شركة البطاقات العالمية
المساهمة العامة المحدودة
عمان  -اﻷردن
تقرير مجلس اﻹدارة السنوي والقوائم المالية
للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2015/12/31
ص  .ب 926974 .
عمان  11190اﻷردن
هاتف5660 660 :
ﻓاﻛس5650 822 :

شركة البطاقات العالمية
المساهمة العامة المحدودة
عمان  -اﻷردن

كلمة رئيس مجلس اﻹدارة
"بسم ﷲ الرحمن الرحيم"

حضرات السادة مساهمينا الكرام،
السﻼم عليكم ورحمة ﷲ وبرﻛاته ،
تحية طيبة وبعد،،،
باسم مجلس إدارة شرﻛة البطاقات العالمية م.ع.م .والعاملين ﻓيها يسعدني أن أرحب بكم
وبسعادة مندوب مراقب الشرﻛات أجمل ترحيب ﻓي هذا اﻻجتماع السنوي العاشر والذي
تم إعداده عمﻼ بإحكام المادة ) (169من قانون الشرﻛات رقم  22لعام  1997وتعديﻼته
 ،ويسرنا أن نعرض على هيئتكم الموقرة التقرير السنوي لشرﻛتنا متضمنا انجازات الشرﻛة
وتطلعاتها المستقبلية و بياناتها المالية للسنة المنتهية ﻓي .2015/12/31
وﻛما تعلمون  ،أعلنت شرﻛة البطاقات العالمية بتاريخ  2015/12/07عن البدء
بإصدار بطاقات  UnionPay Internationalاﻻئتمانية  ،ﻷول مرة ﻓي اﻷردن .
)والتي تبدأ باﻷرقام  (62وذلك بعد توقيع اتفاقية بين شرﻛة البطاقات العالمية و
 UnionPay Internationalالذراع التجاري لشرﻛة  China UnionPayوالتي
من خﻼلها تم ترخيص شرﻛة البطاقات العالمية ﻛعضو رئيسي ﻓي UnionPay
 Internationalالدولية .وبذلك ستتمكن شرﻛة البطاقات العالمية من اصدار بطاقات
تحمل العﻼمة التجارية ) (UPIباﻻﺿاﻓة الى ترﻛيب وقبول بطاقات International
 UnionPayعلى أجهزة نقاط البيع ﻓي اﻷردن وﻓلسطين.

ﻛما وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع رؤية واستراتيجية شرﻛة البطاقات العالمية الهادﻓة
الى تقديم خدمات مميزة و مبتكرة ﻓي مجال بطاقات الدﻓع لعمﻼئها .ستستهدف هذه
البطاقات العمﻼء من شرﻛات ومؤسسات وأﻓراد الذين يتعاملون مع الصين وأجزاء
أخرى من آسيا بشكل خاص و جميع انحاء العالم بشكل عام .وتخطط الشرﻛة ﻹصدار
حزمة من البطاقات العالمية و المحلية من ﺿمنها البطاقات اﻻئتمانية لﻸﻓراد
والمؤسسات ،باﻻﺿاﻓة الى البطاقات المدﻓوعة مسبقا والبطاقات اﻻﻓتراﺿية ،ﻛما
وسيكون لكل بطاقة مزايا ﻓريدة ومخصصة لتلبية احتياجات الشريحة المستهدﻓة،
و تجري اﻻن اﻻعمال التحضيرية ﻻطﻼق هذه الخدمات الجديدة.
و من اهم اﻻنجازات التي حققتها الشرﻛة خﻼل عام : 2015
 انهت الشرﻛة التعاقد مع شرﻛة بطاقات عالمية اخرى من اجل اعادة تفعيل غاياتالشرﻛة الرئيسية و بالتالي زيادة ايراداتها.
ان الخطط المستقبلية لعام  2016و للسنوات القادمة:
 اعادة العمل باصدار بطاقات ائتمانية اخرى خﻼل النصف اﻻول من عام
.2016
 تفعيل بعض غايات الشرﻛة اﻻخرى.
 متابعة السير باجراءات المحكمة بخصوص القضية المرﻓوعة ﺿد شرﻛة
ماستر ﻛارد العالمية.
و ختاما و باﻷصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس اﻹدارة نتوجه إلى السادة
المساهمين الكرام وإلى سعادة مندوب مراقب عام الشرﻛات وهيئة اﻷوراق المالية والى
ﻛاﻓة اﻹخوة و اﻻخوات العاملين ﻓي الشرﻛة وعمﻼئنا الكرام بالشكر الجزيل على جهودهم
المخلصة لنجاح الشرﻛة وتقدمها.
وﻓقنا ﷲ جميعا لخدمة هذا البلد ﻓي ظل حضرة صاحب الجﻼلة الملك عبد ﷲ الثاني بن
الحسين المعظم.
المهنـدس مكـرم العلمـي
رئيـس مجلـس اﻹدارة

استناداً لمتطلبات و تعليمات اﻻفصاح  ،فقد تم اﻻلتزام ببنود القواعد اﻻرشادية و
تطبيق قواعد الحوكمة  ،وعليه نورد ما يلي:
 -1أنشطة الشركة الرئيسية
ﻻ زالت الشرﻛة تملك البنية التحتية  Infra-Structureلمعالجة البطاقات .وﻻ زالت
تسعى ﻻصدار بطاقات دﻓع جديدة بأسرع وقت ممكن .وتفعيل غايات الشرﻛة اﻻخرى
لزيادة ايرادات الشرﻛة.
 -2أماكن الشركة الجغرافية و عدد الموظفين في كل منها

يقع المرﻛز الرئيسي للشرﻛة ﻓي شارع عبد الوهاب المجالي  ،الشميساني – عمان
ص.ب 926974 .عمان  11190اﻻردن
هاتف 00962 6 5660660 :
ﻓاﻛس00962 6 5650822 :
بلغ عدد الموظفين كما ﻓﻲ  (21) 31.12.2015موظفا:
فئات مؤهﻼت الموظفين
ماجستير
1

بكالوريوس
11

دبلوم
1

برامج التدريب و التأهيل
ﻻ يوجد
ويوجد للشركة ﻓروع داخل المملكة هﻲ -:
 جامعة عمان اﻷهلية
كلية تكنولوجيا المعلومات ،مبنى أ ،الطابق الثانﻲ
هاتف05 3500244 :

توجيهي فما دون
8

المجموع
21



جامعة الزيتونة
شارع المطار -ساحة المطاعم
هاتف 06 4291376 :

 جامعة ﻓيﻼدلفيا
جرش – اﻷردن
هاتف02 6374072 :

 -3حجم اﻻستثمار الرأسمالي
بلغ رأسمال الشرﻛة المكتتب به والمدﻓوع ) (16,077,716دينار /سهم ﻛما ﻓي .2015/12/31
بلغ صاﻓي القيمة اﻻجمالية للمتلكات و المعدات ) (1,386,874دينار.
 -4الشركات التابعة
تم بتاريخ  7تشرين الثاني  2010تأسيس شرﻛة اﻷرقام العالمية ﻛشرﻛة ذات مسؤولية محدودة ﻓي
المملكة اﻷردنية الهاشمية برأسمال بلغ  30,000دينار/سهم ,ومن أهم غاياتها تقديم خدمات الرسائل
النصية و خدمات التكاليف المضاﻓة.
تمتلك شرﻛة البطاقات العالمية
 %100من رأسمال الشرﻛة.

أعضاء مجلس اﻹدارة و أشخاص اﻹدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية

نبذة تعريفية عن كل من أعضاء مجلس اﻹدارة واﻹدارة التنفيذية
مكرم خليل العلمي

رئيس مجلس اﻻدارة

جورج جاك خياط

عضو

جودت خليل العلمي

عضو  -ممثل شركة الروشة للتجارة
واﻻستثمار

الدكتور المهندس محمد أحمد خليل عمرو

عضو -ممثل شركة سهيل جميل المعشر و
أخوانه

داهود يوسف خليل كوساية

عضو

لؤي عصام عرفات

عضو  -ممثل شركة الباطون الجاهز
والتوريدات اﻹنشائية

مروان سليم خيرالدين

عضو

وسيم سليم خير الدين

عضو-ممثل بنك الموارد اللبناني

انس محمود الشلبي

عضو

منصور أكرم العلمي

عضو

محمد عيسى ذياب ابو زيادة

عضو  -ممثل الشركة العالمية للوساطة و
اﻷسواق المالية

أشرف عمر أمين ابراهيم

عضو  -ممثل الشركة العالمية للوساطة و
اﻷسواق المالية

خليل مكرم العلمي

عضو – مدير عام

المدير العام

السيد خليل مكرم العلمي.

مدقق الحسابات الخارجي

السادة المترابطون لتدقيق الحسابات

مدقق الحسابات الداخلي

السادة شركة النواه للخدمات المحاسبية و
الضريبية )(CORE

المستشار القانوني

السادة مكتب قطان للمحاماة -عﻼء قطان.

المستشار الضريبي

السادة مكتب نبيل الطاهر لﻼستشارات الضريبية
و المالية.

