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 المحدودة المساهمة العامة أوفتك القابضة مجموعة
 )غير مدققة(  المختصرة الموحدة المرحلية قائمة المركز المالي

 2021أيلول  30كما في 
 
 

 إيضـاح
 أيلول  30 

 2021  
كانون األول   31

2020 
 دينار  دينار   
 )مدققـــــــة(   )غير مدققة(   

      الموجودات
      غير متداولةموجودات 

 38,187,734  38,187,734  5 موجودات غير ملموسة
 708,147  690,023  4 ممتلكات ومعدات

 1,265,642  1,233,279   حق استخدام أصول مستأجرة
 945,423  945,423  6  عقارية  استثمارات

  االستثمارالجزء غير المتداول من صافي 
 7 في عقود التمويل بالكلفة المطفأة  

 
1,020,293  875,682 

 201,719  220,472   موجودات ضريبية مؤجلة
   42,297,224  42,184,347 

      موجودات متداولة 
  االستثمارالجزء المتداول من صافي 

 7 في عقود التمويل بالكلفة المطفأة   
 

5,874,827  5,007,469 
 4,321,455  3,996,252   مخزون

 6,515,597  6,303,890  8 مدينةذمم تجارية 
 1,782,021  2,413,148   أرصدة مدينة أخرى

 2,004,582  1,498,108  12 لدى البنوكونقد في الصندوق 
   20,086,225  19,631,124 

 61,815,471  62,383,449    مجموع الموجودات
      

      والمطلوبات  المساهمينحقوق 
      المساهمينحقوق 

 39,690,000  39,690,000   كتتب به والمدفوعرأس المال الم
 1,434,997  1,434,997  9 إجباري احتياطي

 ( 51,491)  ( 51,491)   أسهم الخزينة
 ( 5,799)  42,211   فرق ترجمة عمالت أجنبية

 3,055,611  3,172,384   أرباح مدورة
 44,123,318  44,288,101   حقوق المساهمين  صافي

 284,753  316,113   مسيطرين الحقوق الغير 
 44,408,071  44,604,214   صافي حقوق الملكية

 

 

 _______________________  ______________________ 
 المدير المالي  المدير العام   

 

 الموحدة المختصرة  المالية المرحلية القوائمجزءا  من هذه  18 إلى رقم 1 رقممن المرفقة تعتبر اإليضاحات 

      المطلوبات 
      متداولة غير مطلوبات 

  949,058  959,840   مخصص تعويض نهاية الخدمة 
  2,333,011  3,184,564   األجل قروض طويلة 

  977,789  905,856   التزام مقابل عقود تأجير تشغيلي
   5,050,260  4,259,858 

      مطلوبات متداولة
 3,451,959  4,261,951   بنوك دائنة

 2,806,898  2,592,875   قصيرة األجلقروض 
 324,106  297,850   التزام مقابل عقود تأجير تشغيلي

 2,463,968  1,453,255    ذمم تجارية دائنة
 3,910,351  3,936,611   أخرىأرصدة دائنة 

 190,260  186,433  16 مخصص ضريبة الدخل
   12,728,975  13,147,542 

 17,407,400  17,779,235   المطلوباتمجموع 
 61,815,471  62,383,449   والمطلوبات المساهمينحقوق مجموع 
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 المحدودة المساهمة العامة أوفتك القابضة مجموعة
 )غير مدققة(  المختصرة قائمة الدخل المرحلية الموحدة

 2021أيلول  30المنتهية في  والتسعة أشهرللثالثة  

 

   

 للثالثة أشهر المنتهية في 

  أيلول  30

 أشهر المنتهية في  للتسعة

 أيلول  30

 2020  2021  2020  2021  إيضـاح 

 دينار   دينار   دينار   دينار    

 ير مدققة( غ)  )غير مدققة(   ير مدققة( )غ  )غير مدققة(    

          

 13,954,541  15,234,316  5,697,189   5,693,330   إيرادات المبيعات 

 2,004,202  2,815,049  856,541   1,044,583   اإليرادات من عقود التمويل 

 15,958,743  18,049,365  6,553,730   6,737,913   مجموع اإليرادات 

 ( 7,640,525)  ( 8,932,698)  ( 3,392,244)  ( 3,542,665)   اإليرادات  كلفة 

 8,318,218  9,116,667  3,161,486   3,195,248   الربح اإلجمالي 

 ( 6,732,285)  ( 7,132,771)  ( 2,428,544)  ( 2,487,739)   المصاريف اإلدارية 
الخسائر االئتمانية مخصص 
 ( 548,227)  ( 274,451)  ( 131,536)   المتوقعة 

 
(323,609 ) 

 57,697  (21,267)  62,335    41,834   إيرادات أخرى )مصاريف( 

 1,320,021  1,414,402  520,826    617,807   الربح التشغيلي 
 ( 689,471)  ( 875,041)  ( 101,512)  ( 329,878)   مصروف فوائد 

 630,550  539,361  419,314    287,929   ربح الفترة قبل الضريبة 
 ( 180,446)  ( 334,508)  ( 127,558)  ( 103,714)  16 ضريبة الدخل 

 450,104  204,853  291,756  184,215   الفترة ربح 
          

          الفترة العائد إلى: ربح )خسارة( 

 473,581  189,687  316,524  135,540   المساهمين 

 (23,477)  15,166  (24,768)  48,675   حقوق غير المسيطرين

   184,215  291,756  204,853  450,104 

          السهم:   ربحية
  حصة السهم األساسية والمخفضة 

العائد الى مساهمي   الفترةربح  من
 0.0034  15 أساسي ومنخفض  – الشركة 

 

0.0080  0.0048 

 

0.0119 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الموحدة المختصرة المالية المرحلية  القوائمجزءا  من هذه  18إلى رقم  1 رقممن المرفقة تعتبر اإليضاحات 



 

4 

 المحدودة المساهمة العامة أوفتك القابضة مجموعة
 )غير مدققة(  المختصرة قائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة

 2021أيلول  30المنتهية في  والتسعة أشهرللثالثة  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الموحدة المختصرة المالية المرحلية  القوائمجزءا  من هذه  18إلى رقم  1 رقممن المرفقة تعتبر اإليضاحات 

  

 المنتهية فيللثالثة أشهر 
  أيلول   30 

 أشهر المنتهية في للتسعة
 أيلول  30

  2021  2020  2021  2020 

 مدققة( غير)  )غير مدققة(  مدققة( غير)  )غير مدققة(  
         

 450,104  204,853  291,756  184,215  ربح الفترة
الربح )الخسارة(  يضاف: بنود 

         األخرى ةالشامل
 لقائمة الحقا   تحويلها الممكن من بنود

         : الدخل
فرق ترجمة عمالت أجنبية ناتجة 

 عن توحيد قوائم الشركات  
 ( 14,765)  48,010    32,027  ( 48,376)  التابعة األجنبية   

 435,339  252,863  323,783  135,839  للفترة  مجموع الدخل الشامل

  

 للثالثة أشهر المنتهية في
  أيلول   30 

 أشهر المنتهية في للتسعة
 أيلول  30

  2021  2020  2021  2020 

 مدققة( غير)  )غير مدققة(  مدققة( غير)  )غير مدققة(  
         

         يعود إلى: مجموع الدخل الشامل 
 458,816    237,698  348,550    87,165  المساهمين

 ( 23,477)    15,165  ( 24,767)    48,674  مسيطرينالحقوق غير 

  135,839    323,783  252,863    435,339 
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 المحدودة المساهمة العامة القابضةأوفتك  مجموعة
 )غير مدققة(  المختصرة المرحلية الموحدة المساهمينالتغيــ رات في حقوق قائمة 

 2021أيلول  30المنتهية في للتسعة أشهر 

 
 

 

 رأس المال  
 المكتتب به
  والمدفوع

 احتياطي 
  أسهم خزينة  إجباري

فرق ترجمة 
  عمالت أجنبية 

 أرباح
 دورةم

 
حقوق  صافي 

 المساهمين

 
حقوق غير 
   المسيطرين

صافي حقوق  
 الملكية

 دينار  دينار  دينار  دينار  دينار  دينار  دينار  ينارد 
   2021أيلول  30المنتهية في للتسعة أشهر 
       )غير مدققة( 

  
 

    
  

