
تقرير مجلس اإلدارة
إىل اجتماع الهيئة العامة

ملساهمي الرشكة



”إن حجم طموحاتنا لألردن العزيز يظل أكرب
من حجم اإلنجازات التي شهدها وطننا عىل مدى
السنوات املاضية، األمر الذي يدفعنا لبذل مزيد

العمل يف طريقنا لبناء املستقبل املرشق من 
واألردنيات“. األردنيين  لجميع 

الثانـي عبدالـلّه  امللك  جـاللـة 





املساهمني األعزاء،
تعيش صناعة االتصاالت العاملية يف أجواء تنافسية أكثر من أي وقت مىض، وكما ينمو قطاع 
كافة  تزّود  إنها  إذ  مستمر،  نمو  حالة  يف  أيضاً  األردنية  االتصاالت  مجموعة  فإن  االتصاالت 
مشرتكيها بخدمات مبتكرة وذات جودة عالية وبأسعار مناسبة. يف السنوات املاضية، حددنا 
تفوقنا عىل  بأننا  نفتخر  عام ٢٠٠٨  األردن. ويف  اتصاالت يف  أفضل رشكة  نكون  بأن  هدفنا 
أهدافنا وتقدمنا من الناحية التكنولوجية والربحية. وبينما نعمل عىل تطوير أعمالنا وتعظيم 
يقترصون عىل مجموعة  ال  الرئيسيين  املساهمين  أن  أذهاننا  يف  دائماً  يبقى  قيمة مجموعتنا، 
الوحدة  استثمارات  من خالل  وذلك  األردني،  الشعب  أيضاً  هم  بل  تيليكوم فحسب،  فرانس 

االستثمارية يف الضمان االجتماعي واالستثمارات يف السوق املايل. 

الرئييس  املحرك  كانت  العاملية  االتصاالت  يف صناعة  املستمر  التغري  أطلقها  التي  الديناميكية 
للتنمية يف مجموعتنا خالل السنة. واصلنا بناء Orange لتبقى االسم األكثر ثقة يف االتصاالت 
جديدة،  أصول  يف  واالستثمار  جديدة،  تكنولوجيات  إضافة  طريق  عن  والالسلكية  السلكية 

وتوظيف أفضل الطاقات املوجودة يف األردن. 

نتائج ٢٠٠٨ 
أثمرت اسرتاتيجية عملنا يف السنة املاضية واستثمارنا يف جميع الفرص املتاحة يف األردن عن 
نتائج مميزة ملشرتكينا وعن أرباح كبرية ملساهمينا. قلنا دائماً بأننا سوف نعمل عىل نحو أفضل 
يف ظل الوضع التنافيس، ولذلك قمنا بالرتكيز عىل كفاءة املوظفين يف املجموعة، كما عملنا عىل 
بربط  قمنا  وقد  واإلنرتنت.  الالسلكية  بالحلول  االهتمام  عىل  وحَرصنا  تقنياً  الشبكة  تطوير 
املؤسسات واألفراد بالتكنولوجيا وبالعديد من الخدمات التي تمكن عمالءنا اليوم من البقاء عىل 

اتصال مع أعمالهم بشكل فعال مع جودة يف االتصال، يف كل مكان ويف أي وقت. 

نقطة أخرى جديرة بالذكر هي ما وفرناه للمشرتكين من تخفيض ألسعار الربط بشبكة 
اإلنرتنت وزيادة رسعة االتصال إىل (8MG) وهذا يعكس حقيقة أننا القادة يف قطاع 
االتصاالت، كما كنا خالل الثمانية أعوام املاضية. وقد أسهمت اإلجراءات التي قمنا بها 
من تخفيض لألسعار وتوفري خطوط ADSL يف نرش ثقافة اإلنرتنت يف األردن بشكل 

واضح وملموس.

وبشكلٍ إجمايل استمرت قاعدة املشرتكين بالنمو لتصل إىل ٢٫٥٢ مليون مشرتك، وبنسبة ٣٫٤ 
يف املائة أعىل من عام ٢٠٠٧ وزيادة يف صايف األرباح بنسبة ٦٫١ يف املائة مقارنة مع عام ٢٠٠٧ 
لتحقق مع نهاية العام ١٠٠٫٣ مليون دينار. وبلغت نسبة نمو األرباح التشغيلية للمجموعة 
(قبل الفوائد والرضائب واالستهالكات واإلطفاءات) ٥٫٥ يف املائة ليسجل ١٨٣٫٢ مليون دينار. 
أما إيرادات املجموعة فقد ارتفعت يف عام ٢٠٠٨ بنسبة ٠٫٩ يف املائة لتصل إىل ٤٠١٫٤ مليون 
تاريخنا  إنه ألول مرة يف  كما  دينار،  مليون  بلغت ٣٩٧٫٩  والتي  بعام ٢٠٠٧  مقارنة  دينار 
تجاوزت إيرادات املجموعة ٤٠٠ مليون دينار وتجاوز صايف األرباح ١٠٠ مليون دينار. عىل 
الرغم من أن عام ٢٠٠٨ كان عاماً صعباً إال أننا شهدنا نمواً واضحاً، فمع ارتفاع أسعار النفط 
قطاع  عىل  طفيف  بشكل  أثر  مما  االستهالكية  وأنماطهم  األفراد  أولويات  تغّريت  والسلع 

االتصاالت. 

تمكني املجتمعات املحلية 
عملنا عىل تطوير سبل االتصال لتحقيق التواصل بين الشعوب، حيث قمنا بتمكين املجتمعات 

املحلية لقيادة حياة أكثر إنتاجية يف بيئة أكثر ترابطاً. يف عام ٢٠٠٨، أظهرت مجموعة االتصاالت 
األردنية مواطنة استثنائية من خالل استثمار أكثر من ٢ مليون دينار يف املبادرات التي أثرت يف 
حياة األرس األردنية، وقدمنا الدعم لتطوير املدارس من خالل االستثمار املكثف يف مبادرة جاللة 
تقترص  لم   ."Kings Academy" لـ  املميز  ودعمنا  "مدرستي"  العبداللـه  رانيا  امللكة 
مساعدتنا للناس يف املجتمعات املحلية يف األردن عىل توفري الفرص لحياة أفضل، بل وفرنا لهم 
أيضاً األدوات الالزمة لتحقيق النجاح يف املستقبل عىل أساس التكنولوجيا واالبتكار. ونحن نعتز 
بمساهماتنا يف تحقيق النمو واالزدهار للمملكة األردنية الهاشمية لألردنيين بعد أن تجاوزت 
قيمة التزامنا باملسؤولية االجتماعية مبلغ ١٥ مليون دينار منذ خصخصة الرشكة عام ٢٠٠٠.  

املستقبل 
االتصاالت  يف صناعة  الرائدة  الرشكة  هذه  إلدارة  وقت  أفضل  هو  هذا  إن  اعتزاز  بكل  أقول 
من  األردنية  االتصاالت  تملكه مجموعة  الذي  املمتاز  الخليط  األردن.  والالسلكية يف  السلكية 
قائم عىل  املستقبل، نجاح  النمو يف  املزيد من  لنا  كفاءات مؤهلة وتكنولوجيا متقدمة تضمن 
الحركة واالبتكار والتكامل التام لإلمكانيات التي يوفرها عرص املعلومات الجديد. وقد طرحنا 
يف العام املايض خدمات حديثة جداً ميّزتنا يف السوق وأثبتت نجاحاً عىل مستويات عدة، ومنها 
خدمة التلفاز عرب الـ ADSL (TV from Orange)، وذلك بالتعاون مع رشكة االتصاالت 

.ART وشبكة راديو وتلفزيون العرب INTRACOM

كما قد أثمرت العالقة االسرتاتيجية بين مجموعتنا ومجموعة فرانس تيليكوم بافتتاح األخرية 
 ،(Technocentre) يف مكاتبنا يف األردن أول مركز لتطوير البحوث التقنية خارج أوروبا
وذلك إيماناً بـ Orange األردن وباملناخ االقتصادي الصحي يف اململكة لخدمة الدول العربية 
واإلفريقية. وتجدر اإلشارة هنا إىل أننا نشعر بالفخر الستضافة هذا املركز هنا يف األردن، ألنه 
قدم الكثري من الخدمات املتطورة لزبائن املجموعة، ومنها مثالً خدمة العودة إىل نطاق الخدمة 
(Notification of reachability) إلعالم املتصل بأن متلقي املكاملة قد أصبح يف نطاق 
الخدمة، وستمتد إنجازات املركز يف املستقبل إىل ما هو أبعد بكثري. إن االستثمارات الكبرية يف 
هذا املركز ويف سواه تسفر عن مكافآت حقيقية للمشرتكين وليس فقط هنا يف األردن ولكن 
أيضاً يف أماكن أخرى يف الرشق األوسط حيث تبقى العالمة التجارية العاملية Orange تفرض 

نفسها كمرجعية للتقدم التقني وخدمة املشرتكين. 

نحن نعمل حالياً عىل تأسيس مركز متطور ألمن املعلومات، حيث تم اتخاذ قرار لالستثمار يف 
عملية حماية بيانات القطاعات التجارية يف األردن وبيانات األفراد عموماً، وهذا التزام قمنا به 

أمام صاحب الجاللة امللك عبداللـه الثاني. 

ويف الختام أتقدم نيابة عن مجلس اإلدارة بعميق الشكر واالمتنان إىل املساهمين الكرام وإىل 
جميع مشرتكينا األعزاء إليمانهم وثقتهم بمجموعة االتصاالت األردنية. كما أود أن أعرب عن 
خالص تقديري لجهود موظفينا وفريق اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة التي أفضت إىل نتائج 
متميزة يف العام ٢٠٠٨. كما أود أن أعرب عن امتناني لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 

ولهيئة تنظيم قطاع االتصاالت لدعمهما املستمر للقطاع ونموه.

نتطلع قدماً إىل عام ٢٠٠٩ مميّز معكم، وبكم.
مع كل االحرتام والتقدير.

الدكتور شبيب فرح عماري 
رئيس مجلس إدارة مجموعة االتصاالت األردنية

إن ما نتطلع إليه عند خدمة 
مشرتكينا هو إبقاء األردنيين عىل 
تواصل مع بعضهم البعض ومع 

العالم، وربط األفراد باألفراد 
واألعمال باألعمال وتزويدهم 

جمعاً باملعلومات الالزمة 
وبوسائل الرتفيه املختلفة.

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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إىل مساهمينا، 
مع كل التغريات الحاصلة يف قطاع صناعة االتصاالت السلكية والالسلكية، تمكنت مجموعة 
االتصاالت األردنية من وضع اسرتاتيجية عمل تعتمد عىل مواهب املوظفين، وعىل التزام فريق 
اإلدارة بعملهم، وعىل بصرية أعضاء مجلس اإلدارة، باإلضافة إىل االبتكار التكنولوجي املميز. 
النتائج يف تاريخ املجموعة والقطاع، كما الحظ املستثمرون  وبذلك تمكنا من تحقيق أفضل 

تميز املجموعة يف تنفيذ عملياتها مع االلتزام باملحافظة عىل قيمة األسهم. 
وقد أظهرت نتائج عام ٢٠٠٨ أن الرتكيز عىل جودة األداء واملثابرة يف تنفيذ خططنا قد أعطى ثماره، 
وعىل األخص فيما يتعلق باإليرادات. فقد احتفظت مجموعة االتصاالت األردنية (Orange األردن) 
خالل عام ٢٠٠٨ باملركز األول يف األردن مع ما مجموعه ٢٫٥٢ مليون مشرتك. وبتحقيق إيرادات تصل 
إىل ٢٤٢٫٨ مليون دينار، تبقى Orange الخط الثابت أكرب مصدر للدخل بالنسبة ملجموعة االتصاالت 
األردنية. أما Orange خلوي فقد كانت قادرة عىل رفع ربحية مجموعة االتصاالت األردنية وعىل 
توسيع قاعدة العمالء، فمن خالل ربط ١٫٧٦ مليون مشرتك بشبكة االتصاالت املتنقلة التابعة لنا بحلول 
نهاية عام ٢٠٠٨، زادت Orange خلوي قاعدة املشرتكين بنسبة ٢٫٦ يف املائة، مقارنة بـ ١٫٧١ مليون 
مشرتك يف نهاية عام ٢٠٠٧، وحققت إيراداً بلغ ١٨٧ مليون دينار مقارنة مع ١٨٣٫٥ مليون دينار يف 
خالل  من  تحقق  قد  املشرتكين  وعدد  اإليراد  حيث  من  نمو  أكرب  فإن  ذلك،  ومع   .٢٠٠٧ عام  نهاية 
Orange إنرتنت، حيث زادت إيرادات Orange إنرتنت بنسبة ٥٠٫٤ يف املائة لتبلغ ٢١٫٢ مليون 
دينار، وارتفع عدد زبائنها بنسبة ٥٥٫٦ يف املائة إىل ١٠٢٫٢٠٠ مشرتك مقارنًة بنهاية عام ٢٠٠٧، حيث 

بلغت إيراداتها ١٤٫١ مليون دينار وبلغ إجمايل عدد مشرتكيها ٦٥٫٧٠٠ مشرتك. 
املائة أي ما يعادل ٣٫٥ مليون دينار، من  ارتفعت بنسبة ٠٫٩ يف  إيرادات املجموعة فقد  أما 
٣٩٧٫٩ مليون دينار يف عام ٢٠٠٧ لتصل يف عام ٢٠٠٨ وألول مرة إىل أكثر من ٤٠٠ مليون 

دينار بما قيمته ٤٠١٫٤ مليون دينار. 
كما بلغ صايف أرباح مجموعة االتصاالت األردنية بعد اقتطاع الرضيبة ١٠٠٫٣ مليون دينار يف نهاية 
العام  نهاية  يف  الرأسمالية  النفقات  وبلغت  اإلطالق.  عىل  النتائج  أفضل  بذلك  محققًة   ٢٠٠٨ عام 
٢٠٠٨ ما مجموعه ٥٥٫٨ مليون دينار، أي بانخفاض بنسبة ٦٫٧ يف املائة قياساً إىل ٥٩٫٨ مليون 
دينار استثمرت يف عام ٢٠٠٧، ولكن عىل الرغم من مخاوف االستثمار يف ضوء األزمة االقتصادية 

العاملية بشكل عام ، إال أننا استثمرنا يف شبكتنا ملواكبة زيادة الطلب إثر زيادة عدد املشرتكين. 
التنافسية واالبتكار والريادة  امليزة 

حققت مجموعة االتصاالت األردنية النمو بفضل تضافر جهود اإلدارة مع املوظفين، وكذلك 
والرائدة يف  املتطورة  االتصاالت  تكنولوجيا  إىل توظيف  باإلضافة  من خالل دعم مساهمينا، 
سوق االتصاالت السلكية والالسلكية التنافيس. كما قدم مركز بحوث التطوير التقنية، الذي تم 
افتتاحه يف آذار عام ٢٠٠٨، أحدث الحلول واملنتجات املبتكرة عىل مستوى دويل، داعماً بذلك 
استثمارات فرانس تيليكوم يف أماكن أخرى يف الرشق األوسط وأفريقيا وآسيا، ونحن نتطلع 

قدماً نحو تحقيق املزيد من االبتكارات يف القطاع يف املستقبل. 
نحن نؤمن بأن امتالك أوسع وأقوى شبكة هو من أهم أسباب نجاحنا كأفضل رشكة اتصاالت يف 
لرفع  الشبكات  بتطوير  قمنا  فقد  الشبكة.  هذه  خالل  من  لنتميّز  عملنا  واصلنا  ولذلك  اململكة، 
مستوى أدائها لتستوعب بكفاءة ذاك الكم الهائل من الحركة عىل اإلنرتنت. وهناك مثال جيد عىل 
نتائج تطوير البنية التحتية وهو رسعة اإلنرتنت (8MG) التي كانت مجموعة االتصاالت األردنية 
أول من وفرها يف اململكة، والتي ال تزال تلعب دوراً محورياً يف اسرتاتيجيتنا لتوفري الرسعة العالية 
اإلنرتنت،  بروتوكول  كلفة  بتخفيض  قمنا  ذلك،  إىل  باإلضافة  اإلنرتنت.  تصفح  يف  لألردنيين 
وتكاليف االتصال من ١٥٪ إىل ٥٢٪ ملقدمي خدمات اإلنرتنت، وذلك تماشياً مع التوجه العاملي 

 لتخفيض تكلفة توفري الخدمات ملزودي خدمة اإلنرتنت، بهدف إفادة املشرتكين.
املنازل  من  اإلنرتنت  تصفح  خدمة  ملشرتكيها  حالياً   Orange من  اإلنرتنت  شبكة  وتتيح 
واملؤسسات الكبرية والحكومية، وهي يف زيادة مطردة يف الرسعة ونطاق الوصول إىل جميع 
أنحاء اململكة. حيث مّكنا زبائننا عىل البقاء باتصال دائم بأعمالهم يف أي وقت وأي مكان، عن 
الخدمة  أينما كنت" Business Everywhere، وهي  إدخال خدمة "مكتبك معك  طريق 

.GPRS/EDGEو ADSLو Wi-Fi التي تربط أجهزة الكمبيوتر املحمول بخدمات
لقد كانت شبكتنا الالسلكية املوثوقة مصدراً لوالء زبائننا منذ فرتة طويلة، وقد وّسعنا نطاق هذه 
القدرة التنافسية يف مجاالت أخرى، مثل عرض النطاق الرتددي العريض من livebox، وهي من 
أحدث التقنيات التي تقدمها Orange والتي تتمثل بخدمات مزدوجة مثل التصفح والتحدث، 
واالتصاالت  اإلنرتنت  تجمع  التي  الثالثية  الخدمات  تحقيق  نحو  التقدم  من  مزيد  إىل  باإلضافة 
قطاع  يف  الدويل  التجوال  عرض  بإطالق  قمنا  كما  معاً.  والتلفزيون  اإلنرتنت  عرب  الصوتية 
االتصاالت املحيل، إذ يمّكن مشرتكي عروض الجيش، "Smart" و"Star" باإلضافة إىل أصحاب 
االشرتاكات الشهرية من األفراد أو الرشكات من استقبال جميع املكاملات الهاتفية من أي شبكة 
خلوية أو أرضية أو أي مكان يف العالم خالل تجوالهم يف تسعة بلدان مختلفة مقابل ١٠ قروش 

فقط للدقيقة الواحدة، وكذلك كنّا أول من طرح جهاز iPhone الجيل الثالث يف اململكة.

وعالوة عىل ذلك، حافظنا مرة أخرى عىل املكانة الرائدة يف مجال ابتكار االتصاالت املتنقلة، حيث أن 
حقيقة وجود ما يزيد عىل ١٫٧٦ مليون مشرتك يف Orange الخلوي يف غضون سبع سنوات فقط 
التي نقدمها. ونحن متأكدون من أن  املبتكرة  العمل، تعكس مدى فعالية عروض االتصاالت  من 
قاعدة مشرتكي الخلوي واإلنرتنت سوف تستمر يف النمو مع تحسن األداء املخطط له يف عام ٢٠٠٩.
إن جهودنا يف سوق االتصاالت املنافسة عملت عىل تنويع قاعدة عوائدنا، وقدمت فرصاً جديدة 
للنمو، وخلقت قيمة ومنفعة للمساهمين، حيث إنه ال توجد الكثري من الرشكات القادرة عىل 
توفري ما تستطيعه مجموعة االتصاالت األردنية لصالح املساهمين والزبائن عىل حد سواء. ويف 
السوق  التنافسية يف  ميزتنا  تحدد  والتي  املميزة  الخدمات  تقديم  نواصل  عام ٢٠٠٩، سوف 

وتضمن والء املشرتكين يف املستقبل.
نعمل للمجتمع 

واصلت مجموعة االتصاالت األردنية أنشطتها االستثنائية التي تعكس مسؤوليتها االجتماعية 
ودعمها ملبادرات تطوير املجتمع األردني، حيث استثمرت املجموعة أكثر من مليوني دينار يف 
أنشطة املسؤولية االجتماعية خالل عام ٢٠٠٨. وتعترب املجموعة من بين أكرب ثالث رشكات يف 
دينار يف  مليون  أكثر من ١٥  باستثمار  قمنا  االجتماعية، حيث  املسؤولية  تجاه  تلتزم  األردن 
املجتمع منذ الخصخصة التي بدأت يف العام ٢٠٠٠، وبمعدل ٢٫٥ مليون دينار كل سنة منذ عام 

٢٠٠٦ الذي أصبحت فيه مجموعة فرانس تيليكوم املساهم األكرب يف املجموعة.
التي نخدمها،  الجذور باملجتمعات  العميق  ارتباطنا  وتعكس أنشطتنا داخل املجتمع األردني 
والتزامنا باستخدام املوهبة والتكنولوجيا التي نملكها لتحسين أوضاع املجتمع املحيل. ونحن 
نفخر بحجم وطبيعة األنشطة التي ندعمها، كما إن التزامنا تجاه التنمية االجتماعية وتحسين 
نوعية الحياة لألجيال املقبلة هي أولوية لنا نعاملها بنفس املتابعة والوضوح واملسؤولية التي 

نتبعها يف تحقيق أهدافنا األخرى.
املستقبل 

العمل الشاق بغية االبتكار ال ينتهي أبداً، و رغبتنا يف أن نكون األفضل دائماً تتجدد باستمرار. 
قيادة  تحققها  أن  يمكن  التي  امللموسة  النتائج  تظهر   ٢٠٠٨ سنة  وإن  لنعمله،  الكثري  لدينا 

موحدة تلتف حول أهداف طموحة، وعىل أساس قوي من القيم واألخالق.
نحن قادرون عىل رسم مسريتنا ومصرينا بحسن التنفيذ والنتائج املالية السليمة التي نحقق 
وسنحقق، حتى يف الظروف االقتصادية العاملية الصعبة. كما نؤمن بأن قوتنا ستكون سنداً لنا 
العام ٢٠٠٩  لنا  االتصاالت، حيث سيجلب  النمو يف مجال  التالية من  للمرحلة  ونحن نستعد 
املنافسة وزيادة  السوق، ومع احتدام  إىل  الالعبين  املزيد من  التحديات مع دخول  الكثري من 
نفس  عىل  الحفاظ  خالل  من  التحديات  ملواجهة  استعداد  عىل  ونحن  املشرتكين.  من  الطلب 
األشخاص  وواضعين  أعمالنا،  محور  يف  زبائننا  واضعين  واالبتكار،  للجودة  االسرتاتيجية 

املناسبين يف املواقع املناسبة لخدمة هؤالء الزبائن. 
للعمالء  املتميزة  النتائج  تقديم  ستواصل  األردنية  االتصاالت  مجموعة  بأن  ثقة  عىل  إنني 
اإلداري  والفريق  اإلدارة  مجلس  أشكر  أن  أود  النهاية،  ويف  املقبلة.  السنوات  يف  واملساهمين 
وموظفينا، واملساهمين والزبائن عىل والئهم والتزامهم، والذين لوال دعُمهم وثقُتهم بمجموعة 

االتصاالت األردنية ملا تحقق كل ما سبق.
مع خالص احرتامي،

ميخائيل غصين
الرئيس التنفيذي ملجموعة االتصاالت األردنية

لقد أعلنا يف العام املايض طموحاتنا 
املتمثلة يف ترسيخ قيادتنا يف سوق 

االتصاالت، مع التزامنا الثابت 
بتحقيق أفضل العوائد ملساهمينا 

وبتحقيق الريادة يف االبتكار واألداء. 
وألننا جسدنا قيم العالمة التجارية 

Orange يف عملياتنا األساسية، 
فإن تلك الطموحات قد تم تحقيقها 

يف عام ٢٠٠٨، بل أكثر.

