التقرير السنوي 2018
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حضرة صاحب الجاللة
ّ
المعظم
الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين
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صاحب السمو الملكي
ّ
المعظم
األمير حسين بن عبداهلل الثاني
ولي العهد

7

المحتـويات
مجلس اإلدارة
اإلدارة التنفيذية
مدققو الحسابات والمستشار القانوني
كلمة رئيس مجلس اإلدارة
تقرير مجلس اإلدارة
توصيات مجلس اإلدارة
بنود اإلفصاح حسب متطلبات هيئة األوراق المالية
اقرارات مجلس اإلدارة
تقرير مدققي الحسابات
البيانات المالية الموحدة كما في  31كانون االول 2018
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مجلس اإلدارة
شركة تمكين للتأجير التمويلي ويمثلها السيد /
عمر إبراهيم عمر ابو وشاح

رئيس مجلس اإلدارة  -منذ 2018/06/12

شركة تمكين للتأجير التمويلي ويمثلها السيد /
عماد أسامة عبدالرحيم عصفور

رئيس مجلس اإلدارة  -منذ  - 2018/01/04حتى 2018/06/12

شركة فايننشال أسيتس  -البحريـــن ويمثلها السيد
 /محمد زكي عبد مصري

رئيس مجلس اإلدارة  -منذ  - 2018/01/01حتى 2018/01/04

شركة تمكين للتأجير التمويلي ويمثلها السيد /
نبيل جورج عيسى الصفدي

نائب رئيس مجلس اإلدارة  -منذ 2018/01/18

شركة تمكين للتأجير التمويلي ويمثلها السيد /
رصاع
رعد منير عبدالرحيم ابو َّ

نائب رئيس مجلس اإلدارة  -منذ  - 2018/01/04حتى 2018/01/18

شركة جيمبال دايركتور شب  2ويمثلهـــا السيد /
منــــــير حــسن طـــاهــــــر

نائب رئيس مجلس اإلدارة  -منذ  - 2018/01/01حتى 2018/01/04

شركة تمكين للتأجير التمويلي ويمثلها السيد /
“محمد سعيد” يحيى فائق الدجاني

عضـو مجلس اإلدارة  -منذ 2018/01/04

شركة تمكين للتأجير التمويلي ويمثلها السيد /
عامر “محمد سفيان” حسين بشناق

عضـو مجلس اإلدارة  -منذ 2018/01/04

السيد  /حسان إبراهيم سعيد العمد

عضـو مجلس اإلدارة  -منذ 2018/04/29

شركة فايننشال أسيتس  -مينا ويمثلهــا السيد /
خالد طالل يوسف النفيسي

عضـو مجـــلس اإلدارة  -حتى 2018/01/04

شركة فايننشال أسيتس  -البحريـــن ويمثلها السيد
 /ضرار محمد

عضـو مجـــلس اإلدارة  -حتى 2018/01/04

عساف
السيد  /طـــاهــــــر سليم خليل َّ

عضـو مجـــلس اإلدارة  -حتى 2018/01/04

اإلدارة التنفيذية
رصاع
السيد  /رعد منير عبدالرحيم ابو َّ

المدير العام  -منذ 2018/01/21

السيد  /نبيل عبداهلل شعبان

المدير العام  -منذ  - 2018/01/01حتى 2018/01/17

السيد  /خالد عبدالخالق يحيى

مساعد المدير العام  -المدير المالي  -منذ  - 2018/01/01حتى 2018/09/27

مدققو الحسابات
السادة  )PwC( /شركه برايس ووترهاوس كوبرز  -االردن ذ.م.م
PricewaterhouseCoopers Jordan WLL

المستشار القانوني
المحامي « /محمدعلي» وليد حمداهلل الحياصات
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
بسم اهلل الرحمن الرحيم

حضرات السادة المساهمين الكرام،
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
بإســمي وبالنيابــة عــن زمالئــي أعضــاء مجلــس إدارة شــركة بنــدار للتجــارة واالســتثمار أتقــدم بوافــر الشــكر والتقديــر
لكــم علــى حضوركــم ونقــدم لكــم التقريــر الســنوي الخامــس عشــر عــن نتائــج أعمــال الشــركة وإنجازاتهــا للســنة
الماليــة المنتهيــة كمــا فــي .2018/12/31
السادة المساهمين الكرام،،
خــال العــام  ،2018ورغــم جميــع الظــروف المحيطــة ،فقــد تمكنــت شــركة بنــدار للتجــارة واالســتثمار مــن المحافظــة
علــى مركزهــا الرائــد فــي قطــاع التمويــل ،حيــث بلغــت اإليــرادات التشــغيلية خــال العــام  2018حوالــي  2.996مليــون
دينــار أردنــي كمــا حققــت الشــركة أرباحــً صافيــة بعــد الضريبــة بلغــت  2.519مليــون دينــار أردنــي بعائــد بلــغ  %12.6علــى
رأســمال الشــركة البالــغ  20مليــون دينــار أردنــي.
واســتمرت الشــركة خــال العــام  2018فــي الموازنــة بيــن مصــادر األمــوال واســتخداماتها ،ممــا أســهم فــي تحقيــق
مســتوى عالــي مــن األداء للوصــول إلــى أهــداف المســاهمين وتحســين المركــز المالــي للشــركه.
وتســعى الشــركة خــال العــام  2019الــى تعزيــز دورهــا فــي ســوق اإلقــراض والتمويــل مــن خــال طــرح منتجــات
متوافقــه مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية تتماشــى مــع احتياجــات الفئــة المســتهدفه مــن قبــل الشــركة ،إضافــة
الــى اإلســتمرار بالعمــل علــى توســيع قاعــدة العمــاء مــن خــال فتــح قنــوات تســويقيه جديــده.

السادة المساهمين الكرام،،
يطيــب لــي فــي الختــام أن أتقــدم مــن زمالئــي أعضــاء مجلــس اإلدارة ومــن إدارة الشــركة وموظفيهــا بالشــكرعلى
جهودهــم وندعــو المولــى عــز وجــل أن يوفقنــا بتحقيــق المزيــد مــن التقــدم فــي خدمــة إقتصادنــا الوطنــي فــي ظــل
حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك عبــداهلل الثانــي بــن الحســين حفظــه اهلل ورعــاه.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

رئيس مجلس اإلدارة
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تقريــر مجلـس اإلدارة
حضرات السادة المساهمين الكرام...
يســر مجلــس اإلدارة أن يقــدم لكــم التقريــر الســنوي الخامــس عشــر للشــركة والــذي يشــمل أهــم االنجــازات
والنشــاطات التــي شــهدتها الشــركة خــال عــام  ،2018باإلضافــة إلــى البيانــات الماليــة وتقريــر مدققــي الحســابات
للســنة المنتهيــة فــي .2018/12/31
تأسســت شــركة بنــدار للتجــارة واإلســتثمار بتاريــخ  2000/04/17كشــركة تجاريــة واســتثمارية متخصصــة بعمليــات البيــع
باالقســاط للســلع اإلســتهالكية المعمــرة وخاصــة الســيارات ،وكانــت مــن أوائــل الشــركات المســاهمة األردنيــة التــي
عملــت فــي هــذا المجــال.
منــذ تأســيس الشــركة فقــد تــم زيــادة رأس المــال حتــى وصــل إلــى  20مليــون دينــار أردنــي فــي ســنة  2008ليســتقر عنــد
هــذا الحــد حتــى اآلن.
ويظهر الرسم البياني التالي حركة راس المال المدفوع من عام  2004حتى عام 2018

السادة مساهمي الشركة المحترمين،
يمكنكــم اإلطــاع علــى نتائــج نشــاطات الشــركة خــال العــام  2018مــن خــال القيــم التاليــه ،حيــث يوضــح الجــدول
التالــي مبيعــات الشــركة خــال الســنوات الخمــس األخيــرة:
2014

السنة

2016

2015

2018

2017

عدد المعامالت

1131

897

1135

1816

1224

المبيعات السنوية بالدينار األردني

13٫370٫851

15٫615٫657

17٫299٫363

15٫440٫715

16٫350٫204

المتوسط الشهري للمبيعات

1٫114٫238

1٫301٫305

1٫441٫614

1٫286٫726

1٫362٫517

المتوسط لكل معاملة

11٫822

17٫409

15٫242

8٫503

13٫358
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من الجدول أعاله يمكن تمثيل المعلومات بيانيا كما يلي:

 - 1المبيعات
أ  -عدد المعامالت خالل السنوات الخمس االخيرة :

		
ب  -حجم المبيعات للسنوات الخمس األخيرة

12

 -2توزيع المبيعات حسب القطاع
توزعت مبيعات الشركة عام  2018على عدة قطاعات حسب الجدول التالي-:

عدد المعامالت

القطاع

النسبة

مبلغ التمويل

مركبات خصوصي

235

2٫926٫819

18٪

مركبات سياحي

31

504٫370

3٪

مركبات تكسي

138

2٫945٫700

18٪

مركبات نقل

7

226٫866

1٪

مركبات تطبيقات ذكية

165

2٫725٫830

17٪

عقارات

24

801٫599

5٪

المشاريع -نقاط بيع

17

1٫285٫500

8٪

المشاريع التجارية

94

3٫821٫355

23٪

السلع المعمرة

513

1٫112٫165

7٪

المجموع

1224

16٫350٫204

100٪

والرسم البياني التالي يوضح توزيع المبيعات حسب القطاعات كما يلي:

 - 3عمليات تحصيل األقساط

إن عمليــات تحصيــل األقســاط تتــم مــن خــال سياســات وإجــراءات محــددة تخضــع لمراجعــة دوريــة ،كمــا تخضــع
هــذه السياســات واإلجــراءات لمعاييــر دقيقــة يتــم تطويرهــا أوال بــأول.
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توصيات مجلس اإلدارة
يوصــي مجلــس إدارة الشــركة باعتمــاد جــدول األعمــال المرفــق مــع الدعــوة الموجهــة للســادة المســاهمين الكــرام
لعقــد اجتمــاع الهيئــة العامــة العــادي الســادس عشــر للشــركة والمتضمــن مايلــي:
 )1قراءة وقائع محضر اإلجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقدة في .2018/04/30
 )2مناقشــة تقريــر مجلــس اإلدارة عــن أعمــال الشــركة للســنة الماليــة المنتهيــة  2018وخطــة العمــل المســتقبلية
والمصادقــة عليهــا.
 )3سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في .2018/12/31
 )4مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في  2018/12/31والمصادقة عليها.
 )5إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهية .2018/12/31
 )6انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية  2019وتحديد أتعابهم.
 )7أيــة أمــور أخــرى تقتــرح الهيئــة العامــة إدراجهــا فــي جــدول األعمــال ممــا يدخــل فــي نطــاق صالحياتهــا علــى أن
يقتــرن االقتــراح بموافـقـــة عـــدد مــن المســاهمين يمتلكــون مــا ال يقــل عـــن  % 10مــن األســهم الممثلــة فــي االجتمــاع.
 )8تفويــض مجلــس اإلدارة بتنفيــذ قــرارات الهيئــة العامــة العاديــة وإتخــاذ اإلجــراءات المناســبة بشــأنها لــدى كافــة
الجهــات ذات العالقــة لمــا فيــه مصلحــة المســاهمين وطبقــً ألحــكام قانــون الشــركات والقوانيــن األخــرى المرعيــة.
ويتقــدم مجلــس اإلدارة بالشــكر الجزيــل إلــى الســادة المســاهمين وجميــع المتعامليــن مــع الشــركة علــى حســن
ثقتهــم ولطــف دعمهــم ،وبالشــكر لجميــع الموظفيــن لجهودهــم المخلصــة التــي ســاهمت بشــكل فعــال فــي
تحقيــق النجــاح المســتمر للشــركة.

مجلس اإلدارة
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بنود اإلفصاح حسب متطلبات هيئة األوراق المالية
أو ً
ال :وصف ألنشــطه الشــركه الرئيســية وأماكنها الجغرافيه وحجم اإلســتثمار الرأســمالي
وعــدد الموظفين
أ -أنشطة الشركة الرئيسية
المعمــرة والمشــاريع
تتمثــل أنشــطة الشــركة فــي كافــة أنــواع التمويــل للمركبــات والعقــارات والســلع اإلســتهالكية
ّ
المتوســطة والصغيــرة والمعــدات الصناعيــة ،ولقــد تركــز نشــاط الشــركة الرئيســي منــذ التاســيس فــي عمليــات تمويــل
الســيارات والعقــارات المتمثلــة بالشــقق الســكنية واألراضــي.

ب  -التوزيع الجغرافي للشركة وعدد الموظفين في كل منها
 #التوزيع الجغرافي

العنوان

رقم الهاتف

عدد
الموظفين

1

الفرع الرئيسي

تالع العلي-شارع المدينة المنورة-مجمع السعد
التجاري  -عمارة ( - ) 241ط2

06-5518916

43

2

فرع وادي صقرة

مقابل السهل االخضر  -شارع حدائق الملك عبداهلل
مجمع الدباس التجاري ( - )12ط3

06-5667192

5

شارع خولة بنت األزور -مجمع عفانة التجاري

06-4733334

4

فرع اربد

اربد دوار القبة -شارع فراس العجلوني -مجمع
سليمان خريس

02-7256226

2

فرع المدينة
5
الرياضية

شارع صرح الشهيد  -عمارة  110فوق البنك العربي

06-5560808

3

 3فرع الوحدات
4

ج -حجم اإلستثمار الرأسمالي للشركة
يبلــغ حجــم اإلســتثمار الرأســمالي للشــركة  23٫959٫015دينــار أردنــي كمــا فــي  2018/12/31والــذي يتضمــن مبلــغ 20٫000٫000
دينــار أردنــي رأس المــال المدفــوع ومبلــغ  2٫293٫217دينــار أردنــي إحتياطــي قانونــي ومبلــغ  1٫659٫122دينــار أردنــي أربــاح
مــدورة ومبلــغ  5٫074دينــار أردنــي احتياطــي تقييــم موجــودات ماليــة بالصافــي ومبلــغ 1٫602دينــار أردنــي عــاوة إصــدار.

ثانيًا -الشركات التابعة للشركة
أ .شركة ربوع الشرق العقارية
هــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة تأسســت وتــم تســجيلها فــي وزارة الصناعــة تحــت رقــم  11313بتاريــخ 2006/03/28
بــرأس مــال مائــة الــف دينــار أردنــي.
ب .شركة راكين العقارية
تأسســت كشــركة ذات مســؤولية محــدودة وتــم تســجيلها فــي وزارة الصناعــة والتجــارة تحــت الرقــم  21149بتاريــخ
 2010/03/11بــرأس مــال ثالثــون الــف دينــار أردنــي .
ج .شركة بندار للتأجير التمويلي
تأسســت كشــركة ذات مســؤولية محــدودة وتــم تســجيلها فــي وزارة الصناعــة والتجــارة تحــت الرقــم  34128بتاريــخ
 2013/09/29بــرأس مــال وقــدره مليــون دينــار أردنــي ،لتمــارس الشــركة مــن خاللهــا عمليــات التأجيــر التمويلــي لعمالئهــا
كمنتــج جديــد مطلــوب فــي الســوق األردنــي.
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ثالثــً -بيــان أســماء أعضــاء مجلــس اإلداره وأســماء ورتــب أشــخاص اإلداره العليــا ونبــذه
تعريفيــه عــن كل منهــم
أ -أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم
رئيس مجلس اإلدارة  -شركة تمكين للتأجير التمويلي
اسم ممثل الشخص
االعتباري

السيد /عمر ابراهيم عمر ابو وشاح

تــاريخ العـضـوية

2018/06/12

تاريخ الميالد

1947/03/04

الشهادات العلمية

بكالوريوس هندسة مدنية

الخـبرات العملية

مدير مشاريع احدى اكبر شركات المقاوالت في الكويت من العام  1973الى 1980
مدير فني لمركز الكويت الصناعي من العام  1980الى 1991
رئيس جمعية المصدرين االردنيين
عضو مجلس امناء جامعة البلقاء التطبيقية
عضو مجلس امناء المركز الوطني لحقوق االنسان
عضو مجلس ادارة المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية
عضو لجنة ادارة صندوق عبد الحميد شومان لدعم البحث العلمي
عضو مجلس ادارة صندوق دعم الطلبة /جامعة الحسين التقنية
رئيس لجنة التمويل /صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني سابقا
نائب رئيس مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني سابقا
عضو مجلس امناء الجامعة االلمانية االردنية سابقا
عضو مجلس امناء جامعة مؤتة سابقا
عضو مجلس ادارة صندوق دعم البحث العلمي سابقا
عضو مجلس ادارة بنك االنماء الصناعي سابقا
عضو مجلس ادارة غرفة صناعة االردن سابقا
عضو مجلس ادارة صندوق توفير البريد سابقا
عضو هيئة مديرين شركة مياهنا سابقا
شريك /شركة بترا للصناعات الهندسية

نائب رئيس مجلس اإلدارة  -شركة تمكين للتأجير التمويلي

منذ 2018/01/18

اسم ممثل الشخص
االعتباري

السيد  /نبيل جورج عيسى الصفدي

تــاريخ العـضـوية

2018/01/18

تاريخ الميالد

1955/08/22

الشهادات العلمية

بكالوريوس ادارة عامة

الخـبرات العملية

 2019 - 2011مستشار للشركات التابعة للبنك االستثماري  ،عقد محدد المدة
 2011 - 2008البنك العربي  -رئيس اقليمي دائرة تحصيل االفراد
 2008-1977بنك ستاندر شارترد مدير التسهيالت االئتمانية والتحصيل لالفراد

عضو مجلس اإلدارة  -شركة تمكين للتأجير التمويلي
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منذ 2018/06/12

منذ 2018/01/04

اسم ممثل الشخص
االعتباري

السيد « /محمد سعيد» يحيى فائق الدجاني

تــاريخ العـضـوية

2018/01/04

تاريخ الميالد

1977/12/18

الشهادات العلمية

ماجستير ادارة اعمال

الخـبرات العملية

 2013/9لتاريخه  -البنك اإلستثماري  -مدير تنفيذي /المؤسسات المالية والشركات التابعة
 - 2013/8 - 2009/12بنك المال األردني  -مدير دائرة المؤسسات المالية
 - 2009/11 - 2002/6البنك العربي
 - 2002/5- 2001/6البنك األردني الكويتي

عضو مجلس اإلدارة  -شركة تمكين للتأجير التمويلي
اسم ممثل الشخص
االعتباري

السيد  /عامر «محمد سفيان» حسين بشناق

تــاريخ العـضـوية

2018/01/04

تاريخ الميالد

منذ 2018/01/04

1982/02/21

الشهادات العلمية

بكالوريس Computer Science and Information System /

الخـبرات العملية

 2013لتاريخه  -البنك اإلستثماري  -مدير تنفيذي إدارة الفروع وخدمة كبار العمالء Prime
 - 2013 - 2011البنك اإلستثماري مدير دائرة خدمة كبار العمالء Prime
 - 2011-2009البنك العربي
 - 2009-2000بنك ستاندرد تشارترد

عضو مجلس االدارة  -السيد  /حسان إبراهيم سعيد العمد
تــاريخ العـضـوية

2018/04/29

تاريخ الميالد

1959/01/01

الشهادات العلمية

ماجستير إدارة /الواليات المتحدة األمريكية

الخـبرات العملية

مدير وشريك في شركة النابلسي والعمد
 2013-2009عضو مجلس غرفة تجارة عمان
 2013-2011عضو مجلس أمانة عمان
عضو منتدى اإلستراتيجيات األردني
عضو جمعية رجال االعمال االردنيين
عضو مجلس ادارة غرفة التحكيم الدولية ( االردن ) ICC

رئيس مجلس اإلدارة  -شركة تمكين للتأجير التمويلي

منذ 2018/04/29

منذ 2018/01/04
حتى 2018/06/12

اسم ممثل الشخص
االعتباري

السيد  /عماد اسامه عبدالرحيم عصفور

تــاريخ العـضـوية

2018/01/04

تاريخ الميالد

1967/04/18

الشهادات العلمية

درجة الماجستير في هندسة الحاسوب من جامعة بوسطن  -الواليات المتحدة االمريكية،
.1992
درجة الماجستير في ادارة األعمال من جامعة بوسطن  -الواليات المتحدة االمريكية 1991 ،
درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة وسكونسن  -ماديسون  -الواليات
المتحدة االمريكية .1988 ،

الخـبرات العملية

 2013/10لتاريخه  -البنك اإلستثماري  -رئيس مجموعة إدارة المخاطر
 - 2013 - 2011مصرف الراجحي األردن  -مدير االئتمان والمخاطر
 2006 - 2001ومن  - 2010 - 2009بنك ستاندرد تشارترد األردن  -مدير االئتمان -تسهيالت الشركات
لالردن ولبنان
 - 2001 - 1998البنك العربي
 - Citibank - 1998 - 1995االردن
 - 1995 - 1992الشركة األردنية لضمان القروض

نائب رئيس مجلس اإلدارة  -شركة تمكين للتأجير التمويلي

منذ 2018/01/04
حتى 2018/01/18

اسم ممثل الشخص
االعتباري

أبورصاع
السيد  /رعد منير عبدالرحيم
ّ

تــاريخ العـضـوية

2018/01/04

تاريخ الميالد

1976/12/12

الشهادات العلمية

بكالوريوس محاسبة

الخـبرات العملية

 - 2018/1-2014البنك اإلستثماري  -مدير تنفيذي إدارة التطوير المؤسسي
 - 2013 - 2011البنك اإلستثماري  -مدير تنفيذي إدارة الفروع
 - 2011 - 2008بنك المال األردني  -مدير دائرة تطوير المنتجات والمبيعات
 - 2008 - 2004بنك ستاندرد تشارترد األردن  -مدير دائرة قروض اإلسكان والسيارات
 - 2004 -1998بنك اإلستثمار العربي  -رئيس قسم دائرة اإلستثمارات الخارجية

17

رئيس مجلس اإلدارة  -شركة فايننشال اسيتس  -البحرين
اسم ممثل الشخص
االعتباري

السيد  /محمد زكي عبد المصري

تــاريخ العـضـوية

2017/06/29

تاريخ الميالد

1978/09/09

الشهادات العلمية

ﻳﺤﻤﻞ ﺷﻬﺎدة ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس محاسبة -الجامعة األردنية 2001 -

الخـبرات العملية

 - 2005ﺷﺮكة ﺑﻴﺖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ -جلوبل  -اﻟﻜﻮﻳﺖ
 - 2005- 2001مدقق رئيسي KPMG -

نائب رئيس مجلس اإلدارة  -شركة جيمبال دايركتور شب 2

منذ 2018/01/01
حتى 2018/01/04

اسم ممثل الشخص
االعتباري

السيد  /منير حسن طاهر

تــاريخ العـضـوية

2012/07/19

تاريخ الميالد

1977/01/03

الشهادات العلمية

عضو جمعية المحاسبين-المملكة المتحدة
حاصل على شهادة  CFAمن الواليات المتحدة األمريكية عام .٢٠١٤

الخـبرات العملية

أكثر من  13سنة في مجال االستثمار و التمويل في الشرق األوسط و افريقيا في مجاالت-:
إدارة الموجودات ،الملكيات الخاصة ،إدارة الصناديق المالية ،تمويل المؤسسات ،التصفية و
التقييم
متخصص في االستراتيجيات ،إعادة الهيكلة المالية و التشغيلية.

عضو مجلس اإلدارة  -شركة فايننشال اسيتس  -مينا

منذ 2018/01/01
حتى 2018/01/04

اسم ممثل الشخص
االعتباري

السيد  /خالد طالل يوسف النفيسي

تــاريخ العـضـوية

2017/06/29

تاريخ الميالد

١٩٩٢/٠٧/٠١

الشهادات العلمية

ﻳﺤﻤﻞ ﺷﻬﺎدة ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓﻲ إدارة األعمال -جامعة  -Northeastern Universityأمريكا
2015-

الخـبرات العملية

ﺷﺮكة ﺑﻴﺖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ -جلوبل منذ آذار 2016 -حتى تاريخه  -اﻟﻜﻮﻳﺖ

عضو مجلس اإلدارة  -شركة فايننشال اسيتس  -البحرين
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منذ 2018/01/01
حتى 2018/01/04

منذ 2018/01/01
حتى 2018/01/04

اسم ممثل الشخص
االعتباري

السيد  /ضرار محمد

تــاريخ العـضـوية

2017/10/23

تاريخ الميالد

1981/02/15

الشهادات العلمية

بكالوريوس إدارة أعمال  -تسويق Mount Saint Vincent University -

الخـبرات العملية

 - 2007ﺷﺮكة ﺑﻴﺖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ -جلوبل  -اﻟﻜﻮﻳﺖ  -الخدمات المالية
منذ  - Minacs World Wide 2007 - 2004مستشار عالقات عمالء ومنتجات مالية

عضو مجلس االدارة  -د .طاهر سليم خليل عساف

منذ 2018/01/01
حتى 2018/01/04

تــاريخ العـضـوية

2015/12/23

تاريخ الميالد

1951/09/15

الشهادات العلمية

دكتوراه في التمويل واالستثمار والخدمات المصرفية جامعة ويسكونسن  -ماديسون 1984/8
ماستر في إدارة األعمال ( )MBAجامعة مونموث ،نيو جيرسي الواليات المتحدة األمريكية
1979/1
بكالوريوس في العلوم مع مرتبة الشرف جامعة الكويت كلية التجارة والعلوم السياسية
1975/6

الخـبرات العملية

 - 2012/9 -1997/8الشركة العربية الوطنية للتأجير التمويلي  -المدير العام
 - 1997/8 -1996/2شركة سختيان اخوان مدير اقليمي
 - 1996/1 - 1994/8جامعة الزيتونة  -محاضر  -كلية إدارة األعمال
 - 1994/8 - 1988/1شركة منير سختيان  -مدير عام
 - 1988/4 - 1985/2شركة أبو غزالة لالستشارات -مدير استشارات
 - 1985/2 - 1984/9جامعة اليرموك  -أستاذ مساعد
 - 1984/9 - 1980/9جامعة ويسكونسن -ماديسون مساعد باحث

ب -أسماء ورتب أشخاص اإلدارة العليا ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم :
رصاع
المدير العام  -السيد  /رعد منير عبدالرحيم ابو ّ

منذ 2018/01/21

تــاريخ التعيين

2018/01/21

تاريخ الميالد

1976/12/12

المؤهالت العلمية

بكالوريوس محاسبة

الخـبرات العملية

 - 2018/1-2014البنك اإلستثماري  -مدير تنفيذي إدارة التطوير المؤسسي
 - 2013 - 2011البنك اإلستثماري  -مدير تنفيذي إدارة الفروع
 - 2011 - 2008بنك المال األردني  -مدير دائرة تطوير المنتجات والمبيعات
 - 2008 - 2004بنك ستاندرد تشارترد األردن  -مدير دائرة قروض اإلسكان والسيارات
 - 2004 -1998بنك اإلستثمار العربي  -رئيس قسم دائرة اإلستثمارات الخارجية

المدير العام  -السيد  /نبيل عبداهلل محمد شعبان

منذ 2018/01/01
حتى 2018/01/17

تــاريخ التعيين

2014/06/01

تاريخ الميالد

1967/04/09

المؤهالت العلمية

بكالوريوس علوم مالية ومصرفية -جامعة االسراء  -االردن

الخـبرات العملية

 24سنة في البنك االردني الكويتي
خبرات متعددة في مجال تسهيالت التجزئة لالفراد ومسؤول عن تمويل السيارات ومدير الدائرة
العقارية

مساعد المدير العام  -المدير المالي  -السيد  /خالد عبدالخالق محمد يحيى

منذ 2018/01/01
حتى 2018/09/27

تــاريخ التعيين

2006/09/01

تاريخ الميالد

1965/04/06

المؤهالت العلمية

بكالوريوس اقتصاد تخصص محاسبة -كلية االقتصاد -جامعة دمشق  -الجمهورية العربية
السورية.

الخـبرات العملية

خبرات متعددة في مجال االدارة المالية والشؤون االدارية واالستشارات في عدد من الشركات لمدة
تتجاوز  25عامًا
خبرة في مجال التخطيط والتطوير والتدريب في المجاالت االدارية والمالية والمبيعات والتسويق
خبرة في اعداد الدراسات المالية واالدارية
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رابعــً  :أســماء كبــار مالكــي األســهم وعــدد األســهم المملوكــه منهــم مقارنــه مع الســنه
الســابقه (مــن يملكــون  %5وأكثر):
الرقم
1

االسم
شركة تمكين للتاجير التمويلي

2017/12/31

2018/12/31

عدد االسهم

النسبة

عدد االسهم

النسبة

18٫369٫851

91.85٪

18٫399٫851

92٪

خامســً :الوضــع التنافســي للشــركة مــن ضمــن قطــاع نشــاطها وأســواقها الرئيســية
وحصتهــا مــن الســوق المحلــي والخارجــي
إن الســوق الرئيســي لعمــل الشــركة محصــور فــي الســوق المحلــي فقــط ،وحيــث أن نشــاط الشــركة الرئيســي محصور
فــي عمليــات البيــع باالقســاط ،حيــث تبلــغ حصــه الشــركه فــي قطــاع قــروض الســيارات  ،%3وفي القطــاع العقــاري فإن
منافســة الشــركة قليلــة مــع البنــوك والشــركات المتخصصــة بتقســيط العقــار مــن حيــث المــدة ومبالــغ التقســيط اال
أنهــا قدمــت خدماتهــا للعديــد مــن عمالئهــا وضمــن حــدود محســوبة ســاعين لزيــادة حصتنــا فــي هــذا القطــاع فــي
المستقبل.

سادسًا  :درجة االعتماد على موردين محددين أو عمالء رئيسيين محليا و خارجيا
ال يوجــد اعتمــاد علــى مورديــن أو عمــاء رئيســيين محليــً أو خارجيــً يشــكلون  %10فأكثــر مــن اجمالــي المشــتريات و/أو
المبيعــات.

ســابعًا :الحمايــة الحكوميــة أو اإلمتيــازات التــي تتمتــع بهــا الشــركة أو أي مــن منتجاتهــا
بموجــب القوانيــن واألنظمــة أو غيرهــا
 ال يوجــد أي حمايــة حكوميــة أو امتيــازات تتمتــع بهــا الشــركة أو أي مــن منتجاتهــا بموجــب القوانيــن واألنظمــة أوغيرهــا.
 -ال يوجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت الشركة عليها.

ثامنــً  :القــرارات الصــادرة عــن الحكومــة أو المنظمــات الدوليــة أو غيرهــا لهــا اثــر مــادي على
عمــل الشــركة أو منتجاتهــا أو قدرتها التنافســية
 ال يوجــد أي قــرارات عــن الحكومــة او المنظمــات الدوليــة او غيرهــا لهــا اثــر مــادي علــى عمــل الشــركة او منتجاتهــا اوقدرتهــا التنافســية.
 -ال ينطبق على عمل الشركة معايير الجودة الدولية.
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أ -الهيكل التنظيمي

ﺷﺮﻛﺔ راﻛﻴﻦ
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ذ.م.م

ﺷﺮﻛﺔ رﺑﻮع اﻟﺸﺮق
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ذ.م.م

ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻨﺪار ﻟﻠﺘﺄﺟﻴﺮ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ذ.م.م

تاسعًا  :الهيكل التنظيمي للشركة وعدد موظفيها

ﻣﻮﻇﻒ ﻓﻚ
رﻫﻦ ﻟﺪاﺋﺮة
اراﺿﻲ
واﻟﺘﺮﺧﻴﺺ

ﻣﻮﻇﻒ
ﺗﻮﺛﻴﻖ اﺋﺘﻤﺎن

ﺗﻮﺛﻴﻖ
اﻻﺋﺘﻤﺎن

اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ

ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ

اﻻﻣﺘﺜﺎل

اوراق
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺴﺎﻧﺪة

ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت

ﻣﻮﻇﻒ
ﺷﺆون
إدارﻳﺔ

أرﺷﻔﺔ

ﻣﻮﻇﻒ
ﻣﻮارد ﺑﺸﺮﻳﺔ

ﻣﺴﺆول
اﻟﻤﻮارد
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﻣﻮﻇﻒ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻣﻮﻇﻔﻮ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
وﺗﺤﺼﻴﻞ

ﻣﻮﻇﻔﻮ
اﺋﺘﻤﺎن

داﺋﺮة اﻟﻤﻮارد
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
واﻟﺸﺆون
ادارﻳﺔ

ﻣﺪﻳﺮ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ

داﺋﺮة
اﻻﺋﺘﻤﺎن

ﻣﺪﻳﺮ
اﻻﺋﺘﻤﺎن

ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت

ﻣﻮﻇﻒ
ﻣﺒﻴﻌﺎت

ﻣﻮﻇﻒ
ﺧﺪﻣﺔ
اﻟﻌﻤﻼء

ﻣﺪراء اﻟﻔﺮوع

اﻟﻔﺮوع

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﺸﺆون
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﻣﺤﺎﻣﻴﻦ

ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻔﺮوع
واﻟﻤﺒﻴﻌﺎت

داﺋﺮة اﻟﻔﺮوع
واﻟﻤﺒﻴﻌﺎت

اﻟﺪاﺋﺮة
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت
وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺪﻳﻮن

ﻟﺠﻨﺔ
إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت

ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻨﺢ
اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ

داﺋﺮة
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

داﺋﺮة
اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ

ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ

اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ

أﻣﻴﻦ ﺻﻨﺪوق

ﻣﺤﺎﺳﺐ

ﻣﺤﺎﺳﺐ
رﺋﻴﺴﻲ

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ
واداري

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄت
واﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت

ﻟﺠﻨﺔ
ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت

ﻣﺠﻠﺲ ادارة
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ب -عدد موظفي الشركة وفئات مؤهالتهم
عدد موظفي الشركة

المؤهل العلمي

-

دكتوراه

3

ماجستير

-

دبلوم عالي

40

بكالوريوس

6

دبلوم

8

ثانوية عامة

57

اجمالي عدد الموظفين

ج  -برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة
الرقم

عدد الموظفين

اسم الدورة

1

المعيار الدولي للتقارير المالية 9

2

2

الهاكر األخالقي في امن المعلومات

1

3

Android

1

4

اخصائي موارد بشرية

1

5

اإلمتثال ومكافحة غسل االموال

2

6

وظيفة التلر في المؤسسات المالية

5

7

االكسل المتقدمة

5

8

البرنامج التدريبي الشامل للمصرفيين

1

9

ورشة عمل كريف

1

10

مؤتمر قمة االقتصاد االسالمي العالمي

1

11

مكافحة غسل االموال في البنوك

1

عاشرًا  :وصف للمخاطر التي تتعرض لها الشركة
ال يوجد مخاطر من الممكن أن تتعرض الشركه لها خالل السنه الماليه القادمه ولها تأثير مادي عليها.