 44,408,071  284,753    44,123,318  3,055,611  ( 5,799)  ( 51,491)  1,434,997  39,690,000 2021الرصيد كما في أول كانون الثاني 

 204,853  15,166  189,687  189,687  -  -  -  - الفترة ربح

 48,010  -  48,010  -  48,010  -  -  - للفترة  الدخل الشامل االخر

 -  72,914  ( 72,914)  ( 72,914)  -  -  -  - ( 10تملك حقوق غير المسيطرين )إيضاح 

  توزيعات أرباح تخص حقوق غير المسيطرين
 ( 56,720)  ( 56,720)  -  -  -  -  -  - ( 10)إيضاح   

 44,604,214  316,113  44,288,101  3,172,384  42,211  ( 51,491)  1,434,997  39,690,000 2021أيلول  30الرصيد كما في 

                
   2020 أيلول 30المنتهية في شهر للتسعة أ

 )غير مدققة( 
         

   
   

 45,100,342  354,527  44,745,815  3,898,379  ( 118,717)  ( 51,491)  1,327,644  39,690,000 2020الرصيد كما في أول كانون الثاني 
 450,104  ( 23,477)  473,581  473,581  -  -  -  - ربح الفترة
 ( 14,765)  -  ( 14,765)  -  ( 14,765)  -  -  - للفترة  ىخراأل ةالشامل الخسارة 

 45,535,681  331,050  45,204,631  4,371,960  ( 133,482)  ( 51,491)  1,327,644  39,690,000 2020 أيلول 30الرصيد كما في 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

الموحدة المختصرة المالية المرحلية  القوائمجزءا  من هذه  18إلى رقم  1 رقممن المرفقة تعتبر اإليضاحات 
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 المحدودة المساهمة العامة أوفتك القابضة مجموعة
 )غير مدققة( المختصرة قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة

 2021أيلول  30 المنتهية فيللتسعة أشهر 

 
 أيلول  30أشهر المنتهية  للتسعة  إيضـاح 
   2021  2020 
 دينار  دينار   
 ير مدققة(غ)  )غير مدققة(   

      األنشطة التشغيلية 
 630,550  539,361   ضريبة  ال الفترة قبل  ربح

      
      :تعديالت

 331,313  212,660   ستهالكات ا
 81,551  258,273   مستأجرة أصولاطفاء حق استخدام 

 689,471  875,041   فوائد مصاريف
 -  49,839   تعويض نهاية الخدمة  خصص م

 323,609  548,227   مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 
 -  ( 94,662)   خسائر ائتمانية متوقعة المحرر من مخصص 

 -  17,421   مخصص بضاعة بطيئة الحركة 
 ( 8,518)  ( 18,753)   موجودات ضريبية مؤجلة 

      
      رات رأس المال العامل:ـ  تغي

 (1,268,189)  (1,395,824)   بالكلفة المطفأة صافي االستثمار في عقود التمويل
 497,760  307,782   مخزون

 (1,440,681)  141,998   مدينةتجارية  ذمم
 ( 875,602)  ( 631,127)   أرصدة مدينة أخرى 

 ( 484,887)  (1,010,713)   ذمم تجارية دائنة 
 ( 319,266)  26,260   أرصدة دائنة أخرى 

 التشغيلية   األنشطة  المستخدمة في ةالنقدي اتالتدفق 
  ضريبة الدخلوتعويض نهاية الخدمة  المدفوع من قبل  

 
(174,217 )  (1,842,889) 

 ( 69,370)  ( 39,057)   تعويض نهاية الخدمة المدفوع 
 ( 242,324)  ( 338,335)   ضريبة الدخل المدفوعة 
 (2,154,583)  ( 551,609)   األنشطة التشغيليةالمستخدمة في   صافي التدفقات النقدية

      
      األنشطة االستثمارية 

 ( 58,876)  ( 250,140)   شراء ممتلكات ومعدات 
 -  55,604   متحصالت بيع ممتلكات ومعدات 

 -  ( 225,910)   مستأجرة  أصولالزيادة في حق استخدام 
 ( 58,876)  ( 420,446)   األنشطة االستثمارية   المستخدمة فية النقدي اتالتدفقصافي 

      
      تمويلية األنشطة ال

 2,098,415  637,530   الزيادة في البنوك الدائنة والقروض
 ( 292,776)  ( 181,805)   المدفوع من التزام تأجير تشغيلي 

 ( 565,398)  ( 791,426)   مصاريف فوائد مدفوعة 
 -  ( 56,720)   توزيعات أرباح تخص حقوق غير المسيطرين

 الناتجة )المستخدمة في( ة النقدي اتالتدفقصافي 
 األنشطة التمويلية من   

  
(392,420 )  1,240,241 

      
فرق ترجمة عمالت أجنبية ناتجة عن توحيد القوائم المالية 

 لشركات تابعة أجنبية
  

48,010  (14,765 ) 
 ( 987,983)  (1,316,466)   النقد وما في حكمه في   صافي التغير

 73,748  (1,447,377)   كما في أول كانون الثاني النقد وما في حكمه
 ( 914,235)  (2,763,843)  12 أيلول  30كما في  النقد وما في حكمه

 
 
 
 

 الموحدة المختصرة المالية المرحلية  القوائمجزءا  من هذه  18إلى رقم  1 رقممن المرفقة تعتبر اإليضاحات 



 المحدودة المساهمة العامة أوفتك القابضة مجموعة
 )غير مدققة(  حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة إيضاحات

 2021أيلول  30المنتهية في للتسعة أشهر 
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 معلومات عامة  ( 1)
 

بتاريخ  العامة  المساهمة  الشركات  سجل  في  ومسجلة  محدودة  عامة  مساهمة  شركة  هي  القابضة  أوفتك  مجموعة                             إن 
 " لدى مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة. 355تحت رقم "  2004كانون األول  7
 

سهم قيمة كل منها    39,690,000دينار أردني، مقسم إلى    39,690,000يبلغ رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع  
 األردن.  – وهي مدرجة بالكامل في سوق عمان لألوراق المالية  اإلسمية دينار واحد

 
 تتمثل غايات الشركة الرئيسية فيما يلي:

 
 المشاركة في إدارة الشركات األخرى التي تساهم فيها. إدارة الشركات التابعة للشركة أو  -
 أموالها في األسهم والسندات واألوراق المالية.  استثمار -
 تقديم القروض، الكفاالت والتمويل للشركات التابعة لها.  -
التجارية وحقوق    االختراعتملك براءات   - المعنوية    االمتيازوالعالمات  الحقوق  وتأجيرها   اواستغاللهوغيرها من 

 للشركات التابعة لها أو لغيرها. 
 

المملكة األردنية    –  11118( عمان  383الدوار الثالث ص.ب )،  12مبنى رقم  هو    للمجموعةالمسجل    الرئيسي  ان العنوان
 الهاشمية.

 
 .2021  األولتشرين  31 بتاريخ اإلدارةمجلس من  المختصرة الموحدةالمرحلية  تم إقرار القوائم المالية 

 
 
 ملخص للسياسات المحاسبية الهامة ( 2)
 
 أسس إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة  2-1
 

  ا  وفق  2021أيلول    30شهر المنتهية في  أ  للتسعةالقوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة    إعدادتم  
 ( )التقارير المالية المرحلية(.34لمعيار المحاسبة الدولي رقم )

 
هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة والذي يمثل العملة الرئيسية   إظهارالدينار األردني هو عملة  إن

 للمجموعة. 
 
واإليضاحات    إن المعلومات  كافة  تتضمن  المختصرة ال  الموحدة  المرحلية  المالية  القوائم  القوائم  في  المطلوبة 

 السنوي للمجموعة تقرأ مع التقرير    أنويجب    ،المالية الموحدة السنوية والمعدة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية
ال تمثل    2021أيلول    30اشهــر المنتهيــة فـــي    التسعةأعمال  نتائج    إنكما    .2020  األولكانون    31  كما في

 . 2021كانون األول  31بالضرورة مؤشرا على النتائج المتوقعة للسنة المنتهية فــي 
 



 المحدودة المساهمة العامة أوفتك القابضة مجموعة
 )غير مدققة(  حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة إيضاحات

 2021أيلول  30المنتهية في للتسعة أشهر 
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 أسس توحيد القوائم المالية  2-2
 

القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة الخاضعة لسيطرتها، وتتحقق  تتضمن القوائم المالية الموحدة للمجموعة،  
السيطرة عندما يكون للمجموعة حقوق في العوائد المتغيرة الناتجة عن ارتباطها بالشركة المستثمر فيها ولديها  

تتم السيطرة القدرة على التأثير على هذه العوائد من خالل قدرتها على السيطرة على الشركة المستثمر فيها، و
 على الشركة المستثمر فيها فقط عند تحقق ما يلي:

 

توجيه  - على  القدرة  المجموعة  تمنح  التي  القائمة  )الحقوق  بها  المستثمر  الشركة  على  المجموعة  سيطرة 
 النشاطات ذات الصلة للشركة المستثمر بها(. 