نبذة تعريفية عن كل من أعضاء مجلس اﻹدارة واﻹدارة التنفيذية
هاني عبد القادر ادريس

المستشار التنفيذي

مها ابراهيم الشلة

مدير خدمة العمﻼء

شادي طﻼل عبدالعزيز

مدير التكنولوجيا و المعلومات

ميس زكريا عبدالرحيم

مدير اعادة المطالبة و الحماية

أعضاء مجلس اﻹدارة

 السيد مكرم خليل ابراهيم العلمي
رئيس مجلس اﻹدارة
تاريخ العضوية 10.05.2010:
تاريخ الميــﻼد 1954:
المؤهل العلمي :بكالوريوس هندسة مدنية
اسـم الجامعــة  :جامعة بوردو – الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية
تاريخ التخرج 1978:
الخبرات العملية :
 رئيس مجلس ادارة شرﻛة البطاقات العالمية
 رئيس مجلس إدارة شرﻛة الباطون الجاهز والتوريدات اﻹنشائية.
 رئيس مجلس إدارة و مدير عام الشرﻛة العالمية للوساطة و اﻷسواق المالية.
 رئيس مجلس ادارة شرﻛة مساﻓات للنقل المتخصص
 عضو مجلس ادارة شرﻛة باطون لصناعة الطوب و البﻼط المتداخل
 مهندس ﻓي مؤسسة اﻹسكان

 السيد جورج جاك جورج خياط
عضو مجلس إدارة
تاريخ العضوية 10.05.2010:
تاريخ الميﻼد1961 :
المؤهل العلمي :هندسة زراعية
اسم الجامعة :جامعة جورجيا – الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية
تاريــخ التخرج1982 :
الخبرات العملية:
 نائب رئيس مجلس اﻻدارة و المدير العام لشرﻛة مجمع الضليل الصناعي
 نائب رئيس مجلس إدارة اﻻتحاد العربي للصناعات الغذائية
 السيد وسيم سليم خير الدين
عضو مجلس إدارة  /ممثل السادة بنك الموارد اللبناني
تاريخ العضوية 10.05.2010:
تاريخ الميﻼد 1969:
المؤهل العلمي  :بكالوريوس اقتصاد و ادارة أعمال من جامعة ريتشموند -المملكة المتحدة
تاريخ التخرج 1990 :
الخبرات العملية :
 عضو مجلس ادارة بنك الموارد اللبناني ) 1996لغاية تاريخه(
 مدير عام مشترك لبنك الموارد -لبنان  ،عضو مجلس ادارة شرﻛة الموارد للوساطة-
لبنان.
 مدير عام شرﻛة .(1996-1993) Technical Communications
 عضو مجلس ادارة مجلس وﻛالة جت للسياحة -لبنان .
 عمل ﻓي الفترة من آب  1991الى أيار 1993ﻓي شرﻛة )  (Seven Up Bottelingﻓي
عدة مناصب منها :
 مدير مستودعات. مساعد مدير العمليات. مساعد مدير مصنع. -مساعد مدير التنقﻼت.

 السيد جودت خليل ابراهيم العلمي
عضو مجلس إدارة  /ممثل السادة شرﻛة الروشة لﻼستثمار و التجارة
تاريخ العضوية 10.05.2010:
تاريخ الميــﻼد 1949:
المؤهل العلمي :بكالوريوس إدارة أعمال
اســم الجامعـة :جامعة ايداهو – الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية
تاريــخ التخرج 1973:
الخبرات العملية:
 عمل ﻓي الصراﻓة واﻻستثمارات والتجارة الحرة منذ تخرجه
 عضو مجلس ادارة شرﻛة مساﻓات للنقل المتخصص
 عضو مجلس ادارة شرﻛة باطون لصناعة الطوب و البﻼط المتداخل
 عضو مجلس إدارة الشرﻛة العالمية للوساطة و اﻷسواق المالية.

 السيد محمد أحمد خليل عمرو
عضو /ممثل السادة شرﻛة سهيل جميل المعشر واخوانه
تاريخ العضوية 10.05.2010:
تاريخ الميﻼد 1953:
المؤهل العلمي :دﻛتوراة هندسة ميكانيكية
سنة التخرج 1982:
اسم الجامعة :معهد ﻛييف للتكنولوجيا

الخبرات العملية :
 نائب رئيس المرﻛز الوطني لبحوث الطاقة ﻓي المجلس اﻷعلى للعلوم
والتكنولوجيا.
 رئيس قسم القياس والمعايرة وطاقة الرياح ﻓي الجمعية العلمية الملكية.
 نائب المدير العام ﻓي شرﻛة الباطون الجاهز والتوريدات اﻻنشائية.


السيد داهود يوسف خليل ﻛوساية
عضو مجلس إدارة  /ممثل السادة شرﻛة الباطون الجاهز و التوريدات اﻷنشائية
تاريخ العضوية 01.04.2011 :
تاريخ الميﻼد 1960 :
المؤهل العلمي :بكالوريوس هندسة مدنية
اسـم الجامعــة  :جامعة تكساس  -الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية
تاريخ التخرج 1985 :

الخبرات العملية:
 مهندس ﻓي القوات المسلحة اﻷردنية من  1985/09الى 1987/09
 مهندس ﻓي المرﻛزالعربي للدراسات الهندسية – عمان للفترة من  1987/11لغاية
 1992/05و للفترة من  1996/09ولغاية 1998/10
 م دي ر م ب ي ع ات ﻓ ي International Trading Company for concrete
 Waterproofing and treatmentمن  1992/05لغاية .1993/12
 ش ريك و مدير انش اءات ﻓي الش رﻛة الوطنية الهندس ية للتعهدات – عمان 1993/12
الى .1996/09
 مدير مش روع ﻓي ش رﻛة  Alpha Testing, Inc Dallas Texas - USAمن
 1999/01لغاية 1999/6
 مدير  QA/CAﻓي ش رﻛة  Saudi Archirodon Limitedمن  1999/11لغاية
.2001/6
 مهندس لدى ش رﻛة الباطون الجاهز و التوريدات اﻷنش ائية من  2001/09لغاية
.2004/05
 مديرانتاج ﻓي ش رﻛة  - Austrian Arabian Ready Mix Concreteدبي
اﻻمارات العربية المتحدة من  2004/07لغاية .2005/07
 مس اعد المدير العام – ش رﻛة الباطون الجاهز و التوريدات اﻷنش ائية من 2005/07
لتاريخه.
 السيد مروان سليم اسماعيل خيرالدين
عضو مجلس إدارة
تاريخ العضوية 10.05.2010 :
تاريــخ الميﻼد 1968 :
المؤهل العلمي :ماجستر علوم مالية ومصرﻓية
اســــم الجامعة  :جامعة ﻛولومبيا – الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية
تاريــخ التخرج 1989:
الخبرات العملية:
 مدير عام و شريك بنك الموارد اللبناني – بيروت ،لبنان
 محاﺿر ﻓي الجامعة اﻷمريكية ﻓي بيروت
 السيد أنس محمود الشلبي
عضو مجلس إدارة
تاريخ العضوية 10.05.2010:
تاريــخ الميﻼد 1952:
المؤهل العلمي :ماجستير هندسة ميكانيكية
اســــم الجامعة :جامعة لندن – بريطانيا
تاريــخ التخرج 1976:
الخبرات العملية:
عمل ﻓي مجال استثمارات البترول ﻓي اﻹمارات العربية المتحدة

 السيد منصور أﻛرم بدوي العلمي
عضو مجلس إدارة
تاريخ العضوية 10.05.2010 :
تاريخ الميﻼد1953 :
المؤهل العلمي :بكالوريوس هندسة ﻛيميائية ,جامعة نيو ﻛاسل البريطانية
الخبرات العملية:
 مدير عام مجموعة البواردي ﻓي اﻹمارات العربية المتحدة

 السيد خليل مكرم خليل العلمي
عضو مجلس إدارة
تاريخ العضوية 10.05.2010:
تاريخ الميﻼد1977 :
المؤهل العلمي :بكالوريوس اقتصاد  ،ماجستير إدارة أعمال  ،مستشار مالي مرخص من
هيئة اﻷوراق المالية اﻷمريكية
اسـم الجامعــة  :جامعة بوردو – الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية  ،الجامعة اﻷمريكية ﻓي بيروت
تاريخ التخرج2006 ، 1999:
الخبرات العملية:
 مستشار مالي (2000-2001) American Express -
 رئيس دائرة الوساطة ﻓي شرﻛة التعاون العربي لﻼستثمارات المالية
)(2001-2002
 عضو مجلس ادراة شرﻛة الباطون الجاهز و التوريدات اﻷنشائية
 عضو مجلس ادارة باطون لصناعة الطوب و البﻼط المتداخل
 عضو مجلس ادارة ومدير عام شرﻛة البطاقات العالمية من حزيران 2006
لتاريخه

أعضاء اﻹدارة العليا
 السيد هاني عبدالقادر ادريس
المستشار التنفيذي
تاريخ التعيين :تشرين الثاني 2012
تاريخ الميﻼد1952 :
المؤهل العلمي :بكالوريوس اقتصاد و علوم سياسية
اسـم الجامعــة  :جامعة بيروت العربية  -لبنان
تاريخ التخرج1976 :
الخبرات العملية:
 مدير التسويق و خدمات اﻷﻓراد ﻓي بنك الكويت و الشرق اﻷوسط – الكويت
).(1990 - 1976
 مدير المستخدمين ﻓي بنك اﻻسكان – اﻷردن ).(1992-1990
 مساعد المدير العام للتخطيط و التطوير ﻓي البنك اﻷهلي اﻷردني ).(1992-2003
 المدير العام للتسويق و خدمات اﻷﻓراد ﻓي البنك التجاري اليمني – اليمن )-2004
(2009
 الرئيس التنفيذي لشرﻛة البطاقات  - SabaCardاليمن )(2005-2009
 المستشار التنفيذي لشرﻛة البطاقات العالمية من تشرين الثاني  2012و لغاية اﻻن.
 اﻵنسة مها إبراهيم اسماعيل الشله
مدير خدمة العمﻼء ﻓي شرﻛة البطاقات العالمية
تاريخ التعيين :تشرين اﻷول 2000
تاريخ الميﻼد1975:
المؤهل العلمي :بكالوريوس علوم سياسية
اسـم الجامعــة  :الجامعة اﻷردنية
تاريخ التخرج1997 :
الخبرات العملية:
 عملت ﻓي مجال التسويق ﻓي الشرﻛة اﻷردنية المتخصصة لﻼستثمارات و العقارات
)(1998-2000
)(2000-2004
 عملت ﻓي قسم خدمة العمﻼء ﻓي شرﻛة البطاقات العالمية
 مدير قسم خدمة العمﻼء من سنة  2004الى اﻷن

 السيد شادي طﻼل عبد العزيز عبد العزيز
مدير قسم التكنولوجيا والمعلومات ﻓي شرﻛة البطاقات العالمية
تاريخ التعيين :حزيران 2004
تاريخ الميﻼد1978 :
المؤهل العلمي :بكالوريوس هندسة الكترونية
اسـم الجامعــة  :جامعة دمشق
تاريخ التخرج2001 :
الخبرات العملية:
 مدير المشاريع ﻓي شرﻛة "(2001-2004) "Soft Net
 مدير التكنولوجيا و المعلومات ﻓي شرﻛة البطاقات العالمية من سنة  2004الى اﻷن

