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مجلـس اإلدارة  رئیس  كلمة  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  یمأله كان    2022العام  من أن مطلع  على الرغم  ف  ، رةیكب  ةاقتصادی  تحدیاتالعام    خاللي  م العال  االقتصاد  واجھ
المباشر لجائحة    األثر   بعد تالشىعالمیاً  االقتصادي  الذي شھده النشاط    من التحسن  وذلك بدعمٍ   ،التفاؤل
مـن ارتفـاع أسـعار الطاقـة    م في دوامةٍ  العال، فقد دخلَ لألسف  طویالً ھذا التفاؤل لم یدم    اال ان،  19-كوفید

، االمر الذي  2022الروسیة االوكرانیة في شھر اذار    وتیرة الحرب تصاعد  بعد    األولیة والغـذاء والسـلع  
في نسبة    زیادة مطردة ، وما تبعھا من  كثیـر مـن البلـدان  فيارتفاع معدالت التضخم بصـورة حـادة  أدى الى  

ً  انعكسمما  التضخمھذا حد من آثار لل الفائدة  . لمي والمحليقتصاد العااال  على سلبا

مرة   الشركة المتكاملة للتأجیر التمویليأثبتت ، فقد طیلة العام االقتصادي المشھدعلى الرغم من ضبابیة و
التحدیات مواجھة  وقدرتھا على  مرونتھا  العمل  ، حیث  أخرى  أولویات  آلیة تحدید  الة  الفعّ   واإلدارةلعبت 

  االستراتیجیة في تنفیذ خطتنا    خالل العامفقد شرعنا  اً.  مستقر  أداءً   الشركةفي تحقیق    كبیراً   للموارد دوراً 
مكانتنا القویة والرائدة التي    لالستغال مھد الطریق  تُ   وأھدافٍ على رؤیة أساسیة واضحة المعالم    مستندین

 .تمتعنا بھا طوال تاریخنا الحافل 

التمویلي    الشركةسعى  ت للتأجیر  امتدادھ  ،االستراتیجیة  اوخططھ  ارؤیتھ  خاللومن  المتكاملة    ا لتوسیع 
قامت الشركة   ،واستجابة لذلك .في المنطقة اإلیجابیةفاق المستقبلیة والتغیرات من اال واالستفادة اإلقلیمي
وذلك من خالل تأسیس شركة ذات مسؤولیة محدودة في  ،  في شراكة مع المصرف األھلي العراقيبالدخول  

العراق والمعدات  تمویلفي  متخصصة    ،دولة  وااللیات  اسم    السیارات  العراقي تحت  األھلي    "شركة 
  4,826,530  ملیار دینار عراقي (أي ما یعادل   10البالغ  مال  ال راس  من    % 49بحصة مقدارھا  و،  "للتقسیط

خالل الربع    للتأسیس الرقابیة واإلجراءاتكافة المتطلبات استكمال  ومن من المتوقع ان یتم. دینار أردني)
 . بغدادالعراقیة بممارسة أنشطتھا في العاصمة   بعدھاتبدأ ل، 2023األول من العام 

 

 السادة أعضاء الھیئة العامة الكرام، 

 تحیة وبعد... 

أعضــاء    زمالئيعـن نفسـي وبالنیابـة عـن    باألصالةأتقـدم لكـم  
إدارة   التمویليمجلــس  للتأجیر  المتكاملة  بعظیــم    الشركة 

وثقتكــم الكبیــرة،    المتواصل علــى دعمكــم    واالمتنانالشــكر  
الذي یلقي  ضـع بــن أیدیكــم التقریــر الســنوي  اویسعدني أن  
على   العام    خالل   المالیة   ھا نتائـجوالشــركة  انشطة  الضوء 

مــا بُــذل  سویاً ، ونستعرض 31/12/2022 المالي المنتھي في
أعضـاء   جانـب  مـن  جھـود    الجھاز واإلدارة    مجلسمــن 

  لتحقیق   عـامال ل  الخ الذین عملوا بكل جھد    واإلداريالتنفیـذي  
  قطاع رؤیـة الشـركة وترســیخ مكانتھــا كشــركة رائــدة فــي  

 . التأجیر التمویلي

 

 



 
 
 
 
 
 

e                                            الصفحة  | 3  التقریر السنوي  |                                                    2220  

 

على قوة ومتانة مركزھا المالي برغم  حافظت الشركة    ، فقــد2022  عاملــي لامل ا  األداءعــن ملخــص  أما  
دینار   12,001,284  مقابل دینار 11,119,723 االیرادات  مجموع  حیث بلغ  الصعبة،   ة قتصادیاال  حدیات الت

 ، فيدینار 4,488,110أرباح الشركة قبل الضرائب والرسوم  كما بلغت، السابق العام من للفترة المماثلة
والمخّصصات الضریبّة  بعد  األرباح  بلغت  لعام    3,347,093  حین    3,882,210  مقارنة مع  2022دینار 

 . 2021في عام   دینار

  82,945,810  مع  مقارنةً   دینار  81,852,216  في نھایة العام الحالي   موجـودات الشـركةكمـا بلـغ إجمالـي  
عامفي    دینار  بنسبة  فیما  .  2021 نھایة  المساھمین  حقوق  مقداره   % 6.23ارتفعت  ما    لتصبح 

 دینار.   21,621,085 مقارنة مع نھایة العام الماضي والبالغة دینار  22,968,178

 ً المستمر،    وتكریما ودعمھم  المساھمین  للشركةلثقة  المالي  األداء  الى  المحققةو  واستناداً  فقد  النتائج   ،
% من القیمة االسمیة  14بنسبة  المساھمینلسادة ا اوصى مجلس ادارة الشركة بتوزیع ارباح نقدیة على

 . للسھم

نجاح  اننا نؤمن بأن    حیث،  مجھودھھا وتثمن  یبإنجازات موظف   المتكاملة للتأجیر التمویليالشركة    خرتتف
الرئیس  نا بفوز  واعتزاز   نافخر، فأننا نعلن  ومن ھذا المنطلق  .كفاءتھم ومثابرتھمل ثمرة    إالما ھو    الشركة

  2022جائزة أفضل رئیس تنفیذي للتأجیر التمویلي في األردن للعام  ب التنفیذي للشركة السید إیلیا وكیلة
.  في القطاع المالي والمصرفي المتخصصة    البریطانیة  International Financeوفق تقییم مؤسسة  

الرؤساء التنفیذیین الذین كان لھم أثر إیجابي    وتحتفي ھذه الجائزة بالتمیز المھني والمؤسسي، حیث تُكرم
 وإرساء معاییر التمیّز في القطاع الذي یعملون فیھ.   على أداء مؤسساتھم،

لخوض    االستعداد على أھبة    التنفیذیة   اإلدارةو  اإلدارة من أعضاء مجلس    زمالئي بأن  تامة  إنني على ثقة  
الكثیر  منا  الذي سیتطلب    األمرأنھ ستكون ھناك فرص وتحدیات جدیدة،  بشك    الو  ،عام جدید من العمل الجاد

 . االستراتیجیةمن العمل حتى نحقق أھدافنا 

.  دعمھم المستمرو على ثقتھم الكبیرة  عمالئنا لومساھمینا لبخالــص الشــكر والتقدیــر  أتقدم   الختام، وفــي  
على أداء مھامھم بتمیز وكفاءة    اإلدارةأعضاء مجلس    لزمالئي وأود أن أعرب عن خالص امتناني  كما  

  التنفیذیة   اإلدارة   ن دور ثمّ أل وكذلك أود أن أنتھز ھذه الفرصة  . الحالیةاالقتصادیة  ومھنیة في ظل التحدیات  
في كافة المستویات على جھودھم  ا  جمیع موظفین ، واشكر  عمــل دؤوبو جھــد متواصــل    من  قدمتھلما  

 . 2022عام  خالل الشركة  إلنجازاتالكبیرة التي كانت بمثابة القوة الدافعة 

 

 التقدیر،،، و وتفضلوا بقبول فائق االحترام
  

 رئیس مجلس اإلدارة  
 أبو خضر نقوال  جورج       
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الرئیس التنفیذي كلمة   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

التحدیات  و األحداثفي طیاتھ الكثیر من   جاء حامالً حیث   ،بجمیع المقاییس استثنائیاً عاماً   2022كان العام  
  ، االقتصادیة علــى مجمــل جوانــب الحیــاة    وكان لھا األثر الكبیر  والمحلي  العالمي  االقتصادالتي عایشھا  

فیھــا نشــاط التمویلي    بمــا  بــھ التأجیر  المرتبطــة  الفي    .والنشــاطات  الشركة  جح ، ن صعبالعام  ھذا  ت 
نا  وإجراءات   ناسیاسات  مرونة   لعبت ، حیث  في التغلب على العدید من التحدیات  المتكاملة للتأجیر التمویلي 

ً   دوراً  تطویر عملیاتنا    محوریا من  لفي  واالستفادة  باألسواق  القویة  للمنافسة  والتصدي  األزمات  تخطي 
 . الفرص المتاحة

ھــذ العــام مرحلــة    حققناقــد  و ،  2022عشــر من مســیرتنا الناجحة فــي عــام    الثامناحتفلنــا بالعام  
فــي رحلتنــا نحــو اننا   االنتشار  رئیســیة مھمــة  تماماً اإلقلیمي، حیث  التوسع    ندرك  أھمیة خطط  مدى 

الشراكات   قیمة  تبرز  وھنا  المملكة،  نطاق  لشركتنا،  االستراتیجیةخارج  الشركة    بالنسبة  قامت  حیث 
مع   إقلیمیة  شراكة  بعقد  التمویلي  للتأجیر  العراقيالمتكاملة  األھلي  األھلي  لتأسیس    المصرف  "شركة 

، ومن المقرر ان تباشر  لیات والمعداتالسیارات واالوھي شركة متخصصة في تمویل    "للتقسیط   العراقي
 .2023خالل الربع األول من العام أنشطتھا في العاصمة بغداد 

، نجد أننا واصلنا العمل بكفاءة عالیة في تنفیذ استراتیجیتنا  الماضیةالسنة    خاللوعند مراجعة ما حققناه  
لضمان    عمالئنابشكل أكبر من    االقترابا من  ، وتمكنّ السوقلتأجیر التمویلي في  الترسیخ ریادتنا في خدمات  

 .على تحقیق تطلعاتھم نا قدرت

تجــارب   لتعزیــز  تتجــھ  عملنــا  أولویــات  خالل  ،  العمالءكانــت  متطورة    تمویلیةتجربة  توفیر  من 
المستمر من    االبتكارعلى    اقدرتھ  الشركة  تأثبتحیث    ،األسواقطلبــات واحتیاجـات  متمــع    واالصطفاف

 (Cashback Program)  برنامج االسترداد النقديك جدیدة  الخدمات  ال منتجات ول الناجح ل  اإلطالق  خالل
اإلضافي    برنامجو بھ  (Top-up Finance)التمویل  تقوم  الذي  المستمر  التطویر  الى  باإلضافة  ھذا   ،

 السوق.  حتیاجـاتھا األساسیة لضمان تلبیتھا ال وخدمات   ھامنتجاتالشركة طوال العام على 

 

 السادة المساھمون الكرام،

 تحیة وبعد... 

