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مجلـس اإلدارة رئيس  كلمة  
 

 
 السادة أعضاء الهيئة العامة الكرام،

 

 تحية وبعد...

نضع بين أيديكم التقرير السنوي للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي وتقرير قائنا لل يتجدد أن سروري دواعي لمن إنه

خالل السطور التالية أبرز من ستعرض معكم ون 2016لعام  األول كانون 31المنتهية في  الماليةالحسابات للسنة مدقق 

 .2016على امتداد عام  لشركةامسيرة  فياإلنجازات والتطورات 

 

وها نحن اليوم نطوي صفحة عام اخر ونستقبل عاماً جديداً، يتزامن بقدومه مع مرور ثالثة عشر عاماً على تلك االنطالقة 

إلدارٍة  نتجت من جهود مخلصة وسواعد بناءه الداعية للفخر بما حملته هذه السنوات من إنجازات مبهرة، ونقالت نوعية

دون حدود، وسخروا طاقاتهم ومواهبهم للحفاظ على نجاحات الشركة، والمضي في إنجازاتها، وتنمية  قدمواوموظفين 

 عوائدها، وتحقيق طموحات مساهميها، متمسكةً بالصدارة والريادة ومالزمةً لها.

 

، حيث نجحت الشركة في زيادة حجم باإلنجازات والتطورات في مختلف المجاالت يءمل 2016ولقد كان حصاد عام 

وذلك من خالل  2015في عام دينار  47,580,934 مقابلدينار  57,102,435لتبلغ  %20محفظتها التمويلية بنسبة 

 األهدافمحققةً نجاحاً كبيراً وملتزمةً بتحقيق خدماتها  انتشار في عوالتوس   ئهاتوسيع قاعدة عمالو حصتها السوقية تعزيز

 بجودة شركةلل التمويلي محفظة التأجير تتمتع. و2016غيلية التي خططت الشركة لتحقيقها خالل عام المالية والتش

ونظراً للطلب المتزايد  .ائتمانية ممتازة جدارة ذو عمالءعلى  واحتوائها المؤجرة األصول تنوع حيث من عالية ائتمانية

االئتمان  دائرةرفد ، فقد تم المحفظة جودة على وحرصاً على الخدمات التمويلية المتنوعة التي تمنحها الشركة لعمالئها 

 بكفاءة عالية امن ممارسة عمله ااالدوات الالزمة لتمكينه بمزيد من الكوادر والخبرات البشرية المؤهلة وتزويدها بجميع

لتلبية الطلب المتزايد على  العلمية األسس أفضل ضمنو بأوقات قياسيةاالئتماني االمثل لكل عملية تمويلية  القرار واعطاء

  الخدمات التمويلية المتنوعة التي تمنحها الشركة لعمالئها.

 

، نجد أننا واصلنا العمل بكفاءة عالية في تنفيذ استراتيجيتنا لترسيخ ريادتنا الماضيةالسنة  خاللوعند مراجعة ما حققناه 

 .لعاتهمعلى تحقيق تط نالضمان قدرت عمالئنابشكل أكبر من  االقترابا من ، وتمكن  السوقلتأجير التمويلي في افي خدمات 

د لمدينة الرياضية الواقع في شارع الشهيالشركة فقد تم نقل فرع ا وانطالقاً من البرنامج المرسوم لتطوير وتحسين فروع

فرع الى مقره الجديد من باب حرص الويأتي نقل ليصبح على الشارع الرئيسي مباشرةً.  للجهة المقابلة من الموقع القديم

  رفع مستوى الخدمات المقدمة للعمالء وتقديمها بأعلى معايير الجودة.على الشركة 

 

الموضوعة والمستهدفة أن تخطو نحو المزيد  االستراتيجيةالخطة  خاللالتمويلي ومن  لشركة المتكاملة للتأجيرااستطاعت 

 رادلألفمن التقدم وتحقيق النجاحات المستمرة والتي تواكب متطلبات السوق المحلي على مستوى الخدمات التمويلية 

ذه الدراسة تقديم منتجات تمويلية حيث قامت الشركة بإجراء دراسة شاملة للسوق والمنافسين وتم على أثر ه ،والشركات

، حيث عمالءللالتمويلية  رغباتالحتياجات واالتلبية وتحديث المنتجات الحالية لضمان  ،ستهدف شرائح جديدة في السوقت

برنامج التمويل على الهوية وبرنامج تمويل مجموعة من البرامج التمويلية الجديدة خالل العام منها قامت الشركة بطرح 

 لتتماشى مع هذه التغيرات معالسياسة االئتمانية هذا باإلضافة الى مراجعة وتطوير  ،التكسيوبرنامج تمويل  تالشاحنا

 للشركة. المتقدم االئتمانيسجل الحفاظ في نفس الوقت على ال

 

في  التمي زفي إرساء دعائم اهمت سوالتي  المهمة اإلداريةبإجراء عدد من التغييرات  قامت الشركةوعلى نحو ٍ مواز ٍ، 

حيث تم استحداث اقسام جديدة في شركتنا أكثر مرونة،  لتجعلالهيكل التنظيمي  علىتغييرات هذه ال تكما انعكس ،ألداءا

دمات الخ قادر على استيعاب الزيادة الحاصلة في حجم العمل وتقديمكادر مدرب الشركة وتطوير االقسام القائمة ورفدها ب

 .على أكمل وجه التمويلية
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مواكبة حجم قاعدة عمالئها المتنامية وتلبية لمتطلباتهم التمويلية من اجل واستكماالً لخططها الرامية للتوسع في المملكة، و

من خالل  2017تنفيذ خطة التوسع الجغرافي الموضوعة للعام  علىالشركة المتكاملة للتأجير التمويلي  ستعملالمختلفة، 

ع مظلة بهدف توسيوتحليل نتائجها لمملكة بعد استكمال الدراسات السوقية الالزمة افتتاح فروع جديدة في بعض مناطق ا

 .الخدمات المقدمة وتعزيز حضور وانتشار الشركة في السوق

 

ً في 6201لعام  المالية المؤشرات أهم استعرض معكمكما يسرني أن   صافي االيرادات، حيث شهد هذا العام ارتفاعا

قدرها  بنسبة ارتفاع وذلك السابق العام من دينار للفترة المماثلة 334,771,6مقابل  دينار 7,303,623 لتبلغ التشغيلية

 .5201في عام دينار  4,056,634 مقابلدينار  4,265,804ليبلغ  %5,16وارتفع مجمل الربح بنسبة  86.7%

حين بلغت األرباح بعد الضريب ة والمخص صات  دينار، في 2,884,866أرباح الشركة قبل الضرائب والرسوم  كما بلغت

 .5201دينار في عام  2,089,174مقارنة مع  6201دينار لعام  2,281,848

 

قدرها  دينار وبنسبة ارتفاع 54,546,696أما فيما يتعلق بموجودات الشركة، فقد بلغت في نهاية العام الحالي 

ا كانت عليه في نهاية عام 21,36% لتصبح ما مقداره  %9.63. كما وارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 5201 عم 

 دينار.  11,338,976دينار مقارنة مع نهاية العام الماضي والبالغة  12,430,824

 

نسبة بعلى السادة المساهمين وعليه، وبناًء على النتائج المحققة، فقد اوصى مجلس ادارة الشركة بتوزيع ارباح نقدية 

 سمية للسهم.من القيمة اال 18%

 

  ً إدارة المخاطر والحوكمة  ، وأنظمةالخدماتتنوع وجودة باإلضافة الى اإليجابي الثابت،  ئهاوأدا الشركةبإنجازات  واعترافا

نوية الس الحصول على جوائز عالمية للتميز ضمن التصنيفات المتكاملة للتأجير التمويلي ت الشركة، واصلالسليمة

حصلت الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي على جائزة أفضل شركة تأجير تمويلي في . حيث لمؤسسات المال العالمية

             المملكة المتحدة –لندن  – المالية والمراجعة العالمية المصرفية الهيئةوالتي تمنحها  2016األردن للعام 

(Global Banking and Finance Review – London – United Kingdom،) لمتخصصة في القطاع ا

 المالي والمصرفي والتي تعتبر األكثر شهرة على المستوى العالمي.

 

 المتتالية اإلنجازات من طويلة قائمة إلى  ٍضافوالتي ت   2016عام  خالل إنجازات من لشركةاه تما حققلنبذة    إالوما هذه 

 .خالل الثالثة عشر عاماً الماضيةوالممتدة  العريقة مسيرتها خالل سجيلهامن ت لشركةا تمكنتالتي 

 

لمتكاملة لشركة ا، يسرني ان أتقدم بجزيل الشكر والتقدير والعرفان بالنيابة عن أعضاء مجلس إدارة اوفي ختام كلمتي هذه

شركة موظفي الو وإلدارةدعمهم المتواصل للشركة، لالمساهمين وللسادة الغالية العمالء لثقتهم للسادة  للتأجير التمويلي

ير لشركة المتكاملة للتأجالذين كان لتفانيهم بالعمل وجهودهم المخلصة الدور البارز في تحقيق التطلعات، آمالً ومتمنياً ل

 .والعطاءعاماً جديداً من التميز والتقدم وعمالئها بطاقمها ومساهميها  التمويلي

 

 االحترام،،،ووتفضلوا بقبول فائق التقدير 

  

 رئيس مجلس اإلدارة 

 جورج أبو خضر    
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عن الشركةتاريخية نبذة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" وسجلت بوزارة الصناعة تحت اسم "الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي ذ.م.م 2004تأسست الشركة في عام 

مليون دينار، ويتمثل نشاط الشركة  1برأس مال مقداره  14/4/2004( بتاريخ 8730والتجارة تحت الرقم )

تم عقد  6/8/2005األساسي في التأجير التمويلي لجميع أنواع المركبات والمعدات الطبية والصناعية. بتاريخ 

مليون دينار، وقد تم استكمال  2مليون دينار إلى  1رأس المال من  على رفع وتم االتفاقاجتماع الهيئة العامة، 

 مع بقاء الصفة القانونية للشركة ذات مسؤولية محدودة. 17/8/2005اإلجراءات في تاريخ 

مليون  5مليون دينار إلى  2استكمال اإلجراءات القانونية لرفع رأس المال الشركة من  تم 12/9/2006بتاريخ 

                   ، وبواقع415الرقم  والتجارة تحتإلى صفة المساهمة العامة وتسجيلها بوزارة الصناعة دينار وتحويلها 

تمت الموافقة على االنضمام إلى هيئة األوراق  9/5/2007( دينار للسهم الواحد، وبتاريخ 1مليون سهم بقيمة ) 5

رور سنتان من الحصول على الموافقة. بتاريخ المالية على أن تداول األسهم الخاصة بالشركة سوف يطرح بعد م

عقدت الشركة اجتماع الهيئة العامة غير العادي، الذي تم فيه أخذ موافقة الهيئة العامة على رفع رأسمال  8/2/2009

مليون  5من رأس المال األصلي البالغ  %40مليون دينار من خالل توزيع أسهم مجانية بنسبة  7 الشركة ليصبح

في  (leas)بدأ التداول في أسهم الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي م.ع.م تحت الرمز  14/5/2009ريخ دينار. وبتا

 سوق عمان المالي.
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 تقرير مجلـس إدارة الشركة

 الموظفين: وعدد الرأسمالي االستثمار وحجم الجغرافية وأماكنها الرئيسية الشركة ألنشطة وصف .1

 :ة الرئيسيةأنشطة الشرك .أ

الصناعية و والمعدات الطبيةنشاط التأجير التمويلي لجميع أنواع المركبات  ممارسةتتلخص أنشطة الشركة الرئيسية 

 طبتوفير حلول تمويل وبيع بالتقسي تقوم الشركة كذلك التجارية،العقارات السكنية وو باإلضافة إلى اآلليات ،منها

 الوقت نفسه. ودقة فيبمرونة 

 فيها: وعدد الموظفينأماكن الشركة الجغرافية  .ب

عمل  أماكن اربعة، كما وتمارس الشركة نشاطها من خالل ( موظف48من )يتكون فريق العمل للشركة المتكاملة 

 -كالتالي: مبينة  واسعة وشاملة توفر تغطية جغرافية

 
 

 عدد الموظفين الجغرافي المكان المقر سما 

 فروع االردن

 31 (66بناية رقم ) -شارع عبد هللا غوشة  الرئيسيالفرع  -1

 4 (110بناية رقم ) -شارع صرح الشهيد  فرع المدينة الرياضية -2

 4 مجمع القطامي -شارع خوله بنت األزور  فرع الوحدات -3

 العراق -كردستان فروع 

 5 (250بناية رقم )- 20شارع  -بختياري  -اربيل  فرع اربيل -1

 4 (26/11/01بناية رقم ) 70تفرع  - شارع سالم -السليمانية  السليمانيةفرع  -2

 

 حجم االستثمار الرأسمالي:  -ج

 2016في نهاية عام  دينار 26,745,517 حسب القوائم المالية الموحدة لشركةلبلغ حجم االستثمار الرأسمالي 

 .2015في نهاية عام  دينار 22.823.268وذلك مقارنة مع 
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 الشركات التابعة: .2

 :ذ.م.م الشركة المتكاملة لبيع المركبات .أ
 

لشركة ومملوكة بالكامل ل ذات مسؤولية محدودةكشركة  2011في عام  الشركة المتكاملة لبيع المركباتتأسست 

ً المتكاملة للتأجير التمويلي بيع السيارات ، ويتركز نشاطها بدينار 500,000. ويبلغ رأس مال الشركة حاليا

وبفريق عمل  (66بناية رقم ) -شارع عبد هللا غوشة من خالل فرع واحد يعمل في األردن في  المستعملة باألقساط

 للشركة: المقارنة . وفيما يلي اهم البيانات الماليةاثنين نموظفي  يتكون من 

 2015 2016 البيـان

 دينار 500,000 دينار 500,000 رأسمال الشركة التابعة

 دينار 2,350,655 دينار 3,505,173 الملكيةمجموع حقوق 

 % 100 % 100 نسبة الملكية

 دينار 10,600,867 دينار 20,072,605 ذمم عقود بيع بالتقسيط

 دينار 9,545,636 دينار 17,344,507 مجموع الموجودات

 دينار 7,194,981 دينار 13,839,334 مجموع المطلوبات

 دينار 1,287,817 دينار 2,396,465 التشغيلية صافي اإليرادات

 دينار 688.433 دينار 1,451,252 صافي األرباح قبل الضريبة

 دينار 545.631 دينار 1,145,518 صافي األرباح بعد الضريبة

 

 لالستشارات المالية: العالميةالشركة المتكاملة  .ب
 

( 45447تحت الرقم ) 2016عام تشرين األول من  24في  لالستشارات المالية العالميةالشركة المتكاملة تأسست 

 10,000 ها. ويبلغ رأس ماللشركة المتكاملة للتأجير التمويليومملوكة بالكامل ل ذات مسؤولية محدودةكشركة 

ارع شمن خالل فرع واحد يعمل في األردن في  باألسهم في بورصة عمان رباالستثما ، ويتركز نشاط الشركةدينار

. وفيما يلي اهم البيانات المالية المقارنة اً وال يوجد موظفين لدى الشركة حالي (66بناية رقم ) - عبد هللا غوشة

 للشركة:

 2015 2016 البيـان

 - دينار 10,000 رأسمال الشركة التابعة

 - دينار 10,000 مجموع حقوق الملكية

 - % 100 نسبة الملكية

شركه برايس وتر وستقوم  2016خالل عام  او غير تشغيليةأرباح او خسائر تشغيلية الشركة أي  تحققلم  -

في العام القادم بإصدار قوائم مالية ختامية للشركة للفترة الممتدة من بداية تأسيس األردن هاوس كوبرز 

 .2017كانون األول  31الشركة وحتى 
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نبذة السلطة التنفيذية وة العليا ذوي رتب أشخاص اإلداريان بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وأسماء وب .3

 منهم:تعريفية عن كل 

 اإلدارة:أعضاء مجلس  -أ

 

1 

 جورج نقوال جورج أبو خضر االسم:

 رئيس مجلس اإلدارة المنصب:

 1939شباط  7 تاريخ الميالد:

 .1960بكالوريوس إدارة أعمال، تجارة واقتصاد من الجامعة األميركية في بيروت عام  المؤهل العلمي:

 العلمية: الخبرات

سنة في إدارة األعمال ويشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة أبو خضر في  50

األردن وعضو مجلس إدارة دلتا للتأمين وعضو في كل من غرفة تجارة وصناعة عمان وعضو 

 النقابة العامة لوكالء السيارات وتجار قطع السيارات ولوازمها وجمعية رجال األعمال األردنيين.
   

