية على شكل قرض متجدد دسقا  3,851,111دينار أردناي ودفائادة ( )%9سانوياً ودادون عمولاة،

ودضمان كفالة الشركة.

كما حصلت الشركة التادمة على تسهيالت دنكية على شكل قرض متجدد دسقا  1,111,111دينار اردني ودفائدة  %9سنوياً وددون
عمولة ودضمان كفالة الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي (الشركة األم).
 -قرض دنك عودة:

حصلت الشركة على تسهيالت دنكية على شكل قرض متجد دسقا  1,511,111دينار أردني ودفائدة  %5,85سنوياً وعمولة دممدل

 ، %1,5وهي دضمان كفالة الشركة.
 -قرض دنك سوسيته جنرال-:

حصلت الشركة على تسهيالت دنكية على شكل قرض دسقا  1,111,111دينار أردني ودفائدة  %9,51سنوياً ودادون عمولاة ،وهاي

دضمان كفالة الشركة.
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(شركة مساهمة عامة محدودة)
ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتدع)

للسنة المنتهية في  13كانون األول 2132

(دالدينار األردني)

 -قرض دنك -: HSBC

حصلت الشركة على تسهيالت دنكية على شكل قرض مقداره  2,111,111دينار أردني ودفائدة  %5,51سانوياً وعمولاة دممادل

 ، %1,5ويسدد القرض على  45دفمة شهرية متساوية مقادل شيكات مؤجلة الادفع مساحودة علاى شاركات ذات ماالءة وتام مانح
هذا القرض لغايات تمويل أر

المال المامل.

 -قرض الدنك األردني الكويتي-:

حصلت الشركة على تسهيالت دنكية على شكل قرض دسقا  1,811,111ديناار أردناي ،ودفائادة  %9,51سانوياً ودادون عمولاة

وهي دضمان كفالة الشركة.

كما حصلت الشركة التادمة على تسهيالت دنكية علاى شاكل قارض دساقا  511,111ديناار اردناي ودفائادة  %9,5سانوياً ودادون

عمولة وهي دضمان كفالة الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي (الشركة األم).
 -قرض دنك االسكان للتجارة والتمويل -:

حصلت الشركة على تسهيالت دنكية على شكل قرض دساقا مقاداره  1,511,111ديناار أردناي ودفائادة دممادل  %5,91سانوياً

وددون عمولة وهي دضمان كفالة الشركة.

كما حصلت الشركة التادمة على تسهيالت دنكية على شكل قرض دسقا  511,111دينار ودفائدة  %5,91سنوياً وددون عمولة

ودضمان كفالة الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي (الشركة األم).
 -قرض الدنك التجاري األردني-:

حصلت الشركة على تسهيالت دنكية على شكل قرض دسقا  1,911,111ديناار أردناي ،ودفائادة  %5,25سانوياً ودادون عمولاة

وهي دضمان كفالة الشركة.

كمااا حصاالت الشااركة التادمااة علااى تسااهيالت دنكيااة علااى شااكل قاارض دسااقا  1,111,111دينااار اردنااي ودفائاادة  %5,25ساانويا

وددون عمولة ودضمان كفالة الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي (الشركة األم).
-

قرض دنك ادو دي الوطني -:

حصاالت الشااركة تسااهيالت دنكيااة علااى شااكل قاارض متناااقص مقااداره  2,111,111دينااار أردنااي ودفائاادة دمماادل  %5,85ساانوياً

وعمولة دممدل  %1,5سنوياً وهي دضمان كفالة الشركة.
 -قرض الدنك االستاماري األردني-:

حصاالت الشااركة علااى تسااهيالت دنكيااة علااى شااكل ق اارض متناااقص دسااقا مقااداره  1,152,563دينااار أردنااي ودفائاادة دمم اادل

 %5,85سنوياً وددون عمولة وهي دضمان كفالة الشركة.
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الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي

(شركة مساهمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتدع)

للسنة المنتهية في  13كانون األول 2132

(دالدينار األردني)

 -31المصاريف المستحقة والحسابات الدائنة األخرى
مصاريا مستحقة
أمانات ضريدة دخل

50111

5,214

30835

أمانات اللجنة االجتماعية

954

30311

أمانات ضريدة المديمات

586

580523

أمانات مساهمين

19,128

20313

أمانات ضمان اإلجتماعي
ضريدة دخل مستحقة -ايضاح 16
مكافأة أعضاء مجل

2132

2111

اإلدارة

492

101.1

3,891

151012.