ً   أرحب جمیعـا اللقاءفـي    بكـم  ً   ھذا  سـنویا یتجـدد  ، الـذي 
من  أســتعرض  ان    یســعدني و التالیة معكم  السطور    خالل 

وبرز  أل  موجـزاً  على   لشركةا مسیرة    فيالتطورات  االحداث 
أھـم و  ثمار الجھود المبذولة ، ونرصد سویاً  2022  امتداد عام
بالعمل  استمرارنا  مؤكدیـن لكـم  ھا،  قـی حقم تالتـي ت   اإلنجازات

اجل  كافة   تسخیرو  الدؤوب من  الرسـالة  اإلمكانیات  تحقیـق 
 الشركة. التـي تأسسـت مـن أجلھـا  
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الكبیرة التي ینطوي علیھا التطبیق الفعال للتقنیات    األھمیة  الشركة المتكاملة للتأجیر التمویليلقد أدركنا في  
وتحسین تجربة   یشھده    العمالء الرقمیة  ما  مع  تماشیًا  أعمالنا، وذلك  في جمیع  النجاح  تحقیق  من أجل 

التمویل    برامج ربط بعض    من تطورات تقنیة كبیرة بوتیرة غیر مسبوقة. لذلك، حرصنا على المالي  القطاع  
رونیة خاصة یتم انشائھا للعمالء وتحویل المبالغ المالیة الیھا بشكل مباشر. وتتمتع  الخاصة بنا بمحافظ الكت 

 ھذه المحافظ بمزایا عدیدة أبرزھا السرعة وسھولة االستخدام باإلضافة الى درجة عالیة من األمان. 

ً   اً نحـن نؤمـن إیمانـ ،  االقتصادي ـو  بـأن الشـركات الصغیـرة والمتوسـطة لھـا دور محـوري فـي النم  راسـخا
فقد اولت الشركة المتكاملة للتأجیر التمویلي ھذا العام    ذلــكلأكثـر مرونـة واسـتجابة للتغییـر،    كمـا أنھـا

 . األولویة ئھإعطاو  ھبــذلت جھــوداً جــادة لدعــم اھتماماً كبیراً بھذا القطاع و

تركیزنــا علــى فتــح   لذلك انصببــ "العمیـل"،    األول فـي المقـام    االھتمامرسـالتنا كانـت واضحـة، وھـي  
ھذا العام من    خاللدوره بامتیاز    اإللكترونيكان للترویج  و  ،عمالئناالمزیــد مــن قنــوات التواصــل مــع  

ً   االجتماعيبث الرسائل الترویجیة عبر مختلف وسائل التواصل    خالل منا بأھمیة ھذه الوسائل في    ایمانا
 . العمالء من قدر أكبرلوصول الى إیصال رسالتنا الى الجمھور وا

في تنمیة    المتواصلكذلك عن تعزیز استثمارنا    عن إیماننا بقیمة فریق عملنا، ولم نتوانَ   اً لم نتراجع یوم
أفضـل الكوادر    استقطاب  2022في العام  ، واصلنا  المنطلقومن ھذا     .لبشریة وتطویر قدراتھامواردنا ا
متخصصة    یةبرامـج تدریب من خالل توفیر    م والتطویر یفي التدریب والتعل  االستثمار ، وحرصنا على  البشریة

 . شملت معظم دوائر الشركة المستویات الوظیفیة لكافة

ً  ،واضحة  مـرن وإسـتراتیجیة عملٍ   على نموذج أعمالٍ   باالعتمادواصلنـا تحقیق النجاح   نجازات  اإلب  واعترافا
الشركة حققتھا  التي  و المتتالیة  أل،  الثابت  ئھاداتقدیراً  الخدمات    اإلیجابي  وجودة  مستوى  في  وتمیّزھا 

المؤسسات    مـنحصد الجوائز المقدمة    في  المتكاملة للتأجیر التمویلي  الشركة  استمرت  المقدمة للعمالء،
ائزة أفضل شركة تأجیر تمویلي  جب  تٌوجتحیث  العالمیة المتخصصة في تقییم القطاع المالي والمصرفي،  

 International Finance Awards 2022احتفال    وذلك ضمن فعالیات  2022في األردن عن عام  
 . 2023ثاني الوالذي أقیم في مدینة دبي في شھر كانون 

ب   ،اً ختامو الرئیســي وراء    الشركة لجمیع مســاھمي    االمتنان  عظیم أتوجھ  العامــل  دائمــا  كانــوا  الذیــن 
أود أن أغتنـم  كما    .ئنـا المخلصیـن علـى ثقتھـم بنـاالعم لو ،  نجاحنا بدعمھــم لنــا في مواجھــة التحدیات

  في  الذي أسھم إلـى موظفینـا علـى التزامھـم المتمیـز وعملھـم الجـاد تقـدم بجزیـل الشـكرأل ھـذه الفرصـة 
بطاقمھا ومساھمیھا  لشركة  متمنیاً ل،  المملكة  في  الرائدة  المالیة  تنا من ضمن أفضل المؤسسات رك ش  جعل 

 عاماً جدیداً من التمیز والتقدم واالنجاز. وعمالئھا  

 

 التقدیر،،، و وتفضلوا بقبول فائق االحترام
  

 الرئیس التنفیذي 
 إیلیا جاد وكیلة  
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عن الشركة تاریخیة نبذة   
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

عام   في  الشركة  الصناعة    2004تأسست  بوزارة  ذ.م.م" وسجلت  التمویلي  للتأجیر  المتكاملة  اسم "الشركة  تحت 
ملیون دینار، ویتمثل نشاط الشركة األساسي    1برأس مال مقداره    14/4/2004) بتاریخ  8730والتجارة تحت الرقم (

تم عقد اجتماع الھیئة    6/8/2005لصناعیة. بتاریخ  في التأجیر التمویلي لجمیع أنواع المركبات والمعدات الطبیة وا
ملیون دینار، وقد تم استكمال اإلجراءات في تاریخ    2ملیون دینار إلى    1على رفع رأس المال من    وتم االتفاقالعامة،  

 مع بقاء الصفة القانونیة للشركة ذات مسؤولیة محدودة.  17/8/2005

ملیون دینار    5ملیون دینار إلى  2استكمال اإلجراءات القانونیة لرفع رأس المال الشركة من  تم  12/9/2006بتاریخ 
ملیون سھم    5  ، وبواقع415الرقم    والتجارة تحت وتحویلھا إلى صفة المساھمة العامة وتسجیلھا بوزارة الصناعة  

ام إلى ھیئة األوراق المالیة على أن  تمت الموافقة على االنضم   9/5/2007) دینار للسھم الواحد، وبتاریخ  1بقیمة (
عقدت   8/2/2009تداول األسھم الخاصة بالشركة سوف یطرح بعد مرور سنتان من الحصول على الموافقة. بتاریخ 

  7 الشركة اجتماع الھیئة العامة غیر العادي، الذي تم فیھ أخذ موافقة الھیئة العامة على رفع رأسمال الشركة لیصبح 
من خال دینار  بنسبة  ملیون  مجانیة  أسھم  البالغ  40ل توزیع  األصلي  المال  رأس  من  وبتاریخ    %5  دینار.  ملیون 

الرمز    14/5/2009 التمویلي م.ع.م تحت  للتأجیر  في سوق عمان    (leas)بدأ التداول في أسھم الشركة المتكاملة 
من خالل توزیع أسھم مجانیة   ملیون دینار  10 لیصبح  ملیون دینار  7ھا من  رفع رأسمالكما قامت الشركة ب   المالي.
من    ملیون دینار   15 لیصبح   ملیون دینار   10، ومن  25/2/2018بتاریخ    موافقة الھیئة العامة بعد    % 42.86بنسبة  

 . 10/2/2022بتاریخ   موافقة الھیئة العامةبعد   %50خالل توزیع أسھم مجانیة بنسبة 
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 تقریر مجلـس إدارة الشركة 
 الموظفین: وعدد  الرأسمالي االستثمار وحجم الجغرافیة وأماكنھا الرئیسیة الشركة ألنشطة وصف .1

 : ة الرئیسیةأنشطة الشرك . أ
والصناعیة    والمعدات الطبیة نشاط التأجیر التمویلي لجمیع أنواع المركبات    ممارسةتتلخص أنشطة الشركة الرئیسیة  

إلى اآللیات   ، منھا الشركة  كذلك  التجاریة،السكنیة والعقارات  و   باإلضافة  بالتقسیط   تقوم    بتوفیر حلول تمویل وبیع 
 الوقت نفسھ.  ودقة فيبمرونة 

 فیھا:  وعدد الموظفینأماكن الشركة الجغرافیة  .ب 
المتكاملة   للشركة  العمل  (لتأجیر التمویلي  لیتكون فریق  الشركة نشاطھا من خالل  ) موظف82من  ، كما وتمارس 

 - كالتالي:  مبینة   واسعة وشاملة وفر تغطیة جغرافیةی  مما  فروع داخل المملكة وفرعین خارجھا  سبعة
 
 

 عدد الموظفین  الجغرافي  المكان المقر  سما 

 فروع االردن 

 56 ) 207بنایة رقم (  - زھران شارع  الفرع الرئیسي -1

 6 ) 110بنایة رقم (  -شارع صرح الشھید   الریاضیة فرع المدینة  -2

 3 ) 40بنایة رقم (  -شارع خولھ بنت األزور   فرع الوحدات  -3

 3 سما البیادر مجمع  -  احمد عقلة النسور شارع  ادر یالب فرع  -4

 2 ) 371بنایة رقم (  -الملكة رانیا العبدهللا  شارع  الجامعة االردنیة فرع  -5

 3 ) 103بنایة رقم ( -الزرقاء الجدیدة   -  36شارع  الزرقاءفرع  -6

 3 ) 6بنایة رقم (  -  شارع فراس العجلوني بالقرب من دوار القبھ اربدفرع  -7
 76 ع األردن: ومجموع موظفي فر 

