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كلمة مجلـس اإلدارة
السادة أعضاء الهيئة العامة الكرام،
تحية وبعد...
باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن اعضاء مجلس اإلدارة ،يسرني أن يتجدد لقاؤنا لرصد أهم معالم
التطوير ومجمل األنشطة واإلنجازات فى مسيرة الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي على امتداد عام
 ،1023ويسعدني أن أﺿﻊ بين أيديكم التقرير السنوي للشركة وتقرير مراقب الحسابات للسنة الماليه
المنتهية في  32كانون األول لعام  1023والذي توﺿح بياناته المقدمه اليكم استمرار النجاحات والنمو
المستمر للشركة.
إن الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي تمثل قصة نجاح بدأت منذ تسﻊ سنوات ،وواصلﺖ االزدهار منذ
ذلك الحين .فقد حققﺖ الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي نجاحا ً متميزا ً في زيادة إيراداتها واتساعا ً كبيرا ً
في قاعدة عمالئها ونموا متصاعدا لحصتها في السوق واستمرت في المحافظه على موقعها المتقدم
والرائد في تقديم خدمات التأجير التمويلي في االسواق التي تعمل بها.
أنجزت الشركة تس َﻊ أعوام من العمل الجاد والمثمر ،تحقق خاللها الكثير من التغيرات الجذرية
واإلنجازات النوعية ،وتأتي هذه اإلنجازات ثمرة إلستراتيجية عمل راسﺨة أدت لتشكيل مالمح التميز
الذي حققته الشركة عبر مسيرة من النجاح المتواصل .ولقد كان حصاد عام  1023مليء باإلنجازات
والتطورات التي شهدتها الشركه في مﺨتلف المجاالت .فعلى الصعيد المحلي نجحﺖ الشركة المتكاملة
للتأجير التمويلي في تعزيز حصتها السوقية وتوسيﻊ قاعدة عمالئها والتوسﻊ في انتشار خدماتها بدعم
من إدارتها القوية والناجحة .اما على صعيد التوسﻊ الﺨارجي فقد استمرت الشركة بتنفيذ خططها بﺨطى
مدروسة ،مطلقة خدماتها في مدينة اربيــــــل عاصمة اقليم كردستان العراق ،محققةً نجاحا ً كبيرا ً
وملتزمةً بتحقيق األهدف المالية والتشغيلية التي خططﺖ الشركة لتحقيقها خالل عام .1023
ووفقًا لهذا الحضور المتميز في خدمات الشركة وتوسعها ،فقد لقيﺖ هذه اإلنجازات تقدير العديد من
الجهات ،حيث استطاعﺖ الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي تحقيق المركز االول بجائزة ال َملك عَبد هللا
الثّاني للتميّز للقطاع الﺨاص وذلك عن فئة المؤسسات الﺨدمية الصغيرة والمتوسطة .هذا التتويج الذي
يأتي من جهة عريقة ومتﺨصصة يعتبر بمثابة شهادة نجاح لنا نفتﺨر بها على مستوى مسيرتنا ،كما انه
يضعنا أمام التزام قوي لمواصلة تميزنا وانفرادنا باألفضل دائما ً في كافة عملياتنا.
وتعتبر الشركة أن اإلدارة الفعالة للمﺨاطر هي مفتاح النجاح .وعليه ،تسعى إلى تطبيق عملية متكاملة
إلدارة المﺨاطر بهدف تقييم المﺨاطر الرئيسية التي تواجهها خالل تنفيذ أنشطتها ومراقبتها وإدارتها.
وحتى نتحقق م ن أننا نسير على الطريق الصحيح تجاه مستقبل أكثر استدامة من خالل أعمالنا المسؤولة
فقد أولينا اهتماما ً خاصا ً بقسم االئتمان من حيث رفده بكل االدوات والموارد الالزمة لتمكينه من ممارسة
عمله بكفاءة عالية حيث يقوم القسم بعمل كافة الدراسات المالية واالئتمانية للعمالء ﺿمن أفضل األسس
العلمية والﺨبرات المﺨتلفة لتحديد القرار االئتماني االمثل لكل عملية تمويلية.
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نسعى في الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي إلى المضي قدما ً واالستمرار في تطوير مستوى الﺨدمات
وتلبية توقعات ومتطلبات عمالئنا .ومن هنا نحن نجدد التزامنا بالعمل الدائم لتقديم األفضل لعمالئنا
ومستثمرينا وشركائنا ،ونؤكد استمرار الشركة بتقديم الحلول والﺨدمات التمويلية وفقا ألعلى معايير
الكفاءة والجودة .وسنبقى ملتزمين بالتميز والريادة ،وذلك بسواعد طواقمنا في كل المواقﻊ الذين نقدر
لهم والئهم وإخالصهم في العمل ،وسنواصل التزامنا تجاه مساهمينا الذين منحونا كامل الثقة التي بدورنا
نعتز بها ونحرص على أن نكون على قدر المسؤولية ،وتجاه عمالئنا الذين نسعى دوما إلى تحقيق
رﺿاهم وتقديم الﺨدمات األفضل التي يستحقونها.
على مدار عام  1023أظهر أداء الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي نموا ً في حجم األعمال واإليرادات،
وقد تمكنﺖ الشركة من زيادة قاعدة عمالئها وزيادة إيراداتها باإلﺿافة الى التزامنا بتوفير خدمات
متفوقة في مﺨتلف األسواق التي تعمل بها .وتظهر النتائج المالية لـلشركة زيادة مستمرة في العوائد،
فقد شهدت اإليرادات التشغيلية للشركة زيادة بنسبة  %1001لتصل إلى  5،582،303دينار ،مقابل
 4،643،321دينار للفترة المماثلة من العام السابق .كما بلغﺖ أرباح الشركة قبل استقطاع الضرائب
صصات  2،614،820دينار
والرسوم  1،201،868دينار ،في حين بلغﺖ األرباح بعد الضريبّة والمﺨ ّ
لعام  1023مقارنة مﻊ  2،182،225دينار في عام .1021
أما فيما يتعلق بموجودات الشركة ،فقد بلغﺖ في نهاية العام الحالي  38،406،855دينار وبنسبة
ارتفاع قدرها  %1803ع ّما كانﺖ عليه في نهاية عام  .1021كما وارتفعﺖ حقوق المساهمين بنسبة
 %601لتصبح ما مقداره  8،843،086دينار مقارنة مﻊ نهاية العام الماﺿي والبالغة 8،168،136
دينار.
وفي ﺿوء أداء الشركة في عام  ،1023فقد أوصى مجلس اإلدارة بتوزيﻊ أرباح نقدية على المساهمين
بنسبة . %26
وهنا ال يسعني إال أن أعبر عن امتناني وشكري وتقديري للزمالء أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة
التنفيذية وجميﻊ موظفي الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي على ما بذلوه من جهد وعطاء مستمر
لتحقيق التميز واإلبداع والنجاح .وال أنسى أن اشكر جميﻊ عمالئنا على الثقة التي أولوها للشركة
بالتعامل معها وأتمنى أن نمضى قدما ً على الطريق لتبقى المتكاملة للتأجير التمويلي دائما ً الشركة الرائدة
والمتميزة في مجال التأجير التمويلي في كافة االسواق التي نعمل بها.

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 ( )8330بتاريخ  1004/4/24برأس مال مقداره  2مليون دينار ،ويتمثل نشاط الشركة
األساسي في التأجير التمويلي لجميﻊ أنواع المركبات والمعدات الطبية والصناعية .بتاريخ  1005/8/6تم عقد
اجتماع الهيئة العامة ،و تم االتفاق على رفﻊ رأس المال من  2مليون دينار إلى  1مليون دينار ،وقد تم استكمال
اإلجراءات في تاريخ  1005/8/23مﻊ بقاء الصفة القانونية للشركة ذات مسؤولية محدودة.
بتاريخ  1006/8/21تم 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  1003/5/8تمﺖ الموافقة على االنضمام إلى هيئة
األوراق المالية على أن تداول األسهم الﺨاصة بالشركة سوف يطرح بعد مرور سنتان من الحصول على
الموافقة .بتاريخ  1008/1/8عقدت الشركة اجتماع الهيئة العامة غير العادي ،الذي تم فيه أخذ موافقة الهيئة
العامة على رفﻊ رأسمال الشركة ليصبح  3مليون دينار من خالل توزيﻊ أسهم مجانية بنسبة  %40من رأس
المال األصلي البالغ  5مليون دينار .وبتاريخ  1008/5/24بدأ 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 ( )35موظف ،كما وتمارس الشركة نشاطها من خالل اربعة أماكن
عمل توفر تغطية جغرافية واسعة وشاملة مبينة كالتالي -:
-2
-1
-3
-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  -بﺨتياري  -شارع  -10بناية رقم ()150

ج -حجم االستثمار الرأسمالي:
في نهاية عام  1023بلغ حجم االستثمار الرأسمالي للشركة حسب القوائم المالية الموحدة ( )28،835،332دينار .
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د -الشركات التابعة:
 .2الشركة المتكاملة لبيﻊ المركبات ذ.م.م.
طبيعة الشركة التابعة

ذات مسؤولية محدودة

عدد موظفي الشركة التابعة

 5موظفين

نشاط الشركة التابعة

بيﻊ السيارات المستعملة باألقساط

ذمم عقود بيﻊ بالتقسيط

 6،085،861دينار

عنوان الشركة التابعة

شارع عبد هللا غوشة  -بناية رقم ()66

مجموع الموجودات

 6،646،825دينار

فروع الشركة التابعة

ال يوجد فروع للشركة التابعة

مجموع المطلوبات

 5،322،836دينار

رأسمال الشركة التابعة

 500،000دينار

صافي اإليرادات التشغيلية

 801،528دينار

مجموع حقوق الملكية

 2،335،038دينار

صافي األرباح قبل الضريبة

 582،501دينار

نسبة الملكية

% 200

صافي األرباح بعد الضريبة

 514،058دينار

.3بيان بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وأسماء ورتب أشﺨاص اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية ونبذة تعريفية عن
كل منهم :
أ -أعضاء مجلس اإلدارة :
االسم

