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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
السادة أعضاء الهيئة العامة للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي الكرام
تحية و بعد...
مما يثير السعادة البالغة في نفسي أن ألقاكم من جديد في محفل تجسيد نجاحات الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي في عامها
السابع والتي عانقت فيه سماء النجاح والتألق منافسة به كبرى الشركات الرائدة في هذا المجال لتصبح من أميزها بما تحظى
به من السمعة والرقي في سوق التأجير التمويلي ،و يسرني أن أقدم إليكم باسمي واسم زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة التقرير
السنوي والحصاد الختامي للسنة المنتهية ب  30كانون األول للعام .0202
وفي ظل الصعوبات والعثرات التي فرضتها األزمة االقتصادية والتي ما زالت تلقي بظاللها علينا ،استطاعت الشركة المتكاملة
للتأجير التمويلي تفجير كل الطاقات الكامنة والعمل الجاد الدؤوب للحفاظ على مسيرتها المشرفة وأدائها المتميز باستمرار
لتحقيق األهداف والخطط المرسومة والمنشودة والتي تجلت في توسيع وترسيخ عمالئها وتقديم أميز الحلول والبدائل
التمويلية المنافسة والمتميزة عن الشركات األخرى.
وأستذكر في هذا السياق أن نتائج أعمال الشركة المبهرة تعود لمحفظة الخدمات التمويلية المتميزة التي تواظب الشركة على
استحداثها وتقديمها لعمالئها في مجاالت عديدة لتغطي به قطاع الصناعة ،الطب ،النقل والعقار ،وال سيما العمل بكفاءة وتميز
على دفع وتيرة األداء المتوقع من األصل المستأجر لتحقيق الهدف المنشود منه بأقصى فاعلية وجودة ممكنة ،ويكون ذلك من
خالل االستحداث والتطوير المتواصل للخدمات التأجيرية التي تمارسها الشركة وإتباع االستراتيجيات الواضحة ذات الدقة
العالية لنصبو بها نحو تحقيق ربح متنامي ومستمر من خالل تقييم األمور بواقعية وشمولية ،كما وتؤمن الشركة أن تلبية
متطلبات عمالئها من أهم أولوياتها التي تحظى باهتمام منقطع النظير لنواكب بها تطورات السوق المستمرة في سعينا الدائم
الستحواذ رضا العميل وترسيخ قاعدة عمالء التأجير التمويلي لدى شركتنا.
وقد ارتأت الشركة أن تقوم بالتوسع جغرافيا ً من خالل إقامة عدة فروع في مناطق مهمة وحساسة ،ويأتي ذلك في إطار
السياسة واإلستراتجية العامة للشركة بالتوسع واالنتشار في السوق األردني بغرض استقطاب فئات متنوعة من العمالء وضمن
مناطق مختلفة ،وستلعب الفروع دورا ً حيويا ً في فتح قنوات قيمة وبناء عالقات متينة تعزز من خاللها قاعدة عمالء الشركة،
وبناء عليه فقد قامت الشركة خالل عام  0202بافتتاح فرعين لها في قلب تجمع معارض السيارات ،األول في منطقة المدينة
الرياضية والثاني في منطقة الوحدات محققين بهما نتائج باهرة تفوق كل التوقعات في ظل توفر جهاز إداري واعد ومؤهل
يعمل على سن السياسات واإلجراءات التي تتناسب مع متطلبات العمل.
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و بالرغم من التغيرات المستمرة التي تواجهها البيئة االجتماعية واالقتصادية في األردن باإلضافة إلى ازدياد حدة المنافسة
على الصعيدين المحلي والخارجي ،فقد أولت الشركة البحث والتطوير جل اهتمامها لغايات مواكبة التطورات والمستجدات على
جميع المستويات ،ومن أبرز ما قامت به الشركة خالل العام المنصرم استحداث قسم تطوير األعمال والتخطيط ليتولى عمل
دراسات السوق بشكل دقيق ومستفيض مما يساعد على فهم واستيعاب ديناميكية العوامل الخارجية وتأثيراتها والذي بدوره
يساهم في تلبية حاجات السوق ومتطلباته بفعالية.
ومن الجدير بالذكر أن الشركة قد قامت بتطبيق نظام بنكي محوسب متقدم وشامل في عام  0202يعمل على أتمتة العمليات
وربط جميع وظائف الشركة تحت سقف واحد ،وبهذا تضمن الشركة الحصول على جودة عالية في المعامالت وكفاءة في
اإلنجاز للنهوض بمستوى خدمات تجسد أحدث التقنيات.
وانطالقا ً من إيمان الشركة بأن التطور والتوسع يجب أن يكون مصحوبا ً بزيادة موازية بالسيطرة والتحكم ،فقد قمنا بدعم
وتنشيط عنصر الرقابة واالئتمان ليتوائم مع النمو الملحوظ الذي تشهده الشركة بحيث نضمن الحد من التحديات والتقليص من
المخاطر ،ويعمل هذا العنصر كصمام األمان الذي يستعرض ويراجع وضع العمالء بشكل تفصيلي ويحول دون الخوض في
مشاكل ومعضالت ائتمانية.
أما على صعيد النتائج و االنجازات:
بلغ صافي الربح التشغيلي للشركة لعام  0202حوالي (  ) 39,,5مليون دينار مقارنة مع (  ) 394,3مليون دينار في عام
 ، 022,أي بنمو مقداره (  ) %0495لهذه السنة و ارتفعت موجودات الشركة في نهاية عام  0202إلى (  ) 0396مليون
دينار بنسبة نمو بلغت (  ) %5عما كانت عليه في نهاية عام . 022,
و ارتفعت حقوق المساهمين قي نهاية عام  0202بنسبة (  ) %390عما كانت عليه في نهاية عام  022,لتصبح ما مقداره
(  ) ,9,05مليون دينار مقارنة مع العام الماضي و البالغة (  ) ,9552مليون دينار.
و بلغت أرباح الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي لعام  ) 096039543 ( 0202دينار قبل الضرائب و الرسوم ،كما بلغت
أرباح الشركة بعد الضريبة و المخصصات لعام  ) 090029436 ( 0202دينار مقارنة مع (  ) 090039,25دينار في عام
 ،022,أي بنسبة نمو ( .) %393
كذلك قرر مجلس إدارة الشركة التوصية للهيئة العامة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة  %05على السادة المساهمين.
الخطط المستقبلية


التوسع الجغرافي من خالل تفعيل وتنشيط دور الفروع في استقطاب فئات متنوعة من العمالء وبناء قاعدة متينة.



تطوير وتطبيق السياسة االئتمانية والتي تضمن دراسة وضع العمالء بشكل يحول دون حدوث المخاطر ويقلل من
تأثيراتها.



تعزيز دور الشركة في استهداف الشركات الكبيرة والموثوقة من خالل وضع خطط واستراتيجيات تسعى الستدراجها
وتقديم الخدمات لها بأسلوب متميز ومحترف.
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المواظبة على تقديم الخدمات المتكاملة و المتميزة لعمالء الشركة والمضي في نهج التطوير للخدمات اإلضافية
مغطية بذلك الصيانة والتأمين والترخيص واللوازم األخرى للمأجور بصورة تعكس تميز الشركة.



توسيع قاعدة التأجير التمويلي في سوق الصناعة و التجارة من خالل تقديم حلول وبدائل تمويلية مختلفة للقطاعات
الصناعية و التجارية لما يقدمه التأجير من حلول تمويلية مختلفة و متنوعة.



السعي لعبور السوق اإلقليمية من خالل دراسة السوق في الدول التي يتوفر فيها المناخ المناسب للتوسع في مجال
التأجير التمويلي وبالتحديد سوريا ومصر.

وال يسعني إال أن أتقدم بعميق الشكر واالمتنان ألعضاء الهيئة العامة على ما يقدمونه من جهود وقدرات بناءة للرقي بمستوى
الشركة لألفضل واألميز دوما ً وحرصهم على أن نستمر في مصاف الشركات الرائدة في مجال التأجير التمويلي  .وكما اغتنم
الفرصة للتعبير عن الشكر والتقدير لإلدارة التنفيذية وكافة موظفين الشركة على اختالف مستوياتهم ،على ما يقدمونه من
جهود دؤوبة لضمان استمرارية نجاح الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام،،

رئيس مجلس اإلدارة
جورج أبو خضر
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تقرير مجلس إدارة الشركة
 .1نبذة تاريخية:
أ-
ب-
ج-
د-
ه-
و-
ز-
ح-

تأسست الشركة في عام  0224باسم "الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي ذ.م.م" و سجلت بوزارة الصناعة و التجارة تحت
الرقم (  ) ,332بتاريخ  0224/4/04برأس مال مقداره ( 0مليون دينار) ،حيث يتمثل نشاط الشركة األساسي في التأجير
التمويلي لجميع أنواع المركبات و المعدات الطبية و الصناعية.
بتاريخ  0225/,/6تم عقد اجتماع الهيئة العامة ،و تم االتفاق على رفع رأس المال من  0مليون دينار إلى  0مليون دينار،
و قد تم استكمال اإلجراءات في تاريخ  0225/,/03مع بقاء الصفة القانونية للشركة ذات مسؤولية محدودة.
تم عقد اجتماع هيئة غير عادي حيث تم اتخاذ قرار رفع رأس المال من ( 0مليون دينار) إلى ( 5مليون دينار).
بتاريخ  0226/,/00تم استكمال اإلجراءات القانونية للشركة و تحويلها إلى ذات صفة المساهمة العامة مسجلة بوزارة
الصناعة و التجارة تحت الرقم ( )405و برأس مال ( 5مليون دينار)  ،بواقع  5مليون سهم بقيمة ( )0دينار للسهم الواحد.
تم حصول الموافقة على االنضمام إلى هيئة األوراق المالية بتاريخ  0223/5/,مبينة بأن تداول األسهم الخاصة بالشركة
سوف يطرح بعد مرور سنتان من الحصول على الموافقة.
بتاريخ  022,/0/,عقدت 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  % 42من رأس المال األصلي البالغ (5
مليون دينار).
بدأ التداول في أسهم رأس مال الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي م.ع.م تحت الرمز ) (leasفي سوق عمان المالي بتاريخ
.022,/5/04
في عام  0202قامت الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة  %0395على المساهمين.

 .2أنشطة الشركة الرئيسية وأماكنها الجغرافية و حجم االستثمار الرأسمالي وعدد الموظفين في كل
منها:
أ -تتلخص أنشطة الشركة الرئيسية فيما يلي:
مارسة نشاط التأجير التمويلي لجميع أنواع المركبات و المعدات الطبية و الصناعية منها ،باإلضافة إلى اآلليات والعقارات
السكنية و التجارية ،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 ( )04موظف متحدين سعيا ً التخاذ خطوات جريئة نحو توسع غير مسبوق ،كما
وتمارس الشركة نشاطها من خالل ثالثة أماكن عمل توفر تغطية جغرافية واسعة وشاملة مبينة كالتالي-:
 -0الفرع الرئيسي والواقع في شارع عبدهللا غوشة  -بناية رقم (.)66
 -0فرع المدينة الرياضية والواقع في شارع صرح الشهيد  -مجمع الجبر (.)0
 -3فرع الوحدات والواقع في شارع خولة بنت األزور  -مجمع القطامي.