 العراق  - فروع كردستان 

 3 ) 250بنایة رقم (- 20شارع  -بختیاري    -اربیل   فرع اربیل  -1

 3 ) 26/11/01بنایة رقم (  70تفرع  -  شارع سالم -السلیمانیة  السلیمانیة فرع  -2

 6 : كردستانع ومجموع موظفي فر 
 82 الشركة  مجموع موظفي

 حجم االستثمار الرأسمالي:  -ج

  2022في نھایة عام  دینار 49,858,966 حسب القوائم المالیة الموحدة لشركة لبلغ حجم االستثمار الرأسمالي 
 . 2021في نھایة عام  دینار  48,130,534وذلك مقارنة مع 
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 الشركات التابعة: .2
 : ذ.م.م الشركة المتكاملة لبیع المركبات .أ

ذات مسؤولیة  كشركة  )  25573تحت الرقم (  2011عام  تموز من   21المركبات في  الشركة المتكاملة لبیع  تأسست  
،  دینار  500,000. ویبلغ رأس مال الشركة حالیاً  المتكاملة للتأجیر التمویلي لشركة  مملوكة بالكامل ل ھي  و  محدودة

بنایة    -  زھران شارع  من خالل فرع واحد یعمل في األردن في    بیع السیارات المستعملة باألقساطویتركز نشاطھا ب
 للشركة:  المقارنة  . وفیما یلي اھم البیانات المالیةن موظفیّ أربعة وبفریق عمل یتكون من  ) 207رقم (

 2021 2022 البیـان

 دینار 500,000 دینار 500,000 رأسمال الشركة التابعة 

 دینار  8,764,537 دینار  496,796,10 مجموع حقوق الملكیة 

 %  100 %  100 نسبة الملكیة

 دینار  25,644,287 دینار  737,561,23 ذمم عقود بیع بالتقسیط صافي 

 دینار  26,113,862 دینار  892,080,24 مجموع الموجودات 

 دینار  17,349,325 دینار  396,284,13 مجموع المطلوبات 

 دینار  4,198,950 دینار  041,218,4 التشغیلیة  صافي اإلیرادات 

 دینار  2,481,718 دینار  866,632,2 صافي األرباح قبل الضریبة

 دینار  1,914,068 دینار  959,031,2 صافي األرباح بعد الضریبة

 لالستشارات المالیة:  العالمیةالشركة المتكاملة  .ب
)  45447تحت الرقم (  2016عام  تشرین األول من    24في    لالستشارات المالیة   العالمیة الشركة المتكاملة  تأسست  
  10,000 ھا . ویبلغ رأس ماللشركة المتكاملة للتأجیر التمویلي مملوكة بالكامل لھي و ذات مسؤولیة محدودة كشركة 

شارع  من خالل فرع واحد یعمل في األردن في    باألسھم في بورصة عمان  ر باالستثما  ، ویتركز نشاط الشركة دینار
 . وفیما یلي اھم البیانات المالیة المقارنة للشركة: اً وال یوجد موظفین لدى الشركة حالی  ) 207بنایة رقم ( -  زھران

 2021 2022 البیـان

 دینار 10,000 دینار 0,0001 رأسمال الشركة التابعة 

 دینار 187,608 دینار 426,323 مجموع حقوق الملكیة 

 %  100 %  100 نسبة الملكیة

 دینار  1,207,388 دینار  748,616,1 مجموع الموجودات 

 دینار  1,019,780 دینار  355,291,1 مجموع المطلوبات 

 دینار 163,447 دینار 727,139 التشغیلیة  صافي اإلیرادات 

 دینار 161,913 دینار 759,137 صافي األرباح قبل الضریبة

 دینار 158,898 دینار 818,135 صافي األرباح بعد الضریبة
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 : السكنیة والتجاریة للمشاریع العالمیةالشركة المتكاملة  .ج

)  60706تحت الرقم (  2021اب من عام    17للمشاریع السكنیة والتجاریة في    العالمیة الشركة المتكاملة  تأسست  
محدودة كشركة   مسؤولیة  ل ھي  و  ذات  بالكامل  المتكاملة  مملوكة  التابعة    المركبات   لبیعلشركة  الشركات  (احدى 

ز نشاط  ، ویتركدینار  100,000. ویبلغ رأس مالھا  % للشركة المتكاملة للتأجیر التمویلي)100والمملوكة بنسبة  
بنایة رقم    -   زھرانشارع  من خالل فرع واحد یعمل في األردن في    وإقامة المشاریع السكنیة والتجاریة  بتملّكالشركة  

 وال یوجد موظفین لدى الشركة حالیاً. وفیما یلي اھم البیانات المالیة المقارنة للشركة:   )207(

 2021 2022 البیـان

 دینار 50,000 دینار 00050, رأسمال الشركة التابعة 

 دینار 50,000 دینار 00050, مجموع حقوق الملكیة 

 %  100 %  100 نسبة الملكیة

 دینار 50,000 دینار  675,307,3 مجموع الموجودات 

 - دینار  675,257,3 مجموع المطلوبات 

 
 . 2022لم تحقق الشركة أي أرباح او خسائر تشغیلیة او غیر تشغیلیة خالل عام  -

 
 : لتجارة وبیع وشراء السیارات وااللیات والمكائن والمعدات االھلي العراقيشركة  .د

العراقي شركة  تأسست   السیارات وااللیات والمكائن والمعدات   االھلي  من عام    ایلول  21في    لتجارة وبیع وشراء 
بحصة مقدارھا  و،  مع المصرف األھلي العراقي  بالشراكة  ذات مسؤولیة محدودةكشركة  في جمھوریة العراق    2022

دینار    4,826,530  ملیار دینار عراقي (أي ما یعادل   10  للشركة المتكاملة للتأجیر التمویلي. ویبلغ رأس مالھا   49%
العاصمة  من خالل فرع واحد یعمل في  السیارات وااللیات والمكائن والمعدات  بتمویل، ویتركز نشاط الشركة  أردني)

بغداد احدى عشر    ، السعدون  شارع في    العراقیة  من  یتكون  المالیة  موظفوبفریق عمل  البیانات  اھم  یلي  وفیما   .
 المقارنة للشركة: 

 2021 2022 البیـان

 - أردني دینار   4,826,530 رأسمال الشركة التابعة 

 - دینار أردني   4,826,530 مجموع حقوق الملكیة 

 - %49 نسبة الملكیة

 - دینار أردني   4,826,530 مجموع الموجودات 

 - - مجموع المطلوبات 

عام   - تشغیلیة خالل  او غیر  تشغیلیة  او خسائر  أرباح  أي  الشركة  تحقق  تباشر  ،  2022لم  ان  المقرر  ومن 
 . 2023الربع األول من العام أنشطتھا في العاصمة بغداد خالل 
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التنفیذیة ورتب أشخاص اإلداریان بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وأسماء وب .3 العلیا ذوي السلطة  نبذة  ة 
 منھم: تعریفیة عن كل 

 اإلدارة: أعضاء مجلس  - أ

 

1 

 جورج نقوال جورج أبو خضر  االسم:
 رئیس مجلس اإلدارة  المنصب: 

 1939شباط  7 تاریخ المیالد: 
 . لبنان  - ن الجامعة األمیركیة في بیروتبكالوریوس إدارة أعمال، تجارة واقتصاد م المؤھل العلمي:

 الخبرات العلمیة:

56  ً األردن  في إدارة األعمال ویشغل حالیا منصب رئیس مجلس إدارة مجموعة أبو خضر في  عاما
وعضو في  رویال لالستثمارات  لشركة   مدیرین ورئیس ھیئةشركة دلتا للتأمین مجلس إدارة  وعضو

كل من غرفة تجارة وصناعة عمان وعضو النقابة العامة لوكالء السیارات وتجار قطع السیارات  
 ولوازمھا وجمعیة رجال األعمال األردنیین.

   

2 

 نقوال جورج نقوال أبو خضر االسم:
 نائب رئیس مجلس اإلدارة  المنصب: 

 1970كانون أول  7 تاریخ المیالد: 
 . الوالیات المتحدة  – س إدارة أعمال من جامعة بوسطن بكالوریو المؤھل العلمي:

 الخبرات العلمیة:
31   ً في إدارة األعمال ویشغل حالیا منصب الرئیس التنفیذي لمجموعة شركات أبو خضر ورئیس    عاما

إدارة المجموعة العربیة األوروبیة  مجلس إدارة المتكاملة لتطویر األراضي واالستثمار وعضو مجلس  
 االردن.  في  للتأمین وعضو مجلس إدارة غرفة التجارة االمریكیة

   

3 

 وكیلة  مخائیلجاد إیلیا  االسم:
 والرئیس التنفیذي للشركة   عضو مجلس اإلدارة المنصب: 

 1966أب   1 تاریخ المیالد: 
 .بریطانیا - Hertfordshire  جامعة البنكي من  واالستثمارماجستیر في التمویل  المؤھل العلمي:

 الخبرات العلمیة:
33   ً في مجال إدارة األعمال واإلدارة المالیة والتأجیر التمویلي ویشغل حالیا منصب مدیر عام    عاما

ورئیس   التمویلي الجمعیة األردنیة لشركات التأجیر    ونائب رئیس  الشركة المتكاملة للتأجیر التمویلي 
 . النادي االرثوذكسي

   

4 

 تماري  وھبھلطفك  مروان   االسم:
 عضو مجلس اإلدارة  المنصب: 

 1968كانون أول  2 تاریخ المیالد: 
 . الوالیات المتحدة  – أعمال من جامعة جورج واشنطن  بكالوریوس إدارة  المؤھل العلمي:

ً   31 الخبرات العلمیة: مدیر عام ومالك شركة باب الكریم لالستیراد  في مجال التجارة الحرة، ویشغل حالیا منصب    عاما
 .المتكاملة لتطویر األراضي واالستثمارالشركة وعضو مجلس إدارة   والتصدیر

   

5 

 ) االردنیة لالستثمارات واالستشارات العامة الشركة ممثالُ عن (محمد علي محمد ابراھیم  االسم:
 عضو مجلس اإلدارة  المنصب: 

 1969 شباط 26 تاریخ المیالد: 
 . االردن - األردنیة الزیتونةمن جامعة أعمال  إدارة بكالوریوس  المؤھل العلمي:

 الخبرات العلمیة:

ً عاماً في قطاع البنوك واالعمال المصرفیة للشركات    32 نائب رئیس/شریك في   منصب  ویشغل حالیا
االعمال،  ، ومستشار لعدة شركات محلیة واجنبیة في مجال تطویر  شركة نتاج لالستثمارات التجاریة

الشركة  مجلس    وعضو واالستثمارإدارة  األراضي  لتطویر  وأمین  ،  المتكاملة  إدارة  مجلس  وعضو 
لمنتدى االقتصادي األردني، وعضو جمعیة رجال اإلعمال األردنیین، وعضو اتحاد رجال  صندوق ل ال

 . االعمال العرب 
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 التنفیذیة: أشخاص اإلدارة العلیا ذوي السلطة  -ب

