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أسماء أعضاء مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارةالسيد/ الياس جورج الياس بدور

السيد/ خالد محمد وليد توفيق زكريا

السيد/ باسم سهيل البرت بولس سعيد

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس إدارة السيد/ كميل أنطون متري صليبا

المنصباالسم
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 مدير عام
 عضو مجلس إدارة

السيد/ هاين عبدالرحمن مصطفى العلي

عضو مجلس إدارةالسيد/ مازن محمود نادر الدجاين

عضو مجلس إدارة شركة أصول عمان االستثمارات المتعددة
ويمثلها السيد مروان روبرت بولس سعيد

عضو مجلس إدارة



كلمة رئيس مجلس اإلدارة  
حضرات السادة أعضاء الهيئة العامة المحترمين، 

أسدي إليكم خالص المودة واإلخاء، داعيا هللا أن يكألكم بوافر الصحة والعافية ليتسنى لنا السير على الدرب الحافل بالنجاح مستعرضا 
وإياكم إنجازات شركتنا للعام المنصرم 2019 مدعما باالرقام والوقائع وواضعا نصب عيني مشاطرتكم تطلعاتنا وأهدافنا وحاثا إياكم على 

مواصلة الدرب والجهد المشكور من أجل تحقيق اإلستراتيجية واألهداف التي نتطلع إليها جميعا لعام  2020.
ولعله من الجدير بالذكر القول ان مجموعتنا اسهمت عن إنجازات مختلفه خالل العام 2019، يف مجاالت متعدده نذكر منها:

انهاء االعمال التابعة لمشروع االثاث متكامل لمبنى االدارة الجديد لبنك االسكان الكائن يف منطقة الشميساين – عمان.	 
 	.Diebold Nixdorf توريد وتشغيل أول مشروع أجهزة صرافات ألية تنفذه شركة أوفتك العراق بالتعاون مع شركة
توريد وتشغيل عارضات مداخل السيارات Raod Blockers والتي تحمل شهادة الجودة Pass 68 العالمية لفندق روتانا يف أربيل.	 
تنفيذ مشروع صناديق امانات االكترونيه االكبر بالسودان لبنك الخليج.	 
تنفيذ مشروع نظام النداء االيل لبنك الخرطوم )المرحلة الثانية( تتمة بايق افرع البنك يف السودان.	 
افتتاح 7 فروع جديدة لشركة الوصلة للتمويل بمختلف المناطق.	 
عمل دراسة للتوسع يف شركة الوصلة للتمويل اقليميا.	 

أما فيما يتعلق باهم الخطط المستقبلية ومنها:
 التوسع االقليمي يف كل من شركة أوفتك والوصلة.	 

إخواين وأخوايت: 	
نتوقع إستمرار نمو المجموعة وتوسعها بالرغم من التحديات اإلقتصادية واألوضاع السياسيه ويف الختام ال يسعني إال أن أقدم لكم خالص 
أمنيايت وعرفاين لما أسديتموه وتسدونه من خالل مؤازرتكم و جهودكم المخلصة وما تبذلونه يف سبيل الحفاظ على المسيرة الناجحة 
لشركتنا وأتقدم بخالص الشكر والعرفان ألعضاء مجلس اإلدارة والكادر والعاملين يف الشركة على ما قدموه من إخالص وإتقان يف العمل 

وسعيهم المستمر لتحقيق أهداف و رؤية الشركة لتجني حصيلة هذا النجاح الباهر إن شاء هللا.

نسأل هللا العلي القدير ان يوفقنا جميعاً  لتحقيق كل ما نصبوا اليه يف ظل رعاية حضرة صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبدهللا الثاين  
بن الحسين المعظم.

رئيس مجلس اإلدارة
الياس جورج الياس بدور
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تقرير مجلس اإلداره 
نشاط المجموعة: 

والتجارية  والزراعيــة  الصنــــــــاعية  والمشــــــاريـــــع  والمؤسســـــات  الشركــــات  وتأسيس  وتملك  يتمثل يف شراء  الرئيسي  الشركة  نشاط  ان 
التابعة لها أو الشقيقة  التابعة والمستقلة داخل األردن وخارجه باإلضافة إىل إدارة الشركات  والتسويقية والسياحية والعقارية والمالية 
والمشاركة يف إدارة الشركات االخرى التي تساهم فيها/أو تشارك بها و/أو تملكها داخل األردن أو خارجه كما إن المجموعة تمتلك عدة 

شركات تعمل باألنشطة التالية:
أنظمة مكتبية. 	
أنظمة بنكية. 	
حلول تكنولوجية. 	
أثاث مكتبي. 	
حلول أمنية. 	
إنتاج البرمجيات. 	
تأجير األجهزة والمعدات والبيع بالتقسيط. 	
بالمستهلكين،  	 المرتبــطة  بالمنتجـــــــات  الخـــــاصة  التقنيـــات 

ويتضمن ذلك برامج المكافآت للمستهلكين.
اإللكتروين  	 التسويق  يف  إستغاللها  يتم  بيانات  قاعدة  تطوير 

واالبحاث التسويقية.
أنظمة االنارة. 	

نبذة عن الشركات التي نمتلكها:

شركة مكتبة األردن العلمية - األردن
شـــركة مكتبة األردن العلميــة تأسست عام 1910م يف القدس وهي األقدم بين الشركــــات 
وقد شمـــــــلت األنشطة التقليدية لشركة أوفتك منذ سنة 1947م يف األردن. وهذه الشركة 
هي مجرد شركة تملك عدة شركــــات أخـــرى والتقوم بأية نشاطات إال أنشطة إستيراد 

جميع المواد التي يتــــم شراءها من قبل شركة أوفتك لألنظمة المكتبية والبنكية .

شركة أوفتك لألنظمة المكتبية والبنكية ذ.م.م. - األردن
كب  تقوم شركة أوفتك لألنظمة المكتبية والبنكية بتزويد حلول وخدمات منافسة لتوا
المكتبي  واألثاث  المكتبية  المعدات  مجاالت  يف  التكنولوجيا  حلول  سوق  حاجة 

والتكنولوجيا البنكية. 
كما وتقوم الشركة بتزويد حلول وخدمات منافسة لتواكب حاجة سوق حلول التكنولوجيا 
األساسية  البنية  وأجهزة  المحتويات  إدارة  وحلول  والشبكات  الحواسيب  مجاالت  يف 
النظمة الحاسوب وأنظمة حماية تكنولوجيا المعلومات وأنظمة التحكم ومراقبة الدخول 

الجسدي.

شركة وعاء الكرز للتجارة االلكترونية ذ.م.م. - األردن
حالياً التقوم شركة وعاء الكرز للتجارة االلكترونية بأي نشاط تجاري.

شركة الوصلة للتمويل - األردن
األجهزة  لمختلف  والمؤسات  والشركات  األفراد  احتياجات  بتمويل  الوصلة  تقوم شركة 

والمعدات واألثاث وغيرها من المنتجات.

شركة الثقة الدولية للتسويق والتجارة اإللكترونية ذ.م.م. - األردن
تدير شركة الثقة الدولية للتسويق والتجارة اإللكترونية والمالكة للعالمة التجارية

كبر شبكة مكافآت يف األردن. )e-Points( أ
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شركة أوفتك الدولية ذ.م.م. - األردن
تقوم شركة أوفتك الدولية بكافة أعمال اإلستثمار والتسويــــــق والبيـــع والتــــأسيس واإلشتـــــراك والمســـاهمة وادارة الشركات خارج المملكة 

لشركات أوفتك.
المكتبي  واألثاث  المكتبية  المعدات  مجاالت  يف  التكنولوجيا  حلول  سوق  حاجة  لتواكب  منافسة  وخدمات  حلول  بتزويد  وتقوم  كما 

والتكنولوجيا البنكية. 

شركة فلسطين للتكنولوجيا المكتبية المحدودة المسؤولية - فلسطين
تقوم شركة فلسطين للتكنولوجيا المكتبية المحدودة المسؤولية بتزويد السوق الفلسطيني بالحلول والخدمات المنافسة لتواكب حاجة 

سوق حلول التكنولوجيا يف مجاالت المعدات المكتبية واألثاث المكتبي، والتكنولوجيا البنكية.

شركة أوفتك للخدمات الهندسية المحدودة المسؤولية - السودان 
تقـــوم شركة أوفتــك للخدمات الهندسية المحدودة المسؤولية بتزويـــد الســـوق الســـوداين باالجهزة المكتبية وحلول تكنولوجيا المعلومات 

بشكل عام وكافة انواع األثاث المكتبي.

الشركة المصرية للوالء والمكافأت المحدودة المسؤولية - مصر
تم تأسيس الشركة يف جمهورية مصر العربية - القاهرة  بتاريخ 21/4/2011  وقد تم مباشره العمل بتاريخ 19/12/2011  وتدير شبكة 

مكافئة العمالء )e-Points( يف مصر. 

شركة أوفتك العراق لالستثمار المحدودة المسؤولية - اربيل
تقوم شركة أوفتك العراق بتزويد السوق العرايق باالجهزة المكتبية وحلول تكنولوجيا المعلومات بشكل عام وكافة انواع األثاث المكتبي.

اي بوينتس المحدودة المسؤولية - ديب
تقوم شركة اي بوينتس المحدودة المسؤولية بكافة أعمال اإلستثمار والتسويق والبيع والتأسيس واإلشتراك والمساهمة وادارة الشركات 

.)e-Points( خارج المملكة لمجموعة شركات

شركة محور العالم التجارية - واتكو - األردن
تقوم شركة محور العالم التجارية بتزويد المنتجات الخاصة باالضاءة وخاصة منتجات 

االضاءة الهندسية المتقدمة وذات الجودة العالية.

ونتوقع استمرار نمو الشركة وتوسعها، وتنويع مجاالت استثماراتها يف السوق األردين 
واألسواق الخارجية واسمحوا يل بالنيابة عني وعن زماليئ أعضاء مجلس اإلدارة بالتقدم 

بالشكر والتقدير لعمالئنا الكرام ولكافة الموظفين بالشركة على دعمهم المتواصل.

أماكن الشركة:
يقع مقر الشركة يف المملكة األردنية الهاشمية

ص ب 383 عمان 11118 األردن
investors@offtec.com البريد اإللكتروين

www.offtec.com الموقع اإللكتروين

مدققي الحسابات للمجموعة والشركات التابعة 
شركة المحاسبون العصريون
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شركة مجموعة أوفتك القابضة  م.ع.م

شركة الوصلة ذ.م.مشركة أوفتك الدولية  ذ.م.م  شركة مكتبة األردن العلمية ذ.م.مشركة محور العالم التجارية

شركة أوفتك 
لألنظمة المكتبية 

والبنكية ذ.م.م

شركة شركة
وعاء الكرز 

للتجارة
االلكترونية

شركة الثقة 
الدولية للتسويق 

والتجارة 
اإللكترونية ذ.م.م

الشركة المصرية 
للوالء والمكافأت 

ش.ذ.م.م 
(e-points)

شركة أوفتك 
السودان

شركة أوفتك 
العراق لالستثمار 

المحدودة 
المسؤولية

(اربيل)

شركة فلسطين 
للتكنولوجيا 
المكتبية ذ.م.م

اي بوينتس 
منطقة حرة

(ديب)

شركة أوفتك 
العراق لالستثمار

(األردن)

شركات مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م
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الشركات التابعة لمجموعة أوفتك القابضة م.ع.م

اسم الشركة

شركة مكتبة 
األردن العلميه 

ذ.م.م

شركة  أوفتك 
لألنظمة المكتبية 

والبنكية ذ.م.م

 شركة شركة
وعاء الكرز للتجارة 

االلكترونية

شركة  الثقة الدولية  
للتسويق والتجارة  

اإللكترونية ذ.م.م

650,000

400,000

250,000

250,000

2,434,658

427,342

469,240

148,767

100%

100%

100%

100%

0

181

0

14

عمان -  األردن

عمان -  األردن

عمان -  األردن

عمان -  األردن

اإلستيراد  والتصدير 
لكافة أنواع البضائع 

واآلالت والصيانة 
العامة والتجارة 

العمومية واإلشتراك 
يف الشركات

إستيراد األجهزة 
والمعدات واالثاث 

واآلالت واالنظمة 
المكتبية  والبنكية 

ومستلزماتها

القيام بصناعة 
البرمجيات  بكافة 
أشكالها  وأنواعها

التسويق  والتجارة 
بشتى الوسائل 

واألساليب ومنها 
اإللكترونية

مجموع حقوق الشركاء يف رأس المال
2019-12-31

نسبة 
الملكية

عدد 
النشاط الرئيسيعنوان الشركةالموظفين
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الشركات التابعة لمجموعة أوفتك القابضة م.ع.م

شركة الوصلة
للتمويل ذ.م.م

شركة أوفتك الدولية 
لالستثمار ذ.م.م. 

شركة فلسطين 
للتكنولوجيا المكتبية 
المحدودة المسؤولية

شركة أوفتك للخدمات 
الهندسية المحدودة 

المسؤولية

الشركة المصرية للوالء 
والمكافأت المحدودة 

المسؤولية

شركة أوفتك العراق 
لالستثمار المحدودة 

المسؤولية

شركة محور العالم 
التجارية - واتكو

اي بوينتس منطقة حرة 
المحدودة المسؤولية

شركة أوفتك العراق 
لالستثمار

بلغ حجم اإلستثمار الرأسمايل للشركة يف 2019/12/31 مبلغ )40,610,196( دينار

500,000

30,000

91,400

 100,000
جنية  سوداين

 200,000
جنية مصري

 1,000,000
دينار عرايق

 100,000
دينار أردين

50,000
درهم امارايت

5,000
دينار أردين

621,164

36,708,904

1,842,870

92,497

173,667

773,427

)20,769(

)3,697(

100%

100%

100%

50%

95%

60%

60% )20,743(

100%

60%

87

0

0

42

13

54

14

23

0

عمان -  األردن

عمان -  األردن

رام هللا  
فلسطين

الخرطوم 
السودان

مصر - القاهرة

اربيل

المنطقة الحرة 
ديب

عمان- األردن

تجارة وتأجير 
األدوات والتجهيزات 

المكتبية والقيام 
بأعمال الوساطة 
والوكالة التجارية 
و البيع بالتقسيط

القيام بكافة 
أعمال االستثمار 

واألعمال والتسويق 
والبيع والحصول 

على الوكاالت 
التجارية وتأسيس 

أو االشتراك أو 
المساهمة أو 

إدارة أي شركة أو 
مؤسسة

استيراد وتسويق 
وصيانة االجهزة 

المكتبية 

استيراد وتسويق 
وصيانة أجهزة 
كهربائية وأثاث

تصميم برامج الوالء 
والمكافأت 

استيراد وتسويق 
وصيانة األجهزة 

المكتبية والبنكية

تصميم برامج الوالء 
و المكافأت 

استثمارات تجارية 
- االستثمار يف 

الشركات وامتالكها

رأس المالاسم الشركة
مجموع حقوق الشركاء

يف 2019-12-31
نسبة 
الملكية

عدد 
النشاط الرئيسيعنوان الشركةالموظفين

12

استيراد وتسويق عمان -  األردن
األجهزة االلكترونية 

وصيانتها



أسماء أعضاء مجلس اإلدارة

تاريخ الجنسيةاالسم
الميالد

الشهـــــادات العلميـــــــة 
والخبرات

المنصب يف المجموعة
و/أو الشركات التابعة

عضويات مجالس 
اإلدارة

السيد/ باسم سهيل ألبرت 
بولس سعيد

السيد/ الياس جورج 
الياس بدور

األردنية

األردنية

1961

1958

المؤهالت العلمية:
بكالوريوس إدارة أعمال 

بيروت 
 الخبرات: 

منذ تاريخ التخرج يعمل يف 

شركات أوفتك

المؤهالت العلمية:
بكالوريوس اقتصاد

الخبرات: 
	 دريك وسكول - مدير عام
	 البنك االستثماري - مدير 

مايل ومدير االستثمار
	 جورداينفست - نائب 

المدير العام
	 مجموعة طنطش - مدير 

تنفيذي

المؤهالت العلمية:
بكالوريوس هندسة مدنية 

1980
الخبرات: 

شركة عمون األردنية 
لالنشاءات

• عضو مجلس إدارة 
ومدير عام المجموع 

أوفتك القابضة م.ع.م
• مدير عام شركة مكتبة 

األردن العلمية  
• مدير عام شركة أوفتك 
لالنظمة المكتبية م.ع.م

• رئيس مجلس االدارة

• شركة المنارة 
للتأمين

• شركة القدس 
للتطوير العقاري

• شركة مينا كابيتال
• جمعية قرى 

األطفال األردنية 
)SOS(

السيد/ هاين عبدالرحمن 
مصطفى العلي

• عضو مجلس إدارة1964األردنية
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أسماء أعضاء مجلس اإلدارة 

تاريخ الجنسيةاالسم
الميالد

الشهـــــادات العلميـــــــة 
والخبرات

المنصب يف المجموعة
و/أو الشركات التابعة

عضويات مجالس 
اإلدارة

السيد/ مازن محمود 
نادر دجاين

المؤهالت العلمية:1965األردنية
	 بكالوريوس هندسة  
كمبيوتر من جامعة 

هارتفورد - كونكتيكت 
امريكا

• عضو مجلس اإلدارة

السيد/ خالد محمد 
وليد توفيق زكريا

المؤهالت العلمية:1966األردنية
• بكالوريوس علوم مالية 

ومصرفية - تخصص 
محاسبة - جامعة اليرموك 

 1987
الخبرات: 

• شركة بيت االستثمار 
العالمي - رئيس تنفيذي 

• شركة التعاون العريب 
لالستثمارات المالية - 

رئيس تنفيذي 
• بنك المؤسسة العربية 

المصرفية - مساعد المدير 
العام

• نائب رئيس مجلس    
االدارة

•  بنك االستثمار العريب 
األردين 

•  شركة المنارة للتأمين
•  الشركة الوطنية لصناعة 

الكلورين
• الشرق األوسط لخدمات 

الدفع - فلسطين 
•  سند كابيتال 
•  تكية أم علي

•  دار أبو عبد هللا  
•  نادي الدراجات الملكي 

االردين  
•  جمعية المتداولين يف 

األسواق المالية - األردن 
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أسماء أعضاء مجلس اإلدارة

 

السيد/ كميل انطون 
متري صليبا

المؤهالت العلمية:1965األردنية
• ماجيستير ادارة اعمال 

  سنا لدعم ذوي • عضو مجلس إدارة
االحتياجات 

الخاصه

تاريخ الجنسيةاالسم
الميالد

الشهـــــادات العلميـــــــة 
والخبرات

المنصب يف المجموعة
و/أو الشركات التابعة

عضويات مجالس 
اإلدارة

شركة أصول عمان 
االستثمارات المتعددة
ويمثلها السيد مروان 

روبرت بولس سعيد

المؤهالت العلمية:األردنية
ماجستير يف التسويق والمالية

• عضو مجلس ادارة

15



أسماء أعضاء اإلدارة العليا من غير أعضاء مجلس اإلدارة

أسماء كبار مالكي األسهم وعدد األسهم المملوكة لكل منهم الذين يملكون
5% فأكثر :

الجنسيةاالسم
عدد األسهمعدد األسهم النسبةالنسبة

20182019

د. نبيل محمود محمد 
الناصر

السيد/ مروان روبرت 
بولس سعيد

السيد/ باسم سهيل 
ألبرت بولس سعيد 

السيدة/ ريما بشارة جبور 
طنوس

السيدة/ هالة ألبرت بولس 
سعيد

السيدة/ هنادا زينة روبرت 
بولس سعيد

السيدة/ دينا ألبرت بولس 
سعيد

Muna Vonarburg

Samir Said

فارس معن نظمي الحكيم

األردنية

األردنية

األردنية

األردنية

السويسرية

السويسرية

األردنية

األردنية

األردنية

1978

9,634,720

4,482,665

4,000,000

2,850,000

2,850,000

2,730,000

2,340,000

2,002,892

4,000,000

9,634,720

2,850,000

4,482,665

2,850,000

2,730,000

2,002,892

2,200,000

24.59 % 

11.29 %

10 %

7.18 %

7.18 %

6.88 %

5.90 %

5.05 % 

10 %

24.27 %

7.18 %

11.29 %

7.18 %

6.88 %

5.05 % 

5.54 %

1981

دكتوراة يف المحاسبة منذ 2006

ماجستير ادارة عامة منذ 2009

CCS خبرة العمل 
 المدير المايل لمجموعة أوفتك 

القابضة م.ع.م

يعمل لدى مجموعة أوفتك منذ 
2004

تاريخ الجنسيةاالسم
الخبرة العمليةالشهـــــادات العلميـــــــةالميالد
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البنوك  تكنولوجيا  مجاالت  يف  الرائدة  هي  المجموعة  شركات 
وأجهزة  األمنية  والحلول  المكتبي  واالثاث  المكتبية  والتكنولوجيا 
البنية األساسية النظمة الحاسوب وتطوير البرمجيات، وتعتبر مورد 
رئيسي لعدد كبير من الشركات والمؤسسات العريقة يف المملكة 

األردنية وخارجها.
عالية  فهي  الشركة  منتجات  معظم  يف  المنافسة  مستوى  أما 
نسبياً ولكن إستطاعت الشركة بحكم سمعتها وخدماتها المميزه 
وتنميتها  السوق  يف  حصتها  على  المحافظه  للتطور  كبتها  وموا

بشكل مستمر مع عمالئها.

رئيسيين  عمالء  أو  محددين  موردين  على  اإلعتماد  درجة 
محلياً وخارجياً:

محلياً  رئيسيين  أو عمالء  موردين محددين  على  إعتماد  يوجد  ال 
ويشكلون ما يزيد عن )10 %( من إجمايل المشتريات أو المبيعات 

الحماية الحكومية أو اإلمتيازات التي تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين واألنظمة أو غيرها 
تمتلك شركة أوفتك العالمة التجارية  )e-Points( التي تم تسجيلها يف معظم البلدان.

تمتلك شركة أوفتك برامج الحاسوب اآلتية والتي تم تطويرها يف الشركة وتخضع لحقوق الملكية الفكرية:
	 .)ERP(تطوير وتطبيق نظام تخطيط موارد المنشآت
تطبيقات أتمتة وإدارة المبيعات. 	
	 .)Time Sheets(تطبيقات سجل الدوام
تطبيقات النقاط اإللكترونية لوالء العمالء. 	
تطبيقات البرامج المرتبطة بمعلومات المستهلكين. 	
تطبيقات إدارة اإلستثمارات البنكية. 	
تطبيقات الداوم المحوسبة. 	
تطبيقات إدارة وأتمتة تدريب الموارد البشرية. 	
تطبيقات إدارة اإليداع النقدي. 	
تطبيقات طباعة الشيكات. 	
تطبيقات تخصيص البطاقات البالستيكية. 	
	 .)Fixed Assests(تطبيقات إدارة الموجودات الثابتة
تطبيقات إدارة الموارد البشرية. 	
تطبيقات االمتحانات اإللكترونية. 	
تطبيقات خاصة بالحكومة االلكترونية. 	

القرارات الصادرة عن الحكومة او المنظمات الدولية او غيرها التي لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدراتها 
التنافسية 

قدراتها  	 أو  منتجاتها  أو  الشركة  عمل  على  مادي  تأثير  لها  غيرها  أو  الدولية  المنظمات  أو  الحكومة  عن  قرارات صادرة  أي  اليوجد 
التنافسية.

ال تنطبق معايير الجودة الدولية على الشركة. 	

الوضع التنافسي للشركة
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الهيكل التنظيمي لشركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م.