كلمة الرئيس التنفيذي

٤



التقرير املايل لعام ٢٠٠٨
إيرادات  تخطت  حيث   ،٢٠٠٨ العام  يف  آخر  نجاحاً  األردنية  االتصاالت  مجموعة  سجلت 
املجموعة ألول مره حاجز ٤٠٠ مليون دينار، واستمر أداء الرشكة بالتقدم مع مرور الوقت 
بأن  واثقون  األردن،  يف  االتصاالت  سوق  تسود  التي  الشديدة  املنافسة  من  بالرغم 
املستقبلية  الفرص  من  االستفادة  من  تمكننا  سوف  لدينا  القوة  ومواطن  اسرتاتيجياتنا 

املتاحة، وذلك نابع من إيمان الزبائن، املساهمين واملوظفين تجاه الرشكة وعروضها.
هذا وقد حافظت مجموعة االتصاالت األردنية عىل مستوى عال ٍمن الشفافية إلبقاء 

مساهميها عىل اطالع عىل أي أحداث مهمة وذلك بالرتكيز عىل عالقة الثقة بين 

املجموعة وبين مساهميها والذي يشكل عنرصاً أساسياً للمجموعة. 
إن من مسؤولية مجموعة االتصاالت األردنية تجاه مساهميها تزويدهم باملعلومات 

الدقيقة واملوثوقة واملتعلقة بالوضع املايل لها.
تمتلك مجموعة االتصاالت األردنية وضعاً مالياً قوياً وكذلك األمر بالنسبة للتدفقات 
النقدية واألرباح، االمر الذي مّكن املجموعة من تحقيق عوائد عالية ملساهميها دون أن 

يؤثر ذلك عىل  فرص النمو املتاحة والفضل يف ذلك يعود إلدارتها املالية الحكيمة.
وبناًء عىل ما تقدم يسعدنا بأن نضع بين أيديكم نتائجنا املالية وغري املالية خالل عام ٢٠٠٨.

الجداول أدناه تبين ملخصاً عن النتائج املالية واإلحصائية املجّمعة للعام ٢٠٠٨ مقارنة بالعام ٢٠٠٧
قائمة الدخل املوحدة

نسبة التغري٢٠٠٧ ٢٠٠٨ (ماليين الدنانري)
٤٠١٫٤
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(٣٤٫١)
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٪٧٫٣
٪١١٫١
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٪٦٫١
٪٢٥٫٠

٪٥٫١
٪٦٫١

٪٠

إيرادات الخدمات 
املصاريف التشغيلية

كلفة الخدمات
مصاريف بيع وتسويق

مصاريف إدارية
حصة الحكومة من اإليرادات 

رسوم العالمة التجارية
أتعاب إدارية

مجموع املصاريف التشغيلية
األرباح التشغيلية*

هامش الربح التشغييل
االستهالكات واإلطفاءات والتدني يف قيمة املوجودات

صايف فروقات العمالت األجنبية، تكاليف التمويل، دخل التمويل، وإيرادات أخرى
رسوم أخرى

الربح قبل رضيبة الدخل
رضيبة الدخل

ربح السنة
العائد إىل:

مساهمي الرشكة
حقوق األقلية غري املسيطرة

هامش الربح
حصة السهم من ربح السنة (دينار)

املعدل املرجح لعدد األسهم (مليون سهم)
*بلغ الربح التشغييل الفعيل ١٧٣٫٦ مليون دينار يف عام ٢٠٠٧ مقابل ١٨٣٫٢ مليون دينار يف عام ٢٠٠٨ . بالرغم من أن البيانات املالية أعاله تشري إىل أن الربح التشغييل يف العام٢٠٠٧ بلغ ١٧٠٫٣ مليون 

دينار مقابل ١٧٨٫٥ مليون دينار يف عام ٢٠٠٨ وذلك ألغراض العرض املايل فقط، والسبب يف ذلك أن عروض نهاية الخدمة املقدمة للموظفين تم تصنيفها كجزء من املصاريف اإلدارية والعمومية.

ملخص امليزانية املوحدة
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٪١٫٠
٪١٫٧

نسبة التغري٢٠٠٧ ٢٠٠٨ (ماليين الدنانري)
املوجودات

مجموع املوجودات املتداولة
املمتلكات واملعدات

موجودات غري متداولة أخرى
مجموع املوجودات غري املتداولة 

مجموع املوجودات
املطلوبات وحقوق امللكية

مجموع املطلوبات املتداولة
مجموع املطلوبات غري املتداولة 

مجموع  حقوق امللكية
مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

٥



ملخص قائمة التدفقات النقدية املوحدة

تحليل للنسب املالية

نسبة التغري٢٠٠٧ ٢٠٠٨ (ماليين الدنانري)
صايف التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

صايف التدفق النقدي املستخدم يف األنشطة االستثمارية
صايف التدفق النقدي املستخدم يف األنشطة التمويلية

صايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه
النقد ومايف حكمه يف ٣١ كانون األول 
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نسبة التغري٢٠٠٧ ٢٠٠٨
نسب الربحية

العائد عىل إجمايل املوجودات
العائد عىل حقوق امللكية

نسب السيولة
نسبة املوجودات املتداولة

نسبة النقد
نسب الرفع املايل

نسبة املطلوبات إىل حقوق امللكية
نسبة الدين بالفائدة*

نسبة مجموع الديون**
نسبة غطاء املوجودات*** 

نسب إدارة األصول
نسبة دوران مجموع املوجودات
نسبة دوران املوجودات الثابتة

نسبة دوران رأس املال
نسب النمو

األرباح املقرتح توزيعها للسهم الواحد (بالدينار)
نسبة األرباح املقرتح توزيعها إىل ربح السنة

نسبة عائد السهم  إىل سعر السوق
نسب التقييم

القيمة الدفرتية للسهم
نسبة القيمة السوقية إىل القيمة الدفرتية

مضاعف السعر إىل العائد
* مجموع الديون/ (مجموع حقوق امللكية + مجموع الديون)

** مجموع املطلوبات/ مجموع املوجودات
*** مجموع املوجودات امللموسة/ مجموع املطلوبات
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إيرادات الخدمات 
ارتفعت إيرادات مجموعة االتصاالت األردنية بنسبة ٠٫٩٪ لتصل اىل ٤٠١٫٤ مليون 
دينار أردني يف العام ٢٠٠٨ مقارنة بـ ٣٩٧٫٩ مليون دينار يف عام ٢٠٠٧. ويعزى 
االتصاالت  قطاع  باستثناء  القطاعات  جميع  يف  الخدمات  إيرادات  ارتفاع  إىل  ذلك 
الثابتة حيث انخفضت إيرادات خدماته (قبل طرح املبيعات الداخلية بين القطاعات) 
بنسبة ٠٫٣٪ لتصل إىل  ٢٤٢٫٨مليون دينار أردني. بينما ارتفعت إيرادات الخدمات 
يف قطاع االتصاالت الخلوية بنسبة ١٫٩٪ لتصبح ١٨٧٫٠ مليون دينار أردني يف العام 
٢٠٠٨ مقارنة مع ١٨٣٫٥ مليون دينار أردني يف عام ٢٠٠٧، باإلضافة إىل ارتفاع 
البيانات بنسبة ٥٠٫٣٪ لتصل إىل  إيرادات الخدمات يف قطاع تزويد اإلنرتنت ونقل 

٢١٫٢ مليون دينار أردني يف العام ٢٠٠٨.

املصاريف التشغيلية
والتوزيع  البيع  ومصاريف  الخدمات  تكلفة  من  التشغيلية  املصاريف  تتكون 
واملصاريف اإلدارية وحصة الحكومة من اإليرادات وأتعاب اإلدارة ورسوم العالمة 

التجارية. 

تمكنت املجموعة من تخفيض املصاريف التشغيلية بشكل ملحوظ وذلك بنسبة ٢٫٧٪ 
دينار  مليون   ٢٢٧٫٦ مع  مقارنة   ٢٠٠٨ عام  يف  أردني  دينار  مليون   ٢٢٢٫٩ لتبلغ 

أردني يف عام ٢٠٠٧.

يقع الجزء األكرب من املصاريف التشغيلية يف تكلفة الخدمات، والتي تتألف من رسوم 
ورسوم  األخرى  االتصاالت  شبكات  ملشغيل  تدفع  التي  للشبكات  البيني  الربط 
الرتاخيص والكلف الفنية مثل مصاريف تشغيل وصيانة الشبكة واملصاريف املتعلقة 
باملوظفين الفنيين، كلفة بطاقات تشغيل الخطوط الخلوية والبطاقات املدفوعة مسبقاً 

والدعم املقدم عىل أسعار أجهزة الهواتف الخلوية.
 

ازدادت تكلفة الخدمات بنسبة ١٫٣٪ لتصل إىل ١٣٦٫٨ مليون دينار أردني يف العام 
٢٠٠٨ مقارنة مع العام ٢٠٠٧، ويعود السبب الرئييس لذلك إىل ارتفاع تكاليف الربط 
ارتفاع  وكذلك  الهاتفية  الحركة  زيادة  نتيجة  الخلوية  االتصاالت  قطاع  يف  البيني 

تكاليف الرتاسل يف قطاع نقل البيانات.

إىل  لتصل   ٪٥٫٥ بنسبة  انخفضت  حيث  والتوزيع  البيع  بمصاريف  يتعلق  فيما  أما 
٣٧٫٢ مليون دينار يف العام ٢٠٠٨  مقارنة مع ٣٩٫٤ مليون دينار أردني يف عام ٢٠٠٧.

انخفضت املصاريف اإلدارية بنسبة ١٦٫١٪ لتصل إىل ٢٧٫٧ مليون دينار أردني يف 
العام ٢٠٠٨ مقارنة مع ٣٣٫٠ مليون دينار أردني يف العام ٢٠٠٧. 

حصة الحكومة من اإليرادات وهي تساوي ١٠٪ من صايف إيرادات االتصاالت الخلوية 
والتي يجب دفعها إىل هيئة تنظيم قطاع االتصاالت بموجب اتفاقية رخصة الهاتف 
الخلوي ، هذا وقد بلغت حصة الحكومة من اإليرادات ١٢٫٧ مليون دينار أردني يف 
العام ٢٠٠٨ أي بانخفاض نسبته ٨٫٥٪ مقارنة مع العام ٢٠٠٧ حيث بلغت آنذاك 

١٣٫٩ مليون دينار أردني.

رسوم العالمة التجارية وتبلغ ١٫٦٪ من األرباح التشغيلية والتي تدفعها املجموعة 
لـ Orange مقابل رسوم استخدام اسمها التجاري يف جميع الرشكات التابعة، حيث 

بلغت ٥٫٣ مليون دينار يف عام ٢٠٠٨ مقارنة مع ٢٫٦ مليون دينار يف عام ٢٠٠٧.

األتعاب اإلدارية هي الرسوم الواجب دفعها إىل رشكة فرانس تيليكوم حسب اتفاقية 
دعم األعمال والتي انخفضت بنسبة ١٣٫٥٪ لتصل إىل ٣٫٢ مليون دينار أردني يف 

العام ٢٠٠٨ مقارنة مع ٣٫٧ مليون دينار أردني يف العام ٢٠٠٧. 

األرباح التشغيلية 
تعرف  والتي  واإلطفاءات  واالستهالكات  والرضيبة  الفوائد  طرح  قبل  العوائد  إن 

بـ"EBITDA" تتألف من إيرادات الخدمات مطروحاً منها املصاريف التشغيلية. 
االتصاالت  مجموعة  عززتها  التي  التكاليف  وترشيد  الكفاءة  زيادة  سياسات  إن 
األردنية قد أثرت ايجابياً عىل الربح التشغييل. إذ ارتفع من ١٧٣٫٦ مليون دينار يف 
عام ٢٠٠٧ ليصل اىل ١٨٣٫٢ يف عام ٢٠٠٨ أي بنسبة نمو ٥٫٥٪ . بالرغم من ذلك، 
فإن الربح التشغييل "EBITDA" سوف يظهر يف قائمة الدخل بمبلغ ١٧٠٫٣ مليون 
ألغراض  وذلك   ٢٠٠٨ عام  يف  دينار  مليون   ١٧٨٫٥ وبمبلغ   ٢٠٠٧ عام  يف  دينار 
العرض املايل فقط، والسبب يف ذلك أن عروض نهاية الخدمة املقدمة للموظفين تم 

تصنيفها كجزء من املصاريف العمومية واإلدارية.

نتيجة ملا سبق ذكره فقد ارتفع هامش الربح التشغييل ليصل إىل ٤٤٫٥٪ يف العام 
٢٠٠٨ مقارنة مع ٤٢٫٨٪ يف العام ٢٠٠٧، نتيجة ارتفاع إيرادات الخدمات بواقع 

٣٫٥ مليون دينار وانخفاض املصاريف التشغيلية بواقع ٤٫٧ مليون دينار.

الرسوم البيانية أدناه توضح التحليل أعاله: 

ماليين الدنانريماليين الدنانري

األرباح التشغيلية
اإليرادات التشغيلية

املصاريف التشغيلية

٢٠٠٧ ٢٠٠٨

١٧٨٫٥

٢٢٢٫٩
٤٠١٫٤

١٧٠٫٣

٢٢٧٫٦
٣٩٧٫٩
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االستهالكات واإلطفاءات والتدّني يف قيمة املوجودات
العام  يف  املوجودات  قيمة  يف  والتدّني  واإلطفاءات  االستهالكات  مصاريف  ارتفعت 
٢٠٠٨ بواقع ٤٫٣٪ لتصل إىل ٥٦٫٢ مليون دينار أردني مقارنة بمبلغ ٥٣٫٩ مليون 

دينار أردني يف العام ٢٠٠٧.

صايف فروقات العمالت األجنبية 
العمالت  يف  الرصف  أسعار  تذبذب  عن  ينتج  األجنبية  العمالت  فروقات  صايف  إن 
العام  خالل  األجنبية.  بالعمالت  والقروض  الودائع  تقييم  يف  يؤثر  والذي  األجنبية 
دينار  مليون   ٠٫٠٣ مع  مقارنة  دينار  مليون   ٠٫٧ بقيمة  أرباح  تسجيل  تم   ٢٠٠٨

أردني أرباح يف العام ٢٠٠٧ أي بزيادة نسبتها ٢٢٣٣٫٣٪ .

تكاليف التمويل
تتألف تكاليف التمويل املوحدة من الفوائد والعموالت األخرى التي تدفعها الرشكة 
فيما يتعلق بمديونيتها املالية. انخفضت تكاليف التمويل يف العام ٢٠٠٨ بنسبة ٠٫٩٪ 
لتصل إىل ٢٫١٧ مليون دينار أردني مقارنة مع ٢٫١٩ مليون دينار أردني يف العام 

.٢٠٠٧

دخل التمويل
بالعمالت  النقدية  الودائع  عىل  املتحققة  اإليرادات  من  املوحد  التمويل  دخل  يتألف 
املختلفة. ارتفع دخل التمويل ١١٫٣٪ يف العام ٢٠٠٨ ليصل إىل ١٨٫٧ مليون دينار 

أردني مقارنة مع ١٦٫٨ مليون دينار أردني يف العام ٢٠٠٧. 

إيرادات أخرى
تتألف اإليرادات األخرى من األرباح والخسائر الناتجة عن بيع األصول الثابتة إضافة 
إىل إيرادات أخرى متنوعة. وقد بلغت قيمة اإليرادات األخرى تقريباً ٠٫٦ مليون دينار 
أردني يف العام ٢٠٠٨ مقارنة مع ٠٫٢ مليون دينار أردني يف العام ٢٠٠٧، أي بزيادة 

بلغت نسبتها ٢٠٠٫٠٪.

رسوم أخرى
يتوجب عىل املجموعة دفع رسوم الجامعات األردنية بمقدار ١٫٠٪ من صايف األرباح 
والتدريب  التعليم  دعم  دفع رسوم صندوق  عليها  يتوجب  كما  الدخل.  قبل رضيبة 
املهني والتقني ورسوم صندوق دعم البحث العلمي، والذي يشكل ١٫٠٪ من صايف 

األرباح املعدة للتوزيع.

انخفضت هذه الرسوم يف العام ٢٠٠٨ لتصل إىل ٢٫٩ مليون دينار أردني مقارنة مع 
٣٫٤ مليون دينار أردني يف العام ٢٠٠٧. 

رضيبة الدخل 
تخضع رشكات املجموعة لرضيبة دخل تبلغ ٢٥٪ عىل أساس غري موحد. حيث سجلت 
مجموعة االتصاالت األردنية رضيبة دخل بمبلغ ٣٧٫٩ مليون دينار أردني يف العام 
بلغت نسبتها  بزيادة  أي  العام ٢٠٠٧  أردني يف  دينار  ٢٠٠٨، مقابل ٣٤٫١ مليون 

.٪١١٫١

ربح السنة
مليون   ١٠٠٫٣ ليبلغ   ٪٦٫١ بنسبة  الرضيبة  بعد  الربح  زيادة  من  املجموعة  تمكنت 
دينار أردني يف العام ٢٠٠٨ مقارنة بمبلغ ٩٤٫٥ مليون دينار أردني يف العام ٢٠٠٧.

حقوق األقلية
بلغت حقوق األقلية غري املسيطرة يف رشكة اليت سبيد لالتصاالت (١٫٠) مليون دينار 

والذي يمثل ٤٩٪ من الربح (الخسارة) السنوي. 

السيولة ومصادر رأس املال
التشغيلية  األنشطة  النقدي من  التدفق  يأتي من صايف  للسيولة  إن املصدر األسايس 
والذي انخفض يف العام ٢٠٠٨ بنسبة ٩٫٤٪ ليصل إىل ١٥٢٫٠ مليون دينار أردني 
مقارنة بمبلغ ١٦٧٫٨ مليون دينار أردني يف العام ٢٠٠٧، ويعزى هذا االنخفاض إىل 

الزيادة يف الرضيبة املدفوعة.
وبالنسبة لصايف التدفق النقدي املستخدم يف األنشطة االستثمارية فقد شهد انخفاضاً 
يف العام ٢٠٠٨ بواقع ٢٠٫٠٪ ليصل إىل ٣٧٫٦ مليون دينار أردني مقارنة مع ٤٦٫٩ 

مليون دينار أردني يف العام ٢٠٠٧.

التمويلية ليصل إىل ٩٥٫٩ مليون  النقدي املستخدم يف األنشطة  التدفق  ارتفع صايف 
دينار أردني يف العام ٢٠٠٨ مقارنة مع ٨٦٫٩ مليون دينار أردني يف العام ٢٠٠٧. 
ويعود ذلك بشكل رئييس إىل ارتفاع األرباح املوزعة عىل املساهمين عن العام ٢٠٠٧.

التدفق النقدي الحر
وهو يمثل الفرق بين النقد املتأتي من األنشطة التشغيلية والنقد املستخدم يف األنشطة 
االستثمارية، حيث بلغت قيمته ١١٤٫٤ مليون دينار أردني يف العام ٢٠٠٨ مقارنة مع 

١٢٠٫٨ مليون دينار أردني يف العام ٢٠٠٧ أي بانخفاض قدره ٥٫٣٪.

النقد وما يف حكمه
استمرت املجموعة يف تحسين الوضع النقدي خالل العام ٢٠٠٨ حيث بلغ ٣٤١٫٩ 
مليون دينار أردني يف نهاية العام مقارنة مع ٣٢٣٫٤ مليون دينار أردني يف نهاية 

العام ٢٠٠٧ مسجالً نمواً بمقدار٥٫٧٪.

النفقات الرأسمالية 
العام ٢٠٠٨ لتصل إىل ٥٥٫٨ مليون  الرأسمالية بنسبة ٦٫٧٪ يف  النفقات  انخفضت 

دينار أردني مقارنة مع ٥٩٫٨ مليون دينار أردني يف العام ٢٠٠٧.
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قاعدة املشرتكين
اتسعت قاعدة املشرتكين يف املجموعة كمحصلة للنتائج امللفتة التي تحققت، حيث بلغ 
عدد املشرتكين ٢,٥٢١.١ مليون مشرتك يف نهاية العام ٢٠٠٨ مقارنة مع ٢,٤٣٧.٠ 

مليون مشرتك يف نهاية العام ٢٠٠٧، أي بزيادة قدرها ٣٫٤٪.

الرسم البياني أدناه يبين أعداد مشرتكي املجموعة ( باأللف مشرتك) موزعين حسب 
قطاعات أعمالها:

املوارد البرشية
املستوى  إىل  للوصول  اسرتاتيجية  انتهاج  يف  األردنية  االتصاالت  مجموعة  استمرت 
 ٢٠٠٨ العام  نهاية  يف   ٢٫٥٢٠ املجموعة  موظفي  عدد  بلغ  حيث  لكوادرها.  املثايل 

مقارنة مع ٢٫٦٨٦ موظفاً يف نهاية العام ٢٠٠٧ أي بانخفاض بلغت نسبته ٦٫٢٪.
كما بلغ عدد املوظفين املؤقتين ٢٤٦ موظفاً يف نهاية العام ٢٠٠٨ مقارنة مع ٢٤١ يف 

نهاية العام ٢٠٠٧.

كفاءة الكادر
العام  خالل  إيجابي  بشكل  اإلنتاجية  مؤرشات  تحسنت  فقد  ذكره،  سبق  ملا  نتيجة 
٢٠٠٨، إذ ارتفع اإليراد لكل موظف بنسبة ٧٫٥٪ ليصل إىل ١٥٩.٢ ألف دينار أردني 
خالل العام ٢٠٠٨ مقارنة مع ١٤٨.١ ألف دينار أردني يف العام ٢٠٠٧، وهذه الزيادة 
تعزى إىل عاملين هما: ارتفاع اإليرادات وانخفاض عدد املوظفين. كما ارتفع عدد 
الخطوط لكل موظف خالل العام ٢٠٠٨ بنسبة ١٠٫٢٪ ليصل إىل ١٫٠٠٠ خط مقارنة 
مع ٩٠٧.٣ خط يف العام ٢٠٠٧ متأثراً بالزيادة يف عدد الخطوط والتي تزامنت مع 

انخفاض عدد املوظفين.

الفعالية اإلنتاجية للموظفين

خدمات االتصاالت الثابتة
خدمات اتصاالت الخط الخلوي

خدمات نقل البيانات وتزويد اإلنرتنت

عدد الخطوط لكل موظف
اإليراد لكل موظف

٢٠٠٨

١٠٢.٢

١٫٧٥٥.٥

٦٦٣.٤

٢٠٠٧

٦٥.٧
٢٫٤٣٧.٠ ٢٫٥٢١.١

١٫٧١١.٢

٦٦٠.١

٢٠٠٧ ٢٠٠٨

٩٠٧.٣
١٫٠٠٠

١٥٩.٢١٤٨.١
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تحليل قطاعات أعمال الرشكة
فيما ييل تحليل لبعض نتائج أعمال الرشكة يف كل من القطاعات التالية:

قطاع خدمات االتصاالت الثابتة (Orange الخط الثابت).
قطاع خدمات االتصاالت الخلوية (Orange الخط الخلوي).

قطاع خدمات تزويد اإلنرتنت ونقل البيانات (Orange إنرتنت وإي - دايمنشن واليت سبيد).

