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مجلـس اإلدارة رئيس  كلمة  
 

 

 السادة أعضاء الهيئة العامة الكرام،

 تحية وبعد...

لشركة اجديداً من فصول قصة النجاح التي حاكتها  فصأل هذا التقرير شرفني أن أعرض عليكم في صفحاتي

 المنتهيةالمالية  عن السنةوذلك بإنجازاتها البارزة في المجالين التشغيلي والمالي  المتكاملة للتأجير التمويلي

 .2015لعام األول  كانون 31 في

ضج وقد بلغت مرحلة الن يلشركة المتكاملة للتأجير التمويلاشعور بالسعادة والفخر وأنا أرى اليوم ينتابني 

وتمتلك القدرة على منافسة أفضل الشركات في  لتأجير التمويلياتمارس نشاطها في قطاع  رائدةكشركة 

تشمل جميع  كبيرةباكتساب خبرات تشغيلية  2004، وذلك بعد أن نجحت منذ تأسيسها في عام المنطقة

لشركة في ذهن المتعاملين في صناعة ابط أسم ساعد على ر مما النشاطات والعمليات المتعلقة بهذا القطاع

 تمويليةالالتأجير التمويلي بكل ما هو مبتكر وجديد عن طريق النجاح في تقديم حزمة مرنة ومتكاملة من الحلول 

 اإلسالمية.الشريعة احكام مع  المتوافقةالتأجير التمويلي خدمات باستخدام 

 يروتطو التأجير التمويلي قطاع في المتقدمة مكانتها تثبيت  ًمواصلة عشر الحادي عامها الشركة أنهتلقد 

 ستراتيجيةاال خطتها تنفيذ بثقة الشركة تابعت حيث ،القطاع في ةالرائد المصرفية أكبر المؤسسات كأحد أعمالها

 وما كانت. المختلفة الشركة أعمال وتطوير ضطردم ونم تحقيق الى تهدف والتي اإلدارة مجلس أقرها التي

التقديرية للعام  ةالموازن بنود ترجمة الشركة في ادارة طبقتها الطموحة التي العمل خطة لوال المؤشرات هذه

 .وطموحة ةواقعي نمو معدالت تحقيق ضرورة االعتبار بعين أخذت وواقعية علمية أسس على بنيت والتي

قد وصلبة، ف ات راسخةومقومإلى أسس ٍ سليمة ورؤية واضحة  اواستراتيجياته اوبفضل استناد سياساته

 اوفق سياساته طردالمض   هاالحفاظ على إيقاع نمو 2015عام  خالل لشركة المتكاملة للتأجير التمويليا تواصل

، الديه األعمالالتي انعكست بدورها على مختلف قطاعات  اأدائه معدالتتمكن بذلك من تعزيز تالحصيفة، ل

 .المالية ناواتضحت آثارها في مؤشرات

حـافـظ عـلى تن أ المتكاملة للتأجير التمويلي لشركةا استطاعت حيثولم تقتصر جهودنا عند هذا الحد، 

القاً انط كوذل والمتوسطة، الصغيرة المنشآتتمويل العاملة في برامج  الشركاتن ية بـصدارالـفي  امـكـانـتـه

مما يؤدي  متخصص بشكل العمالء من أوسعقطاعات  خدمةلالواعد  البرنامجهذا في تسخير لشركة ارؤية من 

ً اساس ليشكت وبالتالي االئتمانية زاتالترك   من والحد المطلوبة العوائد وتحقيق تخفيض المخاطرالى   اً قوي ا

 االئتمانية.للمحفظة 

 لخالمن ها مسيرة إنجازات الشركة تماضية، واصللوانسجاماً مع النهج الذي دأبنا على إتباعه في السنوات ا

 أثمرت حيث ،ه سلسلة من الخطوات التطويرية على أكثر من اتجاهت، رافقامتواصل في أدائه تحقيق نمو ٍ

دائرة  تجح، ونالمتقدم االئتماني اسجله الحفاظ علىالتي تنتهجها الشركة في  الحكيمة االئتمانيةالسياسة 

 بةالمراق أنظمة تكثيف خالل من المستقرة غير والمالية االقتصادية ضاعاحتواء تداعيات األو في االئتمان

 سياسةعلى تطبيق  التأكيد ، معواالئتمانية للعمالء المالية الدراساتوالتوسع في  اجراؤها يتم التي والمتابعة

 .خصصاتملكفاية ا على والتأكيد االئتماني التركز حدة يضة وتخفالمحفظ تنوع لدعم موائمة ائتمانية
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فقد جاءت هذه النتائج ملبية إلى حد كبير  2015ل العام الخ الشركة مالية التي حققتهالما من حيث النتائج اا

نسبة بللشركة  تشغيليةالرباح االمت نهداف التي وضعناها نصب أعيننا في بداية العام، حيث ألللطموحات وا

كما ، السابق العام من دينار للفترة المماثلة 6,003,634 مقابل دينار 6,771,334إلى  لتصل % 12.8

حين بلغت األرباح بعد الضريبّة  دينار، في 2,731,367أرباح الشركة قبل الضرائب والرسوم  بلغت

دينار في  1,646,716 مقارنة مع %26.9وبنسبة نمو  2015دينار لعام  2,089,174 والمخّصصات

 .2014عام 

 دينار وبنسبة ارتفاع 47,705,729الحالي عام الأما فيما يتعلق بموجودات الشركة، فقد بلغت في نهاية 

 % 9.3 . كما وارتفعت حقوق المساهمين بنسبة2014 عّما كانت عليه في نهاية عام % 13.6 قدرها

  دينار. 10,369,802 دينار مقارنة مع نهاية العام الماضي والبالغة 11,338,976 لتصبح ما مقداره

ً ومالي القوي لموقف الونتيجة لهذا ا فقد أوصى  ،مع سياساتنا التي اتبعناها طيلة السنوات السابقة انسجاما

من القيمة االسمية للسهم اي  %17بنسبة  على السادة المساهمينبتوزيع ارباح نقدية  الشركةمجلس إدارة 

 فلس للسهم الواحد. 170بواقع 

فإننا نتطلع بثقة وطموح نحو  ،العامرة شركتنا هذا التقرير محطة من محطات مسيرة خاللوإننا إذ نطوي ومن 

ومساهمينا في النجاح  عمالئناوالعمل الجاد الهادف إلى إثراء تجربتنا، وتحقيق تطلعات  اإلنجازعام آخر من 

مكاسب التي حققناها لبالتأكيد محطة مهمة في تعزيز أسس النمو وا 2016العام  والتميز. وسيكونوالتألق 

 لبيةوت ناالرامية إلى تطوير مستوى خدمات تحقيق اهدافهافي  االنخراط في ستمرنسو ة،ماضيلا االعوامل الخ

. وكأي قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطةباإلضافة الى التوسع في خدمات  ئناالتوقعات ومتطلبات عم

أننا  إال ،حد من جهودنالمؤسسة كبيرة، فإننا ندرك بأننا سنواجه الكثير من التحديات والعقبات التي ستحاول ا

 وكفاءة فرق عملنا، بمهارة وأ المبتكرة بالحلول وأ بالخدماتسواء  الحافلسجلنا  خاللعلى ثقة بأننا ومن 

 .قادرون على مواجهة أي عقبات والتغلب عليها إن شاء هللاسنكون 

مجدداً عن ثقتي الشخصية في إدارتنا التنفيذية وموظفينا الذين  ألعرب، أنتهز هذه الفرصة الثمينة الختاموقبل 

مهم فرص متنوعة والتزا لخلق واغتنامهاالصعبة  االقتصادية المرحلة تحدياتاستثنائيا في مواجهة  قدموا أداءً 

 .للشركةالطموحة  األهدافالكامل بتحقيق 

وأتطلع معكم إلى  الشركة،وطاقم إدارة  دارةاإلجلس لم المتواصلينوختاماً، أود أن أثمن لكم ثقتكم ودعمكم 

 ستمرتسوف  لشركة المتكاملة للتأجير التمويليا نأب نيعلى يق اوإن ات واإلنجازاتعام جديد مليء بالنجاح

ً الشركةوالمجتمع  اوموظفيه وعمالئها المساهميه افي الوفاء بوعوده حظى ت ة التيرائدال لتبقى دائما

 .عمل بهاتسواق التي ألوالتفرد في جميع ا باإلعجاب

 

 االحترام،،،ووتفضلوا بقبول فائق خالص التقدير 

  

 رئيس مجلس اإلدارة 

 جورج أبو خضر    
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 تقرير مجلـس إدارة الشركة

 نبذة تاريخية: .1

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

الشركة  يتمثل نشاطو مليون دينار، 1برأس مال مقداره  14/4/2004 ( بتاريخ8730التجارة تحت الرقم )و

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

قد تم استكمال و ،مليون دينار 2مليون دينار إلى  1ال من على رفع رأس الم وتم االتفاق ،اجتماع الهيئة العامة

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

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

               بواقعو ،415الرقم  والتجارة تحتبوزارة الصناعة  يلهاسجوت المساهمة العامةتحويلها إلى صفة دينار و

الموافقة على االنضمام إلى هيئة األوراق  تتم 9/5/2007، وبتاريخ ار للسهم الواحد( دين1مليون سهم بقيمة ) 5

خ بتاري الحصول على الموافقة. طرح بعد مرور سنتان منيأن تداول األسهم الخاصة بالشركة سوف على المالية 

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

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

تحت الرمز  التداول في أسهم الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي م.ع.مبدأ  14/5/2009بتاريخ و مليون دينار. 5

(leas) في سوق عمان المالي. 

 الرأسمالي وعدد الموظفين في كل منها: حجم االستثمارة الرئيسية وأماكنها الجغرافية وأنشطة الشرك .2

 تتلخص أنشطة الشركة الرئيسية فيما يلي: -أ

 باإلضافة إلى اآلليات ،والصناعية منها والمعدات الطبيةنشاط التأجير التمويلي لجميع أنواع المركبات  ممارسة

 الوقت نفسه. ودقة فيبمرونة  بتوفير حلول تمويل وبيع بالتقسيط تقوم الشركة كذلك التجارية،العقارات السكنية وو

 فيها: وعدد الموظفينأماكن الشركة الجغرافية  -ب

عمل  أماكن اربعة، كما وتمارس الشركة نشاطها من خالل ( موظف44من )يتكون فريق العمل للشركة المتكاملة 

 -كالتالي: مبينة  واسعة وشاملة توفر تغطية جغرافية

 
 

 الجغرافي المكان المقر سما 

 (66بناية رقم ) - شارع عبد هللا غوشة الفرع الرئيسي -1

 (2مجمع الجبر ) -شارع صرح الشهيد  فرع المدينة الرياضية -2

 مجمع القطامي -شارع خوله بنت األزور  فرع الوحدات -3

 (250بناية رقم )- 20شارع  - بختياري -اربيل  فرع اربيل -4

 (26/11/01بناية رقم ) 70تفرع  - شارع سالم -السليمانية  السليمانيةفرع  -5
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 حجم االستثمار الرأسمالي:  -ج

في نهاية عام  دينار 23.106.566 حسب القوائم المالية الموحدة لشركةلبلغ حجم االستثمار الرأسمالي 

 .2014في نهاية عام  دينار 21.961.720وذلك مقارنة مع  2015

 الشركات التابعة:  -د

 :ذ.م.م الشركة المتكاملة لبيع المركبات .1
 

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

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

 للشركة: المقارنة . وفيما يلي اهم البيانات الماليةموظفين 5يتكون من 

 

 2014 2015 البيـان

 دينار 500,000 دينار 500,000 رأسمال الشركة التابعة

 دينار 1,805,024 دينار 2,350,655 مجموع حقوق الملكية

 % 100 % 100 نسبة الملكية

 دينار 7,348,489 دينار 10,239,689 ذمم عقود بيع بالتقسيط

 دينار 8,093,202 دينار 11,153,811 مجموع الموجودات

 دينار 6,288,178 دينار 8,803,156 مجموع المطلوبات

 دينار 1,034,664 دينار 1,287,817 التشغيلية صافي اإليرادات

 دينار 550,811 دينار 688.433 صافي األرباح قبل الضريبة

 دينار 469,985 دينار 545.631 الضريبةصافي األرباح بعد 
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ذة نبة العليا ذوي السلطة التنفيذية ورتب 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:

 الخبرات العلمية:

سنة في إدارة األعمال ويشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة أبو خضر في  49

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

 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:

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

 الخبرات العلمية:

سنة في إدارة األعمال ويشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات أبو خضر  24

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 االمريكيةغرفة التجارة 
   

3 

 إيليا جاد وكيلة 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  26

التمويلي وعضو هيئة إدارية وأمين الصندوق للجمعية األردنية عام الشركة المتكاملة للتأجير 

 النادي األرثوذكسي. في العضوية لجنة ورئيسلشركات التأجير التمويلي وعضو عامل 
   

4 

 مروان لطفك تماري االسم:

 اإلدارةعضو مجلس  المنصب:

 1968كانون أول  2 تاريخ الميالد:

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

 الخبرات العلمية:
ويشغل حاليا منصب مدير عام ومالك شركة غذاء الحياة  ،سنة في مجال التجارة الحرة 24

 .)تماري(التجارية 
   

5 

 )ممثل البنك األردني الكويتي(زهدي الجيوسي  االسم:

 عضو مجلس اإلدارة المنصب:

 1970تموز  26 تاريخ الميالد:

 1994بكالوريوس محاسبة من جامعة عمان األهلية عام  المؤهل العلمي:

 الخبرات العلمية:
سنة في مجال البنوك ويشغل حاليا منصب رئيس قسم التسهيالت االئتمانية لدى البنك  22

 األردني الكويتي. 
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 التنفيذية:أشخاص اإلدارة العليا ذوي السلطة  -ب

 

1 

 إيليا جاد وكيلة 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  26

التمويلي وعضو هيئة إدارية وأمين الصندوق للجمعية األردنية عام الشركة المتكاملة للتأجير 

 النادي األرثوذكسي. في العضوية لجنة ورئيسلشركات التأجير التمويلي وعضو عامل 
   

2 

 سامر محمد القطيشات 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  13 الخبرات العلمية:
   

3 

 جمال عبد الرحمن عصفور االسم:

 مدير التأجير التمويلي للشركات 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  17 الخبرات العلمية:
   

4 

 حسام شكري القبرصي  االسم:

 مدير تطوير األعمال والتسويق المنصب:

 2011آذار  30 :تاريخ التعيين

 1979األول كانون  26 تاريخ الميالد:

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

 التطوير والتخطيط االستراتيجي.و في مجال التسويقسنة  12 الخبرات العلمية:
   

5 

 جورج سامي خوري االسم:

 مدير االئتمان المنصب:

 2005حزيران  1 :تاريخ التعيين

 1985شباط  24 الميالد:تاريخ 

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

 .والتأجير التمويليفي مجال االئتمان  سنة 11 الخبرات العلمية:
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عدد األسهم المملوكة لكل منهم والذين األسهم المصدرة من قبل الشركة و بيان بأسماء كبار مالكي .4

 : 31/12/2015بتاريخ  فأكثر %5يملكون نسبة 

 البيـان
31/12/2015 31/12/2014 
 نسبة االمتالك عدد األسهم نسبة االمتالك عدد األسهم

 %45.368 3,175,768 %45.397 3.177.768 سامية حليم جريس السلفيتي

 %20.689 1,448,262 %20.661 1.446.262 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
 

 المحلي: حصتها من السوقأسواقها الرئيسية وتنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها والوضع ال .5

 بشكل التمويليي بشكل عام والنشاط لموالعا حليلما االقتصاديالوضع  واضطرابعلى الرغم من تقلبات السوق 
 االستراتياي  ااحنمما يؤكد على الشرك  ياابي  على ننشط  إلالعديد من التطورات ا 2015خاص، شهد عام 

عوامل من ال كمـــا نؤكد علـــى نن ماموع  تلك التقلبات. منأى عنبموضوع  للشرك  وقوة اصولها والذي اعلها لا
  لرئيسياعتمـــاد علـــى نساســـيات العمـــل نبرزهـــا اال ،االستراتياي  ناساهمت في تحقيق العديد من نهداف الرئيســـي 

 بشـــكل ألفـــراد والشـــركات وتقديمهالومنتااتنـــا المواهـــ   والتوســـع فـــي الســـوق المحلي مـــن خالل خدماتنا
 السوقي  وقدرتنا على المنافس . مـــا ندى إلى نمو حصتنامختلف ومتميز وهو 

 

6 

 عمرو صالح شعبان االسم:

 االردنع ومدير فر المنصب:

 2011تموز  25 :تاريخ التعيين

 1981كانون الثاني  1 الميالد:تاريخ 

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

  .في مجال المبيعات واألعمال البنكية والمصرفية ةسن 11 الخبرات العلمية:

   

7 

 رائد عيسى الرزوق االسم:

 مدير فرع السليمانية 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  23 الخبرات العلمية:
   

8 

 ايمن محمد علي االسم:

 مدير فرع اربيل المنصب:

 2013نيسان  23 :تاريخ التعيين

 1986 ايلول 20 تاريخ الميالد:

 2010عام  العلوم التطبيقية جامعةمن  المحاسبةبكالوريوس في  المؤهل العلمي:

 التمويلي. المبيعات والتأجيرسبة واالمحفي مجال  واتسن 5 الخبرات العلمية:
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 العمالء: المشتريات و .6

 .خارايا (نو  )محليا  ين يي معتمد نو عمالء رئيسال يواد مورد محل  

 الشركة:تتمتع بها  واإلعفاءات التياالمتيازات  .7

أي براءات اختراع  وال يوجد. كما واألنظمةال يوجد أي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة بموجب القوانين 

 وال تطبق الشركة معايير الجودة الدولية. ،أو حقوق امتياز تم الحصول عليها من قبل الشركة

 القرارات الحكومية أو الدولية: .8

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

 .قدرتها التنافسية

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

 

 :الهيكل التنظيمي أوالً:

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 الهيئة العامة 

 مجلس اإلدارة

 المدقق الخارجي

 المستشار القانوني

 المدقق الداخلي 

 لجنة التدقيق
 

إدارة 

 تمانئاال

تطوير إدارة 

األعمال 

 والتسويق

إدارة 

ياتالعمل  

إدارة الفروع 

حسابات و

 التأجير التمويلي 

 دارة الماليةاإل
إدارة 

 المعلوماتية

 المدير العام

الموارد إدارة 

 البشرية
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 : ومؤهالت الموظفينفئات  ثانياً:

مصنفين حسب  ( موظفاً 44)والشركات التابعة لها التمويلي يبلغ عدد الموظفين في الشركة المتكاملة للتأجير 

 االتي:

 

 المؤهل العلمي
الشركة المتكاملة 

 التمويليللتأجير 

الشركة المتكاملة 

 المركبات لبيع
 المجموع

 1 0 1 ماجستير

 32 4 28 بكالوريوس

 2 0 2 دبلوم

 9 1 8 العامةأقل من ثانوية 

 44 5 39 المجموع

 

  :الشركة والتدريب لموظفيالتأهيل برامج  ثالثاً:

  اإلدارة العليا. موظفيكامل ل والتواصلفي القيادة  متقدمةمنح دورة 

 اإلدارة العليا. العاطفة لعدد من موظفيبالقيادة  منح دورة في 

  لعدد من موظفي قسم المحاسبة. متقدمة في التحليل الماليمنح دورة 

 االئتمان. لعدد من موظفي قسماألموال  غسل مكافحة نظام منح دورة في 

 قسم المبيعات. لعدد من موظفيقيادة الفريق  منح دورة في 

  قسم المبيعات. لعدد من موظفيفن االقناع منح دورة 

   قسم المبيعات ال لعدد من موظفيمنح دورة في التفاوض الفع. 

  لعدد من موظفي الشركة.واإلبداع منح دورة في االبتكار 

 لعدد من موظفي الشركة.بناء العالقات التجارية الصحيحة  منح دورة في 

 .منح دورة في اللغة اإلنجليزية لعدد من موظفي الشركة 

 

 وصف المخاطر التي تعرضت لها الشركة: .10
 

 .2015 ال يوجد أية مخاطر تعرضت لها الشركة خالل عام
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خالل حداث الهامة التي مرت على الشركة ووصف لأل باألرقام،االنجازات التي حققتها الشركة مدعمة   .11

  المالية.السنة 

 إيرادات  )شةةةةامالً كما هو مبين في الجدول التالي و بيان إجمالي اإليرادات المحققة خالل الخمسةةةةة اعوام السةةةةابقة

 (:الشركة المتكاملة لبيع المركبات

 نسبة الزيادة المحققةالتشغيلية اإليرادات إجمالي  السنة

 %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

 %4.88 دينار 4,500,186 2011

 

 

 

 النشاط الرئيسي للشركة: األثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة ضمن .12

لها تأثير ملموس على القوائم المالية للشركة ذات طبيعة غير متكررة عمليات أي  2015لم يكن هناك في العام 

  .المتكاملة للتأجير التمويلي او الشركات التابعة لها
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 المالية: وأسعار األوراق وحقوق المساهمينسلسلة األرباح الزمنية   .13
 

 األرباح بعد الضرائب والمخصصات األرباح قبل الضرائب التشغيلية اإليراداتصافي  السنة

 دينار 2,089,174 دينار 2,731,367 دينار 6,771,334 2015

 دينار 1,646,716 دينار 2,174,736 دينار 6,003,634 2014

 دينار 1,624,810 دينار 2,102,869 دينار 5,581,703 2013

 دينار 1,291,115 دينار 1,737,814 دينار 4,643,712 2012

 دينار 1,285,375 دينار 1,729,945 دينار 4,199,173 2011

 

 
 

 31/12سعر اإلغالق  األرباح الموزعة نسبة توزيع األرباح صافي حقوق المساهمين السنة

 2.66 - - دينار 11,338,976 2015

 2.66 دينار 1,120,000 نقداً  %16 دينار 10,369,802 2014

 2.50 دينار 1,120,000 نقداً  %16 دينار 9,843,086 2013

 2.20 دينار 1,050,000 نقداً  %15 دينار 9,268,276 2012

 1.90 دينار 1,050,000 نقداً  %15 دينار 9,051,023 2011

 .2009 العام*بدا التداول بالورقة المالية للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي بالسوق المالي في شهر أيار من 
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قادمة لا الخطة المستقبلية للشركة للسنةأو أية توسعات أو مشاريع جديدة والتطورات المستقبلية الهامة  .14

 الشركة:توقعات مجلس اإلدارة لنتائج أعمال و
 

 طوير تتوسيع قاعدة العمالء والتركيز بصورة أعمق على من خالل ، للشركة االستمرار في تعزيز المركز التنافسي

 والمتوسطة. الصغيرة بالمنشآتالخاصة التمويلية  والحلول النشاطات

 ة بما يتوافق مع لسياسة االئتمانيّ والتطوير المستمر لتحديد درجة المخاطر في  تطبيق اساليب عمل متقدمة

 .ةوالربحيّ  والسيولة، أالئتمانيةة بحيث تكون قائمة على أساس المالئمة بين المخاطر التطورات االقتصاديّ 

   مختلف القطاعات بما ينعكس من  االئتمانية والجدارة المالية المالءة ذويمن العمالء  متميزةاستقطاب نوعية

 .والربحية االئتمانية المحفظةايجابيا على 

  ّات والمهام الموكلة إليهم بكفاءةلتمكينهم من القيام بالمسؤوليّ  ة للموظفينااللتزام بخطط تطوير القدرات المهني 

 .وفق المقاييس العالمية المتخصصةل المشاركة بالدورات من خال

 

 :مدققي الحسابات في األردن والخارجأتعاب  .15

 2014 2015 البيان

اتعاب سائر مكاتب التدقيق مقابل تدقيق الحسابات الفصلية والسنوية 

 لكافة فروع الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي والشركات التابعة
 دينار13.022 دينار13.590

 

أقاربهم دارة والمملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلالمالية الصادرة من قبل الشركة وبيان بعدد األوراق  .16

 السابقة.  ةمقارنة مع السن

كما بدا التداول ، ( سهماً 7,000,000) 31/12/2015 عدد األوراق المالية المصدرة من قبل الشركة حتى نهاية تاريخ

 .2009المتكاملة للتأجير التمويلي في شهر أيار من العام بالورقة المالية للشركة 

 اإلدارة:لوكة من قبل أعضاء مجلس عدد األسهم المم -أ

 

 الجنسية المنصب البيان #

 المملوكةاألسهم عدد 

 31/12كما في 

2015 2014 

 74,767 74.767 أردني رئيس مجلس اإلدارة جورج نقوال جورج أبو خضر -1

 1,448,262 1.446.262 أردني نائب رئيس مجلس اإلدارة نقوال جورج نقوال أبو خضر  -2

 83,500 83.500 أردني المدير العام/عضو مجلس اإلدارة إيليا جاد مخائيل وكيلة  -3

 140,000 140,000 أردني عضو مجلس اإلدارة البنك األردني الكويتي  -4

 70,000 70,000 أردني اإلدارةعضو مجلس  مروان لطفك تماري  -5



 

 

 2015التقرير السنوي 

 

 
 

 

e                                            الصفحة | 14  التقرير السنوي |                                                   5201 

 

  للشركة:ة من قبل اإلدارة العليا عدد األسهم المملوك -ب

 اإلدارة:عدد األسهم المملوكة من قبل أقارب أعضاء مجلس  -ج

  العليا:عدد األسهم المملوكة من قبل أقارب اإلدارة  -د

 الجنسية المنصب البيان #

 المملوكة عدد األسهم 

 31/12كما في 

2015 2014 

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

 ال يوجد ال يوجد أردني المدير المالي محمد القطيشاتسامر  -2

 ال يوجد ال يوجد أردني للشركاتمدير حسابات التأجير التمويلي  جمال عبد الرحمن عصفور  -3

 ال يوجد ال يوجد فلسطيني مدير تطوير األعمال والتسويق حسام شكري القبرصي  -4

 ال يوجد ال يوجد أردني مدير االئتمان جورج سامي خوري -5

 ال يوجد ال يوجد أردني االردنع ومدير فر عمرو صالح شعبان -6

 ال يوجد ال يوجد أردني مدير فرع السليمانية عيسى الرزوق رائد -7

 ال يوجد ال يوجد أردني مدير فرع اربيل ايمن محمد علي -8

 الجنسية الصلة البيان #

 المملوكة األسهم عدد 

 31/12كما في 

2015 2014 

 3,175,768 3.177.768 أردني زوجة السيد جورج نقوال أبو خضر سامية حليم جريس السلفيتي  -1

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

 500,000 500,000 أردني جورج نقوال أبو خضرابنة السيد  شيرين جورج نقوال أبو خضر -3

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

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

 57,000 57,000 أردني وكيلة جاد زوجة السيد إيليا  النا عوض الياس برغوث  -6

 70,000 70,000 أردني شقيق السيد مروان تماري  وهبة لطفك وهبة تماري -7

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

 الجنسية الصلة البيان #
 31/12في  كماالمملوكة  األسهمعدد 

2015 2014 

 57,000 57,000 أردني وكيلةجاد زوجة السيد إيليا  النا عوض الياس برغوث -1
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 :31/12/5120التي تساهم في رأس مال الشركة كما في ن قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة والمسيطر عليها م الشركات-ه

 :31/12/5201والتي تساهم في رأس مال الشركة كما في  للشركةمن قبل اإلدارة العليا المسيطر عليها من قبل  الشركات-و

 

 الجنسية المنصب البيان #

 كة من قبل الشركات المسيطر عليهاالمملوعدد األسهم 

 31/12من قبل أي منهم كما في 

2015 2014 

1- 
جورج نقوال جورج أبو 

 خضر

رئيس مجلس 

 اإلدارة
 أردني

-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

-شركة رويال لالستثمارات التجارية -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

 بنائ- شركة رويال لالستثمارات التجارية

 سهم 76.945 - رئيس هيئة المديرين

 

 بنائ- شركة رويال لالستثمارات التجارية

 سهم 76،945 - رئيس هيئة المديرين

 

 إيليا جاد مخائيل وكيلة -3

المدير 

العام/عضو 

 مجلس اإلدارة

 ال يوجد ال يوجد أردني

 البنك األردني الكويتي -4
عضو مجلس 

 اإلدارة
 ال يوجد ال يوجد أردني

 مروان لطفك تماري -5
 عضو مجلس

 اإلدارة
 ال يوجد ال يوجد أردني

 الجنسية المنصب البيان #

 عدد األسهم المملوكة من قبل الشركات المسيطر عليها

 31/12من قبل أي منهم كما في 

2015 2014 

 ال يوجد ال يوجد أردني المدير العام/عضو مجلس اإلدارة إيليا جاد مخائيل وكيلة  -1

 ال يوجد ال يوجد أردني المدير المالي محمد القطيشاتسامر  -2

 ال يوجد ال يوجد أردني للشركاتمدير حسابات التأجير التمويلي  جمال عبد الرحمن عصفور  -3