شركة مكتبة األردن العلمية  ذ.م.مشركة الوصلة للتمويل ذ.م.م شركة أوفتك الدولية  ذ.م.م 

شركة الثقة 
الدولية للتسويق 

والتجارة 
اإللكترونية ذ.م.م

شركة شركة
وعاء الكرز 

للتجارة
االلكترونية

شركة محور العالم التجارية

لجنة التدقيق

الدائرة المالية 
واإلدارية

شؤون 
المساهمين

المدير العام

الشركات التابعة

شركة أوفتك 
لألنظمة 
المكتبية 

والبنكية ذ.م.م

شركة فلسطين 
للتكنولوجيا 
المكتبية ذ.م.م

اي بوينتس 
منطقة حرة

(ديب)

شركة أوفتك 
السودان

شركة أوفتك 
العراق لالستثمار 

المحدودة 
المسؤولية

مجلس اإلدارة

الهيئة العامة

الشركة المصرية 
للوالء والمكافأت 

ش.ذ.م.م 
(e-points)

مدقق 
الحسابات

لجنة الحوكمة لجنة المخاطر

لجنة المكافآت 
والترشيحات

المستشار 
القانوين

شركة أوفتك 
العراق لالستثمار

المدقق الداخلي
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الهيكل التنظيمي لشركة أوفتك لألنظمة المكتبية والبنكية

دائرة التطوير 
التجاري

دائرة الصيانة 
للحلول 
المتكاملة

قسم إدارة المدير الفنيقسم التسويق
المشاريع قسم المالية

قسم المحاسبة
الدائرة 

اللوجستية

قسم البرمجة

دائرة الصيانة 
لألثاث المكتبي

دائرة التصميم 
الداخلي

دائرة التطوير 
التجاري

قسم األثاث 
المكتبي

دائرة الصيانة 
لألجهزة البنكية 

والمكتبية

دائرة التطوير 
التجاري

قسم األجهزة 
المكتبية 
والبنكية

قسم الحلول 
المتكاملة

قسم الموارد 
البشرية 

والشؤون 
اإلدارية

مجلس إدارة مجموعة أوفتك
القابضة  م.ع.م

المدير العام

المدقق 
الخارجي

سكرتيرة 
تنفيذية
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الهيكل التنظيمي لشركة وعاء الكرز للتجارة االلكترونية

مجلس إدارة مجموعة أوفتك
القابضة  م.ع.م

مساعد إداري

المدير العام

المدقق 
الخارجي
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الهيكل التنظيمي لشركة الثقة للتجارة والتسويق االلكتروين

المدقق 
الخارجي

سكرتيرة تنفيذية

المدير العام

قسم التسويقالعمليات قسم المايل

قسم الموارد 
البشرية 

والشؤون 
اإلدارية

مجلس إدارة مجموعة أوفتك
القابضة  م.ع.م

قسم المحاسبة
الدائرة 

اللوجستية
خدمة العمالءالدعم الفنيقسم البرمجة
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الهيكل التنظيمي لشركة الوصلة للتمويل

المدقق 
الخارجي

المدير العام

قسم التسويقالعمليات قسم المايل

قسم الموارد 
البشرية 

والشؤون 
اإلدارية

مجلس إدارة مجموعة أوفتك
القابضة  م.ع.م

إداراة األئتمانقسم المحاسبة خدمة العمالء

الدائرة القانونية
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الهيكل التنظيمي لشركة فلسطين للتكنولوجيا المكتبية المحدودة المسؤولية

دائرة المبيعات

قسم المايل

المدقق 
الخارجي

دائرة التطوير دائرة المبيعات
التجاري

دائرة التطوير 
التجاري

دائرة الصيانة 
للحلول 
المتكاملة

سكرتيرة تنفيذية

المدير العام

قسم التسويق
قسم الموارد 

البشرية 
والشؤون 

اإلدارية

مجلس إدارة مجموعة أوفتك
القابضة  م.ع.م

دائرة الصيانة 
لألجهزة 
المكتبية 
والبنكية

الدائرة قسم المحاسبة
اللوجستية

قسم األجهزة 
المكتبية 
والبنكية

قسم الحلول 
المتكاملة
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الهيكل التنظيمي لشركة أوفتك للخدمات الهندسية المحدودة - السودان

دائرة المبيعات

قسم المايل

المدقق 
الخارجي

دائرة التطوير دائرة المبيعات
التجاري

دائرة التطوير 
التجاري

دائرة الصيانة 
للحلول 
المتكاملة

سكرتيرة تنفيذية

المدير العام

قسم التسويق

قسم الموارد 
البشرية 

والشؤون 
اإلدارية

مجلس إدارة مجموعة أوفتك
القابضة  م.ع.م

دائرة الصيانة 
لألجهزة 
المكتبية 
والبنكية

الدائرة قسم المحاسبة
اللوجستية

الدائرة
 التجارية

قسم الحلول 
المتكاملة
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المدقق 
الخارجي

سكرتيرة تنفيذية

المدير العام

قسم التسويقالعمليات قسم المايل

قسم الموارد 
البشرية 

والشؤون 
اإلدارية

مجلس إدارة مجموعة أوفتك
القابضة  م.ع.م

قسم المحاسبة
الدائرة 

اللوجستية
خدمة العمالءالدعم الفنيقسم البرمجة

الهيكل التنظيمي للشركة المصرية للوالء والمكافآت المحدودة المسؤولية
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الهيكل التنظيمي لشركة اي بوينتس المحدودة المسؤولية - ديب

اي بوينتس المحدودة المسؤولية

مساعد إداري

المدير العام

المدقق 
الخارجي

مجلس إدارة مجموعة أوفتك
القابضة  م.ع.م
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مدير تطوير
األعمال

مدير حسابات
 العمالء

حلول تكنولوجيا 
المعلومات

مهندس دعم فني      

االت فرز النقود
مهندس موقع أول

فني االت فرز النقود
مهندس موقع    

االت عد النقود
 واالمن

مهندس دعم فني    

مدير الخدمات
اللوجستية

محاسب

مساعد اداري

مدير دعم
العمالء

المدير المفوض

مجلس إدارة مجموعة أوفتك
القابضة  م.ع.م

الهيكل التنظيمي لشركة أوفتك العراق لالستثمار المحدودة المسؤولية
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الهيكل التنظيمي لشركة محور العالم التجارية - واتكو

28

الدائرة 
دائرة المبيعاتدائرة الهندسةدائرة الصيانةمستودعاتاللوجستية

مجلس إدارة مجموعة أوفتك
القابضة  م.ع.م

المدير العام

أنظمة اإلضاءة LC Systemsالقسم المايل
قسم الموارد 

البشرية 
والشؤون 

اإلدارية

قسم التسويق

دائرة المبيعاتدائرة الهندسةدائرة الصيانة



اسم الشركة
المؤهل العلمي

شركة مكتبة األردن العلميه ذ. م.م

شركة أوفتك لألنظمة المكتبية والبنكية ذ.م.م

شركة الوصلة للتمويل ذ.م.م

شركة الثقة الدولية للتسويق والتجارة اإللكترونية 
ذ.م.م

شركة أوفتك الدولية ذ.م.م

شركة فلسطين للتكنولوجيا المكتبية المحدودة 
المسؤولية

شركة أوفتك للخدمات الهندسية المحدودة 
المسؤولية

المصرية للوالء والمكافأت المحدودة المسؤولية

شركة أوفتك العراق لالستثمار المحدودة المسؤولية

شركة أوفتك العراق لالستثمار

اي بوينتس المحدودة المسؤولية

أوفتك القابضة

شركة محور العالم التجارية - واتكو

132

76 12

11

28

30

-

101 213

8

-

17

-

3

8

1

24

53

2

20

4

3

1

3

2

33

20181

87

14

54

42

-

14

-

23

5

الثانوية دبلومبكالوريوسماجستيردكتوراه
المجموعالعامة

عدد موظفي الشركة وفئات مؤهالتهم
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برامج التأهيل والتدريب:

30

عدد
مكان الدورةاسم الدورةالقسمالموظفين

IT تكنولوجيا المعلومات

SEDCO Training

"CAB ATMs SW handling, parameters,
deployment configurations &  

JAB ATMs SW Deployment, and handling.
In addition to IXLA (Driving License project)"

عمان - األردن

عمان - األردن

1

1IT تكنولوجيا المعلومات

Training Course on GFS-220 , Gloryعمان - األردن قسم الصيانة2

Training with JoCom on Arab Bank New Machineعمان - األردن 1IT تكنولوجيا المعلومات

CINEO ATS - C6030/C6040  - Diebold Nixdorfألمانيا 1IT تكنولوجيا المعلومات

SEDCO Trainingعمان - األردن 2IT تكنولوجيا المعلومات

Training with JoCom and Demoعمان - األردن 1IT تكنولوجيا المعلومات

 X-Range trainingعمان - األردن قسم الصيانة2

DN Series Training for Partners ديب قسم المبيعات1

Orange Box الرا ارشيدات Dubai 1Furniture Department

Virdi محمد قطيشات Korea 1IT Infrastructure

PCSC محمد قطيشاتSpain 1IT Infrastructure

Samsung/ Wisenet عمر خورماAmman- Rotana Hotel 1IT Infrastructure

Dahua عمر خورماAmman- Land Mark 1IT Infrastructure

Samsung/ Wisenet محمد قطيشاتAmman- Rotana Hotel 1IT Infrastructure

Hikvision محمد قطيشاتAmman- Holiday Inn 1IT Infrastructure

NSE 4 سيف الحنيطيAmman- Fortinet 1Cyber Security

NSE 5/ FAZ عمر بربراويAmman- Fortinet 1Cyber Security

NSE 6- FDDos-4.5 نجيب حدادين Amman- Fortinet 1Cyber Security

Splunk Certified Core User فادي درباسAmman- Splunk 1Cyber Security

Smart & Pinpoint ScanOnline أجهزة االستنساخ والطباعة2

MyQ installation & configurationOnline أجهزة االستنساخ والطباعة2

Kyocera Solution HyPASOnline أجهزة االستنساخ والطباعة2

Kyocera Hardware maintenanceAmman أجهزة االستنساخ والطباعة2

KX & KFS OverviewAmman أجهزة االستنساخ والطباعة2

Command center RX Essentials and AdvancedOnline أجهزة االستنساخ والطباعة2

Safety and Env. ProtectionOnline أجهزة االستنساخ والطباعة1

Green PrintingOnline أجهزة االستنساخ والطباعة1

Diebold CMD-V4Dubai 2ATM أجهزة الصراف األيل

ATM installation and ConfiguratoinAmman 1ATM أجهزة الصراف األيل

Vynamic view from DieboldDubai 1ATM أجهزة الصراف األيل

General CINEO components WBT_multilanguageDubai 2ATM أجهزة الصراف األيل

CRS/ATM CINEO components WBT_multilanguageDubai 2ATM أجهزة الصراف األيل

Fortinet NCE 1 The Threat LandscapeOnline أنظمة حماية الشبكات1

Fortinet NSE 2 The Evolution of CybersecurityOnline أنظمة حماية الشبكات1

Fortinet NCE 3 Public CloudOnline أنظمة حماية الشبكات1

OFFTEC Queue System Installation, Configuration and ReportingAmman نظام الدور1

Cobra Upgrade & MaintenanceBaghdad أجهزة عد وفرز النقود2

DLR 7000 Upgrade and MaintenanceBaghdad أجهزة عد وفرز النقود5

(IFRS 9) 9 معهد الدراسات المصرفيةالتطبيقات العملية لمعيار االبالغ المايل رقم المالية1

(IFRS 9) 9 معهد الدراسات المصرفيةالتطبيقات العملية لمعيار االبالغ المايل رقم الدائرة القانونية1

معهد الدراسات المصرفيةالرقابة على االئتمان وادارة الديون المتعثرة التحصيل2



ال يوجد مخاطر من الممكن أن تتعرض الشركة لها خالل السنة المالية الالحقة ولها تأثير مادي عليها.

اإلنجازات التي حققتها الشركات التابعة خالل السنة المالية 2019:

شركة أوفتك لألنظمة المكتبية والبنكية:
انهاء االعمال التابعة لمشروع االثاث متكامل لمبنى االدارة الجديد لبنك االسكان الكائن يف منطقة الشميساين – عمان.	 
المزيد من التركيز على طرح حلول متكاملة يف السوق األردين لحماية شبكة المعلومات Cybersecurity مع حلول الحماية األمنية	 

.Physical Security
المزيد من التركيز على مبيعات القطاع الحكومي.	 
طرح حلول مبتكرة للقطاع المصريف يف األردن.	 

شركة الوصلة للتمويل:
افتتاح 7 فروع جديدة بمختلف المناطق مثل:افتتاح فرع الصويفية وهو فرع حيوي بمنطقة تجارية ويعتبر الفرع األول لشركة الوصلة 	 

على الشارع الرئيسي مما يزيد فرصة انجذاب العمالء بشكل أسرع.
- صب لبن فرع الزرقاء. - صب لبن فرع وسط البلد.   

- دريم مول فرع العقبة. - صب لبن فرع ياجوز.    
- ارابيال مول فرع إربد. - حيدر مراد فرع العقبة   

إطالق خدمة تمويل صيانة السيارات وجميع مستلزماتها.	 
كثر يف القطاع الطبي من خالل تعزيز الشبكة الطبية المعتمدة.	  التوسع أ
إطالق خدمة تمويل السكوتر بالتعاون مع وكالء رياديين من هذا القطاع.	 
تطوير قنوات التسويق وتعزيزها بمختلف المجاالت والمناطق.	 
تعزيز الالمركزية يف اتخاذ القرار وما يتطلبه من تطوير األنظمة والبرمجيات ذات العالقة، مما ساهم يف تعزيز سرعة إنجاز المعامالت 	 

وتحسين مستوى رضا العمالء.

شركة أوفتك فلسطين للتكنولوجيا المكتبية المحدودة المسؤولية: 
تنفيذ وتطبيق نظام الصرف اآليل )ATS( ألفرع بنك الصفا.	 
تنفيذ وتوريد كامل األثاث لمشروع المقر الرئيسي لشركة بيسان.	 
تنفيذ وتوريد قواطع األثاث المكتبي لمشروع المقر الرئيسي لشركة آرابكو0	 
إطالق وتنفيذ نظام الدفع والتسديد اآليل لشركة االتصاالت الفلسطينية – بالتل.	 
تنفيذ عدة مشاريع النظمة الحماية واألمان للعديد من البنوك العاملة يف فلسطين مثل بنك فلسطين، البنك االسالمي العريب، البنك 	 

االهلي االردين، بنك االردن، بنك الصفا، البنك الوطني، وبنك القاهرة عمان.
تنفيذ مشروع أنظمة فرز وكشف التزوير لفئات العملة النقدية لبنك فلسطين.	 
تنفيذ عدة مشاريع أثاث للعديد من كبرى المؤسسات يف فلسطين ومنها على سبيل المثال، عدة فروع لدى بنك فلسطين وشركتي 	 

االتصاالت وجوال.  
توريد وتنفيذ مشروع الخزائن المتحركة لبلدية بيت لحم.	 
توريد أنظمة إدارة والتحكم بالدور وزيارة العمالء لبنك فلسطين والبنك االسالمي العريب.	 

المخاطر التي تتعرض الشركة لها
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شركة أوفتك العراق لالستثمار المحدودة المسؤولية: 
إطالق العمل منذ الشهر السادس بمركز متخصص لمعالجة النقد يف مقر المصرف األهلي العرايق.	 
تزويد شركة Switch يف بغداد بنظام متطور شامل إلصدار البطاقات المصرفية فيزا وماستركارد.	 
 	Diebold Nixdorf توريد وتشغيل أول مشروع أجهزة صرافات ألية تنفذه شركة أوفتك العراق بالتعاون مع الشركة األلمانية
توريد وتشغيل عارضات مداخل السيارات Raod Blockers والتي تحمل شهادة الجودة Pass 68 العالمية لفندق روتانا يف أربيل	 
االنتهاء من المرحلة االوىل من برمجة جهاز عد نقود GFS الجديد من شركة Glory اليابانية على العملة العراقية، ومن المتوقع ان 	 

يكون له نجاح كبير خالل عام 2020.
 	.Mobile Shelving Storage كة مع شركة يونانية متخصصة بأنظمة الخزائن المتحركة توثيق شرا
تجديد اتفاقية التعاون مع شركة كيوسيرا اليابانية بأجهزة االستنساخ والطباعة.	 
تطبيق استخدام نظام ERP لكافة عمليات البيع وخدمات ما بعد البيع والصيانة.	 
االستمرار برفع وتركيز الشركة على مبيعات أجهزة االستنساخ )التصوير( والطباعة خاصة لدى المؤسسات الدولية والمنظمات	 
كثر من 40 موظف.	  رفع عدد موظفي اىل أ
زيادة دخل الشركة من عقود الصيانة لرفع استقرار الدخل الشهري وتخفيف التأثر بأوضاع العراق المتغيرة باستمرار.	 
نقل مقري الشركة يف أربيل وبغداد اىل مواقع جديدة تالئم توسع عمل الشركة.	 

شركة أوفتك للخدمات الهندسيه : 
تنفيذ مشروع صناديق امانات االكترونيه االكبر بالسودان لبنك الخليج.	 
تنفيذ مشروع نظام النداء االيل لبنك الخرطوم )المرحله الثانيه( تتمة بايق افرع البنك.	 
كة مع شركة ReqaTech لتوريد تجهيزات مولدات الطاقه الكهربائية.	  تأسيس شرا
كة مع شركة Masterwork Automodules Tech لتوريد تجهيزات االت عد النقود.	  تأسيس شرا
رفع عدد موظفي الصيانه يف الشركة.	 
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المشاريع والخطط المستقبلية والعقود للشركات التابعة لعام 2020

شركة أوفتك لألنظمة المكتبية والبنكية:
االنتهاء من تطوير نظام الدور االيل للشركات والمؤسسات و البنوك وزيادة مبيعات هذا النظام محليا واقليميا.	 
 	.)Cybersecurity( المزيد من التركيز على طرح حلول متكاملة يف السوق األردين و االقليمي لحماية شبكة المعلومات
طرح حلول البرمجيات مبتكرة للقطاع المصريف يف األردن.	 
المزيد من التركيز على المبيعات للقطاع المصريف.	 

شركة الثقة الدولية للتسويق والتجارة اإللكترونية:
المزيد من التوسع يف نشاط الشركة والمبيعات.	 

شركة فلسطين للتكنولوجيا المكتبية المحدودة المسؤولية:
تنفيذ وتوريد كامل األثاث لمشروع المبنى الرئيسي لمؤسسة فاتن لالقراض.	 
تنفيذ وتوريد كامل األثاث لمشروع المبنى الرئيسي لشركة اتحاد الهالل التجارية.	 
تنفيذ وتطبيق نظام الصرف اآليل )ATS( ألفرع بنك الصفا.	 
تنفيذ وتوريد كامل األثاث لمشروع المبنى الرئيسي لالنتخابات المركزية.	 
تقديم حلول صناديق االمانات اآللية والمتاحة للعمالء خالل 24 ساعة.	 
كثر من 3000 جهاز لوحي لمدارس القدس من خالل مشروع رقمنة التعليم الفلسطيني.	  توريد أ
تنفيذ مشروع أنظمة أصدار البطاقات االئتمانية الفورية لجميع فروع البنك االسالمي العريب.	 
توسيع قاعدة الحلول المطروحة وبالذات يف مجال الحلول المصرفية الرقمية.	 
تنفيذ مشروع فرز وإدارة الشيكات الواردة والصادرة للبنك العريب.	 

شركة الوصلة للتمويل:
التوسع اقليميا.	 
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شركة أوفتك العراق لالستثمار المحدودة المسؤولية:
كات مع شركات عالمية متخصصة يف مجال أنظمة المعلومات الخاصة بالمؤسسات المالية 	  دراسة إمكانية وجدوى تأسيس شرا

.Core Banking وأنظمة IT Security والمصارف، مثل أنظمة
توريد وتشغيل نظام إدارة الصرافات اآللية عن بعد Dynamic View Monitoring والذي يعد األول من نوعه يف العراق، ويعمل مع 	 

جميع الصرافات من جميع الشركات الصانعة.
تجربة ونشر نظام Queue System الذي تم تطويره من قبل شركة أوفتك األردن.	 
 	.Wisecard بالتعاون مع شركة POS االستمرار يف محاولة توقيع اول عقد ألجهزة وأنظمة نقاط البيع
تنفيذ المرحلة الثانية من برمجة جهاز عد نقود GFS وهي برمجة Fitness )فرز الجودة(.	 
 	.Mobile Shelving Storage زيادة مبيعات الشركة من أنظمة الخزائن المتحركة
تعيين مدير متفرغ لقسم أجهزة االستنساخ والطباعة.	 
تعيين مدير متفرغ إلدارة خدمات ما بعد البيع والصيانة.	 
توسيع عمل الشركة يف مجال الصرافات اآللية واألمور األخرى المتعلقة بالبطاقات المصرفية.	 
زيادة تدريب مهندسي الشركة خارج العراق لرفع مستوى الخدمة المقدمة لعمالء الشركة واالستمرار يف تمييز خدمات شركة أوفتك 	 

عن الخدمات المتوفرة بالسوق العرايق.
تأسيس قسم حماية أنظمة المعلومات.	 
كمال تسجيل الشركة يف بغداد.	  إ

شركة أوفتك للخدمات الهندسيه:
انشاء هيكل تنظيمي من مدراء دوائر واقسام0	 
التركيز على مبيعات القطاع المايل.	 
عمل على زياده عقود االيجار الخاصة بالبنوك.	 
عمل على زياده عقود الصيانة.	 
انشاء مركز اتصال موحد للبالغات والشكاوي.	 
تقديم وبيع نظام النداء االيل المطور من قبل شركة اوفتك االردن للبنوك.	 
دراسه وتقديم وبيع انظمة وحلول الطاقه الشمسية.	 
دراسه تأسيس قسم خاص بأجهزة االستنساخ والطباعة وتعيين مديراً لها.	 



