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 حضرة صاحب الجاللة
الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين المعّظم
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 صاحب السمو الملكي
األمير حسين بن عبداهلل الثاني المعّظم

ولي العهد
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· مجلس اإلدارة 	

· اإلدارة التنفيذية	

· مدققو الحسابات والمستشار القانوني	

· كلمة رئيس مجلس اإلدارة	

· تقرير مجلس اإلدارة	

· توصيات مجلس اإلدارة	
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مجلس اإلدارة

شركة تمكين للتأجير التمويلي ويمثلها
رئيس مجلس اإلدارة                                                          السيد / عمر إبراهيم عمر ابو شاح

شركة تمكين للتأجير التمويلي ويمثلها
نائب رئيس مجلس اإلدارة                                                   السيد / نبيل جورج عيسى الصفدي

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

بشناق
عضـو مجلس اإلدارة                                                         

عضـو مجلس اإلدارة                                                         السيد / حسان إبراهيم سعيد العمد

شركة تمكين للتأجير التمويلي ويمثلها
عضـو مجلس اإلدارة  - منذ  2019/07/15السيد / عوني محمود ذياب أعمر

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

الدجاني
عضـو مجلس اإلدارة - حتى 2019/07/14 

اإلدارة التنفيذية

اع المدير العامالسيد / رعد منير عبدالرحيم ابو رصَّ

المدير المالي واإلداريالسيد / وليد محمد حسن السورية

مدير االئتمانالسيد / سامح نورالدين نمر يعيش

مدير الفروع والمبيعاتالسيد / أسعد محمد أسعد الخمايسة

مدير التدقيق الداخليالسيد / منذر هشام طلب العزه

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

ــر  ــكر والتقدي ــر الش ــدم بواف ــتثمار أتق ــارة واالس ــدار للتج ــركة بن ــس إدارة ش ــاء مجل ــي أعض ــن زمالئ ــة ع ــمي وبالنياب بإس
لكــم علــى حضوركــم ونقــدم لكــم التقريــر الســنوي الســادس عشــر عــن نتائــج أعمــال الشــركة وإنجازاتهــا للســنة 

ــي 2019/12/31. ــا ف ــة كم ــة المنتهي المالي

السادة المساهمين الكرام،،

خــالل العــام 2019، ورغــم جميــع الظــروف المحيطــة، فقــد تمكنــت  شــركة بنــدار للتجــارة واالســتثمار مــن المحافظــة 
علــى مركزهــا الرائــد فــي قطــاع التمويــل، حيــث بلغــت اإليــرادات التشــغيلية خــالل العــام 2019 حوالــي 3,404 مليــون 
ــغ %12,7  ــد بل ــي بعائ ــار أردن ــون دين ــت 2,542 ملي ــة بلغ ــد الضريب ــة بع ــً صافي ــركة أرباح ــت الش ــا حقق ــي كم ــار أردن دين

علــى رأســمال الشــركة البالــغ 20 مليــون دينــار أردنــي.

واســتمرت الشــركة خــالل العــام 2019 فــي الموازنــة بيــن مصــادر األمــوال واســتخداماتها، ممــا أســهم فــي تحقيــق 
مســتوى عالــي مــن األداء للوصــول إلــى أهــداف المســاهمين وتحســين المركــز المالــي للشــركه.

ــات  ــرح منتج ــالل ط ــن خ ــل م ــراض والتموي ــوق اإلق ــي س ــا ف ــز دوره ــى تعزي ــام 2020 ال ــالل الع ــركة خ ــعى الش وتس
متوافقــه مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية تتماشــى مــع احتياجــات الفئــة المســتهدفه مــن قبــل الشــركة، إضافــة 

ــده. ــويقيه جدي ــوات تس ــح قن ــالل فت ــن خ ــالء م ــدة العم ــيع قاع ــى توس ــل عل ــتمرار بالعم ــى اإلس ال

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
عمر ابراهيم عمر ابو وشاح

    

تقريــر مجلـس اإلدارة

حضرات السادة المساهمين الكرام...

يســر مجلــس اإلدارة أن يقــدم لكــم التقريــر الســنوي الســادس عشــر للشــركة والــذي يشــمل أهــم االنجــازات 
ــابات  ــي الحس ــر مدقق ــة وتقري ــات المالي ــى البيان ــة إل ــام 2019، باإلضاف ــالل ع ــركة خ ــهدتها الش ــي ش ــاطات الت والنش

.2019/12/31 للســنة المنتهيــة فــي 

ــات  ــة بعملي ــتثمارية متخصص ــة واس ــركة تجاري ــخ 2000/04/17 كش ــتثمار بتاري ــارة واإلس ــدار للتج ــركة بن ــت ش تأسس
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 20 مليــون دينــار أردنــي فــي ســنة 2008 ليســتقر 
عنــد هــذا الحــد حتــى اآلن.

ويظهر الرسم البياني التالي حركة راس المال المدفوع من عام 2004 حتى عام 2019

السادة مساهمي الشركة المحترمين،
يمكنكــم اإلطــالع علــى نتائــج نشــاطات الشــركة خــالل العــام 2019 مــن خــالل القيــم التاليــه، حيــث يوضــح الجــدول 

التالــي مبيعــات الشــركة خــالل الســنوات الخمــس األخيــرة:

20152016201720182019السنة

8971,1351,8161,2241,309عدد المعامالت

15,615,65717,299,36315,440,71516,350,20418,492,180المبيعات السنوية بالدينار األردني

1,301,3051,441,6141,286,7261,362,5171,541,015المتوسط الشهري للمبيعات 

17,40915,2428,50313,35814,127المتوسط لكل معاملة 
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من الجدول أعاله يمكن تمثيل المعلومات بيانيا كما يلي:

1 - المبيعات

 أ - عدد المعامالت خالل السنوات الخمس االخيرة :

ب -  حجم المبيعات للسنوات الخمس األخيرة  

2- توزيع المبيعات حسب القطاع 

توزعت مبيعات الشركة عام 2019 على عدة قطاعات حسب الجدول التالي:-

النسبةمبلغ التمويلعدد المعامالتالقطاع

%2,672,24814 253مركبات خصوصي
%396,0202 21مركبات سياحي
%4,968,93927 256مركبات تكسي

%919,0305 20مركبات نقل
%6,236,20234 384تمويل مركبات - مرابحة اآلمر بالشراء 

%72,5190.4 4عقارات
%286,0002 4المشاريع- نقاط بيع

%2,261,21612 67المشاريع التجارية
%680,0064 300السلع المعمرة

%1,30918,492,180100المجموع

والرسم البياني التالي يوضح توزيع المبيعات حسب القطاعات كما يلي:

3 - عمليات تحصيل األقساط
ــع  ــا تخض ــة، كم ــة دوري ــع لمراجع ــددة تخض ــراءات مح ــات وإج ــالل سياس ــن خ ــم م ــاط تت ــل األقس ــات تحصي إن عملي

ــأول. ــا أوال ب ــم تطويره ــة يت ــر دقيق ــراءات لمعايي ــات واإلج ــذه السياس ه
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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 الســابع عشــر للشــركة والمتضمــن مايلــي: 

1- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقدة في 2019/4/29 )السابق(.
ــة  ــتقبلية والمصادق ــركة المس ــل الش ــة عم ــة 2019 وخط ــنة المالي ــن الس ــس اإلدارة ع ــر مجل ــى تقري ــت عل 2- التصوي

ــا. عليهم
ــة  ــابات وميزاني ــى حس ــت عل ــة 2019 والتصوي ــنة المالي ــن الس ــركة ع ــابات الش ــي حس ــر مدقق ــى تقري ــت عل 3- التصوي

ــا. ــة عليهم ــام 2019 والمصادق ــركة لع الش
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية 2019.

ــد  ــس اإلدارة بتحدي ــض مجل ــم أو تفوي ــد أتعابه ــة 2020 وتحدي ــنة المالي ــركة للس ــابات الش ــي حس ــاب مدقق 5- انتخ
ــم. أتعابه

ــن  ــى حس ــركة عل ــع الش ــن م ــع المتعاملي ــاهمين وجمي ــادة المس ــى الس ــل إل ــكر الجزي ــس اإلدارة بالش ــدم مجل ويتق
ثقتهــم ولطــف دعمهــم، وبالشــكر لجميــع الموظفيــن لجهودهــم المخلصــة التــي ســاهمت بشــكل فعــال فــي 

ــركة. ــتمر للش ــاح المس ــق النج تحقي

مجلس اإلدارة

بنود اإلفصاح حسب متطلبات هيئة األوراق المالية

أواًل: وصف ألنشــطه الشــركه الرئيســية وأماكنها الجغرافيه وحجم اإلســتثمار الرأســمالي 
وعــدد الموظفين

أ- أنشطة الشركة الرئيسية

تتمثــل أنشــطة الشــركة فــي كافــة أنــواع التمويــل للمركبــات والعقــارات والســلع اإلســتهالكية المعّمــرة والمشــاريع 
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

عددرقم الهاتف      العنوان                                                                             التوزيع الجغرافي      #
الموظفين

تالع العلي-شارع المدينة المنورة-مجمع السعد الفرع الرئيسي1
551891643-06التجاري - عمارة )241 ( -  ط2 

مقابل السهل االخضر - شارع حدائق الملك عبداهلل فرع وادي صقرة2
56671926-06مجمع الدباس التجاري )12( - ط3 

47333344-06شارع خولة بنت األزور- مجمع عفانة التجاريفرع الوحدات3

اربد  دوار القبة- شارع فراس العجلوني- مجمع فرع اربد4
72562262-02سليمان خريس

فرع المدينة 5
55608083-06شارع صرح الشهيد - عمارة 110 فوق البنك العربيالرياضية

ج- حجم اإلستثمار الرأسمالي للشركة:

ــغ   ــن مبل ــذي يتضم ــي 2019/12/31 وال ــا ف ــي كم ــار أردن ــركة 26,508,150 دين ــمالي للش ــتثمار الرأس ــم اإلس ــغ حج يبل
20,000,000 دينــار أردنــي رأس المــال المدفــوع ومبلــغ 2,644,126 دينــار أردنــي إحتياطــي قانونــي ومبلــغ 3,850,927 
ــغ 1,602   ــي ومبل ــة بالصاف ــودات مالي ــم موج ــي تقيي ــي احتياط ــار أردن ــغ 11,495 دين ــدورة ومبل ــاح م ــي أرب ــار أردن دين

دينــار أردنــي عــأوة إصــدار.

ثانيًا: الشركات التابعة للشركة:

أ. شركة ربوع الشرق العقارية
11313 بتاريــخ  هــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة تأسســت وتــم تســجيلها فــي وزارة الصناعــة تحــت رقــم 

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 21149 بتاريــخ 

2010/03/11 بــرأس مــال ثالثــون الــف دينــار أردنــي .

ج. شركة بندار للتأجير التمويلي
تأسســت كشــركة ذات مســؤولية محــدودة وتــم تســجيلها فــي وزارة الصناعــة والتجــارة تحــت الرقــم 34128 بتاريــخ 
2013/09/29 بــرأس مــال وقــدره مليــون دينــار أردنــي، لتمــارس الشــركة مــن خاللهــا عمليــات التأجيــر التمويلــي لعمالئها 

كمنتــج جديــد مطلــوب فــي الســوق األردنــي.
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ــذه  ــا ونب ــخاص اإلداره العلي ــب أش ــماء ورت ــس اإلداره وأس ــاء مجل ــماء أعض ــان أس ــًا- بي ثالث
ــم  ــن كل منه ــه ع تعريفي

أ- أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم

رئيس مجلس اإلدارة - شركة تمكين للتأجير التمويلي                                                          

اسم ممثل الشخص 
السيد/ عمر ابراهيم عمر ابو وشاحاالعتباري

2018/06/12تــاريخ العـضـوية

1947/03/04تاريخ الميالد  

بكالوريوس هندسة مدنية الشهادات العلمية

الخـبرات العملية

نائب رئيس مجلس االدارة وشريك /شركة بترا للصناعات الهندسية .
مدير مشاريع احدى اكبر شركات المقأوالت في الكويت من العام 1973 الى 1980 .

مدير فني لمركز الكويت الصناعي من العام 1980 الى  1991.
رئيس جمعية المصدرين االردنيين .

عضو مجلس امناء جامعة البلقاء التطبيقية .
عضو مجلس ادارة المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية .

عضو لجنة ادارة صندوق اإلستثمار جامعة مؤته .
عضو مجلس ادارة صندوق دعم الطلبة/ جامعة الحسين التقنية . 

عضو مجلس األعمال األردني السعودي .
عضــو اللجنــة الخاصــة بوضــع سياســة جــودة وطنيــة واســتراتيجية للبنيــة التحتيــة للجــودة 

لدعــم الصــادرات الوطنيــة /  مؤسســة المواصفــات والمقاييــس .
عضو مجلس امناء المركز الوطني لحقوق االنسان سابقا .

عضو لجنة ادارة صندوق عبد الحميد شومان لدعم البحث العلمي سابقا .
رئيس لجنة التمويل/ صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني سابقا .

نائب رئيس مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني سابقا .
عضو مجلس امناء الجامعة االلمانية األردنية 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 .

نائب رئيس مجلس اإلدارة - شركة تمكين للتأجير التمويلي

اسم ممثل الشخص 
السيد / نبيل جورج عيسى الصفدياالعتباري

2018/01/18تــاريخ العـضـوية

1955/08/22تاريخ الميالد  

بكالوريوس ادارة عامة الشهادات العلمية

الخـبرات العملية
2011 لتاريخه - مستشار للشركات التابعة للبنك االستثماري- عقد محدد المدة .

2008 - 2011 البنك العربي رئيس اقليمي دائرة التحصيل االفراد .
1977 – 2008 بنك ستاندرد تشارترد - مدير التسهيالت االئتمانية والتحصيل لالفراد.

عضو مجلس اإلدارة - شركة تمكين للتأجير التمويلي

اسم ممثل الشخص 
السيد / عامر »محمد سفيان« حسين بشناقاالعتباري

2018/01/04تــاريخ العـضـوية

1982/02/21تاريخ الميالد  

بكالوريس / Computer Science and Information Systemالشهادات العلمية

الخـبرات العملية

Prime 2013 لتاريخه - البنك اإلستثماري - مدير تنفيذي إدارة الفروع وخدمة كبار العمالء
 Prime 2011 - 2013 - البنك اإلستثماري مدير دائرة خدمة كبار العمالء

2009 - 2011 - البنك العربي
2000 - 2009 - بنك ستاندرد تشارترد

عضو مجلس االدارة - السيد / حسان إبراهيم سعيد العمد

2018/04/29تــاريخ العـضـوية

1959/01/01تاريخ الميالد  

ماجستير إدارة/ الواليات المتحدة األمريكيةالشهادات العلمية

الخـبرات العملية

1991 لتاريخه مدير وشريك في شركة النابلسي والعمد .
2009- 2013 عضو مجلس غرفة تجارة عمان .

2011- 2013 عضو مجلس أمانة عمان .
عضو منتدى اإلستراتيجيات األردني .

عضو جمعية رجال االعمال االردنيين .
ICC  ) عضو مجلس ادارة غرفة التحكيم الدولية ) االردن

عضو مجلس اإلدارة - شركة تمكين للتأجير التمويلي                               منذ 2019/7/15

اسم ممثل الشخص 
السيد / عوني محمود ذياب أعمراالعتباري

2019/07/15تــاريخ العـضـوية

1972/02/01تاريخ الميالد  

ماجستير علوم مالية ومصرفية تخصص مصارفالشهادات العلمية

1997/2 لتاريخه  - البنك اإلستثماري - مدير تنفيذي / دائرة الشركات التابعة .الخـبرات العملية

عضو مجلس اإلدارة - شركة تمكين للتأجير التمويلي                                                           حتى 2019/7/14

اسم ممثل الشخص 
السيد / »محمد سعيد« يحيى فائق الدجانياالعتباري

2018/01/04تــاريخ العـضـوية

1977/12/18تاريخ الميالد  

ماجستير ادارة اعمال  الشهادات العلمية

الخـبرات العملية

2013/9 - 2019/6 - البنك اإلستثماري - مدير تنفيذي /المؤسسات المالية والشركات التابعة .
2009/12 - 2013/8 - بنك المال األردني . 

2002/6 - 2009/11 - البنك العربي .
2001/6 - 2002/5 - البنك األردني الكويتي . 
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ب- أسماء ورتب أشخاص اإلدارة العليا ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم :

المدير العام - السيد / رعد منير عبدالرحيم ابو رّصاع 

2018/01/21تــاريخ التعيين

1976/12/12تاريخ الميالد  

بكالوريوس محاسبة  المؤهالت العلمية

الخـبرات العملية

2014-2018/1 - البنك اإلستثماري - مدير تنفيذي إدارة التطوير المؤسسي
2011 - 2013 - البنك اإلستثماري - مدير تنفيذي إدارة الفروع

2008 - 2011 - بنك المال األردني - مدير دائرة تطوير المنتجات والمبيعات
2004 - 2008 - بنك ستاندرد تشارترد األردن - مدير دائرة قروض اإلسكان والسيارات

1998- 2004 - بنك اإلستثمار العربي - رئيس قسم دائرة اإلستثمارات الخارجية

المدير المالي اإلداري - السيد / وليد محمد حسن السورية

2007/10/01تــاريخ التعيين

1978/04/18تاريخ الميالد  

بكالوريوس محاسبةالمؤهالت العلمية

الخـبرات العملية

2018 - حتى االن المدير المالي واالداري - شركة بندار للتجارة واالستثمار.
2007-2018 مساعد المدير المالي - شركة بندار للتجارة واالستثمار.

2006-2007 رئيس حسابات - مؤسسة البرج التجارية.
2005-2006 محاسب رئيسي - شركة نسيم الدادا وشركاه .

2000-2005 محاسب عام - الشركة المتطورة لصناعات االعالن.

مدير االئتمان - السيد / سامح نورالدين نمر يعيش

2018/03/01تــاريخ التعيين

1976/05/13تاريخ الميالد  

 بكالوريوس علوم مالية ومصرفيةالمؤهالت العلمية

2001 - 2018/2 - مساعد مدير االئتمان البنك االستثماريالخـبرات العملية
1999 - 2001 - محاسب - السيفوي                                

مدير الفروع والمبيعات - السيد / أسعد محمد أسعد الخمايسة

2016/06/19تــاريخ التعيين

1974/10/07تاريخ الميالد  

بكالوريوس محاسبةالمؤهالت العلمية

1996 - 2016/5 ضابط أول ائتمان / قروض السيارات / البنك األردني الكويتيالخـبرات العملية

مدير التدقيق الداخلي - السيد / منذر هشام طلب العزة

2019/02/05تــاريخ التعيين

1984/12/17تاريخ الميالد  

بكالوريوس محاسبةالمؤهالت العلمية

الخـبرات العملية

2017 - 2019/1 - رئيس مخاطر االئتمان لأفراد / مساعد مدير في بنك االستثمار العربي.
2015 - 2017 - مدقق داخلي ائتماني أول في بنك االستثمار العربي األردني.
2010 - 2015 - مدقق حسابات ائتماني في بنك اإلسكان للتجارة والتمويل.

2009 - 2010 - امين صندوق وخدمة العمالء في بنك اإلسكان للتجارة والتمويل.                              

رابعــًا: أســماء كبــار مالكــي األســهم وعــدد األســهم المملوكــه منهــم مقارنــه مــع الســنه 
الســابقه )مــن يملكــون 5% وأكثــر(:

االسمالرقم
2018/12/312019/12/31

النسبةعدد االسهمالنسبةعدد االسهم
%18,921,75294,6   %18,399,85192شركة تمكين للتاجير التمويلي1

خامســًا: الوضــع التنافســي للشــركة مــن ضمــن قطــاع نشــاطها وأســواقها الرئيســية 
وحصتهــا مــن الســوق المحلــي والخارجــي:

إن الســوق الرئيســي لعمــل الشــركة محصــور فــي الســوق المحلــي فقــط، ونشــاط الشــركة الرئيســي محصــور فــي 
عمليــات البيــع باالقســاط، حيــث تبلــغ حصــه الشــركه فــي قطــاع قــروض الســيارات %3، أمــا بالنســبة للقطــاع العقــاري 
فــإن 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 المســتقبل.

سادسًا: درجة االعتماد على موردين محددين أو عمالء رئيسيين محليا و خارجيا:

ال يوجــد اعتمــاد علــى مورديــن أو عمــالء رئيســيين محليــً أو خارجيــً يشــكلون %10 فأكثــر مــن اجمالــي المشــتريات و/
أو المبيعــات.

ســابعًا: الحمايــة الحكوميــة أو اإلمتيــازات التــي تتمتــع بهــا الشــركة أو أي مــن منتجاتهــا 
بموجــب القوانيــن واألنظمــة أو غيرهــا:

ــة أو  ــن واألنظم ــب القواني ــا بموج ــن منتجاته ــركة أو أي م ــا الش ــع به ــازات تتمت ــة أو امتي ــة حكومي ــد أي حماي - ال يوج
غيرهــا.

- ال يوجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت الشركة عليها.

ثامنــًا: القــرارات الصــادرة عــن الحكومــة أو المنظمــات الدوليــة أو غيرهــا لهــا اثــر مــادي علــى 
عمــل الشــركة أو منتجاتهــا أو قدرتها التنافســية

- ال يوجــد أي قــرارات عــن الحكومــة أو المنظمــات الدوليــة أو غيرهــا لهــا اثــر مــادي علــى عمــل الشــركة أو منتجاتهــا أو 
قدرتهــا التنافســية.

- ال ينطبق على عمل الشركة معايير الجودة الدولية. 
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تاسعًا : الهيكل التنظيمي للشركة وعدد موظفيها

 أ-   الهيكل التنظيمي    

ب- عدد موظفي الشركة وفئات مؤهالتهم

المؤهل العلميعدد الموظفين

دكتوراه-
ماجستير2
دبلوم عالي-

بكالوريوس42
دبلوم6
ثانوية عامة8
اجمالي عدد الموظفين58

ج - برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة

عدد الموظفيناسم الدورةالرقم

4محاسب قانوني اردني1
1االمتثال الرقابي2
2المعيار الدولي رقم  9 وتطبيقاته3

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 2019:

- استطاعت الشركة المحافظة على نموها وريادتها وتحقيق األهداف الموضوعة لسنة 2019.
- 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.

 
ويكمن تلخيص انجازات الشركة باألرقام كما يلي:-

1- محفظة التسهيالت:

أ ( محفظة التسهيالت باإلجمالي خالل السنوات الخمس الماضية

20152016201720182019السنة
38,946,61742,091,57041,676,14844,003,72750,407,182محفظة التسهيالت - باإلجمالي

والرسم البياني التالي يبين محفظة التسهيالت سنويً من عام  2015 إلى 2019
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الرسم البياني يمثل إجمالي اإليرادات وصافي الربح من عام 2015 و حتى 2019

5 - بيان تطور حقوق المساهمين
إن الجدول التالي يوضح  تطور حقوق المساهمين في الشركة  كما يلي:

20152016201720182019السنة

22,945,64324,033,85924,118,12323,959,01526,508,150حقوق المساهمين
نسبة العائد على حقوق 

9.6%10.5%%7.0%7.9%3.6المساهمين 

والرسم البياني التالي يوضح تطور حقوق المساهمين من عام 2015 إلى 2019:

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

20152016201720182019السنة

0.7000.7000.8000.7300.900سعر االغالق - دينار أردني
0.0410.0940.0840.1260.127حصة السهم من الربح

ب ( استحقاقات ذمم األقساط  موزعً حسب السنوات

سنة االستحقاقالمبلغ / دينار
20,486,8522020
11,882,7222021
8,168,4502022
5,392,3922023
2,923,1572024
1,553,609>2024

االجمالي50,407,182

2 - تفصيل عام لموجودات الشركة خالل السنوات الخمس الماضية

20152016201720182019السنة
محفظة التسهيالت - 

31,004,28133,376,24333,330,96031,169,55135,882,356بالصافي

108,52182,799135,053140,127146,548المحفظة اإلستثمارية
3,054,1222,875,7293,221,2253,293,8586,487,706أصول اخرى

40,005,74240,599,84441,793,57536,684,86342,516,610مجموع الموجودات

3 - نسبة العائد على راس المال 
توضح البيانات المدرجة ادناه معدالت العائد على راس المال منذ عام 2015  حتى عام 2019 

20152016201720182019السنة
20,000,00020,000,00020,000,00020,000,00020,000,000رأس المال المدفوع

5,333,4225,609,1715,788,8445,643,4845,578,158اجمالي االيرادات
1,714,9122,494,6522,395,1632,996,3793,509,083صافي الربح قبل حساب الضريبة

%17.5%15.0%12.0%12.5%8.6نسبة العائد / راس المال المستثمر
829,1661,888,2161,684,2642,519,0332,542,714صافي الربح بعد حساب الضريبة 

%12.7%12.6%8.4%9.4%4.1نسبة العائد / راس المال المستثمر

 4 - حساب األرباح والخسائر
يبين الجدول أدناه األرباح التي حققتها الشركه منذ عام 2015  حتى عام 2019

20152016201720182019السنة
2,384,1722,511,0972,296,5452,996,3793,403,579األرباح التشغيلية

صافي الربح قبل الضريبة  
2,494,652 1,714,912 والمخصصات

         
 2,395,163

         
 2,996,379

         
 3,509,083

صافي الربح بعد الضريبة 
1,888,216 829,166 والمخصصات

         
 1,684,264

         
 2,519,0332,542,714
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والرسم البياني التالي يوضح أسعار اغالق أسهم الشركة من عام 2015 إلى 2019

ثانــي عشــر: االثــر المالــي لعمليــات ذات طبيعــة غيــر متكــررة حدثــت خــالل الســنة الماليــة 
وال تدخــل ضمــن نشــاط الشــركة الرئيســي:

اليوجــد أي أثــر مالــي لعمليــات ذات طبيعــة غيــر متكــررة حدثــت خــالل الســنة الماليــة وال تدخــل ضمــن نشــاط الشــركة 
الرئيسي.

ثالــث عشــر: السلســلة الزمنيــة لألربــاح أو الخســائر المحققــة واألربــاح الموزعــة وصافــي 
ــنوات او  ــس س ــن خم ــل ع ــدة التق ــك لم ــة وذل ــعار األوراق المالي ــاهمين وأس ــوق المس حق

ــل: ــا اق ــركة ايهم ــيس الش ــذ تاس من

السنوات

20152016201720182019الـبـيــان

صافي االرباح المرحلة
    

 1,439,888
    

 2,278,194     1,842,942     1,659,1223,850,927

---1,600,000 800,000 االرباح الموزعة 

23,959,01526,508,150   24,118,123   24,033,859 22,945,643 صافي حقوق المساهمين

0.7000.7000.8000.7300.900اسعار األوراق المالية

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

20152016201720182019النسب الماليةالرقم
%12.7%12.6%8.4%9.4%4.1معدل العائد على رأس المال المستثمر1
%45.6%44.6%29.1%33.7%15.6هامش صافي الربح2
%138.6  %147.4  %207.0%250.3%225.3نسبة التدأول 3
%466%368%254.6%279.9%236.2معدل تغطية الفوائد4
%54.4%48.7%69.7%64.9%65.6نسبة االقتراض إلى حقوق الملكية5

نسبة اجمالي المطلوبات إلى 6
%37.7%34.7%42.3%40.8%42.6الموجودات

%72.1%58.4%84.1%78.0%75.2نسبة االقتراض الى رأس المال7

نسبة حقوق الملكية الى اجمالي 8
%62.3%65.3%57.7%59.2%57.4الموجودات

خامس عشر: التطورات المستقبلية الهامة والخطة المستقبلية للشركة:

- تحقيق أهداف المساهمين بتحسين المركز المالي للشركة وزيادة الربحية.
- طرح منتجات تتوافق مع احكام الشريعة االسالمية .

- إلحاق موظفي الشركة بدورات تدريبية لها عالقة بانشطة الشركة لتطوير االداء وزيادة الربحية .
- طرح منتج البطاقات ائتمانية اإلسالمية.

- توظيف أموال الشركة بما يضمن رفع العائد وتقليل تكلفة األموال.
- عمل اتفاقيات بيعية بهدف تعزيز ونمو المحفظة.