صفته

تاريخ الميالد

المؤهل العلمي

سنة
التﺨرج

جوووووووووورج نقووووووووووال
جورج أبو خضر

رئيس مجلس
اإلدارة

 3شباط
2838

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

2860

نقوال جوورج نقووال
أبو خضر

نائب رئيس
مجلس اإلدارة

 3كانون
أول 2830

بكووالوريوس إدارة أعمووال
من جامعة بوسطن

2882

إيليا جاد وكيلة

عضو مجلس
اإلدارة

 2أب
2866

بكالوريوس في المحاسبة
و إدارة األعمووووووووال موووووووون
الجامعة األردنية

2888

مووووووووروان لطفووووووووك
تماري

عضو مجلس
اإلدارة

 1كانون
أول 2868

بكووالوريوس إدارة أعمووال
مووووووون جامعوووووووة جوووووووورج
واشنطن

2880

زهوووودي الجيوسووووي
(ممثووووووووول البنوووووووووك
األردني الكويتي)

عضو مجلس
اإلدارة

 16تموز
2830

بكالوريوس محاسبة من
جامعة عمان األهلية

2884
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الﺨبرات العلمية
 43سنة 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.
 11سنة 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.
 14سوووونة 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 .
 11سنة في مجال التجارة الحرة ،ويشغل حاليا
منصووب موودير عووام ومالووك شووركة غووذاء الحيوواة
التجارية – تماري.
 10سنة في مجال البنوك ويشغل حاليوا منصوب
موودير تنفيووذي لقسووم تسووهيالت  -كبووار الشووركات
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
2866

بكالوريوس في
المحاسبة وإدارة
األعمال من الجامعة
األردنية

2888

 14سنة 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 دمحم
القطيشات

المدير المالي

 2تشرين
األول 1004

 18أب
2882

1003

 22سنة في مجال المحاسبة

جمال عبد
الرحمن عصفور

مدير التأجير
التمويلي للشركات

 2تشرين
األول 1004

 3أب
2835

2886

 25سنة في مجال المبيعات
والتأجير التمويلي.

حسام شكري
القبرصي

مدير تطوير
األعمال والتسويق

 30آذار
1022

 16كانون
األول 2838

1001

 20سنوات في مجال التطوير
والتﺨطيط االستراتيجي
واالستشارات المالية.

فريد كمال عقل

مدير الفروع

 4كانون
األول 1022

 23أب
2881

1005

 8سنوات في مجال التسويق
واإلعالن والمبيعات.

عمرو صالح
شعبان

مدير فرع اربيل

 15تموز
1022

 2كانون الثاني
2882

1006

 8سنوات في مجال المبيعات
واالعمال البنكية والمصرفية

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
بكالوريوس في إدارة
األعمال من جامعة
البتراء

الﺨبرات العلمية

.4بيان بأسماء كبار مالكي األسهم المصدرة من قبل الشركة وعدد األسهم المملوكة لكل منهم والذين يملكون نسبة
 %5فأكثر بتاريخ :1023/21/32
البيـان
سامية حليم جريس السلفيتي
نقوال جورج نقوال أبو خضر
إيزابيل جورج نقوال أبو خضر
شيرين جورج نقوال أبو خضر

1021/21/32
نسبة االمتالك
عدد األسهم
%450136
3،268،185
%100803
2،456،468
%30243
500،000
%30243
500،000

1023/21/32
نسبة االمتالك
عدد األسهم
%450314
3،231،653
%100312
2،450،468
%30243
500،000
%30243
500،000

 .5الوﺿﻊ التنافسي للشركة ﺿمن قطاع نشاطها وأسواقها الرئيسية وحصتها من السوق المحلي:
يعتبر الوﺿﻊ التنافسي للشركة متميزا من حيث كونها من أوائل الشركات في قطاع التأجير التمويلي في األردن،
باإلﺿافة لما حققته الشركة من قدرة تنافسية عالية في قطاع تشتد فيه المنافسة عام بعد عام  .فعلى الصعيد المحلي
نجحﺖ الشركة في تعزيز حصتها السوقية وتوسيﻊ قاعدة عمالئها والتوسﻊ في انتشار خدماتها ،اما اقليميا ً فقد اطلقﺖ
الشركة خدماتها في مدينة اربيــــــل عاصمة اقليم كردستان العراق ،كأول مزود لﺨدمات التأجير التمويلي محققةً
نجاحا ً كبيرا ً.

 .6المشتريات والعمالء:
ال يوجد مورد محلّي معتمد أو عمالء رئيسيين ( محليا ً أو خارجيا ً ).
التقرير السنوي | 1023
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 .3االمتيازات 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.

 .8القرارات 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.

 .8الهيكل 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

اإلدارة المالية

إدارة الفروع
وحسابات
التأجير التمويلي

إدارة الموارد
البشرية

إدارة
االئتمان

إدارة تطوير
األعمال
والتسويق

إدارة
المعلوماتية

إدارة
العمليات

ثانيا ً  :فئات و مؤهالت الموظفين:
يبلغ عدد الموظفين في الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي ( )35موظفا ً مصنفين حسب األتي :
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العدد

مستوى التعليم

13

حاصلين على البكالوريوس

4

حاصلين على دبلوم

4

حاصلين على أقل من ثانوية العامة
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ثالثا ً  :برامج التأهيل و التدريب لموظفي الشركة:
 منح دورة متقدمة في التحليل والرقابة المالية لعدد من موظفي قسم المحاسبة.
 منح دورة في مهارات البيﻊ المتقدمة وإدارة المبيعات لعدد من موظفي قسم المبيعات.
 منح دورة في شؤون الموظفين لعدد من موظفي قسم شؤون الموظفين.
 منح دورة في المهارات االدارية المتقدمة لعدد من مدراء األقسام.
 منح دورة في اإلبداع واالبتكار لعدد من موظفي الشركة.
 منح دورة البرمجة اللغوية العصبية لعدد من موظفي قسم المبيعات.
 منح دورة في اللغة اإلنجليزية لعدد من موظفي الشركة.
 منح دورة في إدارة الوقﺖ لعدد من موظفي قسم العمليات.

 .20وصف المﺨاطر التي تعرﺿﺖ لها الشركة:
ال يوجد أية مﺨاطر تعرﺿﺖ لها الشركة خالل عام .1023

 .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
1023
1021
1022
1020
1008

نسبة الزيادة
%28036
%8085
%4088
%21083
%10033

 5،803،283دينار
 4،803،240دينار
 4،500،286دينار
 4،180،814دينار
 3،802،351دينار

إجمالي اإليرادات المحققة
7,000,000
6,000,000

4,903,140

4,290,924

4,000,000
3,000,000

3,801,752

4,500,186

5,803,183

5,000,000

2,000,000
1,000,000
0

2013

2012

2011

2010

2009

اإليرادات المحققة

التقرير السنوي | 1023

e

الصفحة | 8

التقرير السنوي 1023

 .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.

 .23سلسلة األرباح الزمنية و حقوق المساهمين و أسعار األوراق المالية :
السنة
1023
1021
1022
1020
1008

اإليرادات التشغيلية
 5،582،303دينار
 4،643،321دينار
 4،288،233دينار
 3،885،235دينار
 3،483،831دينار

األرباح بعد الضرائب والمﺨصصات
 2،614،820دينار
 2،182،225دينار
 2،185،335دينار
 2،120،436دينار
 2،213،805دينار

األرباح قبل الضرائب
 1،201،868دينار
 2،333،824دينار
 2،318،845دينار
 2،623،543دينار
 2،540،213دينار

االرباح
6,000,000
1,624,810

2,102,869

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

1,540,127

4,000,000

3,487,832

5,581,703

5,000,000

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

2013

2011

2012
األرباح بعد الضرائب والمﺨصصات

السنة
1023
1021
1022
1020
1008

صافي حقوق المساهمين
 8،843،086دينار
 8،168،136دينار
 8،052،013دينار
 8،825،648دينار
 8،550،231دينار

2010

األرباح قبل الضرائب

نسبة توزيﻊ األرباح
 %25نقدا ً
 %25نقدا ً
 %25نقدا ً
 %2305نقدا ً

2009
اإليرادات التشغيلية

سعر اإلغالق 21/32
1050
1010
2080
2038
2050

األرباح الموزعة
 2،050،000دينار
 2،050،000دينار
 2،050،000دينار
 845،000دينار

*بدا التداول بالورقة المالية للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي بالسوق المالي في شهر أيار من العام .1008

حقوق المساهمين
10,000,000

9,843,086

9,268,276

9,000,000

8,815,648

9,051,023

8,550,172

2013

2012

2011

9,500,000

2010

8,500,000
8,000,000
7,500,000

2009

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 :





االستمرار في تعزيز المركز التنافسي للشركة ،من خالل توسيﻊ قاعدة العمالء والتركيز بصورة أعمق على
تطوير النشاطات والحلول التمويلية لكي تلبي كافة احتياجات األفراد والشركات.
تطبيق اساليب عمل متقدمة في تحديد درجة المﺨاطر والتطوير المستمر للسياسة االئتمانيّة بما يتوافق مﻊ
التطورات االقتصاديّة بحيث تكون قائمة على أساس المالئمة بين المﺨاطر أالئتمانية والسيولة ،والربحيّة.
استقطاب نوعية متميزة من العمالء ذوى المالءة الماليه والجدارة االئتمانية من مﺨتلف القطاعات بما ينعكس
ايجابيا على المحفظه االئتمانية والربحية.
االلتزام بﺨطط تطوير القدرات المهنيّة للموظفين لتمكينهم من القيام بالمسؤوليّات والمهام الموكلة إليهم بكفاءة
من خالل المشاركة بالدورات المتﺨصصة وفق المقاييس العالمية.