يبين الجدول التايل إيرادات الخدمات واملصاريف التشغيلية واألرباح التشغيلية حسب مجاالت أعمال قطاعات الرشكة عن الفرتات املشار إليها:

٢٤٢٫٨
١٨٧٫٠
٢١٫٢

(٤٩٫٥)
٤٠١٫٤

١٣٥٫٤
١١٩٫٤
١٧٫٦

(٤٩٫٥)
٢٢٢٫٩

١٠٧٫٤
٦٧٫٦
٣٫٥

١٧٨٫٥

٢٤٣٫٥
١٨٣٫٥
١٤٫١

(٤٣٫٢)
٣٩٧٫٩

١٤٢٫٢
١١٥٫٣
١٣٫٣

(٤٣٫٢)
٢٢٧٫٦

١٠١٫٢
٦٨٫٢
٠٫٩

١٧٠٫٣

٪(٠٫٣)
٪١٫٩

٪٥٠٫٣
٪١٤٫٦

٪٠٫٩

٪(٤٫٨)
٪٣٫٦

٪٣٢٫٣
٪١٤٫٦

٪(٢٫١)

٪٦٫١
٪(٠٫٩)

٪٢٨٨٫٩
٪٤٫٨

نسبة التغري٢٠٠٧ ٢٠٠٨ (ماليين الدنانري)
إيرادات الخدمات

خدمات االتصاالت الثابتة 
خدمات االتصاالت الخلوية

خدمات تزويد اإلنرتنت ونقل البيانات 
مبيعات داخلية بني القطاعات

مجموع إيرادات الخدمات  
املصاريف التشغيلية

خدمات االتصاالت الثابتة 
خدمات االتصاالت الخلوية

خدمات تزويد اإلنرتنت ونقل البيانات
مصاريف داخلية بني القطاعات

مجموع املصاريف التشغيلية  
األرباح التشغيلية

خدمات االتصاالت الثابتة 
خدمات االتصاالت الخلوية

خدمات تزويد اإلنرتنت ونقل البيانات
مجموع األرباح التشغيلية

*بلغ الربح التشغييل الحقيقي ١٧٣٫٦ مليون دينار يف عام ٢٠٠٧ مقابل ١٨٣٫٢ مليون دينار يف العام الحايل . بالرغم من أن البيانات املالية أعاله تشري إىل أن الربح التشغييل يف 
العام ٢٠٠٧ بلغ ١٧٠٫٣ مليون دينار مقابل ١٧٨٫٥ مليون دينار لعام ٢٠٠٨ وذلك ألغراض العرض املايل فقط، والسبب يف ذلك أن عروض نهاية الخدمة املقدمة للموظفين تم 

تصنيفها كجزء من املصاريف اإلدارية والعمومية.

إيرادات خدمات االتصاالت الثابتة: انخفضت إيرادات االتصاالت الثابتة بنسبة ٠٫٣٠٪ 
يف العام ٢٠٠٨ لتبلغ ٢٤٢٫٨ مليون دينار أردني مقابل ٢٤٣٫٥ مليون دينار أردني 
يف العام ٢٠٠٧ وهذا يعكس محافظة الخط الثابت عىل إيراداته ثابتة نسبياً، والفضل 
يف ذلك يعود إىل األداء املميز للمبيعات الكلية وخدمات نقل البيانات والتي عوضت 

االنخفاض يف إيرادات املكاملات الصوتية.

الثابتة (االتصاالت األردنية) خدمات االتصاالت 
انخفاض نتيجة املنافسة الشديدة

تشكل خدمات االتصاالت الثابتة أكرب قطاعات أعمال املجموعة، وهي الخدمات املقدمة 
من قبل رشكة االتصاالت األردنية، وهي تسيطر عىل أكثر من ٤٩٫٩٪ من إيرادات 
املجموعة. ومع انتهاء السنة الرابعة لفتح السوق للمنافسة، ال زالت رشكة االتصاالت 
األردنية تحتل ٩٨٪ من الحصة السوقية بالرغم من احتدام املنافسة عىل االتصاالت 

الدولية الصادرة والواردة إىل اململكة.



املكاملات  إيرادات  من  الهاتفية  الحركة  إيرادات  تتألف  الهاتفية:  الحركة  إيرادات 
املكاملات  إيرادات  إىل  باإلضافة  دولية)  خلوية،  إنرتنت،  وطنية،  (محلية،  الصادرة 
خدمات  إيرادات  إجمايل  من   ٪٥١٫١ نسبته  ما  وتشكل  دولية)  (خلوية،  الواردة 

االتصاالت الثابتة.

يف عام ٢٠٠٨ بلغت نسبته ٩٫١٪  مربراً  انخفاضاً  الهاتفية  الحركة  إيرادات  شهدت 
لتصل إىل ١٢٤٫١ مليون دينار أردني مقارنة مع ١٣٦٫٦ مليون دينار أردني يف العام 
٢٠٠٧ ويعزى هذا االنخفاض إىل انخفاض حجم الحركة الهاتفية املحلية والدولية. 

رسوم الربط واالشرتاكات ورسوم أخرى: تتألف إيرادات رسوم الربط واالشرتاكات 

الشهرية  االشرتاكات  من  الخدمات  إيرادات  من  الثابتة  االتصاالت  قطاع خدمات  يف 
ورسوم توصيل الخطوط املدفوعة ملرة واحدة ورسوم الخدمات املكملة األخرى. أما 
التلكس والتلغراف  إيرادات الرسوم األخرى فهي تتألف بشكل رئييس من خدمات 
وخدمات القيمة املضافة والخدمات التكميلية مثل أرقام الهواتف "٠٩٠٠" املمتازة 
وبطاقات الدفع املسبق وخدمة الرقم "٠٨٠٠" املجانية وخدمة دليل الهاتف ١٢١٢.

 
بلغت إيرادات رسوم الربط واالشرتاكات والرسوم األخرى ٥٧٫٨ مليون دينار أردني 

يف عام ٢٠٠٨ مقارنة مع ٥٩٫٤ مليون دينار أردني يف عام ٢٠٠٧.

تبين القائمة التالية التحليل املفصل إليرادات خدمات قطاع االتصاالت الثابتة:

نسبة التغري٢٠٠٧ ٢٠٠٨ (ماليين الدنانري)
إيرادات الحركة الهاتفية  

رسوم توصيل الخطوط واالشرتاكات ورسوم أخرى 
إيرادات الدارات املؤجرة وخدمات نقل البيانات األخرى

الثابتة   مجموع إيرادات االتصاالت 

١٢٤٫١
٥٧٫٨
٦٠٫٩

٢٤٢٫٨

١٣٦٫٦
٥٩٫٤
٤٧٫٥

٢٤٣٫٥

٪(٩٫١)
٪(٢٫٧)
٪٢٨٫٢

٪(٠٫٣)

الخطوط الثابتة (منزيل، تجارية، مدفوعة مسبقاً)
الخطوط الرسيعة، الدارات املؤجرة، الفريم ريالي

٢٠٠٧

٥٥٨.٥
٥١٨.٩

١٠١.٦
١٤٤.٤

٢٠٠٨
١١

يبين الرسم البياني التايل أعداد مشرتكي (بألف مشرتك) الخطوط الثابتة ونقل البيانات:



خط  ألف   ٦٦٣٫٤ لتبلغ   ٪٠٫٥ بنسبة   ٢٠٠٨ العام  يف  الثابتة  الخطوط  عدد  ازداد 
عززه  (الذي   (ADSL) الرسيعة  الخطوط  عدد  يف  النمو  إىل  ذلك  ويعزى  تقريباً. 
عرض Bitstream يف الربع األخري من العام ٢٠٠٨) باإلضافة إىل جهود اإلبقاء عىل 

الخط الثابت وإطالق العديد من املنتجات املتنوعة.

إيرادات الدارات املؤجرة وخدمات نقل البيانات األخرى: سجلت هذه اإليرادات مبلغ 

٦٠٫٩ مليون دينار أردني يف العام ٢٠٠٨ مقارنة بمبلغ ٤٧٫٥ مليون دينار أردني يف 
العام ٢٠٠٧، أي بنسبة نمو بلغت ٢٨٫٢٪. ويعود ذلك إىل النمو الكبري يف إيرادات 
الخطوط الرسيعة(ADSL)، باإلضافة إىل نمو خطوط الدارات املؤجرة، وذلك نتيجة 
ارتفاع الطلب عىل خدمات نقل البيانات ذات الرسعات العالية خاصة من قبل زبائن 
الرشكة من الرشكات التجارية واملؤسسات الحكومية. باإلضافة إىل ارتفاع إيرادات 
مزودي خدمات اإلنرتنت والذي يعزى إىل زيادة الطلب عىل هذا النوع من الخدمات.

١٢

نسبة التغري٢٠٠٧ ٢٠٠٨ (ماليين الدنانري)
تكلفة الخدمات 

املصاريف البيعية واإلدارية
حصة الحكومة من اإليرادات ورسوم اإلدارة

الثابتة مجموع املصاريف التشغيلية لخدمات االتصاالت 

٩٣٫٧
٣٧٫٢
٤٫٥

١٣٥٫٤

٩٥٫٩
٤٣٫١
٣٫٢

١٤٢٫٢

٪(٢٫٣)
٪(١٣٫٧)

٪٤٠٫٦
٪(٤٫٨)

املصاريف التشغيلية
انخفضت املصاريف التشغيلية املتعلقة بخدمات االتصاالت الثابتة بحوايل ٤٫٨٪ نتيجة تطبيق برامج لخفض املصاريف يف املجموعة.

يبين الجدول التايل املصاريف التشغيلية املتعلقة بخدمات االتصاالت الثابتة وكذلك نسب التغري للفرتات املبينه فيه:

تكلفة الخدمات: تتألف تكلفة الخدمات يف قطاع خدمات االتصاالت الثابتة من رسوم 
الربط البيني التي تدفع لشبكات االتصاالت األخرى واملصاريف املتعلقة باملوظفين 
تشغيل  ومصاريف  والكوابل  الصناعية  األقمار  مصاريف  إىل  باإلضافة  الفنيين 
وصيانة الشبكة ورسوم ترخيص التشغيل ورسوم الطيف التي تدفع لهيئة تنظيم 
قطاع االتصاالت بموجب اتفاقية ترخيص خدمات الخطوط الثابتة والرسوم املدفوعة 
األخرى.  املصاريف  وبعض  الهاتفية  الخطوط  تمرير  حقوق  بخصوص  للبلديات 
العام ٢٠٠٨ لتصل إىل مبلغ ٩٣٫٧  الخدمات هذه انخفضت بنسبة ٢٫٣٪ يف  تكلفة 

مليون دينار أردني مقارنة بمبلغ ٩٥٫٩ مليون دينار أردني يف العام ٢٠٠٧.

املصاريف البيعية واإلدارية: تتألف املصاريف البيعية لقطاع االتصاالت الثابتة من 
تحصيلها،  يف  املشكوك  الديون  مخصصات  والتسويق،  واإلعالن  الدعاية  مصاريف 
موظفي  رواتب  وكلفة  والرتويج  اإلعالن  كلفة  وتوزيعها،  الفواتري  إصدار  كلفة 
التسويق بينما تتألف املصاريف اإلدارية من تكلفة رواتب موظفي قطاع تكنولوجيا 
انخفضت  البرشية،  املوارد  قطاع  وموظفي  املالية  قطاع  وموظفي  املعلومات 
املصاريف البيعية واإلدارية لقطاع االتصاالت الثابتة لعام ٢٠٠٨ بنسبة ١٣٫٧٪ حيث 

بلغت ٣٧٫٢ مليون دينار مقارنة مع ٤٣٫١ مليون دينار يف العام ٢٠٠٧.

 ٢٠٠٨ العام  يف   ٪٤٠٫٦ بنسبة  ارتفعت  اإلدارة:  ورسوم  التجارية  العالمة  رسوم 
عام  أردني يف  دينار  مليون   ٣٫٢ بمبلغ  مقارنة  أردني  دينار  مليون   ٤٫٥ إىل  لتصل 

. ٢٠٠٧

(EBITDA) األرباح التشغيلية
ارتفعت األرباح التشغيلية بشكل ملحوظ يف العام ٢٠٠٨ حيث بلغت ١١٢٫١ مليون 
دينار مقابل ١٠٤٫٥ مليون دينار يف العام ٢٠٠٧، وبالرغم من أن األرباح التشغيلية 
املبينة يف القوائم املالية تبلع ١٠١٫٢ مليون دينار يف العام ٢٠٠٧ مقابل ١٠٧٫٤ مليون 
دينار يف العام ٢٠٠٨، وذلك ألغراض العرض املايل فقط والسبب يف ذلك أن عروض 
نهاية الخدمة املقدمة للموظفين تم تصنيفها كجزء من املصاريف اإلدارية والعمومية.
يف املحصلة، ازداد هامش الربح التشغييل يف العام ٢٠٠٨ بشكل كبري حيث بلغ ٤٤٫٢٪ 

مقارنة مع ٤١٫٦٪ يف العام ٢٠٠٧.

االتصاالت الخلوية 
املساهم الرئييس يف النمو

يتألف قطاع أعمال االتصاالت الخلوية من الخدمات واملنتجات الخلوية املقدمة من 
قبل Orange خلوي والتي تم تسجيلها يف أيلول ١٩٩٩ بهدف بناء شبكة اتصاالت 
جديدة ومتطورة لخدمة اململكة. وقد بدأت Orange خلوي عملياتها التشغيلية يف 
ازدادت  حالياً  األردن.  يف  الخلوية  االتصاالت  لخدمات  ثاٍن  كمزود   ٢٠٠٠ أيلول 
املنافسة مع دخول مزودين آخرين للخدمة مما أدى إىل منافسة شديدة يف األسعار 

وزيادة يف عدد املشرتكين يف اململكة.

إيرادات الخدمات
الحركة  إيرادات  من  الخلوية  االتصاالت  خدمات  قطاع  يف  الخدمات  إيرادات  تتألف 
واالشرتاك  الربط  ورسوم  الدويل  التجوال  وإيرادات  والصادرة)  (الواردة  الهاتفية 
وخدمات القيمة املضافة ومبيعات األجهزة والخصومات. وقد بلغت إيرادات خدمات 
االتصاالت الخلوية ١٨٧٫٠ مليون دينار يف العام ٢٠٠٨ وبنمو مقداره ١٫٩٪ مقارنة 
مع العام ٢٠٠٧، ويعزى الفضل يف نسبة النمو التي تحققت إىل الرتكيز عىل االبتكار 

وخدمات القيمة املضافة.



الخدمات  إيرادات  من  الهاتفية  الحركة  إيرادات  تتألف  الهاتفية:  الحركة  إيرادات 
املتحققة من املكاملات الواردة والصادرة املنفذة من خالل شبكة Orange خلوي، 
وتتفاوت إيرادات الحركة الهاتفية حسب العدد اإلجمايل للمشرتكين وحجم الحركة 
الحركة  إيرادات  انخفضت  الالحق.  والدفع  املسبق  الدفع  مشرتكي  ونسبة  الهاتفية 
الهاتفية يف العام ٢٠٠٨ بشكل كبري وبنسبة ٢٫٣٪ لتصل إىل ١٥١٫٥ مليون دينار 

أردني مقارنة مع ١٥٥٫٩ مليون دينار أردني يف العام ٢٠٠٧.

يبين الرسم البياني التايل عدد املشرتكين يف االتصاالت الخلوية
(أللف مشرتك)

بالرغم من ازدياد املنافسه يف سوق االتصاالت الخلوية ، فقد شهدت Orange خلوي 
عدد  ليصل   ٪٢٫٦ مقدارها  وبزيادة   ٢٠٠٨ العام  يف  مشرتكيها  قاعدة  يف  توسعـاً 
املشرتكين إىل أكثر من ١٫٧٥٥.٥ مليون مشرتك مقارنة مع ١٫٧١١.٢ مليون مشرتك 
تقريباً يف العام ٢٠٠٧، وتعزى هذه الزيادة إىل الجهد املبذول لجذب زبائن جدد من 
عالية.  ذات جودة  للمشرتكين  وتقديم خدمات  مغرية  جديدة  عروض  تقديم  خالل 
بلغت نسبة مشرتكي الدفع املسبق ٩٣٫٢٪ من إجمايل عدد املشرتكين مقارنة بنسبة 
٩٣٫٦٪ يف العام ٢٠٠٧، بينما ارتفعت نسبة مشرتكي الدفع الالحق اىل ٦٫٨ ٪ يف العام 

٢٠٠٨ مقارنة مع ٦٫٤٪ يف العام ٢٠٠٧.

من  األخرى  الخلوية  الخدمات  إيرادات  تتألف  األخرى:  الخلوية  الخدمات  إيرادات 
املضافة  القيمة  وخدمات  واالشرتاك  الربط  رسوم  ومن  الدويل  التجوال  إيرادات 
ومبيعات األجهزة، كما وتتضمن الخصومات املسبقة التي تمنحها Orange خلوي 
للموزعين لتحفيزهم عىل زيادة مبيعات الخدمات. ارتفعت إيرادات الخدمات الخلوية 
األخرى يف العام ٢٠٠٨ لتصل إىل مبلغ ٣٥٫٥ مليون دينار أردني مقارنة بمبلغ ٢٧٫٦ 
يف  الزيادة  نتيجة  جاء  امللحوظ  االرتفاع  هذا   .٢٠٠٧ العام  يف  أردني  دينار  مليون 

خدمات القيمة املضافة ورسوم االشرتاك املتأتية من زيادة قاعدة املشرتكين.

عدد املشرتكين دفع الحقدفع مسبق دفع الحقدفع مسبق

يبين الجدول التايل إيرادات الخدمات لقطاع االتصاالت الخلوية:

١٥١٫٥
٣٥٫٥

١٨٧٫٠

١٥٥٫٩
٢٧٫٦

١٨٣٫٥

٪ (٢٫٣)
٪ ٢٨٫٦

٪ ١٫٩

نسبة التغري٢٠٠٧ ٢٠٠٨ (ماليين الدنانري)
إيرادات الحركة الهاتفية

إيرادات أخرى
مجموع إيرادات خدمات االتصاالت الخلوية

١٫٧٥٥.٥
١١٨.٨

١٫٦٣٦.٩

٢٠٠٨

١٫٧١١.٢
١٠٩.٥

١٫٦٠١.٧

٢٠٠٧

١,٧٥٥.٥

٪٩٣.٢
٪٦.٨

٢٠٠٨

١,٧١١.٢

٪٩٣.٦

٢٠٠٧

٢٠٠٠

١٦٠٠

١٢٠٠

٨٠٠

٤٠٠

٠٪٦.٤٪٠
٪٢٠

٪٤٠

٪٦٠

٪٨٠

٪١٠٠

١٣



١٤

الخلوية من املصاريف  الخدمات يف قطاع االتصاالت  تتألف تكلفة  الخدمات:  تكلفة 
املتعلقة بدعم أسعار األجهزة الخلوية، رسوم الربط البيني املدفوعة ملشغيل شبكات 
االتصاالت األخرى، املصاريف املتعلقة باملوظفين الفنيين، مصاريف تشغيل وصيانة 
الشبكة، رسوم الرتخيص التشغييل والرتددات املدفوعة لهيئة تنظيم قطاع االتصاالت 
التشغيل والبطاقات  املتعلقة ببطاقات  الخلوية والرسوم  الرتخيص  اتفاقية  بموجب 
املدفوعة مسبقاً. ارتفعت تكلفة الخدمات يف قطاع االتصاالت الخلوية بنسبة ٨٫٧٪ يف 
العام ٢٠٠٨ لتصل إىل ٧٩٫٩ مليون دينار أردني مقارنة بمبلغ ٧٣٫٥ مليون دينار 

أردني يف عام ٢٠٠٧.

املصاريف اإلدارية والبيعية: تتألف املصاريف اإلدارية والبيعية يف قطاع االتصاالت 
الديون املشكوك يف  الدعاية واإلعالن والتسويق، مخصصات  الخلوية من مصاريف 
وكلفة  وتوزيعها  الفواتري  إصدار  كلفة  واملستشارين،  املوظفين  كلفة  تحصيلها، 
املصاريف  هذه  قيمة  بلغت  منتجات Orange خلوي.  ملوزعي  املدفوعة  العموالت 
للعام ٢٠٠٨ مبلغ ٢٣٫١ مليون دينار أردني مقارنة بمبلغ ٢٥٫١ مليون دينار أردني 

للعام ٢٠٠٧ بانخفاض مقداره ٧٫٩٪.

قطاع  يف  اإلدارة:  ورسوم  التجارية  العالمة  ورسوم  اإليرادات  من  الحكومة  حصة 
يف  الحكومة  مشاركة  من  اإليرادات  من  الحكومة  حصة  تتألف  الخلوية  االتصاالت 
بموجب  االتصاالت  قطاع  تنظيم  لهيئة  دفعها  والواجب  خلوي   Orange إيرادات
اتفاقية الرتخيص الخلوية حيث تبلغ الحصة السنوية للحكومة من اإليرادات بموجب 
اتفاقية الرتخيص الخلوية ١٠٪ من صايف إيرادات Orange خلوي ورسوم العالمة 
اسمها  استخدام  مقابل   Orange لـ  وتدفع  األرباح  من   ٪١٫٦ تبلغ  التجارية 
التجاري. أما األتعاب اإلدارية فهي تدفع لرشكة فرانس تيليكوم حسب اتفاقية دعم 
األعمال والتي بموجبها تدفع الرشكة رسماً ثابتاً باإلضافة إىل عالوة تحفيزية بحد 
أقىص ٣٠٪ من رسوم اإلدارة يف حال تم تحقيق أهداف مالية معينة يف نهاية السنة. 

انخفضت حصة الحكومة من اإليرادات واألتعاب اإلدارية ورسوم العالمة التجارية 
يف العام ٢٠٠٨ بنسبة ١٫٨ ٪ لتصل إىل ١٦٫٤ مليون دينار أردني مقابل ١٦٫٧ مليون 

دينار أردني يف العام ٢٠٠٧.

(EBITDA) األرباح التشغيلية
انخفضت األرباح التشغيلية لـ Orange خلوي بنسبة ٠٫٩٪ يف العام ٢٠٠٨ لتصل 
إىل ٦٧٫٦ مليون دينار أردني ليبلغ هامش الربح التشغييل إىل ٣٦٫١٪ مقارنة بمبلغ 
 .٪٣٧٫٢ بلغ  تشغييل  ربح  وبهامش   ٢٠٠٧ العام  يف  أردني  دينار  مليون   ٦٨٫٢

االنخفاض الذي طرأ عىل األرباح التشغيلية جاء بسبب زيادة املصاريف التجارية.

خدمات نقل البيانات
يتألف قطاع خدمات اتصاالت نقل البيانات من خدمات نقل البيانات الدولية وخدمات 
اإلنرتنت املقدمة من Orange إنرتنت، الرشكة الرائدة يف مجال تزويد خدمة اإلنرتنت 
يف األردن، ورشكة اليت سبيد (البحرين) وخدمات محتويات اإلنرتنت املقدمة من قبل 

إي – دايمنشن. يف العام ٢٠٠١ قامت رشكة االتصاالت األردنية برشاء رشكة جلوبال 
 Orange رشكة  مع  تجاري  اسم  الستخدام  اتفاقية  أبرمت  حيث  (األردن)،  ون 
إنرتنت اململوكة بالكامل من فرانس تيليكوم. وبموجب هذه االتفاقية تدفع الرشكة 
لفرانس تيليكوم رسماً يساوي ١٫٠٪ من إجمايل إيرادات مزودي خدمات اإلنرتنت. 
تقوم رشكة Orange إنرتنت بتوفري عدة خدمات، مثل تزويد خدمات اإلنرتنت سواء 
عىل  االتصال  طريق  عن  اإلنرتنت  تزويد  الالحق،  أو  املسبق  الدفع  طريق  عن 
الزبون استخدام خدمة اإلنرتنت دون دفع رسوم  ٠٩٠٠٠٧٠٠٠- حيث باستطاعة 
عىل  الخدمة  هذه  استخدام  قيمة  تظهر  حيث  مسبقاً،  مدفوعة  بطاقات  أو  اشرتاك 
إنرتنت   Orange رشكة  تقوم  كذلك  الشهرية،  األردنية  االتصاالت  رشكة  فاتورة 
بتقديم خدمة تزويد اإلنرتنت للرشكات من خالل الدارات املؤجرة، باإلضافة للمنازل 
الربيد  وخدمات  العالية  الرسعات  ذات  الرسيعة  الخطوط  خالل  من  والرشكات 
وخدمة  اإللكرتوني  الربيد  واستضافة  اإللكرتونية  املواقع  واستضافة  اإللكرتوني 
يف  واملنترشة  الالسلكي  االتصال  أو  العادي  االتصال  خالل  من  اإلنرتنت  تجوال 
املطارات واملقاهي العامة واملطاعم يف األردن، وتعمل هذه الخدمة عىل مبدأ البطاقات 

املدفوعة مسبقاً. 