2 

 نقوال جورج نقوال أبو خضر االسم:

 نائب رئيس مجلس اإلدارة المنصب:

 1970كانون أول  7 تاريخ الميالد:

 .1991بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة بوسطن عام  المؤهل العلمي:

 الخبرات العلمية:

سنة في إدارة األعمال ويشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات أبو خضر  25

ورئيس مجلس إدارة المتكاملة لتطوير األراضي واالستثمار وعضو مجلس إدارة المجموعة 

وعضو مجلس إدارة  العربية األوروبية للتأمين وعضو مجلس إدارة المتكاملة للنقل المتعدد

 االردن. في كيةغرفة التجارة االمري
   

3 

 وكيلة مخائيلجاد إيليا  االسم:

 عضو مجلس اإلدارة المنصب:

 1966أب  1 تاريخ الميالد:

 1988بكالوريوس في المحاسبة وإدارة األعمال من الجامعة األردنية عام  المؤهل العلمي:

 الخبرات العلمية:

ويشغل حاليا منصب مدير  والتأجير التمويليسنة في مجال إدارة األعمال واإلدارة المالية  27

عية للجمالفخري التمويلي وعضو هيئة إدارية وأمين الصندوق عام الشركة المتكاملة للتأجير 

ي الناد فيالفخري ألردنية لشركات التأجير التمويلي وعضو هيئة إدارية وأمين الصندوق ا

 .والتعليم االرثوذكسيةالثقافة  وعضو لجنة مالية في جمعيةاألرثوذكسي 
   

4 

 تماري وهبهلطفك مروان  االسم:

 عضو مجلس اإلدارة المنصب:

 1968كانون أول  2 تاريخ الميالد:

 1990بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة جورج واشنطن عام  المؤهل العلمي:

 الخبرات العلمية:
مدير عام ومالك شركة باب الكريم منصب ويشغل حاليا  ،سنة في مجال التجارة الحرة 25

 .لالستيراد والتصدير
   

5 

 الجيوسي )ممثل البنك األردني الكويتي( زهديبهجت زهدي  االسم:

 عضو مجلس اإلدارة المنصب:

 1970تموز  26 تاريخ الميالد:

 1994بكالوريوس محاسبة من جامعة عمان األهلية عام  المؤهل العلمي:

 العلمية:الخبرات 
سنة في مجال البنوك ويشغل حاليا منصب رئيس التسهيالت االئتمانية لدى البنك األردني  23

 الكويتي. 
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 التنفيذية:أشخاص اإلدارة العليا ذوي السلطة  -ب

 

1 

 وكيلة مخائيلجاد إيليا  االسم:

 عضو مجلس اإلدارة المنصب:

 2004نيسان  1 :تاريخ التعيين

 1966أب  1 تاريخ الميالد:

 1988بكالوريوس في المحاسبة وإدارة األعمال من الجامعة األردنية عام  المؤهل العلمي:

 الخبرات العلمية:

ويشغل حاليا منصب مدير  والتأجير التمويليسنة في مجال إدارة األعمال واإلدارة المالية  27

معية للجالفخري التمويلي وعضو هيئة إدارية وأمين الصندوق عام الشركة المتكاملة للتأجير 

ادي الن فيالفخري األردنية لشركات التأجير التمويلي وعضو هيئة إدارية وأمين الصندوق 

 .الثقافة والتعليم االرثوذكسية وعضو لجنة مالية في جمعيةاألرثوذكسي 
   

2 

 القطيشاتاسماعيل سامر محمد  االسم:

 المدير المالي المنصب:

 2004تشرين األول  1 :تاريخ التعيين

 1981أب  29 تاريخ الميالد:

  2003 عام بكالوريوس في المحاسبة من جامعة فيالدلفيا المؤهل العلمي:

 .في مجال المحاسبةسنة  14 الخبرات العلمية:
   

3 

 عصفور ابراهيم جمال عبد الرحمن االسم:

 التأجير التمويلي للشركاتمبيعات مدير  المنصب:

 2004تشرين األول  1 :تاريخ التعيين

 1975أب  3 تاريخ الميالد:

 1996 عام بكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة بغداد المؤهل العلمي:

 التمويلي. المبيعات والتأجيرسنة في مجال  18 الخبرات العلمية:
   

4 

 القبرصي قسطندي حسام شكري  االسم:

 مدير تطوير األعمال والتسويق المنصب:

 2011آذار  30 :تاريخ التعيين

 1979كانون األول  26 تاريخ الميالد:

 2002 عام بكالوريوس في إدارة الفنادق من جامعة العلوم التطبيقية المؤهل العلمي:

 االستراتيجي.التطوير والتخطيط و في مجال التسويقسنة  13 الخبرات العلمية:
   

5 

 اياد يعقوب خليل كركر االسم:

 مدير االئتمان المنصب:

 2016 ايلول 25 :تاريخ التعيين

 1987 كانون ثاني 8 تاريخ الميالد:

 2008 عام الهاشميةجامعة المن  المحاسبةفي بكالوريوس  المؤهل العلمي:

 .الداخليو الخارجيالتدقيق في مجال  سنوات 10 الخبرات العلمية:
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عدد األسهم المملوكة لكل منهم والذين يملكون األسهم المصدرة من قبل الشركة و بيان بأسماء كبار مالكي .4

 : 31/12/2016بتاريخ  فأكثر %5نسبة 

 البيـان
31/12/2016 31/12/2015 
 نسبة االمتالك عدد األسهم نسبة االمتالك عدد األسهم

 %45.397 3.177.768 %45.452 3.181.668 سامية حليم جريس السلفيتي

 %20.661 1.446.262 %20.625 1.443.762 نقوال جورج نقوال أبو خضر

 %7.143 500,000 %7.143 500,000 إيزابيل جورج نقوال أبو خضر

 %7.143 500,000 %7.143 500,000 شيرين جورج نقوال أبو خضر
 

6 

 شعبانعلي عمرو صالح  االسم:

 االردنع ومدير فر المنصب:

 2011تموز  25 :تاريخ التعيين

 1981كانون الثاني  1 تاريخ الميالد:

 2006عام  بكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة البتراء المؤهل العلمي:

  .في مجال المبيعات واألعمال البنكية والمصرفية ةسن 12 الخبرات العلمية:
   

7 

 خوري بشارة جورج سامي االسم:

 العراق - فروع كردستانمدير  المنصب:

 2016 ايلول 25 :تاريخ التعيين

 1985شباط  24 تاريخ الميالد:

 2014 عاممن جامعة عمان االهلية دبلوم في اإلدارة المالية  المؤهل العلمي:

 .المبيعاتو والتأجير التمويليفي مجال االئتمان  سنة 12 الخبرات العلمية:
   

8 

 الرزوق يوسف رائد عيسى االسم:

 العملياتمدير  المنصب:

 2010تشرين األول  3 :تاريخ التعيين

 1969اذار  8 تاريخ الميالد:

 1996عام  بكالوريوس في االقتصاد من جامعة بيروت العربية المؤهل العلمي:

 التمويلي. المبيعات والتأجيرسنة في مجال  24 الخبرات العلمية:
   

9 

 الياس جريس عيادة العويمرين االسم:

 مدير فرع اربيل المنصب:

 2012كانون االول  27 :تاريخ التعيين

 1987 تموز 10 تاريخ الميالد:

 2009عام  الهاشمية جامعةالمن  مالية ومصرفيةبكالوريوس  المؤهل العلمي:

 التمويلي. المحاسبة والمبيعات والتأجيرفي مجال  واتسن 8 الخبرات العلمية:
   

10 

 انس سهيل سليمان ياسين االسم:

 السليمانيةمدير فرع  المنصب:

 2014 اب 10 :تاريخ التعيين

 1990كانون االول  16 تاريخ الميالد:

 2012عام العلوم التطبيقية  المحاسبة من جامعةبكالوريوس في  المؤهل العلمي:

 التمويلي. المحاسبة والمبيعات والتأجيرفي مجال  واتسن 4 الخبرات العلمية:
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 المحلي: حصتها من السوقأسواقها الرئيسية وتنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها والوضع ال .5

 شكلت حصة، حيث األردني السوق في ياديرال موقعها على 2016 العام خالل الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي حافظت

الشركة السوقية المتفوقة حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعمل للحفاظ على تلك الحصة وزيادتها بهدف تقوية مركزها 

 دةواستهداف فئات وشرائح جديعمالئها  قاعدة توسيع إلى الهادفة ، كما واصلت الشركة تطبيق استراتيجيتهاالتنافسي

 العالية والكفاءة المستمرة. من الراغبين في الحصول على الخدمات ذات الجودة
 

 : ) وخارجيا محليا (رئيسيين عمالء أو/و محددين موردين على عملها في الشركة اعتماد درجة .6

 من فأكثر %10 يشكلون) وخارجياً  محلياً  (رئيسيين عمالء أو /و محددين موردين على عملها في تعتمد ال الشركة إن

 .الفئات جميع مع بالتعامل الشركة تقوم وإنما المبيعات أو /و المشتريات اجمالي
 

 

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

 :غيرها

  واألنظمةال يوجد أي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة بموجب القوانين . 

 أي براءات اختراع أو حقوق امتياز تم الحصول عليها من قبل الشركة ال يوجد. 
 

 أو الشركة عمل على مادي أثر لها التي غيرها أو الدولية المنظمات أو الحكومة عن الصادرة القرارات .8

 :التنافسية قدرتها أو منتجاتها

 أو منتجاتها أو الشركة عمل على مادي أثر لها غيرها أو الدولية المنظمات أو الحكومة عن صادرة قرارات اي يوجد ال

 التنافسية. قدرتها
 

 لهم:التأهيل و وبرامج التدريبوفئات مؤهالتهم  وعدد موظفيهاالتنظيمي للشركة الهيكل  .9

 :الهيكل التنظيمي .أ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 الهيئة العامة 

 مجلس اإلدارة

 المدقق الخارجي

 المستشار القانوني

 المدقق الداخلي 

 لجنة التدقيق

 

 تمانئإدارة اال
إدارة تطوير 

 األعمال والتسويق
ياتإدارة العمل  

إدارة الفروع 

حسابات التأجير و

 التمويلي 

 دارة الماليةاإل
إدارة 

 المعلوماتية

 المدير العام

الموارد إدارة 

 البشرية
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 : هممؤهالتفئات وعدد موظفي الشركة  .ب

 ( موظفاً 48) 2016في نهاية عام  والشركات التابعة لهاالتمويلي بلغ عدد الموظفين في الشركة المتكاملة للتأجير 

 االتي:مصنفين حسب 

 

 المؤهل العلمي
المتكاملة للتأجير 

 التمويلي

 لبيعالمتكاملة 

 المركبات

 العالميةالمتكاملة 

 المجموع لالستشارات المالية

 1 0 0 1 ماجستير

 38 0 1 37 بكالوريوس

 1 0 0 1 دبلوم

 8 0 1 7 أقلو عامةثانوية 

 48 0 2 46 المجموع

 

 : الشركة والتدريب لموظفيالتأهيل برامج  .ج

 عدد الموظفين اسم الدورة #

 14 خاصة بالقيم األساسية للشركة دورة 1

 9 متقدمة في التخطيط االستراتيجيدورة  2

 5 لموظفي اإلدارة الوسطىمتقدمة في اإلدارة دورة  3

 4 الالفع   في التواصل متقدمةدورة  4

 2 الفي التفاوض الفع   متقدمة دورة 5

 2 في بناء العالقاتدورة  6

 2 في العمل بروح الفريق متقدمةدورة  7

 1 متقدمة في التسويق الرقمي دورة 8

 1 في التطوير الذاتي دورة 9

 1 في مهارات االتصال دورة 10

 1 في مهارات التقديم دورة 11

 42 المجموع

 

 

 وصف المخاطر التي تعرضت لها الشركة: .10
 

او من الممكن ان تتعرض لها الشتتتتركة خالل الستتتتنة الالحقة ولها تأثير مادي ال يوجد أية مخاطر تعرضتتتتت لها الشتتتتركة 

 .عليها
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 :المالية السنة خالل عليها مرت التي الهامة واألحداث الشركة حققتها التي اإلنجازات .11

 .2016 العام خالل للمجلساجتماع  أربعة عشر بعقد االدارة مجلس قام  .أ

 في منطقة ام اذينة بهدف انشاء المقر الجديد إلدارة الشركة وفرعها الرئيسي.بشراء قطعة ارض  الشركة قامت .ب

على الشارع الرئيسي في شارع صرح الشهيد بناية جديد لفرع المدينة الرياضية  موقع باستئجار الشركة قامت .ج

 .1/11/2016وتم االنتقال اليه بتاريخ  110رقم 

برنامج التمويل على الهوية وبرنامج  برامج تمويلية جديدة لمواكبة احتياجات العمالء منها قامت الشركة بطرح .د

 تمويل الشاحنات.

الشركة المتكاملة إيرادات  )شامالً  الخمسة اعوام السابقةإجمالي اإليرادات المحققة خالل يبين الجدول التالي  .ه

 (:لالستشارات المالية العالميةالمتكاملة والشركة  لبيع المركبات
 

 نسبة الزيادة المحققةالتشغيلية اإليرادات إجمالي  السنة

 %9.68 دينار 7,687,740 2016
 %12.59 دينار 7,009,201 2015
 %7.27 دينار 6,225,217 2014
 %18.36 دينار 5,803,183 2013
 %8.95 دينار 4,903,140 2012

 

 
 

 :الماضية سنوات للخمسة السهم العائد علىو بعد الضريبة واالرباح المساهمين حقوق يبينالجدول التالي  .و

 صافي حقوق المساهمين السنة
 الضريبة بعد االرباح

 والمخصصات
 السهم على العائد

 %32.6 دينار 2,281,848 دينار 824,430,12 2016

 %29.8 دينار 2,089,174 دينار 976,338,11 2015

 %23.5 دينار 1,646,716 دينار 10,369,802 2014

 %23.2 دينار 1,624,810 دينار 9,843,086 2013

 %18.4 دينار 1,291,115 دينار 9,268,276 2012

 

 

4
,9

0
3

,1
4

0

5
,8

0
3

,1
8

3

6
,2

2
5

,2
1

7

7
,0

0
9

,2
0

1

7
,6

8
7

,7
4

0

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

2012 2013 2014 2015 2016

المحققةالتشغيليةإجمالي اإليرادات 

9
,2

6
8

,2
7
6

9
,8

4
3

,0
8
6

1
0

,3
6

9
,8

0
2

1
1

,3
3

8
,9

7
6

1
2

,4
3

0
,8

2
4

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

2012 2013 2014 2015 2016

حقوق المساهمين



 

 

 

 

 
 

e                                            الصفحة | 13  التقرير السنوي |                                                   6201 

 

 الشركة نشاط ضمن تدخل وال المالية السنة خالل حدثت متكررة غير طبيعة ذات لعمليات المالي االثر .12

 :الرئيسي

نشاط الشركة  ضمن تدخل وال المالية السنة خالل حدثت متكررة غير طبيعة ذات لعمليات مالي أثر أي يوجد ال

 الرئيسي.
 