ج -حجم االستثمار الرأسمالي:
بلغ حجم االستثمار الرأسمالي في الشركة نهاية عام  ) ,933395,0 ( 0202دينار .

د -الشركات التابعة:
ال يوجد شركات تابعة.
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 .3بيان بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة و أسماء و رتب أشخاص اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية و نبذة
تعريفية عن كل منهم :
أ -أعضاء مجلس اإلدارة :
اخلربات العلمية
سنة التخرج
املؤهل العلمي
تاريخ امليالد
صفته
االسم

جورج نقووال جوورج
أبو خضر

رئيس مجلس اإلدارة

 3شباط 0,3,

بكووووووووووووووالوريوس إدارة
أعموووووووووووال  ،تجوووووووووووارة
واقتصوووووووواد الجامعووووووووة
األميركية في بيروت.

0,62

نقوووال جووورج نقووووال
أبو خضر

نائب رئيس مجلس
اإلدارة

 3كانون أول
0,32

بكووووووووووووووالوريوس إدارة
أعموووووال مووووون جامعووووووة
بوسطن

0,,0

إيليا جاد وكيلة

عضو مجلس اإلدارة

 0أب 0,66

بكووووووووووالوريوس فووووووووووي
المحاسووووووووووووووبة و إدارة
األعموووال مووون الجامعوووة
األردنية

0,,,

مروان لطفك تماري

عضو مجلس اإلدارة

 0كانون أول
0,6,

زهوووووودي الجيوسووووووي
ممثول البنوك األردنوي
الكويتي

عضو مجلس اإلدارة

 06تموز 0,32

بكووووووووووووووالوريوس إدارة
أعموووووال مووووون جامعووووووة
جورج واشنطن
بكالوريوس محاسبة
من جامعة عمان
األهلية

 44سووونة فوووي إدارة األعموووال و يشوووغل حاليوووا
رئوويس مجلووس إدارة مجموعووة أبووو خضوور فووي
األردن .وعضوووووووو مجلوووووووس إدارة المتكاملوووووووة
لتطوووير األراضووي و رئوويس مجلووس المتكاملووة
للمشاريع المتعددة وعضوو فوي كول مون غرفوة
تجارة و صناعة عمان و مجلس إدارة النقابوة
العامووووة لتجووووارة السوووويارات و جمعيووووة رجووووال
األعمال األردنيين في عمان.
 0,سنة في إدارة األعمال والرئيس التنفيذي
لمجموعووة شووركات أبووو خضوور و عضووو عاموول
فووووي كوووول موووون النووووادي األرثوذكسووووي وعضووووو
مجلوووس اإلدارة فوووي مركوووز سوووايت أنووود سووواوند
ورئيس مجلوس اإلدارة فوي الشوركة المتكاملوة
لتطوووير األراضووي ،و نائووب الوورئيس للشووركة
المتكاملة للنقل المتعودد و عضوو مجلوس إدارة
ألكثر من شركة مساهمة عامة.
 00سووونة فوووي مجوووال إدارة األعموووال واإلدارة
الماليوووة و يشوووغل منصوووب مووودير عوووام الشوووركة
المتكاملووة للتووأجير التمووويلي و عضووو الهيئووة
اإلدارية وأمين الصوندوق الفخوري فوي النوادي
األرثوذكسي .

0,,2

 0,س ونة فووي مجووال التجووارة الحوورة ،و حاليووا
مالك شركة غذاء الحياة التجارية – تماري.

0,,4

 03سووونة فوووي مجوووال البنووووغ و حاليوووا يشوووغل
منصوووب مووودير تنفيوووذي لقسوووم تسوووهيالت كبوووار
الشركات لدى البنك األردني الكويتي.

ب -أشخاص اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية :

االسم

الوظيفة

تاريخ التعيني

تاريخ امليالد

املؤهل العلمي

سنة التخرج

اخلربات العلمية

إيليا جاد وكيلة

المديـر العـام

0224/4/0

 0أب 0,66

بكالوريوس في المحاسبة
وإدارة األعمال من الجامعة
األردنية

0,,,

 00سنة في مجال إدارة األعمال
واإلدارة المالية و يشغل منصب مدير
عام الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي
وعضو هيئة إدارية وأمين الصندوق
الفخري في النادي األرثوذكسي.

سامر دمحم
العورتاني

رئيس قسم
المحاسبة
رئيس
حسابات
التأجير
التمويلي

0224/02/0

 0,أب
0,,0

بكالوريوس في المحاسبة
من جامعة فيالدلفيا

0223

 ,سنوات في مجال المحاسبة

0224/02/0

 3أب 0,35

بكالوريوس في إدارة
األعمال من جامعة بغداد

0,,6

 00سنوات في مجال المبيعات ،
 3سنوات في مجال التأجير التمويلي.

/00/00
0202

 ,تموز
0,,2

ماجستير في إدارة األعمال
من جامعة نيويورغ،
وبكالوريوس في هندسة من
جامعة البلقاء التطبيقية.

0225

جمال عبالرحمن
عصفور
مجد صالح
صبحي خيزران

مدير الفروع
وتطوير
األعمال

7

 ,سنوات في مجال التطوير و التخطيط
االستراتيجي.

التقرير السنوي 0202

 .4بيان بأسماء كبار مالكي األسهم المصدرة من قبل الشركة وعدد األسهم المملوكةة لكةل مةنهم
والذين يملكون نسبة  %5فأكثر:
البيـان
جورج نقوال جورج أبو خضر
سامية حليم جريس السلفيتي
نقوال جورج نقوال أبو خضر

0202/00/30
عدد األسهم
092339363
1,678,637
0904393,5

نسبة االمتالغ
%0,9605
%069,00
%039,02

 .5الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها و أسواقها الرئيسية و حصتها من السوق
المحلي:

أصبح التأجير التمويلي في اآلونة األخيرة من البدائل التي ال يمكن االستغناء عنها لتلبّي احتياجات األفراد,
فقد كان التأجير التمويلي مقتصراً على بعض الشركات المحلية ,إال أن الوعي المتزايد لمفهوم التأجير
التمويلي عند العمالء واألفراد جعل من رقعته في توسع مستمر محلياً والذي بدوره أدى إلى ازدياد الطلب
عليه يوما بعد يوم ,مما وضع شركات التأجير التمويلي في منافسة مستمرة لتحسين خدماتها وتطويرها,
فأصبحت كل شركة تسعى لتقديم أرقى خدماتها بانتهاج سياسات عملية محددة ,فقامت شركتنا في ظل هذا
التنافس باعتالء هرم تقديم الخدمات التمويلية المتنوعة ,حيث عملت على تدشين فروع في مناطق حيوية
وذلك لزيادة امتدادها الجغرافي وحشد أكبر عدد ممكن من العمالء الراغبين في الحصول على الخدمات ذات
الجودة العالية والكفاءة المستمرة ,باإلضافة إلى توفير الحلول والبدائل التمويلية التأجيرية بانتهاج السياسات
المرنة ,األمر الذي جعلها من أولى الشركات المميزة عن باقي الجهات التمويلية التقليدية األخرى .

 .6المشتريات و العمالء:
ال يوجد مورد محلّي معتمد أو عمالء رئيسيين ( محليًا أو خارجياً ).

 .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.

 .,القرارات 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 .
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 .,الهيكل التنظيمي للشركة و عدد موظفيها و فئات مؤهالتهم و برامج التدريب و التأهيل لهم :
أوال :الهيكل التنظيمي

الهيئة العامة
المدقق الخارجي
مجلس اإلدارة
لجنة التدقيق

المستشار القانوني

المدقق الداخلي
اللجنة التنفيذية

المدير العام

إدارة المعلوماتية

الفروع
وتطوير األعمال

إدارة خدمة العمالء

ثانيا :فئات و مؤهالت الموظفين :

إدارة حسابات
التأجير التمويلي

يبلغ عدد الموظفين في الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي ( )24موظفا مصنفين حسب األتي :

العدد
1
17
1
3
2

حاصلين
حاصلين
حاصلين
حاصلين
حاصلين

مستوى التعليم
على الماجستير
على البكالوريوس
على دبلوم
على الثانوية العامة
على أقل من ثانوية العامة

9

إدارة المالية
والشوؤن اإلدارية

التقرير السنوي 0202

ثالثا  :برامج التأهيل و التدريب لموظفي الشركة :







منح دورات " محاسبة التكاليف واإلدارة المالية " لموظفي المالية.
منح دورات " مهارات الخدمات المصرفية والبيع " لعدد من موظفي المبيعات وموظفي العمليات .
منح دورات " مهارات االتصال والتخاطب التجاري" لعدد من موظفي المبيعات .
منح دورات " اللغة اإلنجليزية المتوسطة والمتقدمة" لعدد من موظفي المبيعات والعمليات.
منح دورات في " سياسات التسويق االستراتيجي" لموظفي قسم التسويق.
المشاركة في ندوات ومؤتمرات التأجير التمويلي لموظفي اإلدارة العليا.

 .02وصف المخاطر التي تعرضت لها الشركة:

ال يوجد أية مخاطر تعرضت لها الشركة خالل عام.2212

 .00االنجازات التي حققتها الشركة مدعمة باألرقام  ،ووصف لألحداث الهامة التي مرت على الشركة
السنة المالية .

خالل

 زادت التسهيالت التجارية خالل السنة بشكل ملحوظ كما هو مبين في الجدول التالي ( شامل أرباح التقسيط):

السنة
2212
2229
2226
2227
2228
2225

نسبة الزيادة
%3,16
%8,65
% 37
% 31
% 34
-

عقود التمويل الممنوحة
16,893,612
16,117,889
18,955,912
12,372,547
9,439,147
7,226,539

 .12األثر 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.

 .13سلسلة األرباح الزمنية و حقوق المساهمين و أسعار األوراق المالية :
السنة

صافي األرباح قبل
الضرائب

1,813,548

صافي حقوق
المساهمين
 6,615,846دينار
 6,552,172دينار
 7,422,287دينار
 8,832,749دينار
 5,722,229دينار
 2,713,191دينار

نسبة توزيع
األرباح

األرباح الموزعة

سعر اإلغالق
2229/12/31

2212
2229
2226
2227
2228
2225
*بدا التداول بالورقة المالية للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي بالسوق المالي في شهر أيار من العام.022,
 1,542,127دينار
 1,187,786دينار
 1,232,226دينار
 625,979دينار
 722,791دينار

-

-

1,79

%13,5
% 42
-

945,222
2,222,222
-

1,5

.14التطورات المستقبلية الهامة أو أية توسعات أو مشاريع جديدة و الخطة المستقبلية للشركة للسنة
القادمة و توقعات مجلس اإلدارة لنتائج أعمال الشركة :




زيادة التغطية الجغرافية من خالل تنشيط الفروع وتعزيز دورها في استقطاب العمالء.
زيادة الرقابة االئتمانية بهدف متابعة العمالء و مراجعة وضعهم بشكل مستمر للحد من حدوث المخاطر.
استمرار تنظيم الحمالت الموجهة الستهداف الشركات الكبيرة وتقديم الخدمات لها بأسلوب متميز ومحترف.
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المحافظة على تقديم مستوى عالي من الخدمات المتميزة لعمالء الشركة والتركيز على الخدمات ذات القيمة اإلضافية
شاملة الصيانة والتأمين والترخيص واللوازم األخرى للمأجور بصورة تعكس تميز الشركة.
دراسة أسواق الدول المجاورة وتحليل مؤشراتها لغايات التوسع اإلقليمي في المنطقة بخاصة سوريا و مصر.