يف نهاية العام ٢٠٠٨، بدأت Orange إنرتنت بتقديم خدمات Bitstream والتي 
تم إطالقها مؤخراً. حيث بامكان مستخدميها االستفادة من خدمة الفوترة املوحدة 

لخدمات الخطوط الرسيعة التي يستخدمونها.
 

وقد تأسست رشكة إي – دايمنشن يف كانون األول ٢٠٠٠. وتعمل عىل تطوير حلول 
إلكرتونية وأدوات شبكية متطورة، كما وتقدم الرشكة مجموعة من الخدمات والتي 
تبدأ من تطوير مواقع إلكرتونية، إىل خدمات أكثر تطوراً مثل خدمة مزود لخدمات 

الدفع، خدمة تزويد محتوى اإلنرتنت وتكنولوجيا شبكة نقل محتوى اإلنرتنت.

القيمة  خدمات  تقدم  البحرين  يف  الثابتة  االتصاالت  ملشغل  بديل  أول  سبيد:  اليت 
املضافة وخدمات مبتكرة لزبائن املنازل والرشكات عىل حد سواء. يف السادس عرش 
من نيسان عام ٢٠٠٧ دخلت رشكة اليت سبيد لالتصاالت يف عقد رشاكة مع مجموعة 
االتصاالت األردنية إلدخال خدمات جديدة يف البحرين مثل خدمات الحزم العريضة 
للمنازل واملشاريع الصغرية واملتوسطة وكذلك الرشكات، باإلضافة إىل تقديم خدمة 

البطاقات املدفوعة مسبقاً.

املصاريف التشغيلية
ارتفعت املصاريف التشغيلية لقطاع االتصاالت الخلوية يف العام ٢٠٠٨ لتصل إىل ١١٩٫٤ مليون دينار أردني مقارنة بمبلغ ١١٥٫٣ مليون دينار أردني يف العام ٢٠٠٧ وبزيادة 

مقدارها ٣٫٦٪. 

يبين الجدول أدناه املصاريف التشغيلية لقطاع االتصاالت الخلوية:

٧٩٫٩
٢٣٫١
١٦٫٤

١١٩٫٤

٧٣٫٥
٢٥٫١
١٦٫٧

١١٥٫٣

٪٨٫٧
٪(٧٫٩)
٪(١٫٨)

٪٣٫٦

نسبة التغري٢٠٠٧ ٢٠٠٨ (ماليين الدنانري)
تكلفة الخدمات 

املصاريف البيعية واإلدارية 
حصة الحكومة من اإليرادات ورسوم العالمة التجارية ورسوم اإلدارة 

مجموع املصاريف التشغيلية لالتصاالت الخلوية



ارتفعت مبيعات خدمات نقل البيانات بنسبة ٥٠٫٤٪ لتصل إىل ٢١٫٢ مليون دينار 
أردني يف العام ٢٠٠٨ مقارنة مع ١٤٫١ مليون دينار أردني يف العام ٢٠٠٧. وتعزى 
إيرادات  وزيادة  اإلنرتنت  مزودي  يف خدمات   ٪٥٤٫٨ بنسبة  لالرتفاع  الزيادة  هذه 
اليت سبيد بنسبة ١٧٢٫٧٪  يف خدمات نقل البيانات الدولية. ويعزى ارتفاع مبيعات 

مزودي خدمات اإلنرتنت إىل الزيادة يف استخدام اإلنرتنت. 

إىل  لتصل   ٪٥٤٫٨ بنسبة  اإلنرتنت  ومحتويات  اإلنرتنت  تزويد  خدمات  ارتفعت 
١٧٫٥ مليون دينار أردني يف العام ٢٠٠٨ مقارنة مع ١١٫٣ مليون دينار أردني يف 
عىل  الطلب  وازدياد  باإلنرتنت  املتزايد  الوعي  إىل  الزيادة  وتعزى   .٢٠٠٧ العام 
نتيجة  وذلك  فائقة.  برسعة  باإلنرتنت  االتصال  تحقق  والتي  الرسيعة  الخطوط 
منزل  لكل  كمبيوتر  مبادرة  مثال  التوجه  لهذا  الداعمة  الحكومة  ملبادرات 
والنخفاض كلفة حزم نقل املعلومات العريضة والتي كان لها التأثري املبارش عىل 

السعر املقدم للزبائن. 

وقد ارتفعت مبيعات خدمات نقل البيانات الدولية بنسبة ٤٫٢٪ لتصل إىل ٢٫٥ مليون 
دينار أردني يف العام ٢٠٠٨ مقارنة مع ٢٫٤ مليون دينار أردني لعام ٢٠٠٧، وذلك 
نتيجة الزدياد مبيعات خدمات الشبكة االفرتاضية الخاصة عرب بروتوكول اإلنرتنت 

الدويل للرشكات التي لها فروع دولية.

استطاعت Orange إنرتنت – وهي أكرب رشكة تقدم خدمات اإلنرتنت يف األردن – 
من توسيع قاعدة املشرتكين لديها بنسبة ٥٥٫٦٪ لتصل إىل ١٠٢٫٢ ألف زبون تقريباً 
يف العام ٢٠٠٨ مقارنة مع ٦٥٫٧ ألف زبون عام ٢٠٠٧. وتقدم Orange إنرتنت 
 Orange خدماتها للزبائن يف املنازل عىل أساس الدفع الالحق واملسبق. وكذلك تزود
إنرتنت مشرتكيها بخدمات اتصاالت نقل البيانات برسعة وبجودة أكرب وبأسعار أقل.

املصاريف التشغيلية
بلغت املصاريف التشغيلية يف العام ٢٠٠٨ مبلغ ١٧٫٦ مليون دينار أردني مقارنة مع 
١٣٫٣ مليون دينار أردني يف العام ٢٠٠٧ وبزيادة بنسبة ٣٢٫٣٪، وذلك بسبب ازدياد 

تكلفة الخدمات بنسبة ٣٦٫٦٪ نتيجة الزيادة يف مبيعات الخدمات.

تكلفة الخدمات: ارتفعت كلفة خدمات نقل البيانات بنسبة ٣٦٫٦٪ يف العام ٢٠٠٨ 
حيث بلغت ١٢٫٧ مليون دينار أردني مقارنة مع ٩٫٣ مليون دينار أردني يف العام 

٢٠٠٧ نتيجة ارتفاع اإليرادات.

املصاريف اإلدارية والبيعية: ارتفعت املصاريف اإلدارية والبيعية التصاالت خدمات 
أردني  دينار  مليون   ٤٫٥ بلغت  حيث   ٢٠٠٨ العام  يف   ٪٢٥٫٠ بنسبة  البيانات  نقل 

مقارنة مع ٣٫٦ مليون دينار أردني يف العام ٢٠٠٧.

شهدت  التجارية:  العالمة  ورسوم  اإلدارة  ورسوم  اإليرادات  من  الحكومة  حصة 
ارتفاعاً يف العام ٢٠٠٨ بنسبة ٢٥٫٠٪.

(EBITDA) األرباح التشغيلية
بلغت األرباح التشغيلية مبلغ ٣٫٥ مليون دينار أردني يف العام ٢٠٠٨، أي بارتفاع 
نسبته ٢٨٨٫٩٪ مقارنة مع ٠٫٩ مليون دينار أردني يف العام ٢٠٠٧. ارتفع هامش 
العام ٢٠٠٧ أي بزيادة قدرها  التشغييل بنسبة ١٦٫٥٪ مقارنة مع ٦٫٤٪ يف  الربح 

١٠٫١ نقطة.

يبين الجدول أدناه املصاريف التشغيلية لقطاع خدمات نقل البيانات:

١٢٫٧
٤٫٥
٠٫٥

١٧٫٦

٩٫٣
٣٫٦
٠٫٤

١٣٫٣

٪٣٦٫٦
٪٢٥٫٠
٪٢٥٫٠
٪٣٢٫٣

نسبة التغري٢٠٠٧ ٢٠٠٨ (ماليين الدنانري)
تكلفة الخدمات 

املصاريف البيعية واإلدارية 
حصة الحكومة من اإليرادات ورسوم اإلدارة ورسوم العالمة التجارية 

البيانات مجموع املصاريف التشغيلية لخدمات نقل 

مبيعات الخدمات
يبين الجدول التايل مبيعات خدمات قطاع اتصاالت خدمات نقل البيانات (واملتكونة من Orange إنرتنت و إي - دايمنشن واليت سبيد) يف ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨:

١٧٫٥
٢٫٥
١٫٢

٢١٫٢

١١٫٣
٢٫٤
٠٫٤

١٤٫١

٪٥٤٫٨
٪ ٤٫٢

٪١٧٢٫٧
٪٥٠٫٤

نسبة التغري٢٠٠٧ ٢٠٠٨ (ماليين الدنانري)
مزودي خدمات اإلنرتنت ومحتويات اإلنرتنت

خدمات نقل البيانات الدولية
إيرادات اليت سبيد 

البيانات مجموع إيرادات خدمات نقل 

١٥



١٦

خدمة البيع الكيل للمشغلين خدمة الهواتف الثابتة   
خدمة املكاملات املجانية خدمة خطوط اإلنرتنت الرسيعة  
خدمات التلكس والربق خدمة الدارات املؤجرة   

خدمة االستعالمات  خدمات املؤتمرات املرئية  
الخدمات املجمعة   خدمة الربط الدويل باإلنرتنت  

املكاملات الدولية فريم ريالي    
الخدمات اإلضافية خدمات مركز االتصال    

- مواقع الرشكة الجغرافية وعدد املوظفين يف كل منها:
   املوقع الرئييس إلدارة الرشكة جبل عّمان الدوار األول بناية الستي سنرت ص. ب. ١٦٨٩ عّمان ١١١١٨ األردن

تقرير بيانات اإلفصاح للعام ٢٠٠٨ بموجب تعليمات هيئة األوراق املالية
١. األنشطة الرئيسية يف رشكة االتصاالت األردنية (Orange الخط الثابت)

مبنى اإلدارة عّمان 
عّمان

عجلون
إربد

جرش
املفرق
البلقاء
مأدبا

الزرقاء
العقبة
الكرك
معان

الطفيلة
املجموع

١
٧٥
١٢
٦٠
١٤
٣٩
٢٥
١٠
٢٠
١٦
٣٩
٢٤
١٨

٣٥٣

٤٩٨
١٫٢٠٥

٦
١٨٦
١١
٢٦
٣٤
٢٣
٦٣
٣٥
٨١
٢٣
١٥

٢٫٢٠٦

عدد املوظفين عدد املواقع التابعة للرشكةاملحافظة

- بلغ حجم االستثمار الرأسمايل يف عام ٢٠٠٨ لرشكة االتصاالت (٢٢٫٩٠٠٫٣١٨) دينار.
- بلغ حجم االستثمار الرأسمايل املوحد ملجموعة االتصاالت لعام ٢٠٠٨ (٥٥٫٨٠٣٫٦٤٣) دينار.

٢. الرشكات التابعة
املوقع الرئييس للرشكات التابعة جبل عّمان الدوار األول بناية الستي سنرت ص. ب. ١٦٨٩ عّمان ١١١١٨ األردن باستثناء املوقع الرئييس لرشكة اليت سبيد هو البحرين 

املنامة برج املؤيد ص.ب. ١٨٦٨١.

رشكة البرتاء األردنية لالتصاالت املتنقلة ذ.م.م 
(Orange خلوي)

الرشكة األردنية لخدمات نقل البيانات ذ.م.م 
(Orange إنرتنت)

رشكة األبعاد لبناء وتطوير البيانات رقمياً ذ.م.م 
(إي - دايمنشن)

رشكة اليت سبيد لالتصاالت ذ.م.م

اسم الرشكة التابعة

خدمات االتصاالت املتنقلة

خدمات تزويد اإلنرتنت ونقل البيانات

خدمات محتوى اإلنرتنت

خدمات االتصاالت واإلنرتنت

طبيعة ونشاط
عمل الرشكة

٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠

٧٥٠٫٠٠٠

١٫٠٠٠٫٠٠٠

٤٫١٨٣٫٠٠٠

رأسمال الرشكة
التابعة بالدينار

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

٪٥١

نسبة امللكية

٤٨٠

٤٥

*-

٤٠

عدد املوظفين

* تم دمج موظفي رشكة األبعاد لبناء وتطوير البيانات رقمياً ذ.م.م (إي - دايمنشن) مع موظفي رشكة االتصاالت األردنية.



٣. أ- أعضاء مجلس اإلدارة
الدكتور شبيب فرح عّماري (رئيس مجلس اإلدارة)

(تاريخ امليالد ١٩٤١/٢/٢٢)
اإلدارة يف مجموعة االتصاالت  الدكتور شبيب عّماري منصب رئيس مجلس  يشغل 
األردنية منذ كانون الثاني عام ٢٠٠٠ حيث كان بداية يمثّل الحكومة األردنية. وقد 
يف  األردنية  االتصاالت  مجموعة  إدارة  ملجلس  رئيساً  عماري  الدكتور  انتخاب  أعيد 

حزيران عام ٢٠٠٦، حيث أصبح يمثل مجموعة فرانس تيليكوم. 
العربي األردني، ويف مجلس  إدارة بنك االستثمار  الدكتور عّماري عضو يف مجلس 

إدارة رشكة دارات القابضة ويف مجلس أمناء جامعة األمرية سميّة للتكنولوجيا. 
الدكتوراه يف االقتصاد عام ١٩٨٠ من جامعة جنوب  الدكتور عّماري درجة  يحمل 
عام  حتى  فيها  محارضاً  أستـاذاً  عمل  وقد  األمريكية،  املتحدة  كاليفورنيا/الواليات 

.١٩٨٥

السيد مارك رينارد (نائب رئيس مجلس اإلدارة)
(تاريخ امليالد ١٩٥٧/٣/١٥)

يشغل السيد مارك رينارد منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة يف مجموعة االتصاالت 
األردنية، وهو كذلك نائب الرئيس التنفيذي ملجموعة فرانس تيليكوم لشؤون أفريقيا 
والرشق األوسط وآسيا منذ عام ٢٠٠٦. ويشغل السيد رينارد كذلك منصب رئيس 
وعضو مجلس إدارة عدة رشكات فرعية تابعة ملجموعة فرانس تيليكوم للخط الثابت 

والخلوي واإلنرتنت منذ عام ٢٠٠٤.
يف  الخارجية  العمليات  رئيس  نائب  منصب  سابقاً  يشغل  رينارد  السيد  وكان 
القسم الدويل يف فرانس تيليكوم، وشغل قبل ذلك منصب رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي إلحدى رشكات فرانس تيليكوم الفرعية يف إسبانيا – يوني 
١٢ لتشغيل االتصاالت (٢٠٠٣-٢٠٠٤)، كما شغل قبلها منصب نائب املدير العام 
لـ تي دي إف (١٩٩٦–٢٠٠٢)، ورئيس مجلس إدارة تي دي إف لخدمة الفيديو 
 (١٩٩٢–١٩٩٦) كيبل  إف  دي  تي  إدارة  مجلس  ورئيس   ،(٢٠٠٢  –  ١٩٩٦)
و(٢٠٠١ – ٢٠٠٣)، ومديراً تجارياً يف تي دي إف (١٩٩٢– ١٩٩٦). سابقاً، شغل السيد 
رينارد مديراً عامـاً رشكة SMA التي تعترب من أهم منتجعات السياحه يف جبال األلب.  
تخرج السيد رينارد من جامعة إي إم ليون (فرنسا)، ويحمل شهادة عليا يف العلوم 

اإلدارية.

السيد هوغ دي فريديل
(تاريخ امليالد ١٩٥٨/٩/٢٤)

األردنية،  االتصاالت  إدارة مجموعة  السيد دي فريديل منصب عضو مجلس  يشغل 
وهو كذلك مدير التمويل الفعيل والخزينة يف مجموعة فرانس تيليكوم . وقد شغل عدة 
مناصب يف مجموعة فرانس تيليكوم، بما فيها التمويل واملراقبة املالية للمجموعة. قبل 
رشكة  وهي  سوفيناسيا/باريس،  يف   (١٩٩٠-١٩٩٥) فريديل  دي  السيد  عمل  ذلك، 
استشارات واستثمارات، كان قد شغل قبلها منصب مدير لالستثمار يف بنك دي إي 

جي لالستثمار والتنمية األملاني.  
باريس عام ١٩٨٠، وهو يحمل  العلوم يف  بوليتكنيك  السيد دي فريديل من  تخرج 
فرنسا،  باريس/  يف  السوربون  جامعة  من  السياسية  العلوم  يف  املاجستري  شهادة 

وشهادة املاجستري يف التسويق من آي إس إيه، فرنسا. 

املهندس عبد الرحمن الخطيب
(تاريخ امليالد ١٩٤٧/٩/٥)

مجموعة  يف  إدارة  مجلس  عضو  منصب  الخطيب  الرحمن  عبد  املهندس  يشغل 
االتصاالت األردنية منذ عام ٢٠٠٠ وهو العام الذي تم فيه خصخصة الرشكة. وهو 
حالياً يعمل رئيساً للهيئة التنفيذية للتخاصية. كما عمل رئيساً للجان الفنية إلعادة 
الفني  للفريق  ورئيساً  األردنية  املطارات  وخصخصة  املدني  الطريان  سلطة  هيكلة 
إلعادة هيكلة وتخصيص رشكة الخطوط امللكية األردنية والذي تم إنجازه يف نهاية 
عام ٢٠٠٧. ومنذ التحاقة بالهيئة يف عام ١٩٩٩ ساهم املهندس الخطيب يف خصخصة 
قطاع االتصاالت يف األردن. وقد شغل املهندس الخطيب بين األعوام ١٩٩٤-١٩٩٨ 

منصب مدير الحرب اإللكرتونية يف سالح الجو امللكي األردني.
يحمل املهندس عبد الرحمن الخطيب درجة البكالوريوس يف الهندسة اإللكرتونية، 
ودرجة املاجستري يف هندسة االتصاالت اإللكرتونية، ودرجة املاجستري يف الدراسات 

االسرتاتيجية.

اآلنسة عاصمة ميخائيل دوغان
(تاريخ امليالد ١٩٦٣/٩/٩)

االتصاالت  مجموعة  يف  إدارة  مجلس  عضو  منصب  دوغان  عاصمة  اآلنسة  تشغل 
األردنية منذ كانون الثاني ٢٠٠٨، وقد تم تسميتها كممثل لحكومة اململكة األردنية 
منصب  أيضاً  الدكتور حمزة جرادات، وتشغل  من  اإلدارة بدالً  الهاشمية يف مجلس 

مدير مديرية النفقات العامة يف وزارة املالية.
الداخلية والخارجية وعملت مع  اللجان  العديد من  اآلنسة دوغان قبل ذلك  ترأست 
املانحين وساهمت يف كافة مشاريع إصالح اإلدارة املالية يف الحكومة، كما شغلت أكثر 

من منصب يف مديريات وزارة املالية.
تحمل اآلنسة دوغان درجة البكالوريوس يف االقتصاد والعلوم السياسية من الجامعة 

األردنية.

السيد ميشيل مونزاني
(تاريخ امليالد ١٩٥٥/١١/٢٦)

االتصاالت  مجموعة  يف  إدارة  مجلس  عضو  منصب  مونزاني  ميشيل  السيد  يشغل 
األردنية ونائب الرئيس يف مجموعة فرانس تيليكوم يف إفريقيا والرشق األوسط وآسيا.
املسؤول عن بولندا يف رشكة فرانس  الرئيس  السيد مونزاني كنائب  قبل ذلك عمل 
تيليكوم. وقد شغل سابقاً منصب رئيس قسم االسرتاتيجية يف الشعبة الدولية، حيث 
استلم مسؤولية التطوير املؤسيس ملجموعة فرانس تيليكوم عىل مستوى العالم. ويف 
عام ٢٠٠٢، تمت إعارته إىل بولندا ملساعدة إدارة مجموعة TP لالتصاالت يف إعادة 
هيكلة شبكة البيع للمستهلك املحيل. كما كان قبلها نائب الرئيس املسؤول عن شعبة 

املبيعات والخدمات يف فرنسا. 
تم تعيين السيد مونزاني يف منصب نائب الرئيس املسؤول عن شعبة املستهلك يف العام 
١٩٩٦ وشغل قبل ذلك منصب املدير اإلقليمي لفرانس تيليكوم يف عام ١٩٩١ وغطى 
يف  مختلفة  مناصب  شغل  قد  مونزاني  السيد  كان  ذلك  قبل  فرنسا.  شمال  املنصب 
شغل  كما  التجارية،  واألعمال  للمستهلكين  والبيع  املعلومات  تكنولوجيا  مجاالت 
 TP لفرتات متعددة منصب عضو مجلس إدارة يف رشكات االتصاالت مثل مجموعة

الرائدة يف سوق االتصاالت السلكية والالسلكية يف بولندا. 
وسام  عىل  حائز  وهو  باريس،  لإلدارة،   HEC جامعة  من  مونزاني  السيد  تخرج 

االستحقاق الوطني الفرنيس.

البلتاجي  معايل السيد "محمد عقل" عيد 
(تاريخ امليالد ١٩٤١/٢/١٠)

يشغل معايل السيد "محمد عقل" عيد البلتاجي منصب عضو مجلس إدارة يف مجموعة 
السياحة  لجنة  ويرتأس  األردني  األعيان  مجلس  يف  وهو عضو  األردنية،  االتصاالت 

واآلثار يف املجلس.
الثاني  عبداللـه  امللك  لجاللة  مستشاراً  سابقاً  البلتاجي  عقل  السيد  معايل  عمل  وقد 
لشؤون االستثمار والسياحة وكان قبل ذلك رئيس مجلس املفوضين يف سلطة منطقة 
العقبة االقتصادية الخاصة. كما شغل معاليه منصب وزير السياحة واآلثار من العام 
١٩٩٧ إىل العام ٢٠٠١ ومنصب رئيس هيئة تنشيط السياحة. سابقاً لذلك، عمل معايل 
السيد عقل البلتاجي نائباً أعىل لرئيس امللكية األردنية ورئيساً لألجنحة العربية، كما 

شغل مناصب مختلفة يف التلفزيون األردني ويف التدريب الصناعي/أرامكو.  
مؤسسات  إدارات  مجالس  عضوية  من  العديد  بلتاجي  عقل  السيد  معايل  ويشغل 
األوسمة  من  بلتاجي  السيد  ويحمل  ودولية.  وإقليمية  وطنية  وجمعيات  وهيئات 
األردنية الكوكب األردني من الدرجتين األوىل والثانية، الحسين للتميز والعطاء من 
الدرجة األوىل، االستقالل من الدرجة الثالثة وأوسمة وطنية من الدرجة األوىل لكل 

من فرنسا، أملانيا، إسبانيا، النمسا، النرويج، اليابان وتشييل.
األمريكية  املتحدة  إيرلهام/الواليات  جامعة  من  البلتاجي  عقل  السيد  معايل  تخرج 

بشهادة الدبلوم العايل للتعليم. 
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ب- اإلدارة العليا (التنفيذية)
وهي اإلدارة املنوط بها إدارة أعمال مجموعة االتصاالت األردنية:

التنفيذي) السيد ميخائيل غصني (الرئيس 
(تاريخ امليالد ١٩٥٦/٣/١٦)

منذ  األردنية  االتصاالت  ملجموعة  التنفيذي  الرئيس  منصب  غصين  السيد  يشغل 
ورئيس  لالتصاالت،  سبيد  اليت  رشكة  إدارة  مجلس  رئيس  وهو   ،٢٠٠٦ أيلول 
يف  املعلومات  تقنية  جمعية رشكات  إدارة  مجلس  وعضو  "سامينا"  إدارة  مجلس 
األردن "إنتاج"، وقد كان يشغل قبل ذلك منصب نائب الرئيس التنفيذي ملجموعة 
التنفيذي  الرئيس  منصب  شغل  كما   ،(٢٠٠٦ الثاني  (كانون  األردنية  االتصاالت 
ملوبايلكم يف املجموعة (آب ٢٠٠٢ إىل كانون األول ٢٠٠٥)، أما قبل ذلك فقد شغل 
إحدى  وهي   – ريونيون   Orange لـ  التنفيذي  الرئيس  منصب  غصين  السيد 
رشكات فرانس تيليكوم يف منطقة ال رينيون (٢٠٠٠ – ٢٠٠٢)، ومديراً تنفيذياً 

للتجارة يف موبيلريوم.  
راديو)،   – (فرنسا  فالينسينيس  جامعة  يف  الهندسة  كلية  من  غصين  السيد  تخرج 
مؤسسة نورد لإللكرتونيات املتقدمة آي إس إي إن (فرنسا – اتصاالت)، ومن جامعة 

ليون (فرنسا – ماجستري يف أتمتة اإللكرتونيات). 