.25أتعاب التدقيق:
 مدقق الحسابات المعتمد السادة غوشة وشركاه.
بلغﺖ أتعاب مدقق الحسابات للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي عن عام  1023ما مقداره ( )8،000دينار مضافا ً
إليها ﺿريبة المبيعات .كما بلغﺖ أتعاب مدقق الحسابات للشركات التابعة (الشركة المتكاملة لبيﻊ المركبات) عن عام
 1023ما مقداره ( )2،350دينار مضافا ً إليها 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  )3،000،000( 1023/21/32سهما ً ،كما بدا التداول
بالورقة المالية للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي في شهر أيار من العام .1008
أ-

عدد األسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة:

التسلسل
-2
-1
-3
-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

1021/21/32
34،363
2،456،468
83،500
240،000
30،000

1023/21/32
34،363
2،450،468
83،500
240،000
30،000

البيان
إيليا جاد مﺨائيل وكيلة

صفته
المدير العام/عضو مجلس اإلدارة

الجنسية
أردني

1021/21/32
83،500

1023/21/32
83،500

عدد األسهم المملوكة من قبل أقارب أعضاء مجلس اإلدارة:

التسلسل
-2
-1
-3
-4
-5
-6
-3
-8
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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

1021/21/32
3،268،185
500،000
500،000
184،000
254،000
53،000
30،000
8،520

e

1023/21/32
3،231،653
500،000
500،000
184،000
254،000
53،000
30،000
8،520
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د-

عدد األسهم المملوكة من قبل أقارب اإلدارة العليا :

التسلسل
-2

صفته
زوجة السيد إيليا جاد وكيلة

البيان
النا عوض الياس برغوث

الجنسية
أردني

1023/21/32
53،000

1021/21/32
53،000

ه -الشركات المسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة والتي تساهم في رأس مال الشركة كما في
.1023/21/32
التسلسل

البيان

-2

شركة رويال لالستثمارات التجارية

-1

شركة نقوال أبو خضر

جورج نقوال أبو خضر -رئيس هيئة المديرين

-3

شركة تجارة المركبات

جورج نقوال أبو خضر -رئيس هيئة المديرين

أردني

-4

شركة المجموعة العربية للمنتجات
الكيماوية

جورج نقوال أبو خضر -نائب رئيس هيئة المديرين

أردني

عدد األسهم
1021/21/32

عدد األسهم
1023/21/32

66،846

31،345
13،180

صفته

الجنسية

جورج نقوال أبو خضر -رئيس هيئة المديرين

أردني

نقوال جورج أبو خضر -نائب رئيس هيئة المديرين

أردني
أردني

13،180
23،210

23،210

21،600

21،600

.23المزايا والمكافآت ونفقات السفر التي يتمتﻊ بها رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء المجلس وأشﺨاص
اإلدارة العليا.
أ -حصل أعضاء مجلس اإلدارة خالل العام  1023على 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
 3،600دينار
 3،600دينار
 3،600دينار
 3،600دينار
 3،600دينار

المجموع
 3،600دينار
 3،600دينار
 3،600دينار
 3،600دينار
 3،600دينار

ب -حصلﺖ اإلدارة التنفيذية على الرواتب و المكافآت التالية :
االســم
إيليا جـاد وكيلـة
سامر دمحم القطيشات
جمال عبد الرحمن عصفور
حسام شكري القبرصي
فريد كمال عقل
عمرو صالح شعبان

تاريخ التعيين
1004/4/2
1004/20/2
1004/20/2
1022/3/30
1022/21/4
1022/3/15

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

الرواتب
 88،600دينار
 10،300دينار
 24،640دينار
 23،620دينار
 8،832دينار
 13،123دينار

المكافآت
 81،640دينار
 4،853دينار
 8،651دينار
 1،600دينار
 2،450دينار
 3،381دينار

 .28عدد اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام :1023
بلغ عدد اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام  1023ستة اجتماعات.

 .28التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خالل السنة المالية:
لم تقدم الشركة أية تبرعات مالية ألية جهة خالل السنة المالية .
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 .10بيان بالعقود و المشاريﻊ واالرتباطات التي عقدتها الشركة:
أ-

ال يوجد عقود وارتباطات عقدتها الشركة مﻊ الشركات الشقيقة ومﻊ أعضاء المجلس خالل عام .1023

ب-

قامﺖ الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي بتأجير الشركة المتكاملة لبيﻊ المركبات بتاريخ  1022/08/02مكاتب 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

1021

1023

-2

نسبة التداول

2

2

-1

نسبة السيولة

2

2

-3

معدل العائد على األصول

%401

%402

-4

متوسط ربحية السهم

00284

00131

-5

إجمالي االلتزامات إلى األصول

0030

0035

-6

إجمالي االلتزامات إلى حقوق الملكية

103

3

-3

معدل العائد على متوسط حقوق الملكية

%2402

%23
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 .13قواعد 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

3

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.
 .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.



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.
 .3طلب 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
3

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.
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إقرارات
 .2نقر نحن أعضاء مجلس اإلدارة الموقعين أدناه بعدم وجود أية أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خالل السنة
المالية التالية.
 .1نقر 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 1023
رئيس مجلس اإلدارة
جورج نقوال أبو خضر
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المدير العام
إيليا جاد وكيلة

المدير المالي
سامر دمحم القطيشات
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الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي
(شركة مساهمة عامة محدودة)

القوائم المالية الموحدة وتقرير المحاسب القانوني المستقل
للسنة المنتهية في  13كانون األول 3131

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي

(شركة مساهمة عامة محدودة)

القوائم المالية الموحدة وتقرير المحاسب القانوني المستقل

للسنة المنتهية في  13كانون األول 3131
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

22 – 6

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي

(شركة مساهمة عامة محدودة)
قائمة المركز المالي الموحدة

كما في  13كانون األول 3131

(دالدينار األردني)

ايضاح

3131

2112

الموجودات

موجودات غير متداولة
ممتلكات وممدات

4

361.36111

1,415,1.3

إست مارات في خراضي

5

1116338

.94,112

الجزج غير المتداول من صافي اإلست مار في عقود اإليجار التمويلي

6

الجزج غير المتداول من ذمم ديع دالتقسيا

2

مجموع الموجودات غير المتداولة

3363146131

9,622,466

461816113

2,933,222

3161846883

14,.61,13.

موجودات متداولة
مصاريا مدفوعة مقدما وحسادات مدينة خخرى

.

الجزج المتداول من صافي اإلست مار في عقود اإليجار التمويلي

6

الجزج المتداول من ذمم ديع دالتقسيا

2

موجودات مالية محددة دالقيمة المادلة من خالل ديان الدخل الشامل

11

9

مدينون

31.61.3

168116431

194,116
2,542,299

161116114
364136414

6,411,234

221,265

1336.14

933,1.1

116481

52,122

مجموع الموجودات المتداولة

3164136111

15,.51,566

مجموع الموجودات

11611.6144

31,211,614

النقد وما في حكمه

المطلوبات وحقوق الملكية
حقوق الملكية
المال

1

إحتيااي إجداري

11

خر

861116111

2,111,111

3634.611.
336411

1,152,629

21,549

خرداح مدورة

364.16.13

1,1.9,14.

مجموع حقوق الملكية

16111611.

9,26.,226

163116443
.836181

5,9.2,196

222,126

161.36.11

6,219,322

11

إحتيااي اختياري

مطلوبات غير متداولة
12

قروض اويلة األجل

ارداح مؤجلة من ديع دالتقسيا

مجموع المطلوبات غير المتداولة
مطلوبات متداولة
13

مصاريا مستحقة وحسادات دائنة خخرى
الجزج المتداول من خرداح مؤجلة من ديع دالتقسيا

إيجارات وايرادات تمويل مقدوضة مقدماً

14

دائنون و شيكات آجلة

4136111

421,665

363186111
3.16313

563,366
161,341

4336.11

365,.41

3361116111

46431614.

9,261,912
4,411,.93

مجموع المطلوبات المتداولة

3168136311

15,233,116

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

11611.6144

31,211,614

12

الجزج المتداول من قروض اويلة األجل

15

دنوك دائنة

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزجا ال يتج خز من هذه القوائم المالية الموحدة
2

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي

(شركة مساهمة عامة محدودة)
قائمة الدخل الشامل الموحدة

للسنة المنتهية في  13كانون األول 3131
(دالدينار األردني)

إيضاح
االيرادات :

صافي االيرادات من عقود اإليجار التمويلي

1.

صافي إيرادات الديع دالتقسيا

21

19

صافي االيرادات من االيجا ارت
صافي االيرادات التشغيلية

صافي إيرادات غير تشغيلية

ارداح ( /خسائر) غير متحققة من موجودات مالية محددة من خالل ديان

21

الدخل الشامل

مجموع اإليرادات
المصروفات :

22

مصاريا ادارية وعمومية

3131
163186484
3116131

2112
2,.94,..5
195,512

363846311

1,553,311

464136811

4,643,212

3116434

.,115

16131

()31,369

46811634.

4,621,44.

()364116434

()1,132,261

مصاريا مالية

()3611.61.3

مجموع المصروفات

()16.186118

()2,..2,634

ربح السنة قبل الضريبة والمكافآت

3631361.1

1,232,.14

مكافآت

16

ضريدة دخل

()316111

()11.611.

()1,.44,.23

()1.,111

()42.,699

ضريدة دخل فرع خرديل

()416341

ربح السنة

36.316131

1,291,115

الدخل الشامل اآلخر :

-

-

اجمالي الدخل الشامل للسنة

36.316131

1,291,115

ربحية السهم :

-

ربحية السهم – دينار  /سهم

16313

1,1.4

المتوسط المرجح لعدد أسهم رأس المال  -سهم

861116111

2,111,111

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزجا ال يتج خز 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 3131
(دالدينار األردني)

خرد اااح مادورة
إحتيااي إجداري

إحتيااي إختياري

خرداح متحققة

خر
الرصيد في  1كانون ال اني 2112

2,111,111

...,34.

21,549

1,141,126

تمديالت سنوات سادقة

-

-

-

()23,.62

المحول الى االحتيااي االجداري

-

توزيمات خرداح

الدخل الشامل للسنة

المال

-

-

-

خرداح غير متحققة خرداح مدورة
-

1,141,126

-

()23,.62

()1,151,111

-

1,291,115

-

363116111

1,291,115

1,291,115
163.1638.