 .15أتعاب التدقيق:
 مدقق الحسابات المعتمد السادة غوشة و شركاه .
وقد بلغت أتعاب مدقق الحسابات عن عام  2212ما مقداره (  ) 7,522دينار مضافاً إليها ضريبة المبيعات.

 .18بيان بعدد األوراق المالية الصادرة من قبل الشركة و المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة و أقاربهم
مقارنة مع السنوات السابقة.

عدد األوراق المالية المصدرة من قبل الشركة حتى نهاية تاريخ )7,222,222( 2212/12/31سةهماً ,كمةا بةدا
التداول بالورقة المالية للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي في شهر أيار من العام .2229
أ -عدد األسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة :

التسلسل

البيان

صفته

-1
-2
-3
-4
-5

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

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

ب-

عدد األسهم المملوكة من قبل اإلدارة العليا للشركة :

التسلسل
-1
ج-

البيان
إيليا جاد ميخائيل وكيلة

صفته
المدير العام/عضو مجلس اإلدارة

الجنسية
أردني

2212/12/31
73,522

عدد األسهم المملوكة من قبل أقارب أعضاء مجلس اإلدارة :

التسلسل
-1
-2
-3
-4
-5
-8
د-

الجنسية
أردني
أردني
أردني
أردني
أردني

2212/12/31
2,273,787
1,247,365
142,222
73,522
72,222

البيان
سامية حليم جريس السلفيتي
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
شقيقة السيد جورج نقوال أبو خضر
شقيقة السيد جورج نقوال أبو خضر
زوجة السيد إيليا وكيلة
شقيق السيد مروان تماري
ابن عم السيد جورج نقوال أبو خضر

الجنسية
أردني
أردني
أردني
أردني
أردني
أردني

2212/12/31
1,678,637
294,222
154,222
57,222
72,222
11,142

عدد األسهم المملوكة من قبل أقارب اإلدارة العليا :

التسلسل
-1

البيان
النا عوض الياس برغوث

صفته
زوجة السيد إيليا وكيلة
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ه -الشركات المسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة و التي تساهم في رأس مال الشركة كما في
.2212/12/31
التسلسل
-1
-2
-3

-4

صفته

البيان

جورج نقوال أبو خضر-رئيس مجلس اإلدارة
شركة رويال لالستثمارات التجارية
شركة نقوال أبو خضر

نقوال جورج أبو خضر-عضو مجلس اإلدارة
جورج نقوال أبو خضر-رئيس مجلس اإلدارة
جورج نقوال أبو خضر-رئيس مجلس اإلدارة
جورج نقوال أبو خضر-عضو مجلس اإلدارة

شركة تجارة المركبات
شركة المجموعه العربيه للمنتجات
الكيماويه

الجنسية
أردني
أردني
أردني
أردني
أردني

عدد األسهم
79,931
23,292
17,122
12,222

 .17المزايا و المكافآت و نفقات السفر التي يتمتع بها رئيس مجلةس اإلدارة و أعضةاء المجلةس وأشةخا
اإلدارة العليا .
أ -حصل أعضاء مجلس اإلدارة خالل العام  2212على ما يلي :
صفته

بدل تنقالت

مكافأة أو مزايا
أخرى

المجموع

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

-

 3622دينار
 3622دينار
 3622دينار
 3622دينار
 3622دينار

 3622دينار
 3622دينار
 3622دينار
 3622دينار
 3622دينار

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

عضو مجلس اإلدارة

ب-حصلت اإلدارة التنفيذية على الرواتب و المكافآت التالية :
االسةةم

تاريخ التعيين

الوظيفة

الرواتب

المكافآت

إيليا جةاد وكيلةة
سامر محمد عورتاني
جمال عبد الرحمن عصفور
مجد صالح صبحي خيزران

2224/4/1
2224/12/1
2224/12/1
2212/11/21

مدير عام
مدير قسم المحاسبة
مدير حسابات التأجير التمويلي
مدير الفروع وتطوير األعمال

64,222
13,578
11,652
2,933

32,222
2,222
7,824
-

 .16عدد اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام : 2212
بلغ عدد اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام  2212سبعة اجتماعات.
 .19التبرعات و المنح التي دفعتها الشركة خالل السنة المالية:

لم تقدم الشركة أية تبرعات مالية ألية جهة خالل السنة المالية .

12

التقرير السنوي 0202

 .22بيان بالعقود و المشاريع و االرتباطات التي عقدتها الشركة:
يوجد عقود وارتباطات عقدتها الشركة مع الشركات الشقيقة ومع أعضاء المجلس خالل عام  2212وتتمثل في األتي- :

-1
-2
-3

الجهة المتعاقدة

قيمة التمويل

قيمة القسط الشهري

تاريخ القسط
األول

تاريخ القسط
األخير

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

397,632
812,642
925,497

48,422 + 38 * 9,782
38 *11,692 + 12*15,422
26,297

2212/21/22
2212/11/.1
2212/.5/.1

2212/12/22
2213/12/15
2212/11/21

 .21مساهمة الشركة في حماية البيئة و خدمة المجتمع المحلي :
لم تسبب الشركة أية أضرار بيئية و لم تساهم ماليا و بشكل مباشر في حماية البيئة و خدمة المجتمع المحلي .
 .22النسب المالية التحليلية :
النسبة المالية

عام 2229

عام 2212

-1

نسبة التداول

1,25

1,34

-2

نسبة السيولة

1,25

1,34

-3

نسبة العائد على الموجودات

%5,9

%5,9

-4

نسبة العائد على االستثمار

%4,5

%4,5

-5

متوسط ربحية السهم

%18,5

%16,8

-8

نسبة المديونية

%87,3

%82,4

-7

نسبة االقتراض

%1,95

%1,95

-6

معدل العائد على حقوق الملكية

%16

%16,3
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 .23قواعد حوكمة الشركات :
تلتزم الشركة بجميع بنود القواعد اإلرشادية غير االلزامية لدليل حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان,
باستثناء القواعد التالية:
رقم البند
في الدليل
/1ب
2

3

القاعدة
يشكل مجلس اإلدارة لجنة دائمة تسمى لجنة
الترشيحات والمكافآت.
يكون تشكيل لجنةة التةدقيق والترشةيحات
والمكافآت من أعضاء مجلةس اإلدارة غيةر
التنفيذيين ,ال يقل عددهم عن الثالثة على أن
يكون اثنان منهم من األعضاء المستقلين وان
يترأس اللجنة احدهما.
تضع كل من اللجنتين بموافقة مجلس اإلدارة
إجراءات عمل خطية تةنظم عملهةا و تحةدد
التزاماتها.

5

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

/1ب

تقوم لجنة الترشةيحات والمكافةآت بالمهةام
التالية :
 .1التأكد من استقاللية األعضاء المستقلين
بشكل مستمر.
 .2إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت
والمزايا والحوافز والرواتب في الشركة
ومراجعتها بشكل سنوي.
 .3تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على
مستوى اإلدارة التنفيذية العليا والموظفين
وأسس اختيارهم.
 .4إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية
والتدريب في الشركة مراقبة تطبيقها,
ومراجعتها بشكل سنوي.
تتمتع لجنة الترشيحات والمكافأة بالصالحيات
التالية:
 .1طلب أي بيانات او معلومات من موظفي
الشركة الذين يتوجب عليهم التعاون لتوفير
هذه المعلومات بشكل كامل ودقيق.
 .2طلب المشورة القانونيةة او الماليةة او
االدارية او الفنية من أي مستشار خارجي.
 . 3طلةةب حضةةور اي موظةةف فةةي

8

طبق
جزئيا

لم
يطبق
√

األسباب
بسبب إن هذه المهمة يقوم بها مجلس
اإلدارة بشكل مباشر .

√

√

√

√

14

يوجد لجنة تدقيق حسب األصول  ,ولكن ال
يوجد لجنة ترشيحات ومكافآت الن مهام هذه
اللجنة يقوم بها مجلس اإلدارة بشكل مباشر
.
لجنة التدقيق حيث
يطبق بالكامل بخصو
يتم عمل خطة تدقيق سنوية ويتم االلتزام بها
 ,ولكن لم يطبق بخصو لجنة الترشيحات
والمكافآت لعدم وجودها ولسبب قيام مجلس
اإلدارة بتبنيها .
لجنة التدقيق وتقدم
مطبق بخصو
تقاريرها إلى لجنة التدقيق و مجلس اإلدارة
وذلك حسب قانون الشركات والهيئه ,كما ال
يوجد لجنة ترشيحات ومكافآت كما أسلفنا
الذكر .
ال يوجد لجنة لجنة ترشيحات ومكافآت الن
هذه المهمة يقوم مجلس اإلدارة بها بشكل
مباشر .

√

ال يوجد لجنة ترشيحات ومكافآت كما ذكرنا
سابقاً .

√

ال يوجد لجنة ترشيحات ومكافآت كما ذكرنا
سابقاً.

التقرير السنوي 0202
الشركة للحصول على أي ايضاحات
ضرورية.
رقم البند
في الدليل
3

8

4

القاعدة
يوجه مجلس اإلدارة الدعوة إلى كل مسةاهم
ةد
ةة بالبرية
ةة العامة
ةاع الهيئة
ةور اجتمة
لحضة
االلكتروني الخا بالمساهم  ,قبل  21يومة ًا
من التاريخ المقرر لعقد االجتماع ,على أن يتم
إعداد الترتيبات واإلجراءات المناسةبة لعقةد
االجتماع بما في ذلك اختيار المكان والزمان.
يتم اإلعالن عن موعد ومكان عقةد اجتمةاع
الهيئة العامة في ثالث صحف يومية محليةة
ولمرتين على األقل وعلى الموقع االلكترونةي
للشركة.
تقوم الشركة باستخدام موقعهةا االلكترونةي
على شبكة اإلنترنت لتعزيز اإلفصاح والشفافية
وتوفير المعلومات.

طبق
جزئيا
√

لم
يطبق

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 .

√

√

15

األسباب

ال يتم استخدام الموقع االلكتروني لهذه الغاية

التقرير السنوي 0202

إقرارات
 .0نقر نحن أعضاء مجلس اإلدارة الموقعين أدناه بعدم و جود أية أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة
خالل السنة المالية التالية.
 .0نقر نحن أعضاء مجلس اإلدارة الموقعين أدناه بمسؤوليتنا عن إعداد البيانات المالية و توفير نظام رقابة فعال في
الشركة.
رئيس مجلس اإلدارة
جورج نقوال أبو خضر

عضو
بنك األردني الكويتي

نائب رئيس مجلس اإلدارة
نقوال جورج أبو خضر

عضو
إيليا جاد وكيلة

عضو
مروان لطفك تماري

 .3نقر نحن الموقعين أدناه بصحة و دقة و اكتمال المعلومات و البيانات الواردة في التقرير عن عام 0202
رئيس مجلس اإلدارة
جورج نقوال ابوخضر

المدير العام
إيليا جاد وكيلة

16

رئيس قسم المحاسبة
سامر دمحم عورتاني

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي
(شركة مساهمة عامة محدودة)
القوائم المالية وتقرير المحاسب القانوني المستقل
للسنة المنتهية في  13كانون األول 9002

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي

(شركة مساهمة عامة محدودة)

القوائم المالية وتقرير المحاسب القانوني المستقل

للسنة المنتهية في  13كانون األول 9002
فهـرس

صفحـة

تقرير المحاسب القانوني المستقل

1

قائمة المركز المالي

2

قائمة الدخل الشامل

3

قائمة التغيرات في حقوق الملكية

4

قائمة التدفقات النقدية

5

إيضاحات حول القوائم المالية

22-6

تقرير المحاسب القانوني المستقل
إلى السادة المساهمين المحترمين

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي
قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما في  31كانون األول 2002

وكل من بيانات الدخل الشامل والتغييرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ  ،وملخص للسياسات المحاسبية

الهامة  ،وايضاحات تفسيرية اخرى .

مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية
إن اإلدارة مسووةولة عوون إعووداد هووذت البيانووات الماليووة وعرضووها بًووورة عادلووة وفق وات للمرووايير الدوليووة للتقووارير الماليووة  .وتشوومل هووذت المسووةولية

التًميم والتطبيق واالحتفاظ برقابة داخلية لغرض إعداد وعرض البيانات المالية بًورة عادلة خالية من أخطاء جوهرية  ،سواء كانت ناشئة

عن احتيال او عن خطأ  ,وتشمل مسةولية اإلدارة اختيار واتباع سياسات محاسبية مناسبة والقيام بتقديرات محاسبية مرقولة حسب الظروف.
مسؤولية المحاسب القانوني
إن مسووةوليتنا هووي إبووداء رأه حووول هووذت البيانووات الماليووة اسووتنادتا الووى توودقيقنا وفق وتا للمرووايير الدوليووة للتوودقيق ،وتطلووب تلووك المرووايير ان نتقيوود
بمتطلبات قواعد السلوك المهني وان نقوم بتخطيط واجراء التدقيق للحًول على تأكيد مرقول فيما اذا كانت البيانات المالية خالية من أخطاء

جوهرية .

يتضمن التدقيق القيام باجراءات للحًول على بينات تدقيق ثبوتية للمبالغ واالفًاحات في البيانات المالية  ,تستند االجوراءات المختوارة الوى

تقدير المحاسب القانوني  ,وبما في ذلك تقييم مخاطر االخطاء الجوهرية في البيانات المالية  ,سوواء كانوت ناشوئة عون احتيوال او عون خطوأ .

وعند القيام بتقييم تلوك المخواطر يأخوذ المحاسوب القوانوني فوي االعتبوار اجوراءات الرقابوة الداخليوة للشوركة و المترلقوة باالعوداد والرورض الروادل

للبيانوات الماليووة  ،وذلووك لغوورض تًوميم اجوراءات توودقيق مناسووبة حسووب الظوروف  ،ولوويل لغوورض ابووداء رأه حوول فراليووة الرقابووة الداخليووة فووي
الشووركة ويتضوومن التوودقيق كووذلك تقيوويم مسئمووة السياسووات المحاسووبية المتبرووة ومرقوليووة التقووديرات المحاسووبية المروودة موون اإلدارة ,وكووذلك تقيوويم

الررض االجمالي للبيانات المالية .

نرتقد ان بينات التدقيق الثبوتية التى حًلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير اساسات لرأينا حول التدقيق .
الــرأي

في رأينا  ،إن البيانات المالية تظهر بًورة عادلة  ،مون جميوا النوواحي الجوهريوة  ،الوضوا الموالي للشوركة المتكاملوة للتوأجير التموويلي كموا

في  31كانون األول  2002وادائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ  ،وفقات للمرايير الدولية للتقارير المالية .

وتحتفظ الشركة بقيود وسجست محاسبية منظمة بًورة أًولية وان البيانات المالية المرفقة متفقة مرها  ،ونوًي الهيئوة الراموة بالمًوادقة

عليها .

غوشة وشركات
عمان– المملكة األردنية الهاشمية

 26كانون الثاني 2010

سونان غووشوة

1

إجازة مزاولة رقم ( )580فئة (أ)

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي

(شركة مساهمة عامة محدودة)
قائمة المركز المالي

كما في  13كانون األول 9002

(بالدينار األردني)

ايضاح

9002

2008

الموجودات

موجودات غير متداولة
4

ممتلكات ومردات
إستثمارات في أراضي

5

الجزء غير المتداول من ًافي اإلستثمار في عقود اإليجار التمويلي
مجموع الموجودات غير المتداولة

3391.32.1

1,627,800

12.3338

760,417

73.313918

3,652,278

832.83879

6,040,425

موجودات متداولة
مًاريف مدفوعة مقدما وحسابات مدينة أخرى

6

1983.17

342,377

ًافي اإلستثمار في عقود اإليجار التمويلي

5

739733912

5,404,242

مدينون و ذمم بيا بالتقسيط

7

333.993221

2,252,322

إستثمارات في أوراق مالية للمتاجرة

8

8923890

1,118,567

مجموع الموجودات المتداولة

3139333818

16,817,585

مجموع الموجودات

9933723712

22,858,080

المطلوبات وحقوق الملكية
حقوق الملكية
رأل المال

1

إحتياطي إجباره

2
2

إحتياطي اختياره
أرباح مدورة
مجموع حقوق الملكية

830003000

5,000,000

77.3813
9337.2

400,718
305,121

2813129

1,716,428

137703389

7,422,267

مطلوبات غير متداولة
938.93.07

5,470,210

10

قروض طويلة األجل
ارباح مةجلة من بيا بالتقسيط

109300.

520,724

مجموع المطلوبات غير المتداولة

130..3.02

5,221,004

7973283
8.23919

462,255
734,481

37.3919

154,263

931313191

721,718

مطلوبات متداولة
11

مًاريف مستحقة وحسابات دائنة أخرى

الجزء المتداول من أرباح مةجلة من بيا بالتقسيط

إيجارات وايرادات تمويل مقبوضة مقدمات

12

دائنون و شيكات آجلة

83271387.
9319933.3

5,025,231
2,338,461

مجموع المطلوبات المتداولة

3.379.3271

2,444,802

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

9933723712

22,858,080

10

الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

13

بنوك دائنة

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

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي

(شركة مساهمة عامة محدودة)
قائمة الدخل الشامل

للسنة المنتهية في  13كانون األول 9002
(بالدينار األردني)

إيضاح
االيرادات :

ًافي االيرادات من عقود اإليجار التمويلي

16

ًافي إيرادات البيا بالتقسيط

18

17

ًافي االيرادات من االيجارات
صافي االيرادات التشغيلية

12

ًافي إيرادات غير تشغيلية

9002
331.93731
9033173

2008
1,662,747
173,450

331913121

254,362

13.333878

2,720,566

3713.31

165,280

خسائر غير متحققة من إستثمارات في أوراق مالية للمتاجرة

مخًص تدني استثمارات في أوراق مالية

-

()3703200

-

مجموع اإليرادات

13.3.3987

2,461,056

المصروفات :

20

مًاريف ادارية وعمومية

()788399.

()424,720

()441,252

مًاريف مالية

()33929329.

()852,036

مجموع المصروفات

()3318.33.1

()1,223,288

ربح السنة قبل الضريبة والمخصصات والرسوم والمكافآت

337.03398

1,167,768

مخًًات ورسوم ومكافآت

93

ضريبة دخل

()7139.0

()48,172

()1713719

()328,078

ربح السنة

333983207

721,518

الدخل الشامل اآلخر

-

-

اجمالي الدخل الشامل للسنة

333983207

721,518

ربحية السهم :
ربحية السهم – دينار  /سهم

03397

0,158

المتوسط المرجح لعدد أسهم رأس المال  -سهم

931113111

5,000,000

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

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي

(شركة مساهمة عامة محدودة)

قائمة التغيرات في حقوق الملكية

للسنة المنتهية في  13كانون األول 9002
(بالدينار األردني)

أرب وواح مودورة

الرًيد في  1كانون الثاني 2008
ًافي ربح السنة

المحول من األرباح غير المتحققة نتيجة بيا
إستثمارات في أسهم للمتاجرة

رأل المال

إحتياطي إجباره

إحتياطي إختياره

أرباح متحققة

730003000

91132.3

1073393

330173319

-

-

-

8233731

أرباح غير متحققة أرباح مدورة
93707
-

المحول إلى اإلحتياطي اإلجباره

-

-

-

93707

()93707

-

3393888

-

الرًيد في  31كانون األول 2008

330.33918

8233731
-

المجموع
9391038.2

8233731
-

()3393888

-

()3393888

-

730003000

.003831

1073393

338393.91

-

338393.91

83.993998

930003000

-

()9113789

()338393.91

-

()338393.91

-

المحول الى االحتياطي االجباره

-

37.3031

-

()37.3031

-

()37.3031

-

الرًيد في  1كانون األول 2002

830003000

77.3813

9337.2

زيادة رأل المال

الدخل الشامل للسنة

-

-

-

333983207

2813129

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءات ال يتج أز من هذت القوائم المالية
4

-

333983207

2813129

333983207
137703389

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي

(شركة مساهمة عامة محدودة)
قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في  13كانون األول 9002

(بالدينار األردني)

9002
األنشطة التشغيلية

ًافي ربح السنة قبل الضريبة والمخًًات والرسوم

337.03398

ترديست على ًافي ربح السنة قبل الضريبة والمخًًات والرسوم

309339.

استهسكات

مًاريف مالية

33929329.

()893099

أرباح بيا إستثمارات في أوراق مالية للمتاجرة

(خسائر) /أرباح غير متحققة من إستثمارات في أوراق مالية للمتاجرة

-

خسائر تدني في استثمارات مالية

التغيرات في الموجودات والمطلوبات الراملة :
المدينون

2008
1,167,768
81,152

852,036
()141,484
424,720

3703200

-

()337303903

()7,154,004

مًاريف مدفوعة مقدما وحسابات مدينة أخرى

3.32.9

إيرادات مةجلة من بيا بالتقسيط

()9013912

إيجارات وايرادات تمويل مقبوضة مقدمات

()113

الدائنون وشيكات آجلة

337293330

74,830
28,010

822,271
187,771

المًاريف المستحقة والحسابات الدائنة األخرى

()1773709

النقد المتوفر من (/المستخدم في) األنشطة التشغيلية

937773091

()33929329.

()852,036

صافي النقد المتوفر من (/المستخدم في) األنشطة التشغيلية

33971330.