ســادس عشــر: مقــدار أتعــاب التدقيــق للشــركة والشــركات التابعــة ومقــدار أي اتعــاب عــن 
خدمــات اخــرى تلقــاه المدقــق و/او مســتحقة لــه:

ــام 2019  ــا لع ــة له ــركات التابع ــتثمار والش ــارة واالس ــدار للتج ــركة بن ــة لش ــاملة الضريب ــي ش ــق الخارج ــاب التدقي أتع
ــي. ــار أردن ــت 17,690 دين بلغ

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:

الجنسيةالمنصباالسمالرقم

عدد االسهم عدد االسهم كما في
المملوكة من قبل 

الشركات
المسيطر عليها من 

قبل اي منهم
2018/12/312019/12/31

---18,399,85118,921,752اردنيةرئيس مجلس اإلدارةشركة تمكين للتأجير التمويلي1

---10,00010,000اردنيةرئيس مجلس اإلدارةعمر إبراهيم عمر ابو وشاح2

نبيل جورج عيسى الصفدي3
نائب رئيس مجلس 

---------اردنيةاإلدارة

عامر “محمد سفيان” حسين 4
بشناق

---------اردنيةعضو مجلس اإلدارة

---12,20012,200اردنيةعضو مجلس اإلدارةحسان إبراهيم سعيد العمد 5

عوني محمود ذياب أعمر6
 

عضو مجلس اإلدارة
---------اردنيةمنذ   2019/07/15

“محمد سعيد” يحيى فائق 7
الدجاني

 

عضو مجلس اإلدارة
---------اردنيةحتى  2019/07/14
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ب - عدد األوراق المالية المملوكة من قبل اإلدارة العليا التنفيذية

الجنسيةالمنصباالسمالرقم

عدد االسهم عدد االسهم كما في
المملوكة من قبل 

الشركات
المسيطر عليها من 

قبل اي منهم
2018/12/312019/12/31

-----------األردنيةالمدير العام رعد منير عبدالرحيم ابو رًصاع1

السيد / وليد محمد حسن 2
-----------األردنيةالمدير المالي واإلداريالسورية

-----------األردنيةمدير االئتمانالسيد / سامح نورالدين نمر يعيش3

السيد / أسعد محمد أسعد 4
األردنيةمدير الفروع والمبيعاتالخمايسة

األردنيةمدير التدقيق الداخليالسيد / منذر هشام طلب العزه5

ج - عدد االوراق المالية المملوكة ألقارب أعضاء مجلس اإلدارة وأقارب أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية:

- ال توجد أي ملكية لأسهم من قبل أي من أقارب أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا التنفيذية .
- ال يوجد أية أســـهم مســـجلة بإســـم شـركات مسـيطر عليهـا مـن قبـل أي مـن أعضـاء مجلـس اإلدارة واإلدارة العليـا 

وأقاربهم. التنفيذيـة 

ثامن عشر: المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة:

أعضاء مجلس اإلدارة

مكافأة وتنقالت عن اسم عضو مجلس اإلدارة
عام 2019

دعم عن عام
2019 

5,00011,000السيد / عمر إبراهيم عمر ابو شاح

-5,000السيد / نبيل جورج عيسى الصفدي

-2,694السيد / “محمد سعيد” يحيى فائق الدجاني 

-5,000السيد / عامر “محمد سفيان” حسين بشناق

-5,000السيد / حسان إبراهيم سعيد العمد 

-2,306السيد / عوني محمود ذياب أعمر

اإلدارة العليا التنفيذية

المنصباالسمالرقم
الرواتب 

السنوية 
االجمالية

بدل 
التنقالت
 السنوية

المكافآت 
السنوية

نفقات
 السفر 
السنوية

اجمالي 
المزايا 

السنوية

رعد منير عبدالرحيم أبو 1
اع 169,938---40,000---129,938المدير العام رصَّ

السيد / وليد محمد 2
38,300---32,4608405,000المدير المالي واإلداريحسن السورية

السيد / سامح نورالدين 3
35,500---2,500---33,000مدير االئتماننمر يعيش

السيد / أسعد محمد 4
33,300---30,2108402,250مدير الفروع والمبيعاتأسعد الخمايسة

السيد / منذر هشام 5
24,450---------24,450مدير التدقيق الداخليطلب العزه

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

ال يوجد تبرعات .

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 
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.

اثنان وعشرون: الهيئة الشرعية للشركة:

تتألــف الهيئــة الشــرعية مــن ثالثــة أعضــاء يتميــزون بخبــرات شــرعية مصرفيــة، ومهمتهــا إعتمــاد اإلتفاقيــات والعقــود 
المتعلقــة بالمعامــالت التــي تجريهــا الشــركة، والتأكــد مــن مطابقتهــا ألحــكام الشــريعة اإلســالمية ومبادئهــا 
تقدمهــا  التــي  االستفســارات  فــي  وكذلــك  والتطبيقــات،  المعامــالت،  و  المنتجــات،  الرأي الشــرعي في  وتقديــم 

ــبة . ــاوي المناس ــرارات و الفت ــدار الق ــركة، و اص الش
وفي العام 2019 بلغ عدد اجتماعات الهيئة الشرعية )5( اجتماعات.

الغياب خالل الصفة إسم عضو الهيئة
مالحظاتعام 2019

منذ 2019/06/12-رئيس الهيئةالدكتور / باسل يوسف محمد الشاعر

منذ 2019/06/12-عضو الهيئةالدكتور / صفوان “محمد رضا” علي عضيبات

الدكتورة / هيام محمد عبدالقادر الزيدانيين 
منذ 2019/06/12-عضو الهيئةالسعودي

منذ 2019/06/12-مقرر الهيئةالسيد / أسعد محمد أسعد الخمايسة

ثالثة وعشرون: تطبيق قواعد حوكمة الشركات:

تلتــزم الشــركة بتطبيــق جميــع القواعــد اآلمــرة والقواعــد العامــة الــواردة في تعليمــات حوكمة الشــركات المســاهمة 
المدرجــة لســنة 2017، وحتــى 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.
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مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه:
أ - مجلس اإلدارة:

إن مــن مســؤولية مجلــس اإلدارة تطويــر ومراقبــة اداء الشــركة وفــق اإلســتراتجيات والسياســات الموضوعــة ويكــون 
المجلــس مســؤواًل مباشــرة أمــام الهيئــة العامــة للشــركة.

يعقد مجلس اإلدارة اجتماعاته بحد أدنى 6 اجتماعات سنويا، وفي عام 2019 عقد مجلس اإلدارة )12( اجتماع:

طبيعة الصفة العضو
العضوية

الغياب خالل 
مالحظاتعام 2019

شركة تمكين للتأجير التمويلي ويمثلها
غير تنفيذي رئيس مجلس اإلدارةالسيد / عمر إبراهيم عمر ابو وشاح

-وغير مستقل

شركة تمكين للتأجير التمويلي ويمثلها
السيد / نبيل جورج عيسى الصفدي

مجلــس  رئيــس  نائــب 
ة ر ا د إل ا

غير تنفيذي 
-وغير مستقل

شركة تمكين للتأجير التمويلي ويمثلها 
غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارةالسيد / عامر “محمد سفيان” حسين بشناق

-وغير مستقل

غير تنفيذي  عضو مجلس اإلدارةالسيد / حسان إبراهيم سعيد العمد
1ومستقل

شركة تمكين للتأجير التمويلي ويمثلها 
غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارةالسيد / عوني محمود ذياب أعمر

منذ  12019/07/15وغير مستقل

شركة تمكين للتأجير التمويلي ويمثلها 
غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارةالسيد / “محمد سعيد” يحيى فائق الدجاني

حتى 22019/07/14وغير مستقل

ــر تنفيــذي ومســتقل او  أســماء ممثلــي أعضــاء مجلــس اإلدارة اعتبارييــن وتحديــد فيمــا اذا كان العضــو تنفيــذي او غي
غيــر مســتقل

صفه العضويةنوعه إسم الشخص اإلعتباريالرقم
غير تنفيذي وغير مستقلمساهمة خاصة محدودة شركة تمكين للتأجير التمويلي 1
غير تنفيذي وغير مستقلمساهمة خاصة محدودةشركة تمكين للتأجير التمويلي 2
غير تنفيذي وغير مستقلمساهمة خاصة محدودةشركة تمكين للتأجير التمويلي 3
غير تنفيذي وغير مستقلمساهمة خاصة محدودةشركة تمكين للتأجير التمويلي 4

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 
ــب  ــس اإلدارة حس ــن مجل ــض م ــا بتفوي ــأداء مهامه ــوم ب ــان تق ــذه اللج ــا أن ه ــورة فعالة،علم ــركة بص ــطة الش وأنش
ــن  ــان و يمك ــذه اللج ــال ه ــع أعم ــن جمي ــؤول ع ــو المس ــس اإلدارة ه ــى مجل ــة، ويبق ــكل لجن ــبة ل ــات المناس الصالحي

ــي:- ــا يل ــان بم ــال اللج ــص أعم تلخي

1.  لجنة مراجعة التسهيالت:

تتألــف اللجنــة مــن 3 أعضــاء والهــدف األساســي مــن تكويــن اللجنــة هــو مســاعدة مجلــس اإلدارة فــي األمــور الخاصــة 
ــركة  ــغيلية للش ــال التش ــير األعم ــرض س ــك بغ ــى ذل ــة إل ــد الحاج ــس عن ــة للمجل ــات الالزم ــل التوصي ــهيالت وعم بالتس
بانســجام تــام ضمــن السياســات واالجــراءات المتبعــة مــن خــالل الموافقــة علــى التســهيالت التــي تقــع ضمــن 
صالحياتهــا أو التوصيــة لمجلــس اإلدارة فــي حــال كانــت التســهيالت أعلــى مــن صالحيتهــا. وتنعقــد لجنــة مراجعــة 

ــة. ــس اللجن ــع رئي ــيق م ــه وبالتنس ــب الحاج ــهيالت حس التس

مالحظاتالصفةإسم عضواللجنة

رئيس اللجنةالسيد / نبيل جورج عيسى الصفدي

نائب رئيس اللجنةالسيد / مهند زهير أحمد بوكه

منذ   2019/06/23عضو اللجنةالسيد / عامر “محمد سفيان” حسين بشناق

مراقب ومقرر اللجنةالسيد / عوني محمود ذياب أعمر

حتى 2019/06/22عضو اللجنة السيد / “محمد سعيد” يحيى فائق الدجاني

2. لجنة التدقيق:

تتألــف اللجنــة مــن 3 أعضــاء مــن مجلــس اإلدارة، ومهمتهــا القيــام بالمســؤوليات المتعلقــة باإلشــراف علــى كفــاءة 
واســتقامة المحاســبة والتدقيــق وأي مهــام اخــرى مماثلــة تديرهــا الشــركة، وتقــوم اللجنــة باإلطــالع 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، 

ــات: ــق )8(  اجتماع ــة التدقي ــات لجن ــدد اجتماع ــغ ع ــام 2019 بل ــي الع وف

مالحظاتالغياب خالل 2019الصفةإسم عضو اللجنة

1رئيس اللجنهالسيد / حسان إبراهيم سعيد العمد
شركة تمكين للتأجير التمويلي ويمثلها

-عضو اللجنة السيد / عمر إبراهيم عمر ابو وشاح

شركة تمكين للتأجير التمويلي ويمثلها
منذ  12019/07/29عضو اللجنةالسيد / عوني محمود ذياب أعمر

شركة تمكين للتأجير التمويلي ويمثلها
حتى 2019/07/28-عضو اللجنة السيد / عامر “محمد سفيان” حسين بشناق

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 الصفةإسم عضو اللجنة
الخبرات العمليةالعلمية

ماجستير رئيسالسيد / حسان إبراهيم سعيد العمد
إدارة/ الواليات 

المتحدة 
األمريكية

1991 لتاريخه مدير وشريك في شركة النابلسي والعمد . 
2009-2013 عضو مجلس غرفة تجارة عمان . 

2011-2013 عضو مجلس أمانة عمان . 
عضو منتدى اإلستراتيجيات األردني . 

عضو جمعية رجال االعمال االردنيين . 
.ICC ) عضو مجلس ادارة غرفة التحكيم الدولية ) االردن 

بكالوريوس عضوالسيد / عمر إبراهيم عمر ابو وشاح
هندسة مدنية

نائب رئيس مجلس االدارة وشريك /شركة بترا للصناعات الهندسية 
.

مدير مشاريع احدى اكبر شركات المقاوالت في الكويت من 
العام 1973 الى 1980 .

مدير فني لمركز الكويت الصناعي من العام 1980 الى  1991.
رئيس جمعية المصدرين االردنيين .

عضو مجلس امناء جامعة البلقاء التطبيقية .
عضو مجلس ادارة المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية.

عضو لجنة ادارة صندوق اإلستثمار جامعة مؤته .
عضو مجلس ادارة صندوق دعم الطلبة/ جامعة الحسين التقنية . 

عضو مجلس األعمال األردني السعودي .
عضو اللجنة الخاصة بوضع سياسة جودة وطنية واستراتيجية 

للبنية التحتية للجودة لدعم الصادرات الوطنية /  مؤسسة 
المواصفات والمقاييس .

عضو مجلس امناء المركز الوطني لحقوق االنسان سابقا.
عضو لجنة ادارة صندوق عبد الحميد شومان لدعم البحث 

العلمي سابقا.
رئيس لجنة التمويل/ صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني 

والتقني سابقا.
نائب رئيس مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني 

سابقا .
عضو مجلس امناء الجامعة االلمانية األردنية 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 .

ماجستير عضوالسيد / عوني محمود ذياب أعمر
علوم مالية 

ومصرفية 
تخصص 

مصارف

1997/2 لتاريخه  - البنك اإلستثماري - مدير تنفيذي / دائرة 
الشركات التابعة .
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3. لجنة إدارة المخاطر:

تتألــف اللجنــة مــن 3 أعضــاء 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 

2019 بلــغ عــدد اجتماعــات لجنــة 
إدارة المخاطر )4(  اجتماعات:

مالحظاتالغياب خالل 2019الصفةإسم عضواللجنة

شركة تمكين للتأجير التمويلي ويمثلها
-رئيس اللجنةالسيد / عمر إبراهيم عمر ابو وشاح

شركة تمكين للتأجير التمويلي ويمثلها
-عضو اللجنةالسيد / نبيل جورج عيسى الصفدي

1عضو اللجنةالسيد / حسان إبراهيم سعيد العمد

4.  لجنة المكافآت والترشيحات:

تتألــف اللجنــة مــن 3 أعضــاء مــن مجلــس اإلدارة علــى أن يكــون لــدى أحدهــم الخبــرة بمــا يضمــن قيــام اللجنــة بــأداء 
مهامهــا بكفــاءة تامــة.

تقــوم لجنــة المكافــآت والترشــيحات بتطويــر البرامــج والخطــط المناســبة لتقييــم االداء وللمكافــآت المقترحــة 
وتقديــم توصيــات لمجلــس اإلدارة فيمــا يتعلــق باســتحقاق الحوافــز، وفــي العــام 2019 بلــغ عــدد اجتماعــات لجنــة 

المكافــآت والترشــيحات )2( اجتماعــات.

مالحظاتالغياب خالل 2019الصفةإسم عضواللجنة

شركة تمكين للتأجير التمويلي ويمثلها
السيد / نبيل جورج عيسى الصفدي

-رئيس اللجنة

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

-عضو اللجنة

-عضو اللجنةالسيد / حسان إبراهيم سعيد العمد

5. لجنة الحوكمة:

تتألــف اللجنــة مــن 3 أعضــاء مــن مجلــس اإلدارة، ومهمتهــا وضــع إجــراءات عمــل خطيــة لتطبيــق أحــكام تعليمــات 
بأحــكام هــذه  الشــركة  التـــزام  الحوكمــة ومراجعتهــا وتقييــم مــدى تطبيقهــا بشــكل ســنوي، والتأكــد مــن 
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 .   
وفي العام 2019 بلغ عدد اجتماعات لجنة الحوكمة )2( اجتماعات :

مالحظاتالغياب خالل 2019الصفةإسم عضواللجنة

شركة تمكين للتأجير التمويلي ويمثلها
-رئيس اللجنةالسيد / عمر إبراهيم عمر ابو وشاح

-عضو اللجنةالسيد / حسان إبراهيم سعيد العمد
شركة تمكين للتأجير التمويلي ويمثلها 

منذ  2019/07/29-عضو اللجنةالسيد / عامر “محمد سفيان” حسين بشناق

شركة تمكين للتأجير التمويلي ويمثلها 
حتى 2019/07/14-عضو اللجنةالسيد / “محمد سعيد” يحيى فائق الدجاني

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

ال يوجد عضويات اخرى العضاء مجلس االدارة في الشركات المساهمة العامة .

المناصب التنفيذية في الشركة وأسماء األشخاص الذين يشغلونها:

المنصباإلسم

اع المدير العامالسيد / رعد منير عبدالرحيم ابو رصَّ

المدير المالي واإلداريالسيد/ وليد محمد حسن السورية

مدير االئتمان السيد/ سامح نورالدين نمر يعيش 

مدير الفروع والمبيعات السيد/ اسعد محمد اسعد الخمايسة

مدير التدقيق الداخليالسيد / منذر هشام طلب العزه

رئيس مجلس اإلدارة

عمر إبراهيم أبو وشاح
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إقرارات مجلس اإلدارة

يقــر مجلــس إدارة الشــركة بعــدم وجــود أيــة أمــور جوهريــة قــد تؤثــر علــى اســتمرارية الشــركة خــالل الســنة الماليــة 
ــه 2020. المقبل

يقر مجلس اإلدارة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وكفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية في الشركة.

نائب رئيس مجلس رئيس مجلس االدارة
عضو مجلس اإلدارةعضو مجلس اإلدارةعضو مجلس اإلدارةاالدارة

عمر إبراهيم عمر ابو 
وشاح 

ممثل شركة تمكين 
للتأجير التمويلي

نبيل جورج عيسى 
الصفدي 

ممثل شركة تمكين 
للتأجير التمويلي

عوني محمود ذياب 
أعمر 

ممثل شركة تمكين 
للتأجير التمويلي

عامر »محمد سفيان« 
حسين بشناق

ممثل شركة تمكين 
للتأجير التمويلي

 حسان إبراهيم سعيد 
العمد

 

 التوقيع :التوقيع:التوقيع:التوقيع:التوقيع:

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

المدير المالي واإلداري المدير العام رئيس مجلس اإلدارة

وليد محمد حسن السورية اع رعد منير عبدالرحيم أبو رصَّ عمر إبراهيم عمر ابو وشاح

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

31 كانـون األول 2019
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شركة بندار للتجارة واالستثمار

)شركة مساهمة عامة محدودة(

القوائم الماليـــة الموحدة

31 كانـون األول 2019
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40 قائمة الدخل الشامل الموحدة 

41 ـّرات فـي حقوق المساهمين الموحدة  قائمة التغيـ

42 قائمة التدفقـات النقديــة الموحدة 

69 - 43 إيضاحـات حـول القوائم الماليـــة الموحدة 

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 31 كانــون األول 2019، وأدائهــا 

المالــي وتدفقاتهــا النقديــة للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة.

نطاق التدقيق

لقد قمنا بتدقيق القوائم المالية الموحدة للمجموعة والتي تشمل ما يلي:

● قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 كانون األول 2019،
● 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 ملخصً 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 أساسً لرأينا.

االستقاللية

إننــا مســتقلون عــن المجموعــة وفقــً لقواعــد الســلوك األخالقــي للمحاســبين المهنييــن الصــادرة عــن مجلــس معاييــر 
الســلوك األخالقــي الدوليــة للمحاســبين، وقــد اســتوفينا مســؤولياتنا األخالقيــة األخــرى وفقــً لتلــك القواعد.

منهجيتنا في التدقيق

نظرة عامة

قياس الخسائر االئتمانية المتوقعةأمور التدقيق الهامة

ــد األهميــة النســبية وتقييــم مخاطــر األخطــاء الجوهريــة فــي  ــا بتحدي ــا لعمليــة التدقيــق، قمن كجــزء مــن تخطيطن
ــار المجــاالت التــي قامــت بهــا اإلدارة باجتهــادات  ــا بعيــن االعتب ــد، أخذن القوائــم الماليــة الموحــدة. علــى وجــه التحدي
ــداث  ــذ األح ــات وأخ ــل افتراض ــت عم ــي تضمن ــة الت ــبية الهام ــرات المحاس ــة بالتقدي ــاالت المتعلق ــل الح ــة، مث حكمي
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 ابــداء رأي حــول القوائــم الماليــة الموحــدة ككل، 
آخذيــن بعيــن االعتبــار هيكليــة المجموعــة والعمليــات المحاســبية والضوابــط وقطــاع أعمــال المجموعــة.
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أمور التدقيق الهامة

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 الموحــدة 

ككل وفــي تكويــن رأينــا حولهــا، إال أننــا ال نبــدي رأيــً منفصــاًل حــول هــذه األمــور.

كيف قمنا باإلستجابة ألمور التدقيق الهامةأمور التدقيق الهامة
قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

تقــوم المجموعــة بتطبيــق نمــوذج الخســائر االئتمانيــة 
المقاســة  الماليــة  أدواتهــا  جميــع  علــى  المتوقعــة 
بالتكلفــة المطفــأة وعقــود الضمــان المالــي بمــا فــي 
المعيــار  لمتطلبــات  وفقــً  التمويــل  التزامــات  ذلــك 

الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )9( "األدوات الماليــة".

كمــا تمــارس المجموعــة أحكامــً هامــة وتضــع عــددًا 
مــن االفتراضــات عنــد إعــداد نمــاذج الخســائر االئتمانيــة 
احتســاب  ذلــك  ويتضمــن  بهــا،  الخاصــة  المتوقعــة 
احتماليــة التعثــر بشــكل منفصــل لمحافــظ الشــركات 
التعثــر  عــن  الناتجــة  الخســارة  وتحديــد  واألفــراد 
التعرضــات  مــن  لــكل  التعثــر  عنــد  الناتــج  والتعــرض 
المســتقبلية،  والتعديــالت  الممولــة،  وغيــر  الممولــة 

ومعاييــر التصنيــف فــي المراحــل.

وفيمــا يتعلــق بالتعرضــات للتعثــر، تضــع المجموعــة 
المســتقبلية  النقديــة  التدفقــات  حــول  أحكامــً 
ــة  ــك قيم ــي ذل ــا ف ــردي بم ــرض ف ــكل تع ــة ل المتوقع

الضمــان.

لــدى  القيمــة  فــي  االنخفــاض  سياســة  عــرض  تــم 
الماليــة  المجموعــة وفقــً للمعيــار الدولــي للتقاريــر 
القوائــم  هــذه  مــن   )12-2( اإليضــاح  فــي   )9( رقــم 

الموحــدة. الماليــة 

ــور  ــن أم ــة م ــة المتوقع ــائر االئتماني ــاس الخس ــد قي ُيع
التدقيــق الهامــة ألن المجموعــة تطبــق أحكامــً هامــة 
ــف  ــر تصني ــول معايي ــات ح ــن االفتراض ــددًا م ــع ع وتض
وحــول  الماليــة  األدوات  علــى  المطبقــة  المراحــل 
إعــداد نمــاذج الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة الحتســاب 
مخصصــات االنخفــاض فــي القيمــة لــدى المجموعــة.

ــائر  ــاب الخس ــد احتس ــة عن ــق التالي ــراءات التدقي ــذ إج ــا بتنفي ــد قمن لق
للمجموعــة  الموحــدة  الماليــة  القوائــم  فــي  المتوقعــة  االئتمانيــة 

للســنة المنتهيــة فــي 31 كانــون األول 2019:

- قمنــا بتقييــم واختبــار تصميــم وكفــاءة الضوابــط علــى حســابات 
انخفــاض القيمــة.

- اختبرنــا مــدى اكتمــال ودقــة المعلومــات المســتخدمة في احتســاب 
الخســائر االئتمانيــة المتوقعة.

- وبالنســبة إلــى عينــة التعرضــات، تحققنــا مــن مــدى مالءمــة تطبيــق 
المجموعــة لمعاييــر التصنيــف فــي المراحــل.

- قمنــا باالســتعانة بخبرائنــا الداخلييــن المتخصصيــن مــن أجــل تقييــم 
الجوانــب التاليــة:

االنخفــاض  سياســة  وضــع  فــي  المســتخدم  المفاهيمــي  اإلطــار   -
فــي القيمــة لــدى المجموعــة فــي ســياق التزامهــا بمتطلبــات المعيــار 

ــم )9(. ــة رق ــر المالي ــي للتقاري الدول
والحســابات  المتوقعــة  االئتمانيــة  الخســائر  نمــوذج  منهجيــة   -
الناتجــة  والخســارة  التعثــر  احتماليــة  احتســاب  فــي  المســتخدمة 
ــدى  ــة ل ــات األدوات المالي ــر لفئ ــد التعث ــج عن ــرض النات ــر والتع ــن التعث ع

المجموعــة.
- معقوليــة االفتراضــات المســتخدمة عنــد إعــداد إطــار عمــل النمــوذج 
الســيناريوهات  لتقييــم  المســتخدمة  االفتراضــات  ذلــك  فــي  بمــا 

المســتقبلية والزيــادة الجوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان.
فــي  الشــركات  بمحفظــة  يتعلــق  وفيمــا  ذلــك،  إلــى  وباإلضافــة   -
افتراضــات  مالءمــة  مــدى  تحديــد  خضــع  فقــد  الثالثــة،  المرحلــة 
التعرضــات  مــن  عينــة  خــالل  مــن  مســتقل  لتقييــم  المخصصــات 
وتــم  الفرديــة.  التعرضــات  وأهميــة  الخطــر  أســاس  علــى  المختــارة 
ــى  ــاًء عل ــك بن ــا، وذل ــرف به ــات المعت ــتويات المخصص ــن مس ــد م التأك
المعلومــات التفصيليــة المتاحــة حــول القــروض واألطــراف المقابلــة 
فــي ملفــات االئتمــان. أمــا بالنســبة لمحفظــة األفــراد فــي المرحلــة 
ــن  ــة م ــكل فئ ــتقل ل ــم مس ــات لتقيي ــت االفتراض ــد خضع ــة، فق الثالث
ــرف  ــات المعت ــتويات المخصص ــن مس ــد م ــم التأك ــات وت ــات المنتج فئ

بهــا لــكل مســتوى للفئــات.

ــد  ــدة للتأك ــة الموح ــم المالي ــي القوائ ــات ف ــم اإلفصاح ــا بتقيي - قمن
مــن التزامهــا بالمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة  رقــم )7( والمعيــار 
الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )9(، وتأكدنــا كذلــك مــن اكتمــال ودقــة 
هــذه اإلفصاحــات مــن خــالل مطابقــة المعلومــات مــع الســجالت 

المحاســبية.

المعلومات األخرى

إن أعضــاء مجلــس اإلدارة مســؤولون عــن المعلومــات األخــرى. وتشــمل المعلومــات األخرى تقريــر مجلــس اإلدارة والذي 
مــن المتوقــع إتاحتــه لنــا بعــد تاريــخ تقريرنــا )ولكنهــا ال تشــمل القوائــم الماليــة الموحــدة وتقريــر مدقــق الحســابات 

بشــأنها(.

إن رأينا حول القوائم المالية الموحدة ال يتطرق إلى المعلومات األخرى، وال نبدي أي تأكيد عليها بأي صورة كانت.

وفيمــا يتعلــق بتدقيقنــا علــى القوائــم الماليــة الموحــدة، تقتصــر مســؤوليتنا علــى قــراءة المعلومــات األخــرى المحددة 
ــا ننظــر فــي مــا إذا كانــت المعلومــات األخــرى تتعــارض بصــورة جوهريــة مــع القوائــم  أعــاله، وفــي ســبيل ذلــك فإنن
ــاء  ــن أخط ــا تتضم ــدو أنه ــت تب ــا إذا كان ــق، أو م ــاء التدقي ــا أثن ــا إليه ــي توصلن ــات الت ــع المعلوم ــدة أو م ــة الموح المالي

جوهريــة بصــورة أو بأخــرى.

عندمــا نتطلــع علــى المعلومــات االخــرى التــي لــم نحصــل عليهــا بعــد، فــان مســؤوليتنا هــي قــراءة هــذه المعلومــات 
األخــرى، بحيــث اذا كانــت تتضمــن أخطــاء جوهريــة، فانــه علينــا ابــالغ هــذا االمــر للقائميــن علــى الحوكمــة.

مسؤوليات اإلدارة واولئك المكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة

ــر  ــة وفقــً للمعايي إن أعضــاء مجلــس اإلدارة مســؤولون عــن إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وعرضهــا بصــورة عادل
ــة  ــم مالي ــداد قوائ ــرض إع ــً لغ ــراه اإلدارة ضروري ــي ت ــة داخل ــام رقاب ــر نظ ــى توفي ــة إل ــة، إضاف ــر المالي ــة للتقاري الدولي

ــأ. ــال أو خط ــن احتي ــة ع ــت ناتج ــواء كان ــة، س ــاء الجوهري ــن األخط ــو م ــدة تخل موح

عنــد إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة، تكــون اإلدارة مســؤولة عــن تقييــم قــدرة المجموعــة علــى االســتمرار كمنشــأة 
مســتمرة واإلفصــاح، حيثمــا تطلــب األمــر، عــن األمــور المتعلقــة باالســتمرارية واســتخدام األســاس المحاســبي للمنشــأة 
المســتمرة إال إذا كانــت اإلدارة تنــوي تصفيــة المجموعــة أو وقــف عملياتهــا، أو ليــس لديهــا بديــل واقعــي ســوى القيــام 

 . لك بذ

إن أولئك المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية الموحدة للمجموعة.

مسؤوليات المدقق فيما يتعلق تدقيق القوائم المالية الموحدة

تتمثــل أهدافنــا فــي الحصــول علــى تأكيــد معقــول فيمــا إذا كانــت القوائــم الماليــة الموحــدة ككل تخلــو مــن 
األخطــاء الجوهريــة، ســواء كانــت ناتجــة عــن احتيــال أو خطــأ، وإصــدار تقريــر المدقــق الــذي يتضمــن رأينــا. يعتبرالتأكيــد 
المعقــول مســتوى عــال مــن التأكيــد، لكنــه ال يضمــن أن تكشــف عمليــة التدقيــق، التــي تتــم وفقــً لمعاييرالتدقيــق 
الدوليــة،  دائمــً عــن األخطــاء الجوهريــة عنــد وجودهــا. يمكــن أن تنشــأ األخطــاء عــن إحتيــال أو خطــأ، وتعتبــر جوهريــة 
ــاًء  ــتخدمون بن ــا المس ــي يتخذه ــة الت ــرارات اإلقتصادي ــى الق ــول عل ــكل معق ــر بش ــة تؤث ــردة أو مجتمع ــت منف إذا كان

علــى هــذه 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:

ــال أو  ــن احتي ــة ع ــت ناتج ــواء كان ــدة ، س ــة الموح ــم المالي ــي القوائ ــة ف ــاء الجوهري ــر األخط ــم مخاط ــد وتقيي ● تحدي
خطــأ، وتصميــم وتنفيــذ إجــراءات تدقيــق تتناســب مــع تلــك المخاطــر، والحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافية 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 للمجموعــة ذات الصلــة بعمليــة التدقيــق بهــدف تصميــم إجــراءات تدقيــق 
مناســبة حســب الظــروف، وليــس لغــرض إبــداء رأي حــول فعاليــة الرقابــة الداخليــّـة فــي المجموعــة.