 ال يوجد ال يوجد فلسطيني تطوير األعمال والتسويقمدير  حسام شكري القبرصي  -4

 ال يوجد ال يوجد أردني مدير االئتمان جورج سامي خوري -5

 ال يوجد ال يوجد أردني االردنع ومدير فر عمرو صالح شعبان -6

 ال يوجد ال يوجد أردني مدير فرع السليمانية عيسى الرزوق رائد -7

 ال يوجد ال يوجد أردني مدير فرع اربيل ايمن محمد علي -8
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 ء المجلس وأشخاصأعضاي يتمتع بها رئيس مجلس اإلدارة ونفقات السفر التالمزايا والمكافآت و .17

 .اإلدارة العليا

 يلي:على ما  5201حصل أعضاء مجلس اإلدارة خالل العام  -أ

 المجموع مكافأة أو مزايا أخرى بدل تنقالت المنصب اسم عضو مجلس اإلدارة

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

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

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

 دينار 3,600 دينار 3,600 - عضو مجلس اإلدارة مروان لطفك تماري

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

  والمكافآت التالية:على الرواتب  5201خالل العام حصلت اإلدارة التنفيذية  -ب

 المكافآت الرواتب المنصب تاريخ التعيين االســم

 87.799 99.600 مدير عام 1/4/2004 إيليا جـاد وكيلـة 

 4.800 26.578 الماليمدير ال 1/10/2004 محمد القطيشاتسامر 

 5.690 17.225 اتللشرك مدير حسابات التأجير التمويلي 1/10/2004 جمال عبد الرحمن عصفور 

 1.850 17.850 مدير تطوير األعمال والتسويق 30/3/2011 حسام شكري القبرصي 

 2.200 14.385 االئتمانمدير  1/8/2005 جورج سامي خوري

 2.210 14.425 االردنع ومدير فر 25/7/2011 عمرو صالح شعبان

 3.110 21.516 مدير فرع السليمانية 3/10/2010 الرزوق عيسى رائد

 3.124 18.910 مدير فرع اربيل 23/4/2013 ايمن محمد علي

 :2015عدد اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام   .18

 اجتماعات. تسعة 2015خالل عام  مجلس اإلدارةعدد اجتماعات بلغ 

 المنح التي دفعتها الشركة خالل السنة المالية:لتبرعات وا  .19

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

 التي عقدتها الشركة: والمشاريع واالرتباطاتبيان بالعقود   .20

وتتمثل في  2015الشركات الشقيقة ومع أعضاء المجلس خالل عام يوجد عقود وارتباطات عقدتها الشركة مع  -أ

 : االتي

 تاريخ إبرام العقد قيمة العقد الجهة المتعاقدة 

 30/6/2015 دينار 17.460  شركة غذاء الحياة -1

 

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

 دينار. 15,000 مقدارهاسنوية  إيجاريه
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 المحلي: وخدمة المجتمعمساهمة الشركة في حماية البيئة   .21

  المحلي.المجتمع  البيئة وخدمةوبشكل مباشر في حماية ماليا  ولم تساهملم تسبب الشركة أية أضرار بيئية 

 التحليلية:النسب المالية  .22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2014 2015 النسبة المالية 

 1 1 نسبة التداول -1

 1 1 نسبة السيولة -2

 %4.0 %4.7 معدل العائد على األصول -3

 0.235 0.298 متوسط ربحية السهم -4

 0.75 0.76 إجمالي االلتزامات إلى األصول -5

 3.0 3.2 إجمالي االلتزامات إلى حقوق الملكية -6

 %16.1 %19.2 حقوق الملكيةمتوسط معدل العائد على  -7
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 قواعد حوكمة الشركات:  .23

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

 عمان، 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 يكون تشكيل لجنة التدقيق و

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 

اللجنة  ترشيحات ومكافآت الن مهام هذهلجنة 

 يقوم بها مجلس اإلدارة بشكل مباشر.

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.

  
ومكافآت الن هذه المهمة  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 
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 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  

 

 عضو

 إيليا جاد وكيلة

 نائب رئيس مجلس اإلدارة

خضرنقوال جورج أبو   

 رئيس مجلس اإلدارة

 جورج نقوال أبو خضر

   

 

 

 عضو

 مروان لطفك تماري

 عضو

 بنك األردني الكويتيال

  

 

 
5201. نقر نحن الموقعين أدناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير عن عام 3  

 

 المدير المالي

قطيشاتالسامر محمد   

العامالمدير   

 إيليا جاد وكيلة

 رئيس مجلس اإلدارة

 جورج نقوال أبو خضر

   

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للتأجير التمويلي المتكاملة الشركة 
 محدودة( عامة )شركة مساهمة

 

  المحاسب القانوني المستقلوتقرير  الموحدة القوائم المالية
   2015كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   للتأجير التمويلي المتكاملة الشركة 
 محدودة( مةمساهمة عا)شركة 

 

    المحاسب القانوني المستقلوتقرير  الموحدة القوائم المالية

   2015كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 
 فهـرس صفحـة
  
    المحاسب القانوني المستقلتقرير  1
  

 الموحدة  قائمة المركز المالي 2
  

 الموحدة الشامل الدخلقائمة  3
  

 الموحدة الملكيةفي حقوق  قائمة التغيرات 4
  

 الموحدة قائمة التدفقات النقدية 5
  

 الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية  29 – 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

 تقرير المحاسب القانوني المستقل
 

 

 السادة المساهمين المحترمين  إلى
 شركة المتكاملة للتأجير التمويليال
 

قائمااة المركااز والتااي تتكااون ماان  )المساااهمة المامااة المحاادودة( جير التمااويليألشااركة المتكاملااة للتاالالمرفقااة  الموحاادة الماليااة قااوائمالقمنااا دتاادقي  
 والتدفقات النقدية الموحدة الملكيةرات في حقوق يوالتغ الموحدة الشامل الدخل قائمةوكل من  2015كانون األول  31كما في  الموحدة المالي
 ومملومات تفسيرية اخرى .وملخص للسياسات المحاسدية الهامة ،  ، ذلك التاريخ لسنة المنتهية فيل الموحدة

 
 مسؤولية اإلدارة عن القوائم المالية

ولية ، وتشامل هاذه المساؤ ممايير الدولية للتقارير الماليةوعرضها بصورة عادلة وفقًا لل الموحدة إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية 
سواء كانات ناشائة عان احتياال او عان  خالية من أخطاء جوهرية، موحدة م ماليةاالحتفاظ درقابة داخلية حسبما تراه ضروريًا لغرض إعداد قوائ

 خطأ.
 

 مسؤولية المحاسب القانوني
تطلب تلك الممايير ان نتقيد تو  الدولية للتدقي  ،استنادًا الى تدقيقنا وفقًا للممايير  الموحدة المالية قوائمإن مسؤوليتنا هي إدداء رأي حول هذه ال

خالياة مان  الموحادة المالية لقوائمبمتطلبات قواعد السلوك المهني وان نقوم دتخطيط واجراء التدقي  للحصول على تأكيد ممقول فيما اذا كانت ا
 أخطاء جوهرية .

 

, تسااتند االجااراءات  الموحاادة الماليااة القااوائم مبااالو واالفصاااحات فااييتضاامن التاادقي  القيااام باااجراءات للحصااول علااى دينااات تاادقي   دوتيااة لل 
, ساواء كانات ناشائة عاان  الموحادة المالياةالقاوائم المختاارة الاى تقادير المحاساب القاانوني , وبماا فاي ذلاك تقيايم مخاااطر االخطااء الجوهرياة فاي 

نوني فااي االعتبااار اجااراءات الرقابااة الداخليااة للشااركة و المتملقااة احتيااال او عاان خطااأ . وعنااد القيااام دتقياايم تلااك المخاااطر يأخااذ المحاسااب القااا
، وذلاك لغاارض تصااميم اجااراءات تادقي  مناساابة حسااب اللارو  ، ولاايي لغاارض ادااداء رأي  الموحاادة الماليااة قاوائمباالعاداد والماارض المااادل لل

ات المحاسدية المتبمة وممقولية التقديرات المحاسدية الممدة حول فمالية الرقابة الداخلية في الشركة ويتضمن التدقي  كذلك تقييم مالئمة السياس
  . الموحدة المالية قوائممن اإلدارة, وكذلك تقييم المرض االجمالي لل

     

 نمتقد ان دينات التدقي  ال دوتية التى حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير اساسًا لرأينا حول التدقي  .
 

 الــرأي
التماويلي  للتأجيرلشركة المتكاملة لتلهر بصورة عادلة ، من جميع النواحي الجوهرية ، الوضع المالي   الموحدة المالية ملقوائفي رأينا ، إن ا 

 .وفقًا للممايير الدولية للتقارير المالية  ،ذلك التاريخ للسنة المنتهية فيوادائها المالي وتدفقاتها النقدية  2015كانون األول  31كما في 
 

 المتطلبات القانونية تقرير حول 
ن المرفقاااة متفقااة ممهااا ، ونوصااي الهيئااة الماماااة  الموحاادة الماليااة القااوائم تحااتفا الشااركة بقيااود وسااجالت محاساادية منلماااة بصااورة أصااولية وا 

 بالمصادقة عليها . 
 

 غوشة وشركاه   

  

 وليد محمد طه  المملكة األردنية الهاشمية –عمان
 (703مزاولة )إجازة  2016كانون ال اني  17
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   للتأجير التمويلي المتكاملة الشركة 
 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 

 الموحدة  قائمة المركز المالي
   2015األول  كانون  31كما في 

 )بالدينار األردني(
 

  ايضاح  2015  2014
 الموجودات     

 موجودات غير متداولة     
 ت وممداتممتلكا 4  1,244,489  1,314,777
 إست مارات في أراضي 5  2,461,698  2,461,698
 عقارية  إست مارات 6  -  1,450,000
 الجزء غير المتداول من صافي اإلست مار في عقود اإليجار التمويلي   7  10,091,182  8,576,852
 ذمم ديع بالتقسيط  الجزء غير المتداول من 8  9,309,197  8,158,393
 المتداولةغير مجموع الموجودات    23,106,566  21,961,720

 موجودات متداولة     
 مصاريف مدفوعة مقدما وحسابات مدينة أخرى  9  150,690  185,785

 صافي اإلست مار في عقود اإليجار التمويلي   الجزء المتداول من  7  10,095,643  8,354,985
 مم ديع بالتقسيط ذ الجزء المتداول من 8  9,963,076  8,182,594
 مدينون  10  3,662,112  2,633,175
 موجودات مالية محددة بالقيمة المادلة من خالل ديان الدخل الشامل  11  455,062  521,406
 النقد وما في حكمه   272,580  145,408

 مجموع الموجودات المتداولة   24,599,163  20,023,353
 ع الموجوداتمجمو    47,705,729  41,985,073

      
  الملكيةالمطلوبات وحقوق      
 الملكيةحقوق      

 رأي المال 1  7,000,000  7,000,000
 إحتياطي إجباري  12  1,699,990  1,454,912

 إحتياطي اختياري  12  21,549  21,549
 أرباح مدورة        2,617,437  1,893,341
  الملكيةقوق مجموع ح   11,338,976  10,369,802

 مطلوبات غير متداولة      
 قروض طويلة األجل  13  10,667,233  8,330,758
 ارباح مؤجلة من ديع بالتقسيط   973,316  742,923

 مجموع المطلوبات غير المتداولة    11,640,549  9,073,681
 مطلوبات متداولة     

 ائنة أخرى مصاريف مستحقة وحسابات د 14  741,980  637,752
 الجزء المتداول من أرباح مؤجلة من ديع بالتقسيط    1,787,589  1,550,370
يرادات تمويل مقدوضة مقدمًا    167,679  167,209  إيجارات وا 
 دائنون و شيكات آجلة   15  404,474  456,871

 الجزء المتداول من قروض طويلة األجل  13  15,963,267  13,798,200
 دنوك دائنة 16  5,661,215  5,931,188
 مجموع المطلوبات المتداولة   24,726,204  22,541,590
 الملكيةمجموع المطلوبات وحقوق    47,705,729  41,985,073

 

 الموحدة إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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  للتأجير التمويلي المتكاملة الشركة 
 اهمة عامة محدودة()شركة مس

 

 الموحدة  الشامل الدخلقائمة 

    2015كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 )بالدينار األردني(
 

  إيضاح 2015  2014
 : االيرادات    

 التمويلي اإليجارصافي االيرادات من عقود  19 3,406,456  3,264,032
 جاراتصافي االيرادات من االي 20 215,150  212,144

 ديع بالتقسيط الصافي إيرادات  21 3,149,728  2,527,458
 ةالتشغيلي االيراداتصافي   6,771,334  6,003,634

 صافي إيرادات غير تشغيلية 22 27,237  34,811
 من خالل ديان الدخل الشامل  بالقيمة المادلة  خسائر غير متحققة من موجودات مالية محددة  (39,809)  (4,874)

 مجموع اإليرادات  6,758,762  6,033,571
     

 : المصروفات    
 مصاريف ادارية وعمومية 23 (1,527,845)  (1,456,528)
 مصاريف مالية  (2,499,550)  (2,402,307)
 مجموع المصروفات   (4,027,395)  (3,858,835)

 ربح السنة قبل الضريبة والمكافآت    2,731,367  2,174,736
 مكافآت  (18,000)  (18,000)
 ضريبة دخل الشركة  17 (486,404)  (396,272)
 ضريبة دخل فرع اجندي    (137,789)  (113,748)

 ربح السنة   2,089,174  1,646,716
     
 :  الدخل الشامل اآلخر  -  -

 اجمالي الدخل الشامل للسنة   2,089,174  1,646,716
     

 :ربحية السهم     
 دينار / سهم –ربحية السهم   0,298  0,235

 سهم -المتوسط المرجح لعدد أسهم رأس المال   7,000,000  7,000,000
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     أربااااح مادورة                     