 واسعار المساهمين حقوق وصافي الموزعة واالرباح المحققة والخسائر لألرباح الزمنية السلسلة  .13

 :السابقة سنوات الخمسة خالل المالية االوراق
 

 
2016 

 )دينار(

2015 

 )دينار(

2014 

 )دينار(

2013 

 )دينار(

2012 

 )دينار(

 4,643,712 5,581,703 6,003,634 6,771,334 7,303,623 التشغيلية صافي اإليرادات

 الضريبة قبل الصافية االرباح

 والمخصصات
2,884,866 2,731,367 2,174,736 2,102,869 1,737,814 

 1,291,115 1,624,810 1,646,716 2,089,174 2,281,848 والمخصصات الضريبة بعد االرباح

 1,050,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 - الموزعة االرباح

 9,268,276 9,843,086 10,369,802 11,338,976 824,430,12 المساهمين حقوق صافي

 2.20 2.50 2.66 2.66 2.84 31/12في  السهم اغالق سعر

 

 

 

4
,6

4
3

,7
1

2

5
,5

8
1

,7
0

3

6
,0

0
3

,6
3

4

6
,7

7
1

,3
3

4

7
,3

0
3

,6
2

3

1
,7

3
7

,8
1
4

2
,1

0
2

,8
6
9

2
,1

7
4

,7
3
6

2
,7

3
1

,3
6
7

2
,8

8
4

,8
8
6

1
,2

9
1

,1
1
5

1
,6

2
4

,8
1
0

1
,6

4
6

,7
1
6

2
,0

8
9

,1
7
4

2
,2

8
1

,8
4
8

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

2012 2013 2014 2015 2016

صافي االيرادات التشغيلية واالرباح 

صافي اإليرادات التشغيلية األرباح قبل الضرائب األرباح بعد الضرائب والمخصصات



 

 

 

 

 
 

e                                            الصفحة | 14  التقرير السنوي |                                                   6201 

 

 

 :المالية السنة خالل أعمالها ونتائج للشركة المالي للمركز تحليل  .14

 

توقعات مجلس اإلدارة لنتائج قادمة وال الخطة المستقبلية للشركة للسنةوالتطورات المستقبلية الهامة   .15

 الشركة:أعمال 
 

  التغطية الجغرافية للشركة من خالل انشاء فروع جديدة في المناطق الحيوية مع  وزيادةتوسيع قاعدة العمالء

 على جودة الخدمات المقدمة.في نفس الوقت التركيز 

  تعزيز الحصة السوقية وتنشيط عمليات منح التسهيالت االئتمانية لكافة العمالء المؤهلين من خالل تنشيط الفروع

 لعمالء. الحالية وتعزيز دورها في استقطاب ا

  والتطوير المستمر للسياسة االئتماني ة بما يتوافق المحافظة على جودة المحفظة التمويلية من خالل تعزيز الرقابة

 مع التطورات االقتصادي ة.

  االستمرار في التواصل مع العمالء، وتوثيق العالقات معهم بشكل مكثف ومستمر، باإلضافة الى استبيان آرائهم

 شركة وجودة تقديم الخدمات واقتراحاتهم لتطويرها.بخصوص إجراءات ال

 وخلق  الحديثة العمل ومستجدات على أساليب الموظفين وتدريب الكفاءة معدالت ورفع تدعيم في االستمرار

 .التأجير التمويلي بين المنافسين من شركات متميز عمل فريق
 

 :للشركة والشركات التابعة التدقيقأتعاب مقدار   .16

 ير التمويلي والشركات التابعة:المتكاملة للتأج للشركة الحسابات مدققي يبين أتعاب جدول يلي فيما

 2015 2016 اسم الشركة

دينار 12,485 الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي  دينار 905,12   

دينار 4,060 الشركة المتكاملة لبيع المركبات دينار 03,02   

 - - لالستشارات المالية العالميةالمتكاملة الشركة 

 

 2015 2016 النسبة المالية 

 1 1 نسبة التداول -1

 1 1 نسبة السيولة -2

 %4.65 %4.18 معدل العائد على األصول -3

 0.298 0.326 متوسط ربحية السهم -4

 0.75 0.77 األصول إجمالي االلتزامات إلى -5

 2.96 3.39 إجمالي االلتزامات إلى حقوق الملكية -6

 %18.4 %18.4 معدل العائد على حقوق الملكية -7
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 وأقاربهم التنفيذية السلطة وأشخاص اإلدارة مجلس أعضاء بأسماء المسجلة المالية األوراق بعدد بيان .17

 :السابقة السنة مع مقارنة منهم أي قبل من عليها المسيطر والشركات اإلدارة مجلس أعضاء وكذلك أقارب
 

 اإلدارة:لوكة من قبل أعضاء مجلس المم األوراق الماليةعدد  -أ

  للشركة:ة من قبل اإلدارة العليا المملوك المالية األوراقعدد  -ب

 الجنسية المنصب االسم #

 المملوكةاألسهم عدد 

 31/12كما في 

2016 2015 

 74.767 74.767 األردن رئيس مجلس اإلدارة جورج نقوال جورج أبو خضر -1

 1.446.262 1.443.762 األردن نائب رئيس مجلس اإلدارة نقوال جورج نقوال أبو خضر  -2

 83.500 83.500 األردن المدير العام/عضو مجلس اإلدارة إيليا جاد مخائيل وكيلة  -3

4- 
 الجيوسي زهديبهجت زهدي 

 البنك األردني الكويتي عن  ممثل
 األردن عضو مجلس اإلدارة

-  

140,000 

-  

140,000 

 70,000 70,000 األردن عضو مجلس اإلدارة تماري وهبة مروان لطفك  -5

 الجنسية المنصب االسم #

 المملوكة عدد األسهم 

 31/12كما في 

2016 2015 

 83,500 83,500 األردن المدير العام/عضو مجلس اإلدارة إيليا جاد مخائيل وكيلة  -1

2- 
 - - األردن المدير المالي القطيشاتاسماعيل سامر محمد 

 - - األردن تللشركاالتأجير التمويلي  مبيعاتمدير  عصفور ابراهيم جمال عبد الرحمن -3

 - - فلسطين مدير تطوير األعمال والتسويق القبرصي قسطندي حسام شكري  -4

 - - األردن مدير االئتمان اياد يعقوب خليل كركر -5

 - - األردن مدير فروع االردن شعبانعلي عمرو صالح  -6

 - - األردن العراق -فروع كردستان مدير  خوري بشارة جورج سامي -7

 - - األردن مدير العمليات عيسى يوسف الرزوق رائد -8

 - - األردن مدير فرع اربيل الياس جريس عيادة العويمرين -9

 - - األردن السليمانيةمدير فرع  انس سهيل سليمان ياسين -10
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 :العلياأقارب اإلدارة و اإلدارةالمملوكة من قبل أقارب أعضاء مجلس  األوراق الماليةعدد  -ج

 :في رأس مال الشركة التي تساهمن قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة والمسيطر عليها م الشركات -د

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

 الجنسية الصلة االسم #

 المملوكة األسهم عدد 

 31/12كما في 

2016 2015 

 3.177.768 3.181.668 األردن زوجة السيد جورج نقوال أبو خضر سامية حليم جريس السلفيتي -1

 500,000 500,000 األردن السيد جورج نقوال أبو خضر ابنة إيزابيل جورج نقوال أبو خضر -2

 500,000 500,000 األردن ابنة السيد جورج نقوال أبو خضر شيرين جورج نقوال أبو خضر -3

 294,000 294,000 األردن شقيقة السيد جورج نقوال أبو خضر سامية نقوال جورج أبو خضر -4

 154,000 154,000 األردن جورج نقوال أبو خضر شقيقة السيد نوال نقوال جورج أبو خضر -5

 57,000 57,000 األردن وكيلةجاد زوجة السيد إيليا  النا عوض الياس برغوث -6

 70,000 70,000 األردن تماريلطفك  شقيق السيد مروان وهبة لطفك وهبة تماري -7

 8,510 8,510 األردن ابن عم السيد جورج نقوال أبو خضر مازن يوسف جورج أبو خضر -8

 الجنسية المنصب االسم #

 كة من قبل الشركات المسيطر عليهاعدد األسهم المملو

 31/12من قبل أي منهم كما في 

2016 2015 

 جورج نقوال جورج أبو خضر -1
رئيس مجلس 

 اإلدارة
 أردني

-رويال لالستثمارات التجارية  شركة -1

 سهم. 61.045 - هيئة المديرين رئيس

هيئة  رئيس - شركة نقوال أبو خضر-2

 سهم. 23,090- المديرين

هيئة  رئيس - شركة تجارة المركبات-3

 سهم. 17,120- المديرين

المجموعة العربية للمنتجات  شركة-4

- هيئة المديرين نائب رئيس - الكيماوية

 سهم. 12,600

-رويال لالستثمارات التجارية  شركة-1

 سهم. 76.945- هيئة المديرين رئيس

هيئة  رئيس- شركة نقوال أبو خضر-2

 سهم. 23,090- المديرين

هيئة  رئيس- شركة تجارة المركبات-3

 سهم. 17,120- المديرين

المجموعة العربية للمنتجات  شركة-4

- هيئة المديرين نائب رئيس-الكيماوية

 سهم. 12,600

 نقوال جورج نقوال أبو خضر -2
نائب رئيس 

 مجلس اإلدارة
 أردني

 - شركة رويال لالستثمارات التجارية

 61.045 - رئيس هيئة المديرين نائب

 سهم

- شركة رويال لالستثمارات التجارية

 76.945 - رئيس هيئة المديرين نائب

 سهم

 

 إيليا جاد مخائيل وكيلة -3

المدير 

العام/عضو 

 مجلس اإلدارة

 - - أردني

 البنك األردني الكويتي -4
عضو مجلس 

 اإلدارة
 - - أردني

 مروان لطفك تماري -5
عضو مجلس 

 اإلدارة
 - - أردني
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 اإلدارة وأشخاص اإلدارة مجلس وأعضاء رئيس من كل بها تمتع التي السفر ونفقات والمكافآت المزايا .18

 :2016 عام خالل التنفيذية السلطة ذوو العليا

 يلي:على ما  6201حصل أعضاء مجلس اإلدارة خالل العام  -أ

 المنصب اسم عضو مجلس اإلدارة #
 بدل تنقالت

 (دينار)

 السنوية مكافآتال

 (دينار)

 المجموع

 (دينار)

 3,600 3,600 - رئيس مجلس اإلدارة خضر جورج أبوجورج نقوال  1

 3,600 3,600 - نائب رئيس مجلس اإلدارة نقوال جورج نقوال أبو خضر 2

 3,600 3,600 - عضو مجلس اإلدارة إيليا جاد مخائيل وكيلة  3

 3,600 3,600 - عضو مجلس اإلدارة تماري وهبة مروان لطفك  4

 3,600 3,600 - عضو مجلس اإلدارة البنك األردني الكويتي الجيوسي ممثلزهدي  5

  والمكافآت التالية:على الرواتب  6201خالل العام حصلت اإلدارة التنفيذية  -ب

 

 

  

 المنصب تاريخ التعيين االســم #

 الرواتب

السنوية 

 االجمالية

 (دينار)

 المكافآت

 السنوية

 (دينار)

 المجموع

 (دينار)

 195,427 95,827 99,600 مدير عام 1/4/2004 وكيلةإيليا جاد مخائيل  1

 31,675 4,600 27,075 المدير المالي 1/10/2004 سامر محمد اسماعيل القطيشات 2

 23,006 4,013 18,993 تللشركامدير مبيعات التأجير التمويلي  1/10/2004 جمال عبد الرحمن ابراهيم عصفور 3

 21,789 1,800 19,989 مدير تطوير األعمال والتسويق 30/3/2011 حسام شكري قسطندي القبرصي 4

 4,384 400 3,984 مدير االئتمان 25/9/2016 اياد يعقوب خليل كركر 5

 17,805 3,963 13,842 مدير فروع االردن 25/7/2011 عمرو صالح علي شعبان 6

 17,536 1,996 15,540 العراق -كردستان مدير فروع  25/9/2016 جورج سامي بشارة خوري 7

 12,415 900 11,515 العملياتمدير  23/4/2013 عيسى يوسف الرزوق رائد 8

 19,943 2,544 17,399 مدير فرع اربيل 27/12/2012 الياس جريس عيادة العويمرين 9

 17,543 2,130 15,413 مدير فرع السليمانية 10/8/2014 انس سهيل سليمان ياسين 10
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 والمنح التي دفعتها الشركة خالل السنة المالية:التبرعات  .19

 .المالية السنة خالل الشركة دفعتها ومنح تبرعات يوجد ال

 

 مع أو الحليفة أو الشقيقة أو التابعة الشركات مع الشركة عقدتها التي واالرتباطات والمشاريع العقود .20

 .أقاربهم أو الشركة في موظف أي أو العام المدير أو اإلدارة مجلس أعضاء أو رئيس
 

وتتمثل  2016خالل عام  اإلدارة مجلسمع الشركات الشقيقة ومع أعضاء  يوجد عقود وارتباطات عقدتها الشركة -أ

 : االتيفي 

 تاريخ إبرام العقد قيمة العقد الصلة الجهة المتعاقدة 

 6/11/2016 دينار 106.500  نائب رئيس مجلس اإلدارة خضرأبو نقوال جورج نقوال  -1

 29/11/2016 دينار 324.455  نائب رئيس مجلس اإلدارة خضرأبو نقوال جورج نقوال  -2

 12/7/2016 دينار 515.776  عضو مجلس اإلدارة مروان لطفك وهبه تماري -3

 30/3/2016 دينار 178.560  تماريلطفك  السيد مروان ابو تمارى عبد هللالطفك وهبه  -4

 28/12/2016 دينار 219.060  تماريلطفك  السيد مروان ابو تمارى عبد هللالطفك وهبه  -5

 

 01/08/2011قامت الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي بتأجير الشركة المتكاملة لبيع المركبات بتاريخ  -ب

 دينار. 15,000 مقدارهاسنوية  إيجاريهمكاتب بقيمة 

 

 المحلي: وخدمة المجتمعمساهمة الشركة في حماية البيئة   .21

 .2016خالل عام  مساهمة للشركة في حماية البيئة يوجدال  .أ

 .2016خالل عام  مساهمة للشركة في خدمة المجتمع المحلي ال يوجد .ب
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 قواعد حوكمة الشركات: .15

الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان،  لدليل حوكمة اإللزاميةغير  تلتزم الشركة بجميع بنود القواعد اإلرشادية

 باستثناء القواعد التالية:

 

 رقم البند

 في الدليل
 القاعدة

 طبق

 جزئيا

 لم

 يطبق
 األسباب

 /ب1
يشكل مجلس اإلدارة لجنة دائمة تسمى لجنة  

 الترشيحات والمكافآت.
  

بسبب إن هذه المهمة يقوم بها مجلس اإلدارة 

 بشكل مباشر.

2 

الترشيحات لجنة التدقيق و يكون تشكيل

من أعضاء مجلس اإلدارة غير  والمكافآت

التنفيذيين، ال يقل عددهم عن الثالثة على أن 

يكون اثنان منهم من األعضاء المستقلين وان 

 .أحدهمايترأس اللجنة 

 
 

 

ولكن ال يوجد  األصول،يوجد لجنة تدقيق حسب 

ترشيحات ومكافآت الن مهام هذه اللجنة لجنة 

 بها مجلس اإلدارة بشكل مباشر. يقوم

3 

تضع كل من اللجنتين بموافقة مجلس اإلدارة 

وتحدد إجراءات عمل خطية تنظم عملها 

 .التزاماتها

  

يطبق بالكامل بخصوص لجنة التدقيق حيث يتم 

 ولكن بها،عمل خطة تدقيق سنوية ويتم االلتزام 

لم يطبق بخصوص لجنة الترشيحات والمكافآت 

 بتبنيها.لعدم وجودها ولسبب قيام مجلس اإلدارة 

5 

تقدم كل من اللجنتين قراراتهما وتوصياتهما إلى 

مجلس اإلدارة وتقريرا حول أعمالها إلى اجتماع 

 الهيئة العامة العادي للشركة.

  

 مطبق بخصوص لجنة التدقيق وتقدم تقاريرها إلى

مجلس اإلدارة وذلك حسب قانون الشركات 

والهيئة، كما ال يوجد لجنة ترشيحات ومكافآت 

 كما أسلفنا الذكر.

 /ب1

 :شيحات والمكافآت بالمهام التاليةتقوم لجنة التر

التأكد من استقاللية األعضاء المستقلين  .1

 بشكل مستمر.

إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت  .2

والرواتب في الشركة والمزايا والحوافز 

 ومراجعتها بشكل سنوي.

تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على  .3

مستوى اإلدارة التنفيذية العليا والموظفين 

 وأسس اختيارهم.

إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية  .4

والتدريب في الشركة مراقبة تطبيقها، 

 ومراجعتها بشكل سنوي.

  
كافآت الن هذه المهمة وم لجنة ترشيحاتال يوجد 

 يقوم مجلس اإلدارة بها بشكل مباشر.

6 

تتمتع لجنة الترشيحات والمكافأة بالصالحيات 

 التالية:

طلب أي بيانات أو معلومات من موظفي  .1

الشركة الذين يتوجب عليهم التعاون لتوفير 

 هذه المعلومات بشكل كامل ودقيق.

اإلدارية طلب المشورة القانونية أو المالية أو  .2

 أو الفنية من أي مستشار خارجي.