 

 

1 

 وكیلة  مخائیلجاد إیلیا  االسم:
 والرئیس التنفیذي للشركة   عضو مجلس اإلدارة المنصب: 

 2004نیسان  1 :تاریخ التعیین
 1966أب   1 تاریخ المیالد: 
 .بریطانیا - Hertfordshire  جامعة البنكي من  ماجستیر في التمویل واالستثمار المؤھل العلمي:

 الخبرات العلمیة:
33   ً في مجال إدارة األعمال واإلدارة المالیة والتأجیر التمویلي ویشغل حالیا منصب مدیر    عاما

التمویلي  للتأجیر  المتكاملة  الشركة  رئیس  عام  التأجیر    ونائب  لشركات  األردنیة  الجمعیة 
 . ورئیس النادي االرثوذكسي التمویلي

   

2 

 القطیشات اسماعیل سامر محمد  االسم:
 المدیر المالي  المنصب: 

 2004تشرین األول  1 :تاریخ التعیین
 1981أب  29 تاریخ المیالد: 
 . االردن - بكالوریوس في المحاسبة من جامعة فیالدلفیا المؤھل العلمي:
ً  20 الخبرات العلمیة:  . في مجال المحاسبة عاما

   

3 

 عصفور  ابراھیم  جمال عبد الرحمن  االسم:
 التأجیر التمویلي للشركات مبیعات مدیر  المنصب: 

 2004تشرین األول  1 :تاریخ التعیین
 1975أب   3 تاریخ المیالد: 
 . العراق   - بكالوریوس في إدارة األعمال من جامعة بغداد المؤھل العلمي:
ً  24 الخبرات العلمیة:  التمویلي.  المبیعات والتأجیرفي مجال  عاما

   

4 

 القبرصي  قسطندي حسام شكري  االسم:
 مدیر تطویر األعمال والتسویق  المنصب: 

 2011آذار  30 :تاریخ التعیین
 1979كانون األول  26 تاریخ المیالد: 
 . االردن - بكالوریوس في إدارة الفنادق من جامعة العلوم التطبیقیة المؤھل العلمي:
ً  19 الخبرات العلمیة:  التطویر والتخطیط االستراتیجي. و التسویقفي مجال  عاما

   

5 

 ایاد یعقوب خلیل كركر  االسم:
 المخاطر والشؤون القانونیةمدیر  المنصب: 

 2016 ایلول  25 :تاریخ التعیین
 1987  كانون ثاني 8 تاریخ المیالد: 
 . االردن  - الھاشمیةجامعة المن  المحاسبةفي بكالوریوس  المؤھل العلمي:
ً  16 الخبرات العلمیة:  . الداخلي و التدقیق الخارجي االئتمان وفي مجال  عاما
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6 

 خوري  بشارة  جورج سامي االسم:
 فروع األردن مدیر  المنصب: 

 2005 حزیران 1 :تاریخ التعیین
 1985شباط  24 تاریخ المیالد: 
 . االردن  -  من جامعة عمان االھلیةدبلوم في اإلدارة المالیة  المؤھل العلمي:
ً  18 الخبرات العلمیة:  . المبیعاتو والتأجیر التمویلي في مجال االئتمان  عاما

   

7 

 الرزوق   یوسف رائد عیسى  االسم:
 العملیات مدیر  المنصب: 

 2010تشرین األول  3 :تاریخ التعیین
 1969اذار  8 تاریخ المیالد: 
 . لبنان - بكالوریوس في االقتصاد من جامعة بیروت العربیة المؤھل العلمي:
ً  30 الخبرات العلمیة:  التمویلي.  المبیعات والتأجیرفي مجال  عاما

   

8 

 عبد الحمید محمد رفیق عبد الحمید الصمادي  االسم:
 والمتوسطة مدیر التأجیر التمویلي للشركات الصغیرة   المنصب: 

 2014تشرین ثاني  2 :تاریخ التعیین
 1976شباط  17 تاریخ المیالد: 
 . لبنان - اللبنانیةجامعة المن سیاسیة وإداریة  علومبكالوریوس  المؤھل العلمي:
ً  23 الخبرات العلمیة:  التمویلي.  التأجیرالتسویق والمبیعات و في مجال  عاما

   

9 

 خلیل محسن رامي احمد  االسم:
 مشرف االئتمان المنصب: 

 2019كانون اول  1 :تاریخ التعیین
 1980شباط  8 تاریخ المیالد: 
 األردن.  –  فیالدلفیا من جامعة العلوم المالیة والمصرفیةبكالوریوس في  المؤھل العلمي:
ً  22 الخبرات العلمیة:  .التسھیالت االئتمانیةفي مجال  عاما

   

10 

 لؤي جاكو زكي ابو غزالھ  االسم:
 مشرف التحصیل  المنصب: 

 2018تشرین ثاني  4 :تاریخ التعیین
 1982أیلول  15 تاریخ المیالد: 
 األردن.  – عمان االھلیة   من جامعة العلوم المالیة والمصرفیةبكالوریوس في  المؤھل العلمي:
ً  21 الخبرات العلمیة:  . وإدارة التحصیلالمبیعات في مجال  عاما

   

11 

 الیاس جریس عیادة العویمرین االسم:
 مدیر فرع اربیل المنصب: 

 2012كانون االول  27 :تاریخ التعیین
 1987 تموز 10 تاریخ المیالد: 
 . االردن  - الھاشمیة  جامعةالمن  مالیة ومصرفیةبكالوریوس  المؤھل العلمي:
ً  13 الخبرات العلمیة:  التمویلي.  المحاسبة والمبیعات والتأجیرفي مجال  عاما

   

12 

 انس سھیل سلیمان یاسین االسم:
 السلیمانیةمدیر فرع  المنصب: 

 2014اب  10 :تاریخ التعیین
 1990كانون االول  16 تاریخ المیالد: 
 . االردن - العلوم التطبیقیة المحاسبة من جامعةبكالوریوس في  المؤھل العلمي:
 التمویلي.  المحاسبة والمبیعات والتأجیرفي مجال  اعوام 9 الخبرات العلمیة:



 
 
 
 
 
 

e                                            الصفحة  | 13  التقریر السنوي  |                                                    2220  

 
 

عدد األسھم المملوكة لكل منھم والذین یملكون األسھم المصدرة من قبل الشركة و  بیان بأسماء كبار مالكي .4
 :  31/12/2022بتاریخ  فأكثر %5نسبة 

 البیـان
31/12/2022 31/12/2020 
 نسبة االمتالك  عدد األسھم  نسبة االمتالك  عدد األسھم 

WHITECHURCH 
INVESTMENTS LIMITED 10,250,300 68.34 % - 0% 

 % 7.14 714,285 % 7.14 1,071,427 إیزابیل جورج نقوال أبو خضر 

 % 7.14 714,285 % 7.14 1,071,427 شیرین جورج نقوال أبو خضر
 

 المحلي:  حصتھا من السوقأسواقھا الرئیسیة وتنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطھا والوضع ال .5
،  األسواقالتي تطرأ على    المتغیرات التأقلم مع  قدرتھا على   2022 العام خالل الشركة المتكاملة للتأجیر التمویلي اثبتت 

السوقیة    تھاحص و  یادي رال  موقعھا  علىالحفاظ  من    التي مرت بھا البالد  االقتصادیةحیث تمكنت الشركة رغم التحدیات  
واستھداف فئات وشرائح  عمالئھا    قاعدة  توسیع   إلى  الھادفة  تطبیق استراتیجیتھا من خالل    األردني   السوق  في  المتفوقة 

 . من الراغبین في الحصول على الخدمات ذات الجودة العالیة والكفاءة المستمرة جدیدة
 

 :  ) وخارجیا محلیا (رئیسیین عمالء أو/و محددین موردین على عملھا في الشركة اعتماد درجة .6
ً  (رئیسیین  عمالء أو /و محددین موردین على عملھا في تعتمد ال الشركة إن ً  محلیا  من فأكثر %10 یشكلون) وخارجیا

 .الفئات  جمیع مع بالتعامل  الشركة  تقوم  وإنما المبیعات  أو  /و المشتریات  اجمالي
 
 
 

 أو واألنظمة القوانین  بموجب منتجاتھا من أي أو الشركة بھا  تتمتع التي االمتیازات أو الحكومیة الحمایة .7
 : غیرھا
  واألنظمةال یوجد أي حمایة حكومیة أو امتیازات تتمتع بھا الشركة بموجب القوانین  . 
 أي براءات اختراع أو حقوق امتیاز تم الحصول علیھا من قبل الشركة  ال یوجد . 

 
 

 أو الشركة عمل على  مادي  أثر لھا التي غیرھا أو الدولیة  المنظمات أو الحكومة عن الصادرة القرارات .8
 : واالفصاح عن تطبیق الشركة لمعاییر الجودة الدولیة التنافسیة قدرتھا أو منتجاتھا

 أو  منتجاتھا أو الشركة عمل  على  مادي أثر  لھا  غیرھا أو  الدولیة المنظمات  أو الحكومة  عن صادرة  قرارات  اي یوجد  ال
 .الشركةعمل  على تنطبق ال الدولیة  الجودة  معاییر  أن كما ، التنافسیة قدرتھا 
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 لھم:التأھیل و وبرامج التدریبوفئات مؤھالتھم  وعدد موظفیھاالتنظیمي للشركة الھیكل  .9

 : الھیكل التنظیمي  . أ
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 :  ھم مؤھالتفئات  وعدد موظفي الشركة   .ب 
ً 82(  والشركات التابعة لھا بلغ عدد الموظفین في الشركة المتكاملة للتأجیر التمویلي    2022في نھایة عام     ) موظفا

 االتي: مصنفین حسب 
 

المتكاملة للتأجیر   المؤھل العلمي 
 التمویلي 

  لبیعالمتكاملة 
 المركبات 

  العالمیةالمتكاملة 
لالستشارات  

 المالیة 

  العالمیةالمتكاملة 
للمشاریع السكنیة  

 والتجاریة 
 المجموع 

 2 0 0 0 2 ماجستیر

 65 0 0 3 62 بكالوریوس 

 9 0 0 1 8 دبلوم 

 6 0 0 0 6 أقل و ثانویة عامة

 82 0 0 4 78 المجموع 

 

 

 الھیئة العامة 

 المدقق الخارجي

 المدقق الداخلي 

 لجنة التدقیق

إدارة 
 التحصیل

إدارة تطویر 
األعمال 
 والتسویق

إدارة 
یاتالعمل  

الموارد إدارة 
 البشریة

اإلدارة 
 المالیة

إدارة 
 المعلوماتیة

 المدیر العام

 إدارة
 تمانئاال

القانوني المستشار  

 مجلس اإلدارة

إدارة الفروع 
حسابات و

 التأجیر التمویلي 
 

المخاطر إدارة 
والشؤون 
 القانونیة
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 :  الشركة والتدریب لموظفيالتأھیل برامج  . ج