األثر المايل لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية والتدخل 
ضمن نشاط الشركة الرئيسي:

السلسلة الزمنية لألرباح أو الخسائر المحققة واألرباح الموزعة وحقوق المساهمين و أسعار األوراق المالية

تحليل المركز المايل للشركة ونتائج أعمالها خالل السنة المالية

االسم

التسمية

األرباح )الخسائر( المحققة

نسبة مجمل الربح

األرباح الموزعة

نسبة الربح التشغيلي

صايف حقوق المساهمين

نسبة الربح قبل المصاريف المالية
واالستهالكات والضريبة

نسبة السيولة السريعة

نسبة المديونية طويلة األجل

نسبة المديونية لحقوق الملكية

سعر السوق يف نهاية العام

نسبة التداول

1,383,715

39%43%Gross Profit Ratio

794,263

8%6%

44,923,096

10%7.5%

95%100%

1.8%2.8%

35%33%

0.37

136%141%

813,795

0

44,775,068

0.35

Operating Profit Margin

EBITDA Margin

Quick Ration

Long Term Debt Ratio

Debt to Equity Ratio

Current Ration

3,355,933

-

47,103,455

0.39

2,054,699

1,984,500

46,523,589

0.44

1,058,723

1,984,500

44,232,856

0.41

عام 2019

Ratio

عام 2018 عام 2017 عام 2016 عام 2015

النسبة

20182019
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مقدار أتعاب التدقيق للشركه والشركات التابعه

 بلغ مقدار أتعاب التدقيق لشركة مجموعة أوفتك القابضة )8,700( دينار وبلغ مقدار أتعاب التدقيق للشركات التابعة
)28,806( دينار وال يوجد  أي أتعاب أخرى تلقاها مدققو الحسابات بالنسبة للشركة والشركات التابعة 

عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة واإلداره العليا

االسم

الياس جورج الياس بدور

خالد محمد وليد توفيق زكريا

باسم سهيل ألبرت بولس سعيد

مازن محمود نادر الدجاين

هاين عبدالرحمن مصطفى العلي

كميل أنطون متري صليبا

شركة أصول عمان لالستثمارات المتعددة
ويمثلها السيد مروان روبرت بولس سعيد

50,000

10,000

4,482,665

10,000

10,000

10,000

األردنية

األردنية

األردنية

األردنية

األردنية

األردنية

األردنية

50,000

10,000

4,482,665

10,000

10,000

33,900
9,634,720

33,900
9,634,720

10,000

عدد األسهم 2019عدد األسهم 2018الجنسية

ملكية أقارب أعضاء مجلس اإلدارة وأشخاص اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية

1

3

السيدة / ريما بشارة طنوس

السيدة / هنادا زينة روبرت بولس سعيد

السيدة / هالة البرت بولس سعيد

السيدة / دينا البرت بولس سعيد

2

4

اإلسم
عدد األوراق المالية

2018

4,000,000

2,730,000

2,340,000

2,002,892

2019

4,000,000

2,730,000

2,200,000

2,002,892
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المزايا والمكافآت التي يتمتع بها اعضاء مجلس اإلدارة: 

عدد األوراق المالية المملوكة من قبل اإلدارة العليا من غير أعضاء مجلس اإلدارة

االسم

د. نبيل محمود محمد الناصر

فارس معن نظمي الحكيم

3,189

-

األردنية
• المدير المايل لمجموعة           

أوفتك القابضة  
• مدير عام شركة الوصلة للتمويل

األردنية
• مدير قسم صيانة األجهزة 

المكتبية والبنكية.
• أمين سر  مجلس إدارة 

مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م

3,189

-

عدد األسهم 2019عدد األسهم 2018المنصب يف المجموعةالجنسية

ملكية أعضاء مجلس االدارة واالدارة العليا من خالل الشركات المسيطر عليها
ال يوجد ملكيات من خالل الشركات المسيطر عليها من خالل أي من أعضاء مجلس االدارة واالدارة العليا.

المزايا أسم عضو المجلس 
والمكافآت

نفقات السفر واالنتقال داخل 
المجموعالمملكة وخارجها

الياس جورج الياس بدور

خالد محمد وليد توفيق زكريا

باسم سهيل ألبرت بولس سعيد

هاين عبدالرحمن مصطفى العلي

مازن محمود نادر الدجاين

شركة أصول عمان االستثمارات المتعددة
ويمثلها السيد مروان روبرت بولس سعيد

كميل أنطون متري صليبا

المجموع

14,0003,2007,200

24,0003,2007,200

34,0003,2007,200

44,0003,2007,200

54,0003,2007,200

64,0003,2007,200

74,0003,2007,200

28,00022,40050,400
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التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خالل السنة المالية:
لم تقم الشركة بتقديم أي تبرعات خالل عام 2019.	 

العقود والمشاريع واإلرتباطات التي عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة:
ال يوجد أي عقود أو مشاريع مابين الشركة ورئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء مجلس اإلدارة أو المدير العام أو أي موظف أو أقاربهم.	 

 مساهمة الشركة يف حماية البيئة:
ال توجد أي مساهمة للشركة يف حماية البيئة خالل عام 2019.	 

اجتماعات مجلس اإلدارة:
عقدت الشركة خالل عام 2019 سبعة اجتماعات.	 

 

0 2,400122,400

6,000 0

0

120,000

48,000

الرواتب السنوية 
المكافآت بدل تنقالتاإلجمالية

السنوية
المجموع

10,00058,000

6,000

المنصباالسم

باسم سهيل البرت سعيد
مدير تنفيذي شركة أوفتك 

لألنظمة المكتبية والبنكية

المدير المايل لشركة د. نبيل محمود الناصر
مجموعة أوفتك القابضة

أمين سر مجلس االدارةفارس معن الحكيم

المزايا و المكافآت التي يتمتع بها موظفوا اإلدارة العليا
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إقـــــــــرار

اإلسم: 
باسم سهيل ألبرت بولس سعيد

التوقيع:التوقيع:التوقيع:

اإلسم: 
الياس جورج الياس بدور

اإلسم: 
نبيل محمود محمد الناصر

1. يقر مجلس إدارة الشركة بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خالل السنة المالية التالية.
2. يقر مجلس اإلدارة بمسؤوليتة عن اعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال يف الشركة.

3. نقر نحن الموقعين أدناه بصحة ودقة المعلومات والبيانات الواردة يف التقرير السنوي

االسم

السيد/ باسم سهيل ألبرت بولس سعيد

السيد/ الياس جورج الياس بدور

السيد/ كميل أنطون متري صليبا

السيد/ خالد محمد وليد توفيق زكريا

السيد/ مازن محمود نادر الدجاين

شركة أصول عمان االستثمارات المتعددة
ويمثلها السيد مروان روبرت بولس سعيد

السيد/ هاين عبدالرحمن مصطفى العلي

مدير عام

عضو مجلس إدارة

 رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس إدارة

نائب رئيس المجلس

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

التوقيعالمنصب
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تقرير حوكمة الشركات
أسماء أعضاء مجلس االدارة الحاليين والمستقيلين وتحديد فيما إذا كانوا تنفيذيين أم ال ومستقلين أم ال

    أسماء أعضاء مجلس االدارة الحاليين:

المناصب التنفيذية يف الشركة وأسماء األشخاص الذين يشغلونها

عضويات مجالس االدارة التي يشغلها عضو مجلس االدارة يف الشركات المساهمة العامة إن وجدت

أسماء أعضاء مجلس االدارة المستقيلين:
تفضلت شركة أصول عمان لالستثمارات المتعددة ممثلة بالسيد مروان سعيد بتقديم استقالتها من المجلس خالل عام 2019.

1

1

1

السيد/ الياس جورج الياس بدور

السيد/ باسم سهيل البرت بولس سعيد

السيد/ الياس جورج الياس بدور

السيد/ خالد محمد وليد توفيق زكريا

الدكتور / نبيل محمود محمد الناصر

السيد/ خالد محمد وليد توفيق زكريا

السيد/هاين عبدالرحمن مصطفى العلي

السيد/ باسم سهيل البرت بولس سعيد

السيد/ هاين عبدالرحمن مصطفى العلي

شركة أصول عمان االستثمارات المتعددة
ويمثلها السيد مروان روبرت بولس سعيد

السيد/ مازن محمود نادر الدجاين

السيد/ كميل أنطون متري صليبا

2

2

2

3

3

4

5

6

7

اإلسم

اإلسم

اإلسم

صفة العضو

صفة العضو

العضويات التي يشغلها

عضو غير مستقل وغير تنفيذي

مدير عام شركة مجموعة أوفتك القابضة م.ع.م

شركة القدس لإلستثمارات العقارية

عضو مستقل وغير تنفيذي

المدير المايل للمجموعة ومدير عام شركة الوصلة للتمويل ذ.م.م

بنك االستثمار العريب األردين
شركة المنارة للتأمين

الشركة الوطنية لصناعة الكلورين

شركة المنارة للتأمين

عضو غير مستقل وغير تنفيذي

عضو مستقل وغير تنفيذي

عضو اعتباري غير مستقل
وغير تنفيذي

عضو مستقل وغير تنفيذي

عضو مستقل وغير تنفيذي
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عقدت لجنة التدقيق أربع اجتماعات خالل عام )2019(.

لجنة المكافآت والترشيحات

عقدت لجنة المكافآت والترشيحات اجتماعان خالل عام )2019(.

أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس االدارة وأسماء أعضاء اللجنة ونبذة عن مؤهالتهم وخبراتهم وعدد االجتماعات لكل لجنة

لجنة التدقيق

اسم ضابط ارتباط الحوكمة يف الشركة
تم تعيين السيد فارس معن نظمي الحكيم كضابط ارتباط الحوكمة يف الشركة.

السيد/ هاين عبدالرحمن مصطفى العلي1

السيد/ خالد محمد وليد توفيق زكريا

شركة أصول عمان االستثمارات 
المتعددة ويمثلها

السيد مروان روبرت بولس سعيد

2

3

نبذة عن المؤهالت والخبراتصفة العضو يف اللجنةاإلسم

المؤهالت العلمية:رئيس اللجنة
• بكالوريوس اقتصاد

المؤهالت العلمية:
• بكالوريوس علوم مالية ومصرفية - تخصص محاسبة 

  جامعة اليرموك 1987

المؤهالت العلمية:
• بكالوريوس تسويق ومالية

عضو لجنة

عضو لجنة

السيد/ مازن محمود نادر الدجاين1

السيد/ خالد محمد وليد توفيق زكريا

شركة أصول عمان االستثمارات 
المتعددة ويمثلها

السيد مروان روبرت بولس سعيد

2

3

نبذة عن المؤهالت والخبراتصفة العضو يف اللجنةاإلسم

المؤهالت العلمية:رئيس اللجنة
• بكالوريوس هندسة كمبيوتر من جامعة

  هارتفورد - كونكتيكت امريكا

المؤهالت العلمية:
• بكالوريوس علوم مالية ومصرفية - تخصص محاسبة 

  جامعة اليرموك 1987

المؤهالت العلمية:
• بكالوريوس يف التسويق والمالية

عضو لجنة

عضو لجنة
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عقدت لجنة الحوكمة اجتماعين خالل عام )2019(.

عقدت لجنة المخاطر ثالثة اجتماعات خالل عام )2019(.

السيد/  الياس جورج الياس بدور1

السيد/ كميل أنطون متري صليبا

السيد/ هاين عبدالرحمن مصطفى العلي

2

3

نبذة عن المؤهالت والخبراتصفة العضو يف اللجنةاإلسم

المؤهالت العلمية:رئيس اللجنة
• بكالوريوس هندسة مدنية 1980

المؤهالت العلمية:
• ماجيستير ادارة اعمال

المؤهالت العلمية:
• بكالوريوس اقتصاد

عضو لجنة

عضو لجنة

السيد/  مازن محمود نادر الدجاين1

السيد/ كميل أنطون متري صليبا

السيد/ باسم سهيل البرت بولس سعيد

2

3

نبذة عن المؤهالت والخبراتصفة العضو يف اللجنةاإلسم

المؤهالت العلمية:رئيس اللجنة
• بكالوريوس هندسة كمبيوتر من جامعة

هارتفورد - كونكتيكت امريكا

المؤهالت العلمية:
• ماجيستير ادارة اعمال

المؤهالت العلمية:
• بكالوريوس إدارة أعمال بيروت 

عضو لجنة

عضو لجنة

لجنة الحوكمة

لجنة المخاطر
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عدد اجتماعات مجلس االدارة خالل السنة مع بيان األعضاء الحاضرين
عقدت الشركة خالل عام 2019 سبعة اجتماعات مجلس اإلدارة ومرفق أدناه جدول يبين أسماء األعضاء الحاضرين يف كل اجتماع:

السادة الياس بدور، خالد زكريا، باسم سعيد، مازن الدجاين، كميل صليبا، مروان سعيد، 2019/1
هاين العلي

السادة الياس بدور، خالد زكريا، باسم سعيد، كميل صليبا، مروان سعيد، هاين العلي

السادة الياس بدور، خالد زكريا، باسم سعيد، مازن الدجاين، كميل صليبا، مروان سعيد

السادة الياس بدور، خالد زكريا، باسم سعيد، مازن الدجاين، كميل صليبا، مروان سعيد،
هاين العلي

السادة الياس بدور، خالد زكريا، مازن الدجاين، كميل صليبا، مروان سعيد

السادة الياس بدور، خالد زكريا، باسم سعيد، مازن الدجاين، كميل صليبا، مروان سعيد،
هاين العلي

السادة خالد زكريا، باسم سعيد، مازن الدجاين، كميل صليبا، مروان سعيد، هاين العلي

2019/2

2019/3

2019/4

2019/5

2019/6

2019/7

أسماء األعضاء الحاضرين أسماء األعضاء المتغيبينرقم االجتماع

لم يتغيب أي عضو

السيد مازن الدجاين

السيد هاين العلي

لم يتغيب أي عضو

السادة باسم سعيد، هاين العلي

لم يتغيب أي عضو

السيد الياس بدور

االسم

السيد/ باسم سهيل ألبرت بولس سعيد

السيد/ الياس جورج الياس بدور

السيد/ كميل أنطون متري صليبا

السيد/ خالد محمد وليد توفيق زكريا

السيد/ مازن محمود نادر الدجاين

شركة أصول عمان االستثمارات المتعددة
ويمثلها السيد مروان روبرت بولس سعيد

السيد/ هاين عبدالرحمن مصطفى العلي

مدير عام

عضو مجلس إدارة

 رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس إدارة

نائب رئيس المجلس

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

التوقيعالمنصب
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شركة مجموعة أوفتك القابضة
)شركة مساهمة عامة محدودة(

القوائم المالية الموحدة وتقرير المحاسب القانوين المستقل
للسنة المنتهية يف 31 كانون األول 2019



 

 

  
      القابضة شركة مجموعة أوفتك 

 )شركة مساهمة عامة محدودة(
  

  وتقرير المحاسب القانوني المستقل الموحدة المالية القوائم

  22001199كانون االول  3311للسنة المنتهية في  

 
 فهـرس  صفحـة

  
  
  

 تقرير المحاسب القانوني المستقل  5 – 1
  

 لموحدة قائمة المركز المالي ا 6
  

 الموحدة  الدخلقائمة  7
  

 الموحدة  قائمة الدخل الشامل االخر  8
  

 الملكية الموحدة حقوق التغيرات في   قائمة 9
  

 الموحدة  قائمة التدفقات النقدية 10
  

 الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية    40 – 11
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 تقرير المحاسب القانوني المستقل
 
 

 الى السادة المساهمين المحترمين  
 القابضة  شركة مجموعة اوفتك 

 
 المالية الموحدة  تقرير حول تدقيق القوائم 

  
 الرأي 

، والتي تتكون من قائمة  ) وهي شركة اردنية مساهمة عامة محدودة (  مجموعة اوفتك القابضةلشركة  الموحدة لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية
  الموحدة غيرات في حقوق الملكيةالت و  الموحدة االخر الشامل والدخل وائم الدخل، وكل من ق2019كانون األول  31كما في  الموحدة المركز المالي

، بما في ذلك ملخص للسياسات  الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة وبيان التدفقات النقدية
 المحاسبية الهامة. 

 

كما   لشركة مجموعة اوفتك القابضةالمالي  الوضع  ,الجوهرية من جميع النواحي , المرفقة تظهر بصورة عادلة  الموحدة  المالية القوائم إن، في رأينا
 أدائها المالي وتدفقاتها النقدية  للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. ، و 2019كانون األول  31في 

 

 اساس الرأي  
مسؤوليتنا وفقًا لتلك المعايير قد تم ذكرها بمزيد من التوضيح في تقريرنا هذا في فقرة مسؤولية  لقد قمنا بالتدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية. إن 

. نحن مستقلين عن الشركة وفقًا لمتطلبات مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية الموحدة  المحاسب القانوني حول تدقيق البيانات المالية 
أوفينا بمسؤولياتنا األخالقية  , و الموحدة محاسبين المهنيين" ذات الصلة بتدقيقنا لهذه البيانات المالية للمحاسبين "دليل قواعد السلوك االخالقي لل

 األخرى وفقًا لتلك المتطلبات. 
 

 نعتقد ان بينات التدقيق الثبوتية التى حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير اساسًا لرأينا حول التدقيق. 
 

  آخر امر 
لشركة الثقة الدولية للتسويق والتجارة االلكترونية المحدودة المسؤولية   2019كانون االول  31للسنة المنتهية في م المالية لم نقم بتدقيق القوائ 

شركة المصرية للوالء والمكافات  ل)االردن( وفرع شركة اوفتك القابضة )دبي( ولشركة فلسطين للتكنولوجيا المكتبية المحدودة المسؤولية )فلسطين( ول
  26 ودة المسؤولية )مصر( ولشركة اي بوينتس دبي، والتي تم تدقيقها من قبل مدققي حسابات آخرين وتم تزويدنا بتقاريرهم المؤرخة فيالمحد 

 على التوالي. 2020شباط   15و  2020نيسان  28و   2020آذار  12 و  2020شباط   16و  2020كانون الثاني 
 
   ة ر التدقيق االساسيو ام

م المالية  ل التدقيق التي قمنا بها للقوائ ا االهمية القصوى في اعم اكان له تير الو لك االمت  يوفقا لحكمنا المهني ه  ةساسي ر التدقيق اال و ان ام
في سياق تدقيقنا للقوائم المالية الموحدة ككل وفي تكوين رأينا عنها واننا ال نقدم    ةر التدقيق االساسي و . لقد تمت معالجة امالموحدة للسنة الحالية

 يا منفصال عن االخر . رأ
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 مر  لكيفية معالجة تدقيقنا لهذا األوصفا    ساسية األمور التدقيق أ
   

 الموجودات الغير ملموسة  -
، فإنه على الشركة تقييم  الدولية إلعداد التقارير الماليةمعايير لل وفقا 

الموجودات غير  وفحص التدني ، حيث بلغت  ملموسة الالموجودات غير 
دينار  38,187,734 مبلغا وقدره  2019األول  كانون  31كما في  سة ملمو ال

 اردني. 
 

مسألة تدقيق اساسيية  للموجودات غير الملموسةيعتبر انخفاض القيمة السنوية 
نظرا لتعقيد متطلبات المحاسبة واالحكام العامية المطلوبية فيي تحدييد االفتيراض 

ان المبليق القابيل لالسيترداد الذي سيسيتخدم فيي تقيدير المبليق القابيل لالسيترداد. 
للوحدات المنتجة للنقد، والتي تقوم على اساس القيمية قييد االسيتخدام او القيمية 

مييين نمييياذف التيييدفقات  احتسيييابهايهميييا اعليييى، ييييتم  ناقصيييا تكييياليع البييييع العادلييية
النقديييية المتوقعييية المخصيييومة، هيييذه النمييياذف تسيييتخدم العدييييد مييين االفتراضيييات 

تقيديرات لحجيم المبيعيات واالسيعار المسيتقبلية، وتكياليع  االساسية بما في ذليك
 .التشغيل، ومعدالت نمو القيمة النهائية والمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال

 الموجودات الغير ملموسة  - 
تتضييمن اجييراءات التييدقيق التييي قمنييا بهييا ميين بييين امييور اخييرى تقييييم االفتراضييات 

ال سييييما تليييك االميييور المتعلقييية بنميييو والمنهجييييات المسيييتخدمة مييين قبيييل الشيييركة، و 
وركزنا ايضا على مدى كفاية افصاح الشيركة  االرباح،االيرادات المتوقعة وهوامش 

حول تلك االفتراضات االكثر حساسية التي تم استخدامها في عملية فحص التدني 
 القابل لالسترداد. الموجودات الغير ملموسةوالتي لها تأثير كبير في تحديد مبلق 

 

   
 وصافي االستثمار في عقود التمويل المدينون  -
، فان على الشركة مراجعية عمليية معايير الدولية إلعداد التقارير المالية لل وفقا

، تقوم االدارة بتقدير االنخفاض في قيمة الخسائر االئتمانيةاحتساب مخصص 
ميييين خييييالل اسييييتخدام  وصييييافي االسييييتثمار فييييي عقييييود التمويييييل الييييذمم المدينيييية

فتراضييييات والتقييييديرات، ونظييييرا الهميتهييييا فانهييييا تعتبيييير احييييد مخييييا ر التييييدقيق اال
 .الخسائر االئتمانيةالهامة، ولقد تم االعتراف بمخصص 

 

 وصافي االستثمار في عقود التمويل  المدينون  - 
ان اجييراءات التييدقيق شييملت اجييراءات الرقابيية المسييتخدمة ميين قبييل الشييركة علييى عملييية 

، وصيافي االسيتثمار فيي عقيود التموييل والشييكات برسيم التحصييل تحصيل الذمم المدينة
والتحقييق ميين ارصييدة عينيية ميين ذمييم العمييالء ميين خييالل اسييتالم التأييييدات المباشييرة، وتييم 

وصييييافي  المرصييييود مقابييييل الييييذمم المدينيييية الخسييييائر االئتمانيييييةدراسيييية كفاييييية مخصييييص 
دارة ميع االخيذ باالعتبيار وذلك من خيالل تقيييم فرضييات اال االستثمار في عقود التمويل

المعلومييييات الخارجييييية المتييييوافرة حييييول مخييييا ر الييييذمم االجليييية، ولقييييد قيمنييييا ايضييييا كفاييييية 
 .الخسائر االئتمانيةافصاحات الشركة حول التقديرات المهمة في الوصول لمخصص 

   

 ألن :  مر نظرا  ركزنا على هذا األ
يتطلييييييب و  المالييييييية"  "االدوات 9المعييييييار الييييييدولي للتقيييييارير المالييييييية رقيييييم  

معالجييات محاسييبية معقييدة، بمييا فييي ذلييك اسييتخدام تقييديرات واحكييام هاميية 
 .يستند عليها تحديد التعديالت التي يتم ادخالها

 
 
 

 منت اجراءات التدقيق التي قمنا بها في هذا المجال، من بين امور اخرى :ضت 
 تقييم مدى مالئمة اختيار السياسات المحاسبية . 
 الئمة نهج االنتقال والوسائل العملية المطبقة.دراسة مدى م 
 تقييم االسلوب الذي اتبعته االدارة الختبار منهجية "الخسائر االئتمانية المتوقعة". 
دراسة االسلوب الذي اتبعته االدارة والضوابط المطبقة لضمان اكتمال ودقة تعيديالت  

 االنتقال ودقتها. 
 تحديد واختبار الضوابط ذات الصلة. 
يم ميييدى مالئمييية االحكيييام والتقيييديرات االساسيييية التيييي وضيييعتها االدارة عنيييد اعيييداد تقيييي  

 تعديالت االنتقال، وخصوصا ذات الصلة بالتعديل عن العامل المستقبلي.
اشييراك المتخصصيييين فييي ادارة المخيييا ر المالييية للنظييير فييي االفتراضيييات   االحكيييام  

لتخلع عن السداد باستخدام  ريقية الرئيسية المتعلقة بالتعديالت المستقبلية وتعريف ا
 صافي معدالت التدفق.

 تقييم اكتمال ودقة ومالئمة البيانات المستخدمة في اعداد التعديالت االنتقالية. 
 تقييم كفاية افصاحات الشركة. 
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 كيف تناولت عملية التدقيق التي قمنا بها امور التدقيق الرئيسية  أمور التدقيق الرئيسية 
   ( عقود االيجار 16طبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )ت

 16رقيييم  للتقيييارير الماليييية قاميييت الشيييركة بتطبييييق المعييييار اليييدولي
، مميا ادى اليى 2019كيانون الثياني  1عقود االيجيار اعتبيارا مين 

تغيييييرات فيييي السيسيييات المحاسيييبية. اختيييارت الشيييركة عيييدم اعيييادة 
في المعييار  المبينةقا لالحكام االنتقالية بيان معلومات المقارنة وف
 .16الدولي للتقارير المالية رقم 

 
هيييو تغييييير فيييي  16إن أثييير المعييييار اليييدولي للتقيييارير الماليييية رقيييم 

السياسييييية المحاسيييييبية لعقيييييود االيجيييييار التشيييييغيلية. نيييييتج عييييين هيييييذا  
التغيييييييير فييييييي السياسيييييية المحاسييييييبية لحييييييق اسييييييتخدام الموجييييييودات 

يجيييار فيييي قائمييية المركيييز الميييالي. تيييم تطبييييق والتزاميييات عقيييود اال
 ريقيية معيييدل االفتييراض االضيييافي حيييث ال يمكييين تحديييد السيييعر 

 الضمني في عقد االيجار بسهولة.
 