حادي عشر  :اإلنجازات التي حققتها الشركة خالل السنة المالية 2018
 اعتماد منتجات جديدة تتوافق مع استراتيجية الشركة واحتياجات الفئه المستهدفة من قبل الشركة. تحسين أداء المحفظة وتخفيض نسب الديون غير العاملة. قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها في موعدها المحدد. إلحاق الموظفين في عدة دورات تدريبية لتطوير االداء وزيادة االنتاجية.ويكمن تلخيص انجازات الشركة باألرقام كما يلي-:
 -1محفظة التسهيالت:
أ ) محفظة التسهيالت باإلجمالي خالل السنوات الخمس الماضية
السنة
محفظة التسهيالت  -باإلجمالي
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2014
37٫223٫436

2015
38٫946٫617

2016
42٫091٫570

2017
41٫676٫148

2018
44٫003٫727

والرسم البياني التالي يبين محفظة التسهيالت سنويًا من عام  2014إلى 2018

ب ) استحقاقات ذمم األقساط موزعًا حسب السنوات
المبلغ /
دينار

سنة االستحقاق

21٫281٫897

2019

9٫286٫951

2020

6٫320٫937

2021

3٫518٫683

2022

2٫035٫887

2023

559٫372

>2023

44٫003٫727

االجمالي

 - 2تفصيل عام لموجودات الشركة خالل السنوات الخمس الماضية
2017

2018

السنة

2014

2016

2015

محفظة التسهيالت -
بالصافي

29٫710٫460

31٫004٫281

33٫376٫243

33٫330٫960

31٫169٫551

المحفظة اإلستثمارية

132٫128

108٫521

82٫799

135٫053

140٫127

أصول اخرى

3٫666٫604

3٫054٫122

2٫875٫729

3٫221٫225

3٫293٫858

مجموع الموجودات

37٫000٫725

40٫005٫742

40٫599٫844

41٫793٫575

36٫684٫863

 - 3نسبة العائد على راس المال
توضح البيانات المدرجة ادناه معدالت العائد على راس المال منذ عام  2014حتى عام 2018
2014

السنة

2016

2015

2018

2017

رأس المال المدفوع

20٫000٫000

20٫000٫000

20٫000٫000

20٫000٫000

20٫000٫000

اجمالي االيرادات

5٫281٫223

5٫333٫422

5٫609٫171

5٫788٫844

5٫643٫484

صافي الربح قبل حساب الضريبة

745٫468

1٫714٫912

2٫494٫652

2٫395٫163

2٫996٫379

%8.6

%12.5

%12.0

%15.0

829٫166

1٫888٫216

1٫684٫264

2٫519٫033

%4.1

%9.4

%8.4

%12.6

نسبة العائد  /راس المال المستثمر %3.7
صافي الربح بعد حساب الضريبة

346٫527

نسبة العائد  /راس المال المستثمر %1.7
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 - 4حساب األرباح والخسائر
يبين الجدول أدناه األرباح التي حققتها الشركه منذ عام  2014حتى عام 2018
السنة

2017

2018

2016

2014

2015

2٫296٫545

2٫996٫379

األرباح التشغيلية

929٫424

2٫384٫172

2٫511٫097

2٫996٫379

صافي الربح قبل الضريبة
والمخصصات

745٫468

1٫714٫912

2٫494٫652

2٫395٫163

2٫519٫033

صافي الربح بعد الضريبة
والمخصصات

346٫527

829٫166

1٫888٫216

1٫684٫264

الرسم البياني يمثل إجمالي اإليرادات وصافي الربح من عام  2014و حتى 2018

 - 5بيان تطور حقوق المساهمين
إن الجدول التالي يوضح تطور حقوق المساهمين في الشركة كما يلي:
السنة
حقوق المساهمين
نسبة العائد على حقوق
المساهمين

2014
22٫116٫477
%1.6

2015
22٫945٫643
%3.6

2016
24٫033٫859
%7.9

والرسم البياني التالي يوضح تطور حقوق المساهمين من عام  2014إلى 2018
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2017

2018

24٫118٫123

23٫959٫015

%7.0

%10.5

 - 6بيان أسعار األوراق المالية
إن الجدول التالي يوضح أسعار اغالق أسهم الشركة للسنوات الخمس األخيرة:
2014

السنة

2016

2015

2018

2017

سعر االغالق

0.700

0.700

0.700

0.800

0.730

حصة السهم من الربح

0.017

0.041

0.094

0.084

0.126

والرسم البياني التالي يوضح أسعار اغالق أسهم الشركة من عام  2014إلى 2018

ثانــي عشــر :االثــر المالــي لعمليــات ذات طبيعــة غيــر متكــررة حدثــت خــال الســنة الماليــة
وال تدخــل ضمــن نشــاط الشــركة الرئيســي
اليوجــد أي أثــر مالــي لعمليــات ذات طبيعــة غيــر متكــررة حدثــت خــال الســنة الماليــة وال تدخــل ضمــن نشــاط الشــركة
الرئيسي.

ثالــث عشــر :السلســلة الزمنيــة لألربــاح أو الخســائر المحققــة واألربــاح الموزعــة وصافــي
حقــوق المســاهمين وأســعار األوراق الماليــة وذلــك لمــدة التقــل عــن خمــس ســنوات او
منــذ تاســيس الشــركة ايهمــا اقــل
السنوات
الـبـيــان

2014

2015

2016

2018

2017

صافي االرباح المرحلة

848٫964

1٫439٫888

2٫278٫194

1٫842٫942

1٫659٫122

االرباح الموزعة

-

800٫000

1٫600٫000

-

-

صافي حقوق المساهمين

22٫116٫477

22٫945٫643

24٫033٫859

24٫118٫123

23٫959٫015

اسعار االوراق المالية

0.700

0.700

0.700

0.800

0.730
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رابع عشر  :تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خالل السنة المالية
الرقم

2014

النسب المالية

2016

2015

2017

2018

1

معدل العائد على رأس المال المستثمر

%1.7

%4.1

%9.4

%8.4

%12.6

2

هامش صافي الربح

%6.6

%15.6

%33.7

%29.1

%44.6

3

نسبة التداول

%133.7

%225.3

%250.3

%207.0

%147.4

4

معدل تغطية الفوائد

%164.8

%236.2

%279.9

%254.6

%368

5

نسبة االقتراض إلى حقوق الملكية

%43.7

%65.6

%64.9

%69.7

%48.7

6

نسبة اجمالي المطلوبات إلى
الموجودات

%40.2

%42.6

%40.8

%42.3

%34.7

7

نسبة االقتراض الى رأس المال

%48.3

%75.2

%78.0

%84.1

%58.4

8

نسبة حقوق الملكية الى اجمالي
الموجودات

%59.8

%57.4

%59.2

%57.7

%65.3

خامس عشر  :التطورات المستقبلية الهامة والخطة المستقبلية للشركة
 -١تحقيق أهداف المساهمين بتحسين المركز المالي للشركة وزيادة الربحية.
 -٢طرح منتجات تتوافق مع احكام الشريعة االسالمية .
 -٣إلحاق موظفي الشركة بدورات تدريبية لها عالقة بانشطة الشركة لتطوير االداء وزيادة الربحية .
 -٤عمل بطاقات ائتمانية .
 -٥توظيف أموال الشركة بما يضمن رفع العائد وتقليل تكلفة األموال.
 -٦عمل اتفاقيات بيعية بهدف تعزيز ونمو المحفظة.

ســادس عشــر:مقدار أتعــاب التدقيــق للشــركة والشــركات التابعــة ومقــدار أي اتعــاب عــن
خدمــات اخــرى تلقــاه المدقــق و/او مســتحقة لــه
أتعــاب التدقيــق الخارجــي شــاملة الضريبــة لشــركة بنــدار للتجــارة واالســتثمار والشــركات التابعــة لهــا لعــام  2018بلغــت
 16٫820دينــار أردنــي.

ســابع عشــر :بيــان بعــدد األوراق الماليه المســجله بأســماء أعضاء مجلس اإلدارة وأشــخاص
الســلطه التنفيذيــه وأقاربهــم والشــركات المســيطر عليهــا مــن قبلهــم مقارنــه مــع
الســنه الســابقه
أ-عدد االوراق المالية المملوكة من قبل اعضاء مجلس اإلدارة

26

الرقم

االسم

المنصب

عدد االسهم
عدد االسهم كما في
المملوكة من قبل
الشركات
الجنسية
2018/12/31 2017/12/31
المسيطر عليها
من قبل اي منهم

1

شركة تمكين للتأجير التمويلي

رئيس مجلس االدارة
منذ 2018/01/04

اردنية

--- 18٫399٫851 18٫369٫851

2

عمر إبراهيم عمر ابو وشاح

رئيس مجلس االدارة
منذ 2018/06/12

اردنية

---

10٫000

---

3

نبيل جورج عيسى الصفدي

نائب رئيس مجلس االدارة
منذ 2018/01/18

اردنية

---

---

---

4

“محمد سعيد” يحيى فائق
الدجاني

عضو مجلس ادارة
منذ 2018/01/04

اردنية

---

---

---

5

عامر “محمد سفيان” حسين
بشناق

عضو مجلس ادارة
منذ 2018/01/04

اردنية

---

---

---

6

حسان إبراهيم سعيد العمد

عضو مجلس ادارة
منذ 2018/04/29

اردنية

---

12٫200

---

7

عماد أسامة عبدالرحيم
عصفور

رئيس مجلس ادارة
منذ 2018/01/04
حتى 2018/06/12

اردنية

--

---

---

8

رصاع
رعد منير عبدالرحيم ابو ّ

نائب رئيس مجلس االدارة
حتى 2018/01/18

اردنية

--

---

---

9

شركة فاينينشال اسيتس -
البحرين

رئيس مجلس االدارة
حتى 2018/01/04

البحرينية 20٫000

---

---

10

منــــــير حــسن طـــاهــــــر

عضو مجلس ادارة
حتى 2018/01/04

الكينية

---

---

---

11

محمد زكي مصري

عضو مجلس ادارة
حتى 2018/01/04

اردنية

---

---

---

12

خالد طالل النفيسي

عضو مجلس ادارة
حتى 2018/01/04

كويتية

---

---

---

13

ضرار محمد

عضو مجلس ادارة
حتى 2018/01/04

كندية

---

---

---

14

طاهر سليم خليل عساف

عضو مجلس إدارة
حتى 2018/01/04

األردنية

35٫001

---

---

15

شركة جيمبال دايركتور شب 2

نائب رئيس مجلس االدارة
حتى 2018/01/04

البحرينية 10٫000

10٫000

---

ب  -عدد االوراق المالية المملوكة من قبل اإلدارة العليا التنفيذية
عدد االسهم كما في
الرقم

االسم

المنصب

الجنسية

2017/12/31

2018/12/31

عدد االسهم
المملوكة من
قبل الشركات
المسيطر عليها
من قبل اي منهم

1

رصاع
رعد منير ابو ً

المدير العام
منذ 2018/01/21

االردنية

----

----

---

2

نبيل عبداهلل شعبان

المدير العام
حتى 2018/01/17

االردنية

----

----

---

3

خالد عبدالخالق محمد يحيى

مساعد المدير العام /
المدير المالي
حتى 2018/09/27

االردنية

----

----

---

ج  -عدد االوراق المالية المملوكة ألقارب أعضاء مجلس اإلدارة وأقارب أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية
 ال توجد أي ملكية لألسهم من قبل أي من أقارب أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا التنفيذية . ال يوجـد أيـة أسـهم مسـجلة بإسـم شـركات مسـيطر عليهـا مـن قبـل أي مـن أعضـاء مجلـس اإلدارة واإلدارة العليـاالتنفيذيـة.
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ثامن عشر :المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة
اسم عضو مجلس اإلدارة

مكافأة وتنقالت عن
عام 2018

مكافأة عن عام
2017

دعم عن عام
2018

السيد  /عمر إبراهيم عمر ابو وشاح

2٫763

6٫081

-

السيد  /نبيل جورج عيسى الصفدي

4٫764

-

-

السيد “ /محمد سعيد” يحيى فائق الدجاني

4٫958

-

-

السيد  /عامر “محمد سفيان” حسين بشناق

4٫958

-

-

السيد  /حسان إبراهيم سعيد العمد

3٫361

-

-

السيد  /عماد أسامة عبدالرحيم عصفور

2٫194

-

-

رصاع
السيد  /رعد منير عبدالرحيم ابو ّ

194

-

-

السيد  /منــــــير حــسن طـــاهــــــر

42

-

5٫000

السيد  /محمد زكي مصري

42

-

3٫333

السيد  /خالد طالل النفيسي

42

-

3٫333

السيد  /ضرار محمد

42

-

1٫111

السيد  /طاهر سليم خليل عساف

42

-

5٫000

أعضاء مجلس اإلدارة لسنة 2017
السيد  /فراس الياس سعادة

-

-

1٫667

السيد  /هاني محمد جمال االفغاني

-

-

3٫889

السيد  /ماركو بطرس محارب

-

-

1٫667

اإلدارة العليا التنفيذية
الرقم

االسم

المنصب

الرواتب
السنوية
االجمالية

بدل
التنقالت
السنوية

المكافآت
السنوية

نفقات
السفر
السنوية

اجمالي
المزايا
السنوية

1

رصاع
رعد منير عبدالرحيم أبو َّ

المدير العام
منذ 2018/01/21

115٫575

---

---

---

115٫575

2

نبيل عبداهلل شعبان

المدير العام
حتى 2018/01/17

80٫001

---

---

---

80٫001

3

خالد عبدالخالق محمد يحيى

مساعدالمدير العام /المدير
المالي حتى 2018/09/27

82٫397

---

---

---

82٫397

تاسع عشر :التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خالل السنة المالية
#

اسم الجهة المتبرع لها

المبلغ

1

جمعية المحافظة على القرآن الكريم

200

2

اخرى

75

المجـــموع

275

عشرون :العقود والمشاريع واالرتـباطــــات التي عقـــدتها الشـــركة المصـــدرة مع الشـركات
الـتابـعـــــة أو الشــقيقة أو الحليفــة أو رئيــس مجلــس اإلدارة أو أعضــاء المجلــس أو المديــر
العــام أو أي موظــف فــي الشــركة أو أقاربهــم
ال يوجــد أيــة عقــود أو مشــاريع أو ارتباطــات عقدتهــا الشــركة المصــدرة مــع الشــركات التابعــة أو الشــقيقة أو الحليفــة
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أو رئيــس مجلــس اإلدارة أو أعضــاء المجلــس أو المديــر العــام أو أي موظــف فــي الشــركة أو أقاربهــم.

واحد وعشرون :مساهمه الشركه في حماية البيئة وخدمة المجتمع المحلي
أ  -مساهمة الشركة في حماية البيئة
ال يوجد مساهمة للشركة في حماية البيئة.
ب -مساهمة الشركة في خدمة المجتمع المحلي
ال يوجد مساهمة للشركة في خدمة المجتمع المحلي.

إثنان وعشرون :تطبيق قواعد حوكمة الشركات
تلتــزم الشــركة بتطبيــق جميــع القواعــد اآلمــرة والقواعــد العامــة الــواردة في تعليمــات حوكمة الشــركات المســاهمة
المدرجــة لســنة  ،2017وحتــى يتمكــن مجلــس االدارة مــن تغطيــة كافــة المخاطــر التــي تتعــرض لهــا الشــركة بطريقــة
عمليــة ؛ فقــد قــام المجلــس بإنشــاء لجــان وتقســيم المهــام فيمــا بينهــا ،بحيــث تتولــى كل لجنــة مهام ومســؤوليات
محــددة تشــرف عليهــا ،وذلــك لمســاعدة مجلــس اإلدارة فــي تغطيــة كافــة األنشــطة بصــورة ســليمة ،والتأكــد مــن أن
هــذه اللجــان ال تعيــق عمــل الشــركة ،وأنهــا تســتمد قوتهــا وســلطتها مــن مجلــس اإلدارة ،وأن المجلــس الــذي يفــوض
الصالحيــات الــى هــذه اللجــان ،إال أنــه يبقــى دائمــا مســؤوال عــن أعمالهــا.
 -1مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه
أ  -مجلس اإلدارة
إن مــن مســؤولية مجلــس اإلدارة إعــداد وتطبيــق وتطويــر ومراقبــة اداء الشــركة وفــق اإلســتراتجيات والسياســات
الموضوعــة ويكــون المجلــس مســؤو ً
ال مباشــرة أمــام الهيئــة العامــة للشــركة.
يعقد مجلس اإلدارة اجتماعاته بحد أدنى  6اجتماعات سنويا ،وفي عام  2018عقد مجلس اإلدارة ( )19اجتماع:
العضو

الصفة

الغياب خالل
عام 2018

طبيعة
العضوية

مالحظات

شركة تمكين للتأجير التمويلي ويمثلها
السيد  /عمر إبراهيم عمر ابو وشاح

رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي
وغير مستقل

-

منذ 2018/06/12

شركة تمكين للتأجير التمويلي ويمثلها
السيد  /نبيل جورج عيسى الصفدي

نائب رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي
وغير مستقل

-

منذ 2018/01/18

شركة تمكين للتأجير التمويلي ويمثلها
السيد “ /محمد سعيد” يحيى فائق
الدجاني

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي
وغير مستقل

-

منذ 2018/01/04

شركة تمكين للتأجير التمويلي ويمثلها
السيد  /عامر “محمد سفيان” حسين
بشناق

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي
وغير مستقل

2

منذ 2018/01/04

السيد  /حسان إبراهيم سعيد العمد

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي
ومستقل

1

منذ 2018/04/29

شركة تمكين للتأجير التمويلي ويمثلها
السيد  /عماد أسامة عبدالرحيم عصفور

رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي
وغير مستقل

-

منذ 2018/01/04
حتى 2018/06/12

شركة تمكين للتأجير التمويلي ويمثلها
ابورصاع
السيد  /رعد منير عبدالرحيم
ّ

نائب رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي
وغير مستقل

-

منذ 2018/01/٠٤
حتى 2018/01/18

غير تنفيذي
وغير مستقل

-

منذ 2018/01/01
حتى 2018/01/04

شركة جيمبال دايركتور شب  2ويمثلها
السيد  /منــــــير حــسن طـــاهــــــر

نائب رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي
وغير مستقل

-

منذ 2018/01/01
حتى 2018/01/04

شركة فايننشال أسيتس  -مينا ويمثلها
السيد  /خالد طالل يوسف النفيسي

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي
وغير مستقل

-

منذ 2018/01/01
حتى 2018/01/04

شركة فايننشال أسيتس  -البحريــــــن
ويمثلها السيد  /ضرار محمد

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي
وغير مستقل

-

منذ 2018/01/01
حتى 2018/01/04

عساف
السيد  /طـــاهــــــر سليم خليل َّ

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي
ومستقل

-

منذ 2018/01/01
حتى 2018/01/04

شركة فايننشال أسيتس  -البحريــــــن
ويمثلها السيد  /محمد زكي عبد مصري

رئيس مجلس اإلدارة
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أســماء ممثلــي أعضــاء مجلــس اإلدارة اعتبارييــن وتحديــد فيمــا اذا كان العضــو تنفيــذي او غيــر تنفيــذي ومســتقل او
غيــر مســتقل
إسم الشخص اإلعتباري

الرقم

صفه العضوية

نوعه

1

شركة تمكين للتأجير التمويلي

مساهمة خاصة محدودة

غير تنفيذي وغير مستقل

2

شركة تمكين للتأجير التمويلي

مساهمة خاصة محدودة

غير تنفيذي وغير مستقل

3

شركة تمكين للتأجير التمويلي

مساهمة خاصة محدودة

غير تنفيذي وغير مستقل

4

شركة تمكين للتأجير التمويلي

مساهمة خاصة محدودة

غير تنفيذي وغير مستقل

ب -اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
لغايــات المحافظــة علــى الشــركة مــن أي مخاطــر ،فقــد قــام مجلــس اإلدارة بتأســيس عــدة لجــان منبثقــة عــن
المجلــس ،وتــم تحديــد وتوزيــع المهــام بيــن هــذه اللجــان لمســاعدة مجلــس اإلدارة فــي تغطيــة كافــة أعمــال
وأنشــطة الشــركة بصــورة فعالة،علمــا أن هــذه اللجــان تقــوم بــأداء مهامهــا بتفويــض مــن مجلــس اإلدارة حســب
الصالحيــات المناســبة لــكل لجنــة ،ويبقــى مجلــس اإلدارة هــو المســؤول عــن جميــع أعمــال هــذه اللجــان و يمكــن
تلخيــص أعمــال اللجــان بمــا يلــي-:
 .1لجنة مراجعة التسهيالت
تتألــف اللجنــة مــن  4أعضــاء والهــدف األساســي مــن تكويــن اللجنــة هــو مســاعدة مجلــس اإلدارة فــي األمــور الخاصــة
بالتســهيالت وعمــل التوصيــات الالزمــة للمجلــس عنــد الحاجــة إلــى ذلــك بغــرض ســير األعمــال التشــغيلية للشــركة
بانســجام تــام ضمــن السياســات واالجــراءات المتبعــة مــن خــال الموافقــة علــى التســهيالت التــي تقــع ضمــن
صالحياتهــا أو التوصيــة لمجلــس اإلدارة فــي حــال كانــت التســهيالت أعلــى مــن صالحيتهــا .وتنعقــد لجنــة مراجعــة
التســهيالت حســب الحاجــه وبالتنســيق مــع رئيــس اللجنــة.
إسم عضواللجنة

الصفة

مالحظات

السيد  /نبيل جورج عيسى الصفدي

رئيس اللجنة

منذ 2018/01/22

السيد  /مهند زهير أحمد بوكه

نائب رئيس اللجنة

منذ 2018/06/28

السيد “ /محمد سعيد” يحيى فائق الدجاني

عضو اللجنة

منذ 2018/06/28

السيد  /عوني محمود زياد أعمر

عضو مراقب ومقرر

منذ 2018/06/28

السيد  /عماد أسامة عبدالرحيم عصفور

رئيس اللجنة

منذ 2018/01/10
حتى 2018/06/28

السيد  /عامر “محمد سفيان” حسين بشناق

عضو اللجنة

منذ 2018/01/10
حتى 2018/06/28

رصاع
السيد  /رعد منير عبدالرحيم ابو ّ

عضو اللجنة

منذ 2018/01/10
حتى 2018/01/22

 .2لجنة التدقيق
تتألــف اللجنــة مــن  3أعضــاء مــن مجلــس اإلدارة ،ومهمتهــا القيــام بالمســؤوليات المتعلقــة باإلشــراف علــى كفــاءة
واســتقامة المحاســبة والتدقيــق وأي مهــام اخــرى مماثلــة تديرهــا الشــركة ،وتقــوم اللجنــة باإلطــاع وتقييــم
الجوانــب النوعيــة للتقاريــر الماليــة وآليــة إدارة العمــل فــي الشــركة باإلضافــة إلــى الــدور الهــام لإلشــراف علــى تطبيــق
المعاييــر القانونيــة واألخالقيــة ،اللجنــة مســؤولة مباشــرة عــن تعييــن واألشــراف علــى المدقــق الخارجــي المســتقل،
وفــي العــام  2018بلــغ عــدد اجتماعــات لجنــة التدقيــق ( )5اجتماعــات:
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إسم عضواللجنة

الصفة

الغياب خالل 2018

مالحظات

السيد  /حسان إبراهيم سعيد العمد

رئيس اللجنه

-

منذ 2018/06/28

شركة تمكين للتأجير التمويلي ويمثلها السيد  /عمر إبراهيم عمر
ابو وشاح

عضو اللجنة

-

منذ 2018/06/28

شركة تمكين للتأجير التمويلي ويمثلها السيد  /عامر “محمد
سفيان” حسين بشناق

عضو اللجنة

-

منذ 2018/12/24

شركة تمكين للتأجير التمويلي ويمثلها السيد “ /محمد سعيد”
يحيى فائق الدجاني

عضو اللجنة

-

منذ 2018/01/10
حتى 2018/12/24

شركة تمكين للتأجير التمويلي ويمثلها السيد  /عماد أسامة
عبدالرحيم عصفور

رئيس اللجنة

-

منذ 2018/01/10
حتى 2018/06/28

شركة تمكين للتأجير التمويلي ويمثلها السيد  /نبيل جورج عيسى
الصفدي

عضو اللجنة

-

منذ 2018/01/22
حتى 2018/06/28

شركة تمكين للتأجير التمويلي ويمثلها السيد  /رعد منير
رصاع
عبدالرحيم ابو ّ

عضو اللجنة

-

منذ 2018/01/10
حتى 2018/01/22

تم عقد اجتماع واحد مع مدقق الحسابات الخارجي شركة برايس وتر هاوس كوبر خالل السنة.
أسماء رئيس وأعضاء لجنة التدقيق ونبذة عن مؤهالتهم وخبراتهم المتعلقة باألمور المالية أو المحاسبية:
المؤهالت
العلمية

الخبرات العملية

السيد  /حسان إبراهيم سعيد العمد

رئيس

ماجستير
إدارة /الواليات
المتحدة
األمريكية

 2013-2009عضو مجلس غرفة تجارة عمان
 2013-2011عضو مجلس أمانة عمان.
عضو منتدى اإلستراتيجيات األردني.
عضو جمعية رجال االعمال االردنيين .
عضو مجلس ادارة غرفة التحكيم الدولية ( االردن )
ICC
مدير وشريك في شركة النابلسي والعمد

السيد  /عمر إبراهيم عمر ابو وشاح

عضو

بكالوريوس
هندسة مدنية

مدير مشاريع احدى اكبر شركات المقاوالت في
الكويت من العام  1973الى 1980
مدير فني لمركز الكويت الصناعي من العام  1980الى
1991
رئيس جمعية المصدرين االردنيين
عضو مجلس امناء جامعة البلقاء التطبيقية
عضو مجلس امناء المركز الوطني لحقوق االنسان
عضو مجلس ادارة المركز الوطني لتنمية الموارد
البشرية
عضو لجنة ادارة صندوق عبد الحميد شومان لدعم
البحث العلمي
عضو مجلس ادارة صندوق دعم الطلبة /جامعة
الحسين التقنية
رئيس لجنة التمويل /صندوق التشغيل والتدريب
والتعليم المهني والتقني سابقا
نائب رئيس مجلس التشغيل والتدريب و التعليم
المهني والتقني سابقا
عضو مجلس امناء الجامعة االلمانية االردنية سابقا
عضو مجلس امناء جامعة مؤتة سابقا
عضو مجلس ادارة صندوق دعم البحث العلمي سابقا
عضو مجلس ادارة بنك االنماء الصناعي سابقا
عضو مجلس ادارة غرفة صناعة االردن سابقا
عضو مجلس ادارة صندوق توفير البريد سابقا
عضو هيئة مديرين شركة مياهنا سابقا
شريك /شركة بترا للصناعات الهندسية

السيد  /عامر “محمد سفيان” حسين
بشناق

عضو

بكالوريس /
Computer
Science and
Information
System

 2013لتاريخه  -البنك اإلستثماري  -مدير تنفيذي إدارة
الفروع وخدمة كبار العمالء Prime
 - 2013 - 2011البنك اإلستثماري مدير دائرة خدمة كبار
العمالء Prime
 - 2011-2009البنك العربي
 - ٢٠٠٩-٢٠٠٠بنك ستاندرد تشارترد

إسم عضو اللجنة

الصفة
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 .3لجنة إدارة المخاطر
تتألــف اللجنــة مــن  3أعضــاء مــن مجلــس اإلدارة ،ومهمتهــا وضــع سياســة إدارة المخاطــر لــدى الشــركة ومراجعتهــا
بشــكل ســنوي ،باإلضافــة الــى متابعــة وتقييــم مختلــف أنــواع المخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا الشــركة ،وفــي العــام
 2018بلــغ عــدد اجتماعــات لجنــة إدارة المخاطــر ( )5اجتماعــات:
إسم عضواللجنة
شركة تمكين للتأجير التمويلي ويمثلها السيد  /عمر إبراهيم عمر
ابو وشاح
شركة تمكين للتأجير التمويلي ويمثلها السيد  /نبيل جورج عيسى
الصفدي
السيد  /حسان إبراهيم سعيد العمد
شركة تمكين للتأجير التمويلي ويمثلها السيد “ /محمد سعيد”
يحيى فائق الدجاني
شركة تمكين للتأجير التمويلي ويمثلها السيد  /عماد أسامة
عبدالرحيم عصفور
شركة تمكين للتأجير التمويلي ويمثلها السيد  /رعد منير
رصاع
عبدالرحيم ابو ّ

الصفة

الغياب خالل  2018مالحظات
-

رئيس اللجنة

-

عضو اللجنة

1

عضو اللجنة
عضو اللجنة

-

رئيس اللجنة

-

عضو اللجنة

منذ 2018/12/24
منذ 2018/01/22
منذ 2018/06/28
منذ 2018/01/10
حتى 2018/12/24
منذ 2018/01/10
حتى 2018/06/28
منذ 2018/01/10
حتى 2018/01/22

 .4لجنة المكافآت والترشيحات
تتألــف لجنــة المكافــآت والترشــيحات مــن ثالثــة أعضــاء مــن مجلــس اإلدارة علــى أن يكــون لــدى أحدهــم الخبــرة بمــا
يضمــن قيــام اللجنــة بــأداء مهامهــا بكفــاءة تامــة.
تقــوم لجنــة المكافــآت بمراجعــة األهــداف العامــة للشــركة والتوصيــة بمــا يتناســب معهــا مــن مكافــآت لموظفــي
الشــركة ،كمــا تعتنــي بتطويــر البرامــج والخطــط المناســبة لتقييــم االداء وللمكافــآت المقترحــة وتقديــم توصيــات
لمجلــس اإلدارة فيمــا يتعلــق باســتحقاق الحوافــز ،وفــي العــام  2018بلــغ عــدد اجتماعــات لجنــة المكافآت والترشــيحات
( )5اجتماعــات.
مالحظات

إسم عضواللجنة

الصفة

الغياب خالل 2018

شركة تمكين للتأجير التمويلي ويمثلها  /نبيل جورج عيسى
الصفدي

رئيس اللجنة

-

شركة تمكين للتأجير التمويلي ويمثلها السيد  /عمر إبراهيم عمر
ابو وشاح

عضو اللجنة

-

السيد  /حسان إبراهيم سعيد العمد

عضو اللجنة

-

منذ 2018/06/28

شركة تمكين للتأجير التمويلي ويمثلها السيد “ /محمد سعيد”
يحيى فائق الدجاني

عضو اللجنة

-

منذ 2018/01/10
حتى 2018/06/28

شركة تمكين للتأجير التمويلي ويمثلها السيد  /عامر “محمد
سفيان” حسين بشناق

عضو اللجنة

-

منذ 2018/01/10
حتى 2018/06/28

شركة تمكين للتأجير التمويلي ويمثلها السيد  /رعد منير
رصاع
عبدالرحيم ابو ّ

رئيس اللجنة

-

منذ 2018/01/10
حتى 2018/01/22

منذ 2018/01/22
منذ 2018/06/28

 .5لجنة الحوكمة
تتألــف لجنــة الحوكمــة مــن ثالثــة أعضــاء مــن مجلــس اإلدارة ،ومهمتهـــــــــــــا وضــع إجــراءات عمــل خطيــة لتطبيــق
أحــكام تعليمــات الحوكمــة ومراجعتهــا وتقييــم مــدى تطبيقهــا بشــكل سنــــــوي ،والتأكــد مــن التـــزام الشــركة
بأحــكام هــذه التعليمــات ودراســة مالحظــات الهيئــة بخصــوص تطبيــق الحوكمــة فــي الشــركة ومتابعــة مــا تــم
بشــأنها وإعــداد تقريــر الحوكمــة وتقديمــه لمجلــس اإلدارة.
			