36.316131
16111611.

الرصيد في  31كانون األول 2112

861116111

361486.81

336411

363116111

الدخل الشامل للسنة

()361416111

-

المحول الى االحتيااي االجداري

-

-

3116338

-

36.346813

16131

36.316131

الرصيد في  31كانون األول 2113

861116111

3634.611.

336411

364446.31

16131

364.16.13

توزيمات خرداح

-

()169,331

()3116338

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزجاً ال يتج خز من هذه القوائم المالية الموحدة
4

-

()1,151,111

169,331
-

9,151,123

()1,151,111

-

المجموع

-

()169,331

()23,.62
-

()361416111( )361416111
()3116338

-

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي

(شركة مساهمة عامة محدودة)

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

للسنة المنتهية في  13كانون األول 3131

(دالدينار األردني)

3131
األنشطة التشغيلية
ردح السنة قدل الضريدة والمكافآت

تمديالت على ردح السنة قدل الضريدة والمكافآت
تمديالت سنوات سادقة

3631361.1

1,232,.14

-

()23,.62

31168.4

استهالكات

1836111

مصروا تدني ذمم مدينة

3611.61.3

مصاريا مالية

()16131

توزيمات ارداح مقدوضة

ارداح متحققة من ديع موجودات مالية محددة دالقيمة المادلة من خالل ديان الدخل الشامل

2112

()3116318

146,926
122,111

1,.44,.23
()4,49.
()4.5

()16131

31,369

()361116481

()2,962,5.6

()13611.

2.,63.

361816184

()262,926

المصاريا المستحقة والحسادات الدائنة األخرى

()316.11

()1.,644

النقد (المستخدم في)  /المتوفر من األنشطة التشغيلية

()161116381

1,125,1.3

ارداح ( /خسائر) غير متحققة من موجودات مالية محددة دالقيمة المادلة من خالل ديان الدخل الشامل
التغيرات في الموجودات والمالودات الماملة :

صافي اإلست مار في عقود تأجير تمويلي

().61416313

المدينون وذمم ديع دالتقسيا

مصاريا مدفوعة مقدما وحسادات مدينة خخرى

16113

إيجارات وايرادات تمويل مقدوضة مقدماً

ارداح مؤجلة من ديع دالتقسيا

31.6111

الدائنون والشيكات اآلجلة

()1116343

ضريدة دخل مدفوعة

242,214
()292

45,142

()456,226

مصاريا مالية مدفوعة

()3611.61.3

()1,.44,.23

صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

().61316311

()1,225,916

األنشطة اإلستثمارية

83868.1

موجودات مالية محددة دالقيمة المادلة من خالل ديان الدخل الشامل
التغير في الممتلكات والممدات
صافي النقد المتوفر من ( /المستخدم في) األ نشطة اإلستثمارية
األنشطة التمويلية

()136131

6,226

.1.6111

()412,156

.61..6141

الدنوك الدائنة والقروض

()41.,2.2

2,252,.13

()361416111

()1,151,111

صافي النقد المتوفر من األنشطة التمويلية

4613.6141

1,212,.13

صافي التغير في النقد وما في حكمه

31641.

14,.41

توزيمات خرداح مدفوعة

النقد وما في حكمه في  1كانون ال اني

436183

32,231

النقد وما في حكمه في  13كانون األول

116481

52,122

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزجاً ال يتج خز من هذه القوائم المالية الموحدة
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الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي

(شركة مساهمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنة المنتهية في  13كانون األول 3131
(دالدينار األردني)

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

عام الشركات تحت رقم ( )415دمد خن تم تحويل صفتها القانونياة مان شاركة محادودة المساؤولية إلاى شاركة مسااهمة عاماة إعتداا اًر مان
تاريخ  1آب  ، 2116خن خر
خردني واحد.

مال الشركة يدل ( )2,111,111دينار خردني مقسم إلى  2,111,111سهم قيمة السهم اإلسمية دينار

دتاريخ  16تشرين األول  2112تم تأسي

احكااام الدنااد ( – 5ال ااا) ماان نظااام تأسااي

فرع الشركة االجندية في اقليم كردستان المراق (خرديال) تحات رقام ( ، )15292اساتنادا الاى
فااروع مكاتااب الشااركات والمؤسسااات االقتصااادية االجنديااة الاارقم ( )5للمااام  19.9الخاااص

دإقليم كردستان المراق وخالل الردع األول من عام  2113مار الفرع نشااه التشغيلي.

تتضاامن الديانااات الماليااة للشااركة للساانة المنتهيااة فااي  31كااانون األول  2113الديانااات الماليااة لفاارع الشااركة فااي إقلاايم كردسااتان الماراق

(خرديل).

يتألا النشاا الرئيسي الحالي للشاركة فاي التاأجير التماويلي  ،واسات مار اماوال الشاركة فاي المجااالت االقتصاادية الصاناعية والزراعياة
والمقارية  ،وان تشتري وتمتلك وتستأجر وتدير االموال المنقولة وغير المنقولة لغايات الشركة  ،ورهن االموال المنقولة وغير المنقولاة،

وتاااوير اال ارضااي دتاوفير الخاادمات الالزمااة وتجزئتهااا  ،واسااتيراد وتصاادير  ،واساات مارات سااياحية  ،وتملااك دااراجات اختاراع  ،والحصااول
علااى عقااود الحقااوق واالمتيااازات ماان اي حكومااة او هيئااة او ساالاة او شااركة او مؤسسااة او فاارد تهمااه اهااداا الشااركة  ،والاادخول فااي

المناقصات والمااجات التجارية والحكومية والخاصة في الداخل والخارج وتسجيل المالمات التجارية الخاصة دالشركة.

تشتمل القوائم المالياة الموحادة كماا فاي  31كاانون األول  2113علاى القاوائم المالياة للشاركة التادماة (الشاركة المتكاملاة لدياع المركداات

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

دالدورصات األجندية.

وفقاً لاريقة صافي حقوق الملكية فإن-:
القيمة الدفترية لالست مار في الشركة التادمة
حصة الشركة من نتائج اعمال الشركة التادمة

3131

2112

361146111

.11,9.1

4316141
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الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي

(شركة مساهمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتدع)

للسنة المنتهية في  13كانون األول 3131
(دالدينار األردني)

ان ملخص موجودات ومالودات ونتائج اعمال الشركة التادمة  ،واهم دنود الموجودات والمالودات كما في  31كانون االول كما يلي:
مجموع الموجودات
مجموع المالودات

3131

2112

.6.1.6134

4,111,953

46133618.

مجموع حقوق الشركاج

361146111

ذمم ديع دالتقسيا

.611461.3

دنوك دائنة

364316111

صافي اإليرادات

1136431

قروض

خر

368.16181

المال

4116111

ردح السنة

3,1.9,923
.11,9.1

3,.35,223
1,496,23.
1,162,914
511,111
561,164
262,113

4316141

 - 3المعايير 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  – 32االدوات المالية "المرض" تسوية الموجودات المالية
والمالودات المالية

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

يتوقاع مجلا

من أو بعد

 1كانون ال اني 2114
 1كانون ال اني 2115

ادارة الشاركة ان تادياق هاذه المماايير والتفسايرات خاالل الفتارات الالحقاة لان يكاون لاه خ ار ماالي جاوهري علاى الدياناات الماليااة

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 3131
(دالدينار األردني)

 -1ملخص ألهم السياسات المحاسبية
إعداد البيانات المالية

تم إعداد الديانات المالية الموحدة دناجاً 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 الموحادة علاى خساا

مدادخ التكلفاة التاريخياة ،خماا الموجاودات المالياة والمالوداات المالياة فإنهاا تظهار 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 لمددخ التكلفة التاريخية ،وقد تم تجميمها وذلك دإضافة الدنود المتشادهة من الموجودات

والمالودات وحقوق الملكية وااليرادات والمصاريا .وقد تم استدماد الممامالت واالرصدة الجوهرية دين الشركة وشركتها التادمة.

الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل
تظهاار الموجااودات الماليااة المحااددة دالقيمااة المادلااة ماان خااالل ديااان الاادخل الشااامل التااي يتااوفر لهااا خساامار سااوقية فااي خساواق ماليااة نشاااة

دالقيمة المادلة.

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

الشامل.

.

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي

(شركة مساهمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتدع)

للسنة المنتهية في  13كانون األول 3131
(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 االحتفاظ 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.

تظهر الموجودات المالية المحددة دالقيمة المادلة من خالل دياان الادخل الشاامل اآلخار الموحادة التاي يتاوفر لهاا خسامار ساوقية فاي خساواق

مالية نشاة دالقيمة المادلة دمد تنزيل خي خسائر تدني متراكمة في قيمتها المادلة.

تظهر الموجودات المالية المحددة دالقيمة المادلة من خالل ديان الدخل الشاامل اآلخار الموحادة التاي ال يتاوفر لهاا خسامار ساوقية والتاي ال
يمكن تحديد قيمتها المادلة دشكل يمتمد عليه دالكلفة ويتم تسجيل خي 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
المحددة دالقيمة المادلة من خالل ديان الدخل الشامل اآلخر الموحدة في ديان الدخل الشامل اآلخر الموحدة .في حين يتم تسجيل فروقات

تحويل المملة األجندية ألدوات الملكية في دند احتيااي القيمة المادلة ضمن حقوق الملكية.
تحقق االيراد

تتحقااق االيارادات ماان عقااود التااأجير التمااويلي علااى خسااا
إستحقاق قسا اإليجار سواج تم تحصيل القسا خم ال.

اإلسااتحقاق لتقساااا دحيا

يااتم تأجياال خرداااح الديااع دالتقساايا ،ويااتم االعتاراا دهااا علااى خسااا
القسا سواج تم تحصيله خم ال .