● تقييــم مــدى مالءمــة السياســات المحاســبية المتبعــة ومعقوليــة التقديــرات المحاســبية واإلفصاحــات ذات العالقــة 
التــي قامــت بهــا اإلدارة.
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●التوصــل إلــى اســتنتاج حــول مــدى مالءمــة اســتخدام اإلدارة لأســاس المحاســبي للمنشــأة المســتمرة، وفــي مــا إذا 
كانــت هنــاك شــكوك جوهريــة، بنــاًء علــى أدلــة التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا، متعلقــة بأحــداث أو ظــروف قــد 
تشــكك فــي قــدرة المجموعــة علــى االســتمرار كمنشــأة مســتمرة. إذا اســتنتجنا وجــود شــكوك جوهريــة، فيتوجــب 
علينــا لفــت االنتبــاه فــي تقريــر المدقــق إلــى اإلفصاحــات ذات العالقــة فــي القوائــم الماليــة المجموعــة، أو تعديــل 
رأينــا إذا كانــت تلــك اإلفصاحــات غيــر كافيــة. تســتند إســتنتاجاتنا إلــى أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا لغايــة تاريــخ 
ــأة  ــا كمنش ــف أعماله ــى وق ــة إل ــؤدي بالمجموع ــتقبلية أن ت ــروف مس ــداث أو ظ ــن ألح ــن يمك ــق. ولك ــر المدق تقري

مســتمرة.

● تقييــم العــرض الشــامل للقوائــم الماليــة الموحــدة وبنيتهــا ومحتواهــا، بمــا فــي ذلــك اإلفصاحــات، ومــا إذا كانــت 
القوائــم الماليــة الموحــدة تعكــس المعامــالت واألحــداث بطريقــة تحقــق عرضــً عــاداًل.

ــة  ــطة التجاري ــركات أو األنش ــة للش ــات المالي ــق بالمعلوم ــا يتعل ــبة فيم ــة ومناس ــق كافي ــة تدقي ــى أدل ــول عل ● الحص
داخــل المجموعــة إلبــداء رأي حــول القوائــم الماليــة الموحــدة. كمــا أننــا مســؤولون عــن توجيــه أعمــال التدقيــق علــى 

المجموعــة واإلشــراف عليهــا وأدائهــا، ونظــل مســؤولين دون غيرنــا عــن رأينــا حــول التدقيــق.

إننــا نتواصــل مــع أولئــك المكلفيــن بالحوكمــة حــول عــدة أمــور، مــن بينهــا نطــاق وتوقيــت التدقيــق المخطــط لهمــا 
ــالل  ــا خ ــوم بتحديده ــة نق ــة الداخلي ــي الرقاب ــة ف ــور هام ــه قص ــك أي أوج ــي ذل ــا ف ــة، بم ــق الهام ــات التدقي ومالحظ

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 األمــور األكثــر أهميــة فــي تدقيــق 
ــي  ــور ف ــذه األم ــر ه ــوم بذك ــا نق ــة. كم ــق الهام ــور التدقي ــل أم ــي تمث ــة والت ــرة الحالي ــدة للفت ــة الموح ــم المالي القوائ
ــر المدقــق، مــا لــم تحظــر القوانيــن أو األنظمــة اإلفصــاح العلنــي عــن هــذه األمــور، أو عندمــا نحــدد فــي حــاالت  تقري
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 المجموعــة بســجالت محاســبية منظمــة بصــورة أصوليــة، وتتفــق مــن كافــة النواحــي الجوهريــة مــع القوائم 
الماليــة الموحــدة المرفقــة ونوصــي الهيئــة العامــة بالمصادقــة عليها.

بالنيابة عن برايس وترهاوس كوبرز »األردن« ذ.م.م

حازم صبابا
إجازة رقم )802(

عمان - المملكة األردنية الهاشمية
5 شباط 2020

قائمة المركز المالي الموحدة
كما في 31 كانون األول 2019

31 كانون األول31 كانون األول
20192018إيضـاح

ديناردينار
الموجودات

5219,581196,779نقد في الصندوق ولدى البنوك
موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 

6146,548140,127الدخــل الشــامل اآلخــر
735,882,35631,169,551موجودات مالية بالكلفة المطفأة

8152,308128,392أرصدة مدينة أخرى
92,792,6952,715,531إستثمارات عقارية

1,097,359449,935أرض وعقارات مستملكة لقاء ديون مستحقة
-25427,570حق استخدام أصول مستأجرة

10236,029194,464ممتلكات ومعدات
131,562,1641,690,084موجودات ضريبية مؤجلة

42,516,61036,684,863مجموع الموجودات
المطلوبات و حقوق المساهمين

المطلوبات 
117,661,3413,177,403قروض بنكية

12407,487472,579ذمم تجارية وأرصدة دائنة اخرى 
76,72528,885مخصصات متنوعة

146,750,0008,500,000إسناد قرض
-25419,296التزامات عقود إيجارات تشغيلية

13693,611546,981مخصص ضريبة الدخل
16,008,46012,725,848مجموع المطلوبات

حقوق المساهمين
20,000,00020,000,000رأس المال المكتتب به والمدفوع

1,6021,602عالوة إصدار 
152,644,1262,293,217إحتياطي قانوني

11,4955,074إحتياطي تقييم موجودات المالية 
3,850,9271,659,122أرباح مدورة 

26,508,15023,959,015مجموع حقوق المساهمين
42,516,61036,684,863مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين 

        
المدير العام                                                                                                   المدير المالي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 1 إلى رقم 25 جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها

قائمة الدخــــل الشامل الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2019

20192018إيضـاح
ديناردينار

4,259,3244,073,629إيرادات وعموالت من التمويالت التجارية والمرابحة
161,318,8341,569,855إيرادات تشغيلية أخرى

5,578,1585,643,484مجموع اإليرادات
(1,063,668)(1,006,164)17رواتب وأجور ومنافع الموظفين

(607,757)(497,362)18مصاريف إدارية 
(78,394)(156,240)19استهالك وإطفاءات 

المردود من مخصص خسائر إئتمانية متوقعة 
7492,739234,496موجودات مالية بالكلفة المطفأة

(13,656)(47,840)مخصصات متنوعة
(1,118,126)(959,712)مصاريف تمويل

(2,647,105)(2,174,579)مجموع المصاريف
3,403,5792,996,379الدخل الناتج من األنشطة التشغيلية

-983,963المسترد من مخصص تدني استثمارات عقارية
-14,447إيرادات توزيعات أرباح أسهم

-7,094إيرادات أخرى 
3,509,0832,996,379الربح للسنة قبل ضريبة الدخل

(477,346)(966,369)13مصروف ضريبة الدخل 
2,542,7142,519,033ربح السنة

بنود الدخل الشامل األخرالتي لن يتم إعادة 
تصنيفها إلى أرباح وخسائر في الفترات 

الالحقة:
ــودات  ــة للموج ــة العادل ــي القيم ــر ف ــي التغي صاف

ــة  المالي
6,4215,074  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

2,549,1352,524,107إجمالي الدخل الشامل للسنة 

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

210,1270,126سهم(
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قائمة التدفقات النقديـة الموحدة
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2019

20192018
ديناردينار  

األنشطة التشغيلية

3,509,0832,996,379الربح للسنة قبل الضريبة 
تعديالت:

78,394 156,240استهالكات ممتلكات ومعدات وعقود مستأجرة
6,800 6,800استهالك استثمارات عقارية

(234,496)(492,739)المردود من مخصص تدني موجودات مالية بالكلفة المطفأة
- (83,964)المسترد من مخصص تدني استثمارات عقارية 

-47,840مخصصات متنوعة
959,7121,118,126مصاريف تمويل

986(9,988)ارباح )خسائر( بيع ممتلكات ومعدات
4,092,9843,966,189

التغيرات في رأس المال العامل
(1,291,950)(4,867,490)موجودات مالية بالكلفة المطفأة

77,877 (23,916)أرصدة مدينة أخرى
2,001,314 -تأمينات نقدية مقابل قروض وتسهيالت بنكية

(6,975)(123,363)ذمم وأرصدة دائنة اخرى
صافــي التدفقــات النقديــة مــن األنشــطة التشــغيلية قبــل ضريبــة 

الدخــل المدفوعــة
(921,785)4,746,455

(604,342)(691,819)ضريبة الدخل المدفوعة
4,142,113(1,613,604)صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
(12,507)(121,838)شراء ممتلكات ومعدات 

-22,499المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات
(12,507)(99,339)صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية 

االنشطة التمويلية
(8,634,312)4,483,938قروض بنكية  

3,500,000 (1,750,000)إسناد قرض
(980,373)(885,275)تكاليف التمويل المدفوعة

-(111,953)دفعات وعقود مستأجرة
(11,168)(965)توزيعات أرباح مدفوعة 

(6,125,853)1,735,745صافي التدفقات النقدية المستخدمة في االنشطة التمويلية

(1,996,248)22,802صافي التغير في النقد وما في حكمه
2,193,027 196,779النقد وما في حكمه كما في أول كانون الثاني

219,581196,779النقد وما في حكمه كما في 31 كانون األول

حركات غير نقدية
المحــول مــن موجــودات ماليــة بالكلفــة المطفــأة الــى موجــودات لقــاء 

647,424157,310ديــون هالكــة
-427,570حق استخدام اصول مستأجرة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 1 إلى رقم 25 جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
31 كانون األول 2019

)1( معلومات عامة

تأسســت شــركة بنــدار للتجــارة واالســتثمار بمقتضــى قانــون الشــركات رقــم )22( 1997 بتاريــخ 17 نيســان 2000 
كشــركة ذات مســؤولية محــدودة تحــت رقــم )6099( و بــرأس مــال مقــداره 1,000,000 دينــار، تــم تحويــل الشــركة 
إلــى شــركة مســاهمة عامــة بتاريــخ 9 اب 2004 تحــت رقــم )351( و بــرأس مــال مقــداره 13,000,000 دينــار، إن مركــز 
ــر  ــا غي ــي اجتماعه ــركة ف ــة للش ــة العام ــررت الهيئ ــذا وق ــمية ه ــة الهاش ــة االردني ــي المملك ــو ف ــركة ه ــجيل الش تس
العــادي المنعقــد بتاريــخ 15 اذار 2008 زيــادة رأس المــال مــن 13,000,000 دينــار الــى 20,000,000 دينــار، و اســتملكت 
إجــراءات زيــادة رأس المــال خــالل العــام 2008. إن عنــوان الشــركة هــو شــارع المدينــة المنــورة ص.ب 1921 عمــان 11821 

المملكــة األردنيــة الهاشــمية.

ومن أهم غايات الشركة ما يلي:

تمويــل الســلع اإلســتهالكية المعمــرة مثل الســيارات والمركبــات واألثــاث واألجهــزة الكهربائية والمطابــخ والمعدات   -
ــة والصناعية. الطبي

تملــك األمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة لتحقيــق غايــات الشــركة بمــا فــي ذلــك تملــك األســماء والعالمــات التجاريــة   -
والــوكاالت

فتح فروع اخرى للشركة داخل المملكة االردنية الهاشمية وخارجها  -
اإلقتراض واصدار سندات القرض من أي نوع كانت .  -

القيام بأعمال التأجير التمويلي وفق أحكام الشريعة االسالمية.  -
التمويــل العقــاري بمــا فــي ذلــك تمويــل االراضــي والمبانــي واإلنشــاءات وعقــود المقاوليــن فــي مختلــف القطاعــات   -

اإلقتصاديــة.

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 29 كانون الثاني 2020.

)2( ملخص 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 خــالف ذلــك.

2-1 أسس اإلعداد

تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة لشــركة بنــدار للتجــارة واإلســتثمار المســاهمة العامــة المحــدودة وفقــً للمعاييــر 
الدوليــة للتقاريرالماليــة الصــادرة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة والتفســيرات الصــادرة عــن لجنــة تفســيرات 

التقاريــر الماليــة الدوليــة المنبثقــة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة ووفقــً للقوانيــن المحليــة النافــذة.

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 خــالل قائمــة الدخــل الشــامل والتــي تظهــر بالقيمــة العادلــة كمــا بتاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة.

إن إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة بالتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة للتقاريرالماليــة يتطلــب اســتخدام تقديــرات 
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محاســبية هامــة ومحــددة، كمــا يتطلــب مــن اإلدارة إبــداء الــرأي فــي عمليــة تطبيــق السياســات المحاســبية للشــركة. 
ــد  ــي تع ــاالت الت ــد أو المج ــاد أو التعقي ــن االجته ــة م ــة عالي ــى درج ــوي عل ــي تنط ــاالت الت ــن المج ــاح ع ــّم اإلفص ــد ت لق

ــم )4(. ــاح رق ــي اإليض ــدة ف ــة الموح ــم المالي ــية للقوائ ــرات أساس ــات والتقدي ــا االفتراض فيه
2-2 التغيرات في السياسات المحاسبية واالفصاحات

إن السياســات المحاســبية المتبعــة فــي إعــداد هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة متماثلــة مــع السياســات المحاســبية 
التــي تــم اتباعهــا فــي إعــداد آخــر قوائــم ماليــة موحدة للشــركة للســنة المنتهيــة فــي 31 كانــون األول 2018 باســتثناء 

تطبيــق المعاييــر الجديــدة والتعديــالت علــى المعاييــر الحاليــة كمــا هــو مذكــور أدنــاه

المعاييــر والتفســيرات الجديــدة والمعدلــة التــي صــدرت والتــي تــم تطبيقهــا مــن قبــل 
الشــركة ألول مــرة والنافــذة التطبيــق فــي الســنة الماليــة التــي تبــدأ فــي أول كانــون الثانــي 

:2019

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، »األدوات المالية«:

- طبيعــة التغييــر: يســمح التعديــل بقيــاس المزيــد مــن الموجــودات بالتكلفــة المطفــأة بوتيــرة أكبــر مقارنــة باإلصــدار 
ــر الماليــة رقــم 9، وبشــكل خــاص بعــض الموجــودات الماليــة المدفوعــة مســبًقا.  ــار الدولــي للتقاري الســابق للمعي
يؤكــد التعديــل أيًضــا علــى أن التعديــالت فــي المطلوبــات الماليــة ســيؤدي إلــى االعتــراف الفــوري بالربــح أو الخســارة.

لتفســير رقــم 23 الصــادر عــن لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة، »الشــكوك 
حــول معالجــات ضريبــة الدخــل«:

ــر  ــة غي ــا الضريبي ــة والمزاي ــس الضريبي ــة( واألس ــارة الضريبي ــة )الخس ــع للضريب ــح الخاض ــد الرب ــير تحدي ــح التفس - يوض
المســتخدمة ومعــدالت الضريبــة عندمــا يكــون هنــاك عــدم يقيــن حــول معالجــات ضريبــة الدخــل بموجــب المعيــار 

رقــم 12. ويراعــي التفســير علــى وجــه التحديــد:
- ما إذا كان ينبغي النظر في المعالجات الضريبية بشكل جماعي.

- افتراضات السلطات الضريبية.
ــدالت  ــتخدمة ومع ــر المس ــة غي ــائر الضريبي ــة والخس ــس الضريبي ــة( واألس ــارة الضريبي ــي )الخس ــح الضريب ــد الرب - تحدي

الضريبــة.
- تأثير التغيرات في الحقائق والظروف.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16، »عقود اإليجار«:

- طبيعــة التغييــر: صــدر المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة  رقــم 16 خــالل كانــون الثانــي 2016. هــذا وقــد أدى المعيــار 
ــغيلي  ــار التش ــود اإليج ــن عق ــز بي ــة التميي ــم إزال ــث ت ــي، حي ــز المال ــة المرك ــار بقائم ــود اإليج ــع عق ــراف بجمي ــى االعت إل
والتمويلــي. بموجــب هــذا المعيــار، تــم االعتــراف باألصــل )الحــق فــي اســتخدام البنــد المؤجــر( وااللتــزام المالــي مقابــل 
دفعــات االيجــارات. باســتثناء عقــود اإليجــار قصيــرة األجــل ومنخفضــة القيمــة. فيمــا يتعلــق بمحاســبة المؤجريــن فإنــه 

ال يوجــد تغييــر ملحــوظ عليهــا.

األثر: أثر المعيار بشكل رئيسي على محاسبة عقود اإليجار التشغيلية للشركة.

تاريــخ إلزاميــة التطبيــق: إلزامــي للســنوات الماليــة التــي تبــدأ فــي أو بعــد أول كانــون الثانــي 2019. هــذا وقــد قامــت 
الشــركة بتطبيــق نهــج االنتقــال المبســط بحيــث لــم يتــم إعــادة بيــان المبالــغ المقارنــة للســنة الســابقة.

إن جميع العقود التي يتم معالجتها ضمن هذا المعيار تمثل مواقع فروع المجموعة.

ــه  ــون في ــذي تك ــخ ال ــي التاري ــة ف ــات المقابل ــتخدام وااللتزام ــق االس ــودات ح ــا موج ــارات باعتباره ــراف باإليج ــم اإلعت يت
الموجــودات المؤجــرة متاحــة الســتخدام المجموعــة. يتــم توزيــع كل دفعــة مــن دفعــات اإليجــار بيــن االلتــزام وتكلفة 
التمويــل. يتــم تحميــل تكلفــة التمويــل علــى الربــح أو الخســارة علــى مــدى فتــرة عقــد اإليجــار وذلــك للحصــول علــى 
معــدل دوري ثابــت للفائــدة المســتحقة علــى الرصيــد المتبقــي مــن المطلوبــات لــكل فتــرة. يحتســب االطفــاء علــى 
موجــودات حــق االســتخدام علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي لأصــل أو مــدة عقــد االيجــار، أيهمــا أقصــر، بطريقــة القســط 

الثابــت.

تقــاس الموجــودات والمطلوبــات الناتجــة مــن اإليجــار علــى أســاس القيمــة الحاليــة. تتضمــن موجــودات اإليجــار صافــي 
القيمــة الحاليــة لدفعــات اإليجــار التاليــة:

- دفعات ثابتة )تشمل الدفعات الثابتة من حيث الجوهر(، ناقصً أي حوافز إيجار مستحقة.
- دفعات إيجار متغيرة بناء على المؤشر أو المعدل.

- المبالغ المتوقع دفعها من قبل المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية.
- سعر الممارسة لخيار الشراء في حال كان المستأجر متأكدًا إلى حد معقول من ممارسة هذا الخيار.

- دفعات عن غرامات فسخ اإليجار، إذا كانت شروط اإليجار تشير إلى استخدام المستأجر هذا الخيار

ــات  ــم دفع ــث ُتخص ــة، حي ــار المتبقي ــات اإليج ــة لمدفوع ــة الحالي ــغيلية بالقيم ــار التش ــود اإليج ــات عق ــاس إلتزام تق
ــدل  ــتخدم مع ــدل، ُيس ــذا المع ــد ه ــذر تحدي ــار. ٕوإذا تع ــد اإليج ــي عق ــدرج ف ــدة الم ــدل الفائ ــتخدام مع ــار باس اإليج
االقتــراض اإلضافــي للمســتأجر، وهــو المعــدل الــذي يتعيــن علــى المســتأجر دفعــه القتــراض األمــوال الالزمــة للحصــول 

ــة. ــكام مماثل ــروط وأح ــة بش ــة مماثل ــة اقتصادي ــي بيئ ــة ف ــة مماثل ــل ذي قيم ــى أص عل

يقاس حق استخدام األصل بالتكلفة التي تشمل التالي:
- مبلغ القياس المبدئي اللتزام اإليجار.

- أي دفعات إيجار مسددة في أو قبل تاريخ بدء العقد ناقصً أي حوافز إيجار مستلمة.
- أي تكاليف أولية مباشرة.

- تكاليف التصليحات إلعادة األصل المستأجر لحالته قبل االستئجار.

يتــم االعتــراف بالدفعــات المرتبطــة بعقــود اإليجــار قصيــرة األجــل والموجــودات ذات القيمــة المنخفضــة علــى أســاس 
ــرة األجــل هــي عقــود إيجــار لمــدة 12 شــهرا أو  ــح أوالخســارة. عقــود اإليجــار قصي القســط الثابــت كمصاريــف فــي الرب

أقــل.

يتــم إطفــاء الموجــودات المثبتــة ضمــن قائمــة المركــز المالــي باســتخدام طريقــة القســط الثابــت علــى المــدة 
المتوقعــة لحــق اســتخدام األصــل ولــكل أصــل علــى حــدى.

علًمــا بــأن عقــود اإليجــار كانــت تعالــج ســابًقا كعقــود تأجيــر تشــغيلي وفًقــا للمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم )17( 
وتقيــد كمصــروف إيجــار للفتــرة ضمــن قائمــة الدخــل.

ــل  ــات مقاب ــجيل إلتزام ــم تس ــار وت ــغ 427,570 دين ــتأجرة بمبل ــول مس ــتخدام أص ــق اس ــجيل ح ــركة بتس ــت الش قام
ــار. ــغ 419,296 دين ــر بمبل ــود تأجي عق

ــتهالك  ــروف االس ــادة مص ــار، وزي ــغ 111,953 دين ــار بمبل ــروف اإليج ــض مص ــل بتخفي ــل يتمث ــة الدخ ــى قائم ــر عل إن األث
بمبلــغ 88,478 دينــار وزيــادة مصــروف الفائــدة بمبلــغ 29,260 دينــار.

فيمــا يلــي تســوية بيــن قيمــة إلتزامــات عقــود اإليجــارات التشــغيلية وفًقــا لمعيــار المحاســبة الدولــي رقــم 17 والرصيــد 
االفتتاحــي لبنــد إلتزامــات مقابــل عقــود تأجيــر تشــغيلي وفًقــا لمعيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم 16:

1 كانون الثاني
2019
دينار

قائمة المركز المالي الموحدة

الموجودات
516,048حقوق اإلستخدام )إيضاح 2٥(

516,048مجموع الموجودات

المطلوبات
501,989التزام عقود اإليجار التشغيلي )إيضاح 2٥(

501,989مجموع المطلوبات
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التأثيــر علــى قائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة )الزيــادة / )النقــص(( للســنة المنتهيــة فــي 31 كانــون األول 2019 هــو 
كمــا يلــي :

31 كانون األول
2019

دينار

قائمة الدخل الشامل الموحدة

(88,478)مصروف إطفاء  
(29,260)مصروف فوائد اإليجار

111,953مصروف اإليجار
(5,785)إجمالي الخسارة

(5,785)الخسارة من العمليات

ــى  ــارية حت ــر الس ــن غي ــادرة لك ــة الص ــدة والمعدل ــة الجدي ــر المالي ــة للتقاري ــر الدولي المعايي
ــر2019: ــكٍل مبك ــة بش ــر المطبق ــه وغي تاريخ

لــم تطبــق المجموعــة مبكــرًا المعاييــر والتعديــالت والتفســيرات الجديــدة التاليــة التــي قــد تــم إصدارهــا لكنهــا لــم 
تدخــل حيــز التنفيــذ حتــى تاريخــه

المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة
تسري على الفترات 

السنوية التي تبدأ في أو 
بعد

ــي  ــبي الدول ــار المحاس ــم 9، والمعي ــة رق ــر المالي ــي للتقاري ــار الدول ــى المعي ــالت عل التعدي
رقــم 39، والمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 7، »إصــالح معــدل الفائــدة المعيــاري« - 
توفــر هــذه التعديــالت بعــض اإلعفــاءات فيمــا يتعلــق بإصــالح معــدل الفائــدة المعيــاري. 
ــن  ــدة بي ــعر الفائ ــالح س ــى إص ــر عل ــا تأثي ــوط وله ــبة التح ــاءات بمحاس ــذه اإلعف ــق ه وتتعل
البنــوك والــذي ال يجــب أن يتســبب بشــكل عــام فــي إنهــاء محاســبة التحــوط. ومــع ذلــك، 
ــة  ــى الطبيع ــر إل ــل. بالنظ ــان الدخ ــي بي ــال ف ــر فع ــوط غي ــجيل أي تح ــتمر تس ــب أن يس يج
الواســعة للتحوطــات التــي تنطــوي علــى عقــود قائمــة علــى ســعر الفائــدة بيــن البنــوك، 

فــإن اإلعفــاءات ســتؤثر علــى الشــركات فــي جميــع الصناعــات.

1 يناير 2020

التعديــالت علــى المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 1 والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 8 
ــبي  ــار المحاس ــى المعي ــالت عل ــذه التعدي ــبية - إن ه ــة النس ــف األهمي ــق بتعري ــا يتعل فيم
الدولــي رقــم 1، “عــرض البيانــات الماليــة” والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 8، “السياســات 
المحاســبية، والتغيــرات فــي التقديــرات المحاســبية واألخطــاء”، والتعديــالت الالحقــة علــى 
ــبية  ــة النس ــً لأهمي ــً ثابت ــتخدم تعريف ــرى: 1( تس ــة األخ ــر المالي ــة للتقاري ــر الدولي المعايي
فــي جميــع المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة وإطــار المفاهيــم للتقاريــر الماليــة، 2( توضــح 
ــي  ــبي الدول ــار المحاس ــي المعي ــات ف ــض التوجيه ــدرج بع ــبية، 3( ت ــة النس ــف األهمي تعري

رقــم 1 حــول المعلومــات غيــر الهامــة.

1 يناير 2020

ــاري« -  ــاط التج ــف النش ــم 3 »تعري ــة رق ــر المالي ــي للتقاري ــار الدول ــى المعي ــالت عل التعدي
ــس  ــا مجل ــي تلقاه ــات الت ــً للتعليق ــاري. وفق ــاط التج ــف النش ــل تعري ــذا التعدي ــح ه ينق
معاييــر المحاســبة الدوليــة، ُيعتقــد أن تطبيــق اإلرشــادات الحاليــة معقــد للغايــة ويــؤدي 

ــال. ــات أعم ــف كاندماج ــة للتصني ــالت المؤهل ــن المعام ــدًا م ــر ج ــدد كبي ــى ع إل

1 يناير 2020

ــر المنشــورة أو  ــر الماليــة أو تعديــالت علــى المعايي ــر الدوليــة للتقاري ــر أخــرى ذات صلــة مــن المعايي ليــس هنــاك معايي
ــرة  ــري للم ــا ال تس ــا ولكنه ــم إصداره ــد ت ــة ق ــر المالي ــة للتقاري ــر الدولي ــيرات المعايي ــة تفس ــن لجن ــادرة ع ــيرات ص تفس
األولــى علــى الســنة الماليــة للمجموعــة التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2019 وكان يتوقــع أن يكــون لهــا تأثيــر جوهــري علــى 

ــة. ــدة للمجموع ــة الموح ــات المالي البيان

2-3 أسس توحيد القوائم المالية 

ــيطرتها  ــة لس ــل والخاضع ــة بالكام ــا والمملوك ــة له ــركات التابع ــركة والش ــدة الش ــة الموح ــم المالي ــن القوائ تتضم
ــون  ــا تك ــة وعندم ــركات التابع ــية للش ــطة الرئيس ــى إدارة األنش ــادرة عل ــركة ق ــون الش ــا تك ــيطرة عندم ــق الس وتتحق
ــد،  ــذه العوائ ــي ه ــوق ف ــا حق ــون له ــة أو يك ــركة التابع ــي الش ــتثمارها ف ــن اس ــة م ــرة الناتج ــد المتغي ــة للعوائ معرض
وتكــون قــادرة علــى التأثيــر علــى هــذه العوائــد مــن خــالل ســلطتها فــي الشــركات التابعــة. ويتــم اســتبعاد المعامــالت 

ــرادات والمصروفــات بيــن الشــركة والشــركات التابعــة. واألرصــدة واإلي

تمتلك الشركة كما في 31 كانون االول 2019 و 31 كانون االول 2018 الشركات التابعة التالية:

رأس المال المصرح اسم الشركة
طبيعة نشاط نسبة التملكبه والمدفوع

تاريخ التملكمكان التسجيلالشركة

%دينار

50.000100شركة ربوع الشرق العقارية
بيع األراضي 
والعقارات 
المملوكة 

للشركة

28 اذار 2006األردن

30.000100شركة راكين العقارية
بيع األراضي 
والعقارات 
المملوكة 

للشركة

11 اذار 2010األردن

29 أيلول 2013األردنتأجير تمويلي1.000.000100شركة بندار للتأجير التمويلي 

التابعــة لنفــس الفتــرة الماليــة للشــركة بإســتخدام نفــس السياســات  يتــم إعــداد القوائــم الماليــة للشــركات 
المحاســبية المســتخدمة مــن قبــل الشــركة. وفــي حــال كانــت السياســات المحاســبية المتبعــة مــن قبــل الشــركة 
ــات  ــع السياس ــق م ــة لتتواف ــركة التابع ــة للش ــم المالي ــى القوائ ــة عل ــالت الالزم ــراء التعدي ــم إج ــة يت ــة مختلف التابع

المحاســبية المســتخدمة مــن قبــل الشــركة.

ــخ الــذي  يتــم توحيــد القوائــم الماليــة للشــركة التابعــة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة مــن تاريــخ تملكهــا وهــو التاري
ــد  ــا تفق ــا عندم ــن توحيده ــف ع ــم التوق ــة ويت ــركات التابع ــى الش ــركة عل ــيطرة للش ــال الس ــً انتق ــه فعلي ــري في يج

ــيطرة. ــذه الس ــركة ه الش

2-4 ترجمة العمالت األجنبية

)أ( العملة التشغيلية وعملة عرض القوائم المالية الموحدة

ــي  ــية الت ــة الرئيس ــة االقتصادي ــة البيئ ــتخدام عمل ــدة باس ــة الموح ــم المالي ــي القوائ ــرة فـ ــود الظاه ــم البن ــم تقيي يت
تمــارس الشــركة نشــاطاتها مــن خاللهــا )»العملــة التشــغيلية«(. إن عملــة عــرض هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة هــي 

الدينــار األردنــي والــذي ُيعتبــر العملــة التشــغيلية وعملــة عــرض القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة.