قييد ادى الييى  16ان تطبيييق المعيييار الييدولي للتقييارير المالييية رقييم 
 تغييرات في العمليات واالنظمة والضوابط.

 
والتقيديرات التيي تيم اجرا هيا  نظرا لالحكام العديدة التي تم تطبيقها

، تيييم  16المعييييار اليييدولي للتقيييارير الماليييية رقيييم فيييي تحدييييد تيييأثير 
 اعتبار هذا الجانب امر تدقيق رئيسي.

 
 16تيم االفصياح عيين التيأثير للمعييار الييدولي للتقيارير الماليية رقييم 

 حول البيانات المالية الموحدة. 2في ايضاح رقم 

 16شركة للمعيار الدولي للتقارير المالية رقيم قمنا باال الع على تطبيق ال 
وحددنا الضوابط الداخلية بما في ذلك الضوابط عليى مسيتوى المنشيأة التيي 
اعتميييدتها الشيييركة للمحاسيييبة والعملييييات واالنظمييية وفقيييا لمعيييايير المحاسيييبة 

 الجديدة.
 

قمنييييا بتقييييييم تصييييميم وتنفيييييذ الضييييوابط الرئيسييييية بتطبيييييق المعيييييار الييييدولي 
 .16ير المالية رقم للتقار 

 

مالءميية معييدالت الخصييم المطبقيية فييي تحديييد مطلوبييات مييدى قمنييا بتقييييم 
 االيجار مع المدخالت من االخصائيين الداخليين لدينا. 

 

لقد تحققنا من بيانات التأجير ذات العالقة من خالل مطابقة عينية مختيارة 
ت الداعميية ميين عقييود االيجييار مييع العقييود االصييلية او غيرهييا ميين المعلومييا

 16وتأكدنا من سالمة ودقية احتسياب المعييار اليدولي للتقيارير الماليية رقيم 
لكيييل عقيييد تيييم اختيييياره مييين خيييالل اعيييادة احتسييياب تعيييديل المعييييار اليييدولي 

 .16للتقارير المالية رقم 
 

اخيييذنا بعيييين االعتبيييار ميييدى اكتميييال بيانيييات االيجيييارات مييين خيييالل اختبيييار 
ت الشيييركة ميييع التزاميييات عقيييود االيجيييارات التسيييويات بيييين التزاميييات ايجيييارا

 2018التشغيلية التي تم االفصاح عنها في البيانات المالية الموحدة لسنة 
مع االخذ باالعتبار فيما اذا كنا على علم بأي عقود اخرى قد تحتوي على 

 عقد االيجار.
 

لقييد تحققنييا مييا اذا كانييت االفصيياحات الييواردة فييي البينييات المالييية الموحييدة 
متعلقيية بعقييود االيجييار، بمييا فييي ذلييك االفصيياحات المتعلقيية باالنتقييال الييى ال

، تتوافييق مييع متطلبييات المعييايير  16المعيييار الييدولي للتقييارير المالييية رقييم 
 الدولية للتقارير المالية  

 

 معلومات اخرى  
تقرير السنوي، ولكنها ال تتضمن القوائم المالية ان االدارة مسؤولة عن المعلومات االخرى. حيث تتضمن المعلومات االخرى المدرجة في ال

 الموحدة وتقرير تدقيقنا حولها.
 

 ال يغطي رأينا حول القوائم المالية الموحدة هذه المعلومات االخرى، ونحن ال نبدي اي شكل من اشكال التأكيد حولها.
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لية قراءة هذه المعلومات االخرى ، وعند قيامنا بذلك فاننا نأخذ باالعتبار فيما يتعلق بتدقيقنا للقوائم المالية الموحدة ، يقع على عاتقنا مسؤو 
فيمييا اذا كانييت تلييك المعلومييات غييير متوافقيية بشييكل جييوهري مييع البيانييات المالييية الموحييدة او مييع معرفتنييا التييي تييم اكتسييابها اثنيياء اجييراءات 

واذا اسييتنتجنا بنيياء علييى العمييل الييذي قمنييا بييه بييأن هنالييك اخطيياء التييدقيق او يظهيير عليهييا بخييالف ذلييك انهييا تحتييوي علييى اخطيياء جوهرييية. 
 لالبالغ عنه. ءجوهرية في هذه المعلومات فنحن مطالبون باالبالغ عن هذه الحقيقة. وفي هذا السياق ليس لدينا شي

 

 عن القوائم الماليةواالشخاص المسؤولين عن الحوكمة مسؤولية اإلدارة 
وعيين وعرضييها بصييورة عادليية وفقييًا للمعييايير الدولييية إلعييداد التقييارير المالييية ،  الموحييدةذه البيانييات المالييية إن اإلدارة مسييؤولة عيين إعييداد هيي 

خالييية ميين األخطيياء الجوهرييية ، سييواًء كانييت ناشيي ة عيين  موحييدة الرقابيية الداخلييية التييي تراهييا ضييرورية لتمكنهييا ميين إعييداد قييوائم مالييية أنظميية
 إحتيال أو عن خطأ.

 

تقييم قدرة الشركة على اإلستمرارية , واإلفصاح حسب مقتضى الحال عن   الموحدة ولية اإلدارة عند إعداد القوائم الماليةكما وتشمل مسؤ 
ال  المسائل المتعلقة بإستمرارية الشركة وإستخدام اساس اإلستمرارية في المحاسبة ما لم تنوي اإلدارة تصفية الشركة أو وقع عملياتها، أو 

 منطقيًا عن ذلك.   يوجد لديها بديالً 
 

 ان االشخاص المسؤولين عن الحوكمة هم المسؤولون عن االشراف على اعداد التقارير المالية
 

 مسؤولية المحاسب القانوني 
ان هييدفنا الحصييول علييى تأكيييد معقييول فيمييا إذا كانييت القييوائم خالييية ميين األخطيياء الجوهرييية, سييواًء كانييت ناشيي ة عيين إحتيييال أو عيين خطييأ, 

 رير التدقيق والذي يتضمن رأينا حولها.وإصدار تق
 

 التأكيييد المعقييول هييو علييى مسييتوى عييال ميين التأكيييد , ولكيين إجييراءات التييدقيق التييي قمنييا بهييا وفقييًا للمعييايير الدولييية للتييدقيق ال تضييمن دائميياً 
عتبير جوهريية إذا كانيت بشيكل إكتشاف األخطاء الجوهرية حتى وإن وجدت ويمكن أن تنشأ األخطاء من اإلحتيال أو عن  ريق الخطيأ، وت 

 .الموحدة فردي أو في مجموعها قد تؤثر بشكل معقول على قرارات مستخدمي البيانات المالية
 

كجزء من عملية التدقيق وفقا  لمعايير التدقيق الدولية ، فاننا نقوم بممارسة الحكم المهني و المحافظة على تطبيق مبدأ الشك المهني  
 , باإلضافة الى: في جميع نواحي التدقيق 

، سواًء كانت ناش ة عن إحتيال أو عن خطأ، وكذلك تصميم وتنفيذ  الموحدة  المالية القوائمتحديد وتقييم مخا ر األخطاء الجوهرية في  
ية  إجراءات التدقيق التي تستجيب لتلك المخا ر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة لتوفر أساسًا لرأينا. ان خطر عدم إكتشاف أ

التزوير، أو الحذف  اإلحتيال قد يشتمل على التوا ؤ و ن ال نظراعن الخطأ،  ةالناتج تلك أخطاء جوهرية ناتجة عن إحتيال أعلى من 
 المتعمد والتحريفات ، أو تجاوز ألنظمة الرقابة الداخلية.

 
ولكن  اءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، إجر الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بأعمال التدقيق لغايات تصميم  

 ليس لغرض إبداء رأي حول فعالية انظمة الرقابة الداخلية في الشركة. 
 
 تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات ذات العالقة المعدة من قبل اإلدارة.  

 
م اإلدارة ألساس اإلستمرارية في المحاسبة ، وإستنادًا إلى أدلة التدقيق التي تم الحصول  التوصل إلستنتاف عن مدى مالئمة إستخدا  

عليها، فيما إذا كان هنالك وجود لعدم تيقن جوهري ذا صلة بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكًا كبيرة حول قدرة الشركة على  
تيقن جوهري ، فنحن مطالبون بلفت اإلنتباه في تقرير تدقيقنا إلى  اإلستمرار كمنشأة مستمرة. فإذا توصلنا بأن هنالك وجود لعدم 

، أو إذا كان اإلفصاح عن هذه المعلومات غير كافيًا، فإننا سوف نقوم  الموحدة اإليضاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية
اريخ تقرير تدقيقنا. ومع ذلك ، فإنه من الممكن أن  بتعديل رأينا. إستنتاجاتنا تعتمد على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى ت 

 تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في توقع الشركة عن اإلستمرار كمنشأة مستمرة. 
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تمثل المعامالت   الموحدة المالية القوائمبما فيها اإليضاحات وفيما إذا كانت  الموحدة المالية القوائمتقييم العرض العام وبنية ومحتوى  
 األحداث بشكل يحقق العرض العادل.و 
 

تواصلنا مع المسؤولين في لجنة التدقيق بما يتعلق بنطاق وتوقيت التدقيق المخطط له ومالحظات التدقيق الهامة ، بما في ذلك أية  
  أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلية تم تحديدها خالل تدقيقنا.

 
 تقرير حول المتطلبات القانونية 

يير مجليس إدارة الشيركة متفقية الشيركة بقييود وسيجالت محاسيبية منظمية بصيورة أصيولية وإن القيوائم الماليية الموحيدة اليواردة فيي تقر تحيتف  
 ، ونوصي الهي ة العامة بالمصادقة عليها.معها

 
 المحاسبون العصريون  المملكة األردنية الهاشمية –عمان

  
   وليد محمد  ه  

 ( 703لة رقم )إجازة مزاو  2020آذار  31
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      القابضة شركة مجموعة أوفتك 

 )شركة مساهمة عامة محدودة(

  الموحدة  قائمة المركز المالي

    22001199كانون األول  3311كما في 

 )بالدينار األردني(
  ايضاح 22001199  2018

 الموجودات    
 موجودات غير متداولة    

 موجودات غير ملموسة   4 773344,,118877,,3388  38,187,734
 ممتلكات ومعدات   5 558877,,994466  987,194

 حق استخدام موجودات   2 445522,,553300  -
 إستثمارات في أراضي وعقارات   6 442233,,994455  945,423

 مجموع الموجودات غير المتداولة  119966,,661100,,4400  40,120,351
 موجودات متداولة    

 مدينة اخرى  وحسابات مصاريف مدفوعة مقدما  7 330000,,776677  531,671
 بضاعة   445511,,664433,,55  6,847,040
 وشيكات برسم التحصيل مدينون   8 336655,,554411,,66  6,730,990
 صافي االستثمار في عقود التمويل   10 008888,,997711,,33  4,237,893
 وما في حكمه    نقد 9 440011,,664488,,22  1,857,252

 مجموع الموجودات المتداولة  557711,660055,,1199  20,204,846
 مجموع الموجودات  118811,880011,,6600  60,325,197

 الملكية المطلوبات وحقوق     
 الملكية حقوق     

 رأس المال  1 000000,,669900,,3399  39,690,000
 إحتيا ي إجباري   11 664444,,332277,,11  1,262,850

 اسهم خزينة   12 ( 449911,,5511)  (28,094)
 د القوائم المالية لشركات تابعة اجنبية فرق ترجمة عمالت اجنبية ناتجة عن توحي 22 ( 771177,,111188)  (12,387)

 أرباح مدورة   22 337799,,889988,,33  3,320,487
 المساهمين حقوق مجموع   881155,,774455,,4444  44,232,856

 حقوق الغير مسيطر عليها    552277,,335544  393,499
 مجموع حقوق الملكية    334422,,110000,,4455  44,626,355

 مطلوبات غير متداولة     
 خدمة  تعويض نهاية  مخصص  13 555511,,994400  807,645

 ايجار  ويل االجل   عقودالتزامات  2 226633,,332233  -
 مجموع المطلوبات غير المتداولة   881144,,226633,,11  807,645

 مطلوبات متداولة     
    وحسابات دائنة اخرى مصاريف مستحقة  15 005588,,223399,,11  1,044,756

 ايجار  عقود الجزء المتداول من التزامات  2 776633,,221133  -
 وشيكات اجلة   دائنون  16 225555,,666655,,55  6,512,197
 قروض قصير االجل   14 991166,,112244,,44  3,251,398
 بنوك دائنة   17 665533,,557744,,22  4,082,846

 مجموع المطلوبات المتداولة   664455,,881177,,1133  14,891,197
 الملكية مجموع المطلوبات وحقوق   880011,,118811,,6600  60,325,197

 
 المدير المالي  العامالمدير   رئيس مجلس االدارة

 
 إن االيضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة 
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     القابضةشركة مجموعة أوفتك 

 )شركة مساهمة عامة محدودة(
 

  الموحدة  الدخل قائمة

  22001199كانون االول  3311للسنة المنتهية في  

 ))بالدينار االردني
 

  إيضاح 2019  2018
 إيرادات    23,599,297  22,906,524

 كلفة اإليرادات    ( 14,047,883)  (14,071,280)
 مجمل الربح     9,551,414  8,835,244
 صافي االيرادات من عقود التمويل  19 1,695,393  1,646,279

 مجمل الربح التشغيلي من العمليات   11,246,807  10,481,523
 وبيع وتسويق وعمومية صاريف اداريةم 20 (9,915,780)  (8,870,762)
 مصاريف مالية   ( 481,936)  (550,702)
 ا فاء حق استخدام موجودات   ( 68,265)  -
 مخصص خسائر ائتمانية    ( 1,075)  (27,670)

 )مخصص(   مردود بضاعة تالفة   ( 27,336)  29,857
 إيرادات أخرى    207,869  205,655

 قبل الضريبة  السنة ربح    960,284  1,267,901
 ضريبة دخل   18 ( 175,742)  (209,178)

 ربح السنة   784,542  1,058,723
      
 ربح السنة يعود إلى:       

 أصحاب الشركة األم     642,686  905,628
 حقوق غير مسيطر عليها    141,856  153,095

1,058,723  784,542    
      
 ربحية السهم :      

 دينار / سهم   –ربحية السهم    0,016  0,023
 سهم   –المتوسط المرجح لعدد اسهم راس المال    39,690,000  39,690,000

      
 
 
 
 
 
 

 إن االيضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة 
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  شركة مجموعة أوفتك القابضة   

 )شركة مساهمة عامة محدودة(
 

  الموحدة  االخر شاملالدخل ال قائمة

  22001199كانون االول  3311للسنة المنتهية في  

                                  ))بالدينار االردني
2018  2019    

       
 السنة  ربح    784,542  1,058,723

       
 الدخل الشامل اآلخر        
 وائم الشركات التابعة األجنبيةناتجة عن توحيد قفرق ترجمة عمالت أجنبية     ( 333300,,110066)  (12,387)

 إجمالي الدخل الشامل     221122,,667788  1,046,336
       
 مجموع الدخل الشامل يعود إلى :        

 أصحاب الشركة األم      335566,,553366  893,241
 حقوق غير مسيطر عليها     885566,,114411  153,095

1,046,336  667788,,221122                 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة إن االيضاحات 
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    القابضةشركة مجموعة أوفتك 

 ة عامة محدودة()شركة مساهم
 

  الموحدة  قائمة التدفقات النقدية

    22001199كانون االول  3311للسنة المنتهية في  

 ) بالدينار االردني(
2018  2019   

 نشطة التشغيليةاأل    
 صافي ربح السنة قبل الضريبة   960,284  1,267,901

 : تعديالت على صافي ربح السنة قبل الضريبة     
 إستهالكات    331,313  491,183
 مصاريف مالية   921,226  915,064

 فوائد عقد االيجار   15,471  -
 ا فاء حق استخدام موجودات    68,265  -
 فرق ترجمة عمالت اجنبية  (106,330)  (12,387)
 ة :العامل وباتلط المو  الموجوداتالتغيرات في     
 لتحصيلوشيكات برسم امدينون   189,625  (1,349,015)
 صافي االستثمار في عقود التمويل    266,805  (3,795,353)

 بضاعة   1,203,589  1,047,446
 مدينة اخرى مصاريف مدفوعة مقدما وحسابات   (235,629)  89,504

 وشيكات اجلة وايرادات مؤجلة  دائنون   (846,942)  1,224,341
   مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى   24,337  913,844
 تعويض نهاية الخدمة   132,906  47,426

 نقاط مكتسبة وغير مستعملة   (5,777)  (10,481)
 األنشطة التشغيلية النقد المتوفر منصافي   2,919,143  829,473

 األنشطة اإلستثمارية    
 التغير في الممتلكات والمعدات    (290,706)  (222,158)
 سيطر عليها حقوق غير م  (180,828)  (129,451)
 النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية   صافي  (471,534)  (351,609)
 االنشطة التمويلية     

 بنوك دائنة   (1,508,193)  1,913,887
 قروض  873,518  664,503

 شراء اسهم خزينة   (23,397)  (28,094)
 شراء موجودات غير ملموسة    -  (200,000)
 توزيعات ارباح مدفوعة   -  (1,984,500)
 مصاريف مالية مدفوعة  (921,226)  (915,064)
 التزامات عقد ايجار   (77,162)  -
 االنشطة التمويليةالمستخدم في  صافي النقد  (1,656,460)  (549,268)
     
   وما في حكمه في النقد التغيرصافي   791,149  (71,404)

1,928,656  1,857,252 
 كانون الثاني   1ا في حكمه في النقد وم 

   كانون االول   31النقد وما في حكمه في   2,648,401  1,857,252
     
     
     

 
 إن االيضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة 

 



11

 

 
 

     القابضةركة مجموعة أوفتك ش

 )شركة مساهمة عامة محدودة(
 

  الموحدة  لقوائم الماليةحول ا إيضاحات

  22001199كانون االول  3311للسنة المنتهية في  

 ) بالدينار االردني(
 

 التكوين والنشاط -11

يية ييمة عيامي يية مساهي )" الشييركة "( ومسييجلة فييي سييجل الشييركات المسيياهمة العاميية  ان شييركة مجموعيية اوفتييك القابضيية هييي شييركة أردنيي
 .ركات في وزارة الصناعة و التجارةلدى مراقب الش( 355تحت رقم ) 2004كانون األول  7بتاريخ 

 

سهم قيمة كل منها  39,690,000مقسم إلى أردني دينار  39,690,000ان رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع يبلق 
 االسمية دينار أردني واحد.

 
 

 -يلي : تتمثل غايات الشركة الرئيسية فيما
 و المشاركة في ادارة الشركات األخرى التي تساهم فيها.التابعة للشركة أ  ادارة الشركات -
 استثمار اموالها في األسهم والسندات واألوراق المالية.  -
 تقديم القروض، الكفاالت والتمويل للشركات التابعة لها. -
جيرها للشركات التابعة لها أو  تملك براءات االختراع والعالمات التجارية وحقوق االمتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغاللها وتأ  -

 لغيرها.
 

 التغيرات في السياسات المحاسبية االفصاحات  -2
 

 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة والتي صدرت وتم تطبيقها من قبل الشركة  2-1
  

 ( "عقود االيجار"  16التقارير المالية الدولي رقم )معيار  -
 

. هييذا وقييد ادى المعيييار الييى االعتييراف بجميييع عقييود االيجييار بقائميية 2016( خييالل كييانون الثيياني 16رقييم ) صدر معيار التقارير المالييية الييدولي
ام المركز المالي، حيث تم ازالة التمييز بين عقود االيجييار التشييغيلي والتمييويلي. بموجييب هييذا المعيييار، تييم االعتييراف باالصييل )الحييق فييي اسييتخد

ل دفعات االيجارات بإستثناء عقود االيجييار قصيييرة االجييل ومنخفضيية القيميية. فيمييا يتعلييق بمحاسييبة المييؤجرين البند المؤجر( وااللتزام المالي مقاب 
 فإنه ال يوجد تغيير ملحوظ عليها. 

 

 أثر المعيار بشكل رئيسي على محاسبة عقود االيجار التشغيلية للشركة. 
 

 . 2019د كانون الثاني ان المعيار الزامي التطبيق للسنوات المالية التي تبدأ في او بع
 

 ان جميع العقود التي يتم معالجتها ضمن هذا المعيار تمثل موقع الشركة.
 

  يتم ا فاء الموجودات المثبتة ضمن قائمة المركز المالي باستخدام  ريقة القسط الثابت على المدة المتوقعة لحق استخدام االصل ولكل اصل
 على حدى. 

 

( وتقيد كمصروف ايجار للفترة ضمن 17الج سابقا كعقود تأجير تشغيلي وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم )علما بأن عقود االيجار كانت تع
 قائمة الدخل.

 



12

شر�ة مجموعة أوفتك القا�ضة
(شر�ة مسا�مة عامة محدودة)

إیضاحات حول ال�وائم المال�ة الموحدة (یت�ع)
للسنة المنته�ة في ٣١ �انون االول ٢٠١٩

(�الدینار االردني) 

 

 
 

  شركة مجموعة أوفتك القابضة   

 )شركة مساهمة عامة محدودة(
 

 )يتبع(الموحدة  حول القوائم المالية إيضاحات
  22001199كانون االول  3311للسنة المنتهية في  

 بالدينار االردني( )
 

 دينييار 598,717ومييا بعييده، فقييد كييان لييدى الشييركة التزامييات عقييود تييأجير تشييغيلية غييير قابليية لاللغيياء بمبلييق  2019الثيياني  كييانون  1كمييا فييي 
 .اردني

 

 دينييار 537,026وتييم تسييجيل التزامييات عقييود تييأجير بمبلييق اردنييي دينييار  530,452قامت الشركة بتسجيل حق استخدام اصول مستاجرة بمبلق 
 .اردني

 

، وزييييادة مصيييروف االسيييتهالك والفوائيييد بمبليييق اردنيييي  دينيييار 6,574ان االثييير عليييى قائمييية اليييدخل يتمثيييل بتخفييييض مصيييروف االيجيييار بمبليييق 
 . اردني دينار 83,736

 

فييييه الموجيييودات الميييؤجرة متاحييية  ييييتم االعتيييراف بااليجيييارات باعتبارهيييا موجيييودات حيييق االسيييتخدام وااللتزاميييات المقابلييية فيييي التييياريخ اليييذي تكيييون 
يتم توزيع كييل دفعيية ميين دفعييات االيجييار بييين االلتييزام وتكلفيية التمويييل. يييتم تحميييل كلفيية التمويييل علييى الييربح او الخسييارة علييى  الستخدام الشركة.

ات لكييل فتييرة. يحتسييب المسييتحقة علييى الرصيييد المتبقييي ميين المطلوبيي  للفائييدةمييدى فتييرة عقييد االيجييار وذلييك للحصييول علييى معييدل دوري ثابييت 
 االستهالك على موجودات حق االستخدام على مدى العمر االنتاجي لالصل او مدة عقد االيجار، ايهما اقصر، بطريقة القسط الثابت.

 

لقيميية تقاس الموجودات والمطلوبت الناتجة من االيجار على اساس القيمة الحالييية. تتضييمن موجييودات االيجييار صييافي القيميية الحالييية لييدفعات ا
 الحالية لدفعات االيجار التالية:

 

 دفعات ثابتة )تشمل الدفعات الثابتة من حيث الجوهر(، ناقصا اي حوافز ايجار مستحقة. 
 دفعات ايجار متغيرة بناء على المؤشر او المعدل. 
 المبالق المتوقع دفعها من قبل المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية. 
 ء في حال كان المستأجر متأكدا الى حد معقول من ممارسة هذا الخيار.سعر الممارسة لخيار الشرا 
 دفعات عن غرامات فسخ االيجار ، اذا كانت شروط االيجار تشير الى استخدام المستأجر هذا الخيار. 