ضابط الحوكمة للشركة اآلنسة دانا نظمي محمد احمد .
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وفي العام  2018بلغ عدد اجتماعات لجنة الحوكمة ( )2اجتماعات:
إسم عضواللجنة

الصفة

الغياب خالل 2018

مالحظات

شركة تمكين للتأجير التمويلي ويمثلها السيد  /عمر إبراهيم عمر
ابو وشاح

رئيس اللجنة

-

منذ 2018/06/28

السيد  /حسان إبراهيم سعيد العمد

عضو اللجنة

-

منذ 2018/06/28

شركة تمكين للتأجير التمويلي ويمثلها السيد “ /محمد سعيد”
يحيى فائق الدجاني

عضو اللجنة

-

منذ 2018/12/24

شركة تمكين للتأجير التمويلي ويمثلها السيد  /عامر “محمد
سفيان” حسين بشناق

عضو اللجنة

1

منذ 2018/06/28
حتى 2018/12/24

ج -عضويات مجالس اإلدارة التي يشغلها عضو مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة العامة:
إسم عضو مجلس اإلدارة

عضويته في مجالس اإلدارات

السيد  /نبيل جورج عيسى الصفدي

عضو مجلس إدارة شركة القدس العقارية

المناصب التنفيذية في الشركة وأسماء األشخاص الذين يشغلونها:
رصاع
السيد  /رعد منير عبدالرحيم ابو َّ
السيد  /نبيل عبداهلل شعبان
السيد  /خالد عبدالخالق يحيى

المدير العام

منذ 2018/01/21

المدير العام

منذ 2018/01/01
حتى 2018/01/17

مساعد المدير العام  -المدير المالي

منذ 2018/01/01
حتى 2018/09/27

عمر إبراهيم أبو وشاح
رئيس مجلس اإلدارة
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إقرارات مجلس اإلدارة
يقــر مجلــس إدارة الشــركة بعــدم وجــود أيــة أمــور جوهريــة قــد تؤثــر علــى اســتمرارية الشــركة خــال الســنة الماليــة
المقبلــه .2019
يقر مجلس اإلدارة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وكفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية في الشركة.
رئيس مجلس االدارة

نائب رئيس مجلس
االدارة

عمر إبراهيم عمر ابو
وشاح

نبيل جورج عيسى
الصفدي

ممثل شركة تمكين
للتأجير التمويلي

ممثل شركة تمكين
للتأجير التمويلي

التوقيع:

التوقيع:

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

«محمد سعيد» يحيى
فائق الدجاني
ممثل شركة تمكين
للتأجير التمويلي

عامر «محمد سفيان»
حسين بشناق
ممثل شركة تمكين
للتأجير التمويلي

حسان إبراهيم سعيد
العمد

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع :

نقر نحن الموقعين ادناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي.
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رئيس مجلس اإلدارة

المدير العام

المدير المالي واإلداري

عمر إبراهيم عمر ابو وشاح

رصاع
رعد منير عبدالرحيم أبو َّ

وليد محمد حسن السورية

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:

ج -البيانات المالية السنوية للشركة
مدققة من مدققي حساباتها مقارنة
مع السنة السابقة والتي تشمل:

شركة بندار للتجارة واالستثمار
(شركة مساهمة عامة محدودة)
القوائم الماليـــة الموحدة
 31كانـون األول 2018

35

شركة بندار للتجارة واالستثمار
(شركة مساهمة عامة محدودة)
القوائم الماليـــة الموحدة
 31كانـون األول 2018
صفحـــة
تقريـر مدقق الحسابات المستقل

40 - 37

قائمة المركز المالي الموحدة

41

قائمة الدخل الشامل الموحدة

42

التغيــرات فـي حقوق المساهمين الموحدة
قائمة
ّ

43

قائمة التدفقـات النقديــة الموحدة

44

إيضاحـات حـول القوائم الماليـــة الموحدة

36

71 - 45

تقريـر مدقق الحسابات المستقل
إلى مساهمي شركة بندار للتجارة واالستثمار (شركة مساهمة عامة محدودة)
تقرير حول تدقيق القوائم المالية الموحدة
الــرأي
فــي رأينــا ،إن القوائــم الماليــة الموحــدة تظهــر بصــورة عادلــة مــن كافــة النواحــي الجوهريــة المركــز المالــي لشــركة
بنــدار للتجــارة واالســتثمار («الشــركة») وشــركتها التابعــة (الحقــً “المجموعــة”) كمــا فــي  31كانــون األول  ،2018وأدائهــا
المالــي وتدفقاتهــا النقديــة للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة.
نطاق التدقيق
لقد قمنا بتدقيق القوائم المالية الموحدة للشركة والتي تشمل ما يلي:
●قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31كانون األول ،2018
●قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ،
●قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ،
●قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ،
●إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة التي تشمل ملخصًا للسياسات المحاسبية الهامة.
أساس الرأي
لقــد قمنــا بعمليــة التدقيــق وفقــً لمعاييــر التدقيــق الدوليــة .إن مســؤولياتنا وفقــً لهــذه المعاييــر مبينــة فــي فقــرة
«مســؤوليات المدقــق فيمــا يخــص تدقيــق القوائــم الماليــة الموحــدة» مــن هــذا التقريــر.
نعتقد بأن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساسًا لرأينا.
االستقاللية
إننــا مســتقلون عــن الشــركة وفقــً لقواعــد الســلوك األخالقــي للمحاســبين المهنييــن الصــادرة عــن مجلــس معاييــر
الســلوك األخالقــي الدوليــة للمحاســبين ،وقــد اســتوفينا مســؤولياتنا األخالقيــة األخــرى وفقــً لتلــك القواعــد.
منهجيتنا في التدقيق
نظرة عامة
أمور التدقيق الهامة

مخصص تدني ذمم تقسيط مستحقة ومتأخرة السداد وعقود التأجير التمويلي

كجــزء مــن تخطيطنــا لعمليــة التدقيــق ،قمنــا بتحديــد األهميــة النســبية وتقييــم مخاطــر األخطــاء الجوهريــة فــي
القوائــم الماليــة الموحــدة .علــى وجــه التحديــد ،أخذنــا بعيــن االعتبــار المجــاالت التــي قامــت بهــا االدارة باجتهــادات
حكميــة ،مثــل الحــاالت المتعلقــة بالتقديــرات المحاســبية الهامــة التــي تضمنــت عمــل افتراضــات وأخــذ األحــداث
المســتقبلية ،التــي بطبيعتهــا غيــر مؤكــدة ،بعيــن االعتبــار .وكمــا هــو الحــال فــي كافــة عمليــات التدقيــق التــي نقــوم
بهــا ،فقــد أخذنــا بعيــن االعتبــار مخاطــر تجــاوز اإلدارة ألنظمــة الرقابــة الداخليــة ،والتــي تتضمــن ،إضافــة الــى أمــور أخــرى،
مراعــاة مــا إذا كان هنــاك دليــل علــى تحيــز يشــير إلــى خطــر وجــود أخطــاء جوهريــة ناتجــة عــن احتيــال.
قمنــا بتصميــم نطــاق التدقيــق لتنفيــذ إجــراءات كافيــة تمكننــا مــن إبــداء رأي حــول القوائــم الماليــة الموحــدة ككل،
آخذيــن بعيــن االعتبــار هيكليــة المجموعــة والعمليــات المحاســبية والضوابــط وقطــاع أعمــال المجموعــة.
أمور التدقيق الهامة
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أمــور التدقيــق الهامــة هــي األمــور التــي اعتبــرت ،وفقــً لحكمنــا وتقديرنــا المهنــي ،األكثــر أهميــة فــي تدقيقنــا للقوائم
الماليــة الموحــدة للســنة الحاليــة .تــم أخــذ هــذه األمــور بعيــن االعتبــار فــي ســياق تدقيقنــا للقوائــم الماليــة ككل وفي
تكويــن رأينــا حولهــا ،إال أننــا ال نبــدي رأيــً منفصـ ً
ا حــول هــذه األمــور.
أمور التدقيق الهامة

كيف قمنا باإلستجابة ألمور التدقيق الهامة

مخصــص تدنــي ذمــم تقســيط مســتحقة ومتأخرة قمنــا بإتبــاع اإلجــراءات التاليــة لتقييــم معقوليــة تقديــر االدارة
الســداد وعقــود التأجيــر التمويلي
لمخصــص تدنــي ذمــم تقســيط مســتحقة والمتأخــرة الســداد
وعقــود التأجيــر التمويلــي:
السياســة
فــي
مبيــن
هــو
كمــا
و
()2-2
رقــم
المحاســبية
·فهــم لطبيعــة محفظــة ذمــم التقســيط وعقــود التأجيــر
( )8-2واإليضــاح رقــم (“ )4التقديــرات واألحــكام
التمويلــي.
المحاســبية ذات األهميــة” ،تقــوم اإلدارة بتحديــد
·تقييــم منهجيــة اإلدارة المتبعــة لتحديــد كيفيــة تصنيــف
قيمــة مخصــص تدنــي ذمــم تقســيط مســتحقة
المديــن وطريقــة تقديــر القيمــة الحاليــة القابلــة لالســترداد مــن
ومتأخــرة الســداد وعقــود التأجيــر التمويلــي
الضمانــات لصالــح المجموعــة عنــد بيعهــا ،والتدفقــات النقديــة
بإتبــاع السياســة المحاســبية رقــم ( )2-2و (،)٨-٢
المتوقعــة.
حيــث قامــت الشــركة بتطبيــق متطلبــات المعيــار
·تقييــم منهجيــة اإلدارة المتبعــة لتحديــد قيمــة المخصــص
الدولــي رقــم (“ )9األدوات الماليــة” منــذ بدايــة عــام
كمــا فــي  31كانــون األول  ،2018ومقارنتهــا مــع متطلبــات المعيــار
 2018والــذي يتطلــب اســتخدام نمــوذج النظــرة
الدولــي رقــم (.)9
المســتقبلية (الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة) وكمــا
·تقييــم الفرضيــات المتبعــة مــن قبــل المجموعــة فــي تحديــد
هــو مبيــن باإليضــاح رقــم ( .)2-2قامــت الشــركة
العوامــل المؤديــة الــى وجــود زيــادة مؤثــرة فــي المخاطــر
بقيــد أثــر تطبيــق المعيــار علــى األرصــدة االفتتاحيــة
االئتمانيــةوإدراجالتعرضــاتاالئتمانيــةضمــنالمراحــلالمختلفــة.
لألربــاح المــدورة كمــا فــي أول كانــون الثانــي 2018
·االســتعانة بخبرائنــا الداخليــن المتخصصيــن مــن أجــل تقييــم
عوضــً عــن إعــادة اصــدار القوائــم الماليــة الموحــدة
الجوانــب التاليــة:
للســنة المنتهيــة فــي  31كانــون األول  .2017إن أثــر
التطبيــق موضــح بالكامــل فــي ايضــاح رقــم (1.1 )2-2اإلطــار المفاهيمــي المســتخدم فــي وضــع سياســة االنخفــاض
حــول القوائــم الماليــة .الموحــدة.
فــي القيمــة لــدى المجموعــة فــي ســياق التزامهــا بمتطلبــات
المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم .9
نظــرًا ألهميــة هــذة التقديــرات والفرضيــات فإنهــا 2.2منهجيــة نمــوذج الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة والحســابات
تعتبــر أحــد المخاطــر الهامــة التــي قــد تــؤدي الــى
المســتخدمة فــي احتســاب احتماليــة التعثــر والخســارة
خطــأ جوهــري فــي القوائــم الماليــة الموحــدة عنــد
الناتجــة عــن التعثــر والتعــرض الناتــج عــن التعثــر لفئــات األدوات
االســتخدام غيرالصحيــح للمعلومــات المتوفــرة
الماليــة لــدى المجموعــة.
والتقديــرات لتحديــد قيمــة المخصــص.
3.3معقوليــة االفتراضــات المســتخدمة عنــد إعــداد إطــار عمــل
النمــوذج بمــا فــي ذلــك االفتراضــات المســتخدمة لتقييــم
الســيناريوهات المســتقبلية والزيــادة الجوهريــة فــي مخاطــر
كمــا هــو مبيــن فــي اإليضــاح رقــم ( )8حــول
االئتمــان.
القوائــم الماليــة الموحــدة ،قامــت اإلدارة بتقديــر
·مقارنــة الفرضيــات المســتخدمة فــي تطبيــق نمــوذج الخســارة
قيمــة مخصــص تدنــي لذمــم تقســيط مســتحقة
المســتقبلية ( )ECLمــع متطلبــات المعيــار الدولــي رقــم (.)9
ومتأخــرة الســداد بمبلــغ  5.980.158دينــار ،كمــا بلــغ
·مراجعــة عينــة مــن تقديــرات اإلدارة للقيمــة القابلــة لالســترداد
اجمالــي اســتثمار المجموعــة فــي االســتثمار فــي
عنــد بيــع األصــل لتقييــم معقوليتهــا.
·فحــص بعــض إجــراءات وأنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة ذات
عقــود التســهيالت مبلــغ  31.169.551دينــار ،أي مــا
العالقــة المتبعــة مــن قبــل االدارة،
نســبته  ٪85مــن إجمالــي موجــودات المجموعــة،
·قمنــا بالتأكــد مــن اكتمــال المعلومــات المتعلقــة باحتســاب
كمــا فــي  31كانــون األول .2018
نمــوذج الخســارة المســتقبلية.
·إعــادة احتســاب مخصــص تدنــي ذمــم تقســيط مســتحقة
والمتأخــرة الســداد وعقــود التأجيــر التمويلــي لعينــة مــن
العمــاء وفقــً لسياســات المجموعــة الداخليــة ذات العالقــة
ومعيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم (.)9
·تقييــم كفايــة اإلفصــاح حــول مخصــص تدنــي ذمــم
تقســيط مســتحقة والمتأخــرة الســداد وعقــود التأجيــر
التمويلــي.
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المعلومات األخرى
إن اإلدارة مســؤولة عــن المعلومــات األخــرى .تتضمــن المعلومــات األخــرى جميــع المعلومــات الــواردة فــي التقريــر
الســنوي للشــركة للعــام  2018بإســتثناء القوائــم الماليــة الموحــدة وتقريــر مدقــق الحســابات.
إن رأينا حول القوائم المالية الموحدة ال يغطي المعلومات األخرى ،ونحن ال ولن نبدي أي استنتاج توكيدي حولها.
فــي ســياق تدقيقنــا للقوائــم الماليــة الموحــدة ،تتمثــل مســؤوليتنا فــي قــراءة المعلومــات األخــرى ،ومــن خــال ذلــك،
تحديــد مــا إذا كانــت المعلومــات األخــرى غيــر متوافقــة جوهريــً مــع القوائــم الماليــة الموحــدة أو مــع المعرفــة التــي
حصلنــا عليهــا أثنــاء عمليــة التدقيــق أو تبــدو بأنهــا تحتــوي أخطــاء جوهريــة.
عندمــا نطلــع علــى المعلومــات االخــرى التــي لــم يتــم تزويدنــا بهــا بعــد وفــي حــال اســتنتجنا وجــود أخطــاء جوهريــة
فإنــه يتوجــب علينــا اإلبــاغ عــن ذلــك الولئــك المكلفيــن بالحوكمــة.
مسؤوليات اإلدارة واولئك المكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة
إن اإلدارة مســؤولة عــن إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وعرضهــا بصــورة عادلــة وفقــً للمعاييرالدوليــة للتقاريــر
الماليــة ،إضافــة إلــى توفيــر نظــام رقابــة داخلــي تــراه اإلدارة ضروريــً لغــرض إعــداد قوائــم ماليــة موحــدة تخلــو مــن
األخطــاء الجوهريــة ،ســواء كانــت ناتجــة عــن احتيــال أو خطــأ.
عنــد إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة ،تكــون اإلدارة مســؤولة عــن تقييــم قــدرة الشــركة علــى االســتمرار كمنشــأة
مســتمرة واإلفصــاح ،حيثمــا تطلــب األمــر ،عــن األمــور المتعلقــة باالســتمرارية واســتخدام األســاس المحاســبي للمنشــأة
المســتمرة إال إذا كانــت اإلدارة تنــوي تصفيــة الشــركة أو وقــف عملياتهــا ،أو ليــس لديهــا بديــل واقعــي ســوى القيــام
بذلــك.
إن أولئك المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للشركة.
مسؤوليات المدقق فيما يخص تدقيق القوائم المالية الموحدة
تتمثــل أهدافنــا فــي الحصــول علــى تأكيــد معقــول فيمــا إذا كانت القوائــم الماليــة الموحــدة ككل تخلو مــن األخطاء
الجوهريــة ،ســواء كانــت ناتجــة عــن احتيــال أوخطــأ ،وإصــدار تقريــر المدقــق الــذي يتضمــن رأينــا .يعتبرالتأكيــد المعقــول
عــال مــن التأكيــد ،لكنــه ال يضمــن أن تكشــف عمليــة التدقيــق ،التــي تتــم وفقــً لمعاييرالتدقيــق الدوليــة،
مســتوى
ٍ
دائمــً عــن األخطــاء الجوهريــة عنــد وجودهــا .يمكــن أن تنشــأ األخطــاء عــن إحتيــال أوخطــأ ،وتعتبــر جوهريــة إذا كانــت
ـاء علــى هــذه
منفــردة أو مجتمعــة تؤثــر بشــكل معقــول علــى القــرارات اإلقتصاديــة التــي يتخذهــا المســتخدمون بنـ ً
القوائــم الماليــة الموحــدة.
كجــزء مــن عمليــة التدقيــق التــي تتــم وفقــً لمعاييــر التدقيــق الدوليــة ،نقــوم بممارســة االجتهــاد المهنــي والحفــاظ
علــى الشــك المهنــي فــي جميــع مراحــل التدقيــق .كذلــك فإننــا نقــوم بمــا يلــي:
●تحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء الجوهريــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة ،ســواء كانــت ناتجــة عــن احتيــال
أو خطــأ ،وتصميــم وتنفيــذ إجــراءات تدقيــق تتناســب مــع تلــك المخاطــر ،والحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة
ومناســبة لتوفــر أساســً لرأينــا .يعتبــر خطــر عــدم اكتشــاف األخطــاء الجوهريــة الناتجــة عــن إحتيــال أعلــى مــن تلــك
الناتجــة عــن خطــأ ،حيــث قــد ينطــوي اإلحتيــال علــى تواطــؤ أو تزويــر أو حــذف متعمــد أو تحريــف أو تجــاوز للرقابــة
الداخليــة.
●الحصــول علــى فهــم للرقابــة الداخليــة للشــركة ذات الصلــة بعمليــة التدقيــق بهــدف تصميــم إجــراءات تدقيــق
مناســبة حســب الظــروف ،وليــس لغــرض إبــداء رأي حــول فعاليــة الرقابــة الداخليـّــة فــي الشــركة.
●تقييــم مــدى مالءمــة السياســات المحاســبية المتبعــة ومعقوليــة التقديــرات المحاســبية واإلفصاحــات ذات
العالقــة التــي قامــت بهــا اإلدارة.
●التوصــل إلــى اســتنتاج حــول مــدى مالءمــة اســتخدام اإلدارة لألســاس المحاســبي للمنشــأة المســتمرة ،وفــي مــا إذا
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ـاء علــى أدلــة التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا ،متعلقــة بأحــداث أو ظــروف قــد
كانــت هنــاك شــكوك جوهريــة ،بنـ ً
تشــكك فــي قــدرة الشــركة علــى االســتمرار كمنشــأة مســتمرة .إذا اســتنتجنا وجــود شــكوك جوهريــة ،فيتوجــب
علينــا لفــت االنتبــاه فــي تقريرالمدقــق إلــى اإلفصاحــات ذات العالقــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة ،أو تعديــل
رأينــا إذا كانــت تلــك اإلفصاحــات غيــر كافيــة .تســتند إســتنتاجاتنا إلــى أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا لغايــة
تاريــخ تقريــر المدقــق .ولكــن يمكــن ألحــداث أو ظــروف مســتقبلية أن تــؤدي بالشــركة إلــى وقــف أعمالهــا كمنشــأة
مســتمرة.
●تقييــم العــرض الشــامل للقوائــم الماليــة الموحــدة وبنيتهــا ومحتواهــا ،بمــا فــي ذلــك اإلفصاحــات ،ومــا إذا كانــت
القوائــم الماليــة الموحــدة تعكــس المعامــات واألحــداث بطريقــة تحقــق عرضــً عــاد ً
ال.
●الحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة والمتعلقــة بالمعلومــات الماليــة الخاصــة بالمنشــآت أو أنشــطة
االعمــال فــي الشــركة البــداء رأي حــول القوائــم الماليــة الموحــدة .نحــن مســؤولون عــن التوجيــه واإلشــراف والتنفيذ
لعمليــة تدقيــق الشــركة ،ونبقــى وحدنــا مســؤولين عــن تقريرنــا.
إننــا نتواصــل مــع أولئــك المكلفيــن بالحوكمــة حــول عــدة أمــور ،مــن بينهــا نطــاق وتوقيــت التدقيــق المخطــط لهمــا
ومالحظــات التدقيــق الهامــة ،بمــا فــي ذلــك أي أوجــه قصــور هامــة فــي الرقابــة الداخليــة نقــوم بتحديدهــا خــال
عمليــة التدقيــق.
كمــا نقــوم بتزويــد أولئــك المكلفيــن بالحوكمــة بمــا يؤكــد إمتثالنــا للمتطلبــات األخالقيــة ذات الصلــة باالســتقاللية،
وإبالغهــم عــن جميــع العالقــات واألمــور األخــرى التــي مــن المعقــول أن يعتقد بأنهــا تؤثــر علــى اســتقالليتنا ،واإلجراءات
الوقائيــة ذات العالقــة حيثمــا تتطلــب ذلــك.
مــن ضمــن األمــور التــي تــم إبالغهــا ألولئــك المكلفيــن بالحوكمــة ،نقــوم بتحديــد األموراألكثــر أهميــة فــي تدقيــق
القوائــم الماليــة الموحــدة للســنة الحاليــة والتــي تمثــل أمــور التدقيــق الهامــة .كمــا نقــوم بذكــر هــذه األمــور فــي
تقريــر المدقــق ،مــا لــم تحظــر القوانيــن أو األنظمــة اإلفصــاح العلنــي عــن هــذه األمــور ،أو عندمــا نحــدد فــي حــاالت
نــادرة جــدًا أنــه ال ينبغــي االفصــاح عــن هــذه المســائل ضمــن تقريرنــا ألنــه مــن المعقــول التوقــع أن تفــوق األثــار الســلبية
لذلــك منافــع المصلحــة العامــة المتحققــة عــن ذلــك اإلفصــاح.
تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
تحتفــظ الشــركة بســجالت محاســبية منظمــة بصــورة أصوليــة ،وتتفــق مــن كافــة النواحــي الجوهريــة مــع القوائــم
الماليــة الموحــدة المرفقــة ونوصــي الهيئــة العامــة بالمصادقــة عليهــا.
بالنيابة عن برايس وترهاوس كوبرز «األردن» ذ.م.م

أسامة معروف
إجازة رقم ()718
عمان  -المملكة األردنية الهاشمية
 31آذار 2019
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قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  31كانون األول ٢٠١٨
إيضـاح
الموجودات
نقد في الصندوق ولدى البنوك
موجــودات ماليــه بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة
الدخــل
موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة
الدخــل الشــامل
موجودات مالية بالكلفة المطفأة
أرصدة مدينة أخرى
تأمينات نقدية مقابل قروض وتسهيالت بنكية
إستثمارات عقارية
أرض وعقارات مستملكة لقاء ديون هالكة
ممتلكات ومعدات
موجودات ضريبية مؤجلة
مجموع الموجودات
المطلوبات
قروض بنكية
ذمم وأرصدة دائنة اخرى
مخصص ضريبة الدخل
إسناد قرض
مجموع المطلوبات
حقوق المساهمين
رأس المال المكتتب به والمدفوع
عالوة إصدار
إحتياطي قانوني
إحتياطي مخاطر مصرفية عامة
احتياطي تقييم موجودات المالية  -بالصافي

أرباح مدورة
مجموع حقوق المساهمين
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
المدير العام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2018
دينار

2017
دينار

5

196.779

2.193.027

6
7

-

135.053
-

8
9
10
11
12
15

13
14
15
16

17
17

140.127
31.169.551
128.392
2.715.531
449.935
194.464
1.690.084
36.684.863

3.177.403
501.464
546.981
8.500.000
12.725.848

20.000.000
1.602
2.293.217
5.074
1.659.122
23.959.015
36.684.863

33.330.960
206.269
2.001.314
2.722.331
292.625
261.337
650.659
41.793.575

11.811.715
381.854
481.883
5.000.000
17.675.452

20.000.000
1.602
1.993.579
280.000
1.842.942
24.118.123
41.793.575

المدير المالي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى رقم  27جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها
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قائمة الدخــــل الشامل الموحدة
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018
إيضـاح

إيرادات وعموالت من التمويالت التجارية والمرابحة

2018

2017

دينار

دينار

4.073.629

4.361.541

1.569.855

1.328.685

5.643.484

5.690.226

رواتب وأجور ومنافع الموظفين

19

()1.063.668

()791.377

مصاريف إدارية

20

()607.757

()735.234

استهالك ممتلكات ومعدات

12

()78.394

()84.983

المردود من (مخصص) تدني موجودات مالية بالكلفة
المطفأة

8

إيرادات تشغيلية أخرى

18

مجموع اإليرادات

234.496

()210.066

مخصصات متنوعة

()13.656

()23.123

مصاريف تمويل

()1.118.126

()1.548.898

مجموع المصاريف

()2.647.105

()3.393.681

الدخل الناتج من األنشطة التشغيلية

2.996.379

2.296.545

أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل

7

-

57.111

المسترد من مخصص تدني استثمارات عقارية

11

-

41.382

إيرادات أخرى

-

125

الربح للسنة قبل ضريبة الدخل

2.996.379

2.395.163

مصروف ضريبة الدخل

15

ربح السنة

()477.346
2.519.033

()710.899
1.684.264

بنود الدخل الشامل األخر:
صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

5.074

-

إجمالي الدخل الشامل للسنة

2.524.107

1.684.264

حصة السهم األساسية والمخفضة من ربح السنة
العائد الى مساهمي الشركة (دينار /سهم)

22

0.126

0.084
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20.000.000

-

-

-

20.000.000

20.000.000

-

-

-

20.000.000

-

-

20.000.000

1.602

-

-

-

1.602

1.602

-

-

-

1.602

-

-

1.602

دينار

1.993.579

239.516

-

-

1.754.063

2.293.217

-

-

299.638

1.993.579

-

-

1.993.579

دينار

إحتياطـي
قانوني

280.000

280.000

-

-

-

-

-

-

-

-

()280.000

-

280.000

دينار

مخاطر
مصرفية
عامة

إحتياطي

1.842.942

()519.516

()1.600.0٠0

1.684.264

2.278.194

1.659.122

2.519.033

-

()299.638

()560.273

280.000

()2.683.215

24.118.123

-

()1.600.000

1.684.264

24.033.859

23.959.015

2.519.033

5.074

-

21.434.908

-

()2.683.215

24.118.123

دينار

-

-

-

-

-

5.074

-

5.074

-

-

-

-

-

1.842.942

دينار

مــدورة
دينار

المالية-بالصافي

موجودات

أربــاح

مجموع حقوق
المساهمين

احتياطي تقييم

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى رقم  27جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها

* يتضمن رصيد األرباح المدورة مبلغ  1.690.084دينار تمثل موجودات ضريبية مؤجلة مقيد التصرف بها كما في  31كانون األول  2018مقابل  650.659دينار كما في  31كانون
األول .2017
* بموجــب تعليمــات البنــك المركــزي األردنــي رقــم ( )2018/13فقــد تــم نقــل الرصيــد المتراكــم لبنــد إحتياطــي المخاطــر المصرفيــة العامــة والبالــغ  280.000دينــار كمــا فــي 31
كانــون األول  2017الــى بنــد األربــاح المــدورة للتقــاص مــع أثــر المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم (.)9
** تبلغ قيمة األرباح المدورة القابلة للتوزيع على مساهمي الشركة صفر كما في  31كانون األول  2018مقابل  1.192.283دينار كما في  31كانون األول .2017

الرصيد كما في  31كانون األول 2017

المحول لالحتياطيات (إيضاح )17

أرباح موزعة (إيضاح )23

إجمالي الدخل الشامل للسنة

الرصيد كما في أول كانون الثاني 2017

2017

الرصيد كما في  31كانون األول 2018

ربح السنة

التغير في القيمة العادلة للسنة

المحول لالحتياطيات (إيضاح )17

الرصيد كما في أول كانون الثاني 2018

المحول من إحتياطي مخاطر مصرفية
عامة

أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية
رقم ()9

الرصيد كما في  31كانون األول 2017

2018

دينار

رأس المـال
المكتتب به
والمدفـوع

عالوة
اصدار

قائمة التغيــّرات في حقوق المساهمين الموحدة
للسنة المنتهية في  31كانون األول ٢٠١٨
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قائمة التدفقات النقديـة الموحدة
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018
2018

2017

دينار

دينار

األنشطة التشغيلية
الربح للسنة قبل الضريبة

2.996.379

2.395.163

تعديالت:
استهالكات ممتلكات ومعدات

78.394

84.983

استهالك استثمارات عقارية

6.800

6.800

(المردود من) مخصص تدني موجودات مالية بالكلفة المطفأة

()234.496

210.066

المسترد من مخصص تدني استثمارات عقارية

-

()41.382

مصاريف تمويل

1.118.126

1.548.898

أرباح تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

-

()52.254

خسائر بيع ممتلكات ومعدات

986

-

3.966.189

4.152.274

التغيرات في رأس المال العامل
موجودات مالية بالكلفة المطفأة

()1.134.641

()155.518

أرصدة مدينة أخرى

77.877

()27.554

تأمينات نقدية مقابل قروض وتسهيالت بنكية

2.001.314

()96.214

أرض وعقارات مستملكة لقاء ديون هالكة

()157.310

()292.625

ذمم وأرصدة دائنة اخرى

()6.975

()297.698

صافــي التدفقــات النقديــة مــن األنشــطة التشــغيلية قبــل ضريبــة 4.746.454
الدخــل المدفوعــة

3.282.665

ضريبة الدخل المدفوعة

()604.342

()578.245

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

4.142.112

2.704.420

األنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات ومعدات

()12.507

()31.266

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

()12.507

()31.266

االنشطة التمويلية
1.214.100

قروض بنكية

()8.634.312

إسناد قرض

3.500.000

تكاليف التمويل المدفوعة

()980.373

()1.395.473

توزيعات أرباح مدفوعة

()11.168

()1.743.429

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في االنشطة التمويلية

()6.125.853

()1.924.802

صافي التغير في النقد وما في حكمه

()1.996.248

748.352

النقد وما في حكمه كما في أول كانون الثاني

2.193.027

1.444.675

النقد وما في حكمه كما في  31كانون األول

196.779

2.193.027

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى رقم  27جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها
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ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2018
( )1معلومات عامة
تأسســت شــركة بنــدار للتجــارة واالســتثمار بمقتضــى قانــون الشــركات رقــم ( 1997 )22بتاريــخ  17نيســان  2000كشــركة
ذات مســؤولية محــدودة تحــت رقــم ( )6099و بــرأس مــال مقــداره  1.000.000دينــار ،تــم تحويــل الشــركة إلــى شــركة
مســاهمة عامــة بتاريــخ  9اب  2004تحــت رقــم ( )351و بــرأس مــال مقــداره  13.000.000دينــار ،إن مركــز تســجيل الشــركة هــو
فــي المملكــة االردنيــة الهاشــمية هــذا وقــررت الهيئــة العامــة للشــركة فــي اجتماعهــا غيــر العــادي المنعقــد بتاريــخ 15
اذار  2008زيــادة رأس المــال مــن  13.000.000دينــار الــى  20.000.000دينــار ،و اســتملكت إجــراءات زيــادة رأس المــال خــال العــام .2008
إن عنــوان الشــركة هــو شــارع المدينــة المنــورة ص.ب  1921عمــان  11821المملكــة األردنيــة الهاشــمية.
ومن أهم غايات الشركة ما يلي:
-

تمويــل الســلع اإلســتهالكية المعمــرة مثل الســيارات والمركبــات واألثــاث واألجهــزة الكهربائية والمطابــخ والمعدات
الطبيــة والصناعية.
تملك األموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق غايات الشركة
فتح فروع اخرى للشركة داخل المملكة االردنية الهاشمية وخارجها
اقتراض االموال الالزمه لها من البنوك ورهن العقارات لتنفيذ غايات التأجير التمويلي
القيام بأعمال التأجير التمويلي ومنح القروض بكافة أنواعها وفق أحكام الشريعة االسالمية.
تمويل العقارات.

إن أسهم الشركة مدرجة في بورصة عمان.
تنتمــي الشــركة لمجموعــة البنــك اإلســتثماري حيــث يتــم توحيــد قوائمهــا الماليــة ضمــن القوائــم الماليــة الموحــدة
للبنــك.
تمت الموافقة على القوائم المالية الموحدة المرفقة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  30كانون الثاني .2019

( )2ملخص ألهم السياسات المحاسبية
فيمــا يلــي أهــم السياســات المحاســبية المتبعــة مــن قبــل إدارة الشــركة فــي إعــداد هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة.
تــم تطبيــق هــذه السياســات بشــكل منتظــم علــى جميــع الســنوات المعروضــة ،مــا لــم يذكــر خــاف ذلــك.

 1-2أسس اإلعداد
تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة لشــركة بنــدار للتجــارة واإلســتثمار المســاهمة العامــة المحــدودة وفقــً
لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة الصــادرة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة والتفســيرات الصــادرة عــن لجنــة
تفســيرات التقاريــر الماليــة الدوليــة المنبثقــة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة.
إن الدينار األردني هو عملة عرض القوائم المالية الموحدة والذي يمثل العملة الرئيسية للشركة.
تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وفقــا لمبــدأ الكلفــة التاريخيــة باســتثناء الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة
مــن خــال قائمــة الدخــل والتــي تظهــر بالقيمــة العادلــة كمــا بتاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة.
إن إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة بالتوافــق مــع معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة يتطلــب اســتخدام تقديــرات
محاســبية هامــة ومحــددة ،كمــا يتطلــب مــن اإلدارة إبــداء الــرأي فــي عمليــة تطبيــق السياســات المحاســبية
ـم اإلفصــاح عــن المجــاالت التــي تنطــوي علــى درجــة عاليــة مــن االجتهــاد أو التعقيــد أو المجــاالت
للشــركة .لقــد تـ ّ
التــي تعــد فيهــا االفتراضــات والتقديــرات أساســية للقوائــم الماليــة الموحــدة فــي اإليضــاح رقــم (.)4
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 2-2التغيرات في السياسات المحاسبية واالفصاحات
إن السياســات المحاســبية تتفــق مــع تلــك التــي اتبعــت فــي إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي
 31كانــون األول  .2017باســتثناء مــا ورد فــي إيضــاح .1-2-2

 1-2-2المعاييــر والتفســيرات الجديــدة والمعدلــة والتــي صــدرت وتــم تطبيقهــا مــن قبــل
الشــركة فــي الســنة الماليــة التــي تبــدأ فــي أول كانــون الثانــي 2018
(أ) التي ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية:
-

تمويــل االعتــراف بأصــول ضریبيــة مؤجلــة عــن خســائر غیــر متحققــة  -تعدیــات علــى معیــار المحاســبة الدولــي
رقــم « ١٢ضرائــب الدخــل»
تمويل تحسین االفصاحات  -تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم « ٧بیان التدفقات النقدیة»
تمويل تحویالت العقارات االستثماریة  -تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم « ٤٠العقارات االستثماریة»
تمويل التعديالت السنوية لمعايير التقارير المالية الدولية للدورة .2014 -2012
تمويــل معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم « - 15اإليــراد مــن العقــود مــع العمــاء» ،والنافــذ تطبيقــه فــي أول
كانــون ثانــي  .2018هــذا وســوف يحــل هــذا المعيــار محــل معيــار المحاســبة الدولــي رقــم  18والــذي يغطــي عقــود
الســلع والخدمــات ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم  11الــذي يغطــي عقــود البنــاء .بنــاء علــى المعيــار الجديــد يتــم
االعتــراف باإليــرادات عنــد نقــل الســيطرة علــى الســلعة أو الخدمــة للعميــل  -وبالتالــي فــإن فكــرة الســيطرة تحــل
محــل فكــرة المخاطــر والعائــد .یســمح المعیــار بــان یتــم التطبیــق بأثــر رجعــي كامــل أو بأثــر رجعــي معــدل.

األثــر :ال یوجــد أثــر جــرّ اء تطبیــق المعیــار علــى البیانــات المالیــة للشــركة وذلــك نظــرًا لكــون معظــم ايــرادات الشــركة
تتأتــى مــن مصــادر غیــر خاضعــة لهــذا المعیــار.

(ب) التي لها تأثير جوهري على القوائم المالية:
 معيار التقارير المالية الدولي رقم ( - 9األدوات المالية)،طبيعــة التغييــر :يتنــاول المعيــار تصنيــف وقيــاس واســتبعاد الموجــودات والمطلوبــات الماليــة ويدخــل قواعــد
جديــدة لمحاســبة التحــوط .كمــا أدخــل المعيــار نمــوذج االنخفــاض الجديــد لالعتــراف بمخصصــات انخفــاض القيمــة.
أثر تطبیق المعیار الدولي رقم (:)9
أ  -التصنیف والقیاس للموجودات المالیة:
 ال یوجد أثر جوهري من تطبیق المعیار. قامــت الشــركة بإجــراء إعــادة تصنیــف لــأدوات المالیــة مــا بیــن الفئــات المحــددة بموجــب المعیــار ([ )9الكلفــةالمطفــأة ،بالقیمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل ،بالقیمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل الشــامل اآلخــر]
والمســموح بإجرائــه لمــرة واحــدة فــي بدایــة عــام  ٢٠١٨وذلــك بهــدف تحقیــق التطبیــق الســلیم لمتطلبــات المعیــار.