)ب( العمليات واألرصدة

يتــم تحويــل المعامــالت التــي تتــم بالعمــالت األجنبيــة إلــى الدينــار األردنــي بســعر التحويــل الســائد عنــد إجــراء العمليــة، 
ويتــم تحويــل الموجــودات والمطلوبــات بالعمــالت 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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2-5 ممتلكات ومعدات

ــة  ــمل الكلف ــة. تش ــتهالكات المتراكم ــص االس ــة ناق ــة التاريخيـ ــر الكلفـ ــدات بسعـ ــكات والمع ــجيل الممتل ــم تس يت
ــدات. ــكات والمع ــذه الممتل ــاء هـ ــة باقتنـ ــف المتعلقـ ــة المصاري التاريخي

يتــم تضميــن التكاليــف الالحقــة لقيمــة الموجــودات أو احتســابها علــى أنهــا موجــودات منفصلــة بطريقــة مناســبة، 
ــون  ــودات ويك ــك الموج ــن تل ــركة م ــتقبلية للش ــة مس ــع اقتصادي ــق مناف ــال تدف ــاك احتم ــون هن ــا يك ــط عندم فق
مــن الممكــن قيــاس كلفــة ذلــك األصــل بطريقــة موثــوق بهــا. يتــم شــطب القيمــة الدفتريــة للبنــد المســتبدل. يتــم 

ــة األخــرى عنــد تكبدهــا فــي قائمــة الدخــل الموحــدة. تســجيل جميــع مصاريــف التصليحــات والصيان

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(

5تمديدات وتجهيزات 
8اثاث وديكورات

5أجهزة الحاسوب 
6-7وسائل نقل رتجهزات مكتبية

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.

ــة  ــة الدفتري ــن القيم ــرق بي ــى الف ــاد إل ــدات باالستنـ ــكات والمع ــتبعاد الممتل ــن اس ــة ع ــائر الناتج ــاح أو الخس ــّدد االرب تح
ــدة. ــل الموح ــة الدخ ــي قائم ــجيلها ف ــم تس ــا ويت وعائداته

2-6 التدني في قيمة الموجودات غير المالية

يتــم مراجعــة الموجــودات الخاضعــة لإلســتهالك واإلطفــاء لكــي يتــم تحديــد خســارة التدنــي فــي قيمتهــا عندمــا 
تشــير األحــداث أو التغيــّـرات 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 
ــة  ــر المالي ــودات غي ــة الموج ــم مراجع ــد(. يت ــد النق ــدات تولي ــل )وح ــكل منفص ــا بش ــن تحديده ــة يمك ــات نقدي تدفق

باســتثناء الشــهرة التــي تعرضــت لتدنــي فــي قيمتهــا الحتمــال عكــس انخفــاض القيمــة بتاريــخ كل تقريــر.

2-7 إيجارات

ــراوح مــن 12 شــهًرا إلــى 5  ــر عــدة فــروع. وعــادة مــا تكــون عقــود اإليجــار لفتــرات محــددة تت تقــوم المجموعــة بتأجي
ســنوات، ولكــن قــد يكــون لهــا خيــارات تمديــد. يتــم التفــاوض علــى شــروط اإليجــار علــى أســاس كل حالــة علــى حــدة 

ويتضمــن ذلــك مجموعــة واســعة مــن الشــروط واألحــكام المختلفــة.

ــم  ــغيلي. وكان يت ــي أو تش ــار تمويل ــود إيج ــا كعق ــف إم ــروع تصن ــار الف ــود إيج ــت عق ــة 2018، كان ــنة المالي ــى الس حت
تحميــل الدفعــات التــي يتــم أداؤهــا بموجــب عقــود اإليجــار التشــغيلي )صافيــة مــن أي فائــدة مســتلمة مــن المؤّجــر( 

علــى بيــان الربــح أو الخســارة بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة اإليجــار.

ــي  ــة ف ــات المقابل ــتخدام وااللتزام ــق االس ــودات ح ــى موج ــاًء عل ــارات بن ــراف باإليج ــم االعت ــر 2019، يت ــن 1 يناي ــارًا م اعتب

التاريــخ الــذي تكــون فيــه الموجــودات المؤجــرة متاحــة الســتخدام المجموعــة. يتــم توزيــع كل دفعــة مــن دفعــات 
ــح أو الخســارة علــى مــدى فتــرة عقــد  اإليجــار بيــن االلتــزام وتكلفــة التمويــل. يتــم تحميــل تكلفــة التمويــل علــى الرب
اإليجــار وذلــك للحصــول علــى معــدل دوري ثابــت للفائــدة المســتحقة علــى الرصيــد المتبقــي مــن االلتــزام لــكل فتــرة. 
ــار،  ــد االيج ــدة عق ــل أو م ــي لأص ــر اإلنتاج ــدى العم ــى م ــتخدام عل ــق االس ــودات ح ــى موج ــتهالك عل ــب االس ويحتس

أيهمــا أقصــر، بطريقــة القســط الثابــت.

2-8 عقارات آلت ملكيتها للشركة وفاًء لديون مستحقة 

ــد »أرض  ــن بن ــي ضم ــز المال ــة المرك ــي قائم ــتحقة ف ــون مس ــاًء لدي ــركة وف ــا للش ــت ملكيته ــي آل ــارات الت ــر العق تظه
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 ســابقً.

2-9 االستثمارات العقارية 

االســتثمارات العقاريــة هــي العقــارات المحتفــظ بهــا بهــدف جنــي عائــدات مــن تأجيرهــا و/أو لزيــادة قيمــة رأس المــال، 
بمــا فــي ذلــك العقــارات قيــد اإلنشــاء لتلــك األغــراض. تقــاس االســتثمارات العقاريــة مبدئيــً بســعر التكلفــة، بمــا فــي 
ــك  ــد تل ــخ تكب ــي بتاري ــاري الحال ــتثمار العق ــزاء االس ــد أج ــالل أح ــات إح ــة نفق ــمل التكلف ــالت. تش ــف المعام ــك تكالي ذل
النفقــات وبشــرط اســتيفاء شــروط االعتــراف الالزمــة، وال تشــمل النفقــات اليوميــة الخاصــة بخدمــات االســتثمار العقــاري. 
ــخ  ــي تاري ــوق ف ــروف الس ــس ظ ــي تعك ــة الت ــة العادل ــة بالقيم ــتثمارات العقاري ــدرج االس ــي، ت ــراف المبدئ ــً لالعت والحق
التقريــر. وتدرج األربــاح أو الخسائر الناتجة عن التغيرات في القيم العادلة لالستثمارات العقارية في الربح أو الخسارة في 

السنة التي تنشأ فيها.

ــً مــن االســتخدام بحيــث  يتــم إلغــاء االعتــراف باالســتثمارات العقاريــة عنــد اســتبعادها أو عندمــا يتــم ســحبها نهائي
يكــون مــن غيــر المتوقــع تحقيــق فوائــد اقتصاديــة مســتقبلية مــن اســتبعادها. إن األربــاح أو الخســائر التــي تنشــأ عــن 
ســحب االســتثمارات العقاريــة أو بيعهــا يتــم احتســابها فــي الربــح أو الخســارة فــي الفتــرة التــي يقــع فيهــا الســحب أو 

االســتبعاد.

2-10 موجودات 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.

ــم  ــالوة / الخص ــأ الع ــاء، وتطف ــف االقتن ــا مصاري ــً إليه ــة مضاف ــراء بالتكلف ــد الش ــة عن ــودات المالي ــات الموج ــم إثب يت
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.

ــة  ــن القيم ــرق بي ــأة الف ــة المطف ــة بالتكلف ــودات المالي ــة الموج ــي قيم ــة ف ــة المتوقع ــائر االئتماني ــغ الخس ــل مبل يمث
المثبتــة فــي الســجالت والقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المتوقعــة المخصومــة بســعر الفائــدة الفعلــي األصلــي.

2-11 خسائر االئتمانية المتوقعة 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 
ــد  ــل تحدي ــن أج ــترداد م ــة لالس ــة القابل ــر القيم ــم تقدي ــه يت ــرات فإن ــذه المؤش ــل ه ــود مث ــة وج ــي حال ــة، وف مجموع

ــي. ــارة التدن خس

يتم تحديد مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة كما يلي:

تدنــي قيمــة الموجــودات الماليــة التــي تظهــر بالتكلفــة المطفــأة: يمثــل الفــرق بيــن القيمــة المثبتــة فــي الســجالت 
ــي. ــي األصل ــدة الفعل ــعر الفائ ــة بس ــة مخصوم ــة المتوقع ــات النقدي ــة للتدفق ــة الحالي والقيم

يتــم قيــد الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة فــي القيمــة فــي قائمــة الدخــل كمــا يتــم قيــد أي وفــر فــي الفتــرة الالحقــة 
ــة  ــالل قائم ــن خ ــاهمين م ــوق المس ــدة وألدوات حق ــل الموح ــة الدخ ــي قائم ــن ف ــابق ألدوات الدي ــي الس ــة التدن نتيج
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الدخــل الشــامل الموحــدة.

2-12 األدوات الماليـة

االعتـراف المبدئـي والقياس:

ُيعتــرف بالموجــودات والمطلوبــات الماليــة فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة لشــركة عندمــا تصبــح الشــركة طرًفــا 
فــي األحــكام التعاقديــة لــأداة ويتــم االعتــراف بالقــروض والســلف للعمــالء حــال قيدهــا الــى حســاب العمــالء. 

ُتقــاس الموجــودات والمطلوبــات الماليــة مبدئيــً بالقيمــة العـــادلة، وتضــاف تكاليــف المعامــالت التـــي تعــود مباشــرة 
إلــى االستحـــواذ أو إصـــدار موجــودات ومطلوبــات ماليــة إلــى القيمــة العادلة للموجــوات الماليــة أو المطلوبات الماليـــة ، 
أو خصمهــا منهــا ، حســب الضــرورة ، عنــد االعتـــراف المبدئـــي ، كمــا ُتثبــت تكاليــف المعاملــة المتعلقــة مباشــرة باقتناء 
موجــودات ماليــة أو مطلوبــات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة األربــاح أو الخســائر مباشــرة فــي قائمــة األربــاح 

أو الخســائر.

ــى  ــرق عل ــذا الف ــج ه ــركة تعال ــإن الش ــي ، ف ــراف األول ــد اإلعت ــة عن ــة العادل ــن القيم ــف ع ــة يختل ــعر المعامل إذا كان س
النحــو التالــي:

إذا تــم إثبــات القيمــة العادلــة بســعر محــدد فــي ســوق نشــط لموجــودات أو مطلوبــات متماثلــة أو بنــاًء علــى أســلوب 
تقييــم يســتخدم فقــط مدخــالت يمكــن مالحظتهــا فــي الســوق ، فإنهــا تعتــرف بالفــرق فــي الربــح أو الخســارة عنــد 

اإلعتــراف األولــي )أي ربــح أو خســارة اليــوم األول( ؛

ــح أو  ــل رب ــيتم تأجي ــه س ــة )أي أن ــعر المعامل ــع س ــى م ــة لتتماش ــة العادل ــدل القيم ــرى ، ُتع ــاالت األخ ــع الح ــي جمي ف
ــزام(. ــل أو اإللت ــة لأص ــة األولي ــة الدفتري ــي القيم ــا ف ــه / تضمينه ــالل تضمين ــن خ ــوم األول م ــارة الي خس

ــاح أو الخســائر علــى أســاس منطقــي،  بعــد اإلعتــراف األولــي ، ســيتم اخــذ الربــح أو الخســارة المؤجلــة إلــى قائمــة األرب
فقــط إلــى الحــد الــذي ينشــأ فيــه عــن تغييــر فــي عامــل )بمــا فــي ذلــك الوقــت( يأخــذه المشــاركون فــي الســوق بعيــن 

االعتبــار عنــد تســعير األصــل أو اإللتــزام  او عنــد الغــاء االعتــراف مــن تلــك االداه .

اإلعتراف المبدئي

يتــم اإلعتــراف بكافــة الموجــودات الماليــة بتاريــخ المتاجــرة عندمــا يكــون شــراء أو بيــع أصل مالــي بموجب عقــد تتطلب 
شــروطه تســليم األصــل المالــي ضمــن اطــار زمنــي محــدد مــن قبــل الســوق المعنــي، ويتــم قياســه مبدئيــً بالقيمــة 
العادلــة باإلضافــة إلــى تكاليــف المعاملــة باســتثناء تلــك الموجــودات الماليــة المصنفــة بالقيمــة العادلــة فــي قائمــة 
ــة  ــة المصنف ــودات المالي ــتحواذ الموج ــرة بإس ــة مباش ــة المتعلق ــف المعامل ــراف بتكالي ــم االعت ــائر . يت ــاح أو الخس األرب

بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر الموحــدة.

القياس الالحق

يتطلــب قيــاس جميــع الموجــودات الماليــة المعتــرف بهــا والتــي تقــع ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 
رقــم )9( الحقــً بالتكلفــة المطفــأة أو القيمــة العادلــة علــى أســاس نمــوذج أعمــال المنشــأة إلدارة الموجــودات الماليــة 

وخصائــص التدفقــات النقديــة التعاقديــة للموجــودات الماليــة . وعلــى وجــه التحديــد: 

ادوات التمويــل المحتفــظ بهــا فــي نمــوذج األعمــال الــذي يهــدف إلــى تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة، والتــي 
يكــون لهــا تدفقــات نقديــة تعاقديــة تكــون فقــط مدفوعــات أصــل الديــن والفائــدة علــى المبلــغ األصلــي القائــم ، 

ويتــم قياســها الحقــا بالتكلفــة المطفــأة ؛

أدوات التمويــل المحتفــظ بهــا ضمــن نمــوذج األعمــال الــذي يهــدف إلــى كاًل مــن تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقدية 
وبيــع أدوات الديــن ، والتــي يكــون لهــا تدفقــات نقديــة تعاقديــة تكــون هــي فقــط مدفوعــات أصــل الديــن والفائــدة 

علــى المبلــغ األصلــي القائــم ، ويتــم قياســها الحقــً بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر؛

يتــم قيــاس جميــع أدوات التمويــل األخــرى )مثــل أدوات الديــن المــدارة علــى أســاس القيمــة العادلــة ، أو المحتفــظ بهــا 
للبيــع( واإلســتثمارات فــي حقــوق الملكيــة الحقــً بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة األربــاح أو الخســائر.

ومــع ذلــك ، يمكــن للشــركة أن تقــوم باختيــار/ تحديــد غيــر القابــل لإللغــاء بعــد االعتــراف األولــي باألصــل المالــي علــى 
أســاس كل أصــل علــى حــدى كمــا يلــي :

يمكــن للشــركة القيــام باالختيــار بشــكل غيــر قابــل لإللغــاء إدراج التغييــرات الالحقــة فــي القيمــة العادلــة لالســتثمار 
ــن  ــتري ضم ــل المش ــن قب ــه م ــرف ب ــل المعت ــتبدال المحتم ــداول أو االس ــا للت ــظ به ــر المحتف ــة غي ــوق الملكي ــي حق ف

ــر؛ ــامل اآلخ ــل الش ــي الدخ ــم )3( ، ف ــة رق ــر المالي ــي للتقاري ــار الدول ــا المعي ــق عليه ــي ينطب ــال الت ــاج األعم إندم
ــأة أو  ــة المطف ــر التكلف ــتوفي معايي ــي تس ــل الت ــاء أدوات التموي ــل لاللغ ــر قاب ــكل غي ــد بش ــركة تحدي ــن للش و يمك
القيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر كمــا تــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن قائمــة األربــاح أو الخســائر إذا 
كان ذلــك يقــوم بإلغــاء أو يخفــض بشــكل كبيــر عــدم التطابــق فــي المحاســبة )المشــار إليهــا بخيــار القيمــة العادلــة(.

بالنســبة لأصــل الــذي يتــم تصنيفــه وقياســه بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر، 
فــإن شــروطه التعاقديــة ينبغــي أن تــؤدي إلــى التدفقــات النقديــة التــي هــي فقــط مدفوعــات أصــل الديــن والفائــدة 

علــى المبلــغ األصلــي القائــم .

ــامل  ــل الش ــالل الدخ ــن خ ــة م ــة العادل ــأة أو بالقيم ــة المطف ــً بالتكلف ــها الحق ــم قياس ــي يت ــن الت ــع أدوات الدي تخض
ــار التدنــي . اآلخــر الختب

خسائر ائتمانية متوقعة 

تقــوم الشــركة باإلعتــراف بمخصصــات خســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى األدوات الماليــة التاليــة التــي لــم يتــم 
قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة األربــاح أو الخســائر :

األرصدة لدى البنوك 
موجودات مالية بالتكلفة المطفأة.

ال يتم إثبات خسارة تدني في ادوات حقوق الملكية .

ــار  ــا باإلعتب ــم أخذه ــي ت ــة )والت ــة المنخفض ــة اإلئتماني ــئة ذات القيم ــتراة أو الناش ــة المش ــودات المالي ــتثناء الموج باس
ــادل : ــغ يع ــارة بمبل ــص خس ــالل مخص ــن خ ــة م ــان المتوقع ــائر االئتم ــاس خس ــب قي ــاه( ، يج ــل أدن ــكل منفص بش

الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لمــدة )12( شــهًرا ، أي العمــر الزمنــي للخســائر االئتمانيــة المتوقعــة التــي تنتــج عــن تلــك 
األحــداث االفتراضيــة علــى األدوات الماليــة التــي يمكــن تحقيقهــا فــي غضــون )12( شــهًرا بعــد تاريــخ اإلبــالغ، ويشــار 

إليهــا بالمرحلــة األولــى؛ أو

الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لمــدة )12( شــهًرا ، أي العمــر الزمنــي للخســائر االئتمانيــة المتوقعــة الناتجــة عــن جميــع 
األحــداث االفتراضيــة المحتملــة علــى مــدى عمــر األداة الماليــة والمشــار إليهــا فــي المرحلــة الثانيــة والمرحلــة الثالثــة.

يتوجــب قيــد مخصــص للخســارة اإلئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى الحيــاة لــأداة الماليــة إذا زادت مخاطــر االئتمــان علــى 
ــارة  ــاس الخس ــرى ، تق ــة األخ ــع األدوات المالي ــوص جمي ــي. وبخص ــراف األول ــذ االعت ــر من ــكل كبي ــة بش ــك األداة المالي تل

اإلئتمانيــة المتوقعــة بمبلــغ يعــادل الخســارة اإلئتمانيــة المتوقعــة  لمــدة )12( شــهًرا. 

ــذه  ــاس ه ــم قي ــان . يت ــائر االئتم ــة لخس ــة الحالي ــًلا للقيم ــا محتم ــًرا مرجًح ــة تقدي ــة المتوقع ــائر االئتماني ــر الخس تعتب
ــات  ــد والتدفق ــب العق ــك بموج ــتحقة للبن ــة المس ــات النقدي ــن التدفق ــرق بي ــة للف ــة الحالي ــا القيم ــى أنه ــة عل القيم
النقديــة التــي يتوقــع البنــك اســتالمها والتــي تنشــأ مــن ترجيــح عــدة ســيناريوهات اقتصاديــة مســتقبلية ، مخصومــة 

وفقــا لســعر الفائــدة الفعــال ألصــل.

2-13 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

تمثل هذه الموجودات المالية االستثمارات في أدوات الملكية بغرض االحتفاظ بها على المدى الطويل.

يتــم اثبــات هــذه الموجــودات بالقيمــة العادلــة مضافــً إليهــا مصاريــف االقتنــاء عنــد الشــراء ويعــاد تقييمهــا الحقــً 
بالقيمــة العادلـــة، ويظهــر التغيــر فــي القيمــة العادلــة فــي قائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة وضمــن حقــوق الملكيــة 
الموحــدة بمــا فيهــا التغيــر فــي القيمــة العادلــة الناتــج عــن فروقــات تحويــل بنــود الموجــودات غيــر النقديــة بالعمــالت 
ــاح أوالخســائر الناتجــة عــن ذلــك فــي قائمــة  األجنبيــة، وفــي حــال بيــع هــذه الموجــودات أوجــزء منهــا يتــم أخــذ األرب
ــودات  ــم الموج ــي تقيي ــد احتياط ــل رصي ــم تحوي ــدة ويت ــة الموح ــوق الملكي ــن حق ــدة وضم ــامل الموح ــل الش الدخ

الماليــة المباعــة مباشــرة إلــى األربــاح والخســائر المــدورة وليــس مــن خــالل قائمــة الدخــل الموحــدة.

ال تخضع هذه الموجودات الختبار خسائر التدني.
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يتم قيد األرباح الموزعة في قائمة الدخل الموحدة.
2-14 النقد وما في حكمه

يتكـــون النقـــد ومــا فــي حكمــه مـــن النقـــد فـــي الصنـــدوق والودائــع تحـــت الطلـــب لــدى البنـــوك بحيــث ال يتجـــاوز 
ــن. ــاري مدي ــن الج ــي م ــل، بالصاف ــر أو أقـ ــة أشهـ ــي الثالثـ ــا األصلـ استحقاقهـ

2-15 القروض 

يعتـــرف بالقـــروض فـــي البدايـــة علـــى أســـاس القيمـــة العادلـــة، صافيـــة بعـــد خصم التكاليف المتكبدة من العملية، 
ومـــن ثـــّم تـــدرج القـروض بالكلفـة المطفـــأة. يتـم إقـرار أيـة فروقـــات مـا بيـن القيـم المستلمـــة )صافيـة بعـد حسـم 
تكاليــف العمليـــة( وقيـــم الســـداد فـــي قائمــة الدخــل الشــامل خـــالل مهلـــة القـــروض باســتخدام طريقــة الفائــدة 

الفعليــة. 

2-16 الذمم التجارية الدائنة

ــادي  ــاط االعتي ــن النش ــات ضم ــع أو خدم ــراء بضائ ــل ش ــركة مقاب ــى الش ــات عل ــة التزام ــة الدائن ــم التجاري ــل الذم تمث
للشــركة. يتــم تصنيــف الذمــم التجاريــة الدائنــة كمطلوبــات متداولــة إذا كانــت مســتحقة الدفــع خــالل ســنة واحــدة 

ــة إذا كانــت مســتحقة الدفــع خــالل أكثــر مــن ســنة. ــات غيــر متداول أو أقــل، وكمطلوب

يتم االعتراف األولي بالذمم التجارية الدائنة بالقيمـــة العادلـــة ومـــن ثـــم تدرج بالكلفة المطفـــأة باستخـــدام طريقـــة 
ــدة الفعلية. الفائ

2-17 االستثمار 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 خســائر إئتمانيــة متوقعــة )إن وجــد(. تظهــر جميــع التكاليــف المباشــرة لعقــود التأجيــر 

التمويلــي ضمــن صافــي القيمــة الحاليــة لالســتثمارات فــي عقــود التأجيــر التمويلــي.

ــراد  ــر اإلي ــث يظه ــوع بحي ــغ المدف ــل المبل ــر وأص ــود التأجي ــرادات عق ــن إي ــي بي ــر التمويل ــات التأجي ــيم دفع ــم تقس يت
ــي. ــر التمويل ــود التأجي ــي عق ــتثمار ف ــى االس ــت عل ــد ثاب كعائ

2-18 مخصصات 

ُتحتســب المخصصــات عندمــا يترتــب علــى المجموعــة التــزام )قانونــي أو ضمنــي( حالــي نتيجــة لحــدٍث ســابق، ويكــون 
مــن المحتمــل أن يقتضــي األمــر خــروج مــوارد تمثــل منافــع اقتصاديــة لتســوية االلتــزام، ويكــون باإلمــكان وضــع تقديــر 

موثــوق لمبلــغ االلتــزام.

تمثــل القيمــة المعتــرف بهــا كمخصــص أفضــل تقديــر للمقابــل المطلــوب لتســوية االلتــزام الحالــي بتاريــخ التقريــر مــع 
األخــذ بعيــن االعتبــار المخاطــر وحــاالت عــدم اليقيــن المحيطــة بااللتــزام. عندمــا يتــم قيــاس مخصــص مــا باســتخدام 
التدفقــات النقديــة المقــدرة لتســوية االلتــزام الحالــي، فــإن قيمتــه الدفتريــة تمثــل القيمــة الحاليــة لتلــك التدفقــات 

النقديــة.

فــي حــال اقتضــى األمــر خــروج بعــض أو كافــة المنافــع االقتصاديــة لتســوية مخصــص يتوقــع اســترداده مــن الغيــر، 
ــً اســترداد الذمــة ويكــون باإلمــكان قيــاس الذمــة  يتــم االعتــراف بالذمــة المدينــة كأصــل إذا كان مــن المؤكــد تقريب

المدينــة بشــكل موثــوق.

2-19 تحقق اإليرادات واالعتراف بالمصاريف

ــدة  ــدل الفائ ــق مع ــالل تطبي ــن خ ــد م ــة بالفوائ ــة المحمل ــع األدوات المالي ــد لجمي ــف الفوائ ــرادات ومصاري ــب إي تحتس
الفعلــي  علــى إجمالــي القيمــة الدفتريــة لــأداة الماليــة، باســتثناء الموجــودات الماليــة التــي تعرضــت فيمــا بعــد 
النخفــاض فــي قيمتهــا االئتمانيــة )أو المرحلــة الثالثــة(، والتــي يتــم حســاب إيــرادات الفوائــد الخاصــة بهــا مــن خــالل 

تطبيــق معــدل الفائــدة الفعلــي علــى التكلفــة المطفــأة )أي بالصافــي مــن مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة( 
ــد. ــائر الموح ــاح أو الخس ــان األرب ــي بي ــد« ف ــف الفوائ ــد« و«مصاري ــرادات الفوائ ــي »إي ــا ف ــراف به ــم االعت ويت

2-20 ضريبة 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 

ــة. ــراض ضريبي ــل ألغ ــة التنزي ــة او مقبول ــت خاضع ليس

تحســب الضرائب بموجب النسب الضريبية المقررة بموجب القوانين واألنظمة والتعليمات.

ــة  ــن قيم ــة بي ــة المؤقت ــات الزمني ــة الفروق ــتردادها نتيج ــا أو اس ــع دفعه ــب المتوق ــي الضرائ ــة ه ــب المؤجل إن الضرائ
ــم  ــها. يت ــى أساس ــي عل ــح الضريب ــاب الرب ــم احتس ــي يت ــة الت ــة والقيم ــم المالي ــي القوائ ــات ف ــودات أو المطلوب الموج
احتســاب الضرائــب المؤجلــة باســتخدام طريقــة االلتــزام بالمركــز المالــي وتحتســب الضرائــب المؤجلــة وفقــا للنســب 

ــة. ــة المؤجل ــودات الضريبي ــق الموج ــي أو تحقي ــزام الضريب ــوية االلت ــد تس ــا عن ــع تطبيقه ــي يتوق ــة الت الضريبي

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 

ــي. ــزام الضريب االلت

2-21 منافع الموظفين

بخصــوص خطــط المنافــع محــددة المشــاركة فــإن الشــركة تقــوم بدفــع مشــاركات بشــكل إجبــاري لصنــدوق تأميــن 
التقاعــد والمــُـدار 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.

2-22 القيمة العادلة

ــل  ــطة تمث ــواق نش ــي أس ــدة ف ــة الموح ــم المالي ــخ القوائ ــات( بتاري ــع مطلوب ــودات / بي ــراء موج ــالق )ش ــعار اإلغ إن أس
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 /العــالوة ضمــن إيــرادات الفوائــد المقبوضــة / 

المدفوعــة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.

تهــدف طــرق التقييــم إلــى الحصــول علــى قيمــة عادلــة تعكــس توقعــات الســوق وتأخــذ باإلعتبــار العوامــل الســوقية 
ــاس  ــذر قي ــة يتع ــود أدوات مالي ــال وج ــي ح ــة، وف ــة األدوات المالي ــر قيم ــد تقدي ــة عن ــع متوقع ــر أو مناف ــة مخاط وأي

قيمتهــا العادلــة بشــكل يعتمــد عليــه يتــم إظهارهــا بالتكلفــة بعــد تنزيــل أي تدنــي فــي قيمتهــا.

2-23 فئات األدوات المالية

31 كانون األول
2019

31 كانون األول
2018

دينــاردينــار
الموجودات حسب قائمة المركز المالي 
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القروض والذمم المدينة
219,581196,779نقد في الصندوق ولدى البنوك

الدخــل  خــالل  مــن  العادلــة  بالقيمــة  ماليــة  موجــودات 
اآلخــر 146,548140,127الشــامل 

35,882,35631,169,551موجودات مالية بالكلفة المطفأة
82,18464,634أرصدة مدينة أخرى )بإستثناء المصاريف المدفوعة مقدمً(

36,330,66931,571,091
المطلوبات حسب قائمة المركز المالي 

مطلوبات مالية بالكلفة المطفأة
7,661,3413,177,403قروض بنكية

378,689455,017ذمم وأرصدة دائنة اخرى  )بإستثناء المطلوبات القانونية(
6,750,0008,500,000اسناد قرض

14,790,03012,132,420

)3( إدارة المخاطـر الماليـة

3-1 عوامل المخاطر المالية

تتعــرض الشــركة لبعــض المخاطــر الماليــة المختلفــة نتيجــة لنشــاطاتها، وتتضمــن هــذه المخاطــر تأثيــر التقلبـــات فــي 
الســوق )مخاطــر تحويــل العمــالت ومخاطــر أســعار الفائــدة للتدفقــات النقديــة والقيمــة العادلــة( ومخاطــر الســيولة 
ــى  ــل علـ ــلبي المحتم ــر الس ــض التأثي ــى تخفي ــركة علـ ــة للش ــر اإلجمالي ــج إدارة المخاط ــز برنام ــان. يرك ــر االئتم ومخاط

النتائــج الماليـــة للشــركة إلــى الحــد األدنــى.

تقع المسؤولية الكاملة عن إعداد ومراقبة إدارة المخاطر على عاتق إدارة الشركة.