التنفيذي) السيد فرانسوا دولوان (نائب الرئيس 
 (تاريخ امليالد ١٩٥٢/١٢/٢٥)

ليشغل  أيلول ٢٠٠٦  األردنية يف  االتصاالت  فرانسوا دولوان ملجموعة  السيد  انضم 
أواخر  منذ  مناصب  عدة  دولوان  السيد  وقد شغل  التنفيذي.  الرئيس  نائب  منصب 
واملبيعات،  التسويق  مجاالت  يف  خاصة  تيليكوم،  فرانس  مجموعة  يف  السبعينيات 
والحسابات واملالية، فمنذ عام ٢٠٠١ وحتى تعيينه يف مجموعة االتصاالت األردنية 
كان السيد دولوان مسؤوالً عن منطقة بايس دي ال لور، الواقعة إىل الغرب من فرنسا، 
وكان عمله يتضمن كافة نشاطات فرانس تيليكوم املحلية مثل الشبكة، املبيعات من 

خالل قنوات التوزيع، رعاية الزبائن ونشاطات ما بعد البيع. 
يحمل السيد فرانسوا دولوان شهادة يف القانون من جامعة (ESSEC) لألعمال - 

فرنسا.

التنفيذي للمالية) السيد رسالن نوري رسالن ديرانية (املدير 
(تاريخ امليالد ١٩٦٣/١١/١٧)

للمالية ملجموعة االتصاالت األردنية منذ  تنفيذياً  يعمل السيد رسالن ديرانية مديراً 
أيار ٢٠٠١. وكان قد انتقل للعمل يف رشكة االتصاالت األردنية يف عام ١٩٩٨ مديراً 
املركزي  البنك  يف  األجنبية  االستثمارات  لقسم  كرئيس  منصبه  من  الخزينة،  لدائرة 
األردني، وقد شغل السيد رسالن سابقاً عضوية مجالس إدارة رشكة األبعاد لبناء 
املؤسسة  ومثل  البيانات،  نقل  لخدمات  األردنية  والرشكة  رقمياً  البيانات  وتطوير 
األردنية  الصحفية  املؤسسة  إدارة  مجلس  عضوية  يف  االجتماعي  للضمان  العامة 
(الرأي)، وهو اآلن عضو مجلس إدارة رشكة اليت سبيد يف البحرين وعضو مجلس 

إدارة بنك األردن – دبي اإلسالمي (بنك اإلنماء الصناعي سابقاً).
جامعة  من  الحاسوب  وعلم  املحاسبة  يف  البكالوريوس  درجة  ديرانية  السيد  يحمل 
الريموك – األردن (١٩٨٥) وحاصل عىل درع التفوق العلمي من جامعة الريموك، 

ودرجة املاجستري يف املحاسبة من الجامعة األردنية (١٩٩٢).

السيد طموح سميح توفيق الخويل
(VP JTG/CEO Innovations and Corporate 
Integrated Solutions)

(تاريخ امليالد ١٩٥٩/٢/٢٨)
 Innovations and عمل  لوحدة  تنفيذياً  رئيساً  الخويل  طموح  السيد  يعمل 
Corporate Integrated Solutions (إي - دايمنشن سابقاً) منذ عام ٢٠٠٢ 

ونائباً للرئيس التنفيذي ملجموعة االتصاالت األردنية. 
قبل ذلك، عمل السيد الخويل نائباً لرئيس العمليات يف رشكة نوفيل يف الواليات املتحدة، 
كما عمل عىل تطوير نظام الحماية. وقىض السيد الخويل أربع سنوات يف وزارة الدفاع 
األمريكية يف تطوير نظام الحماية من الدرجة الثالثة ملشاريع البنية التحتية الرئيسية 
العامة. وقد قام السيد الخويل بقيادة عدة فرق أبحاث من رشكات وجامعات متفرقة يف 
الواليات املتحدة بما فيها جامعة ماساتشوستس للتكنولوجيا. وقد شملت األبحاث التي 
التجارة  التحتية لشبكة االتصاالت، أمن قاعدة االتصال،  البنية  الخويل  السيد  قام بها 

اإللكرتونية، الحكومة اإللكرتونية ومواضيع أخرى ذات عالقة. 

يحمل السيد الخويل شهادة البكالوريوس يف اإلدارة العامة وعلم الحاسوب من جامعة 
أكسفورد يف اململكة املتحدة، ودرجة املاجستري من جامعة نيويورك يف الواليات املتحدة 
األمريكية. والسيد الخويل يحمل عدة شهادات مزاولة مهنة مثل شهادة نوفيل – مهندس 
شبكة (CNE)، وشهادة مايكروسوفت املهنية (CNE)، التي عززها بشهادة لوسنت 

.(PSE) الواليات املتحدة األمريكية كمهندس أمن قاعدة

املصادر  لقطاع  التنفيذي  (املدير  صالح  الرزاق  عبد  نمر  أحمد  السيد 
والتسهيالت وضمان الجودة):

(تاريخ امليالد ١٩٥٩/٨/٨)
يعمل السيد أحمد صالح مديراً تنفيذياً لقطاع املصادر والتسهيالت وضمان الجودة 
الجودة  لضمان  تنفيذياً  مديراً  يعمل  ذلك  قبل  وكان   ٢٠٠٨ تموز  من  اعتباراً 
الجودة  لضمان  تنفيذياً  مديراً  يعمل  وكان   .٢٠٠٦ الثاني  كانون  منذ  والعمليات 
والعمليات يف موبايلكم منذ ٢٠٠٣. وقد استلم خالل عمله يف مجموعة االتصاالت 
مهام  استالمه  إىل  باإلضافة  للمبيعات  التنفيذي  املدير  ومسؤوليات  مهام  األردنية 
ومسؤوليات املدير التنفيذي للموارد البرشية لكل من موبايلكم واالتصاالت األردنية. 
درس السيد صالح وعاش وعمل يف اململكة املتحدة طيلة ٣٢ عاماً، عمل خاللها يف 
القطاعات  يف  متقدمة  مناصب  عدة  تقلد  حيث   (BT) الربيطانية  االتصاالت  رشكة 
الفنية واإلدارية والتجارية طيلة ١٦ عاماً. وعمل السيد صالح كذلك مستشاراً رفيعاً 
يف اتحاد االتصاالت العاملي ويف منظمة االتصاالت. ويحمل شهادة البكالوريوس يف 

علوم الحاسوب. 

السيدة مجد محمد عبد الكريم شويكة 
 (VP JTG/CEO Orange Personal)

(تاريخ امليالد ١٩٦٦/٣/٨)
عيّنت السيدة مجد شويكة رئيساً تنفيذياً لوحدة عمل (Orange Personal) منذ 
كانون الثاني ٢٠٠٦، ونائباً للرئيس التنفيذي ملجموعة االتصاالت األردنية. وتشغل 
للضمان  العامة  املؤسسة  يف  االستثمار  إدارة وحدة  السيدة شويكة عضوية مجلس 
االجتماعي وهي عضو كذلك يف امللتقى النسائـي العاملي ويف منظمة الرؤساء الشباب. 
وقبل تعيين السيدة شويكـة رئيساً تنفيذياً لـ Orange خلوي، عملت مديراً تنفيذياً 
عام  ومنذ   .٢٠٠٠ عام  منذ  فيها  التشغيلية  اللجنة  يف  وعضواً  موبايلكم  يف  للمالية 
محاسب  وقبلها  العاملي،  النقل  لخدمة  املقدم   ،DHL لـِ  مالياً  مديراً  عملت   ١٩٩٢
مرشوع ملحاسبة وتخطيط املشاريع يف رشكة املقاول العاملي األمريكية – إيه آي يس 

آي من عام ١٩٨٨ إىل ١٩٩٢، كما عملت كذلك مع املدققين آرثر أندرسون.
جامعة  من  املالية  يف  الرشف  بدرجة  البكالوريوس  شهادة  شويكة  السيدة  تحمل 
الواليات  من  إيه  إم  اليس  شهادة  عىل  شويكة  السيدة  وحصلت  (األردن).  الريموك 

املتحدة األمريكية. 

السيد سامي عيىس عيد سمريات 
 (VP JTG/CEO Orange Enterprise)

(تاريخ امليالد ١٩٧١/٤/١٣)
 (Orange Enterprise) يعمل السيد سامي سمريات رئيساً تنفيذياً لوحدة عمل
ونائباً للرئيس التنفيذي ملجموعة االتصاالت األردنية منذ عام ٢٠٠٧. ويف عام ٢٠٠٣ 
العالمة  تبنيها  تاريخ  حتى  وانادوو  لرشكة  تنفيذياً  رئيساً  سمريات  السيد  عمل 
لتصبح رشكة  إيكوانت  مع رشكة  أسس رشاكة حرصية  كما   .Orange التجارية 
جلوبال ون املوزع الحرصي لـ إيكوانت يف األردن، وعمل عىل تغيري العالمة التجارية 

لجلوبال ون لتصبح وانادوو يف ذلك الوقت.
سيبرييا  رشكة  يف  مشاركاً  مؤسساً   ٢٠٠١ عام  يف  سمريات  السيد  عمل  ذلك،  قبل 
األردن، حيث تقلد منصب نائب للرئيس التنفيذي واملدير التجاري، ومدير ملبيعات 
املؤسسات يف جلوبال ون، قبل أن ينتقل ليصبح مديراً ملبيعات الزبائن واملؤسسات 

منذ عام ١٩٩٩، ومساعد بحث وتدريس يف الجامعة األردنية ملدة عامين.
يحمل السيد سمريات درجة البكالوريوس يف الهندسة الكهربائية من الجامعة األردنية، 
من   (MBA) األعمال  إدارة  يف  واملاجستري  االتصاالت  هندسة  يف  املاجستري  ودرجة 

جامعة نيويورك لتقنية املعلومات (األردن).



املؤسسية  الخدمات  لقطاع  التنفيذي  (املدير  الصناع  فايز  عامر  السيد 
لتكنولوجيا املعلومات والشبكات)

(تاريخ امليالد ١٩٦٩/٦/٢٣ )
لتكنولوجيا  املؤسسية  الخدمات  لقطاع  تنفيذياً  مديراً  الصناع  عامر  السيد  يعمل 
تنفيذياً  من تموز ٢٠٠٧، وكان قبل ذلك يعمل مديراً  اعتباراً  املعلومات والشبكات 
ألنظمة املعلومات منذ شهر كانون الثاني ٢٠٠٦. وقبل ذلك مديراً لتقنية املعلومات 
وقبل  ذاته.  للقطاع  تنفيذياً  مديراً  ليصبح  انتقل  ثم   ،٢٠٠٠ عام  منذ  موبايلكم  يف 
انضمامه للمجموعة عمل السيد الصناع كمحلل فني يف مؤسسة االتصاالت اإلماراتية.
يحمل السيد الصناع درجة البكالوريوس يف الهندسة اإللكرتونية من الجامعة األردنية 

(األردن – ١٩٩٢).

التنفيذي لالسرتاتيجيات/األمني العام) السيد فيليب فوجيليري (املدير 
(تاريخ امليالد ١٩٧٢/١١/١٥ )

تنفيذياً وأميناً عاماً ملجموعة االتصاالت األردنية، فقد  يعمل السيد فيليب فوجيليري مديراً 
ورئيس  عاماً  يعمل مستشاراً  ذلك  قبل  وكان  عام ٢٠٠٦،  آذار  للمجموعة يف شهر  انضم 
مهمته  تآلف  لتآلف سيمليس (Open Seamless Alliance)، وهو  برنامج  مكتب 
التنسيق بين نشاطات رشكات مجموعة فرانس تيليكوم للثابت والخلوي ورشكائهم 
يف حقل بيع الجملة العاملي ومنتجات وخدمات التجزئة. وعمل السيد فوجيليري رئيساً 
تيليكوم يف  التنظيمية يف موبيستار، وهي إحدى رشكات مجموعة فرانس  للشؤون 
توتش  آند  ديلويت  لرشكة  مديراً  عمل  تيليكوم،  لفرانس  انضمامه  وقبل  بلجيكا. 
اإلعالم  رشكات  لكافة  استشارية  خدمات  يقدم  كان  حيث  الدولية،  توهامتسو 

واالتصاالت. 
تدرب السيد فوجيليري يف مجال اإلدارة من جامعة إنسياد (فرنسا) وجامعة ستريلينغ 
(سكوتلندا)، واملحاماة من جامعة لندن كينغز كولدج  (إنجلرتا)، وجامعة كيه يو إل 

(بلجيكا)، وجامعة دي برادوفا (إيطاليا)، ومن يو يس إل (بلجيكا). 

التنفيذي للموارد البرشية) السيد عمار رافع عيل شاهني (املدير 
(تاريخ امليالد ١٩٦٨/٧/٤)

يشغل السيد عمار شاهين مديراً تنفيذاً للموارد البرشية ملجموعة االتصاالت األردنية 
األردن منذ  شهر أيلول ٢٠٠٧.

قبل ذلك عمل السيد عمار شاهين يف مجال النقل الجوي مع الخطوط الجوية للملكية 
للمحاسبة  مديراً  عمل  وأخرها  املالية،  اإلدارة  يف  مناصب  عدة  شغل  حيث  األردنية 

اإلدارية واملوازنة والتخطيط والتحليل املايل. 
أنضم السيد عمار شاهين إىل موبايلكم يف حزيران ٢٠٠٠ كمراقب مايل للرشكة وذلك 
يف  الخلوية  لالتصاالت  مشغل  كثاني  تجارياً  الرشكة  انطالق  من  أشهر  أربعة  قبل 
دوائر  عن  مبارشاً  مسؤوالً   ٢٠٠٧ أيلول  شهر  حتى  الفرتة  خالل  وكان  األردن، 

املحاسبة والرقابة املالية، والتحليل املايل إضافة إىل إعداد التقارير املالية.
املالية من  الشؤون  األعمال يف  إدارة  املاجستري يف  السيد عمار شاهين درجة  يحمل 

الجامعة األردنية. 

 (VP Orange Home) السيدة وسيله زيتون
(تاريخ امليالد ١٩٧٠/٣/١٤ )

لـ (Orange Home) يف مجموعة  التنفيذي  املدير  زيتون  السيدة وسيلة  تعمل 
السيدة  االتصاالت األردنية منذ شهر تموز ٢٠٠٧، قبل ذلك ويف عام ١٩٩٣ تولت 
زيتون مسؤولية وحدة تجزئة اسرتاتيجيات التسويق، ومن ثم شغلت بعدها منصب 
مدير للمنتج األول الخاص بأنشطة مشغل االتصاالت الخلوية وخدمة البيجر املتنقل 
مبيعات  مديرة  بعدها  من  لتصبح   ،١٩٩٨ عام  ولغاية   ١٩٩٥ عام  بين  ما  وذلك 

العاصمة باريس.
دائرة  يف  التوزيع  لقنـاة  مديرة  وسيلة  السيدة  تعيين  تـم   ٢٠٠١ عـام  يف 
”francetelecom.com“، حيث شغلت هذا املنصب حتى عام ٢٠٠٤ لتتوىل بعدها 
عام  منذ  التوزيع  قنوات  لجميع  التجارية  بالعمليات  الخاصة  األنشطة  وقيادة  تنفيذ 
٢٠٠٤ وحتى عام ٢٠٠٦، بعد ذلك ويف مطلع عام ٢٠٠٦ بالتحديد، انضمت السيدة 
زيتون إىل وحدة ”AMEA“ لتشغل منصب املدير التنفيذي ملرشوع تطوير األعمال 
International Business Development. ومن الجدير بالذكر، أن السيدة 
وسيلة زيتون مهندسة مدنية باإلضافة إىل أنها تحمل شهادة املاجستري يف التسويق من

 “Hautes Etudes Commerciales Business School / HEC”
الفرنسية.

    (VP JTG Wholesale) السيد لوران ماريني
(تاريخ امليالد ١٩٧٣/٧/٧)

يعمل السيد لوران ماريني يف مجموعة االتصاالت األردنية منذ ترشين األول ٢٠٠٨، 
السيد ماريني لديه تسع سنوات من الخربة يف مجال التسويق واملبيعات حيث شغل 
منصب مدير املبيعات يف شعبة املبيعات والخدمات يف مجموعة فرانس تيليكوم، وقبل 
ذلك شغل مناصب متعددة يف مقر املجموعة يف لندن، منها مدير املشرتيات واملدير 
قبل  ملا  ماريني كمهندس  السيد  وقد عمل  املبيعات.  للحسابات ومدير  االسرتاتيجي 
الزبائن يف وحدة  مدير مرشوع  كما شغل منصب  للتقنيات  لوسنت  البيع يف رشكة 

.Orange األعمال يف
شهادة  عىل  وحصل  لالتصاالت/فرنسا  الوطني  املعهد  من  ماريني  السيد  تخرج 
املاجستري يف االتصاالت وهندسة نظم املعلومات، كما يحمل شهادة ماجستري يف إدارة 
األعمال من جامعة باريس. وأكمل السيد ماريني برامج القيادة والريادة يف كليتي 

التجارة كرانفيلد الربيطانية وإي إم ليون الفرنسية.

١٩



٢٠

٥. الوضع التنافيس للرشكة
قطاع  تنظيم  هيئة  قامت   ،٢٠٠٥/١/١ بتاريخ  الثابتة  االتصاالت  سوق  فتح  بعد 
االتصاالت بإصدار رخص فئوية وفردية لخدمة االتصاالت الثابتة لعدة رشكات، كما 

إن االتصاالت الخلوية قد أثرت عىل حصة الرشكة يف السوق املحيل.

٦. درجة االعتماد عىل موّردين محددين
قامت رشكة االتصاالت األردنية برشاء ما نسبته ١٢٪ من إجمايل مشرتياتها من رشكة 

.Al-catel ألكاتل

٧. الحماية الحكومية واالمتيازات التي تتمتع بها الرشكة
- ال يوجد أي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الرشكة أو أي من منتجاتها   

  بموجب القوانين واألنظمة أو غريها.
- ال يوجد أي براءات اخرتاع.

.Orange حصلت الرشكة عىل حقوق استخدام العالمة التجارية العاملية -

٨. ال يوجد أي قرارات صادرة عن الحكومة أو املنظمات الدولية أو غريها لها أثر 
حسب  الرشكة  وتلتزم  التنافسية،  قدرتها  أو  منتجاتها  أو  الرشكة  عمل  عىل  مادي 

الرخصة املمنوحة لها بمعايري الجودة الدولية وكذلك يتم تطبيق املعايري التالية:

• ISO 9001:2000 standards.
• ISO 14001, 2004.
• COBIT.
• Six Sigma.

نسبة املساهمة
(٢٠٠٧)

عدد األسهم
٢٠٠٨/١٢/٣١

عدد األسهم
 ٢٠٠٧/١٢/٣١

املساهمون
حكومة اململكة األردنية الهاشمية

رشكة االستثمارات املشرتكة لالتصاالت
املؤسسة العامة للضمان االجتماعي

Noor Telecom
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نسبة املساهمة
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٪٣
٪٥١

٪٢٩٫٠٧
٪١٠

٪٩٣٫٠٧

٤. أسماء املساهمين وحصة كل منهم يف رأس املال ممن يملكون ٥٪ فأكثر من رأس املال 
بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٣١، ٢٠٠٨/١٢/٣١
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٢٢

١٠. املخاطر التي تتعرض لها الرشكة 
الثابتة وسوق االتصاالت  املنافسة من فتح سوق االتصاالت  تواجه الرشكة مخاطر 
الخلوية، إال أن أداءها يف العام ٢٠٠٨ كان متميزاً وكما هو مذكور يف نتائج أعمال 

املجموعة.

١١. اإلنجازات التي حققتها الرشكة 
تم ذكر اإلنجازات يف نتائج أعمال املجموعة.

١٢. العمليات ذات الطبيعة غري املتكررة يف العام ٢٠٠٨  
ال يوجد أي أثر مايل لعمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل السنة املالية وال 

تدخل ضمن نشاط الرشكة الرئييس.
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(Orange الخط الخلوي)
-
٤
-

٣٠
٢
٤
٥

٤٥

الرشكة األردنية
لخدمات نقل البيانات
(Orange إنرتنت)

-
٤
-

١٨
٣

١٥
-
٤٠

رشكة اليت
سبيد لالتصاالت

عدد املوظفين وفئات مؤهالتهم

عدد املوظفين طبيعة الدورة الرقم
.١
.٢
.٣
.٤
.٥
.٦
.٧
.٨

مالية
إدارية

تسويقية
جودة

مبيعات
فنية

حاسوب
لغات

١٢٣
٩١٦
١٧٩
٤٣

١٫٩٠٠
٤١٢
٧٠٦
٣٠

برنامج التأهيل والتدريب خالل عام ٢٠٠٨

١٣. السلسلة الزمنية لألرباح أو الخسائر املحققة واألرباح املوزعة واملقرتح توزيعها وحقوق املساهمين وأسعار 
      األوراق املالية املصدرة من قبل الرشكة ملدة خمس سنوات

٢٠٠٧٢٠٠٨ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ البيان
األرباح بالدينار

األرباح املوزعة بالدينار
النسبة املئوية لألرباح

حقوق املساهمين بالدينار (بدون حقوق األقلية)
أسعار األسهم بالدينار

أسعار السندات بالدينار

٤٦٫١٤٥٫٩٧٢
٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠

٪١٨
٣٦٠٫٥٢٠٫٥٠٧

٣٫٦٤
١٠٫٦٠٠

٨٦٫٣٦١٫٦٩١
٨٥٫٠٠٠٫٠٠٠

٪٣٤
٣٩٩٫٧٠٩٫٢٥٣

٥٫٥٠
١٠٫٦٠٠

٩٤٫٥٠٠٫٤٢٨
٩٥٫٠٠٠٫٠٠٠

٪٣٨
٤١١٫٢٠٤٫٤٠٩

٥٫٦٢
١٠٫٦٠٠

 ١٠٠٫٢٩٨٫٠٢٤
*١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠

 ٪٤٠
٤١٦٫٥٠٢٫٤٣٣

٤٫٨٢
١٠٫٦٠٠

٨٦٫٩٨٦٫٣٥١
٨٥٫٠٠٠٫٠٠٠

٪٣٤
٤٠١٫٧٠٣٫٩٨١

٤٫١٢
١٠٫٦٠٠

* األرباح املقرتح توزيعها عن عام ٢٠٠٨.
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٥٫٠٠
٦٫٠٠
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١٠٫٧٠٠

٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨

السند سعر  حركة 
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س
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١٤. تحليل املركز املايل للرشكة
تم بيان التحليل املايل يف نتائج أعمال املجموعة.

١٥. التطورات املستقبلية 

تم بيان التطورات املستقبلية يف النظرة املستقبلية للمجموعة (أنظر الصفحة األخرية).

١٦. أتعاب مدققي حسابات الرشكة والرشكات التابعة خالل عام ٢٠٠٨

١٧. األسهم اململوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة أو من اإلدارة العليا
ال يملك أي من أعضاء مجلس اإلدارة وأشخاص اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية وأقاربهم، والرشكات املسيطر عليها من قبلهم أية أوراق مالية.