عدد  اسم الدورة  #
 الموظفین 

 15 كتابة االعمال فن في  متقدمةدورة  1

 10 فن التفاوض في  متقدمةدورة  2

 10 العمل الجماعي وبناء الفریق متقدمة في دورة  3

 7 القیادة للنجاح في  متقدمةدورة  4

 6 حل المشكالت في  متقدمةدورة  5

 6 التواصل الفعال فن في  متقدمةدورة  6

 4 ادارة التغیر في  متقدمةدورة  7

 2 الدولیة معاییر المحاسبة في  متقدمةدورة  8

 2 القرارات الفعالة   اتخاذفي  متقدمةدورة  9

 1 قانون العمل وضریبة الدخل  في  متقدمةدورة  10

 63 المجموع 
 

 وصف المخاطر التي تعرضت لھا الشركة: .10
 

ــركة   ــت لھا الشـ ــنة الالحقة ولھا تأثیر مادي ال یوجد أیة مخاطر تعرضـ ــركة خالل السـ او من الممكن ان تتعرض لھا الشـ
 .علیھا

 

 المالیة: السنة خالل علیھا مرت التي الھامة واألحداث الشركة حققتھا  التي اإلنجازات .11
 

وذلك من خالل تأسیس شركة ذات مسؤولیة  ،  في شراكة مع المصرف األھلي العراقيقامت الشركة بالدخول   . أ
  "شركة األھلي العراقي تحت اسم   السیارات وااللیات والمعدات   تمویل في  متخصصة   ،محدودة في دولة العراق

ملیار دینار عراقي (أي    10والبالغ    راس مال الشركة التي سیتم تأسیسھا% من  49، بحصة مقدارھا  "للتقسیط
  الرقابیة   واإلجراءات كافة المتطلبات  ، تم استكمال  2022. ومع نھایة عام  دینار أردني)   4,826,530  ما یعادل

 . 2023للتأسیس، بحیث ستبدأ الشركة بممارسة أنشطتھا في العاصمة بغداد مع بدایة عام 
في شھر   .ب  الشركة  النقدي    حزیران قامت  االسترداد  برنامج  عقود    (Cashback Program)بإطالق  على 

حیث  جیر التمویلي،  األردن في مجال التأاألول من نوعھ في    البرنامجویعتبر ھذا  التمویل الخاصة بالمركبات.  
ة  عد إتمام عملیدینار یتم صرفھا بشكل فوري ب  500یسمح لعمالء الشركة الحصول على مبالغ نقدیة تصل الى  

 . بنجاح  التمویل 
، وھو برنامج  (Top-up Finance)التمویل اإلضافي    بإطالق برنامج تشرین األول  قامت الشركة في شھر   . ج

الشركةلعمالمخصص   من  الحالیین  ء  یمكنّھم  األصل  ، حیث  نفس  بھم وبضمان  الخاصة  التمویل  زیادة حدود 
 من قبل الشركة.   الممول

الشركة   .د عام  ج حصدت  عن  األردن  في  تمویلي  تأجیر  شركة  أفضل  مؤسسة    2022ائزة  تقییم  بحسب 
International Finance  والمصرفي المالي  القطاع  تقییم  في  المتخصصة  فعالیات    العالمیة  ضمن  وذلك 

 والذي أقیم في مدینة دبي.   International Finance Awards 2022حتفال ا
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 :الماضیة سنوات  المحققة للخمسة التشغیلیة اجمالي االیرادات  یبینالجدول التالي  .ه

 

 نسبة الزیادة  المحققة التشغیلیة اإلیرادات إجمالي   السنة
 - %7.29 دینار 11,318,002 2022
 - %12.99 دینار  12,207,658 2021
 - %0.92 دینار  14,030,286 2020
 % 16.73 دینار  14,160,609 2019
 % 33.21 دینار  12,130,640 2018

 

 
 

 

 :الماضیة سنوات  للخمسة السھم العائد علىو بعد الضریبة واالرباح المساھمین حقوق یبینالجدول التالي  . و

 الضریبة  بعد االرباح صافي حقوق المساھمین  السنة 
 والمخصصات 

 ىعل العائد
 السھم  على العائد حقوق المساھمین  

 .2230 % 15 دینار  093,347,3 دینار  178,968,22 2022
 .3880 % 18 دینار  210,882,3 دینار  085,621,21 1202

 0.399 % 20 دینار  770,993,3 دینار  875,738,19 2020
 0.420 % 23 دینار  729,200,4 دینار  105,145,18 2019
 0.378 % 23 دینار  621,784,3 دینار  376,144,16 2018
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 :الماضیة سنوات  خالل الخمسة المساھمین التي قامت الشركة بتوزیھا على االرباح  یبینجدول التالي ال . ز

 
 بالدینار األرباح الموزعة نسبة توزیع األرباح  السنة 

2021 
 دینار  2,000,000 % نقداً 20

 دینار  5,000,000 مجانیة % أسھم 50

 دینار  2,000,000 % نقداً 20 2020

 دینار  2,400,000 % نقداً 24 2019

 دینار  2,200,000 % نقداً 22 2018

2017 
 دینار  1,540,000 % نقداً 22

 دینار  3,000,000 % أسھم مجانیة 42.86

 
 

ً اجتماع أثني عشر  بعقد 2022 العام خالل  إدارة الشركة المتكاملة للتأجیر التمویلي  مجلس قام  . ح وكانت نسبة    ا
 الحضور ألعضاء المجلس على النحو التالي: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الشركة نشاط ضمن تدخل وال المالیة السنة خالل حدثت متكررة غیر طبیعة ذات  لعملیات  المالي االثر .12

 :الرئیسي
نشاط الشركة   ضمن تدخل  وال المالیة السنة  خالل  حدثت  متكررة  غیر  طبیعة  ذات  لعملیات  مالي  أثر أي  یوجد ال

 الرئیسي. 
 
 

نسبة   المنصب  االسم  #
 الحضور % 

 % 83.33 رئیس مجلس اإلدارة  جورج نقوال جورج أبو خضر  - 1

 % 100 نائب رئیس مجلس اإلدارة  نقوال جورج نقوال أبو خضر   - 2

 % 100 المدیر العام/عضو مجلس اإلدارة  إیلیا جاد مخائیل وكیلة   - 3

4 - 
 ابراھیم  محمد علي محمد

 االردنیة لالستثمارات واالستشارات العامة عن الشركة ممثل
 % 100 عضو مجلس اإلدارة 

 % 83.33 عضو مجلس اإلدارة  تماري  وھبة مروان لطفك  - 5
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 واسعار المساھمین حقوق وصافي الموزعة واالرباح المحققة والخسائر لألرباح الزمنیة السلسلة  .13
 :السابقة سنوات الخمسة خالل المالیة االوراق

 

 2022 
 )دینار(

2021 
 )دینار(

2020 
 )دینار(

2019 
 )دینار(

2018 
 )دینار(

 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 15,000,000 رأس المال

  اجمالي اإلیرادات
 12,130,640 14,160,609 14,030,286 12,207,658 11,318,002 التشغیلیة 

 قبل الصافیة االرباح
 4,931,024 5,631,523 5,467,183 5,216,432 4,488,110 والمخصصات  الضریبة

 الضریبة بعد االرباح
 3,784,621 4,200,729 3,993,770 3,882,210 093,347,3 والمخصصات 

 - الموزعة  االرباح
 نقداً  2,00,000

% أسھم  50و 
 مجانیة

 نقداً  2,200,000 نقداً  000400,2, نقداً  2,000,000

 حقوق صافي
 16,144,376 18,145,105 19,738,875 21,621,085 178,968,22 المساھمین 

السھم في   سعر اغالق
31/12 2.47 3.51 2.50 2.13 1.99 
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 :المالیة السنة خالل أعمالھا ونتائج للشركة المالي للمركز تحلیل .14

 

توقعات مجلس اإلدارة لنتائج  قادمة وال الخطة المستقبلیة للشركة للسنةوالتطورات المستقبلیة الھامة   .15
 الشركة: أعمال 

 

 في العمل على تحقیق نمو دائم ومتصاعد في الربحیة والموجودات وحقوق الملكیة وإدارتھا بكفاءة    االستمرار
 للشركة. عالیة لتدعیم المركز المالي والتنافسي 

  بمستوى المنتجات والخدمات    واالرتقاءوتنویعھا لتشمل قطاعات وشرائح جدیدة،   الشركة عمالءقاعدة توسیع
 .التأجیر التمویلي  قطاع  في الریادي الشركةلحفاظ على مركز بھدف ا المقدمة لھم 

  جدیدة تلبي احتیاجات جمیع فئات وشرائح المجتمع برامج تمویلیةعلى تطویر واستحداث باستمرار العمل . 
   المحافظة على جودة  بھدف  التطویر المستمر للسیاسة االئتمانیّة بما یتوافق مع التطورات االقتصادیّة  مواصلة

 . المحفظة التمویلیة
  الشركةفي المطبقة تطویر منظومة إدارة المخاطر  االستمرار في   ً    الممارسات العالمیة  ألفضل  وفقا
  األسالیب علیھا وفق أحدث    االعتماد وزیادة    المستخدمة في الشركةالبرمجیة  نظمة  األ  ورفع كفاءة  مواصلة تطویر  

 .المتبعة
   بالكوادر المؤھلة واالستمرار الوظیفـي   الجھازرفـد  من خالل   للشـركة  في الموارد البشریة  االستثمار مواصلة 

 . الحدیثة  العمل ومستجدات  أسالیب   بما یتوافق مع تدریب ال و الكفاءة معدالت  ورفع تدعیم في 
 

 :للشركة والشركات التابعة التدقیقأتعاب  مقدار  .16
قبل ضریبة   یر التمویلي والشركات التابعة المتكاملة للتأج للشركة  الحسابات  مدققي یبین أتعاب  جدول  یلي  فیما

 : المبیعات 

 2021 2022 اسم الشركة 

دینار  380,13 الشركة المتكاملة للتأجیر التمویلي م.ع.م.  دینار  913,13   

دینار  0003, ذ.م.م.  الشركة المتكاملة لبیع المركبات دینار  0004,   

دینار  1,250 لالستشارات المالیة ذ.م.م.  العالمیةالمتكاملة الشركة  دینار  1,250   

دینار  1,250 للمشاریع السكنیة والتجاریة العالمیةالشركة المتكاملة   - 

 2021 2022 النسبة المالیة 

 1.09 1.23 نسبة التداول  - 1

 1.09 1.23 نسبة السیولة - 2

 % 4.7 % 4.1 معدل العائد على األصول  - 3

 0.39 0.23 متوسط ربحیة السھم  - 4

 0.74 0.72 إجمالي االلتزامات إلى األصول  - 5

 2.69 2.40 إلى حقوق الملكیة الدیونإجمالي  - 6

 % 17.96 % 14.57 معدل العائد على حقوق الملكیة - 7
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 وأقاربھم التنفیذیة السلطة وأشخاص اإلدارة مجلس أعضاء بأسماء المسجلة المالیة األوراق بعدد بیان .17