()4,682,533

مًاريف مالية مدفوعة

األنشطة اإلستثمارية

()930313822

ًافي اإلستثمار في عقود تأجير تمويلي

ًافي اإلستثمارات في أوراق مالية للمتاجرة

9803002

التغير في الممتلكات والمردات

()3023139

صافي النقد (المستخدم في) /المتوفر من األنشطة اإلستثمارية

()332193109

()3113800

االستثمارات في أراضي

األنشطة التمويلية

()328,344
()3,837,427

202,705

()476,235
-

()221,165
205,305

البنوك الدائنة والقروض

8913921

4,483,728

صافي النقد المتوفر من األنشطة التمويلية

8913921

4,483,728

صافي التغير في النقد وما في حكمه

-

()500

النقد وما في حكمه في  1كانون الثاني

-

النقد وما في حكمه في  13كانون األول

-

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءات ال يتج أز من هذت القوائم المالية
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الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي

(شركة مساهمة عامة محدودة)
ايضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في  13كانون األول 9002
(بالدينار األردني)

 -3التكوين والنشاط
إن الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي ("الشركة") هي شركة أردنية مساهمة عامة محدودة مسجلة بتاريخ  12أيلول  2006لدى مراقب

عام الشركات تحت رقم ( )415برد أن تم تحويل ًفتها القانونيوة مون شوركة محودودة المسوةولية إلوى شوركة مسواهمة عاموة إعتبوا اتر مون

تاريخ  1آب  ، 2006أن رأل مال الشركة يبلغ ( )5,000,000دينار أردني مقسم إلى  5,000,000سهم قيمة السهم اإلسمية دينار
أردن ووي واح وود ،وق ووررت الهيئ ووة ف ووي اجتماعه ووا غي وور الر وواده المنرق وود بت وواريخ  8شو وباط  2002الموافق ووة عل ووى زي ووادة أرس وومال الش ووركة م وون

 5,000,000دينووار أردنووي علووى  7,000,000دينووار أردنووي وذلووك موون خووسل توزيووا  2,000,000سووهم مجوواني علووى المسوواهمين كوول
حسب نسبة مساهمته في رأل الموال وذلوك عون طريوق رسوملة كامول رًويد األربواح المودورة كموا فوي  31كوانون األول  2008والبالغوة

 1,716,428دينار أردنوي ورسوملة مبلوغ  283,572دينوار أردنوي مون رًويد اإلحتيواطي اإلختيواره للشوركة كموا فوي  31كوانون األول
 2008وقد تم استكمال اجراءات الزيادة لدى و ازرة الًناعة والتجوارة وتموت الموافقوة علوى الزيوادة بتواريخ  24شوباط  ،2002كموا وافوق
مجلوول مفوضووي هيئووة األو ارق الماليووة بموجووب ق و اررت رقووم ( )2002/162بتوواريخ  18آذار  2002علووى تسووجيل هووذت األسووهم  ،وقوود تووم

استكمال االجراءات لدى مركز إيداع األوراق المالية بتاريخ  7نيسان .2002

يتووألف النشوواط الرئيسووي الحووالي للشووركة فووي التووأجير التمووويلي والوكوواالت التجاريووة وتمثيوول الشووركات واالسووتثمارات باألسووهم والسووندات
والرقارات والحًص بالشركات والمشاريا والتجارة الرامة  ،واستيراد وتًدير المركبات وقطرهوا واإلتجوار بكافوة أنوواع المركبوات وشوراء

وتملك وبيا وتأجير واستئجار األموال غير المنقولة أو أه حقوق وامتيازات شريطة عدم تملكها بقًد اإلتجار بها.

إن مركز عمل الشركة هو مدينة عمان .

 -2اعتماد معايير تقرير جديدة ومعدله
يبين الجدول التالي المرايير والتفسيرات الجديدة والمردلة والتي تم إًدارها في كانون األول  2002ويسره تطبيقها للسنة المنتهية فوي 31

كانون األول  2002والفترات السحقة لهذا التاريخ.

المعايير والتفسيرات التي يسري تطبيقها للسنة المنتهية في  13كانون األول .9002

المعايير الصادرة حديثا
المعيار

المريار الدولي للتقارير المالية رقم ()8
 -القطاعات التشغيلية

تاريخ السريان

نبذة عن المعيار

يسووره تطبيقووه للفت ورات السوونوية التووي

يترلووق باألفًوواح ويتطلووب إعووادة تحديوود

2002

القطاع ووات المس ووتخدمة م وون قب وول ً ووانا

تب و وودأ م و وون أو بر و وود  1ك و ووانون الث و وواني

قطاعو ووات الشو ووركة وذلو ووك علو ووى أسو ووال

القرار التشغيلي
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الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي

(شركة مساهمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية (يتبا)
للسنة المنتهية في  13كانون األول 9002
(بالدينار األردني)

التعديالت على المعايير الصادرة سابقا

تاريخ السريان

نبذة عن التعديل على المعيار

المعيار

المريار الدولي للتقارير المالية رقم ()2

يسووره تطبيقووه للفت ورات السوونوية التووي تبوودأ

الترديل المترلق بالشروط واإللغاءات

المريار الدولي للتقارير المالية رقم ()7

يسووره تطبيقووه للفت ورات السوونوية التووي تبوودأ

الترديل المترلق بزيادة االفًاحات فيما

المريار الدولي للتقارير المالية رقم ()1

يسووره تطبيقووه للفت ورات السوونوية التووي تبوودأ

ت و ووم إدخ و ووال ع و وودد م و وون التغييو و ورات عل و ووى

المريار الدولي للتقارير المالية رقم ()23

يسووره تطبيقووه للفت ورات السوونوية التووي تبوودأ

المريار الدولي للتقارير المالية رقم ()1

يسووره تطبيقووه للفت ورات السوونوية التووي تبوودأ

 -الدفا على أسال األسهم

 -األدوات المالية :األفًاحات

 -عرض البيانات المالية

 -تكاليف االقتراض

 -تبني المرايير الدولية إلعداد التقوارير الماليوة

للمو ورة األول ووى والمري ووار المحاس ووبي ال وودولي رق ووم

من أو برد  1كانون الثاني 2002

من أو برد  1كانون الثاني 2002

من أو برد  1كانون الثاني 2002

من أو برد  1كانون الثاني 2002

من أو برد  1كانون الثاني 2002

يترلق بالقيمة الرادلة ومخاطر السيولة

المًو ووطلحات والرنو وواوين ممو ووا أدى الو ووى

تغييرات على الررض واألفًاح

تو ووم ترو ووديل هو ووذا المريو ووار ليلبو ووي رسو ووملة

تك و وواليف القو و ووروض عن و وودما تكو و ووون تل و ووك

القروض تترلق بأًل مةهل

الترووديل المترلووق بتكلفووة االسووتثمار عنوود

التبني للمرة األولى

( )27البيانات المالية الموحدة والمنفًلة.
المريار المحاسبي الدولي رقم ()32
 -األدوات المالية  :الررض

والمريار المحاسبي الدولي رقم ()1

يسووره تطبيقووه للفت ورات السوونوية التووي تبوودأ
من أو برد  1كانون الثاني 2002

الترووديل المترلووق بووأدوات الش وراء وتسووديد

االلتزامات

 -عرض البيانات المالية

المريووار المحاسووبي الوودولي للتقووارير الماليووة رقووم

()32

 -األدوات المالية  :االعتراف والقيال

مرايير متنوعة

يسووره تطبيقووه للفت ورات السوونوية التووي تبوودأ
من أو برد  1كانون الثاني 2002

س و وريان التطبيو ووق متنو وووع (بش ووكل أساسو ووي)
للفت ورات السوونوية التووي تبوودأ موون أو بروود 1
كانون الثاني 2002
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الترديل المترلق بالبنود القابلة للتحوط

تشوومل التحسووينات علووى مرووايير التقووارير

المالية الدولية

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي

(شركة مساهمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية (يتبا)
للسنة المنتهية في  13كانون األول 9002
(بالدينار األردني)

التفسيرات الصادرة حديثا

تاريخ السريان

التفسير

تفسووير لجنووة تفسوويرات المرووايير الدوليووة إلعووداد التقووارير الماليووة الدوليووة

رقم ( – )13برامج والء الرمسء

يسره تطبيقه للفترات السنوية التي تبدأ في أو برد  1تموز

2008

تفسير لجنة تفسيرات المرايير الدوليوة إلعوداد التقوارير الماليوة الدوليوة رقوم

يسره تطبيقه للفترات السنوية التي تبدأ من أو برد 1

تفسير لجنة تفسيرات المرايير الدوليوة إلعوداد التقوارير الماليوة الدوليوة رقوم

يسره تطبيقه للفترات السنوية التي تبدأ من أو برد  1تموز

تفسير لجنة تفسيرات المرايير الدوليوة إلعوداد التقوارير الماليوة الدوليوة رقوم

يسره تطبيقه للفترات السنوية التي تبدأ من التحويست

( – )15اتفاقيات إنشاء الرقارات

( – )16تحوطات ًافي اإلستثمار في عملية أجنبية
( – )18تحويل األًول من الرمسء

كانون الثاني 2002
2002

المستلمة في أو برد  1تموز 2002

المعايير والتفسيرات المتاح تطبيقها بشكل مبكر للسنة المنتهية في  13كانون األول : 9002
المعيار

تاريخ السريان

نبذة عن المعيار

المريار الدولي للتقارير المالية رقم ()2

يسره تطبيقه للفترات السنوية التي تبدأ

ع وورض تً وونيفات جدي وودة لبً ووول والمطلوب ووات

– األدوات المالية  :التًنيف والقيال

من أو برد  1كانون الثاني 2013

وس و وويكون ب و ووديست لك و وول م و وون المري و ووار المحاس و ووبي

الوودولي رقووم ( )2والمريووار الوودولي للتقووارير الماليووة
رقم ()7

التعديالت على المعايير
المعيار

تاريخ السريان

نبذة عن التعديل على المعيار

المريار الدولي للتقارير المالية رقم()1

يسره تطبيقه للفترات السنوية التي تبدأ

الترووديل المترل ووق بتبنووي المر ووايير الدوليووة إلع ووداد

– تبن و ووي المر و ووايير الدوليو و ووة إلع و ووداد التقو و ووارير

من أو برد  1تموز 2002

التقارير المالية ألول مرة

المالية للمرة األولى
المريار الدولي للتقارير المالية رقم ()1

يسره تطبيقه للفترات السنوية التي تبدأ

التر و ووديل المترل و ووق باالعف و وواءات اإلض و ووافية لتبن و ووي

– اعف وواءات إض ووافية م وون التبن ووي للمو ورة األول ووى

من  1كانون الثاني 2010

المرايير الدولية للتقارير المالية للمرة األولى

للمرايير الدولية إلعداد التقارير المالية
المريار الدولي للتقارير المالية رقم ()2
– الدفا على أسال األسهم

يسره تطبيقه للفترات السنوية التي تبدأ

من أو برد  1كانون الثاني 2010

الترووديل المترلووق بءعطوواء إرشووادات إضووافية علووى
محاسووبة عمليووات الوودفا علووى أسووال األسووهم بووين
شركات المجموعة
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الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي

(شركة مساهمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية (يتبا)
للسنة المنتهية في  13كانون األول 9002
(بالدينار األردني)

المريار الدولي للتقارير المالية رقم ()3

– ان وودماأل األعم ووال والمري ووار المحاس ووبي

ال و و وودولي رق و و ووم ( – )27البيان و و ووات المالي و و ووة

يسره تطبيقه للفترات السنوية التي

تبدأ من أو برد  1تموز 2002

الموحدة والمنفًلة

المريار المحاسبي الدولي رقم ()24

الترديل الناتج عون تبنوي طريقوة الشوراء

والترديست المتتالية للمريار المحاسوبي

الوودولي رق وم ( )27والمريووار المحاسووبي
الوودولي رقووم ( )28والمريووار المحاسووبي