تتحقااق اإليارادات لكاال ماان ساانوات المقااد دتاااريخ

االسااتحقاق لتقساااا 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

دالتقسيا وفقاً للممايير المحاسدية المتمارا عليها.
النقد وما في حكمه

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

(شركة مساهمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتدع)

للسنة المنتهية في  13كانون األول 3131
(دالدينار األردني)
عقود اإليجار

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

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

يتم ا دات المدال المالودة دموجب عقود اإليجار التمويلي كذمم مدينة دصافي قيمة اإلست مار في عقود اإليجار.
يتم تحميل اإليجارات المستحقة دموجب عقود اإليجار التشغيلي على قائمة الدخل الشامل خالل فترة عقد اإليجار التشغيلي وذلك
دإستخدام اريقة القسا ال ادت.

يتم توزيع المائد غير المكتساب خاالل فتارة اإليجاار دحيا

تحميل كلفة السيارات المؤجرة على كلفة المديمات.

يناتج عان عائاد ادات ودوري علاى صاافي اإلسات مار فاي عقاود اإليجاار ،وياتم

الذمم المدينة وذمم بيع بالتقسيط

تسجل الذمم المدينة وذمم ديع دالتقسيا دالمدل االصلي دماد تنزيال مخصاص لقااج 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 إ دات المالودات للمدال المستحقة السداد في المستقدل مقادل الخدمات المستلمة سواج تمت خو لم تتم الماالدة دها من قدل المورد.
اإلستثمار في األراضي

تظهر اإلست مارات في األراضي دالتكلفة ( حسب مميار الدولي رقم  ) 41حي

خير المميار الشركة دقيد است ماراتها المقارية خما

دالتكلفة خو دا لقيمة المادلة شرياة خن ال يكون هناك خي عائق يحول دون القدرة على تحديد قيمة االست مارات المقارية دشكل مو وق ،وقد
اختارت إدارة الشركة التكلفة لقيد است ماراتها في األراضي .
انخفاض قيمة الموجودات المالية

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

خما دالنسدة الى الموجودات المالية م ل الذمم المديناة التجارياة والموجاودات المقيماة فرديااً علاى خنهاا غيار منخفضاة القيماة  ،فياتم تقييمهاا
النخفاض القيمة على خساا

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

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

الملحوظة في األوضاع اإلقتصادية المحلية والمالمية المتراداة مع تم ر الذمم الدائنة.

يت م تخفيض القيمة المدرجة لتصل المالي دمدلا خساارة اإلنخفااض دالقيماة مداشارة  ،وذلاك لكافاة األصاول المالياة دإسات ناج الاذمم
المدينة التجارياة  ،حيا

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

غير قادلة للتحصيل يتم عندها شاب 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 3131
(دالدينار األردني)

فيما يتملق دأدوات حقوق الملكية المتاحة للديع  ،اليتم عك

خسائر اإلنخفاض دالقيماة الممتارا دهاا ساادقاً مان خاالل قائماة الادخل

الشامل الموحدة .إن خي زيادة في القيمة المادلة تأتي دمد خسارة إنخفاض يتم اإلعتراا دها مداشرة في ديان حقوق الملكية الموحدة.
الغاء اإلعتراف

تق ااوم الش ااركة دإلغ اااج اإلعتا اراا دأص اال م ااالي فق ااا عن ااد إنته اااج الحق ااوق التماقدي ااة المتملق ااة داس ااتالم الت اادفقات النقدي ااة م اان األص اال

المالي  ،ودشكل جوهري كافة مخاار ومنافع الملكية إلى منشاأة خخارى  .خماا فاي حالاة عادم قياام الشاركة دتحويال خو اإلحتفااظ دشاكل

جوهري دمخاار ومنافع الملكية واستمرارها دالسيارة على األصل المحول فإن الشركة تقوم داإلعتراا دحصتها المستدقاة في األصال
المحول والمالودات المتملقة ده في حدود المدال المتوقع دفمها  .خما فاي حالاة إحتفااظ الشاركة دشاكل جاوهري دكافاة مخااار ومناافع

الملكية لتصل المحول  ،فإن الشركة تستمر داالعتراا داألصل المالي .

الممتلكات والمعدات

تظهر الممتلكات والممدات دالكلفة دمد تنزيل اإلستهالكات المتراكمة .تمتدر مصاريا اإلصالح والصايانة مصااريا إيرادياة ،ويجاري
احتساااب االسااتهالكات علااى اسااا

الحياااة الممليااة المقاادرة للممتلكااات والمماادات وذلااك دإسااتممال اريقااة القسااا ال اداات .إن مماادالت

االستهالك للدنود الرئيسية لهذه الموجودات هي على النحو اآلتي :

ممدل االستهالك السنوي
مداني
خا

%4 – 2

% 21 - 11

ومفروشات

خجهزة الكترونية وكهردائية

%25 - 21

ديكورات

% 25 - 11

%33-11

خجهزة ودرامج الحاسوب

% 15

سيارات

يتم مراجمة الممر اإلنتاجي واريقة اإلستهالك دشكل دوري للتأكد من خن اريقة وفترة اإلستهالك تتناسب مع المنافع االقتصادية

المتوقمة من الممتلكات و الممدات.

يتم اجراج اختدار لتدني القيمة التي تظهر دها الممتلكات والممدات في قائمة المركز المالي الموحدة عند ظهور خي خحادا

خو تغيارات

فااي الظااروا تظهاار خن هااذه القيمااة غياار قادلااة لخسااترداد .فااي حااال ظهااور خي مؤشاار لتاادني القيمااة ،يااتم إحتساااب خسااائر تاادني تدم ااً

لسياسة تدني قيمة الموجودات.

عند خي إستدماد الحاق للممتلكاات والممادات فإناه ياتم اإلعتاراا دقيماة المكاساب خو الخساارة الناتجاة ،التاي تم ال الفارق ماا داين صاافي
عوائد اإلستدماد والقيمة التي تظهر 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 3131
(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 خن 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 القادلاة لخساترداد للوحادة المنتجاة للنقاد التاي يماود اليهاا األصال نفساه .عنادما يمكان تحدياد خسا

توزياع

ممقولة و ادتة ،يتم توزياع األصاول المشاتركة إلاى وحادات منتجاة للنقاد محاددة ،خو ياتم توزيمهاا إلاى خصاغر مجموعاة مان الوحادات

المنتجة للنقد التي يمكن تحديد خس

توزيع ممقولة و ادتة لها.

إن القيمة القادلة لخسترداد هي القيمة المادلة لتصل ناقصاً تكلفة الديع خو القيمة في االستخدام ،خيهما خعلى.
في حال تقدير القيمة القادلة لخسترداد ألصل ( خو 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 خي التزام حاالي (قاانوني خو متوقاع) نااتج عان خحادا
سدادها محتملة ويمكن تقديرها دشكل مو وق.
يتم قيا

ساادقة والتاي تمتدار تكلفاة

المخصصات حسب خفضل التوقمات للددل المالوب لمقادلة اإللتزام كما دتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة دماد األخاذ

دمين اإلعتدار المخاار واألمور غير المؤكادة المحيااة 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 مو وق.
استخدام التقديرات

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

الموجااودات والمالودااات الماليااة واإلفصاااح عاان االلت ازمااات المحتملااة ،كمااا خن هااذه التقااديرات واالجتهااادات تااؤ ر فااي االي ارادات

والمصااريا والمخصصاات ،وكاذلك التغيارات فاي القيماة المادلاة التااي تظهار ضامن قائماة الاادخل الشاامل الموحادة ودشاكل خاااص
يتالب من إدارة الشركة إصدار خحكام واجتهادات هاماة لتقادير مداال التادفقات النقدياة المساتقدلية وخوقاتهاا ،إن التقاديرات الماذكورة
مدنيااة دالضاارورة علااى فرضاايات وعواماال متمااددة لهااا درجااات متفاوتااة ماان التقاادير وعاادم التاايقن وخن النتااائج الفمليااة قااد تختلااا عاان

التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن خوضاع وظروا 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 3131
(دالدينار األردني)

معلومات القطاعات

قااااع األعمااال يم اال مجموعااة ماان الموجااودات والممليااات التااي تشااترك مم ااً فااي تقااديم منتجااات خو خاادمات خاضاامة لمخاااار وعوائااد

تختلاا عان تلاك المتملقااة دقااعاات اعماال خخارى والتااي ياتم قياساها وفقااً للتقااارير التاي تام إساتممالها مان قدال المادير التنفياذي وصااانع

القرار الرئيسي لدى الشركة.

القااع الجغرافي يرتدا في تقديم منتجات في ديئة اقتصادية محددة خاضمة لمخاار وعوائد تختلا عن تلك المتملقة دقااعات عمال

في ديئات اقتصادية.

التقاص

ياات م اج اراج تقاااص دااين الموجااودات الماليااة والمالودااات واظهااار المدل ا الصااافي فااي قائمااة المركااز المااالي الموحاادة فقااا عناادما تتااوفر
الحقااوق القانونيااة الملزمااة وكااذلك عناادما يااتم تسااويقها علااى خسااا

الوقت.

التقاااص خو يكااون تحقااق الموجااودات وتسااوية المالودااات 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 لمددخ اإلستحقاق  ،يتم إحتساب مخصص الضريدة على خسا

صافي الردح

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

المرفقة حي

خنها غير جوهرية.

تحويل العمالت األجنبية

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

خااالل الساانة فيااتم تحويلهااا دإسااتخدام متوسااا 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 3131

(دالدينار األردني)

 -1الممتلكات والمعدات
الكلفة :

مداني *
خا

ومفروشات

خجهزة ودرامج حاسوب
خجهزة الكترونية وكهردائية

 1كانون ال اني
1,626,.56

إضافات
-

-

36.3.614.

.6141

-

3116181

22,552

36.88

3.6813

-

346311

()416414

3116141

()416414

363.16188

9.,324

11.,154

16131

ديكورات
سيارات

65,4.6

192,313

.461.1

مجموع الكلفة

2,12.,6.1

116113

االستهالكات:

مداني
خا

ومفروشات

خجهزة ودرامج حاسوب
خجهزة الكترونية وكهردائية

استدمادات

 31كانون االول

446,212

-

33861.1
136318

62,229

446131

-

4136.33

316.3.

-

836114

14,533

16311

316381

-

316.13

()416331

3316183

()416331

1186311

42,59.

3.6813

ديكورات
سيارات

2.,112

124,36.