ب  -التصنیف والقیاس للمطلوبات المالیة:
 أبقــى المعیــار الدولــي للتقاریــر المالیــة رقــم ( )٩علــى المتطلبــات الموجــودة ضمــن معیــار المحاســبة الدولــي رقــم( )٣٩بمــا یتعلــق بالتصنیــف للمطلوبــات المالیــة .أمــا فیمــا یتعلــق بقیــاس القیمــة العادلــة فقــد تطلــب معیــار
المحاســبة الدولــي رقــم ( )٣٩االعتــراف بفروقــات تقییــم المطلوبــات المالیــة المصنفــة ضمــن المطلوبــات المالیــة
بالقیمــة العادلــة ضمــن قائمــة األربــاح والخســائر ،فــي حیــن یتطلــب المعیــار الدولــي للتقاریــر المالیــة رقــم ( )٩مــا
یلــي:
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● االعتــراف بفروقــات تقییــم المطلوبــات المالیــة المصنفــة ضمــن المطلوبــات المالیــة بالقیمــة العادلــة مــن خــال
قائمــة الدخــل والناتجــة عــن التغیــر فــي مخاطــر االئتمــان فــي قائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة.
● یتم االعتراف بالمبلغ المتبقي من فروقات تقییم القیمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة.
● قامــت الشــركة بإجــراء إعــادة تصنيــف لــأدوات الماليــة مــا بيــن الفئــات المحــددة بموجــب المعيــار ( )9الكلفــة
المطفــأة ،بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل ،بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل الشــامل اآلخــر
والمســموح بإجرائــه لمــرة واحــدة فــي بدايــة عــام  2018وذلــك بهــدف تحقيــق التطبيــق الســليم لمتطلبــات المعيــار.
إن إعــادة التصنيــف موضحــة فــي الفقــرة (و) مــن هــذا االيضــاح.
ج  -محاسبة التحوط:
 عنــد تطبیــق المعیــار الدولــي للتقاریــر المالیــة رقــم ( ،)٩قامــت الشــركة باختیــار االســتمرار فــي اســتخدام سیاســةمحاســبة التحــوط اســتنادًا لمتطلبــات معیــار المحاســبة الدولــي رقــم ( )٣٩عوضــً عــن متطلبــات المعیــار الدولــي
للتقاریــر المالیــة رقــم (.)٩
د  -تدني الموجودات المالیة:
 قــام المعیــار الدولــي للتقاریــر المالیــة رقــم ( )٩باســتبدال نمــوذج «تحقــق الخســارة» المتبــع فــي معیــار المحاســبةالدولــي رقــم ( )٣٩الحتســاب التدنــي فــي الموجــودات المالیــة إلــى نمــوذج النظــرة المســتقبلیة «الخســائر االئتمانیــة
المتوقعــة» والــذي یتطلــب اســتخدام التقديــرات واالجتهــادات بشــكل جوهــري لتقدیــر العوامــل االقتصادیــة والتــي
لهــا التأثیــر علــى قیمــة التدنــي وفقــً للنمــوذج الجدیــد ،حیــث تــم تطبیــق هــذا النمــوذج علــى كافــة الموجــودات
المالیــة  -أدوات الدیــن والمصنفــة بالتكلفــة المطفــأة أو بالقیمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل الشــامل أو
بالقیمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل .والنافــذ تطبيقــه فــي أول كانــون ثانــي  2018يتنــاول تصنيــف وقيــاس
واالعتــراف بالموجــودات والمطلوبــات الماليــة ويدخــل قواعــد جديــدة لمحاســبة التحــوط.
هــذا وقــد تــم احتســاب خســائر التدنــي وفقــً لمتطلبــات المعیــار الدولــي للتقاریــر المالیــة رقــم ( )9وفقــً للقواعــد
التالیــة:
 خســائر التدنــي ل  ١٢شــهر :یتــم احتســاب التدنــي للتعثــر المتوقــع خــال  ١٢شــهر الالحقــة لتاریــخ القوائــم المالیــةالموحــدة.
 خســائر التدنــي لعمــر األداة :یتــم احتســاب التدنــي للتعثــر المتوقــع علــى عمــر األداة المالیــة حتــى تاریــخ االســتحقاقلتاریــخ القوائــم المالیــة الموحــدة.
 إن آلیــة احتســاب الخســائر االئتمانیــة المتوقعــة تعتمــد علــى احتمالیــة التعثــر ( )Probability of Defaultوالتــيتحســب وفقــً للمخاطــر االئتمانيــة والعوامــل االقتصاديــة المســتقبلية والخســارة فــي حالــة التعثــر (Loss Given
 )Defaultوالتــي تعتمــد علــى القیمــة التحصیلیــة للضمانــات القائمــة ،وقیمــة التعــرض عنــد التعثــر(Exposure at
.)Default
هـ -اإلطار العام لتطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية (:)9
 -1تطبيق نظام آلي متخصص لتلبية متطلبات المعيار.
 -2إدراج (تصنيــف) جميــع التعرضــات اإلئتمانيــة  /أدوات الديــن التــي تخضــع لقيــاس واحتســاب الخســارة اإلئتمانيــة
المتوقعــة ضمــن إحــدى المراحــل التاليــة:
 المرحلــة األولــى ( :)Stage 1وتمثــل الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة مرجحــة بإحتماليــة التعثــر للتعــرض اإلئتمانــي /ألداة الديــن خــال ( )12شــهر القادمــة ،حيــث تــم ادراج ضمــن هــذا البنــد التعرضــات اإلئتمانيــة /أدوات الديــن التــي لــم
يحصــل زيــادة مهمــة أو مؤثــرة فــي مخاطرهــا االئتمانيــة منــذ اإلعتــراف األولــي بالتعــرض /األداة أو أن لهــا مخاطــر
ائتمــان منخفضــة بتاريــخ إعــداد البيانــات الماليــة.

47

 المرحلــة الثانيــة ( :)Stage 2حيــث تتضمــن هــذه المرحلــة التعرضــات اإلئتمانيــة  /أدوات الديــن التــي حصل زيــادة مؤثرةفــي مخاطرهــا اإلئتمانيــة منــذ اإلعتــراف األولــي بهــا ،إال أنــه لــم تصــل الــى مرحلــة التعثــر بعــد نظــرًا لعــدم وجــود
دليــل موضوعــي يؤكــد حصــول التعثــر .وتحتســب الخســارة اإلئتمانيــة المتوقعــة لكامــل عمــر التعــرض اإلئتمانــي
 /أداة الديــن وهــي تمثــل الخســارة اإلئتمانيــة المتوقعــة الناتجــة عــن كل احتمــاالت التعثــر خــال المــدة الزمنيــة
المتبقيــة مــن عمــر التعــرض اإلئتمانــي  /أداة الديــن.
 المرحلــة الثالثــة ( :)Stage 3حيــث تتضمــن هــذه المرحلــة أدوات الديــن التــي يتوفــر دليل/أدلــة علــى أنهــا أصبحــتمتعثــرة وفــي هــذه الحالــة تحتســب الخســارة اإلئتمانيــة المتوقعــة لكامــل عمــر التعــرض اإلئتمانــي/أداة الديــن.
 -3اآللية المعتمدة الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة ( )ECLعلى األدوات المالية ولكل بند على حده:
 إن احتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة يعتمــد علــى احتماليــة التعثــر ( )Probability of Defaultوالتــي تحتســبوفقــً للمخاطــر االئتمانيــة والعوامــل االقتصاديــة ،ونســبة الخســارة بإفتــراض التعثــر ( )Loss Given Defaultوالتــي
ـاء عليــه فقــد
تعتمــد علــى القيمــة التحصيليــة للضمانــات ،وقيمــة التعــرض عنــد التعثــر ( )Exposure at Defaultوبنـ ً
تــم تبنــي النمــوذج الرياضــي التالــي إلحتســاب الخســارة اإلئتمانيــة المتوقعــة وفــق المعيــار ( )9حيــث يتــم تطبيــق
المعادلــة التاليــة علــى جميــع التعرضــات وكاآلتــي:
ECL =PD%×EAD(JOD)×LGD%
 :ECLالخسارة اإلئتمانية المتوقعة
 :PDإحتمالية التعثر
 :EADالتعرض االئتماني عند التعثر
 :LGDنسبة الخسارة بإفتراض التعثر
نطاق التطبيق/الخسارة االئتمانية المتوقعة:
وفقــً لمتطلبــات المعيــار ( )9يطبــق نمــوذج قيــاس الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة ضمــن اإلطــار التالــي (باســتثناء مــا
تــم قياســه منهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل):
● التسهيالت االئتمانية.
● أدوات الدين المسجلة بالتكلفة المطفأة.
● أدوات الدين المسجلة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر.
● الكفاالت المالية المنصوص عليها وفق متطلبات المعيار (.)9
● الذمــم المدينــة المرتبطــة بعقــود اإليجــار ضمــن متطلبــات المعيــار المحاســبي الدولــي ( )17والمعيــار الدولــي للتقارير
المالية (.)16
● الذمم المدينة التجارية.
● التعرضــات االئتمانيــة علــى البنــوك والمؤسســات الماليــة [باســتثناء األرصــدة الجاريــة التــي تســتعمل لتغطيــة عمليــات
الشــركة مثــل الحــواالت ،الكفــاالت واالعتمــادات خــال فتــرة زمنيــة قصيــرة جــدًا (أيــام)].
 -4احتساب احتمالية التعثر ( )PDحيث تم إحتساب احتمالية التعثر وفق المعطيات التالية:
تــم األخــذ بعيــن اإلعتبــار المؤشــرات االقتصاديــة وعوامــل اإلقتصــاد الكلــي (الناتــج المحلــي اإلجمالــي ومعــدالت
البطالــة والتضخــم ،أســعار الفوائــد الحقيقيــة) ألغــراض اســتخدامها فــي احتســاب الخســارة اإلئتمانيــة المتوقعــة
(.)PD
تــم العمــل علــى تبنــي منهجيــة ( )Roll Rateإلحتســاب نســبة الخســارة المســتقبلية عنــد التعثــر حيــث تــم االعتمــاد
علــى دراســة البيانــات االتاريخيــة مــن خــال االخــذ بعيــن االعتبــار تحليــل نتائــج المنهجيــة علــى مســتوى تجميعــي
( )Collective Basisللتعرضــات اإلئتمانيــة التــي تحمــل صفــات ائتمــان متشــابهة مــن خــال األخــذ بعيــن االعتبــار
مجموعــة مــن العوامــل وفيمــا يلــي اهمهــا:
● نوع المنتج
● نوعية الضمانات
● القطاع
 -5احتســاب التعــرض اإلئتمانــي عنــد التعثــر ( )EADمــن خــال األخــذ بعيــن اإلعتبــار كل مــن نــوع التعــرض اإلئتمانــي
ورصيــد التعــرض اإلئتمانــي ومعامــل التحويــل اإلئتمانــي (.)Credit Conversion Factor - CCF
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 -6احتســاب نســبة الخســارة بإفتــراض التعثــر ( )LGDمــن خــال تحليــل البيانــات التاريخيــة لمعــدالت التحصيــات
( )Recovery Ratesوذلــك بعــد االخــذ بعيــن االعتبــار مجموعــة مــن العوامــل أهمهــا طبيعــة الضمانــات والمنتجــات
ـاء عليــه فقــد تــم تطويــر نســب ()LGD
وتصنيــف العميــل وبنـ ً
و  -االفصاحات:
 یتطلــب المعیــار الدولــي للتقاریــر المالیــة رقــم ( )٩العدیــد مــن االفصاحــات المفصلــة وبشــكل خــاص بمــا یتعلــقبمحاســبة التحــوط ومخاطــر االئتمــان والخســائر االئتمانیــة المتوقعــة ،هــذا وتقــوم الشــركة بالعمــل علــى توفیــر
كافــة التفاصیــل الالزمــة لهــذه االفصاحــات لیتــم عرضهــا فــي القوائــم المالیــة الموحــدة.
ز -التطبیق:
 قامــت الشــركة بتقييــم أثــر تطبيــق المعيــار علــى األرصــدة االفتتاحيــة لألربــاح المــدورة كمــا فــي أول كانــون الثانــي 2018عوضــً عــن اعــادة اصــدار القوائــم الماليــة الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي  31كانــون األول .2017
يتضمــن الجــدول التالــي الزيــادة فــي التعرضــات لمخاطــر االئتمــان للموجــودات الماليــة المعرضــة لخســارة ائتمانيــة
متوقعــة كمــا فــي أول كانــون الثانــي .2018

موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة

المرحلة
األولى

المرحلة
الثانية

المرحلة
الثالثة

المجموع

موجودات
ضريبية
مؤجلة

صافي
األثر

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

1.864.352

3.530.546

1.172.873

493.321

2.683.215

847.331

یوضح الجدول التالي التعدیل الحاصل على األرصدة االفتتاحية كما في  ١كانون األول . 2018
الرصيد كما في
 ٣١كانون األول
٢٠١٧

األثر الناتج
من التطبيق

الرصيد المعدل
كما
في أول كانون
الثاني
٢٠١٨

دينار

دينار

دينار

موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة

33.330.960

()3.530.546

29.800.414

موجودات ضريبية مؤجلة

650.659

847.331

1.497.990

األرباح المدورة

1.842.942

()2.683.215

()840.273

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل

135.053

()135.053

-

140.127

140.127

موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة
الدخــل الشــامل

-
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ديون عاملة

800.319

7.697.031

37.426.446

-

276.737

190.709

66.128

19.900

276.737

-

37.149.709

5.511.080

1.128.795

780.419

7.420.294

2.682.292

27.047.123

4.887.096

4.007.740

579.235

144.649

4.731.624

155.472

-

مخصص

Stage 1

22.758.864

-

-

-

-

-

22.758.864

إجمالي

664.431

-

-

-

-

-

664.431

ECL
-

-

-

-

-

-

فوائد
معلقة

Stage 2

6.428.740

-

-

-

-

2.337.046

4.091.694

إجمالي

584.103

-

-

-

-

328.684

255.419

ECL
-

-

-

-

-

-

فوائد
معلقة

Stage 3

8.238.842

5.675.186

1.287.797

778.717

7.741.700

497.142

-

إجمالي
-

3.182.198

2.601.580

327.566

155.924

3.085.071

97.127

ECL

-

276.737

190.335

70.262

16.140

276.737

-

فوائد
معلقة

المجموع

37.426.446

5.675.186

4.430.732

2.601.580

155.924

276.737

190.335

16.140

778.717

1.287.797

327.566

70.262

7.741.700

3.085.071

276.737

2.834.188

-

26.850.558

425.811

919.850

-

إجمالي

ECL

فوائد
معلقة

ال يوجد معايير أو تفسيرات اخرى غير نافذة التطبيق ولها تاثير جوهري على القوائم المالية للشركة.

تاريــخ إلزاميــة التطبيــق :إلزامــي للســنوات الماليــة التــي تبــدأ فــي أو بعــد أول كانــون الثانــي  .2019فــي هــذه المرحلــة ،ال تنــوي الشــركة اعتمــاد المعيــار قبــل تاريــخ ســريانه .وتعتــزم
الشــركة تطبيــق نهــج االنتقــال المبســط ولــن تعيــد بيــان المبالــغ المقارنــة للســنة الســابقة.

األثــر :ســيؤثر المعيــار بشــكل رئيســي علــى محاســبة عقــود اإليجــار التشــغيلية للشــركة .فــي تاريــخ التقريــر المالــی ،فــإن معظــم عقــود اإليجــار تتعلــق بدفعــات عقــود إیجــار
قصيــرة األجــل ومنخفضــة القیمــة وبالتالــي ينطبــق عليهــا اإلســتثناء المذكــور بالمعيــار.

طبيعــة التغييــر :صــدر معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم  16خــال كانــون الثانــي  .2016هــذا وســوف يــؤدي تقريبــً إلــى االعتــراف بجميــع عقــود اإليجــار بقائمــة المركــز المالــي،
حيــث تــم إزالــة التمييــز بيــن عقــود اإليجــار التشــغيلي والتمويلــي .بموجــب هــذا المعيــار الجديــد ،ســوف يتــم االعتــراف باألصــل (الحــق فــي اســتخدام البنــد المؤجــر) وااللتــزام
ـتثناء وحيــدًا يتمثــل فــي عقــود التأجيــر قصيــرة األجــل ومنخفضــة القيمــة .فيمــا يتعلــق بمحاســبة المؤجريــن فلــم تتغيــر بشــكل ملحــوظ.
المالــي لدفــع االيجــارات .هنــاك اسـ
ً

معيار التقارير المالية الدولي رقم « - 16عقود االيجار»

 2-2-2المعاييــر والتفســيرات الجديــدة والمعدلــة والتــي صــدرت اال انهــا غيــر نافــذة التطبيــق فــي الســنة الماليــة التــي تبــدأ فــي أول كانــون الثانــي  2018ولــم تقــم
الشــركة بالتطبيــق المبكــر الي منهــا:

المجموع

هالكة

5.701.789

مشكوك في تحصيلها 1.194.923

دون المستوى

ديون غير عاملة  -منها:

ديون تحت المراقبة

2.682.292

27.047.123

إجمالي

فوائد
معلقة

أصل

حسب تعليمات التصنيف رقم ()2009/47

حسب المعيار الدولي للتقارير رقم ()9

 -التعرضات اإلئتمانية حسب تعليمات التصنيف رقم ( )2009/47وبشكل مقارن مع المعيار الدولي للتقارير المالية (:)Mapping( )9
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 3-2أسس توحيد القوائم المالية
تتضمــن القوائــم الماليــة الموحــدة الشــركة والشــركات التابعــة لهــا والمملوكــة بالكامــل والخاضعــة لســيطرتها
وتتحقــق الســيطرة عندمــا تكــون الشــركة قــادرة علــى إدارة األنشــطة الرئيســية للشــركات التابعــة وعندمــا تكــون
معرضــة للعوائــد المتغيــرة الناتجــة مــن اســتثمارها فــي الشــركة التابعــة أو يكــون لهــا حقــوق فــي هــذه العوائــد،
وتكــون قــادرة علــى التأثيــر علــى هــذه العوائــد مــن خــال ســلطتها فــي الشــركات التابعــة .ويتــم اســتبعاد المعامــات
واألرصــدة واإليــرادات والمصروفــات بيــن الشــركة والشــركات التابعــة.
تمتلك الشركة كما في  31كانون االول  2018و  31كانون االول  2017الشركات التابعة التالية:
رأس المال المصرح
به والمدفوع

نسبة التملك

دينار

٪

شركة ربوع الشرق العقارية

50.000

100

بيع األراضي
والعقارات
المملوكة
للشركة

األردن

شركة راكين العقارية

30.000

100

بيع األراضي
والعقارات
المملوكة
للشركة

األردن

 11اذار 2010

شركة بندار للتأجير التمويلي

1.000.000

100

األردن

 29أيلول 2013

اسم الشركة

طبيعة نشاط
الشركة

تأجير تمويلي

مكان التسجيل

تاريخ التملك

 28اذار 2006

يتــم إعــداد القوائــم الماليــة للشــركات التابعــة لنفــس الفتــرة الماليــة للشــركة بإســتخدام نفــس السياســات
المحاســبية المســتخدمة مــن قبــل الشــركة .وفــي حــال كانــت السياســات المحاســبية المتبعــة مــن قبــل الشــركة
التابعــة مختلفــة يتــم إجــراء التعديــات الالزمــة علــى القوائــم الماليــة للشــركة التابعــة لتتوافــق مــع السياســات
المحاســبية المســتخدمة مــن قبــل الشــركة.
يتــم توحيــد القوائــم الماليــة للشــركة التابعــة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة مــن تاريــخ تملكهــا وهــو التاريــخ الــذي
يجــري فيــه فعليــً انتقــال الســيطرة للشــركة علــى الشــركات التابعــة ويتــم التوقــف عــن توحيدهــا عندمــا تفقــد
الشــركة هــذه الســيطرة.
 4-2ترجمة العمالت األجنبية
(أ) العملة التشغيلية وعملة عرض القوائم المالية الموحدة
يتــم تقييــم البنــود الظاهــرة فـــي القوائــم الماليــة الموحــدة باســتخدام عملــة البيئــة االقتصاديــة الرئيســية التــي
تمــارس الشــركة نشــاطاتها مــن خاللهــا («العملــة التشــغيلية») .إن عملــة عــرض هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة هــي
الدينــار األردنــي والــذي يُعتبــر العملــة التشــغيلية وعملــة عــرض القوائــم الماليــة الموحــدة للشــركة.
(ب) العمليات واألرصدة
يتــم تحويــل المعامــات التــي تتــم بالعمــات األجنبيــة إلــى الدينــار األردنــي بســعر التحويــل الســائد عنــد إجــراء العمليــة،
ويتــم تحويــل الموجــودات والمطلوبــات بالعمــات األجنبيــة فــي نهايــة الســنة الماليــة إلــى الدينــار األردنــي باألســعار
الســائدة فــي نهايــة الســنة ،وتــدرج أربــاح وخســائر التحويــل الناجمــة عــن ذلــك ضمــن قائمــة الدخــل الموحــدة.
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 5-2ممتلكات ومعدات
يتم تسجيل الممتلكات والمعدات بسعـر الكلفـة التاريخيـة ناقص االستهالكات المتراكمة.
تشمل الكلفة التاريخية المصاريف المتعلقـة باقتنـاء هـذه الممتلكات والمعدات.
يتــم تضميــن التكاليــف الالحقــة لقيمــة الموجــودات أو احتســابها علــى أنهــا موجــودات منفصلــة بطريقــة مناســبة،
فقــط عندمــا يكــون هنــاك احتمــال تدفــق منافــع اقتصاديــة مســتقبلية للشــركة مــن تلــك الموجــودات ويكــون
مــن الممكــن قيــاس كلفــة ذلــك األصــل بطريقــة موثــوق بهــا .يتــم شــطب القيمــة الدفتريــة للبنــد المســتبدل .يتــم
تســجيل جميــع مصاريــف التصليحــات والصيانــة األخــرى عنــد تكبدهــا فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.
يتم احتساب االستهالك بطريقة القسط الثابت لتوزيع الكلفة على العمر اإلنتاجي للممتلكات والمعدات.
تبلغ األعمار اإلنتاجية الرئيسية المستخدمة لهذا الغرض كما يلي:

العمر اإلنتاجي
(سنــوات)
تمديدات وتجهيزات
اثاث وديكورات
أجهزة حاسوب
وسائل نقل
تجهزات مكتبية

5
8
5
7-6
7-6

يتم مراجعة القيمة المتبقية والعمر اإلنتاجي للموجودات ،وتعديلها إن لزم ،عند نهاية كل فترة مالية.
عندمــا يقــل المبلــغ الممكــن اســترداده مــن أي مــن الممتلــكات والمعــدات عــن صافــي قيمتهــا الدفتريــة فإنــه يتــم
تخفيــض قيمتهــا إلــى القيمــة الممكــن اســتردادها وتســجل قيمــة التدنــي فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.
تحــدد االربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن اســتبعاد الممتلــكات والمعــدات باالستنـــاد إلــى الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة
ّ
وعائداتهــا ويتــم تســجيلها فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.
 6-2التدني في قيمة الموجودات غير المالية
يتــم مراجعــة الموجــودات الخاضعــة لإلســتهالك واإلطفــاء لكــي يتــم تحديــد خســارة التدنــي فــي قيمتهــا عندمــا
تشــير األحــداث أو التغيـّــرات فــي الظــروف إلــى أن القيمــة الدفتريــة قــد ال تكــون قابلــة لالســترداد .يتم احتســاب خســارة
التدنــي فــي القيمــة بمقــدار المبلــغ الــذي تتجــاوز بــه القيمــة الدفتريــة للموجــودات عــن القيمــة الممكــن اســتردادها.
والقيمــة الممكــن اســتردادها هــي القيمــة العادلــة للموجــودات بعــد تنزيــل تكاليــف البيــع والقيمــة قيــد االســتخدام
أيهمــا أعلــى .وألغــراض تقييــم تدنــي القيمــة ،يتــم تجميــع الموجــودات فــي أدنــى المســتويات التــي يوجــد لهــا
تدفقــات نقديــة يمكــن تحديدهــا بشــكل منفصــل (وحــدات توليــد النقــد) .يتــم مراجعــة الموجــودات غيــر الماليــة
باســتثناء الشــهرة التــي تعرضــت لتدنــي فــي قيمتهــا الحتمــال عكــس انخفــاض القيمــة بتاريــخ كل تقريــر.
 7-2موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
هــي الموجــودات الماليــة التــي قامــت الشــركة بشــرائها لغــرض بيعهــا فــي المســتقبل القريــب وتحقيــق األربــاح مــن
تقلبــات األســعار الســوقية قصيــرة األجــل أوهامــش أربــاح المتاجــرة.
يتــم إثبــات هــذه الموجــودات بالقيمــة العادلــة عنــد الشــراء (تقيــد مصاريــف االقتنــاء فــي قائمــة الدخــل الموحــدة عنــد
الشــراء) ويعــاد تقييمهــا الحقــً بالقيمــة العادلــة ،ويظهــر التغيــر فــي القيمــة العادلــة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة
بمــا فيهــا التغيــر فــي القيمــة العادلــة الناتــج عــن تحويــل الموجــودات الماليــة بالعمــات األجنبيــة ،وفــي حــال بيــع هــذه
الموجــودات أوجــزء منهــا يتــم أخــذ األربــاح أوالخســائر الناتجــة عــن ذلــك فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.
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يتم قيد األرباح الموزعة أو الفوائد المتحققة في قائمة الدخل الموحدة.
ال يجــوز إعــادة تصنيــف أي موجــودات ماليــة مــن  /إلــى هــذا البنــد إال فــي الحــاالت المحــددة فــي المعاييــر الدوليــة
للتقاريــر الماليــة.
ال يجوز تصنيف أي موجودات مالية ليس لها أسعار في أسواق نشطة وتداوالت نشطة في هذا البند.
 8-2موجودات مالية بالكلفة المطفأة
هــي الموجــودات الماليــة التــي تهــدف إدارة الشــركة وفقــً لنمــوذج أعمالهــا االحتفــاظ بها لتحصيــل التدفقــات النقدية
التعاقديــة والتــي تتمثــل بالدفعــات مــن أصــل الديــن والفائــدة علــى رصيــد الديــن القائم.
يتــم إثبــات الموجــودات الماليــة عنــد الشــراء بالتكلفــة مضافــً إليهــا مصاريــف االقتنــاء ،وتطفــأ العــاوة  /الخصــم
باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعالــة ،قيــدًا علــى أو لحســاب الفائــدة ،وينــزل أيــة مخصصــات ناتجــة عــن التدنــي فــي
قيمتهــا يــؤدي إلــى عــدم إمكانيــة اســترداد األصــل أو جــزء منـــه فــي قائمــة الدخــل وتظهــر الحقــً بالتكلفــة المطفــأة
بعــد تخفيضهــا بخســائر التدنــي.
يمثــل مبلــغ التدنــي فــي قيمــة الموجــودات الماليــة بالتكلفــة المطفــأة الفــرق بيــن القيمــة المثبتــة فــي الســجالت
والقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المتوقعــة المخصومــة بســعر الفائــدة الفعلــي األصلــي.
 9-2التدني في قيمة الموجودات المالية
تقــوم الشــركة بمراجعــة القيــم المثبتــة فــي الســجالت للموجــودات الماليــة فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي
الموحــدة لتحديــد فيمــا إذا كانــت هنالــك مؤشــرات موضوعيــة تــدل علــى تدنــي فــي قيمتهــا إفراديــً أو علــى شــكل
مجموعــة ،وفــي حالــة وجــود مثــل هــذه المؤشــرات فإنــه يتــم تقديــر القيمــة القابلــة لالســترداد مــن أجــل تحديــد
خســارة التدنــي.
يتم تحديد مبلغ التدني كما يلي:
تدنــي قيمــة الموجــودات الماليــة التــي تظهــر بالتكلفــة المطفــأة :يمثــل الفــرق بيــن القيمــة المثبتــة فــي الســجالت
والقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المتوقعــة مخصومــة بســعر الفائــدة الفعلــي األصلــي.
يتــم قيــد التدنــي فــي القيمــة فــي قائمــة الدخــل كمــا يتــم قيــد أي وفــر فــي الفتــرة الالحقــة نتيجــة التدنــي الســابق
ألدوات الديــن فــي قائمــة الدخــل الموحــدة وألدوات حقــوق المســاهمين مــن خــال قائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة.
 10-2النقد وما في حكمه
يتكـــون النقـــد ومــا فــي حكمــه مـــن النقـــد فـــي الصنـــدوق والودائــع تحـــت الطلـــب لــدى البنـــوك بحيــث ال يتجـــاوز
استحقاقهـــا األصلـــي الثالثـــة أشهـــر أو أقـــل ،بالصافــي مــن الجــاري مديــن.
 11-2القروض
يعتـــرف بالقـــروض فـــي البدايـــة علـــى أســـاس القيمـــة العادلـــة ،صافيـــة بعـــد خصم التكاليف المتكبدة من العملية،
ـم تـــدرج القـروض بالكلفـة المطفـــأة .يتـم إقـرار أيـة فروقـــات مـا بيـن القيـم المستلمـــة (صافيـة بعـد حسـم
ومـــن ثــ ّ
تكاليــف العمليـــة) وقيـــم الســـداد فـــي قائمــة الدخــل الشــامل خـــال مهلـــة القـــروض باســتخدام طريقــة الفائــدة
الفعليــة.
 12-2الذمم التجارية الدائنة
تمثــل الذمــم التجاريــة الدائنــة التزامــات علــى الشــركة مقابــل شــراء بضائــع أو خدمــات ضمــن النشــاط االعتيــادي
للشــركة .يتــم تصنيــف الذمــم التجاريــة الدائنــة كمطلوبــات متداولــة إذا كانــت مســتحقة الدفــع خــال ســنة واحــدة
أو أقــل ،وكمطلوبــات غيــر متداولــة إذا كانــت مســتحقة الدفــع خــال أكثــر مــن ســنة.
يتم االعتراف األولي بالذمم التجارية الدائنة بالقيمـــة العادلـــة ومـــن ثـــم تدرج بالكلفة المطفـــأة باستخـــدام طريقـــة
الفائــدة الفعلية.
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 13-2االستثمار في عقود التأجير التمويلي
بموجــب عقــد التأجيــر يحــول المؤجــر مقابــل دفعــات إلــى المســتأجر حــق االنتفــاع بأصــل لمــدة محــدودة مــن الوقــت
تنتهــي بتحويــل الملكيــة إلــى المســتأجر.
يتــم تصنيــف جميــع عقــود التأجيــر فــي القوائــم الماليــة كتأجيــر تمويلــي عندمــا يتــم نقــل جميــع المخاطــر والمنافع
المترتبــة عنهــا للمســتأجر .تظهــر االســتثمارات فــي عقــود التأجيــر التمويلــي بصافــي القيمــة الحاليــة لدفعــات التأجيــر
التمويلــي بعــد تنزيــل مخصــص الذمــم المشــكوك فــي تحصيلهــا (إن وجــد) .تظهــر جميــع التكاليــف المباشــرة
لعقــود التأجيــر التمويلــي ضمــن صافــي القيمــة الحاليــة لالســتثمارات فــي عقــود التأجيــر التمويلــي.
يتــم تقســيم دفعــات التأجيــر التمويلــي بيــن إيــرادات عقــود التأجيــر وأصــل المبلــغ المدفــوع بحيــث يظهــر اإليــراد
كعائــد ثابــت علــى االســتثمار فــي عقــود التأجيــر التمويلــي.
 14-2تحقق اإليرادات واالعتراف بالمصاريف
يتم تحقق إيرادات الفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
يتم االعتراف بالمصاريف على أساس االستحقاق.
 15-2ضريبة الدخل
تمثل مصاريف الضرائب مبالغ الضريبة المستحقة.
تحســب مصاريــف الضرائــب المســتحقة علــى أســاس األربــاح الخاضعــة للضريبــة ،وتختلــف األربــاح الخاضعــة للضريبــة
عــن األربــاح المعلنــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة الن األربــاح المعلنــة تشــمل إيــرادات غيــر خاضعــة للضريبــة أو
مصاريــف غيــر قابلــة للتنزيــل فــي الســنة الماليــة وإنمــا فــي ســنوات الحقــة أو الخســائر المتراكمــة المقبولــة ضريبيــا أو
ليســت خاضعــة او مقبولــة التنزيــل ألغــراض ضريبيــة.
تحســب الضرائب بموجب النسب الضريبية المقررة بموجب القوانين واألنظمة والتعليمات.
إن الضرائــب المؤجلــة هــي الضرائــب المتوقــع دفعهــا أو اســتردادها نتيجــة الفروقــات الزمنيــة المؤقتــة بيــن قيمــة
الموجــودات أو المطلوبــات فــي القوائــم الماليــة والقيمــة التــي يتــم احتســاب الربــح الضريبــي علــى أساســها .يتــم
احتســاب الضرائــب المؤجلــة باســتخدام طريقــة االلتــزام بالمركــز المالــي وتحتســب الضرائــب المؤجلــة وفقــا للنســب
الضريبيــة التــي يتوقــع تطبيقهــا عنــد تســوية االلتــزام الضريبــي أو تحقيــق الموجــودات الضريبيــة المؤجلــة.
يتــم مراجعــة رصيــد الموجــودات والمطلوبــات الضريبيــة المؤجلــة فــي تاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة ويتــم
تخفيضهــا فــي حالــة توقــع عــدم امكانيــة االســتفادة مــن تلــك الموجــودات الضريبيــة جزئيــً أو كليــً أو عنــد تســديد
االلتــزام الضريبــي.
 16-2مخصصات
يتــم تســجيل المخصصــات عندمــا يترتــب علــى الشــركة التــزام قانونــي حالــي أو متوقــع نتيجــة ألحــداث ســابقة وأنــه
مــن المحتمــل حصــول تدفقــات نقديــة لتســديد هــذا االلتــزام ،وأنــه باإلمــكان تقديــر قيمتهــا بصــورة موثــوق بهــا.
 17-2منافع الموظفين
بخصــوص خطــط المنافــع محــددة المشــاركة فــإن الشــركة تقــوم بدفــع مشــاركات بشــكل إجبــاري لصنــدوق تأميــن
التقاعــد والمـُــدار مــن قبــل مؤسســة حكوميــة (مؤسســة الضمــان االجتماعــي) .ال يترتــب علــى الشــركة أي التزامــات
أخــرى عنــد دفــع مشــاركتها ويتــم إدراج هــذه المشــاركات كمصــروف الضمــان االجتماعــي عنــد اســتحقاقها.
وفاء لديون مستحقة
 18-2عقارات آلت ملكيتها للشركة
ً
ـاء لديــون مســتحقة فــي قائمــة المركــز المالــي ضمــن بنــد «أرض
تظهــر العقــارات التــي آلــت ملكيتهــا للشــركة وفـ ً
وعقــارات مســتملكة لقــاء ديــون هالكــة” وذلــك بالقيمــة التــي آلــت بهــا للشــركة أو القيمــة العادلــة أيهمــا أقــل ،ويعــاد
تقييمهــا بالقيمــة العادلــة بشــكل إفــرادي ،ويتــم قيــد أي تدنــي فــي قيمتهــا كخســارة فــي قائمــة الدخــل وال يتــم
قيــد الزيــادة كإيــراد .يتــم قيــد الزيــادة الالحقــة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة إلــى الحــد الــذي ال يتجــاوز قيمــة التدنــي
الــذي تــم االعتــراف بــه ســابقًا.
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 19-2االستثمارات العقارية
االســتثمار العقــاري هــو عقــار يتــم اقتنــاؤه امــا لكســب ايــرادات ايجاريــة او للزيــادة فــي قيمتــه او كالهمــا ولكــن ليــس
بهــدف بيعــه مــن خــال نشــاطات الشــركة االعتياديــة ،واليســتخدم فــي االنتــاج او توريــد البضائــع او الخدمــات او
ألغــراض اداريــة .يتــم اظهــار االســتثمارات العقاريــة بشــكل اولــي بالكلفــة ،ويتــم االفصــاح عــن قيمتهــا العادلــة فــي
االيضاحــات حــول البيانــات الماليــة الموحــدة والتــي يتــم تقديرهــا كل ســنتين مــن قبــل خبيــر عقــاري مســتقل بنــاء
علــى األســعار الســوقية لتلــك العقــارات ضمــن ســوق عقــاري نشــط.
 20-2القيمة العادلة
إن أســعار اإلغــاق (شــراء موجــودات  /بيــع مطلوبــات) بتاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة فــي أســواق نشــطة تمثــل
القيمــة العادلــة لــأدوات والمشــتقات الماليــة التــي لهــا أســعار ســوقية ،فــي حــال عــدم توفــر أســعار معلنــة أو عــدم
وجــود تــداول نشــط لبعــض األدوات والمشــتقات الماليــة أو عــدم نشــاط الســوق يتــم تقديــر قيمتهــا العادلــة بعــدة
طــرق منهــا:
مقارنتها بالقيمة السوقية الحالية ألداة مالية مشابهة لها إلى حد كبير.
تحليــل التدفقــات النقديــة المســتقبلية وخصــم التدفقــات النقديــة المتوقعــة بنســبة مســتخدمة فــي أداة ماليــة
مشــابهة لهــا.
يتــم تقييــم الموجــودات والمطلوبــات الماليــة طويلــة األمــد والتــي ال يســتحق عليهــا فوائــد بموجب خصــم التدفقات
النقديــة وبموجــب ســعر الفائــدة الفعالــة ،ويتــم إطفــاء الخصــم /العــاوة ضمــن إيــرادات الفوائــد المقبوضــة /
المدفوعــة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.
تهــدف طــرق التقييــم إلــى الحصــول علــى قيمــة عادلــة تعكــس توقعــات الســوق وتأخــذ باإلعتبــار العوامــل الســوقية
وأيــة مخاطــر أو منافــع متوقعــة عنــد تقديــر قيمــة األدوات الماليــة ،وفــي حــال وجــود أدوات ماليــة يتعــذر قيــاس
قيمتهــا العادلــة بشــكل يعتمــد عليــه يتــم إظهارهــا بالتكلفــة بعــد تنزيــل أي تدنــي فــي قيمتهــا.
 21-2فئات األدوات المالية

2018
دينــار

2017
دينــار

الموجودات حسب قائمة المركز المالي
القروض والذمم المدينة
نقد في الصندوق ولدى البنوك
موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل
الشــامل
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
موجودات مالية بالكلفة المطفأة
تأمينات نقدية مقابل قروض وتسهيالت بنكية
أرصدة مدينة أخرى (بإستثناء المصاريف المدفوعة مقدمًا)

196.779

2.193.027

140.127
31.169.551
64.634
31.571.091

135.053
33.330.960
2.001.314
60.777
37.721.131

المطلوبات حسب قائمة المركز المالي
مطلوبات مالية بالكلفة المطفأة
قروض بنكية
ذمم وأرصدة دائنة اخرى (بإستثناء المطلوبات القانونية)
إسناد قرض

3.177.403
483.902
8.500.000
12.161.305

11.811.715
364.600
5.000.000
17.176.315
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( )3إدارة المخاطـر الماليـة
 1-3عوامل المخاطر المالية
تتعــرض الشــركة لبعــض المخاطــر الماليــة المختلفــة نتيجــة لنشــاطاتها ،وتتضمــن هــذه المخاطــر تأثيــر التقلبـــات فــي
الســوق (مخاطــر تحويــل العمــات ومخاطــر أســعار الفائــدة للتدفقــات النقديــة والقيمــة العادلــة) ومخاطــر الســيولة
ومخاطــر االئتمــان .يركــز برنامــج إدارة المخاطــر اإلجماليــة للشــركة علـــى تخفيــض التأثيــر الســلبي المحتمــل علـــى
النتائــج الماليـــة للشــركة إلــى الحــد األدنــى.
تقع المسؤولية الكاملة عن إعداد ومراقبة إدارة المخاطر على عاتق إدارة الشركة.
إن سياســات إدارة الشــركة للمخاطــر معــدة لتحديــد وتحليــل المخاطــر التــي تواجههــا الشــركة ولوضــع ضوابــط
وحــدود مالئمــة لمــدى التعــرض لتلــك المخاطــر ومــن ثــم مراقبتهــا لضمــان عــدم تجــاوز الحــدود الموضوعــة.
يتــم مراجعــة سياســات وأنظمــة إدارة المخاطــر بصــورة دوريــة لتعكــس التغيــرات الحاصلــة فــي ظــروف الســوق
وأنشــطة الشــركة .تهــدف إدارة الشــركة مــن خــال التدريــب والمعاييــر واالجــراءات التــي تضعهــا اإلدارة إلــى تطويــر
بيئــة رقابيــة بنــاءة ومنظمــة بحيــث يتفهــم كل موظــف دوره والواجبــات الموكلــة اليــه.
تقــوم لجنــة التدقيــق فــي الشــركة بمراقبــة أداء اإلدارة فــي مراقبــة مــدى االلتــزام بسياســات واجــراءات الشــركة فــي
إدارة المخاطــر كمــا تقــوم بمراجعــة مــدى كفايــة إطــار إدارة المخاطــر فيمــا يتعلــق بالمخاطــر التــي تواجــه الشــركة.
يقــوم قســم التدقيــق الداخلــي بمســاعدة لجنــة التدقيــق فــي الشــركة فــي عمليــة المراقبــة .ويتولى قســم التدقيق
الداخلــي عمليــات المراجعــة االعتياديــة والمخصصــة إلجــراءات وضوابــط إدارة المخاطــر بحيــث يتــم إبــاغ النتائــج الــى
لجنــة التدقيــق.