ــط  ــع ضواب ــركة ولوض ــا الش ــي تواجهه ــر الت ــل المخاط ــد وتحلي ــدة لتحدي ــر مع ــركة للمخاط ــات إدارة الش إن سياس
ــة. ــدود الموضوع ــاوز الح ــدم تج ــان ع ــا لضم ــم مراقبته ــن ث ــر وم ــك المخاط ــرض لتل ــدى التع ــة لم ــدود مالئم وح

ــوق  ــروف الس ــي ظ ــة ف ــرات الحاصل ــس التغي ــة لتعك ــورة دوري ــر بص ــة إدارة المخاط ــات وأنظم ــة سياس ــم مراجع يت
ــر  ــر واالجــراءات التــي تضعهــا اإلدارة إلــى تطوي وأنشــطة الشــركة. تهــدف إدارة الشــركة مــن خــالل التدريــب والمعايي

ــه. ــة الي ــات الموكل ــف دوره والواجب ــم كل موظ ــث يتفه ــة بحي ــاءة ومنظم ــة بن ــة رقابي بيئ

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 إبــالغ النتائــج الــى 

لجنــة التدقيــق.

)أ( مخاطـر السـوق

ــة  ــالت األجنبي ــرف العم ــعار ص ــوق كأس ــعار الس ــي أس ــرات ف ــن التغي ــأ م ــي تنش ــر الت ــي المخاط ــوق ه ــر الس إن مخاط
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 11(.

ــة  ــد الضريب ــنة بع ــح الس ــى رب ــدة عل ــبة الفائ ــي نس ــض ف ــادة أو تخفي ــن زي ــج ع ــر النات ــإن األث ــل ف ــك التحلي ــى ذل ــاًء عل بن
ــي: ــا يل ــل فيم يتمث

الزيادة في العملة
األثر على الربح نسبة الفائدة

دينــار%
2019

 (144,113)1دينار أردني

2018
(116,774)1   دينار أردني

)ب( مخاطر السيولة

تعرف مخاطر السيولة بأنها مخاطر تعرض الشركة الى صعوبات في الوفاء بالتزاماتها.

ــق  ــن طري ــراض وع ــق اقت ــن طري ــك ع ــالزم وذل ــد ال ــر النق ــق توفي ــن طري ــيولة ع ــر الس ــاداراة مخاط ــركة ب ــوم الش تق
التســهيالت االئتمانيــة. تقــوم الشــركة أيضــا بمتابعــة التدفقــات النقديــة لأقســاط المســتحقة مــن العمــالء.

إن الجــدول أدنــاه يمثــل المطلوبــات الماليــة للشــركة )غيــر مخصومــة( إلــى فئــات معينــة كمــا بتاريــخ قائمــة المركــز 
المالــي الموحــدة بنــاًء علــى تاريــخ االســتحقاق للفتــرات المتبقيــة.

أقل من سنة
 واحـــدة

أكثـر من
 سنـــة

ديناردينار
كما في 31 كانـون األول 2019

-7,661,341قروض بنكية
-378,689ذمم وأرصدة دائنة اخرى )باستثناء المطلوبات القانونية(

-6,750,000اسناد قرض

كما في 31 كانـون األول 2018
-3,177,403قروض بنكية

-455,017ذمم وأرصدة دائنة اخرى
6,500,0002,040,926اسناد قرض

)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.
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يتــم منــح القــروض وعقــود التأجيــر التمويلــي بعــد تقييــم المــالءة الماليــة للعمــالء. كمــا يتــم تقييــم الوضــع االئتمانــي 
ــتمرار. للعمالء بإس

الجدول اآلتي يبين النقد لدى البنوك والتصنيف االئتماني لها كما في 31 كانون األول موزع كما يلي:

التصنيف
31 كانون األول

2019
31 كانون األول

2018
دينــاردينــار

NR966980البنك األهلي األردني
B+22,19317,288بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

NR44,76139,399البنك األردني الكويتي
NR7402بنك اإلتحاد

NR6,266737البنك التجاري األردني
NR115,79797,580بنك سوسيته جنرال

BB-5058بنك األردن
NR296116البنك العقاري المصري العربي

NR305793بنك المؤسسة العربية المصرفية 
NR4,59125,452البنك اإلستثماري

-B+434بنك اإلستثمار العربي األردني
196,399182,405

3-2 إدارة مخاطر رأس المال

تقــوم الشــركة بمراقبــة رأس المــال مــن خــالل مراقبــة نســبة المديونيـــّـة. يتــم احتســاب هــذه النســبة بتقســيم صافي 
الديــون علــى مجمــوع رأس المــال، ويتــم احتســاب صافــي الديــون مــن خــالل حصــر مجمــوع القــروض والتــي تتضمــن 
القــروض وإســناد قــرض، والتــي ينــزل منهــا النقــد فــي الصنــدوق ولــدى البنــوك، كمــا هــو مبيـــّـن فــي قائمــة المركــز 
المالــي. أمــا مجمــوع رأس المــال فيتــم احتســابه مــن خــالل إضافــة حقــوق المســاهمين مــع صافــي الديــون، كمــا هــو 

ـّــن فــي قائمــة المركــز المالــي. مبي

ـّة كما يلي: بلغت نسبة المديونيـ

31 كانون األول
2019

31 كانون األول
2018

دينــاردينــار

14,411,34111,677,403مجموع القروض
(196,779)(219,581)ينزل نقد في الصندوق ولدى البنوك

14,191,76011,480,624صافي الديون
26,508,15023,959,015صافي حقوق المساهمين

40,699,91035,439,639مجموع رأس المال
ـّة %32%35نسبة المديونيـ

3-3 القيمة العادلة

تقارب القيمة الدفترية لالستثمار في عقود التسهيالت قيمتها العادلة.

)4( التقديرات واألحكام المحاسبية ذات األهمية

ــرات  ــام بتقدي ــركة القي ــن إدارة الش ــب م ــبية يتطل ــات المحاس ــق السياس ــدة وتطبي ــة الموح ــم المالي ــداد القوائ إن إع
واجتهــادات تؤثــر فــي مبالــغ الموجــودات والمطلوبــات الماليــة واحتياطــي تقييــم موجــودات ماليــة - بالصافــي 
ــف  ــرادات والمصاري ــي اإلي ــر ف ــادات تؤث ــرات واالجته ــذه التقدي ــا أن ه ــة. كم ــات المحتمل ــن االلتزام ــاح ع ــك اإلفص وكذل
والمخصصــات وكذلــك فــي التغيــرات فــي القيمــة العادلــة التــي تظهــر ضمــن قائمــة الدخــل الشــامل. وبشــكل خــاص 
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 
ــك  ــروف تل ــاع وظ ــن أوض ــة ع ــرات الناجم ــة التغي ــك نتيج ــرات وذل ــن التقدي ــف ع ــد تختل ــة ق ــج الفعلي ــن . وإن النتائ التيق

التقديــرات فــي المســتقبل.

)أ( مخصص خسائر إئتمانية متوقعة موجودات مالية بالكلفة المطفأة

ــن  ــدة م ــات معتم ــس وفرضي ــى أس ــادًا عل ــأة اعتم ــة المطف ــة بالكلف ــودات المالي ــاء الموج ــص لق ــن مخص ــم تكوي يت
ــة. ــر المالي ــة للتقاري ــر الدولي ــات المعايي ــب متطلب ــه بموج ــب تكوين ــص الواج ــر المخص ــركة لتقدي ــل إدارة الش قب

)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 تلــك 

الدراسات بشكـــل دوري.

)د( مخصص تدني عقارات آلت ملكيتها للشركة وفاًء لديون مستحقة

ــات  ــى تقييم ــاًدا عل ــتحقة اعتم ــون مس ــاًء لدي ــركة وف ــا للش ــت ملكيته ــارات آل ــة عق ــي قيم ــص تدن ــد مخص ــم قي يت
ــات احتســاب التدنــي، ويعــاد النظــر فــي ذلــك التدنــي  عقاريــة حديثــة ومعتمــدة مــن قبــل مقدريــن معتمديــن لغاي

بشــكل دوري.

)5( نقد في الصندوق ولدى البنوك

31 كانون األول
2019

31 كانون األول
2018

ديناردينار

23,18214,374نقد في الصندوق
196,399182,405حسابات جارية لدى البنوك

219,581196,779
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)6( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  اآلخر

31 كانون األول
2019

31 كانون األول
2018

دينــاردينــار

خارج المملكة
146,548140,127أسهم شركات غير مدرجة

146,548140.127

يمثــل هــذا البنــد االســتثمار فــي شــركة الســور للتمويــل والتأجيــر )ذات المســؤولية المحــدودة - الكويــت( بعــدد 
اســهم 346,000 ســهم بنســبة مســاهمة 0,07 %  حيــث بلغــت توزيعــات االربــاح النقديــة علــى الموجــودات الماليــة 
ــي 31  ــة ف ــنة المنتهي ــار للس ــر دين ــل صف ــون األول 2019 مقاب ــي 31 كان ــا ف ــة كم ــنة المنتهي ــار للس ــاله 14,447 دين أع

.  2018 كاون األول 

)7( موجودات مالية بالكلفة المطفأة

تمثــل ذمــم التقســيط األقســاط المترتبــة علــى عمــالء الشــركة مــن عمليــات التمويــل التجاريــة والمرابحــة للســيارات 
والعقــارات حيــث تشــمل هــذه األقســاط أصــل التمويــالت إضافــة إلــى مبالــغ االيــراد المحتســب علــى هــذه التمويــالت، 

إن أرصــدة ذمــم التقســيط كمــا يلــي :

31 كانون األول
2019

31 كانون األول
2018

ديناردينار

5,063,8265,372,538مستحقة ومتأخرة السداد 
15,423,04915,918,808مستحقة خالل اقل من عام 

29,920,30722,712,381مستحقة خالل أكثر من عام وأقل من خمسة سنوات
50,407,18244,003,727

ينزل: مخصص خسائر إئتمانية متوقعة ذمم تقسيط مستحقة 
(5,980,158)(5,475,461)ومتأخرة السداد *

(6,577,281)(8,654,585)ينزل: إيرادات تمويل مؤجلة ضمن أقساط لم تستحق بعد 
(276,737)(394,780)ينزل: إيرادات معلقة مؤجلة 

35,882,35631,169,551

ان جــزءًا مــن ضمانــات ذمــم التقســيط وقيمتهــا 3,604,530 دينــار كمبيــاالت فــي كانــون األول 2019 مقابــل 7,663,917  
دينــار كمــا فــي 31 كانــون األول 2018 مودعــة كضمانــات مقابــل أرصــدة القــروض الممنوحــة للشــركة.

تتضمــن الموجــودات الماليــة التــي تســتحق خــالل أقــل مــن عــام علــى عقــد تأجيــر تمويلــي )مشــاريع( واحــد بمبلــغ    
197,374 دينــار )2018: 255,136 دينــار(. بلــغ المخصــص علــى عقــد التأجيــر التمويلــي مبلــغ 3,882 دينــار )2018: 

3,774 دينــار(.

إن التوزيع القطاعي لذمم التقسيط هو كما يلي:

31 كانون األول
2019

31 كانون األول
2018

دينــاردينــار

4,336,8937,516,036عقارات

32,938,25819,791,157سيارات
10,384,26813,161,202مشاريع

2,747,7633,535,332سلع معمرة
50,407,18244,003,727اجمالي ذمم التقسيط

ينزل: مخصص مخصص خسائر إئتمانية متوقعة ذمم تقسيط 
(5,980,158)(5,475,461)مستحقة ومتأخرة السداد *

(6,577,281)(8,654,585)ينزل: إيرادات تمويل مؤجلة ضمن أقساط لم تستحق بعد 
(276,737)(394,780)ينزل: إيرادات معلقة مؤجلة 

35,882,35631,169,551صافي االستثمار في ذمم التقسيط

فيمــا يلــي ملخــص الحركــة علــى مخصــص خســائر إئتمانيــة متوقعــة ذمــم تقســيط مســتحقة ومتأخــرة الســداد 
خــالل الســنة:

31 كانون األول 312018 كانون األول 2019
ديناردينار

5,980,1582,684,108الرصيد كما في أول كانون الثاني  
أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

)9(-3,530,546
(234,496)(492,739))المردود من ( خالل السنة 

-(11,958)الديون المشطوبة
5,475,4615,980,158الرصيد كما في 31 كانون األول

تفاصيل مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة ذمم التقسيط : 

31 كانون األول
2019

31 كانون األول
2018

ديناردينار

882,281664,431المرحلة األولى
305,204584,103المرحلة الثانية
4,287,9764,731,624المرحلة الثالثة

5,475,4615,980,158المجموع

الحركة على مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة:

الشركات المتوسطة 31 كانون األول 2019
قروض األفرادوالصغيرة

المجموععقارية

1,242,5803,419,1841,318,3945,980,158رصيد بداية السنة 

الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة علــى 
األرصــدة الجديــدة خــالل الفتــرة

838,932629,340160,2321,628,504

المسدد
)Repaid/derecognized((310,126)(1,214,016)(597,101)(2,121,243)

مــا تــم تحويلــه إلــى المرحلــة 
لــى و أل ا

(11,093)39,67296,247124,826

(194,284)(94,845)(49,782)(49,657)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
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69,458(1,402)60,75010,110ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

ــي  ــا ف ــص - كم ــى المخص ــر عل األث
نهايــة الفتــرة- 

----

(11,958)-(11,958)-األرصدة المعدومة

إجمالــي الرصيــد كمــا فــي نهايــة 
الســنة

1,771,3862,822,550881,5255,475,461

الشركات المتوسطة 31 كانون األول 2018
قروض األفرادوالصغيرة

المجموععقارية

تــم  )كمــا  الســنة  بدايــة  رصيــد 
) ســابقً  289,6181,937,738456,7522,684,108إظهــاره 

831,3821,698,1891,000,9743,530,546أثر تطبيق المعيار الدولي رقم )9(
1,121,0003,635,9271,457,7266,214,654الرصيد المعدل في بداية السنة

الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة علــى 
األرصــدة الجديــدة خــالل الفتــرة

1,063,8481,779,3301,044,3203,887,498

المسدد
)Repaid/derecognized((110,886)(297,884)(182,678)(591,448)

مــا تــم تحويلــه إلــى المرحلــة 
لــى و أل ا

23,3917,27621,69052,357

11,6182,22136,08949,928ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

(102,285)(57,779)(9,497)(35,009)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

ــي  ــا ف ــص - كم ــى المخص ــر عل األث
نهايــة الفتــرة- 

----

----األرصدة المعدومة

إجمالــي الرصيــد كمــا فــي نهايــة 
الســنة

1,242,5803,419,1841,318,3945,980,158

فيما يلي جدول يبين أعمار ذمم التقسيط:

31 كانون األول
2019

31 كانون األول
2018

ذمم تقسيط 
مستحقة 

ومتأخرة
إجمالي رصيد 

الدين

ذمم تقسيط 
مستحقة 

ومتأخرة
إجمالي رصيد 

الدين

دينــاردينــاردينــاردينــار

22,239,158-30,206,764-ذمم تقسيط غير مستحقة 
1278,3154,655,705431,5577,490,257 - 89 يوم 

90212,3131,005,779185,447849,969 - 180 يوم 
181104,371278,334243,046853,640 - 270 يوم
271390,535555,048168,422362,739 - 360 يوم

4,078,2925,050,9674,344,0665,630,683أكثر من 360 يوم
5,063,82641,752,5975,372,53837,426,446

بنــاءًا علــى قــرار مجلــس إدارة الشــركة تــم شــطب ديــون غيــر عاملــة باإلضافــة الــى فوائدهــا مقابلهــا مخصــص بمبلــغ 
11,958 دينــار وفوائــد معلقــة 5,339 دينــار خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 كانــون األول 2019 ، مقابــل صفــر  دينــار كمــا 

فــي 31 كانــون األول 2018 .

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

31 كانون األول 312018 كانون األول 2019
ذمم مستحقة 

ومتأخرة
إجمالي رصيد 

الدين
ذمم مستحقة 

ومتأخرة
إجمالي رصيد 

الدين
ديناردينارديناردينار

4,432,1636,372,1534,725,6577,334,266أرصدة عمالء - قضايا *

)8( أرصدة مدينة اخرى

31 كانون األول
2019

31 كانون األول
2018

ديناردينار

70,12463,758مصاريف مدفوعة مقدمً
49,06049,210تأمينات مستردة

33,12415,424أخرى 
152,308128,392

)9( استثمارات عقارية 

ــاًءا  ــار بن ــغ 2,792,695 دين ــون األول 2019 مبل ــي 31 كان ــا ف ــة كم ــتثمارات العقاري ــة لالس ــة العادل ــط القيم ــغ متوس بل
ــراء عقارييــن مســتقلين. ــرات المقدمــة مــن قبــل ثــالث خب علــى التقدي

31 كانون األول
2019

31 كانون األول
2018

ديناردينار

2,715,5312,722,331الرصيد كما في 1 كانون الثاني 
-83,964المسترد من مخصص تدني استثمارات عقارية

(6,800)(6,800)االستهالك خالل السنة 
2,792,6952,715,531

)10( ممتلكات ومعدات

تمديدات 
وتجهيزات 

أثاث 
وديكورات 

وخلوات 

أجهزة 
الحاسوب 

وسائط 
النقل 

تجهيزات 
مجموعمكتبية 

ديناردينارديناردينارديناردينار
2019

الكلفة
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89,081400,930230,48035,748124,813881,052كما في أول كانون الثاني 2019
12,12640,08058,35511,277121,838-إضافات

(35,748)-(35,748)---إستبعادات
89,081413,056270,56058,355136,090967,142كما في 31 كانون األول 2019

اإلستهالك المتراكم
88,960288,037194,46718,32196,803686,588كما في أول كانون الثاني 2019

7527,15125,2444,91610,37667,762مصروف اإلستهالك
(23,237)-(23,237)---ما يخص اإلستبعادات

107,179731,113-89,035315,188219,711كما في 31 كانون األول 2019
صافي القيمة الدفترية كما 

4697,86850,84958,35528,911236,029في 31 كانون األول 2019

بلغــت قيمــة الممتلــكات والمعــدات المســتهلكة بالكامــل 453,145  دينــار كمــا فــي 31 كانــون األول  2019 مقابــل 
419,505 دينــار كمــا فــي 31 كانــون األول 2018 .

تمديدات 
وتجهيزات 

أثاث 
وديكورات 

وخلوات 

أجهزة 
الحاسوب 

وسائط 
النقل 

تجهيزات 
مجموعمكتبية 

ديناردينارديناردينارديناردينار
2018

الكلفة
89,081399,348221,07035,748124,578869,825كما في أول كانون الثاني 2018

1,51512,507-1,5829,410-إضافات
(1,280)(1,280)----إستبعادات

89,081400,930230,48035,748124,813881,052كما في 31 كانون األول 2018

اإلستهالك المتراكم
88,884247,144171,81212,95887,690608,488كما في أول كانون الثاني 2018

7640,89322,6555,3639,40778,394مصروف اإلستهالك
(294)(294)----ما يخص اإلستبعادات

88,960288,037194,46718,32196,803686,588كما في 31 كانون األول 2018
صافي القيمة الدفترية كما 

121112,89336,01317,42728,010194,464في 31 كانون األول 2018

)11( قروض بنكية

31 كانون األول
2019

31 كانون األول
2018

ديناردينار

7,661,3413,177,403قروض تستحق الدفع خالل عام 
7,661,3413,177,403

سقف تاريخ االستحقاقنوع التسهيالت
20192018التسهيالت

دينارديناردينار

-1,000,000966,667أيلول 2020قرض متجدد
3,000,0002,902,884943,099تشرين الثاني 2020قرض متجدد
-2,000,0001,360,346آب 2020قرض متجدد
1,600,0001,598,4001,545,000نيسان 2020قرض متجدد
1,000,000833,044689,304نيسان 2020قرض متجدد

7,661,3413,177,403

ان هــذه القــروض بالدينــار األردنــي وهــي ممنوحــة بضمــان كمبيــاالت موقعــة مــن العمــالء بقيمــة اســمية 3,604,530  
دينــار كمــا فــي 31 كانــون األول 2019 مقابــل 7,663,917 كمــا فــي 31 كانــون األول 2018.

يتراوح معدل نسبة الفائدة على القروض أعاله من %6,5 الى 7%.

)12( ذمم تجارية وأرصدة دائنة أخرى

31 كانون األول
2019

31 كانون األول
2018

ديناردينار

137,549171,118ذمم دائنة 
74,437137,753فوائد مستحقة على إسناد القرض
102,50770,450مصاريف مستحقة و غير مدفوعة 

56,68057,645توزيعات أرباح غير مدفوعة 
5,71511,875أقساط تأمين مقبوضة مقدمً

28,79817,562مخصص ضريبة مبيعات 
1,8016,176أخرى

407,487472,579

)13( ضريبة الدخل

إن الحــركات الحاصلــة علــى الفروقــات الزمنيــة المؤقتــة الناتجــة عــن البنــود غيــر القابلــة لالقتطــاع ضريبيــَا هــي علــى 
النحــو التالــي:

الرصيد كما 
في بداية 

السنة 
المبالغ االضافات 

المحررة 

الرصيد كما 
في

 31 كانون 
األول 2019  

موجودات ضريبية 
مؤجلة كما في
 31 كانون األول 

2019

موجودات 
ضريبية مؤجلة 

كما في
 31 كانون األول 

2018
ديناردينارديناردينارديناردينارالبنود المشمولة

مخصص خسائر إئتمانية 
5,980,1581,630,9722,135,6695,475,4611,533,1291,674,444متوقعة ذمم تقسيط مستحقة

26,9727,5527,552--26,972مخصص مقابل ذمم مدينة
76,72521,4838,088-28,88547,840مخصص قضايا

6,036,0151,678,8122,135,6695,579,1581,562,1641,690,084
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إن الحركة على مخصص ضريبة الدخل خالل السنة هي على النحو التالي:

20192018
ديناردينار

546,981481,883الرصيد كما في أول كانون الثاني
838,449669,440المضاف خالل السنة 

(604,342)(691,819)ضريبة الدخل المدفوعة 
693,611546,981الرصيد كما في 31 كانون األول 

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

20192018
ديناردينار

838,449669,440الضريبة المستحقة عن أرباح السنة
(192,094)127,920اثر الموجودات الضريبية المؤجلة 

966,369477,346

ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي:

20192018
ديناردينار

3,509,0832,996,379الربح المحاسبي
(249,725)(591,149)أرباح غير خاضعة للضريبة

15,67713,793خسائر شركات تابعة
53,62528,885مصروفات غير مقبولة ضريبيً

2,987,2362,789,332الربح الضريبي

-2,023ضريبة الدخل على أرباح استثمارات االسهم الخارجية %14 
% 24% 28نسبة ضريبة الدخل القانونية *

نسبة الضريبة الفعلية

- تم إجراء مخالصة نهائية مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للشركة حتى نهاية عام 2015.
ــا  ــدد قانوًن ــد المح ــي الموع ــول وف ــب األص ــوام 2016 و2017 حس ــن األع ــركة ع ــي للش ــرار الضريب ــم اإلق ــم تقدي - ت
ولــم يتــم مراجعــة الحســابات مــن قبــل دائــرة ضريبــة الدخــل والمبيعــات حتــى تاريــخ إعــداد هــذه القوائــم الماليــة 

الموحــدة.
- قامــت الشــركة بتقديــم اإلقــرار الضريبــي لعــام 2018 فــي الموعــد المحــدد قانوًنــا، وقــد تــم قبــول الكشــف دون 

تعديــل     ضمــن نظــام العينــات.
- تــم تدقيــق إقــرارات الضريبــة العامــة علــى المبيعــات حتــى نهايــة عــام 2015، وتــم تقديــم االقــرارات الالحقــة فــي 

الموعــد المحــدد قانوًنــا وتــم دفــع الضريبــة المســتحقة المتعلقــة بهــا حتــى تاريــخ إعــداد هــذه القوائــم الماليــة.
- قامــت الشــركة التابعــة )شــركة بنــدار للتأجيــر التمويلــي( بإجــراء مخالصــة نهائيــة مــع دائــرة ضريبــة الدخــل 
ــدد  ــد المح ــي الموع ــام 2017 ف ــي لع ــرار الضريب ــم اإلق ــم تقدي ــام 2016، وت ــة ع ــى نهاي ــركة حت ــات للش والمبيع

ــدة. ــة الموح ــم المالي ــذه القوائ ــداد ه ــخ إع ــى تاري ــة حت ــات ضريبي ــة إلتزام ــركة أي ــى الش ــد عل ــا وال يوج قانوًن
- قامــت الشــركة التابعــة )شــركة بنــدار للتأجيــر التمويلــي( بتقديــم اإلقــرار الضريبــي لعــام 2018 فــي الموعــد المحدد 

قانوًنــا، وقــد تــم قبــول الكشــف دون تعديــل ضمــن نظــام العينات.
ــون  ــن 1 كان ــاًرا م ــات اعتب ــة المبيع ــي ضريب ــجيل ف ــي( بالتس ــر التمويل ــدار للتأجي ــركة بن ــة )ش ــركة التابع ــت الش - قام
الثانــي 2017 وتــم تقديــم االقــرارات الضريبيــة ودفــع الضريبــة المســتحقة حتــى تاريــخ إعــداد هــذه القوائــم الماليــة 

الموحــدة.
- قامــت الشــركة التابعــة )شــركة ربــوع الشــرق العقاريــة( بإجــراء مخالصــة نهائيــة مــع دائرة ضريبــة الدخــل والمبيعات 

للشــركة حتــى نهايــة عــام 2018 وتــم دفــع الضريبة المســتحقة فــي الموعــد المحــدد قانوًنا.
ــات  ــل والمبيع ــة الدخ ــرة ضريب ــع دائ ــة م ــة نهائي ــراء مخالص ــة( بإج ــن العقاري ــركة راكي ــة )ش ــركة التابع ــت الش - قام

ــا. ــدد قانوًن ــد المح ــي الموع ــتحقة ف ــة المس ــع الضريب ــم دف ــام 2018 وت ــة ع ــى نهاي ــركة حت للش
ــركاتها  ــتثمار وش ــارة واالس ــدار للتج ــركة بن ــى ش ــب عل ــن يترت ــه ل ــي فإن ــار الضريب ــركة والمستش ــي رأي إدارة الش - ف

التابعــة أيــة إلتزامــات تفــوق المخصــص المأخــوذ حتــى 31 كانــون األول 2019.

)14( اسناد قرض

يمثــل هــذا البنــد اســناد قــرض قامــت الشــركة بإصــداره بتاريــخ 10 اذار 2015 لمــدة خمــس ســنوات بســعر فائــدة 8,9% 
ســنويً ألول ســنتين ومتغيــرة كل ســتة شــهور للفتــرة المتبقيــة حســب معــدل ســعر فائــدة اإلقــراض ألفضــل العمــالء 
ــد فــي 10 اذار و 10 ايلــول مــن كل عــام ، هــذا  لــدى بنــوك المرجــع مضافــا اليهــا هامــش مخاطــر 1% وتســتحق الفوائ

ويســتحق ســداد اســناد القــرض بتاريــخ 10 اذار 2020.

باإلضافــة الــى إســناد قــرض قامــت الشــركة بإصــداره بتاريــخ 28 حزيــران 2019 لمــدة ســنة بســعر فائــدة %7 وتســتحق 
الفوائــد كل ســتة أشــهر مــن تاريــخ اإلصــدار، هــذا ويســتحق ســداد اســناد القــرض بتاريــخ 21 حزيــران 2020.

)15( احتياطيات

احتياطي إجباري

تمثــل المبالــغ المجتمعــة فــي هــذا الحســاب مــا تــم تحويلــه مــن األربــاح الســنوية قبــل الضريبــة بنســبة %10 وفقــً 
لقانــون الشــركات األردنــي، ويســتمر هــذا االقتطــاع لــكل ســنة علــى أن ال يتجــاوز مجمــوع مــا اقتطــع مــن هــذا 

ــاهمين. ــى المس ــع عل ــل للتوزي ــر قاب ــو غي ــركة وه ــمال الش ــع رأس ــي رب االحتياط

احتياطي مخاطر مصرفية عامة 

* بموجــب تعليمــات البنــك المركــزي األردنــي رقــم )2018/13( فقــد تــم نقــل الرصيــد المتراكــم لبنــد احتياطــي مخاطر 
مصرفيــة عامــة والبالــغ رصيــده 280,000 دينــار كمــا فــي 31 كانــون األول 2017 الــى بنــد األربــاح المــدورة للتقــاص مــع 

اثــر تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )9(



67 66

)16( إيرادات تشغيلية اخرى

20192018
ديناردينار

214,982315,492غرامات تأخير سداد ذمم التقسيط 
169,319182,367عموالت ادارية 

528,192638,190عموالت تسهيالت مباشرة 
130,121201,904رسوم تأجيل االقساط 

276,220231,902اخرى 
1,318,8341,569,855

)17( رواتب وأجور ومنافع الموظفين 

20192018
ديناردينار

843,764914,277رواتب ومنافع
83,38582,647مساهمة الشركة في الضمان اإلجتماعي 

71,41855,011نفقات طبية وتأمين صحي
4,2126,972تدريب موظفين 

3,3854,761التأمين على حياة الموظفين
1,006,1641,063,668

)18( مصاريف إدارية

20192018
ديناردينار

112,420-ايجارات 
83,03983,693تأمين 

66,69573,883عموالت موردين
65,221 82,245أتعاب مهنية و استشارية و مصاريف قضائية

32,09329,604رسوم ورخص 
29,28029,068نظافة

22,51026,954كهرباء ومياه
6,7827,462صيانة وتصليحات مباني ومعدات
13,92917,714صيانة وتصليحات وتراخيص برامج

24,80623,403بدل تنقالت ومكافآت أعضاء مجلس االدارة
23,11523,087مصاريف اتصاالت وبريدية

3,09213,880سفر و تنقالت
22,79412,524دعاية و إعالن

19,74812,299قرطاسية ومطبوعات

6,8006,800إستهالك إستثمارات عقارية
6,5625,877ضيافة

53,87263,868اخرى
497,362607,757

)19( إستهالكات وإطفاءات

20192018
ديناردينار

67,76278,394إستهالك ممتلكات ومعدات )إيضاح 10(
-88,478إطفاءات عقود إيجار تشغيلي )إيضاح 2٥(

156,24078,394

)20( المعامالت مع أطراف ذات عالقة

20-1 قائمة المركز المالي

2019طبيعة العالقة
دينــاردينــار

أقل من 
سنة

أكثر من 
سنة

البنك قروض
-2,431,444الشركة االماإلستثماري

البنك إسناد قرض 
-800,000الشركة االماإلستثماري

2019طبيعة العالقة

دينــار

البنك مصاريف تمويل قروض
144,204الشركة االماإلستثماري

البنك مصاريف تمويل إسناد قرض 
99,097الشركة االماإلستثماري

20-2 قائمة الدخل الشامل

2019 2018
دينــاردينار

244,245259,574مصاريف التمويل من البنك اإلستثماري )الشركة األم( 

بلغ رصيد الكفاالت مع الشركة األم كما في 31 كانون االول 2019 و 2018 مبلغ 1,500 دينار.
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20-3 رواتب ومكافآت اإلدارة التنفيذية

بلغــت رواتــب ومكافــآت اإلدارة التنفيذيــة العليــا للســنة المنتهيــة فــي 31 كانــون األول 2019 مــا قيمتــه 180,807  دينــار 
)2018: 298,688  دينــار(.