351,555

3.0111

ذمم مو فين

15,111
81,215

2.0911

499,536

1830995

 -31الدائنون والشيكات اآلجلة
2132

2111

دائنون

21.0281

223,118

شيكات آجلة

310931

8,519

مطلودات الى جهات ذات عالقة – ايضاح 18

91,182

52011.

321,695

1950.11

 -35البنوك الدائنة

الدياان

نسدة

نسدة

السقا الممنوح

الفائدة

الممولة

الضمانات

دنك األردني الكويتي

8510111

الدنك التجاري األردني

%9,51

-

كفالة الشركة

303110111
308510111

%9

دنك المال األردني

دنك عودة

دنك االتحاد لخدخار واالستامار

دنك سوسيته جنرال

2110111
8110111
2510111

دنك االسكان للتجارة والتمويل

8510111

دنك أدو دي الوطني

2110111

دنك HSBC

الدنك االستاماري األردني

2510111
5110111

%5,25
%5,85
%9

%9,51
%5,9
%9

%5,51
%5,85

-

%1,5
%1
-

%1,5
-

2112
32.0128

كفالة الشركة

301120131

كفالة الشركة

3180395

كفالة الشركة

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي

(شركة مساهمة عامة محدودة)

2111

6,699

444,413

301920111

563,531

كفالة الشركة

2350521
180132

315,612

كفالة الشركة

9.50215

465,182

كفالة الشركة

3820111

111,183

كفالة الشركة
كفالة الشركة

3510.21

كفالة الشركة

1150819
101310.11
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المستغل

96,923

228,516
59,814

511,113
3,156,856

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتدع)

للسنة المنتهية في  13كانون األول 2132

(دالدينار األردني)

-39ضريبة الدخل

ان حركة ضريدة الدخل هي كما يلي :

2132

2111

الرصيد في  1كانون الااني

1.10555

365,936

المخصص للسنة

12.0911

426,581

151012.

351,555

()1590229

المسدد خالل السنة

الرصيد في  31كانون األول

()414,951

أنهت الشركة عالقتها مع ضريدة الدخل حتى نهاية عام  ، 2115ودالنسدة لمامي  2111 ، 2111، 2119فقد تم تدقيقها ومناقشتها مع

ضريدة دخل إال أن المخالصة النهائية دخصوصها لم تصدر دمد .

اما دالنسادة للشاركة المتكاملاة لدياع المركداات (شاركة تادماة) تام تقاديم كشاا تقادير الاذاتي لماام  2111ولام ياتم تادقيقها مان قدال دائارة ضاريدة

الدخل حتى تاريخ اعداد القوائم المالية.

-38المعامالت مع جهات ذات عالقة
قامت الشركة خالل السنة داجراء ممامالت مع الجهات ذات المالقة التالية :

المالقة

االسم

شقيقة

شركة اآلليات الرائدة (ذ.م.م)

شقيقة

شركة نقوال أدو خضر (ذ.م.م)

شقيقة

شركة المحيط لتجارة الزيوت الممدنية (ذ.م.م)
شركة نهر األردن لتجارة السيارات (ذ.م.م)

نائب رئي

السيد نقوال أدو خضر

ان الممامالت الجوهرية والمدال المتملقة دها  ،هي كما يلي :
مشتريات
إصدار عقود تأجير تمويلي

2132
9110118

2,185,261

301110382

522,555

.30121

51,211

دفمات مقدوضة عن أقساط تأجير تمويلي

دفمات مقدوضة عن أقساط ديع دالتقسيط

.30211

1310112

ايرادات من االيجارات

21

مجل

2111

.1.0255

إصدار عقود ديع دالتقسيط

شقيقة

526,615
64,561

313,115

اإلدارة

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي

(شركة مساهمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتدع)

للسنة المنتهية في  13كانون األول 2132
(دالدينار األردني)

يتكون المطلوب من جهات ذات عالقة كما في  31كانون األول مايلي:

2132

2111

شركة المحيط لتجارة الزيوت الممدنية (ذ.م.م)
شركة اآلليات الرائدة (ذ.م.م)

10191

11,615

311

السيد نقوال أدو خضر

.3012.

51,225

.9012.

92,533

يتكون المطلوب الى جهات ذات عالقة كما في  31كانون األول ما يلي :

-

2132

2111

شركة اآلليات الرائدة (ذ.م.م)

-

42,311

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

510855

48,156

20311

شركة نقوال أدو خضر (ذ.م.م)

52011.