يسره تطبيقه للفترات السنوية التي

الدولي رقم ()31

الترديل يترلق بمتطلبات االفًاح عن

 -االفًاحات عن األطراف ذات الرسقة

تبدأ من  1أو برد  1كانون الثاني

المريار المحاسبي الدولي رقم ()32

يسره تطبيقه للفترات السنوية التي

التر و و ووديل المترل و و ووق بتً و و وونيف حق و و وووق

المريار المحاسبي الدولي رقم ()32

 -األدوات المالية :االعتراف والقيال

يسره تطبيقه للفترات السنوية التي

تبدأ من أو برد  1تموز 2002

الترديل المترلق بالبنود القابلة للتحوط

مرايير متنوعة

يسره تطبيقها للفترات السنوية التي

-

 -األدوات المالية :الررض

2011

تبدأ من أو برد  1شباط 2010

تبدأ من أو برد  1كانون الثاني

المنشأت المسيطر عليها

اإلًدار

2010

التفسيرات الصادرة حديثا

تاريخ السريان

التفسير

يسووره تطبيقووه للفت ورات السوونوية التووي تبوودأ موون أو بروود 1

تفسير لجنة تفسيرات المرايير الدولية إلعداد التقارير

تموز 2002

المالية الدولية رقم ()17

 -توزيا األًول غير النقدية على المسك

يسووره تطبيقووه للفت ورات السوونوية التووي تبوودأ موون أو بروود 1

تفسير لجنة تفسيرات المرايير الدولية إلعداد التقارير

تموز 2010

المالية الدولية رقم ()12

 -اطفاء االلتزامات المالية في أدوات الملكية

2

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي

(شركة مساهمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية (يتبا)
للسنة المنتهية في  13كانون األول 9002
(بالدينار األردني)

التعديالت على التفسيرات الصادرة سابقا

تاريخ السريان

التفسير

يس ووره تطبيق ووه للفتو ورات الس وونوية الت ووي تب وودأ م وون أو بر وود 1

تفسير لجنة تفسيرات المرايير الدولية إلعداد التقارير

كانون الثاني 2011

المالية الدولية رقم ()14

 -الحد األدنى لمتطلبات التمويل

يس ووره تطبيق ووه للفتو ورات الس وونوية الت ووي تب وودأ م وون أو بر وود 1

تفسير لجنة تفسيرات المرايير الدولية إلعداد التقارير

تموز 2002

المالية الدولية رقم ()2

 -إعادة تقييم المشتقات الضمنية

يتوقووا مجلوول ادارة الشووركة ان تطبيووق هووذت المرووايير والتفسوويرات خووسل الفتورات السحقووة لوون يكووون لووه أثوور مووالي جوووهره علووى البيانووات

المالية للشركة.

 -1ملخص ألهم السياسات المحاسبية
إعداد البيانات المالية

تم إعداد البيانات بناءات على المرايير الدولية للتقارير المالية.
أساس التحضير

تم عرض هذت البيانات المالية بالدينار األردني ألن غالبية مرامست الشركة تسجل بالدينار.
لقد تم اعداد القوائم المالية على أسال مبدأ التكلفة التاريخية ،أما الموجودات المالية والمطلوبات المالية فءنها تظهر بالقيم وة الرادلوة ,
إن السياسات المحاسبية الهامة المتبرة من قبل الشركة هي على النحو التالي-:

تحقق االيراد

تتحقق االيرادات من عقود التأجير التمويلي على أسوال اإلسوتحقاق لبقسواط بحيو
إستحقاق قسط اإليجار سواء تم تحًيل القسط أم ال.

تتحقوق اإليورادات لكول مون سونوات الرقود بتواريخ

يتم تأجيل أرباح البيا بالتقسيط ،ويتم االعتوراف بهوا علوى أسوال االسوتحقاق لبقسواط بحيو
القسط سواء تم تحًيله أم ال .

تتحقوق هوذت األربواح عنود اسوتحقاق

النقد وما في حكمه

يتضمن النقد وما في حكمه  ،نقد وشيكات في الًندوق ولدى البنوك وباستحقاقات ال تتجاوز الثسثة أشهر.
اإلستثمارات في األوراق المالية

تًنف اإلستثمارات في األوراق المالية وفقات لنية الشركة لهذت اإلستثمارات  .تقويم اإلسوتثمارات فوي أسوهم المتواجرة بالقيموة الرادلوة ،ويوتم
قيوود المكاسووب أو الخسووائر غيوور المحققووة ضوومن قائمووة األعمووال ويووتم تقوودير القيمووة الماليووة الرادلووة لةسووتثمارات الماليووة المتداولووة بسوورر

اإلغسق في بورًة عمان.
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الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي

(شركة مساهمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية (يتبا)
للسنة المنتهية في  13كانون األول 9002
(بالدينار األردني)

عقود اإليجار

يتم تًنيف عقود اإليجار كرقود إيجار تمويلي إذا ترتب على عقد اإليجار تحويول جووهره لمنوافا ومخواطر الملكيوة المترلقوة باألًول
موضوع الرقد إلى المستأجر .ويتم تًنيف عقود اإليجار األخرى كرقود إيجار تشغيلي.

يتم اثبات المبالغ المطلوبة بموجب عقود اإليجار التمويلي كذمم مدينة بًافي قيمة اإلستثمار في عقود اإليجار.
يووتم تحميوول اإليجووارات المسووتحقة بموجووب عقووود اإليجووار التشووغيلي علووى قائمووة الوودخل خووسل فت ورة عقوود اإليجووار التشووغيلي وذلووك
بءستخدام طريقة القسط الثابت.

يتم توزيا الرائد غير المكتسب خسل فترة اإليجار بحي
تحميل كلفة السيارات المةجرة على كلفة المبيرات.

ينتج عن عائد ثابوت ودوره علوى ًوافي اإلسوتثمار فوي عقوود اإليجوار ،ويوتم

المدينون

تظهر الذمم المدينة بالقيمة الرادلة ويتم إحتساب مخًص للديون المشكوك في تحًيلها عندما يتبين لةدارة عدم إمكانية تحًيل

كامل أو جزء من هذت المبالغ ويحتسب هذا المخًص على أسال الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة القابلة لةسترداد.
اإلستثمار في األراضي

تظهر اإلستثمارات في األراضي بالتكلفة ( حسب مريار الدولي رقم  ) 40حي

خير المريار الشركة بقيد استثماراتها الرقارية أما

بالتكلفة أو بالقيمة الرادلة شريطة أن ال يك ون هناك أه عائق يحول دون القدرة على تحديد قيمة االستثمارات الرقارية بشكل موثوق ،

وقد اختارت إدارة الشركة التكلفة لقيد استثماراتها في األراضي استنادات إلى ترليمات األسل المحاسبية والمرايير واجبة التطبيق

المترلقة بتقدير القيمة الرادلة والتًرف بفائض إعادة التقييم لسنة  2007والًادرة باإلستناد ألحكام المادتين ( )8و ( )12من قانون

األوراق المالية رقم ( )76لسنة  2002وبموجب قرار مجلل المفوضين رقم ( )2007/727تاريخ .2007/12/16
الممتلكات والمعدات

تظهر الممتلكات والمردات بالكلفة برد تنزيل اإلستهسكات المتراكمة .ويتم اإلستهسك وفقات لطريقة القسط الثابت وبمردالت سونوية كموا

يلي-:

مردل االستهسك السنوه
مباني
أثا

%4 – 2
% 10

ومفروشات

%25 -15

أجهزة الكترونية وكهربائية
أجهزة وبرامج الحاسوب

%2

ديكورات

%10

سيارات

% 15

ضريبة الدخل

تخضا الشركة لقانون ضريبة الدخل رقم  57لرام  1285والترديست السحقة والترليمات الًادرة عن دائرة ضريبة الدخل في المملكة
األردنية الهاشمية  ،ويتم اإلستدراك لها وفقات لمبدأ اإلستحقاق  ،يتم إحتساب مخًص الضريبة على أسال ًافي الربح المردل.
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الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي

(شركة مساهمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية (يتبا)
للسنة المنتهية في  13كانون األول 9002
(بالدينار األردني)

تحويل العمالت األجنبية

يووتم تحويوول المرووامست بالرملووة االجنبيووة الووى الوودينار االردنووي بأسوورار التحويوول عنوود اج وراء المراملووة و المرلنووة موون قبوول البنووك المركووزه أمووا
الرمليووات التووي تحوود

الدخل.

خووسل السوونة فيووتم تحويلهووا بءسووتخدام متوسووط األسوورار السووائدة بتوواريخ تلووك الرمليووات وتةخووذ فروقووات التقيوويم الووى قائمووة

 -.الممتلكات والمعدات
الكلفة :

مباني

إضافات

 1كانون الثاني

استبرادات

 31كانون االول

ومفروشات

1,626,856
20,164

-

أجهزة وبرامج حاسوب

أجهزة الكترونية وكهربائية

14,710

33933

-

12,126

.13928

-

713.08

ديكورات

61,625

105,622

-

91317.

-

933927

مجموع الكلفة

1,211,250

3023139

-

930903799

أثا

سيارات

االستهالكات:

مباني

770

223,071

-

339993179

-

233187
3938.9

3923.11

أجهزة وبرامج حاسوب

24,451

773233

-

9813219

6,085

23023

-

1137.9

أجهزة الكترونية وكهربائية

1,012

93.99

-

13.81

سيارات

26,261

973381

-

733.1.

مجموع االستهالكات

283,450

309339.

-

117393.

القيمة الدفترية الًافية  1كانون الثاني

1,627,800

أثا

ومفروشات

ديكورات

1317.

2,570

93392

القيمة الدفترية الصافية  13كانون األول

-

23.12
13812

3391.32.1

ان المبوواني مقامووة علووى ا ارضووي مسووتأجرة لموودة ( )18سوونة و ( )3أشووهر تبوودأ موون توواريخ  1تموووز  2004وتنتهووي بتوواريخ  1تش ورين األول

. 2022
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الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي

(شركة مساهمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية (يتبا)

للسنة المنتهية في  13كانون األول 9002

(بالدينار األردني)

 -7صافي اإلستثمار في عقود اإليجار التمويلي

9002

2008

الحد األدنى لدفرات اإليجار والمًاريف المةجلة

ينزل :مًاريف ًيانة وتأمين مةجلة

3938373292

10,312,541

903119

ًافي الحد األدنى لدفرات اإليجار

3939773918

يضاف :القيمة المتبقية لسيارات التأجير

.813991

الجزء المتداول من الرائد غير المكتسب

333373827

ينزل:

الجزء غير المتداول من الرائد غير المكتسب

2.1331.

