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كلمة رئيس مجلـس اإلدارة

السادة أعضاء الهيئة العامة الكرام،
تحية وبعد...
بإسمي وبالنيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة الكرام ،يسرني أن أتوجه إليكم جميعا بالشكر واالمتنان،
مثمنين لكم ثقتكم وحرصكم على دعم الشركة وتنميتها .ويسعدني أن أقدم لكم التقرير السنوي للشركة
المتكاملة للتأجير التمويلي الذي يلخص في ثناياه أبرز إنجازات الشركة ونتائج أعمالها للعام  .2019نحتفل
اليوم بعام آخر من األداء القوي الذي يعكس نمو حجم نشاطنا التمويلي وكذلك ارتفاعا ملحوظا في معدالت
الربحية ،ويؤكد حرصنا الدائم على ترسيخ مكانتنا الريادية في السوق المحلي.
وضمن سعينا المتواصل باتجاه تحقيق النمو ومواصلة اإلنجاز ،وانطالقا من إيماننا الراسخ بأهمية قطاع
التأجير التمويلي ودوره المحوري في تعزيز كفاءة االقتصاد االردني وتحسين معدالت النمو .وبالرغم أن
العام  2019كان مليئا بالتحديات والصعوبات ،إال أننا باالستغالل األمثل إلمكانياتنا وحسن إدارة مواردنا،
استطعنا أن نكون عند حسن ظن مساهمينا وعمالئنا ومجتمعنا .حيث استمرت الشركة في أداءها المتميز
خالل السنة المالية مع الحفاظ على النمو في أرباحها ،متجاوزة بنجاح كافة التحديات االقتصادية التي واجهها
االقتصاد المحلي خالل هذا العام.
وكانت أبرز اإلنجازات التي استطعنا تحقيقها في العام  2019هي تعزيز الميزات التنافسية للشركة المتكاملة
للتأجير التمويلي ،والتي مكنت الشركة من الحفاظ على مكانتها الريادية كإحدى أكبر الشركات العاملة في
قطاع التأجير التمويلي في األردن وذلك باالعتماد على تنفيذ خطة الشركة الهادفة لزيادة التوســع واالنتشار
الجغرافي والوصول إلى كافة الشرائح االجتماعية المختلفة في محافظات المملكة ،حيث قامت الشركة بافتتاح
فرعين جديدين لها ضمن مناطق حيوية في كل من مدينة الزرقاء على شارع  36ومدينة اربد على شارع
فراس العجلوني ،باإلضافة الى افتتاح فرع جديد في العاصمة عمان على شارع الملكة رانيا العبدهللا ليصـل
إجمالي عـدد الفروع المحلية الى سبعة فروع.
وبالتزامن مع ما سبق ،فقد توالت المبادرات خالل العام  2019بهدف ترسيخ مبدأ التطوير الشامل كثقافة
عامة داخل الشركة ،ومنها تطوير البيئــة التكنولوجيــة ومواكبة التقــدم فـي األنظمة االلية المســتخدمة
بهدف اال رتقــاء بمســتوى وجــودة الخــدمات المقدمــة للعمالء وإحكام الرقابة على كافة العمليات ،حيث
قامت الشركة بالتعاقد مع احدى أكبر شركات البرمجيات في المملكة لشراء نظام متخصص بمخطط سير
العمل) (Workflow Systemبهدف تسهيل إجراءات المعامالت التمويلية بشكل يوحد الهيكلة المتبعة
ويسهم بشكل فعّال في رفع كفاءة إنجاز األعمال من جهة ومن جهة أخرى يسهم في توفير الوقت والجهد
وزيادة اإلنتاجية بما يؤهل الشركة لمواصلة النمو واالزدهار في المستقبل.
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لقـد شـهد العـام  ،2019نجاحـا جديـدا يضـاف إلى سـجل النجاحـات التي حققتها الشركة المتكاملة للتأجير
التمويلي ،حيث حافـظت الشركة علـى وتيـرة ّ نمـو ّها القوية وأحرزت ارتفاعا في ارباحها التشغيلية لتبلغ
 7,810,810دينار ،مقابل  6,741,196دينار للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بنسبة ارتفاع قدرها
 .% 15,9كما بلغت أرباح الشركة قبل الضرائب والرسوم  5,631,523دينار ،في حين بلغت األرباح بعد
صصات  4,200,729دينار لعام  2019مقارنة مع  3,784621دينار في عام 2018
الضريبّة والمخ ّ
وبنسبة ارتفاع قدرها .% 11
أما فيما يتعلق بموجودات الشركة ،فقد بلغت في نهاية العام الحالي  91,857,990دينار وبنسبة ارتفاع
قدرها  % 14.6ع ّما كانت عليه في نهاية عام  . 2018كما وارتفعت حقوق المساهمين بنسبة % 12.4
لتصبح ما مقداره  18,145,105دينار مقارنة مع نهاية العام الماضي والبالغة  16,144,376دينار.
وعليه ،وبناء على النتائج المحققة ،فقد اوصى مجلس ادارة الشركة بتوزيع ارباح نقدية على السادة
المساهمين بنسبة  % 24من القيمة االسمية للسهم.
كما نؤكد لحضراتكم بأن جهودنا الحثيثة لن تقف عند هذا الحد ،بل ستسعى الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي
ممثلة بإدارتها التنفيذية الى تحقيق المزيد من النجاحات في العام المقبل  ،وسيبقى هدفنا األسمى هو تعظيم
حقوق مساهمينا ،والمحافظة على أصول الشركة ،وخلق مصادر دخل متنوعة لنبقى في مكانتنا الريادية في
السوق المحلي وزيادة االنتشار اإلقليمي للشركة.
وفي الختام ،اسمحوا لي أن انتهز هذه الفرصة ألعبر عن شكري وتقديري بالنيابة عن مجلس إدارة الشركة
لمساهمينا على دعمهم المتواصل الذي عزز مسيرة النجاح ،وكذلك لعمالئنا على ثقتهم بقدرتنا على توفير
أفضل الخدمات التمويلية .كما أتقدم بالشكر لإلدارة التنفيذية للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي عرفانا
بجهودهم الدؤوبة وسعيهم الدائم للحفاظ على مسيرة الشركة وحرصهم على خلق طرق مبتكرة للنمو .فلهم
الفضل فيما حققته الشركة من نجاحات متتالية .كما نشيد بالجهود المتميزة لموظفي الشركة وحرصهم لتقديم
أفضل ما لديهم ،ونشكرهم على والئهم الكبير لهذه المنشأة ،متمنيا للجميع عاما مليئا بالصحة والسعادة.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام،،،
رئيس مجلس اإلدارة
جورج أبو خضر
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نبذة تاريخية عن الشركة