( أ ) مخاطـر السـوق
إن مخاطــر الســوق هــي المخاطــر التــي تنشــأ مــن التغيــرات فــي أســعار الســوق كأســعار صــرف العمــات األجنبيــة
وأســعار المرابحــة وأســعار أدوات الملكيــة والتــي تؤثــر فــي أربــاح الشــركة أو فــي قيمــة األدوات الماليــة لــدى الشــركة.
إن الهــدف مــن إدارة مخاطــر الســوق هــو الســيطرة علــى مــدى تعــرض الشــركة لمخاطــر الســوق فــي حــدود مقبولــة
إضافــة الــى تعظيــم العائــد.
 مخاطـر تحويـل العمـالت.جميع تعامالت الشركة بالدينار األردني لذلك فهي غير معرضة لمخاطر تحويل العمالت.
 مخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية والقيمة العادلة.تنشــأ مخاطــر أســعار الفائــدة للتدفقــات النقديــة مــن االقتــراض بأســعار فائــدة متغيــرة ،أمــا مخاطــر أســعار الفائــدة
للقيمــة العادلــة تنشــأ مــن االقتــراض بأســعار فائــدة ثابتــة .ان جميــع القــروض التــي حصلــت عليهــا الشــركة ذات
فائــدة ثابتــة (إيضــاح .)13

(ب) مخاطر السيولة
تعرف مخاطر السيولة بأنها مخاطر تعرض الشركة الى صعوبات في الوفاء بالتزاماتها.
تقــوم الشــركة بــاداراة مخاطــر الســيولة عــن طريــق توفيــر النقــد الــازم وذلــك عــن طريــق اقتــراض وعــن طريــق
التســهيالت االئتمانيــة .تقــوم الشــركة أيضــا بمتابعــة التدفقــات النقديــة لألقســاط المســتحقة مــن العمــاء.
إن الجــدول أدنــاه المطلوبــات الماليــة للشــركة (غيــر مخصومــة) إلــى فئــات معينــة كمــا بتاريــخ قائمــة المركــز المالــي
ـاء علــى تاريــخ االســتحقاق للفتــرات المتبقيــة.
بنـ ً
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أقل من سنة
واحـــدة
دينار
كما في  31كانـون األول 2018
قروض بنكية
ذمم وأرصدة دائنة اخرى
إسناد قرض

3.177.403
501.464
6.500.000

كما في  31كانـون األول 2017
قروض بنكية
ذمم وأرصدة دائنة اخرى
إسناد قرض

10.889.947
381.854
1.633.500

أكثـر من
سنـــة
دينار
2.040.926

1.866.705
3.811.500

(ج) مخاطر االئتمان
تمثــل مخاطــر اإلئتمــان مخاطــر تعــرض الشــركة لخســارة ماليــة جــراء عــدم وفــاء العميــل أو الطــرف المتعامــل مــع
الشــركة بــأداة ماليــة بإلتزاماتــه التعاقديــة وتنتــج هــذه المخاطــر بشــكل رئيســي مــن ذمــم التقســيط.
ال يوجــد لــدى الشــركة تركيــزات هامــة للمخاطــر االئتمانيــة .تنحصــر الموجــودات الماليــة التــي تخضــع لمخاطــر االئتمان
فــي االســتثمار فــي عقــود التأجيــر التمويلــي والنقــد لــدى البنوك.
يتــم منــح القــروض وعقــود التأجيــر التمويلــي بعــد تقييــم المــاءة الماليــة للعمــاء .كمــا يتــم تقييــم الوضــع االئتمانــي
للعمالء بإســتمرار.
تتعامل الشركة فقط مع المؤسسات المالية التي تتمتع بمالءة ائتمانية عالية.

 2-3إدارة مخاطر رأس المال
تقــوم الشــركة بمراقبــة رأس المــال مــن خــال مراقبــة نســبة المديونيــّــة .يتــم احتســاب هــذه النســبة بتقســيم صافي
الديــون علــى مجمــوع رأس المــال ،ويتــم احتســاب صافــي الديــون مــن خــال حصــر مجمــوع القــروض والتــي تتضمــن
القــروض وإســناد قــرض ،والتــي ينــزل منهــا النقــد فــي الصنــدوق ولــدى البنــوك ،كمــا هــو مبيــّــن فــي قائمــة المركــز
المالــي .أمــا مجمــوع رأس المــال فيتــم احتســابه مــن خــال إضافــة حقــوق المســاهمين مــع صافــي الديــون ،كمــا هــو
مبيـــن فــي قائمــة المركــز المالــي.
ّ
المديونيــة كما يلي:
بلغت نسبة
ّ

2018
دينــار
مجموع القروض
ينزل نقد في الصندوق ولدى البنوك
صافي الديون
صافي حقوق المساهمين
مجموع رأس المال
المديونيــة
نسبة
ّ

11.677.403
()196.779
11.480.624
23.959.015
35.439.639
٪32

2017
دينــار
16.811.715
()2.193.027
14.618.688
24.118.123
38.736.811
٪38

 3-3القيمة العادلة
تقارب القيمة الدفترية لالستثمار في عقود التسهيالت قيمتها العادلة.
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( )4التقديرات واألحكام المحاسبية ذات األهمية
إن إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وتطبيــق السياســات المحاســبية يتطلــب مــن إدارة الشــركة القيــام بتقديــرات
واجتهــادات تؤثــر فــي مبالــغ الموجــودات والمطلوبــات الماليــة واحتياطــي تقييــم موجــودات ماليــة  -بالصافــي
وكذلــك اإلفصــاح عــن االلتزامــات المحتملــة .كمــا أن هــذه التقديــرات واالجتهــادات تؤثــر فــي اإليــرادات والمصاريــف
والمخصصــات وكذلــك فــي التغيــرات فــي القيمــة العادلــة التــي تظهــر ضمــن قائمــة الدخــل الشــامل .وبشــكل خاص
يتطلــب مــن إدارة الشــركة إصــدار أحــكام واجتهــادات هامــة لتقديــر مبالــغ التدفقــات النقديــة المســتقبلية وأوقاتهــا.
إن التقديــرات المذكــورة مبنيــة بالضــرورة علــى فرضيــات وعوامــل متعــددة لهــا درجــات متفاوتــة مــن التقديــر وعــدم
التيقــن وإن النتائــج الفعليــة قــد تختلــف عــن التقديــرات وذلــك نتيجــة التغيــرات الناجمــة عــن أوضــاع وظــروف تلــك
التقديــرات فــي المســتقبل.

(أ) مخصص تدني موجودات مالية بالكلفة المطفأة
يتــم تكويــن مخصــص لقــاء الموجــودات الماليــة بالكلفــة المطفــأة اعتمــادًا علــى أســس وفرضيــات معتمــدة مــن
قبــل إدارة الشــركة لتقديــر المخصــص الواجــب تكوينــه بموجــب متطلبــات المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة.

(ب) التدني في قيمة الموجودات المالية
تقــوم اإلدارة بمراجعــة دوريــة للموجــودات الماليــة لتقديــر أي تدنــي فــي قيمتهــا ويتــم أخــذ هــذا التدنــي فــي قائمــة
الدخــل للســنة وتقــوم اإلدارة بتقديــر التدنــي فــي القيمــة العادلــة عنــد بلــوغ أســعار الســوق حــدًا معينــً يعتبــر مؤشــرًا
لتحديــد خســارة التدنــي ،وبمــا ال يتعــارض مــع تعليمــات الســلطات الرقابيــة والمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة.
تعتقد اإلدارة أن التقديرات المعتمدة في إعداد القوائم المالية الموحدة مناسبة ومعقولة.

(ج) مخصص قضايا
يتــم تكويــن مخصــص لقــاء القضايــا المقامــة ضــد الشــركة اعتمــادًا علــى دراســة قانونيــة معــدة مــن قبــل المستشــار
القانونــي للشــركة والتــي بموجبهــا يتــم تحديــد المخاطــر المحتمـــل حدوثهــا فــي المســتقبل ،ويعــاد النظــر فــي تلك
الدراسات بشكـل دوري.

وفاء لديون مستحقة
(د) مخصص تدني عقارات آلت ملكيتها للشركة
ً
وفــاء لديــون مســتحقة اعتمــادً ا علــى تقييمــات
يتــم قيــد مخصــص تدنــي قيمــة عقــارات آلــت ملكيتهــا للشــركة
ً
عقاريــة حديثــة ومعتمــدة مــن قبــل مقدريــن معتمديــن لغايــات احتســاب التدنــي ،ويعــاد النظــر فــي ذلــك التدنــي
بشــكل دوري.

( )5نقد في الصندوق ولدى البنوك
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2018

2017

دينار

دينار

نقد في الصندوق

14.374

4.641

حسابات جارية لدى البنوك

182.405

2.188.386

196.779

2.193.027

( )6موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
2018
دينار
خارج المملكة
أسهم شركات غير مدرجة
الرصيد كما في أول كانون الثاني
أرباح تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة
الرصيد كما في  31كانون األول

-

2017
دينار

82.799
52.254
135.053

* تــم اعــادة تصنيــف موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل الــى محفظــة الموجــودات الماليــة
العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل الشــامل االخــر بقيمــة 135.053دينــار كمــا فــي  1كانــون
بالقيمــة
الثانــي  2018بهــدف التطبيــق الســليم لمعيــار التقاريــر الماليــة رقــم ( )9بنــاء علــى تعليمــات البنــك المركــزي االردنــي رقــم
()2018/13
يمثــل هــذا البنــد االســتثمار فــي شــركة الســور للتمويــل والتأجيــر (ذات المســؤولية المحــدودة  -الكويت) بعدد أســهم
 346.000ســهم بنســبة مســاهمة  %0.07حيــث بلغــت توزيعــات األربــاح النقديــة علــى الموجــودات الماليــة أعــاه صفــر دينــار
للســنة المنتهيــة فــي  31كانــون األول  2018مقابــل  4.857للســنة المنتهيــة فــي  31كانــون األول .2017

( )7موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
2018
دينــار
خارج المملكة
أسهم شركات غير مدرجة

140.127
140.127

2017
دينــار

-

( )8موجودات مالية بالكلفة المطفأة
تمثــل ذمــم التقســيط األقســاط المترتبــة علــى عمــاء الشــركة مــن عمليــات التمويــل التجاريــة والمرابحــة للســيارات
والعقــارات حيــث تشــمل هــذه األقســاط أصــل التمويــات إضافــة إلــى مبالــغ االيــراد المحتســب علــى هــذه التمويــات،
إن أرصــدة ذمــم التقســيط خــال الســنة كمــا يلــي:

2018
دينار
مستحقة ومتأخرة السداد
مستحقة خالل اقل من عام
مستحقة خالل أكثر من عام وأقل من خمسة سنوات
ينزل :مخصص تدني ذمم تقسيط مستحقة ومتأخرة السداد *
ينزل :إيرادات تمويل مؤجلة ضمن أقساط لم تستحق بعد
ينزل :إيرادات معلقة مؤجلة

5.372.538
15.918.808
22.712.381
44.003.727
()5.980.158
()6.577.281
()276.737
31.169.551

2017
دينار
5.630.540
16.758.613
19.286.995
41.676.148
()2.684.108
()5.661.080
33.330.960
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ان جــزءًا مــن ضمانــات ذمــم التقســيط وقيمتهــا  7.663.917دينــار (شــيكات وكمبيــاالت) فــي كانــون األول  2018مقابــل
 22.079.778دينــار كمــا فــي  31كانــون األول  2017مودعــة كضمانــات مقابــل أرصــدة القــروض الممنوحــة للشــركة.
تتضمــن الموجــودات الماليــة التــي تســتحق خــال أقــل مــن عــام علــى عقــد تأجيــر تمويلــي (مشــاريع) واحــد بمبلــغ
 255.136دينــار ( 211.271 :2017دينــار) .بلــغ المخصــص علــى عقــد التأجيــر التمويلــي مبلــغ  3.774دينــار ( 23.475 :2017دينــار).
إن التوزيع القطاعي لذمم التقسيط هو كما يلي:

2018
دينــار
عقارات
سيارات
مشاريع
سلع معمرة
اجمالي ذمم التقسيط
ينزل :مخصص تدني ذمم تقسيط مستحقة ومتأخرة السداد *
ينزل :إيرادات تمويل مؤجلة ضمن أقساط لم تستحق بعد
ينزل :إيرادات معلقة مؤجلة
صافي االستثمار في ذمم التقسيط

7.516.036
19.791.157
13.161.202
3.535.332
44.003.727
()5.980.158
()6.577.281
()276.737
31.169.551

2017
دينــار
10.376.152
12.334.947
15.235.141
3.729.908
41.676.148
()2.684.108
()5.661.080
33.330.960

فيما يلي ملخص الحركة على مخصص تدني ذمم تقسيط مستحقة ومتأخرة السداد خالل السنة:

2018
دينار
الرصيد كما في أول كانون الثاني
أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()9
(المردود من المخصص) المضاف خالل السنة
الرصيد كما في  31كانون األول

2.684.108
3.530.546
()234.496
5.980.158

2017
دينار
2.474.042
210.066
2.684.108

تفاصیل مخصص تدني ذمم التقسيط بعد إضافة أثر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (:)9

2018
دينــار
المرحلة األولى
المرحلة الثانية
المرحلة الثالثة
المجموع
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664.431
584.103
4.731.624
5.980.158

 الحركة على مخصص التدني:الشركات
المتوسطة
والصغيرة

قروض عقارية

الحكومة و
القطاع العام

الشركات
الكبرى

رصيد بداية الفترة

-

289.618

1.937.738

456.752

-

2.684.108

خسارة التدني على األرصدة الجدیدة
خالل الفترة

-

1.063.848

1.779.330

1.044.320

-

3.887.498

المسدد
)(Repaid/derecognized

-

()110.886

()297.884

()182.678

-

()591.448

ما تم تحویله إلى المرحلة األولى

-

23.391

7.276

21.690

-

52.357

ما تم تحویله إلى المرحلة الثانیة

-

11.618

2.221

36.089

-

49.928

ما تم تحویله إلى المرحلة الثالثة

-

()35.009

()9.497

()57.779

-

()102.285

األثر على المخصص  -كما في نهایة
الفترة-

-

-

-

-

-

-

األرصدة المعدومة

-

-

-

-

-

-

إجمالي الرصید كما في نهایة الفترة

-

1.242.580

3.419.184

1.318.394

-

5.980.158

األفراد

المجموع

فيما يلي جدول يبين أعمار ذمم التقسيط:
2017

2018
ذمم تقسيط
مستحقة
ومتأخرة

إجمالي رصيد
الدين

ذمم تقسيط
مستحقة
ومتأخرة

إجمالي رصيد
الدين

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

ذمم تقسيط غير مستحقة

-

22.239.158

-

16.508.904

 89 - 1يوم

431.557

7.490.257

571.341

9.312.000

 180 - 90يوم

185.447

849.969

846.576

4.134.508

 270 - 181يوم

243.046

853.640

393.822

1.129.929

 360 - 271يوم

168.422

362.739

216.446

539.664

أكثر من  360يوم

4.344.066

5.630.683

3.611.805

4.390.063

5.372.538

37.426.446

5.639.990

36.015.068

تتضمــن أرصــدة ذمــم تقســيط الحســابات المرفــوع بهــا قضايــا مــن قبــل الشــركة علــى العمــاء لتحصيــل المبالــغ غيــر
المســددة والمســتحقة عليهــم كمــا يلــي:
2018

أرصدة عمالء  -قضايا *

2017

ذمم مستحقة
ومتأخرة

إجمالي رصيد
الدين

ذمم مستحقة
ومتأخرة

إجمالي رصيد
الدين

دينار

دينار

دينار

دينار

4.725.657

7.334.266

4.545.964

8.448.576
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( )9أرصدة مدينة اخرى
2018
دينار
مصاريف مدفوعة مقدمًا
تأمينات مستردة
أخرى

63.758
49.210
15.424
128.392

2017
دينار
145.492
48.160
12.617
206.269

( )10تأمينات نقدية مقابل قروض وتسهيالت بنكية
يمثل هذا البند رصيد التأمينات النقدية المحجوزة لدى البنوك التالية مقابل تسهيالت ائتمانية ممنوحة للشركة:

2018
دينار
البنك االهلي االردني *
بنك المؤسسة العربية المصرفية *
البنك العقاري المصري العربي *

-

2017
دينار
1.668.157
285.567
47.590
2.001.314

* بلغ متوسط سعر الفائدة على أرصدة التأمينات  %3سنويًا.

( )11استثمارات عقارية
بلــغ متوســط القيمــة العادلــة لالســتثمارات العقاريــة كمــا فــي  31كانــون األول  2017مبلــغ 2.722.331دينــار والمقــدر مــن
قبــل ثــاث خبــراء عقارييــن مســتقلين.
تتضمــن اإلســتثمارات العقاريــة أراضــي مرهونــة مقابــل تســهيالت بنكيــة والتــي تبلــغ قيمتهــا الدفتريــة صفــر كمــا فــي
 31كانــون االول  2.388.077 :2017( 2018دينــار).

2018
دينار
الرصيد كما في  1كانون الثاني
المسترد من مخصص تدني استثمارات عقارية
االستهالك خالل السنة
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2.722.331
()6.800
2.715.531

2017
دينار
2.687.749
41.382
()6.800
2.722.331

( )12ممتلكات ومعدات
تمديدات
وتجهيزات

أثاث وديكورات
وخلوات

أجهزة
الحاسوب

وسائط النقل

تجهيزات
مكتبية

مجموع

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

2018
الكلفة
كما في أول كانون الثاني 2018

89.081

399.348

221.070

35.748

124.578

869.825

إضافات

-

1.582

9.410

-

1.515

12.507

إستبعادات

-

-

-

-

()1.280

()1.280

كما في  31كانون األول 2018

89.081

400.930

230.480

35.748

124.813

881.052

اإلستهالك المتراكم
كما في أول كانون الثاني 2018

88.884

247.144

171.812

12.958

87.690

608.488

مصروف اإلستهالك

76

40.893

22.655

5.363

9.407

78.394

ما يخص اإلستبعادات

-

-

-

-

()294

()294

كما في  31كانون األول 2018

88.960

288.037

194.467

18.321

96.803

686.588

صافي القيمة الدفترية
كما في  31كانون األول 2018

121

112.893

36.013

17.427

28.010

194.464

تمديدات
وتجهيزات

أثاث وديكورات
وخلوات

أجهزة
الحاسوب

وسائط النقل

تجهيزات
مكتبية

مجموع

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

2017
الكلفة
كما في أول كانون الثاني 2017

89.711

385.781

215.399

35.748

117.212

843.851

إضافات

-

13.768

5.700

-

11.798

31.266

إستبعادات

()630

()201

()29

-

()4.432

()5.292

كما في  31كانون األول 2017

89.081

399.348

221.070

35.748

124.578

869.825

اإلستهالك المتراكم
كما في أول كانون الثاني 2017

89.406

204.862

144.905

7.595

82.029

528.797

مصروف اإلستهالك

108

42.483

26.936

5.363

10.093

84.983

ما يخص اإلستبعادات

()630

()201

()29

-

()4.432

()5.292

كما في  31كانون األول 2017

88.884

247.144

171.812

12.958

87.690

608.488

صافي القيمة الدفترية
كما في  31كانون األول 2017

197

152.204

49.258

22.790

36.888

261.337

( )13قروض بنكية
2018
دينار
قروض تستحق الدفع خالل عام
قروض تستحق الدفع خالل أكثر من عام

3.177.403
3.177.403

2017
دينار
10.083.284
1.728.431
11.811.715
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نوع التسهيالت

قرض متناقص
قرض متناقص
قرض متناقص
قرض متناقص
قرض متناقص
قرض متناقص
قرض متجدد
قرض متجدد
قرض متجدد
قرض متجدد
قرض متجدد
قرض متجدد
قرض متجدد

تاريخ االستحقاق

اذار 2019
أيلول 2020
تموز 2020
نيسان 2018
شباط 2018
نيسان 2019
تشرين الثاني 2018
تشرين الثاني 2019
تشرين الثاني 2018
تشرين الثاني 2019
آب 2019
نيسان 2019
نيسان 2019

سقف التسهيالت
دينار
2.000.000
1.000.000
2.000.000
1.000.000
500.000
1.500.000
1.000.000
3.000.000
500.000
2.000.000
2.000.000
1.600.000
1.000.000

2018
دينار

2017
دينار

943.099
1.545.000
689.304
3.177.403

1.045.082
822.656
1.100.000
117.525
738.774
489.176
2.318.541
1.482.958
2.006.548
1.488.025
202.430
11.811.715

ان هــذه القــروض بالدينــار األردنــي وهــي ممنوحــة بضمــان كمبيــاالت موقعــة مــن العمــاء بقيمــة اســمية 7.663.917
دينــار كمــا فــي  31كانــون األول  2018مقابــل  22.079.778كمــا فــي  31كانــون األول 2017و هــذه القــروض ممنوحــة بضمــان
رهــن أراضــي مملوكــة للشــركات التابعــة بقيمــة  2.388.077دينــار وتأمينــات نقديــة محجــوزة لــدى البنــوك كمــا فــي 31
كانــون األول .2017
يتراوح معدل نسبة الفائدة على القروض أعاله من  %6.5الى .%7.5

( )14ذمم وأرصدة دائنة أخرى
2018
دينار
ذمم دائنة
فوائد مستحقة على إسناد القرض
مصاريف مستحقة و غير مدفوعة
توزيعات أرباح غير مدفوعة
أقساط تأمين مقبوضة مقدمًا
مخصص ضريبة مبيعات
مخصص اجازات
مخصص قضايا
أخرى
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171.118
137.753
70.450
57.645
11.875
17.562
28.885
6.176
501.464

2017
دينار
85.560
153.425
10.935
68.813
20.057
17.254
15.229
10.581
381.854

( )15ضريبة الدخل
إن الحــركات الحاصلــة علــى الفروقــات الزمنيــة المؤقتــة الناتجــة عــن البنــود غيــر القابلــة لالقتطــاع ضريبي ـ َا هــي علــى
النحــو التالــي:

المبالغ
المحررة

الرصيد كما
في
 31كانون
األول2018

موجودات
ضريبية
مؤجلة كما
في
 31كانون
األول 2018

موجودات
ضريبية
مؤجلة
كما في
 31كانون
األول 2017

الرصيد كما
في بداية
السنة

أثر تطبيق
المعيار
الدولي
للتقارير
المالية رقم
()9

االضافات

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

مخصص تدني ذمم تقسيط
مستحقة

2.684.108

3.530.546

2.236.660

2.471.156

5.980.158

1.674.444

644.185

مخصص مقابل ذمم مدينة

26.972

-

-

-

26.972

7.552

6.474

مخصص قضايا

-

-

28.885

-

28.885

8.088

-

2.711.080

3.530.546

2.265.545

2.471.156

6.036.015

1.690.084

650.659

البنود المشمولة

إن الحركة على مخصص ضريبة الدخل خالل السنة هي على النحو التالي:

2018

2017

دينار

دينار

الرصيد كما في أول كانون الثاني

481.883

298.813

المضاف خالل السنة

669.440

606.183

ضريبة دخل سنوات سابقة

-

155.132

ضريبة الدخل المدفوعة

()604.342

()578.245

الرصيد كما في  31كانون األول

546.981

481.883

إن مصروف ضريبة الدخل الظاهر في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر يتكون من:

2018

2017

دينار

دينار

الضريبة المستحقة عن أرباح السنة

669.440

606.183

ضريبة دخل سنوات سابقة

-

155.132

اثر الموجودات الضريبية المؤجلة

()192.094

()50.416

477.346

710.899
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ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي:

الربح المحاسبي
أرباح غير خاضعة للضريبة

2018

2017

دينار

دينار

2.996.379
()249.725

2.395.163
()93.637

خسائر شركات تابعة

13.793

14.175

مصروفات غير مقبولة ضريبيًا

28.885

210.066

الربح الضريبي

2.789.332

2.525.767

نسبة ضريبة الدخل

٪24

٪24

نسبة الضريبة المؤجلة

٪28

٪24

 تــم إجــراء مخالصــة نهائيــة مــع دائــرة ضريبــة الدخــل والمبيعــات لشــركة بنــدار للتجــارة واالســتثمار حتــى نهايــة عــام.2015
 تــم تقديــم اإلقــرار الضريبــي للشــركة عــن عامــي  2016و 2017حســب األصــول وفــي الموعــد المحــدد قانو ًنــا ولــم يتــممراجعــة الحســابات مــن قبــل دائــرة ضريبــة الدخــل والمبيعــات حتــى تاريــخ إعــداد هــذه القوائــم الماليــة.
 تــم تدقيــق إقــرارات الضريبــة العامــة علــى المبيعــات حتــى نهايــة عــام  ،2015وتــم تقديــم االقــرارات الالحقــة فــيالموعــد المحــدد قانو ًنــا ودفــع الضريبــة المســتحقة المتعلقــة بهــا حتــى تاريــخ إعــداد هــذه القوائــم الماليــة.
 قامــت الشــركة التابعــة (شــركة بنــدار للتأجيــر التمويلــي) بإجــراء مخالصــة نهائيــة مــع دائــرة ضريبــة الدخــلوالمبيعــات للشــركة حتــى نهايــة عــام  ،2016وتــم تقديــم اإلقــرار الضريبــي لعــام  2017وال يوجــد علــى الشــركة أيــة
إلتزامــات ضريبيــة حتــى تاريخــه.
 قامــت الشــركة التابعــة (شــركة بنــدار للتأجيــر التمويلــي) بالتســجيل فــي ضريبــة المبيعــات اعتبــارًا مــن  1كانــونالثانــي  2017وتــم تقديــم االقــرارات الضريبيــة .وال يوجــد علــى الشــركة أيــة إلتزامــات ضريبيــة حتــى تاريــخ إعــداد هــذه
القوائــم الماليــة.
 قامــت الشــركة التابعــة (شــركة ربــوع الشــرق العقاريــة) بإجــراء مخالصــة نهائيــة مــع دائرة ضريبــة الدخــل والمبيعاتللشــركة حتــى نهايــة عــام  ،2016وتــم تقديــم اإلقــرار الضريبــي لعــام  2017ودفــع الضريبــة المســتحقة فــي الموعــد
المحــدد قانو ًنا.
 قامــت الشــركة التابعــة (شــركة راكيــن العقاريــة) بإجــراء مخالصــة نهائيــة مــع دائــرة ضريبــة الدخــل والمبيعــاتللشــركة حتــى نهايــة عــام  ،2016وتــم تقديــم اإلقــرار الضريبــي لعــام  2017ودفــع الضريبــة المســتحقة فــي الموعــد
المحــدد قانو ًنــا.
 فــي رأي إدارة الشــركة والمستشــار الضريبــي فإنــه لــن يترتــب علــى شــركة بنــدار للتجــارة واالســتثمار وشــركاتهاالتابعــة أيــة إلتزامــات تفــوق المخصــص المأخــوذ حتــى  31كانــون األول .2018
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( )16إسناد قرض
يمثــل هــذا البنــد اســناد قــرض قامــت الشــركة بإصــداره بتاريــخ  10اذار  2015لمــدة خمــس ســنوات بســعر فائدة  ٪8.9ســنويًا
ألول ســنتين ومتغيــرة كل ســتة شــهور للفتــرة المتبقيــة حســب معــدل ســعر فائــدة اإلقــراض ألفضــل العمــاء لــدى
بنــوك المرجــع مضافــا اليهــا هامــش مخاطــر  ٪1وتســتحق الفوائــد فــي  10اذار و 10ايلــول مــن كل عــام  ،هــذا ويســتحق
ســداد اســناد القــرض بتاريــخ  10اذار .2020
باإلضافــة الــى إســناد قــرض قامــت الشــركة بإصــداره بتاريــخ  12حزيــران  2018لمــدة ســنة بســعر فائــدة  ٪7.25وتســتحق
الفوائــد كل ســتة أشــهر مــن تاريــخ اإلصــدار ،هــذا ويســتحق ســداد اســناد القــرض بتاريــخ  5حزيــران .2019

( )17احتياطيات
احتياطي إجباري
تمثــل المبالــغ المجتمعــة فــي هــذا الحســاب مــا تــم تحويلــه من األربــاح الســنوية قبــل الضريبــة بنســبة  ٪10وفقــً لقانون
الشــركات األردنــي ،ويســتمر هــذا االقتطــاع لــكل ســنة علــى أن ال يتجــاوز مجمــوع مــا اقتطــع مــن هــذا االحتياطــي ربــع
رأس مــال الشــركة وهــو غيــر قابــل للتوزيــع علــى المســاهمين.
احتياطي مخاطر مصرفية عامة
يتــم احتســاب احتياطــي مخاطــر مصرفيــة عامــة لذمــم التقســيط وذمــم التأجيــر التمويلــي للعمــاء وبالنســبة
المحــددة مــن قبــل البنــك المركــزي األردنــي وهــي  ٪١مــن الذمــم العاملــة.
*بموجــب تعليمــات البنــك المركــزي األردنــي رقــم ( )2018/13فقــد تــم نقــل الرصيــد المتراكــم لبنــد احتياطــي مخاطــر
مصرفيــة عامــة والبالــغ رصيــده  280.000دينــار كمــا فــي  31كانــون األول  2017الــى بنــد األربــاح المــدورة للتقــاص مــع اثــر
تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ()9

( )18إيرادات تشغيلية اخرى
2018

2017

دينار

دينار

غرامات تأخير سداد ذمم التقسيط

315.492

178.182

عموالت ادارية

182.367

209.084

عموالت تسهيالت مباشرة

638.190

564.653

رسوم تأجيل االقساط

201.904

164.314

اخرى

231.902

212.452

1.569.855

1.328.685
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( )19رواتب وأجور ومنافع الموظفين
2018

2017

دينار

دينار

رواتب ومنافع

914.277

652.020

مساهمة الشركة في الضمان اإلجتماعي

82.647

83.417

نفقات طبية وتأمين صحي

55.011

45.578

تدريب موظفين

6.972

4.948

التأمين على حياة الموظفين

4.761

5.414

1.063.668

791.377

( )20مصاريف إدارية
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2018

2017

دينار

دينار

ايجارات

112.420

109.824

تأمين

83.693

106.778

عموالت موردين

73.883

94.711

أتعاب مهنية و استشارية و مصاريف قضائية

65.221

60.291

رسوم ورخص

29.604

49.748

نظافة

29.068

29.831

كهرباء ومياه

26.954

27.242

صيانة وتصليحات مباني ومعدات

7.462

5.162

صيانة وتصليحات وتراخيص برامج

17.714

16.492

بدل تنقالت أعضاء مجلس االدارة

23.403

10.000

مصاريف اتصاالت وبريدية

23.087

35.568

سفر و تنقالت

13.880

73.323

دعاية و إعالن

12.524

53.137

قرطاسية ومطبوعات

12.299

16.444

إستهالك إستثمارات عقارية

6.800

6.800

ضيافة

5.877

13.139

اخرى

63.868

26.744

607.757

735.234

( )21المعامالت مع أطراف ذات عالقة
 1-21قائمة المركز المالي

2018

طبيعة العالقة
دينــار
أقل من
سنة
قروض
إسناد قرض

البنك اإلستثماري
البنك اإلستثماري

الشركة االم

2.233.030
-

الشركة االم

دينــار
أكثر من
سنة
1.400.000

طبيعة العالقة

مصاريف تمويل قروض
مصاريف تمويل إسناد قرض

البنك اإلستثماري
البنك اإلستثماري

2018
دينــار
125.069
134.548

الشركة االم
الشركة االم

 2-21قروض اإلدارة التنفيذية
ذمم األقساط من القروض الممنوحة لإلدارة التنفيذية والحسابات المتعلقة بها هي كما يلي:

2018
دينار
ذمم تقسيط
إيراد تمويل المرابحة

-

2017
دينار
50.658
()3.145
47.513

 3-21قائمة الدخل الشامل

2018
دينار
مصاريف التمويل من البنك اإلستثماري (الشركة األم)

259.574

* 2017
دينــار
27.800

* تمثل مصاريف التمويل من الشركة األم منذ تاريخ اإلستحواذ.
بلغ رصيد الكفاالت مع الشركة األم كما في  31كانون االول  2018مبلغ  1.500دينار.
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 4-21رواتب ومكافآت اإلدارة التنفيذية
بلغــت رواتــب ومكافــآت اإلدارة التنفيذيــة العليــا للســنة المنتهيــة فــي  31كانــون األول  2018مــا قيمتــه  298.688دينــار
( 175.117 :2017دينار)

( )22حصة السهم األساسية والمخفضة من ربح السنة العائد إلى مساهمي للشركة
2018
دينار
2.519.033
20.000.000
0.126

الربح للسنة العائد لمساهمي الشركة
المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة (سهم)

2017
دينار
1.684.264
20.000.000
0.084

إن الحصــة األساســية للســهم مــن صافــي ربــح الســنة مســاوية للحصــة المنخفضــة حيــث أن الشــركة لــم تصــدر أي
أدوات ماليــة لهــا تأثيــر علــى الحصــة األساســية للســهم.