قامت الشركة خالل السنة دقيد المكافآت والددالت والمزايا التالية لصالح أعضاء مجل
مكافأة أعضاء مجل

اإلدارة

اإلدارة والمدير المام:
2132

3.0111

3990215

الرواتب والمالوات والمكافآت التي تقاضاها المدير المام

516
91,182
2111
15,111
159,211

 -3.صافي االيرادات من عقود اإليجار التمويلي
2132

2111

101310939

2,551,915

رسوم تأمين

()210121

()45,225

صيانة وتصليحات

()1101.1

()55,553

رسوم ورخص وطوادع

()150131

()49,345

20.110..5

2,431,495

2132

2111

1310112

313,115

استئجار أراضي

()580111

()58,111

رسوم تأمين

()30995

()1,295

المائد على عقود اإليجار التمويلي
تنزل الكلفة :

 -31صافي االيرادات من االيجارات
االيرادات من االيجارات
تنزل الكلفة :

استهالكات

21

()550131

()55,911

3150538

195,513

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي

(شركة مساهمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتدع)
للسنة المنتهية في  13كانون األول 2132

(دالدينار األردني)

 -21صافي ايرادات البيع بالتقسيط
أرداح ديع دالتقسيط
ينزل :كلفة تأمين وطوادع أصول ونقل ملكية الديع دالتقسيط

 -23صافي ايرادات غير تشغيلية
ايرادات توزيمات ارداح مقدوضة
ارداح ( /خسائر) متحققة من ديع موجودات محددة دالقيمة المادلة من خالل ديان الدخل
الشامل

2132

2111

3058.0112
()250322

1,616,261
()36,355

305510131

1,569,585

2132

2111

10111

32,985

1.5

ايرادات أخرى

10323
.0315

()43,696
11,451
()238

 -22المصاريف اإلدارية والعمومية
رواتب وأجور وملحقاتها
استهالكات

2132

2111

1110881

369,516

130139

مصاريا حكومية

210912

ضمان اجتماعي

130.91

هاتا و دريد

310.8.

دعاية و اعالن

110131

تأمين صحي

209..

ضيافة

10119

مصروا ديون مشكوك في تحصيلها

3820111

ايجارات

3130211

اتماب مهنية و استشارات

120351

قرطاسية

50989

مواصالت ومصاريا سيارات
مصاريا رحالت
عموالت ديع سيارات

22

36,691
2,291
3,852
111,111
141,211
21,119
6,285

10111

10115

متنوعة

9,328

6,545

9019.

دورات تدريدية

28,655

310511

330111

كهرداء ومياه

21,951

11,142

2808.1

صيانة

115,154

31,416
11,424
5,281
5,291

10511

2,269

301180893

925,581

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي
(شركة مساهمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتدع)

للسنة المنتهية في  13كانون األول 2132
(دالدينار األردني)

-21عقود اإليجار التشغيلي
2111
195,211

2132
31.0211

دفمات دموجب عقود إيجار تم تحميلها كمصاريا خالل السنة

تتمال اإللتزامات دالحد األدنى لدفمات اإليجار دموجب عقود اإليجار التشغيلي غير القادلة لخلغاء دمايلي-:
2111
58,111

2132
580111

أقل من سنة

أكار من سنة ولكن أقل من أردع سنوات

225,111

22.0111

أكار من أردع سنوات

456,111

1110111

841,111

9.10111

تتكون دفمات عقود اإليجار التشغيلي من اإليجارات المستحقة على الشركة عن األرض المقام عليها مداني الشركة .إن ممدل فترة

عقد اإليجار المتفق عليها هي ( )15سنة.

 -21االلتزامات المحتملة

(:2111

يوجد على الشركة كما في  31كانون األول التزامات محتملة عن كفاالت دنكية دقيمة  9,511ديناار أردناي

 9,511دينار أردني).

 -25األدوات المالية
إدارة مخاطر رأس المال

تقوم الشركة دإدارة رأسمالها لتتأكد دأن الشاركة تدقاى مساتمرة دينماا تقاوم دالحصاول علاى المائاد األعلاى مان خاالل الحاد األماال

استرتيجية الشركة اإلجمالية عن سنة .2111
ا
ألرصدة الديون وحقوق الملكية .لم تتغير
إن هيكلااة أر

مااال الشااركة يضاام حقااوق الملكيااة المائاادة للمساااهمين فااي الشااركة والتااي تتكااون ماان أر

وأرداح مدورة كما هي مدرجة في ديان التغيرات في حقوق الملكية الموحدة.