تأسست الشركة في عام  2004تحت اسم "الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي ذ.م.م" وسجلت بوزارة الصناعة
والتجارة تحت الرقم ( )8730بتاريخ  2004/4/14برأس مال مقداره  1مليون دينار ،ويتمثل نشاط الشركة
األساسي في التأجير التمويلي لجميع أنواع المركبات والمعدات الطبية والصناعية .بتاريخ  2005/8/6تم عقد
اجتماع الهيئة العامة ،وتم االتفاق على رفع رأس المال من  1مليون دينار إلى  2مليون دينار ،وقد تم استكمال
اإلجراءات في تاريخ  2005/8/17مع بقاء الصفة القانونية للشركة ذات مسؤولية محدودة.
بتاريخ  2006/9/12تم استكمال اإلجراءات القانونية لرفع رأس المال الشركة من  2مليون دينار إلى  5مليون
دينار وتحويلها إلى صفة المساهمة العامة وتسجيلها بوزارة الصناعة والتجارة تحت الرقم  ،415وبواقع
 5مليون سهم بقيمة ( )1دينار للسهم الواحد ،وبتاريخ  2007/5/9تمت الموافقة على االنضمام إلى هيئة األوراق
المالية على أن تداول األسهم الخاصة بالشركة سوف يطرح بعد مرور سنتان من الحصول على الموافقة .بتاريخ
 2009/2/8عقدت الشركة اجتماع الهيئة العامة غير العادي ،الذي تم فيه أخذ موافقة الهيئة العامة على رفع رأسمال
الشركة ليصبح  7مليون دينار من خالل توزيع أسهم مجانية بنسبة  %40من رأس المال األصلي البالغ  5مليون
دينار .وبتاريخ  2009/5/14بدأ التداول في أسهم الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي م.ع.م تحت الرمز ) (leasفي
سوق عمان المالي .كما عقدت الشركة اجتماع هيئة عامة غير عادي بتاريخ  ،2018/2/25تم فيه أخذ موافقة الهيئة
العامة على رفع رأسمال الشركة من خالل توزيع أسهم مجانية بنسبة  %42.86من رأس المال األصلي البالغ
 7مليون دينار ليصبح  10مليون دينار.
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تقرير مجلـس إدارة الشركة
 .1وصف ألنشطة الشركة الرئيسية وأماكنها الجغرافية وحجم االستثمار الرأسمالي وعدد الموظفين:
أ .أنشطة الشركة الرئيسية:
تتلخص أنشطة الشركة الرئيسية ممارسة نشاط التأجير التمويلي لجميع أنواع المركبات والمعدات الطبية والصناعية
منها ،باإلضافة إلى اآلليات والعقارات السكنية والتجارية ،كذلك تقوم الشركة بتوفير حلول تمويل وبيع بالتقسيط
بمرونة ودقة في الوقت نفسه.
ب .أماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين فيها:
يتكون فريق العمل للشركة المتكاملة من ( )84موظف ،كما وتمارس الشركة نشاطها من خالل خمسة فروع داخل
المملكة وفرعين خارجها مما يوفر تغطية جغرافية واسعة وشاملة مبينة كالتالي- :
اسم المقر

عدد الموظفين

المكان الجغرافي
فروع االردن

 -1الفرع الرئيسي

شارع زهران  -بناية رقم ()207

50

 -2فرع المدينة الرياضية

شارع صرح الشهيد  -بناية رقم ()110

11

 -3فرع الوحدات

شارع خوله بنت األزور  -بناية رقم ()40

5

 -4فرع البيادر

شارع احمد عقلة النسور  -مجمع سما البيادر

2

 -5فرع الجامعة االردنية

شارع الملكة رانيا العبدهللا  -بناية رقم ()370

4

 -6فرع الزرقاء

شارع  - 36الزرقاء الجديدة  -بناية رقم ()103

3

 -7فرع اربد

شارع فراس العجلوني بالقرب من دوار القبه  -بناية رقم ()6

4
79

مجموع موظفي فروع األردن:
فروع كردستان  -العراق
 -1فرع اربيل

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

3

 -2فرع السليمانية

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

2
5

مجموع موظفي فروع كردستان:

ج -حجم االستثمار الرأسمالي:
بلغ حجم االستثمار الرأسمالي للشركة حسب القوائم المالية الموحدة  46.399.503دينار في نهاية عام 2019
وذلك مقارنة مع  42.420.947دينار في نهاية عام .2018
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 .2الشركات التابعة:
أ .الشركة المتكاملة لبيع المركبات ذ.م.م:
تأسست الشركة المتكاملة لبيع المركبات في  21تموز من عام  2011تحت الرقم ( )25573كشركة ذات مسؤولية
محدودة ومملوكة بالكامل للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي .ويبلغ رأس مال الشركة حاليا  500,000دينار،
ويتركز نشاطها ببيع السيارات المستعملة باألقساط من خالل فرع واحد يعمل في األردن في شارع زهران  -بناية
رقم ( )207وبفريق عمل يتكون من موظفيّن اثنين  .وفيما يلي اهم البيانات المالية المقارنة للشركة:

ب.

البيـان

2019

2018

رأسمال الشركة التابعة

 500,000دينار

 500,000دينار

مجموع حقوق الملكية

 5,356,280دينار

 4,176,046دينار

نسبة الملكية
صافي ذمم عقود بيع بالتقسيط
مجموع الموجودات
مجموع المطلوبات

% 100
 21,435,211دينار
 21,786,839دينار
 16,430,559دينار

% 100
 13,962,911دينار
 17,106,000دينار
 12,929,954دينار

صافي اإليرادات التشغيلية
صافي األرباح قبل الضريبة

 3,392,904دينار

 2,231,412دينار

 1,501,829دينار

 811,891دينار

صافي األرباح بعد الضريبة

 1,180,234دينار

 610,563دينار

الشركة المتكاملة العالمية لالستشارات المالية:

تأسست الشركة المتكاملة العالمية لالستشارات المالية في  24تشرين األول من عام  2016تحت الرقم ()45447
كشركة ذات مسؤولية محدودة ومملوكة بالكامل للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي .ويبلغ رأس مالها 10,000
دينار ،ويتركز نشاط الشركة باالستثمار باألسهم في بورصة عمان من خالل فرع واحد يعمل في األردن في شارع
زهران  -بناية رقم ( )207وال يوجد موظفين لدى الشركة حاليا  .وفيما يلي اهم البيانات المالية المقارنة للشركة:

رأسمال الشركة التابعة

2019
 10,000دينار

2018
 10,000دينار

مجموع حقوق الملكية

 64,445دينار

 63,444دينار

نسبة الملكية

% 100

% 100

مجموع الموجودات

 319,588دينار

 353,340دينار

مجموع المطلوبات

 255,113دينار

 289,895دينار

صافي اإليرادات التشغيلية

( )16,678دينار

( )9,814دينار

صافي األرباح قبل الضريبة

 6,070دينار

 3,724دينار

صافي األرباح بعد الضريبة

 1,30دينار

 724دينار

البيـان
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 .3ب يان بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وأسماء ورتب أشخاص اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية ونبذة
تعريفية عن كل منهم:
أ -أعضاء مجلس اإلدارة:

1

االسم:
المنصب:
تاريخ الميالد:
المؤهل العلمي:
الخبرات العلمية:

2

االسم:

نقوال جورج نقوال أبو خضر

المنصب:

نائب رئيس مجلس اإلدارة

تاريخ الميالد:

 7كانون أول 1970

المؤهل العلمي:

بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة بوسطن – الواليات المتحدة.
 28عاما في إدارة األعمال ويشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات أبو خضر
ورئيس مجلس إدارة المتكاملة لتطوير األراضي واالستثمار وعضو مجلس إدارة المجموعة
العربية األوروبية للتأمين وعضو مجلس إدارة المتكاملة للنقل المتعدد وعضو مجلس إدارة
غرفة التجارة االمريكية في االردن.