 بالشركة المستثمر فيها. تعرض المجموعة أو حقوقها للعوائد المتغيرة الناتجة عن ارتباطها  -
 القدرة على ممارسة السيطرة على الشركة المستثمر فيها والتأثير على عوائدها.  -
 

حقوق التصويت أو ما شابهها في الشركة المستثمر فيها، تقوم المجموعة    أغلبيةعندما تمتلك المجموعة أقل من  
لتحدي االعتبار  بعين  العالقة  ذات  والظروف  الحقائق  جميع  الشركة  بأخذ  على  سيطرة  تمتلك  كانت  إذا  فيما  د 

 المستثمر فيها ويتضمن ذلك: 
 

 الترتيبات التعاقدية مع حملة حقوق تصويت اآلخرين في الشركة المستثمر فيها.  -
 الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدية األخرى.  -
 حقوق التصويت الحالية وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة.  -
 

وعة بإعادة تقييم فيما إذا كانت تسيطر على الشركة المستثمر بها في حال وجود ظروف أو حقائق  تقوم المجم
 من عنصر من عناصر السيطرة الثالثة.  أكثرتدل على التغير في واحد أو 

 
يتم تحميل األرباح والخسائر وكل بند من بنود الدخل الشامل األخرى على حقوق حملة األسهم في الشركة األم  

ق غير المسيطرين حتى لو أدى ذلك إلى عجز في رصيد حقوق غير المسيطرين. وإذا اقتضت الحاجة،  وحقو
يتم تعديل القوائم المالية للشركات التابعة لتتماشى سياساتها المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة. يتم 

والمصروفات   واإليرادات  الملكية  وحقوق  والمطلوبات  الموجودات  المتعلقة استبعاد  والخسائر  واألرباح 
 بالمعامالت فيما بين المجموعة والشركات التابعة.

 
المجموعة على الشركة التابعة ويتوقف عندما تفقد   تصبح هنالك سيطرة من قبليبدأ توحيد الشركة التابعة عندما  

الشركة التابعة المقتناة أو المستبعدة    اريفإيرادات ومص  يتم تضمينالمجموعة السيطرة على الشركة التابعة.  
من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف المجموعة    ةالدخل الموحد  قائمةخالل السنة في  

 عن السيطرة على الشركة التابعة.
 

 ة الملكي  حقوق التغييرات في 
 

فقدان السيطرة على أنها معامالت مع المجموعة المعامالت مع الحقوق غير المسيطرة التي ال تؤدي إلى    تعتبر
الملكي   حقوق  حصمالكي  في  التغيير  عن  ينتج  المجموعة.  في  للحقوق  الملكي    صة  الدفترية  القيم  بين  تعديل  ة 

المسيطرة وغير المسيطرة لتعكس حصصها النسبية في الشركة التابعة. يتم إثبات أي فرق بين مبلغ التعديل على  
الملكي   المسيطرحقوق  الملكي  ة غير  ة الخاصة  ة وأي مقابل مدفوع أو مستلم في احتياطي منفصل ضمن حقوق 

 .مجموعةالبمالكي 
 

ة ألحد االستثمارات بسبب فقدان السيطرة أو السيطرة  عندما تتوقف المجموعة عن التوحيد أو حساب حقوق الملكي  
، فإن أي حصة محتفظ بها في الشركة يعاد قياسها إلى قيمتها العادلة، مع االعتراف فعالالمشتركة أو التأثير ال

بالتغيير في القيمة الدفترية في الربح أو الخسارة. تصبح هذه القيمة العادلة هي القيمة الدفترية األولية ألغراض  
افة إلى ذلك، فإن أي مبالغ  أو أصل مالي. باإلض  مشروع مشتركأو    حليفةالمحاسبة للحصة المحتفظ بها كشركة  

دخل الشامل اآلخر فيما يتعلق بتلك المنشأة يتم المحاسبة عنها كما لو أن المجموعة  قائمة الفي  معترف بها سابقا  
في   ا  قد قامت باستبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة مباشرة. قد يعني هذا أن المبالغ المعترف بها سابق

 خر يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة.دخل الشامل اآلقائمة ال
 

التأثير حليفة  ة في مشروع مشترك أو شركة  إذا تم تخفيض حصة الملكي   المشتركة أو  مع االحتفاظ بالسيطرة 
الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو  قائمة  في    ا  من المبالغ المعترف بها سابق  الحصص، يتم إعادة تصنيف  فعالال

ا .الخسارة حيثما كان ذلك مناسب



 المحدودة المساهمة العامة أوفتك القابضة مجموعة
 )غير مدققة(  حول القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة إيضاحات

 2021أيلول  30المنتهية في للتسعة أشهر 

9 

 

 :يلي الشركات التابعة التي تم توحيد بياناتها في هذه القوائم المالية الموحدة هي كما إن
 

  رأس المال المدفوع    صفة الشركة   اسم الشركة 
 نسبة

 الملكية

      ٪ 

 100  650,000  محدودة مسؤوليةذات   مكتبة األردن العلمية

  شركة الوصلة للتمويل
 

 100  500,000  ذات مسؤولية محدودة
 

 100  30,000  ذات مسؤولية محدودة  شركة أوفتك الدولية لالستثمار
 

شركة الثقة الدولية للتسويق والتجارة 
 100  250,000  ذات مسؤولية محدودة  اإللكترونية

 
 100  400,000  ذات مسؤولية محدودة  لألنظمة المكتبية والبنكيةشركة أوفتك 

 
 100  250,000  ذات مسؤولية محدودة  اإللكترونيةشركة وعاء الكرز للتجارة 

 
  شركة محور العالم التجارية * 

 
 100  100,000  ذات مسؤولية محدودة

       
 60  355  محدودةذات مسؤولية   شركة أوفتك لالستثمار التجاري

 
 60  5,000  ذات مسؤولية محدودة  شركة أوفتك العراق لالستثمار

 
-شركة فلسطين للتكنولوجيا المكتبية

 100  91,530  ذات مسؤولية محدودة  وفتكأ
 

 50  640  ذات مسؤولية محدودة  شركة أوفتك للخدمات الهندسية 
 

-eالشركة المصرية للوالء والمكافآت 
point  95  7,610  ذات مسؤولية محدودة 

 
  شركة آي بوينتس 

 
ذات مسؤولية منطقة حرة 

 100  9,660  محدودة
 

والتكنولوجيا  لألنظمةشركة الخرطوم 
 100  1,850  ذات مسؤولية محدودة  **المحدودة

 
وبذلك تصبح شركة محور العالم التجارية    إضافيةحصة    ٪40بتملك    2021كانون الثاني    26قامت المجموعة بتاريخ   *

 . (10 إيضاح) مملوكة بالكامل للمجموعة
 

بتأسيس شركة جديدة في جمهورية السودان، مملوكة بالكامل للمجموعة هذا    2021نيسان    14امت المجموعة بتاريخ  ** ق
 . 2021التشغيلية بتاريخ اول تموز  أعمالهاوقد قامت الشركة بمباشرة 

 
 المجموعة المساهمون اللذين لهم أثر جوهري على

 
سهم قيمة كل منها   39,690,000دينار أردني، مقسم إلى    39,690,000المصرح به والمدفوع    يبلغ رأسمال الشركة
 اإلسمية دينار واحد.
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 يوضح الجدول التالي المساهمين الذين لهم أثر جوهري على المجموعة: 

 

 

 التغيرات في السياسات المحاسبية واالفصاحات  3-2
 

المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة متماثلة مع السياسات إن السياسات  
  2020كانون األول  31المحاسبية التي تم اتباعها في إعداد آخر قوائم مالية موحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

 باستثناء تطبيق المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير الحالية كما هو مذكور أدناه. 
 