( )23توزيعات أرباح
قــررت الهيئــة العامــة للمســاهمين فــي اجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ  19نيســان  2017توزيــع  1.600.000دينــار مــن األربــاح
المــدورة كأربــاح نقديــة علــى المســاهمين عــن عــام  2016أي مــا يعــادل  %8مــن راس المــال المصــرح بــه والمدفــوع.

( )24مستويات القيمة العادلة
يمثــل الجــدول التالــي األدوات الماليــة المســجلة بالقيمــة العادلــة اســتنادًا إلــى طريقــة التقييــم ،حيــث يتــم تعريــف
المســتويات المختلفــة علــى النحــو التالــي:
المســتوى  :1األســعار المعلنــة (غيــر المعدلــة) ألصــول أو التزامــات فــي أســواق نشــطة ،إن معظــم الموجــودات الماليــة
بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل الشــامل هــي فــي ســوق عمــان المالــي.
المســتوى  :2األســعار المعلنــة فــي األســواق النشــطة لموجــودات ومطلوبــات ماليــة مشــابهة ،أو طــرق تقييــم أســعار
أخــرى تكــون المعطيــات الجوهريــة لهــا مبنيــة علــى معلومــات ســوقية.
المســتوى  :3طــرق التســعير التــي ال تكــون فيهــا جميــع المعطيــات الجوهريــة مبنيــة علــى معلومــات ســوقية يمكــن
مالحظتهــا ،وقــد قامــت الشــركة باســتخدام القيمــة الدفتريــة والتــي تعتبــر أفضــل أداة متوفــرة لقيــاس القيمــة
العادلــة لتلــك االســتثمارات.

القيمة العادلة للموجودات المالية للشركة والمحددة بالقيمة العادلة بشكل مستمر:
المستوى 1
دينـــــار
 31كانون األول 2018
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل الشامل
 31كانون األول 2017
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-

المستوى 2
دينـــــار

-

المستوى 3
دينـــــار

140.127

المجمـوع
دينـــــار

140.127

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل

-

135.053

-

135.053

( )25االلتزامات المحتملة
على الشركة بتاريخ القوائم المالية الموحدة التزامات محتمل أن تطرأ تتمثل فيما يلي:

2018
دينار
كفاالت بنكية

59.500

2017
دينار
62.000

( )26القضايا المقامة على الشركة
بلغــت قيمــة القضايــا المقامــة ضد الشــركة بقيمــة  114.725دينار كما فــي  31كانــون األول  115.625 : 2017 ( 2018دينار) وما
تــزال منظــورة لــدى المحاكــم المختصــة وقــد تــم قيــد مخصــص بقيمــة  28.885دينــار كمــا فــي  31كانــون األول 2018
( : 2017صفــر) ،وفــي تقديــر االدارة والمستشــار القانونــي للشــركة فانــه لــن يترتــب علــى الشــركة أيــة التزامــات إضافيــة
لقــاء هــذه القضايــا.
ال يوجــد قضايــا مقامــة علــى شــركة بنــدار للتأجيــر التمويلــي وشــركة ربــوع الشــرق العقاريــة وشــركة راكيــن العقاريــة
(شــركات تابعــة) كمــا فــي  31كانــون األول  2018و 31كانــون األول .2017

( )27أرقام المقارنة
تــم إعــادة تبويــب بعــض أرقــام المقارنــة للســنة المنتهيــة فــي  31كانــون األول  2017لتتناســب مــع التبويــب للقوائــم
الماليــة للســنة المنتهيــة فــي  31كانــون األول .2018
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Chairman’s Message
Dear Shareholders,
On behalf of my colleagues, members of the Board of Directors, I would like to thank you
for your presence and to present to you the 15th annual report of the company’s results and
achievements for the year ended 31/12/2018.
Dear Shareholders
During the year 2018, despite all the circumstances, Bindar was able to maintain its leading
position in the finance sector; the operating revenues during the year 2018 amounted to JD
2.996 million. The company achieved a net profit after tax of JD 2.519 million, with a return of
12.60% on the company’s capital of JD 20 million.
In the year 2018, the company continued to balance between the sources and uses of funds,
which has positively impacted the company’s performance and maximized the yield for
shareholders.
In 2019, the company seeks to strengthen its role in the lending market through launching new
products in accordance with Islamic Sharia’a in order to widen its customer’s base through
opening new marketing channels to meet our target segments expectations.
Dear Shareholders,
Lastly, I would like to extend my thanks to my colleagues, members of the Board of Directors
and the management of the company and its employees, for their efforts to achieve further
progress, success and growth. We call on the Almighty to help us achieve further progress in
the service of our national economy under the banner of His Majesty King Abdullah II bin AlHussein.
Chairman of the Board
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Board of Directors report
Dear Shareholders,
The Board is pleased to present to you the 15th annual report on the activities of the Company
and results during the year 2018.
Bindar Trading & Investment “Bindar” was incorporated on 17/4/2000 as a trading and
investment company specialized in installments sales operations of durable consumer goods,
specifically cars. Bindar was one of the first shareholding companies in Jordan operating in
this sector .
Since the establishment of the Company, the capital of the Company has been increased to
reach 20 million Jordanian dinar.
Paid up Capital from 2004 to2017

Dear Shareholders,
The following data shows the values of the Company’s activities during the year 2018.
The table below shows the company’s sales for the last five years:Year
Number of applications

2014
1,131

Total sales during the year (JD)

2015
897

2016
1,135

2017
1,816

2018
1,224

13,370,851

15,615,657

17,299,363

15,440,715

16,350,204

Monthly average sales (JD)

1,114,238

1,301,305

1,441,614

1,286,726

1,362,517

Average per application (JD)

11,822

17,409

15,242

8,503

13,358

The following charts present the above data:
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1- Sales figures
A: The number of transactions in the last five years:

B: Volume of the sales in the last five years:
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2- Breakdown of sales by sector:
The 2018 sales breakdown by sector is as follows:
No. of applications
Private cars
Rent a car
Yellow Taxi
Transportations
Smart Applications
Real-estate
Projects- Point of Sale
Projects-Trading
Durable Goods

235
31
138
7
165
24
17
94
513
1,224

Amount financed
2,926,819
504,370
2,945,700
226,866
2,725,830
801,599
1,285,500
3,821,355
1,112,165
16,350,204

Percentage
18%
3%
18%
1%
17%
5%
8%
23%
7%
100%

The chart below shows the breakdown of sales by sector:

3- Recommendations of the Board
The Board of directors recommends adopting the agenda supplied with the invitation to the
shareholders to hold the 16th ordinary general assembly of the Company which includes the
following:
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Dear Shareholders,
The Board represented by its president and members are thanking you for attending this
meeting and wish you and the Company lasting success.
1) Review of the minutes of the previous regular general assembly’s meeting held on 30/4/2018.
2) Discuss and endorse the report by the Board of Directors for fiscal year 2018 and the
Company’s action plan.
3) Listen to the independent external auditor report of the company for the year ended
31/12/2018.
4) Discuss and endorse the financial statements of the company for the fiscal year ended
31/12/2018.
5) Deem the Chairman and board members as discharged of duties of trust and any liabilities
whatsoever and howsoever arising for the year 2018.
6) Elect an independent external auditor for the fiscal year 2019.
7) Any other issues the General Assembly proposes to include in the agenda provided such
proposal is approved by a number of shareholders who represent no less than 10% of the
shares represented in the meeting.
8) Authorize the Board of directors to implement the resolutions of the ordinary general assembly
and to take all needed actions with all parties in the best interest of the shareholders and in
line with the provisions of the Companies Law and all other applicable laws.
Dear Shareholders,
The Board represented by its president and members are thanking you for attending this
meeting and wish you and the Company lasting success.

Board of Directors
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Clarifications in accordance with the requirements of the J.S.C.
1- Highlights on company’s main activities, geographical locations, capital
volume and number of employees
A- Main activities of the company:
Financing vehicles, real estate, consumer durables, medium & small projects & industrial
equipment’s, The Company’s main activity has been focused since its inception on Car loans &
Real-estate loans.

B- The company’s geographical locations and number of employees per location
#
1
2
3
4
5

Geographic
locations
Headquarter –
Main Branch
Wadi Saqra
Branch
Al Wehdat
Branch

Address

Al Madinah Al-Monawrah St. - Al Saad Building
No. 241
Wadi Saqra Street, King Abdullah Gardens, AlDabbas Building (12)
Al Wehdat – khawla bent Al Azwar St. - Afanah
Building,
Firas Al Ajlouni street – Sulaiman Khrais
Irbid Branch
Complex
Sport city Branch Sarh Al Shaheed Street-Building 110

Telephone
number

Number of
Employees

06-5518916

43

06-5667192

5

06-4733334

4

02-7256226

2

06-5560808

3

C- The size of the capital investment of the Company:
The company has total equity of JD 23,959,015 as at 31/12/2018, of which JD 20,000,000
represent the paid-up capital, JD 2,293,217 represent the statuary reserve, JD 1,659,122
represent the retained earnings, JD 5,074 Fair value reserve - net and JD 1,602 represent the
additional paid in Capital.

2- Description of subsidiaries:
a- Robo’a Al-Sharq Al-Aqarieh:
Robo’a Al-Sharq was established as a limited liability company registered in the Ministry of
Industry on 28/3/2006 under No. 11313 with a paid – up capital of JD100,000.
b- Rakeen Al-Aqarieh
Rakeen was established as a limited liability company and registered on 11/3/2010 in the
Ministry of Industry under No. 21149 with a paid-up capital of JD30,000.
C- Bindar leasing company:
It was established as a limited liability company in the Ministry of Industry under No. 34128 on
29/09/2013 with a paid –up capital of JD 1,000,000. The company was established to operate
in the field of financial leasing as a new product needed in the Jordanian market.
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3- Board members / Senior managers name, titles and brief on each of them
a. Board Members: Names, Titles and a Brief on each of them
Chairman - Tamkeen Leasing Company
Name of the Individual
Representing the Legal Entity
Date of Joining the Board
Date of Birth
Academic Qualification
Experience and Posts held

Mr. Omar Ibrahim Omar Abu Wishah
12/06/2018
04/03/1947
BSc. Civil Engineering
Partner and Vice Chairman, Petra Engineering Industries
Project Manager, Major Construction Contractor in Kuwait (1973-1980)
Technical Manager, Kuwait Industrial Center, (1980-1991).
President, Jordan Exporters Association
Member of the Board of Trustees, Al-Balqa University
Member of the Board of Trustees, National Center for Human Rights
Member of the Board of Directors, National Center for Human Resources
Development
Member of the Board of Directors, Abdulhamid Shoman Foundation for
Scientific Research Support
Member of the Board of the Students Support Fund, Al Hussein Technical
University
Chairman of the Project Finance Ie - Employment, Technical and Vocational
Education Training
(E-TVET- Fund), Previous
Vice President - Employment, Technical and Vocational Education Training
(E-TVET- Council), Previous
Member of the Board of Trustees, German-Jordanian University, Previous
Member of the Board of Trustees, Mutah University, Previous
Member of the Board of the Scientific Research Support Fund, Previous
Member of the Board of Directors, Industrial Development Bank, Previous
Member of the Board , Jordan Chamber of Industry, Previous
Member of the Board of Directors, Postal Savings Fund, Previous
Member of the Board of Directors, Miyahuna Company, Previous

Vice-Chairman - Tamkeen Leasing Company
Name of the Individual
Representing the Legal Entity
Date of Joining the Board
Date of Birth
Academic Qualification
Experience and Posts held
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Starting 18/01/2018

Mr. Nabil George Issa Safadi
18/01/2018
22/08/1955
B.A. Business administration
2011 – 2019 Consultant for Investbank subsidiary companies, limited
contract.
2008 –2011 Arab bank Global Head of Collection.
1977 – 2008 Standard Chartered bank, Head of Credit and Collection
consumer banking.

Member - Tamkeen Leasing Company
Name of the Individual
Representing the Legal Entity
Date of Joining the Board
Date of Birth
Academic Qualification
Experience and Posts held

Starting 12/06/2018

Starting 04/01/2018

Mr. (Moh’d Said) Yahya Fa’eq Al Dajani
04/01/2018
18/12/1977
Master of Business Administration (MBA)
09/2013 until now - Invest Bank - Executive Manager/ Financial Institutions
& Subsidiaries
12/2009 - 80/2013 - Capital Bank of Jordan - Head of Financial Institutions
Division
06/2002 - 11/2009 - Arab Bank
06/2001 - 05/2002 - Jordan Kuwaiti Bank

Member - Tamkeen Leasing Company
Name of the Individual
Representing the Legal Entity
Date of Joining the Board
Date of Birth
Academic Qualification
Experience and Posts held

Mr. Amer «Moh’d Sufian» Hussein Bushnaq
04/01/2018
21/02/1982
B.A. Computer Science and Information System
2013 until now - Invest Bank - Executive Manager - Head of Branches and
PRIME Banking
2011 - 2013 - Invest Bank - Head of PRIME Banking
2009 - 2011 - Arab Bank Plc
2000 - 2009 : Standard Chartered Bank

Member - Mr. Hassan Ibrahim Said Al-Amad
Date of Joining the Board
Date of Birth
Academic Qualification
Experience and Posts held

Experience and Posts held

Starting 04/01/2018
Until 12/06/2018

Mr. Imad Osama Abdel-Rahim Asfour
04/01/2018
18/04/1967
Master in Computer Engineering - Boston University, USA - 1992
Master of Business Administration - Boston University, USA - 1991
Bachelor in Electrical Engineering - University of Wisconsin, Madison, USA - 1988
10/2913 Present - INVESTBANK, Chief Risk Officer
2011- 2013 - AI-Rajhi Bank - Jordan, Head of Credit & Risk
200 I - 2006 & 2009 - 2010 - Standard Chartered Bank, Head of Credit Corporate, Jordan & Lebanon
1998 - 2001 - Arab Bank
1995 - 1998 : Citibank - Jordan
1992 - 1995 : Jordan Loan Guarantee Corporation

Vice-Chairman - Tamkeen Leasing Company
Name of the Individual
Representing the Legal Entity
Date of Joining the Board
Date of Birth
Academic Qualification
Experience and Posts held

Starting 29/04/2018

29/04/2018
01/01/1959
Master of Business Administration (MBA)
Managing Partner at Nabulsi and Amad company
Member of Jordan Strategy Forum
Member of Jordanian Businessmen Association.
Member of the board of directors of the International Arbitration Chamber
(Jordan)
2011 - 2013 - Member of Amman Municipality council 2011-2013
2009 - 2013 - Member of Amman Chamber of Commerce

Chairman - Tamkeen Leasing Company
Name of the Individual
Representing the Legal Entity
Date of Joining the Board
Date of Birth
Academic Qualification

Starting 04/01/2018

Starting 04/01/2018
Until 18/01/2018

Mr. Raad Munir Abdul Rahim Abu Rassa’
04/01/2018
12/12/1976
B.A. Accounting
2014 – 1/2018 Invest Bank - Executive Manager / Organizational
Development
2011 – 2013 Invest Bank - Executive Manager / Branches Network
2008 - 2011 Capital Bank of Jordan - Manager / Product Development &
Sales Dept.
2004 - 2008 Standard Chartered Bank - Manager / Mortgage & Auto Loans
Dept.
1998 - 2004 Arab Jordan Investment Bank - Section Head / Foreign
Investment Dept.
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Chairman - Financial Assets - Bahrain W.L.L.

Starting 01/01/2018
Until 04/01/2018

Name of the Individual
Representing the Legal Entity

Mr. Mohammed Zaki Abed. Masri

Date of Joining the Board

29/06/2017

Date of Birth

09/09/1978

Academic Qualification

Bachelor of Accounting from Jordan University

Experience and Posts held

2005 Assistant Vice President - Global Investment House (Kuwait)
2001 To 2005 - Senior Auditor – KPMG

Vice-Chairman- Gimbal – Directorship - 2 W.L.L

Starting 01/01/2018
Until 04/01/2018

Name of the Individual
Representing the Legal Entity

Mr. Munir H. Taher

Date of Joining the Board

19/07/2012

Date of Birth

03/01/1977

Academic Qualification

Chartered Certified Accountants (UK)
Holds a CFA certification from the United States 2014

Experience and Posts held

Investment and finance professional with over 13 years of working
experience in the Middle East and Africa covering asset management,
private equity, fund management and corporate finance.
Specialties include strategic development, financial and operational
restructuring, divestments and valuations

Member - Financial Assets - Mena W.L.L.

Starting 01/01/2018
Until 04/01/2018

Name of the Individual
Representing the Legal Entity

Mr. Khaled Talal Yousef Al-Nafisi

Date of Joining the Board

29/06/2017

Date of Birth

01/07/1992

Academic Qualification

Bachelors of Science Degree in Business Administration from
Northeastern University, United States

Experience and Posts held

March 2016 – Global Investment House

Member - Financial Assets-Bahrain W.L.L.

Starting 01/01/2018
Until 04/01/2018

Name of the Individual
Representing the Legal Entity

Mr. Derar Mohammed

Date of Joining the Board

23/10/2017

Date of Birth

15/02/1981

Academic Qualification

B.B.A in Marketing and Management - Mount Saint Vincent University

Experience and Posts held

2007 - Global Investment House
2004 – 2007 Minacs World Wide as a Financial Product and Customer
Relations Consultant in the retail banking sector
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Member - Dr. Taher Saleem Khalil Assaf

Starting 01/01/2018
Until 04/01/2018

Date of Joining the Board

23/12/2015

Date of Birth

15/09/1951

Academic Qualification

Ph.D. in Finance, Investment and Banking - University of Wisconsin –
Madison August 1984
Masters of Business Administration (MBA)- Monmouth University- West
Long Branch, New Jersey USA- January 1979
Bachelor of Science Degree With Honors - Faculty of Commerce And
Political Sciences -University of Kuwait June 1975

Experience and Posts held

Aug. 1997 to Sep. 2012 - Arab national leasing Co.- General Manager
Feb.1996 to Aug. 1997 - Sukhtian brothers’ Co.- Regional Manager
Aug. 1994 to Jan. 1996 - Zaytoona University -Dean,- School Of Business
Jan. 1988 to Aug. 1994 - Munir Sukhtian Co. -General Manager
Feb. 1985 to Apr. 1988 - Abu-Ghazaleh & Co. consulting-Consulting
Manager
Sep.1984 to Feb. 1985 - Yarmouk University - Assistant Professor
Sep.1980 to Sep. 1984 -University of Wisconsin –Madison Research
Assistant
Offered a number of courses in the MBA and Doctoral Programs in the field
of finance and investments.

b. Executive management: Names, Titles and a Brief on Each of Them:
General Manager - Mr. Raad Munir Abdul Rahim Abu Rassa’
Date of Joining
Date of Birth
Academic Qualification
Experience and Posts held

21/01/2018
12/12/1976
B.A. Accounting
2014 – 1/2018 Invest Bank - Executive Manager / Organizational
Development
2011 – 2013 Invest Bank - Executive Manager / Branches Network
2008 - 2011 Capital Bank of Jordan - Manager / Product Development &
Sales Dept.
2004 - 2008 Standard Chartered Bank - Manager / Mortgage & Auto Loans
Dept.
1998 - 2004 Arab Jordan Investment Bank - Section Head / Foreign
Investment Dept.

General Manager - Mr. Nabil Abdullah Mohammed Sha’ban
Date of Joining
Date of Birth
Academic Qualification
Experience and Posts held

Starting 21/01/2018

Starting 01/01/2018
Until 17/01/2018

01/06/2014
09/04/1967
B.S.C financial and Banking. Al Isra› private University- Jordan
24 years Jordan Kuwait Bank - Retail facilities and individuals / Manager of
sales Term (CAR Financing Unit )

Asst. General Manager / Finance Manager Mr. Khaled AbdelKhaleq Mohammed Yahya
Starting 01/01/2018
Until 27/09/2018
Date of Joining
Date of Birth
Academic Qualification
Experience and Posts held

01/09/2006
06/04/1965
B.A in Economic, Accounting Specialty - Damascus University- Syrian Arab
Republic
Over 25 years of experience in financial management, administration, and
consultations in many companies.
Experience in the field of development and training in the areas of
administrative, financial, sales and marketing
Experience in preparation of financial and administrative studies .
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4- Names of major owners of shares and number of shares comparing to the
previous year (who own 5% and above):
#
1

Name
Tamkeen Leasing Company

31/12/2017
No. of
percentage
shares
18,369,851
91.85%

31/12/2018
No. of shares

percentage

18,399,851

92%

5- Company competitive standing within the sector of its business activities,
Main market and its share in the local and international markets:
The main market for the Company’s activities is confined to the domestic market (in general)
and the company’s main activity is confined to installment sales, our market share in Auto loan
is 3%.
The company’s competition in the real estate sector is limited compared with banks and
companies specialized in installments of real estate in terms of duration and amount of
installment, but the Company offered its services to many of its customers and within the
limits calculated striving to increase the size of our share in this sector in the future.

6- The degree of the company’s reliance in conducting its operations on
specific providers and/or clients (Locally and Internationally):
The company does not depend on a specific provider and/or main clients whose transaction
amounts equals or exceeds 10% of total booking.

7- Government protection or privileges obtained by the company or any of its
products under laws and regulations or others
- Under applicable laws, regulations or others, the Company and its products do not have any
government protection or any other privileges.
- The Company has not obtained any patents or franchising rights.

8- Decisions issued by the government, international organizations or any
other authority that constituted material effect on the Company’s business,
its products or competitiveness:
- There are no decisions issued by the Government, international organizations or any other
authorities that have material impact on the Company’s business or any of its products or on
its competitiveness.
- International Quality Standards do not apply to the Company’s business.
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Rakeen Al-Aqarieh
Company L.L.C

Robo>a Al-sharq
Al-Aqarieh
Company L.L.C

Binar Leasing
Company L.L.C

9- The company’s organizational structure and number of employees

a. Organizational structure of the Company
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b. Number of Employees and categories of qualifications
Educational Qualifications

No. of Employees

PHD
Master
Higher Diploma
BA
Diploma
High School
Total number of employees

3
40
6
8
57

c. Training programs for Company employees:
#

Course Name

No. of employees

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

IFRS 9
Information Security
Android
Human Resource Specialties
Compliance & AML
Teller in financial institutions
Advanced excel
Comprehensive training program for Bankers
CRIF workshop
Islamic forum
AML in Banks

2
1
1
1
2
5
5
1
1
1
1

10- Risk to which company is exposed
There are no risks that the Company may be exposed to during the next fiscal year that have
any material impact on operations.

11- Company’s achievements and major events during 2018
- Launching new products in line with the company’s strategy.
- Improving the portfolio performance and reducing the non-performing loans.
- The ability of the company to meet its obligations on time
- Engage employees in several training programmers to improve performance and increase
productivity.
The company’s achievements can be summarized in figures as follows:Facilities portfolio
a: Facilities portfolio annually over the past five years
Gross Portfolio - JD
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2014
37,223,436

2015
38,946,617

2016
42,091,570

2017
41,676,148

2018
44,003,727

Chart of facilities portfolio for the period from 2013 to 2017

b: Net installment receivables broken down by years
Year

Amount / JD

2019
2020
2021
2022
2023
>2023

21,281,897
9,286,951
6,320,937
3,518,683
2,035,887
559,372

Total

43,003,727

A general overview of the company’s assets over the past five years:
2014
Net Portfolio - JD
Investment portfolio
Other assets
Total Assets

29,710,460
132,128
3,666,604
37,000,725

2015

2016

31,004,281
108,521
3,054,122
40,005,742

33,376,243
82,799
2,875,729
40,599,844

2017

2018

33,330,960

31,169,551

135,053
3,221,225
41,793,575

140,127
3,293,858
36,684,863

3- Return on capital:
The below table shows the return on capital from 2014 until 2018:
2014

2015

2016

2017

2018

Paid up Capital

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

Total Revenues

5,281,223

5,333,422

5,609,171

5,788,844

5,643,484

Net profit before tax

745,468

1,714,912

2,494,652

2,395,163

2,996,379

Return on invested capital

3.70%

8.60%

12.50%

12.00%

15.00%

Net profit after tax

346,527

829,166

1,888,216

1,684,264

2,519,033

Return on invested capital

1.70%

4.10%

9.40%

8.40%

12.60%
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4- Statement of profits, losses and distribution
The table below shows the company’s profits during the last five years:
2014

2015

2016

2017

2018

Operational profit

929,424

2,384,172

2,511,097

2,296,545

2,996,379

Net profit before tax

745,468

1,714,912

2,494,652

2,395,163

2,996,379

period after tax Net profit for the

346,527

829,166

1,888,216

1,684,264

2,519,033

The chart below shows the total revenue and net profit for the period from 2014 to 2018

5- Evolution of shareholders’ equity
The following table shows the shareholders equity development:
2014
Shareholder equity
Return on the shareholders
equity

2015

2016

2017

22,116,477

22,945,643

24,033,859

24,118,123

23,959,015

1.6%

3.6%

7.9%

7.0%

10.5%

The chart below shows the evolution of shareholders equity from 2014 to2018
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6- The price of securities:
The closing prices of the company’s share as of the last five years are shown in the table and
chart:
2014
Closing price / JD
EPS

0.700
0.017

2015
0.700
0.041

2016

2017

0.700
0.094

0.800
0.084

2018
0.730
0.126

12- Financial impact from extraordinary operations occurring during the
fiscal year and not included in the Company’s main activities
There is no financial impact from any extraordinary operations occurring during the fiscal
year.

13- Time series for realized profit and loss, dividends, net shareholders’
equity and securities rates throughout the last five years
Statement

2014

2015

2016

2017

2018

Net retained profits

848,964

1,439,888

2,278,194

1,842,942

1,659,122

Dividends

-

800,000

1,600,000

-

-

Net shareholder
equity

22,116,477

22,945,643

24,033,859

24,118,123

23,959,015

Stock price

0.700

0.700

0.700

0.800

0.730
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14- Company’s financial standing analysis and business results during the
past five years
#
1
2
3
4
5
6
7
8

Financial rates
Return on invested capital
Net profit margin
Trading rate
Coverage rate of interests
Debt to shareholders equity
Total liabilities to assets
Debt to capital
Equity to total assets

2014
1.7%
6.6%
133.7%
164.8%
43.7%
40.2%
48.3%
59.8%

2015
4.1%
15.6%
225.3%
236.2%
65.6%
42.6%
75.2%
57.4%

2016
9.4%
33.7%
250.3%
279.9%
64.9%
40.8%
78.0%
59.2%

2017
8.4%
29.1%
207.0%
254.6%
69.7%
42.3%
84.0%
57.7%

2018
12.6%
44.6%
147.4%
368%
48.7%
34.7%
58.4%
65.3%

15- Company’s developments, future plans and Boards’ outlook
1- Achieving shareholder goals by improving the company’s financial position and increasing
profitability.
2- Launching products in accordance with Islamic Sharia’a.
3- Improving staff performance.
4- Offer credit cards as new product.
5- Utilizing the company’s funds to ensure higher return and simultaneously reduce the cost
of funds.
6- Sign a sales agreements to promote and grow the portfolio

16- Audit fees
The audit fees including the tax for Bindar and its subsidiaries for the year 2018 amounted to
JD 16,820.

17- Statement of the number of securities registered in the names of board
members, executive personnel, their relatives, relatives of the board
members and companies they control compared to last year:
a. The number of securities owned by the members of the board:
No. of shares
#

Name

1

Tamkeen Leasing Company

2

Mr. Omar Ibrahim Omar Abu
Wishah

3

Mr. Nabil George Issa Al-Safadi

4
5
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Mr. “Moh’d Said “ Yahya Fa’eq
Al-Dajani
Mr. Amer “Moh’d Sufian” Hussein Bushnaq

Position

Chairman
Starting 04/01/2018
Chairman
Starting 12/06/2018
Vice-Chairman
Starting 18/01/2018
Member
Starting 04/01/2018
Member
Starting 04/01/2018

Nationality

No. of
shares
owned
by the
companies
controlled
by any of
them

31/12/2017

31/12/2018

Jordanian

18,369,851

18,399,851

---

Jordanian

---

10,000

---

Jordanian

---

---

---

Jordanian

---

---

---

Jordanian

---

---

---
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Mr. Hassan Ibrahim Said AlAmad

7

Mr. Imad Osama Abdel-Rahim
Asfour

8

Mr. Raad Munir Abdul Rahim
Abu Rassa’

9

Financial Assets – Bahrain

10

Mr. Mohammed Zaki Abed Masri

11

Gimbal Directorship-2 W.L.L

12

Mr. Muneer HasanTaher

13

Mr. Khaled Talal Yousef Al-Nafisi

14

Mr. Derar Mohammed

15

Mr. Taher Saleem Khalil Assaf

Member
Starting 29/04/2018
Chairman
Starting 04/01/2018
Until 12/06/2018
Vice-Chairman
Starting 04/01/2018
Until 18/01/2018
Chairman
Starting 01/01/2018
Until 04/01/2018
Chairman
Starting 01/01/2018
Until 04/01/2018
Vice-Chairman
Starting 01/01/2018
Until 04/01/2018
Vice-Chairman
Starting 01/01/2018
Until 04/01/2018
Member
Starting 01/01/2018
Until 04/01/2018
Member
Starting 01/01/2018
Until 04/01/2018
Member
Starting 01/01/2018
Until 04/01/2018

Jordanian

---

12,200

---

Jordanian

---

---

---

Jordanian

---

---

---

Bahrain

20,000

---

---

Jordanian

---

---

---

10,000

---

---

Bahrain

10,000

Kenya

---

---

Kuwaiti

---

---

Canadian

---

---

Jordanian

35,001

---

---

b. The number of securities owned by executive management:
No. of shares
#

Name

Position

Nationality

31/12/2017

31/12/2018

No. of shares
owned by the
companies
controlled by
any of them

1

Mr. Raad Munir Abdul Rahim Abu
Rassa’

General Manager
Starting 21/01/2018

Jordanian

---

---

---

2

Mr. Nabil Abdullah Sha’ban

General Manager
Starting 01/01/2018
Until 17/01/2018

Jordanian

---

---

---

3

Mr. Khaled Abdel khaleq
Mohammed Yahya

Asst. General Manager
/ Finance Manager
Starting01/01/2018
Until 27/09/2018

Jordanian

---

---

---

c. The number of shares owned by the relatives of board members and relatives of the senior
management executive:
- There are no shares registered in the name of relatives of the board members or in the
name of relatives of the senior executive management.
- There are no shares registered in the name of companies controlled by any of the board
members or of the senior executive management.

18- Benefits, Remunerations and Travel Allowances of the Board Chairman
and Members, and Senior Executive Management in 2017
a. Benefits and rewards obtained by both the chairman and members of the Board of Directors:
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Members of the Board 2018
Name of member
Mr. Omar Ibrahim Omar Abu Wishah
Mr. Nabil George Issa Al-Safadi
Mr. “Moh’d Said “ Yahya Fa’eq Al-Dajani
Mr. Amer “Moh’d Sufian” Hussein Bushnaq
Mr. Hassan Ibrahim Said Al-Amad
Mr. Imad Osama Abdel-Rahim Asfour
Mr. Raad Munir Abdul Rahim Abu Rassa’
Mr. Muneer Hasan Taher
Mr. Mohammed Zaki Abed Masri
Mr. Khaled Talal Yousef Al-Nafisi
Mr. Derar Mohammed
Mr. Taher Saleem Khalil Assaf
Members of the Board 2017
Mr. Feras Elyas Saade
Mr. Hani Mohammad Gamal El-Afghani
Mr. Marco Botros Mohareb

Remuneration
&
Transportation
for 2018
2,763
4,764
4,958
4,958
3,361
2,194
194
42
42
42
42
42

Additional
Support for
2018

Remuneration
&
Transportation
for 2017

6,081
5,000
3,333
3,333
1,111
5,000
1,667
3,889
1,667

b. Benefits and rewards obtained by the senior executives:
#

Name

1

Mr. Raad Munir Abdul
Rahim Abu Rassa’

2

Mr. Nabil Abdullah Sha’ban

3

Mr. Khaled Abdel khaleq
Mohammed Yahya

Position

Total
annual
salaries

General Manager
115,575
Starting 21/01/2018
General Manager
Starting 01/01/2018
80,001
Until 17/01/2018
Asst. General Manager
/ Finance Manager
82,397
Starting01/01/2018
Until 27/09/2018

Annual
transportation
allowance

Annual
rewards

Annual
travel
expenses

Total
annual
benefits

---

---

---

115,575

---

---

---

80,001

---

---

---

82,397

19- Donations and grants paid by the Company during the fiscal year
Donations and Grants paid by the company during the financial year:
#
1
2
Total

Name of Organization
The Conservation of the Holy Quran Society
Others

Amount
200
75
275

20- Contracts, projects and commitments made by the company to
subsidiaries, sister companies or with the Chairman, General Manager or
any employee at the Company or their relatives
There are no contracts, projects and commitments made by the company to subsidiaries,
sister companies, or with the Chairman, General Manager or any employee at the Company
or their relatives.
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21- The Company’s contribution to environment protection and local
community service
a - The company’s contribution to the protection of the environment:
The Company has no contribution in the protection of the environment.
b - The Company’s contribution in community service:
The Company has no contribution in community service.