 اﻵنسة ميس زﻛريا "محمد سالم" عبد الرحيم
مدير إعادة المطالبة والحماية
تاريخ التعيين :تموز 2006
تاريخ الميﻼد1977 :
المؤهل العلمي :بكالوريوس أدب انكليزي
اسـم الجامعــة  :جامعة اليرموك
تاريخ التخرج2000 :
الخبرات العملية:
 موظف ﻓي دائرة اعادة المطالبة و الحماية ﻓي شرﻛة البطاقات العالمية )2001-
(2003
 مدير دائرة اعادة المطالبة و المراقبة ﻓي البنك اﻷهلي )(2003-2006
 مدير دائرة اعادة المطالبة و المراقبة ﻓي شرﻛة البطاقات العالمية من سنة 2006
الى اﻷن

 -5المساهمين الذين يملكون  %5أو أكثر من رأس مال الشركة:
اسم المساهم

الشركة العالمية للوساطة و
اﻷسواق المالية
مروان سليم خيرالدين
وسيم سليم خيرالدين
شركة السعود المحدودة

عدد اﻷسهم كما
في 2015/12/31
3,573,348
1,529,208
1,653,150
973,524

النسبة %

عدد اﻷسهم كما في
2014/12/31

النسبة
%

%9.51
%10.28
%6.05

1,529,208
1,653,150
973,524

%9.51
%10.28
%6.05

%22.23

3,811,061

%23.7

 -7الوضع التنافسي للشركة:
ﻻ يوجد اي وﺿع تناﻓسي للشرﻛة
 -8درجة اﻻعت ماد على موردين محددين و/أو عمﻼء رئيسيين )محليا ً وخارجياً( فـي حال كون ذلك
يشكل ) (10%فأكثر من إجمالي المشتريات و /أو المبيعات أو اﻹيرادات على التوالي.
ﻻ يوجد.
 -9وصف ﻷي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين
واﻷنظمة أو غيرها مع اﻹشارة إلى الفترة التي يسرى عليها ذلك ،ووصف ﻷي براءات اختراع
أو حقوق امتياز تم الحصول عليها من قبل الشركة.
ﻻ يوجد.
 -10وصف ﻷي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها اثر مادي على عمل
الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية ،واﻹفصاح عن تطبيق الشركة لمعايير الجودة الدولية.
ﻻ يوجد

 -12المخاطر التي تتعرض الشركة لها
يقوم مجلس ادارة الشرﻛة بادارة هيكل رأس المال بهدف الحفاظ على حقوق مساهمي الشرﻛة
وﺿمان استمرارية الشرﻛة و الوﻓاء بالتزاماتها تجاه الغير.
إن طبيعة عمل الشرﻛة يعرﺿها لما يسمى بالمخاطر المرتبطة بطبيعة العمل والتي قد تنتج عن
ظروف اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو ﻓنية ويمكن أن تؤثر على اﻻسواق المحلية و بالتالي
على مبيعات الشرﻛة.
ﻛما يمكن أن تخضع الشرﻛة لمخاطر اﻷئتمان  ،مخاطر السيولة  ،مخاطر أسعار الفائدة ،
مخاطر أسعار العمﻼت اﻷجنبية و مخاطر أسعار اﻷسهم.
تعمل الشرﻛة على الحد من المخاطراﻹئتمانية عن طريق التعامل مع البنوك التي تتمتع بسمعة
جيدة ووﺿع سقوف ائتمانية لعمﻼئها مع متابعة الديون غير المسددة.
ﻛما تقوم الشرﻛة بتنويع مصادر التمويل و موائمة آجال الموجودات و المطلوبات و اﻷحتفاظ
برصيد ﻛاف من النقد لتجنب مخاطر السيولة.
يتم تنويع استثمارات اﻷسهم ﻓي عدة مناطق جغراﻓية و قطاعات اقتصادية للتقليل من اثر
التغير ﻓي اسعار اﻷسهم.
 -13اﻹنجازات التي حققتها الشركة واﻷحداث الهامة التي مرت على الشركة خﻼل السنة المالية:

و من اهم اﻻنجازات التي حققتها الشرﻛة خﻼل عام : 2015
 انهت الشرﻛة التعاقد مع شرﻛة بطاقات عالمية اخرى من اجل اعادة تفعيل غاياتالشرﻛة الرئيسية و بالتالي زيادة ايراداتها.
 -14اﻷثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خﻼل السنة المالية وﻻ تدخل ضمن
النشاط الرئيسي للشركة.
ﻻ يوجد.

 -15السلسلة الزمنية لﻸرباح أو الخسائر المحققة واﻷرباح الموزعة وصافـي حقوق المساهمين
وأسعار اﻷوراق المالية المصدرة من قبل الشركة ،وذلك لمدة ﻻ تقل عن خمس سنوات أو منذ
تأسيس الشركة أيهما أقل وتمثيلها بيانيا ً ما أمكن ذلك.

البيان

2015
JD

2014
JD

2013
JD

صافي
اﻷرباح
40,008
2,807
201,734
)الخسائر(
المحققة
اﻷرباح
النقدية
1,125,440
0
0
الموزعة
صافي حقوق
18,149,070 18,314,331 17,925,889
المساهمين
أسعار
اﻷوراق
0.29
0.36
0.24
المالية

2012
JD

2011
JD

1,507,304

673,877

0

0

17,272,381 19,099,096
0.39

0.31

Net Income Trend (in JD Thousands)
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 يبين الش كل التالي التمثيل البياني للنمو ﻓي اجمالي موجودات الش رﻛة خﻼل الخمس س نواتالماﺿية:

)Total Assets Trend (in JD Thousands

30,613

30,440

2015

2014

30,367

33,000

32,459

32,000
31,000

28,237

30,000
29,000

28,000

27,000

2013

2012

26,000

2011

)Total Assets Trend (in JD Thousands

 يبين الش كل التالي التمثيل البياني للنمو ﻓي اجمالي ايرادات الش رﻛة التش غيلية خﻼل الخمسسنوات الماﺿية:

)Total Revenues Trend (in JD Thousands
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 -16تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خﻼل السنة المالية

0

ﻓيما يلي ملخص ﻻهم المؤشرات لعامي  2015و : 2014
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

المؤشرات المالية

اجمالي اﻷيرادات التشغيلية

نس ب ة النمو)اﻹ نخف اض( ﻓي اجم الي
اﻷيرادات التشغيلية
الربح من العمليات التشغيلية
نسبة مجمل الربح
صاﻓي ربح )خسارة( السنة
حصة السهم من اﻷرباح )الخسائر(
اجمالي المص اريف اﻷدارية و العمومية
بما ﻓيها مناﻓع الموظفين
اجمالي موجودات الشرﻛة
نسبة النمو ﻓي الموجودات
نس ب ة اجم الي اﻻلتزام ات الى اجم الي
اﻷصول
نس بة اجمالي الديون )التي تحمل ﻓائدة( الى
اجمالي حقوق الملكية
نس بة ص اﻓي قيمة محفظة أرص دة حملة
البطاقات الى اجمالي أصول الشرﻛة

2015

2014

2,070,147

2,125,739

768,908
%96
201,734
.0125

652,589
%89.4
2,807
0.002

30,613,424
%0.006

30,440,267
%0.02

%56.7

%54.5

%68.9

%64.6

% 3-

842,235

% 41.4

% 35-

858,999

%39.8

 -17التطورات المستقبلية الهامة والخطة المستقبلية للشركة.

ان الخطط المستقبلية للشرﻛة تشمل:
 اعادة العمل باصدار بطاقات ائتمانية اخرى خﻼل النصف اﻻول من عام
.2016
 تفعيل بعض غايات الشرﻛة اﻻخرى.
 متابعة السير باجراءات المحكمة بخصوص القضية المرﻓوعة ﺿد شرﻛة
ماستر ﻛارد العالمية.
 -18مقدار أتعاب التدقيق الخارجي للشركة.
يتولى تدقيق شرﻛة البطاقات العالمية و شرﻛتها التابعة )شرﻛة اﻻرقام العالمية لخدمة الرسائل النصية(
السادة شرﻛة المترابطون لتدقيق الحسابات ،حيث بلغت أتعاب التدقيق السنوية ) (8,900دينارشامﻼً
ﺿريبة المبيعات.

 -19بيان بعدد اﻷوراق المالية المصدرة من قبل الشركة والمملوكة من قبل أي من أعضاء
مجلس اﻹدارة وأشخاص اﻹدارة العليا ذوي السلطة التنفـيذية وأقاربهم ،والشركات
المسيطر عليها من قبل أي منهم ،كل ذلك مقارنة مع السنة السابقة

* عدد اﻷوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس اﻹدارة
اﻻسم
مكرم خليل العلمي

الشركة العالمية للوساطة
و اﻷسواق المالية
السادة شركة سهيل جميل
المعشر واخوانه
محمد أحمد عمرو  /ممثل
شركة سهيل المعشر
وإخوانه
السادة شركة الروشة
لﻼستثمار والتجارة
جودت خليل العلمي/
ممثل شركة الروشة
لﻼستثمار و التجارة
السادة شركة الباطون
الجاهز والتوريدات
اﻹنشائية
داهود يوسف خليل
كوساية /ممثل شركة
الباطون الجاهز
والتوريدات اﻹنشائية
خليل مكرم العلمي
مروان خيرالدين
أنس محمود الشلبي
جورج جاك خياط
منصور اكرم بدوي
العلمي
بنك الموارد اللبناني
وسيم خير الدين /ممثل
بنك الموارد اللبناني

المنصب

الجنسية

عدد اﻷسهم
كما في
2015/12/31

عدد اﻷسهم
كما في
2014/12/31

رئيس
المجلس

عدد اﻷسهم المملوكة من قبل
الشركات المسيطر عليها

كما في
2015/12/31

كما في
2014/12/31

أردني

13,200

5,460

-

-

أردني

3,573,348

3,811,061

-

-

أردني

100,118

100,118

-

-

أردني

5,000

5,000

-

-

أردني

5,460

5,460

-

-

أردني

60,324

324

-

-

أردني

331,524

248,554

-

-

أردني

6,090

6,090

-

-

عضو
عضو
عضو

أردني
لبناني
ﻛندي

7,460
1,529,208
120,118

7,460
1,529,208
120,118

-

-

عضو

أردني

12,010

12,010

-

-

عضو
عضو

عضو

عضو

عضو
عضو

أردني
لبناني
لبناني

75,125
5,460

1,653,150

50,875
5,460

1,653,150

-

-

* عدد اﻷوراق المالية المملوكة من قبل أشخاص اﻷدارة العليا التنفيدية
اﻻسم

.1خليل مكرم العلمي

.2شادي طﻼل عبدالعزيز

المنصب

الجنسية

عدد اﻷسهم
كما في
2015/12/31

عدد اﻷسهم
كما في
2014/12/31

المدير العام
مديرالتكنولوجيا و
المعلومات

أردني

7,460

7,460

أردني

6,004

عدد اﻷسهم المملوكة من قبل الشركات
المسيطر عليها
كما في
2015/12/31

كما في
2014/12/31

-

-

6,004

-

-

* عدد اﻷوراق المالية المملوكة ﻷقارب أعضاء مجلس اﻹدارة و أشخاص اﻷدارة
العليا التنفيدية
اﻻسم
.1مريم منصور أكرم العلمي