 :المجموعة المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل -أ

ألول مرة والنافذة التطبيق    المجموعةالمعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التي صدرت والتي تم تطبيقها من قبل  
 : 2021لية التي تبدأ في أول كانون الثاني في السنة الما

 
، والمعيار الدولي 39، ومعيار المحاسبة الدولي رقم  9تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   •

  16، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  4، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  7للتقارير المالية رقم  
  2المرحلة  - (IBOR) المعياري معدل الفائدةإصالح 

 
، ومعيار المحاسبة 9أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

، والمعيار 4، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  7، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 39الدولي رقم 
الفائدة المعيارية بما في ذلك    معدلالناشئة أثناء إصالح  والتي تتناول القضايا    16الدولي للتقارير المالية رقم  

، يمكن أن تؤثر IBORاستبدال معدل معياري واحد بآخر بديل. نظر ا للطبيعة السائدة للعقود القائمة على  
الثاني   كانون  أول  من  اعتبار ا  المفعول  سارية  التعديالت  القطاعات.  جميع  في  الشركات  على  التعديالت 

2021 . 
 

رقم   • المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  على  رقم    17تعديالت  المالية  للتقارير  الدولي  تأجيل 4والمعيار   ،
تؤجل هذه التعديالت تاريخ تطبيق المعيار الدولي    - 9"عقود التأمين" للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

وتغير التاريخ المثبت لإلعفاء المؤقت    2023نيلمدة عامين ليكون في أول كانون الثا  17للتقارير المالية رقم  
حتى أول كانون   9من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    4في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

 . 2023الثاني 
 

لة امتيازات اإليجار ذات الص  -"عقود اإليجار"    16تعديل على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم   •
 بفيروس كورونا 

 
( تم منح امتيازات إيجار للمستأجرين. قد تتخذ هذه االمتيازات COVID-19نتيجة لوباء فيروس كورونا )

الدفع وتأجيل مدفوعات اإليجار. في   ، نشر مجلس 2020أيار    28أشكاال  متنوعة، بما في ذلك إجازات 
إلعد  الدولي  المعيار  على  تعديال   الدولية  المحاسبة  رقم  معايير  المالية  التقارير  عملية    16اد  وسيلة  يوفر 

 اختيارية للمستأجرين من تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار المتعلق بـفيروس كورونا يعد تعديال  لعقد اإليجار 
 لم تكن تعديالت على اإليجار. أنهاحيث يمكن للمستأجرين اعتبار هذه االمتيازات على 

 
 والتفسيرات أعاله أي تأثير جوهري على القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة.لم يكن للتعديالت 

 نسبة المساهمة  األسهم عدد  

   ٪ 
    

  24.275    9,634,720 مروان سعيد 

 11.294  4,482,665 باسم سعيد 

 10.078  4,000,000 ريما طنوس 

 7.181  2,850,000 سعيد  سمير

 7.181  2,850,000 مونا سعيد

 6.878  2,730,000 هاله سعيد

 5.543  2,200,000 هنادا سعيد

 5.046  2,002,892 دينا سعيد 
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 مبكرا  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة لكن غير السارية حتى تاريخه وغير المطبقة  -أ

 
لم تطبق المجموعة مبكرا  المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة التالية التي قد تم إصدارها لكنها لم تدخل حيز  

 التنفيذ حتى تاريخه:
 

  المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة 

تسري على الفترات  
السنوية التي تبدأ في  

  أو بعد
، أنهى 2017 أيار 18في  - "عقود التأمين" 17المالية رقم المعيار الدولي للتقارير 

الطويل لوضع معيار محاسبي حول عقود   الدولية مشروعه  المحاسبة  مجلس معايير 
"عقود التأمين". يحل المعيار    17التأمين وأصدر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

والذي يسمح حاليا  بالعديد   4محل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    17الدولي رقم  
إلى تغيير كبير في المحاسبة لدى جميع   17ت. سيؤدي المعيار الدولي رقم  من الممارسا

 المنشآت التي تصدر عقود تأمين وعقود استثمار تشمل ميزة المشاركة االختيارية.
 

ويسمح   2023كانون الثاني    1ينطبق المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  
م متزامنا   كان  إذا  المبكر  رقم  بالتطبيق  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  تطبيق    15ع 

للتقارير المالية رقم   "األدوات   9"اإليرادات من العقود مع العمالء" والمعيار الدولي 
 المالية".

 
نموذج قياس حالي حيث يعاد قياس التقديرات في كل   17يتطلب المعيار الدولي رقم  

أسس   القياس على  ويعتمد  تقرير.  وتعديل فترة  المخصومة  المرجحة  النقدية  التدفقات 
للمخاطر وهامش الخدمات التعاقدية الذي يمثل أرباح العقد غير المكتسبة. وهناك أسلوب  
تخصيص مبس ط لألقساط ي سمح به لاللتزامات على مدار فترة التغطية المتبقية إذا أتاح 

ال النموذج  قياس غير مختلفة جوهريا  عن  فترة  هذا األسلوب طريقة  إذا كانت  أو  عام 
التغطية تمتد لسنة أو أقل. ومع ذلك، يجب قياس المطالبات المتكبدة باالعتماد على أسس 

 التدفقات النقدية المرجحة والمعدلة بالمخاطر والمخصومة. 
 

 2023كانون الثاني  أول

الدولي رقم   التعديالت المحاسبي  المعيار  المالية" تصنيف 1على  القوائم  ، "عرض 
توضح هذه التعديالت الطفيفة التي أجريت على المعيار المحاسبي الدولي    - طلوباتالم

، "عرض القوائم المالية" أن المطلوبات تصنف إما كمطلوبات متداولة أو غير 1رقم  
التصنيف  يتأثر  ال  التقرير.  فترة  نهاية  في  الموجودة  الحقوق  على  اعتماد ا  متداولة، 

الحقة بعد تاريخ التقرير )على سبيل المثال، استالم تنازل  بتوقعات المنشأة أو األحداث ا
الدولي رقم   المحاسبي  المعيار  يعنيه  التعديل أيض ا ما  عند    1أو خرق تعهد(. يوضح 

 اإلشارة إلى "تسوية" التزام. 

 2022كانون الثاني  أول
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ومعيار    3عدد من التعديالت ضيقة النطاق على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
رقم   الدولي  رقم    16المحاسبة  الدولي  المحاسبة  بعض   باإلضافة،  17ومعيار  الى 

و معيار    16و    9و    1التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية رقم  
 41المحاسبة الدولي رقم 

 
رقم  تعدي - المالية  التقارير  إلعداد  الدولي  المعيار  على  "مجموعات 3الت   ،

إلى المفاهيم    3تحديث إشارة في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    األعمال":
لمجموعات  المحاسبة  متطلبات  تغيير  دون  المالية  التقارير  إلعداد  عمل  إطار 

 األعمال. 
 
المحاسبة   - معيار  على  رقم  التعديالت  واآلالت 16الدولي  "الممتلكات   ،

والمعدات   والمعدات": واآلالت  الممتلكات  تكلفة  من  الخصم  من  الشركة  تمنع 
األصل   بإعداد  الشركة  قيام  أثناء  المنتجة  األصناف  بيع  من  المستلمة  المبالغ 

سوف تعترف الشركة بعائدات المبيعات هذه    ذلك،لالستخدام المقصود. بدال  من  
 الصلة في الربح أو الخسارة.  والتكلفة ذات

 
رقم   - الدولي  المحاسبة  معيار  على  والمطلوبات  37التعديالت  "المخصصات   ،

تحدد هذه التعديالت التكاليف التي تتضمنها الشركة  الطارئة واألصول المحتملة":  
 عند تقييم ما إذا كان العقد سيتسبب في خسارة. 

 
السنوية   - التحسينات  التقارير ت دخل  الدولي إلعداد  المعيار  على  تعديالت طفيفة 

رقم   ،    ، 1المالية  المالية"  التقارير  إلعداد  الدولية  للمعايير  مرة  ألول  "التطبيق 
، "األدوات المالية" ، ومعيار المحاسبة الدولي    9والمعيار الدولي للتقارير المالية  

توضيحية المصاحبة للمعيار الدولي إلعداد التقارير ، "الزراعة" واألمثلة ال  41
 ، "عقود اإليجار". 16المالية رقم 

 
 2022كانون الثاني  أول

 
سيكون لها أثر جوهري على القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة   أعالهبان المعايير والتفسيرات    اإلدارةال تعتقد  

 للمجموعة عند سريانها أو تطبيقها.
 