)21( حصة السهم األساسية والمخفضة من ربح السنة العائد إلى مساهمي للشركة

20192018
ديناردينار

2,542,7142,519,033الربح للسنة العائد لمساهمي الشركة
20,000,000020,000,000المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة )سهم(

0,1270,126

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.

)22( مستويات القيمة العادلة

يمثــل الجــدول التالــي األدوات الماليــة المســجلة بالقيمــة العادلــة اســتنادًا إلــى طريقــة التقييــم، حيــث يتــم تعريــف 
المســتويات المختلفــة علــى النحــو التالــي:

المستوى 1: األسعار المعلنة )غير المعدلة( ألصول أو التزامات في أسواق نشطة .

المســتوى 2: األســعار المعلنــة فــي األســواق النشــطة لموجــودات ومطلوبــات ماليــة مشــابهة، أو طــرق تقييــم أســعار 
أخــرى تكــون المعطيــات الجوهريــة لهــا مبنيــة علــى معلومــات ســوقية.

المســتوى 3: طــرق التســعير التــي ال تكــون فيهــا جميــع المعطيــات الجوهريــة مبنيــة علــى معلومــات ســوقية يمكــن 
ــة  ــاس القيم ــرة لقي ــل أداة متوف ــر أفض ــي تعتب ــة والت ــة الدفتري ــتخدام القيم ــركة باس ــت الش ــد قام ــا، وق مالحظته

العادلــة لتلــك االســتثمارات.

القيمة العادلة للموجودات المالية للشركة والمحددة بالقيمة العادلة بشكل مستمر:

المجمـوعالمستوى 3المستوى 2المستوى 1
دينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــار

31 كانون األول 2019
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

146,548146,548--قائمة الدخل الشامل

31 كانون األول 2018
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

140,127140,127--قائمة الدخل

)23( االلتزامات المحتملة

على الشركة بتاريخ القوائم المالية الموحدة التزامات محتمل أن تطرأ تتمثل فيما يلي:

20192018   
ديناردينار

58,00059,500كفاالت بنكية

)24( القضايا المقامة على الشركة

بلغــت قيمــة القضايــا المقامــة ضــد الشــركة بقيمــة 91,725 دينــار كمــا فــي 31 كانــون األول 2019 (2018 : 114,725 
دينــار( ومــا تــزال منظــورة لــدى المحاكــم المختصــة وقــد تــم قيــد مخصــص بقيمــة 76,725 دينــار كمــا فــي 31 كانــون 
األول 2019 (2018: 28,885) دينــار، 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 31 كانــون األول 2019 و 31 كانــون األول 2018.

)25( حق استخدام أصول مستأجرة /التزامات عقود أصول مستأجرة

لدى الشركة إلتزامات عقود إجار متمثلة في ستة عقود )فروع الشركة في األردن(.

حق استخدام أصول مستأجرة
صافي القيمة االستهالكالكلفة

الدفترية

دينــاردينــاردينــار

155,66238,915116,747األدارة العامة
92,79512,84279,953فرع وادي صقرة

66,04713,20952,838فرع الوحدات
52,0305,20346,827فرع إربد

145,35818,170127,188فرع المدينة الرياضية
4,1561394,017مكتب ماركا

516,04888,478427,570

التزامات عقود إيجارات 
تشغيلية

الرصيد كما 
في 1 كانون 
الثاني 2019

دفعات الفائدةاضافات
إجار

الرصيد كما 
في 31 

كانون األول 
2019

التزام 
قصير 
األجل

التزام 
طويل 
األجل

دينــاردينــاردينــاردينــاردينــاردينــاردينــار

7,91041,083122,48843,13779,351-155,661األدارة العامة
5,69621,93069,80221,93047,872-86,036فرع وادي صقرة

3,74515,30054,49215,30039,192-66,047فرع الوحدات
3,15012,24036,64012,24024,400-45,730فرع إربد

8,48620,400133,44420,400113,044-145,358فرع المدينة الرياضية
2731,0002,4301,0001,430-3,157مكتب ماركا

501,989-29,260111,953419,296114,007305,289
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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 16th annual report of the company’s results and 
achievements for the year ended 31/12/2019.

Dear Shareholders,

During the year 2019, despite all the circumstances, Bindar was able to maintain its leading 
position in the finance sector; the operating revenues during the year 2019 amounted to JD 
3.404 million, The company achieved a net profit after tax of JD 2.542 million, with a return of 
12.7% on the company’s capital of JD 20 million.

In the year 2019, 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 2020, 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 Al-
Hussein.

   

Chairman of the board
Omar Ibrahim Omar Abu Wishah

Board of Directors report
Dear Shareholders,

The Board is pleased to present to you the 16th annual report on the activities of the Company 
and results during the year 2019. 

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 to 2019

Dear Shareholders,

The following data shows the values of the Company’s activities during the year 2019.

The table below shows the company’s sales for the last five years:-

Year 2015 2016 2017 2018 2019
 Number of applications 897 1,135 1,816 1,224 1,309
 Total sales during the year (JD) 15,615,657 17,299,363 15,440,715 16,350,204 18,492,180

 Monthly average sales (JD) 1,301,305 1,441,614 1,286,726 1,362,517 1,541,015

 Average per application (JD) 17,409 15,242 8,503 13,358 14,127
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The following charts present the above data:

1- Sales figures

A:  The number of transactions in the last five years:

B:  Volume of the sales in the last five years: 

2- Breakdown of sales by sector:

The 2019 sales breakdown by sector is as follows:

Percentage Amount
financedNo. of applicationsCategory

14%2,672,248253Private cars
2%396,02021Rent a car

27%4,968,939256Yellow Taxi
5%919,03020 Transportations

34%6,236,202384Islamic Financing
0.4%72,5194Real-estate
2%286,0004Projects- Point of Sale

12%2,261,21667Projects-Trading
4%680,006300Durable Goods

100%18,492,1801,309

The chart below shows the breakdown of sales by sector:

3-  Collection of Installments :

The collection of installments operations carried out through specific policies and procedures 
which are subject to periodic review as these policies and procedures are subject to precise 
standards which are developed continuously
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Recommendations of the Board
The Board of directors recommends adopting the agenda supplied with the invitation to the 
shareholders to hold the 17th ordinary general assembly of the company which includes the 
following: 

1-Read the decisions of the previous regular general assembly’s meeting held on 29/04/2019.
2-Vote for the report of the Board of Directors for fiscal year 2019 and the Company’s action 

plan.
3-Vote for the independent external auditor report of the company for the year ended 31/12/2019. 

And vote for the financial statements of the company for the fiscal year ended 31/12/2019.
4-Deem the Chairman and board members as discharged of duties of trust and any liabilities 

whatsoever and howsoever arising for the year 2019.
5-Elect an independent external auditor for the fiscal year 2020 & determine their fees or 

authorize the Board of director to determine their fees..

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

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

 Number of
Employees

 Telephone
numberAddress Geographic

locations#

4306-5518916Al Madinah Al-Monawrah St. - Al Saad Building 
No. 241

Headquarter – 
Main Branch1

606-5667192Wadi Saqra Street, King Abdullah Gardens, Al-
Dabbas Building  (12)

Wadi Saqra 
Branch2

406-4733334Al Wehdat – khawla bent Al Azwar St. - Afanah 
Building,

Al Wehdat 
Branch3

202-7256226Firas Al Ajlouni street – Sulaiman Khrais 
ComplexIrbid Branch4

306-5560808Sarh Al Shaheed Street-Building 110Sport city 
Branch5

C- The size of the capital investment of the Company: 

The company has total equity of JD 26,508,150 as at 31/12/2019, of which JD 20,000,000 
represent the paid-up capital, JD 2,644,126 represent the statuary reserve, JD 3,850,927 
represent the retained earnings, JD 11,495  Reserve for financial assets valuation 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:

Bindar Leasing company was established as a limited liability company and registered on 
29/09/2013in the Ministry of Industry under No. 34128 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

Mr. Omar Ibrahim Omar Abu WishahName of the Individual 
Representing the Legal Entity

12/06/2018Date of Joining the Board

04/03/1947Date of Birth

BSc. Civil EngineeringAcademic Qualification

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 Directors, National Center for Human Resources 
Development.
Member of the Investment Fund Administration Committee / Mu’tah 
University.
Member of the Board of the Students Support Fund, Al Hussein Technical 
University
Member of the Jordanian-Saudi Business Council.
Member of the committee for developing a national quality policy and 
strategy for quality infrastructure to support national exports / Institution for 
Standards and Metrology.
Member of the Board of Trustees of the National Center for Human Rights.
Member of the Board of Directors, Abdulhamid Shoman Foundation for 
Scientific Research Support, Previous
Chairman of the Project Finance - Employment, Technical and Vocational 
Education Training,Previous
Vice President - Employment, Technical and Vocational Education Training 
(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

Experience and Posts held

Vice-Chairman - Tamkeen Leasing Company

 Name of the Individual
Representing the Legal Entity Mr. Nabil George Issa Safadi

Date of Joining the Board 18/01/2018

Date of Birth 22/08/1955

Academic Qualification B.A. Puplic administration

Experience and Posts held 2011- to date - adviser to the subsidiaries of the investment bank - a fixed-
term contract.
2008-2011 Arab Bank - Head of Regional Retail Collection Department.
1977 - 2008 Standard Chartered Bank - Director of Credit Facilities and 
Retail Collection.

Member - Tamkeen Leasing Company

Name of the Individual 
Representing the Legal Entity Mr. Amer «Moh’d Sufian» Hussein Bushnaq

Date of Joining the Board 04/01/2018

Date of Birth 21/02/1982

Academic Qualification B.A. Computer Science and Information System

Experience and Posts held 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 29/04/2018

Date of Birth 01/01/1959

Academic Qualification Master of Business Administration (MBA)

Experience and Posts held 1991- up to date Managing Partner at Nabulsi and Amad company
2009 - 2013 - Member of Amman Chamber of Commerce
2011 - 2013 - Member of Amman Municipality council 
Member of Jordan Strategy Forum
Member of Jordanian Businessmen Association.
Member of the board of directors of the International Arbitration Chamber 
(Jordan)

Member - Tamkeen Leasing Company                                                                     Starting 15/07/2019

Name of the Individual 
Representing the Legal Entity Mr. Awni Mah’d Diab A’mar

Date of Joining the Board 15/07/2019

Date of Birth 01/02/1972

Academic Qualification Master of Banking and financial sciences specializing in banking

Experience and Posts held 15-02-1997-up to date Executive director/
 Invest Bank- Subsidiaries Department

Member - Tamkeen Leasing Company                                                                      Until 14/07/2019

 Name of the Individual
Representing the Legal Entity        Mr. (Moh’d Said) Yahya Fa’eq Al Dajani

Date of Joining the Board 04/01/2018

Date of Birth 18/12/1977

Academic Qualification (Master of Business Administration (MBA

Experience and Posts held 09/2013 – 06/2019 -  Invest Bank - Executive Manager/ Financial Institutions 
& Subsidiaries
12/2009 - 08/2013 - Capital Bank of Jordan - Head of Financial Institutions 
Division
06/2002 - 11/2009 - Arab Bank
06/2001 - 05/2002 - Jordan Kuwaiti Bank
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b. Executive management: Names, Titles and a Brief on Each of Them:

General Manager - Mr. Raad Munir Abdul Rahim Abu Rassa’                                        

Date of Joining 21/01/2018

Date of Birth 12/12/1976

Academic Qualification B.A. Accounting

Experience and Posts held 2014 – 1/2018 Invest Bank - Executive Manager / Organizational Develop-
ment
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 Invest-
ment Dept.

 

Financial & Administration Manager - Mr. Waleed Moh’d Hasan Al Sourieh

Date of Joining 01/10/2007

Date of Birth 18/04/1978

Academic Qualification B.A Accounting

Experience and Posts held 2018- until now Financial & Administration Manager - Bindar Trading & 
Investment Co.
2007-2018 Assistant Financial Manager - Bindar Trading & Investment Co.
2006-2007  Chief Accountant - Tower Trading Corp.
2005-2006  Senior Accountant - Nassim dada & Partners Co.
2000-2005  General Accountant - Advanced Industrial Advertising Co.

Credit Manager - Mr. Sameh Noor Al-Deen Nimer Yaiesh 

Date of Joining 01/03/2018

Date of Birth 13/05/1976

Academic Qualification B.A. financial and banking science

Experience and Posts held 2001 - 2/2018 Assistant Credit manager- InvestBank
1999 - 2001 Accountant - Safeway

Branches & Sales Manager - Mr. Assad Mohammad  Assad AL-Khamaiseh

Date of Joining 19/06/2016

Date of Birth 07/10/1974

Academic Qualification B.A. Accounting

Experience and Posts held 1996 - 5/2016 Senior credit officer in retail credit department 
for Auto Loans - Jordan Kuwait Bank.

Internal Audit Manager - Mr. Munther Hisham Talab Al_Azzeh

Date of Joining 05/02/2019

Date of Birth 17/12/1984

Academic Qualification B.A. Accounting

Experience and Posts held 2017 - 1/2019 Retail Credit Risk Team Leader/Assistant Manager - Arab 
Jordan Investment Bank.
2015 - 2017 Senior Credit Internal Auditor - Arab Jordan Investment Bank.
2010 - 2015 Credit Internal Auditor - Housing bank For Trade and Finance.
2009 - 2010 Teller & Customer Service - Housing bank For Trade and Fi-
nance.

4- Names of major owners of shares and number of shares comparing to the 
previous year (who own 5% and above):

# Name
31/12/2018 31/12/2019

No. of 
shares percentage No. of shares percentage

1 Tamkeen Leasing Company  18,399,851 92% 18,921,752 94.6%

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

a. Organizational structure of the Company

b. Number of Employees and categories of qualifications

Educational Qualifications No. of Employees

PHD -

Master 2

Higher Diploma -

BA 42

Diploma 6

High School 8

Total number of employees 58

c. Training programs for Company employees:

# Course Name No. of employees

1 JCPA 4

2 Compliance 1

3 IFRS 9 2

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 2019
 
- The company was able to maintain its growth and has achieved 2019 targets.
- 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.

The company’s achievements can be summarized in figures as follows:-

1- Facilities Portfolio:
a: Facilities portfolio annually over the past five years:
 

2015 2016 2017 2018 2019
Gross Portfolio - JD 38,946,617 42,091,570 41,676,148 44,003,727 50,407,182
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Chart of facilities portfolio for the period from 2015 to 2019

B: Net Installment Receivables by Years 

Amount / JDYear

20,486,8522020

11,882,7222021
8,168,4502022
5,392,3922023
2,923,1572024
1,553,6092024>

50,407,182Total

2- A general overview of the company’s assets over the past five years:

2015 2016 2017 2018 2019
Net Portfolio - JD    31,004,281 33,376,243 33,330,960 31,169,551 35,882,356
Investment portfolio 108,521 82,799 135,053 140,127 146,548
Other assets 3,054,122 2,875,729 3,221,225 3,293,858 6,487,706
Total Assets 40,005,742 40,599,844 41,793,575 36,684,863 42,516,610

3- Return on capital:
The below table shows the return on capital from 2015 until 2019:

2015 2016 2017 2018 2019

Paid up Capital 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000

Total Revenues 5,333,422 5,609,171 5,788,844 5,643,484 5,578,158
Net profit before tax 1,714,912 2,494,652 2,395,163 2,996,379 3,509,083
Return on invested capital 8.6% 12.5% 12.0% 15.00% 17.5%
Net profit after tax 829,166 1,888,216 1,684,264 2,519,033 2,542,714
Return on invested capital 4.1% 9.4% 8.4% 12.6% 12.7%

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

2015 2016 2017 2018 2019

Operational profit 2,384,172 2,511,097 2,296,545 2,996,379 3,403,579
Net profit before tax 1,714,912 2,494,652 2,395,163 2,996,379  3,509,083
Net profit for the period after tax 829,166 1,888,216 1,684,264 2,519,033 2,542,714

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:

2015 2016 2017 2018 2019

Shareholder equity 22,945,643 24,033,859 24,118,123 23,959,015 26,508,150
 Return on the shareholders
equity 3.6% 7.9% 7.0% 10.5% %9.6

 
The chart below shows the evolution of shareholders equity from 2015 to 2019
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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: 

2015 2016 2017 2018 2019

Closing price / JD 0.700 0.700 0.800 0.730 0.900
EPS 0.041 0.094 0.084 0.126 0.127

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 2015 2016 2017 2018 2019

Net retained profits  1,439,888  2,278,194  1,842,942 1,659,122 3,850,927

 Dividends  800,000  1,600,000 - - -

Net shareholder equity  22,945,643  24,033,859  24,118,123 23,959,015 26,508,150

Stock price 0.700 0.700 0.800 0.730 0.900

14- Company’s financial standing analysis and business results during the 
past five years

# Financial rates 2015 2016 2017 2018 2019

1 Return on invested capital 4.1% 9.4% 8.4% 12.6% 12.7%
2 Net profit margin 15.6% 33.7% 29.1% 44.6% 45.6%
3 Trading rate 225.3% 250.3% 207.0% 147.4% 138.6%  
4 Coverage rate of interests 236.2% 279.9% 254.6% 368% 466%
5 Debt to shareholders equity 65.6% 64.9% 69.7% 48.7% 54.4%
6 Total liabilities to assets 42.6% 40.8% 42.3% 34.7% 37.7%
7 Debt  to capital 75.2% 78.0% 84.1% 58.4% 72.1%
8 Equity to total assets 57.4% 59.2% 57.7% 65.3% 62.3%

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 a new product.
5- Utilizing the company’s funds to ensure higher return and simultaneously reduce the cost 

of funds.
6- Sign 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 2019 amounted to 
JD 17,690.

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:

# Name Position Nationality

No. of shares No. of 
shares 
owned 
by the 

companies 
controlled 
by any of 

them

31/12/2018 31/12/2019

1 Tamkeen Leasing Company Chairman Jordanian 18,399,851 18,921,752 ---

2 Mr. Omar Ibrahim Omar Abu 
Wishah Chairman Jordanian 10,000 10,000 ---

3 Mr. Nabil George Issa Al-Safadi Vice-Chairman Jordanian --- --- ---

4 Mr. Amer “Moh’d Sufian” 
Hussein Bushnaq Member Jordanian --- --- ---

5 Mr. Hassan Ibrahim Said Al-
Amad Member Jordanian 12,200 12,200 ---

6 Mr Awni Mah’d Diab A’mar Member
Starting 15/07/2019 Jordanian --- --- ---

7 Mr. “Moh’d Said “ Yahya Fa’eq 
Al-Dajani

Member
Until      14/07/2019 Jordanian --- --- ---
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b. The number of securities owned by executive management:

# Name Position Nationality

No. of shares No. of shares 
owned by the 

companies 
controlled by 
any of them

31/12/2018 31/12/2019

1  Mr. Raad Munir Abdul Rahim Abu
’Rassa General Manager Jordanian --- --- ---

2 Mr. Waleed Moh’d Hasan Al-
Sourieh

 Financial &
 Administration
Manager

Jordanian --- --- ---

3  Mr. Sameh Noor Al-Deen Nimer
Yaiesh Credit Manager Jordanian --- --- ---

4 Mr. Assad Mohammad  Assad AL-
Khamaiseh

 Branches & sales
Manager Jordanian --- --- ---

5 Mr. Munther Hisham Taleb Al-
 Azzeh Internal Audit Manager 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 or their relatives.

18- Benefits, Remunerations and Travel Allowances of the Board Chairman 
and Members, and Senior Executive Management in 2019:

a. Chairman and members of the Board of Directors benefits and rewards: 

Name of member Remuneration & 
Transportation for 2019

Additional Support for 
2019

Mr. Omar Ibrahim Omar Abu Wishah 5,000 11,000
Mr. Nabil George Issa Al-Safadi 5,000 -
Mr. “Moh’d Said “ Yahya Fa’eq Al-Dajani 2,694 -
Mr. Amer “Moh’d Sufian” Hussein Bushnaq 5,000 -
Mr. Hassan Ibrahim Said Al-Amad 5,000 -
Mr Awni Mah’d Diab A’mar 2,306 -

b. Benefits and rewards obtained by the senior executives:

# Name Position
Total 

annual 
salaries

Annual 
transportation 

allowance

Annual 
rewards

Annual 
travel 

expenses

Total 
annual 

benefits

1 Mr. Raad Munir Abdul 
Rahim Abu Rassa’ General Manager 129.938 - 40.000 - 169.938

2 Mr. Waleed Moh’d Hasan 
Al-Sourieh

Financial & 
Administration 
Manager

32.460 840 5.000 - 38.300

3 Mr. Sameh Noor Al-Deen 
Nimer Yaiesh Credit Manager 33.000 - 2.500 - 35.500

4 Mr. Assad Mohammad  
Assad AL-Khamaiseh

Branches & sales 
Manager 30.210 840 2.250 - 33.300

5 Mr. Munther Hisham Taleb 
Al-Azzeh Internal Audit Manager 24.450 - - - 24.450

 
19- Donations and grants paid by the Company during the fiscal year:

There are no donations.

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 signed by the company with the subsidiaries, 
sister companies, or with the Chairman, Board Members, General Manager or any employee 
at the Company or their relatives. 

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- Shari’a Committee

The Shari’a Committee consists of three members who are distinguished with legitimate 
banking expertise, and its mission is to approve agreements and contracts related to the 
transactions conducted by the company, and to ensure that they are in compliance with the 
provisions of the Shari’a and its principles and to provide their opinion on products, transactions, 
and applications, as well as in the inquiries provided by the company, And issue appropriate 
decisions and fatwas.
In 2019 the Shari’a Committee held 5 meetings:

Name of the Committee member Title  Absence during
2019 Notes

Dr. Basel Yousef Mohammd AlShaer Chairman - Starting 12/06/2019

Dr. Safwan «Mohammad Rida»  Ali odeibat Member - Starting 12/06/2019

Dr. Hiyam Mohammad Abedalkader AlZeydaneen AlSoudi Member - Starting 12/06/2019

Mr. Ass’ad Mohammad Ass’ad AlKhamayseh Decision - Starting 12/06/2019
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23- 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.

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 2019 
the Board held (12) meetings.
Below table shows the current & resigned members of the Board of Directors during 2019:
 

Member Title
Executive / Non-executive

 Independent / Non
Independent

 of meeting #
 not attended
during 2019

Date of Joining

 Tamkeen Leasing Company Represented by
Mr. Omar Ibrahim Omar Abu Wishah Chairman Non-executive

Non Independent -

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

 Vice
Chairman

Non-executive
Non Independent -

 Tamkeen Leasing Company Represented by
Mr. Amer “Moh’d Sufian” Hussein Bushnaq Member Non-executive

Non Independent -

Mr. Hassan Ibrahim Said Al-Amad Member Non-executive
Independent 1

 Tamkeen Leasing Company Represented by
Mr Awni Mah’d Diab A’mar Member Non-executive

Non Independent 1  Starting
15/07/2019

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

Non Independent 2       Until
14/07/2019

Names of the representatives juridical members of the Board of Directors Executive, non-
executive/ Independent, independent

Membership statusTypeName of the Juridical person  Number 

Non-executive/Non IndependentPrivate limited Shareholding Tamkeen Leasing Company1
Non-executive/Non IndependentPrivate limited Shareholding Tamkeen Leasing  Company2
Non-executive/Non IndependentPrivate limited Shareholding Tamkeen Leasing  Company3
Non-executive/Non IndependentPrivate limited Shareholding Tamkeen Leasing  Company4

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 3 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 Title Notes

Mr. Nabil George Issa Al-Safadi Chairman

Mr. Muhannad Zuhair Ahmed Boka Deputy Chairman

Mr. Amer “Moh’d Sufian” Hussein Bushnaq Member Starting  23/06/2019

Mr Awni Mah’d Diab A’mar Rapporteur

Mr. “Moh’d Said “ Yahya Fa’eq Al-Dajani Member Until       22/06/2019

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 2019 the Audit committee held 8 meetings:

Name of the Committee member Title
Absence 
during 
2019

Notes

Mr. Hassan Ibrahim Said Al-Amad Chairman 1

Tamkeen Leasing Company Represented by
Mr. Omar Ibrahim Omar Abu Wishah Member -

 Tamkeen Leasing Company Represented by
Mr Awni Mah’d Diab A’mar Member 1 Starting  29/07/2019

 Tamkeen Leasing Company Represented by
Mr. Amer “Moh’d Sufian” Hussein Bushnaq Member - Until       28/07/2019

Number of meetings of the Audit Committee with the External Auditor: One meeting.
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Members of the Audit Committee and their qualifications and financial and accounting 
experience:

Name of the Committee 
member Title Academic 

Qualification Experience

Mr. Hassan Ibrahim Said 
Al-Amad

Chairman Master of 
Business 
Administration 
(MBA)- USA

1991- up to date Managing Partner at Nabulsi and 
Amad company
2009 - 2013 - Member of Amman Chamber of 
Commerce
2011 - 2013 - Member of Amman Municipality 
council 
Member of Jordan Strategy Forum
Member of Jordanian Businessmen Association.
Member of the board of directors of the 
International Arbitration Chamber (Jordan)

Mr. Omar Ibrahim Omar Abu 
Wishah

Member 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 Directors, National 
Center for Human Resources Development.
Member of the Investment Fund Administration 
Committee / Mu’tah University.
Member of the Board of the Students Support 
Fund, Al Hussein Technical University
Member of the Jordanian-Saudi Business Council.
Member of the committee for developing a 
national quality policy and strategy for quality 
infrastructure to support national exports / 
Institution for Standards and Metrology.
Member of the Board of Trustees of the National 
Center for Human Rights.
Member of the Board of Directors, Abdulhamid 
Shoman Foundation for Scientific Research 
Support, Previous
Chairman of the Project Finance - Employment, 
Technical and Vocational Education 
Training,Previous
Vice President - Employment, Technical and 
Vocational Education Training (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

Mr. Awni Mah’d Diab A’mar Member Master of 
Banking and 
financial 
sciences 
specializing in 
banking

15-02-1997-up to date Executive director/Invest 
Bank- Subsidiaries Department

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 2019 the Risk Management Committee held 4 meetings:

Name of the Committee member Title Absence 
during 2019 Notes

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

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

Mr. Hassan Ibrahim Said Al-Amad Member 1

4. Remuneration and Nomination 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 2019, the Remuneration and Nomination committee held 2 meetings:

Name of the Committee member Title Absence 
during 2019 Notes

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

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

Mr. Hassan Ibrahim Said Al-Amad Member -

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 
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.  
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In 2019, the Governance committee held 2 meetings:

Name of the Committee member Title Absence 
during 2019 Notes

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

Mr. Hassan Ibrahim Said Al-Amad Member -
 Tamkeen Leasing Company represented by
Mr. Amer “Moh’d Sufian” Hussein Bushnaq Member - Starting 29/07/2019

 Tamkeen Leasing Company represented by
Mr. “Moh’d Said “ Yahya Fa’eq Al-Dajani Member - Until     14/07/2019

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

No one of the Board of members held a membership in any Board of Directors.

2- The Executive Management: 

Name Title

Mr. Raad Munir Abdul Rahim Abu Rassa’ General Manager                                                             
Mr. Waleed Moh’d Hasan Al Sourieh Financial & Administration Manager 
Mr. Sameh Nour Eddin Nimer Yaish Credit Manager 
Mr. Ass’ad Mohammad Ass’ad Al-Khamaysah Branches & Sales Manager
Mr. Munther Hisham Taleb Al-Azzeh Internal Audit Manager 

Omar Ibrahim Omar Abu Wishah

Chairman of the Board

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 2020. 
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. 

MemberMemberMemberVice-chairmanChairman

Hassan Ibrahim 
Said Al-Amad

Amer «Moh’d Sufian» 
Hussein Bushnaq
Tamkeen Leasing 

Company

Awni Mah’d Diab A’mar 
Tamkeen Leasing 

Company

Nabil George Issa 
Al-Safadi

Tamkeen Leasing 
Company

Omar Ibrahim Omar 
Abu Wishah - 

Tamkeen Leasing 
Company 

Signature:Signature:Signature:Signature:Signature:

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

Financial ManagerGeneral ManagerChairman

Waleed Moh’d Hasan Al SouriehRaad Munir Abdul Rahim Abu 
Rassa’

Omar Ibrahim Omar Abu Wishah 

Signature:Signature:Signature:
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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 2019
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Independent Auditor’s Report
To The Shareholders Of Bindar Trading And Investment Company (Public Shareholding Company LTD)

Report on the Audit of the consolidated financial statements

Opinion

In our opinion, the consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the 
consolidated financial position of Bindar Trade and Investment Company (later on the ”Company”) and 
its subsidiary (“later on the group”) as at 31 December 2019, and its financial performance and its cash 
flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards 

What we have audited

We have audited consolidated financial statements comprise:

• the consolidated statement of financial position as at 31,December  2019;
• 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 Group in accordance with the International Ethics Standards Board for 
Accountants’ Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code). We have fulfilled our ethical 
responsibilities in accordance with the IESBA Code.

Our audit approach 

Overview

Key Audit Matters  Measurement of expected credit loss- overdue instalments and leasing
contracts

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 management 
made subjective judgements; 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 tailored the scope of our audit in order to perform sufficient work to enable us to provide an opinion 
on the consolidated financial statements as a whole, taking into account the structure of the Group, the 
accounting processes and controls, and the industry in which the Group operates. 