الخبرات العلمية:

االسم:
المنصب:
3

المؤهل العلمي:

ماجستير في التمويل واالستثمار البنكي من جامعة  - Hertfordshireبريطانيا.
 30عاما في مجال إدارة األعمال واإلدارة المالية والتأجير التمويلي ويشغل حاليا منصب مدير
عام الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي وعضو هيئة إدارية ومقرر اللجنة المالية لجمعية الثقافة
والتعليم االرثوذكسية.
مروان لطفك وهبه تماري

المنصب:

عضو مجلس اإلدارة

تاريخ الميالد:

 2كانون أول 1968

المؤهل العلمي:

بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة جورج واشنطن – الواليات المتحدة.
 28عاما في مجال التجارة الحرة ،ويشغل حاليا منصب مدير عام ومالك شركة باب الكريم
لالستيراد والتصدير وعضو مجلس إدارة المتكاملة لتطوير األراضي واالستثمار.

الخبرات العلمية:
االسم:
المنصب:

محمد علي محمد ابراهيم (ممثالُ عن الشركة االردنية لالستثمارات واالستشارات العامة)
عضو مجلس اإلدارة

تاريخ الميالد:

 26شباط 1969

المؤهل العلمي:

بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الزيتونة األردنية  -االردن.
 29عاما في قطاع البنوك واالعمال المصرفية للشركات ويشغل حاليا منصب مستشار
استراتيجية واستثمار لدى مجموعة آي  -ليفانت  ،ومستشار لعدة شركات محلية واجنبية في
مجال تطوير االعمال ،وعضو مجلس إدارة وأمين الصندوق للمنتدى االقتصادي األردني،
وعضو جمعية رجال اإلعمال األردنيين ،وعضو اتحاد رجال االعمال العرب.

الخبرات العلمية:
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عضو مجلس اإلدارة

تاريخ الميالد:

االسم:

5

إيليا جاد مخائيل وكيلة
 1أب 1966

الخبرات العلمية:

4

جورج نقوال جورج أبو خضر
رئيس مجلس اإلدارة
 7شباط 1939
بكالوريوس إدارة أعمال ،تجارة واقتصاد من الجامعة األميركية في بيروت  -لبنان.
 53عاما في إدارة األعمال ويشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة أبو خضر في
األردن وعضو مجلس إدارة شركة دلتا للتأمين ورئيس هيئة مديرين لشركة رويال
لالستثمارات وعضو في كل من غرفة تجارة وصناعة عمان وعضو النقابة العامة لوكالء
السيارات وتجار قطع السيارات ولوازمها وجمعية رجال األعمال األردنيين.

e

الصفحة | 7

ب -أشخاص اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية:

1

االسم:
المنصب:
تاريخ التعيين:
تاريخ الميالد:
المؤهل العلمي:
الخبرات العلمية:
االسم:
المنصب:

2

تاريخ الميالد:

 29أب 1981

المؤهل العلمي:

بكالوريوس في المحاسبة من جامعة فيالدلفيا  -االردن.

الخبرات العلمية:

 17عاما في مجال المحاسبة.

مدير مبيعات التأجير التمويلي للشركات

تاريخ التعيين:
تاريخ الميالد:

 3أب 1975

المؤهل العلمي:

بكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة بغداد  -العراق.

الخبرات العلمية:

 21عاما في مجال المبيعات والتأجير التمويلي.

االسم:

حسام شكري قسطندي القبرصي

المنصب:

مدير تطوير األعمال والتسويق

تاريخ التعيين:

 30آذار 2011

تاريخ الميالد:

 26كانون األول 1979

المؤهل العلمي:

بكالوريوس في إدارة الفنادق من جامعة العلوم التطبيقية  -االردن.

الخبرات العلمية:

 16عاما في مجال التسويق والتطوير والتخطيط االستراتيجي.

المنصب:
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جمال عبد الرحمن ابراهيم عصفور
 1تشرين األول 2004

االسم:

5

المدير المالي

تاريخ التعيين:

المنصب:

4

سامر محمد اسماعيل القطيشات
 1تشرين األول 2004

االسم:

3

إيليا جاد مخائيل وكيلة
عضو مجلس اإلدارة
 1نيسان 2004
 1أب 1966
ماجستير في التمويل واالستثمار البنكي من جامعة  - Hertfordshireبريطانيا.
 30عاما في مجال إدارة األعمال واإلدارة المالية والتأجير التمويلي ويشغل حاليا منصب مدير
عام الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي وعضو هيئة إدارية ومقرر اللجنة المالية لجمعية
الثقافة والتعليم االرثوذكسية.

اياد يعقوب خليل كركر
مدير االئتمان

تاريخ التعيين:

 25ايلول 2016

تاريخ الميالد:

 8كانون ثاني 1987

المؤهل العلمي:

بكالوريوس في المحاسبة من الجامعة الهاشمية  -االردن.

الخبرات العلمية:

 13عاما في مجال االئتمان والتدقيق الخارجي والداخلي.

e
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االسم:

جورج سامي بشارة خوري

المنصب:

مدير فروع األردن

تاريخ التعيين:

 1حزيران 2005

تاريخ الميالد:

 24شباط 1985

المؤهل العلمي:

دبلوم في اإلدارة المالية من جامعة عمان االهلية  -االردن.

الخبرات العلمية:

 15عاما في مجال االئتمان والتأجير التمويلي والمبيعات.

7

االسم:
المنصب:
تاريخ التعيين:
تاريخ الميالد:
المؤهل العلمي:
الخبرات العلمية:

رائد عيسى يوسف الرزوق
مدير العمليات
 3تشرين األول 2010
 8اذار 1969
بكالوريوس في االقتصاد من جامعة بيروت العربية  -لبنان.
 27عاما في مجال المبيعات والتأجير التمويلي.

8

االسم:
المنصب:
تاريخ التعيين:
تاريخ الميالد:
المؤهل العلمي:
الخبرات العلمية:

عبد هللا حسن فالح القطيشات
مدير التحصيل
 29ايلول 2019
 1نيسان 1987
بكالوريوس في هندسة البرمجيات من جامعة االسراء  -االردن.
 7اعوام في مجال تصويب التسهيالت والمتابعة والتحصيل.

9

االسم:
المنصب:
تاريخ التعيين:
تاريخ الميالد:
المؤهل العلمي:
الخبرات العلمية:

عبد الحميد محمد رفيق عبد الحميد الصمادي
مدير التأجير التمويلي للشركات الصغيرة والمتوسطة
 2تشرين ثاني 2014
 17شباط 1976
بكالوريوس علوم سياسية وإدارية من الجامعة اللبنانية  -لبنان.
 20عاما في مجال المبيعات والتسويق والتأجير التمويلي.