ليس هناك معايير أخرى من المعايير الدولية للتقارير المالية ذات الصلة أو تعديالت على المعايير المنشورة أو تفسيرات  
للجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية قد تم إصدارها ولكن لم تدخل حيز التطبيق للمرة األولى على السنة المالية  

وكان يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على القوائم المالية المرحلية    2021نون الثاني  كا  أولللمجموعة التي بدأت في  
 الموحدة المختصرة للمجموعة. 

 
 
 التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة ( 3)
 

القيام    إعدادإن   المجموعة  إدارة  من  يتطلب  المحاسبية  السياسات  وتطبيق  المختصرة  الموحدة  المرحلية  المالية  القوائم 
هذه  أن  كما  المحتملة.  االلتزامات  عن  واإلفصاح  المالية  والمطلوبات  الموجودات  مبالغ  في  تؤثر  واجتهادات  بتقديرات 

إصدار    إدارة المجموعةوالمخصصات وبشكل خاص يتطلب من  والمصاريف  اإليراداتالتقديرات واالجتهادات تؤثر في  
بالضرورة على    واجتهاداتأحكام   المذكورة مبنية  التقديرات  إن  المستقبلية وأوقاتها.  النقدية  التدفقات  لتقدير مبالغ  هامة 

التقديرات وذلك    فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وإن النتائج الفعلية قد تختلف عن 
 تلك التقديرات في المستقبل. وظروفنتيجة التغيرات الناجمة عن أوضاع 

 
وفي سبيل إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة، فإن األحكام الهامة التي أبدتها اإلدارة في تطبيق السياسات 

كدة كانت هي نفس األحكام والمصادر المطبقة في القوائم والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤ  للمجموعةالمحاسبية  
 . 2020كانون األول  31المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المنتهية في 
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 ممتلكات ومعدات  ( 4)

 

  تحسينات المأجور 
أثاث ومفروشات 

  وديكورات 
أجهزة حاسوب 

  وبرامج
وأجهزة مكتبية   آالت

  وكهربائية 
 

 المجمـوع   موجودات أخرى  سيارات

 دينـار  دينار  دينار  دينـار  دينـار  دينـار  دينـار 
2021              
              الكلفة 

   4,322,204  8,193    531,213  2,547,534  587,485    509,318    138,461 2021أول كانون الثاني 

 250,140  -  -  149,645    37,522  49,861  13,112 إضافات 

 ( 134,410)  -  -  ( 134,410)   -  -  - استبعادات 

 4,437,934  8,193  531,213  2,562,769  625,007  559,179  151,573 2021أيلول  30

              
              االستهالك المتراكم 
   3,614,057  5,991    465,252  2,153,313    525,411    355,659    108,431 2021أول كانون الثاني 

 212,660  605  16,088  121,791  25,670  42,695  5,811 مصروف االستهالك 
 ( 78,806)  -  -  ( 78,806)  -  -  - ما يخص اإلستبعادات

 3,747,911  6,596  481,340  2,196,298  551,081  398,354  114,242 2021أيلول  30

              صافي القيمة الدفترية في
 690,023  1,597  49,873  366,471  73,926  160,825  37,331 2021أيلول  30
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  تحسينات المأجور
أثاث ومفروشات 

  وديكورات 
أجهزة حاسوب 

  وبرامج
 مكتبية وأجهزة  آالت

  كهربائية و
 

 المجمـوع   موجودات أخرى  سيارات

 دينـار  دينـار  دينار  دينـار  دينـار  دينـار  دينـار 

2020              

              الكلفة 

   4,584,874  8,193    533,935  2,925,441    536,836    446,345    134,124 2020أول كانون الثاني 

   236,639   -    13,350    97,553    50,649    70,750    4,337 إضافات 

 ( 499,309)   -  ( 16,072)  ( 475,460)   -  ( 7,777)   - استبعادات 

   4,322,204  8,193    531,213  2,547,534  587,485    509,318    138,461 2020كانون األول  31

              

              االستهالك المتراكم 

   3,706,627  5,172    425,218    2,363,451    496,845    314,102    101,839 2020أول كانون الثاني 

 311,140    819  50,404    177,582    28,566    47,177  6,592 مصروف االستهالك 

 ( 403,710)   -  ( 10,370)  ( 387,720)   -  ( 5,620)   - ما يخص اإلستبعادات

   3,614,057  5,991    465,252  2,153,313    525,411    355,659    108,431 2020كانون األول  31

              صافي القيمة الدفترية في

   708,147    2,202    65,961    394,221  62,074    153,659  30,030 2020كانون األول  31
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 موجودات غير ملموسة  ( 5)
 أيلول  30 

2021  
كانون األول   31

2020 
 دينار  دينار 
 )مدققـــة(   )غير مدققة( 
    

 38,187,734  38,187,734 الشهرة

 
بالشركات التابعة عن  القيمة العادلة لصافي األصول المقتناة الخاصة تجاوزاتالتي  المدفوعة القيمةيمثل رصيد هذا البند 

 في تلك الشركات التابعة.  صحصوالسهم لألشراء الثمن 
 

وذلك بسبب تأثير الظروف االقتصادية في الفترة   2021أيلول    30قامت اإلدارة بتقييم القيمة الدفترية لهذه الشهرة كما في  
التي تعمل من خاللها المجموعة. كجزء من هذا التقييم، لوحظ انه يجب إعادة النظر بالشهرة   واألعمالعلى الدول    األخيرة

الدولي    لخصوص، تحديد المستحوذ أوال  وأسس االعتراف والقياس للشهرة وفقا  للمعيارعندما تم االعتراف بها، على وجه ا
 كما بتاريخ االستحواذ. األعمالاندماج  –  3للتقارير المالية 

 
تقوم اإلدارة حاليا بالنظر في الوثائق القانونية والتجارية ذات العالقة بتاريخ االستحواذ حتى تستطيع أن تقوم بعملية إعادة  

يتم االنتهاء من هذا التقييم وتحديد األثر المالي، ان وجد، قبل نهاية   أنلتقييم المحاسبي األولي للشهرة، هذا ومن المتوقع  ا
 العام الحالي. 

 
 
 استثمارات عقارية ( 6)
 

  ناعور. من أراضي    16متر مربع في حوض بلعاس   3,024بمساحة    744يمثل رصيد هذا البند استثمار في أرض رقم  
قامت   بتقييم االستثمار في هذه    إدارةهذا وقد  قبل    األرضالشركة  السوقية    أنوتبين    مستقلين  مقيميينمن  القيمة  معدل 

 دينار أردني. 983,040يقدر بمبلغ  لألرض
 
 
 بالكلفة المطفأة  صافي االستثمار في عقود التمويل ( 7)
 أيلول  30 

2021  
كانون األول   31

2020 

 دينار  دينار 

 
 )مدققـــة(   )غير مدققة(

 1,327,803  1,546,822 إجمالي االستثمار في عقود التمويل طويلة األجل )أكثر من سنة(
  8,278,025  10,023,088 إجمالي االستثمار في عقود التمويل قصيرة األجل 

 9,605,828  11,569,910 المجموع
 (2,912,864)  (3,481,122) اإليرادات المؤجلة 

 6,692,964  8,088,788 المتوقعة ةاالئتمانيالمجموع قبل الخسائر 
 ( 809,813)  (1,193,668)  في عقود التمويل لالستثمارالمتوقعة  ةاالئتمانيمخصص الخسائر 

 5,883,151  6,895,120 عقود التمويل من األدنى للحد  الحالية القيمة
 ( 875,682)  (1,020,293) التمويل طويلة األجل يطرح: صافي االستثمار في عقود 

 5,007,469  5,874,827 صافي االستثمار في عقود التمويل التي تستحق خالل سنة 
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 كما يلي: السنة / إن الحركة على مخصص عقود التمويل خالل الفترة

 
 أيلول  30

2021  
كانون األول   31

2020 

 دينار  دينار 
 )مدققـــة(   )غير مدققة( 

    
 723,546  809,813 الثاني كانون أول في كما الرصيد

  86,267  383,855  عقود التمويل في االستثمارالمتوقعة في  ةاالئتماني مخصص الخسائر

 809,813  1,193,668 السنة  / أخر الفترة في كما الرصيد

 
 