.2الشريفة ندى فواز زبن آل عون
.3جيان جودت خليل العلمي
.4رود محمد أحمد عمرو

.5هيفاء جودت خليل العلمي

المنصب
ابنة عضو
مجلس ادارة
زوجةعضو
مجلس ادارة
ابنة عضو
مجلس ادارة
ابنة عضو
مجلس ادارة
ابنة عضو
مجلس ادارة

الجنسية

عدد اﻷسهم
كما في
2015/12/31

عدد اﻷسهم كما في
2014/12/31

أردني

200,000

468,466

أردني

1,090

1,090

أردني

5,306

5,306

أردني

381

381

أردني

78,323

78,323

عدد اﻷسهم المملوكة من
قبل الشركات المسيطر
عليها

كما في
2015/12/31

كما في
2014/12/31

-

-

-

-

 -20المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس اﻹدارة وأشخاص اﻹدارة العليا
ذوو السلطة التنفـيذية خﻼل السنة المالية بما فـي ذلك جميع المبالغ التي حصل عليها كل منهم كأجور
وأتعاب ورواتب ومكافآت وغيرها ،والمبالغ التي دفعت لكل منهم كنفقات سفر وانتقال داخل المملكة
وخارجها.
 ﻻ يتمتع اعضاء مجلس اﻻدارة بأية مزايا و مكاﻓآت. -ﻻ يتمتع اشخاص اﻻدارة العليا ذوو السلطة التنفـيذية بأية مزايا و مكاﻓآت باستثناء الرواتب.

اﻻدارة التنفيذية
أسم عضو اﻻدارة
التنفيذية

.1خليل مكرم العلمي
.2هاني عبدالقادر ادريس
.3شادي طﻼل عبدالعزيز
.4مها ابراهيم الشلة
 .5ميس زكريا عبد الرحيم

المجموع

الرواتب
والمكافآت
السنوية
102,375
91,000
67,925
29,250
29,250

319,800

بدل التنقﻼت
السنوية

نفقات السفر
السنوية

اجمالي المزايا
السنوية

-

-

319,800

-

-

102,375
91,000
67,925
29,250
29,250

 تدﻓع الشركة راتب ثالث عشر لجميع موظفيها.يتمتع جميع موظفﻲ الشركة بالتأمين الصحﻲ . يتمتع جميع الموظفين بمساهمة الشركة بنسبة %13.25من مستحقاتهم السنوية كمساهمة ﻓﻲالضمان اﻹجتماعﻲ.
 -21بيان بالتبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خﻼل السنة المالية.
ﻻيوجد
 -22بيان بالعقود والمشاريع واﻻرتباطات التي عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو
الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس اﻹدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف
فـي الشركة أو أقاربهم.
ﻻيوجد
 -23مساهمة الشركة فـي حماية البيئة و خدمة المجتمع المحلي.
ﻻ يوجد .

 -24تطبيق قواعد الحوكمة:
تلتزم الشرﻛة بتطبيق قواعد الحوﻛمة المنصوص عليها ﻓي دليل قواعد حوﻛمة الشرﻛات المساهمة
المدرجة ﻓي بورصة عمان من حيث اﻵتي:
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

اﻻلتزام بقواعد الحوﻛمة الخاصة بتشكيل مجلس اﻹدارة ومهامه ومسؤولياته واللجان
التي يشكلها وآلية اﻻجتماعات الدورية.
اﻻلتزام بالقواعد ذات العﻼقة باجتماعات الهيئة العامة للشرﻛة وصﻼحياتها.
العمل باﻻجراءات المناسبة لضمان حصول المساهمين على حقوقهم بما يحقق العدالة
والمساواة دون تمييز.
الحرص على تطبيق مبدأ اﻹﻓصاح والشفاﻓية من خﻼل توﻓير المعلومات اﻻﻓصاحية
للمساهمين والمستثمرين وﻛذلك اﻻلتزام بمتطلبات الجهات الرقابية والتشريعات الناﻓذة
وتنظيم الحسابات وإعداد البيانات المالية وﻓق المعايير الدولية.
تطبيق قواعد الحوﻛمة الخاصة بتشكيل لجنة التدقيق وتحديد صﻼحياتها ومهامها.
مراعاة قواعد الحوﻛمة ﻓي اختيار المدقق الخارجي وممارسته لواجباته.
تشكيل لجنة الحواﻓز و المكاﻓآت و هي منبثقة عن مجلس اﻻدارة  ،هذا باﻻﺿاﻓة الى أن
أسس التعيين و العﻼوات و المكاﻓآت و نظام التنقﻼت و السفر محددة مسبقا ً ﻓي نظام
تأسيس الشرﻛة و نظامها الداخلي.

بلغ عدد اجتماعات مجلس ادارة الشرﻛة خﻼل عام  (7) 2015اجتماعات ،و اجتماعات لجنة التدقيق
) (4اجتماعات.

 -25البيانات المالية السنوية للشركة مع تقرير مدققي حساباتها:

شركة البطاقات العالمية
شرﻛة مساهمة عامة محدودة
بيان الدخل الشامل الموحد للسنة المالية المنتهية في 31كانون اﻻول 2015

شركة البطاقات العالمية
شرﻛة مساهمة عامة محدودة
البيانات المالية الموحدة كما في
 31كانون اﻻول 2015
مع تقرير المحاسب القانوني المستقل

شركة البطاقات العالمية
شرﻛة مساهمة عامة محدودة
بيان الدخل الشامل الموحد للسنة المالية المنتهية في 31كانون اﻻول 2015
شركة البطاقات العالمية
شرﻛة مساهمة عامة

المحتويات
تقرير المحاسب القانوني المستقل
بيان المرﻛز المالي الموحد ﻛما ﻓي  31ﻛانون اﻷول 2015
بيان الدخل الشامل الموحد للسنة المالية المنتهية ﻓي  31ﻛانون اﻷول 2015
بيان التغير ﻓي حقوق الملكية الموحد للسنة المالية المنتهية ﻓي  31ﻛانون اﻷول 2015
بيان التدﻓقات النقدية الموحد للسنة المالية المنتهية ﻓي  31ﻛانون اﻷول 2015
إيضاحات حول البيانات المالية الموحد للسنة المالية المنتهية  31ﻛانون اﻷول 2015

صفحة
3
4
5
6
7
19 - 8

شركة البطاقات العالمية
شرﻛة مساهمة عامة محدودة
بيان الدخل الشامل الموحد للسنة المالية المنتهية في 31كانون اﻻول 2015

شركة البطاقات العالمية
شرﻛة مساهمة عامة محدودة
بيان الدخل الشامل الموحد للسنة المالية المنتهية في 31كانون اﻻول 2015

إيضاح

البيـــــــــــان
الموجـــــودات
الموجودات المتداولة
النقد وما ﻓي حكمه
شيكات برسم التحصيل تخص جهات ذات عﻼقة
ذمة شرﻛة ماسترﻛارد العالمية مقابل ذمم حملة البطاقات
ذمة شرﻛة ماسترﻛارد العالمية مقابل الكفالة المصدرة
ذمم جهات ذات عﻼقة مدينة
ذمم وارصدة مدينة اخرى
مجموع الموجودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خﻼل بيان الدخل الشامل
استثمار ﻓي شرﻛة زميلة
ممتلكات ومعدات
دﻓعات على حساب شراء ممتلكات ومعدات
مجموع الموجودات غير المتداولة
المجموع للموجودات

2015
بالدينـــار

2014
بالدينـــار

3
15
4
5
15
6

1 050
2 644 000
19 123 924
1 974 783
3 141 675
152 168
27 037 600

4 292
2 644 000
17 700 615
1 974 783
3 282 457
301 760
25 907 907

7
8
9

2 138 570
14 880
1 386 874
35 500
3 575 824
30 613 424

2 751 892
11 409
1 769 059
000
4 532 360
30 440 267

المطلوبات وحقوق الملكية

المطلوبات المتداولة
تسهيﻼت بنكية قصيرة اﻷجل
مخصص ﺿريبة الدخل
ذمم وارصدة دائنة اخرى
مجموع المطلوبات المتداولة

10
16
11

المطلوبات غير المتداولة
تسهيﻼت بنكية طويلة اﻷجل
مجموع المطلوبات

10

رأس المال وحقوق الملكية
رأس المال المصرح والمكتتب به والمدﻓوع
احتياطي إجباري
التغير المتراﻛم ﻓي القيمة العادلة للموجودات المالية
أرباح مرحلة
صافي حقوق الملكية
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

4 706 677
352 075
2 164 072
7 222 824

4 718 957
318 852
1 832 285
6 870 094

5 464 711
12 687 535

5 255 842
12 125 936

16 077 716
654 672
) ( 632 526
1 826 027
17 925 889
30 613 424

16 077 716
631 176
) ( 19 204
1 624 643
18 314 331
30 440 267

إن اﻹيضاحات المرﻓقة تشكل جزءا من هذه البيانات المالية الموحدة ويجب إن تقرأ معها.