 إحتياطي إجباري  إحتياطي إختياري  أرباح متحققة أرباح غير متحققة مدورة أرباح المجموع
 

 رأي المال

 

9,843,086 1,564,641 9,028 1,555,613 21,549 1,256,896 000,000,7  2014كانون ال اني  1الرصيد في  

(1,120,000)  (1,120,000)  - (1,120,000)  توزيمات أرباح  - - - 
 الدخل الشامل للسنة - - - 1,646,716 - 1,646,716 1,646,716

- (198,016)  - (198,016)  االجباري  المحول الى االحتياطي - 198,016 - 
 2014كانون األول  31الرصيد في  7,000,000 1,454,912 21,549 1,884,313 9,028 1,893,341 10,369,802

(000,120,1)  (000,120,1)  - (000,120,1)  توزيمات أرباح  - - - 

174,089,2  174,089,2  - 174,089,2  الدخل الشامل للسنة - - - 
- (078,245)  - (078,245)  - 780,245  المحول الى االحتياطي االجباري  - 

976,338,11  437,617,2  9,028 409,608,2  21,549 990,699,1  2015كانون األول  31الرصيد في  7,000,000 
 

 

الموحدة إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية  
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 الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي   
 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 

 الموحدة  الملكيةئمة التغيرات في حقوق قا

  2015كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 )بالدينار األردني(



 

 

   للتأجير التمويلي المتكاملة الشركة 
 همة عامة محدودة()شركة مسا

 

 الموحدة  قائمة التدفقات النقدية

   2015كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 )بالدينار األردني(
  2015  2014 

     األنشطة التشغيلية
 2,174,736  2,731,367  ربح السنة قدل الضريبة والمكافآت  

     تمديالت على ربح السنة قدل الضريبة والمكافآت 
 125,582  120,778  استهالكات 

 350,234  317,581  مصرو  تدني ذمم مدينة 
 2,402,307  2,499,550  مصاريف مالية

 (9,152)  (10,241)  توزيمات ارباح مقدوضة 
 (14,590)  (12,086)  ارباح متحققة من ديع موجودات مالية محددة بالقيمة المادلة من خالل ديان الدخل الشامل 

 4,874  39,809  خسائر غير متحققة من موجودات مالية محددة بالقيمة المادلة من خالل ديان الدخل الشامل  
     التغيرات في الموجودات والمطلوبات الماملة :
 3,048,006  (1,804,988)  صافي اإلست مار في عقود تأجير تمويلي 

 (2,884,524)  (4,277,804)  المدينون وذمم ديع بالتقسيط 
 51,177  35,095  مصاريف مدفوعة مقدما وحسابات مدينة أخرى 

يرادات تمويل مقدوضة مقدماً   2,927  470  إيجارات وا 
 434,726  467,612  ارباح مؤجلة من ديع بالتقسيط 

 (55,769)  (52,397)  الدائنون والشيكات اآلجلة 
 9,834  (100,623)  المصاريف المستحقة والحسابات الدائنة األخرى 

 5,640,368  (45,877)  المتوفر من األنشطة التشغيلية )المستخدم في( / النقد
 (403,041)  (427,101)  ضريبة دخل مدفوعة 
 (2,402,307)  (2,499,550)  مصاريف مالية مدفوعة

 2,835,020  (2,972,528)  األنشطة التشغيليةالمتوفر من  )المستخدم في( /صافي النقد 
     األنشطة اإلستثمارية
 (89,893)  38,621  موجودات مالية محددة بالقيمة المادلة من خالل ديان الدخل الشامل صافي التغير في 

 (77,521)  (50,490)  التغير في الممتلكات والممدات
 (1,450,000)  -  است مارات عقارية 

 (1,567,581)  -  است مارات في اراضي 
 (3,184,995)  (11,869)  المستخدم في األنشطة اإلستثمارية  صافي النقد

     

     األنشطة التمويلية
 1,534,805  4,231,569  الدنوك الدائنة والقروض 
 (1,120,000)  (1,120,000)  توزيمات أرباح مدفوعة

 414,805  3,111,569  صافي النقد المتوفر من األنشطة التمويلية
 64,830  127,172  ي النقد وما في حكمهصافي التغير ف

 80,578  145,408  كانون ال اني  1النقد وما في حكمه في 
 145,408  272,580  كانون األول  31النقد وما في حكمه في 

     
     بنود غير نقدية

 -  1,450,000  ديع االست مارات المقارية بمقد تأجير تمويلي
  الموحدة كل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم الماليةإن اإليضاحات المرفقة تش
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   للتأجير التمويلي المتكاملة الشركة 
 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 

 الموحدة ايضاحات حول القوائم المالية

   2015كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 )بالدينار األردني(
 

 التكوين والنشاط -1
 

لدى مراقب  2006أيلول  12حدودة مسجلة دتاريخ لتأجير التمويلي )"الشركة"( هي شركة أردنية مساهمة عامة مالمتكاملة لإن الشركة 
( بمد أن تم تحويل صفتها القانونياة مان شاركة محادودة المساؤولية إلاى شاركة مسااهمة عاماة إعتباارًا مان 415عام الشركات تحت رقم )

سهم قيمة السهم اإلسمية دينار  7,000,000( دينار أردني مقسم إلى 7,000,000، أن رأي مال الشركة يدلو ) 2006آب  1تاريخ 
 أردني واحد.

 
 5( ، اساتنادا الاى احكاام الدناد )15297تم تأسيي فرع الشركة االجندية في اقليم كردستان المراق تحات رقام ) 2012 تموز 24دتاريخ 

الخاااص داامقليم كردسااتان  1989( للمااام 5قتصااادية االجنديااة الاارقم ) ال ااا( ماان نلااام تأساايي فااروع مكاتااب الشااركات والمؤسسااات اال –
 ماري الفرع نشاطه التشغيلي. 2013المراق وخالل الربع األول من عام 

 
  .الديانات المالية لفرع الشركة في إقليم كردستان المراق  2015 األول كانون  31المنتهية في  للسنةتتضمن الديانات المالية للشركة 

 
شاركة  فاي المجااالت االقتصاادية الصاناعية والزراعياة التاأجير التماويلي ، واسات مار اماوال الالنشاط الرئيسي الحالي للشاركة فاي يتألف 

ة، والمقارية ، وان تشتري وتمتلك وتستأجر وتدير االموال المنقولة وغير المنقولة لغايات الشركة ، ورهن  االموال المنقولة وغير المنقولا
وفير الخاادمات الالزمااة وتجزئتهااا ، واسااتيراد وتصاادير ، واساات مارات سااياحية ، وتملااك دااراءات اختااراع ، والحصااول تااضااي دوتطااوير االرا

علااى عقااود الحقااوق واالمتيااازات ماان اي حكومااة او هيئااة او ساالطة او شااركة او مؤسسااة او فاارد تهمااه اهاادا  الشااركة ، والاادخول فااي 
 . الخاصة في الداخل والخارج وتسجيل المالمات التجارية الخاصة بالشركةالحكومية و و  والمطاءات التجارية المناقصات

 

الشاركة المتكاملاة لدياع المركباات ) علاى القاوائم المالياة للشاركة التابماة 2015كاانون األول  31تشتمل القوائم المالياة الموحادة كماا فاي 
ويتااألف نشاااطها الرئيسااي فااي ديااع  %100وبنساابة ملكيااة  2011تمااوز  21لة فااي المملكااة األردنيااة الهاشاامية دتاااريخ والمسااج (ذ.م.م

وشااراء الساايارات المسااتمملة واإلساات مار فااي األسااهم والسااندات المتداولااة فااي دورصااة عمااان لصااالح الشااركة عاادا التماماال بالدورصااات 
 األجندية.

 
 -صافي حقوق الملكية فمن: وفقًا لطريقة

 

  2015  2014 
 1,805,024  2,350,655  شركة التابمة القيمة الدفترية لالست مار في ال

 469,985  545,631  حصة الشركة من نتائج اعمال الشركة التابمة 
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 الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي   
 (شركة مساهمة عامة محدودة)

 

 )يتبع( الموحدة ايضاحات حول القوائم المالية

  2015كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 )بالدينار األردني(

 
 كانون االول كما يلي:  31ان ملخص موجودات ومطلوبات ونتائج اعمال الشركة التابمة ، واهم دنود الموجودات والمطلوبات كما في 

 

  2015  2014 
 8,093,202  11,153,811  مجموع الموجودات  
 6,288,178  8,803,156  مجموع المطلوبات 
 1,805,024  2,350,655  كاء مجموع حقوق الشر 
 7,348,489  10,239,689  ذمم ديع بالتقسيط 

 3,536,553  5,113,469  قروض 
 1,569,753  1,890,490  دنوك دائنة 
 500,000  500,000  رأي المال 

 1,034,664  1,287,817  اإليرادات  صافي
 469,985  545,631   السنة  ربح
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 الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي   

 (شركة مساهمة عامة محدودة)

 

 )يتبع(ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  2015كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 )بالدينار األردني(

 
 المعايير الجديدة والتعديالت المصدرة ولكنها لم تصبح سارية المفعول    -2
 

ك عدد من الممايير الجديدة والتمديالت على الممايير والتفسيرات التي لم تصبح سارية المفمول ، ولم يتم تطديقها عند اعداد هنال
 هذه الديانات وال تخطط الشركة تدني هذه الممايير بصورة مبكرة. 

 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التالية لم تصبح بعد واجبة التطبيق 
طبيقها للفترات السنوية يسري ت 

 التي تبدأ من او بعد

 
  

 2018كانون ال اني  1  االدوات المالية  -( 9التمديالت على المميار الدولي للتقارير المالية رقم )

 
  

 2016كانون ال اني  1  الحسابات التنليمية المؤجلة  –( 14المميار الدولي للتقارير المالية رقم )

 
  

 2018كانون ال اني  1  ايرادات عقود الممالء  –( 15لي للتقارير المالية رقم )المميار الدو 

 
  

 2016كانون ال اني  1  الترتيبات المشتركة  –( 11التمديالت على المميار الدولي للتقارير المالية رقم )

 
  

 2016كانون ال اني  1  ك واالطفاء توضيح لطرق االستهال –(  38و  16التمديالت على المميار المحاسبة الدولية رقم )

 
  

 2016كانون ال اني  1  حقوق الملكية في القوائم المالية المنفصلة  ةطريق –( 27التمديالت على المميار المحاسبة الدولي رقم )

 
 

الت والتي تتضمن التمدي 2014 – 2012دورة التحسينات السنوية للممايير الدولية إلعداد التقارير المالية  
 . 34و  19والمميار المحاسدي الدولي رقم  7و  5على المميار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 

 2016كانون ال اني  1

 
 

( والتاي 28( والمميار المحاسدي الادولي رقام )10التمديالت على المميار الدولي العداد التقارير المالية رقم ) 
رة الناااتج عاان ديااع او المساااهمة فااي االصااول دااين المساات مر والشااركات توضااح ان االعتاارا  بااالربح او الخسااا

 الزميلة او المشاريع المشتركة يمتمد على ما اذا كانت هذه االصول المباعة او المساهمة تشكل اعمال.

 

 2016كانون ال اني  1

 
 

 
( 28المحاسدي الدولي رقام ) ( والمميار12،  10التمديالت على المميار الدولي العداد التقارير المالية رقم )

 والتي توضح بمض الجوانب المتملقة دتطدي  است ناء توحيد المنشأت االست مارية.

 

 2016كانون ال اني  1

 
 

( تمالج بمض المموقاات الملموساة التاي يواجههاا ممادو التقاارير 1التمديالت على المميار المحاسدي الدولي ) 
 عرض تقاريرهم المالية. المالية خالل ممارسة احكامهم ا ناء

 

 2016كانون ال اني  1

 
 

( ، وهي التمديالت التي تتطلب محاسبة الموجودات 41و  16تمديالت على المميار المحاسدي الدولي رقم ) 
الحيوية التي تستوفي تمريف محصول زراعي محصاود مان موجاودات حيوياة كممتلكاات واالت وممادات وفقاا 

 (.16قم )للمميار المحاسدي الدولي ر 

 

 2016كانون ال اني  1

 
 

 
 

 

الشااركة ان تطدياا  هااذه الممااايير والتفساايرات خااالل الفتاارات الالحقااة لاان يكااون لااه أ اار مااالي جااوهري علااى  مجلااي ادارةيتوقااع  
 للشركة.الموحدة الديانات المالية 
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 الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي   
 (شركة مساهمة عامة محدودة)

 

 )يتبع(حول القوائم المالية الموحدة  ايضاحات

  2015كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 )بالدينار األردني(

 
 ملخص ألهم السياسات المحاسبية -3

 
 

 إعداد البيانات المالية 
 دناءًا على الممايير الدولية للتقارير المالية.الديانات المالية الموحدة  تم إعداد

 
 

 أساس التحضير
 .بالدينار األردني ألن غالدية ممامالت الشركة تسجل بالدينارالموحدة  ض هذه الديانات الماليةتم عر 

 

ة اعلى أساي مددأ التكلفة التاريخية، أما الموجودات المالية والمطلوباات المالياة فمنهاا تلهار بالقيما الموحدة لقد تم اعداد القوائم المالية
 -مة المتبمة من قدل الشركة هي على النحو التالي:إن السياسات المحاسدية الها ،المادلة
 

 

 أساس توحيد البيانات المالية المرحلية الموحدة 
 المالياة الدياناات مان لهاا التابماة اتوالشاركللشاركة المتكاملاة للتاأجير التماويلي م.ع.م  الموحادة المرحلياة المالياة الدياناات تتاألف

  .)الشركات التابمة(  الشركة قدل من عليها المسيطر والمنشآت بالشركة الخاصة
 للشركة يكون  عندما السيطرة تتحق 

 دها المست مر بالمنشأة التحكم على القدرة. 
 دها المست مر بالمنشأة الرتباطها نتيجة المتغيرة الموائد في للشركة ح  نشوء . 
 المست مر عوائد على التأ ير بغرض دها المست مر المنشأة في التحكم على القدرة. 