22- Corporate Governance Rules
Bindar seeks guidance from corporate governance principles and reserves no effort in
enhancing policies and procedures within Jordan Securities Commission and other regulatory
entities regulations, ensuring high level of transparency.
Bindar will apply corporate governance regulations to achieve the highest governance levels
and transparency to enhance shareholders’ confidence, satisfaction and to safeguard their
investments.
The company has prepared all policies related to corporate governance and will be presented
to a specialized entity to ensure their validity in accordance with the provisions of governance.
1- Board of Directors & Board Committees:
a- Board of Directors:
The Board of Directors shall hold its meetings at a minimum of 6 meetings annually, In 201b
the Board held (19) meetings.
Below table shows the current & resigned members of the Board of Directors during 2018:
Executive / Non-executive
Independent / Non
Independent

of meeting #
not attended
during 2018

Non-executive
Non Independent

-

Starting 12/06/2018

Tamkeen Leasing Company represented by Mr.
Non-executive
Vice Chairman
Nabil George Issa Al-Safadi
Non Independent

-

Starting 18/01/2018

Tamkeen Leasing Company represented by Mr.
Member
“Moh’d Said “ Yahya Fa’eq Al-Dajani

Non-executive
Non Independent

-

Starting 04/01/2018

Tamkeen Leasing Company represented by Mr.
Member
Amer “Moh’d Sufian” Hussein Bushnaq

Non-executive
Non Independent

2

Starting 04/01/2018

Mr. Hassan Ibrahim Said Al-Amad

Non-executive
Independent

1

Starting 29/04/2018

Non-executive
Non Independent

-

Starting 04/01/2018
Until 12/06/2018

Tamkeen Leasing Company represented by Mr.
Non-executive
Vice Chairman
’Raad Munir Abdul Rahim Abu Rassa
Non Independent

-

Starting 04/01/2018
Until 18/01/2018

Financial Assets - Bahrain W.L.L. represented by
Chairman
Mr. Mohammed Zaki Abed Masri

Non-executive
Non Independent

-

Starting 01/01/2018
Until 04/01/2018

Gimbal – Directorship - 2 W.L.L represented by Mr.
Non-executive
Vice Chairman
Muneer Hasan Taher
Non Independent

-

Starting 01/01/2018
Until 04/01/2018

Financial Assets - Mena W.L.L. represented by Mr.
Member
Khaled Talal Yousef Al-Nafisi

Non-executive
Non Independent

-

Starting 01/01/2018
Until 04/01/2018

Financial Assets-Bahrain W.L.L. represented by
Member
Mr. Derar Mohammed

Non-executive
Non Independent

-

Starting 01/01/2018
Until 04/01/2018

Mr. Taher Saleem Khalil Assaf

Non-executive
Independent

-

Starting 01/01/2018
Until 04/01/2018

Member

Title

Tamkeen Leasing Company represented by Mr.
Chairman
Omar Ibrahim Omar Abu Wishah

Member

Tamkeen Leasing Company represented by Mr.
Chairman
Imad Osama Abdel-Rahim Asfour

Member

Date of Joining
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b- Committees of the Board of Directors:
In order to preserve the company from any risks, the Board of Directors has established
several committees emanating from the Board. The tasks have been defined and distributed
among these committees to assist the Board of Directors in covering all the functions and
activities of the Company. The Board of Directors shall be responsible for all activities of these
committees. The roles of each of the committees can be summarized as follows:
1. Executive Committee:
The Committee consists of 4 members; The main objective of the Executive Committee is to
approve the facilities that fall within its authority or to otherwise recommend the approval
thereof to the Board of Directors and to assist the Board in matters related to supervising the
executive management and monitoring the company’s operations in general
Name of the Committee member
Mr. Nabil George Issa Al-Safadi
Mr. Muhannad Zuhair Ahmed Boka
Mr. “Moh’d Said “ Yahya Fa’eq Al-Dajani
Mr. Awni Mahmoud Ziad Amar
Mr. Imad Osama Abdel-Rahim Asfour

Title

Notes

Chairman
Deputy Chairman
Member
Member
Chairman

Mr. Amer “Moh’d Sufian” Hussein Bushnaq

Member

Mr. Raad Munir Abdul Rahim Abu Rassa’

Member

Starting 22/01/2018
Starting 28/06/2018
Starting 28/06/2018
Starting 28/06/2018
Starting 10/01/2018
Until
28/06/2018
Starting 10/01/2018
Until
28/06/2018
Starting 10/01/2018
Until
22/01/2018

2. Audit Committee
The Committee consists of 3 members of the Board of Directors, which are responsible for
overseeing the efficiency and integrity of accounting, auditing and any other similar functions
that the Company conducts. The Committee reviews and evaluates the qualitative aspects
of financial reports, the mechanism of business management, as well as the important
role of supervising the application of legal and ethical standards . The Committee is directly
responsible for the appointment and oversight of the Independent External Auditor.
In 2018 the Audit committee held 5 meetings:
Name of the Committee member

Title

Absence
during 2018

Notes

Mr. Hassan Ibrahim Said Al-Amad

Chairman

-

Starting 28/06/2018

Tamkeen Leasing Company represented by Mr. Omar Ibrahim Omar Abu Wishah

Member

-

Starting 28/06/2018

Tamkeen Leasing Company represented by Mr. Amer “Moh’d
Member
Sufian” Hussein Bushnaq

-

Starting 24/12/2018

Tamkeen Leasing Company represented by Mr. “Moh’d Said
“ Yahya Fa’eq Al-Dajani

Member

-

Starting 10/01/2018
Until 24/12/2018

Tamkeen Leasing Company represented by Mr. Imad Osama
Abdel-Rahim Asfour

Chairman

-

Starting 10/01/2018
Until 28/06/2018

Tamkeen Leasing Company represented by Mr. Nabil George
Issa Al-Safadi

Member

-

Starting 22/01/2018
Until 28/06/2018

Tamkeen Leasing Company represented by Mr. Raad Munir
Abdul Rahim Abu Rassa’

Member

-

Starting 10/01/2018
Until 22/01/2018
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Number of meetings of the Audit Committee with the External Auditor: One meeting.
Members of the Audit Committee and their qualifications and financial and accounting
experience:
Name of the Committee
member
Mr. Hassan Ibrahim Said
Al-Amad

Academic
Qualification
Chairman Master of
Business
Administration
(MBA)

Title

Mr. Omar Ibrahim Omar Abu
Wishah

Member

Mr. Amer “Moh’d Sufian”
Hussein Bushnaq

Member

Experience

Managing Partner at Nabulsi and Amad Company
Member of Jordan Strategy Forum
Mamber of Jordanian Businessmen Association
Member of the board of directors of the
International Arbitration Chamber (Jordan)
2011-2013 Member of Amman Municipality
Council
2009-2013 Member of Amman Chamber of
Commeree
BSc. Civil
Partner and Vice Chairman, Petra Engineering
Engineering
Industries
Project Manager, Major Construction Contractor
in Kuwait (1973-1980)
Technical Manager, Kuwait Industrial Center,
(1980-1991).
President, Jordan Exporters Association
Member of the Board of Trustees, Al-Balqa
University
Member of the Board of Trustees, National
Center for Human Rights
Member of the Board of Directors, National
Center for Human Resources Development
Member of the Board of Directors, Abdulhamid
Shoman Foundation for Scientific Research
Support
Member of the Board of the Students Support
Fund, Al Hussein Technical University
Chairman of the Project Finance Ie Employment, Technical and Vocational Education
Training
(E-TVET- Fund), Previous
Vice President - Employment, Technical and
Vocational Education Training (E-TVET- Council),
Previous
Member of the Board of Trustees, GermanJordanian University, Previous
Member of the Board of Trustees, Mutah
University, Previous
Member of the Board of the Scientific Research
Support Fund, Previous
Member of the Board of Directors, Industrial
Development Bank, Previous
Member of the Board , Jordan Chamber of
Industry, Previous
Member of the Board of Directors, Postal Savings
Fund, Previous
Member of the Board of Directors, Miyahuna
Company, Previous
2013 until now - Invest Bank - Executive Manager
B.A. Computer - Head of Branches and PRIME Banking
Science and
2011 - 2013 - Invest Bank - Head of PRIME
Information
Banking
System
2009 - 2011 - Arab Bank Plc
2000 - 2009 : Standard Chartered Bank
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3. Risk Management Committee
The Risk Management Committee consists of 3 members of the Board of Directors, which are
responsible for implementing and reviewing the Risk Management policies for the company.
In 2018 the Audit committee held 5 meetings:
Name of the Committee member

Title

Absence
during 2018

Notes

Tamkeen Leasing Company represented by Mr. Omar Ibrahim Omar Abu Wishah

Chairman

-

Starting 24/12/2018

Tamkeen Leasing Company represented by Mr. Nabil George
Issa Al-Safadi

Member

-

Starting 22/01/2018

Mr. Hassan Ibrahim Said Al-Amad

Member

-

Starting 28/06/2018

Tamkeen Leasing Company represented by Mr. “Moh’d Said
“ Yahya Fa’eq Al-Dajani

Member

1

Starting 10/01/2018
Until 24/12/2018

Tamkeen Leasing Company represented by Mr. Imad Osama
Abdel-Rahim Asfour

Chairman

-

Starting 10/01/2018
Until 28/06/2018

Tamkeen Leasing Company represented by Mr. Raad Munir
Abdul Rahim Abu Rassa’

Member

-

Starting 10/01/2018
Until 22/01/2018

4. Remuneration Committee
The Remuneration and Nomination Committee consists of 3 members of the Board of Directors,
provided that one of them shall have the experience to ensure that the committee performs its
functions efficiently.
The committee reviews the general objectives of the company and recommends the appropriate
rewards for the employees. It also takes care of developing the programs and plans to evaluate
the performance and proposed bonuses and make recommendations to the Board of Directors
regarding the incentives.
In 2018, the Remuneration committee held 5 meetings:
Name of the Committee member

Title

Absence
during 2018

Notes

Tamkeen Leasing Company represented by Mr. Nabil George
Issa Al-Safadi

Chairman

-

Starting 22/01/2018

Tamkeen Leasing Company represented by Mr. Omar Ibrahim Omar Abu Wishah

Member

-

Starting 28/06/2018

Mr. Hassan Ibrahim Said Al-Amad

Member

-

Starting 28/06/2018

Tamkeen Leasing Company represented by Mr. “Moh’d Said
“ Yahya Fa’eq Al-Dajani

Member

-

Starting 10/01/2018
Until 28/06/2018

Tamkeen Leasing Company represented by Mr. Amer “Moh’d
Member
Sufian” Hussein Bushnaq

-

Starting 10/01/2018
Until 28/06/2018

Tamkeen Leasing Company represented by Mr. Raad Munir
Abdul Rahim Abu Rassa’

-

Starting 10/01/2018
Until 22/01/2018

Chairman

5. Governance Committee
The Governance Committee consists of 3 members of the Board of Directors, which are
responsible for implementing policies and procedures to apply the corporate governance
regulations in order to achieve the highest governance levels and transparency to enhance
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shareholders’ confidence, satisfaction and to safeguard their investments, also they are
responsible to prepare and submit the Company Governance report to the Board of Directors.
Corporate Governance Officer: Ms. Dana Nazmi Moh’d Ahmad.
In 2018, the Remuneration committee held 2 meetings:
Name of the Committee member

Title

Absence
during 2018

Notes

Tamkeen Leasing Company represented by Mr. Omar
Ibrahim Omar Abu Wishah

Chairman

-

Starting 28/06/2018

Mr. Hassan Ibrahim Said Al-Amad

Member

-

Starting 28/06/2018

Tamkeen Leasing Company represented by Mr. “Moh’d Said
“ Yahya Fa’eq Al-Dajani

Member

-

Starting 24/12/2018

Tamkeen Leasing Company represented by Mr. Amer “Moh’d
Member
Sufian” Hussein Bushnaq

1

Starting 28/06/2018
Until 24/12/2018

c- Membership of the Board of Directors held by a member of the Board of Directors in the
Shareholding companies:
Board member name

The Company in which he is a member

Mr. Nabil George Issa Al-Safadi

Jerusalem Real Estate Investment Company

The Executive Management :
Mr. Raad Munir Abdul Rahim Abu Rassa’
Mr. Nabil Abdullah Sha’ban
Mr. Khalid Abdel-Khaleq Yahya

General Manager

Starting 21/01/2018

General Manager

Starting 01/01/2018
Until 17/01/2018

Asst. General Manager / Finance Manager Starting 01/01/2018
Until 27/09/2018

Omar Ibrahim Omar Abu Wishah
Chairman of the Board
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Declaration
The Company’s Board of Directors acknowledges that there are no material issues that may
affect the Company’s continuity during the next fiscal year 2019.
The Company’s Board of Directors acknowledges its liability towards the preparation of the
financial statements and the existence of an effective and adequate internal control system in
the Company.
Chairman

Vice-chairman

Member

Member

Member

Omar Ibrahim Omar
Abu Wishah Tamkeen Leasing
Company

Nabil George Issa
Al-Safadi
Tamkeen Leasing
Company

«Moh’d Said « Yahya
Fa’eq Al-Dajani Tamkeen Leasing
Company

Amer «Moh’d Sufian»
Hussein Bushnaq
Tamkeen Leasing
Company

Hassan Ibrahim
Said Al-Amad

Signature:

Signature:

Signature:

Signature:

Signature:

We the undersigned, hereby acknowledge the authenticity, precision and comprehensiveness
of the information and data included herein.
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Chairman

General Manager

Financial Manager

Omar Ibrahim Omar Abu Wishah

Raad Munir Abdul Rahim Abu
Rassa’

Waleed Moh’d Hasan Al Sourieh

Signature:

Signature:

Signature:

C- The annual financial statements of the
Company audited by its auditors,
compared with the previous year, which include:
Bindar Trading and Investment Company
(A Public Shareholding Company)
Consolidated Financial Statements
31 December 2018
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Independent Auditor’s Report
To The Shareholders Of Bindar Trading And Investment Company (Public Shareholding Company)
Report on the consolidated financial statements
Our opinion
In our opinion, the consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the
consolidated financial position of Bindar Trade and Investment Company P.S.C (later on the ”Company”)
and its subsidiaries (“together the Company”) as at 31 December 2018, and its consolidated financial
performance and its cash flows for the year then ended in accordance with International Financial
Reporting Standards
What we have audited
The Company’s consolidated financial statements comprise:
• the consolidated statement of financial position as at 31,December 2018;
• the consolidated statement of comprehensive income for the year then ended;
• the consolidated statement of changes in shareholders’ equity for the year then ended;
• the consolidated statement of cash flows for the year then ended; and
• the notes to the consolidated financial statements, which include a summary of significant accounting
policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our
responsibilities under those standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the
Audit of the consolidated financial statements section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our opinion.
Independence
We are independent of the Company in accordance with the International Ethics Standards Board for
Accountants’ Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code). We have fulfilled our other
ethical responsibilities in accordance with the IESBA Code.
Our audit approach
Overview
Key Audit Matters

Provision for impairment on the overdue instalments receivable and finance
.lease contracts instalments

As part of designing our audit, we determined materiality and assessed the risks of material
misstatement in the consolidated financial statements. In particular, we considered where the
directors made subjective judgments; for example, in respect of significant accounting estimates that
involved making assumptions and considering future events that are inherently uncertain. As in all of
our audits, we also addressed the risk of management override of internal controls, including among
other matters consideration of whether there was evidence of bias that represented a risk of material
misstatement due to fraud.
We have designed the scope of the audit to perform sufficient procedures to enable us to express
an opinion on the consolidated financial statements as a whole, taking into account the Company’s
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structure, accounting processes, controls and business segment.
Key audit matters
Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in
our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed
in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our
opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.
Key audit matter
How our audit addressed the Key audit matter
Provision for impairment of the overdue instalments We have performed the following procedures to assess
receivable and finance lease contracts
the reasonableness of the Provision for impairment
of the overdue installments receivables and finance
As stated in accounting policies (2.2) and (2.8) and note lease contracts instalments:
(4) “Significant accounting estimates and judgments”,
the management determines the amount of the • Understood the nature of loans and finance lease
provision for impairment of due and overdue payments contracts portfolio
and financial leasing leases
Assessed management’s methodology in assessing
In accordance with the requirements of IFRS 9 the required provision as at 31 December 2018.
Financial Instruments since the beginning of 2018. • Assess the management methodology used to
Which requires the use of the forward-looking model determine the value of the provision as of 31 December
(expected credit loss) as explained in Note 2.2 to the 2018, and compare it with the requirements of IFRS 9.
financial statements. The Company has applied the • Evaluate the assumptions used by the Group in
effect of applying the Standard on the opening balances determining the factors leading to a significant
of retained earnings as of 1 January 2018 rather than increase in credit risk and the inclusion of credit
re-issuing the consolidated financial statements for exposures within different stages.
the year ended 31 December 2017. The impact of the • Use our specialized internal experts to assess the
adoption is fully explained in Note 2-2 to the financial following aspects:
statements. Standard.
1. The conceptual framework used in the development
of the Group’s impairment policy in the context of its
Due to the importance of these estimates and judgments, compliance with the requirements of IFRS 9.
It is considered as significant risk which might lead to 2. Methodology of the expected credit loss model and
material misstatement in the consolidated financial the calculations used to calculate the probability of
statements when available information and estimates default and loss resulting from default and exposure
are misused to determine the provision value.
due to default of the Group’s financial instrument
categories.
As disclosed in Note (8) to the consolidated financial 3. Reasonableness of the assumptions used in
statements, management had recognised a provision preparing the model framework, including the
for impairment of the overdue installments receivable assumptions used to assess future scenarios and the
and finance lease contracts with an amounted to JD significant increase in credit risk.
5,980,158, while total investment in loans and finance
lease contracts amount of JD 31,169,551 which • Compare the assumptions used in the application of
represents 85% of the company’s total assets as at 31 the expected loss model (ECL) with the requirements
December 2018.
of IFRS No. 9.
• Review a sample of management’s estimates of
recoverable amount when selling the asset to assess
its reasonableness.
• Tested the completeness of data used to calculate
the expected credit loss (ECL)
• Tested some of customers classified as nonperforming customers to check the reasonableness of
their classification
• Tested select of relevant procedures and internal
controls applied by the management.
• Re-calculated the provision for impairment of
the overdue receivable and finance lease contracts
instalments for a sample of customer according to the
company’s policy and IFRS (9).
• Assessed the adequacy of disclosures over the
Provision for impairment of the overdue installments
receivable and finance lease contracts installments

Other information
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The directors are responsible for the other information. The other information comprises all the other
information included in the Company’s annual report for the year 2018 but does not include the financial
statements and our auditor’s report.
Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we do
not and will not express any form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the
other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially
inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or
otherwise appears to be materially misstated.
When we read the other information not yet received, if we conclude that there is a material misstatement
therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.
We have seen the other information provided to us, and there are no fundamental errors, which we
must report to those who are responsible for governance.
Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial
statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial
statements in accordance with International Financial Reporting Standards, and for such internal
control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the
Company’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going
concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate
the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Company’s financial reporting
process.
Auditor’s responsibilities for the audit of the consolidated financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements
as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s
report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a
guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement
when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually
or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users
taken on the basis of these consolidated financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional
scepticism throughout the audit. We also:
· Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements,
whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and
obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk
of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from
error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the
override of internal control.
· Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures
that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the
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effectiveness of the Company’s internal control.
· Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management.
· Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting
and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or
conditions that may cast significant doubt on the Company’s ability to continue as a going concern.
If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor’s
report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are
inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to
the date of our auditor’s report. However, future events or conditions may cause the Company to
cease to continue as a going concern.
· Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements,
including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the
underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
· Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the consolidated financial information of the
entities or business activities within the Company to express an opinion on the consolidated financial
statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the Company audit.
We remain solely responsible for our audit opinion.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in
internal control that we identify during our audit.
We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant
ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and
other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable,
related safeguards.
From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters
that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current
period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor’s report
unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare
circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the
adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest
benefits of such communication.
Report on other legal and regulatory requirements
The Company maintains proper accounting records and the accompanying consolidated financial
statements are in agreement therewith the financial date presented in the Board of Directors’ report.
We recommended that the General assembly approve these consolidated financial statements.
For and on behalf of PricewaterhouseCoopers “Jordan” L.L.C.
Osama Marouf
License No. (718)
Amman, Jordan
31 March 2019
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CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AT 31 DECEMBER 2018
Note

2018

2017

JD

JD

Assets
Cash on hand and at banks

5

196,779

2,193,027

Financial assets at fair value through profit and loss

6

-

135,053

Financial assets at fair value through the statement of
comprehensive income

7

140,127

-

Financial assets at amortised cost

8

31,169,551

33,330,960

Other debit balances

9

128,392

206,269

10

-

2,001,314

11

2,715,531

2,722,331

449,935

292,625

Cash collaterals against loans and bank facilities
Investment properties
Land and properties seized against bad debts
Property and equipment

12

194,464

261,337

Deferred tax assets

15

1,690,084

650,659

36,684,863

41,793,575

Total Assets
Liabilities
Borrowings

13

3,177,403

11,811,715

Trade and other credit balances

14

501,464

381,854

Income tax provision

15

546,981

481,883

Corporate bonds

16

8,500,000

5,000,000

12,725,848

17,675,452

Authorized and paid-in capital

20,000,000

20,000,000

Additional paid in capital

1,602

1,602

Total Liabilities
Shareholders’ Equity

Statutory reserve

17

2,293,217

1,993,579

General banking risk reserve

17

-

280,000

Fair value reserve - net

5,074

-

Retained earnings

1,659,122

1,842,942

Total Shareholders’ Equity

23,959,015

24,118,123

Total Liabilities And Shareholders’ Equity

36,684,863

41,793,575

The attached notes from 1 to 27 are an integral part of these consolidated financial statements
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CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018
Note

Revenues and commissions from conventional
murabaha and finance leases
Other operating revenues

18

Total revenues

2018

2017

JD

JD

4,073,629

4,361,541

1,569,855

1,328,685

5,643,484

5,690,226

Salaries, wages and employees’ benefits

19

(1,063,668)

(791,377)

Administrative expenses

20

(607,757)

(735,234)

Depreciation

12

(78,394)

(84,983)

Returns from / (Provision) for Impairment on financial
assets at amortised cost

8

234,496

(210,066)

Other provisions

(13,656)

(23,123)

Finance expense

(1,118,126)

(1,548,898)

Total expenses

(2,647,105)

(3,393,681)

Income generated from operating activities

2,996,379

2,296,545

Gain from financial assets at fair value through profit
and loss

7

-

57,111

Reversal of investment properties provisions

11

-

41,382

Other income

-

125

Profit for the year before income tax

2,996,379

2,395,163

Income tax expense

15

(477,346)

(710,899)

Profit for the year

2,519,033

1,684,264

Net change in fair value of financial assets
At fair value through statement of comprehensive
income

5,074

-

Total comprehensive income for the year

2,524,107

1,684,264

0.126

0.084

Earnings per share for the year (JD/Share)

22

The attached notes from 1 to 27 are an integral part of these consolidated financial statements
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1,602
1,602

20,000,000
20,000,000

20,000,000
20,000,000

2017
Balance at 1 January 2017
Total comprehensive income for the year
)Dividend declared (Note 23
)Transfer to reserves (Note 17
Balance at 31 December 2017
1,754,063
239,516
1,993,579

1,993,579
299,638
2,293,217

1,993,579
-

JD

Statutory
reserve

280,000
280,000

)280,000(
-

280,000
-

General
banking risk
reserve
JD

-

5,074
5,074

-

JD

Fair value
reserve - net

2,278,194
1,684,264
)1,600,000(
)519,516(
1,842,942

280,000
)560,273(
)299,638(
2,519,033
1,659,122

1,842,942
)2,683,215(

JD

Retained
earnings

Total
Shareholders’
Equity
JD

24,033,859
1,684,264
)1,600,000(
24,118,123

21,434,908
5,074
2,519,033
23,959,015

24,118,123
)2,683,215(

The attached notes from 1 to 27 are an integral part of these consolidated financial statements

** The value of the dividends distributed for distribution to the shareholders of the company 0 as at 31 December 2018 compared to 1,192,283 dinars as at
31 December 2017.

* In accordance with the instructions of the Central Bank of Jordan No. (13/2018), the accumulated balance of the general bank risk reserve of JD 280,000
as at December 31, 2017 was transferred to the retained earnings item to offset the impact of IFRS 9.

* Retained earnings include an amount of JD 1,690,084 as of 31 December 2018 (2017: JD 650,659) restricted against deferred tax assets.

1,602
1,602

1,602
-

20,000,000
-

Additional
paid in
capital
JD

2018
Balance at 31 December 2017
IFRS 9 application effect
Transferred from general bank risk
reserve
Balance at 1 January 2018
)Transfer of reserves (Note 17
Change in fair value for the year
Total comprehensive income for the year
Balance at 31 December 2018

Authorized
and paid-in
capital
JD

FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018

CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY

CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018
2018
JD
Operating activities
Profit before income tax
Adjustments for:
Depreciation of property, and equipment
Depreciation of investment properties
(Recover from) Provision for Impairment on financial assets at
amortised cost
Reversal of investment properties provisions
Finance cost
Gain from valuation of financial assets at fair value through profit
and loss
Loss on sale of property and equipment

2017
JD

2,996,379

2,395,163

78,394
6,800

84,983
6,800

(234,496)
1,118,126

210,066
(41,382)
1,548,898

986
3,966,189

(52,254)
4,152,274

(1,134,641)
77,877
2,001,314
(157,310)
(6,975)

(155,518)
(27,554)
(96,214)
(292,625)
(297,698)

4,746,454
(604,342)
4,142,112

3,282,665
(578,245)
2,704,420

Investing activities
Purchases of property and equipment
Net cash flow used in investing activities

(12,507)
(12,507)

(31,266)
(31,266)

Financing activities
Paid borrowings
Corporate bonds
Financing cost
Dividends paid
Net cash flow used in financing activities

(8,634,312)
3,500,000
(980,373)
(11,168)
(6,125,853)

1,214,100
(1,395,473)
(1,743,429)
(1,924,802)

Net change in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at 1 January
Cash and cash equivalents at 31 December

(1,996,248)
2,193,027
196,779

748,352
1,444,675
2,193,027

Working capital changes:
Financial assets at amortized cost
Other debit balances
Cash collaterals against loans and bank facilities
Land and properties seized against non-performing loans
Trade and other credit balances
Cash flows generated from operating activities before paid
income tax and finance expense
Income tax paid
Net cash flow generated from operating activities

The attached notes from 1 to 27 are an integral part of these consolidated financial statements
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NOTES OF THE CONSOLIDATED STATEMENT
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018
(1) General Information
Bindar for Trade and Investment Company was incorporated in accordance with Companies Law no,
(22) for the year 1997 in 17 April 2000 as a limited liability company, under no. (6099) with a paid in
capital of JD 1,000,000. The company changed its legal nature to a public shareholding company on 9
August 2004 under the registration no. (351) with a paid in capital of JD 13,000,000.
The Company’s registration center is located in the Hashemite Kingdom of Jordan.
The Company’s General Assembly decided at its extraordinary meeting held on
March 15,
2008 to increase the capital from JD 13,000,000 to JD 20,000,000 and the capital increase procedures
where completed during 2008. The company’s address is Al Madina Al Munawwarah Street PO Box
1921 Amman 11821 Hashemite Kingdom of Jordan.
The main objectives of the Company and its subsidiary are:
- Financing consumer durables such as cars, vehicles, furniture, electrical appliances, kitchens,
medical and industrial equipment.
- Holding movable and immovable property to achieve the company’s goals.
- Establishing other branches of the company inside and outside the Hashemite Kingdom of Jordan
- Borrowing the necessary funds from banks and mortgage real estate to implement the goals of
finance leasing
- Carrying out finance leasing activities and granting loans of all kinds in accordance with Islamic
Sharia.
- Real estate finance.
The Company shares are listed in Amman Stock Exchange.
The Company is a subsidiary of Invest Bank group, were its financial statements are consolidated with
the bank’s consolidated financial statements.
The consolidated financial statements were approved by the Board of Directors on
January 2019
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(2) Basis Of Preparation
The principal accounting policies applied in the preparation of these consolidated financial statements
are set out below, these policies have been consistently applied to all the years presented, unless
otherwise stated.

2-1 Basis of preparation
The consolidated financial statements of Bindar for Trade and Investment Company (P,S,C) have been
prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS) and IFRS Interpretations
Committee interpretations applicable to companies reporting under IFRS.
The consolidated financial statements are presented in Jordanian Dinars, which represent the functional
currency to the Company.
The consolidated financial statements have been prepared under the historical cost basis except for the
financial assets at the fair value through profit and loss.
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The preparation of consolidated financial statements in conformity with IFRS requires the use of certain
critical accounting estimates. It also requires management to exercise its judgment in the process of
applying the Company’s accounting policies. The areas involving a higher degree of judgment or complexity,
or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are
disclosed in Note (4).

2-2 Changes in accounting policy and disclosures
The accounting policies are in line with those followed in the preparation of the consolidated
financial statements for the year ended 31 December 2017. As explained in Note 2.2.1.

2-2-1 New and revised standards and interpretations issued and applied by the
Company in the fiscal year beginning on 1 January 2018New standards, amendments
and interpretations adopted by the company
(a)

Which have no material impact on the financial statements:

The company has applied the following standards and amendments for the first time for their annual
reporting period commencing 1 January 2018:
·
Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealized Losses – Amendments to IAS 12,
·
Disclosure initiative – amendments to IAS 7.
·
Transfers of Investment Property – Amendments to IAS 40.
·
Annual Improvements to IFRSs – 2012-2014 Cycle
·
IFRS 15 - “Revenue from contracts with customers”, effective 1 January 2018. This standard replaces
IAS 18 which covers contracts for goods and services and IAS 11 covering construction contracts. On the
basis of the new standard, revenue is recognized when the control of the asset or service is transferred
to the customer - hence the idea of control replaces the notion of risk and return. The standard permits
full retroactive or retrospective application.
Impact: There is no impact from applying the standard on the financial statements of the company, since
most of the company’s revenues come from sources not subject to this standard.
(b) New standards applied by the Bank commencing 1 January 2018 and has significant impact:
IFRS 9 “Financial Instruments”:

Nature of change: IFRS 9 addresses the classification, measurement and derecognition of financial
assets and financial liabilities and introduces new rules for hedge accounting and introduced a new
impairment model.
Impact of adopting IFRS 9:
The Company has adopted International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 effective January 1,
2018.
The following are the most important aspects of application:

A- Classification and measurement of financial assets
There was no material impact on the application of the Standard.
The Company reclassified the financial instruments between the categories defined under IFRS 9
(amortized cost at fair value through income statement at fair value through other comprehensive
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income) and allowed for one time at the beginning of 2018 to achieve the correct application
Requirements of the standard.

B- Classification and measurement of financial liabilities:
IFRS (9) has retained the requirements of IAS (39) regarding the classification of financial liabilities. IAS
39 (revised) requires recognition of the differences in the assessment of financial liabilities classified as
financial liabilities at fair value through profit or loss in the consolidated statement of income, whereas
IFRS (9) requires:
- Recognition of differences in thee assessment of financial liabilities classified as financial liabilities
at fair value through statement of income as a result of changes in credit risk in the consolidated
statement of comprehensive income.
- The remaining amount of fair value valuation differences is recognized in the consolidated statement
of income.
The Company has reclassified the financial instruments among the categories determined under IFRS
9 at amortized cost at fair value through statement of income at fair value through other comprehensive
income and allowed for one time at the beginning of 2018 with a view to achieving the proper application
of the Standard’s requirements . The reclassification is described in paragraph (f) of this note.

C- Hedge accounting
When applying IFRS (9), the Bank has the choice to continue applying the hedge accounting requirements
of IAS (39) instead of the requirements IFRS (9).

D- Impairment of financial assets
IFRS 9 replaces the “loss recognition” model adopted in IAS 39 to calculate the impairment of financial
assets to the forward-looking model “expected credit losses”, which requires the use of estimates
and judgments to estimate the economic factors The model has been applied to all financial assets debt instruments classified at amortized cost or at fair value through the statement of comprehensive
income or at fair value through income statement. Effective 1 January 2018, deals with the classification,
measurement and recognition of financial assets and liabilities and introduces new rules for hedge
accounting.
Impairment losses have been calculated in accordance with the requirements of IFRS 9 in accordance
with the following rules:
12 month impairment losses: Impairment of expected impairment is calculated within 12 months
following the date of the consolidated financial statements.
Impairment losses for the useful life of the instrument: Impairment of the expected impairment on
the life of the financial instrument to maturity is calculated as of the date of the consolidated financial
statements.
The methodology for calculating expected credit losses depends on the probability of default, which is
calculated according to the credit risk, future economic factors and loss given default, which depends
on the collectible value of the existing collateral and the exposure at default.

E- The general framework for the application of the requirements of IFRS 9:
1. Apply a specialized automated system to meet the requirements of the standard.
2. Inclusion (classification) of all credit exposures / debt instruments that are subject to the measurement
and calculation of the expected credit loss in one of the following stages:
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- Stage 1: The expected credit loss is weighted by the probability of default of the credit / debt instrument
within the next 12 months. Credit / debt instruments that have not received significant or significant
increase in their credit risk since the recognition Or has a low credit risk as of the date of preparation
of the financial statements.
Stage 2: This stage includes credit exposures / debt instruments, which have had a significant increase
in their credit risk since their initial recognition, but have not yet reached the stumbling stage due
to lack of objective evidence to confirm default. The expected credit loss is calculated for the entire
lifetime of the credit exposure / debt instrument and represents the expected credit loss arising from
all potential defaults over the remaining life of the credit exposure / debt instrument.
Stage 3: This stage includes debt instruments that have evidence / evidence that they have become
impaired and in this case the expected credit loss is calculated for the entire lifetime of the credit
exposure / debt instrument.
3. The mechanism adopted to calculate expected credit losses (ECL) on financial instruments and for
each item separately:
The calculation of expected credit losses depends on the probability of default, which is calculated
according to the credit risk and economic factors, and the loss loss default ratio, which depends on the
value of the collection of guarantees and the value of exposure at default and accordingly The following
mathematical model has been adopted to calculate the expected credit loss according to criterion (9)
where the following equation applies to all exposures as follows:
ECL =PD%×EAD(JOD)×LGD%
• ECL: expected credit loss
• PD: Probability of default
• EAD: Credit exposure when default
• LGD: Loss ratio assuming default
- Expected scope of application / loss:
In accordance with the requirements of IFRS 9, the expected credit loss measurement model is applied
within the following framework (except as measured at fair value through statement of income):
• Loans and credit facilities.
• Debt instruments carried at amortized cost.
• Debt instruments carried at fair value through other comprehensive income.
• Financial guarantees stipulated in accordance with the requirements of the standard (9).
• Accounts receivable related to leases are within the requirements of IAS 17 and IFRS 16.
• Trade receivables.
• Credit exposures on banks and financial institutions [excluding current balances used to cover the
company’s operations such as remittances, guarantees and credits within a very short period of time
(days)].
4. Calculating the possibility of default (PD) where the probability of default was calculated according
to the following data:
- Economic indicators and macroeconomic factors (GDP, unemployment, inflation, real interest rates)
were taken into account for the purpose of calculating the expected credit loss (PD).
- A roll-rate methodology has been adopted to calculate the future loss rate in case of default. It is based
on the study of historical data by taking into account the analysis of the results of the methodology at
a collective level for credit exposures with similar credit characteristics, A number of factors are as
follows:
• Product Type
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• Quality of guarantees
• Sector
5. Calculate credit exposure (EAD) by taking into account both the type of credit exposure, credit
exposure balance and credit conversion factor (CCF).
6. Calculate the rate of loss by default (LGD) by analyzing the historical data of the recovery rates,
after taking into account a number of factors, the most important of the nature of the guarantees and
products and the classification of the client and accordingly has been developed ratios (LGD).

F- Disclosures
IFRS (9) requires detailed disclosures, particularly with regard to hedge accounting, credit risk, and
expected credit losses.

G- Implementation
The Company recorded the effect of IFRS (9) on opening balances of retained earnings as at 1 January
2018, provisions and non-controlling interests rather than restating the consolidated financial
statements for the year ended 31 December 2017 and earlier.
The following table shows the increase in credit risk exposures for financial assets that are subject to
a credit loss as expected as of 1 January 2018.