 

ر بإسييتخدام معييدل الفائييدة المييدرف تقاس التزامات عقود االيجار التشغيلية بالقيمة الحالية لمدفوعات االيجار المتبقية، حيث تخصم دفعات االيجييا
القتييراض  دفعييهفييي عقييد االيجييار. واذا تعييذر تحديييد هييذا المعييدل، يسييتخدم معييدل االقتييراض االضييافي للمسييتأجر، وهييو المعييدل علييى المسييتأجر 

 االموال الالزمة للحصول على اصل ذي قيمة مماثلة في بي ة اقتصادية مماثلة بشروط واحكام مماثلة.
 

 ام االصل بالتكلفة التي تشمل التالي: يقاس حق استخد
 

 مبلق القياس المبدئي اللتزام االيجار. 
 اي دفعات ايجار مسددة في او قبل تاريخ بدء العقد ناقصا اي حوافز ايجار مستلمة. 
 اي تكاليع اولية مباشرة.  
 تكاليع التصليحات العادة االصل المستأجر لحالته قبل االست جار. 

 

عات المرتبطيية بعقييود االيجييار قصيييرة االجييل والموجييودات ذات القيميية المنخفضيية علييى اسيياس القسييط الثابييت كمصيياريف فييي يييتم االعتييراف بالييدف
 شهرا او اقل. 12الربح او الخسارة. عقود قصيرة االجل هي عقود ايجار لمدة 
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شر�ة مجموعة أوفتك القا�ضة
(شر�ة مسا�مة عامة محدودة)

إیضاحات حول ال�وائم المال�ة الموحدة (یت�ع)
للسنة المنته�ة في ٣١ �انون االول ٢٠١٩

(�الدینار االردني) 

 

 
 

  شركة مجموعة أوفتك القابضة   

 )شركة مساهمة عامة محدودة(
 

 )يتبع(الموحدة  لماليةحول القوائم ا إيضاحات
  22001199كانون االول  3311للسنة المنتهية في  

 ) بالدينار االردني(
 

 .2019الثاني  كانون  1( بأثر مستقبلي اعتبارا من 16قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
 

 )الزيادة  )النقص(( ، هو كما يلي: 2019الثاني  ون كان  1( كما في 16ان اثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
  2019كانون االول  31   

    قائمة المركز المالي 
    الموجودات 

    حقوق االستخدام 
    

 598,717    2019كانون الثاني  1الرصيد كما في 
 (68,265)   مصروف ا فاء 
 530,452    2019كانون االول  31الرصيد كما في 

    
    

    المطلوبات 
    التزام عقود االيجار 

    

 598,717    2019كانون الثاني  1الرصيد كما في 
 15,471   مصروف فوائد 

 (77,162)   المدفوع خالل السنة 
 537,026    2019كانون االول  31الرصيد كما في 

    
    والتي منها :

 213,763   التزامات عقد ايجار متداولة 
 323,263   التزامات عقد ايجار غير متداولة

   537,026 
    

 ، هو كما يلي :  2019كانون االول   31التأثير على قائمة الدخل )الزيادة  )النقص(( للسنة المنتهية في 
  2019كانون االول  31   

    قائمة الدخل الشامل  
 68,265   قيد مصروف ا فاء 
 15,471   قيد مصروف فوائد 

 (77,162)   تخفيض مصروف ايجار 
 6,574   اثر تطبيق المعيار 
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شر�ة مجموعة أوفتك القا�ضة
(شر�ة مسا�مة عامة محدودة)

إیضاحات حول ال�وائم المال�ة الموحدة (یت�ع)
للسنة المنته�ة في ٣١ �انون االول ٢٠١٩

(�الدینار االردني) 

 

 
 

  شركة مجموعة أوفتك القابضة   

 )شركة مساهمة عامة محدودة(
 

 )يتبع(الموحدة  حول القوائم المالية إيضاحات
  22001199كانون االول  3311للسنة المنتهية في  

 ) بالدينار االردني(
 

 الجديدة والتعديالت المصدرة ولكنها لم تصبح سارية المفعول    المعايير  2 -2
هنالك عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات التي لم تصبح سارية المفعول ، ولم يتم تطبيقها عند اعداد هذه 

 البيانات وال تخطط الشركة تبني هذه المعايير بصورة مبكرة. 

 رات الجديدة والمعدلة التالية لم تصبح بعد واجبة التطبيق المعايير والتفسي
يسري تطبيقها للفترات السنوية التي  

 تبدأ من او بعد 

   
 2020كانون الثاني  1  ( "اندماف االعمال" 3التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

   

 2020كانون الثاني  1  انات المالية"( "عرض البي 1التعديالت على المعيار المحاسبي رقم )
   

 2020كانون الثاني  1  المحاسبية"  ء( "التغيرات في التقديرات واالخطا8التعديالت على المعيار المحاسبي رقم )

   

 2020كانون الثاني  1  ( "االدوات المالية : االفصاحات" 7التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

   

 2020كانون الثاني  1  ( :االدوات المالية"9التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

   

 مؤجل الى اجل غير مسمى   ( "البيانات المالية الموحدة" 10التعديالت على المعيار الدولي رقم )
   

 مؤجل الى اجل غير مسمى   زميلة والمشاريع المشتركة"( "االستثمار في الشركات ال28التعديالت على المعيار الدولي رقم )

   

 
يكييون لهييذه تتوقع االدارة أن هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة سيتم تطبيقها في البيانات للشركة عندما تكون قابلة للتطبيييق، وقييد ال 

 ت المالية للشركة في فترة التطبيق المبدئي.المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة أي تأثير جوهري على البيانا
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شر�ة مجموعة أوفتك القا�ضة
(شر�ة مسا�مة عامة محدودة)

إیضاحات حول ال�وائم المال�ة الموحدة (یت�ع)
للسنة المنته�ة في ٣١ �انون االول ٢٠١٩

(�الدینار االردني) 

 

 
 

  شركة مجموعة أوفتك القابضة   

 )شركة مساهمة عامة محدودة(
 

 )يتبع(الموحدة  حول القوائم المالية إيضاحات
  22001199كانون االول  3311للسنة المنتهية في  

 ) بالدينار االردني(
 
  ملخص ألهم السياسات المحاسبية -33

    المالية  البيانات  إعداد  يرمعاي

 ..المالية التقارير العداد الدولية للمعايير وفقاً  الموحدة المالية البيانات إعداد تم
 الموحدة إعداد البيانات الماليةاسس 

 

 بالدينار األردني ألن غالبية معامالت الشركة تسجل بالدينار . الموحدة تم عرض هذه البيانات المالية
  

 قيمتها حسب عرضها تم لتياو   تاالعقار  في تاواالستثمار  المالية األدوات عدا فيما التاريخية، التكلفة لمبدأ وفقاً  الموحدة المالية اتالبيان  إعداد تم
 .المتبعة المحاسبية السياسات ألهم ملخصاً  يلي فيما .العادلة

 

 البيانات المالية أساس توحيد 
 والمنشيي ت بالشييركة الخاصيية المالييية البيانييات ميين لهييا التابعيية اتالشييركو  . مة اوفتييك القابضيية م.عمجموعيي  لشييركة الموحييدة المالية البيانات تتألع

  .)التابعة الشركات(  الشركة قبل من عليها المسيطر
 للشركة يكون  عندما السيطرة تتحقق

 .بها المستثمر بالمنشأة التحكم على القدرة 
 . بها المستثمر بالمنشأة ا هاالرتب  نتيجة المتغيرة العوائد في للشركة حق نشوء 
 .المستثمر عوائد على التأثير بغرض بها المستثمر المنشأة في التحكم على القدرة 

 حييدوث إلييى تشييير الحقييائق والظييروف كانييت مييا إذا ال، أم بهييا المسييتثمر المنشيي ت ميين أي علييى تسيييطر كانت إذا ما تقييم عادةإب  الشركة تقوم
 .أعاله أليها المشار السيطرة اصرعن  من أكثر أو واحد على تغيرات

 
 على السيطرة للشركة يكون  بها، التصويت حقوق  أغلبية عن بها المستثمر المنش ت من أي في بالشركة الخاصة التصويت حقوق  تقل عندما
 بشييكل بهييا المسييتثمر شييأةبالمن  الصييلة ذات األنشييطة عملييية لتوجيييه قييدرة لمنحهييا كافية التصويت حقوق  تكون  عندما بها المستثمر المنشأة تلك
 .منفرد
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شر�ة مجموعة أوفتك القا�ضة
(شر�ة مسا�مة عامة محدودة)

إیضاحات حول ال�وائم المال�ة الموحدة (یت�ع)
للسنة المنته�ة في ٣١ �انون االول ٢٠١٩

(�الدینار االردني) 

 

 
 

  شركة مجموعة أوفتك القابضة     

 )شركة مساهمة عامة محدودة(
 

 )يتبع(الموحدة  حول القوائم المالية إيضاحات
  22001199كانون االول   3311للسنة المنتهية في  

 ) بالدينار االردني(
 

 بهييا المستثمر في المنشأة التصويت حقوق  للشركة كان إذا ما تقييم عند الصلة تذا والظروف الحقائق كافة االعتبار بعين الشركة تأخذ
 :يلي ما والظروف الحقائق تلك تشمل ، السيطرة لمنحها كاف   بشكل ال أم

 اآلخرين التصويت حقوق  حاملي ملكية ومدى لحجم بالنسبة الشركة تمتلكها التي التصويت حقوق  حجم 
  اآلخرى  فاواأل ر  اآلخرين التصويت حقوق  وحاملي الشركة تلكهاتم التي المحتملة التصويت حقوق  
 .األخرى  التعاقدية الترتيبات من الناش ة الحقوق  
 وقت الصلة األنشطة ذات توجيه على الحالية القدرة لديها، ليست أو لها، الشركة أن إلى تشير قد إضافية وظروف حقائق أية 

 .السابقة المساهمين اجتماعات في لتصويتا كيفية ذلك في بما قرارات، التخاذ الحاجة
 

 السييطرة الشيركة تفقيد عنيدما تليك العمليية تتوقيع بينميا التابعية، الشيركة تلك على السيطرة على الشركة تحصل عندما التابعة الشركة توحيد عملية تبدأ
 اليدخل بييان فيي السينة خيالل المسيتبعدة أو مسيتحوذةال التابعية ومصياريف الشيركة إييرادات تضيمين ييتم الخصيوص، وجه وعلى  .التابعة الشركة على

 .التابعة الشركة على الشركة سيطرة فيه تنقطع الذي التاريخ حتى السيطرة على الشركة تاريخ حصول من الموحد الشامل الدخل وبيان الموحد
 

 اليدخل إجميالي ، المسييطرة الحصيص غيير الكيومي  الشيركة مالكي على موزعة األخرى  الشامل الدخل عناصر من عنصر وكل الخسارة أو الربح إن
 .المسيطرة غير األ راف أرصدة في عجز حدوث إلى ذلك أدى لو حتى المسيطرة غيرواأل راف  الشركة مالكي على موزع التابعة للشركة الشامل

 

 .الشركة األم قبل من تلك المستخدمة مع المحاسبية سياساتها تتالئم لكي التابعة للشركات المالية البيانات على تعديالت إجراء يتم األمر، لزم حيثما
 

 الداخليية المعامالت عن الناتجة النقدية والتدفقات والمصاريف  واألرباح الملكية وحقوق  وااللتزامات األصول ذلك في بما المعامالت جميع إستبعاد يتم
 .التوحيد عند الشركة والشركات التابعة بين

 
 دة على القوائم المالية للشركات التابعة التالية :تشتمل القوائم المالية الموح

 النشاط الرئيسي  نسبة الملكية والتصويت  سنة التسجيل  مكان التسجيل   اسم الشركة التابعة  

المحدودة   مكتبة االردن العلمية
  المسؤولية

 
 % 100 1998 االردن

االسيييييييييتيراد والتصيييييييييدير لكافييييييييية انيييييييييواع 
ة البضيييييييائع واالالت والصييييييييانه العامييييييي 

والتجيييييييييييييييارة العموميييييييييييييييية والوكييييييييييييييياالت 
 واالشتراك في الشركات

     

المحدودة   الوصلة للتمويلشركة 
 المسؤولية

 2003 االردن
 

100 % 
االدوات والتجهيزات المكتبية  تمويل
 واخرى 

شركة اوفتك الدولية لإلستثمار  
 المحدودة المسؤولية 

 االردن
 2007 100 % 

ميييييال لقيييييام بكافيييية أعمييييال األسييييتثمار واألع
والتسويق والبييع والحصيول عليى الوكياالت 
التجارييييييييييييية  وتأسييييييييييييييس أو األشيييييييييييييتراك أو 

 المساهمة أو ادارة أي شركة أو مؤسسة
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شر�ة مجموعة أوفتك القا�ضة
(شر�ة مسا�مة عامة محدودة)

إیضاحات حول ال�وائم المال�ة الموحدة (یت�ع)
للسنة المنته�ة في ٣١ �انون االول ٢٠١٩

(�الدینار االردني) 

 

 
 

  شركة مجموعة أوفتك القابضة     

 )شركة مساهمة عامة محدودة(
 

 )يتبع(الموحدة  حول القوائم المالية إيضاحات
  22001199كانون االول   3311للسنة المنتهية في  

 ) بالدينار االردني(
 

 
 اسم الشركة التابعة  

 
 مكان التسجيل  

 
 نسبة الملكية والتصويت  سنة التسجيل 

 
 النشاط الرئيسي 

شركة الثقة الدولية للتسويق والتجارة  
 االلكترونية المحدودة المسؤولية

 االردن
التسييييييويق والتجييييييارة بشييييييتى الوسييييييائل  % 100 2004 

 االلكترونيةواالساليب ومنها 

     

 
شركة اوفتك لالنظمة المكتبية 
 والبنكية المحدودة المسؤولية

 
 االردن
 

2003 
 100 % 

اسيييتيراد االجهيييزة والمعيييدات واالثيييياث 
واآلالت واالنظمييية المكتبيييية والبنكيييية 

 ومستلزماتها
     

 
المحدودة وعاء الكرز  شركة 

 المسؤولية
 % 100 2003 االردن

القيييييييام بصييييييناعة اجهييييييزة الكمبيييييييوتر 
البرمجيييييييييييات ومسييييييييييتلزماتها بكافيييييييييية و 

 اشكالها وانواعها
 

     

شركة فلسطين للتكنولوجيا  
 استيراد وتسويق وصيانة األجهزة المكتبية % 100 1997 فلسطين المكتبية المحدودة المسؤولية

شركة أوفتك للخدمات الهندسية  
 % 50 2009 السودان  المحدودة المسؤولية

والهندسية القيام بكافة األعمال التجارية 
والتسويقية وصيانة األجهزة المكتبية 

 واالت البرمجيات  

الشركة المصرية للوالء والمكافأت  
 % 95 2011 مصر   المحدودة المسؤولية

التجارة العامة في ما هو مسموح به من  
القانون والتصميم بدفع الوالء والمكافأت  
والدعاية واالعالن بكافة الوسائل 

 لمرئية المسموعة والمقروءه وا

شركة اي بوينتس المحدودة  
التسويق والتجارة بشتى الوسائل   % 100 2012 االمارات   المسؤولية 

 واالساليب ومنها االلكترونية  

شركة أوفتك لالستثمار التجاري  
استيراد االجهزة والمعدات واالثاث   % 60 2014 العراق  المحدودة المسؤولية

 واالت واالنظمة  

الستثمار  شركة أوفتك العراق ل
استيراد االجهزة والمعدات واالثاث   % 60 2017 االردن  المحدودة المسؤولية

 واالت واالنظمة  
 شركة محور العالم 

التجارة العامة واستيراد وبيع اجهزة   % 60 2018 االردن  المحدودة المسؤولية 
 االنارة

 

كة فلسطين للتكنولوجيا المكتبية والتي مركز عملها في اراضي هو مدينة عمان، باستثناء شر والشركات التابعة إن مركز عمل الشركة 
السلطة الو نية الفلسطينية باإلضافة لشركة أوفتك للخدمات الهندسية والتي مركز عملها في جمهورية السودان والشركة المصرية للوالء  

اي بوينتس المحدودة المسؤولية والتي مركز والتي مركز عملها في جمهورية مصر العربية باالضافة لشركة  e-points"والمكافأت "
 عملها في دولة االمارات باإلضافة لشركة أوفتك لالستثمار التجاري والتي مركز عملها جمهورية العراق. 
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شر�ة مجموعة أوفتك القا�ضة
(شر�ة مسا�مة عامة محدودة)

إیضاحات حول ال�وائم المال�ة الموحدة (یت�ع)
للسنة المنته�ة في ٣١ �انون االول ٢٠١٩

(�الدینار االردني) 

 

 
 

 
  شركة مجموعة أوفتك القابضة     

 )شركة مساهمة عامة محدودة(
 

 )يتبع(الموحدة  حول القوائم المالية إيضاحات
  22001199كانون االول   3311ة في  للسنة المنتهي

 ) بالدينار االردني(
 

 اعادة التصنيفات 
بات في حال تغير نموذف االعمال الذي تحتف  بموجبه الشركة بالموجودات المالية، يتم اعادة تصنيع الموجودات المالية المتأثرة، وتسري متطل

اليوم االول من الفترة المالية االولييى التييي تعقييب التغيييير فييي نمييوذف االعمييال  التصنيع والقياس المتعقلة بالف ة الجديدة بأثر مستقبلي اعتبار من
والذي ينتج عنه اعادة تصنيع الموجودات المالية للشييركة. ونظييرا لعييدم وجييود تغيييرات فييي نمييوذف االعمييال التييي تحييتف  بييه الشييركة بييالموجودات 

 بقة، فلم يتم اجراء اعادة تصنيع. المالية، خالل السنة المالية الحالية والفترة المحاسبية السا
 

 انخفاض القيمة 
مييع نمييوذف "الخسييارة  39نمييوذف "الخسييارة المتكبييدة" يحييل محييل المعيييار المحاسييبي الييدولي رقييم  9ان المعيار الدولي العداد التقارير المالييية رقييم 

لييى االدوات المالييية التالييية التييي لييم يييتم قياسييها بالقيميية االئتمانييية المتوقعيية". تقييوم الشييركة بيياالعتراف بمخصصييات خسييائر االئتمييان المتوقعيية ع
 العادلة من خالل الربح او الخسارة: 

 

 ، ونقد وارصدة لدى البنوك  
 ذمم تجارية مدينة واخرى ، و  
 مطلوب من جهات ذات عالقة  

 

سيييتم تناولهييا بشييكل مفصييل فيمييا يلييي(، يتطلييب قييياس وباسييتثناء الموجييودات المالييية المشييتراة او الممنوحيية المتدنييية فييي قيمتهييا االئتمانييية )والتييي 
 الخسائر االئتمانية المتوقعة من خالل مخصص خسارة بقيمة تعادل: 

 

شهرًا، اي العمر الزمني للخسائر االئتمانية المتوقعة التي نتجت من حوادث التعثيير فييي السييداد علييى  12خسارة ائتمانية متوقعة لمدة  
 ( ، او 1شهر بعد نهاية الفترة المالية )ويشار اليها بالمرحلة  12وعها خالل االدوات المالية التي يمكن وق

 

المالييية، اي العميير الزمنييي للخسييارة االئتمانييية المتوقعيية التييي تنييتج ميين جميييع حيياالت  االداة الخسييارة االئتمانييية المتوقعيية خييالل عميير  
 (. 3والمرحلة  2يها بالمرحلة التعثر في السداد الممكنة على مدار عمر االداة المالية )يشار ال

 

 االداة ويكييون ميين المطلييوب تكييوين مخصييص للخسييارة االئتمانييية المتوقعيية علييى مييدى عميير االداة المالييية اذا زادت مخييا ر االئتمييان عيين تلييك 
ة المتوقعيية بمبليييق يعيييادل المالييية بشيييكل جييوهري منيييذ االعتييراف المبيييدئي. بالنسيييبة لجميييع االدوات الماليييية االخييرى، ييييتم قيييياس الخسييارة االئتمانيييي 

 شهر. 12الخسارة االئتمانية المتوقعة لمدة 
 

 قامت الشركة باختيار قياس مخصصات الخسائر النقدية واالرصدة البنكية والذمم المدينة التجارية واالخرى والمطلوبات من جهييات ذات عالقيية
 جودات.بمبلق يعادل قيمة الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر هذه المو 

 

ق بييين وتعييد الخسييارة االئتمانييية المتوقعيية هييي تقييدير مييرجح للقيميية الحالييية للخسييائر االئتمانييية، حيييث يييتم قياسييها علييى انهييا القيميية الحالييية للفيير 
يوهات اقتصييادية التييدفقات النقدييية التعاقدييية المسييتحقة للشييركة والتييدفقات النقدييية التييي تتوقييع الشييركة اسييتالمها والتييي تنشييأ ميين تييرجيح عييدة سييينار 

 مستقبلية، مخصومة بمعدل فائدة الفعلية لالصل. 
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  شركة مجموعة أوفتك القابضة     

 )شركة مساهمة عامة محدودة(
 

 )يتبع(الموحدة  حول القوائم المالية إيضاحات
  22001199كانون االول   3311للسنة المنتهية في  

 ) بالدينار االردني(
 

ارات المالييية المقاسيية بالتكلفيية المطفييأة ميين اجمييالي القيميية الدفترييية لالصييول. بالنسييبة الوراق الييدين بالقيميية يييتم خصييم مخصييص خسييائر االسييتثم
العادلة من خالل بنود الدخل الشامل االخر، مخصييص الخسييارة يييتم االعتييراف بييه ضييمن بنييود الييدخل الشييامل االخيير، بييدال ميين تخفيييض القيميية 

 الدفترية لالصل.
 

انت مخا ر االئتمان لالصل المالي قد زادت بشكل جييوهري منييذ االعتييراف المبييدئي وعنييد تقييدير خسييائر االئتمييان المتوقعيية. عند تحديد ما اذا ك
تأخييذ الشييركة بعييين االعتبييار عنييد اجييراء هييذا التقييييم معلومييات معقوليية وقابليية للييدعم بحيييث تكييون متاحيية وذات صييلة دون الحاجيية لمجهييود او 

لك كال من المعلومات والتحليالت الكمية والنوعية، بناء على الخبرة السابقة للشركة والتقييم االئتميياني المتييوفر، تكاليع غير ضرورية. ويشمل ذ
 بما في ذلك اية معلومات حول توقعات مستقبلية.

 

متها بشكل فردي باالضافة الى بالنسبة لف ات معينة من الموجودات المالية، يتم تقييم الموجودات التي تم تقييمها على انها ال يمكن انخفاض قي 
ذلييك، تحديييد انخفيياض القيميية علييى اسيياس جميياعي. يمكيين ان يشييتمل الييدليل الموضييوعي علييى انخفيياض قيميية محفظيية الييذمم المدينيية علييى خبييرة 

الظييروف الشييركة السييابقة فييي تحصيييل المييدفوعات وزيييادة فييي عييدد المييدفوعات المتييأخرة فييي المحفظيية باالضييافة الييى التغيييرات الملحوظيية فييي 
 االقتصادية او المحلية التي ترتبط بتعثر سداد الذمم.

 

يييتم عييرض خسييائر االنخفيياض فييي القيميية المتعلقيية بالنقييد واالرصييدة لييدى البنييوك، الييذمم التجارييية المدينيية واخييرى، والمطلوبييات ميين جهييات ذات 
 عالقة، بشكل منفصل في بيان الدخل وبيان الدخل الشامل االخر. 