 تغيارات حادو  إلاى تشاير الحقاائ  واللارو  كانت ما إذا ال، أم دها المست مر المنشآت من أي على تسيطر كانت إذا ما تقييم عادةمد الشركة تقوم
 .أعاله ليهاإ المشار السيطرة عناصر من أك ر أو واحد على
 تلاك علاى السايطرة للشاركة يكاون  دهاا، التصاويت حقاوق  غلديةأ  عن دها المست مر المنشآت من أي في بالشركة الخاصة التصويت حقوق  تقل عندما
 .منفرد بشكل دها المست مر بالمنشأة الصلة ذات األنشطة عملية لتوجيه قدرة لمنحها كافية التصويت حقوق  تكون  عندما دها المست مر المنشأة
 

فاي  التصاويت حقاوق  للشاركة انكا إذا ماا تقيايم عناد الصالة ذات واللارو  الحقائ  كافة االعتبار بمين الشركة تأخذ
 :يلي ما واللرو  الحقائ  تلك تشمل ، السيطرة لمنحها كا    بشكل ال أم دها المست مر المنشأة
 اآلخرين التصويت حقوق  حاملي ملكية ومدى لحجم بالنسبة الشركة تمتلكها التي التصويت حقوق  حجم 
  اآلخرى  واألطرا  اآلخرين لتصويتا حقوق  وحاملي الشركة تمتلكها التي المحتملة التصويت حقوق  
  األخرى  التماقدية الترتيبات من الناشئة الحقوق. 
 توجياه علاى الحالياة القادرة لاديها، ليسات أو لهاا، الشاركة أن إلاى تشاير قاد إضاافية ولارو  حقاائ  أياة 

 ينالمساهم اجتماعات في التصويت كيفية ذلك في بما قرارات، التخاذ الحاجة وقت الصلة األنشطة ذات
 .السابقة
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 الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي   
 (شركة مساهمة عامة محدودة)

 

 )يتبع(ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  2015كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 )بالدينار األردني(

 

 الشركة تفقد عندما تلك المملية تتوقف دينما التابمة، الشركة كتل على السيطرة على الشركة تحصل عندما التابمة الشركة توحيد عملية تددأ
 خاالل المساتبمدة أو المساتحوذة التابماة ومصااريف الشاركة إيارادات تضامين ياتم الخصاوص، وجاه وعلاى  .التابماة الشاركة علاى السايطرة
 سايطرة فياه تنقطاع الاذي التااريخ حتاى يطرةالسا علاى الشاركة تاريخ حصول من الموحد الشامل الدخل وبيان الموحد الدخل ديان في السنة
 .التابمة الشركة على الشركة

 

 ، المسايطرة الحصاص غيار وماالكي الشاركة ماالكي علاى موزعاة األخارى  الشاامل الادخل عناصار مان عنصار وكال الخساارة أو الاربح إن
 أرصادة في عجز حدو  إلى ذلك أدى لو ىحت المسيطرة غيرواألطرا   الشركة مالكي على موزع التابمة للشركة الشامل الدخل إجمالي
 .المسيطرة غير األطرا 

 

 قدال مان تلاك المساتخدمة ماع المحاسادية سياسااتها تاتالئم لكاي التابمة للشركات المالية الديانات على تمديالت إجراء يتم األمر، لزم حي ما
 .الشركة األم

 

 عان النقدياة الناتجاة والتادفقات والمصااريف واألربااح الملكياة حقاوق و  وااللتزاماات األصاول ذلاك فاي بماا المماامالت جمياع إساتبماد ياتم
 .التوحيد عند الشركة والشركات التابمة دين الداخلية الممامالت

 

 الشامل الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 
 تصانف لكاي أو اختيارت المتااجرة لغارض مقتنااه تكون  دماعن ديان الدخل خالل من المادلة بالقيمة المالية الموجودات تصنيف يتم

 .كذلك
 :إذا المتاجرة بغرض المالية الموجودات تصنيف يتم
 القريب المستقدل في ديمها دهد  أساسي بشكل إقتنائها تم . 
 المادى علاى أربااح تحقا  مالياة ألداة فملاي نماط على وتشتمل المجموعة تديرها مملومة مالية أدوات محفلة من جزء تم ل 

 .القصير
 تحوط كأداة فمالة أو مصنفة غير لكنها مالية مشتقة تم ل. 

 دياان الادخل من خاالل المادلة بالقيمة مالية كموجودات المتاجرة، بغرض دها المحتفا تلك غير المالية، الموجودات تصنيف يمكن
 :إذا المددئي التسجيل عند

 لام لو فيما ينتج أن الممكن من والذي متس  غير احتساب أو قياي أي كديرة بصورة يقلل أو يزيل التصنيف هذا م ل كان 
 .النحو هذا على التصنيف يتم

 وتقادير إدارتهاا ياتم والتاي كالهماا، أو المالياة المطلوبات أو المالية الموجودات مجموعة من جزء يم ل المالي الموجود كان 
 الحصاول ياتم حيا  لادى الشاركة المو قاة االسات مار إساتراتيجية أو المخااطر إلدارة طبقااً  المادلاة، القيماة أسااي على أدائها
 األساي: هذا على داخليًا دناءً  المالية المطلوبات أو المالية الموجودات مجموعة حول المملومات على

 (39) رقم  المحاسبة مميار وأن أك ر، أو واحد متضمن مشت  على يحتوي  عقد من جزء يم ل المالي الموجود كان 
 كموجودات دتصنيفه )الدولي المطلوب )IAS( أو الموجود( المجمع الكلي للمقد يسمح والقياي االعترا  :المالية األدوات
 .ديان الدخل خالل من المادلة بالقيمة ممرفة مالية

 إعادة عن تجةنا أو خسارة ربح بأي را االعت ويتم المادلة بقيمتها ديان الدخل خالل من المادلة بالقيمة المالية الموجودات تلهر
 .والخسائر األرباح في التقييم
 .ديان الدخلفي  إدراجها ويتم المالي األصل من مستحقة فائدة أو لألرباح توزيمات أي الخسارة أو الربح صافي يتضمن
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 الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي   
 (شركة مساهمة عامة محدودة)

 

 يتبع()ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 2015كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 )بالدينار األردني(

 

 الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر
 قيماةبال إدراجهاا للدياع وياتم متاحاة – مالياة كموجاودات نشاط ماالي ساوق  فاي تاداولها ياتم والتاي للشاركة المملوكاة المدرجاة األساهم تصنف
 كاذلك مصانفة ولكنهاا نشاطة أساواق(AFS) فاي تاداولها ياتم ال والتاي مدرجاة غيار أساهم فاي المجموعاة اسات مارات تمتلاك كماا المادلاة

 إدراج ياتم .مو وقاة بطريقاة لهاا المادلاة القيماة قيااي اإلدارة بأمكانياة العتقااد وذلاك المادلة، بالقيمة ومسجلة للديع متاحة مالية كموجودات
 المتراكماة التغيارات دناد إلاى إضاافتها ياتم والتاي األخرى  الشامل الدخل دنود المادلة ضمن القيمة في التغير عن الناتجة والخسائر األرباح

 .والخساائر االربااح ضامن إدارجهاا  ياتم والتاي القيماة فاي اإلنخفاض خسائر بأست ناء الملكية حقوق  لالست مارات ضمن المادلة القيمة في
 والم دتاة ضامن ساابقاً  تقييماه نتيجاة الخساائر أو األربااح فاأن محادد، بشاكل قيمتاه فاي إنخفااض وجاود أو اإلسات مار حاال إساتبماد فاي

 .ديان الدخل ضمن إدراجها يتم إست مارات تقييم إعادة إحتياطي
 تلك من أرباح عن توزيمات اتدفم بأستالم للشركة ح  نشوء عند للديع المتاحة – اإلست مارات أرباح توزيمات ايرادات بأي اإلعترا  يتم

 .اإلست مارات
 

 تحقق االيراد
ماان ساانوات المقااد دتاااريخ  لكاالعقااود التااأجير التمااويلي علااى أساااي اإلسااتحقاق لألقساااط بحياا  تتحقاا  اإلياارادات ماان تتحقاا  االياارادات 

 القسط أم ال.  تحصيلإستحقاق قسط اإليجار سواء تم 
 
 

االعتاارا  دهااا علااى أساااي االسااتحقاق لألقساااط بحياا  تتحقاا  هااذه األرباااح عنااد اسااتحقاق ،ويااتم الديااع بالتقساايط  تأجياال أرباااحيااتم 
   القسط سواء تم تحصيله أم ال .

 
 المصاريف 

دميرادات عقود التأجير التماويلي وايارادات دياع تتضمن المصاريف اإلدارية المصاريف المباشرة وغير المباشرة التي ال تتمل  بشكل مباشر 
 للممايير المحاسدية المتمار  عليها. وفقاً  بالتقسيط

 
 

 النقد وما في حكمه 
 يتضمن النقد وما في حكمه ، نقد وشيكات في الصندوق ولدى الدنوك وباستحقاقات ال تتجاوز ال ال ة أشهر. 

 
 عقود اإليجار 

مخااطر الملكياة المتملقاة باألصال  يتم تصنيف عقاود اإليجاار كمقاود إيجاار تماويلي إذا ترتاب علاى عقاد اإليجاار تحويال جاوهري لمناافع و 
 موضوع المقد إلى المستأجر. ويتم تصنيف عقود اإليجار األخرى كمقود إيجار تشغيلي. 

 

 يتم ا بات المبالو المطلوبة بموجب عقود اإليجار التمويلي كذمم مدينة بصافي قيمة اإلست مار في عقود اإليجار. 
 

خالل فترة عقد اإليجار التشغيلي وذلك  الشامل اإليجار التشغيلي على قائمة الدخلتحميل اإليجارات المستحقة بموجب عقود يتم 
 دمستخدام طريقة القسط ال ادت.

 

يتم توزيع المائد غير المكتساب خاالل فتارة اإليجاار بحيا  يناتج عان عائاد  ادات ودوري علاى صاافي اإلسات مار فاي عقاود اإليجاار، وياتم 
 لفة المديمات. تحميل كلفة السيارات المؤجرة على ك
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 الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي   
 (شركة مساهمة عامة محدودة)

 

 )يتبع(ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 2015كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 )بالدينار األردني(

 

 وذمم بيع بالتقسيط الذمم المدينة 
بالمدلو االصلي بماد تنزيال مخصاص لقااء المباالو المقادر عادم تحصايلها ، ياتم تكاوين مخصاص  يطوذمم ديع بالتقس تسجل الذمم المدينة

 التمكن من تحصيل الذمم المدينة. تدني الذمم المدينة عندما يكون هناك دليل موضوعي  يشير إلى إحتمالية عدم
 

 الذمم الدائنة والمستحقات 
 الخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم المطالبة دها من قدل المورد. مقادل المستقدل يتم إ بات المطلوبات للمبالو المستحقة السداد في

 
 والعقارات  اإلستثمار في األراضي

( حي  خير المميار الشركة بقيد است ماراتها أما  40بالتكلفة ) حسب مميار الدولي رقم  والمقارات تلهر اإلست مارات في األراضي
 تدلة شريطة أن ال يكون هناك أي عائ  يحول دون القدرة على تحديد قيمة االست مارات بشكل مو وق، وقد اختار بالتكلفة أو بالقيمة الما

 .والمقارات إدارة الشركة التكلفة لقيد است ماراتها في األراضي 
 

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

الى الموجودات المالية م ل الذمم المديناة التجارياة والموجاودات المقيماة فردياًا علاى أنهاا غيار منخفضاة القيماة ، فياتم تقييمهاا أما بالنسبة 
لاذمم المديناة قاد يشامل الخدارة الساابقة للشاركة النخفاض القيمة على أسااي جمااعي . إن الادليل الموضاوعي لانخفااض بقيماة محفلاة ا

فيما يخص تحصايل الادفمات ، والزياادة فاي عادد الادفمات المتاأخرة المحفلاة والتاي تتمادى ممادل فتارة اإلساتدانة كماا قاد يشامل التغيارات 
 لمترابطة مع تم ر الذمم الدائنة.الملحولة في األوضاع اإلقتصادية المحلية والمالمية ا

 

لقيمة المدرجة لألصل المالي بمدلاو خساارة اإلنخفااض بالقيماة مباشارة ، وذلاك لكافاة األصاول المالياة دمسات ناء الاذمم يتم تخفيض ا
المدينة التجارياة ، حيا  تام تخفايض القيماة المدرجاة مان خاالل إساتممال حسااب مخصصاات. عنادما تمتدار إحادى الاذمم المديناة 

 والمدلو المقادل في حساب المخصصات .غير قادلة للتحصيل يتم عندها شطب مدلو الذمة 
 .الموحدة لقيمة المدرجة لحساب المخصصات في قائمة الدخل الشامليتم اإلعترا  بالتغيرات في ا

 
فيمااا يتملاا  بااأدوات حقااوق الملكيااة المتاحااة للديااع ، اليااتم عكااي خسااائر اإلنخفاااض بالقيمااة الممتاار  دهااا سااابقًا ماان خااالل قائمااة الاادخل 

 . إن أي زيادة في القيمة المادلة تأتي بمد خسارة إنخفاض يتم اإلعترا  دها مباشرة في ديان حقوق الملكية الموحدة.الشامل الموحدة
 

 الغاء اإلعتراف 
تقااوم الشااركة دملغاااء اإلعتاارا  بأصاال مااالي فقااط عنااد إنتهاااء الحقااوق التماقديااة المتملقااة باسااتالم التاادفقات النقديااة ماان األصاال المااالي ، 

ري كافااة مخاااطر ومنااافع الملكيااة إلااى منشااأة أخاارى . أمااا فااي حالااة عاادم قيااام الشااركة دتحوياال أو اإلحتفاااظ بشااكل جااوهري وبشااكل جااوه
ساتمرارها بالسايطرة علاى األصال المحاول فامن الشاركة تقاوم بااإلعترا  بحصاتها المساتبقاة فاي األصال المحاول  بمخاطر ومنافع الملكية وا 

بااالو المتوقااع دفمهااا . أمااا فااي حالااة إحتفاااظ الشااركة بشااكل جااوهري بكافااة مخاااطر ومنااافع الملكيااة والمطلوبااات المتملقااة بااه فااي حاادود الم
 لألصل المحول ، فمن الشركة تستمر باالعترا  باألصل المالي .
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 الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي   
 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 

 ()يتبعايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

   2015كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 )بالدينار األردني(
 

 الممتلكات والمعدات
تلهر الممتلكات والممدات بالكلفة بمد تنزيل اإلستهالكات المتراكمة. تمتدر مصاريف اإلصالح والصايانة مصااريف إيرادياة، ويجاري 

تلكااات والمماادات وذلااك دمسااتممال طريقااة القسااط ال اداات. إن مماادالت احتساااب االسااتهالكات علااى اساااي الحياااة الممليااة المقاادرة للمم
 االستهالك للدنود الرئيسية لهذه الموجودات هي على النحو اآلتي :

 
 ممدل االستهالك السنوي   

 %4 – 2  مباني 
 % 20 - 10  أ ا  ومفروشات

 %25 - 20  أجهزة الكترونية وكهربائية
 %33-10  أجهزة وبرامج الحاسوب

 % 25 - 10  ديكورات
 % 15  سيارات
 

فترة اإلستهالك تتناسب مع المنافع االقتصادية بشكل دوري للتأكد من أن طريقة و  طريقة اإلستهالكيتم مراجمة الممر اإلنتاجي و 
 المتوقمة من الممتلكات و الممدات.