 مدينة ذمم تجارية ( 8)
 أيلول  30 

2021  
األول  كانون  31

2020 
 دينار  دينار 
 )مدققـــة(   )غير مدققة( 
    

 7,918,066  7,769,195 مدينة تجارية ذمم
 132,223  139,097 شيكات برسم التحصيل

 7,908,292  8,050,289 
 (1,534,692)  (1,604,402) متوقعة مخصص خسائر ائتمانية

 6,303,890  6,515,597 

 
 كما يلي:  السنة / الفترةخالل  للذمم المدينة  المتوقعة ةاالئتمانيإن الحركة على مخصص الخسائر 

 

 
 أيلول  30

2021  
كانون األول   31

2020 

 دينار  دينار 

 )مدققـــة(   )غير مدققة( 

    

 1,368,858  1,534,692 الثاني كانون أول في كما الرصيد
 172,222  164,372 المتوقعة ةاالئتمانيالخسائر  الزيادة في مخصص 

 ( 6,388)  ( 94,662) مخصص خسائر ائتمانية متوقعة المحرر من 

 1,534,692  1,604,402 السنة  / أخر الفترة في كما الرصيد

 
 
 احتياطي إجباري   ( 9)
 

٪ من صافي األرباح السنوية 10على الشركة أن تقتطع نسبة    ،شيا  مع متطلبات قانون الشركات األردني والنظام الداخلياتم
٪  25وتحويلها الى االحتياطي اإلجباري، ويستمر هذا االقتطاع لكل سنة على أال يتجاوز مجموع ما اقتطع لهذا االحتياطي  

  والرسوم.  ألغراض هذا القانون فان صافي األرباح يمثل الربح قبل اقتطاع مخصص ضريبة الدخل من رأسمال الشركة. 
المساهمين. على  للتوزيع  قابل  غير  االحتياطي  هذا  احتياطي    إن  اقتطاع  يتم  ولم  في   إجباريهذا  المنتهية  الفترة                       خالل 

 حيث يتم االقتطاع في نهاية العام. ، 2021أيلول  30
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 حقوق غير المسيطرين  ( 10)
 

 كما يلي:  السنة  / الفترةعلى حقوق غير المسيطرين خالل  الحركة إن

 
 أيلول  30

2021  
كانون األول   31

2020 

 دينار  دينار 

 )مدققـــة(   )غير مدققة( 

    

 262,413  284,753 الثاني كانون أول في كما الرصيد
 22,340  15,166 األعمالمسيطرين من نتائج ال حصة غير
 -  ( 56,720) ( 1-10) تخص حقوق غير المسيطرين أرباحتوزيعات 

 -  72,914 (2-10) شركة محور العالم حقوق غير المسيطرين في حصةاستبعاد 

 284,753  316,113 السنة  / أخر الفترة في كما الرصيد
 

 أرباحبتوزيع    2021أيلول    30لالستثمار التجاري )العراق( خالل الفترة المنتهية بتاريخ    أوفتكقامت شركة   10-1
 دينار.  56,720دينار، وقد بلغت حصة غير المسيطرين مبلغ  141,800بمبلغ 

 

وبذلك تصبح شركة محور العالم   إضافيةحصة    ٪40بتملك    2021كانون الثاني    26قامت المجموعة بتاريخ   10-2
دينار، والذي    72,914مملوكة بالكامل للمجموعة، هذا وقد نتج عن هذا التملك تحمل المجموعة مبلغ التجارية 

 .التجاريةمن صافي العجز في حقوق ملكية شركة محور العالم  ٪40يمثل 
 
 
 التابعة شركات ال المجموعة من أرباححصة  ( 11)
 

 :تابعةال الشركات رباحأ )خسائر(يمثل هذا البند حصة المجموعة من 
 
 أيلول  30أشهر المنتهية في  للتسعة 
 2021  2020 
 دينار  دينار 
 )غير مدققــــة(  )غير مدققــــة( 
    

 ( 351,040)  ( 336,499) مكتبة األردن العلمية المحدودة المسؤولية 
 165,684  112,996 المحدودة المسؤوليةشركة الوصلة للتمويل 

 ( 12,374)  ( 14,736) المحدودة المسؤولية لالستثمارشركة أوفتك الدولية 
 ( 54,693)  ( 29,986) شركة الثقة الدولية للتسويق والتجارة اإللكترونية المحدودة المسؤولية

 330,254  ( 344,440) شركة أوفتك لألنظمة المكتبية والبنكية المحدودة المسؤولية 
 ( 5,261)  ( 7,646) شركة وعاء الكرز المحدودة المسؤولية 

 474,676  439,598 شركة فلسطين للتكنولوجيا المكتبية المحدودة المسؤولية 
 ( 38,040)  ( 121,097) شركة أوفتك للخدمات الهندسية المحدودة المسؤولية 

 ( 3,017)  ( 100,230) المحدودة المسؤوليةالشركة المصرية للوالء والمكافآت 
 ( 72,083)  19,579 شركة آي بوينتس المحدودة المسؤولية

 91,212  215,905 التجاري المحدودة المسؤولية  لالستثمارشركة أوفتك 
 ( 2,763)  ( 3,599) المحدودة المسؤولية لالستثمارشركة أوفتك العراق 

 ( 66,367)  ( 66,507) المسؤوليةشركة محور العالم المحدودة 
 191,043  569,416 المحدودة المسؤولية  (دبيالقابضة )فرع  شركة أوفتك 

 -  7,300 والتكنولوجيا المحدودة لألنظمةشركة الخرطوم 

 340,054  647,231 
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 لدى البنوك في الصندوق ونقد  ( 12)
 كانون األول  31    أيلول  30 
 2021  2020 

 دينار  دينار 
 )مدققــــة(   )غير مدققــــة( 
    
    

  1,836,931  1,351,980 نقد لدى البنوك
 167,651  146,128 نقد في الصندوق 

 1,498,108  2,004,582  

 
 إعداد قائمة التدفقات النقدية، فإن النقد وما في حكمه يتكون مما يلي: ألغراض

 
   أيلول  30    أيلول  30 
 2021  2020 

 دينار  دينار 
 )غير مدققــــة(  )غير مدققــــة( 
    
    

 918,553  1,351,980 نقد لدى البنوك
 220,611  146,128 نقد في الصندوق 

 1,498,108  1,139,164  
 (2,053,399)  (4,261,951) بنوك دائنة 

 (2,763,843)  (914,235 ) 
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 التصنيف القطاعي ( 13)
 

خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى والتي يتم قياسها وفقا  للتقارير التي قطاع األعمال يمثل مجموعة من الموجودات والعمليات التي تشترك معا  في تقديم منتجات او خدمات  

 يتم استعمالها من قبل الرئيس التنفيذي وصانع القرار الرئيسي لدى المجموعة. 

 

 لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات عمل في بيئات اقتصادية. القطاع الجغرافي يرتبط في تقديم منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية محددة خاضعة 

 

 
 إن تفاصيل التصنيف القطاعي للقطاعات التشغيلية للمجموعة هي كما يلي:

 
 )غير مدققة( 2021أيلول   30المنتهية في للتسعة أشهر 

 

 

من عقود  يرادات اإل
  تمويل ال

إيرادات مبيعات  
المكتبية جهزة األ

والبنكية وخدماتها 
 وملحقاتها 

مبيعات  إيرادات  
البرامج وتكنولوجيا  
المعلومات وخدماتها 

 وملحقاتها 

 
مبيعات  إيرادات 
 إنارةأجهزة 

 وخدماتها وملحقاتها  

 

 حذف وتعديالت   المجموع 

 

 المجموع 

 ارــدين  ارــدين  ارــدين  ارــدين  ارــدين  ارــدين  ارــدين  
               

 18,049,365  (4,634,243)  22,683,608  593,407  11,193,191  8,081,961  2,815,049  المبيعات إجمالي 

 
 )غير مدققة( 2020 أيلول  30المنتهية في للتسعة أشهر 

 

 

من عقود  يرادات اإل
  تمويل ال

إيرادات مبيعات  
المكتبية جهزة األ

والبنكية وخدماتها 
 وملحقاتها 

مبيعات  إيرادات  
البرامج وتكنولوجيا  
المعلومات وخدماتها 

 وملحقاتها 

 
مبيعات  إيرادات 
 إنارةأجهزة 

 وخدماتها وملحقاتها 

 