طلب حضور أي موظف في الشركة للحصول  .3

 على أي إيضاحات ضرورية.

   ً  .ال يوجد لجنة ترشيحات ومكافآت كما ذكرنا سابقا
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 رقم البند

 في الدليل
 القاعدة

 طبق

 جزئيا

 لم

 يطبق
 األسباب

3 

يوجه مجلس اإلدارة الدعوة إلى كل مساهم 

لحضور اجتماع الهيئة العامة بالبريد 

يوماً  21قبل  بالمساهم،االلكتروني الخاص 

من التاريخ المقرر لعقد االجتماع، على أن يتم 

إعداد الترتيبات واإلجراءات المناسبة لعقد 

 االجتماع بما في ذلك اختيار المكان والزمان.

  

دعوات بالبريد العادي وليس البريد يتم إرسال ال

االلكتروني لعدم وجود بريد الكتروني لجميع 

 المساهمين.

6 

يتم اإلعالن عن موعد ومكان عقد اجتماع 

الهيئة العامة في ثالث صحف يومية محلية 

ولمرتين على األقل وعلى الموقع االلكتروني 

 للشركة.

  

يتم اإلعالن في جريدتين محليتين ووسيلة 

إعالنية إذاعية وذلك حسب إحكام قانون 

 الشركات.

4 

تقوم الشركة باستخدام موقعها االلكتروني 

على شبكة اإلنترنت لتعزيز اإلفصاح والشفافية 

 وتوفير المعلومات.

   .ال يتم استخدام الموقع االلكتروني لهذه الغاية 



 

 

 

 

 
 

e                                            الصفحة | 21  التقرير السنوي |                                                   6201 

 

 إقرارات

 
 

أدناه بعدم وجود أية أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خالل السنة  . نقر نحن أعضاء مجلس اإلدارة الموقعين1

 المالية التالية.
 

 

المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة. ت. نقر نحن أعضاء مجلس اإلدارة الموقعين أدناه بمسؤوليتنا عن إعداد البيانا2  
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 الموحدة قائمة المركز المالي
 2016كانون األول  31كما في 

 
 2015  2016  إيضـاح 

 دينــار  دينــار   
      الموجودات

      موجودات غير متداولة
 45.394  42.376  6 برامج

 186.682  159.389  5 ممتلكات ومعدات 
 3.474.111  4.959.696  7 إستثمارات عقارية 

 ستثمار في الجزء غير المتداول من صافي اال
 8 عقود التأجير التمويلي  

 
9.634.541  10.091.182 

 9.025.899  11.949.515  9 الجزء غير المتداول من ذمم بيع بالتقسيط 

   26.745.517  22.823.268 

      
      متداولةموجودات 

 ستثمار في الجزء المتداول من صافي اال
 8 عقود التأجير التمويلي  

 
15.230.211  12.162.183 

 9.074.489  11.422.853  9 الجزء المتداول من ذمم بيع بالتقسيط 
 455.062  500.223  11 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

 157.240  220.930  10 أرصدة مدينة أخرى
 272.580  426.962  12 نقد وما في حكمه 

   27.801.179  22.121.554 

 44.944.822  54.546.696   مجموع الموجودات

      
      والمطلوبات المساهمينحقوق 
      المساهمينحقوق 

 7.000.000  7.000.000  13 رأس المال 
 1.711.968  1.750.000  13 جباري ااحتياطي 

 21.549  21.549  13 احتياطي اختياري 
 2.605.459  3.659.275   أرباح مدورة 

 11.338.976  12.430.824   مجموع حقوق المساهمين

      
      المطلوبات
      غير متداولة  مطلوبات

 10.667.233  15.137.230  14 قروض طويلة األجل

      
      

      مطلوبات متداولة
 15.963.267  17.542.336  14 الجزء المتداول من قروض طويلة األجل 

 5.661.215  7.877.094  15 بنوك دائنة 
 629.447  813.946  16 ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

 167.679  157.423   إيجارات مقبوضة مقدما  
 517.005  587.843  17 مخصص ضريبة الدخل

   26.978.642  22.938.613 

 33.605.846  42.115.872   مجموع المطلوبات 

 44.944.822  54.546.696   مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات 

 
 
 
 
 

الموحدة من هذه القوائم الماليةال يتجزأ جزءاُ  27رقم إلى  1تعتبر االيضاحات المرفقة من رقم 



 المتكاملة للتأجير التمويليشركة ال
 (شركة مساهمة عامة محدودة)
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 الموحدةالدخل الشامل قائمة 
 2016كانون األول  31في  سنة المنتهيةلل

 
 2015  2016  إيضـاح 

 دينــار  دينــار   
      

 3.406.456  3.305.540  18 صافي االيرادات من عقود التأجير التمويلي
 3.149.728  3.789.180  19 صافي إيرادات بيع بالتقسيط 

 (2.499.550)  (2.828.916)   فوائد مدينة

 4.056.634  4.265.804   الربح إجمالي

 215.150  208.903  20 صافي االيرادات من استثمارات عقارية

 15.151  16.676   إيرادات أخرى
 موجودات مالية بالقيمة العادلةأرباح )خسائر( 

 (27.723)  45.161   من خالل قائمة الدخل   
 (1.545.845)  (1.651.678)  21 مصاريف ادارية

 2.713.367  2.884.866   ربح السنة قبل الضريبة
 (624.193)  (603.018)  17 ضريبة الدخل

 2.089.174  2.281.848   السنة ربح
 -  -   األخرىبنود الدخل الشامل 

 2.089.174  2.281.848   جمالي الدخل الشامل للسنةإ

      

      السهم:  ربحية

  حصة السهم األساسية والمخفضة
 ٪29.8  ٪32.6   العائدة الى مساهمي الشركة السنةمن ربح ا  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الموحدة من هذه القوائم الماليةال يتجزأ جزءاُ  27رقم إلى  1تعتبر االيضاحات المرفقة من رقم 



 الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي
 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 الموحدةالملكية قائمة التغيــرات في حقوق 
 2016األول كانون  31سنة المنتهية في لل
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 المجمـوع  أرباح مدورة  إختيارياحتياطي   احتياطي إجباري  رأس المال  

 دينــار  دينــار  دينــار  دينــار  دينــار 

          

2016          

 11.338.976  2.605.459  21.549  1.711.968  7.000.000 2016أول كانون الثاني الرصيــد كما في 

 2.281.848  2.281.848  -  -  - الشامل للسنة الدخل

 -  (38.032)  -  38.032  - المحول إلى االحتياطي اإلجباري 

 (1.190.000)  (1.190.000)  -  -  - (25)إيضاح أرباح توزيعات 

 12.430.824  3.659.275  21.549  1.750.000  7.000.000 2016 كانون األول 31الرصيــد كما في 

 
        

  

2015          

 10.369.802  1.893.341  21.549  1.454.912  7.000.000 2015أول كانون الثاني الرصيــد كما في 

 2.089.174  2.089.174  -  -  - الدخل الشامل للسنة

 -  (257.056)  -  257.056  - المحول إلى االحتياطي اإلجباري

 (1.120.000)  (1.120.000)  -  -  - (25)إيضاح أرباح توزيعات 

 11.338.976  2.605.459  21.549  1.711.968  7.000.000 2015 كانون األول 31الرصيــد كما في 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 الموحدة من هذه القوائم المالية ال يتجزأ جزءاُ  27رقم إلى  1تعتبر االيضاحات المرفقة من رقم 



 الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي
 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 الموحدة ةـقائمة التدفقات النقدي
 2016كانون األول  31في  للسنة المنتهية
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  2016  2015 

 دينــار  دينــار  

     األنشطة التشغيلية

 2.713.367  2.884.866  ربح السنة قبل الضريبة

     :السنة قبل الضريبة ربحتعديالت على 
 120.778  119.214  طفاءاتوإاستهالكات 

 317.581  361.777  مصروف تدني ذمم مدينة 
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة )الربح( الخسارة من 

 الدخل 
 
(45.161)  27.723 

 2.499.550  2.828.916  فوائد مدينة
     :رأس المال العاملرات في ـ  التغي

 (1.804.988)  (2.700.939)  اإلستثمار في عقود التأجير التمويلي

 (3.761.181)  (5.544.205)  ذمم بيع بالتقسيط

 24.705  (63.690)  أرصدة مدينة أخرى

 470  (10.256)  إيجارات مقبوضة مقدما  

 (31.512)  184.499  أرصدة دائنة أخرىذمم دائنة و

 األنشطة التشغيلية منالمستخدمة في( )التدفقات النقدية 
 قبل ضريبة الدخل المدفوعة   

 
(1.984.979)  106.493 

 (540.850)  (532.180)  ضريبة دخل مدفوعة

 (434.357)  (2.517.159)  األنشطة التشغيلية المستخدمة فيالتدفقات النقدية صافي 

     

     األنشطة االستثمارية 

 -  (1.541.495)  شراء استثمارات عقارية

 (5.664)  (8.245)  شراء برامج

 11.775  1.386  المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات

 (56.601)  (26.134)  شراء ممتلكات ومعدات

 (50.490)  (1.574.488)  ي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثماريةصاف

     

     األنشطة التمويلية

 4.501.542  6.049.066  القروض 

 (2.499.550)  (2.828.916)  فائدة مدفوعة

 (1.120.000)  (1.190.000)  توزيعات أرباح مدفوعة

 881.992  2.030.150  األنشطة التمويليةمن ي التدفقات النقدية صاف

     

 397.145  (2.061.497)  النقد وما في حكمهفي  الزيادة)النقص(  صافي

 (5.785.780)  (5.388.635)  كما في أول كانون الثاني النقد وما في حكمه

 (5.388.635)  (7.450.132)  (12إيضاح ) -كانون االول 31كما في  النقد وما في حكمه

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
الموحدة من هذه القوائم الماليةال يتجزأ جزءاُ  27رقم إلى  1تعتبر االيضاحات المرفقة من رقم 



 المتكاملة للتأجير التمويليشركة ال
 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 2016كانون األول  31
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 معلومات عامة (1)
 
( 8730تحت رقم ) كشركة ذات مسؤولية محدودة 2004 نيسان 14بتاريخ  أسست الشركة المتكاملة للتأجير التمويليت

 مساهمة عامة محدودة شركة إلىتم تحويل الصفة القانونية للشركة  2006أيلول  12. بتاريخ مليون دينار 1برأسمال 
بقيمة أسمية دينار لكل  دينارمليون  7الشركة يبلغ  رأس مال . إن (415وتسجيلها بوزارة الصناعة والتجارة تحت رقم )

 . همس
 

                                (، استنادا  إلى أحكام البند 15297م تأسيس فرع في إقليم كردستان العراق تحت رقم )ت 2012تموز  22بتاريخ 
الخاص بإقليم  1989( للعام 5ثالثا ( من نظام تأسيس فروع مكاتب الشركات والمؤسسات االقتصادية األجنبية رقم ) – 5)

 مارس الفرع نشاطه التشغيلي.  2013م كردستان العراق وخالل الربع األول من عا
 
إن العنوان  وأسهمها مدرجة في سوق عمان المالي. محدودة هي شركة مساهمة عامة الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي نإ

 المملكة األردنية الهاشمية. ،عمان -شارع عبدهللا غوشة  16المسجل للشركة هو
 

التأجير التمويلي لجميع أنواع المركبات والمعدات الطبية  ةنشطأبممارسة جميع مجموعة يتمثل النشاط الرئيسي لل
يع بة و تقوم المجموعة بتنفيذ عقود بيع بالتقسيط. كذلك أيضا  تقوم بوالصناعية، إضافة إلى العقارات السكنية والتجاري

صة عمان لصالح المجموعة عدا التعامل وشراء السيارات المستعملة واإلستثمار في األسهم و السندات المتداولة في بور
 .بالبورصات األجنبية

 
وهي خاضعة  2017 كانون الثاني 18 الموحدة من قبل مجلس اإلدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ تم إقرار القوائم المالية

 لموافقة الهيئة العامة للمساهمين.
 
 
 الهامة المحاسبيةملخص للسياسات  (2)

 
ه الموحدة. تم تطبيق هذ في إعداد هذه القوائم المالية مجموعةالسياسات المحاسبية المتبعة من قبل إدارة الفيما يلي أهم 

 .السياسات بشكل منتظم على جميع السنوات المعروضة، ما لم يذكر خالف ذلك
 
 أسس اإلعداد 2-1
 

وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة للمجموعة  الموحدة القوائم المالية إعدادتم 
بة المنبثقة عن مجلس معايير المحاس الدوليةالدولية والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات التقارير المالية 

 الدولية.
 

 .مجموعةلل ةالتشغيليهو عملة عرض القوائم المالية والذي يمثل العملة  األردنيالدينــار  إن
 

 ئمة الدخلبالقيمة العادلة من خالل قاالموجودات المالية بإستثناء  القوائم المالية وفقا لمبدأ الكلفة التاريخية إعدادتم 
 .والتي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم المالية

 
بالتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب استخدام تقديرات محاسبية  الموحدة إن إعداد القوائم المالية

 .مجموعةفي عملية تطبيق السياسات المحاسبية لل ممارسة احكام ذات أهميةهامة ومحددة، كما يتطلب من اإلدارة 
ها أو المجاالت التي تعد في أو التعقيد االجتهاداتلقد تّم اإلفصاح عن المجاالت التي تنطوي على درجة عالية من 

 (.4في اإليضاح رقم ) الموحدة االفتراضات والتقديرات أساسية للقوائم المالية
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 المالية  القوائمأسس توحيد  2-2
 

 التابعة ةالشرك
 .االقوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة والمملوكة بالكامل والخاضعة لسيطرته للمجموعةتتضمن القوائم المالية 

رضة كون معتالتابعة وعندما  للشركةعلى إدارة األنشطة الرئيسية  قادرةوتتحقق السيطرة عندما تكون الشركة 
لعوائد متغيرة ناتجة من استثمارها في الشركة التابعة أو يكون لها حقوق في هذه العوائد، وتكون قادرة على التأثير 

عة، ويتم استبعاد المعامالت واألرصدة واإليرادات والمصروفات على هذه العوائد من خالل سلطتها في الشركة التاب
 التابعة. ةالشركبين الشركة و

  
 نتهاء تلك السيطرة.إيتم توحيد الشركات التابعة من تاريخ سيطرة الشركة األم، ويتوقف التوحيد عند 

 
. يتم قياس كلفة التملك بالقيمة العادلة للموجودات الممتلكة إندماج األعمالتستخدم الشركة طريقة التملك لمعالجة 

 وحقوق الملكية المصدرة من قبل الشركة. يتم تسجيل أية تكاليفتجاه المالك السابقين للشركة، وااللتزامات الناشئة 
محتملة( والمباشرة متعلقة بالتملك كمصاريف في قائمة الدخل. يتم االعتراف بالموجودات وااللتزامات )الفعلية 

وقياسها بالقيمة العادلة بتاريخ التملك. ويتم االعتراف بحقوق غير المسيطرين لكل عملية تملك على حدة، وذلك إما 
 بالقيمة العادلة أو بمقدار حصة غير المسيطرين في صافي األصول الممتلكة.

 
القيمة المتملك سابقا  بتاريخ التملك الجديد بإذا تم االندماج على مراحل فيتم إعادة تقييم القيمة الدفترية لالستثمار 

 العادلة ويتم االعتراف بالفرق في قائمة الدخل.
 

ير كما يتم استبعاد األرباح أو الخسائر غ يتم استبعاد الحركات واألرصدة بين الشركات عند توحيد القوائم المالية.
 المتحققة والناجمة عن المعامالت بين الشركات.