 
عند لهور أي أحادا  أو تغيارات  الموحدة ة المركز المالييتم اجراء اختبار لتدني القيمة التي تلهر دها الممتلكات والممدات في قائم

فااي اللاارو  تلهاار أن هااذه القيمااة غياار قادلااة لاسااترداد. فااي حااال لهااور أي مؤشاار لتاادني القيمااة، يااتم إحتساااب خسااائر تاادني تبمااًا 
 لسياسة تدني قيمة الموجودات. 

المكاساب أو الخساارة الناتجاة، التاي تم ال الفارق ماا داين صاافي متلكاات والممادات فمناه ياتم اإلعتارا  بقيماة معند أي إستبماد الحا  لل
 ، مجمل الربح والخسارة.الموحدة  عوائد اإلستبماد والقيمة التي تلهر دها الممتلكات والممدات في قائمة المركز المالي
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 الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي   
 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 

 )يتبع(حول القوائم المالية الموحدة  ايضاحات

   2015كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 )بالدينار األردني(
 

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

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

لاساترداد للوحادة المنتجاة للنقاد التاي يماود اليهاا األصال نفساه. عنادما يمكان تحدياد أساي توزياع  القادلاة تقوم الشركة دتقدير القيمة
ممقولة و ادتة، يتم توزياع األصاول المشاتركة إلاى وحادات منتجاة للنقاد محاددة، أو ياتم توزيمهاا إلاى أصاغر مجموعاة مان الوحادات 

 .المنتجة للنقد التي يمكن تحديد أسي توزيع ممقولة و ادتة لها
 

 إن القيمة القادلة لاسترداد هي القيمة المادلة لألصل ناقصًا تكلفة الديع أو القيمة في االستخدام، أيهما أعلى.
 

في حال تقدير القيمة القادلة لاسترداد ألصل ) أو لوحدة منتجة للنقد( بما يقال عان القيماة المدرجاة، ياتم تخفايض القيماة المدرجاة 
 د( إلاى القيمااة القادلااة لاسااترداد. ياتم اإلعتاارا  دخسااائر اإلنخفاااض مباشارة فااي قائمااة الاادخل الشااامللألصال )الوحاادة المنتجااة للنقاا

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

 

 المخصصات
ي )قاانوني أو متوقاع( نااتج عان أحادا  ساابقة والتاي تمتدار تكلفاة يتم تكوين المخصصات عندما يكون على الشركة أي التزام حاال

 سدادها محتملة ويمكن تقديرها بشكل مو وق.
 

بماد األخاذ  الموحدة قائمة المركز المالييتم قياي المخصصات حسب أفضل التوقمات للددل المطلوب لمقادلة اإللتزام كما دتاريخ 
المحيطاة بااإللتزام. عنادما ياتم قيااي المخصاص باساتخدام التادفقات النقدياة المقادرة  بمين اإلعتبار المخاطر واألمور غير المؤكادة

لسداد اإللتزام الحالي، فمنه يتم اإلعترا  بالذمة المدينة كموجاودات فاي حالاة كاون اساتالم واستماضاة المدلاو مؤكادة ويمكان قيااي 
 المدلو بشكل مو وق.

 
 استخدام التقديرات 

دتقاااديرات واجتهاااادات تاااؤ ر فاااي مباااالو القياااام  الشاااركةوتطديااا  السياساااات المحاسااادية يتطلاااب مااان إدارة  إن إعاااداد القاااوائم المالياااة
الموجاااودات والمطلوباااات المالياااة واإلفصااااح عااان االلتزاماااات المحتملاااة، كماااا أن هاااذه التقاااديرات واالجتهاااادات تاااؤ ر فاااي االيااارادات 

وبشاكل خاااص  الموحادة التااي تلهار ضامن قائماة الاادخل الشااملوالمصااريف والمخصصاات، وكاذلك التغياارات فاي القيماة المادلاة 
يتطلب من إدارة الشركة إصدار أحكام واجتهادات هاماة لتقادير مباالو التادفقات النقدياة المساتقدلية وأوقاتهاا، إن التقاديرات الماذكورة 

ن النتااائج الفمليااة قااد تختلااف عاان مدنيااة بالضاارورة علااى فرضاايات وعواماال متمااددة لهااا درجااات متفاوتااة ماان التقاادير وعاادم التاايقن وأ
 التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن أوضاع ولرو  تلك التقديرات في المستقدل.
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 الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي   
 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 

 )يتبع(ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

   2015ألول كانون ا 31للسنة المنتهية في 

 )بالدينار األردني(
 

 معلومات القطاعات 
قطاااع األعمااال يم اال مجموعااة ماان الموجااودات والممليااات التااي تشااترك ممااًا فااي تقااديم منتجااات أو خاادمات خاضاامة لمخاااطر وعوائااد 

دال المادير التنفياذي وصااانع تختلاف عان تلاك المتملقااة بقطاعاات اعماال أخارى والتااي ياتم قياساها وفقاًا للتقااارير التاي تام إساتممالها ماان ق
 القرار الرئيسي لدى الشركة. 

 

القطاع الجغرافي يرتبط في تقديم منتجات في ديئة اقتصادية محددة خاضمة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتملقة بقطاعات عمال 
 في ديئات اقتصادية.

 
 التقاص 

لااو الصااافي فااي قائمااة المركااز المااالي الموحاادة فقااط عناادما تتااوفر يااتم اجااراء تقاااص دااين الموجااودات الماليااة والمطلوبااات والهااار المد
ها علااى أساااي التقاااص أو يكااون تحقاا  الموجااودات وتسااوية المطلوبااات فااي نفااي سااويتالحقااوق القانونيااة الملزمااة وكااذلك عناادما يااتم ت

 الوقت. 
 

 ضريبة الدخل 
صادرة عن دائرة ضريبة الدخل في المملكة األردنية وتمديالته الالحقة والتمليمات ال قانون ضريبة الدخلتخضع الشركة لنص 

الهاشمية ، ويتم اإلستدراك لها وفقًا لمددأ اإلستحقاق ، يتم إحتساب مخصص الضريبة على أساي صافي الربح الممدل. وتطديقًا 
لمؤقتة دين القيمة ( فمنه قد يترتب للشركة موجودات ضريدية مؤجلة ناتجة عن الفروقات ا12للمميار المحاسدي الدولي رقم )

ة للموجودات والمطلوبات والمتملقة بالمخصصات هذا ولم يتم الهار تلك الموجودات ضمن القوائم المالية المرفقة يالمحاسدية والضريد
 حي  أنها غير جوهرية.

 

 تحويل العمالت األجنبية
عند اجراء المماملاة و المملناة مان قدال الدناك المركازي أماا يتم تحويل الممامالت بالمملة االجندية الى الدينار االردني بأسمار التحويل 

الممليااات التااي تحااد  خااالل الساانة فيااتم تحويلهااا دمسااتخدام متوسااط األساامار السااائدة دتاااريخ تلااك الممليااات وتؤخااذ فروقااات التقياايم الااى 
 .الموحدة الشامل قائمة الدخل
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 الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي   
 مساهمة عامة محدودة()شركة 

 

 )يتبع( الموحدة ايضاحات حول القوائم المالية

   2015كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 )بالدينار األردني(
 

 الممتلكات والمعدات -4
 كانون االول 31 استبمادات إضافات    كانون ال اني 1 

     الكلفة :
 1,626,856 - - 1,626,856 *  مباني

 115,511 - 1,180 114,331 ومفروشاتأ ا  

 149,294 - 12,985 136,309 أجهزة وبرامج حاسوب 

 38,390 - 1,450 36,940 أجهزة الكترونية وكهربائية 

 78,999 - - 78,999 ديكورات 
 166,421 (24,000) 46,650 143,771 سيارات 

 2,175,471 (24,000) 62,265 2,137,206 مجموع الكلفة
  

     هالكات:االست
 614,442 - 55,910 558,532 مباني

 97,411 - 12,964 84,447 أ ا  ومفروشات

 92,969 - 14,099 78,870 أجهزة وبرامج حاسوب 

 28,386 - 5,388 22,998 أجهزة الكترونية وكهربائية 
 54,900 - 9,477 45,423 ديكورات 
 42,874 (12,225) 22,940 32,159 سيارات 

 930,982 (12,225) 120,778 822,429 ستهالكاتمجموع اال

    1,314,777 كانون ال اني 1القيمة الدفترية الصافية 

 1,244,489    كانون األول   31القيمة الدفترية الصافية 
 

 

 1اريخ ( أشااهر تداادأ ماان تاا3( ساانة و )18مقامااة علااى اراضااي مسااتأجرة لماادة ) دينااار اردنااي 1,168,656وتكلفتهااا  ان المباااني* 
 . (24 -)ايضاح  – 2022تشرين األول  1وتنتهي دتاريخ  2004تموز 

 
 االستثمارات في االراضي  -5

 760,417وبتكلفااة  2م 12,084تتضامن االساات مارات فاي االراضااي ارض فااي منطقاة سااحاب تتكاون ماان قطمااة واحادة بمساااحة 
 2م 12,794لتصابح المسااحة االجمالياة  2م 710حة تم إضاافة مساا 2014وخالل عام  دينار اردني وهي مسجلة دمسم الشركة

  دينار أردني. 827,998وبكلفة اجمالية 
دينااار اردناي وهااي مسااجلة  92,114وبتكلفاة  2م 3,438كماا تتضاامن ارض فاي منطقااة الجيازة تتكااون مان قطمااة واحادة بمساااحة 

 دمسم الشركة. 
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 الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي   
 مة محدودة()شركة مساهمة عا

 

 )يتبع( الموحدة ايضاحات حول القوائم المالية

   2015كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 )بالدينار األردني(
 

دينااار  1,500,000وبكلفااة  2م 53,407أرض فااي منطقااة جنااوب عمااان )القنيطاارة( تتكااون ماان قطمااة واحاادة بمساااحة  كمااا تتضاامن
 الشركة. وهي مسجلة دمسمأردني 

 

ديناار اردناي وهاي  41,586وبتكلفاة  2م 20,195ا تتضمن ارض في منطقة جنوب عمان )الزعفران( تتكون من قطمتين بمساحة كم
 . الشركة التابمة ) الشركة المتكاملة لديع المركبات ذ.م.م( مسجلة دمسم

 

  العقارية االستثمارات  -6
ديناار  1,450,000م وبتكلفاة 2,175مان اراضاي عماان بمسااحة  834تتضمن است مارات عقارية فيال مقاماة علاى قطماة ارض رقام 

 .  تم ديع هذا االست مار عن طري  عقد تأجير تمويلي 2015، وخالل عام اردني وهي مسجلة دمسم الشركة
 

 صافي اإلستثمار في عقود اإليجار التمويلي  -7
2014  2015    

 *والمصاريف المؤجلة  الحد األدنى لدفمات اإليجار   22,496,390  18,234,913
 ينزل: مصاريف صيانة وتأمين مؤجلة    4,074  2,050

 صافي الحد األدنى لدفمات اإليجار    22,492,316  18,232,863
  لمقود اإليجاريضا : القيمة المتبقية    640,819  1,043,341

 ينزل:      
 مكتسب الجزء المتداول من المائد غير ال   1,957,014  1,534,718
 الجزء غير المتداول من المائد غير المكتسب    989,296  809,649

 صافي اإلست مار في عقود اإليجار التمويلي    20,186,825  16,931,837
 ينزل الجزء المتداول    10,095,643  8,354,985
     الجزء غير المتداول    10,091,182  8,576,852

 اإليجار والمصاريف المؤجلة يستح  التحصيل خالل السنوات التالية: إن الحد األدنى لدفمات  *
2014  2015    

 2015كانون األول  31   -  9,890,810
 2016كانون األول  31   11,730,848  5,510,007
 2017كانون األول  31   7,748,074  2,096,735
 2018كانون األول  31   2,037,732  439,886
 2019كانون األول  31   594,099  183,640
 2020كانون األول  31   246,202  73,140
 2021كانون األول  31   108,588  40,695

 2022كانون األول  31   30,847  -
18,234,913  22,496,390    

                

 ذمم بيع بالتقسيط  -8
 ا كفاالت  وضمانات تمادل قيمة الدين.يتم ل هذا الدند بقيمة عمليات الديع بالتقسيط ويوجد ده
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 الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي   
 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 

 )يتبع( الموحدة ايضاحات حول القوائم المالية

   2015كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 )بالدينار األردني(
 

 ة األخرى المصاريف المدفوعة مقدمًا والحسابات المدين -9
2014  2015    

 مصاريف مدفوعة مقدماً    132,678  130,770

 تأمينات مسترده      11,835  12,295
 تأمينات كفاالت   650  650

 ذمم مولفين    5,527  42,070
185,785  150,690    

 

 مدينون ال -10

2014  2015    

 ذمم مدينة    5,227,214  3,873,474

 (18 –مطلوب من جهات ذات عالقة  )إيضاح    4,350  11,572
  تدني ذمم مدينة مخصص    (1,569,452)  (1,251,871)

2,633,175  3,662,112    

 

   محددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل المالية الموجودات ال -11
2014  2015  

 است مارات في قطاع الدنوك 209,701  208,972
 است مارات في قطاع الصناعة 9,600  9,600

ست مارية ومالية وتجارية( 235,761  302,834  است مارات في قطاع الخدمات )شركات عقارية وا 
521,406  455,062  

 

 

 االحتياطيات  -12

 اإلحتياطي اإلجباري:

للشااركة ، تقااوم الشااركة دتكااوين احتياااطي شاايًا مااع متطلبااات قااانون الشااركات فااي المملكااة األردنيااة الهاشاامية والنلااام األساسااي اتم 
بالمئااة ماان الااربح الصااافي حتااى يدلااو هااذا االحتياااطي ربااع رأساامال الشااركة ويجااوز االسااتمرار فااي اقتطاااع هااذه  10اجباااري دنساابة 

 النسااابة بموافقاااة الهيئاااة الماماااة للشاااركة إلاااى أن يدلاااو هاااذا االحتيااااطي ماااا يماااادل مقااادار رأسااامال الشاااركة المصااارح باااه . إن هاااذا 
 االحتياطي غير قادل للتوزيع كأنصبة أرباح على المساهمين.