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 for the year. These matters were addressed in the context 
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of our audit of the consolidated financial statements for the year. 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 matters How our audit addressed the Key audit matters
Measurement of expected credit loss- overdue 
instalments and leasing contracts

As described in the accounting policies number (2.2) 
and (2.8) and note number (4) “Critical accounting 
estimates and judgements”, management calculates 
the provision for overdue instalment receivables and 
leasing contracts.

As explained in accounting policies (2.2) and (2.8). 
The Group applies the expected credit loss model to 
all its financial instruments measured at amortized 
cost and financial guarantee contracts, including 
financing obligations, Financial Instruments since 
the beginning of 2018. The group has recorded the 
effects of implementing the accounting standard on 
the opening balances as of 1 January 2018 instead of 
issuing a restated financial statements for the year 
ended 31 December 2018. The impact of the adoption is 
fully explained in Note 2-2 to the financial statements. 
Standard Which requires the use of the forward-looking 
model (expected credit loss) as explained in Note 2.2 to 
the financial statements.

Due to the importance of these estimates and 
judgments, It is considered as significant risk which 
might lead to material misstatement in the financial 
statements when available information and estimates 
are misused to determine the provision value.

As disclosed in Note (8) to the financial statements, 
management has estimated a provision with a total 
amount of JD 5,475,461 and the total gross investment 
of the group in facilities amounting to JD 35,882,356 
which represents 84% from the total assets for the 
group as of 31 December 2019.

We carried out the following audit procedures when 
calculating the expected credit losses – overdue 
instalments and leasing contracts in the Group’s 
consolidated financial statements for the year ended 
31 December 2019:

• Understood the nature of instalment receivables 
and financial lease contracts.

• Assessed management’s methodology in 
determining the classification of debit balances 
and the method used in estimating the recoverable 
current value of guarantees when they are sold, and 
the expected cash flows.

• Assessed management’s methodology in assessing 
the required provision as at 31 December 2019.

• Evaluate the assumptions used by the Group in 
determining the factors leading to a significant 
increase in credit risk and the inclusion of credit 
exposures within different stages.

1.  The conceptual framework used in the development 
of the Group’s impairment policy in the context of its 
compliance with the requirements of IFRS 9.

2.   Methodology of the expected credit loss model and 
the calculations used to calculate the probability of 
default and loss resulting from default and exposure 
due to default of the Group’s financial instrument 
categories.

3.   Reasonableness of the assumptions used in 
preparing the model framework, including the 
assumptions used to assess future scenarios and 
the significant increase in credit risk.

• Compare the assumptions used in the application of 
the expected loss model (ECL) with the requirements 
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 non-
performing 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 financial brokerage customers and margin 
receivables 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 financial brokerage 
customers and margin receivables.

Other information

The management is responsible for the other information. Other information include all the information 
in the Company’s annual report of 2019, except for the financial statements and the auditor’s report. 

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we do 
not express any form of assurance thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read 
the above other information 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, which we have not yet obtained, our responsibility is to read this 
other information. If we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to 
communicate the matter to those charged with 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 the Group’s 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 effectiveness of the Group’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 Group’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 Group’s 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 Group to cease to continue as a 
going concern.
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Auditor’s responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (Cont.)

•	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 financial information of the companies or 

business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. 
We are responsible for the direction, supervision and performance of audit on the Group. 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 laws or regulations preclude 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 Group duly maintains proper books of accounts which are consistent, in all material aspects, 
with the accompanying consolidated financial statements. We recommend the General Assembly to 
authorize them.

For and on behalf of PricewaterhouseCoopers “Jordan” L.L.C.

Hazem Sababa
License No. (802)

Amman - the Hashemite Kingdom of Jordan.
5 February 2020

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

AT 31 DECEMBER 2019

Note
December 31

2019
December 31

2018
JD JD

Assets
Cash on hand and at banks 5 219,581 196,779

 Financial assets at fair value
through other comprehensive income  6 146,548 140,127

Financial assets at amortised cost 7 35,882,356 31,169,551
Other receivables 8 152,308 128,392
Investment property 9 2,792,695 2,715,531
Acquired land and properties for due debts 1,097,359 449,935
Right of use assets 25 427,570 -
Property and equipment 10 236,029 194,464
Deferred tax assets 13 1,562,164 1,690,084
Total assets 42,516,610 36,684,863

Liabilities and Shareholders’ equity
 Liabilities
Bank loans 11 7,661,341 3,177,403
 Trade and other payables 12 407,487 472,579
Various provisions 76,725 28,885
Corporate bonds 14 6,750,000 8,500,000
Lease obligations 25 419,296 -
Income tax provision 13 693,611 546,981
Total liabilities 16,008,460 12,725,848

Shareholders’ equity
Subscribed and paid in capital 20,000,000 20,000,000
 Additional paid in capital 1,602 1,602
Statutory reserve 15 2,644,126 2,293,217
 Reserve for financial assets valuation 11,495 5,074
 Retained earnings 3,850,927 1,659,122
Total shareholders’ equity 26,508,150 23,959,015

 Total liabilities and shareholders’ equity 42,516,610 36,684,863

___________________  ___________________
 General Manager  Finance Director

The accompanying notes from 1 to 25 form an integral part of these consolidated financial statements and shall be read in conjunction therewith
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CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019

Note 2019 2018

JD JD

Revenues and commissions from conventional 
murabaha and finance leases 4,259,324 4,073,629

Other operating revenue 16 1,318,834 1,569,855

Total revenues 5,578,158 5,643,484

Salaries, wages and employees’ benefits 17 (1,006,164) (1,063,668)

Administrative expenses 18 (497,362) (607,757)

Depreciation and amortisation 19 (156,240) (78,394)

Returns from / (Provision) for Impairment on 
financial assets at amortised cost 7 492,739 234,496

Other provisions (47,840) (13,656)

Finance expense (959,712) (1,118,126)

Total expenses (2,174,579) (2,647,105)

Income generated from operating activities 3,403,579 2,996,379

reversal of investment properties provision 9 83,963 -

Dividends income 14,447 -

Other income 7,094 -

Profit for the year before income tax 3,509,083 2,996,379

Income tax expense 13 (966,369) (477,346)

Profit for the year 2,542,714 2,519,033

Other comprehensive income items- not reclassi-
fied as profit or loss in subsequent periods:

Net Change in fair value of financial assets at fair 
value through other comprehensive income 6,421 5,074

Total comprehensive income for the year 2,549,135 2,524,107

Earnings per share for the year (JD/Share) 21 0,127 0,126

The accompanying notes from 1 to 25 form an integral part of these consolidated financial statements and shall be read in conjunction therewith CO
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CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS

FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019

 Note 2019 2018
JD JD

Operating activities
Profit before income tax 3,509,083 2,996,379
Adjustment for:
Depreciation of property, equipment and leased 
contracts 156,240  78,394
Depreciation on investment properties 6,800  6,800
Reversal of provision for impairment of financial assets 
at amortised cost 7 (492,739) (234,496)
Reversal of investment properties provisions 9 (83,964)  -
Other provisions 47,840 -
Finance expenses 959,712 1,118,126
Gains (losses) on sale of property and equipment (9,988) 986

4,092,984 3,966,189
Changes in working capital
Financial assets at amortised cost (4,867,490) (1,291,950)
Other receivables (23,916)  77,877
Cash deposits against bank loans and facilities -  2,001,314
Accounts and other payables (123,363) (6,975)
Net cash flows (used in) generated from operating 
activities before income tax paid (921,785) 4,746,455
Income tax paid 13 (691,819) (604,342)
Net cash flows (used in) generated from operating 
activities (1,613,604) 4,142,113
Investing activities
Purchases of property and equipment 10 (121,838) (12,507)
Proceeds from sale of property and equipment 22,499 -
Net cash flows used in investing activities (99,339) (12,507)

Financing activities
Bank loans 4,483,938 (8,634,312)
Corporate bonds (1,750,000)  3,500,000
Finance costs paid (885,275) (980,373)
Payments and leased property (111,953) -
Dividends paid (965) (11,168)
Net cash flows generated from (used in) financing 
activities 1,735,745 (6,125,853)

Net change in cash and cash equivalents 22,802 (1,996,248)
Cash and cash equivalents as at 1 January 5 196,779  2,193,027
Cash and cash equivalents as at 31 December 5 219,581 196,779

Non-cash transactions

 Transferred from financial assets at amortized cost to assets for
bad debts 647,424 157,310
Rights of use assets 427,570 -

The accompanying notes from 1 to 25 form an integral part of these consolidated financial statements and shall be read in conjunction therewith

NOTES OF THE CONSOLIDATED STATEMENT
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019

(1) General Information

Bindar Trade and Investment Company was incorporated in accordance with Companies Law no. (22) of 
1997 on 17 April 2000 as a limited liability company under No. (6099) with a share capital of JD 1,000,000 
million. The Company was changed to a public shareholding company on 9 August 2004 under No. (351) 
with a share capital of JD 13,000,000. The Company is registered in the Hashemite Kingdom of Jordan. 
The General Assembly of the Company decided in its extraordinary meeting held on 15 March 2008 
to increase the share capital from JD 13,000,000 to JD 20,000,000, and completed the share capital 
increase procedures during 2008.The address of the Company is Al Madina Al Munawwarah Street, P.O. 
Box 1921,Amman 11821, the Hashemite Kingdom of Jordan.

The main objectives of the Company include the following:

- To finance durable consumer goods such as cars, vehicles, furniture, electrical appliances, kitchens, 
as well as medical and industrial equipment.

- To acquire movable and immovable funds to achieve the Company’s objectives including owning 
names, trademarks and agencies.

- To establish other branches for the Company inside and outside the Hashemite Kingdom of Jordan.
- To Borrow and issue loan notes of any kind.
- To Carry out finance leasing according to the provisions of Islamic Sharia.
- To finance property including lands, buildings and constructions, as well as contractors’ contracts in 

various economic sectors.

The Company’s shares are listed in Amman Stock Exchange.

The Company belongs to the Investment Bank Group as its financial statements are consolidated within 
the consolidated financial statements of the Bank.

The accompanying consolidated financial statements were approved by the Board of Directors on 29 
January 2020.

(2) Summary Of Significant Accounting Policies

The significant accounting policies applied by the Group’s management 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 the Group have been prepared in accordance with International 
Financial Reporting Standards (IFRS) issued by the International Accounting Standards Board (IASB), 
the interpretations of the International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) and the 
applicable local laws.
The Jordanian Dinar is the presentation currency for the consolidated financial statements and is the 
Group’s functional currency.
The consolidated financial statements have been prepared according to the historical cost convention 
except for the financial assets at fair value through the statement of comprehensive income which are 
recognised at the fair value as at the date of the consolidated financial statements.

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 
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statements are in note (4).

2.2 Changes in accounting policies and disclosures

The accounting policies used in the preparation of these consolidated financial statements are consistent 
with those followed in the preparation of the last consolidated financial statements for the Company for 
the year ended 31 December 2018, except for the adoption of new standards and amendments to the 
existing standards as mentioned below:
New and amended standards and interpretations issued and adopted by the Company for the first time 
effective for the financial year beginning on 1 January 2019:
IFRS (9 )“Financial instruments”:

Nature of change: The amendment allows for more assets to be measured at amortised cost more 
frequently compared to the previous version of IFRS 9, in particular for some prepaid financial assets. 
The amendment also confirms that the adjustments in financial liabilities will result in immediate 
recognition of profit or loss.
IFRIC (23) ‘Uncertainty over income tax treatments’:

’IFRIC 23 explains the determination of taxable profit (tax loss), tax bases, unused tax credits and tax 
rates, when there is uncertainty over income tax treatments under standard no. (12). It specifically 
considers:
·	 Whether tax treatments should be considered collectively.
·	 Assumptions of tax authorities.
·	 Determination of tax profit (tax loss), tax bases, unused tax losses and tax rates.
·	 Impact of changes in facts and circumstances.

IFRS (16 )“Leases”:

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

Impact: the standard will affect primarily the accounting for the Group’s operating leases.

Mandatory application date: Mandatory for financial years commencing on or after 1 January 2019. The 
Company applied the simplified transition approach as it did not restate comparative amounts for the 
previous year.

All contracts treated within this standard represent the locations of the Group’s branches. 

Leases are recognized as right of use assets and corresponding liabilities on the date the leased assets 
are available to be used by the Group. Each lease payment is distributed between the obligation and 
financing cost. The financing cost is charged to the profit or loss over the term of the lease to obtain a 
constant interest rate on the remaining balance of liabilities for each period. Amortization of the right 
of use assets is calculated over the useful life of the asset or the lease term, whichever is shorter, using 
the straight-line method.

Assets and liabilities arising from the lease are measured based on the present value. Lease assets 
include the net present value of the following lease payments:

- Fixed payments (including in-substance fixed payments), less any accrued lease incentives.
- Variable lease payments that depend on an index or rate.
- Amounts expected to be paid by the lessee under residual value guarantees.
- The exercise price of a purchase option if the lessee is reasonably certain to exercise that option.

- Payments of penalties for terminating the lease, if the lease term indicates the lessee exercising this 
option.

Operating lease obligations are measured by the present value of the remaining lease payments. Lease 
payments are deducted using the interest rate included in the lease. If this rate can not be determined, 
the lessee’s incremental borrowing rate is used, being the rate that the individual lessee would have to 
pay to borrow the funds necessary to obtain an asset of similar value in a similar economic environment 
with similar terms and conditions.

The right to use the asset is measured at cost which includes the following:

- Initial measurement amount of lease obligation.
- Any lease payment made on or before the contract commencement date, less any received lease 
incentives.
- Any direct initial costs.
- Costs of repairs to return the leased asset to its condition prior to lease.

Payments related to short-term and low-value leases are recognized on a straight-line basis as 
expenses in the profit or loss. Short-term leases are 12-month or less leases.

Assets recognized within consolidated statement of financial position are amortised using the straight-
line method over the expected period of the right to use the asset on an asset-by-asset basis.
Noting that leases were previously dealt with as operating leases in accordance with IAS 17 and credited 
as rent expense for the period within statement of income.
The Company recorded right of use lease assets at an amount of JD 427,570 and liabilities against lease 
contracts was recorded at an amount of JD 419,296.
The impact on the consolidated statement of income is to reduce the lease expense by an amount of 
JD 111,953, increase the depreciation expense by an amount of JD 88,478, and increase the interest 
expense by an amount of JD 29,260.
The following is a reconciliation between the value of operating lease obligations in accordance with 
IAS 17 and the opening balance of a liability item against operating leases in accordance with IFRS (16):

January 1

2019

JD

Consolidated statement of financial position

Assets

Rights of use assets (Note 25) 516,048

Total assets 516,048

Liabilities

Lease obligation (Note 25) 501,989

Total liabilities 501,989

Effect on the consolidated statement of comprehensive income (increase/decrease) for the year ended 
31 December 2019 is as follows:
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December 31
2019

JD
Consolidated statement of comprehensive income
Amortisation expense (88,478)
Interest expense (29,260)
Rent expense 111,953
Gross loss (5,785)
Loss from operations (5,785)

New and revised IFRSs issued and not yet in effect and have not been early adopted 2019:
The Group did not apply the following new standards, amendments and interpretations which have 
been issued but are not yet effective

New standards, amendments and interpretations

effective for 
annual periods 
beginning on or 

after

Amendments to IFRS 9, IAS 39 and IFRS 7 ’Interest Rate Benchmark Reform’ 
- These amendments provide some exemptions in respect of interest rate 
benchmark reform. These exemptions relate to accounting hedges and have 
an impact on interbank interest rate reform, which should not generally 
cause the termination of accounting hedges. Noting that any ineffective 
hedge must continue to be recorded in the statement of income. Given 
the broad nature of hedges involving interbank interest rate contracts, the 
exemptions will affect companies in all industries.

1 January 2020

Amendments to IAS 1 and IAS 8 in respect of the definition of materiality 
- IAS 1, ’Presentation of Financial Statements’, IAS 8 ’Accounting Policies, 
Changes in Accounting Estimates and Errors’, and subsequent amendments 
to other IFRSs: 

(1) Use a fixed definition for materiality in all IFRS and conceptual 
framework for financial reporting. 
(2) Clarifies the definition of materiality. 
(3) Some guidance are included in IAS 1 (regarding insignificant 
information).

1 January 2020

Amendments to IFRS 3 ’Definition of a Business’ - This amendment 
revises the definition of a business. According to the comments received by 
International Accounting Standards Board, the application of the existing 
guidelines is believed to be very complex and results in a very large number 
of transactions eligible for classification as business combinations.

1 January 2020

There are no other related new standards of IFRS and amendments to published standards or IFRS IC 
interpretations that have been issued but are not effective for the first time for the Group’s financial 
year beginning on 1 January 2019 and which are expected to have a material impact on the consolidated 
financial statements of the Group.

2.3 Basis of consolidation of financial statements 

The consolidated financial statements include the financial statements of the Company and its 
subsidiaries fully owned and controlled by the Company. The control is achieved when the Company is 
able to manage the main activities of the subsidiaries; exposed to varying returns from its investment 
in the subsidiary or has rights in these returns; and is able to affect these returns through its control 

over the subsidiaries. However, transactions, balances, revenues and expenses between the Company 
and subsidiaries shall be eliminated.
The Company has the following subsidiaries as at 31 December 2019 and 31 December 2018:

 Name of the
company

 Authorised
 and paid in

capital

 Percentage of
acquisition

 Company’s
activity nature

 Place of
registration

 Date of
acquisition

JD %

 Ruboua
 Al Sharq
 Real Estate
Company

50,000 100

 Sale of lands
 and properties
 owned by the

Company

Jordan  March 28
2006

 Rakeen
 Real Estate
Company

30,000 100

 Sale of lands
 and properties
 owned by the

Company

Jordan  March 11
2010

 Bindar
 Financial
 Leasing
 Company

1,000,000 100 Finance lease Jordan
 29

 September
2013

The financial statements of the subsidiaries are prepared for the same financial period of the 
Company, using consistent accounting policies used by the Group. If the accounting policies adopted 
by the subsidiary are different, the required adjustments are made on the financial statements of the 
subsidiary to be consistent with the accounting policies used by the Company.
The financial statements of the Group are consolidated in the consolidated statement of income from 
the date of its ownership which is the date on which the control is actually transferred to the Group on 
the subsidiaries. Consolidation stops when the Company loses such control.

2.4 Foreign currency translation

(A) Functional and presentation currency of the consolidated financial statements

Items included in the consolidated financial statements are measured using the currency of the 
primary economic environment in which the Company operates (“the functional currency”). These 
consolidated financial statements are presented in ’Jordanian Dinar’, which is the Group’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. Assets and liabilities denominated in foreign currencies are 
translated into the Jordanian Dinar at prevailing year-end exchange rates. Foreign exchange gains and 
losses resulting from that are recognised in the consolidated statement of income.
2.5 Property and equipment

Property and equipment are shown at historical cost, less accumulated depreciation and any 
impairment. Historical cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of these 
property and equipment.
Subsequent costs are included in the asset’s value or recognised as a separate 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 book value of the replaced part is derecognised. 
All other repairs and maintenance are charged to the consolidated statement of income when incurred.
Depreciation is calculated using the straight-line method to allocate their cost over the useful lives of 
property and equipment.
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The main useful lives used for this purpose are as follows:

Useful lives
(Years)

 Supplies and equipment 5
Furniture and decorations 8

 Computers 5
Transport and office equipment 6-7

The assets’ residual values and useful lives are reviewed, and adjusted if appropriate, at the end of each 
financial period.
The value of an item of property and equipment is written down to its recoverable amount if its net 
carrying amount is greater than its recoverable amount. Impairment is recognised in the consolidated 
statement of income.
Gains or losses on disposal of property and equipment are determined by comparing the proceeds with 
the carrying value and are recognised in the consolidated statement of income.

2.6 Impairment of non-financial assets

Assets that are subject to depreciation and amortisation are reviewed for impairment loss whenever 
events or changes in circumstances indicate that the book value may not be recoverable. An impairment 
loss is recognised for the amount by which the asset’s book value 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 that suffered from 
impairment except goodwill are reviewed for possible reversal of impairment at each reporting date.

2.7 Leases

The Group leases several branches. Leases are usually for fixed periods ranging from 12 months to 5 
years, but they may not have extension options. Lease terms are negotiated on a case-by-case basis 
and this includes a wide range of different terms and conditions.

Until the financial year 2018, Branches’ leases were classified as either finance leases or operating 
leases. Payments made under operating leases (net of any interest received from the lessor) are 
charged to the statement of profit or loss using the straight-line method over the lease term.

As of 1 January 2019, leases have been recognised based on the right of use assets and corresponding 
liabilities on the date the leased assets are available to be used by the Group. Each lease payment is 
distributed between the obligation and financing cost. The financing cost is charged to the profit or loss 
over the term of the lease to obtain a constant interest rate on the remaining balance of liabilities for 
each period. Amortization of the right of use assets is calculated over the useful life of the asset or the 
lease term, whichever is shorter, using the straight-line method.

2.8 Properties reverted to the Company in settlement of outstanding debts 

Properties reverted to the Company in settlement of outstanding debts in statement of financial 
position within the “Land and properties acquired for the Bad debts” item at the lower of the value 
reverted to the Company and the fair value, and are revaluated at fair value separately. Any impairment 
is recorded as a loss in the consolidated statement of income and the increase is not recognised as 
revenue. Subsequent increase is recorded in the consolidated statement of Income loss to the extent 
that impairment value does not exceed the previously recognized value.

2.9 Investment properties 

Investment properties are properties held for rental yields and/or capital appreciation including 

properties under construction for these purposes. Investment properties are initially measured at 
cost, including transaction costs. The cost includes expenses of replacing a portion of the current 
investment property on the date that those expenses are incurred, provided that the necessary 
recognition requirements are met, and it does not include daily expenses for investment property 
services. Subsequent to the initial recognition, investment properties are recognized at fair value which 
reflects the market conditions at the reporting date. Profits or losses arising from changes in the fair 
values of investment properties are included in the profit or loss in the year in which they arise.
Investment properties are derecognized upon disposal or when they are permanently withdrawn from 
use, as it is not expected to achieve future economic benefits from their exclusion. Profits or losses 
arising from the withdrawal or sale of investments properties are calculated in the profit or loss in the 
period in which the withdrawal or disposal takes place.

2.10 Financial assets at amortised cost 

Financial assets at amortised cost are the financial assets which the Group’s management intends to 
hold, according to its business model, for the purpose of collecting the contractual cash flows which 
consist of payments of principal debt and interest on the outstanding debt balance.

Financial assets are recorded at cost upon purchase plus acquisition expenses. Moreover, the share 
premium \ discount is amortised using the effective interest rate method, and recorded to interest 
account less provisions for impairment of these assets leading to the inability to recover the asset or 
part of it in the statement of income. Financial assets are subsequently recognised at amortised cost 
less any impairment losses.

The amount of expected credit loss of financial assets at amortised cost represents the difference 
between the recognised value in the records and the present value of estimated future cash flows, 
discounted at market interest rate.

2.11 Expected credit loss of financial assets at amortised cost

The Company reviews stated values of financial assets at the date of the statement of financial position 
to determine whether objective indications of their impairment exist, individually or in the aggregate. If 
such indications exist, recoverable amount is estimated to determine impairment.

The amount of impairment of expected credit loss is determined as follows:

The impairment of financial assets held at amortised cost: represents the difference between the 
recognised value in the records and the present value of estimated future cash flows, discounted at 
market interest rate.

Expected credit losses are recognised in the statement of income. Any surplus in the subsequent period 
due to a prior impairment of debt instruments is charged to the consolidated statement of income, and 
shareholders’ equity instruments through the consolidated statement of comprehensive income.

2.12 Financial instruments

Initial recognition of measurement:

Financial assets and financial liabilities are recognised in the consolidated statement of financial 
position of the Group when the Group becomes a party to the contractual provisions of the instrument 
and loans and advances to customers are recognised if they are credited to the customers’ account. 

Financial assets and liabilities are measured initially at fair value, and transaction costs that are 
directly attributable to the acquisition or issuance of financial assets and liabilities are added to the fair 
value of the financial assets or financial liabilities, or deducted therefrom, as necessary, upon initial 
recognition. Transaction costs that are directly related to the acquisition of financial assets or financial 
liabilities at fair value through statement of profit or loss are recognised directly in the statement of 
profit or loss.
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If the transaction price differs from fair value at initial recognition, the Company will account for such 
difference as follows:

When the fair value is evidenced by a quoted price in an active market for an identical asset or liability 
or based on a valuation technique that uses only data from observable markets, the difference is 
recognised on initial recognition (i.e. profit or loss on the first day).

In all other cases, the fair value are adjusted to align with the transaction price (i.e. day 1 profit or loss 
will be deferred by including it in the initial carrying amount of the asset or liability).

After initial recognition, the deferred gain or loss will be released to the statement of profit or loss on 
a rational basis, only to the extent that it arises from a change in a factor (including time) that market 
participants would take into account when pricing the asset or liability, or upon the de-recognition of 
such instrument.

Initial recognition

All financial assets are recognised on the trade date where the purchase or sale of a financial asset 
is made under a contract whose terms require delivery of the financial asset within the time frame 
established by the market concerned, and is initially measured at fair value, plus transaction costs, 
except for those financial assets classified as at fair value in the statement of profit or loss. Transaction 
costs directly attributable to the acquisition of financial assets classified as at FVTPL are recognised 
immediately in the consolidated statement of profit or loss.

Subsequent measurement

All recognised financial assets that are within the scope of IFRS (9) are required to be subsequently 
measured at amortised cost or fair value on the basis of the entity’s business model for managing the 
financial assets and the contractual cash flow characteristics of the financial assets. Specifically: 

The financing instruments held in the business model that aims to collect contractual cash flows, and 
which have contractual cash flows that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the 
principal amount outstanding, and are subsequently measured at amortised cost.

The financing instruments held within the business model that aim to both collect contractual cash 
flows and sell debt instruments, which have contractual cash flows that are solely payments of principal 
and interest (SPPI) on the principal amount outstanding, and are subsequently measured at fair value 
through other comprehensive incom.

All other financing instruments (such as debt instruments managed on fair value basis, or held for 
sale), and equity investments are subsequently measured at fair value through statement of profit or 
loss.

However, the Company can take a non-cancellable option/ determination after initial recognition of the 
financial asset on an asset-by-asset basis, as follows:

The Company can take the non-cancellable option by including subsequent changes in the fair value of 
the investment in equity that is not held for trading or a possible replacement recognised by the buyer 
within the business combination to which the IFRS (3) applies, in other comprehensive income. 

The Company can determine in a non-cancellable manner the financing instruments that meet the 
criteria of amortised cost or fair value through other comprehensive income as measured by the fair 
value through the statement of profit or loss if it eliminates or significantly reduces mismatches in 
accounting (referred to as the fair value option).

For an asset to be classified and measured at amortised cost or at FVTOCI, its contractual terms 
should give rise to cash flows that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the principal 
outstanding.
Debt instruments that are subsequently measured at amortised cost or at FVTOCI are tested for 
impairment.

Expected credit losses 

The Company recognises provisions for expected credit losses on the following financial instruments 
that are not measured at fair value through the statement of profit or loss:

Balances with banks 
Financial assets at amortised cost.

Impairment loss is not recognised in equity instruments.

With the exception of purchased or originated credit impaired (POCI) financial assets (which are 
considered separately below), ECL are required to be measured through a loss allowance at an amount 
equal to:

12-month ECL, i.e. lifetime ECL that result from those default events on the financial instrument that 
can be realised within 12 months after the reporting date, referred to in Stage 1; or

12-month ECL, i.e. lifetime ECL that result from those possible default events over the age of the 
financial instrument, referred to in Stage 2 and Stage 3.

A loss allowance for lifetime ECL is required for a financial instrument if the credit risk on that financial 
instrument has increased significantly since initial recognition. For all other financial instruments, ECL 
are measured at an amount equal to the 12-month ECL. 

ECL are a probability-weighted estimate of the present value of credit losses. These are measured as 
the present value of the difference between the cash flows due to the Bank under the contract and the 
cash flows that the Bank expects to receive, which arise from the weighting of multiple future economic 
scenarios, discounted at the asset’s EIR.

2.13 Financial assets at fair value through other comprehensive income

Those financial assets represent the investments in equity instruments held for long term.

These assets are recognised at fair value plus acquisition expenses upon purchase and are 
subsequently re-evaluated at fair value. Change in fair value is included in the consolidated statement 
of comprehensive income and consolidated equity, including the change in fair value resulting from 
the translation of some items of non-monetary assets in foreign currencies. In the case of selling such 
assets or part thereof, profits or losses are recorded in the consolidated statement of comprehensive 
income and consolidated equity. Balance of the sold financial asset valuation reserve is directly 
transferred to retained earnings and losses rather than through the consolidated statement of income.

No impairment testing is required for those assets.

Dividends are recognised in the consolidated statement of income.

2.14 Cash and cash equivalents
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Cash and cash equivalents includes cash in hand and deposits held at call with banks with original 
maturities of three months or less, net of current receivable.

2.15 Borrowings 

Borrowings are initially recognised at fair value, net after deducting incurred transaction costs. 
Borrowings are subsequently carried at amortised cost. Any differences between received amounts 
(after deducting transaction costs) and the redemption value are recognised in the statement of 
comprehensive income over the period of the borrowings using the effective interest method. 

2.16 Trade payables

Trade payables are obligations to pay for goods or services acquired in the ordinary course of business. 
Trade payables are classified as current liabilities if payment is due within one year or less. If not, they 
are classified as non-current liabilities.

Trade payables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost 
using the effective interest method.

2.17 Investment in finance lease contracts

As per the lease, the lessor transfers, in return of payments, the usufruct of an asset to the lessee for 
a defined period of time that ends with the ownership transfer to the lessee.

All leasing contracts are classified in the financial statements as finance lease upon transfer of all 
risks and benefits to the lessee. Investment in finance lease contracts are included in the net present 
value of finance lease payments, less ECL provision ( if any). All direct costs of finance lease contracts 
are included in the net present value of investments in finance lease contracts.