شركة البطاقات العالمية
شرﻛة مساهمة عامة محدودة
بيان الدخل الشامل الموحد للسنة المالية المنتهية في 31كانون اﻻول 2015

إيضاح

البيـــــــــــان
اﻻيرادات التشغيلية
المصاريف التشغيلية
مجمل الربح التشغيلي
مناﻓع موظفين
مصاريف ادارية
إستهﻼﻛات
صاﻓي ايرادات ومصاريف اخرى
الربح من العمليات التشغيلية
تكاليف التمويل
حصة الشرﻛة من نتائج اعمال الشرﻛة الزميله
ارباح بيع ممتلكات ومعدات
ارباح اسهم موزعة
ربح السنة قبل الضريبة
ﺿريبة دخل السنة
ربح السنة بعد الضريبة

13
9
8
16

بنود الدخل الشامل اﻻخرى
التغير ﻓي القيمة العادلة للموجودات المالية من خﻼل بيان الدخل
الشامل
اجمالي الدخل الشامل
حصة السهم اﻻساسية من ربح السنة

14

2015
بالدينــار

2014
بالدينــار

2 070 147
) ( 80 652
1 989 495
) ( 545 453
) ( 296 782
) ( 382 185
3 833
768 908
) ( 611 790
3 471
9 000
65 368
234 957
)(33 223
201 734

2 125 739
) ( 223 227
1 902 512
) ( 560 121
) ( 298 878
) ( 390 924
000
652 589
) ( 685 036
)(13 103
000
48 357
2 807
000
2 807

) ( 613 322
) ( 411 588

) ( 85 459
) ( 82 652

0.0125

0.0002

إن اﻹيضاحات المرﻓقة تشكل جزءا من هذه البيانات المالية الموحدة ويجب إن تقرأ معها.

شركة البطاقات العالمية
شرﻛة مساهمة عامة محدودة
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد للسنة المالية المنتهية في  31كانون اﻷول 2015

التغير المتراكم
في القيمة العادلة
بالدينـــار

أرباح مرحلة
بالدينـــار

المجموع

الرصيد كما في 2015/1/1
اجمالي الدخل الشامل للسنة
بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خﻼل بيان الدخل الشامل
احتياطي اجباري
الرصيد كما في 2015/12/31

16 077 716
000
000
000
16 077 716

631 176
000
000
23 496
654 672

) ( 19 204
) ( 613 322
000
000
) ( 632 526

1 624 643
201 734
23 146
)(23 496
1 826 027

18 314 331
) ( 411 588
23 146
000
17 925 889

الرصيد كما في 2014/1/1
اجمالي الدخل الشامل للسنة
أرباح موزعة
احتياطي اجباري
الرصيد كما في 2014/12/31

16 077 716
000
000
000
16 077 716

630 895
000
000
281
631 176

66 255
) ( 85 459
000
000
) ( 19 204

1 374 204
2 807
247 913
)(281
1 624 643

18 149 070
) ( 82 652
247 913
000
18 314 331

البيــــــــــــــــان

رأس المال
المدفوع
بالدينـــار

اﻻحتياطي
اﻹجباري
بالدينـــار

إن اﻹيضاحات المرﻓقة تشكل جزءا من هذه البيانات المالية الموحدة ويجب إن تقرأ معها.

شركة البطاقات العالمية
شرﻛة مساهمة عامة محدودة
بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المالية المنتهية في  31كانون اﻷول 2015

2015
بالدينــار

البيـــــــــــان
التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
أرباح السنة قبل الضريبة
التعديﻼت
استهﻼﻛات
ارباح بيع ممتلكات ومعدات
حصة الشرﻛة من نتائج اعمال الشرﻛة الزميلة
التغير في رأس المال العامل
ذمة شرﻛة ماسترﻛارد العالمية مقابل ذمم حملة البطاقات
ذمم جهات ذات عﻼقة
شيكات برسم التحصيل تخص جهات ذات عﻼقة
ذمم وأرصدة مدينة اخرى
أمانات مساهمين
ذمم وأرصدة دائنة اخرى
ﺿريبة الدخل المدﻓوعة
صافي التدفقات النقدية )المستخدم في( عمليات التشغيل
اﻷنشطة اﻻستثمارية
بيع ممتلكات ومعدات
دﻓعات مقدمة لشراء ممتلكات ومعدات
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خﻼل بيان الدخل الشامل
صافي التدفق النقدي )المستخدم في( من عمليات اﻻستثمار

2014
بالدينــار

234 957

2 807

382 185
) ( 9 000
)(3 471

390 924
000
13 103

) ( 1 423 309
140 782
000
149 592
000
331 787
000
) ( 196 477

) ( 1 116 894
) ( 135 502
116 000
) ( 119 405
) ( 151 641
) ( 80 091
) ( 16 465
) ( 1 097 164

9 000
) ( 35 500
23 146
) ( 3 354

) ( 41
000
437 914
437 873

اﻷنشطة التمويلية
تسهيﻼت ائتمانية
أرباح موزعة
صافي التدفق النقدي من عمليات التمويل

196 589
000
196 589

156 513
000
156 513

صافي النقص في النقد وما في حكمه
النقد وما ﻓي حكمه ﻓي بداية السنة
النقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية السنة

) ( 3 242
4 292
1 050

) ( 502 778
507 070
4 292

إن اﻹيضاحات المرﻓقة تشكل جزءا من هذه البيانات المالية الموحدة ويجب إن تقرأ معها.

شركة البطاقات العالمية
شرﻛة مساهمة عامة محدودة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون اﻷول 2015
.1

عـــــام

-

تأسست شرﻛة البطاقات العالمية ﻛشرﻛة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ  ، 1999/5/30وقد تم تحويل صفتها القانونية الى شرﻛة
مساهمة عامة محدودة بتاريخ  9أيار  ، 2006وسجـلـت ﻓـي سـجــل الشــــرﻛـــات المســاهمــــــــة العامة تحت الرقم ) ( 404
 ،ان مرﻛز تسجيل الشرﻛة هو المملكة اﻻردنية الهاشمية  ،ومن اهم غاياتها اصدار بطاقات اﻻئتمان الشخصية والقيام بجميع
اﻻعمال اﻻخرى المتعل قة بها والمتفرعة عنها وذلك داخل المملكة اﻻردنية الهاشمية ووﻓق القوانين واﻷنظمة المرعية بهذا
الخصوص.
ان اسهم الشرﻛة مدرجة ﻓي بورصة عمان لﻸوراق المالية – اﻻردن
تم حصول الشرﻛة على عضوية مع الشرﻛة العالمية  UNIONPAY INTERNATIONALﻹصدار وقبول البطاقات
اﻻئتمانية الخاصة  ،وتم توقيع اﻻتفاقية بتاريخ  23تموز  2014ويتوقع ان يبدأ النشاط التشغيلي للشرﻛة مع خﻼل عام الربع
الثاني من عام 2016

-

تم اقرار البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس ادارة الشرﻛة بتاريخ  29اذار 2016

-

 .2السياسات المحاسبية الهامة -:
أسس إعداد البيانات المالية :
-

تم إعداد البيانات المالية الموحدة للشرﻛة وﻓقا للمعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة عن
لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية المنبثقة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية .
تم اعداد البيانات المالية الموحدة وﻓقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية التي تظهر بالقيمة العادلة.
ان الدينار اﻻردني هو عملة اظهار البيانات المالية الموحدة والذي يمثل العملة الرئيسية للشرﻛة.

أسس توحيد البيانات المالية
-

-

تتضمن البيانات المالية الموحدة البيانات المالية للشرﻛة اﻷم والبيانات المالية للشرﻛة التابعة لها ) شرﻛة اﻻرقام العالمية لخدمة
الرسائل النصية ذ.م.م ( والمملوﻛة بالكامل من قبل الشرﻛة والخاﺿعة لسيطرتها  ،وتتحقق السيطرة عندما يكون للشرﻛة القدرة
على التحكم ﻓي السياسات المالية والتشغيلية للشرﻛة التابعة  ،ويتم استبعاد المعامﻼت واﻻرصدة واﻻيرادات والمصروﻓات ﻓيما
بين الشرﻛة اﻻم والشرﻛة التابعة .
يتم اعداد البيانات المالية للشرﻛة التابعة ﻓي نفس تاريخ البيانات المالية للشرﻛة اﻷم وباستخدام نفس السياسات المحاسبية المتبعة
ﻓي الشرﻛة اﻷم  ،اذا ﻛانت الشرﻛة التابعة تتبع سياسات محاسبية تختلف عن تلك المتبعة ﻓي الشرﻛة اﻷم ﻓيتم اجراء التعديﻼت
الﻼزمة على البيانات المالية للشرﻛة التابعة لتتطابق مع السياسات المحاسبية المتبعة ﻓي الشرﻛة اﻷم.
يتم توحيد نتائج اعمال الشرﻛة التابعة ﻓي بيان الدخل الموحد من تاريخ تملكها وهو التاريخ الذي تم ﻓيه ﻓعليا ً انتقال سيطرة الشرﻛة
اﻷم على الشرﻛة التابعة  ،يتم توحيد نتائج اعمال الشرﻛة التابعة التي يتم التخلص منها ﻓي بيان الدخل الموحد حتى التاريخ الذي
تفقد الشرﻛة ﻓيه السيطرة على الشرﻛة التابعة.
اسم الشركة التابعة

رأس
المال

نسبة
التملك

طب يعة النشاط

مركز
التسجيل

شرﻛة اﻷرقام العالمية لخدمة الرسائل النصية ذ.م.م

30 000

100%

تقديم خدمات الرسائل النصية

اﻷردن

حقوق غير المسيطرين تمثل ذلك الجزء غير المملوك من قبل الشرﻛة من حقوق المساهمين ﻓي الشرﻛات التابعة.