1.6338

مجموع االستهالكات

223,492

31168.4

القيمة الدفترية الصافية  1كانون ال اني

1,415,1.3

-

القيمة الدفترية الصافية  13كانون األول

.16131
116311

361.36111

* ان المداااني وتكلفته اا  1,16.,656دينااار اردنااي مقامااة علااى ا ارضااي مسااتأجرة لماادة ( )1.ساانة و ( )3خشااهر تداادخ ماان تاااريخ 1

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

 -4االستثمارات في االراضي

تتضاامن االساات مارات فااي اال ارضااي ارض فااي مناقااة سااحاب تتكااون ماان قامااة واحاادة دمساااحة  12,.51م 2ودتكلفااة 261,412

دينار اردني وهي مسجلة دإسم الشركة.

كمااا تتضاامن ارض فااي مناقااة جنااوب عمااان (الزعفاران) تتكااون ماان قامتااين دمساااحة  21,195م 2ودتكلفااة  41,5.6دينااار اردنااي

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

كما تتضمن ارض في مناقة الجيزة تتكون من قامة واحدة دمساحة  3,43.م 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 3131

(دالدينار األردني)

 -.صافي اإلستثمار في عقود اإليجار التمويلي
الحد األدنى لدفمات اإليجار والمصاريا المؤجلة

3131

2112

3161816431

12,431,.41

ينزل :مصاريا صيانة وتأمين مؤجلة

46111

صافي الحد األدنى لدفمات اإليجار

3161.1611.

يضاا :القيمة المتدقية لمقود اإليجار

364116111

الجزج المتداول من المائد غير المكتسب

361116.18

ينزل:

الجزج غير المتداول من المائد غير المكتسب

36314611.

صافي اإلست مار في عقود اإليجار التمويلي

ينزل الجزج المتداول

3161816111

168116431

الجزج غير المتداول

3363146131

إن الحد األدنى لدفمات اإليجار والمصاريا المؤجلة يستحق التحصيل خالل السنوات التالية:

31,445
12,411,395
2,432,552
1,631,.53
1,126,.34
12,125,265

2,542,299
9,622,466

3131

2112

 31كانون األول 2113

-

9,1.3,165

 31كانون األول 2115

468186311

 31كانون األول 2112

.146411

 31كانون األول 2119

31.6133

3164136181

 31كانون األول 2114

368416113

 31كانون األول 2116

141681.

 31كانون األول 211.
 31كانون األول 2121

116.41

3161816431

 -8ذمم بيع بالتقسيط

يتم ل هذا الدند دقيمة عمليات الديع دالتقسيا ويوجد دها كفاالت وضمانات تمادل قيمة الدين.
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5,221,929
2,222,212
336,1..
264,122
95,429
3,395

-

12,431,.41

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي

(شركة مساهمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتدع)
للسنة المنتهية في  13كانون األول 3131

(دالدينار األردني)

 -1المصاريف المدفوعة مقدماً والحسابات المدينة األخرى

3131

2112

مصاريا مدفوعة مقدماً

3136411

162,6.6

تأمينات كفاالت

841

تأمينات مسترده

336314

خمانات ضريدة مديمات

1.6181

ذمم موظفين

116411
31.61.3

 -1المدينون
ذمم مدينة تجارية

مالوب من جهات ذات عالقة (إيضاح – )12

است مارات في قااع الصناعة

است مارات في قااع الخدمات (شركات عقارية واست مارية ومالية وتجارية)

-

13,125

194,116

3131
361116383

1,165,924
.6,42.

()1136.18

()431,632

364136414

221,265

 -31الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل
است مارات في قااع الدنوك

951

2112

-

مخصص تدني ذمم مدينة

12,255

3131

2112

3316311

49,.13

16.11

44,652

3116118

.3.,225

1336.14

933,1.1

 -33االحتياطيات
اإلحتياطي اإلجباري:

تمشااياً مااع متالدااات قااانون الشااركات فااي المملكااة األردنيااة الهاشاامية والنظااام األساسااي للشااركة  ،تقااوم الشااركة دتكااوين احتيااااي

اجداااري دنساادة  11دالمئااة ماان الاردح الصااافي حتااى يدلا هااذا االحتيااااي ردااع خرساامال الشااركة ويجااوز االسااتمرار فااي اقتااااع هااذه

النس اادة دموافق ااة الهيئ ااة المام ااة للش ااركة إل ااى خن يدلا ا ه ااذا االحتي ااااي م ااا يم ااادل مق اادار خرس اامال الش ااركة المص اارح د ااه  .إن ه ااذا

االحتيااي غير قادل للتوزيع كأنصدة خرداح على المساهمين.
اإلحتياطي اإلختياري:

تمشااياً م ااع متالدااات ق ااانون الشااركات ف ااي المملكااة األردني ااة الهاش اامية والنظااام األساس ااي للشااركة ،فإن ااه يجااوز للش ااركة خن تق ااوم

دتكااوين احتيااااي اختياااري دمااا ال يزيااد علااى  21دالمئااة ماان ال اردح الصااافي دناااجا علااى اقتاراح مجل ا

إدارتهااا  .وقااد قاارر مجل ا

اإلدارة عاادم ا قتااااع خي مدل ا لخحتيااااي االختياااري خااالل المااام ماان ال اردح الصااافي للشااركة .إن هااذا اإلحتيااااي قاداال للتوزيااع
كأنصدة خرداح 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 3131

(دالدينار األردني)

 -33القروض
قروض دنك اإلتحاد
قروض دنك المال األردني

3131

2112

361816388

1,212,269

1631161.8

2,9.9,139

361116.11

1,954,9.2

361336.14

.64,113

368316.11

1,.63,419

4136141

1,1.2,.63

3361116114

15,24.,19.

163116443

5,9.2,196

.436811

قروض دنك سوسيته جنرال
قروض الدنك التجاري األردني

161116.11

قرض دنك اإلسكان للتجارة والتمويل
قروض دنك عودة

36481644.

قروض الدنك األردني الكويتي
قروض دنك HSBC

368136434

قروض دنك ادو ظدي الواني
قروض الدنك االست ماري األردني

3361116111

ينزل :الجزج المتداول

232,212

1,221,5.2
1,123,941
1,213,169

9,261,912

 -قروض بنك اإلتحاد-:

حصاالت الشااركة علااى تسااهيالت دنكيااة علااى شااكل قاارض متجاادد دسااقا  2,111,111ديناار خردنااي دفائاادة  %9,25ساانوياً وداادون عمولااة،

ودضمان كفالة الشركة.

كما حصلت الشركة التادمة على شكل قرض متجدد دسقا  511,111دينار اردني ودفائدة  %9,25سنوياً وددون عمولة ،ويسادد القارض

دموجب اقساا شهرية متتالية ومنتظمة عددها ( )36قسا شهرياً وهي دضمان الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي (الشركة األم).
 -قروض بنك المال األردني-:

حصاالت الشااركة علااى تسااهيالت دنكيااة علااى شااكل قاارض متجاادد دسااقا  3,251,111دينااار خردنااي ودفائاادة  %9ساانوياً وداادون عمولااة،

ودضمان كفالة الشركة.

كماا حصالت الشاركة التادماة علاى تساهيالت دنكياة علاى شاكل قارض متجادد دساقا  1,111,111ديناار اردناي ودفائادة  %9سانوياً وداادون
عمولة ودضمان كفالة الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي (الشركة األم).
 -قرض بنك عودة-:

حصالت الشااركة علااى تسااهيالت دنكيااة علاى شااكل قاارض متجااد دسااقا  1,.11,111ديناار خردنااي ودفائاادة  %9,25ساانوياً وعمولااة دمماادل

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

حصاالت الشااركة علااى تسااهيالت دنكيااة علااى شااكل قاارض دسااقا  1,111,111دينااار خردنااي ودفائاادة  %9,25ساانوياً وداادون عمولااة ،وهااي

دضمان كفالة الشركة.
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 -قرض بنك -: HSBC

حصلت الشركة على تسهيالت دنكية على شكل قرض مقداره  2,111,111ديناار خردناي ودفائادة  %9سانوياً وعمولاة دممادل  ، %1,5ويسادد

القرض على  4.دفمة شهرية متساوية مقادل شيكات مؤجلة الدفع مسحودة على شركات ذات مالجة وتم منح هذا القارض لغاياات تمويال خر
المال المامل.

 -قروض البنك األردني الكويتي-:

حصلت الشركة على تسهيالت دنكياة علاى شاكل قارض دساقا  1,211,111ديناار خردناي ،ودفائادة  %9,5سانوياً ودادون عمولاة وهاي دضامان

كفالة الشركة.

كما حصلت الشركة التادمة علاى تساهيالت دنكياة علاى شاكل قارض دساقا  511,111ديناار اردناي ودفائادة  %9,5سانوياً ودادون عمولاة وهاي

دضمان كفالة الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي (الشركة األم).

كما حصل فرع الشاركة فاي خرديال علاى تساهيالت دنكياة علاى شاكل قارض دساقا  3,411,111دوالر امريكاي مان الدناك االردناي الكاويتي فارع
قدرص ودنسدة الفائدة السائدة في جمهورية قدرص ودضمان كفالة الشركة.
 -قروض بنك االسكان للتجارة والتمويل -:

حصلت الشركة على تسهيالت دنكياة علاى شاكل قارض دساقا مقاداره  1,511,111ديناار خردناي ودفائادة دممادل  %.,5سانوياً ودادون عمولاة

وهي دضمان كفالة الشركة.

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

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي (الشركة األم).

كما حصل فرع الشركة في خرديل على تسهيالت دنكية على شكل قرض دسقا  3,411,111دوالر امريكي من دناك االساكان للتجاارة والتمويال
فرع الدحرين ودنسدة الفائدة السائدة في مملكة الدحرين ودضمان كفالة الشركة.
 -قروض البنك التجاري األردني-:

حصلت الشركة على تسهيالت دنكياة علاى شاكل قارض دساقا  3,211,111ديناار خردناي ،ودفائادة  %.,5سانوياً ودادون عمولاة وهاي دضامان

كفالة الشركة.