 :السابقة السنة مع مقارنة منھم أي قبل من علیھا المسیطر والشركات اإلدارة  مجلس أعضاء وكذلك أقارب
 

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

   للشركة: ة من قبل اإلدارة العلیا المملوك  األوراق المالیةعدد  -ب 

 

 الجنسیة المنصب  االسم #
 األسھم المملوكةعدد 

 31/12كما في  

 من  األسھم المملوكة عدد
 علیھا  المسیطر الشركات قبل

في   كما  منھم أي قبل  من
31/12 

2022 2021 2022 2021 

 62,763 - 106,810 1,000 األردن رئیس مجلس اإلدارة جورج نقوال جورج أبو خضر  -1

 - - 2,084,367 26,492 األردن نائب رئیس مجلس اإلدارة نقوال جورج نقوال أبو خضر   -2

 عضو مجلس اإلدارة إیلیا جاد مخائیل وكیلة   -3
 - - 144,000 216,032 األردن / الرئیس التنفیذي   

4- 

االردنیة لالستثمارات  الشركة

 واالستشارات العامة

 ابراھیم ممثلھا محمد علي محمد
 األردن عضو مجلس اإلدارة

571,077 

- 
381,439 

- 

104,235 

- 

24,457 

- 

 - - 100,000 150,000 األردن عضو مجلس اإلدارة تماري  وھبة مروان لطفك  -5

 الجنسیة  المنصب  االسم  #
 المملوكة  عدد األسھم 

 31/12كما في 

 المملوكةاألسھم  عدد
  الشركات قبل من

 علیھا  المسیطر
في   كما  منھم أي قبل من

31/12 
2022 2021 2022 2021 

 - - 144,000 216,032 األردن المدیر العام/عضو مجلس اإلدارة إیلیا جاد مخائیل وكیلة   -1
 - - - - األردن المدیر المالي سامر محمد اسماعیل القطیشات  -2
مدیر مبیعات التأجیر التمویلي  جمال عبد الرحمن ابراھیم عصفور  -3

 - - - - األردن للشركات 
 - - - - فلسطین  مدیر تطویر األعمال والتسویق  حسام شكري قسطندي القبرصي   -4
 - - - - األردن المخاطر والشؤون القانونیةمدیر  ایاد یعقوب خلیل كركر  -5
 - - - - األردن االردن مدیر فروع  جورج سامي بشارة خوري  -6
 - - - - األردن مدیر العملیات عیسى یوسف الرزوق  رائد -7
للشركات  مدیر التأجیر التمویلي  عبد الحمید محمد رفیق عبد الحمید الصمادي  -8

 - - - - األردن الصغیرة والمتوسطة 

 - - - - األردن مشرف االئتمان  رامي احمد خلیل محسن  -9
 - - - - األردن مشرف التحصیل لؤي جاكو زكي ابو غزالھ  -10
 - - - - األردن مدیر فرع اربیل  الیاس جریس عیادة العویمرین  -11
 - - - - األردن السلیمانیةمدیر فرع  انس سھیل سلیمان یاسین  -12
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 : العلیاأقارب اإلدارة  و اإلدارةالمملوكة من قبل أقارب أعضاء مجلس   األوراق المالیةعدد  -ج

  

 اإلدارة  اإلدارة وأشخاص مجلس وأعضاء رئیس من كل بھا  تمتع التي السفر ونفقات والمكافآت المزایا .18
 :2022عام  خالل التنفیذیة السلطة ذوو العلیا

 یلي: على ما   2022حصل أعضاء مجلس اإلدارة خالل العام  - أ

 بدل تنقالت  المنصب  اسم عضو مجلس اإلدارة  #
 ) دینار(

 السنویة مكافآتال
 ) دینار(

 المجموع 
 ) دینار(

 5,000 5,000 - رئیس مجلس اإلدارة  خضر   جورج أبوجورج نقوال  1

 5,000 5,000 - اإلدارة نائب رئیس مجلس   نقوال جورج نقوال أبو خضر  2

 5,000 5,000 - المدیر العام/عضو مجلس اإلدارة إیلیا جاد مخائیل وكیلة   3

 5,000 5,000 - عضو مجلس اإلدارة  تماري  وھبة مروان لطفك  4

  الشركة ابراھیم ممثل محمد علي محمد 5
 5,000 5,000 - عضو مجلس اإلدارة  االردنیة لالستثمارات واالستشارات العامة

 
 

 الجنسیة الصلة االسم #
 عدد األسھم المملوكة  

 31/12كما في  

 قبل من المملوكةاألسھم  عدد
 علیھا المسیطر  الشركات

في   كما  منھم أي قبل من
31/12 

2022 2021 2022 2021 

 - - 714,285 1,071,427 األردن ابنة السید جورج نقوال أبو خضر  إیزابیل جورج نقوال أبو خضر  -1

 - - 714,285 1,071,427 األردن ابنة السید جورج نقوال أبو خضر  شیرین جورج نقوال أبو خضر  -2

 - - 320,000 480,000 األردن خضر شقیقة السید جورج نقوال أبو  سامیة نقوال جورج أبو خضر  -3

 - - 220,000 330,000 األردن شقیقة السید جورج نقوال أبو خضر  نوال نقوال جورج أبو خضر  -4

 - - 81,428 122,142 األردن زوجة السید إیلیا جاد وكیلة النا عوض الیاس برغوث  -5

 - - 100,000 150,000 األردن شقیق السید مروان لطفك تماري وھبة لطفك وھبة تماري  -6

 - - 12,157 18,235 األردن ابن عم السید جورج نقوال أبو خضر  مازن یوسف جورج أبو خضر  -7
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   والمكافآت التالیة:على الرواتب   2022خالل العام حصلت اإلدارة التنفیذیة  -ب 

 
 

 التبرعات والمنح التي دفعتھا الشركة خالل السنة المالیة:  .19
 

 ) دینارقیمة التبرع ( المستفیدة الجھة  
 دینار 5,000 يالنادي األرثوذكس -1
 دینار 490 منحة جامعیة    -2
 دینار 5,490 المجموع 

 

 مع أو الحلیفة أو الشقیقة أو التابعة الشركات مع الشركة عقدتھا التي واالرتباطات والمشاریع العقود .20
 .أقاربھم أو الشركة في موظف أي  أو العام المدیر أو اإلدارة أعضاء مجلس أو رئیس

 

 :  االتيوتتمثل في  اإلدارة مجلسمع الشركات الشقیقة ومع أعضاء    یوجد عقود وارتباطات عقدتھا الشركة - أ
 
 تاریخ إبرام العقد  قیمة العقد الصلة الجھة المتعاقدة 
 31/08/2022 دینار 95,000 نائب رئیس مجلس اإلدارة نقوال جورج نقوال أبو خضر  -1
 19/08/2021 دینار 18,500 عضو مجلس إدارة  ابراھیم  محمد علي محمد -2

 

بتاریخ   -ب  المركبات  لبیع  المتكاملة  بتأجیر الشركة  التمویلي  للتأجیر  المتكاملة  الشركة  مكاتب    01/01/2022قامت 
 دینار.  50,000 مقدارھاسنویة  إیجاریھ بقیمة 

بتأجیر  -ت  التمویلي  للتأجیر  المتكاملة  الشركة  السكنیة والتجاریة    العالمیة المتكاملة    الشركة   قامت  بتاریخ  للمشاریع 
 دینار 5,000 مقدارھامكاتب بقیمة إیجاریھ سنویة   20/08/2022

 
 المحلي: وخدمة المجتمعمساھمة الشركة في حمایة البیئة   .21

 . 2022خالل عام  او في خدمة المجتمع المحلي مساھمة للشركة في حمایة البیئة   ال یوجد
 

 المنصب  تاریخ التعیین  االســم  #

  الرواتب
السنویة  
 االجمالیة

 ) دینار(

 المكافآت
 السنویة 

 ) دینار(

 المجموع 
 ) دینار(

   142,940 43,340 99,600 الرئیس التنفیذي 1/4/2004 إیلیا جاد مخائیل وكیلة 1
 38,575     5,050   33,525 المدیر المالي 2004/ 1/10 سامر محمد اسماعیل القطیشات  2
 23,225     1,700   21,525 للشركات مدیر مبیعات التأجیر التمویلي  2004/ 1/10 جمال عبد الرحمن ابراھیم عصفور  3
 26,195     2,150   24,045 مدیر تطویر األعمال والتسویق  2011/ 30/3 حسام شكري قسطندي القبرصي 4
 13,063     700   12,363 مدیر المخاطر والشؤون القانونیة 2016/ 25/9 ایاد یعقوب خلیل كركر  5
 26,798     2,400   24,398 مدیر فروع االردن  1/6/2005 جورج سامي بشارة خوري  6
 14,807     1,650   13,157 مدیر العملیات 2013/ 23/4 عیسى یوسف الرزوق  رائد 7

 مدیر التأجیر التمویلي 2014/ 2/11 عبد الحمید محمد رفیق عبد الحمید الصمادي  8
270,9 300 8,970 للشركات الصغیرة والمتوسطة  

  9,372   250   1229, مشرف االئتمان  2019/ 1/12 رامي احمد خلیل محسن  9
  9,519   1,000   8,519 مشرف التحصیل 2018/ 4/11 لؤي جاكو زكي ابو غزالھ  10
  22,532   2,858   19,674 مدیر فرع اربیل  27/12/2012 الیاس جریس عیادة العویمرین  11
  20,274   2,489   17,786 مدیر فرع السلیمانیة 2014/ 10/8 انس سھیل سلیمان یاسین  12
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 حوكمة الشركات: تقریر .15

 المعلومات والتفاصیل المتعلقة بتطبیق احكام وقواعد حوكمة الشركات:  .1
 

الحوكمة، وایماناً من الشركة المتكاملة للتأجیر التمویلي بأن الحوكمة تُشكل عامالً أساسیا  عمالً بأسس وقواعد 
للنجاح والتطور في االعمال، باإلضافة الى أھمیتھا في تعزیز ثقة المساھمین، فقد عملت الشركة على االلتزام  

لسنة  القواعد  ب المدرجة  المساھمة  الشركات  حوكمة  تعلیمات  في  األنظمة    2017الواردة  تطویر  خالل  من 
ح المساھمین وحمایتھم. حیث قام  لتوفیر اعلى معاییر الشفافیة واالفصاح وتحقیق مصالوالسیاسات الداخلیة  

مجلس اإلدارة بإنشاء لجان وتقسیم المھام فیما بینھا، بحیث تتولى كل لجنة مھام ومسؤولیات محددة لمساعدة  
 مجلس اإلدارة في تغطیة كافة األنشطة. 