 

 ن اداة الدين لها مخا ر ائتمان منخفضة عندما يكون تصنيع مخا ر االئتمان معادال لتعريف المفهوم العالمي لف ة االستثمار.تعتبر الشركة ا
 

 قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة 
المعيييار الييدولي العييداد  تسييتعين الشييركة بنميياذف احصييائية الحتسيياب الخسييارة االئتمانييية المتوقعيية، ولقييياس الخسييارة االئتمانييية المتوقعيية بموجييب

 فإن اهم المدخالت سيكون وفق الشكل المحدد للمتغيرات التالية:  9التقارير المالية رقم 
 احتمالية التعثر 
 الخسارة عند التعثر 
 التعرض عن التعثر 

عيييديلها ليييتعكس المعلوميييات سيييوف تسيييتمد هيييذه المعلوميييات مييين النمييياذف االحصيييائية المطيييورة داخلييييا والبيانيييات التاريخيييية االخيييرى، كميييا سييييتم ت 
 المستقبلية.  

 

 الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية 
مقييدرة يعتبر اي من الموجودات المالية "منخفضة القيمة االئتمانية" عنييد وقييوع حييدث او اكثيير لييه تييأثير ضييار علييى التييدفقات النقدييية المسييتقبلية ال

. في تاريخ كل بيان مركييز مييالي، تقييوم الشييركة 3منخفضة القيمة االئتمانية كموجودات المرحلة لالصل المالي. ويشار اليها الموجودات المالية 
الخيير هييي بتقييم ما اذا كانت ادوات الدين التي تمثل الموجودات المالييية المقاسيية بالتكلفيية المطفييأة او بالقيميية العادليية ميين خييالل الييدخل الشييامل ا

 المالي النخفاض في القيمة عند وقع حدث او اكثر له تأثر في التدفقات النقدية المستقبلية.منخفضة القيمة االئتمانية. يتعرض االصل 
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شر�ة مجموعة أوفتك القا�ضة
(شر�ة مسا�مة عامة محدودة)

إیضاحات حول ال�وائم المال�ة الموحدة (یت�ع)
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  شركة مجموعة أوفتك القابضة     

 )شركة مساهمة عامة محدودة(
 

 )يتبع(الموحدة  حول القوائم المالية إيضاحات
  22001199كانون االول   3311للسنة المنتهية في  

 ) بالدينار االردني(
 

 الغاء االعتراف بالموجودات المالية 
عنييد تحويييل تقوم الشركة بالغاء االعتراف بالموجودات المالية فقط عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من تلك الموجييودات المالييية، او 

اخييرى. اذا لييم تقييم الشييركة بتحويييل او االحتفيياظ الموجودات المالييية بمييا فييي ذلييك جميييع المخييا ر والمنييافع لملكييية الموجييودات المالييية الييى منشييأة 
بكافيية المخييا ر والمنييافع المتعلقيية بملكييية الموجييودات المالييية واسييتمرت بالسيييطرة علييى الموجييودات المحوليية، تقييم الشييركة بيياالعتراف بالحصيية 

احتفظييت الشييركة بكافيية المخييا ر والمنييافع المحييتف  بهييا ميين الموجييودات اضييافة الييى االلتزامييات ذات الصييلة التييي قييد يتعييين عليهييا سييدادها. اذا 
المتعلقييية بملكيييية الموجيييودات الماليييية المحولييية، تسيييتمر الشيييركة فيييي االعتيييراف بيييالموجودات الماليييية، كميييا تعتيييرف بييياالقتراض المضيييمون للعوائيييد 

 المستلمة. 
 

 

سييها بالقيميية العادليية ميين خييالل االربيياح او الخسييائر، يييتم في حال تم استبعاد الموجودات المالييية التييي تييم قياسييها بالتكلفيية المطفييأة او التييي تييم قيا
 االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية للموجودات ومجموع المبالق المستلمة وغير المستلمة المدينة في االرباح والخسائر.

 

رى، فإن االربيياح او الخسييائر المسييجلة سييابقا في حال تم استبعاد الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل االخ
تصيينيفها  في حساب التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة لالوراق المالية، ال يتم اعادة تصنيفها ضمن بين االرباح او الخسائر, ولكن يتم اعييادة

 ضمن االرباح المستبقاة.
 

 عرض مخصص خسائر االئتمان في المعلومات المالية 
 صات الخسارة لخسائر االئتمان المتوقعة في المعلومات المالية على النحو التالي : يتم عرض مخص

بالنسيييبة للموجيييودات الماليييية بالتكلفييية المطفيييأة )القيييروض والسيييلع ونقيييد وارصيييدة ليييدى البنيييوك( : كخصيييم مييين اجميييالي القيمييية الدفتريييية  
 للموجودات.

 

بالنسييبة الدوات الييدين بالقيميية العادليية ميين خييالل بنييود الييدخل الشييامل االخيير: ال يييتم االعتييراف بمخصييص خسييائر فييي قائميية المركييز  
ي القيميية العادليية. وميييع ذلييك فيييإن مخصييص الخسيييارة متضييمن كجييزء مييين مبلييق اعيييادة التقييييم فيييي هييي المييالي حيييث ان القيمييية الدفترييية 

 به في الدخل الشامل االخر. مخصص اعادة التقييم ويتم االعتراف
 

 االعتراف بااليرادات 
االيييرادات ميين العقييود المبرميية مييع العمييالء نظامييا شييامال موحييدا الحتسيياب االيييرادات الناتجيية عيين  15يحييدد المعيييار الييدولي للتقييارير المالييية رقييم 

تها العديييد ميين المعييايير والتفسيييرات المختلفيية ضييمن ا ييار العقود المبرمة مع العمالء ويحييل محييل معييايير االعتييراف بييااليراد الحالييية التييي تضييمن 
يتكييون ميين المعييايير الدولييية العييداد التقييارير المالييية. ويقييدم المعيييار منهجييا جديييدا لالعتييراف بييااليرادات الناشيي ة عيين العقييود المبرميية مييع العمييالء 

 خمس خطوات : 
 

 الخطوة االولى: تحديد العقد المبرم مع العميل 
 بأنه اتفاق بين  رفين او اكثر ينشأ بموجبه حقوق والتزامات قابلة للتنفيذ كما ويحدد معايير لكل من هذه الحقوق وااللتزامات. ويعرف العقد
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إیضاحات حول ال�وائم المال�ة الموحدة (یت�ع)
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  شركة مجموعة أوفتك القابضة     

 )شركة مساهمة عامة محدودة(
 

 )يتبع(الموحدة  حول القوائم المالية إيضاحات
  22001199الول  كانون ا 3311للسنة المنتهية في  

 ) بالدينار االردني(
 

 الخطوة الثانية: تحديد التزامات االداء في العقد 
 يتمثل اداء االلتزام الوارد في العقد بالتعهد بنقل بضاعة او تقديم خدمة للعميل.

 

 الخطوة الثالثة: تحديد قيمة المعاملة 
ل نقييل البضييائع وتقييديم الخييدمات المتعهييد بهييا للعميييل، وذلييك باسييتثناء المبييالق تتمثييل قيميية المعامليية فييي المقابييل الييذي تتوقييع الشييركة تحقيقييه مقابيي 

 المحصلة بالنيابة عن  رف ثالث.
 

 الخطوة الرابعة: توزيع قيمة المعاملة على التزامات االداء في العقد 
لتييزام اداء بمييا يعكييس المقابييل الييذي تتوقييع الشييركة بالنسبة للعقود التي تتضمن اكثر من التزام اداء، تقوم الشركة بتوزيع قيمة المعاملة على كييل ا

 تحصيله واستحقاقه مقابل تنفيذ كل من التزامات االداء. 
 

 الخطوة الخامسة: االعتراف بااليراد عند استيفاء المنشأة اللتزام االداء 
 تعترف الشركة بإيراداتها مع مرور الوقت عند استيفاء اي من الشروط التالية :

 

 ل واستفادته في الوقت نفسه من المنافع المقدمة بموجب تنفيذ الشركة اللتزاماتها، او استالم العمي  
عندما يقوم اداء الشركة اللتزامها بإنشاء او زيادة فعالية اصل التي يقع تحت نطاق سيطرة العميل خالل انشيياء او زيييادة فعالييية ذلييك  

 االصل ، او 
نييتج عنهييا اسييتعماالت بديليية للشييركة ويكييون لييدى المنشييأة حييق فييي اسييتالم مقابييل عيين اذا لم يسييفر اداء الشييركة عيين نشييوء موجييودات ي  

 التزامات االداء المنفذة حتى تاريخه.
 

تقييوم الشييركة بتوزيييع ثميين المعامليية علييى تنفيييذ التزامييات االداء المنصييوص عليهييا فييي العقييد بنيياء علييى  ريقيية المييدخالت التييي تتطلييب  
التي تبذلها الشركة او المدخالت التي تحقق االلتزامات التعاقدييية. تقييوم الشييركة بتقييدير اجمييالي التكيياليع  االعتراف بااليرادات وفقا للجهود

 الالزمة النهاء المشاريع بغرض تحديد مبلق االيرادات الواجب االعتراف بها. 
 

هييد بهييا، تقييوم الشييركة بتكييوين اصييل تسييتوفي الشييركة تنفيييذ التزامييات االداء عيين  ريييق تسييليم البضييائع وتقييديم الخييدمات المتع عنييدما 
تعاقدي يستند على قيمة المقابل المكتسب من جراء تنفيذ االلتييزام. عنييد تخطييي قيميية المقابييل المسييتلم ميين العميييل قيميية االيييرادات المعتييرف 

 بها، فإن هذا يؤدي الى نشوء التزام تعاقدي.  
 

المتفييق عليهييا. تقييوم  التعاقديييةتحق االسييتالم مييع مراعيياة شييروط وبنييود الييدفع يتم قياس االيرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم او مسيي  
تحديييد مييا اذا كانييت تقييوم الشييركة بأعمالهييا باالصييالة او بالوكاليية. وقييد  ضر وفقييا لمعييايير محييددة بغيي  التعاقديييةالشركة بإعييادة تقييييم ايراداتهييا 

 ات لديها.خلصت الشركة على انها تعمل باالصالة في جميع معامالت االيراد
 

يتم اثبات االيييرادات فييي البيانييات المالييية  بالقييدر الييذي يكييون فيييه ميين المحتمييل تييدفق المنييافع االقتصييادية الييى الشييركة وامكانييية قييياس  
 االيرادات والتكاليع، عند االمكان، بشكل موثوق.
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 ) بالدينار االردني(
 

 االفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة 
اسييات المحاسييبية وكييذلك ان اعداد البيانات المالية يتطلب من االدارة بأن تقوم بتقديرات، افتراضات وتوقعات قد يكون لها تأثير عند تطبيق السي 

قيييد تيييؤثر عليييى مبيييالق الموجيييودات، المطلوبيييات، االييييرادات والمصييياريف. ان نتيييائج االعميييال الفعليييية مييين الممكييين ان تتغيييير نتيجييية اتبييياع تليييك 
 االفتراضات.

 

حاسبية وكذلك اتباع نفييس التقييديرات عند اعداد البيانات المالية قامت االدارة بإتباع نفس االفتراضات الجوهرية فيما يتعلق بتطبيق السياسات الم
فيمييا عييدا تطبيييق المعيييار الييدولي  2017األول  كييانون  31غييير المؤكييدة المعمييول بهييا عنييد اعييداد البيانييات المالييية المدققيية للسيينة المنتهييية فييي 

طلوبيييات الماليييية وانخفييياض قيمييية اليييذي نيييتج عنيييه تغيييير فيييي االفتراضيييات المحاسيييبية لالعتيييراف بيييالموجودات والم 9العييداد التقيييارير الماليييية رقيييم 
 الموجودات المالية كما هو موضح ادناه: 

 

  9االحكام الهامة في سياق تطبيق السياسات المحاسبية للشركة فيما يتعلق بالمعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم 
 تقييم نموذج االعمال :  

مييدفوعات المبلييق االصييلي والفائييدة علييى المبلييق االصييلي القييائم واختبييار نمييوذف يعتمييد تصيينيع وقييياس الموجييودات المالييية علييى نتييائج اختبييار 
االعمال. تحدد الشركة نموذف االعمال على مستوى يعكس كيفية ادارة مجموعات الموجودات المالية معا لتحقيق هدف اعمال معين. ويتضييمن 

ية تقييم اداء الموجودات وقياس ادائهييا، والمخييا ر التييي تييؤثر علييى اداء هذا التقييم الحكم الذي يعكس جميع االدلة ذات الصلة بما في ذلك كيف
الموجييودات وكيفييية ادارتهييا وكيييع يييتم تعييويض مييدراء الموجييودات. تعتبيير الرقابيية جييزءا ميين التقييييم المتواصييل للشييركة حييول مييا اذا كييان نمييوذف 

كانييت غييير مالئميية مييا اذا كييان هنيياك تغيييير فييي نمييوذف العمييل وبالتييالي العمييل لتلييك الموجييودات المالييية المحييتف  بهييا مييا زال مالئمييا، او اذا مييا 
 تغييرا مستقبليا في تصنيع تلك الموجودات.

 
 زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان :  

ان ، او خسييائر االئتميي 1شييهرا لموجييودات المرحليية 12يييتم قييياس خسييائر االئتمييان المتوقعيية كمخصييص يعييادل الخسييارة االئتمانييية المتوقعيية لمييدة 
. ينتقل االصل الى المرحلة الثانية في حال زيادة مخا ر االئتمان بشييكل 3او المرحلة  2المتوقعة على مدى العمر الزمني لموجودات المرحلة 

عنييد تقييييم ما الذي يشكل زيادة كبيرة في مخييا ر االئتمييان. و  9كبير منذ االعتراف المبدئي. ال يحدد المعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم 
مييا اذا كانييت مخييا ر االئتمييان ألي ميين الموجييودات قييد ارتفعييت بشييكل كبييير، تأخييذ الشييركة فييي االعتبييار المعلومييات الكمييية والنوعييية المعقوليية 

 والمعلومات المستقبلية الموثوقة. 
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  شركة مجموعة أوفتك القابضة     

 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 )يتبع(الموحدة  المالية حول القوائم إيضاحات
  22001199كانون االول   3311للسنة المنتهية في  

 ) بالدينار االردني(
 
 

 انشاء مجموعات من الموجودات ذات خصائص مخاطر ائتمانية مماثلة :  
شتركة )مثل نييوع عندما يتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة على اساس جماعي، يتم تجميع االدوات المالية على اساس خصائص المخا ر الم

قتييرض، االداة، درجة مخا ر االئتمان، نوع الضمانات، تاريخ االعتراف المبدئي، فترة االستحقاق المتبقية، ومجال العمل، والموقييع الجغرافييي للم
يعتبيير ذلييك  وما الى ذلك(. وتراقب الشركة مدى مالئميية خصييائص مخييا ر االئتمييان بشييكل مسييتمر لتقييييم مييا اذا كانييت ال تييزال متشييابهة. حيييث

من المطلوبات لضمان انه في حالة تغيير خصييائص مخييا ر االئتمييان فييإن هنيياك اعييادة تصيينيع مالئييم للموجييودات. وقييد ينييتج عيين ذلييك انشيياء 
محاف  جديدة او انتقال موجودات الى محفظة حالية تعكس بشكل افضييل خصييائص مخييا ر ائتمييان المماثليية لتلييك المجموعيية ميين الموجييودات. 

صنيع المحاف  واالنتقاالت بين المحاف  يعد امرا اكثر شيييوعا عنييدما تحييدث زيييادة كبيييرة فييي مخييا ر االئتمييان )او عنييدما يييتم عكييس ان اعادة ت 
شييهرا الييى الخسييارة االئتمانييية علييى  12تلييك الزيييادة الكبيييرة( وبالتييالي تنتقييل الموجييودات ميين الخسييائر االئتمانييية المتوقعيية التييي تتييراوح مييدتها بييين 

عمر الزمني، او العكس، ولكنها قد تحدث ايضا ضمن المحاف  التي يستمر قياسها على نفس االساس من الخسييائر االئتمانييية المتوقعيية مدى ال
 شهرا او على مدى العمر الزمني ولكن مع تغير قيمة الخسارة االئتمانية المتوقعة نظرا الختالف مخا ر االئتمان بالنسبة للمحاف . 12لمدة 

 

 االفتراضات المستخدمة: النماذج و  
م عنييد تستخدم الشركة نماذف وافتراضات متنوعة لقياس القيمة العادلة للموجودات المالييية وكييذلك لتقييييم خسييارة االئتمييان المتوقعيية. وينطبييق الحكيي 

تييي تتضييمن افتراضييات تحديييد افضييل النميياذف المالئميية لكييل نييوع ميين الموجييودات وكييذلك لتحديييد االفتراضييات المسييتخدمة فييي تلييك النميياذف، وال
 تتصل بالمحركات الرئيسية لمخا ر االئتمان. 

 

  9المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة فيما يتعلق بالمعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم 
لهييا التييأثير االكثيير اهمييية علييى المبييالق فيما يلي التقديرات الرئيسية التي استخدمتها االدارة في عملية تطبيق السياسات المحاسييبية للشييركة والتييي 

 المعترف بها في البيانات المالية : 
 تحديييد العييدد والييوزن النسييبي للسيييناريوهات المسييتقبلية لكييل نييوع ميين انييواع المنتجييات   السييوق وتحديييد المعلومييات المسييتقبلية ذات الصييلة بكييل -

لشركة معلومات مستقبلية معقولة ومدعوميية تسييتند الييى افتراضييات الحركيية المسييتقبلية سيناريو. وعند قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة، تستخدم ا
 لمختلع المحركات االقتصادية وكيع تؤثر هذه المحركات على بعضها البعض. 

 

 احتمالية التعثر :  
تقييديرا الحتمالييية التعثيير عيين السييداد خييالل  تشكل احتمالية التعثر مييدخال رئيسيييا فييي قييياس الخسييارة االئتمانييية المتوقعيية. وتعتبيير احتمالييية التعثيير

 افق زمني معين، ويشمل حسابه البيانات التاريخية واالفتراضات والتوقعات المتعلقة بالظروف المستقبلية.
 

 الخسارة عند التعرض :  
ات النقدية التعاقدية المسييتحقة وتلييك التييي تعتبر الخسارة عند التعرض تقديرا للخسارة الناتجة عن التعثر في السداد. ويستند الى الفرق بين التدفق

 يتوقع المقرض تحصيلها، مع االخذ بعين االعتبار التدفقات النقدية من الضمانات االضافية والتعديالت االئتمانية المتكاملة. 
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 المصاريف
تتضيييمن المصييياريف العموميييية واإلداريييية المصييياريف المباشيييرة وغيييير المباشيييرة والتيييي ال تتعليييق بشيييكل مباشييير بتكييياليع اإلييييرادات وفقيييًا للمعيييايير 

إذا دعييت الحاجيية لييذلك بييين المصيياريف العمومييية واإلدارييية وكلفيية اإليييرادات علييى أسيياس  المحاسييبية المتعييارف عليهييا . ويييتم توزيييع المصيياريف 
 ثابت.

 
 النقد وما في حكمه

 أقل. يتضمن النقد وما في حكمه ، النقد والودائع تحت الطلب واإلستثمارات ذات السيولة العالية التي يمكن تسييلها خالل فترة ثالثة شهور أو
 

 أسهم الخزينة
م الخزينة في بند مستقل مطروحة من حقوق الملكية، ال تتمتع أسهم الخزينة بحق باألرباح الموزعة على المساهمين ولييس لهيا الحيق تظهر أسه

 بالتصويت في اجتماعات الهي ة العامة للشركة ، تظهر أسهم الخزينة بتكلفة الشراء.
 

 الذمم الدائنة والمستحقات 
 قة السداد في المستقبل الخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم المطالبة بها من قبل المورد.يتم إثبات المطلوبات للمبالق المستح

 

 المدينون 
رصدة تظهر الذمم المدينة التجارية بقيمتها الصافية القابلة للتحصيل ويتم عمل مخصص للذمم المشكوك فيها بناءًا على مراجعة كاملة لكافة األ

 يون المصروفة في الفترة التي يتم التعرف عليها بها. في نهاية السنة، ويتم شطب الد
 

 

 البضاعة 
يييتم اظهييار البضيياعة فييي كافيية شييركات المجموعيية بسييعر الكلفيية أو صييافي القيميية البيعييية، أيهمييا اقييل، ويييتم تحديييد الكلفيية للبضيياعة علييى أسيياس 

 د كلفة البضاعة لها على اساس  ريقة الوارد أواًل صادر أواًل.المتوسط المرجح باستثناء شركة فلسطين للتكنولوجيا المكتبية والتي يتم تحدي 
 

 اإلستثمارات في األراضي والعقارات 
( حييث خيير المعييار الشيركة بقييد اسيتثماراتها العقاريية أميا بالتكلفية أو 40تظهر اإلستثمارات في األراضي بالتكلفة ) حسيب المعييار اليدولي رقيم 

هناك أي عائق يحول دون القيدرة عليى تحدييد قيمية االسيتثمارات العقاريية بشيكل   موثيوق ، وقيد اختيارت إدارة  بالقيمة العادلة شريطة أن اليكون 
  .الشركة التكلفة لقيد استثماراتها في األراضي

 
 المنتجات المرتبطة بالمستهلكين  االستثمار في برامج مطورة وتقنية

، سيياس المبلييق الممكيين اسييترداده منهيياوتقنييية المنتجييات المرتبطيية بالمسييتهلكين علييى ا يييتم تقييييم القيميية العادليية لالسييتثمار فييي بييرامج مطييورة
يل قيميية وتسييج، وعندما يقل المبلييق الممكيين اسييترداده منهيياعن القيميية الدفترييية لهييا ،فانييه يجييرى تخفيييض قيمتهييا الييى القيميية القابليية لالسييترداد

 .التدني في قائمة الدخل
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 الشهرة
دة كلفة الشراء عن ( توحيد األعمال، والذي يتم بموجبه قيد زيا3أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية معيار التقارير المالية الدولية رقم )

القيمة العادلة للشركات المستثمر بها كشهرة، وعندما يقل المبلق الممكن استرداده من هذه الشهرة عن صافي قيمتها الدفترية فإنه يجري  
 ائمة الدخل. وتسجيل قيمة التدني في ق ، والتي يتم قياسها على اساس القيمة في االستخدام،تخفيض قيمتها إلى القيمة القابلة لإلسترداد

 

تمثل الشهرة الناتجة عن شراء شركة تابعة أو منشأة بسيطرة مشتركة فائض تكلفة الشراء عن حصة الشركة في صافي القيمة العادلة  
 للموجودات والمطلوبات والمطلوبات الطارئة المحددة للشركة التابعة أو المنشأة بسيطرة مشتركة والمعترف بها كما في تاريخ الشراء. يتم

 تسجيل الشهرة أواًل كأصل على أساس التكلفة، ويتم قياسها الحقًا على أساس التكلفة ناقصًا اإلنخفاض المتراكم في القيمة، إن وجد. 
 

عند إستبعاد إحدى الشركات التابعة أو المنش ت بسيطرة مشتركة يتم إحتساب قيمة الشهرة المخصصة لها لتحديد الربح أو الخسارة الناتجة 
 بعاد.من اإلست 

 

 الممتلكات والمعدات 
تظهر الممتلكات والمعدات بالكلفة بعد تنزيييل اإلسييتهالكات المتراكميية ، تعتبيير مصيياريف اإلصييالح والصيييانة مصيياريف إيرادييية، إن مصيياريف 

إسييتعمال  ريقيية التحسييينات فتعتبيير مصيياريف رأسييمالية. ويجييري احتسيياب االسييتهالكات علييى اسيياس الحييياة العملييية المقييدرة للممتلكييات وذلييك ب 
  :كما يلي  نود الرئيسية لهذه الموجودات هيالقسط الثابت. إن نسب اإلستهالك للب 

 معدل اإلستهالك السنوي  
 % 25 -%6 وتحسينات مأجور    األثاث والمفروشات والديكورات
 % 30  -% 20 أجهزة الحاسوب واالتصاالت 

 % 25  -% 15 اآلالت واألجهزة المكتبية والكهربائية
 % 30 هزة واآلالت المؤجرة للغير األج

 % 15 السيارات  
 % 20 – 10 االخرى  

  
ميين  يتم مراجعة العمر االنتاجي و ريقة االستهالك بشكل دوري للتأكد من أن  ريقة وفترة االستهالك تتناسب مع المنافع االقتصادية المتوقعة

 الممتلكات والمعدات .
 