كمااا حصاالت الشااركة التادمااة علااى تسااهيالت دنكيااة علااى شااكل قاارض دسااقا  1,211,111دينااار اردنااي ودفائاادة  %.,5ساانويا وداادون عمولااة

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

قرض بنك ابو ظبي الوطني -:

حصاالت الشااركة تسااهيالت دنكيااة علااى شااكل قاارض مقااداره  2,111,111دينااار خردنااي ودفائاادة دمماادل  %.,25ساانوياً وعمولااة دمماادل %1,5

سنوياً وهي دضمان كفالة الشركة.

 -قرض البنك االستثماري األردني-:

حصلت الشركة على تسهيالت دنكية على شكل قرض متناقص دساقا مقاداره  5.2,349ديناار خردناي ودفائادة دممادل  %9,25سانوياً ودادون

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 3131

(دالدينار األردني)

 -31المصاريف المستحقة والحسابات الدائنة األخرى
مصاريا مستحقة

خمانات ضريدة دخل

3131

2112

116348

5,443

36184

خمانات اللجنة االجتماعية

8.1

خمانات مساهمين

46311

خمانات ضريدة المديمات

-

خمانات ضمان اإلجتماعي

1611.

ضريدة دخل مستحقة (ايضاح )16 -

13.6.13

مخصص مكافأة نهاية الخدمة

16111

ذمم موظفين

-

ضريدة دخل فرع ارديل

مكافأة خعضاج مجل

416341

اإلدارة

316111
4136111

 -31الدائنون والشيكات اآلجلة
دائنون

شيكات آجلة

52,521
2,141
3,9.1

353,12.
-

1.,111
2.,693

421,665

3131
1446113

29.,229

116113
4336.11

19

1,144

2112

316311

مالودات الى جهات ذات عالقة (ايضاح )12 -

1,215

14,613
52,94.

365,.41

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي

(شركة مساهمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتدع)
للسنة المنتهية في  13كانون األول 3131

(دالدينار األردني)

 -34البنوك الدائنة

الدياان
دنك األردني الكويتي
دنك التجاري األردني
دنك المال األردني

دنك عودة

دنك االتحاد

دنك سوسيته جنرال

دنك االسكان للتجارة والتمويل

دنك HSBC

دنك خدو ظدي الواني

دنك االست ماري األردني

المصرا االهلي المراقي  -فرع خرديل

نسدة

نسدة

السقا الممنوح

الفائدة

الممولة

الضمانات

3131

1336111

36.116111

%9,5

-

كفالة الشركة

3316811

%.,5

-

كفالة الشركة

3116111

%9,25

%1,5

كفالة الشركة

3416111
1336111

%9,25

-

كفالة الشركة

%.,5

-

كفالة الشركة

3116111

%9

8316111

%9,25

%1,5
-

كفالة الشركة

%.,5

-

كفالة الشركة

368416111
8116111

3416111
4116111

%9

%9,25

%1

-

%9,5

كفالة الشركة
كفالة الشركة

كفالة الشركة
كفالة الشركة

المستغل

2112
12.,922

361116111

1,112,911

33163.1

142,165

3136811

42,112

361136131

1,362,491

.116143

215,521

8116.81

6.5,295

3316813

122,114

3.46113

-

46431614.

4,411,.93

3116383

153,.24

1316833

495,246

-3.ضريبة الدخل

ان حركة ضريدة الدخل هي كما يلي :

الرصيد في  1كانون ال اني

3131

2112

1416131

3.1,555

المسدد خالل السنة

المخصص للسنة

()1116343
11.611.

الرصيد في  31كانون األول

13.6.13

()456,226
42.,699
353,12.

خنهاات الشااركة عالقتهااا مااع ض اريدة الاادخل حتااى نهايااة عااام  2111ودالنساادة لمااام  2111فقااد تاام تاادقيقها ومناقشااتها مااع ض اريدة دخ اال إال خن

المخالصااة النهائيااة دخصوصااها لاام تصاادر دمااد ودالنساادة لمااام  2112فقااد تاام تقااديم كشااا التقاادير الااذاتي ولاام يااتم تاادقيقها ماان قداال ضاريدة الاادخل
والمديمات حتى تاريخ اعداد القوائم المالية الموحدة للشركة.

اما دالنسدة للشركة المتكاملة لديع المركداات (شاركة تادماة) تام تقاديم كشاا تقادير الاذاتي لماامي  2111و  2112ولام ياتم تادقيقها مان قدال دائارة

ضريدة الدخل حتى تاريخ اعداد القوائم 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 3131

(دالدينار األردني)

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

المالقة

االسم

شقيقة

شركة اآلليات الرائدة (ذ.م.م)

شقيقة

شركة نقوال خدو خضر (ذ.م.م)

شقيقة

شركة المحيا لتجارة الزيوت الممدنية (ذ.م.م)

شقيقة

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

نائب رئي

السيد نقوال خدو خضر
ان الممامالت الجوهرية والمدال المتملقة دها هي كما يلي :

مجل

3131

2112

.816184

611,112

دفمات مقدوضة عن خقساا تأجير تمويلي

1.868.3

.1.,255

دفمات مقدوضة عن خقساا ديع دالتقسيا

136131

.1,211

مشتريات

-

إصدار عقود تأجير تمويلي

-

إصدار عقود ديع دالتقسيا

1336141

ايرادات من االيجارات

يتكون المالوب من جهات ذات عالقة كما في  31كانون األول مما يلي:

1,144,122
.1,329

311,192

3131

2112

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

-

4,961

-

السيد نقوال خدو خضر

-

.1,32.

-

.6,42.

يتكون المالوب الى جهات ذات عالقة كما في  31كانون األول مما يلي :

141

3131

2112

شركة اآلليات الرائدة (ذ.م.م)

116181

-

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

-

51,255

شركة المحيا لتجارة الزيوت الممدنية (ذ.م.م)

.11

-

شركة نقوال خدو خضر (ذ.م.م)

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

اإلدارة

الرواتب والمالوات والمكافآت التي تقاضاها المدير المام

21

16411

2,193

116113

52,94.

اإلدارة والمدير المام:
3131

2112

316111

1.,111

3136311

166,295

اإلدارة

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي
(شركة مساهمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتدع)

للسنة المنتهية في  13كانون األول 3131

(دالدينار األردني)

 -31صافي االيرادات من عقود اإليجار التمويلي
المائد على عقود اإليجار التمويلي

3131

2112

163816.33

3,114,616

تنزل الكلفة :
رسوم تأمين

()16131

()24,929

صيانة وتصليحات

()116181

()49,3.3

رسوم ورخص واوادع

 -31صافي االيرادات من االيجارات

()136311

()45,419

163186484

2,.94,..5

3131

2112

االيرادات من االيجارات

1336141

311,192

استئجار خراضي

()486111

()52,111

رسوم تأمين

()36131

()1,665

تنزل الكلفة :

استهالكات

 -31صافي ايرادات البيع بالتقسيط

()446131

()55,911

3116131

195,512

3131

2112

خرداح ديع دالتقسيا

363316811

1,52.,432

ينزل :كلفة تأمين واوادع خصول ونقل ملكية الديع دالتقسيا

()146411

()25,122

363846311

1,553,311

 -33صافي ايرادات غير تشغيلية
3131

2112

ايرادات توزيمات ارداح مقدوضة

16131

4,499

ارداح متحققة من ديع موجودات محددة دالقيمة المادلة من خالل ديان الدخل الشامل

3116318

4.5

ايرادات خخرى

36131

3,121

3116434

.,115
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الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي

(شركة مساهمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتدع)
للسنة المنتهية في  13كانون األول 3131

(دالدينار األردني)

 -33المصاريف اإلدارية والعمومية
3131

2112

رواتب وخجور

11363.1

411,221

مصاريا حكومية

116143

هاتا و دريد

316131

استهالكات

886144

ضمان اجتماعي

136414

دعاية و اعالن

.16113

تأمين صحي

361.3

مصروا تدني ذمم مدينة

1836111

ضيافة

316811

ايجارات

3116334

اتماب مهنية و استشارات

116111

قرااسية

16111

مواصالت ومصاريا سيارات

346131

مصاريا رحالت

316111

عموالت ديع سيارات

386331

صيانة

336313

كهرداج ومياه

86314

دورات تدريدية

16431

مكافئة نهاية الخدمة

16111

متنوعة

16183

مصاريا تأسي

4.6811
364116434

23

91,116
23,692
31,.63
11,.2.
44,411
2,6..
3,396
122,111
141,211
42,159
5,626

11,541

3,334

22,2.1
11,343
6,16.
4,445

-

4,513

1,132,261

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي

(شركة مساهمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتدع)

للسنة المنتهية في  13كانون األول 3131
(دالدينار األردني)

-31عقود اإليجار التشغيلي
دفمات دموجب عقود إيجار تم تحميلها كمصاريا خالل السنة

3131

2112

3186334

19.,211

تتم ل اإللتزامات دالحد األدنى لدفمات اإليجار دموجب عقود اإليجار التشغيلي غير القادلة لخلغاج دمايلي-:
فترة ال تزيد عن سنة واحدة

فترة تزيد عن سنة وال تتمدى خم
فترة تزيد عن خم

سنوات

3131

2112

486111

52,111

22.,111

3316111

سنوات

2.5,111

3316111

521,111

4316111

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

فترة عقد اإليجار المتفق عليها هي ( )1.سنة و( )3خشهر وتنتهي دتاريخ  1تشرين األول .2122

 -31االلتزامات المحتملة

يوجد على الشركة كما في  31كانون األول التزامات محتملة عن كفاالت دنكية دقيمة  2,511دينار خردني (9,511 :2112

دينار خردني).