معدل المديونية

يقااوم مجل ا

إدارة الشااركة دمراجمااة هيكليااة أر

داإلعتدار تكلفة أر

المااال ،واحتياطيااات

المااال دشااكل دوري .وكجاازء ماان هااذه المراجمااة ،يقااوم مجل ا

المال والمخاطر المرتدطة دكل فئة من فئات أر

اإلدارة داألخااذ

المال والدين .إن هيكل رأسمال الشركة يضم ديون من

خالل االقتراض  ،لم تقم الشركة دتحديد حد أقصى لممدل المديونية  ،وال تتوقع الشركة زيادة في ممدل المديونية.
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الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي

(شركة مساهمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتدع)
للسنة المنتهية في  13كانون األول 2132
(دالدينار األردني)

إدارة المخاطر المالية
مخاطر السوق

إن نشاطات الشركة يمكن أن تتمرض دشكل رئيسي لمخاطر مالية ناتجة عن ما يلي-:

إدارة مخاطر العمالت األجنبية

ال تتمرض الشركة لمخاطر هامة مرتدطة دتغيير الممالت األجندية ودالتالي ال حاجة إلدارة فاعلة لهذا التمرض.

إدارة مخاطر سعر الفائدة

تنتج المخاطر المتملقة دممدالت الفائادة دشاكل رئيساي عان إقت ارضاات األماوال دممادالت فائادة متغيارة (عائماة) وعان ودائاع

قصيرة األجل دممدالت فائدة اادتة.

تتمال حساسية قائمة الادخل الشاامل داأار التغيارات المفترضاة الممكناة دأسامار الفوائاد علاى رداح الشاركة لسانة واحادة ،وياتم

إحتسادها دناءاً على المطلودات المالية والتي تحمل سمر فائدة متغير كما في نهاية السنة.

يوضاح الجادول التاالي حساساية قائماة الاادخل الشاامل الموحادة للتغيارات الممكناة الممقولااة علاى أسامار الفائادة كماا فااي 31

كانون األول ،مع دقاء جميع المتغيرات األخرى المؤارة اادتة :
المملة

الزيادة دسمر الفائدة

دينار أردني

األار على ردح السنة

(نقطة مئوية)

2132

2111

25

110318 -

42,265 -

المملة

النقص دسمر الفائدة

دينار أردني

األار على ردح السنة

(نقطة مئوية)

2132

2111

25

110318 +

42,265 +

مخاطر أسعار أخرى

تتمارض الشاركة لمخااطر أسامار ناتجاة عان إساتاماراتها فاي حقاوق ملكياة شاركات أخارى  .تحاتف الشاركة داساتامارات فاي
حقااوق ملكيااة شااركات أخاارى ألغ اراض اسااتراتيجية ولااي

اإلستامارات.

دهاادا المتاااجرة دهااا وال تقااوم الشااركة دالمتاااجرة النشااطة فااي تلااك
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الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي

(شركة مساهمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتدع)
للسنة المنتهية في  13كانون األول 2132
(دالدينار األردني)

تحليل حساسية أسعار استثمارات الملكية
ان تحليل السياسة أدناه مدني على أسا

المالية .

مدى تمرض الشركة لمخاطر أسمار استامارات في حقوق ملكية شركات أخرى كما دتاريخ الديانات

في حال كانت اسامار اساتامارات فاي حقاوق ملكياة شاركات أخارى أعلاى/أقال دنسادة  %5ألصادحت أردااح الشاركة أعلاى/أقال دواقاع 46,659

دينار ( :2111أعلى/أقل دواقع  28,139دينار) نتيجة لمحف ة الشركة المصنفة دالقيمة المادلة من خالل قائمة الدخل الشامل.

إدارة مخاطر اإلئتمان

تتمال مخااطر اإلئتماان فاي عادم التازام أحاد األطاراا لمقاود األدوات المالياة دالوفااء دالتزاماتاه التماقدياة مماا ياؤدي إلاى تكداد الشاركة لخساائر

مالية ،ون اًر لمدم وجود أي تماقدات مع أي أطراا أخرى فإنه ال يوجد أي تمارض للشاركة لمخااطر اإلئتماان دمختلاا أنواعهاا .إن التمارض
اإلئتماااني الهااام دالنساادة ألي جهااة أو مجموعااة جهااات لااديها خصااائص متشااادهة تاام اإلفصاااح عنهااا فااي إيضاااح رقاام  . 18وتصاانا الشااركة

الجهات التي لديها خصائص متشادهة إذا كانت ذات عالقة  .وفيما عدا المدال المتملقة دااألموال النقدياة  .إن مخااطر اإلئتماان الناتجاة عان
األماوال النقديااة هااي محااددة حيا

الرقادية.

أن الجهااات التااي يااتم التماماال ممهااا هااي دنااوك محليااة لااديها سااممات جياادة والتااي يااتم مراقدتهااا ماان الجهااات

إن المدال المدرجة في هذه الديانات المالية تمال تمرضات الشركة األعلى لمخاطر اإلئتمان للذمم المديناة التجارياة واألخارى والنقاد ومرادفاات

النقد.