10

االسم:
المنصب:
تاريخ التعيين:
تاريخ الميالد:
المؤهل العلمي:
الخبرات العلمية:

الياس جريس عيادة العويمرين
مدير فرع اربيل
 27كانون االول 2012
 10تموز 1987
بكالوريوس مالية ومصرفية من الجامعة الهاشمية  -االردن.
 10اعوام في مجال المحاسبة والمبيعات والتأجير التمويلي.

11

االسم:
المنصب:
تاريخ التعيين:
تاريخ الميالد:
المؤهل العلمي:
الخبرات العلمية:

انس سهيل سليمان ياسين
مدير فرع السليمانية
 10اب 2014
 16كانون االول 1990
بكالوريوس في المحاسبة من جامعة العلوم التطبيقية  -االردن.
 6اعوام في مجال المحاسبة والمبيعات والتأجير التمويلي.

6
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 .4بيان بأسماء كبار مالكي األسهم المصدرة من قبل الشركة و عدد األسهم المملوكة لكل منهم والذين يملكون
نسبة  %5فأكثر بتاريخ :2019/12/31
البيـان

2019/12/31

2018/12/31

عدد األسهم

نسبة االمتالك

عدد األسهم

نسبة االمتالك

سامية حليم جريس السلفيتي

4,545,240

%45.452

4,545,240

%45.452

نقوال جورج نقوال أبو خضر

2,075,367

%20.754

2,075,367

%20.754

إيزابيل جورج نقوال أبو خضر

714,285

%7.143

714,285

%7.143

شيرين جورج نقوال أبو خضر

714,285

%7.143

714,285

%7.143

 .5الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها وأسواقها الرئيسية وحصتها من السوق المحلي:
شهد عام  2019العديد من التطورات اإليجابية على األنشطة الشركة الرئيسية ،حيث اكدت نتائج الشركة المتكاملة للتأجير
التمويلي هذا العام نجاح االستراتيجية الموضوعة وقوة أصولها ،واستكملت الشركة مسيرة إنجازاتها من خالل تحقيق
نمو متواصل في أدائها فاق المستويات المحققة في االعوام السابقة .كما واصلت الشركة االستثمار في البنية التحتية
ألعمالها بما في ذلك تطوير وتوسيع شبكة فروعها ،حيث قامت الشركة بافتتاح ثالثة فروع جديده لها ،األول في العاصمة
عمان على شارع الملكة رانيا العبدهللا والثاني في مدينة الزرقاء ع والثالث في مدينة اربد ،مما ساهم في تعظيم الحصة
السوقية للشركة و جعلها تتصدر قائمة أولى الشركات التي تمارس نشاط التأجير التمويلي في المنطقة ،وشكل انعطافه
جديدة في مسيرتها ،لتنطلق نحو تعزيز مركزها التنافسي وتوسيع قاعدة عمالئها واستهداف فئات وشرائح جديدة من
خالل تقديم خدمات تمويلية ذات جودة عالية وكفاءة مميزة تلبي حاجات العمالء وتضمن رضاهم .كما قامت الشركة بالتعاقد
مع احدى أكبر شركات البرمجيات في المملكة لشراء نظام متخصص بمخطط سير العمل ) (Workflow Systemبهدف
تسهيل إجراءات المعامالت التمويلية بشكل يوحد الهيكلة المتبعة ويسهم بشكل فعّال في رفع كفاءة إنجاز األعمال وتوفير
الوقت والجهد.

 .6درجة اعتماد الشركة في عملها على موردين محددين و/أو عمالء رئيسيين )محليا وخارجيا( :
إن الشركة ال تعتمد في عملها على موردين محددين و /أو عمالء رئيسيين )محليا وخارجيا( يشكلون  %10فأكثر من
اجمالي المشتريات و /أو المبيعات وإنما تقوم الشركة بالتعامل مع جميع الفئات.

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



ال يوجد أي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة بموجب القوانين واألنظمة.
ال يوجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز تم الحصول عليها من قبل الشركة.

 .8القرارات الصادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها التي لها أثر مادي على عمل الشركة أو
منتجاتها أو قدرتها التنافسية واالفصاح عن تطبيق الشركة لمعايير الجودة الدولية:
ال يوجد اي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو
قدرتها التنافسية ،كما أن معايير الجودة الدولية ال تنطبق على عمل الشركة.
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 .9الهيكل التنظيمي للشركة وعدد موظفيها وفئات مؤهالتهم وبرامج التدريب والتأهيل لهم:
أ.

الهيكل التنظيمي:
الهيئة العامة

المدقق الخارجي
مجلس اإلدارة

لجنة التدقيق

المستشار القانوني

المدير العام

المدقق الداخلي

اإلدارة المالية

إدارة الفروع
وحسابات التأجير
التمويلي

إدارة االئتمان

إدارة الموارد
البشرية

والشؤون القانونية

إدارة التحصيل

إدارة تطوير األعمال
والتسويق

إدارة المعلوماتية

إدارة العمليات

ب .عدد موظفي الشركة وفئات مؤهالتهم:
في نهاية عام  2019بلغ عدد الموظفين في الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي والشركات التابعة لها ( )84موظفا
مصنفين حسب االتي:
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المؤهل العلمي

المتكاملة للتأجير
التمويلي

المتكاملة لبيع
المركبات

المتكاملة العالمية
لالستشارات المالية

المجموع

ماجستير

2

0

0

2

بكالوريوس

69

1

0

70

دبلوم

5

0

0

5

ثانوية عامة وأقل

6

1

0

7

المجموع

82

2

0

84

e
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ج .برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة:
#

عدد
الموظفين

اسم الدورة

1

دورة متقدمة في التأجير التمويلي

17

2

دورة متقدمة في تحصيل الديون المتعثرة

8

3

دورة متقدمة في التواصل الفعال

7

4

دورة متقدمة في Microsoft Excel

3

5

دورة في اعداد التقارير المحاسبية ضمن المعايير المحاسبية الدولية

2

6

دورة متقدمة في مفاوضات االعمال

2

7

دورة متقدمة في فن قيادة الفريق

2

8

دورة متقدمة في الذكاء العاطفي

2

9

دورة متقدمة في اللغة االنجليزية

2

 10دورة أخصائي معتمد للرقابة الداخلية

1

 11دورة في المبادئ المالية لغير الماليين

1

 12دورة متقدمة في مهارات العرض

1

 13دورة Power BI

1
49

المجموع

 .10وصف المخاطر التي تعرضت لها الشركة:
ال يوجد أية مخاطر تعرضتتتتت لها الشتتتتركة او من الممكن ان تتعرض لها الشتتتتركة خالل الستتتتنة الالحقة ولها تأثير مادي
عليها.