 -34األدوات المالية

إدارة مخاطر رأس المال

تقوم الشركة دإدارة رخسمالها لتتأكد دأن الشركة تدقى مستمرة دينما تقوم دالحصول على المائد األعلى من خالل الحاد األم ال ألرصادة

استرتيجية الشركة اإلجمالية عن سنة .2112
ا
الديون وحقوق الملكية .لم تتغير
إن هيكلااة خر

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

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

معدل المديونية

يقوم مجل
تكلفااة خر

إدارة الشركة دمراجمة هيكلياة خر

المااال ،واحتياايااات وخرداااح

الماال دشاكل دوري .وكجازج مان هاذه المراجماة ،يقاوم مجلا

المااال والمخ اااار المرتداااة دكاال فئ ااة ماان فئااات خر

اإلدارة داألخاذ داإلعتداار

الم ااال والاادين .إن هيكاال خرس اامال الشااركة يضاام دي ااون ماان خ ااالل

االقتراض ،لم تقم الشركة دتحديد حد خقصى لممدل المديونية  ،وال تتوقع الشركة زيادة في ممدل المديونية.

24

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي

(شركة مساهمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتدع)
للسنة المنتهية في  13كانون األول 3131
(دالدينار األردني)

إدارة المخاطر المالية
مخاطر السوق

إن نشااات الشركة يمكن خن تتمرض دشكل رئيسي لمخاار مالية ناتجة عن ما يلي-:

إدارة مخاطر العمالت األجنبية

هااي م خاااار تغياار قيمااة األدوات الماليااة نتيجااة التغياار فااي خساامار الممااالت االجنديااة ويمتداار الاادينار األردنااي المملااة األساسااية
للشركة ،ويقوم مجل

اإلدارة دوضع حدود للمركز المالي لكل عملة لدى الشركة ،وياتم مراجماة مركاز المماالت االجندياة دشاكل

يومي ويتم اتداع استراتيجيات للتأكد من االحتفاظ دمركز الممالت االجندية ضمن الحدود الممتمدة.

إن كافة عمليات الشركة تتم دشكل رئيسي دالدينار األردناي والادوالر االمريكاي ،هاذا وال يوجاد خي مخااار نتيجاة تمامال الشاركة
دالدوالر االمريكي ألن الدينار االردني ادت ال يتغير وهو مردوا دالدوالر االمريكي.

إدارة مخاطر سعر الفائدة

تنتج المخاار المتملقة دممدالت الفائدة دشكل رئيسي عن إقتراضات األموال دممدالت فائدة متغيرة (عائمة) وعن ودائاع قصايرة

األجل دممدالت فائدة ادتة.

تتم اال حساسااية قائمااة الاادخل الشااامل دااأ ر التغي ارات المفترضااة الممكنااة دأساامار الفوائااد علااى ردااح الشااركة لساانة واحاادة ،ويااتم

إحتسادها دناجاً على المالودات المالية والتي تحمل سمر فائدة متغير كما في نهاية السنة.

يوضح الجدول التالي حساسية قائمة الدخل الشامل الموحدة للتغيرات الممكناة الممقولاة علاى خسامار الفائادة كماا فاي  31كاانون

األول مع دقاج جميع المتغيرات األخرى المؤ رة ادتة :
المملة

الزيادة دسمر الفائدة

دينار خردني

األ ر على ردح السنة

(نقاة مئوية)

3131

2112

25

..6131 -

49,142 -

المملة

النقص دسمر الفائدة

دينار خردني

األ ر على ردح السنة

(نقاة مئوية)

3131

2112

25

..6131 +

49,142 +

مخاطر أسعار أخرى

تتمرض الشركة لمخاار خسمار ناتجة عن إست ماراتها في حقوق ملكية شاركات خخارى  .تحاتفظ الشاركة داسات مارات فاي حقاوق

ملكية شركات خخرى ألغراض استراتيجية ولي

دهدا المتاجرة دها وال تقوم الشركة دالمتاجرة النشاة في تلك اإلست مارات.
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الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي

(شركة مساهمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتدع)
للسنة المنتهية في  13كانون األول 3131
(دالدينار األردني)

تحليل حساسية أسعار استثمارات الملكية
ان تحليال السياساة خدنااه مدناي علاى خساا

ماادى تمارض الشاركة لمخااار خسامار اسات مارات فاي حقااوق ملكياة شاركات خخارى كماا دتااريخ الديانااات

المالية .
في حال كانت اسمار است مارات في حقوق ملكياة شاركات خخارى خعلاى/خقال دنسادة  %5ألصادحت خردااح الشاركة خعلاى/خقال دواقاع  21,632ديناار

( :2112خعلى/خقل دواقع  46,659دينار) نتيجة لمحفظة الشركة المصنفة دالقيمة المادلة من خالل قائمة الدخل الشامل.

إدارة مخاطر اإلئتمان

تتم ل مخاار اإلئتمان في عدم التزام خحد األاراا لمقود األدوات المالية دالوفاج دالتزاماتاه التماقدياة مماا ياؤدي إلاى تكداد الشاركة لخساائر مالياة،

ونظا اًر لمادم وجاود خي تماقادات ماع خي خااراا خخارى فإناه ال يوجاد خي تمارض للشاركة لمخااار اإلئتماان دمختلاا خنواعهاا .إن التمارض اإلئتماااني
الهام دالنسدة ألي جهة خو مجموعة جهات لديها خصائص متشادهة تم اإلفصاح عنها في إيضاح رقم  . 12وتصنا الشاركة الجهاات التاي لاديها

خصااائص متشااادهة إذا كاناات ذات عالقااة  .وفيمااا عاادا المدااال المتملقااة داااألموال النقديااة  .إن مخاااار اإلئتمااان الناتجااة عاان األم اوال النقديااة هااي
محددة حي

خن الجهات التي يتم التمامل ممها هي دنوك محلية لديها سممات جيدة والتي يتم مراقدتها من الجهات الرقادية.

إن المدال المدرجة في هذه الديانات المالية تم ل تمرضات الشركة األعلى لمخاار اإلئتمان للذمم المدينة التجارية واألخرى والنقد ومرادفات النقد.

إدارة مخاطر السيولة

اإلدارة وذلاك إلدارة متالداات الشاركة النقدياة والسايولة قصايرة اإلجال ومتوسااة األجال واويلاة

إن مسؤولية إدارة مخاار السيولة تقع علاى مجلا

األجل .وتقوم الشركة دإدارة مخاار السيولة من خالل مراقدة التدفقات النقدية المستقدلية والمقيمة دصورة دائمة وتقادل تواريخ استحقاق الموجودات
والمالودات النقدية.

يدااين الجاادول اآلتااي االسااتحقاقات المتماقااد عليهااا لمالودااات الشااركة الماليااة غياار المشااتقة  .تاام إعااداد الجااداول دناااجاً علااى التاادفقات النقديااة غياار

المخصااومة للمالودااات الماليااة وذلااك دموجااب ت اواريخ اإلسااتحقاق المدك ارة التااي قااد يالااب دموجدهااا ماان الشااركة خن تقااوم دالتسااديد خو القاادض .يضاام
الجدول التدفقات النقدية للمدال الرئيسية والمرادحة:

سنة وأقل

معدل الفائدة

أكثر من سنة

المجموع

: 3131

خدوات ال تحمل فائدة

خدوات تحمل فائدة

361.86141

%9,5 -.,5

المجموع
:3133

خدوات ال تحمل فائدة

خدوات تحمل فائدة

3161116811

163116443

3.64346113

3168136311

161.36.11

3164.168.1

1,561,211

%9,5 -.,25

المجموع
26

.836181

161116131

222,126

1,2.3,332

13,621,295

5,9.2,196

19,65.,991

15,233,116

6,219,322

21,442,32.

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي
(شركة مساهمة عامة محدودة)
ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتدع)

للسنة المنتهية في  13كانون األول 3131
(دالدينار األردني)

 -3.التحليل القطاعي لنشاط الشركة
تممل الشركة في قااعات األعمال التشغيلية التالية ضمن مناقة جغرافية واحدة وهي المملكة األردنية الهاشمية.
ان تفاصيل إيرادات وخرداح القااعات التشغيلية للشركة هي على النحو التالي :
إيرادات القطاع
قااع التأجير التمويلي
قااع الديع دالتقسيا

قااع االست مارات المالية

أرباح القطاع

3131

2112

3131

2112

163186484

2,.94,..5

4116141

.4.,626

363846311

3186311

1,553,311

.316111

211,512

3116131
36.316131

()26,3.5

قااع االيجارات

3316131

المجموع

461116118

4,632,322

ينزل :االيرادات المتحققة ما دين القااعات

()346111

()15,111

468116118

4,621,44.

223,352

()26,3.5

3186311

195,512

1,291,115

إن إجمالي موجودات ومالودات قااعات الشركة التشغيلية هي على النحو التالي :
مطلوبات القطاع

موجودات القطاع
3131

2112

3131

2112

قااع التأجير التمويلي

3868.36.11

19,1.4,196

3163.16311

12,.12,111

قااع االست مارات المالية

1336.14

933,1.1

-

قااع الديع دالتقسيا

316318611.

9,413,1.4

3363116311

3,464,...

-

قااع االيجارات

363316311

1,1.1,144

3.16313

161,341

المجموع

11611.6144

31,211,614

3164.168.1

21,442,32.

 - 38المصادقة على القوائم المالية

تمت المصادقة على القوائم المالية من قدل مجل
القوائم المالية موافقة الهيئة المامة للمساهمين.

إدارة الشركة دتاريخ  21كانون ال اني  2114وتمت الموافقة على نشارها وتتالاب هاذه

 -31أرقام سنة المقارنة

تم إعادة تصنيا وتدويب دمض خرقام سنة  2112لتتفق مع المرض لسنة .2113
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فرع الوحدات

فرع اربيل

الفـرع الرئيسـي

الوحدات  -شارع خوله
بنت األزور مجمع القطامي

( )052شارع بختياري
ارييل  -العراق

هاتف58 00 112 :

هاتف51 52 691 :

هاتف98 88 888 :

فاكس58 15 081 :

فاكس51 52 698 :

فاكس98 88 055 :

تلفاكس:
+169 66 0122 102

( )66شارع عبدهللا
غوشة

فرع المدينة الرياضية
( )111المدينة الرياضية
شارع صرح الشهيد
مجمع الجبر ()0

صندوق بريد 831 :عمان  11118األردن
الموقع االلكتروني:

www.c-leasing.com

البريد االلكترونيinfo@c-leasing.com :