 حذف وتعديالت   المجموع 

 

 المجموع 

 ارــدين  ارــدين  ارــدين  ارــدين  ارــدين  ارــدين  ارــدين  
               

 15,958,743  (4,638,428)  20,597,171  753,146  29,001,48  8,838,341  2,004,202  المبيعات إجمالي 
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 )غير مدققة( 2021أيلول   30أشهر المنتهية في  للثالثة

 

 

يرادات  صافي اإل
  تمويلمن عقود ال

إيرادات مبيعات  
المكتبية جهزة األ

والبنكية وخدماتها 
 وملحقاتها 

مبيعات  إيرادات  
وتكنولوجيا  البرامج 

المعلومات وخدماتها 
 وملحقاتها 

 
مبيعات  إيرادات 
 إنارةأجهزة 

 وخدماتها وملحقاتها  

 

 حذف وتعديالت   المجموع 

 

 المجموع 

 ارــدين  ارــدين  ارــدين  ارــدين  ارــدين  ارــدين  ارــدين  
               

 6,737,913  (2,039,679)  8,777,592  47,199  4,542,374  3,143,436  1,044,583  المبيعات إجمالي 

 
 

 )غير مدققة( 2020 أيلول  30أشهر المنتهية في  للثالثة

 

 

يرادات  صافي اإل
  تمويلمن عقود ال

إيرادات مبيعات  
المكتبية جهزة األ

والبنكية وخدماتها 
 وملحقاتها 

مبيعات  إيرادات  
البرامج وتكنولوجيا  
المعلومات وخدماتها 

 وملحقاتها 

 
مبيعات  إيرادات 
 إنارةأجهزة 

 وخدماتها وملحقاتها 

 

 حذف وتعديالت   المجموع 

 

 المجموع 

 ارــدين  ارــدين  ارــدين  ارــدين  ارــدين  ارــدين  ارــدين  
               

 6,553,730  (1,650,014)  8,203,744  154,684  3,721,645  3,470,874  856,541  المبيعات إجمالي 
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 توزيع المبيعات حسب المناطق الجغرافية 

 
 : 2020و  2021أيلول   30في حسب المناطق الجغرافية كما  مبيعات المجموعةتوزيع  أدناهيبين الجدول 

 
 

 )غير مدققة( 2020 أيلول  30المنتهية في للتسعة أشهر   )غير مدققة( 2021أيلول   30المنتهية في للتسعة أشهر   

 المجموع   خارج األردن   داخل األردن   المجموع   خارج األردن   داخل األردن   

 ارــدين  ارــدين  ارــدين  ارــدين  ارــدين  ارــدين  
             

 15,958,743  6,209,280  9,749,463  18,049,365  5,971,594  12,077,771  المبيعات 

 
 
 

 )غير مدققة( 2020 أيلول  30للثالثة أشهر المنتهية في   )غير مدققة( 2021أيلول   30للثالثة أشهر المنتهية في   

 المجموع   خارج األردن   داخل األردن   المجموع   خارج األردن   داخل األردن   

 ارــدين  ارــدين  ارــدين  ارــدين  ارــدين  ارــدين  
             

 6,553,730  2,353,120  4,200,610  6,737,913  2,216,315  4,521,598  المبيعات 
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 القانونية  قضاياال ( 41)
 

االدارة والمستشار القانوني وفي رأي    ، هذادينار  18,012بمبلغ    مقامة على المجموعة من قبل الغير  يوجد دعاوي قضائية
 . ةمادي اتالتزام أيلمجموعة بانه ال يتوقع أن ينتج عنها ل

 
 
 العائد الى مساهمي الشركة  الفترة ربحالحصة األساسية والمخفضة للسهم من  ( 51)
 

 
مخفضة  صدار أية أدوات مالية  إب  مجموعةة مساوية للحصة المخفضة حيث لم تقم الفترمن ربح الن الحصة األساسية للسهم  إ

 .للسهم األساسيةتؤثر على الحصة 
 
 
 ضريبة الدخل  ( 61)
 

 إن الحركة على مخصص ضريبة الدخل هي كما يلي:

 
 أيلول  30
 2021  

 كانون 31
 2020 

 دينـــار  دينـــار 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
    

 175,742  190,260 في أول الفترة/ السنة كما الرصيد
 100,393  83,395 عن سنوات سابقةضريبة الدخل المستحقة 
 240,007  251,113 *للسنة /للفترةضريبة الدخل المستحقة 
 ( 325,882)  ( 338,335) ضريبة الدخل المدفوعة  

 190,260  186,433 كما في أخر الفترة/ السنةالرصيد 
 

نتائج   *  عن  المستحقة  الدخل  احتساب ضريبة  في    أعمالتم  المنتهية  للفترة  للدخل    2021أيلول    30المجموعة  وفقا 
 واإليرادات تسوية للربح المحاسبي فيما يخص المصاريف الغير مقبولة ضريبيا    إجراءوذلك بعد    ،للضريبة  الخاضع 

في للفترة، هذا و  الغير خاضعة للضريبة والتي تشمل الزيادة في/المحرر من مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
اإل كافية ألي  رأي  المسجلة  المخصصات  فإن  الضريبي  والمستشار  في  التزامدارة                   2021أيلول    30  ضريبي كما 

 . 2020كانون األول  31و
 

التجاريةحصلت شركة   العالم  لغاية  محور  والمبيعات  الدخل  دائرة ضريبة  نهائية من  كانون األول    31 على مخالصة 
ضريبة الدخل ولم تقم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بمراجعة    إقرارفقد تم تقديم    2020، أما في ما يتعلق بسنة  2019

 السجالت حتى تاريخه.

 أشهر المنتهية في للتسعة  للثالثة أشهر المنتهية في 

أيلول   30 
2021  

  أيلول  30
2020 

أيلول   30 
2021  

  أيلول  30
2020 

 دينار  دينار  دينار  دينار 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة( 
        

 الفترة العائد الى   ربح
 473,581  189,687  316,524  135,540 مساهمي الشركة   

 المتوسط المرجح لعدد  
 39,690,000  39,690,000 األسهم   

 
39,690,000  39,690,000 

        
 فلـس/دينـار   فلـس/دينـار   فلـس/دينـار   فلـس/دينـار  

        
الحصة األساسية  

 والمخفضة للسهم من 
 0.0119  0.0048  0.0080  0.0034 فترة ال ربح  
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شركة   للتجارة  حصلت  الكرز  لغاية  اإللكترونيةوعاء  والمبيعات  الدخل  ضريبة  دائرة  من  نهائية  مخالصة                              على 
ضريبة الدخل ولم تقم دائرة   إقرارفقد تم تقديم    2020، أما في ما يتعلق بسنة  2016ما عدا العام    2019كانون األول    31

 ضريبة الدخل والمبيعات بمراجعة السجالت حتى تاريخه. 
 

شركة   لغاية  العلمية  األردنمكتبة  حصلت  والمبيعات  الدخل  ضريبة  دائرة  من  نهائية  مخالصة                                              على 
الضريبة ولم تقم دائرة ضريبة    اإلقراراتفقد تم تقديم    2019و  2018و  2017  تالسنوا  عدا ما  ،  2020كانون األول    31

 الدخل والمبيعات بمراجعة السجالت حتى تاريخه.
 

شركة   القابضةحصلت  أوفتك  لغاية   مجموعة  والمبيعات  الدخل  ضريبة  دائرة  من  نهائية  مخالصة                                      على 
 . 2019ما عدا العام  2020كانون األول  31
 

كانون   31 على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية  والبنكية  المكتبية  لألنظمةأوفتك  حصلت شركة  
ضريبة الدخل ولم تقم دائرة ضريبة   إقرارفقد تم تقديم    2020أما في ما يتعلق بسنة  ،  2017، ما عدا العام  2019األول  

 الدخل والمبيعات بمراجعة السجالت حتى تاريخه.
 