١٨. املزايا واملكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة العليا

أتعاب التدقيق بالدينار الرشكة
رشكة االتصاالت األردنية (Orange الخط الثابت)

رشكة البرتاء األردنية لالتصاالت املتنقلة (Orange الخط الخلوي)
الرشكة األردنية لخدمات نقل البيانات (Orange إنرتنت)
رشكة األبعاد لبناء وتطوير البيانات رقمياً (إي – دايمنشن)

رشكة اليت سبيد لالتصاالت ذ.م.م

٤٨٫٠٠٠
٤٤٫٠٠٠
٧٫٠٠٠
١٫٠٠٠

١٢٫٢٢٠

دينار
دينار
دينار
دينار
دينار

أتعاب أخرى بالدينار
٥٩٫٠٠٠
٩٫٠٠٠
٤٫٥٠٠

-
-

دينار
دينار
دينار

د. شبيب فرح عماري
السيد مارك رينارد

السيد هوغ دي فريديل
املهندس عبد الرحمن الخطيب

االنسة عاصمة ميخائيل دوغان
معايل السيد محمد عقل البلتاجي

السيد مشيل مونزاني
الدكتور حمزة جردات

سيادة الرشيف فارس رشف
السيد جيل فايا

السيد يزن سمارة
املجموع

٥٫٠٠٠
-
-

٥٫٠٠٠
-
-
-

٥٫٠٠٠
٣٫٣٧٥

-
-

١٨٫٣٧٥

مكافآتأعضاء مجلس اإلدارة
٧٨٫٠٠٠

-
-

٣٫٠٠٠
-
-
-

٢٥٠
-
-
-

٨١٫٢٥٠

بدل لجان
وأتعاب

٥٫٤٠٠
-
-

٥٫٤٠٠
٥٫١٣٠
٤٫٣٨٠

-
٤٥٠
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٢٨٥
٢١٫٠٤٥

تنقالت
٥٢٥
-
-

٥٢٥
٥٢٥
٥٢٥
-
-
-
-
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٢٫١٠٠

بدل سفر
٨٨٫٩٢٥

-
-

١٣٫٩٢٥
٥٫٦٥٥
٤٫٩٠٥

-
٥٫٧٠٠
٣٫٣٧٥

-
٢٨٥

١٢٢٫٧٧٠

اإلجمايل



٢٤

السيد ميخائيل غصين
السيد فرانسوا دو لوان

السيد جاك إمربوزيا
السيد آالن بريدارد

السيد كلمنت شارون
السيد رسالن ديرانية
السيد طموح الخويل

السيد أحمد صالح
السيدة مجد شويكة

السيد سامي سمريات
السيد عامر الصناع

السيد فيليب فوجيلري
السيد عمار رافع شاهين

السيدة وسيلة زيتون
السيد لوران ماريني

املجموع

٨٧٫٨٥٩
٩٣٫٦٨٠
٥٩٫٣٠٣
٢٨٫٢٥٩
٥٢٫٩٧٣

١٠٣٫٥٥٠
٦٠٫٠٠٠
٧٨٫٠٠٠

١٠٦٫٢٠٠
٨٧٫٦٠٠
٨٦٫٤٠٠

١١٩٫٩٥٢
٦٦٫٠٠٠
٨٧٫٨٦١
٦٫٣٣٩

١٫١٢٣٫٩٧٦

الرواتباإلدارة العليا
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تنقالت
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-
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سفر
-
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-
-

١٫٩٠٠
٢٫٢٨٥
٢٫٣١٥
٢٫٠٩٦
٢٫٠٠٥

-
٢٫٣٧٦

-
-

١٢٫٩٧٧

أخرى مكافآت
٩٥٫٩٥٠
٩٧٫٩٨٣
٥٩٫٤٩٨
٢٩٫٠٣٩
٥٤٫٦٥٢

١٧٣٫٠٧٣
١٠٢٫٨٦٢
١٣٠٫٦٤٩
١٧٩٫٠٠٦
١٤٥٫٢٨١
١٤٣٫٨٢٥
١٢٤٫٢٣٧
١٣٧٫٧٥٦
٨٨٫٧٤٢
٦٫٣٣٩

١٫٥٦٨٫٨٩٢

املجموع

.١

.٢

.٣

.٤
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مديرية األمن العام
جمعية السلط الخريية 
جمعية هاشمية الكرك

مدرسة اليوبيل
عائشة محمد طالل حوامده / برنامج يسعد صباحك

النقابة العامة للعاملين يف املهن الحرة والخدمات
مدرسة التين الفحيص الثانوية

مدرسة البكالوريا
الجمعية الخريية االرثذوكسية

٢٣٫٠٦٣
٢٠٠

١٫٠٠٠
٧٥٠

٢٫٠٠٠
١٥٫٠٠٠

٥٠٠
٦٠٠

١٫٢٠٠

القيمةاسم الجهة املتربع لهاالرقم
١٩. التربعات واملنح



٢٠. العقود التي عقدتها الرشكة مع الرشكات التابعة  أو 
الشقيقة أو الحليفة

تيليكوم  فرانس  ورشكة  األردنية  االتصاالت  رشكة  بين  اإلدارة  اتفاقية  تجديد  تم 
بتاريخ ٢٠٠٨/٥/٢٣ وملدة ثالث سنوات. 

٢١. أهم مساهمات الرشكة يف خدمة البيئة واملجتمع املحيل
 

استجابة للمبادرة التي أطلقتها جاللة امللكة رانيا العبدالله املعظمة
"مدرستي" Orange تدعم العديد من املدارس ضمن مبادرة 

 
للعمل  تيليكوم  فرانس  ذراع   Orange ومؤسسة  األردن   Orange وقعت 
االجتماعي مع مؤسسة نهر األردن اتفاقية تقوم بموجبها Orange بتقديم مبلغ 
٥٠٠٫٠٠٠ دينار عىل مدار خمس سنوات دعماً ملبادرة "مدرستي" التي أطلقتها جاللة 
امللكة رانيا العبداللـه وتعد األوىل من نوعها وتهدف إىل توفري بيئة تعليمية أفضل 

لطالب املدارس.

Orange األردن توقع اتفاقية مع نهر األردن إلنعاش قرية راسون

 Orange تقوم بموجبها اتفاقية  األردن  نهر  األردن ومؤسسة   Orange وقعت
األردن بتقديم الدعم املادي لقرية راسون محافظة عجلون، حيث جاءت هذه االتفاقية 
للعمل  تيليكوم  فرانس  ذراع   Orange مؤسسة  مع  املشرتك  للمرشوع  استكماالً 
القرية  تلك  يف  واملجتمع  والصحي  التعليمي  القطاع  بدعم  قامت  التي  االجتماعي 

األردنية النائية.

Orange تبدأ بتنفيذ خطتها للمدارس التي تبنتها مع إنجاز 

قامت  التي  السبع  للمدارس  التنفيذية  خطتها  تنفيذ  يف  األردن   Orange رشعت 
بتبنيها للعام الدرايس الحايل ضمن مرشوع تبني املدارس التابع ملؤسسة إنجاز لتهيئة 
الفرص االقتصادية للشباب األردني. حيث تعمل Orange من خالل هذا املرشوع 
والتعلم،  التعليم  عملية  عىل  املبارش  التأثري  ذات  املدرسية  البيئة  مرافق  تحسين  عىل 
باإلضافة إىل توظيف خربات ومهارات املتطوعين من موظفيها لبناء املهارات الفردية 
والقيادية لطلبة تلك املدارس و تعميق املفاهيم االقتصادية لديهم، باإلضافة إىل تنفيذ 
عدد من الربامج التدريبية لهؤالء الطلبة من أجل زيادة الكفاءات وتطوير املهارات 
االجتماعية واالقتصادية لديهم. وتتوزع املدارس املتبناة عىل سبع مناطق مختلفة من 
أرجاء الوطن، ويأتي هذا التوزيع تعميماً للفائدة ومحاولة للوصول إىل مناطق بعيدة 

عن العاصمة عّمان حيث أن أبناءها بأمس الحاجة ملثل هذه الدورات. 

Orange األردن تكرم موظفيها ممن تطوعوا يف إنجاز

لتهيئة  إنجاز  برنامج  يف  املتطوعين  موظفيها  من  عدداً  األردن   Orange كرمت 
الفرص االقتصادية واملهارات القيادية واالتصال والتواصل للشباب والشابات، وذلك 
ممن  وموظفة  موظفاً   ٤٣ خالله  كرمت  حيث   ، املناسبة  لهذه  أقامته  حفل  خالل 
اململكة: عّمان،  الدرايس ٢٠٠٧/ ٢٠٠٨ من مختلف محافظات  العام  تطوعوا خالل 

إربد، العقبة، الكرك، وادي موىس، ومعان.
وقد قام السيد غصين والسيدة بيبي يف نهاية االحتفال بتوزيع الشهادات والهدايا عىل 

املتطوعين.
ويشار إن برنامج إنجاز بدأ نشاطاته عام ١٩٩٩ كربنامج تدريبي تابع ملؤسسة إنقاذ 
الطفل وتحول عام ٢٠٠٢  إىل مؤسسة وطنية غري ربحية من خالل حفل أقيم  تحت 

رعاية جاللة امللكة رانيا العبداللـه املعظمة.

Orange األردن ترعى البطولة الدولية بكرة الطاولة لذوي االحتياجات
الخاصة

االحتياجات  لذوي  الطاولة  بكرة  الدولية  البطولة  فعاليات  األردن   Orange رعت
الخاصة التي افتتحت تحت رعاية سمو األمري رعد بن زيد كبري األمناء رئيس اللجنة 
بالتعاون مع اتحاد  البارأملبية والتي ينظمها النادي الوطني لرعاية املعاقين حركياً 
رياضة املعاقين، حيث شارك ٦٥ العباً و العبة من ١٢ دولة يف منافسات البطولة التي 

استمرت حتى الرابع من شهر نيسان.

موظفو Orange األردن يشاركون يف ألرتاماراثون البحر امليت دعماً 
للحاالت اإلنسانية من مرىض الدماغ واألعصاب 

شارك العديد من موظفي Orange األردن يف ألرتامارثون البحر امليت الخامس عرش 
الدماغ واألعصاب ومشاركة  بتنظيم جمعية مرىض  األمري رعد بن زيد  الذي رعاه 
٣٣٠٠ متسابق مثلوا ٤٨ دولة عربية وأجنبية. حيث جاءت مشاركتهم تلك يف سباقات 
عمان  معرض  أمام  من  انطلقت  التي  املاراثون  ونصف  واملاراثون  األلرتاماراثون 
الدويل للسيارات تقديراً لجهود جمعية مرىض الدماغ واألعصاب برسمها البسمة عىل 
شفاه املرىض، ودعماً للماراثون الذي رصد ريعه لعالج الحاالت اإلنسانية من مرىض 

الدماغ واألعصاب.

مبادرة امللكة رانيا للحد من العنف األرسي ”خط الدعم األرسي ١١٠"     

القضايا  لصالح  مجاني  خلوي  وخط  ثابت  هاتفي  خط  بتوفري   Orange قامت 
املتعلقة بالدعم األرسي من خالل مؤسسة نهر األردن، وسيوفر الخط ثالث خدمات 
رئيسية هي االستشارة املتخصصة، والدعم واإلرشاد النفيس، واإلحالة إىل املؤسسات 
الصحة  ووزارة  والتعليم  الرتبية  ووزارة  القضائي  املجلس  تشمل  والتي  الرشيكة 
الوطني لشؤون األرسة ومديرية  للشباب واملجلس  األعىل  التنمية واملجلس  ووزارة 
البرشية  للتنمية  الهاشمي  األردني  والصندوق  األردن  نهر  ومؤسسة  العام  األمن 
التوعية  ومركز  اإلنسان  أجل حقوق  من  القانون  ومجموعة  األردنية  املرأة  واتحاد 

واإلرشاد األرسي.

Orange األردن تزود معرض استثمار وعقار ٢٠٠٨ بخدمات 
اإلنرتنت الالسلكي

شاركت Orange األردن يف رعاية ودعم  املعرض الدويل الثالث ملواد وتقنيات البناء 
افتتاحه  تم  والذي    (٢٠٠٨ واستثمار  (عقار  واملنطقة  لألردن  الداخيل  والتشطيب 

تحت رعاية دولة رئيس الوزراء املهندس نادر الذهبي يف زارا إكسبو للمعارض.

الثانية يف معرض األردن Orange األردن تدعم وتشارك بفعالية للسنة 
للتوظيف والتدريب ٢٠٠٨

والتدريب  للتوظيف  األردن  معرض  ورعاية  دعم  يف  األردن   Orange شاركت 
 Wi-Fi ٢٠٠٨. حيث قامت بتغطية كافة أرجاء املعرض بخدمة اإلنرتنت الالسلكي
املعرض  لخدمة  وخدماتياً  إعالمياً  مركزاً  إلقامتها  باإلضافة  كفاءتها،  أثبتت  التي 
خدمات  من  وغريها  والفاكسات  والطابعات  الكمبيوتر  أجهزت  بكافة  وتجهيزه 
باإلضافة  اإلعالم،  ووسائل  املعرض  إدارة  متناول  يف  وجعلته  بأنواعها،  االتصال 

للزائرين واملشاركين يف املعرض.
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التنموية يف راسون فريقا Orange األردن  بهدف دعم املشاريع 
وراسون يلتقيان يف مباراة لكرة القدم

تبنتها Orange يف  التي  الشاملة يف قرية راسون  املحلية  التنمية  يف إطار مرشوع 
لكرة  مباراة  األردن  نهر  بالتعاون مع مؤسسة   Orange العام، نظمت بداية هذا 
تأتي  التي  الفعالية  هذه  وتهدف   .Orangeو راسون  شباب  فريقي  بين  القدم 
متزامنة مع يوم الشباب العاملي إىل إيجاد الدعم الالزم لفريق شباب راسون  الذي تم 
تأسيسه مؤخراً برعاية وحدة مبادرات الشباب يف مؤسسة نهر األردن والتي تعمل 
والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  النواحي  من  الشباب  قدرات  وبناء  استثمار  عىل 

واألكاديمية والرياضية. 

Orange األردن تشارك حملة الرب واإلحسان جوالت الخري يف كافة
مدن اململكة

شاركت Orange يف جوالت حملة الرب واإلحسان لتوزيع املنح الدراسية واملشاريع 
الصغرية عىل مستحقيها التي قامت بها سمواألمرية بسمة بنت طالل رئيسة اللجنة 
العليا لحملة الرب واإلحسان يف مخيم عزمي املفتي ولواء بني كنانه يف محافظة إربد 
واملشاريع  والطبية  الدراسية  املساعدات  لتقديم  الحملة  برنامج  ضمن  تأتي  والتي 

اإلنتاجية الهادفة إىل تنمية املجتمعات املحلية. 

تحت رعاية سمو األمرية سمية بنت الحسن املعظمة Orange تدعم 
الثالثة  مركز امللكة رانيا للريادة للسنة 

تحت رعاية سمو األمرية سمية بنت الحسن املعظمة تم توقيع اتفاقية ما بين مجموعة 
االتصاالت األردنية Orange ومركز امللكة رانيا للريادة تقوم بموجبها املجموعة 
بتقديم كل سبل الدعم املادي واملعنوي الالزم للمركز ملساعدته عىل تمكين وتطوير 

روح الريادة لدى الشباب األردني.

رشاكة اسرتاتيجية متجددة بني Orange األردن وتكية أم عىل يف
شهر الخري 

رمضان هذا العام كان مختلفاً مع Orange األردن و تكية أم عيل من خالل الحملة 
الرمضانية " عندي حلم وحلمي ممكن "، ولتتحقق أحالم أالف األرس الفقرية سعت 
Orange األردن وللسنة الرابعة عىل التوايل بدعم تكية أم عيل يف برامجها الرائدة يف 
األرس  من   ٦٨٥ لــ  غذائية   طرود  بتقديم  ساهمت  حيث  األردني،  املجتمع  خدمة 
املحتاجة يف مختلف أنحاء اململكة. وقد تم  توزيع الطرود الغذائية عىل خمس مراحل 

منها ثالث مراحل يف شهر رمضان وتبعها مرحلتان بعد عيد الفطر.

Orange األردن تدعم حفل إطالق مركز الرشق األوسط للعالج باملوسيقى.

بالتعاون مع نادي أبو نصري الريايض Orange األردن تساهم يف إنجاح بطولة 
األندية العربية الثالثة للمصارعة.

ملتقى النساء العاملي/األردن يطلق برنامج "تعزيز املهارات القيادية والتعلم 
باملالزمة" الثاني برعاية Orange األردن.

Orange األردن تدعم األسبوع الثقايف الفرنيس املقام يف ثغر األردن الباسم.

Orange األردن تحتفل بقدوم الربيع بمشاركة الكرنفال.

Orange األردن تدعم حملة وقار (أسمو بأخالقي) يف الجامعة األردنية.

رعاية ومشاركة فعالة لـ Orange األردن ملهرجان الفحيص.

 Orange الرحالة القزاقزه يحط برحاله يف مجموعة االتصاالت األردنية
خالل رحلة الوالء لقائد الوطن.

Orange األردن يشارك يف معسكر التكيف واإلبداع يف تكنولوجيا املعلومات.
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إقـرار
١- يقر مجلس اإلدارة بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر عىل استمرارية الرشكة خالل السنة املالية التالية.

٢- يقر مجلس اإلدارة بمسؤوليته عن إعداد البيانات املالية وتوفري نظام رقابة فّعال يف الرشكة.

عضو
السيد ميشيل مونزاني 

رئيس مجلس اإلدارة

د. شبيب فرح عماري

نائب رئيس مجلس اإلدارة
السيد مارك رينارد

عضو
م. عبد الرحمن الخطيب 

عضو

السيد هوغ دي فريديل

عضو

اآلنسة عاصمة ميخائيل دوغان

املدير التنفيذي للمالية
السيد رسالن ديرانية 

رئيس مجلس اإلدارة
د. شبيب فرح عماري

الرئيس التنفيذي
السيد ميخائيل غصين

٣- تقر الرشكة بصحة ودقة واكتمال املعلومات والبيانات الواردة يف تقرير مجلس اإلدارة للعام ٢٠٠٨.

عضو

معايل السيد "محمد عقل" عيد البلتاجي
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رشكة االتصاالت األردنية
رشكة مساهمة عامة محدودة

امليزانية املوحدة
٣١ كانون األول ٢٠٠٨

إيضاح دينـــار٢٠٠٨
املوجـودات

املوجودات غري املتداولة
ممتلكات ومعدات

الشهرة
موجودات غري ملموسة

موجودات رضيبية مؤجلة

املوجودات املتداولة
املخزون

ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
مبالغ مستحقة من مشغيل شبكات اتصاالت

النقد وودائع قصرية األجل

مجموع املوجودات 
حقوق امللكية واملطلوبات  

حق ملكية حملة األسهم
رأس املال 

احتياطي إجباري
أرباح مدورة

حقوق األقلية
مجموع حقوق امللكية 
املطلوبات غري املتداولة 

قروض طويلة األجل
سندات دين

تعويض نهاية الخدمة

املطلوبات املتداولة
ذمم دائنة ومبالغ مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

مبالغ مستحقة إىل مشغيل شبكات اتصاالت
الجزء املتداول من القروض طويلة األجل

مجموع حقوق امللكية واملطلوبات  

٤
٥ و ٦

٧
٨

٩
١٠
١١
١٢

١٣
١٤
١٥

١٦
١٧
١٨

١٩
١١
١٦

٢٣٦٫٢٥٢٫٣٠٢
١٫٤٢١٫١٥٧

١٢٫٩٩٢٫٧٦٧
٢٫٢٨٩٫٨٦٩

٢٥٢٫٩٥٦٫٠٩٥

٨٫٤٨٥٫٠٦٥
٥٤٫٧٥٩٫٢٩١
١٨٫٠٢٦٫٧٧٩

٣٤١٫٩١٨٫٤٠٥
٤٢٣٫١٨٩٫٥٤٠
٦٧٦٫١٤٥٫٦٣٥

٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٦٢٫٥٠٠٫٠٠٠

١٠٤٫٠٠٢٫٤٣٣
٤١٦٫٥٠٢٫٤٣٣

(٦٢٩٫٨٦٥)
٤١٥٫٨٧٢٫٥٦٨

٨٫٢٢٧٫٩٤٦
٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠
١٦٫٦٦٩٫٠٣٥
٤٩٫٨٩٦٫٩٨١

١٦٤٫٨١٤٫٨٣٨
٤٥٫٠٢٩٫٥٠١

٥٣١٫٧٤٧
٢١٠٫٣٧٦٫٠٨٦
٦٧٦٫١٤٥٫٦٣٥

٢٣٩٫٦٦٧٫٦٧١
٣٫٥٤٢٫٧٦٠
٨٫٠٥٥٫٣١٠
٦٫٧٤٨٫٠٥٢

٢٥٨٫٠١٣٫٧٩٣

٤٫٥٧٤٫٧٨٧
٦١٫٨٧٤٫٩٩٦
١٦٫٨١٠٫٣٨٢

٣٢٣٫٣٦٨٫٧٥٧
٤٠٦٫٦٢٨٫٩٢٢
٦٦٤٫٦٤٢٫٧١٥

٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٦٢٫٥٠٠٫٠٠٠
٩٨٫٧٠٤٫٤٠٩

٤١١٫٢٠٤٫٤٠٩
٣٣١٫٦٦٩

٤١١٫٥٣٦٫٠٧٨

٨٫٩٨٦٫١٦٢
٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠
١٣٫٠٤٥٫٩٣٥
٤٧٫٠٣٢٫٠٩٧

١٦٥٫٩٨٤٫٩٤٧
٣٩٫٥٤٤٫٠٩٨

٥٤٥٫٤٩٥
٢٠٦٫٠٧٤٫٥٤٠
٦٦٤٫٦٤٢٫٧١٥

دينـــار٢٠٠٧ 

تعترب اإليضاحات املرفقة من ١ إىل ٢٨ جزءاً من هذه القوائم املالية املوحدة.
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رشكة االتصاالت األردنية
رشكة مساهمة عامة محدودة

قائمة الدخل املوحدة
للسنة املنتهية يف ٣١ كانون األول ٢٠٠٨

تعترب اإليضاحات املرفقة من ١ إىل ٢٨ جزءاً من هذه القوائم املالية املوحدة.