 
 انها شهرة بتاريخعلى لموجودات بتاريخ التملك لالعادلة قيمة العن صافي  الزيادة في المبلغ المدفوعيتم االعتراف ب

 .اإلستحواذ
 

تاريخ بقامت الشركة بتأسيس شركتين في المملكة األردنية الهاشمية حيث سجلت الشركة المتكاملة لبيع المركبات 
. فيما 2016لالستشارات المالية خالل شهر تشرين األول وسجلت الشركة المتكاملة العالمية  2011تموز  21

 يلي بعض المعلومات عن هذه الشركات التابعة:
 

 

  

 نسبة الملكية  رأس المـال  صفة الشركة  اسم الشركة

 ٪  دينـــار    
       

 100  500.000  ذات مسؤولية محدودة  الشركة المتكاملة لبيع المركبات
 100  10.000  ذات مسؤولية محدودة  العالمية لالستشارات الماليةالشركة المتكاملة 
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 التغيرات في السياسات المحاسبية واالفصاحات 2-3
 

                              يف تبدأ التي المالية السنة في التطبيق والنافذة مرة ألولمجموعة ال قبل من تطبيقها تم التي المعايير (أ
 .الموحدةالمالية  القوائم على جوهري تأثير والتفسيرات المعايير ، لم يكن لهذه2016 الثاني كانون أول

 
( 38) الدولية المحاسبة ومعيار" والمعدات والمصانع الممتلكات( "16) رقم الدولية المحاسبة معيار تعديالت -

 واإلطفاء. االستهالك الحتساب المقبولة الطرق توضح التي" الملموسة غير األصول"
 

 المالية القوائم في االفصاحات حول" المرحلية المالية التقارير( "34) رقم الدولية المحاسبة معيار على تعديالت -
 المرحلية.

 
 تسددس التي للعملة الخصم سعر استخدام تتطلب التي" الوظفين منافع( "19) رقم الدولية المحاسبة معيار تعديالت -

 المنافع. محددة الخطط التزامات فيها
 

 حقوق طريقة استخدام خيار تعيد والتي" المنفصلة المالية القوائم( "27) رقم الدولية المحاسبة معيار تعديالت -
 الحليفة. ركاتوالش المشتركة والمشاريع التابعة الشركات في لالستثمارات المنفصلة، المالية القوائم في الملكية

 
 القوائم عرض متطلبات بعض توضح والتي" المالية القوائم عرض( "1) رقم الدولية المحاسبة معيار تعديالت -

 المحاسبية. السياسات عن واالفصاح المالية
 

 عقود عن االفصاح تتطلب والتي" االفصاحات: المالية االدوات( "7) رقم الدولي المالية التقارير معيار تعديالت -
 لماليةا والمطلوبات المالية الموجودات بين التقاص عن واالفصاح المالية الموجودات بيع بعد المستمرة الخدمة
 المرحلية. المالية التقارير( "34) رقم الدولية المحاسبة معيار في مذكورة والغير

 
 لمحاسبة محددة توجيهات توفر والتي" المشتركة الترتيبات( "11) رقم الدولي المالية التقارير معيار تعديالت -

 المشتركة. األعمال ترتيبات في حصة على االستحواذ
 

( 28) رقم الدولية المحاسبة ومعيار" الموحدة المالية القوائم( "10) رقم الدولي المالية التقارير معيار تعديالت -
 لشركاتل المالية القوائم توحيد تطبيق في االستثناء توضح التي" المشتركة والمشاريع الزميلة المنشات"

 .التابعة وشركاتها االستثمارية
 

 .2014 -2012التعديالت السنوية لمعاييرالتقارير المالية الدولية للدورة  -
 

 في تبدأ يالت المالية السنة في التطبيق نافذة غير أنها إال صدرت والتي والمعدلة الجديدة والتفسيرات المعايير (ب
 منها ألي المبكر بالتطبيقمجموعة اال تقم ولم 2016 الثاني كانون أول

 

 يتناول. 2018 ثاني كانون أول في تطبيقه والنافذ" المالية األدوات( "9) رقم الدولي المالية التقارير معيار -
 التحوط. لمحاسبة جديدة قواعد ويدخل المالية والمطلوبات بالموجودات واالعتراف وقياس تصنيف

 

 في                                               يقهتطب والنافذ ،"العمالء مع العقود من اإليراد( "15) رقم الدولي المالية التقارير معيار -
 يغطي والذي( 18) رقم الدولي المحاسبة معيار محل المعيار هذا يحل وسوف هذا. 2018 الثاني كانون أول
 يتم الجديد المعيار على بناء  . البناء عقود يغطي الذي( 11) رقم الدولي المحاسبة ومعيار والخدمات السلع عقود

 محل حلت السيطرة فكرة فإن وبالتالي - للعميل الخدمة أو السلعة على السيطرة نقل عند باإليرادات االعتراف
 والعائد. المخاطر فكرة

 

 وسوف هذا. 2019 ثاني كانون أول في تطبيقه والنافذ ،"االيجار عقود( "16) رقم الدولي المالية التقارير معيار -
 يسجل أن الجديد المعيار يتطلب".  االيجار عقود( "17) رقم الدولي المحاسبة معيار محل المعيار هذا يحل

 األصل. استخدام حق" فيها بما التأجير عقود لكافة المستقبلية التأجير التزامات المستأجر
 

 توضح. 2017 ثاني كانون أول في تطبيقه والنافذ ،"الدخل ضرائب( "12) رقم الدولية المحاسبة معيار تعديالت -
 المؤجلة. الضريبية للموجودات والمحاسبة القياس التعديالت

 
. 2017 الثاني كانون أول في تطبيقها والنافذ ،"النقدية التدفقات بيان( "7) رقم الدولية المحاسبة معيار تعديالت
  التمويل. انشطة عن الناتجة المطلوبات في التغيرات حول اضافية افصاحات التعديالت تتطلب
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 العمالت األجنبية ترجمة 2-4
 
 الموحدة العملة التشغيلية وعملة عرض القوائم المالية )أ(
 

ل شركة كيتم تقييم البنود الظاهرة فـي القوائم المالية باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تمارس 
الدينــار هي الموحدة لمالية المجموعة نشاطاتها من خاللها )"العملة التشغيلية"(. إن عملة عرض هذه القوائم اب

  والذي يُعتبر العملة التشغيلية وعملة عرض القوائم المالية للمجموعة. األردني
 

 العمليات واألرصدة )ب(
 

 ،الدينــار األردني بسعر التحويل السائد عند إجراء العملية إلىيتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية 
ي باألسعار الدينــار األردن إلىبالعمالت األجنبية في نهاية السنة المالية  النقدية ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات

 النقدية غير البنود إن السائدة في نهاية السنة، وتدرج أرباح وخسائر التحويل الناجمة عن ذلك ضمن قائمة الدخل.
 تحويلها. يتم ال نبيةأج بعملة التاريخية التكلفة حسب المقاسة

 
 الموجودات غير الملموسة 2-5
 

لفترة غير محددة. ويتم  أوعمرها الزمني لفترة محددة  كونيتم تصنيف الموجودات غير الملموسة على اساس 
في قائمة الدخل. اما  اإلطفاءاطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر زمني محدد خالل هذا العمر ويتم قيد 

الموجودات غير الملموسة التي عمرها الزمني غير محدد فيتم مراجعة التدني في قيمتها بتاريخ القوائم المالية 
 ويتم تسجيل اي تدني في قيمتها في قائمة الدخل. الموحدة

 
ن تزيد عن خمس سنوات مبرامج الحاسب اآللي باستخدام طريقة القسط الثابت خالل فترة ال و أنظمة ءإطفايتم 

 تاريخ الشراء.
 
 استثمارات عقارية  2-6
 

يتم االعتراف األولي باالستثمارات العقارية بالكلفة مضافا  إليها مصاريف االقتناء. تستخدم المجموعة طريقة 
ة عن اريعندما يقل المبلغ الممكن استرداده من أي من االستثمارات العق الكلفة لمعالجة االستثمارات العقارية.

صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمتها إلى القيمة الممكن استردادها وتسجل قيمة التدني في قائمة الدخل، 
 وال يتم االعتراف بأرباح التقييم. 

 
ضمن  سجيلهاتيتم تحديد األرباح والخسائر من عمليات االستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية، ويتم 

 الدخل.قائمة 
 

 ممتلكات ومعدات 2-7
 

 لمصاريفة استهالكات. تشمل الكلفة التاريخيالممتلكات والمعدات بسعـر الكلفة التاريخيـة بعد تنزيل اإل يتم تسجيل
 .هـذه الممتلكات والمعداتالحصول على المتعلقـة ب

 

على أنها موجودات منفصلة بطريقة مناسبة، عندما  حتسابهاإيتم تضمين التكاليف الالحقة لقيمة الموجودات أو 
ة ويكون من الممكن قياس كلف اإلضافاتقتصادية مستقبلية للمجموعة من تلك إحتمال تدفق منافع إيكون هناك 

بطريقة موثوق بها. يتم شطب القيمة الدفترية للبند المستبدل. يتم تسجيل جميع مصاريف التصليحات  اإلضافاتتلك 
 ألخرى عند تكبدها في قائمة الدخل الشامل.والصيانة ا
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األعمار ن إيتم احتساب االستهالك بطريقة القسط الثابت لتوزيع التكلفة على العمر االنتاجي للممتلكات والمعدات. 

 :كما يلي اإلنتاجية الرئيسية المستخدمة لهذا الغرض هي
 

 العمر اإلنتاجي )سنــوات( 
  

 10 - 5 ومفروشات أثاث
  5 - 3 حاسوب جهزةأ

 5 - 4 كهربائية الكترونية و أجهزة
 10 - 5 ديكورات
 7 - 6 سيارات 

 
 يتم مراجعة القيمة المتبقية والعمر اإلنتاجي للموجودات، وتعديلها إن لزم، عند نهاية كل فترة مالية.

 
قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض عندما يقل المبلغ الممكن استرداده من أي من الممتلكات والمعدات عن صافي 

 .قيمتها إلى القيمة الممكن استردادها وتسجل قيمة التدني في قائمة الدخل
 

ة وعائداتها الفرق بين القيمة الدفتري إلىتحّدد االرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد الممتلكات والمعدات باالستنـاد 
 ويتم تسجيلها في قائمة الدخل.

 
 في قيمة الموجودات غير الماليةالتدني  2-8
 

طفاء لكي يتم تحديد خسارة التدني في قيمتها عندما تشير األحداث أو لإليتم مراجعة الموجودات الخاضعة 
التغيـّرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. يتم احتساب خسارة التدني في القيمة 

وز به القيمة الدفترية للموجودات عن القيمة الممكن استردادها. والقيمة الممكن استردادها بمقدار المبلغ الذي تتجا
االستخدام أيهما أعلى. وألغراض تقييم تدني  منوالقيمة أهي القيمة العادلة للموجودات بعد تنزيل تكاليف البيع 

نفصل منقدية يمكن تحديدها بشكل القيمة، يتم تجميع الموجودات في أدنى المستويات التي يوجد لها تدفقات 
ها الحتمال تدني في قيمتلالشهرة التي تعرضت  باستثناء)وحدات توليد النقد(. يتم مراجعة الموجودات غير المالية 

 عكس انخفاض القيمة بتاريخ كل تقرير.
 

 الموجودات المالية 2-9
 
 تصنيفات 2-9-1

 
 التالية: موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلتصنف المجموعة موجوداتها المالية إلى الفئات 

والقروض والذمم المدينة. إن هذه التصنيفات تحدد على أساس الهدف الذي تّم الحصول من أجله على هذه 
 الموجودات المالية. تحدد اإلدارة تصنيفاتها للموجودات المالية عند اإلعتراف المبدئي لها

 

 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الموجودات المالية  .أ
 

إن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل هي موجودات مالية محتفظ بها للمتاجرة. يتم تصنيف 
األصل المالي في هذه الفئة إذا تّم شراؤه بشكل أساسي لهدف البيع خالل فترة قصيرة، وتصنف هذه الموجودات 

شهرا  من تاريخ  12خالل  توقع ببيعهان ضمن الموجودات المتداولة إذا كان لدى المجموعة تحت هذه الفئة م
 قائمة المركز المالي، وخالفا  لذلك فتصنف ضمن الموجودات غير المتداولة.
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 المدينة  الذمم و القروض .ب
 

، تةأو ثاب من دفعات محددةإن القروض والحسابات المدينة هي موجودات مالية )خالفا  للمشتقات المالية( تتكون 
وهي غير مدرجة في السوق المالي. يتم تصنيف هذه الموجودات ضمن الموجودات المتداولة إال إذا كانت فترات 

شهرا  بعد تاريخ قائمة المركز المالي، حيث يتم تصنيفها كموجودات غير متداولة. تظهر  12استحقاقها أكثر من 
 .خرىاألالمدينة واألرصدة  التجارية القروض والذمم المدينة ضمن الذمم

 
 االعتراف والتقدير 2-9-2

 
 جموعةميتم االعتراف بعملية شراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ تنفيذ العقد وهو التاريخ الذي تلتزم فيه ال

كاليف الشراء بت بعملية الشراء والبيع لهذه الموجودات.  يتم االعتراف باإلستثمارات بالقيمة العادلة ويتم االعتراف
 المتعلقة بعملية الشراء والبيع في قائمة الدخل.

 

 التدني في قيمة الموجودات المالية 2-10
 

بمراجعة القيم المثبتة في السجالت للموجودات المالية في تاريخ قائمة المركز المالي لتحديد فيما  المجموعةقوم ت
قيمتها إفراديا  أو على شكل مجموعة، وفي حالة وجود تدل على تدني في موضوعية ذا كانت هنالك مؤشرات إ

 مثل هذه المؤشرات فإنه يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد من أجل تحديد خسارة التدني.
 

 ناتجة عن خسارةوجود في تحديد مدى وجود دليل موضوعي على  مجموعةإن المعايير المستخدمة من قبل ال
 يلي: االنخفاض في القيمة تشمل أي مما

 
 مواجهة المدين صعوبات مالية كبيرة. -
 خرق شروط العقد، مثل اإلخفاق أو العجز عن سداد مدفوعات الفائدة أو أصل الدين. -
أن تمنحها لوال الظروف االقتصادية أو القانونية المتعلقة مجموعة منح المقترض امتيازات ما كان لل -

 بالصعوبات المالية التي تواجه المقترض. 
 
 وجود احتمال بدخول المقترض في إجراءات إشهار اإلفالس أو إعادة هيكلة مالية.  -
 عدم وجود سوق نشط لتداول األصل المالي بسبب الصعوبات المالية.  -
إلى وجود انخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من  تشير  بيانات جديرة بالمالحظة -

 :مثلمحفظة الموجودات المالية من تاريخ التسجيل المبدئي بتلك الموجودات، 
 
(i) .تغيرات سلبية في حالة السداد للمقترضين ضمن المحفظة 
(ii)  التخلف عن السداد بالنسبة للموجودات الظروف االقتصادية الوطنية أو المحلية المرتبطة بحاالت

 المدرجة بالمحفظة.
 

 أوال  بتقييم مدى وجود أي دليل موضوعي على حدوث االنخفاض في القيمة. مجموعةتقوم ال
 

بالنسبة لفئة القروض والذمم المدينة، يتم قياس مقدار الخسارة على أساس الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة 
قات النقدية المستقبلية المقدرة )باستثناء خسائر االئتمان المستقبلية التي لم يتم تكبدها( مخصومة وفقا  الحالية للتدف

لمعدل الفائدة األصلي الفعلي لألصل المالي. يتم خفض القيمة الدفترية لألصل واالعتراف بمبلغ الخسارة في قائمة 
 الدخل. 

 
 هذا ، وكان باإلمكان ربطقد نقصت االنخفاض في القيمة ناتجة منال خسارةبأن قيمة ال في فترة الحقةتبين  إذا

 حصل بعد أن تم احتساب خسارة االنخفاض في القيمة )مثل تحّسن التصنيف االئتمانيالنقص موضوعيا  بحدث 
 للمدين(، فإن عكس خسارة االنخفاض في القيمة المحتسبة سابقا  يتم إدراجه في قائمة الدخل.

  



 المتكاملة للتأجير التمويليشركة ال
 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 2016كانون األول  31

 

16 

 
 التأجير 2-11
 

 إلى التملك ومنافع اإليجارمخاطر عقود شروط بموجب تتحول عندما تمويلية كإيجارات اإليجار عقود تصنيف يتم
 .تشغيلية إيجار كعقود تصنيفها فيتم األخرى عقود اإليجار أنواع أما .جوهري بشكل المستأجر

 
 المتعلق اإليجار عقد فترة على بناء   الثابت القسط لطريقة وفقا   التشغيلية اإليجارات من اإليجار إيراد تحقيق يتم
 .بها
 
 االستثمار في عقود التأجير التمويلي -كمؤجر مجموعةال (أ

 
بموجب عقد التأجير يحول المؤجر مقابل دفعات إلى المستأجر حق االنتفاع بأصل لمدة محدودة من الوقت تنتهي 

 بتحويل الملكية إلى المستأجر.
 