ًافي اإلستثمار في عقود اإليجار التمويلي

3330803199

ينزل الجزء المتداول

739733912

الجزء غير المتداول

73.313918

إن الحد األدنى لدفرات اإليجار والمًاريف المةجلة يستحق التحًيل خسل السنوات التالية:

101,532

10,211,002

688,228

1,104,067
732,336
2,056,527
5,404,242
3,652,278

9002

2008

 31كانون األول 2002

-

5,461,152

 31كانون األول 2011

1310.3729

 31كانون األول 2010

739203380

 31كانون األول 2012

338013912

 31كانون األول 2014

.183..1

9.13290

 31كانون األول 2013

.193900

 31كانون األول 2015

3938373292

 -9المصاريف المدفوعة مقدما والحسابات المدينة األخرى

2,766,743
1,434,870
471,341
112,256

42,760
2,412

10,312,541

9002

2008

مًاريف مدفوعة مقدمات

3793109

187,626

تأمينات كفاالت

100

دفرات مقدمات عن عقود إيجار تمويلي

-

أمانات ضريبة الدخل

13939

تأمينات مستردت

100

ذمم موظفين

103013

أمانات مسقفات

393870

أمانات ضريبة المبيرات
13

800
200

4,331
7,500

15,222
1,412

39.3019

125,272

1983.17

342,377

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي

(شركة مساهمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية (يتبا)

للسنة المنتهية في  13كانون األول 9002

(بالدينار األردني)

 -8مدينون
ذمم مدينة تجارية

مطلوب من جهات ذات عسقة – إيضاح 15

9002

2008

2.33.79

122,148

303900

ذمم بيا بالتقسيط

3039933118

مخًص ديون مشكوك فيها

()3303000

333.993221

-

2,825,000

()64,756

2,252,322

 -1إستثمارات في أوارق مالية للمتاجرة

إن تفاًيل االستثمارات في االوراق المالية للمتاجرة  ،كما يلي:

استثمارات في قطاع البنوك

استثمارات في قطاع التأمين

9002

2008

31132.9

177,180

-

استثمارات في قطاع الًناعة

استثمارات في قطاع الخدمات (شركات عقارية واستثمارية وتجارية)

1193188
92.3.03
8923890

34,400

410,555
426,432
1,118,567

 -2االحتياطيات

اإلحتياطي اإلجباري:

تمشوويات مووا متطلبووات قووانون الشووركات فووي المملكووة األردنيووة الهاشوومية والنظووام األساسووي للشووركة  ،تقوووم الشووركة بتكوووين احتيوواطي

اجبوواره بنسووبة  10بالمئووة موون الوربح الًووافي حتووى يبلووغ هووذا االحتيوواطي ربووا أرسوومال الشووركة ويجوووز االسووتمرار فووي اقتطوواع هووذت

النس ووبة بموافق ووة الهيئ ووة الرام ووة للش ووركة إل ووى أن يبل ووغ ه ووذا االحتي وواطي م ووا ير ووادل مق وودار أرس وومال الش ووركة المً وورح ب ووه  .إن ه ووذا

االحتياطي غير قابل للتوزيا كأنًبة أرباح على المساهمين.
اإلحتياطي اإلختياري:

تمش وويات م ووا متطلب ووات ق ووانون الش ووركات ف ووي المملك ووة األردني ووة الهاش وومية وا لنظ ووام األساس ووي للش ووركة ،فءن ووه يج وووز للش ووركة أن تق وووم
بتكوووين احتيوواطي اختيوواره بمووا ال يزيوود علووى  20بالمئووة موون ال وربح الًووافي بنوواءا علووى اقتوراح مجلوول إدارتهووا  .وقوود قوورر مجلوول
اإلدارة عوودم اقتطوواع أه مبلووغ لةحتيوواطي االختيوواره خووسل الرووام موون ال وربح الًووافي للشووركة .إن هووذا اإلحتيوواطي قابوول للتوزيووا

كأنًبة أرباح على المساهمين برد موافقة الهيئة الرامة للشركة على ذلك.
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الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي

(شركة مساهمة عامة محدودة)

با)
ايضاحات حول القوائم المالية (يتيتبا

للسنة المنتهية في  13كانون األول 9002

(بالدينار األردني)

 -30قروض طويلة األجل

9002

2008

قرض بنك اإلتحاد لةدخار واإلستثمار

33.91391.

1,476,130

قرض بنك سوسيته جنرال

1183101

قرض بنك المال األردني

337093.00

قرض البنك التجاره األردني

1713921

قرض بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

339793.9.

قرض بنك عودة

81.3810

قرض البنك األردني الكويتي

3317832.7

قرض بنك ستاندرد تشارترد

901311.

قرض البنك الكويتي الوطني

919379.

قرض بنك HSBC
ينزل :الجزء المتداول

1,004,228
248,857

1,246,352
1,082,412
875,221
88,525

662,084

331.23119

1,402,554

3038033372

10,426,141

83271387.
938.93.07

-

224,238

5,025,231
5,470,210

قرض بنك اإلتحاد لةدخار واإلستثمار-:

تتمتا الشركة بتسهيست بنكية على شكل قرض نقده متجدد بسقف  1,500,000دينار أردني بفائودة سونوية  %8,75وبودون عمولوة،

و بضمان كفالة الشركة.

 -قروض بنك المال األردني-:

حًوولت الشووركة علووى تسووهيست بنكيووة علووى شووكل قرضووين أحوودهما بسووقف  400,000دينووار أردنووي وبفائوودة سوونوية  %2,75وتوودفا

شووهريات طيل ووة حي وواة الق وورض وي ووتم التس ووديد بموج ووب أقس وواط ش ووهرية متس وواوية ومتتالي ووة ع ووددها ( )60قس ووط وآخ وور ق وورض متج وودد بس ووقف

 2,000,000دينار أردني وبفائدة سنوية ( )P + %0,5وبدون عمولة ،القرضان بضمان كفالة الشركة.
 -قرض بنك عودة:

حًوولت الشووركة علووى تسووهيست بنكيووة علووى شووكل قوورض متجوود بسووقف  1,800,000دينووار أردنووي وبفائوودة سوونوية  %8,25و عمولووة

بمردل  ، %0,05وهي بضمان كفالة الشركة.
 -قرض بنك سوسيته جنرال-:

حًلت الشركة على تسهيست بنكية على شكل قرض بسقف  1,000,000دينار أردني وبفائدة سنوية  %8,25وبدون عمولوة ،وهوي

بضمان كفالة الشركة.

 -قرض بنك ستاندرد تشارترد-:

حًولت الشووركة علوى تسووهيست بنكيوة بضوومان كفالوة برووض الشوركاء تتمثوول فوي قوورض بسوقف  250,000دوالر أمريكووي وبفائودة سوونوية

 + %2سوورر الليبووور وبوودون عمولووة ،ويسوودد القوورض بموجووب أقسوواط متسوواوية ومتتاليووة وعووددها ( )6أقسوواط شووهريات وهووي بضوومان كفالووة
الشركة .
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الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي

(شركة مساهمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية (يتبا)

للسنة المنتهية في  13كانون األول 9002

(بالدينار األردني)

 -قرض بنك -: HSBC

منحووت الشووركة تسووهيست بنكيووة علووى شووكل قوورض بسووقف مقوودارت  2,000,000دينووار أردنووي وبفائوودة سوونوية  %8,50وعمولووة بمروودل

 ، %0,05ويسدد القرض على  48دفرة شهرية متساوية مقابل شيكات مةجلة الدفا مسوحوبة علوى شوركات ذات موسءة وتوم مونح هوذا
القرض لغايات تمويل رأل المال الرامل.

 -قرض البنك األردني الكويتي-:

تتمتووا الشووركة بتسووهيست بنكيووة علووى شووكل قوورض بسووقف  1,700,000دينووار أردنووي ،وبفائوودة  %8,75سوونويات وبوودون عمولووة وهووي

بضمان كفالة الشركة.

 -قرض بنك االسكان للتجارة والتمويل -:

تتمتووا الشووركة بتسووهيست بنكيووة علووى شووكل قوورض بسووقف مقوودارت  2,000,000دينووار أردنووي وبفائوودة بمروودل  %8,75سوونويات وبوودون

عمولة.

 -قرض بنك الكويتي الوطني:

حًوولت الشووركة علووى تسووهيست بنكيووة علووى شووكل قوورض دوار بسووقف  750,000دينووار وبفائوودة  %8,75سوونويا فوووق سوورر شووهادات

اإليداع ألجل ستة شهور والًادرة عن البنك المركوزه علوى ان ال تقول اجموالي الفائودة عون  ، %8,25بحيو

على دفرات م ار ار وتكرار وذلك بموجب اشرارات سحب ،حي

قسط عند االتفاق عليها.

يسومح للشوركة اسوتغسله

يتم تسديد كل جزء مستغل من القرض بالكيفية وبردد اقساط ومبلوغ كول

 -قرض البنك التجاره األردني-:

حًوولت الشووركة علووى تسووهيست بنكيووة علووى شووكل قوورض بسووقف  1,000,000دينووار أردنووي ،وبفائوودة  %2سوونويات وبوودون عمولووة وهووي

بضمان كفالة الشركة.

-33المصاريف المستحقة والحسابات الدائنة األخرى
رواتب مستحقة
أمانات ضريبة دخل

83017

2,775

911

-

3093177

85,762

1713719

328,078

373.03

11,678

23111

6,816

7973283

462,255

89

أمانات ضمان اجتماعي

أمانات ضريبة المبيرات

-

أمانات حكومية وأخرى

ضريبة دخل مستحقة -ايضاح 14

313000

مكافأة أعضاء مجلل اإلدارة
رسوم الجامرات األردنية

ًندوق دعم البح

9002

2008

373.03

الرلمي

ًندوق التشغيل والتدريب والترليم المهني والتقني

16

2,124
2,267

18,000
11,678

-39الدائنون والشيكات اآلجلة
9002

2008

دائنون

.923300

243,456

شيكات آجلة

3903000

252,800

مطلوبات من جهات ذات عسقة – ايضاح 15

3389.3891

225,462

931313191

721,718

 -31بنوك دائنة

يمثوول هووذا البنوود رًوويد التسووهيست االئتمانيووة الممنوحووة للشووركة موون قبوول البنووك األردنووي الكووويتي والبنووك التجوواره األردنووي وبنووك المووال

األردني  ،وبنك عودة  ،وبنك اإلتحاد  ،وبنك سوستيه جنرال وبنك ستاندرد تشارترد  ،وهي بكفالة الشركاء الشخًية .

 -3.ضريبة الدخل

ان حركة ضريبة الدخل هي كما يلي :
9002

2008

الرًيد في  1كانون الثاني

1913081

271,020

المسدد خسل السنة
المخًص للسنة

()1913081

()271,020

1713719

الرًيد في  31كانون األول

1713719

328,078
328,078

أنهت الشركة عسقتها ما ضريبة الدخل حتى نهاية عام  2007واما بالنسبة لرام  2008قامت الشركة بتقديم كشف التقدير الذاتي ،إال أنه

لم يتم مراجرة السجست حتى تاريخ القوائم المالية.

 -37المعامالت مع جهات ذات عالقة

قامت الشركة خسل السنة باجراء مرامست ما الجهات ذات الرسقة التالية :

الرسقة

االسم

الشركة المتكاملة للنقل المتردد

شقيقة

شركة اآلليات الرائدة

شقيقة

شركة المردات والسيارات األردنية

شقيقة

شركة تجارة المركبات

شقيقة

شركة نقوال أبو خضر

شقيقة

ان المرامست الجوهرية والمبالغ المترلقة بها  ،هي كما يلي :
مشتريات
دفرات عن أقساط تأجير تمويلي

9002

2008

139923001

2,066,007

133711

يتكون المطلوب الى جهات ذات عسقة كما في  31كانون األول ما يلي :
شركة اآلليات الرائدة

342,831

9002

2008

3380.3971

462

شركة تجارة المركبات

313000

شركة نقوال أبو خضر

93087

-

3389.3891

225,462
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225,000

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي

(شركة مساهمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية (يتبا)

للسنة المنتهية في  13كانون األول 9002

(بالدينار األردني)

يتكون المطلوب من جهات ذات عسقة كما في  31كانون األول مايلي:
الشركة المتكاملة للنقل المتردد

9002

2008

303900

45,076

303900

45,076

قامت الشركة خسل السنة بقيد المكافآت والبدالت والمزايا التالية لًالح أعضاء مجلل اإلدارة والمدير الرام:
9002

2008

مكافأة أعضاء مجلل اإلدارة

313000

18,000

الرواتب والرسوات والمكافآت التي تقاضاها المدير الرام

1.3000

66,500

 -39صافي االيرادات من عقود اإليجار التمويلي
الرائد على عقود اإليجار التمويلي

9002

2008

93018319.