ر بهييا الممتلكييات والمعييدات فييي قائميية المركييز المييالي الموحييدة عنييد ظهييور أي أحييداث أو تغيييرات فييي يتم اجييراء اختبييار لتييدني القيميية التييي تظهيي 
الظييروف تظهيير أن هييذه القيميية غييير قابليية لإلسييترداد. فييي حييال ظهييور أي مؤشيير لتييدني القيميية، يييتم إحتسيياب خسييائر تييدني تبعييًا لسياسيية تييدني 

 قيمة الموجودات. 
 

والمعييدات فإنييه يييتم اإلعتييراف بقيميية المكاسييب أو الخسييارة الناتجيية، التييي تمثييل الفييرق مييا بييين صييافي عوائييد عنييد أي إسييتبعاد الحييق للممتلكييات 
 اإلستبعاد والقيمة التي تظهر بها الممتلكات والمعدات في قائمة المركز المالي الموحدة، مجمل الربح والخسارة.

 
 تعويض نهاية الخدمة

ة في القوائم المالية لشركة فلسطين للتكنولوجيا المكتبية)الشركة التابعيية( علييى أسيياس راتييب شييهر يتم االستدراك لتعويضات الصرف من الخدم
 وذلك بواقع راتب شهر عن كل سنة خدمة لكل موظع أنهى سنة عمل فما فوق.     من كل عامكانون األول 
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 االستثمار في عقود التمويل 
فوائد  اكمبياالت مقابل قيمة التمويل مضافا اليه تحريربموجب عقود التمويل تقوم الشركة بتمويل االصل ونقل المنفعة مقابل دفعات ويتم 

 التمويل.
 

العادلة ويقاس الحقا على اساس الكلفة المطفأة بإستخدام  ريقة الفائدة الفعلية وبعد  ابقيمته التمويليتم االعتراف االولي باالستثمار في عقود 
وفر االثبات بأن الشركة لن تتمكن من تحصيل جميع المبالق تنزيل مخصص التدني في القيمة. يتم تكوين مخصص التدني عندما يت 

االصلية. ان مواجهة المدين لمصاعب مالية هامة او وجود احتمالية لالفالس او اعادة الهيكلة المالية   عقود التمويل ة وفقا لشروط المستحف
. تمثل قيمة المخصص الفرق قيمة االستثمار في عقود التمويلخير في الدفع هي مؤشرات تدل على وجود تدني في أللمدين والتخلع او الت 

والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة المخصومة بسعر الفائدة السوقية. يتم تخفيض   لالستثمارات في عقود التمويللدفترية ما بين القيمة ا
االستثمارات في ، ويتم ادراف الخسارة في قائمة الدخل الشامل. يتم شطب التدني بإستخدام حساب مخصص  لهذه االستثمارات القيمة الدفترية 
التي تم شطبها سابقا يتم تسجيلها ضمن  االستثمارات، وفي حال تحصيل التدنيغير القابلة للتحصيل في حساب مخصص  عقود التمويل

 االيرادات االخرى في قائمة الدخل الشامل. 
 

 تحويل العمالت األجنبية 
الموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية يتم تحويل المعامالت بالعملة األجنبية الى الدينار األردني عند إجراء المعاملة، ويتم تحويل 

ت  في تاريخ الميزانية الى الدينار األردني باألسعار السائدة في ذلك التاريخ ان األرباح والخسائر الناتجة عن التسوية أو تحويل العمال
 األجنبية يتم ادراجها ضمن قائمة الدخل.  

 

في الخارف مع القوائم المالية للشركة االم، يتم تحويل موجودات ومطلوبات تلك الشركات كما في  عند تجميع القوائم المالية للشركات التابعة 
لسعر  تاريخ قائمةالمركز المالي الى الدينار االردني باالسعار السائدة في نهاية العام، ويتم تحويل االيرادات والمصاريف على اساس متوسط ا

، وان وجدت يتم حويل الناتجة، ان فروقات الت كبير فإنه يتم إستخدام األسعار السائدة في نهاية العاماال اذا تقبلت أسعار الصرف بشكل  للفترة
 .  الملكيةادارجها ضمن حقوق 

 
 المخصصات

يييتم تكييوين المخصصييات عنييدما يكييون علييى الشييركة أي التييزام حييالي )قييانوني أو متوقييع( نيياتج عيين أحييداث سييابقة والتييي تعتبيير تكلفيية سييدادها 
 ويمكن تقديرها بشكل موثوق. محتملة

 

ييييتم قيييياس المخصصيييات حسيييب أفضيييل التوقعيييات للبيييدل المطليييوب لمقابلييية اإللتيييزام كميييا بتييياريخ الميزانيييية العموميييية بعيييد األخيييذ بعيييين اإلعتبيييار 
د اإللتييزام الحييالي، فإنييه المخا ر واألمور غير المؤكدة المحيطة باإللتزام. عندما يييتم قييياس المخصييص باسييتخدام التييدفقات النقدييية المقييدرة لسييدا

 يتم اإلعتراف بالذمة المدينة كموجودات في حالة كون استالم واستعاضة المبلق مؤكدة ويمكن قياس المبلق بشكل موثوق.
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شر�ة مجموعة أوفتك القا�ضة
(شر�ة مسا�مة عامة محدودة)

إیضاحات حول ال�وائم المال�ة الموحدة (یت�ع)
للسنة المنته�ة في ٣١ �انون االول ٢٠١٩

(�الدینار االردني) 

 

 
 

  شركة مجموعة أوفتك القابضة    

 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 )يتبع(الموحدة  حول القوائم المالية إيضاحات
  22001199كانون االول   3311ي  للسنة المنتهية ف

 ) بالدينار االردني(
 

 معلومات القطاعات  
قطاع األعمال يمثييل مجموعيية ميين الموجييودات والعمليييات التييي تشييترك معييًا فييي تقييديم خييدمات خاضييعة لمخييا ر وعوائييد تختلييع عيين تلييك 

قبييل المييدير التنفيييذي وصييانع القييرار الرئيسييي لييدى المتعلقة بقطاعات اعمال أخييرى والتييي يييتم قياسييها وفقييًا للتقييارير التييي تييم إسييتعمالها ميين 
 الشركة. 

 

القطاع الجغرافي يرتبط في تقديم خييدمات فييي بي يية اقتصييادية محييددة خاضييعة لمخييا ر وعوائييد تختلييع عيين تلييك المتعلقيية بقطاعييات عمييل 
 في بي ات اقتصادية اخرى.

 
 التقاص  

المبلق الصافي في قائميية المركييز المييالي الموحييدة فقييط عنييدما تتييوفر الحقييوق  يتم اجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات واظهار
 ها على أساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت. ت القانونية الملزمة وكذلك عندما يتم تسوي 

 
 ضريبة الدخل

ت الصادرة عن دائرة ضريبة الدخل في المملكة األردنية الهاشمية، تخضع الشركة لنص قانون ضريبة الدخل وتعديالته الالحقة والتعليما
ويتم االستدراك لها وفقًا لمبدأ اإلستحقاق. يتم إحتساب مخصص الضريبة على اساس صافي الربح المعدل. وتطبيقًا للمعيار المحاسبي 

المؤقتة بين القيمة المحاسبية والضريبة   ( فإنه قد يترتب للشركة موجودات ضريبية مؤجلة ناتجة عن الفروقات12الدولي رقم )
للموجودات والمطلوبات والمتعلقة بالمخصصات ، هذا ولم يتم إظهار تلك الموجودات ضمن القوائم المالية المرفقة حيث أنها غير  

 جوهرية.
 

 اإليجار
فع ومخا ر الملكية المتعلقة باألصل  يتم تصنيع عقود اإليجار كعقود إيجار رأسمالي إذا ترتب على عقد اإليجار تحويل جوهري لمنا

 موضوع العقد إلى المستأجر . ويتم تصنيع عقود اإليجار األخرى كعقود إيجار تشغيلي.
 

يتم تحميل اإليجارات المستحقة بموجب عقود اإليجار التشغيلي على قائمة الدخل الموحدة خالل فترة عقد اإليجار التشغيلي وذلك  
 ت. بإستخدام  ريقة القسط الثاب 
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شر�ة مجموعة أوفتك القا�ضة
(شر�ة مسا�مة عامة محدودة)

إیضاحات حول ال�وائم المال�ة الموحدة (یت�ع)
للسنة المنته�ة في ٣١ �انون االول ٢٠١٩

(�الدینار االردني) 

 

 
 

  شركة مجموعة أوفتك القابضة    

 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 )يتبع(الموحدة  حول القوائم المالية إيضاحات
  22001199كانون االول   3311للسنة المنتهية في  

 ) بالدينار االردني(
 
  الموجودات غير الملموسة   -4
  2019  2018 

 11,515,237  11,515,237  الشهرة 
سييتثمار فييي بييرامج مطييورة وتقنييية المنتجييات المرتبطيية بالمسييتهلكين وبييرامج الحاسييب اال

 االلي
 

26,672,497  26,672,497 
  38,187,734  38,187,734 
 
دينار أردني  40,238,435باالستثمار في كامل الحصص ور وس أموال مجموعة شركات اوفتك بمبلق  2007قامت الشركة خالل عام  -

كييانون  1نييازل الشييركاء القييدامى عيين حصصييهم فييي ر وس أمييوال تلييك الشييركات علييى أسيياس صييافي حقييوق الشييركاء كمييا فييي شيياملة رسييوم ت 
دينييار أردنييي شييهرة ناتجيية  11,315,237دينار أردنييي وقييد تييم اعتبييار الفييرق البييالق  28,923,198و أو تاريخ  الشراء والبالغة  2007الثاني 

 شركات والشركات التابعة.عن شراء كامل حصص ر وس اموال تلك ال
 
ونييتج عيين هييذا شييهرة بقيميية  Watco% من شركة محييور العييالم والتييي تمتلييك العالميية التجارييية 60بشراء  2018خالل عام قامت الشركة  -

 ردني.أدينار  200,000
 
 اإلختبار السنوي إلنخفاض قيمة الشهرة : -

لمبلق المسترد من الشهرة، وقد تم تحديد بأنه ال يوجد إنخفاض في قيمة الشهرة  بتقييم قيمة ا ادارة المجموعةخالل السنة المالية، قامت 
لنقدية  المرتبطة بالشركات التابعة. ان القيمة القابلة لالسترداد لوحدة توليد النقد قد تم قياسها على اساس صافي القيمة الحالية للتدفقات ا

ما   قبل ادارة الشركة والتي تغطي فترة خمس سنوات قادمة باستخدام معدل خصم قدره المتوقعة من خالل الموازانات التقديرية والمعتمدة من 
 % سنويًا.  10 يقارب

 
 تهلكين وبرامج الحاسب االلي االستثمار في برامج مطورة وتقنية المنتجات المرتبطة بالمس -

مار في هذه البرامج، وقد تم تحديد بأنه ال يوجد إنخفاض بتقييم قيمة المبلق المسترد من االستث  ادارة المجموعةخالل السنة المالية، قامت 
ان القيمة القابلة لالسترداد لوحدة توليد النقد قد تم قياسها على اساس صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة من خالل في قيمتها. 

%   10 ما يقارب سنوات قادمة باستخدام معدل خصم قدره الموازانات التقديرية والمعتمدة من قبل ادارة الشركة والتي تغطي فترة خمس
 سنويًا. 
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شر�ة مجموعة أوفتك القا�ضة
(شر�ة مسا�مة عامة محدودة)

إیضاحات حول ال�وائم المال�ة الموحدة (یت�ع)
للسنة المنته�ة في ٣١ �انون االول ٢٠١٩

(�الدینار االردني) 

 

 
 

  شركة مجموعة أوفتك القابضة   

 )شركة مساهمة عامة محدودة(
 

 )يتبع(الموحدة  حول القوائم المالية إيضاحات
  22001199كانون االول  3311للسنة المنتهية في  

 ) بالدينار االردني(
 

 الممتلكات والمعدات -5
 كانون االول 31 إستبعادات  إضافات  كانون الثاني 1 

     الكلفة 
 575,884 ( 572,703) 40,530 1,108,057 تحسينات مأجور 

 532,801 ( 2,631) 36,207 499,225 اثاث ومفروشات وديكورات
 612,176 ( 176) 20,754 591,598 اجهزة حاسوب واتصاالت

 1,200,850 ( 7,352) 85,938 1,122,264 االت واجهزة مكتبية وكهربائية
 852,241 - 3,180 849,061 اجهزة واالت مؤجرة للغير

 567,773 ( 2,157) 20,000 549,930 سيارات
 243,149 - 208,334 34,815 أخرى 

 68,340 - - 68,340 مشاريع تحت التنفيذ 
 4,653,214 ( 585,019) 414,943 4,823,290  مجموع التكلفة 

 
     االستهالك

 475,837 ( 456,113) 45,881 886,069 تحسينات مأجور 
 404,534 ( 415) 35,888 369,061 اثاث ومفروشات وديكورات
 563,904 ( 167) 33,075 530,996 اجهزة حاسوب واتصاالت

 905,666 ( 1,730) 93,315 814,081 االت واجهزة مكتبية وكهربائية
 829,474 - 48,236 781,238 اجهزة واالت مؤجرة للغير

 468,091 ( 2,357) 50,612 419,836 سيارات
 59,121 - 24,306 34,815 أخرى 

 3,706,627 ( 460,782) 331,313 3,836,096 مجموع االستهالك  
    987,194 كانون الثاني 1القيمة الدفترية الصافية كما في 

     
 946,587    كانون األول   31القيمة الدفترية الصافية كما في 

 
 عقاراتالو  راضياألستثمارات في اال -6

 من أراضي ناعور. 16حوض بلعاس  744يتمثل هذا البند في استثمار في ارض رقم 
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(�الدینار االردني) 

 

 
 

 

 المصاريف المدفوعة مقدما والحسابات المدينة االخرى  -7
 22001199  2018 

 237,616   225533,,224411 مصاريف مدفوعة مقدما
 165,384   553355,,117711  فلسطين  –موجودات ضريبية مؤجلة 

 66,232   002288,,6611 تامينات مستردة 
 62,439   448844,,229933 مدينة اخرى  حسابات ذمم موظفين و 

 776677,,330000  531,671 
 

 والشيكات برسم التحصيلالمدينون  - 8
 22001199    2018 

 6,715,011    779977,,882266,,66 تجاريةذمم مدينة 
 528,444  778877,,664411 دفعات مقدمة للموردين 
 666,383  889955,,225522 شيكات برسم التحصيل 

 (1,178,848)  ( 111144,,118800,,11)  خسائر ائتمانية مخصص 
 66,,554411,,336655   6,730,990 

 

 النقد وما في حكمه  -9
 22001199  2018 

 277,153   112244,,555522 نقد في الصندوق  
 1,580,099   227777,,009966,,22 نقد لدى البنك 

 22,,664488,,440011  1,857,252 
 

 صافي االستثمار في عقود التمويل   - 10
 22001199  2018 

 6,119,746    779966,,224411,,66 اجمالي االستثمار في عقود تمويل 
 (1,261,099)   ( 116622,,554477,,11) ايرادات مؤجلة  

 4,858,647   663344,,669944,,44 المجموع قبل المخصص  
 (620,754)  ( 554466,,772233) خسائر ائتمانية  مخصص 

 33,,997711,,008888  4,237,893 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  شركة مجموعة أوفتك القابضة   

 )شركة مساهمة عامة محدودة(
 

 )يتبع(الموحدة  حول القوائم المالية إيضاحات
  22001199كانون االول  3311للسنة المنتهية في  

 ) بالدينار االردني(
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 اإلحتياطي اإلجباري  -11
شيًا مع متطلبات قانون الشركات في المملكيية األردنييية الهاشييمية والنظييام األساسييي للشييركة ، تقييوم الشييركة بتكييوين احتيييا ي إجبيياري اتم

ال الشييركة ويجييوز االسييتمرار فييي اقتطيياع هييذه النسييبة بموافقيية بالم ة من الربح الصييافي حتييى يبلييق هييذا االحتيييا ي ربييع رأسييم 10بنسبة 
وقييد قييرر مجلييس االدارة اقتطيياع مانسييبته الهي ة العامة للشركة إلى أن يبلق هذا االحتيا ي ما يعادل مقدار رأسمال الشركة المصرح به 

, هذا ويحق للهي يية  أرباح على المساهمين . إن هذا االحتيا ي غير قابل للتوزيع كأنصبة% خالل العام من الربح الصافي للشركة10
العامة وبعد استنفاذ االحتيا يات األخرى أن تقرر في اجتماع غير عادي ا فاء خسائرها من المبالق المجتمعة في حساب االحتيا ي 

 .االجباري على أن يعاد بناءه وفقًا ألحكام القانون المشار اليه
 

 أسهم الخزينة -12
، سييهم 59,500 :2018)دينييار اردنييي ،  23,397 تكلفتهيياسييهم  61,000 ام الحالي بشراء أسهم خزينة عييددهاقامت الشركة خالل الع

علمييا بيييان هيييذه االسيييهم ال تتمتييع بحيييق فيييي األربيياح الموزعييية عليييى المسييياهمين وليييس لهيييا الحيييق فيييي  ،(دينيييار اردنيييي 28,094تكلفتهييا 
 .التصويت في اجتماعات الهي ة العامة للشركة

 
 تعويض نهاية الخدمة مخصص  -13

 22001199  2018 
 760,219    664400,,880077 رصيد بداية السنة 

 131,095  229999,,113377  المخصص خالل السنة 
 (83,669)  ( 338888,,44)   المدفوع خالل السنة 

 994400,,555511   807,645 
 

 األجل قصيرةض و قر  -14
 
 قرض بنك االتحاد  -

دينييار اردنييي لغاييية تمويييل عقييود التيياجير  200,000قييرض متجييدد بقيميية ذ.م.م )شييركة تابعيية( علييى حصلت شييركة الوصييلة للتمويييل 
 % وبضمان الشركة. 1% وعمولة سنوية 10,25والتقسيط بفائدة سنوية 

 
 دينييار اردنييي وهييو بضييمان الشييركة 200,000متجييدد بقيميية العلمييية )شييركة تابعيية( علييى قييرض دوار حصييلت شييركة مكتبيية االردن 

 .القابضة
 
 للتجارة والتمويل  قرض بنك االسكان -

 وهي بضمان كفالة الشركة.  دينار اردني 800,000حصلت شركة مكتبة االردن العلمية )شركة تابعة( على قرض متجدد بقيمة 
 
 
 

 

  شركة مجموعة أوفتك القابضة    

 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 )يتبع(الموحدة  حول القوائم المالية إيضاحات
  22001199كانون االول   3311ية في  للسنة المنته

 ) بالدينار االردني(
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شر�ة مجموعة أوفتك القا�ضة
(شر�ة مسا�مة عامة محدودة)

إیضاحات حول ال�وائم المال�ة الموحدة (یت�ع)
للسنة المنته�ة في ٣١ �انون االول ٢٠١٩

(�الدینار االردني) 

 

 
 

  شركة مجموعة أوفتك القابضة   

 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 )يتبع(الموحدة  حول القوائم المالية إيضاحات
  22001199كانون االول  3311للسنة المنتهية في  

 ) بالدينار االردني(
 
  االستثمار العربي االردنيقرض البنك  -

 دينار اردني وهي بكفالة الشركة القابضة. 2,220,000على قرض متجدد بقيمة  حصلت شركة الوصلة للتمويل ذ.م.م )شركة تابعة(
 
 خرى االدائنة الحسابات المستحقة و المصاريف ال -15

 22001199   2018 
 419,348    992222,,665533 ريف مستحقة  مصا

 44,958   995588,,4444 امانات مساهمين  
 165,309   666622,,117799 ايرادات مؤجلة  

 8,726   994499,,22 نقاط مكتسبة وغير مستعملة  
 120,345    330055,,5555 ذمم موظفين وحسابات دائنة اخرى 
 174,558   774422,,117755 ( 18  –مخصص ضريبة دخل )ايضاح 

 111,512   552200,,112266 مبيعات امانات ضريبة دخل و 
 11,,223399,005588   1,044,756 

 
 والشيكات االجلة  الدائنون  -16
  22001199   2018 

 80,556  771188,,1100 شيكات اجلية 
 4,747,469   330033,,007755,,55  ذمم دائنة تجارية 

 24,915  552244,,333333 الزبائندفعات مقبوضة من 
 1,659,257  771100,,224455 دائنة اخرى  

 55,,666655,,225555  6,512,197 
 

 لبنوك الدائنةا -17
 تتمثل التسهيالت البنكية للشركة وشركاتها التابعة فيما يلي:

 
 التسهيالت الممنوحة من البنك االستثماري 

 دينار اردني وهي بكفالة الشركة. 250,000حصلت شركة مكتبة االردن العلمية )شركة تابعة( على سقع جاري مدين بقيمة 
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شر�ة مجموعة أوفتك القا�ضة
(شر�ة مسا�مة عامة محدودة)

إیضاحات حول ال�وائم المال�ة الموحدة (یت�ع)
للسنة المنته�ة في ٣١ �انون االول ٢٠١٩

(�الدینار االردني) 

 

 
 

   شركة مجموعة أوفتك القابضة  

 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 )يتبع(الموحدة  حول القوائم المالية إيضاحات
  22001199كانون االول  3311للسنة المنتهية في  

 ) بالدينار االردني(
 

 التسهيالت الممنوحة من البنك العربي المحدود
وتسييهيالت دينييار اردنييي  400,000بسييقع مقييداره هييي )شييركة تابعيية( و ان التسييهيالت االئتمانييية الممنوحيية  لشييركة مكتبيية األردن العلمييية 

 الشركة. بكفالةوذلك لتمويل االعتمادات والبوالص وهي  دينار اردني 500,000كفاالت بقيمة 
 

 التسهيالت الممنوحة من بنك اإلتحاد 
وتسييهيالت كفيياالت بنكييية ًا دينييار أردنييي سيينوي  500,000وهييي بسييقع )شييركة تابعيية( إن التسهيالت الممنوحة لشييركة مكتبيية األردن العلمييية 

 . لشركةا بكفالةوهي دينار اردني  3,300,000بقيمة 
 

دينييار اردنييي وهييي  300,000ان التسييهيالت الممنوحيية لشييركة محييور العييالم التجارييية )شييركة تابعيية( وهييي علييى شييكل سييقع متجييدد بقيميية 
 بكفالة الشركة القابضة.

 
دينييار اردنييي  100,000ارييية )شييركة تابعيية( وهييي علييى شييكل سييقع كفيياالت بنكييية بقيميية ان التسهيالت الممنوحيية لشييركة محييور العييالم التج

 وهي بكفالة الشركة القابضة.
 