 
 

 اإلحتياطي اإلختياري: 
شااايًا ماااع متطلباااات قاااانون الشاااركات فاااي المملكاااة األردنياااة الهاشااامية والنلاااام األساساااي للشاااركة، فمناااه يجاااوز للشاااركة أن تقاااوم       اتم 

مجلي إدارتهاا . وقاد قارر مجلاي اإلدارة  قرارالصافي دناءا على بالمئة من الربح  20دتكوين احتياطي اختياري بما ال يزيد على 
عاادم اقتطاااع أي مدلااو لاحتياااطي االختياااري خااالل المااام ماان الااربح الصااافي للشااركة. إن هااذا اإلحتياااطي قاداال للتوزيااع كأنصاابة 

 أرباح على المساهمين بمد موافقة الهيئة المامة للشركة على ذلك.
 

18 



 

 

   القروض -13

2014  2015    
 قروض دنك اإلتحاد   2,090,713  913,652

 دني قروض دنك المال األر    4,541,407  3,806,806
 قروض دنك سوسيته جنرال    528,177  477,928

 قروض الدنك التجاري األردني    4,214,351  4,039,695
 قرض دنك اإلسكان للتجارة والتمويل   3,610,968  4,270,433
 قروض دنك عودة   1,281,230  515,972

 قروض الدنك األردني الكويتي   4,157,082  3,264,547
  االست مار المربي االردني قروض دنك   3,572,323  2,007,240
 قروض دنك ادو لدي الوطني   1,696,535  1,297,019
 قروض الدنك االست ماري    937,714  1,394,629
 قروض المصر  االهلي المراقي    -  141,037

 اجمالي القروض    26,630,500  22,128,958
 لجزء المتداول ينزل: ا   15,963,267  13,798,200
 الجزء طويل االجل    10,667,233  8,330,758

 

  -بنك اإلتحاد: ضو قر    -
وباادون عمولااة،  ساانوياً  %8,25دينااار أردنااي بفائاادة  2,000,000دنكيااة علااى شااكل قاارض متجاادد بسااقف  علااى تسااهيالت الشااركة حصاالت

 . الشركةوبضمان كفالة 
ويسادد القارض وبادون عمولاة، سنويًا  %8,25دينار اردني وبفائدة  500,000بسقف كما حصلت الشركة التابمة على شكل قرض متجدد 

 ( قسط شهريًا وهي بضمان الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي )الشركة األم(. 36بموجب اقساط شهرية متتالية ومنتلمة عددها )
 

  -ض بنك المال األردني:و قر    -
وباادون عمولاااة، ساانويًا  %8دينااار أردناااي وبفائاادة  3,750,000بسااقف  متجاادد قااارضحصاالت الشااركة علااى تساااهيالت دنكيااة علااى شااكل 

 . الشركةبضمان كفالة و 
 

وباادون ساانويًا  %8ديناار اردنااي وبفائاادة  2,000,000التابمااة علاى تسااهيالت دنكيااة علااى شاكل قاارض متجاادد بسااقف  الشااركةكماا حصاالت 
    الشركة األم(.  عمولة وبضمان كفالة الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي )

  -قرض بنك عودة:   -
وعمولااة بمماادل ساانويًا  %8,5دينااار أردنااي وبفائاادة  1,800,000حصاالت الشااركة علااى تسااهيالت دنكيااة علااى شااكل قاارض متجااد بسااقف 

 .الشركة، وهي بضمان كفالة  0,5%
 

  -قرض بنك سوسيته جنرال:   -
وباادون عمولااة، وهااي ساانويًا  %8,25دينااار أردنااي وبفائاادة  1,000,000حصاالت الشااركة علااى تسااهيالت دنكيااة علااى شااكل قاارض بسااقف 

 . الشركةبضمان كفالة 
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 ير التمويلي  الشركة المتكاملة للتأج
 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 

 )يتبع( الموحدة ايضاحات حول القوائم المالية

 2015كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 )بالدينار األردني(



 

 

 

  -:  االستثمار العربي االردني قرض بنك  -
، ويساادد  وباادون عمولااةساانويًا  %8,25دينااار أردنااي وبفائاادة  2,000,000تسااهيالت دنكيااة علااى شااكل قاارض مقااداره علااى الشااركة  حصاالت 

غاياات تمويال رأي مالءة وتم منح هذا القارض لدفمة  شهرية متساوية مقادل شيكات مؤجلة الدفع مسحوبة على شركات ذات  48القرض على 
 المال المامل.

 
دوالر امريكاي مان الدناك االسات ماري  6,500,000كما حصل فرع الشركة في كردستان الماراق علاى تساهيالت دنكياة علاى شاكل قارض بساقف 
 .المربي االردني فرع دولة قطر وبنسبة الفائدة السائدة في دولة قطر وبضمان كفالة الشركة 

 
 

  -الكويتي:ض البنك األردني و قر    -
ان سانويًا وبادون عمولاة وهاي بضام %8,25ديناار أردناي، وبفائادة  1,700,000تسهيالت دنكية على شكل قرض بساقف على  الشركة حصلت

 كفالة الشركة.
 

 وبدون عمولة وهيسنويًا  %8,25دينار اردني وبفائدة  1,000,000كما حصلت الشركة التابمة على تسهيالت دنكية على شكل قرض بسقف 
 كفالة الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي )الشركة األم(.  بضمان 

 

دوالر امريكااي ماان الدنااك االردنااي  6,700,000علااى تسااهيالت دنكيااة علااى شااكل قاارض بسااقف  كردسااتان المااراقفااي  الشااركةحصاال فاارع كمااا 
 وبضمان كفالة الشركة.  جمهورية قدرصفائدة السائدة في الالكويتي فرع قدرص وبنسبة 

 
 

 -بنك االسكان للتجارة والتمويل :قروض    -
وبادون عمولاة وهاي سنويًا  %8أردني وبفائدة بممدل  دينار 1,500,000تسهيالت دنكية على شكل قرض بسقف مقداره على  الشركة حصلت 

 بضمان كفالة الشركة.
 

وبادون عمولاة وبضامان كفالاة سانويًا  %8ائادة ديناار وبف 500,000كما حصلت الشركة التابمة على تسهيالت دنكياة علاى شاكل قارض بساقف 
 الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي )الشركة األم(.  

 

للتجارة  ندوالر امريكي من دنك االسكا 4,600,000على تسهيالت دنكية على شكل قرض بسقف كردستان المراق في  الشركة فرع كما حصل
 وبضمان كفالة الشركة.  مملكة البحرين فائدة السائدة فيالوالتمويل فرع البحرين وبنسبة 

 
 
 

  -البنك التجاري األردني:قروض    -
سانويًا وبادون عمولاة وهاي بضامان  %8,5ديناار أردناي، وبفائادة  3,200,000حصلت الشركة على تسهيالت دنكياة علاى شاكل قارض بساقف 

 . الشركةكفالة 
 

ساانويا وباادون عمولااة  %8,25دينااار اردنااي وبفائاادة  2,500,000بسااقف كمااا حصاالت الشااركة التابمااة علااى تسااهيالت دنكيااة علااى شااكل قاارض 
 وبضمان كفالة الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي )الشركة األم(.  

 
 
 

 -: ابو ظبي الوطنيقرض بنك     -
 %0,5بمماادل لااة عمو و ساانويًا  %8,50دينااار أردنااي وبفائاادة بمماادل  2,000,000مقااداره  حصاالت الشااركة تسااهيالت دنكيااة علااى شااكل قاارض 

 وهي بضمان كفالة الشركة.سنويًا 
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 الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي  
 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 

 )يتبع( الموحدة ايضاحات حول القوائم المالية

 2015كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 )بالدينار األردني(



 

 

 
 -:قرض البنك االستثماري   -
سانويًا وبادون  %8,25ديناار أردناي وبفائادة بممادل  937,714بساقف مقاداره  متنااقص تسهيالت دنكية على شكل قارضعلى حصلت الشركة  

 عمولة وهي بضمان كفالة الشركة.
 
 -:المصرف االهلي العراقي قرض   -

بنساابة الفائاادة السااائدة دوالر امريكااي و  2,000,000رض بسااقف فاارع الشااركة فااي كردسااتان المااراق علااى تسااهيالت دنكيااة علااى شااكل قاا حصاال
 . تم تسديد كامل رصيد القرض حتى تاريخ هذه القوائم المالية الموحدة وبضمان كفالة الشركة

 
 المصاريف المستحقة والحسابات الدائنة األخرى  -14

2014  2015    

 مصاريف مستحقة   52,213  89,379

 أمانات ضريبة دخل    5,458  4,610
 اللجنة االجتماعيةأمانات    706  692

 أمانات ضريبة المديمات    138,196  82,784
 أمانات مساهمين   4,248  3,978
 أمانات ضمان اإلجتماعي    6,154  4,647

 ( 17 - ايضاحضريبة دخل مستحقة )   379,216  319,913
  اجندي ضريبة دخل فرع    137,789  113,749
 مكافأة أعضاء مجلي اإلدارة   18,000  18,000
637,752  741,980    

 

 الدائنون والشيكات اآلجلة  -15

 2015  2014 
 445,142  390,279 دائنون 

 7,435  7,255 شيكات آجلة
 4,294  6,940 (18 –)ايضاح مطلوبات الى جهات ذات عالقة  

 404,474  456,871 
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 الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي  
 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 

 )يتبع( الموحدة ايضاحات حول القوائم المالية

 2015ون األول كان 31للسنة المنتهية في 

 )بالدينار األردني(



 

 

 الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي  
 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 

 )يتبع( الموحدة ايضاحات حول القوائم المالية

 2015كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 )بالدينار األردني(
 

 البنوك الدائنة  -16

     
                المستغل             

اناالدي   2014            2015    حالسقف الممنو    
نسبة 
 الفائدة 

نسبة 
 الضمانات الممولة 

 519,047 267,637 كفالة الشركة - %8,25 963,000 دنك األردني الكويتي

 1,540,895 1,320,702 كفالة الشركة - %8,25 1,800,000 التجاري األردني دنك
 1,542,403 1,822,733 ركةكفالة الش - %8 2,250,000 دنك المال األردني 

 20,755 6,915 كفالة الشركة %0,5 %8,5 200,000 دنك عودة 

 537,387 495,696 كفالة الشركة %1 %8,25 700,000 دنك االتحاد 

 - 102,924 كفالة الشركة - %8,25 250,000 دنك سوسيته جنرال

 600,146 673,307 كفالة الشركة - %8 963,000 دنك االسكان للتجارة والتمويل

 237,840 421,416 كفالة الشركة - %8,5 605,000 االست ماري المربي االردني دنك 

 114,550 107,036 كفالة الشركة %0,5 %8,5 200,000 دنك أدو لدي الوطني 
 439,688 329,553 كفالة الشركة - %8,25 500,000 االست ماري  دنك

 378,477 113,296 كفالة الشركة - %8,5 710,000 لمراقكردستان افرع  -المصر  االهلي المراقي 
     5,661,215 5,931,188 

 
 ضريبة الدخل  -17

 ان حركة ضريبة الدخل هي كما يلي :
 2015  2014 

 326,682  319,913 كانون ال اني 1الرصيد في 
 (403,041)  (427,101) المسدد خالل السنة
 396,272  486,404 المخصص للسنة

 319,913  379,216 كانون األول 31لرصيد في ا
 

فقاد تام تقاديم كشاف التقادير الاذاتي ولام ياتم تادقيقها  2013وبالنسابة لماام   2012ضريبة الادخل حتاى نهاياة عاام  دائرة أنهت الشركة عالقتها مع
فقاد تاام انهااء عالقتهااا ماع دائاارة  2014النساابة لماام ، وبضاريبة الاادخل والمديماات حتااى تااريخ اعاداد القااوائم المالياة الموحاادة للشاركة دائاارةمان قدال 

 .ضريبة الدخل والمديمات
 

 .2014عام  ةمع دائرة ضريبة الدخل والمديمات حتى نهايالمتكاملة لديع المركبات )شركة تابمة(  انهت الشركة
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 المعامالت مع جهات ذات عالقة  -18

 
 جهات ذات المالقة التالية :قامت الشركة خالل السنة باجراء ممامالت مع ال

 المالقة  االسم 
 شقيقة  )ذ.م.م(شركة اآلليات الرائدة 
 شقيقة  )ذ.م.م( شركة نقوال أدو خضر

 شقيقة  شركة المحيط لتجارة الزيوت الممدنية )ذ.م.م(
   
   

 
 
 

 يلي :بالو المتملقة دها هي كما ان الممامالت الجوهرية والم
  2015  2014 

 552,170  107,202   مشتريات
 545,060  252,674  دفمات مقدوضة عن أقساط تأجير تمويلي 
 -  -  دفمات مقدوضة عن أقساط ديع بالتقسيط

 325,873  328,830  ايرادات من االيجارات 
 

  يلي: مامكانون األول  31يتكون المطلوب من جهات ذات عالقة كما في 
  2015  2014 

 11,572  4,350  م(,م,)ذدة شركة اآلليات الرائ
  4,350  11,572 

 

 ا يلي :مكانون األول م 31يتكون المطلوب الى جهات ذات عالقة كما في 
  2015  2014 

 1,007  -  م(,م,شركة المحيط لتجارة الزيوت الممدنية )ذ
 3,287  6,940  م(,م,)ذشركة نقوال أدو خضر 

  6,940  4,294 
 

 
 قامت الشركة خالل السنة بقيد المكافآت والددالت والمزايا التالية لصالح أعضاء مجلي اإلدارة والمدير المام:

 2015  2014 
 18,000  18,000 مكافأة أعضاء مجلي اإلدارة

 179,912  187,399 الرواتب والمالوات والمكافآت التي تقاضاها المدير المام
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 الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي  
 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 

 )يتبع(ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 2015كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 )بالدينار األردني(



 

 

 
 

 صافي االيرادات من عقود اإليجار التمويلي -19
2014  2015    

 المائد على عقود اإليجار التمويلي    3,446,893  3,314,721

   
 تنزل الكلفة :  

 رسوم تأمين   (10,245)  (14,557)
 اتصيانة وتصليح   (213)  (3,882)
 وعموالت  رسوم ورخص وطوابع   (29,979)  (32,250)

3,264,032  3,406,456    
 

 صافي االيرادات من االيجارات -20
2014  2015    

 االيرادات من االيجارات   328,830  325,872

 تنزل الكلفة :     
 استئجار أراضي   (57,000)  (57,000)
 رسوم تأمين   (770)  (818)
 استهالكات   (55,910)  (55,910)

212,144  215,150    
 

 
 البيع بالتقسيط  ايراداتصافي  -21

2014  2015    

 أرباح ديع بالتقسيط    3,233,478  2,584,624
 ونقل ملكية الديع بالتقسيط  وعموالتينزل: كلفة تأمين وطوابع    (83,750)  (57,166)

2,527,458  3,149,728    

 
 ي ايرادات غير تشغيليةصاف -22

2014  2015  

 ايرادات توزيمات ارباح مقدوضة  10,241  9,152
 ارباح متحققة من ديع موجودات محددة بالقيمة المادلة من خالل ديان الدخل الشامل  12,086  14,590
 ايرادات أخرى   4,910  11,069
34,811  27,237  
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 الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي  
 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 

 )يتبع(ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 2015كانون األول  31سنة المنتهية في لل

 )بالدينار األردني(



 

 

 
 المصاريف اإلدارية والعمومية  -23

2014  2015    
 رواتب وأجور    649,605  546,137
 استهالكات   64,868  69,672
 مصاريف حكومية    20,002  32,285
 ضمان اجتماعي    50,329  39,695
 هاتف و دريد   11,802  10,840
 دعاية و اعالن   49,462  70,330
 تأمين صحي    5,918  2,203
 ضيافة   9,984  6,558

 تدني ذمم مدينة مصرو     317,581  350,234
 ايجارات   217,486  207,012
 اتماب مهنية و استشارات   24,630  23,621
 قرطاسية   8,726  8,615
 مواصالت ومصاريف سيارات   16,575  16,284
 مصاريف رحالت   38,308  38,614
 صيانة    13,831  15,396
 كهرباء ومياه    13,018  9,636
 دورات تدريدية    9,490  2,850
 متنوعة   6,230  6,546

1,456,528  1,527,845    
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 تمويلي  الشركة المتكاملة للتأجير ال
 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 

 )يتبع(ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 2015كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 )بالدينار األردني(



 

 

 

 الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي  
 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 

 )يتبع( الموحدة ايضاحات حول القوائم المالية

 2015كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 )بالدينار األردني(
 
 

 عقود اإليجار التشغيلي -24

 2015  2014 
 264,012  274,486 تحميلها كمصاريف خالل السنة  متدفمات بموجب عقود إيجار    

 

 
  -تتم ل اإللتزامات بالحد األدنى لدفمات اإليجار بموجب عقود اإليجار التشغيلي غير القادلة لالغاء بمايلي: 
 2015  2014 

 57,000  57,000 فترة ال تزيد عن سنة واحدة 
 228,000  228,000 فترة تزيد عن سنة وال تتمدى خمي سنوات 

 171,000  114,000 فترة تزيد عن خمي سنوات 
 399,000  456,000 
 

تتكون دفمات عقود اإليجار التشغيلي من اإليجارات المستحقة على الشركة عن األرض المقام عليها مباني الشركة. إن 
 . 2022األول  تشرين 1( أشهر وتنتهي دتاريخ 3و) ( سنة18ممدل فترة عقد اإليجار المتف  عليها هي )

 
 االلتزامات المحتملة -25

 6,500: 2014) ديناار أردناي 6,500 كانون األول التزامات محتملة عن كفاالت دنكية بقيمة 31يوجد على الشركة كما في 
 . دينار أردني(

 
 األدوات المالية  -26

 إدارة مخاطر رأس المال 
مستمرة دينما تقوم بالحصول على المائد األعلى من خالل الحاد األم ال ألرصادة تقوم الشركة دمدارة رأسمالها لتتأكد بأن الشركة تبقى 

 .2014تيجية الشركة اإلجمالية عن سنة االديون وحقوق الملكية. لم تتغير استر 
 

حتياطيااات وأرباااح  إن هيكلااة رأي مااال الشااركة يضاام حقااوق الملكيااة المائاادة للمساااهمين فااي الشااركة والتااي تتكااون ماان رأي المااال، وا 
 .الموحدة الملكيةمدورة كما هي مدرجة في ديان التغيرات في حقوق 

 

 معدل المديونية 
اجمة هيكلياة رأي الماال بشاكل دوري. وكجازء مان هاذه المراجماة، يقاوم مجلاي اإلدارة باألخاذ باإلعتباار يقوم مجلي إدارة الشركة بمر 

لشاااركة يضااام دياااون مااان خاااالل والااادين. إن هيكااال رأسااامال اتكلفاااة رأي الماااال والمخااااطر المرتبطاااة بكااال فئاااة مااان فئاااات رأي الماااال 
 ، لم تقم الشركة دتحديد حد أقصى لممدل المديونية ، وال تتوقع الشركة زيادة في ممدل المديونية. االقتراض
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 الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي  
 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 

 )يتبع( حدةالمو  ايضاحات حول القوائم المالية

 2015كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 )بالدينار األردني(
 

 إدارة المخاطر المالية 
 

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

 إدارة مخاطر العمالت األجنبية 
الممااالت االجنديااة ويمتداار الاادينار األردنااي المملااة األساسااية  هااي مخاااطر تغياار قيمااة األدوات الماليااة نتيجااة التغياار فااي أساامار

للشركة، ويقوم مجلي اإلدارة دوضع حدود للمركز المالي لكل عملة لدى الشركة، وياتم مراجماة مركاز المماالت االجندياة بشاكل 
 ة.يومي ويتم اتباع استراتيجيات للتأكد من االحتفاظ بمركز الممالت االجندية ضمن الحدود الممتمد

 
، هاذا وال يوجاد أي مخااطر نتيجاة تمامال الشاركة والادوالر االمريكايتتم بشكل رئيسي بالدينار األردناي  الشركةإن كافة عمليات 

 .مربوط بالدوالر االمريكي وهوبالدوالر االمريكي ألن الدينار االردني  ادت ال يتغير 
 

 إدارة مخاطر سعر الفائدة
فائدة بشكل رئيسي عن إقتراضات األموال بممدالت فائدة متغيرة )عائمة( وعن ودائاع قصايرة تنتج المخاطر المتملقة بممدالت ال

 األجل بممدالت فائدة  ادتة. 
 

تتم اال حساسااية قائمااة الاادخل الشااامل بااأ ر التغياارات المفترضااة الممكنااة بأساامار الفوائااد علااى ربااح الشااركة لساانة واحاادة، ويااتم 
 ية والتي تحمل سمر فائدة متغير كما في نهاية السنة. إحتسادها دناءًا على المطلوبات المال

 

كاانون  31للتغيرات الممكناة الممقولاة علاى أسامار الفائادة كماا فاي  الموحدة يوضح الجدول التالي حساسية قائمة الدخل الشامل
 األول مع بقاء جميع المتغيرات األخرى المؤ رة  ادتة :  

 

 ر على ربح السنةاأل   الزيادة بسمر الفائدة   المملة 
 2014 2015  )نقطة مئوية(  دينار أردني 
  25  - 80,729 - 70,150 

      
 

 األ ر على ربح السنة  النقص بسمر الفائدة   المملة 
 2014 2015  )نقطة مئوية(  دينار أردني 

  25   +80,729  +70,150 
      

 

 مخاطر أسعار أخرى 
اتجة عن إست ماراتها في حقوق ملكية شاركات أخارى . تحاتفا الشاركة باسات مارات فاي حقاوق تتمرض الشركة لمخاطر أسمار ن

 ملكية شركات أخرى ألغراض استراتيجية وليي دهد  المتاجرة دها وال تقوم الشركة بالمتاجرة النشطة في تلك اإلست مارات.
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 الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي  
 ()شركة مساهمة عامة محدودة

 

 )يتبع(ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 2015كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 )بالدينار األردني(
 

 تحليل حساسية أسعار استثمارات الملكية
خ الديانااات ان تحليال السياساة أدنااه مدناي علاى أسااي ماادى تمارض الشاركة لمخااطر أسامار اسات مارات فاي حقااوق ملكياة شاركات أخارى كماا دتااري

 المالية .
 

ديناار  22,753ألصابحت أربااح الشاركة أعلىبأقال دواقاع  %5في حال كانت اسمار است مارات فاي حقاوق ملكياة شاركات أخارى أعلىبأقال دنسابة 
 .الشامل دينار( نتيجة لمحفلة الشركة المصنفة بالقيمة المادلة من خالل قائمة الدخل 26,070: أعلىبأقل دواقع 2014)
 
 

 مخاطر اإلئتمان  إدارة
ساائر مالياة، تتم ل مخاطر اإلئتمان في عدم التزام أحد األطرا  لمقود األدوات المالية بالوفاء بالتزاماتاه التماقدياة مماا ياؤدي إلاى تكداد الشاركة لخ 

هاا. إن التمارض اإلئتمااني ونلرًا لمادم وجاود أي تماقادات ماع أي أطارا  أخارى فمناه ال يوجاد أي تمارض للشاركة لمخااطر اإلئتماان بمختلاف أنواع
. وتصاانف الشااركة الجهااات التااي  (18) رقام الهاام بالنساابة ألي جهااة أو مجموعااة جهاات لااديها خصااائص متشااادهة تاام اإلفصااح عنهااا فااي إيضاااح

ن األموال النقدية هي لديها خصائص متشادهة إذا كانت ذات عالقة . وفيما عدا المبالو المتملقة باألموال النقدية . إن مخاطر اإلئتمان الناتجة ع
 محددة حي  أن الجهات التي يتم التمامل ممها هي دنوك محلية لديها سممات جيدة والتي يتم مراقدتها من الجهات الرقادية.

 

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

 إدارة مخاطر السيولة 
يلاة إن مسؤولية إدارة مخاطر السيولة تقع علاى مجلاي اإلدارة وذلاك إلدارة متطلباات الشاركة النقدياة والسايولة قصايرة اإلجال ومتوساطة األجال وطو 

قيمة بصورة دائمة وتقادل تواريخ استحقاق الموجودات األجل. وتقوم الشركة دمدارة مخاطر السيولة من خالل مراقبة التدفقات النقدية المستقدلية والم
 والمطلوبات النقدية.

 

يااة غياار يدااين الجاادول اآلتااي االسااتحقاقات المتماقااد عليهااا لمطلوبااات الشااركة الماليااة غياار المشااتقة . تاام إعااداد الجااداول دناااءًا علااى التاادفقات النقد
المبكاارة التااي قااد يطلااب بموجدهااا ماان الشااركة أن تقااوم بالتسااديد أو القاابض. يضاام  المخصااومة للمطلوبااات الماليااة وذلااك بموجااب تااواريخ اإلسااتحقاق

 الجدول التدفقات النقدية للمبالو الرئيسية والمرابحة:
 

 المجموع  أكثر من سنة  سنة وأقل  الفائدةمعدل  

2015 :        

 4,075,038  973,316  3,101,722   أدوات ال تحمل فائدة

 32,291,715  10,667,233  21,624,482  %8,5 -8 أدوات تحمل فائدة

 36,366,753  11,640,549  24,726,204   المجموع

2014 :        

 3,555,125  742,923  2,812,202   أدوات ال تحمل فائدة

 28,060,146  8,330,758  19,729,388  %9,5 -8,5 أدوات تحمل فائدة

 31,615,271  9,073,681  22,541,590   المجموع

 
 

28 



 

 

 الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي  
 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 

 )يتبع(ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 2015كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 )بالدينار األردني(
 

 التحليل القطاعي لنشاط الشركة  -27
 

 يلية التالية ضمن منطقة جغرافية واحدة وهي المملكة األردنية الهاشمية. تممل الشركة في قطاعات األعمال التشغ
 

 ان تفاصيل إيرادات وأرباح القطاعات التشغيلية للشركة هي على النحو التالي : 
 القطاع أرباح  إيرادات القطاع  
 2015 2014  2015 2014 
 280,943 488,726  3,270,507 3,406,456 قطاع التأجير التمويلي  
 1,134,761 1,402,779  2,550,177 3,149,728 قطاع الديع بالتقسيط 

 18,868 (17,481)  18,868 (17,481) قطاع االست مارات المالية 
 212,144 215,150  227,144 230,150 قطاع االيجارات   

 1,646,716 2,089,174  6,066,696 6,768,853 المجموع 
    (15,000) (15,000) ما دين القطاعاتينزل: االيرادات المتحققة 
 6,753,853 6,051,696    

 
 إن إجمالي موجودات ومطلوبات قطاعات الشركة التشغيلية هي على النحو التالي : 

 مطلوبات  القطاع  موجودات القطاع  
 2015 2014  2015 2014 
 17,018,684 19,160,404  23,403,643 25,473,166 قطاع التأجير  التمويلي  

 14,429,378 17,038,670  16,991,700 20,765,087 قطاع الديع بالتقسيط 
 - -  521,406 455,062 قطاع االست مارات المالية 

 167,209 167,679  1,068,324 1,012,414 قطاع االيجارات   
 31,615,271 36,366,753  41,985,073 47,705,729 المجموع 

      
      

 

 المصادقة على القوائم المالية - 28

وتمات الموافقاة علاى نشارها وتتطلاب ،  2016كاانون ال ااني  17المصادقة على القوائم المالياة مان قدال مجلاي إدارة الشاركة دتااريخ  تتم
 هذه القوائم المالية موافقة الهيئة المامة للمساهمين.

 

 أرقام المقارنة -29

 .  2015لتتف  مع المرض لسنة  2014 تم إعادة تدويب وتصنيف بمض أرقام سنة
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 ( المدينة الرياضية 119)
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