د تنزيل مخصص بعلدفعات التأجير التمويلي تظهر االستثمارات في عقود التأجير التمويلي بصافي القيمة الحالية 
وجد(. تظهر جميع التكاليف المباشرة لعقود التأجير التمويلي ضمن صافي القيمة  إنالذمم المشكوك في تحصيلها )

 الحالية لالستثمارات في عقود التأجير التمويلي.
 

 اإليجار قسيم دفعات التأجير التمويلي بين إيرادات عقود التأجير وأصل المبلغ المدفوع بحيث يوزع إيراديتم ت
 القائم  مجموعةال استثمار صافي رصيد على ثابت دوري عائد معدل يعكس بحيث فترة عمر العقد على التمويلي
 .اإليجار فترة خالل

 
 كمستأجر مجموعةب(   ال

 
 المتعلقة التأجير فترة على بناء   الثابت القسط لقاعدة وفقا   كمصروف التشغيلية اإليجارات بدفعات االعتراف يتم

 بها.
 

 البيع بالتقسيطاالستثمار في عقود  2-12
 

بشراء االصل وتسجيله بإسم المنتفع مقابل دفعات ورهن االصل المباع الى  مجموعةبموجب عقد البيع تقوم ال
 حتى اتمام جميع الدفعات المستحقة. مجموعةال
 

الكلفة المطفـأة  الحقـا  علـى أسـاس يقاس و العادلـة هبقيمت البيع بالتقسيط الستثمار في عقود بإيتم االعتراف األولي 
طريقـة الفائدة الفعلية وبعد تنزيل مخصص التدني في القيمة. يتـم تكويـن مخصص التدني للذمم التجارية  ستخـدامإب

ثبـات بـأن المجموعة لـن تتمكـن مـن تحصيـل جميـع المبالـغ المستحقـة وفقـا  لشـروط المدينة عندمـا يتوفـر اإل
حتمالية لإلفـالس أو إعـادة الهيكلـة الماليـة إمـة أو وجـود الديـن األصليـة. إن مواجهـة المديـن لمصاعـب ماليـة ها
علـى وجـود تدني فـي الحسابـات المدينـة. تمثـل قيمـة  تدل للمديـن والتخلـف أو التأخيـر فـي الدفـع هـي مؤشـرات

خصومة وقعـة المالمخصص الفـرق مـا بيـن القيمة الدفترية للموجودات والقيمـة الحالية للتدفقـات النقديـة المت
ارة ستخدام حساب مخصص، ويتم إدراج الخسإبسعر الفائـدة السوقيـة. يتم تخفيض القيمة الدفترية للموجودات ب

. يتم شطب الذمم التجارية المدينة غير القابلة للتحصيل في حساب مخصص تدني الذمم الشامل في قائمة الدخل
ي قائمة خرى فيرادات األم شطبها سابقا  يتم تسجيلها ضمن اإلالتجارية المدينة، وفي حال تحصيل الذمم التي ت

 .الشامل الدخل
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 النقد وما في حكمه 2-13
 

حقاقهـا ال يتجـاوز است التي لغرض قائمة التدفقات النقدية، فإن النقـد يشمل الودائع تحـت الطلـب لدى البنـوك،
 .و البنوك الدائنة لثالثـة أشهـرااألصلـي 

 
 المالرأس  2-14
 

 المساهمين تدرج حصص الملكيـّة للمجموعة ضمن حقوق
 
 ذمم تجارية دائنة 2-15
 

تمثل الذمم التجارية الدائنة التزامات على المجموعة مقابل شراء بضائع أو خدمات ضمن النشاط االعتيادي 
قل، خالل سنة واحدة أو أ للمجموعة. يتم تصنيف الذمم التجارية الدائنة كمطلوبات متداولة إذا كانت مستحقة الدفع

 وكمطلوبات غير متداولة إذا كانت مستحقة الدفع خالل أكثر من سنة.
 

يتم االعتراف األولي بالذمم التجارية الدائنة بالقيمـة العادلـة ومـن ثـم تدرج بالكلفة المطفـأة باستخـدام طريقـة 
 .الفائدة الفعلية

 
 القروض 2-16
 

التكاليف المتكبدة من العملية،  بالقـروض فـي البدايـة علـى أسـاس القيمـة العادلـة، بالصافي من عترافيتم اإل
ومـن ثـّم تـدرج القـروض بالكلفة المطفـأة. يتـم إثبات أيـة فروقات بيـن المبالغ المستلمـة )بعـد حسـم تكاليف 

 ستخدام طريقة الفائدة الفعلية.إة عمر القـرض بخـالل فتر الشامل العمليـة( وقيـمة السـداد فـي قائمة الدخل
 

المجموعة حق غير مشروط لتأجيل تسوية  إدارة يتم تصنيف القروض كمطلوبات متداولة إال إذا كان لدى
 شهرا  بعد تاريخ قائمة المركز المالي. 12االلتزامات لفترة ال تقل عن 

 
 اإليراداتتحقق  2-17
 

 طريقة الفائدة الفعلية. دامباستخيتم تحقق إيرادات الفوائد 
 

 العادلـة هامتبقي فـي البدايـة بتكاليف المعامالت المرتبطة بشكل مباشر للحصول على عقود جديدة عترافإليتم ا
التمولي أو ذمم بيع بالتقسيط وذلك حسب طبيعة المعاملة الناشئة  التأجيروتسجل ضمن قيمة االستثمار في عقود ا

 .ستخدام طريقة الفائدة الفعليةإب العقد المرتبط بهاخـالل فترة عمر الحقـا   توزع من خاللها و
 
 ضريبة الدخل 2-18
 

 .تمثل مصاريف الضرائب مبالغ الضريبة المستحقة
 

لضريبة الخاضعة ل األرباحالخاضعة للضريبة، وتختلف  األرباحتحسب مصاريف الضرائب المستحقة على أساس 
 غير خاضعة للضريبة او مصاريف غير إيراداتالمعلنة تشمل  األرباحالمعلنة في القوائم المالية الن  األرباحعن 

خسائر متراكمة مقبولة ضريبيا أو ليست خاضعة او  أوفي سنوات الحقة  وإنماقابلة للتنزيل في السنة المالية 
 ضريبية. ألغراضمقبولة التنزيل 

 
 والتعليمات. واألنظمةبية المقررة بموجب القوانين تحســب الضرائب بموجب النسب الضري
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 مخصصات 2-19

 
لى أن عيتم تسجيل المخصصات عندما يترتب على المجموعة التزام قانوني حالي أو متوقع نتيجة ألحداث سابقة 

 ها.بمن المحتمل حصول تدفقات نقدية لتسديد هذا االلتزام، وأنه باإلمكان تقدير قيمتها بصورة موثوق يكون 
 
 الموظفين منافع 2-20

 
محددة المشاركة فان المجموعة تقوم بدفع مشاركات بشكل إجباري لصندوق تأمين  المنافعبخصوص خطط 

التقاعد والمـُدار من قبل مؤسسة حكومية )مؤسسة الضمان االجتماعي(. ال يترتب على المجموعة أي التزامات 
 ركات كمصروف الضمان االجتماعي عند استحقاقها.أخرى عند دفع مشاركتها ويتم إدراج هذه المشا

 
 توزيعات األرباح 2-21

 
في المجموعة كالتزامات في القوائم المالية في الفترة التي يتم فيها  لمساهمينتوزيعات األرباح على ا تسجيليتم  

 في المجموعة. لمساهميناعالن هذه التوزيعات الموافق عليها من قبل ا
 
 قطاع الجغرافي 2-22

 
ة ون معرضكتعادة ما تي وال)قطاع جغرافي(  بيئة اقتصادية معينةفي أكثر من  النشاط الرئيسي للمجموعة يتوزع

 . لمخاطر وعوائد مختلفة
 
 فئات األدوات المالية 2-23
 2016  2015 
 دينــار  دينــار 

    الموجودات حسب قائمة المركز المالي 
    موجودات مالية بالقيمة العادلة

 455.062  500.223 من خالل قائمة الدخل  
    

    القروض والذمم المدينة
 22.253.365  24.864.752 التأجيرالتمويلي عقود في االستثمار صافي

 18.100.388  23.372.368 ذمم بيع بالتقسيط
    أخرى مدينة أرصدة

 24.689  69.488 )بإستثناء المصاريف المدفوعة مقدما (  
 272.580  426.962 ما في حكمه و النقد
 49.233.793  41.106.084 

    
    المطلوبات حسب قائمة المركز المالي

    
    مطلوبات مالية بالكلفة المطفأة

 32.291.715  40.556.660 قروض وبنوك دائنة
    ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

 479.639  746.397 )بإستثناء المطلوبات القانونية(  
 41.303.057  32.771.354 
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 إدارة المخاطـر الماليـة (3)

 
 عوامل المخاطر المالية 3-1
 

مختلفة نتيجة لنشاطاتها، وتتضمن هذه المخاطر تأثير التقلبـات في السوق مالية تتعرض المجموعة لمخاطر 
ج ( ومخاطر االئتمان. يركز برنامتحويل العمالت ومخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية والقيمة العادلة)مخاطر 

 إلىة مجموعللعلـى تخفيض التأثير السلبي المحتمل علـى النتائج الماليـة  مجموعةللالمخاطر اإلجمالية  إدارة
 .األدنىالحد 

 
 مخاطـر السـوق أ.

 
 مخاطـر تحويـل العمـالت -

 
عمالت أجنبية أهمها الدوالر األمريكي. لم يطرأ أي ناشئة من تعامالتها بتواجـه المجموعة مخاطر 

 .عاماألمريكي والدينار األردني خالل التغيير على سعر التحويل بين الدوالر 
  

 مخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية والقيمة العادلة. -
 

إن المخاطر التي تواجه المجموعة بخصوص أسعار الفائدة هي ناشئة من القروض البنكية. إن القروض 
الفائدة للتدفقات النقدية، على سعر فائدة متغيـّر يعّرض المجموعة لمخاطر أسعار  للمجموعة منوحةالم

 أما القروض ذات فائدة ثابتة تعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة للقيمة العادلة.
 

على سعر فائدة متغير تتكون من  للمجموعة منوحة، فإن القروض الم2016كانون األول  31كما في 
 (.15،14بنوك دائنة ممنوحة بالدينار األردني والدوالر األمريكي )ايضاح 

 
بافتراض ثبات المتغيرات األخرى ، فإن  ٪1إذا تغيرت نسبة الفائدة على القروض والتسهيالت بنسبة 

كانون  31ما في   دينار 405.567 بمبلغزيادة المصاريف تأثير ذلك على قائمة الدخل الشامل سيكون 
 (.دينار 322.917: 2015) 2016األول 

 
 مخاطر السيولة ب.

 
 .مجموعة الى صعوبات في الوفاء بالتزاماتهاالتعرف مخاطر السيولة بأنها مخاطر تعرض 

 
باداراة مخاطر السيولة عن طريق توفير النقد الالزم وذلك عن طريق االقتراض وعن  مجموعةتقوم ال

ن العمالء م أيضا بمتابعة التدفقات النقدية لالقساط المستحقة مجموعةطريق التسهيالت االئتمانية. تقوم ال
 بشكل دوري.

 
 المشتقة غير المالية والمطلوبات للموجودات عليها المتعاقد االستحقاق تواريخ التالي الجدول يبين
 المالية والمطلوبات للموجودات المخصومة غير النقدية على التدفقات بناء   الجدول إعداد تم .مجموعةلل

 أو بالتسديد تقوم أن مجموعةمن ال بموجبها يطلب قد التي االستحقاق تواريخ بموجب وذلك المشتقة غير
 الموجودات استحقاق تواريخ إن .والفوائد الرئيسية للمبالغ النقدية التدفقات الجدول ضم. ي.اإلستالم

 :يلي كما هي التقرير فترة نهاية كما في المالية والمطلوبات
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 االئتمانمخاطر  ج.

 
مجموعة تركزات هامة للمخاطر االئتمانية. تنحصر الموجودات المالية التي تخضع لمخاطر الال يوجد لدى 

 .وعقود التأجير التمويلي وبعض األرصدة المدينة األخرى بيع بالتقسيطفي االستثمار في عقود االئتمان 
 

قييم الوضع بعد تقييم المالءة المالية للزبائن. كما يتم إعادة ت التأجير التمويلييتم تنفيذ عقود البيع بالتقسيط و
ل جميع ااألصو االئتمان حيث أن مخاطر تركيز من التخفيف تماالئتماني للزبائن بإستمرار. كذلك أيضا  ي

 جموعةمبالتقسيط أو عن طريق التأجير التمويلي يتم رهنها من الدرجة األولى لصالح ال المباعة للزبائن سواء
 التعاقدية االلتزامات إكتمال عدم حال تعاقديا  في مجموعةحتى يتم سداد كامل المبلغ المستحق ويحق لل

 . مجموعةلل المبلغ المستحقجزء أو كامل  لتغطية المتبقية اإلحتفاظ باألصل أو بيعه وذلك
 

 فقط مع المؤسسات المالية التي تتمتع بمالءة ائتمانية مقبولة. مجموعةتتعامل ال
 
 إدارة مخاطر رأس المال 3-2
 

تقوم المجموعة بمراقبة رأس المال من خالل مراقبة نسبة المديونيــّة. يتم احتساب هذه النسبة بتقسيم صافي الديون 
القروض على مجموع رأس المال، ويتم احتساب صافي الديون من خالل حصر مجموع القروض والتي تتضمن 

بيــّن في قائمة المركز المالي. أما مجموع رأس كما هو م وما في حكمه، ، والتي ينزل منها النقدوالبنوك الدائنة
 مع صافي الديون، كما هو مبيـّن في قائمة المركز المالي. ساهمينالمال فيتم احتسابه من خالل إضافة حقوق الم

 بلغت نسبة المديونيــّة كما يلي:
 

 2016  2015 
 دينــار  دينــار 
    

 32.291.715  40.556.660 والبنوك الدائنة القروض مجموع
 (272.580)  (426.962) وما في حكمهنقد 

 32.019.135  40.129.698 صافي الديون
 11.338.976  12.430.824 صافي حقوق المساهمين

 43.358.111  52.560.522 مجموع رأس المال

 ٪74  ٪76 نسبة المديونيــ ة

 
  

 
 

معدل الفائدة 
  الفعّال

 أقل
  شهر من

 من شهر إلى
  أشهر 3

 أشهر 3من 
 إلى سنة

 5من سنة إلى  
 سنوات

 دينار  دينار  دينار  دينار  دينار 
          

كانون األول  31
 المالية الموجودات2016

         

 -  -  -  996.673  - فوائد تحمل ال أدوات
 25.402.596  14.414.140  4.178.523  13.107.176  ٪15-12 فوائد متغيرة بمعدالت أدوات

   14.103.849  4.178.523  14.414.140  25.402.596 

          
          المالية المطلوبات

 -  -  -  746.397  - فوائد تحمل ال أدوات
 17.959.730  22.656.972  2.949.678  1.456.742  ٪7.75-6 فوائد متغيرة بمعدالت أدوات

   2.203.339  2.949.678  22.656.972  17.959.730 
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 القيمة العادلة 3-3

 
المالية المسجلة بالقيمة العادلة استنادا  إلى طريقة التقييم، حيث يتم تعريف المستويات يمثل الجدول التالي األدوات 
 المختلفة على النحو التالي:

 
 .في أسواق نشطةلموجودات او لمطلوبات األسعار المعلنة )غير المعدلة( : 1المستوى 

 
ية مشابهة، أو طرق تقييم أسعار أخرى األسعار المعلنة في األسواق النشطة لموجودات ومطلوبات مال: 2المستوى 

 تكون المعطيات الجوهرية لها مبنية على معلومات سوقية.
 

طرق التسعير التي ال تكون فيها جميع المعطيات الجوهرية مبنية على معلومات سوقية يمكن  :3 المستوى
 .مالحظتها

 
 عادلة:المقاسة بالقيمة ال مجموعةيبين الجدول التالي الموجودات المالية لل

 
 2016  2015 

 دينــار  دينــار 1األدوات المالية في المستوى 
    موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 455.062  500.223 أسهم مدرجة في سوق عمان المالي 

 
 1األدوات المالية في المستوى 

 
القيمة السوقية بتاريخ القوائم المالية الموحدة.  تمثلإن القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة في أسواق نشطة 

 أو وسطاء ماليين سوقمن خالل  حال كانت اسعار التداول متاحة بشكل دوري ومستمريعتبر السوق نشط في 
 الناتج من عمليات بين أطراف مستقلة.أو أي جهة رسمية بحيث يمثل السعر المدرج السعر الفعلي و 

 
 مخاطـر األسعار    3-4
 

بالقيمة ضمن محفظة الموجودات المالية  األسهم أسعارمعرضة لمخاطر ناتجة عن التغيرات في  المجموعة إن
هذه المخاطر من خالل تحليل القيمة المعرضة للخسائر  بإدارة المجموعة. تقوم العادلة من خالل قائمة الدخل
ي تستثمر الت إنخفاض مؤشر سوق عمان الماليارتفاع/ الجدول التالي يبين اثر إنوتنويع المحافظ االستثمارية. 