شركة البطاقات العالمية
شرﻛة مساهمة عامة محدودة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون اﻷول 2015
استخدام التقديرات
إن إعداد البيانات المالية الموحدة وتطبيق الس ياس ات المحاس بية يتطلب من إدارة الش رﻛة القيام ببعض التقديرات واجتهادات التي
تؤثر على البيانات المالية الموحدة واﻹيض احات المرﻓقة بها  .ان تلك التقديرات تس تند على ﻓرﺿ يات تخض ع لدرجات متفاوتة من
الدقة والتيقن .وعليه ﻓان النتائج الفعلية ﻓي المس تقبل قد تختلف عن تقديرات اﻻدارة نتيجة التغير ﻓي أوﺿ اع وظروف الفرﺿ يات
التي استندت عليها تلك التقديرات.
وﻓيما يلي اهم التقديرات التي تم استخدامها ﻓي اعداد البيانات المالية الموحدة :

 تقوم اﻻدارة بإعادة تقدير اﻷعمار اﻻنتاجية لﻸص ول الملموس ة وغير الملموس ة بش كل دوري لغايات احتس اب اﻻس تهﻼﻛات
واﻻطفاءات الس نوية اعتماداً على الحالة العامة لتلك اﻻص ول وتقديرات اﻻعمار اﻻنتاجية المتوقعه ﻓي المس تقبل ويتم اخذ
خسارة التدني ﻓي بيان الدخل الموحد .
 تقوم اﻻدارة بمراجعة دورية للموجودات المالية والتي تظهر بالكلفة لتقدير أي تدني ﻓي قيمتها ويتم اخذ هذا التدني ﻓي بيان
الدخل الموحد
 تقوم ادارة الشرﻛة بتقدير قيمة مخصص الديون المشكوك ﻓي تحصيلها بعد اﻻخذ بعين اﻻعتبار قابلية تلك الذمم للتحصيل
النقد وما في حكمه
يمثل النقد وما ﻓي حكمه النقد ﻓي الص ندوق ولدى البنوك واﻻس تثمارات القابلة للتس ييل الى مبالغ محددة وباس تحقاقات ﻻ تتجاوز
الثﻼثة اشهر بحيث ﻻ تتضمن مخاطر التغير ﻓي القيمة.
الذمم المدينة
تظهر الذمم المدينة بالكلفة بعد تنزيل مخصص الذمم المشكوك ﻓي تحصيلها ويتم شطب الذمم ﻓي حال عدم امكانية تحصيلها خصما
من المخصص المأخوذ لها ويضاف المحصل من الذمم التي تم شطبها الى اﻻيرادات.
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خﻼل بيان الدخل الشامل
يتضمن هذا البند اﻻستثمارات اﻻستراتيجية المتحفظ بها على مدى الطويل وليس بهدف المتاجرة.
يتم اثبات هذه الموجودات عند الشراء بالقيمة العادلة مضاﻓا اليها مصاريف اﻻقتناء ويعاد تقييمها ﻻحقا بالقيمة العادلة ويظهر التغير
ﻓي القيمة العادلة لها ﻓي بيان الدخل الشامل ﺿمن حقوق الملكية بما ﻓي ذلك التغير ﻓي القيمة العادلة الناتج عن ﻓروقات تحويل
الموجودات غير نقدية بالعمﻼت اﻻجنبية وﻓي حال بيع هذه الموجودات او جزء منها يتم تحويل رصيد المتغير المتراﻛم ﻓي القيمة
العادلة الخاص بالموجودات المباعة الى اﻻرباح والخسائر المدورة بشكل مباشر.
يتم اثبات اﻻرباح الموزعة على هذه الموجودات ﻓي بيان الدخل الموحد.
القيمة العادلة
تمثل اسعار اﻻغﻼق ﻓي اسواق نشطة القيمة العادلة للموجودات المالية ﻓي حال عدم توﻓر اسعار معلنة او عدم وجود تداول نشط على
بعض الموجودات المالية ﻓانه يتم تقدير قيمتها العادلة من خﻼل مقارنتها بالقيمة العادلة ﻷداة مالية مشابهة أو من خﻼل احتساب القيمة
الحالية للتدﻓقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها ﻓي حال تعذر قياس القيمة العادلة للموجودات المالية بشكل يعتمد عليه ﻓانه يتم اظهارها
بالتكلفة بعد تنزيل أي تدني ﻓي قيمتها.
تاريخ اﻻعتراف بالموجودات المالية
يتم اﻻعتراف بشراء وبيع الموجودات المالية ﻓي تاريخ المتاجرة )تاريخ ال تزام الشرﻛة ببيع او شراء الموجودات المالية (.

شركة البطاقات العالمية
شرﻛة مساهمة عامة محدودة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون اﻷول 2015
اﻻستثمار في الشركات الزميلة
تظهر اﻻستثمارات ﻓي الشرﻛات الزميلة والتي تملك الشرﻛة ما نسبته  %20الى  %50من الحق بالتصويت ﻓيها وتمارس تأثيرا ﻓعاﻻ
على سياساتها المالية والتشغيلية بموجب طريقة حقوق الملكية تظهر اﻻستثمارات بموجب طريقة حقوق الملكية بالكلفة مضاﻓا إليها
حصة الشرﻛة من أية تغيرات ﻓي صاﻓي موجودات الشرﻛة الزميلة .يعكس بيان الدخل حصة الشرﻛة من نتائج اعمال الشرﻛة الزميلة
 .اذا ﻛان هناك تغيرات على حقوق ملكية الشرﻛة الزميلة تم اﻻعتراف بها بشكل مباشر ﺿمن حقوق الملكية تقوم الشرﻛة بإثبات
حصتها من تلك التغيرات بشكل مباشر ﺿمن حقوق الملكية ﻻ يتم اثبات اية خسائر تزيد عن حصة الشرﻛة ﻓي رأسمال الشرﻛة
الزميلة باستثناء حصتها ﻓي التزامات الشرﻛة الزميلة.
الممتلكات والمعدات
تظهر الممتلكات والمعدات بالكلفة بعد تنزيل اﻻستهﻼك المتراﻛم ويتم استهﻼﻛها عندما تكون جاهزة لﻼستخدام بطريقة القسط الثابت
على مدى العمر اﻻنتاجي المتوقع لها باستخدام النسب السنوية التالية:
مباني
اجهزة ﻛهربائية ومكتبية
اجهزة وبرامج ﻛمبيوتر
وسائط نقل
اثاث ومفروشات وديكورات

%2
%15
%20
%15
%9

عندما يقل المبلغ الممكن استرداده ﻷي من الممتلكات والمعدات عن صاﻓي قيمتها الدﻓترية ﻓانه يتم تخفيض قيمتها الى القيمة الممكن
استردادها وتسجل قيمة التدني ﻓي بيان الدخل.
يتم مراجعة العمر اﻻنتاجي المتوقع للممتلكات والمعدات ﻓي نهاية ﻛل عام وﻓي حال اختﻼف العمر اﻻنتاجي المتوقع عما تم تقديره
سابقا يتم استهﻼك القيمة الدﻓترية المتبقية على العمر اﻻنتاجي المتبقي بعد اعادة التقدير اعتبارا من السنة التي تم ﻓيها اعادة التقدير.
الذمم الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع
يتم اثبات الذمم الدائنة والمبالغ مستحقة الدﻓع عند استﻼم البضائع والخدمات من قبل الشرﻛة سواء تمت المطالبة بها من قبل المورد
او لم تتم.
المخصصات
يتم اثبات المخصصات عندما يترتب على الشرﻛة التزامات نتيجة ﻷحداث سابقة وانه من المحتمل قيام الشرﻛة بدﻓع مبالغ نقدية لتسديد
هذه اﻻلتزامات  .يتم مراجعة المخصصات بتاريخ البيانات المالية وتعديل قيمتها بناءا على اخر معلومات متوﻓرة لدى الشرﻛة.
التقاص
يتم اجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ الصاﻓي ﻓي البيانات المالية عندما تتوﻓر الحقوق القانونية
الملزمة لذلك وﻛذلك عندما يتم تسويتها على اساس التقاص او يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات ﻓي نفس الوقت.
اﻻيرادات
يتم تحقق ايرادات الفوائد على اساس زمني بحيث يعكس العائد الفعلي على الموجودات.
يتم تحقيق توزيعات ارباح اﻻستثمارات عند اقرارها من قبل الهيئات العامة للشرﻛات المستثمر بها.
يتم تحقق اﻻيرادات اﻻخرى وﻓقا لمبدأ اﻻستحقاق.

شركة البطاقات العالمية
شرﻛة مساهمة عامة محدودة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون اﻷول 2015
مصاريف اﻻقتراض
يتم قيد الفوائد المستحقة على القروض ﻓي بيان الدخل خﻼل السنة التي استحقت بها.

العمﻼت اﻻجنبية
يتم اثبات العمليات التي تتم بالعمﻼت اﻻجنبية خﻼل السنة بأسعار الصرف السائدة ﻓي تاريخ اجراء تلك العمليات.
يتم تحويل ارصدة الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالعملة اﻻجنبية باستخدام اسعار الصرف السائد ﻓي تاريخ البيانات المالية
والمعلنة من البنك المرﻛزي اﻻردني .يتم اثبات اﻻرباح والخسائر الناتجة عن تحويل اﻻرصدة بالعمﻼت اﻷجنبية ﻓي بيان الدخل.

ضريبة الدخل
تحسب مصاريف الضرائب المستحقة على اساس اﻻرباح الخاﺿعة للضريبة وتختلف اﻻرباح الخاﺿعة للضريبة عن اﻻرباح المعلنة
ﻓي البيانات المالية ﻻن اﻻرباح المعلنة تشمل ايرادات غير خاﺿعة للضريبة او مصاريف غير قابلة للتنزيل ﻓي سنة المالية وإنما ﻓي
سنوات ﻻحقة احيانا او الخسائر المتراﻛمة المقبولة ﺿريبيا او مصاريف غير قابلة للتنزيل ﻓي السنة المالية وإنما ﻓي سنوات ﻻحقة
احيانا او الخسائر المتراﻛمة المقبولة ﺿريبيا او بنود ليست خاﺿعة او مقبولة التنزيل ﻷغراض ﺿريبية.
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النقد وما في حكمه

نقد لدى البنوك المحلية
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2015
بالدينــــار

2014
بالدينــــار

1 050
1 050

4 492
4 492

ذمة شركة ماستركارد العالمية مقابل ذمم حملة البطاقات

قامت الشرﻛة ﻓي نهاية عام  2013بناءاً على قرار مجلس اﻻدارة بقيد ﻛامل أرصدة حملة البطاقات ) بعد طرح المخصص المأخوذ
مقابلها ( على حساب شرﻛة ماسترﻛارد العالمية  ،حيث قامت الشرﻛة برﻓع قضية ﺿدها للمطالبة بقيمة تلك اﻷرصدة  ،مع احتفاظها
ﻓي حقها واستمرارها ﻓي تحصيل تلك اﻻرصدة من عمﻼء الشرﻛة بشكل مباشر  ،ومن رأي اﻹدارة ومحامي الشرﻛة ﻓي نيويورك –
الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية أن هذه القضية لصالح الشرﻛة وهناك احتمال ﻛبير لكسبها وتحصيل هذه المبالغ من شرﻛة ماسترﻛارد
العالمية .
 .5ذمة شركة ماستركارد العالمية مقابل الكفالة المصادرة
قامت شرﻛة ماسترﻛارد العالمية خﻼل عام  2013بمصادرة الكفالة الصادرة لصالحها بقيمة  1,974,783دينار  ،وحيث ان ادارة
الشر ﻛة ترى أن مصادرة الكفالة تم بشكل غير قانوني  ،قامت بقيد قيمة الكفالة المصادرة على حساب شرﻛة ماسترﻛارد العالمية ورﻓع
قضية ﺿدها للمطالبة بقيمة الكفالة المصادرة  ،ومن رأي اﻹدارة ومحامي الشرﻛة ﻓي نيويورك – الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية أن هذه
القضية لصالح الشرﻛة وهناك احتمال ﻛبير لكسبها وتحصيل هذه المبالغ من شرﻛة ماسترﻛارد العالمية.
 .6ذمم وأرصدة مدينة اخرى