1,201,223

تنزل الكلفة :
()933917

رسوم تأمين

()25,024

ًيانة وتًليحات

()3013117

()117,615

رسوم ورخص

()9031.3

()26,537

331.93731

1,662,747

 -38صافي االيرادات من االيجارات

9002

2008

االيرادات من االيجارات

1373100

285,625

استئجار أراضي
رسوم تأمين

()783000
()33011

استهسكات

()773233

()54,281

9033173

173,450

تنزل الكلفة :

 -31صافي أرباح البيع بالتقسيط

()57,000
()824

9002

2008

أرباح بيا بالتقسيط

331813071

260,422

ينزل :كلفة تأمين أًول البيا بالتقسيط

()23390

()6,053

331913121

254,362

 -32صافي ايرادات غير تشغيلية
9002

2008

أرباح متحققة من بيا استثمارات في أوراق مالية للمتاجرة

893099

141,485

ايرادات أخرى

133179

23,725

3713.31

165,280
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الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي

(شركة مساهمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية (يتبا)
للسنة المنتهية في  13كانون األول 9002

(بالدينار األردني)

 -90المصاريف اإلدارية والعمومية
9002

2008

رواتب وأجور وملحقاتها
استهسكات

908311.

184,263

.93971

مًاريف حكومية

773972

15,046

ضمان اجتماعي
هاتف و بريد

903191

17,552

7391.

دعاية و اعسن
تأمين ًحي

903277

33291

ضيافة

93939

2,013

مًروف ديون مشكوك في تحًيلها
ايجارات

.739..

21,724

3103000

68,600

اتراب مهنية و استشارات

373200

5,675

قرطاسية

.3308

5,152

26,878

5,103
58,222
1,778

مواًست ومًاريف سيارات

30311.

2,754

مًاريف رحست

33898

2,521

عموالت بيا سيارات

33112

1,441

830.7

متنوعة

788399.

14,823
441,252

 -93مخصصات ورسوم ومكافآت
9002

2008

مكافآت أعضاء مجلل االدارة

313000

18,000

ًندوق التشغيل والتدريب والترليم المهني والتقني

23111

6,816

الرلمي والتدريب المهني

373.03

11,678

373.03

11,678

7139.0

48,172

دعم البح

رسوم الجامرات األردنية

 -99عقود اإليجار التشغيلي

9002
3183000

دفرات بموجب عقود إيجار تم تحميلها كمًاريف خسل السنة

تتمثل اإللتزامات بالحد األدنى لدفرات اإليجار بموجب عقود اإليجار التشغيلي غير القابلة لةلغاء بمايلي-:
9002

783000

أقل من سنة

2008
125,600
2008
57,000

أكثر من سنة ولكن أقل من أربا سنوات

9913000

228,000

أكثر من أربا سنوات

7803000

627,000

1773000

212,000

تتكون دفرات عقود اإليجار التشغيلي من اإليجارات المستحقة على الشركة عن األرض المقام عليها مباني الشركة .إن مردل فترة عقد

اإليجار المتفق عليها هي ( )18سنة.
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الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي

(شركة مساهمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية (يتبا)
للسنة المنتهية في  13كانون األول 9002
(بالدينار األردني)

 -91االلتزامات المحتملة

يوجو وود علو ووى الشو ووركة كمو ووا فو ووي  31كو ووانون األول الت ازمو ووات محتملو ووة عو وون كفو وواالت بنكيو ووة بقيمو ووة  3,000دينو ووار أردنو ووي

( 2,000 :2008دينار أردني).

 -9.األدوات المالية

إدارة مخاطر رأس المال

تقوووم الشووركة بووءدارة أرسوومالها لتتأكوود بووأن الشووركة تبقووى مسووتمرة بينمووا تقوووم بالحًووول علووى الرائوود األعلووى موون خووسل الحوود

األمثل ألرًدة الديون وحقوق الملكية .لم تتغير استرتيجية الشركة اإلجمالية عن سنة .2008

إن هيكلة رأل مال الشركة يضم حقوق الملكية الرائودة للمسواهمين فوي الشوركة والتوي تتكوون مون رأل الموال ،واحتياطيوات

وأرباح مدورة كما هي مدرجة في بيان التغيرات في حقوق الملكية.

معدل المديونية المثلى

يقوم مجلل إدارة الشركة بمراجروة هيكليوة رأل الموال بشوكل دوره .وكجوزء مون هوذت المراجروة ،يقووم مجلول اإلدارة باألخوذ
باإلعتبار تكلفة رأل المال والمخاطر المرتبطة بكل فئة من فئات رأل المال والدين .إن هيكل رأسمال الشركة يضوم ديوون
موون خووسل االقت وراض  ،لووم تقووم الشووركة بتحديوود حوود أقًووى لمروودل المديونيووة المثلووى  ،وال تتوقووا الشووركة زيووادة فووي مروودل

المديونية المثلى.

أهم السياسات المحاسبية

إن تفاًوويل السياسووات المحاسووبية واألسوواليب المسووتخدمة بمووا فيهووا قواعوود اإلعت وراف ،أسووال القيووال وأسووال اإلعت وراف
باإليرادات والمًاريف المترلقة بكل بنود مون بنوود الموجوودات الماليوة والمطلوبوات الماليوة وأدوات الملكيوة قود توم بيانهوا فوي

اإليضاح  3من البيانات المالية.

إدارة المخاطر المالية
مخاطر السوق

إن نشاطات الشركة يمكن أن تتررض بشكل رئيسي لمخاطر مالية ناتجة عن ما يلي-:

إدارة مخاطر العمالت األجنبية

ال تتررض الشركة لمخاطر هامة مرتبطة بتغيير الرمست األجنبية وبالتالي ال حاجة إلدارة فاعلة لهذا التررض.
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الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي

(شركة مساهمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية (يتبا)

للسنة المنتهية في  13كانون األول 9002
(بالدينار األردني)

إدارة مخاطر سعر الفائدة

تنتج المخاطر المترلقة بمردالت الفائدة بشوكل رئيسوي عون إقت ارضوات األمووال بمرودالت فائودة متغيورة (عائموة) وعون ودائوا
قًيرة األجل بمردالت فائدة ثابتة  .ال تتررض الشركة الوى مخواطر مرودالت الفائودة نظو ار لرودم وجوود أه أمووال مقترضوة

أو ودائا للشركة حتى تاريخ البيانات المالية.
مخاطر أسعار أخرى

تتررض الشركة لمخواطر أسورار ناتجوة عون إسوتثماراتها فوي حقووق ملكيوة شوركات أخورى  .تحوتفظ الشوركة باسوتثمارات فوي

حقوووق ملكيووة شووركات أخوورى ألغ وراض اسووتراتيجية ولوويل بهوودف المتوواجرة بهووا وال تقوووم الشووركة بالمتوواجرة النشووطة فووي تلووك

اإلستثمارات.

تحليل حساسية أسعار استثمارات الملكية

ان تحليل السياسة أدنات مبني على أسال مدى تررض الشركة لمخاطر أسرار استثمارات في حقوق ملكيوة شوركات أخورى

كما بتاريخ البيانات المالية .

في حال كانت اسرار استثمارات في حقوق ملكية شركات أخرى أعلى/أقل بنسوبة  %5ألًوبحت أربواح الشوركة أعلوى/أقول

بواقووا  38,486دينووار ( :2008أعلووى/أقوول بواقووا  55,228دينووار) نتيجووة لمحفظووة الشووركة المًوونفة بالقيمووة الرادلووة موون
خسل قائمة الدخل.

إدارة مخاطر اإلئتمان

لتزماتوه التراقديوة مموا يوةده إلوى تكبود
تتمثل مخاطر اإلئتمان في عدم التزام أحد األطراف لرقود األدوات المالية بالوفواء بء ا

الشووركة لخسووائر ماليووة ،ونظ و اتر لروودم وجووود أه تراقوودات مووا أه أط وراف أخوورى فءنووه ال يوجوود أه تروورض للشووركة لمخوواطر

اإلئتمان بمختلف أنواعها.

21

الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي

(شركة مساهمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية (يتبا)

للسنة المنتهية في  13كانون األول 9002
(بالدينار األردني)

إدارة مخاطر السيولة

إن مسووةولية إدارة مخوواطر السوويولة تقووا علووى مجلوول اإلدارة وذلووك إلدارة متطلبووات الشووركة النقديووة والسوويولة قًوويرة اإلجوول
ومتوسطة األجل وطويلة األجل .وتقوم الشركة بءدارة مخاطر السيولة من خسل مراقبة التدفقات النقدية المستقبلية والمقيمة

بًورة دائمة وتقابل تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات النقدية.

يبووين الجوودول اآلتووي االسووتحقاقات المتراقوود عليهووا لمطلوبووات الشووركة الماليووة غيوور المشووتقة  .تووم إعووداد الجووداول بنوواءات علووى
التدفقات النقدية غير المخًومة للمطلوبوات الماليوة وذلوك بموجوب توواريخ اإلسوتحقاق المبكورة التوي قود يطلوب بموجبهوا مون

الشركة أن تقوم بالتسديد أو القبض .يضم الجدول التدفقات النقدية للمبالغ الرئيسية والمرابحة:
سنة وأقل

معدل المرابحة

أكثر من سنة

المجموع

: 9002

أدوات ال تحمل فائدة

أدوات تحمل فائدة

%2,75-8,25

المجموع
:9001

أدوات ال تحمل فائدة

أدوات تحمل فائدة

%2,75-8

المجموع

931123822

-

931123822

3031903127

938.93.07

3137913100

313990392.

938.93.07

393.013022

1,120,273

-

5,470,210

12,834,602

8,555,365

5,470,210

14,025,575

7,364,322

1,120,273

 -97معلومات قطاعية

ترمول الشوركة فوي قطوواع الرمول الرئيسوي الووذه يتكوون مون إًودار بطاقووات ائتموان تسومح لحاملهووا الشوراء مون محووست

تجاريووة مرتموودة دون الوودفا النقووده وبضوومان الشووركة  ،وترموول الشووركة فووي قطوواع جغ ارفووي واحوود هووو المملكووة األردنيووة
الهاشمية.
 - 99المصادقة على القوائم المالية

تم المًادقة على القوائم المالية من قبول إدارة الشوركة بتواريخ  ...........................................وتموت الموافقوة

على إًدارها.

 -98أرقام سنة المقارنة

تم إعادة تًنيف وتبويب برض أرقام سنة  2008لتتفق ما الررض لسنة .2002
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Main Branch

Tel :
Fax :

+262 6 0122885
+262 6 0180288

:هاتف
:فاكس

الفـرع الرئيسـي

Sport City Branch

Tel :
Fax :

+262 6 0805612
+262 6 0805618

:هاتف
:فاكس

فرع المدينة الرياضية

Al-Wehdat Branch

Tel :
Fax :

+262 6 1881118
+262 6 1888200

:هاتف
:فاكس

فرع الوحدات

Website:www.c-leasing.com

Email: info@c-leasing.com