 :٪5التغير هو  إنبعد ضريبة الدخل على افتراض  ساهمينوحقوق المل سنةال ربحعلى  المجموعةبه 
 

 ثـر علىاأل  أثر التغير على قائمة  
 المساهمين حقوق  الدخل 

 دينـــار  ـارـدينـ 
    2016 كانون االول 31

 25.011  25.011 عمان بورصة

 
 .في حال انخفاض مؤشر السوق بنفس النسبة فانه سيكون له نفس االثر المالي اعاله مع عكس االشارة
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 األهمية ذات المحاسبية ألحكاموا التقديرات (4)

 
 ذلك في ماب أخرى وعوامل السابقة الخبرة إلى تستند التي المحاسبية حكامواال للتقديرات مستمرا   تقييما  مجموعة ال تجري
 .الراهنة الظروف الى استنادا   معقولة أنها يعتقد التي المرتقبة األحداث توقعات

 
 تساوي ما ادرا  ن بطبيعتها الناتجة المحاسبية التقديرات إن. بالمستقبل تتعلق وافتراضات تقديرات باعدادمجموعة ال تقوم

 الدفترية القيم لىع جوهريا   تعديال   وتسبب كبيرة مخاطر لها التي واالفتراضات التقديرات تتمثل. الصلة ذات الفعلية النتائج
 :يلي فيما القادمة المالية السنة خالل والمطلوبات للموجودات

 
 التأجيرالتمويلي عقودستثمار في لإلمخصص تدني 

دارة إعلى أسس وفرضيات معتمدة من قبل  اعتمادا   التمويليالتأجير عقود في ستثماراإل لقاء يتم تكوين مخصص تدني
 .مجموعة لتقدير المخصص الواجب تكوينه بموجب المعايير الدولية للتقارير الماليةال
 
 ذمم بيع بالتقسيط  مخصص تدني 

 إذا ما تحديد إن .كامال   المبلغ تحصيل المحتمل من يكون ال عندما المدينة الذمم من للتحصيل القابل للمبلغ تقدير عمل يتم
 للعمالء والسيولة االئتمان وضع بتقييم تقوم أن اإلدارة من يستلزم قيمتها في النخفاض تعرضت قد الذمم المدينة كانت

 االقتصادية البيئة ومراجعة القانونية الحصول على رأي الدائرة ذلك في بما بهم، الخاصة االسترداد التاريخية ومعدالت
  لذمم البيع بالتقسيط. مخصص تدني إضافي لعمل ضرورة وجود بعدم تعتقد اإلدارة .الحالية

 
 الممتلكات تصنيف
 مؤهل ما عقار كان إذا ما تحديد من للتمكن بممارسة أحكام ذات أهمية  الممتلكات تصنيف عملية خالل اإلدارة قامت

 .بيعه إلعادة به محتفظ عقار أو ومعدات عقاري أو ممتلكات للتصنيف كإستثمار
 

 الدخل ضريبة
 لوباتمط باثباتمجموعة ال تقوم. الدخل ضريبة مخصص تحديد فيحكام ا يتطلبمما  الدخل لضريبةمجموعة ال تخضع
 النهائي تقديرال كان إذا. إضافية ضريبة أية الضريبي التدقيق عن سينتج كان إذا ما حول توقعاتها على بناء   الدخل ضريبة
 تلك وجود فيها بينيت التي الفترة في الحالية الدخل ضريبة على ستؤثر الفروقات فان تسجيله تمّ  ما عن مختلفا   للضريبة
 .الفروقات
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 معداتممتلكات و (5)
 

  أجهزة حاسوب  أثاث ومفروشات 
أجهزة الكترونية 

 المجمـوع  سيارات   ديكورات   وكهربائية

 دينــار  دينــار  دينــار  دينــار  دينــار  دينــار 

            

2016            

            الكلفة

 452.020  166.421  78.999  38.390  52.699  115.511 كانون الثاني  أولكما في  الرصيــد

 26.134  13.750  -  2.553  6.375  3.456 إضافات 

 (3.197)  -  -  (1.022)  -  (2.175) استبعادات 

 474.957  180.171  78.999  39.921  59.074  116.792  األول كانون 31كما في  الرصيــد

            

            المتراكم  االستهالك

 265.338  42.874  54.900  28.386  41.767  97.411 كانون الثاني  أولكما في  الرصيــد

 52.041  25.479  9.477  4.398  5.946  6.741 إضافات 

 (1.811)  -  -  (446)  -  (1.365) استبعادات 

 315.568  68.353  64.377  32.338  47.713  102.787  األول كانون 31كما في  الرصيــد

            
 القيمة الدفترية 

 159.389  111.818  14.622  7.583  11.361  14.005 كانون األول 31كما في 
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  أثاث ومفروشات 
أجهزة وبرامج 

  حاسوب
أجهزة الكترونية 

 المجمـوع  سيارات   ديكورات   وكهربائية

 دينــار  دينــار  دينــار  دينــار  دينــار  دينــار 

            

2015            
            الكلفة

 419.419  143.771  78.999  36.940  45.378  114.331 كانون الثاني  أولكما في  الرصيــد

 56.601  46.650  -  1.450  7.321  1.180 إضافات 

 (24.000)  (24.000)  -  -  -  - استبعادات 

 452.020  166.421  78.999  38.390  52.699  115.511  األول كانون 31كما في  الرصيــد

            

            االستهالك المتراكم 

 222.276  32.159  45.423  22.998  37.249  84.447 كانون الثاني  أولكما في  الرصيــد

 55.287  22.940  9.477  5.388  4.518  12.964 إضافات 

 (12.225)  (12.225)  -  -  -  - استبعادات 

 265.338  42.874  54.900  28.386  41.767  97.411  األول كانون 31كما في  الرصيــد

            

 القيمة الدفترية 
 186.682  123.547  24.099  10.004  932.10  18.100 كانون األول 31كما في 
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 برامج (6)

 برامج 

 دينــار 

  

2016  

  الكلفة

 96.596 كانون الثاني  أولكما في  الرصيــد

 8.245 إضافات 

 104.841  األول كانون 31كما في  الرصيــد

  

  اإلطفاء المتراكم

 51.202 كانون الثاني  أولكما في  الرصيــد

 11.263 إضافات 

 62.465  األول كانون 31كما في  الرصيــد

  
 القيمة الدفترية 

 42.376 كانون األول 31كما في 

 

  

2015  

  الكلفة

 90.932 كانون الثاني  أولكما في  الرصيــد

 5.664 إضافات 

 96.596  األول كانون 31كما في  الرصيــد

  

  اإلطفاء المتراكم 

 41.621 كانون الثاني  أولكما في  الرصيــد

 9.581 إضافات 

 51.202  األول كانون 31كما في  الرصيــد

  
 القيمة الدفترية 

 45.394 كانون األول 31كما في 
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 إستثمارات عقارية (7)
 

 إستثمارات عقارية كما يلي: مجموعةتمتلك ال
 

 كما يلي: 2016كانون األول  31دينار كما في  4.003.193في أراضي بمبلغ  إستثمارات
 

 دينــار  827.998أرض في منطقة سحاب وبتكلفة إجمالية 
 دينــار  92.114أرض في منطقة الجيزة وبتكلفة 

 دينــار. 1.500.000أرض في منطقة جنوب عمان )القنيطرة( وبتكلفة 
 دينــار تم شراؤها خالل العام الحالي. 1.541.495أرض في منطقة أم أذينة وبتكلفة 

 .دينــار 41.586كلفة تفي منطقة جنوب عمان )الزعفران( وب أرض
 

 كما يلي: 2016كانون األول  31دينار كما في  956.503إستثمارات في مباني بصافي قيمة بعد اإلستهالك بمبلغ 
 

 2004تموز  1( أشهر تبدأ من تاريخ 3( سنة و )18جرة لمدة )دينــار مقام على أراضي مستأ 1.168.656 مبنى تكلفته
 579.147ويتم استهالك المبنى على عمر األصل. بلغ رصيد االستهالك المتراكم  2022تشرين األول  1وتنتهي بتاريخ 

 دينار(. 532.400: 2015دينار )
 

دينار  91.206االستهالك المتراكم  سنة. بلغ رصيد 50دينار يتم استهالكه على  458.200مبنى في سحاب تكلفته 
 دينار(. 82.043: 2015)
 

 إن الحركة على رصيد إستثمارات عقارية خالل العام هي كما يلي
 

 2016  2015 

 دينــار  دينار 
    

  الكلفة
 

 
 4.088.554  4.088.554 كانون الثاني  أولكما في  الرصيــد
 -  1.541.495 إضافات 

 4.088.554  5.630.049 األول كانون 31كما في  الرصيــد

    

    اإلستهالك المتراكم 

 558.533  614.443 كانون الثاني  أولكما في  الرصيــد

 55.910  55.910 إضافات 

 614.443  670.353  األول كانون 31كما في  الرصيــد

    

 3.474.111  4.959.696 كانون األول 31القيمة الدفترية كما في 

 
لهذه اإلستثمارات العقارية ال تختلف بشكل جوهري عن القيمة المسجلة في سجالت  القيمة العادلةتعتقد اإلدارة بأن 

 .2016كانون األول  31كما في  مجموعةال
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 التمويلي لتأجيرصافي االستثمار في عقود ا (8)

 2016  2015 

 دينــار  دينار 
    

طويلة األجل )أكثر من  التأجير التمويليإجمالي االستثمار في عقود 
 10.816.418 سنة(

 
11.080.478 

 14.650.469  17.755.817 قصيرة األجل التأجير التمويليإجمالي االستثمار في عقود 

 25.730.947  28.572.235 المجموع
 (2.946.310)  (3.176.211) اإليرادات المؤجلة

 22.784.637  25.396.024 قبل المخصصالمجموع 
 (531.272)  (531.272)   مخصص تدني األستثمار في عقود التأجيرالتمويلي

 24.864.752  22.253.365 
 (10.091.182)  (9.634.541)   يطرح: صافي االستثمار في عقود التأجير التمويلي طويلة األجل

 12.162.183  15.230.211    التي تستحق خالل سنةصافي االستثمار في عقود التأجير التمويلي 

 
 كانون األول هو كما يلي: 31كما في صافي اإلستثمار في عقود التأجير التمويلي إن تحليل 

 
 2016  2015 

 دينــار  دينــار 
    

 20.378.062  21.133.370 استحقاقها فترة تتجاوز لم
 1.875.303  3.731.382 )يوما   90 من أكثر( منخفضة  غير لكنها استحقاقها فترة تجاوزت
 531.272  531.272 )يوما   90 من أكثر( ومنخفضة  استحقاقها فترة تجاوزت

 22.784.637  25.396.024 صافي اإلستثمار في عقود التأجير التمويليمجموع 

 
 التأجير التمويلي خالل السنة كما يلي:عقود إن الحركة على مخصص 

 
 2016  2015 
 دينــار  دينــار 
    

 225.669  531.272 الثاني كانون أول في كما الرصيد
 305.603  89.552 مصروف ذمم مشكوك في تحصيلها 

 -  (89.552) ديون معدومة

 531.272  531.272 األول كانون 31 في كما الرصيد
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 ذمم بيع بالتقسيط (9)

 2016  2015 

 دينــار  دينــار 
    

 9.999.214  13.644.319 إجمالي االستثمار في عقود بيع بالتقسيط طويلة األجل )أكثر من سنة(
 11.850.833  14.885.881 إجمالي االستثمار في عقود بيع بالتقسيط قصيرة األجل

 21.850.047  28.530.200 المجموع
 (2.711.479)  (3.847.427) اإليرادات المؤجلة

 19.138.568  24.682.773 المخصصالمجموع قبل 
 (1.038.180)  (1.310.405) ستثمار في عقود بيع بالتقسيطمخصص تدني اإل

 23.372.368  18.100.388 
 (9.025.899)  (11.949.515) يطرح: صافي االستثمار في عقود بيع بالتقسيط طويلة األجل

 9.074.489  11.422.853 سنةصافي االستثمار في عقود بيع بالتقسيط التي تستحق خالل 

 
 كانون األول هو كما يلي: 31إن تحليل ذمم بيع بالتقسيط كما في 

 
 2016  2015 

 دينــار  دينــار 
    

 16.242.831  21.254.879 استحقاقها فترة تتجاوز لم
 1.857.557  2.117.489 )يوما   90 من أكثر( منخفضة  غير لكنها استحقاقها فترة تجاوزت
 1.038.180  1.310.405 )يوما   90 من أكثر( ومنخفضة  استحقاقها فترة تجاوزت

 19.138.568  24.682.773 ذمم بيع بالتقسيط مجموع

 
 خالل السنة كما يلي: عقود بيع بالتقسيطإن الحركة على مخصص 

 
 2016  2015 
 دينــار  دينــار 

    
 1.038.180  1.038.180 كما في أول كانون الثاني

 -  272.225 مصروف ذمم مشكوك في تحصيلها 

 1.038.180  1.310.405 كانون األول 31كما في 

 
 ال تحتوي الذمم المدينة على مخاطر تركز.

 
 إن جميع ذمم بيع بالتقسيط ممنوحة بالدينار األردني والدوالر األمريكي.

 
  



 المتكاملة للتأجير التمويليشركة ال
 شركة مساهمة عامة محدودة

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 2016كانون األول  31

 

29 

 
 أرصدة مدينة أخرى (10)

 2016  2015 

 دينــار  دينــار 

    

 132.551  151.442 مصاريف مدفوعة مقدما  

 12.065  15.811 تأمنات مستردة 

 650  650 تأمينات كفاالت 

 5.653  27.338 ذمم موظفين 

 6.321  25.689 أخرى

 220.930  157.240 

 
 
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل (11)
 

المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل أسهم في شركات مساهمة عامة مدرجة بسوق عمان المالي. تمثل الموجودات 
 إن تفاصيل هذا البند كما يلي:

 

 
 الشركة تحت التصفية. *
 

 خالل السنة كما يلي:موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل إن الحركة على 
 

 2016  2015 

 دينــار  دينــار 
    

 482.785  455.062 كما في أول كانون الثاني
 (27.723)  45.161 التغير في القيمة العادلة

 500.223  455.062 

 
  

 2016  2015 

 القيمة العادلة  عدد االسهم  القيمة العادلة  عدد االسهم 

        

 85.217  13.212  82.622  13.212 البنك العربي

 3.810  14.653  3.241  14.653 لاللكترونياتالجنوب 

 34.451  172.256  29.268  37.322 المتكاملة للنقل المتعدد

 9.600  64.000  -  64.000 الخرسانة لتصنيع الباطون الجاهز *

 123.500  130.000  173.488  130.000 انجاز

 34.545  22.727  46.156  22.727 بنك االتحاد

 12.760  11.000  14.488  11.000 العربية المصرفية بنك المؤسسة

 74.000  200.000  74.400  200.000 االردنية االولى لالستثمار

 26.800  20.000  29.961  20.000 البنك االستثماري

 50.379  40.303  46.599  40.303 البنك االهلي

   500.223    455.062 
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 وما في حكمهنقد  (12)
 

 تفاصيل هذا البند هي كما يلي:إن 
 2016  2015 

 دينــار  دينــار 
    

 139.295  156.382 نقد في الصندوق
 133.285  270.580 لدى البنوك نقد

 426.962 2 272.580 

 
نوك الدائنة البمطروحا منه لدى البنوك و في الصندوق نقدعلى  ألغراض قائمة التدفقات النقدية، يشمل النقد وما في حكمه

 ما يلي:ك
 

 2016  2015 

 دينــار  دينــار 
    

 272.580  426.962 نقد في الصندوق ولدى البنوك
 (5.661.215)  (7.877.094)  بنوك دائنة

 (7.450.132)  (5.388.635) 

 
 
 المساهمينحقوق  (13)
 

 رأس المال المدفوع
 

سهم بقيمة اسمية دينار للسهم  7.000.000 دينار مقسم إلى 7.000.000 للشركة يبلغ راس المال المصرح به والمدفوع
 الواحد.