 بنك االسكان  التسهيالت الممنوحة من
وتسيييهيالت  دينيييار اردنيييي 300,000هيييي بسيييقع مقيييداره )شيييركة تابعييية( و لشيييركة مكتبييية األردن العلميييية  ن التسيييهيالت االئتمانيييية الممنوحيييةا

 .القابضة الشركةكفالة ب وهي  دينار اردني 1,000,000فاالت بقيمة وك
 

 التسهيالت الممنوحة من بنك االستثمار العربي االردني  
يييورو  152,000هييي علييى شييكل سييقع كفيياالت بنكييية بقيميية  ان التسهيالت االئتمانية الممنوحة لشركة مكتبة األردن العلمية )شركة تابعيية(

 ابضة.وهي بكفالة الشركة الق
 

دينييار اردنييي وهييي  100,000هييي علييى شييكل جيياري مييدين بقيميية  للتمويل )شييركة تابعيية(ان التسهيالت االئتمانية الممنوحة لشركة الوصلة 
 بكفالة الشركة القابضة.

 

 دينار اردني وهي بكفالة الشركة القابضة. 200,000ان التسهيالت الممنوحة للشركة هي على شكل جاري مدين بقيمة 
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شر�ة مجموعة أوفتك القا�ضة
(شر�ة مسا�مة عامة محدودة)

إیضاحات حول ال�وائم المال�ة الموحدة (یت�ع)
للسنة المنته�ة في ٣١ �انون االول ٢٠١٩

(�الدینار االردني) 

 

 
 

  شركة مجموعة أوفتك القابضة   

 )شركة مساهمة عامة محدودة(
 

 )يتبع(الموحدة  حول القوائم المالية إيضاحات
  22001199كانون االول  3311للسنة المنتهية في  

 ) بالدينار االردني(
 

  فلسطين - الوطنيبنك  التسهيالت الممنوحة من
وهييي علييى شييكل تسييهيالت  دوالر امريكييي 800,000 على تسييهيالت بنكييية بقيمييةكة تابعة( )شر فلسطين للتكنولوجيا المكتبية  حصلت شركة

 .القابضة بكفالة الشركةوهي  دوالر امريكي 200,000كفاالت بقيمة  وتسهيالت على شكل دوالر امريكي 600,000 بقيمة واردةات اعتماد
 

  فلسطين -فلسطين بنك  التسهيالت الممنوحة من
شيييكل اسييرائيلي  400,000علييى شييكل جيياري مييدين بقيميية  بنكييية )شييركة تابعيية( علييى تسييهيالتللتكنولوجيييا المكتبييية فلسطين  حصلت شركة

، وتسييهيالت علييى كيييي دوالر امر  800,000دوالر امريكي وتسهيالت على شكل كفاالت بقيميية  800,000بقيمة  واردةوتسهيالت اعتمادات 
 .القابضةهي بكفالة الشركة و  دوالر 500,000بقيمة  مستنديةشكل اعتمادات 

 
  فلسطين -القدس بنك  التسهيالت الممنوحة من

 دوالر امريكييي 1,000,000بقيميية علييى شييكل اعتمييادات مسييتندية )شركة تابعة( علييى تسييهيالت فلسطين للتكنولوجيا المكتبية  حصلت شركة
وهييي بكفاليية الشييركة  دوالر امريكييي 600,000بقيميية  وتسييهيالت علييى شييكل كفيياالت بنكييية دوالر امريكييي عيين اعتمييادات واردة 500,000و 

 .دوالر امريكي 224,543باالضافة الى وديعة بنكية بقيمة  القابضة
 

 ضريبة الدخل  -18
 ضريبة الدخل السنة هي كما يلي:حركة مخصص إن 
  2019  2018 

 193,329  174,558  كانون الثاني  1الرصيد في 
 ( 193,329)  ( 174,558)  السنة   المسدد خالل

 174,558  175,742  *للسنة  المخصص

 174,558  175,742    السنةالرصيد في 

 

 تمثل ضريبة الدخل الظاهرة في قائمة الدخل مما يلي : * 
  2019  2018 

 174,558  175,742  ضريبة الدخل المستحقة عن ارباح السنة  
 34,620  -  ضريبة الدخل عن سنوات سابقة  

  175,742  209,178 
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شر�ة مجموعة أوفتك القا�ضة
(شر�ة مسا�مة عامة محدودة)

إیضاحات حول ال�وائم المال�ة الموحدة (یت�ع)
للسنة المنته�ة في ٣١ �انون االول ٢٠١٩

(�الدینار االردني) 

 

 
 

  شركة مجموعة أوفتك القابضة   

 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 )يتبع(الموحدة  حول القوائم المالية إيضاحات
  22001199كانون االول  3311للسنة المنتهية في  

 ) بالدينار االردني(
 

 ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي :  
  2019  2018 

 1,267,901  1,041,680  محاسبي  الربح ال
 108,032  -  يضاف : مصاريف غير مقبولة ضريبيا 

 -  -  ينزل : ايرادات غير خاضعة للضريبة  
 ( 153,095)  ( 141,856)  ينزل : الدخل غير المسيطر عليه 

 1,222,838  899,824  الدخل الخاضع  
     :  الدخل الخاضع تفاصيل 

 570,370  -  %  10 الدخل الخاضع 
 418,140  -  % 15الدخل الخاضع للضريبة في فلسطين 

 198,358  -  % 24الدخل الخاضع  
 35,970  -  %  20 الدخل الخاضع 

 174,558  146,489  ضريبة الدخل للسنة  
     

 % 20  % 21  نسبة ضريبة الدخل القانونية  
 % 14  % 14  نسبة ضريبة الدخل الفعلية   

 

 2018و  2017 يوتم تقديم كشع التقدير الذاتي لعام 2016دخل للشركة مع دائرة ضريبة الدخل حتى نهاية عام  تم تسوية ضريبة
 ولم يتم تدقيقها من قبل الدائرة.

 

وتييم تقييديم كشييع  2016مييع دائييرة ضييريبة الييدخل حتييى نهاييية عييام )شركة تابعيية(  شركة مكتبة االردن العلميةلدخل التم تسوية ضريبة 
 .ولم يتم تدقيقها من قبل الدائرة 2018و  2017 يلعاملذاتي التقدير ا

 

 .2017كانون االول  31لغاية )شركة تابعة(  تم تسوية ضريبة الدخل لشركة الثقة الدولية للتسويق والتجارة االلكترونية
 

 .2018لدخل حتى نهاية عام مع دائرة ضريبة ا)شركة تابعة(  والبنكية تم تسوية ضريبة الدخل لشركة اوفتك لالنظمة المكتبية
 

 2018و  2017 يموتييم تقييديم كشييع التقييدير الييذاتي لعييا 2016 كييانون األول 31لغاييية الوصييلة للتمويييل تسوية ضريبة الدخل لشركة 
 .ولم يتم تدقيقها من قبل الدائرة

 

 .2018كانون االول  31لغاية  وعاء الكرز للتجارة االلكترونيةتم تسوية ضريبة الدخل لشركة 
 

  .2018ان الشركة اوفتك الدولية لالستثمار شركة معفاة وقد تم تسوية ضريبة على الشركة لعام 
 

 .2011كانون االول  31وقد تم تسوية ضريبة الدخل لشركة فلسطين للتكنولوجيا المكتبية لغاية 
 

 .2018تم تقديم كشع التقدير الذاتي لشركة محور العالم التجارية لعام 
 

 



شر�ة مجموعة أوفتك القا�ضة
(شر�ة مسا�مة عامة محدودة)

إیضاحات حول ال�وائم المال�ة الموحدة (یت�ع)
للسنة المنته�ة في ٣١ �انون االول ٢٠١٩

(�الدینار االردني) 
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 اليرادات من عقود التمويل صافي ا –19
 22001199  2018 

 2,082,609    773300,,223333,,22 ايرادات عقود التمويل 
 (364,362)   ( 229900,,443399) تكلفة التمويل )مصاريف التمويل(  

 1,718,247   444400,,779944,,11 مجمل الربح  
 (71,968)   ( 004477,,9999)   خسائر ائتمانية مخصص 

 11,,669955,,339933    1,646,279 

      
 

 والبيع والتسويقالمصاريف االدارية والعمومية  – 20
 22001199  2018 

 5,223,881    445500,,991144,,55 رواتب واجور وملحقاتها
 446,224   775599,,441199 استهالكات الممتلكات والمعدات       

 278,997    117755,,117744 اتعاب مهنية واستشارات 
 566,916    443399,,440055 ايجارات  

 82,490   9966,009944 قر اسية ومطبوعات 
 146,325    330088,,118877 رسوم ورخص و وابع 

 533,469   661122,332233 تنقالت وسفر ومصاريف سيارات  
 61,523  442266,,7711 مجلس االدارة واتعاب  تنقالت اعضاء  مصاريف

 110,938    883300,,9988 دعاية واعالن
 119,000   226699,,7799 مياه وكهرباء 

 190,395   118822,447711 تامينات
 104,403   775533,,111100 بريد وهاتع وانترنت

 104,225   117788,117744 أجور صيانة وقطع غيار      
 678,594  880099,,115577,,11 مصاريف بيع وتسويق     
 90,719   229977,,7722 افة ضي       

 8,430   778899,,22 تبرعات 
 37,425   001177,,3322 تدريب 

 -   777700,,1133 امن وحماية 
 86,808   662277,,110066 متفرقة

 99,,991155,,778800   8,870,762 
     
    

 

  أوفتك القابضة   شركة مجموعة  

 )شركة مساهمة عامة محدودة(
 

 )يتبع(الموحدة  حول القوائم المالية إيضاحات
  22001199كانون االول  3311للسنة المنتهية في  

 ) بالدينار االردني(



شر�ة مجموعة أوفتك القا�ضة
(شر�ة مسا�مة عامة محدودة)
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للسنة المنته�ة في ٣١ �انون االول ٢٠١٩

(�الدینار االردني) 
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 االلتزمات المحتملة   -21

 كانون األول االلتزمات المحتملة التالية:  31على الشركة كما في 
 22001199  2018 

 8,759,652    227755,,993377 كفاالت بنكية 
    

 
 : الوضع القانوني للشركة 

 

 لى الغير : ملخص ألهم القضايا المرفوعة من الشركة ع 
 دينار اردني. 338,447هنالك قضايا مرفوعة من الشركة على الغير بقيمة 

 

 : الغير على الشركةملخص ألهم القضايا المرفوعة من  
 ال يوجد اي قضايا مرفوعة على الشركة من قبل الغير حسب كتاب محامي الشركة والشركات التابعة.

 
  ( لألدوات المالية 9مالية رقم )اثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير ال -22

( األدوات المالييية متطلبييات لتحديييد وقييياس الموجييودات والمطلوبييات المالييية وبعييض العقييود لشييراء او بيييع 9يقدم المعيار الييدولي للتقييارير المالييية )
 راف والقياس"( االدوات المالية: "اإلعت 39بنود غير مالية. يحل هذا المعيار محل المعيار المحاسبي الدولي رقم )

 

. اختارت الشركة عدم تعديل ارقام المقارنة وتييم 2018كانون الثاني  1( ابتداءا من 9قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
 باح المدورة. ادراف التعديالت في تاريخ التطبيق على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية ضمن االرصدة االفتتاحية لالر 

 

هييو انخفيياض فييي االربيياح المييدورة  2018كييانون الثيياني  1( كمييا فييي 9ان صييافي االثيير النيياتج ميين تطبيييق المعيييار الييدولي للتقييارير المالييية رقييم )
 دينار أردني.  1,864,353بمبلق 

 
تصييينيفها االن بالتكلفييية المطفييياة. تيييم تكيييوين ( تيييم 39الميييدينون التيييي تيييم تصييينيفها سيييابقًا ذميييم مدينييية بموجيييب معييييار المحاسيييبة اليييدولي رقيييم ) -

كييانون  1دينييار أردنييي وتييم اإلعتييراف بهييا ضييمن الرصيييد االفتتيياحي لالربيياح المييدورة فييي  1,209,175مخصصييات تييدني اضييافية بلغييت قيمتهييا 
 (. 9عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ) 2018الثاني 

 

تتعامل بعمييالت اجنبييية اخييرى حيييث الناتجة عن توجيه القوائم المالية مع شركات تابعة خارف االردن  تم ا فاء فرق ترجمة العمالت االجنبية -
 دينار اردني.  692,973تمثل تدني في قيمة االستثمار في شركة تابعة بملق 

 

ريبي للشييركة التابعيية اوفتييك نتجت عن زيييادة مخصييص تييدني مييدينون الييذي تييم االعتييراف بهييا ميين الرصيييد االفتتيياحي لالربيياح المييدورة وفيير ضيي  -
 دينار اردني. 37,795فلسطين بقيمة 

 
 
 

 

  شركة مجموعة أوفتك القابضة   

 )شركة مساهمة عامة محدودة(
 

 )يتبع(الموحدة  حول القوائم المالية إيضاحات
  22001199كانون االول  3311المنتهية في   للسنة

 ) بالدينار االردني(
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 األدوات المالية  -23

 مخاطر رأس المال إدارة 
 

تقييوم الشييركة بييإدارة رأسييمالها لتتأكييد بييأن الشييركة تبقييى مسييتمرة بينمييا تقييوم بالحصييول علييى العائييد األعلييى ميين خييالل الحييد األمثييل 
 .2018ألرصدة الديون وحقوق المساهمين. لم تتغير استرتيجية الشركة اإلجمالية عن سنة 

 

واحتيا ي اجبيياري واسييهم في الشركة والتي تتكون من رأس المال الملكية حقوق  ضم ديون والتي تضمإن هيكلة رأس مال الشركة ت 
وأرباح مدورة كما هي مدرجة في بيان التغيرات فييي  اجنبية ناتجة عن توحيد القوائم المالية لشركة تابعة عمالت فرق ترجمةو  خزينة

 .الملكيةحقوق 
 

 معدل المديونية  
ية رأس المال بشكل دوري. وكجزء من هذه المراجعة، يقييوم مجلييس اإلدارة باألخييذ باإلعتبييار اجعة هيكليقوم مجلس إدارة الشركة بمر 

تكلفيية رأس الميييال والمخيييا ر المرتبطييية بكيييل ف ييية مييين ف يييات رأس المييال واليييدين. إن هيكيييل رأسيييمال الشيييركة يضيييم دييييون مييين خيييالل 
الشييركة زيييادة فييي معييدل المديونييية ميين خييالل إصييدارات  االقتراض ، لم تقم الشييركة بتحديييد حييد أقصييى لمعييدل المديونييية ، وال تتوقييع

 . 2020دين جديدة خالل عام 
 

 -إن معدل المديونية في نهاية السنة هو كما يلي:
 22001199  2018 

 7,334,244  6,699,569 المديونية       
 44,626,355  45,100,342 حقوق الملكية      
 % 16  % 15 معدل المديونية   حقوق الملكية       
 

 .2018عام خالل  جديدة يالتهتس على الشركة حصولفي معدل المديونية الى  االرتفاعويعود هذا 
 

 إدارة المخاطر المالية  
 -إن نشا ات الشركة يمكن أن تتعرض بشكل رئيسي لمخا ر مالية ناتجة عن ما يلي:

 

 إدارة مخاطر العمالت األجنبية 
 بتغيير العمالت األجنبية وبالتالي ال حاجة إلدارة فاعلة لهذا التعرض.تتعرض الشركة لمخا ر هامة مرتبطة  قد

 
 إدارة مخاطر سعر الفائدة

تنتج المخا ر المتعلقيية بمعييدالت الفائييدة بشييكل رئيسييي عيين إقتراضييات األمييوال بمعييدالت فائييدة متغيييرة )عائميية( وعيين ودائييع قصيييرة 
 األجل بمعدالت فائدة ثابتة. 

 

دخل الشامل بأثر التغيرات المفترضة الممكنة بأسعار الفوائد علييى ربييح الشييركة لسيينة واحييدة، ويييتم إحتسييابها تتمثل حساسية قائمة ال
 بناءًا على المطلوبات المالية والتي تحمل سعر فائدة متغير كما في نهاية السنة. 

 

  شركة مجموعة أوفتك القابضة   

 )شركة مساهمة عامة محدودة(
 

 )يتبع(الموحدة  حول القوائم المالية إيضاحات
  22001199كانون االول  3311للسنة المنتهية في  

 ) بالدينار االردني(

  شركة مجموعة أوفتك القابضة   

 )شركة مساهمة عامة محدودة(
 

 )يتبع(الموحدة  المالية حول القوائم إيضاحات
  22001199كانون االول  3311للسنة المنتهية في  

 ) بالدينار االردني(



شر�ة مجموعة أوفتك القا�ضة
(شر�ة مسا�مة عامة محدودة)

إیضاحات حول ال�وائم المال�ة الموحدة (یت�ع)
للسنة المنته�ة في ٣١ �انون االول ٢٠١٩

(�الدینار االردني) 
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كييانون  31للتغيييرات الممكنيية المعقوليية علييى أسييعار الفائييدة كمييا فييي  الموحييدة لجييدول التييالي حساسييية قائميية الييدخل الشييامليوضييح ا
 األول، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة :  

 

 األثر على ربح السنة  الزيادة بسعر الفائدة    العملة 
 2018 2019  )نقطة م وية(  دينار أردني 

  25  - 16,749 - 18,336 
      
 

 األثر على ربح السنة  النقص بسعر الفائدة   العملة 
 2018 2019  )نقطة م وية(  دينار أردني 

  25   +16,749 + 18,336 
      

 مخاطر أسعار أخرى 
ة باسييتثمارات فييي حقييوق تتعييرض الشييركة لمخييا ر أسييعار ناتجيية عيين إسييتثماراتها فييي حقييوق ملكييية شييركات أخييرى . تحييتف  الشييرك

 ملكية شركات أخرى ألغراض استراتيجية وليس بهدف المتاجرة بها وال تقوم الشركة بالمتاجرة النشطة في تلك اإلستثمارات.
 

 إدارة مخاطر اإلئتمان 
يييؤدي إلييى تكبييد الشييركة  ماتييه التعاقدييية مميياااأل ييراف لعقييود األدوات المالييية بالوفيياء بالتز تتمثييل مخييا ر اإلئتمييان فييي عييدم التييزام أحييد 

لخسييائر مالييية، ونظييرًا لعييدم وجييود أي تعاقييدات مييع أي أ ييراف أخييرى فإنييه ال يوجييد أي تعييرض للشييركة لمخييا ر اإلئتمييان بمختلييع 
 وفيما عدا المبالق المتعلقة باألموال النقدية .  ،وتصنع الشركة الجهات التي لديها خصائص متشابهة إذا كانت ذات عالقة  ،أنواعها

 
ن مخا ر اإلئتمان الناتجة عن األموال النقدية هي محددة حيث أن الجهييات التييي يييتم التعامييل معهييا هييي بنييوك محلييية لييديها سييمعات إ

 جيدة والتي يتم مراقبتها من الجهات الرقابية.
 

نيية التجارييية واألخييرى والنقييد إن المبالق المدرجة فييي هييذه البيانييات المالييية تمثييل تعرضييات الشييركة األعلييى لمخييا ر اإلئتمييان للييذمم المدي 
 .وما في حكمه

 

 إدارة مخاطر السيولة 
إن مسييؤولية إدارة مخييا ر السيييولة تقييع علييى مجلييس اإلدارة وذلييك إلدارة متطلبييات الشييركة النقدييية والسيييولة قصيييرة اإلجييل ومتوسييطة 

النقدية المستقبلية والمقيميية بصييورة دائميية وتقابييل األجل و ويلة األجل. وتقوم الشركة بإدارة مخا ر السيولة من خالل مراقبة التدفقات 
 تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات النقدية.

 
 

 

  شركة مجموعة أوفتك القابضة   

 )شركة مساهمة عامة محدودة(
 

 )يتبع(الموحدة  حول القوائم المالية إيضاحات
  22001199كانون االول  3311للسنة المنتهية في  

 ) بالدينار االردني(

  شركة مجموعة أوفتك القابضة   

 )شركة مساهمة عامة محدودة(
 

 )يتبع(الموحدة  حول القوائم المالية إيضاحات
  22001199كانون االول  3311للسنة المنتهية في  

 ني() بالدينار االرد
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ة غييير يبييين الجييدول اآلتييي االسييتحقاقات المتعاقييد عليهييا لمطلوبييات الشييركة المالييية غييير المشييتقة. تييم إعييداد الجييداول بنيياءًا علييى التييدفقات النقدييي 
يضييم  المخصومة للمطلوبات المالية وذلك بموجب تواريخ اإلستحقاق المبكييرة التييي قييد يطلييب بموجبهييا ميين الشييركة أن تقييوم بالتسييديد أو القييبض.

 الجدول التدفقات النقدية للمبالق الرئيسية والفوائد.
 المجموع   أكثر من سنة   سنة وأقل   معدل الفائدة  

2019 :        
 8,381,890  1,263,814  7,118,076   أدوات ال تحمل فائدة

 6,699,569  -  6,699,569  % 9,75-% 8 أدوات تحمل فائدة 
 15,081,459  1,263,814  13,788,392   المجموع 
2018 :        

 8,364,598  807,645  7,556,953   أدوات ال تحمل فائدة
 7,334,244  -  7,334,244  % 9,75-% 8 أدوات تحمل فائدة 

 15,698,842  807,645  14,891,197   المجموع 
 

 الحقة الحداث اال -24
وتفشيه في عدة منا ق جغرافية حييول العييالم مسييببا اضييطرابات  2020عام  ( في مطلع19 –ان حدث انتشار فيروس كورونا المستجد )كوفيد 

طلييب لالنشطة االقتصادية واالعمال. تعتقد الشركة ان هذا الحدث يعتبر من االحداث الواقعة بعد فتييرة صييدور قائميية المركييز المييالي والتييي ال تت 
ة ومتسييارعة قامييت الشييركة بتكييوين فييرق عمييل لتقييييم االثييار المتنوعيية تعديالت. في هذه المرحليية المبكييرة ميين الحييدث الييذي يشييهد تطييورات مسييتمر 

، والجييراء ومييا رافييق ذلييك ميين قيييود واجييراءات فرضييتها الحكوميية االردنييية ودول الجييوار وبقييية العييالم علييى اعمييال الشييركة داخييل المملكيية وخارجهييا
مبيعييات ارد البشييرية، مسييتويات المخييزون الحالييية، وضييمان اسييتمرار دراسة اولية بغرض مراجعة وتقييم المخا ر المحتملة والمتعلقة بسلسلة المو 

دون انقطييياع فيييي هيييذه المرحلييية، حييييث فإنييه يصيييعب عملييييا تقيييديم اي تقيييدير حسيييابي لالثييار المحتملييية. وميييع ذليييك، وبيييالنظر لمسيييتويات  الشييركة
ث اثار جوهرية على عملياتها في المملكيية والتييي تمثييل ، فإن الشركة ال تتوقع حدو 2020آذار  15الموسمية في السابق للفترة ما قبل  المبيعات

 نسبة كبيرة من اجمالي عملياتها، وذلك في حال عودة االمور الى  بيعتها خالل فترة زمنية معقولة.
 

حاب ان االدارة والمسيي ولين عييين الحوكمييية سيسيييتمرون فيييي مراقبييية الوضيييع فيييي جميييع المنيييا ق الجغرافيييية التيييي تعميييل فيهيييا الشيييركة وتزوييييد اصييي 
المصييالح بييالتطورات وفقييا لمييا تتطلييب االنظميية واللييوائح. وفييي حييال حييدوث اي تغييييرات جوهرييية فييي الظييروف الحالييية، سيييتم تقييديم افصيياحات 

 . 2020اضافية او اقرار التعديالت في القوائم المالية للشركة للفترات الالحقة خالل العام المالي 
 

 المصادقة على القوائم المالية -25
وتمييت الموافقيية علييى نشييرها وتتطلييب  2020آذار  31المصادقة على القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس إدارة الشركة بتيياريخ تمت  

 هذه القوائم المالية الموحدة موافقة الهي ة العامة للمساهمين.
 

 أرقام المقارنة -26
 .2019لتتفق مع العرض لسنة  2018تم إعادة تبويب وتصنيع بعض أرقام سنة 

 