.11اإلنجازات التي حققتها الشركة واألحداث الهامة التي مرت عليها خالل السنة المالية:
أ .بهدف الوصول إلى كافة الشرائح االجتماعية المختلفة ،قامت الشركة خالل عام  2019بافتتاح ثالثة فروع
جديده لها ،األول في العاصمة عمان على شارع الملكة رانيا العبدهللا بناية رقم  373والثاني في مدينة الزرقاء
على شارع  - 36الزرقاء الجديدة  -بناية رقم ( )103والثالث في مدينة اربد على شارع فراس العجلوني بالقرب
من دوار القبه  -بناية رقم (.)103
ب .بهدف تسهيل إجراءات المعامالت التمويلية بشكل يوحد الهيكلة المتبعة ويسهم بشكل فعّال في رفع كفاءة إنجاز
األعمال وتوفير الوقت والجهد ،قامت الشركة بالتعاقد مع احدى أكبر شركات البرمجيات في المملكة لشراء نظام
متخصص بمخطط سير العمل ).(Workflow System
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إجمالي اإليرادات التشغيلية المحققة

السنة
2019
2018
2017
2016
2015

نسبة الزيادة
%16.73
%33.21
%23.64
%10.25
%13.24

 14,160,609دينار
 12,130,640دينار
 9,106,317دينار
 7,365,184دينار
 6,960,371دينار

إجمالي اإليرادات التشغيلية المحققة
16,000,000
14,000,000
12,130,640

10,000,000
8,000,000
7,365,184

6,000,000
6,960,371

9,106,317

14,160,609

12,000,000

2016

2015

4,000,000
2,000,000
0

2018

2019

2017

ج .الجدول التالي يبين حقوق المساهمين واالرباح بعد الضريبة والعائد على السهم للخمسة سنوات الماضية:
االرباح بعد الضريبة
والمخصصات
 4,200,729دينار

0.420

2018

 16,144,376دينار

 3,784,621دينار

0.378

2017

 13,899,755دينار

 2,728,931دينار

0.273

2016
2015

 12,430,824دينار
 11,338,976دينار

 2,281,848دينار
 2,089,174دينار

0.326
0.298

السنة

صافي حقوق المساهمين

2019

 18,145,105دينار

العائد على السهم

حقوق المساهمين
20,000,000

16,144,376

13,899,755

12,430,824

10,000,000

11,338,976

18,145,105

15,000,000

5,000,000
0

2019
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2017
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د .الجدول التالي يبين االرباح التي قامت الشركة بتوزيها على المساهمين خالل الخمسة سنوات الماضية:
السنة

نسبة توزيع األرباح

األرباح الموزعة بالدينار

2018

 %22نقدا

 2,200,000دينار

 %22نقدا

 1,540,000دينار

 %42.86أسهم مجانية

 3,000,000دينار

2016

 %18نقدا

 1,260,000دينار

2015

 %17نقدا

 1,190,000دينار

2014

 %16نقدا

 1,120,000دينار

2017

ه .قام مجلس إدارة الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي خالل العام  2019بعقد عشرة اجتماعات وكانت نسبة
الحضور ألعضاء المجلس على النحو التالي:

المنصب

نسبة
الحضور %

-1

جورج نقوال جورج أبو خضر

رئيس مجلس اإلدارة

%70

-2

نقوال جورج نقوال أبو خضر

نائب رئيس مجلس اإلدارة

%100

-3

إيليا جاد مخائيل وكيلة

المدير العام/عضو مجلس اإلدارة

%100

عضو مجلس اإلدارة

%100

عضو مجلس اإلدارة

%100

#

-4

-5

االسم

محمد علي محمد ابراهيم
ممثل عن الشركة االردنية لالستثمارات واالستشارات العامة
مروان لطفك وهبة تماري

 .12االثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية وال تدخل ضمن نشاط الشركة
الرئيسي:
ال يوجد أي أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية وال تدخل ضمن نشاط الشركة
الرئيسي.
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 .13السلسلة الزمنية لألرباح والخسائر المحققة واالرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين واسعار
االوراق المالية خالل الخمسة سنوات السابقة:
2017
)دينار(

2016
)دينار(

2015
)دينار(

2018
)دينار(

2019
)دينار(
رأس المال

10,000,000 10,000,000

7,000,000

7,000,000

7,000,000

صافي اإليرادات التشغيلية

12,130,640 14,160,609

9,106,317

7,365,184

6,960,371

االرباح الصافية قبل الضريبة
والمخصصات

5,631,523

4,931,024

3,534,479

2,884,866

2,731,367

االرباح بعد الضريبة
والمخصصات

4,200,729

3,784,621

2,728,931

2,281,848

2,089,174

االرباح الموزعة

-

2,200,000
نقدا

1,540,000
نقدا
%42.86
أسهم مجانية

1,260,000
نقدا

1,190,000
نقدا

11,338,976 12,430,824 13,899,755 16,144,376 18,145,105

صافي حقوق المساهمين

2,13

سعر اغالق السهم في 12/31

2.89

1,99

2.66

2.84

صافي االيرادات التشغيلية واالرباح
16,000,000
14,000,000
12,000,000

4,200,729

5,631,523

3,784,621

4,931,024

2,728,931

9,106,317

2,281,848

2,884,886

7,365,184

2,089,174

2,731,367

6,000,000

6,960,371

12,130,640

8,000,000

3,534,479

14,160,609

10,000,000

4,000,000

2,000,000
0

2019

2018
األرباح بعد الضرائب والمخصصات
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.14تحليل للمركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خالل السنة المالية:
النسبة المالية

2019

2018

-1

نسبة التداول

1,11

1,02

-2

نسبة السيولة

1,11

1,02

-3

معدل العائد على األصول

%4.57

%4.72

-4

متوسط ربحية السهم

0.420

0.378

-5

إجمالي االلتزامات إلى األصول

0.8

0.8

-6

إجمالي الديون إلى حقوق الملكية

3,87

3,82

-7

معدل العائد على حقوق الملكية

%23,15

%23,44

 .15التطورات المستقبلية الهامة والخطة المستقبلية للشركة للسنة القادمة وتوقعات مجلس اإلدارة لنتائج
أعمال الشركة:






تعزيز الحصة السوقية وتنشيط عمليات منح التسهيالت االئتمانية لكافة العمالء المؤهلين من خالل تنشيط الفروع
الحالية وتعزيز دورها في استقطاب العمالء.
توسيع قاعدة العمالء وزيادة التغطية الجغرافية للشركة من خالل انشاء فروع جديدة في المناطق الحيوية مع
التركيز في نفس الوقت على جودة الخدمات المقدمة.
المحافظة على جودة المحفظة التمويلية من خالل تعزيز الرقابة والتطوير المستمر للسياسة االئتمانيّة بما يتوافق
مع التطورات االقتصاديّة.
االستمرار في تدعيم ورفع معدالت الكفاءة وتدريب الموظفين على أساليب ومستجدات العمل الحديثة وخلق
فريق عمل متميز بين المنافسين من شركات التأجير التمويلي.
االستمرار في التواصل مع العمالء ،وتوثيق العالقات معهم بشكل مكثف ومستمر ،باإلضافة الى استبيان آرائهم
بخصوص إجراءات الشركة وجودة تقديم الخدمات واقتراحاتهم لتطويرها.

.16مقدار أتعاب التدقيق للشركة والشركات التابعة:
فيما يلي جدول يبين أتعاب مدققي الحسابات للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي والشركات التابعة قبل ضريبة
المبيعات:
2019

2018

اسم الشركة
الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي م.ع.م.

 11,670دينار

 11,670دينار

الشركة المتكاملة لبيع المركبات ذ.م.م.