 . 2020كانون األول  31ائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية على مخالصة نه الوصلة للتمويلحصلت شركة 
 

شركة   لالستثمارحصلت  الدولية  لغاية   أوفتك  والمبيعات  الدخل  ضريبة  دائرة  من  نهائية  مخالصة                                        على 
 . 2020كانون األول  31
 

على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغاية الثقة الدولية للتسويق والتجارة االلكترونية حصلت شركة 
 . 2020كانون األول  31
 

شركة   الهندسية  حصلت  للخدمات  لغايةأوفتك  والمبيعات  الدخل  ضريبة  دائرة  من  نهائية  مخالصة                                        على 
فقد تم تقديم اقرار ضريبة الدخل ولم تقم دائرة ضريبة الدخل    2020، أما في ما يتعلق بسنة  2019كانون األول    31

 والمبيعات بمراجعة السجالت حتى تاريخه.
 

شركة   التجاري  حصلت  لالستثمار  والأوفتك  الدخل  ضريبة  دائرة  من  نهائية  مخالصة  لغايةعلى                                مبيعات 
فقد تم تقديم اقرار ضريبة الدخل ولم تقم دائرة ضريبة الدخل    2020، أما في ما يتعلق بسنة  2019كانون األول    31

 والمبيعات بمراجعة السجالت حتى تاريخه.
 

شركة المكتبية  حصلت  للتكنولوجيا  لغاي  فلسطين  والمبيعات  الدخل  ضريبة  دائرة  من  نهائية  مخالصة                          ةعلى 
ضريبة الدخل ولم تقم دائرة ضريبة الدخل    إقراراتفقد تم تقديم    2020بسنة  ، أما في ما يتعلق  2019كانون األول    31

 والمبيعات بمراجعة السجالت حتى تاريخه.
 

كانون األول    31  على مخالصة نهائية من مصلحة الضرائب المصرية لغاية  المصرية للوالء والمكافآت  حصلت الشركة
جعة السجالت المحاسبية فقد قامت مصلحة الضرائب المصرية بمرا  2016و  2015، أما في ما يتعلق بالسنوات  2014

  2018و  2017ضريبة الدخل لألعوام    إقراراتتقريرها النهائي حتى تاريخه، هذا وقد تم تقديم    إصدار للشركة ولم يتم  
 ولم تقم مصلحة الضرائب بمراجعة السجالت حتى تاريخه. 2020و 2019و
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 معامالت مع جهات ذات عالقةأرصدة و ( 71)
 

ة. هذا ويتم اعتماد مجموعتمثل المعامالت مع جهات ذات عالقة المعامالت التي تمت مع الشركاء واإلدارة التنفيذية العليا لل
 . المجموعةاألسعار والشروط المتعلقة بهذه المعامالت من قبل إدارة 

 
 التنفيذية العليا: اإلدارةفيما يلي رواتب ومنافع 

 
 أيلول  30
 2021  

 أيلول  30
 2020 

 دينـــار  دينـــار 
 )غير مدققة(  )غير مدققة( 
    

 126,000  146,800 رواتب ومكافآت 

 
 :المرحلية الموحدة المختصرة فيما يلي ملخص الحركات مع الجهات ذات العالقة التي تتضمنها قائمة الدخل

 

 
 
 ةمجموععلى أعمال ال (COVID-19فيروس كورونا المستجد ) تأثير  ( 81)
 

حيث انتشر في جميع أنحاء الصين القارية    2020( في أوائل عام  COVID-19تم تأكيد وجود فيروس كورونا المستجد )
قبل منظمة  كورونا كوباء من  فيروس  تم تصنيف  االقتصادي.  والنشاط  األعمال  في  وخارجها، مما سبب اضطرابات 

بتاريخ    علذلك فقد أعلنت حكومة المملكة األردنية الهاشمية قانون الدفا  استجابة  2020الصحة العالمية في آذار من عام  
والخاص    اقتضى والذي    2020آذار    17 العام  القطاع  مؤسسات  كامل  أعمال  في    باستثناء بإيقاف  العاملة  المؤسسات 

ستة  عن العمل كليا لمدة    المجموعةالقطاعات الحيوية لمدة شهر تم تمديده الحقا  لمدة أسبوعين. ونتيجة لذلك فقد توقفت  
الحظ  أسابيع ليس بكامل طاقتها.وعادت بشكل تدريجي بعد رفع  تأثيرأ  تم ر ولكن  التفشي بعين    خذ  على    االعتبارهذا 

جوهري على نتائج أعمال المجموعة   أثرولم ينتج عنه وأسعار البيع  هاومبيعات  2020خالل العام  المجموعةمخصصات 
 . 2021يكون له أثر جوهري على أعمال المجموعة للعام  أن  اإلدارةوال تتوقع  2020لعام 

 
 تخطيط استمرارية األعمال 

 
تقوم المجموعة بمراقبة الوضع عن كثب واتخاذ اإلجراءات الصحيحة لضمان سالمة وأمن موظفي المجموعة وخدمة 

تم اختبار خطط استمرارية األعمال  العمالء دون انقطاع. تم اختبار ترتيبات العمل بما يتماشى مع التوجيهات الحكومية. كما  
تقوم إدارة المجموعة بجمع وتحليل أفضل المعلومات الممكنة لتقييم هذه المخاطر المحتملة من  .  ووضعت موضع التنفيذ

 .  االستمراريةوضمان قدرة المجموعة على  والحد قدر اإلمكان من هذه المخاطر لالستجابةأجل وضع تدابير مناسبة 
  

 2020أيلول  30  2021أيلول  30 

 مشتريات   مبيعات   مشتريات   مبيعات  

 دينار  دينار  دينار  دينار 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة( 
        

 -  4,638,428  -  4,634,243 (دبيالقابضة )فرع  شركة أوفتك 
 4,035,002  -  4,063,579  - شركة أوفتك لألنظمة المكتبية والبنكية

 521,034  -  502,376  - شركة أوفتك لالستثمار التجاري
 33,116  -  44,182  - شركة أوفتك للخدمات الهندسية 

-للتكنولوجيا المكتبيةشركة فلسطين 
 49,276  -  24,106  - وفتكأ

 4,634,243  4,634,243  4,638,428  4,638,428 
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 التأثير على الخسائر االئتمانية المتوقعة
 
لتفشي  ا المحتمل  التأثير  المجموعة  الخسائر    (COVID-19)ستعرضت  بقياس  الخاصة  واالفتراضات  المدخالت  على 

متغير ا ويتطور بسرعة في    (COVID-19)وبشكل عام، ال يزال وضع    االئتمانية المتوقعة في ضوء المعلومات المتاحة.
.  ا يجعل من الصعب إظهار تأثيرات ذلك في تقديرات المجموعة للخسائر االئتمانية المتوقعة بشكل موثوقهذه المرحلة، مم

لقد أخذت المجموعة بعين االعتبار التأثيرات المحتملة للتقلبات االقتصادية الحالية عند تحديد المبالغ المسجلة للموجودات  
للمجموعة، وهي تمثل أفضل تق المالية  للمالحظة. ومع ذلك، تبقى المالية وغير  القابلة  المعلومات  ييم لإلدارة بناء  على 

كزيادة على    548,550قامت الشركة بتسجيل مبلغ    ، هذا وقداألسواق متقلبة وتظل المبالغ المسجلة حساسة لتقلبات السوق
 . 2021أيلول   30الفترة المنتهية في خالل  واالستثمار في عقود التمويل مقابل الذمم المدينة االئتمانيةمخصص المخاطر 

 
 التدني في قيمة الموجودات غير المالية

 
وذلك بسبب تأثير الظروف االقتصادية في الفترة    2021أيلول    30قامت اإلدارة بتقييم القيمة الدفترية لهذه الشهرة كما في  

لتقييم، لوحظ انه يجب إعادة النظر بالشهرة التي تعمل من خاللها المجموعة. كجزء من هذا ا  واألعمال على الدول    األخيرة
الدولي    عندما تم االعتراف بها، على وجه الخصوص، تحديد المستحوذ أوال  وأسس االعتراف والقياس للشهرة وفقا  للمعيار

 كما بتاريخ االستحواذ. األعمالاندماج  –  3للتقارير المالية 
 

تقوم اإلدارة حاليا بالنظر في الوثائق القانونية والتجارية ذات العالقة بتاريخ االستحواذ حتى تستطيع أن تقوم بعملية إعادة  
وجد، قبل نهاية    إن يتم االنتهاء من هذا التقييم وتحديد األثر المالي،    أن التقييم المحاسبي األولي للشهرة، هذا ومن المتوقع  

 العام الحالي. 
 