دينـــار٢٠٠٨ إيضاح
صايف إيرادات الخدمات

كلفة الخدمات
الربح اإلجمايل
مصاريف إدارية

مصاريف بيع وتسويق
حصة الحكومة من اإليرادات 

أتعاب اإلدارة ورسوم العالمة التجارية
االستهالكات واالطفاءات والتدني يف قيمة املوجودات 

الربح التشغييل 

خسائر التدني يف قيمة الشهرة
صايف فروقات العمالت األجنبية

تكاليف التمويل
دخل التمويل

إيرادات أخرى 
رسوم أخرى

الربح قبل رضيبة الدخل 

رضيبة الدخل
ربح السنة 

العائد إىل:
مساهمي الرشكة

حقوق األقلية

الحصة األساسية واملخفضة للسهم من ربح السنة

٢٠
٢١

٦

٢٢

٨

٢٣

٤٠١٫٤١٠٫٨٢٣
(١٣٦٫٨٢٠٫٧٧٧)

٢٦٤٫٥٩٠٫٠٤٦
(٢٧٫٦٧٣٫٩٢٢)
(٣٧٫١٩٨٫٦٢٥)
(١٢٫٦٩٦٫٠٠٢)
(٨٫٥٥١٫٥١٥)

(٥٤٫٠٣٢٫٦٥٧)
١٢٤٫٤٣٧٫٣٢٥

(٢٫١٢١٫٦٠٣)
٧١٨٫٨٤٨

(٢٫١٧٧٫٧٢٠)
 ١٨٫٦٩٠٫٠٠٧

٥٧٥٫٥٢٨
(٢٫٨٧٦٫٤٨٧)

١٣٧٫٢٤٥٫٨٩٨

(٣٧٫٩٠٩٫٤٠٨)
٩٩٫٣٣٦٫٤٩٠

١٠٠٫٢٩٨٫٠٢٤
(٩٦١٫٥٣٤)

٩٩٫٣٣٦٫٤٩٠

٤٠١ فلس

٣٩٧٫٨٦٨٫١٣٩
(١٣٥٫٠٣٢٫٨٦١)

٢٦٢٫٨٣٥٫٢٧٨
(٣٢٫٩٧٤٫٠٧١)
(٣٩٫٣٦٧٫٣٧٠)
(١٣٫٨٧٣٫٩٣٨)
(٦٫٣١٧٫٢٩٨)

(٥٣٫٨١٩٫٥٨٥)
١١٦٫٤٨٣٫٠١٦

-
٣٤٫٠٥٦

(٢٫١٩٠٫٥٢٦)
١٦٫٧٨٢٫٣٤٩

١٥٩٫٥٧٦
(٣٫٤٤٧٫٨٤٠)

١٢٧٫٨٢٠٫٦٣١

(٣٤٫٠٧٤٫٨٤٥)
٩٣٫٧٤٥٫٧٨٦

٩٤٫٥٠٠٫٤٢٨
(٧٥٤٫٦٤٢)

٩٣٫٧٤٥٫٧٨٦

٣٧٨ فلس

دينـــار٢٠٠٧

٣٠



رشكة االتصاالت األردنية
رشكة مساهمة عامة محدودة

قائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة
للسنة املنتهية يف ٣١ كانون األول ٢٠٠٨

الرصيد كما يف أول كانون الثاني ٢٠٠٨
أرباح موزعة (إيضاح ١٥)

حقوق األقلية 
ربح السنة

الرصيد كما يف ٣١ كانون األول ٢٠٠٨

الرصيد كما يف أول كانون الثاني ٢٠٠٧
أرباح موزعة
حقوق األقلية

ربح السنة
الرصيد كما يف ٣١ كانون األول ٢٠٠٧

حقوق األقلية
دينـــار

املجموع
دينـــار

مجموع
حقوق امللكية

دينـــار

احتياطي
إجباري
دينـــار

رأس املال
دينـــار

أرباح
مدورة

دينـــار

حق ملكية حملة األسهم

٣١
تعترب اإليضاحات املرفقة من ١ إىل ٢٨ جزءاً من هذه القوائم املالية املوحدة.

٤١١٫٢٠٤٫٤٠٩
(٩٥٫٠٠٠٫٠٠٠)

-
١٠٠٫٢٩٨٫٠٢٤
٤١٦٫٥٠٢٫٤٣٣

٤٠١٫٧٠٣٫٩٨١
(٨٥٫٠٠٠٫٠٠٠)

-
٩٤٫٥٠٠٫٤٢٨

٤١١٫٢٠٤٫٤٠٩

٣٣١٫٦٦٩
-

(٩٦١٫٥٣٤)
-

(٦٢٩٫٨٦٥)

-
-

 ١٫٠٨٦٫٣١١
(٧٥٤٫٦٤٢)

٣٣١٫٦٦٩

٤١١٫٥٣٦٫٠٧٨
(٩٥٫٠٠٠٫٠٠٠)

(٩٦١٫٥٣٤)
١٠٠٫٢٩٨٫٠٢٤
٤١٥٫٨٧٢٫٥٦٨

٤٠١٫٧٠٣٫٩٨١
(٨٥٫٠٠٠٫٠٠٠)

 ١٫٠٨٦٫٣١١
٩٣٫٧٤٥٫٧٨٦

٤١١٫٥٣٦٫٠٧٨

٩٨٫٧٠٤٫٤٠٩
(٩٥٫٠٠٠٫٠٠٠)

-
١٠٠٫٢٩٨٫٠٢٤
١٠٤٫٠٠٢٫٤٣٣

٨٩٫٢٠٣٫٩٨١
(٨٥٫٠٠٠٫٠٠٠)

-
٩٤٫٥٠٠٫٤٢٨
٩٨٫٧٠٤٫٤٠٩

٦٢٫٥٠٠٫٠٠٠
-
-
-

٦٢٫٥٠٠٫٠٠٠

٦٢٫٥٠٠٫٠٠٠
-
-
-

٦٢٫٥٠٠٫٠٠٠

٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
-
-
-

٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠

٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
-
-
-

٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠



رشكة االتصاالت األردنية
رشكة مساهمة عامة محدودة

قائمة التدفقات النقدية املوحدة
للسنة املنتهية يف ٣١ كانون األول ٢٠٠٨

١٣٧٫٢٤٥٫٨٩٨

٢٫١٧٧٫٧٢٠
(١٨٫٦٩٠٫٠٠٧)

٣٫٧١٠٫٩٦١
١١٤٫٥٥٥

٥٢٫٩١٩٫٥٢٨
١٫١١٣٫١٢٩
٢٫١٢١٫٦٠٣
٣٫٦٢٣٫١٠٠
(٥٧٥٫٥٢٨)
(٢٠٥٫٢١٢)

(٤٫٠٢٤٫٨٣٣)
٤٫٧٦٤٫١٧٠

(١٫٢٩٧٫٧٣٢)
٣٫٣٣٣٫١٤٥
٥٫٤٨٥٫٤٠٣

(٣٧٫٦٢٥٫٠٠٠)
١٥٤٫١٩٠٫٩٠٠

(٤٩٫٧٥٣٫٠٥٧)
٨٢٤٫٤٢٦

(٦٫٠٥٠٫٥٨٦)
-

١٧٫٤١١٫٩١٦
(٣٧٫٥٦٧٫٣٠١)

(٥٦٦٫٧٥٢)
(٩٥٫٣٢٩٫٤٧٩)
(٢٫١٧٧٫٧٢٠)

(٩٨٫٠٧٣٫٩٥١)
١٨٫٥٤٩٫٦٤٨

٣٢٣٫٣٦٨٫٧٥٧
٣٤١٫٩١٨٫٤٠٥

١٢٧٫٨٢٠٫٦٣١

٢٫١٩٠٫٥٢٦
(١٦٫٧٨٢٫٣٤٩)

٦٫٥٨٥٫٠٦٨
٢٧٢٫١٥٥

٥١٫٧٨٩٫٢٧٠
٢٫٠٣٠٫٣١٥

-
١٫٣٦٢٫٠٩٨
(٢٦٤٫٤١٠)

٨٨١٫٩٨٤

(٣٩٤٫٢٤٢)
(١٦٫٧١٧٫٢٨٣)
(٩٫٩٦٠٫٠١١)
٢٥٫٤٦٦٫٤٣٥
١٦٫٤٢٥٫٩٥٣

(٢٠٫٧٤٧٫٥٦٧)
١٦٩٫٩٥٨٫٥٧٣

(٥٩٫٨٠٦٫٢٣١)
٣٦٠٫٧٩٨
(٢٥٫٠٠٠)

(٣٫١٥٨٫٢٧٨)
١٥٫٦٩٢٫٣٨٣

(٤٦٫٩٣٦٫٣٢٨)

(١٫٩٢٩٫٠٦٠)
(٨٤٫٩٦١٫٦٠٦)
(٢٫١٩٠٫٥٢٦)

(٨٩٫٠٨١٫١٩٢)
٣٣٫٩٤١٫٠٥٣

٢٨٩٫٤٢٧٫٧٠٤
٣٢٣٫٣٦٨٫٧٥٧

األنشطة التشغيلية
الربح قبل رضيبة الدخل

تعديالت -
تكاليف التمويل

دخل التمويل
مخصص الذمم املشكوك يف تحصيلها

مخصص مخزون تالف وبطئ الحركة
االستهالكات والتدني يف املمتلكات واملعدات
االطفاء والتدني يف املوجودات غري امللموسة

خسائر التدني يف قيمة الشهرة
تعويض نهاية الخدمة

أرباح بيع ممتلكات ومعدات
فروقات عمالت أجنبية 

تغريات رأس املال العامل:
املخزون

ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
مبالغ مستحقة من مشغيل شبكات االتصاالت

ذمم دائنة ومبالغ مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
مبالغ مستحقة إىل مشغيل شبكات االتصاالت

رضيبة دخل مدفوعة
صايف التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

األنشطـــة االستثمارية 
رشاء ممتلكات ومعدات

املتحصل من بيع ممتلكات ومعدات
الزيادة يف املوجودات غري امللموسة

رشاء رشكة تابعة
دخل التمويل 

صايف التدفق النقدي املستخدم يف األنشطة االستثمارية
األنشطـــة التمويليـة 

تسديدات قروض طويلة األجل
أرباح موزعة مدفوعة

تكاليف تمويل مدفوعة
صايف التدفق النقدي املستخدم يف األنشطة التمويلية

صايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه
النقد وما يف حكمه كما يف ١ كانون الثاني 

النقد وما يف حكمه كما يف ٣١ كانون األول 

دينـــار٢٠٠٨ دينـــار٢٠٠٧إيضاح

٥

٣٢
تعترب اإليضاحات املرفقة من ١ إىل ٢٨ جزءاً من هذه القوائم املالية املوحدة.



رشكة االتصاالت األردنية
رشكة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
٣١ كانون األول ٢٠٠٨

١- معلومات عامة
سجلت رشكة االتصاالت األردنية كرشكة مساهمة عامة محدودة بتاريخ ٨ ترشين األول ١٩٩٦.

تم اعتماد القوائم املالية املوحدة لرشكة االتصاالت األردنية املساهمة العامة املحدودة (املجموعة) للسنة املنتهية يف ٣١ كانون األول ٢٠٠٨ بقرار من مجلس اإلدارة بتاريخ ٢٢ كانون الثاني ٢٠٠٩.
إن األهداف األساسية لرشكة االتصاالت األردنية ورشكاتها التابعة مبينة يف اإليضاح (٣).

٢- ١ أسس اإلعداد 
أعدت القوائم املالية املوحدة للمجموعة وفقاً ملبدأ الكلفة التاريخية. 

أعدت القوائم املالية املوحدة للمجموعة وفقاً ملعايري التقارير املالية الدولية.
إن الدينار األردني هو عملة إظهار القوائم املالية املوحدة والذي يمثل العملة الرئيسية للمجموعة.

أسس توحيد القوائم املالية
تتضمن القوائم املالية املوحدة القوائم املالية لرشكة االتصاالت األردنية وجميع الرشكات التابعة لها واململوكة بالكامل وهي: رشكة البرتاء األردنية لالتصاالت املتنقلة (أورانج موبايل) 
والرشكة األردنية لخدمات نقل البيانات (أورانج داتا)، ورشكة األبعاد لبناء وتطوير البيانات رقمياً (إي- دايمنشن) باإلضافة إىل رشكة اليت سبيد لالتصاالت ذ.م.م والتي تمتلك 

رشكة االتصاالت األردنية ٥١٪ من رأسمالها.
يتم توحيد القوائم املالية للرشكات التابعة إبتداًء من تاريخ ممارسة السيطرة وحتى تتوقف هذه السيطرة.

يتم إعداد القوائم املالية للرشكات التابعة لنفس السنة املالية للرشكة وباستخدام نفس السياسات املحاسبية املتبعة يف الرشكة.
يتم استبعاد جميع األرصدة واملعامالت واألرباح واملصاريف الناتجة عن املعامالت بين الرشكة ورشكاتها التابعة.

تمثل حقوق األقلية ذلك الجزء غري اململوك من الربح أو الخسارة وصايف املوجودات من الرشكة ويتم إظهارها يف قائمة الدخل املوحدة كبند منفصل ويف امليزانية املوحدة كبند 
منفصل عن حق ملكية حملة األسهم.

يتم إثبات حقوق األقلية باستخدام طريقة حقوق امللكية. حيث ان الفرق بين السعر والقيمة الدفرتية للحصة من صايف األصول املقتناة يتم إدراجها كشهرة.
٢-٢ التغيريات يف السياسات املحاسبية

إن السياسات املحاسبية املتبعة للسنة متماثلة مع السياسات املحاسبية التي تم اتباعها يف السنة السابقة. باستثناء ما ييل:
أن املجموعة قامت بتطبيق التفسريات الصادرة عن لجنة تفسري معايري التقارير املالية الدولية خالل السنة.

كما وقامت املجموعة بالتطبيق املبكر للتفسريات الصادرة عن لجنة تفسري معايري التقارير املالية الدولية والتعديالت عىل معايري املحاسبة الدولية كما يف ١ كانون الثاني ٢٠٠٨.
• معيار التقارير املالية الدويل رقم ٨ – القطاعات التشغيلية

• تفسري رقم ١٣ الصادر عن لجنة تفسري معايري التقارير املالية الدولية – برامج الوالء للعمالء
• تفسري رقم ١١ الصادر عن لجنة تفسري معايري التقارير املالية الدولية – نطاق معيار التقارير املالية الدويل رقم ٢ – معامالت املجموعة وأسهم الخزينة  

يتطلـب هذا التفسري أن يتم تسجيل املعامالت التي تمنح املوظفين حقوقاً يف ملكية الرشكة كما لو قامت الرشكة باصدار أسهم، حتى لو قامت الرشكة برشاء تلك األسهم من طرف 
آخر أو قام املساهمون بتوفري مثل هذه األسهم.

لم ينتج عن تطبيق هذا التفسري أي اثر عىل القوائم املالية للمجموعة حيث لم يتم إصدار مثل هذه األدوات.
• معيار التقارير املالية الدويل رقم ٨ – القطاعات التشغيلية

قام مجلس معايري املحاسبة الدولية بإصدار معيار التقارير املالية الدويل رقم ٨ خالل شهر ترشين الثاني ٢٠٠٦. يحل هذا املعيار محل معيار املحاسبة الدويل رقم ١٤ "تقديم 
التقارير حول القطاعات". قامت املجموعة بالتطبيق املبكر لهذا املعيار ابتداًء من ١ كانون الثاني ٢٠٠٨. وترى املجموعة أن القطاعات التشغيلية حسب املعيار الجديد ال تختلف 

عن قطاعات األعمال املعّرفة سابقاً بموجب معيار املحاسبة الدويل رقم ١٤. (إيضاح ٣)
• تفسري رقم ١٣ الصادر عن لجنة تفسري معايري التقارير املالية الدولية – برامج الوالء للعمالء

يتطلب هذا التفسري املحاسبة عن النقاط املمنوحة بموجب برامج الوالء للعمالء كبند منفصل عن املبيعات التي تم بموجبها منح هذه النقاط بحيث يتم تخصيص جزء من املبالغ 
املقبوضة من عملية البيع للنقاط املمنوحة وتأجيل االعرتاف بذلك الجزء كإيراد إىل الفرتات التي يتم فيها استغالل تلك النقاط. لم ينتج عن تطبيق هذا التفسري أي أثر عىل القوائم 

املالية للمجموعة كون املعالجة املحاسبية املتبعة حاليـاً تتماىش مع هذا التفسري.
٢-٣ معايري التقارير املالية الدولية والتفسريات غري نافذة التطبيق

معيار التقارير املالية الدويل رقم ٣ – اندماج األعمال- معدل ومعيار املحاسبة الدويل رقم ٢٧ القوائم املالية املوحدة واملنفصلة – معدل
تم إصدار املعايري املعدلة يف شهر كانون الثاني ٢٠٠٨ وينبغي تطبيقها عىل السنوات املالية التي تبدأ يف ١ تموز ٢٠٠٩ أو بعد ذلك.

إن معيار التقارير املالية الدويل رقم ٣- معدل يتضمن عدداً من التغيريات التي تؤثر عىل السياسة املحاسبية لعمليات اندماج األعمال (بعد التاريخ املشار إليه أعاله) وبالتايل عىل 
املبلغ املعرتف به كشهرة ونتائج األعمال خالل الفرتة التي تمت فيها عملية االندماج ونتائج األعمال الالحقة.

يتطلب معيار املحاسبة الدويل رقم ٢٧-معدل عدم زيادة الشهرة أو االعرتاف بربح أو خسارة نتيجة تغري نسبة امللكية يف رشكة تابعة مما ال ينجم عنه فقدان للسيطرة حيث يتم 
٣٣



رشكة االتصاالت األردنية
رشكة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
٣١ كانون األول ٢٠٠٨

١- معلومات عامة
سجلت رشكة االتصاالت األردنية كرشكة مساهمة عامة محدودة بتاريخ ٨ ترشين األول ١٩٩٦.

تم اعتماد القوائم املالية املوحدة لرشكة االتصاالت األردنية املساهمة العامة املحدودة (املجموعة) للسنة املنتهية يف ٣١ كانون األول ٢٠٠٨ بقرار من مجلس اإلدارة بتاريخ ٢٢ كانون الثاني ٢٠٠٩.
إن األهداف األساسية لرشكة االتصاالت األردنية ورشكاتها التابعة مبينة يف اإليضاح (٣).

٢- ١ أسس اإلعداد 
أعدت القوائم املالية املوحدة للمجموعة وفقاً ملبدأ الكلفة التاريخية. 

أعدت القوائم املالية املوحدة للمجموعة وفقاً ملعايري التقارير املالية الدولية.
إن الدينار األردني هو عملة إظهار القوائم املالية املوحدة والذي يمثل العملة الرئيسية للمجموعة.

أسس توحيد القوائم املالية
تتضمن القوائم املالية املوحدة القوائم املالية لرشكة االتصاالت األردنية وجميع الرشكات التابعة لها واململوكة بالكامل وهي: رشكة البرتاء األردنية لالتصاالت املتنقلة (أورانج موبايل) 
والرشكة األردنية لخدمات نقل البيانات (أورانج داتا)، ورشكة األبعاد لبناء وتطوير البيانات رقمياً (إي- دايمنشن) باإلضافة إىل رشكة اليت سبيد لالتصاالت ذ.م.م والتي تمتلك 

رشكة االتصاالت األردنية ٥١٪ من رأسمالها.
يتم توحيد القوائم املالية للرشكات التابعة إبتداًء من تاريخ ممارسة السيطرة وحتى تتوقف هذه السيطرة.

يتم إعداد القوائم املالية للرشكات التابعة لنفس السنة املالية للرشكة وباستخدام نفس السياسات املحاسبية املتبعة يف الرشكة.
يتم استبعاد جميع األرصدة واملعامالت واألرباح واملصاريف الناتجة عن املعامالت بين الرشكة ورشكاتها التابعة.

تمثل حقوق األقلية ذلك الجزء غري اململوك من الربح أو الخسارة وصايف املوجودات من الرشكة ويتم إظهارها يف قائمة الدخل املوحدة كبند منفصل ويف امليزانية املوحدة كبند 
منفصل عن حق ملكية حملة األسهم.

يتم إثبات حقوق األقلية باستخدام طريقة حقوق امللكية. حيث ان الفرق بين السعر والقيمة الدفرتية للحصة من صايف األصول املقتناة يتم إدراجها كشهرة.
٢-٢ التغيريات يف السياسات املحاسبية

إن السياسات املحاسبية املتبعة للسنة متماثلة مع السياسات املحاسبية التي تم اتباعها يف السنة السابقة. باستثناء ما ييل:
أن املجموعة قامت بتطبيق التفسريات الصادرة عن لجنة تفسري معايري التقارير املالية الدولية خالل السنة.

كما وقامت املجموعة بالتطبيق املبكر للتفسريات الصادرة عن لجنة تفسري معايري التقارير املالية الدولية والتعديالت عىل معايري املحاسبة الدولية كما يف ١ كانون الثاني ٢٠٠٨.
• معيار التقارير املالية الدويل رقم ٨ – القطاعات التشغيلية

• تفسري رقم ١٣ الصادر عن لجنة تفسري معايري التقارير املالية الدولية – برامج الوالء للعمالء
• تفسري رقم ١١ الصادر عن لجنة تفسري معايري التقارير املالية الدولية – نطاق معيار التقارير املالية الدويل رقم ٢ – معامالت املجموعة وأسهم الخزينة  

يتطلـب هذا التفسري أن يتم تسجيل املعامالت التي تمنح املوظفين حقوقاً يف ملكية الرشكة كما لو قامت الرشكة باصدار أسهم، حتى لو قامت الرشكة برشاء تلك األسهم من طرف 
آخر أو قام املساهمون بتوفري مثل هذه األسهم.

لم ينتج عن تطبيق هذا التفسري أي اثر عىل القوائم املالية للمجموعة حيث لم يتم إصدار مثل هذه األدوات.
• معيار التقارير املالية الدويل رقم ٨ – القطاعات التشغيلية

قام مجلس معايري املحاسبة الدولية بإصدار معيار التقارير املالية الدويل رقم ٨ خالل شهر ترشين الثاني ٢٠٠٦. يحل هذا املعيار محل معيار املحاسبة الدويل رقم ١٤ "تقديم 
التقارير حول القطاعات". قامت املجموعة بالتطبيق املبكر لهذا املعيار ابتداًء من ١ كانون الثاني ٢٠٠٨. وترى املجموعة أن القطاعات التشغيلية حسب املعيار الجديد ال تختلف 

عن قطاعات األعمال املعّرفة سابقاً بموجب معيار املحاسبة الدويل رقم ١٤. (إيضاح ٣)
• تفسري رقم ١٣ الصادر عن لجنة تفسري معايري التقارير املالية الدولية – برامج الوالء للعمالء

يتطلب هذا التفسري املحاسبة عن النقاط املمنوحة بموجب برامج الوالء للعمالء كبند منفصل عن املبيعات التي تم بموجبها منح هذه النقاط بحيث يتم تخصيص جزء من املبالغ 
املقبوضة من عملية البيع للنقاط املمنوحة وتأجيل االعرتاف بذلك الجزء كإيراد إىل الفرتات التي يتم فيها استغالل تلك النقاط. لم ينتج عن تطبيق هذا التفسري أي أثر عىل القوائم 

املالية للمجموعة كون املعالجة املحاسبية املتبعة حاليـاً تتماىش مع هذا التفسري.
٢-٣ معايري التقارير املالية الدولية والتفسريات غري نافذة التطبيق

معيار التقارير املالية الدويل رقم ٣ – اندماج األعمال- معدل ومعيار املحاسبة الدويل رقم ٢٧ القوائم املالية املوحدة واملنفصلة – معدل
تم إصدار املعايري املعدلة يف شهر كانون الثاني ٢٠٠٨ وينبغي تطبيقها عىل السنوات املالية التي تبدأ يف ١ تموز ٢٠٠٩ أو بعد ذلك.

إن معيار التقارير املالية الدويل رقم ٣- معدل يتضمن عدداً من التغيريات التي تؤثر عىل السياسة املحاسبية لعمليات اندماج األعمال (بعد التاريخ املشار إليه أعاله) وبالتايل عىل 
املبلغ املعرتف به كشهرة ونتائج األعمال خالل الفرتة التي تمت فيها عملية االندماج ونتائج األعمال الالحقة.

يتطلب معيار املحاسبة الدويل رقم ٢٧-معدل عدم زيادة الشهرة أو االعرتاف بربح أو خسارة نتيجة تغري نسبة امللكية يف رشكة تابعة مما ال ينجم عنه فقدان للسيطرة حيث يتم 

تسجيل األثر يف حقوق امللكية. باإلضافة إىل ذلك فإن هذا املعيار املعدل قام بتغيري السياسة املحاسبية املتعلقة يف الخسائر واملتحققة من قبل الرشكة التابعة والسياسة املحاسبية 
املتعلقة بفقدان السيطرة عىل الرشكة التابعة.