مصاريف مدﻓوعة مقدما ً
ذمم مدينة
تأمينات مستردة
سلف موظفين
أخرى

2015
بالدينــــار

2014
بالدينــــار

1 214
73 747
8 081
000
69 126
152 168

16 928
240 388
8 081
64
36 299
301 760

شركة البطاقات العالمية
شرﻛة مساهمة عامة محدودة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون اﻷول 2015
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موجودات مالية بالقيمة العادلة من خﻼل بيان الدخل الشامل

اسهم مدرجة ﻓي بورصة عمان لﻸوراق المالية  -اﻻردن
اسهم مدرجة ﻓي اسواق مالية )خارج اﻻردن (

2015
بالدينــــار

2014
بالدينــــار

2 138 570
000
2 138 570

2 727 457
24 435
2 751 892

تتضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خﻼل بيان الدخل اسهم مرهونة مقابل التسهيﻼت اﻻئتمانية الممنوحة للشرﻛة بلغت
قيمتها العادلة )  ( 2 130 830دينار
.8

استثمار في شركة زميلة

يلخص الجدول أدناه بعض المعلومات المتعلقة بالشرﻛة الزميلة :

شرﻛة انفوتيك سيستمز

النشاط

دولة
التسجيل

نسبة
الملكية

تجارة آﻻت طباعة
البطاقات  ،البرمجيات،
اجهزة الحاسب اﻵلي
والصراف ااﻵلي

المملكة
اﻷردنية
الهاشمية

%30

الموجودات

ﻓيما يلي ملخص الحرﻛة التي تمت على قيمة اﻻستثمار ﻓي الشرﻛة الزميلة :

شرﻛة انفوتيك سيستمز
ذ.م.م

89 518

الرصيد في
بداية السنة

الحصة من
نتائج
اعمال السنة
2015

الرصيد في
نهاية السنة

11 409

3 471

14 880

المطلوبات

39 916

اﻻيرادات

179 938

القيمة
السوقية
غير مدرجة

نتائج اﻻعمال

11 571

شركة البطاقات العالمية
شرﻛة مساهمة عامة محدودة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون اﻷول 2015
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ممتلكات ومعدات

الكلفة
الرصيد كما في 2015/1/1
الرصيد كما في 2015/12/31
اﻻستهﻼك المتراكم
الرصيد كما في 2015/1/1
استهﻼك السنة
الرصيد كما في 2015/12/31
صافي القيمة الدفترية كما في 2015/12/31
الكلفة
الرصيد كما في 2014/1/1
إﺿاﻓات
الرصيد كما في 2014/12/31
اﻻستهﻼك المتراكم:
الرصيد كما في 2014/1/1
استهﻼك السنة
الرصيد كما في 2014/12/31
صافي القيمة الدفترية كما في 2014/12/31

أثاث
ومفروشات
وديكورات

مباني

أجهزة
كهربائية
ومكتبية

أجهزة وبرامج
كمبيوتر

مجموع

وسائط نقل

4 150 266
4 150 266

1 175 083
1 175 083

947 940
947 940

1 772 595
1 772 595

56 452
56 452

198 196
198 196

147 142
23 502
170 644
1 004 439

828 217
73 489
901 706
46 234

1 206 345
266 359
1 472 704
299 891

47 089
4 673
51 762
4 690

152 414
14 162
166 576
31 620

2 381 207
382 185
2 763 392
1 386 874

1 175 083
000
1 175 083

947 899
41
947 940

1 772 595
000
1 772 595

56 452
000
56 452

198 196
000
198 196

4 150 225
41
4 150 266

123 640
23 502
147 142
1 027 941

753 536
74 681
828 217
119 723

939 481
266 864
1 206 345
566 250

38 621
8 468
47 089
9 363

135 005
17 409
152 414
45 782

1 990 283
390 924
2 381 207
1 769 059

 .10تسهيﻼت ائتمانية
العملة

تاريخ
اﻻستحقاق

سعر الفائدة

دينار اردني
دينار اردني

2015
2018-2014

%15-12
%10-9

نوع التسهيﻼت

حسابات مكشوﻓة
قروض

سقف
التسهيﻼت

3 254 853
6 916 535

الرصيد القائم

3 254 853
6 916 535
10 171 388

تم منح التسهيﻼت اﻻئتمانية الواردة اعﻼه مقابل تأمينات نقدية وﻛمبياﻻت مجيرة لصالح البنك بما ﻻ يقل عن الرصيد القائم باﻻﺿاﻓة
الى رهن بعض مباني الشرﻛة وبعض الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خﻼل بيان الدخل الشامل .
 .11ذمم وأرصدة دائنة اخرى

مصاريف مستحقة
ذمم دائنة
ملفات برسم التحصيل
ذمم حملة بطاقات دائنة
مخصص مكاﻓأة أعضاء مجلس اﻻدارة )مدورة(
امانات مساهمين
أمانات للغير
مخصصات مختلفة
أمانات الضمان اﻻجتماعي
أمانات ﺿريبة الدخل
أخرى

2015
بالدينــــار

2014
بالدينــــار

452 782
91 039
150 211
64 291
111 400
835 141
47 364
11 487
242 037
94 704
63 616
2 164 072

287 992
69 237
150 211
64 291
111 400
843 396
47 364
11 487
165 861
50 269
30 777
1 832 285

 .12حقوق الملكية
رأس المال
يبلغ راس المال المصرح والمكتتب به والمدﻓوع  16 077 716مليون دينار اردني مقسم الى  16 077 716مليون سهم بقيمة اسمية
دينار اردني واحد للسهم ﻛما ﻓي  31ﻛانون اﻻول 2015
اﻻحتياطي اﻹجباري
تمثل المبالغ المجتمعة ﻓي هذا الحساب ما تم تحويله من اﻻرباح السنوية قبل الضريبة بنسبة  %10خﻼل السنوات السابقة وهو غير
قابل للتوزيع على المساهمين

 .13مصاريف ادارية

اتعاب مهنية وقانونية
تنقﻼت
برق وبريد وهاتف
تامين
رسوم واشتراﻛات ورخص
ايجارات
قرطاسية ومطبوعات
دعاية واعﻼن
متفرقة

 .14حصة السهم اﻻساسية والمخفضة من ربح السنة

)خسارة( ربح السنة
المتوسط المرجح لعدد اﻻسهم

2015
بالدينــــار

2014
بالدينــــار

71 383
29 007
36 508
29 589
27 900
20 306
1 054
4 001
77 034
296 782

68 553
36 511
42 444
23 052
41 210
5 886
1 302
819
79 101
298 878

2015
بالدينــــار

2014
بالدينــــار

201 734
16 077 716
0.0125

2 807
16 077 716
0.0002

 .15التعامل مع الجهات ذات العﻼقة
بلغت اﻷرص دة المتعلقة بالتعامﻼت مع الجهات ذات العﻼقة ) اعض اء مجلس اﻻدارة واﻻدارة التنفيذية العليا وأقاربهم والش رﻛات
المسيطر عليها من قبلهم ما يلي :
2014
2015
بالدينــــار
بالدينــــار

شيكات برسم التحصيل
أرصدة مدينة

2 644 000
3 141 675

2 644 000
3 282 457

تس تحق أرص دة جهات ذات عﻼقة المدينة خﻼل ﻓترة أقص اها  36ش هرا ً من نهاية عام  2013وتحتس ب عليها ﻓائدة بمعدل %9
سنويا ً إعتبارا ً من . 2013/6/1
ﻛما بلغت رواتب ومكاﻓآت اﻹدارة التنفيذية والعليا ) ( 316 550دينار خﻼل عام  2015مقابل ) ( 316 550دينار خﻼل عام
.2014

 .16الوضع الضريبي
ان تفاصيل الحرﻛة التي تمت على مخصص ﺿريبة الدخل هي ﻛما يلي :

الرصيد ﻛما ﻓي بداية السنة
ﺿريبة الدخل المستحقة عن ارباح السنة
ﺿريبة الدخل المدﻓوعة نهاية السنة
الرصيد كما في نهاية السنة
-

-

2015
بالدينــــار

2014
بالدينــــار

318 852
33 223
000
352 075

335 317
000
) ( 16 465
318 852

تم تسوية الوﺿع الضريبي للشرﻛة حتى نهاية عام 2008
قامت دائرة ﺿريبة الدخل بمراجعة سجﻼت الشرﻛة عام  2009وقررت ﻓرض ﺿريبة اﺿاﻓية بمبلغ  115,000دينار عن
المخصص المأخوذ من قبل الشرﻛة  ،قامت الشرﻛة باﻻعتراض على القرار ولم يصدر القرار النهائي بعد.
قامت دائرة ﺿريبة الدخل بمراجعة سجﻼت الشرﻛة عام  2010وقررت ﻓرض ﺿريبة دخل وتعويض قانوني بمبلغ 115,810
دينار عن المخصص المأخوذ من قبل الشرﻛة  ،وتم تحويل القضية الى المحكمة ولم يصدر القرار النهائي بعد.
تم تقديم ﻛشوف التقدير الذاتي عن نتائج اعمال الشرﻛة لﻼعوام  2011و  2013و  2014و تم قبولها ﺿمن العينات .
تم تقديم ﻛشف التقدير الذاتي عن نتائج اعمال الشرﻛة لعام  2012لدائرة ﺿريبة الدخل ولن يتم مراجعة سجﻼت الشرﻛة من قبل
الدائرة .
تم احتساب مخصص ﺿريبة الدخل لعام  2015حسب قانون ﺿريبة الدخل المؤقت رقم  34لسنة  2014وعلى النحو التالي .
البيان