Financial assets at amortized
cost

Stage 1

Stage 2

Stage 3

Total

Deferred
tax
assets

Net
impact

JD

JD

JD

JD

JD

JD

1,864,352

3,530,546

847,331

2,683,215

1,172,873

493,321

The table below shows the amendment to the opening balances as at 1 December 2018.
Balance at 31
December 2017

The resulting effect
of
Application

Adjusted balance as
On the first of
January 2018

JD

JD

JD

Financial assets at amortized cost

33,330,960

(3,530,546)

29,800,414

Deffered tax assets

650,659

847,331

1,497,990

Retained earnings

1,842,942

(2,683,215)

(840,273)

Financial assets at fair value through
income

135,053

(135,053)

-

Financial assets at fair value through
statement of comprehensive income

-

140,127

140,127
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2,682,292

7,697,031

800,319

1,194,923

5,701,789

37,426,446

Watch-list

Non-performing debts
- including:

Substandard

Doubtful

Loss

Total

276,737

190,709

66,128

19,900

276,737

-

-

Interest in
Suspends

37,149,709

5,511,080

1,128,795

780,419

7,420,294

2,682,292

27,047,123

Principle

-

4,887,096

4,007,740

579,235

144,649

4,731,624

155,472

Provision

22,758,864

-

-

-

-

-

22,758,864

Total

664,431

-

-

-

-

-

664,431

ECL

Stage 2

-

-

-

-

-

-

-

Interest in
Suspends

6,428,740

-

-

-

-

2,337,046

4,091,694

Total

584,103

-

-

-

-

328,684

255,419

ECL

Stage 3

-

-

-

-

-

-

-

Interest in
Suspends

8,238,842

5,675,186

1,287,797

778,717

7,741,700

497,142

-

Total

According to IFRS 9:

3,182,198

2,601,580

327,566

155,924

3.085,071

97,127

-

ECL

Total

276,737

190,335

70,262

16,140

276,737

-

-

Interest in
Suspends

37,426,446

5,675,186

1,287,797

778,717

7,741,700

2,834,188

26,850,558

Total

4,430,732

2,601,580

327,566

155,924

3,085,071

425,811

919,850

ECL

276,737

190,335

70,262

16,140

276,737

-

-

interest in
Suspends

There are no other standards or interpretations that do not apply and have a material effect on the Company’s financial statements.

Mandatory application date: Mandatory for financial years commencing on or after 1 January 2019. At this stage, the Bank does not intend to adopt the
standard before its effective date. The Bank intends to apply the simplified transition approach and will not restate comparative amounts for the year prior
to first adoption. The Bank’s management is currently assessing the financial impact for the implementation of this standard.

Impact: The Standard will primarily affect the accounting of the Bank’s operating leases.

Nature of change: IFRS 16 was issued in January 2016. It will result in almost all leases being recognized on the statement of financial position, as the
distinction between operating and finance leases is removed. Under the new standard, an asset (the right to use the leased item) and a financial liability to
pay rentals are recognized. The only exceptions are short-term and low-value leases. The accounting for lessors will not significantly change.

IFRS 16 “Leases”

2-2-2 New standards and interpretations not mandatory for implementation for annual reporting period commencing 1 January
2018, and that are not early adopted by the Bank:

27,047,123

Performing

Total

According to the instructions of classification No. (2009/47)
Stage 1

The table below clarifies the credit exposure as per classification instructions number (47/2009) and in comparison with IFRS (9) – (Mapping):

2-3 Basis of consolidation
The consolidated financial statements include the financial statements of the Company and the wholly
owned subsidiaries company controlled by it. Control exists when the Company has the ability to control
the financial and operating policies of the subsidiary subsidiaries in order to achieve financial benefits
out of their operations. All inter-company transactions, balances, revenues and expenses between the
Company and its subsidiaries are eliminated.
The following are the details of its subsidiary as of 31 December 2018 and 2017:
Subsidiaries Name

Authorized
Capital

Percentage

JD

%

Nature of
Activity

Country

Date of
Acquisition

Robo’a Al-Sarq Al-Aqarieh Company

50,000

100

Sale of land
and real
estate

Jordan

28 march
2006

Rakeen Al-Aqarieh Company

30,000

100

Sale of land
and real
estate

Jordan

11 march
2010

Bindar Leasing Company

1,000,000

100

Financial
leasing

Jordan

29 September
2013

The financial statements of the subsidiaries are prepared using the same accounting policies adopted
by the company. Changes are made to the accounting policies of the subsidiaries, when necessary, to
align them with accounting policies adopted by the company.
Subsidiary’s financial statement is consolidated in the consolidated income statement from the date of
acquisition which is date of transfer of the controlling over the subsidiaries, when the company lose the
control over the subsidiary it will not be consolidated.

2-4 Foreign currency translation
(a) Functional and presentation currency
Items included in the consolidated financial statements of each of the company’s entities are measured
using the currency of the primary economic environment in which the entity operates (‘the functional
currency’). The consolidated financial statements are presented in ‘Jordanian Dinar’, which is the
company’s functional and presentation currency.

(b) Transactions and balances
Foreign currency transactions are translated into the Jordanian dinar using the exchange rates
prevailing at the dates of the transactions. Foreign exchange gains and losses resulting from the
settlement of such transactions and from the translation at year-end exchange rates of monetary
assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognized in the consolidated statement
of income.

2-5 Property and equipment
Property and printing equipment are stated at historical cost less accumulated depreciation. Historical
cost includes expenditure that is directly attributable to bringing the asset to the location and condition
necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.
Subsequent costs are included in the asset’s carrying amount or recognized as an asset, as appropriate,
only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the
Company and the cost of the item can be measured reliably,The carrying amount of the replaced part
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is derecognised, All other repairs and maintenance are charged to profit or loss during the period in
which they are incurred.
Depreciation on other assets is calculated using the straight-line method to allocate their cost over
their estimated useful lives, as follows:
Useful life (years)
Extensions and equipment
Furniture and decoration
Computers
Vehicles
Office equipment

5
8
5
6-7
6-7

The assets’ residual values and useful lives are reviewed, and adjusted if appropriate, at the end of each
reporting period.
An asset’s carrying amount is written down immediately to its recoverable amount and is recognized in
the consolidated statement of income.
Gains and losses on disposals are determined by comparing the proceeds with the carrying amount
and are recognized in the consolidated statement of income.

2-6 Impairment of non-financial assets
Assets that are subject to amortization are reviewed for impairment whenever events or changes
in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable, An impairment loss is
recognised for the amount by which the asset’s carrying amount exceeds its recoverable amount. The
recoverable amount is the higher of an asset’s fair value less costs to sell and value in use.
For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are
separately identifiable cash flows (cash-generating units).
Non-financial assets is reviewed excluding goodwill that is subject to impairment for possible reversal
of the impairment at each reporting.

2-7 Financial assets at fair value through income statement
These are financial assets acquired by the Company with the objective of resale in the near future and
to make profits from short-term market price fluctuations or margin trading profits.
When purchasing these assets they are recognized at fair value (acquisition expenses are recognized
in the income statement when purchasing) to be revalued later at fair value. The change in fair value
appears in the consolidated statement of income including the change in fair value resulting from the
differences in conversion of non-monetary assets items in foreign currencies, In the case of selling
such assets or part thereof, profits or losses are recorded in the consolidated statement of income.
Dividends or interest earned are recognized in the consolidated statement of income.
Financial assets should not be reclassified from / to this item except for when the purpose and the way
of managing the financial assets is changed.
It is not allowed to classify any financial assets that do not have prices in active markets and active
dealings in these items.
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2-8 Financial assets at amortized cost
Financial assets at amortized cost are the financial assets which the company’s management intends
according to its business model to hold for the purpose of collecting the contractual cash flows which
comprise the contractual cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal
outstanding.
Financial assets are recorded at cost upon purchase plus acquisition expenses. Moreover, the issue
premium \ discount is amortized using the effective interest rate method, and recorded to interest
account, Provisions associated with the decline in value of these investments leading to the inability to
recover the investment or parts thereof are deducted, Any impairment is registered in the consolidated
statement of income and should be presented subsequently at amortized cost less any impairment
losses.
The amount of the impairment loss recognized is the difference between the asset’s carrying amount
and the present value of estimated future cash flows discounted at the original effective interest rate.

2-9 Impairment of financial assets
A financial asset is assessed at each reporting date to determine whether there is objective evidence
that it is impaired.
A financial asset is impaired if objective evidence indicates that a loss event has occurred after the
initial recognition of the asset, and that the loss event had a negative effect on the estimated future
cash flows of that asset that can be estimated reliably.
An impairment loss in respect of a financial asset measured at amortized cost is calculated as the
difference between its carrying amount and the present value of the estimated future cash flows
discounted at the asset’s original effective interest rate.
An impairment loss is reversed if the reversal can be related objectively to an event occurring after
the impairment loss was recognized. For financial assets measured at amortized cost, the reversal is
recognized in the consolidated statement of income.

2-10 Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents includes cash in hand and deposits held at call with banks with original
maturities of three months or less.

2-11 Borrowings
Borrowings are recognised initially at fair value, net of transaction costs incurred. Borrowings are
subsequently carried at amortised cost; any difference between the proceeds (net of transaction costs)
and the redemption value is recognised in the consolidated statement of comprehensive income over
the period of the borrowings using the effective interest method.
Borrowings are classified as current liabilities unless the Company has an unconditional right to defer
settlement of the liability for at least twelve months after the consolidated statement of financial
position date.

2-12 Trade payables
Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary
course of business from suppliers. Trade payables are classified as current liabilities if accrued within
a year or less, and classified as non-current liabilities if accrued in more than a year.
Trade payables are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost
using the effective interest method.
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2-13 Finance least contracts investment
Lease investments are classified as finance leases when all risks and benefits of ownership transfer
to lessees.
Investments in finance leases are stated at net present value of lease payments after deducting
unearned revenue and impairment provisions, Direct lease costs are included in leases net present
value.
Lease payments are allocated between the principle and the return on lease contracts.

2-14 Revenue and expenses recognition
- Interest income is recognized in the consolidated statement of income using the effective interest
method,
- Interest expense are recognized on accrual basis

2-15 Income Tax
The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively
enacted at the financial position date in the countries where the company operates and generate taxable
income. Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in
which applicable tax regulation is subject to interpretation. It establishes provisions where appropriate
on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.
Deferred income tax is recognised, using the liability method, on temporary differences arising between
the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements. Deferred
income tax is determined using tax rates (and laws) that have been enacted or substantially enacted
by the financial position date and are expected to apply when the related deferred income tax asset is
realised or the deferred income tax liability is settled.
Deferred income tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable
profit will be available against which the temporary differences can be utilized.

2-16 Provisions
Provisions are recognized when the company has a present legal or constructive obligation as a results
of past events; it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation and
the amount has been reliably estimated.

2-17 Employee benefits
For defined contribution plans, the Company pays contributions to pension insurance plans administered
by the Social Security Corporation and on a mandatory basis. The Company has no further payment
obligations once the contributions have been paid. The contributions are recognised as a social security
expense when they are due.

2-18 Assets seized against bad debts
Assets seized by the company are shown under “other assets” at the acquisition value or fair value,
whichever is lower. As of the date of consolidated statement of financial position, these assets are
revalued individually at fair value. Any decline in their market value is taken to the consolidated
statement of income whereas any such increase is not recognized. A subsequent increase is taken to the
consolidated statement of income to the extent it does not exceed the previously recorded impairment.

2-19 Investment properties
Investment properties is a property that is purchased to be gain rent income or for value appreciation
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or both and not be sold in the ordinary course of the Company business.
Investment properties are stated at cost plus acquisition costs. The Company adopts the cost model to
account for its investment properties, which represent plots of land.
Investment properties carrying amount is written down immediately to its recoverable amount if the
asset’s carrying amount is greater than its estimated recoverable amount. The amount of write-down
is recognised in the consolidated statement of income. Revaluation gains are not recognized.

2-20 Fair value
The closing prices (buy assets / sale liabilities) on the separate financial statements in an active market
the fair value of financial instruments and derivatives that have a market price, in the absence of
undeclared or absence of active trading of some financial instruments and derivatives or non-market
activity fair value is estimated price in several ways, including:
·
Comparing the current market value of another financial instrument to a large extent,
·
Analysis of future cash flows and discount the expected cash flows by using similar
financial instrument,
The long-term assets and financial liabilities that are not worth the benefits under the DCF and under
the effective interest rate assessment, are amortized discount / premium in interest income received /
paid in the consolidated income.
Assessment methods designed to get a fair value that reflects market expectations and take into
account market factors and any risks or unexpected benefits when estimating the value of financial
instruments, and in the event of a financial instruments fair value cannot be reliably measured are
stated at cost less any impairment in their value.

2-21 Financial instruments by category
2018

2017

JD

JD

Assets as per the statement of financial position
Loans and receivables
Cash on hand and at banks
Financial assets at fair value through statement of comprehensive
income
Financial assets at fair value through profit and loss

196,779

2,193,027

140,127

-

-

135,053

Financial assets at amortised cost

31,169,551

33,330,960

Cash collaterals against loans and bank facilities

-

2,001,314

Other debit balances (excluding prepaid expenses)

64,634

60,777

31,571,091

37,721,131

Borrowings
Trade and other credit balances (Exctuding with holding tax)

3,177,403

11,811,715

483,902

364,600

Corporate bonds

8,500,000

5,000,000

12,161,305

17,176,315

Liabilities as per statement of financial position
Financial liabilities at amortized cost
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(3)

Financial Risk Management

3-1

Financial risks factors

Company’s activities expose it to a variety of financial risks: market risk (including foreign currency
risk, cash flow and fair value interest rate risk), liquidity risk and credit risk. The Company’s overall risk
management programme focuses on the unpredictability of financial markets and seeks to minimize
potential adverse effects on the Company’s financial performance.
The Company’s management is responsible for preparation and controlling risk management.
Risk management policies are prepared to identify and analyze the risks that the company’s face, and
to set fitted regulations and limits to the range of that the risks and control it to ensure that there are
no override for the set limits.
The policies and risk management regulations are periodically reviewed to reflect the changes in the
market circumstances and company’s activities. The management aims through trainings, standards,
and procedures that the management set to improve constructive control environment that clarify the
role of each person in the company.
The Audit Committee monitor the performance of the management in monitoring the extent of the
compliance of the Company policies and procedures in risk management, in addition to reviewing the
sufficiency of the risk management in relation to Company’s risk. The Internal audit department assist
the audit committee in the monitoring process. The internal audit department review the procedures
for risk management and report the result to the audit committee.

(a) Market risk
Market risk is the risk that arises from changes in foreign currency as the prices and the prices of
Murabaha and prices of equity instrument that affect the company’s performance or the value of
financial instruments.
- Foreign exchange risk
Most of Company transactions are Jordanian Dinar. Thus, the company is not imposed to foreign
exchange risk.
- Cash flow and fair value interest rate risk
The Company’s interest rate risk arises from long-term borrowings. Borrowings issued at variable
rates expose the Company to cash flow interest rate risk Borrowings issued at fixed rates expose the
company to fair value interest rate risk. The Company’s loans issued at fixed rates; (note 13).

(b) Liquidity risk
Company finance monitors rolling forecasts of the Company’s liquidity requirements to ensure it has
sufficient cash to meet operational needs while maintaining sufficient limits on its undrawn committed
borrowing facilities.
The table below summarizes the maturities of the Company’s undiscounted financial liabilities at 31
December 2018, based on contractual payment dates and current market interest rates.
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Less than
1 year

Over
1 year

JD

JD

At 31 December 2018
Borrowings

3,177,403

-

Trade and other credit balances

501,464

-

Corporate bonds

6,500,000

2,040,926

Borrowings

10,889,947

1,866,705

Trade and other credit balances

381,854

-

Corporate bonds

1,633,500

3,811,500

At 31 December 2017

(c) Credit risk
A credit risk is the risk the company suffered a financial loss as a result of customer default to pay
amount due to the Company which mainly result from default in paying installments when they are due.
The Company is not exposed to concentration risk. Credit risk arises from cash and cash equivalents
and investment in finance least contracts. Risk control assesses the credit quality of the customer
before they are granted loans or finance lease.
The Company maintains its bank accounts in leading financial institutions with a minimum acceptable
credit rating and that are reputable are accepted.

3-2 Capital risk management
The Company monitors capital by monitoring the gearing ratio. This ratio is calculated as net debt divided
by total capital, Net debt is calculated as total borrowings less cash and cash equivalents as shown in the
separate statement of financial position. Total capital is calculated as equity plus net debt as shown in the
consolidated statement of financial position.
Gearing ratios were as follows:

Total borrowings

2018

2017

JD

JD

Less: Cash on hand and at banks

11,677,403
(196,779)

16,811,715
(2,193,027)

Net debt

11,480,624

14,618,688

Total shareholders’ equity

23,959,015

24,118,123

Total capital

35,439,639

38,736,811

Gearing ratio

32%

38%

3-3 Fair value estimation
The carrying values of investment in facility contracts approximate their fair values.
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(4) Critical Accounting Estimates And Judgments
Preparation of the consolidated financial statements and the application of the accounting policies
require the Company’s management to perform assessments and assumptions that affect the amounts
of financial assets and liabilities, fair value reserve and the disclosure of contingent liabilities. Moreover,
these assessments and assumptions affect revenues, expenses, provisions, and changes in the fair value
shown within the consolidated statement of other comprehensive income. In particular, this requires
the Company’s management to issue significant judgments and assumptions to assess future cash flow
amounts and their timing, Moreover, the said assessments are necessarily based on assumptions and
factors with varying degrees of consideration and uncertainty. In addition, actual results may differ from
assessments due to the changes resulting from the conditions and circumstances of those assessments
in the future.

(a) Provision for impairment of financial assets at amortized cost
A provision for financial assets at amortized cost is taken on the bases and estimates approved by the
Company’s management in conformity with International Financial Reporting Standards (IFRS).

(b) Impairment of financial assets
Management frequently reviews the financial assets stated at cost to estimate any decline in their value.
Impairment loss (if any) is taken to the consolidated statement of income as an expense for the year.
Management estimates the impairment in fair value when the market value reaches a certain limit
indicative of the amount of impairment loss, which does not conflict with the International Financial
Reporting Standards and the instructions of the Regulatory authorities.

(c) Lawsuits Provision
A provision is set against the lawsuits raised against the Company. This provision is subject to an adequate
legal study prepared by the Company’s legal advisors. Moreover, the study highlights potential risks that
the Bank may encounter in the future. Such legal assessments are reviewed periodically.

(d) Provision for impairment of seized assets
Impairment loss is booked after a sufficient and recent evaluation of the assets seized by the company
has been conducted by approved surveyors. The impairment loss is reviewed periodically.

(5) Cash On Hand And At Banks

Cash on hand
Current account at banks

2018
JD

2017
JD

14,374
182,405
196,779

4,641
2,188,386
2,193,027

2018
JD

2017
JD

(6) Financial Assets At Fair Value Though Profit And Loss

Outside the kingdom
Unqouted shares
At 1 January
(Loss) Gain from change in fair value
At 31 December
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-

82,799
52,254
135,053

* Financial assets at fair value through income statement were reclassified to the financial assets at
fair value through statement of comprehensive income of JD 135.053 as at 1 January 2018 in order to
properly apply IFRS 9 on the instructions of the Central Bank of Jordan (13/2018)
This item represents the investment in Al Soor Finance and Leasing (A Limited Liability Company Kuwait) with 346,000 shares which represent a contribution of 0.07% of it capital. The company did not
receive cash dividends on the above financial assets for the year ended 31 December 2018 (2017: JD
4,857).

(7) Financial assets at fair value through statement of comprehensive income
2018

2017

JD

JD

Outside the kingdom
Unquoted shares

140,127

-

140,127

-

(8) Financial Assets At Amortized Cost
Installment receivables represent installments due from the Company’s customers arising from
financing of vehicles and real estate contracts, which includes the original finance principle in addition
to Murabaha amount, Installment receivable balances were as follows:
2018

2017

JD

JD

Due and not collected

5,372,538

5,630,540

Due in less than a year

15,918,808

16,758,613

Due in more than a year and less than five years

22,712,381

19,286,995

44,003,727

41,676,148

Less: Provision for impairment on due and past due instalments
deferred income

(5,980,158)

(2,684,108)

Less: Deferred income

(6,577,281)

(5,661,080)

(276,737)

-

31,169,551

33,330,960

Less: Finance revenue in suspends

Part of the guarantee of the installment payments with a value of JD 7,663,917 (checks and bills) in
December 2018 against JD 22,079,778 as at 31 December 2017 deposited as collateral against the loan
balances granted by the company.
Financial assets with a maturity of less than one year include one finance lease (projects) amounting to
JD 255,136 (2017: JD 211,271). The provision on the finance lease is JD 3,774 (2017: JD 23,475).
The sectorial distribution of installment receivables is as follows:
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Investment in facility contracts - Net:
2018

2017

JD

JD

Real-estate

7,516,036

10,376,152

Veichels

19,791,157

12,334,947

Projects

13,161,202

15,235,141

Duarables

3,535,332

3,729,908

Total installment receivable

44,003,727

41,676,148

Less: Provision for impairment on the facility contract

(5,980,158)

(2,684,108)

Less: Deferred income

(6,577,281)

(5,661,080)

Less: Finance revenue in suspends

(276,737)

-

Net installment receivable

31,169,551

33,330,960

The movement on provision for impairment in overdue installments receivable during the year was as
follows:
2018

2017

JD

JD

At a January

2,684,108

2,474,042

Effect of application of IFRS 9

3,530,546

-

(Recover from Provision) Additions during the year

(234,496)

210,066

At 31 December

5,980,158

2,684,108

Details of provision for impairment of installment payments After adding the effect of IFRS 9:
2018
JD
Stage 1
Stage 2
Stage 3
Total

664,431
584,103
4,731,624
5,980,158

- Movement on impairment provision:
Government
and the
public sector

Major
companies

SMEs
Companies

Individuals

Real estate
loans

JD

JD

JD

JD

Balance as of beginning
of the year

-

289,618

1,937,738

456,752

Impairment loss on new
balances during the year

-

1,063,848

1,779,330

1,044,320

-

3,887,498

Repaid / derecognized

-

(110,886)

(297,884)

(182,678)

-

(591,448)
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Total

2,684,108

Transferred to Stage 1

-

23,391

7,276

21,690

-

52,357

Transferred to Stage 2

-

11,618

2,221

36,089

-

49,928

Transferred to Stage 3

-

(35,009)

(9,497)

(57,779)

-

(102,285)

Effect on the provision as of end of year -

-

-

-

-

-

-

Write-off

-

-

-

-

-

-

Total balance at the end
of the year

-

1,242,580

3,419,184

1,318,394

-

5,980,158

The aging schedule of the overdue installments receivable is as follows:
2018

2017

Overdue
installments
receivable
JD

Total
installments
receivable

Overdue
installments
receivable

Total
installments
receivable
JD

JD

JD

Un-accrued installments receivable

-

22,239,158

-

16,508,904

1-89 days

431,557

7,490,257

571,341

9,312,000

90-180 days

185,447

846,576

181-270 days

243,046

849,969
853,640

393,822

4,134,508
1,129,929

271-360 days

168,422

362,739

216,446

539,664

More than 360 days

4,344,066

5,630,683

3,611,805

4,390,063

5,372,538

37,426,446

5,639,990

36,015,068

The balance of installments receivable against which the company has filed legal cases in order to
recover the unpaid and overdue amounts was as follows:
2018

Clients balances – Legal cases

2017

Overdue
installments
receivable

Total
installments
receivable

Overdue
installments
receivable

Total
installments
receivable

JD

JD

JD

JD

4,725,657

7,334,266

4,545,964

8,448,576

(9) Other debit balances
2018

2017

JD

JD

Prepaid expenses

63,758

145,492

Refundable deposits

49,210

48,160

Others

15,424

12.617

128,392

206,269
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(10) Cash collaterals against loans and bank facilities
This balance represent cash collaterals held by the following banks against credit facilities granted to
the Company:
2018

2017

JD

JD

Ahli Bank

-

1,668,157

Arab Banking Corporation

-

285,567

Egyptian Arab Land Bank

-

47,590

-

2,001,314

* The average interest rate on the collaterals balances is 3% annually.

(11) investment properties
The fair value of investment properties as of 31 December 2017 is JD 2,722,331 and is estimated by
three independent real estate experts.
Real estate investments include land pledged against bank facilities with a carrying value of 0 JD as at
31 December 2018 (2017: 2,388,077 JD).
2018

2017

JD

JD

At 1 January

2,722,331

2,687,749

Recovered from provision for impairment on investment properties

-

41,382

Depreciation charged during the year

)6,800(

)6,800(

2,715,531

2,722,331

(12) Property And Equipment
Extensions
and
equipment

Furniture
and
decoration

Computers

At 1 January 2018

89,081

399,348

221,070

35,748

124,578

869,825

Additions

-

1,582

9,410

-

1,515

12,507

Disposals

-

-

-

-

(1,280)

(1,280)

At 31 December 2018

89,081

400,930

230,480

35,748

124,813

881,052

At 1 January 2018

88,884

247,144

171,812

12,958

87,690

608,488

Depreciation charged

76

40,893

22,655

5,363

9,407

78,394

Related to disposals

-

-

-

-

(294)

(294)

At 31 December 2018

88,960

288,037

194,467

18,321

96,803

686,588

112,893

36,013

17,427

28,010

194,464

Vehicles

Office
equipment

Total

2018
Cost

Accumulated Depreciation

Net book value as at 31 December 2018 121
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Extensions
and
equipment

Furniture
and
decoration

Computers

At 1 January 2017

89,711

385,781

215,399

35,748

117,212

843,851

Additions

-

13,768

5,700

-

11,798

31,266

Disposals

(630)

(201)

(29)

-

(4,432)

(5,292)

At 31 December 2017

89,081

399,348

221,070

35,748

124,578

869,825

At 1 January 2017

89,406

204,862

144,905

7,595

82,029

528,797

Depreciation charged

108

42,483

26,936

5,363

10,093

84,983

Related to disposals

(630)

(201)

(29)

-

(4,432)

(5,292)

At 31 December 2017

88,884

247,144

171,812

12,958

87,690

608,488

152,204

49,258

22,790

36,888

261,337

Office
equipment

Vehicles

Total

2017
Cost

Accumulated Depreciation

Net book value as at 31 December 2017 197

(13) Borrowings

Bank loans due within a year
Bank loans due after one year

Facility type

Maturity date

2018

2017

JD

JD
10,083,284

3,177,403
-

1,728,431

3,177,403

11,811,715

Facility
limit

2018

2017

JD

JD

JD

Term loan

March 2019

2,000,000

-

1,045,082

Term loan

September 2020

1,000,000

-

822,656

Term loan

July 2020

2,000,000

-

1,100,000

Term loan

April 2018

1,000,000

-

-

Term loan

February 2018

500,000

-

117,525

Term loan

April 2019

1,500,000

-

738,774

Revolving loan

November 2018

1,000,000

-

489,176

Revolving loan

November 2019

3,000,000

943,099

2,318,541

Revolving loan

November 2018

500,000

-

-

Revolving loan

November 2019

2,000,000

-

1,482,958

Revolving loan

August 2019

2,000,000

-

2,006,548

Revolving loan

April 2019

1,600,000

1,545,000

1,488,025

Revolving loan

April 2019

1,000,000

689,304

202,430

3,177,403

11,811,715
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These loans are denominated in Jordanian Dinars and are secured by bills of exchange signed by
customers with a nominal value of JD 7,663,917 as at 31 December 2018 compared to 22,079,778 as at
31 December 2017. These loans are secured by a mortgage of 2.388.077 shares owned by subsidiaries.
The banks have JD as at 31 December 2017.
The interest rate on the above loans ranges from 6.5% to 7.5%.

(14) Trade and other credit balances
2018
JD
Trade payables
Accrued interest on Corporate bonds
Accrued expenses
Unpaid dividend
Insurance premiums received in advance
Provision for sales tax
Provision for employees vacations
Litigation provision
Others

2017
JD

171,118
137,753
70,450
57,645
11,875
17,562
28,885
6,176
501,464

85,560
153,425
10,935
68,813
20,057
17,254
15,229
10,581
381,854

(15) Income Tax
Movements on temporary timing differences arising from the non - deductible tax differences is as
follows:

Items include

Provision for impairment
in overdue installments
receivable

Released
amounts

Balance
as at 31
December
2018

Deferred
tax assets
as at 31
December
2018

Deferred
tax assets
as at 31
December
2017

JD

JD

JD

JD

JD

2,236,660

2,471,156

5,980,158

1,674,444

644,185

Balance
at the
beginning
of the year

Effect of
application
of IFRS 9

Additions

JD

JD

2,684,108

3,530,546

Finance revenue in
suspense Provision for
trade debts

26,972

-

-

26,972

7,552

6,474

Provisoin for litigation

-

-

28,885

-

28,885

8,088

-

2,711,080

3,530,546

2,265,545

2,471,156

6,036,015

1,690,084

650,659

The movement on income tax provision account during the year is as follows:
2018
JD
Balance at the 1 January
Additions during the year
Prior years income tax expense
Paid during the year
Balance at 31 December
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481,883
669,440
(604,342)
546,981

2017
JD
298,813
606,183
155,132
(578,245)
481,883

Income tax expense presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive
income consists of the following:
2018
JD
Income tax expense on current year profit
Income tax expense related to previous years
Changes on deferred tax assets

669,440
(192,094)
477,346

2017
JD
606,183
155,132
(50,416)
710,899

Reconciliation between taxable income and accounting income is as follows:
2018
JD

2017
JD

Profit before tax for the year
Non taxable income
Subsidaries losses
Non-deductible expenses
Taxable income

2,996,379
(249,725)
13,793
28,885
2,789,332

2,395,163
(93,637)
14,175
210,066
2,525,767

Effective tax ratio
Dedeferred tax rate

24%
28%

24%
24%

- A final clearance was made with the Income and Sales Tax Department of Bindar Trading and
Investment Company until the end of 2015.
- The company’s tax return for the years 2016 and 2017 has been submitted in accordance with the
due date and the law has not been audited by the Income and Sales Tax Department until the date of
preparation of these financial statements.
- General sales taxes were audited by the end of 2015, and subsequent declarations were submitted on
time and the related tax was paid up to the date of preparation of these financial statements.
- The subsidiary Bindar Leasing Company has entered into a final agreement with the Income and Sales
Tax Department of the Company until the end of 2016. The tax return for 2017 has been submitted
and the Company has no tax liabilities to date.
- The subsidiary Bindar Leasing Company registered the sales tax as of January 1, 2017 and the tax
returns were submitted. The Company has no tax liabilities until the date of preparation of these
financial statements.
- The subsidiary Robo’a Al-Sharq Al-Aqarieh Company has made a final clearance with the Income and
Sales Tax Department of the company until the end of 2016. The tax return for 2017 was submitted
and the tax due was paid on time.
- The subsidiary Rakeen Al-Aqarieh Company made a final clearance with the Income and Sales Tax
Department of the company until the end of 2016. The tax return for 2017 was submitted and the tax
due was paid on time.
- In the opinion of the Company and the tax advisor, the Company and the subsidiaries will not incur any
obligations exceeding the provisions provided up to 31 December 2018.
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(16) Corporate bonds
This item represents loans issued by the Company on 10 March 2015 for five years at an interest rate
of 8.9% per annum for the first two years and variable every six months for the remaining period
according to the average lending rate for the best customers at the reference banks plus a margin of
risk of 1%. September of each year, and this is due to repay the loan on March 10, 2020.
In addition to a bond issued by the Company on 12 June 2018 for a year at a rate of 7.25% interest
payable every six months from the date of issue. The loan is repayable on 5 June 2019.

(17) Reserves
Statutory reserve
The amounts accumulated in this account represents annual profits that have been transferred before
taxes and fees by 10% during the year and prior years in accordance with companies law and is not
distributable to the shareholders,
General banking risk reserve
This item represents the general banking risks reserve according to the Central Bank of Jordan’s
instructions which represent 1% of performing facitilies.
* In accordance with the instructions of the Central Bank of Jordan No. (13/2018), the accumulated
balance of the general bank risk reserve item with a balance of JD 280,000 as at December 31, 2017
was transferred to the reclassified profit item with the impact of the adoption of IFRS (9).

(18) Other Operating Revenues
2018

2017

JD

JD

Penalties on late installment payments

315,492

178,182

Administrative commissions

182,367

209,084

Direct facilities commissions

638,190

564,653

Installments postponed fees

201,904

164,314

Others

231,902

212,452

1,569,855

1,328,685

(19) Salaries, Wages And Employees’ Benefits
2018
JD
Salaries and wages
Social Security contribution
Medical expenses and health Insurance
Employee training
Employee life insurance
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914,277
82,647
55,011
6,972
4,761
1,063,668

2017
JD
652,020
83,417
45,578
4,948
5,414
791,377

(20) Administrative Expenses
2018

2017

JD

JD

Rent

112,420

109,824

Insurance

83,693

106,778

Trading commissions

73,883

94,711

Professional fees and legal expenses

65,221

60,291

Subscriptions and fees

29,604

49,748

Cleaning expense

29,068

29,831

Water and electricity

26,954

27,242

Maintenance and repair of buildings and equipment

7,462

5,162

Software maintenance, repairs and licenses

17,714

16,492

Directors’ transportation and remuneration

23,403

10,000

Telephone, internet and post

23,087

35,568

Transportation and travel expense

13,880

73,323

Advertising and promotion

12,524

53,137

Printing and stationary

12,299

16,444

Depreciation on investment properties

6,800

6,800

Hospitality

5,877

13,139

Others

63,868

26,744

607,757

735,234

(21) Balances and Transactions With Related Parties
21-1 Consolidated Statement of Financial Position
2018
Relationship

Loans
Bonds

nature

Less than a
year

JD

JD

More than a
year
JD

Invest bank

Parent company

2,233,030

-

Invest bank

Parent company

-

1,400,000

Relationship
nature

2018

JD

JD

Loans financing cost

Invest bank

Parent company

Bonds financing cost

Invest bank

Parent company

125,069
134,548
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21-2 Executive Management loans
Premiums from loans to the Executive Management and related accounts are as follows:
2018

2017

JD

JD

Installment receivables

-

50,658

Murabaha finance income

-

(3,145)

-

47,513

21-3 Consolidated Statement of Comprehensive Income
2018
JD
Finance cost – Loans

259,574

2017*
JD
27,800

* Represents financing expenses from the parent company
The balance of the letter of guarantees with the parent company as at 31 December 2018 is JOD 1,500.

21-4 Executive Management Salaries And Remunerations
Salaries and remunerations paid to the Company’s executive management amounted to JOD 298,688
for the year ended December 31, 2018 (2017: JOD 175,117),

(22) Earnings Per Share For The Year Attributable To The Shareholders

Profit for the year attributable to the shareholder
The weighted average for outstanding shares (share)

2018

2017

JD

JD

2,519,033
20,000,000

1,684,264

0.126

0.084

20,000,000

The basic earnings per share (EPS) for the current year profit attributed to parent owners equals to
diluted (EPS), since the Company did not issue any financial instruments which may affect the basic
(EPS)

(23) Dividends
At its meeting held on 19 April 2017, the General Assembly of Shareholders approved to distribute JOD
1,600,000 of the retained earnings as cash dividend for 2016, equivalent to 8% of the authorized and
paid up share capital.

(24) Fair Value Hierarchy
The table below analyses financial instruments carried at fair value, by valuation method,The different
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levels have been defined as follows:
Level 1: quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities
Level 2: inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or
liability, either directly (i,e,, as prices) or indirectly (i,e,, derived from prices)
Level 3: inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable
inputs)
(a)

Fair value of the Company’s financial assets determined at fair value on an ongoing basis:

31 December 2018

Level 1

Level 2

Level 3

Total

JD

JD

JD

JD

Financial assets at fair value
through statement of comprehansive income

-

-

140,127

140,127

31 December 2017
Financial assets at fair value
through statement of income

-

-

135,053

135,053

(25) Contingent Liabilities
At the date of the consolidated financial statement, the Company has the following contingent liabilities:

Bank guarantees

2018

2017

JD

JD

59,500

62,000

(26) Lawsuits Raised Against the Company
The value of the cases against the Company amounted to JD 114,725 as at 31 December 2018 (2017:
115.625 JD) and is still pending in the competent courts. A provision of JD 28,885 has been recorded as
at 31 December 2018 (2017: zero) Based on the company’s management and it’s lawyer ; The Company
shall not incur any additional obligations for such matters.
There are no cases against Bindar Leasing Company, Robo’a Al-Sarq Al-Aqarieh Company and Rakeen
Al-Aqarieh Company (subsidiaries) as at 31 December 2018.

(27) Comparative figures
Certain comparative figures for the year ended 31 December 2017 have been reclassified to conform to
the financial statements for the year ended 31 December 2018.
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