Finance lease payments are divided between leases income and the principal payment so that the 
finance lease income appears as a constant interest rate on the finance lease investment.

2.18 Provisions 

Provisions are recognized when the Group has a present (legal or constructive obligation as a result 
of a past event, and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be 
required to settle the obligation and reliable estimate of the amount can be made.

The value recognized as a provision represents the best estimate of the obligation required to settle the 
present obligation at the reporting date, taking into account the risks and uncertainties surrounding 
the obligation. When a provision is measured using the estimated cash flows to settle the present 
obligation, its carrying value represents the present value of those cash flows.

If the outflow of some or all economic benefits is required to settle a provision expected to be reimbursed 
from others, receivables are recognized as assets if it is almost certain that the receivables are to be 
reimbursed and the receivables can be measured reliably.

2.19 Revenue and expenses recognition

Interest income and expense for all interest bearing financial instruments by applying the EIR to the 
gross carrying amount of the financial instrument, except for the financial assets that have suffered 
from a credit impairment (or stage 3), which interest revenues are calculated by applying the EIR to the 
amortised cost (net of loss allowance for ECL) and are recognized in “interest income” and “interest 

expense” in the consolidated statement of profit or loss.

2.20 Income tax

Tax expenses represent amounts of tax payable.

Payable tax expenses are calculated based on taxable profits. Taxable profits are different from profits 
disclosed in the consolidated financial statements, as disclosed profits include revenue that is not 
subject to tax, expenses that are not recognisable in the financial year but in subsequent years or 
accumulated losses that are accepted in terms of tax or items that are not taxable or recognisable for 
tax purposes.
Taxes are calculated as per the tax rates established by the laws, regulations and instructions.

Deferred tax is the tax expected to be paid or recovered as a result of temporary timing differences 
between the value of assets or liabilities in the financial statements and the value based on which 
tax profit is calculated. Deferred tax is calculated using the liability method in the financial position, 
and deferred tax is accounted for in accordance with tax rates expected to be applied to settle the tax 
liability or realise deferred tax assets.

Deferred tax assets and liabilities balance is reviewed at the consolidated financial statements date 
and written down when it is not probable to utilise tax assets partially or fully or upon settlement of the 
tax obligation.

2.21 Employees’ benefits

For defined benefit plans, the Company mandatorily pays contributions to the pension insurance fund 
managed by a government entity (Social Security Corporation). The Company has no further payment 
obligations once the contributions are paid. Such contributions are recognised as social security 
expense as they fall due.

2.22 Fair value

The closing prices (purchase of assets / sale of liabilities) at the consolidated statement of financial 
position date in active markets represent the fair value of the financial instruments and derivatives 
that have market prices. In the absence of quoted prices or the absence of active trading of certain 
financial instruments, derivatives or market inactivity, their fair value is estimated in a number of ways, 
including:

- Comparing the fair value with the current market value of a substantially similar financial instrument.
- Analysing future cash flows and discounting expected cash flows at a rate used in an similar financial 
instrument.

Long-term financial assets and liabilities that are not interest-bearing are assessed under the cash 
flow discount and at the effective interest rate. The discount / premium is amortised in the interest 
income received / paid in the consolidated statement of income.

The assessment methods aim to obtain a fair value that reflects market expectations and takes into 
account market factors and any anticipated risks or rewards when estimating the value of financial 
instruments. Where there are financial instruments that cannot be reliably measured, they are stated 
at cost less any impairment.
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2.23 Financial instruments by category

December 31
2019

December 31
2018

JD JD
Assets as per the statement of financial position 

Loans and Receivables
Cash on hand and at banks 219,581 196,779
Financial assets at fair value through other comprehensive in-
come 146,548 140,127
Financial assets at amortised cost 35,882,356 31,169,551
Other receivables (excluding prepayments) 82,184 64,634

36,330,669 31,571,091
Liabilities as per the statement of financial position 

Financial liabilities at amortised cost
Bank loans 7,661,341 3,177,403
Trade and other payables (excluding statutory liabilities) 378,689 455,017
Corporate bonds 6,750,000 8,500,000

14,790,030 12,132,420

(3) Financial Risk Management

3.1 Financial risk factors

The Company’s activities expose it to a variety of financial risks, including the risks of fluctuation 
in the market (which includes currency translation risk and cash flow and fair value interest rate 
risk), liquidity risk and credit risk. The Company’s overall risk management programme focuses on 
minimising potential adverse effects on the Group’s financial performance.

The Group’s management is fully responsible for the preparation and control of risk management.

The Group’s risk management policies are designed to identify and analyse risks faced by the Group 
and to establish appropriate controls and limits on exposure to those risks and then monitor them to 
ensure that the limits are not exceeded.

Risk management policies and systems are reviewed periodically to reflect changes in market 
conditions and the Company’s activities. Through training, standards and procedures developed by the 
management, the Company’s management aims to develop a constructive and organized regulatory 
environment so that each employee understands his role and the duties entrusted to him.

The Company’s Audit Committee monitors the management’s performance by monitoring compliance 
with the Company’s risk management policies and procedures and reviews the adequacy of the risk 
management framework in relation to the risks facing the Company. The Internal Audit Department 
performs regular and dedicated audits of risk management procedures and controls so that the results 
are reported to the Audit Committee.

a) Market risk

Market risk is the risk that arises from changes in market prices such as foreign exchange rates, 
Murabaha rates and prices of equity instruments that affect the Company’s profits or the value of its 
financial instruments.

The objective of market risk management is to control the Company’s exposure to market risk within 
acceptable limits in addition to maximising returns.

- Foreign exchange risk.

All Company’s transactions are in Jordanian Dinars due to that the Company is not exposed to foreign 
exchange risk.

- Cash flow and fair value interest rate risk

The Company’s cash flow interest rate risks arise from loans at variable rates, while fair value interest 
rate risks arise from loans at fixed interest rates. All of the Company’s loans are with fixed interest rate 
(Note 11).

Based on this analysis, the impact of increase or decrease in interest rate on the profit for the year after 
tax is as follows:

Currency  Increase in
interest rate

 Effect on
 profit

% JD
2019
Jordanian Dinar 1 (144,113) 

2018
Jordanian Dinar 1 (116,774)

b) Liquidity risk

Liquidity risk is the risk that the Group will encounter difficulty in meeting its commitments.

The Company manages liquidity risk through the availability of the necessary cash through borrowing 
and credit facilities. The Company also monitors cash flows of due instalments from customers.

The table below represents the financial liabilities of the Company (that are not discounted) to certain 
categories as at the consolidated statement of financial position date based on the maturity date of the 
remaining periods.

Less than
1 year

Over
1 year

JD JD
At 31 December 2019

Bank loans 7,661,341 -
Trade and other credit balances 378,689 -
Corporate bonds 6,750,000 -

At 31 December 2018

Bank loans 3,177,403 -
Trade and other credit balances 455,017 -
Corporate bonds 6,500,000 2,040,926
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c) Credit risk

Credit risk represents the risk that the Company will incur a financial loss as a result of a failure of 
the customer or the party dealing with the Company in a financial instrument to meet its contractual 
obligations. These risks arise mainly from instalment receivables.

The Group does not have significant concentration of credit risk. Financial assets that are exposed to 
credit risk are limited to investment in lease finance contracts and cash at banks.

Loans and finance lease contracts are granted to customers after assessing their credit worthiness. 
The credit rating of customers is assessed on a continuous basis.

The following table shows the cash at banks and its credit rating as at 31 December as follows:

Classification
December 31

2019
December 31

2018
JD JD

Jordan Ahli Bank NR 966 980
Housing bank for trade and finance B+ 22,193 17,288
Jordan Kuwait Bank NR 44,761 39,399
Bank al Etihad NR 740 2
Jordan Commercial Bank NR 6,266 737
Societe Generale NR 115,797 97,580
Bank of Jordan BB- 50 58
Egyptian Arab Land Bank NR 296 116

 Arab Banking Corporation Bank NR 305 793
Invest Bank NR 4,591 25,452
Arab Jordan Investment Bank B+ 434 -

196,399 182,405

3.2 Capital risk management

The Group 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, including borrowings and corporate bond, 
less cash on hand and at banks as shown in the statement of financial position. Total capital is calculated 
as shareholders’ equity plus net debt as shown in the statement of financial position.

Gearing ratio was as follows

December 31
2019

December 31
2018

JD JD

Total borrowings 14,411,341 11,677,403
Less: Cash on hand and at banks (219,581) (196,779)
Net debt 14,191,760 11,480,624
Net shareholders’ equity 26,508,150 23,959,015
Total capital 40,699,910 35,439,639
Gearing ratio 35% 32%

3.3 Fair value

The carrying value of investment in facilities contracts approximates their fair value.

(4) Critical Accounting Estimates And Judgements

The preparation of the consolidated financial statements and the application of accounting policies 
require the Company’s management to make estimates and judgements that affect the amounts of 
assets and liabilities, and the reserve for the valuation of financial assets- net, as well as disclosure of 
contingent liabilities. These estimates and judgments affect the revenues, expenses and provisions, as 
well as the changes in fair value that appears in the statement of comprehensive income. Specifically, 
it requires the Company’s management to issue critical judgements and assumptions to estimate the 
amounts of future cash flows and their timing. The said estimates are necessarily based on assumptions 
and several factors involving varying degrees of estimations and uncertainty. Therefore, actual results 
may differ from the estimates as a result of changes resulting from the conditions and circumstances 
of those estimates in the future.

(A) Provision for expected credit losses for Financial assets at amortised cost

A provision is made for the financial assets at amortised cost depending on bases and assumptions 
approved by the Company’s management to estimate the provision to be made under the International 
Financial Reporting Standards.

(B) Impairment of financial assets

Management periodically reviews the financial assets to estimate any impairment. This impairment 
is recognised in the statement of income for the year. The management estimates impairment in fair 
value when market prices reach a certain level that is considered an indicator of impairment loss and 
is not inconsistent with the instructions of the regulatory authorities and IFRS.

Management believes that the estimates adopted in the preparation of the consolidated financial 
statements are appropriate and reasonable.

(C) Provision for lawsuits

A provision is made for cases filed against the Company based on a legal study prepared by the 
Company’s legal counsel, under which future potential risks are identified. These studies are reviewed 
periodically.

(D) Provision of properties reverted to the Company in settlement of due debts

Impairment provision of properties that have been reverted to the Company in settlement of outstanding 
debts based on recent property valuation approved by credited valuators for the purposes of calculating 
the impairment. The impairment is reviewed periodically.

(5) Cash On Hand And With Banks

December 31
2019

December 31
2018

JD JD

Cash on hand 23,182 14,374
Current accounts at banks 196,399 182,405

219,581 196,779
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(6) Financial Assets At Fair Value Through Other Comprehensive Income

December 31
2019

December 31
2018

JD JD
Outside the Kingdom
Shares of unlisted companies 146,548 140,127

146,548 140,127

This item represents the investment in Al-Soor Finance and Leasing Company (Limited Liability 
Company - Kuwait) with 346,000 shares and 0,07% contribution rate. Cash dividends on the above 
financial assets amounted to JD 14,447 for the year ended 31 December 2019 compared to JD Zero for 
the year ended 31 December 2018.

(7) Financial Assets At Amortised Cost

Instalments receivable due from the Company’s customers from commercial and Murabaha financing 
transactions for vehicles and real estate. These instalments include the original financing in addition 
to the amounts of the income earned on such financing. The balances of instalment receivables are as 
follows:

December 31
2019

December 31
2018

JD JD

 Due and past due 5,063,826 5,372,538

 Due in less than a year 15,423,049 15,918,808

Due in more than one year and less than five years 29,920,307 22,712,381

50,407,182 44,003,727

 Less: Provision for expected credit losses of the due and past
 due instalments receivables (5,475,461) (5,980,158)

 Less: Deferred financing income in instalments not due yet (8,654,585) (6,577,281)

 Less: Finance revenue in suspends (394,780) (276,737)

35,882,356 31,169,551

Part of the collaterals of the instalment receivables amounted to JD 3,604,530 promissory notes in 
December 2019 compared to JD 7,663,917 as at 31 December 2018 deposited as guarantees against 
the balances of loans granted to the Company (Note 11). Financial assets that are due in less than one 
year for one finance lease contract (projects) for an amount of JD 197,374 (2018: JD 255,136). Provision 
for finance lease contracts amounted to JD 3,882 (2018: JD 3,774).

The sectorial distribution of instalment receivables is as follows:

December 31
2019

December 31
2018

JD JD

Properties 4,336,893 7,516,036

Motor vehicles 32,938,258 19,791,157

Projects 10,384,268 13,161,202

Durable goods 2,747,763 3,535,332

Total instalment receivables 50,407,182 44,003,727

 Less: provision for expected credit losses of due instalment
 receivables Past due (5,475,461) (5,980,158)

 Less: Deferred financing income in instalments not due yet (8,654,585) (6,577,281)

 Less: Finance revenue in suspends (394,780) (276,737)

Net investment in instalment receivables 35,882,356 31,169,551

Below is the movement on provision for expected credit losses of the due and past due instalments 
receivable during the year:

December 31
2019

December 31
2018

JD JD

  Balance as at 1 January 5,980,158 2,684,108

Impact of adopting IFRS 9 - 3,530,546

 Reversal of) during the year) (492,739) (234,496)

Written off debts (11,958) -

Balance as at 31 December 5,475,461 5,980,158

Provision for expected credit losses of the instalment receivables: 

December 31
2019

December 31
2018

JD JD

Stage 1 882,281 664,431

Stage 2 305,204 584,103

Stage 3 4,287,976 4,731,624

Total 5,475,461 5,980,158
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- Movement on the provision for expected credit loss:

 Medium and
 small-sized
companies

Retail  Real estate
mortgage Total

JD JD JD JD
31 December 2019
Balance at beginning of the year 1,242,580 3,419,184 1,318,394 5,980,158
Expected credit losses on new 
balances during the period 838,932

Amounts released
(Repaid/derecognized) (310,126) (1,214,016) (597,101) (2,121,243)

Transferred to Stage 1 (11,093) 39,672 96,247 124,826
Transferred to Stage 2 (49,657) (49,782) (94,845) (194,284)
Transferred to stage 3 60,750 10,110 (1,402) 69,458
Impact on the provision -as at the 
end of the period - - - -

Bad balances - (11,958) - (11,958)
Total balance as at the end of the 
year 1,771,386 2,822,550 881,525 5,475,461

Medium 
and small-

sized 
companies

Retail Real estate 
mortgage Total

JD JD JD JD

31 December 2018

Balance at the beginning of the year 
(as previously reported) 289,618 1,937,738 456,752 2,684,108

The impact of adopting IFRS (9) 831,382 1,698,189 1,000,974 3,530,546

Balance adjusted at the beginning 
of the year 1,121,000 3,635,927 1,457,726 6,214,654

Expected credit losses on new 
balances during the period 1,063,848 1,779,330 1,044,320 3,887,498

Amounts released
(Repaid/derecognized) (110,886) (297,884) (182,678) (591,448)

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)

Impact on the provision -as at the 
end of the period - - - -

Bad balances - - - -

Total balance as at the end of the 
year 1,242,580 3,419,184 1,318,394 5,980,158

The aging table of the instalment receivables is as follows:

31 December 2019 31 December 2018

Due and 
past due 

instalment 
receivables

Total debt 
balance

Due and 
past due 

instalment 
receivables

Total debt 
balance

JD JD JD JD

Not due instalments receivable - 30,206,764 - 22,239,158

1 - 89 days 278,315 4,655,705 431,557 7,490,257

90 - 180 days 212,313 1,005,779 185,447 849,969

181 - 270 days 104,371 278,334 243,046 853,640

271 - 360 days 390,535 555,048 168,422 362,739

Over 360 days 4,078,292 5,050,967 4,344,066 5,630,683

5,063,826 41,752,597 5,372,538 37,426,446

Based on the decisions of the Board of Directors, non-performing debts were written off, in addition 
to their interest against which a provision in the amount of JD 11,958 and interests in suspense in the 
amount of JD 5,339 are prepared during the year ended 31 December 2019 against (JD Zero as at 31 
December 2018).

Balances of instalment receivables include accounts for which the Company has filed legal cases 
against customers in order to collect unpaid and due amounts are as follows: 

December 31
2019

December 31
2018

 Due and
 past due

receivables

 Total debt
balance

 Due and
 past due

receivables

 Total debt
balance

JD JD JD JD

Customers balances – 
Legal cases* 4,432,163 6,372,153 4,725,657 7,334,266

(8) Other Receivables

31 December
2019

31 December
2018

JD JD

Prepayments 70,124 63,758
Refundable deposits 49,060 49,210

Other 33,124 15,424
152,308 128,392
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(9) Investment Properties 

Fair value of investments property amounted to JD 2,792,695 as at 31 December 2019 based on 
estimates provided by three independent real estate experts.

December 31
2019

December 31
2018

JD JD

Balance as at 1 January 2,715,531 2,722,331
Recovered from impairment of investment properties 
provision 83,964 -
Depreciation during the year (6,800) (6,800)

2,792,695 2,715,531

(10) Property And Equipment

Supplies 
and 

equipment 

Furniture, 
decorations 
and lease 
premium 

Computers Transportation Office 
equipment Total

JD JD JD JD JD JD
2019
Cost
As at 1 January 2019 89,081 400,930 230,480 35,748 124,813 881,052
Additions - 12,126 40,080 58,355 11,277 121,838
Disposals - - - (35,748) - (35,748)
As at 31 December 2019 89,081 413,056 270,560 58,355 136,090 967,142

Accumulated 
depreciation
As at 1 January 2019 88,960 288,037 194,467 18,321 96,803 686,588
Depreciation expense 75 27,151 25,244 4,916 10,376 67,762
Related to disposals - - - (23,237) - (23,237)
As at 31 December 2019 89,035 315,188 219,711 - 107,179 731,113
Net book value as at 31 
December 2019 46 97,868 50,849 58,355 28,911 236,029

Fully depreciated property and equipment as at 31 December 2019 amounted to JD 453,145 against (JD 
419,505 as at 31 December 2018).

Supplies and 
equipment 

Furniture, 
decorations 
and lease 
premium 

Computers Transportation Office 
equipment Total

JD JD JD JD JD JD

2018

Cost

As 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)

As at 31 December 2018 89,081 400,930 230,480 35,748 124,813 881,052

Accumulated depreciation

As at 1 January 2018 88,884 247,144 171,812 12,958 87,690 608,488

Depreciation expense 76 40,893 22,655 5,363 9,407 78,394

Related to disposals - - - - (294) (294)

As at 31 December 2018 88,960 288,037 194,467 18,321 96,803 686,588

Net book value as at 31 
December 2018 121 112,893 36,013 17,427 28,010 194,464

(11) Bank Borrowings

December 31
2019

December 31
2018

JD JD

 Loans payable within one year 7,661,341 3,177,403
7,661,341 3,177,403

Type of facilities Maturity date Facilities limit 2019 2018
JD JD JD

Revolving loan  September
2020 1,000,000 966,667 -

Revolving loan November 2020 3,000,000 2,902,884 943,099
Revolving loan August 2020 2,000,000 1,360,346 -
Revolving loan April 2020 1,600,000 1,598,400 1,545,000
Revolving loan April 2020 1,000,000 833,044 689,304

7,661,341 3,177,403

These loans are in Jordanian Dinars and are secured by promissory notes signed by customers with a 
nominal value of JD 3,604,530 as at 31 December 2019 against 7,663,917 as at 31 December 2018 (Note 
7).

The interest rate on loans above ranges from 6,5% to 7 %.

(12) Trade And Other Payables

December 31
2019

December 31
2018

JD JD

 Account payable 137,549 171,118
Interest payable on corporate bonds 74,437 137,753

 Unpaid and accrued expenses 102,507 70,450
 Unpaid dividend distribution 56,680 57,645
Insurance instalments received in advance 5,715 11,875

 Sales tax provision 28,798 17,562
Other 1,801 6,176

407,487 472,579
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(13) Income tax

Movements on temporary timing differences arising from the items not subject to tax deduction are as 
follows:

Balance 
as at 

beginning 
of the year 

Additions Released 
amounts 

Balance at
 31 

December 
2019 

Deferred tax 
assets as at

 31 
December 

2019

Deferred tax 
assets as at

 31 
December 

2018

JD JD JD JD JD JD

Items included

Provision for expected credit losses 
of due instalment receivables 5,980,158 1,630,972 2,135,669 5,475,461 1,533,129 1,674,444

Provision against receivables 26,972 - - 26,972 7,552 7,552

Provision for lawsuits 28,885 47,840 - 76,725 21,483 8,088

6,036,015 1,678,812 2,135,669 5,579,158 1,562,164 1,690,084

The movement in the income tax provision during the year is as follows:

2019 2018
JD JD

Balance as at 1 January 546,981 481,883
Added during the year 838,449 669,440
Income tax paid (691,819) (604,342)
Balance as at 31 December 693,611 546,981

Income tax expense presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income 
consists of the following:

2019 2018
JD JD

Income tax expense on current year profit 838,449 669,440
Changes on deferred tax assets 127,920 (192,094)

966,369 477,346

Reconciliation between taxable income and accounting income is as follows:

2019 2018
JD JD

Profit before tax for the year 3,509,083 2,996,379
Non-taxable income (591,149) (249,725)
Subsidiaries’ losses 15,677 13,793
 Non-deductible expenses 53,625 28,885
Taxable income 2,987,236 2,789,332

 Income tax on profit from investments in external shares 14% 2,023 -
*Percentage of statutory income tax 28% 24%
Actual tax rate

- A final clearance was conducted with the Income and Sales Tax Department until the end of 2015.
- The company’s tax return for the years 2016 and 2017 was submitted in accordance with the rules 
and schedule as determined by law, and the accounts were not audited by the Income and Sales Tax 
Department until the date of preparing these consolidated financial statements.
- The company submitted the tax return for the year 2018 on the legally specified date, and the 
statement was accepted without modification within the samples system.
- General sales tax returns were audit until the end of 2015, and subsequent tax returns were filed on 
the legally specified date and the related tax due was paid up to the date these consolidated financial 
statements were prepared.
- The subsidiary (Bindar Financial Leasing Company) made a final clearance with the Income and 
Sales Tax Department until the end of 2016, and the tax return for 2017 was submitted on the legally 
specified date and the company has no tax obligations until the date of preparing these consolidated 
financial statements.
- The subsidiary (Bindar Financial Leasing Company) submitted the tax return for the year 2018 on 
the legally specified date, and the statement was accepted without modification within the samples 
system.
- The subsidiary (Bindar Financial Leasing Company) registered in the sales tax as of 1 January 
2017 and the tax returns were submitted and the due tax was paid up to the date of preparing these 
consolidated financial statements.
- The subsidiary (Ruboua Al Sharq Real Estate Company) completed a final clearance with the Income 
and Sales Tax Department of the company until the end of 2018 and the due tax was paid on the legally 
specified date.
- The subsidiary (Rakeen Real Estate Company) completed a final clearance with the Income and 
Sales Tax Department of the company until the end of 2018 and the due tax was paid on the legally 
specified date.
- In the opinion of the company and tax advisor, Bindar Trade and Investment Company and its 
subsidiaries will not have any tax liabilities above the provision made until 31 December 2019. 

(14) Corporate Bonds

This item represents corporate bonds issued by the Company on 10 March 2015 for a period of five 
years at a fixed interest rate of 8,9% per year for the first two years and a variable rate every six months 
for the remaining period according to the average lending rate for the best customers at the reference 
banks plus a risk margin of 1%. The interest is due on 10 March and 10 September of each year. The 
corporate bond is repayable on 10 March 2020.

In addition to a corporate bond issued by the Company on 28 June 2019 for one year at an interest rate 
of 7%.The interests are due each six months from the issue date. The corporate bond is repayable on 
21 June 2020.

(15) Reserves

Statuary reserve

The amounts in this account represent 10% of the annual profits before tax transferred in accordance 
with the Jordanian Companies Law. This transfer shall continue for each year, provided that the total 
amount transferred from such reserve shall not exceed one quarter of the Company’s capital. This 
reserve is not distributable to shareholders.

General banking risks reserve 

In accordance with the instructions of the Central Bank of Jordan No. (2018/13), the accumulated 
balance of the general banking risk reserve item amounting to JD 280,000 as at 31 December 2017 has 
been transferred to the retained earnings item for offset with the impact of applying IFRS 9.
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(16) Other Operating Revenue

2019 2018
JD JD

Penalties on late instalment payments 214,982 315,492
 Administrative commissions 169,319 182,367
 Direct facilities commissions 528,192 638,190
 Instalment postponed fees 130,121 201,904
 Others 276,220 231,902

1,318,834 1,569,855

(17) Salaries, wages and employees’ Benefits 

2019 2018
JD JD

Salaries and wages 843,764 914,277
 Social security contribution 83,385 82,647
Medical expenses and health insurance 71,418 55,011
 Employee training 4,212 6,972
Employee life insurance 3,385 4,761

1,006,164 1,063,668

(18) Administrative Expenses

2019 2018
JD JD

 Rent - 112,420
 Insurance 83,039 83,693
Supplier’s commissions 66,695 73,883
Professional, consulting and legal fees 82,245  65,221
 Fees and licenses 32,093 29,604
Cleaning 29,280 29,068
Electricity and water 22,510 26,954
Maintenance and repairs of buildings and equipment 6,782 7,462
Maintenance and Repairs and software license 13,929 17,714
Board of Directors transportation fees and bonuses 24,806 23,403
Telecommunication and post expenses 23,115 23,087
Travel and transportations 3,092 13,880
Publicity and advertising 22,794 12,524
Stationery and printing 19,748 12,299
Depreciation on investment properties 6,800 6,800
Hospitality 6,562 5,877
Others 53,872 63,868

497,362 607,757

(19) Depreciation And Amortisation

2019 2018
JD JD

(Depreciation on property and equipment (Note 10 67,762 78,394
(Lease amortization (Note 25 88,478 -

156,240 78,394

(20) Related Party Transactions

20.1 Statement of Financial Position

 Nature of
relationship 2019

 Less than one
 year  Over one year

JD JD

Borrowings Invest Bank  Parent
company 2,431,444 -

 Corporate bonds Invest Bank  Parent
company 800,000 -

 Nature of
relationship 2019

JD

Finance expenses of borrowings Invest Bank  Parent
company 144,204

 Corporate bonds financing expenses Invest Bank  Parent
company 99,097

20.2 Statement of comprehensive income

2019  2018
JD JD

 (Finance expenses from Investment bank (Parent Company 244,245 259,574

Balance of guarantees with the Parent Company amounted to JD 1,500 as at 31 December 2019 and 
2018.

20.3 Executive management salaries and bonuses

Salaries and bonuses of senior executive management for the year ended 31 December 2019 amounted 
to JD 180,807(2018: JD 298,688).
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(21) Basic and diluted earnings per share from profit of the year attributable to the 
Company’s Shareholders

2019 2018
JD JD

Profit of the year attributable to the Company’s shareholders 2,542,714 2,519,033
Weighted average number of outstanding shares (share) 20,000,0000 20,000,000

0,127 0,126

The basic earnings per share from the net profit for the year equals the diluted earnings per share as 
the Company did not issue any financial instruments that may have an impact on the basic earnings 
per share.

(22) Fair Value Hierarchy

The following table represents financial instruments carried at fair value based on the valuation 
method, where different levels are defined as follows:

Level 1: quoted prices (unadjusted) of assets and liabilities in active markets.

Level 2: quoted prices of similar financial assets and liabilities in active markets, or other price valuation 
techniques whose significant inputs are based on market data.

Level 3: Pricing methods where not all significant inputs are based on observable market data. The 
Company has used its carrying amount, which is the best available instrument for measuring the fair 
value of such investments.

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

Level 1 Level 2 Level 3 Total
JD JD JD JD

31 December 2019
Financial assets at fair value 
Through other comprehensive income - - 146,548 146,548

31 December 2018
Financial assets at fair value 
  Through other comprehensive income - - 140,127 140,127

(23) Contingent liabilities

At the consolidated financial statements date, the Company has contingent liabilities as follows:

2019 2018
JD JD

Bank letters of guarantee 58,000 59,500

(24) Lawsuits filed against the Company

The value of cases filed against the Company amounted to JD 91,725 as at 31 December 2019 (2018: JD 
114,725) and they are still pending before the competent courts. A provision was booked for the value 
of JD 76,725 as at 31 Decembers 2019 (2018: JD 28,885). In the opinion of the management and legal 
counsel of the Company, the Company will not incur additional obligations in respect of these cases.

There are no cases filed against Bindar for Finance Leasing, Ruboua Al Sharq Real Estate Company 
and Rakeen Real Estate Company (subsidiaries) as at 31 December 2019 and 31 December 2018.

(25) Right of use assets/ Lease Obligations

The Company has lease obligations represented in six contracts (Company’s branches in Jordan).

Right of use assets Cost Depreciation  Net Book
Value

JD JD JD

General Administration 155,662 38,915 116,747
Wadi Saqra branch 92,795 12,842 79,953
Al-Wehdat branch 66,047 13,209 52,838
Irbid branch 52,030 5,203 46,827
Al Madinah Al Munawwarah branch 145,358 18,170 127,188
Marka office 4,156 139 4,017

516,048 88,478 427,570

Operating lease obligations

 Balance as
 at 1 January

2019
Additions  Interest

expense
 Lease

payment

 Balance
 as at 31

 December
2019

 Short
 term

liability

 Long term
liability

JD JD JD JD JD JD JD

General Administration 155,661 - 7,910 41,083 122,488 43,137 79,351

Wadi Saqra branch 86,036 - 5,696 21,930 69,802 21,930 47,872

Al-Wehdat branch 66,047 - 3,745 15,300 54,492 15,300 39,192

Irbid branch 45,730 - 3,150 12,240 36,640 12,240 24,400

 Al Madinah Al Munawwarah
branch 145,358 - 8,486 20,400 133,444 20,400 113,044

Marka office 3,157 - 273 1,000 2,430 1,000 1,430

501,989 - 29,260 111,953 419,296 114,007 305,289
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