الربح المحاسبي
تعديﻼت ضريبية
رد ارباح شرﻛات زميلة
رد ارباح توزيعات اسهم

الربح الضريبي
نسبة الضريبة
مخصص ضريبة الدخل

المبلغ بالدينار
2015
235 801
4 315
65 368
166 118
%20
32 223

 .17قضايا مقامة من الشركة

قامت الش رﻛة برﻓع قض ية على ش رﻛة ماس ترﻛارد العالمية تطالبها بقيمة المبالغ التي تم تحميلها على الش رﻛة بناءا على قرار مجلس
اﻻدارة بنهاية عام  2013والبالغ رصيدها ﻓي  31ﻛانون اﻻول  2015ما قيمته  19 123 924دينار ،ﻛما قامت بقيد الكفالة المصادرة
على حس اب ش رﻛة ماس ترﻛارد العالمية ورﻓع قض ية ﺿ دها للمطالبة بقيمة الكفالة المص ادرة والفائدة القانونية  .ومن رأي اﻹدارة
ومحامي الشرﻛة ﻓي نيويورك – الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية أن هذه القضية لصالح الشرﻛة وهناك احتمال ﻛبير لكسبها وتحصيل هذه
المبالغ من شرﻛة ماسترﻛارد العالمية.
 .18اﻻدوات المالية:
تتألف اﻻدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية  .تتضمن الموجودات المالية النقد وما ﻓي حكمه والذمم المدينة واﻷوراق
المالية .وتتضمن المطلوبات المالية التسهيﻼت اﻻئتمانية الممنوحة من البنوك والذمم الدائنة.
القيمة العادلة
ان القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ﻻ تختلف جوهريا ً عن قيمتها الدﻓترية حيث أن معظم اﻷدوات المالية إما قصيرة اﻷجل
بطبيعتها أو يتم اعادة تسعيرها باستمرار.

تستخدم الشرﻛة الترتيب التالي لغايات تحديد القيمة العادلة لﻸدوات المالية.
المستوى اﻻول:اﻻسعار السوقية المعلنة ﻓي اﻻسواق النشطة لنفس اﻻدوات المالية.
المستوى الثاني:اساليب تقييم تعتمد على مدخﻼت تؤثر على القيمة العادلة ويمكن مﻼحظتها بشكل مباشر او غير مباشر ﻓي السوق.
المستوى الثالث:اساليب تقييم تعتمد على مدخﻼت تؤثر على القيمة العادلة ولكن ﻻ يمكن مﻼحظتها ﻓي السوق.

2015
موجودات م الي ة من خﻼل بي ان ال دخ ل
الشامل

2014
موجودات م الي ة من خﻼل بي ان ال دخ ل
الشامل

المستوى اﻷول

المستوى
الثاني

المستوى
الثالث

المجموع

2 138 570
2 138 570

000
000

000
000

2 138 570
2 138 570

المستوى اﻷول

المستوى
الثاني

المستوى
الثالث

المجموع

2 751 892
2 751 892

000
000

000
000

2 751 892
2 751 892

مخاطر اﻻئتمان
مخاطر اﻻئتمان هي المخاطر التي قد تنجم عن عدم قدرة او عجز الطرف اﻵخر لﻸداة المالية عن الوﻓاء بالتزاماته تجاه الشرﻛة مما
قد يؤدي الى حدوث خسائر  .تتمثل مخاطر ائتمان الشرﻛة بشكل أساسي ﻓي الودائع لدى البنوك والذمم المدينة التجارية حيث تعمل
الشرﻛة على الحد من المخاطر اﻻئتمانية عن طريق التعامل مع البنوك التي تتمتع بسمعة جيدة ووﺿع حدود ائتمانية لعمﻼئها مع مراقبة
الديون غير المسدده .يتمثل الحد اﻻقصى للمخاطر اﻻئتمانية ﻓي القيمة المدرجة للموجودات المالية ﻓي البيانات المالية.
مخاطر أسعار الفائدة
تنتج مخاطر أسعار الفائدة من احتمال تأثير التغيرات ﻓي أسعار الفائدة على ربح الشرﻛة او القيمة العادلة لﻸدوات المالية  ،وحيث ان
معظم اﻻدوات المالية تحمل سعر ﻓائدة ثابت وتظهر بالكلفة المطفأة  ،ﻓان حساسية ارباح الشرﻛة وحقوق الملكية للتغير ﻓي اسعار
الفائدة يعتبر غير جوهري .
مخاطر أسعار العمﻼت اﻷجنبية
تتمثل مخاطر العمﻼت ﻓي الخطر من تذبذب قيمة اﻻدوات المالية بسبب تقلبات اسعار العمﻼت اﻻجنبية  .حيث ان معظم تعامﻼت
الشرﻛة هي بالدينار اﻻردني والدوﻻر اﻻمريكي وحيث ان سعر صرف الدينار مربوط بسعر ثابت مع الدوﻻر اﻻمريكي  ،ﻓان اﻻرصدة
ﻓي الدوﻻر اﻻمريكي ﻻ تمثل مخاطر هامة لتقلبات العمﻼت اﻻجنبية وان حساسية ارباح الشرﻛة وحقوق الملكية للتغير ﻓي اسعار
صرف العمﻼت اﻻجنبية يعتبر غير جوهري .
مخاطر أسعار اﻷسهم
تنتج مخاطر أسعار اﻷسهم عن التغير ﻓي القيمة العادلة لﻼستثمارات ﻓي اﻷسهم  ،وتعمل الشرﻛة على إدارة هذه المخاطر عن طريق
تنويع اﻻستثمارات ﻓي عدة مناطق جغراﻓية وقطاعات اقتصادية.
مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة ﻓي عدم قدرة الشرﻛة على توﻓير التمويل الﻼزم لتأدية التزاماتها ﻓي تواريخ استحقاقها ولتجنب هذه المخاطر تقوم
الشرﻛة بتنويع مصادر التمويل وإدارة الموجودات والمطلوبات وموائمة آجالها واﻻحتفاظ برصيد ﻛافٍ من النقد وما ﻓي حكمه واﻷوراق
المالية القابلة للتداول.

ويلخص الجدول ادناه توزيع المطلوبات )غير المخصومة( على اساس الفترة المتبقية لﻼستحقاق التعاقدي ﻛما بتاريخ البيانات المالية
اكثر من سنة
اقل من سنة
2015
المجموع
تسهيﻼت ائتمانية
مخصص ﺿريبة الدخل
ذمم وأرصدة دائنة اخرى

2015
تسهيﻼت ائتمانية
مخصص ﺿريبة الدخل
ذمم وأرصدة دائنة اخرى

4 706 677
352 075
2 164 072
7 222 824

5 464 711
000
000
5 464 711

10 171 388
352 075
2 164 072
12 687 535

اقل من سنة

اكثر من سنة

المجموع

4 718 957
318 852
1 832 285
6 870 094

5 255 842
000
000
5 255 842

9 974 799
318 852
1 832 285
12 125 936

إدارة رأس المال
يقوم مجلس ادارة الشرﻛة بإدارة هيكل راس المال بهدف الحفاظ على حقوق مساهمي الشرﻛة وﺿمان استمرارية الشرﻛة والوﻓاء
بالتزاماتها تجاه الغير وذلك من خﻼل استثمار موجودات الشرﻛة بشكل يوﻓر عائد مقبول لمساهمي الشرﻛة ومن خﻼل تحقيق التوازن
اﻻمثل بين حقوق الملكية والديون
ويوﺿح الجدول التالي نسبة مجموع الديون بالنسبة لحقوق الملكية:

مجموع الديون
مجموع حقوق الملكية
نسبة المديونية الى حقوق الملكية

2015
بالدينــــار

2014
بالدينــــار

10 171 388
17 925 889
%57

9 974 799
18 314 331
%54

 .19معايير وتفسيرات اصدرت ولم تصبح سارية المفعول بعد
لغاية تاريخ القوائم المالية  ،تم اصدار المعايير والتفسيرات التالية من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية والتي لم تصبح سارية المفعول
بعد:
سارية المفعول
للفترات السنوية
الــبــيــان
رقم المعيار او التفسير
التي تبدأ من أو بعد
 1ﻛانون ثاني 2018
اﻷدوات المالية
المعيار الدولي للتقارير المالية ) – (9جديد
 1ﻛانون ثاني 2016
عرض القوائم المالية والمتعلقة بالمبادرة باﻻﻓصاح
معيار المحاسبة الدولي ) – (1تعديﻼت
 1ﻛانون ثاني 2016
توﺿيح الطريقة المقبولة لﻼستهﻼك واﻻطفاء
معيار المحاسبة الدولي ) – (38،16تعديﻼت
 1ﻛانون ثاني 2016
الزراعة – النباتات المثمرة
معيار المحاسبة الدولي ) – (41،16تعديﻼت
المحاسبة بطريقة حقوق الملكية ﻓي البيانات المالية  1ﻛانون ثاني 2016
معيار المحاسبة الدولي ) – (27تعديﻼت
المنفصلة
المعيار الدولي ﻻعداد التقارير المالية ) – (11تعديﻼت المحاسبة عن امتﻼك ) استحواذ ( حصة ﻓي عملية مشترﻛة  1ﻛانون ثاني 2016
الحسابات المؤجلة التنظيمية – تنطبق على المنشآت التي  1ﻛانون ثاني 2016
المعيار الدولي ﻻعداد التقارير المالية ) – (14جديد
تتبنى المعايير الدولية ﻷول مرة
 1ﻛانون ثاني 2017
ايرادات العقود الموقعة مع العمﻼء
المعيار الدولي ﻻعداد التقارير المالية ) – (15جديد
المعيار الدولي للتقارير المالية ) (10ومعيار المحاسبة بيع او المساهمة بالموجودات بين المستثمر وشرﻛته الزميلة  1ﻛانون ثاني 2016
او مشروعه المشترك
الدولي )(28
المعيار الدولي للتقارير المالية ) (10و ) (12ومعيار شرﻛات اﻻستثمار  :تطبيق استثناء تجميع البيانات المالية  1ﻛانون ثاني 2016
المحاسبة الدولي )(28

وباعتقاد اﻻدارة ﻻ يمكن ان يكون لتبني هذه المعايير وتفسيراتها ﻓي الفترات الحالية او المستقبلية أثر جوهري على القوائم المالية.
 .20أرقام المقارنة

تم إعادة تبويب بعض اﻷرقام المالية لعام  2014لتتناسب مع اﻷرقام المالية لعام .2015