إدارة مخاطر السيولة

إن مسااؤولية إدارة مخاااطر الساايولة تقااع علااى مجل ا

اإلدارة وذلااك إلدارة متطلدااات الشااركة النقديااة والساايولة قصاايرة اإلجاال ومتوسااطة األجاال

وطويلااة األجاال .وتقااوم الشااركة دااإدارة مخاااطر الساايولة ماان خااالل مراقدااة التاادفقات النقديااة المسااتقدلية والمقيمااة دصااورة دائمااة وتقاداال ت اواريخ
استحقاق الموجودات والمطلودات النقدية.

يدين الجدول اآلتي االستحقاقات المتماقد عليها لمطلودات الشركة المالياة غيار المشاتقة  .تام إعاداد الجاداول دنااءًا علاى التادفقات النقدياة غيار

المخصومة للمطلودات المالية وذلك دموجب تواريخ اإلستحقاق المدكرة التي قد يطلب دموجدها من الشركة أن تقاوم دالتساديد أو القادض .يضام
الجدول التدفقات النقدية للمدال الرئيسية والمرادحة:

سنة وأقل

معدل الفائدة

أكثر من سنة

المجموع

: 2132

أدوات ال تحمل فائدة

أدوات تحمل فائدة

305930233

%9,51 -5,25

المجموع
:2133

أدوات ال تحمل فائدة

أدوات تحمل فائدة

%9,51 -5,25

المجموع
25

2220329

308.10118

3109830815

501.80319

31095.0113

3502110119

902110122

230112012.

1,658,835

11,269,855

342,346
5,636,391

2,131,154

16,916,185

12,958,526

5,985,836

15,936,262

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي

(شركة مساهمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتدع)
للسنة المنتهية في  13كانون األول 2132
(دالدينار األردني)

 -29التحليل القطاعي لنشاط الشركة
تممل الشركة في قطاعات األعمال التشغيلية التالية ضمن منطقة جغرافية واحدة وهي المملكة األردنية الهاشمية.
ان تفاصيل إيرادات وأرداح القطاعات التشغيلية للشركة هي على النحو التالي :
إيرادات القطاع
قطاع التأجير التمويلي
قطاع الديع دالتقسيط

2132

2111

2132

2111

20.110..5

2,431,495

.110929

1,182,458

قطاع االستامارات المالية

305510131
()2901.5

المجموع

1250112
108190112

قطاع االيجارات

ينزل :االيرادات المتحققة ما دين القطاعات

أرباح( /خسائر) القطاع

()350111
108130112

1,569,585
()38,155

2810158
()2901.5

45,123
()38,155

319,255

2310538

215,153

4,252,481
()6,251

302130335

1,255,385

4,286,221

إن إجمالي موجودات ومطلودات قطاعات الشركة التشغيلية هي على النحو التالي :
موجودات القطاع
قطاع التأجير التمويلي
قطاع الديع دالتقسيط

قطاع االستامارات المالية

قطاع االيجارات
المجموع

 - 28المصادقة على القوائم المالية

تم المصادقة على القوائم المالية من قدل مجل

القوائم المالية موافقة الهيئة المامة للمساهمين.

مطلوبات القطاع

2132

2111

2132

2111

2101910211

16,948,531

380.380311

18,151,833

1013103.1

11103.1
-

1108310911

11,393,961

645,894
-

28,958,255

101910...
-

1,623,398
-

3910111

161,132

230112012.

15,936,262

إدارة الشركة دتااريخ  22كاانون الاااني  ،2113وتمات الموافقاة علاى نشارها وتتطلاب هاذه

 -2.أرقام سنة المقارنة

تم إعادة تصنيا وتدويب دمض أرقام سنة  2111لتتفق مع المرض لسنة .2112
26

فرع الوحدات

فرع اربيل

الفـرع الرئيسـي

الوحدات  -شارع خوله
بنت األزور مجمع القطامي

( )150شارع بختياري
ارييل  -العراق

هاتف57 11 220 :

هاتف52 50 649 :

هاتف46 67 776 :

فاكس57 25 162 :

فاكس52 50 646 :

فاكس46 66 155 :

تلفاكس:
+964 66 1200 210

( )66شارع عبدهللا
غوشة

فرع المدينة الرياضية
( )229المدينة الرياضية
شارع صرح الشهيد
مجمع الجبر ()1

صندوق بريد 619 :عمان  22227األردن
الموقع االلكتروني:

www.c-leasing.com

البريد االلكترونيinfo@c-leasing.com :