 3,000دينار

 3,000دينار

الشركة المتكاملة العالمية لالستشارات المالية ذ.م.م.

 1,250دينار

 1,250دينار
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.17بيان بعدد األوراق المالية المسجلة بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وأشخاص السلطة التنفيذية وأقاربهم
وكذلك أقارب أعضاء مجلس اإلدارة والشركات المسيطر عليها من قبل أي منهم مقارنة مع السنة السابقة:
أ-

#

عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة:

االسم

المنصب

الجنسية

عدد األسهم المملوكة من
قبل الشركات المسيطر عليها
من قبل أي منهم كما في
12/31
2018
2019

عدد األسهم المملوكة
كما في 12/31
2019

2018

-1

جورج نقوال جورج أبو خضر

رئيس مجلس اإلدارة

األردن

106,810

106,810

60,913

133,806

-2

نقوال جورج نقوال أبو خضر

نائب رئيس مجلس اإلدارة

األردن

2,075,367

2,075,367

-

-

-3

إيليا جاد مخائيل وكيلة

المدير العام/عضو مجلس اإلدارة

األردن

131,585

131,585

-

-

383,289

51,964

24,457

-

-

-

-

-

100,000

100,000

-

-

الشركة االردنية لالستثمارات
-4

واالستشارات العامة

عضو مجلس اإلدارة

األردن

ممثلها محمد علي محمد ابراهيم
-5

مروان لطفك وهبة تماري

ب-

عضو مجلس اإلدارة

األردن

عدد األوراق المالية المملوكة من قبل اإلدارة العليا للشركة:

االسم

#

-1

إيليا جاد مخائيل وكيلة

-2

سامر محمد اسماعيل القطيشات

-3

جمال عبد الرحمن ابراهيم عصفور

-4

حسام شكري قسطندي القبرصي

-5

اياد يعقوب خليل كركر

المنصب

الجنسية

المدير العام/عضو مجلس اإلدارة
المدير المالي

عدد األسهم المملوكة
كما في 12/31
2019

2018

عدد األسهم المملوكة
من قبل الشركات
المسيطر عليها
من قبل أي منهم كما في
12/31
2018
2019

األردن

131,585

131,585

-

-

األردن

-

-

-

-

مدير مبيعات التأجير التمويلي
للشركات
مدير تطوير األعمال والتسويق

األردن

-

-

-

-

فلسطين

-

-

-

-

مدير االئتمان

األردن

-

-

-

-

-6

جورج سامي بشارة خوري

مدير فروع االردن

األردن

-

-

-

-

-7

رائد عيسى يوسف الرزوق

مدير العمليات

األردن

-

-

-

-

-8

عبد هللا حسن فالح القطيشات

مدير التحصيل

األردن

-

-

-

-

-9

عبد الحميد محمد رفيق عبد الحميد الصمادي

-10

الياس جريس عيادة العويمرين

مدير التأجير التمويلي للشركات
الصغيرة والمتوسطة
مدير فرع اربيل

األردن

-

-

-

-

األردن

-

-

-

-

-11

انس سهيل سليمان ياسين

مدير فرع السليمانية

األردن

-

-

-

-
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ج-

عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أقارب أعضاء مجلس اإلدارة وأقارب اإلدارة العليا:

#

االسم

الصلة

الجنسية

عدد األسهم المملوكة
كما في 12/31
2019

2018

عدد األسهم المملوكة من قبل
الشركات المسيطر عليها
من قبل أي منهم كما في
12/31
2018
2019

-1

سامية حليم جريس السلفيتي

زوجة السيد جورج نقوال أبو خضر

األردن

4,545,240

4,545,240

-

-

-2

إيزابيل جورج نقوال أبو خضر

ابنة السيد جورج نقوال أبو خضر

األردن

714,285

714,285

-

-

-3

شيرين جورج نقوال أبو خضر

ابنة السيد جورج نقوال أبو خضر

األردن

714,285

714,285

-

-

-4

سامية نقوال جورج أبو خضر

شقيقة السيد جورج نقوال أبو خضر

األردن

420,000

420,000

-

-

-5

نوال نقوال جورج أبو خضر

شقيقة السيد جورج نقوال أبو خضر

األردن

220,000

220,000

-

-

-6

النا عوض الياس برغوث

زوجة السيد إيليا جاد وكيلة

األردن

81,428

81,428

-

-

-7

وهبة لطفك وهبة تماري

شقيق السيد مروان لطفك تماري

األردن

100,000

100,000

-

-

-8

مازن يوسف جورج أبو خضر

ابن عم السيد جورج نقوال أبو خضر

األردن

12,157

12,157

-

-

.18المزايا والمكافآت ونفقات السفر التي تمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وأشخاص اإلدارة
العليا ذوو السلطة التنفيذية خالل عام :2019
أ -حصل أعضاء مجلس اإلدارة خالل العام  2019على ما يلي:
المنصب

بدل تنقالت
(دينار)

المكافآت السنوية
(دينار)

المجموع
(دينار)

1

جورج نقوال جورج أبو خضر

رئيس مجلس اإلدارة

-

5,000

5,000

2

نقوال جورج نقوال أبو خضر

نائب رئيس مجلس اإلدارة

-

5,000

5,000

3

إيليا جاد مخائيل وكيلة

المدير العام/عضو مجلس اإلدارة

-

5,000

5,000

4

مروان لطفك وهبة تماري

عضو مجلس اإلدارة

-

5,000

5,000

عضو مجلس اإلدارة

-

5,000

5,000

اسم عضو مجلس اإلدارة

#

محمد علي محمد ابراهيم ممثل الشركة
5

االردنية لالستثمارات واالستشارات العامة
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ب -حصلت اإلدارة التنفيذية خالل العام  2019على الرواتب والمكافآت التالية:

تاريخ التعيين

المنصب

1

إيليا جاد مخائيل وكيلة

2004/4/1

المدير العام

الرواتب
السنوية
االجمالية
(دينار)
99,600

119,832

2

سامر محمد اسماعيل القطيشات

2004/10/1

المدير المالي

30,937

5,200

36,137

3

جمال عبد الرحمن ابراهيم عصفور

2004/10/1

مدير مبيعات التأجير التمويلي للشركات

21,143

2,400

23,543

4

حسام شكري قسطندي القبرصي

2011/3/30

مدير تطوير األعمال والتسويق

22,716

2,200

24,916

5

اياد يعقوب خليل كركر

2016/9/25

مدير االئتمان

17,789

1,845

19,634

6

جورج سامي بشارة خوري

2005/6/1

مدير فروع االردن

23,585

3.500

27,085

7

رائد عيسى يوسف الرزوق

2013/4/23

مدير العمليات

12,739

1,220

13,959

8

عبد هللا حسن فالح القطيشات

2019/9/29

9

عبد الحميد محمد رفيق عبد الحميد الصمادي

2014/11/2

13,710

3,315

10

الياس جريس عيادة العويمرين

2012/12/27

مدير التحصيل
مدير التأجير التمويلي للشركات
الصغيرة والمتوسطة
مدير فرع اربيل

4,140

420

4,560

11

انس سهيل سليمان ياسين

2014/8/10

مدير فرع السليمانية

19,979
17,552

2,947
2,573

االســم

#

المكافآت
السنوية
(دينار)

المجموع
(دينار)
219,432

17,025
22,926
20,125

 .19التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خالل السنة المالية:
ال يوجد تبرعات ومنح دفعتها الشركة خالل السنة المالية.