 
 : 2022أعضاء مجلس اإلدارة الحالیین والمستقیلین خالل العام  .2

 
 :في الشركة وأسماء األشخاص الذین یشغلونھا  التنفیذیة المناصب  .3

 

 صفة األستقاللیة تنفیذي / غیر تنفیذي  المنصب اسم العضو  #

 غیر مستقل  غیر تنفیذي رئیس مجلس اإلدارة  جورج نقوال جورج أبو خضر  1

 غیر مستقل  غیر تنفیذي نائب رئیس مجلس اإلدارة  نقوال جورج نقوال أبو خضر 2

 غیر مستقل  تنفیذي عضو مجلس اإلدارة  وكیلة  جاد مخائیلإیلیا  3

 مستقل غیر تنفیذي عضو مجلس اإلدارة  تماري  لطفك وھبھمروان   4

الشركة االردنیة لالستثمارات واالستشارات   5
 مستقل غیر تنفیذي عضو مجلس اإلدارة  ابراھیم  محمد علي محمدویمثلھا السید  العامة 

 المنصب تاریخ التعیین االســم #
 الرئیس التنفیذي 1/4/2004 إیلیا جاد مخائیل وكیلة  1

 المدیر المالي  1/10/2004 سامر محمد اسماعیل القطیشات  2

 مدیر مبیعات التأجیر التمویلي للشركات  1/10/2004 جمال عبد الرحمن ابراھیم عصفور  3

 تطویر األعمال والتسویق مدیر  30/3/2011 حسام شكري قسطندي القبرصي  4

 المخاطر والشؤون القانونیةمدیر  25/9/2016 ایاد یعقوب خلیل كركر  5

 االردن مدیر فروع  1/6/2005 جورج سامي بشارة خوري  6

 العملیات مدیر  23/4/2013 عیسى یوسف الرزوق  رائد 7

 التأجیر التمویلي للشركات الصغیرة والمتوسطة مدیر  2/11/2014 عبد الحمید محمد رفیق عبد الحمید الصمادي  8

 مشرف االئتمان 1/12/2019 رامي احمد خلیل محسن  9

 مشرف التحصیل  4/11/2018 لؤي جاكو زكي ابو غزالھ  10

 مدیر فرع اربیل 27/12/2012 الیاس جریس عیادة العویمرین 11

 السلیمانیةمدیر فرع  10/8/2014 انس سھیل سلیمان یاسین 12
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 عضویات مجالس اإلدارة التي یشغلھا أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات المساھمة:  .4
 

 
 مجلس اإلدارة:  عنللجان المنبثقة ا .5

 

لغایات حمایة الشركة من أي مخاطر، فقد قام مجلس اإلدارة بتأسیس عدة لجان منبثقة عنھ، وتم تحدید وتوزیع  
المھام بین ھذه اللجان لمساعدة مجلس اإلدارة في تغطیة كافة اعمال وانشطة الشركة بصورة فعالة، علماً بان ھذه  

لصالحیات المناسبة لكل لجنة، ویبقى المجلس ھو  اللجان تقوم بأداء مھامھا بتفویض من مجلس اإلدارة حسب ا
 المسؤول عن جمیع اعمال ھذه اللجان.  

 
 : لجنة التدقیق . أ

لجنة   واستقامة  التدقیق  تتألف  كفاءة  باإلشراف على  المتعلقة  بالمسؤولیات  القیام  ومھمتھا  أعضاء  من ثالث 
باالطالع وتق سالمحا اللجنة  المالیة  بة والتدقیق واي مھام أخرى مماثلة، وتقوم  للتقاریر  النوعیة  الجوانب  ییم 

اما عن أعضاء لجنة التدقیق    والیة إدارة العمل في الشركة واالشراف على تطبیق المعاییر القانونیة واألخالقیة.
 ومؤھالتھم وخبراتھم، فیمكن تلخیصھا بما یلي: 

 العامة  المساھمة  الشركات  إدارة  مجالس في  العضویات مجلس االدارة  اسم عضو  #

 مجلس إدارة  عضو  -شركة دلتا للتأمین  جورج نقوال جورج أبو خضر  1

 مجلس إدارة  رئیس -الشركة المتكاملة لتطویر األراضي واالستثمار  نقوال جورج نقوال أبو خضر 2
 مجلس إدارة  عضو  -المجموعة العربیة االوروبیة للتأمین 

 ال یوجد وكیلة  جاد مخائیلإیلیا  3

 عضو مجلس اإلدارة  -الشركة المتكاملة لتطویر األراضي واالستثمار  تماري  لطفك وھبھمروان   4

الشركة   ابراھیم ممثالً عن محمد علي محمد 5
  االردنیة لالستثمارات واالستشارات العامة 

 عضو مجلس اإلدارة  -الشركة المتكاملة لتطویر األراضي واالستثمار 
 اإلدارة عضو مجلس  - المتعدد  للنقلالشركة المتكاملة 

 الخبرات العملیة  المؤھل العلمي  اسم العضو  #

1 

  ابراھیم ممثالً عن محمد علي محمد
الشركة االردنیة لالستثمارات  

  واالستشارات العامة 
 اللجنة) رئیس (

بكالوریوس إدارة  
 أعمال 

للشركات    32 المصرفیة  واالعمال  البنوك  قطاع  في  ً عاماً  حالیا   ویشغل 
نائب رئیس/شریك في شركة نتاج لالستثمارات التجاریة، ومستشار   منصب

إدارة  مجلس    واجنبیة في مجال تطویر االعمال، وعضولعدة شركات محلیة  
، وعضو مجلس إدارة وأمین المتكاملة لتطویر األراضي واالستثمارالشركة  

اإلعمال   رجال  جمعیة  وعضو  األردني،  االقتصادي  للمنتدى  الصندوق 
 األردنیین، وعضو اتحاد رجال االعمال العرب. 

 نقوال جورج نقوال أبو خضر 2
 اللجنة) عضو(

بكالوریوس إدارة  
 أعمال 

31   ً في إدارة األعمال ویشغل حالیا منصب الرئیس التنفیذي لمجموعة    عاما
األراضي   لتطویر  المتكاملة  إدارة  مجلس  ورئیس  خضر  أبو  شركات 
للتأمین  األوروبیة  العربیة  المجموعة  إدارة  مجلس  وعضو  واالستثمار 

 االردن.  في وعضو مجلس إدارة غرفة التجارة االمریكیة

 تماري  وھبھلطفك  مروان   3
 اللجنة) عضو(

  بكالوریوس إدارة 
 أعمال 

31   ً الحرة، ویشغل حالیا منصب مدیر عام ومالك    عاما التجارة  في مجال 
إدارة   مجلس  وعضو  والتصدیر  لالستیراد  الكریم  باب  الشركة  شركة 

 . المتكاملة لتطویر األراضي واالستثمار
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 :لجنة الترشیحات والمكافأت  .ب 
لتقییــم  من ثالث أعضاء ومھمتھا    الترشیحات والمكافأت تتألف لجنة   المناســبة  البرامــج والخطــط  تطویــر 

ویمكن تلخیص ومؤھالت وخبرات    ، اإلدارة التنفیذیةألعضاء المقترحــة  الحوافــز و  لمكافــآت امراجعة و االداء
 أعضاء اللجنة بما یلي: 

 
 التنفیذیة:  جنة للا . ج

اللجنة   اللجنة ھو مساعدة مجلس اإلدارة في  التنفیذیة  تتألف  تكوین  من ثالث أعضاء والھدف األساسي من 
الخاصة باألعمال التشغیلیة للشركة من خالل الموافقة على التسھیالت التي تقع ضمن صالحیاتھا او  األمور  

  الحاجة وبالتنسیق مع، وتنعقد اجتماعات اللجنة التنفیذیة حسب  عند الحاجة الى ذلكالتوصیة لمجلس اإلدارة  
 رئیس اللجنة، ویمكن تلخیص ومؤھالت وخبرات أعضاء اللجنة التنفیذیة بما یلي: 

 

 الخبرات العملیة  المؤھل العلمي  اسم العضو  #

 نقوال جورج نقوال أبو خضر 1
 اللجنة) رئیس (

بكالوریوس إدارة  
 أعمال 

31   ً في إدارة األعمال ویشغل حالیا منصب الرئیس التنفیذي لمجموعة    عاما
األراضي   لتطویر  المتكاملة  إدارة  مجلس  ورئیس  خضر  أبو  شركات 
للتأمین  األوروبیة  العربیة  المجموعة  إدارة  مجلس  وعضو  واالستثمار 

 االردن.  في وعضو مجلس إدارة غرفة التجارة االمریكیة

 أبو خضر   نقوال جورججورج  2
 اللجنة) ضوع(

بكالوریوس إدارة  
 أعمال 

56   ً إدارة    عاما مجلس  رئیس  منصب  حالیا  ویشغل  األعمال  إدارة  في 
في   أبو خضر  إدارة    األردن وعضومجموعة  للتأمین مجلس  دلتا  شركة 

رویال لالستثمارات وعضو في كل من غرفة   لشركة مدیرین ورئیس ھیئة
تجارة وصناعة عمان وعضو النقابة العامة لوكالء السیارات وتجار قطع  

 السیارات ولوازمھا وجمعیة رجال األعمال األردنیین. 

3 

  ابراھیم ممثالً عن محمد علي محمد
الشركة االردنیة لالستثمارات  

  واالستشارات العامة 
 اللجنة) عضو(

بكالوریوس إدارة  
 أعمال 

للشركات    32 المصرفیة  واالعمال  البنوك  قطاع  في  ً عاماً  حالیا   ویشغل 
التجاریة،   منصب لالستثمارات  نتاج  شركة  في  رئیس/شریك  نائب 

  ومستشار لعدة شركات محلیة واجنبیة في مجال تطویر االعمال، وعضو 
الشركة  مجلس   األراضي  إدارة  لتطویر  وعضو  واالستثمارالمتكاملة   ،

مجلس إدارة وأمین الصندوق للمنتدى االقتصادي األردني، وعضو جمعیة 
 رجال اإلعمال األردنیین، وعضو اتحاد رجال االعمال العرب. 