 
 احتياطي إجباري

 
من صافي األرباح  ٪10على الشركة أن تقتطع نسبة  ،للشركة شيا  مع متطلبات قانون الشركات األردني والنظام الداخلياتم

طاع لكل سنة على أال يتجاوز مجموع ما اقتطع لهذا االحتياطي السنوية وتحويلها الى االحتياطي اإلجباري، ويستمر هذا االقت
ألغراض هذا القانون فان صافي األرباح يمثل الربح قبل اقتطاع مخصص ضريبة الدخل من رأسمال الشركة.  25٪

 .إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على المساهمين والرسوم.
 

 اإلحتياطي اإلختياري
 
تماشيا  مع متطلبات قانون الشركات األردني والنظام األساسي للشركة، فإنه يجوز للشركة أن تقوم بتكوين احتياطي  

اح أربكمن الربح الصافي بناء على قرار مجلس إدارتها. إن هذا اإلحتياطي قابل للتوزيع  ٪20اختياري بما ال يزيد على 
 شركة على ذلك.على المساهمين بعد موافقة الهيئة العامة لل
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 القروض (14)
 

2015  2016  

  الرصيد
 معدل
 الفائدة

 
  الرصيد

 معدل
 الفائدة

 

  ٪  دينار  ٪  دينار
        

 بنك اإلتحاد 7.25٪  2.323.141  8.25٪  2.090.713
 بنك المال األردني  7.50٪  5.444.726  8.00٪  4.541.407
 سوسيته جنرال بنك  7.50٪  702.110  8.25٪  528.177

 البنك التجاري األردني  7.50٪  4.614.068  8.25٪  4.214.351
 بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 7.25٪  3.552.418  8.00٪  3.610.968
 بنك عودة 7.50٪  1.242.487  8.50٪  1.281.230
 البنك األردني الكويتي 7.75٪  4.341.490  8.25٪  4.157.082
 بنك االستثمار العربي االردني  7.50٪  3.206.874  8.50٪  3.572.323

 بنك االستثمار العربي االردني  6.00٪  1.530.000  -  -
 بنك ابو ظبي الوطني 7.50٪  731.630  8.50٪  1.696.535
 البنك االستثماري  7.50٪  4.094.181  8.25٪  937.714

 البنك العقاري المصري 7.50٪  896.441  -  -

 اجمالي القروض    32.679.566    26.630.500
 ينزل: الجزء المتداول    17.542.336    15.963.267

 الجزء طويل االجل    15.137.230    10.667.233

 
                     2016كانون األول  31دوالر كما في  17.800.000بالدوالر  مجموعةبلغت سقوف القروض الممنوحة لل

 (.دوالر 19.800.000: 2015)
 
 
 بنوك دائنة (15)
 

2015  2016  

  الرصيد
السقف 
 االئتماني

 معدل  
  السقف االئتماني  الرصيد  الفائدة

 معدل
 الفائدة

 

  ٪  دينار  دينار  ٪  دينار  دينار
            

 بنك اإلتحاد 7.25٪  800.000  537.495  8.25٪  700.000  495.697
 بنك المال األردني  7.50٪  2.500.000  2.328.837  8.00٪  2.250.000  1.822.733
 بنك سوسيته جنرال  7.50٪  250.000  193.314  8.25٪  250.000  102.924

 البنك التجاري األردني  7.50٪  1.800.000  1.621.685  8.25٪  1.800.000  1.320.702
 بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 7.25٪  1.213.000  1.032.018  8.00٪  963.000  673.308

 بنك عودة 7.50٪  200.000  28.203  8.50٪  200.000  6.915
 البنك األردني الكويتي 7.75٪  1.063.000  577.478  8.25٪  963.000  267.637
 بنك االستثمار العربي االردني  7.50٪  605.000  453.623  8.50٪  605.000  421.416

 بنك ابو ظبي الوطني 7.50٪  200.000  92.073  8.50٪  200.000  107.035
 البنك االستثماري  7.50٪  650.000  572.562  8.25٪  500.000  329.553
 المصرف االهلي العراقي 8.50٪  -  -  8.50٪  710.000  113.295

 البنك العقاري المصري  7.50٪  500.000  439.806  -  -  -

5.661.215  9.141.000    7.877.094  9.781.000    
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 ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى (16)

 2016  2015 

 دينــار  دينــار 

    

 115.853  226.240 عقود التأجير التمويلي –دفعات مقبوضة مقدما 

 221.464  251.533 عقود البيع بالتقسيط – دفعات مقبوضة مقدما
 138.196  53.658 أمانات ضريبة المبيعات 

 22.532  13.665 مصاريف مستحقة 
 7.231  76.429 (23مستحق لجهات ذات عالقة )ايضاح 

 54.419  100.557 ذمم دائنة
 27.932  45.596 ذمم موظفين 

 5.458  6.382 أمانات ضريبة دخل 
 705  288 أمانات اللجنة االجتماعية 

 7.255  9.229 الدفعشيكات مؤجلة 
 4.248  6.120 أمانات مساهمين 

 6.154  7.509 أمانات الضمان اإلجتماعي 
 18.000  16.740 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

 813.946  629.447 

 
 
 ضريبة الدخل (17)
 

 إن حركة ضريبة الدخل في األردن هي كما يلي: 
 

 2016  2015 

 دينــار  دينــار 

    

 319.913  379.216 الرصيد كما في أول كانون الثاني  

 (427.101)  (394.391) المسدد خالل السنة 

 486.404  540.046 المخصص للسنة

 379.216  524.871 كانون األول   31الرصيد كما في 

 
 العراق هي كما يلي: -إن حركة ضريبة الدخل لفرع الشركة في إقليم كردستان 

 
 2016  2015 

 دينــار  دينــار 

    

 113.749  137.789 الرصيد كما في أول كانون الثاني  

 (113.749)  (137.789) المسدد خالل السنة 

 137.789  62.972 المخصص للسنة

 137.789  62.972 كانون األول   31الرصيد كما في 
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. 2014و العام  2012قامت الشركة بالحصول على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حتى نهاية العام 

عات يتم تدقيقه من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبي لمفقد تم تقديم كشف التقدير الذاتي و 2015و  2013فيما يتعلق بالعامين  
 .الموحدة القوائم الماليةقرار هذه احتى تاريخ 

 
 

 ،2014مع دائرة ضريبة الدخل حتى نهاية عام  على مخالصة نهائية )شركة تابعة( المتكاملة لبيع المركبات الشركة حصلت
فقد تم تقديم كشف التقدير الذاتي ولم يتم تدقيقها من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حتى تاريخ  2015بالنسبة لعام أما 
 .الموحدة الماليةالقوائم قرار هذه ا
 
 
 صافي االيرادات من عقود التأجير التمويلي (18)
 
     2016  2015 

 دينــار  دينــار     
        

 3.446.893  3.383.388    إجمالي إيرادات عقود التأجير التمويلي
         :تنزل

 (10.245)  (8.607)     رسوم تأمين 
 (213)  -     صيانة وتصليحات 

 (29.979)  (69.241)    رسوم ورخص وطوابع وعموالت

     3.305.540  3.406.456 

 
 
 صافي إيرادات بيع بالتقسيط (19)
  2016  2015 

 دينــار  دينــار  
     

 3.233.478  3.981.796  إيرادات بيع بالتقسيط 
 (83.750)  (192.616)  و عموالت ونقل ملكية أصول البيع بالتقسيط ينزل: كلفة تامين و طوابع

  3.789.180  3.149.728 

 
 
 صافي االيرادات من استثمارات عقارية (20)
     2016  2015 

 دينــار  دينــار     
        

 328.830  322.556     إيرادات ايجارات
        الكلفة  تنزل

 (57.000)  (57.000)     استئجار أراضي
 (770)  (743)     رسوم تأمين 
 (55.910)  (55.910)     استهالكات

     208.903  215.150 
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 مصاريف ادارية (21)
 
     2016  2015 

 دينــار  دينــار     
        

 653.218  688.865     رواتب وأجور 
 64.868  63.304     استهالكات 

 20.002  19.972     مصاريف حكومية 
 47.314  54.666     ضمان اجتماعي 

 11.802  13.734     هاتف وبريد 
 49.462  55.445     دعاية وإعالن 
 5.320  4.658     تأمين صحي 

 9.984  10.390     ضيافة 
 18.000  18.000     مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
 11.978  361.777     مصروف تدني ذمم مدينة 

 305.603  -     ديون معدومة 
 217.486  215.464     إيجارات 

 24.630  28.669     أتعاب مهنية واستشارات 
 8.726  11.231     قرطاسية 

 16.575  15.673     مواصالت ومصاريف سيارات
 38.308  43.063     مصاريف رحالت 

 13.831  14.293     صيانة 
 13.018  12.140     كهرباء ومياه 

 9.491  5.308     دورات تدريبية 
 6.229  15.026     متنوعة

     1.651.678  1.545.845 
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 الجغرافي القطاع (22)
 

والتي تظهر ضمن قائمة العراق. فيما يلي المعلومات المالية الخاصة بالعراق في األردن و مجموعةال تتركز نشاطات
 كانون األول:  31كما في  مجموعةالمركز المالي لل

 
   2016  2015 

 دينــار  دينــار   
      الموجودات

 50.564  35.204   ممتلكات ومعدات 
 3.266  1.917   برامج

 155.324  12.127   صافي اإلستثمار في عقود التأجير التمويلي 
 8.327.598  5.722.816   ذمم بيع بالتقسيط 

 8.244  27.023   أرصدة مدينة أخرى 
 252.102  364.324   النقد وما في حكمه

 8.797.098  6.163.411   مجموع الموجودات

      
      حقوق الملكية والمطلوبات

      حقوق الملكية
 1.714.317  258.552   حساب المركز الرئيسي

      مجموع حقوق الملكية
      

      المطلوبات
 6.246.105  5.183.995   قروض

 526.063  535.554   بنوك دائنة 
 172.824  122.338   أرصدة دائنة أخرىذمم دائنة و

 137.789  62.972   مخصص ضريبة الدخل

 7.082.781  5.904.859   مجموع المطلوبات 

 8.797.098  6.163.411   مجموع حقوق الملكية والمطلوبات 

 
 :مجموعةفيما يلي المعلومات المالية الخاصة بالعراق والتي تظهر ضمن قائمة الدخل الشامل لل

 
   2016  2015 

 دينــار  دينــار   
      

 32.476  11.340   صافي االيرادات من عقود التأجير التمويلي
 1.770.574  1.321.618   صافي إيرادات بيع بالتقسيط 

 (405.927)  (343.927)   مدينة فوائد

 1.397.123  989.031   مجمل الربح

 1.735  4.874   إيرادات أخرى
 (480.264)  (574.091)   مصاريف ادارية

 918.594  419.814   ربح السنة قبل الضريبة

 (137.789)  (62.972)   ضريبة الدخل

 780.805  356.842   السنة ربح
 -  -   األخرىبنود الدخل الشامل 

 780.805  356.842   اجمالي الدخل الشامل للسنة
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 :مجموعةفيما يلي المعلومات المالية الخاصة بالعراق والتي تمثل تفاصيل المصاريف االدارية لل
 
     2016  2015 

 دينــار  دينــار     
        

 224.444  209.121     رواتب وأجور 
 17.008  16.258     واطفاءاتاستهالكات 

 4.135  3.350     مصاريف حكومية 
 4.660  4.245     ضمان اجتماعي 

 2.803  3.051     هاتف وبريد 
 4.255  417     دعاية وإعالن 
 175  160     تأمين صحي 

 5.963  5.336     ضيافة 
 90.880  209.385     مصروف تدني ذمم مدينة 

 69.012  57.261     إيجارات 
 5.450  9.309     أتعاب مهنية واستشارات 

 2.541  1.417     قرطاسية 
 4.117  4.171     مواصالت ومصاريف سيارات

 36.160  41.691     مصاريف رحالت 
 1.435  1.488     صيانة 

 4.450  4.433     كهرباء ومياه 
 385  -     دورات تدريبية 

 2.391  2.998     متنوعة

     574.091  480.264 

 
 
 المعامالت مع جهات ذات عالقة (23)
 

تعتبر األطراف جهات ذات عالقة عندما يكون لهذا الطرف القدرة على التحكم بالطرف اآلخر أو ممارسة تأثير هام على 
 الطرف اآلخر في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية.

 
 :كما يلي كانون االول 31منتهية في خالل السنة ال مع جهات ذات عالقةتمت المعامالت التالية   .أ
 

 2016  2015 

 دينــار  دينــار 

    

 252.674  231.324 مقبوضة عن اقساط تاجير تمويلي ايرادات

 -  5.820 مقبوضة عن اقساط بيع بالتقسيط ايرادات

 328.830  322.556 ايرادات من ايجارات

 
 خالل السنة بقيد المكافآت والبدالت والمزايا التالية لصالح أعضاء مجلس اإلدارة والمدير العام:  مجموعةقامت ال

 

 2016  2015 

 دينــار  دينــار 

    

 18.000  18.000 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 187.399  195.427 الرواتب والعالوات والمكافآت التي تقاضاها المدير العام 
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 :بلغت كما يلي ولكانون األ 31في  تفاصيل األرصدة مع جهات ذات عالقة كماإن  .ب
 

 مستحق من جهات ذات عالقة ضمن ذمم بيع بالتقسيط:

 2016  2015 

 دينــار  دينــار 

    

 4.350  - شركة اآلليات الرائدة ذ.م.م 

 
 (:16مستحق لجهات ذات عالقة )ايضاح 

 2016  2015 

 دينــار  دينــار 

    

 252  475 )ذ.م.م(شركة المحيط لتجارة الزيتون المعدنية 

 -  74.750 شركة اآلليات الرائدة ذ.م.م 

 6.979  1.204 )ذ.م.م(شركة نقوال أبو خضر 

 76.429  7.231 
 
 

 االلتزامات المحتملة (24)
 

                     دينــار  6.500التزامات محتملة عن كفاالت بنكية بقيمة  2016كانون األول  31كما في  مجموعةيوجد على ال
  دينــار(. 6.500: 2015)
 

 

 توزيعات أرباح (25)
 

 دينار 1.190.000 تمت الموافقة على توزيع أرباح بمبلغ 2016 شباط 10بموجب قرار الهيئة العامة للمساهمين بتاريخ 
شركة، ودفعت من رأس مال ال ٪17وبما يعادل  2015من األرباح المدورة عن العام  دينار( 1.120.000: 2015)

 .2016أيلول  30بالكامل خالل الفترة المنتهية كما في 
 
 

 حصة السهم من ربح السنة (26)
 

 إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 2016  2015 

 دينــار  دينار 
    

 2.089.174  2.281.848 ربح للسنة

    
 7.000.000  7.000.000 سهم(السنة )المتوسط المرجح لعدد األسهم خالل 

 ٪29.8  ٪32.6 سهم(/دينارالسنة )حصة السهم األساسية والمخفضة من ربح 
 

الية أدوات ملم تصدر أية مساوية لحصة السهم المخفضة حيث أن الشركة  السنةإن حصة السهم األساسية من صافي ربح 
 لها تأثير على الحصة األساسية للسهم.

 
 

 المقارنة سنة أرقام (27)
 
 رةللفت المالية للقوائم التبويب مع لتتناسب 2015 االول كانون 31 في المنتهية للسنة المقارنة أرقام بعض تبويب إعادة تم

 .2016كانون االول  31 في المنتهية



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األردن 11118عمان  739صندوق بريد: 

 

  

 www.c-leasing.comالموقع االلكتروني:                   

 

 info@c-leasing.com البريد االلكتروني:                

 

 الفـرع الرئيسـي فرع المدينة الرياضية فرع الوحدات فرع اربيل فرع السليمانية

 70تفرع  –شارع سالم 

 العراق - السليمانية

 شارع بختياري

 العراق  -ارييل  

شارع خوله بنت  -الوحدات 

 األزور مجمع القطامي
 غوشة عبدهللا( شارع 66) ( شارع صرح الشهيد110)

 تلفاكس:

 964531956520+ 

 تلفاكس:

 774 2100 66 964+ 
 58 22 110هاتف:  51 50 649هاتف:  47 78 887هاتف: 

 58 15 271فاكس:  51 50 647فاكس:  47 77 255فاكس:   

http://www.c-leasing.com/
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