.20العقود والمشاريع واالرتباطات التي عقدتها الشركة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو مع
رئيس أو أعضاء مجلس اإلدارة أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم.
أ -يوجد عقود وارتباطات عقدتها الشركة مع الشركات الشقيقة ومع أعضاء مجلس اإلدارة خالل عام  2019وتتمثل
في االتي:
الجهة المتعاقدة

الصلة

قيمة العقد

تاريخ إبرام العقد

-1

شركة نقوال أبو خضر واوالده

شركة مملوكة لرئيس مجلس االدارة

 563,380دينار

2019/10/31

-2

شركة نقوال أبو خضر واوالده

شركة مملوكة لرئيس مجلس االدارة

 281,690دينار

2019/11/28

-3

شركة نقوال أبو خضر واوالده

شركة مملوكة لرئيس مجلس االدارة

 563,380دينار

2019/12/24

ب -قامت الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي بتأجير الشركة المتكاملة لبيع المركبات بتاريخ 2019/01/01
مكاتب بقيمة إيجاريه سنوية مقدارها  50,000دينار.

 .21مساهمة الشركة في حماية البيئة وخدمة المجتمع المحلي:
ال يوجد مساهمة للشركة في حماية البيئة او في خدمة المجتمع المحلي خالل عام .2019
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.15تقرير حوكمة الشركات:
 .1المعلومات والتفاصيل المتعلقة بتطبيق احكام وقواعد حوكمة الشركات:
عمال بأسس وقواعد الحوكمة ،وايمانا من الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي بأن الحوكمة ت ُشكل عامال أساسيا
للنجاح والتطور في االعمال ،باإلضافة الى أهميتها في تعزيز ثقة المساهمين ،فقد عملت الشركة على االلتزام
بالقواعد الواردة في تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة  2017من خالل تطوير األنظمة
والسياسات الداخلية لتوفير اعلى معايير الشفافية واالفصاح وتحقيق مصالح المساهمين وحمايتهم .حيث قام
مجلس اإلدارة بإنشاء لجان وتقسيم المهام فيما بينها ،بحيث تتولى كل لجنة مهام ومسؤوليات محددة لمساعدة
مجلس اإلدارة في تغطية كافة األنشطة.
 .2أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين والمستقيلين خالل العام :2019
#

اسم العضو

الصفة

تنفيذي  /غير تنفيذي

مستقل  /غير مستقل

1

جورج نقوال جورج أبو خضر

رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

غير مستقل

2

نقوال جورج نقوال أبو خضر

نائب رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

غير مستقل

3

إيليا جاد مخائيل وكيلة

عضو مجلس اإلدارة

تنفيذي

غير مستقل

4

مروان لطفك وهبه تماري

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

مستقل

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

مستقل

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

مستقل

5
6

الشركة االردنية لالستثمارات واالستشارات
العامة ويمثلها السيد محمد علي محمد ابراهيم
البنك األردني الكويتي ويمثله
السيد زهدي بهجت زهدي الجيوسي
حتى تاريخ 2019/1/8

 .3المناصب التنفيذية في الشركة وأسماء األشخاص الذين يشغلونها:
#

االســم

تاريخ التعيين

المنصب

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

إيليا جاد مخائيل وكيلة
سامر محمد اسماعيل القطيشات
جمال عبد الرحمن ابراهيم عصفور
حسام شكري قسطندي القبرصي
اياد يعقوب خليل كركر
جورج سامي بشارة خوري
رائد عيسى يوسف الرزوق
عبد هللا حسن فالح القطيشات
عبد الحميد محمد رفيق عبد الحميد الصمادي
الياس جريس عيادة العويمرين
انس سهيل سليمان ياسين

2004/4/1
2004/10/1
2004/10/1
2011/3/30
2016/9/25
2005/6/1
2013/4/23
2019/9/29
2014/11/2
2012/12/27
2014/8/10

المدير العام
المدير المالي
مدير مبيعات التأجير التمويلي للشركات
مدير تطوير األعمال والتسويق
مدير االئتمان
مدير فروع االردن
مدير العمليات
مدير التحصيل
مدير التأجير التمويلي للشركات الصغيرة والمتوسطة
مدير فرع اربيل
مدير فرع السليمانية
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 .4عضويات مجالس اإلدارة التي يشغلها أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة:
#

اسم عضو مجلس االدارة

الشركات المساهمة التي يشغل عضوية فيها

1

جورج نقوال جورج أبو خضر

شركة دلتا للتأمين  -عضو مجلس إدارة

2

نقوال جورج نقوال أبو خضر

الشركة المتكاملة لتطوير األراضي واالستثمار  -رئيس مجلس إدارة
المجموعة العربية االوروبية للتأمين  -عضو مجلس إدارة

3

مروان لطفك وهبه تماري

الشركة المتكاملة لتطوير األراضي واالستثمار  -عضو مجلس اإلدارة

 .5ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة:
#
1

االســم
سامر محمد اسماعيل القطيشات

تاريخ التعيين

المنصب

2004/10/1

المدير المالي

 .6اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة:
لغايات حماية الشركة من أي مخاطر ،فقد قام مجلس اإلدارة ،قام مجلس اإلدارة بتأسيس عدة لجان منبثقة عنه،
وتم تحديد وتوزيع المهام بين هذه اللجان لمساعدة مجلس اإلدارة في تغطية كافة اعمال وانشطة الشركة بصورة
فعالة ،علما بان هذه اللجان تقوم بأداء مهامها بتفويض من مجلس اإلدارة حسب الصالحيات المناسبة لكل لجنة،
ويبقى المجلس هو المسؤول عن جميع اعمال هذه اللجان.
أ .لجنة التدقيق:
تتألف لجنة التدقيق من ثالث أعضاء ومهمتها القيام بالمسؤوليات المتعلقة باإلشراف على كفاءة واستقامة
المحاس بة والتدقيق واي مهام أخرى مماثلة ،وتقوم اللجنة باالطالع وتقييم الجوانب النوعية للتقارير المالية
والية إدارة العمل في الشركة واالشراف على تطبيق المعايير القانونية واألخالقية .اما عن أعضاء لجنة
التدقيق ومؤهالتهم وخبراتهم ،فيمكن تلخيصها بما يلي:
#