 الخبرات العملیة  المؤھل العلمي  اسم العضو  #

 نقوال جورج نقوال أبو خضر 1
 اللجنة) رئیس (

بكالوریوس  
 إدارة أعمال 

31   ً في إدارة األعمال ویشغل حالیا منصب الرئیس التنفیذي لمجموعة شركات    عاما
وعضو   واالستثمار  األراضي  لتطویر  المتكاملة  إدارة  مجلس  ورئیس  خضر  أبو 
غرفة   إدارة  مجلس  وعضو  للتأمین  األوروبیة  العربیة  المجموعة  إدارة  مجلس 

 االردن.  في التجارة االمریكیة

 وكیلة  مخائیلجاد إیلیا  2
 اللجنة) عضو(

ماجستیر في  
التمویل  
 واالستثمار

 البنكي

33   ً في مجال إدارة األعمال واإلدارة المالیة والتأجیر التمویلي ویشغل حالیا    عاما
الجمعیة األردنیة    ونائب رئیس  منصب مدیر عام الشركة المتكاملة للتأجیر التمویلي 

 . ورئیس النادي االرثوذكسي  لشركات التأجیر التمویلي 

3 

ابراھیم ممثالً   محمد علي محمد
الشركة االردنیة  عن

لالستثمارات واالستشارات  
 العامة 

 اللجنة) عضو(

بكالوریوس  
 إدارة أعمال 

ً عاماً في قطاع البنوك واالعمال المصرفیة للشركات    32 نائب  منصب  ویشغل حالیا
رئیس/شریك في شركة نتاج لالستثمارات التجاریة، ومستشار لعدة شركات محلیة  

المتكاملة لتطویر  إدارة الشركة  مجلس    واجنبیة في مجال تطویر االعمال، وعضو 
، وعضو مجلس إدارة وأمین الصندوق للمنتدى االقتصادي  األراضي واالستثمار

االعمال   رجال  اتحاد  وعضو  األردنیین،  اإلعمال  رجال  جمعیة  وعضو  األردني، 
 العرب. 
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 : جنة الحوكمةل .د
أعضــاء، ومھمتھــا وضــع إجــراءات عمــل خطیــة لتطبیــق أحــكام تعلیمــات الحوكمــة    3تتألــف اللجنــة مــن  

ومراجعتھــا وتقییــم مــدى تطبیقھــا بشــكل ســنوي، والتأكــد مــن التـــزام الشــركة بأحــكام ھــذه التعلیمــات  
بشــأنھا وإعــداد    مالحظات ودراســة   تــم  مــا  ومتابعــة  الشــركة  فــي  الحوكمــة  تطبیــق  بخصــوص  الھیئــة 

 ویمكن تلخیص ومؤھالت وخبرات أعضاء اللجنة التنفیذیة بما یلي:  ،اإلدارةتقریــر الحوكمــة وتقدیمــھ لمجلــس  
 

 

 ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة: 

 
 : جنة المخاطر ل .ه

أعضـاء، ومھمتھـا وضـع سیاسـة إدارة المخاطـر لـدى الشـركة ومراجعتھـا بشـكل سـنوي،    3تتألـف اللجنـة مـن  
اما عن أعضاء اللجنة   الـى متابعـة وتقییـم مختلـف أنـواع المخاطـر التـي قـد تتعـرض لھـا الشـركة،   باإلضافة 

 ومؤھالتھم وخبراتھم، فیمكن تلخیصھا بما یلي: 

 

 الخبرات العملیة  المؤھل العلمي  اسم العضو  #

 نقوال أبو خضرنقوال جورج  1
 اللجنة) رئیس (

بكالوریوس إدارة  
 أعمال 

31   ً في إدارة األعمال ویشغل حالیا منصب الرئیس التنفیذي لمجموعة    عاما
األراضي   لتطویر  المتكاملة  إدارة  مجلس  ورئیس  خضر  أبو  شركات 
واالستثمار وعضو مجلس إدارة المجموعة العربیة األوروبیة للتأمین وعضو  

 االردن.  في مجلس إدارة غرفة التجارة االمریكیة

 تماري  وھبھلطفك  مروان   2
 اللجنة) عضو(

  بكالوریوس إدارة 
 أعمال 

31   ً في مجال التجارة الحرة، ویشغل حالیا منصب مدیر عام ومالك شركة    عاما
إدارة   مجلس  وعضو  والتصدیر  لالستیراد  الكریم  المتكاملة  الشركة  باب 

 .لتطویر األراضي واالستثمار

3 

ابراھیم ممثالً   محمد علي محمد
االردنیة الشركة  عن

لالستثمارات واالستشارات  
  العامة

 اللجنة) عضو(

بكالوریوس إدارة  
 أعمال 

ً عاماً في قطاع البنوك واالعمال المصرفیة للشركات    32  منصب  ویشغل حالیا
لعدة   ومستشار  التجاریة،  لالستثمارات  نتاج  شركة  في  رئیس/شریك  نائب 

تطویر   مجال  في  واجنبیة  محلیة  وعضو شركات  إدارة  مجلس    االعمال، 
، وعضو مجلس إدارة وأمین المتكاملة لتطویر األراضي واالستثمارالشركة  

اإلعمال   رجال  جمعیة  وعضو  األردني،  االقتصادي  للمنتدى  الصندوق 
 األردنیین، وعضو اتحاد رجال االعمال العرب. 

 المنصب تاریخ التعیین االســم #
 المدیر المالي  1/10/2004 سامر محمد اسماعیل القطیشات  1

 الخبرات العملیة  المؤھل العلمي  لعضو اسم ا  #

 نقوال جورج نقوال أبو خضر 1
 اللجنة) رئیس (

بكالوریوس إدارة  
 أعمال 

31   ً التنفیذي    عاما الرئیس  منصب  حالیا  ویشغل  األعمال  إدارة  في 
لتطویر   المتكاملة  إدارة  مجلس  ورئیس  خضر  أبو  شركات  لمجموعة 
األراضي واالستثمار وعضو مجلس إدارة المجموعة العربیة األوروبیة  

 االردن.  في  للتأمین وعضو مجلس إدارة غرفة التجارة االمریكیة

 وكیلة  مخائیلجاد إیلیا  2
 اللجنة) عضو(

ماجستیر في  
التمویل  

 البنكي  واالستثمار

33   ً التمویلي    عاما والتأجیر  المالیة  واإلدارة  األعمال  إدارة  مجال  في 
ونائب    ویشغل حالیا منصب مدیر عام الشركة المتكاملة للتأجیر التمویلي

التمویلي   رئیس التأجیر  لشركات  األردنیة  النادي    الجمعیة  ورئیس 
 . االرثوذكسي 

3 

  ابراھیم ممثالً عن محمد علي محمد
لالستثمارات  الشركة االردنیة 

 واالستشارات العامة 
 اللجنة) عضو(

بكالوریوس إدارة  
 أعمال 

للشركات    32 المصرفیة  البنوك واالعمال  في قطاع  ً عاماً    ویشغل حالیا
التجاریة،   منصب لالستثمارات  نتاج  شركة  في  رئیس/شریك  نائب 

  ومستشار لعدة شركات محلیة واجنبیة في مجال تطویر االعمال، وعضو 
الشركة  مجلس   واالستثمارإدارة  األراضي  لتطویر  وعضو  المتكاملة   ،

وعضو   األردني،  االقتصادي  للمنتدى  الصندوق  وأمین  إدارة  مجلس 
 جمعیة رجال اإلعمال األردنیین، وعضو اتحاد رجال االعمال العرب. 
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 عدد اجتماعات كل لجنة والحاضرین:  .6

 
 . 2022اجتماعاً واحداً خالل العام  إرنست ویونغ شركةشركة  * كما اجتمعت لجنة التدقیق مع مدقق الحسابات الخارجي 

 
 عدد اجتماعات مجلس اإلدارة والحاضرین:  .7

 
 
 

 رئیس مجلس اإلدارة 
 جورج نقوال أبو خضر                                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الحضور االجتماعات  عدد اللجنة اســم #
 جمیع أعضاء اللجنة   4 لجنة التدقیق 1
 جمیع أعضاء اللجنة  2 لجنة الترشیحات والمكافأت  2
 جمیع أعضاء اللجنة  9 اللجنة التنفیذیة 3
 جمیع أعضاء اللجنة  2 جنة الحوكمةل 4
 جمیع أعضاء اللجنة  2 جنة المخاطر ل 5

 الحضور رقم وتاریخ االجتماع  #

 جمیع أعضاء المجلس  03/01/2022 االجتماع األول بتاریخ 1

 جمیع أعضاء المجلس  30/01/2022االجتماع الثاني بتاریخ  2

 جمیع أعضاء المجلس  2022/ 10/02بتاریخ  الثالث االجتماع  3

 جمیع أعضاء المجلس  2022/ 17/03االجتماع الرابع بتاریخ  4

 تماري  مروان جمیع أعضاء المجلس باستثناء السید  21/04/2022االجتماع الخامس بتاریخ  5

 خضر جمیع أعضاء المجلس باستثناء السید جورج ابو  27/06/2022االجتماع السادس بتاریخ  6

 خضر جمیع أعضاء المجلس باستثناء السید جورج ابو  05/07/2022االجتماع السابع بتاریخ  7

 تماري  مروان جمیع أعضاء المجلس باستثناء السید  17/07/2022االجتماع الثامن بتاریخ  8

 جمیع أعضاء المجلس  19/07/2022االجتماع التاسع بتاریخ  9

 جمیع أعضاء المجلس  13/10/2022بتاریخ  العاشراالجتماع  10

 جمیع أعضاء المجلس  19/10/2022بتاریخ  الحادي عشراالجتماع  11

 جمیع أعضاء المجلس  06/12/2022بتاریخ  الثاني عشراالجتماع  12
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 إقرارات
 

 
الشركة خالل السنة . نقر نحن أعضاء مجلس اإلدارة الموقعین أدناه بعدم وجود أیة أمور جوھریة قد تؤثر على استمراریة 1

 المالیة التالیة. 
 
 

المالیة وتوفیر نظام رقابة فعال في الشركة.   ت. نقر نحن أعضاء مجلس اإلدارة الموقعین أدناه بمسؤولیتنا عن إعداد البیانا2  
 

 عضو 
 إیلیا جاد وكیلة 

 نائب رئیس مجلس اإلدارة 
خضر نقوال جورج أبو   

 رئیس مجلس اإلدارة 
 جورج نقوال أبو خضر 

   

 
 

 عضو 
 مروان لطفك تماري 

 عضو 
 االردنیة لالستثمارات  الشركة

 واالستشارات العامة 
  

 
 

.2022. نقر نحن الموقعین أدناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبیانات الواردة في التقریر عن عام 3  
 

 المدیر المالي 
قطیشات السامر محمد   

 المدیر العام 
 إیلیا جاد وكیلة 

 رئیس مجلس اإلدارة 
 جورج نقوال أبو خضر 
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