اسم العضو

الصفة

المؤهل العلمي

1

محمد علي محمد ابراهيم ممثال
عن الشركة االردنية لالستثمارات
واالستشارات العامة

رئيس
اللجنة

بكالوريوس إدارة
أعمال

2

نقوال جورج نقوال أبو خضر

عضو

بكالوريوس إدارة
أعمال

3

مروان لطفك وهبه تماري

عضو

بكالوريوس إدارة
أعمال
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الخبرات العملية
 29عاما في قطاع البنوك واالعمال المصرفية للشركات
ويشغل حاليا منصب مستشار استراتيجية واستثمار لدى
مجموعة آي  -ليفانت ،ومستشار لعدة شركات محلية
واجنبية في مجال تطوير االعمال ،وعضو مجلس إدارة
وأمين الصندوق للمنتدى االقتصادي األردني ،وعضو
جمعية رجال اإلعمال األردنيين ،وعضو اتحاد رجال
االعمال العرب.
 28سنة في إدارة األعمال ويشغل حاليا منصب الرئيس
التنفيذي لمجموعة شركات أبو خضر ورئيس مجلس إدارة
المتكاملة لتطوير األراضي واالستثمار وعضو مجلس
إدارة المجموعة العربية األوروبية للتأمين وعضو مجلس
إدارة المتكاملة للنقل المتعدد وعضو مجلس إدارة غرفة
التجارة االمريكية في االردن.
 28سنة في مجال التجارة الحرة ،ويشغل حاليا منصب
مدير عام ومالك شركة باب الكريم لالستيراد والتصدير
وعضو مجلس إدارة المتكاملة لتطوير األراضي
واالستثمار.
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ب .اللجنة التنفيذية:
تتألف اللجنة التنفيذية من ثالث أعضاء والهدف األساسي من تكوين اللجنة هو مساعدة مجلس اإلدارة في
األمور الخاصة باألعمال التشغيلية للشركة من خالل الموافقة على التسهيالت التي تقع ضمن صالحياتها
او التوصية لمجلس اإلدارة عند الحاجة الى ذلك ،وتنعقد اجتماعات اللجنة التنفيذية حسب الحاجة وبالتنسيق
مع رئيس اللجنة ،ويمكن تلخيص ومؤهالت وخبرات أعضاء اللجنة التنفيذية بما يلي:
#

اسم العضو

الصفة

المؤهل العلمي

1

نقوال جورج نقوال أبو خضر

رئيس
اللجنة

بكالوريوس إدارة
أعمال

2

إيليا جاد مخائيل وكيلة

عضو

ماجستير في
التمويل
واالستثمار البنكي

3

محمد علي محمد ابراهيم
ممثال عن الشركة االردنية
لالستثمارات واالستشارات
العامة

عضو

بكالوريوس إدارة
أعمال

الخبرات العملية
 28سنة في إدارة األعمال ويشغل حاليا منصب الرئيس
التنفيذي لمجموعة شركات أبو خضر ورئيس مجلس إدارة
المتكاملة لتطوير األراضي واالستثمار وعضو مجلس إدارة
المجموعة العربية األوروبية للتأمين وعضو مجلس إدارة
المتكاملة للنقل المتعدد وعضو مجلس إدارة غرفة التجارة
االمريكية في االردن.
 30سنة في مجال إدارة األعمال واإلدارة المالية والتأجير
التمويلي ويشغل حاليا منصب مدير عام الشركة المتكاملة
للتأجير التمويلي وعضو هيئة إدارية ومقرر اللجنة المالية
لجمعية الثقافة والتعليم االرثوذكسية.
 29عاما في قطاع البنوك واالعمال المصرفية للشركات
ويشغل حاليا منصب مستشار استراتيجية واستثمار لدى
مجموعة آي  -ليفانت ،ومستشار لعدة شركات محلية واجنبية
في مجال تطوير االعمال ،وعضو مجلس إدارة وأمين
الصندوق للمنتدى االقتصادي األردني ،وعضو جمعية رجال
اإلعمال األردنيين ،وعضو اتحاد رجال االعمال العرب.

 .7عدد اجتماعات كل لجنة والحاضرين:
#
1
2

اســم اللجنة
لجنة التدقيق
اللجنة التنفيذية

عدد االجتماعات
4
5

الحضور
جميع أعضاء اللجنة
جميع أعضاء اللجنة

* كما اجتمعت لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي اجتماعا واحدا خالل العام .2019
 .8عدد اجتماعات مجلس اإلدارة والحاضرين:
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

رقم وتاريخ االجتماع
االجتماع األول بتاريخ 2019/1/28
االجتماع الثاني بتاريخ 2019/2/3
االجتماع الثالث بتاريخ 2019/3/21
االجتماع الرابع بتاريخ 2019/3/31
االجتماع الخامس بتاريخ 2019/4/4
االجتماع السادس بتاريخ 2019/5/23
االجتماع السابع بتاريخ 2019/6/8
االجتماع الثامن بتاريخ 2019/6/13
االجتماع التاسع بتاريخ 2019/7/21
االجتماع العاشر بتاريخ 2019/6/13

الحضور
جميع أعضاء المجلس
جميع أعضاء المجلس
جميع أعضاء المجلس
جميع أعضاء المجلس
جميع أعضاء المجلس
جميع أعضاء المجلس
جميع أعضاء المجلس باستثناء السيد جورج أبو خضر
جميع أعضاء المجلس باستثناء السيد جورج أبو خضر
جميع أعضاء المجلس
جميع أعضاء المجلس باستثناء السيد جورج أبو خضر

رئيس مجلس اإلدارة
جورج نقوال أبو خضر
التقرير السنوي | 2019
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إقرارات
 . 1نقر نحن أعضاء مجلس اإلدارة الموقعين أدناه بعدم وجود أية أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خالل السنة
المالية التالية.
 .2نقر نحن أعضاء مجلس اإلدارة الموقعين أدناه بمسؤوليتنا عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة.

رئيس مجلس اإلدارة
جورج نقوال أبو خضر

نائب رئيس مجلس اإلدارة
نقوال جورج أبو خضر

عضو
الشركة االردنية لالستثمارات
واالستشارات العامة

عضو
إيليا جاد وكيلة

عضو
مروان لطفك تماري

 . 3نقر نحن الموقعين أدناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير عن عام 2019

رئيس مجلس اإلدارة
جورج نقوال أبو خضر
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المدير العام
إيليا جاد وكيلة

المدير المالي
سامر محمد القطيشات
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فروع األردن:
الفـرع الرئيسـي
فرع المدينة الرياضية
فرع الوحدات
فرع البيادر
فرع الجامعة األردنية
فرع الزرقاء
فرع اربد

شارع زهران  -بناية رقم ()207
شارع صرح الشهيد  -بناية رقم 110
شارع خوله بنت األزور  -بناية رقم ()40
شارع احمد عقلة النسور  -مجمع سما البيادر
شارع الملكة رانيا العبدهللا  -بناية رقم 373
شارع  - 36الزرقاء الجديدة  -بناية رقم ()103
شارع فراس العجلوني  -بالقرب من دوار القبة  -بناية رقم ()6

هاتف+962 658 22 110 :
هاتف+962 658 02 185 :
هاتف+962 647 78 887 :
هاتف+962 658 56 236 :
هاتف+962 653 55 800 :
هاتف+962 658 02 181 :
هاتف+962 272 72 837 :

فرع اربيل
فرع السليمانية

فروع كردستان  -العراق:
ارييل  -شارع بختياري
السليمانية  -شارع سالم – تفرع 70

تلفاكس+964 66 2100 774 :
تلفاكس+964 53 1956 520 :

www.c-leasing.com
info@c-leasing.com

صندوق بريد 739 :عمان  11118األردن