ترتب عىل هذه التغريات تعديالت يف معايري اخرى مثل معيار املحاسبة الدويل رقم ٧ - قائمة التدفقات النقدية ومعيار املحاسبة الدويل رقم ١٢- رضائب الدخل ومعيار املحاسبة 
الدويل رقم ٢١ - أثر التغريات يف أسعار رصف العمالت األجنبية ومعيار املحاسبة الدويل رقم ٢٨ - املحاسبة عن االستثمارات يف الرشكات الحليفة ومعيار املحاسبة الدويل رقم ٣١ 

- الحصص يف املشاريع املشرتكة. 
إن التغريات يف معيار التقارير املالية الدويل رقم ٣ ومعيار املحاسبة الدويل رقم ٢٧ سوف تؤثر عىل السياسة املحاسبية لعمليات اندماج األعمال أو حاالت فقدان السيطرة عىل 

رشكات تابعة واملعامالت مع مالكي حقوق األقلية.
معيار املحاسبة الدويل رقم ١ عرض القوائم املالية - معدل

تم إصدار هذا املعيار املعدل خالل شهر أيلول ٢٠٠٧ وينبغي تطبيقه للسنوات املالية التي تبدأ يف أول كانون الثاني ٢٠٠٩ أو بعد ذلك. يفصل هذا املعيار بين التغريات يف حقوق 
ملكية حملة األسهم عن التغريات األخرى يف حقوق امللكية. سوف تشمل قائمة التغريات يف حقوق امللكية تفاصيل املعـامالت مع حملة األسهم ،فيما يتم عرض جميع التغريات 
األخرى يف حقـوق امللكية يف بند واحد منفصل. باإلضافة إىل ذلك، أضاف هذا املعيار قائمة الدخل الشامل التي تعرض كافة بنود اإليرادات واملرصوفات التي تم االعرتاف بها إما 

يف قائمة واحدة أو يف قائمتين مرتابطتين. إن املجموعة بصدد تقييم إذا ما كانت سوف تقوم بإعداد قائمة واحدة أو قائمتين.
معيار املحاسبة الدويل رقم ٣٢ – األدوات املالية - العرض ومعيار املحاسبة الدويل رقم ١ عرض القوائم املالية – األدوات املالية املطروحة للتداول وااللتزامات الناشئة عن التصفية.
تم إصدار التعديالت عىل معياري املحاسبة الدوليين رقم ٣٢ ورقم ١ خالل شهر شباط ٢٠٠٨ وينبغي تطبيقها للسنوات املالية التي تبدأ يف أول كانون الثاني ٢٠٠٩ أو بعد 
ذلك.  إن التعديالت توفر نطاقاً محدداً إلمكانية تصنيف األدوات املالية املطروحة للتداول كأدوات ملكية إذا ما انطبقت عليها خصائص معينة. إن تطبيق هذه التعديالت لن ينتج 

ه أي أثر عىل املركز املايل أو األداء املايل للمجموعة حيث لم تقم املجموعة بإصدار مثل هذه األدوات. عـن
تعتمد اإلدارة فرضيات أساسية تتعلق باملستقبل ومصادر هامة رئيسية لتقدير حالة عدم التيقن يف نهاية السنة، األمر الذي قد ينتج عنه مخاطر هامة تتطلب إجراء تعديالت 

جوهرية عىل تقييم املوجودات واملطلوبات الظاهرة يف امليزانية خالل السنة املالية الالحقة.
معيار املحاسبة الدويل رقم ٣٩ األدوات املالية االعرتاف والقياس- بنود التحوط املؤهلة

تم إصدار التعديالت عىل معيار املحاسبة  الدويل رقم ٣٩ خالل شهر آب ٢٠٠٨ وينبغي تطبيقها للسنوات املالية التي تبدأ يف أول تموز ٢٠٠٩ أو بعد ذلك.
يتطرق هذا التعديل إىل معامالت التحّوط لجانب واحد من مخاطر بند التحّوط وتحديد بند التضخم أو جزء منها يف حاالت معينة كمخاطر متحّوط لها. يوضح هذا التعديل بأنه 
يسمح للمنشأة بتحديد جزء من التغري يف القيمة العادلة أو التنوع يف التدفق النقدي لألداة املالية كبند متحوط له. إن تطبيق هذا التعديل لن ينتج عنه أي أثر عىل املركز املايل أواألداء 

املايل للمجموعة، حيث إنه لم يتم الدخول يف مثل أدوات التحّوط هذه.
تفسري رقم ١٦ الصادر عن لجنة تفسري معايري التقارير املالية الدولية – التحّوط لصايف االستثمار يف عمليات أجنبية 

تم إصدار تفسري رقم ١٦ خالل شهر تموز ٢٠٠٨ وينبغي تطبيقه للسنوات املالية التي تبدأ يف أول ترشين األول ٢٠٠٨ أو بعد ذلك، هذا ويجب تطبيق هذا التفسري بأثر رجعي. 
يوفر هذا التفسري إرشادات حول املعالجة املحاسبية للتحـّوط يف صايف االستثمار. يـتضمن هذا التفسري إرشادات حول تحديد مخاطر العمالت املؤهلة ملحاسبة التحوط وأين من 

املمكن أن يتم االحتفاظ بأداة التحّوط ضمن املجموعة، وكيفية احتساب مبلغ ربـح أو خسارة العمالت األجنبية املتعلق بصايف االستثمار وأداة التحوط.
معيار التقارير املالية الدويل رقم ٢ – معدل – الدفع عىل أساس األسهم

قام مجلس معايري املحاسبة الدولية بإصدار تعديل عىل معيار التقارير املالية الدويل رقم ٢ يف شهر كانون الثاني ٢٠٠٨ لتوضيح تعريف رشوط استحقاق أدوات حقوق امللكية 
املمنوحة واملعالجة املحاسبية للمنح التي تم إلغاؤها . ينبغي تطبيق هذا التعديل للسنوات املالية التي تبدأ يف أول كانون الثاني ٢٠٠٩ أو بعد ذلك.

لن ينتج عن هذا التعديل أثر عىل املركز املايل أو االداء املايل للمجموعة.
معيار املحاسبة الدويل رقم ٢٣ – تكاليف االقرتاض - معدل

تم إصدار التعديل عىل معيار املحاسبة الدويل رقم ٢٣ من قبل مجلس معايري املحاسبة الدولية خالل شهر نيسان ٢٠٠٧. يتطلب املعيار املعدل رسملة تكاليف اإلقرتاض التي تعزى 
مبارشة إىل تملك أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل كجزء من تكلفة ذلك األصل. يطبق هذا التعديل عىل السنوات املالية التي تبدأ يف أول كانون الثاني ٢٠٠٩ أو بعد ذلك.

لن ينتج عن تطبيق هذا التعديل أثر عىل املركز املايل أو األداء املايل للمجموعة.

٢-٤ استخدام التقديرات
إن إعداد القوائم املالية املوحدة وتطبيق السياسات املحاسبية يتطلب من اإلدارة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر عىل مبالغ املوجودات واملطلوبات واإلفصاح عن االلتزامات 
املحتملة. إن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر أيضاً عىل اإليرادات واملصاريف واملخصصات، وبشكل خاص يتطلب من اإلدارة القيام بأحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ 
وأوقات التدفقات النقدية املستقبلية وأوقاتها الناجمـة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات يف املستقبل.  إن التقديرات املذكورة مبنية بالرضورة عىل فرضيات وعوامل متعددة لها 

درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن، وإن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغريات يف املستقبل يف أوضاع وظروف تلك املخصصات٠
٢-٥ ملخص السياسات املحاسبية الهامة

الذمم املدينة
تدرج الذمم املدينة بمبلغ الفاتورة األصيل بعد تنزيل مخصص لقاء املبالغ املقّدر عدم تحصيلها، يتم تقدير الذمم املدينة املشكوك يف تحصيلها عندما يكون تحصيل هذه الذمم غري 

محتمل، ويتم شطب الديون املعدومة عند عدم إمكانية تحصيلها.
املخزون

يظهر املخزون بسعر الكلفة أو صايف القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل، تمثل التكاليف جميع املصاريف املتكبـدة إليصال كل صنف إىل موقعه ووضعه الحايل، وتحدد الكلفة باتباع 
طريقة متوسط الكلفة املرجح.

تمثل صايف القيمة القابلة للتحقق سعر البيع املقدر يف الظروف العادية بعد تنزيل الكلفة املقدرة إلتمام عملية البيع.
٣٤



رشكة االتصاالت األردنية
رشكة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
٣١ كانون األول ٢٠٠٨

القروض طويلة األجل وسندات الدين 
يتم تسجيل القروض طويلة األجل وسندات الدين بالقيمة العادلة املستلمة بعد تنزيل املصاريف املبارشة املتعلقة بها.
بعد االعرتاف األويل يتم قياس القروض طويلة األجل وسندات الدين بالكلفة املطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعيل.

يتم االعرتاف باإليرادات أو الخسائر يف قائمة الدخل عند التخلص من املطلوبات وخالل عملية االطفاء.
املمتلكات واملعدات

يتم إثبات جميع املمتلكات واملعدات بالكلفة بعد تنزيل االستهالك املرتاكم وأي مخصص مقابل التدني يف القيمة. ويتم استبعاد كلفة املوجودات واالستهالك املرتاكم حين بيع 
املمتلكات واملعدات أو التخلص منها ويتم إثبات أية أرباح أو خسائر يف قائمة الدخل املوحدة.

 
يحتسـب االستهالك عىل جميع املمتلكات واملعدات بطريقة القسط الثابت وال يتم استهالك األرايض، تم تقدير نسب االستهالك حسب األعمار اإلنتاجية املقدرة كما ييل:

 
٢٥ سنة  مبانـي    

٥ إىل  ٢٠ سنة  معدات االتصاالت   
٢  إىل  ٧  سنوات موجودات أخـرى   

تتم مراجعة القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات بشكل دوري ويف حال وجود أحداث أو تغريات يف الظروف السائدة تشري إىل أن املوجودات مسجلة بقيم أعىل من تلك التي يمكن 
اسرتدادها يتم تخفيض قيمة هذه املوجودات إىل القيمة التي يمكن اسرتدادها ويتم قيد التدني بتخفيض قيمة املمتلكات واملعدات والذي يدرج يف قائمة الدخل املوحدة للسنة.

يتم مراجعة العمر اإلنتاجي وطريقة االستهالك بشكل دوري للتأكد من أن طريقة وفرتة االستهالك تتناسب مع املنافع االقتصادية املتوقعة من املمتلكات واملعدات.
تكاليف التمويل

يتم إثبات تكاليف التمويل كمصاريف يف قائمة الدخل عند تحققها.
تملك رشكات تابعة والشهرة

يتم تسجيل تملك رشكات تابعة باستخدام طريقة الرشاء، يتم احتساب كلفة التملك باستخدام القيمة العادلة للموجودات املمنوحة، وااللتزامات املتكبدة أو املضمونة، وأدوات حقوق 
إليه أية تكاليف تنسب مبارشة إىل عملية اندماج األعمال. املوجودات القابلة  امللكية الصادرة عن الرشكة املشرتية يف تاريخ التملك مقابل السيطرة عىل الرشكة املشرتاة مضافاً 

للتحديد، وااللتزامات، وااللتزامات املحتملة يتم قياسها باستخدام القيمة العادلة يف تاريخ التملك، بغض النظر عن املدى املتعلق بأي حقوق أقلية.         
يتم تسجيل الشهرة بالكلفة التي تمثل الزيادة يف كلفة التملك عن حصة الرشكة يف القيمة العادلة لصايف موجودات الرشكة املشرتاة بتاريخ التملك. يتم تسجيل الشهرة الناتجة عن 
االستثمار يف رشكات تابعة يف بند منفصل كموجودات غري ملموسة بعد تنزيـل أي مخصص تدني يف القيمة. يتم تحديد وحدات توليد النقد املتوقع أن تنتفع من عملية التملك 

ألغراض إجراء اختبار التدني يف الشهرة.
املوجودات غري امللموسة

يتم قياس املوجودات غري امللموسة عند االقتناء بالكلفة أو القيمة العادلة إذا نتجت عن رشاء رشكات تابعة. بعد االعرتاف األويل بقيمة هذه املوجودات يتم إدراجها بالكلفة بعد 
تنزيل اإلطفاء املرتاكم وأي تدني مرتاكم بالقيمة. يتم تقدير العمر اإلنتاجي للموجودات الغري ملموسة ليكون إما محدداً أو غري محدد ويتم إطفاء املوجودات غري امللموسة ذات 

العمر املحدد عىل فرتة العمر االقتصادي املتوقع بطريقة القسط الثابت ويتم تقييم التدني يف قيمة هذه املوجودات عند وجود مؤرشات بتدني قيمتها.
يتم مراجعة أعمار اإلطفاء وطريقة اإلطفاء للموجودات غري امللموسة محددة العمر االقتصادي يف نهاية كل سنة مالية.

 
يتم تقييم التدني يف قيم املوجودات غري امللموسة وغري محددة العمر االقتصادي بشكل سنوي وال يتم إطفاء هذه املوجودات.

الذمم الدائنة واملبالغ املستحقة
يتم إثبات مطلوبات املبالغ املستحقة السداد يف املستقبل للبضائع والخدمات املستلمة سواء تمت أو لم تتم املطالبة بها من قبل املورد.

تعويض نهاية الخدمة 
تمنح املجموعة موظفيها تعويض نهاية خدمة. يتم احتساب تعويض نهاية الخدمة للموظفين عىل أساس مدة الخدمة املرتاكمة والراتب لكل موظف يف تاريخ امليزانية املوحدة 
وبرشط إكمال حد أدنى ملدة الخدمة وفقاً للنظام الداخـيل للرشكة. يتم االستدراك  للتكاليف املتوقعة لهذا التعويض بناء عىل مدة خدمة املوظف. يتم االعرتاف باألرباح والخسائر 
االكتوارية كإيراد أو كمرصوف عندما تكون الخسارة أو األرباح املرتاكمة والغري معرتف بها أكرب بشكل جوهري من املخصص املحتسب، ويتم إطفاء الفروقات الجوهرية عىل 

متوسط مدى االعمار اإلنتاجية املتبقية املتوقعة للموظفين.
الرضائب

رضيبة الدخل الحالية
يتم قياس موجودات ومطلوبات رضيبة الدخل للفرتة الحالية والفرتات السابقة بالقيمة املتوقع اسرتدادها أو دفعها لدائرة رضيبة الدخل.

رضيبة الدخل املؤجلة
يتم احتساب رضيبة الدخل املؤجلة وفقاً لطريقة االلتزامات لجميع الفروقات املؤقتة بتاريخ امليزانية وذلك بين األساس الرضيبي للموجودات وااللتزامات وقيمها الدفرتية لغايات 

العرض املايل.
يتم احتساب املوجودات الرضيبية املؤجلة لجميع الفروقات املؤقتة واملقبولة رضيبياً، ويتم تدوير املوجودات والخسائر الرضيبية غري املستغلة لفرتات قادمة إىل الحد املتوقع الذي 

يكون فيه هنالك أرباح رضيبية يمكن االستفادة منها لخصم هذه الفروقات املؤقتة واملوجودات والخسائر الرضيبية غري املستغلة.
يتم مراجعة القيمة الدفرتية للموجودات الرضيبية املؤجلة يف تاريخ امليزانية، ويتم تخفيض قيمة هذه املوجودات يف حال تبين أنه من غري املحتمل وجود دخل رضيبي كافٍ مستقبالً 

يسمح باالستفادة الكاملـة أو الجزئية من املوجودات الرضيبية املؤجلة.
٣٥



رشكة االتصاالت األردنية
رشكة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
٣١ كانون األول ٢٠٠٨

القروض طويلة األجل وسندات الدين 
يتم تسجيل القروض طويلة األجل وسندات الدين بالقيمة العادلة املستلمة بعد تنزيل املصاريف املبارشة املتعلقة بها.
بعد االعرتاف األويل يتم قياس القروض طويلة األجل وسندات الدين بالكلفة املطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعيل.

يتم االعرتاف باإليرادات أو الخسائر يف قائمة الدخل عند التخلص من املطلوبات وخالل عملية االطفاء.
املمتلكات واملعدات

يتم إثبات جميع املمتلكات واملعدات بالكلفة بعد تنزيل االستهالك املرتاكم وأي مخصص مقابل التدني يف القيمة. ويتم استبعاد كلفة املوجودات واالستهالك املرتاكم حين بيع 
املمتلكات واملعدات أو التخلص منها ويتم إثبات أية أرباح أو خسائر يف قائمة الدخل املوحدة.

 
يحتسـب االستهالك عىل جميع املمتلكات واملعدات بطريقة القسط الثابت وال يتم استهالك األرايض، تم تقدير نسب االستهالك حسب األعمار اإلنتاجية املقدرة كما ييل:

 
٢٥ سنة  مبانـي    

٥ إىل  ٢٠ سنة  معدات االتصاالت   
٢  إىل  ٧  سنوات موجودات أخـرى   

تتم مراجعة القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات بشكل دوري ويف حال وجود أحداث أو تغريات يف الظروف السائدة تشري إىل أن املوجودات مسجلة بقيم أعىل من تلك التي يمكن 
اسرتدادها يتم تخفيض قيمة هذه املوجودات إىل القيمة التي يمكن اسرتدادها ويتم قيد التدني بتخفيض قيمة املمتلكات واملعدات والذي يدرج يف قائمة الدخل املوحدة للسنة.

يتم مراجعة العمر اإلنتاجي وطريقة االستهالك بشكل دوري للتأكد من أن طريقة وفرتة االستهالك تتناسب مع املنافع االقتصادية املتوقعة من املمتلكات واملعدات.
تكاليف التمويل

يتم إثبات تكاليف التمويل كمصاريف يف قائمة الدخل عند تحققها.
تملك رشكات تابعة والشهرة

يتم تسجيل تملك رشكات تابعة باستخدام طريقة الرشاء، يتم احتساب كلفة التملك باستخدام القيمة العادلة للموجودات املمنوحة، وااللتزامات املتكبدة أو املضمونة، وأدوات حقوق 
إليه أية تكاليف تنسب مبارشة إىل عملية اندماج األعمال. املوجودات القابلة  امللكية الصادرة عن الرشكة املشرتية يف تاريخ التملك مقابل السيطرة عىل الرشكة املشرتاة مضافاً 

للتحديد، وااللتزامات، وااللتزامات املحتملة يتم قياسها باستخدام القيمة العادلة يف تاريخ التملك، بغض النظر عن املدى املتعلق بأي حقوق أقلية.         
يتم تسجيل الشهرة بالكلفة التي تمثل الزيادة يف كلفة التملك عن حصة الرشكة يف القيمة العادلة لصايف موجودات الرشكة املشرتاة بتاريخ التملك. يتم تسجيل الشهرة الناتجة عن 
االستثمار يف رشكات تابعة يف بند منفصل كموجودات غري ملموسة بعد تنزيـل أي مخصص تدني يف القيمة. يتم تحديد وحدات توليد النقد املتوقع أن تنتفع من عملية التملك 

ألغراض إجراء اختبار التدني يف الشهرة.
املوجودات غري امللموسة

يتم قياس املوجودات غري امللموسة عند االقتناء بالكلفة أو القيمة العادلة إذا نتجت عن رشاء رشكات تابعة. بعد االعرتاف األويل بقيمة هذه املوجودات يتم إدراجها بالكلفة بعد 
تنزيل اإلطفاء املرتاكم وأي تدني مرتاكم بالقيمة. يتم تقدير العمر اإلنتاجي للموجودات الغري ملموسة ليكون إما محدداً أو غري محدد ويتم إطفاء املوجودات غري امللموسة ذات 

العمر املحدد عىل فرتة العمر االقتصادي املتوقع بطريقة القسط الثابت ويتم تقييم التدني يف قيمة هذه املوجودات عند وجود مؤرشات بتدني قيمتها.
يتم مراجعة أعمار اإلطفاء وطريقة اإلطفاء للموجودات غري امللموسة محددة العمر االقتصادي يف نهاية كل سنة مالية.

 
يتم تقييم التدني يف قيم املوجودات غري امللموسة وغري محددة العمر االقتصادي بشكل سنوي وال يتم إطفاء هذه املوجودات.

الذمم الدائنة واملبالغ املستحقة
يتم إثبات مطلوبات املبالغ املستحقة السداد يف املستقبل للبضائع والخدمات املستلمة سواء تمت أو لم تتم املطالبة بها من قبل املورد.

تعويض نهاية الخدمة 
تمنح املجموعة موظفيها تعويض نهاية خدمة. يتم احتساب تعويض نهاية الخدمة للموظفين عىل أساس مدة الخدمة املرتاكمة والراتب لكل موظف يف تاريخ امليزانية املوحدة 
وبرشط إكمال حد أدنى ملدة الخدمة وفقاً للنظام الداخـيل للرشكة. يتم االستدراك  للتكاليف املتوقعة لهذا التعويض بناء عىل مدة خدمة املوظف. يتم االعرتاف باألرباح والخسائر 
االكتوارية كإيراد أو كمرصوف عندما تكون الخسارة أو األرباح املرتاكمة والغري معرتف بها أكرب بشكل جوهري من املخصص املحتسب، ويتم إطفاء الفروقات الجوهرية عىل 

متوسط مدى االعمار اإلنتاجية املتبقية املتوقعة للموظفين.
الرضائب

رضيبة الدخل الحالية
يتم قياس موجودات ومطلوبات رضيبة الدخل للفرتة الحالية والفرتات السابقة بالقيمة املتوقع اسرتدادها أو دفعها لدائرة رضيبة الدخل.

رضيبة الدخل املؤجلة
يتم احتساب رضيبة الدخل املؤجلة وفقاً لطريقة االلتزامات لجميع الفروقات املؤقتة بتاريخ امليزانية وذلك بين األساس الرضيبي للموجودات وااللتزامات وقيمها الدفرتية لغايات 

العرض املايل.
يتم احتساب املوجودات الرضيبية املؤجلة لجميع الفروقات املؤقتة واملقبولة رضيبياً، ويتم تدوير املوجودات والخسائر الرضيبية غري املستغلة لفرتات قادمة إىل الحد املتوقع الذي 

يكون فيه هنالك أرباح رضيبية يمكن االستفادة منها لخصم هذه الفروقات املؤقتة واملوجودات والخسائر الرضيبية غري املستغلة.
يتم مراجعة القيمة الدفرتية للموجودات الرضيبية املؤجلة يف تاريخ امليزانية، ويتم تخفيض قيمة هذه املوجودات يف حال تبين أنه من غري املحتمل وجود دخل رضيبي كافٍ مستقبالً 

يسمح باالستفادة الكاملـة أو الجزئية من املوجودات الرضيبية املؤجلة.

يتم احتساب موجودات ومطلوبات رضيبة الدخل املؤجلة وفقاً لنسب الرضيبة املتوقع تطبيقها مستقبالً وعىل الفرتة املطلوبة لتحقق املوجودات أو سداد املطلوبات وبناًء عىل 
القوانين النافذة املفعول يف تاريخ امليزانية املوحدة. 

رضيبة املبيعات
يتم إثبات اإليرادات واملصاريف واملوجودات بالصايف بعد تنزيل رضيبة املبيعات فيما عدا:

- رضيبة املبيعات الناتجة عن رشاء موجودات أو خدمات غري قابلة لالسرتداد.
- الذمم الدائنة واملدينة واملتضمنة مبلغ رضيبة املبيعات.

إن صايف املبلغ الذي سوف يتم اسرتداده من أو دفعه إىل دائرة رضيبة الدخل واملبيعات يتم إظهاره كجزء من الذمم املدينة والدائنة يف امليزانية.

التدني يف قيمة املوجودات املالية وعدم قابلية اسرتدادها
تقوم املجموعة بتاريخ امليزانية املوحدة بتقييم فيما إذا كانت املوجودات املالية أو مجموعة منها قد تدنت بشكل دائم، ويف حال وجود مؤرش اىل ذلك يتم تحديد املبلغ القابل 
لالسرتداد املقدر لهذه املوجودات وكذلك أي خسارة ناتجة عن التدني والتي تساوي الفرق ما بين القيمة املسرتدة والقيمة الدفرتية، ويتم االعرتاف بخسائر التدني يف قائمة الدخل.

املخصصات
يتم االعرتاف باملخصصات إذا كان عىل املجموعة التزام (قانوني أو فعيل) ناتج عن حدث سابق وكانت كلفة تسوية االلتزام محتملة وقابلة للتقدير والقياس بشكل يمكن االعتماد عليه.

إثبات اإليرادات
يتم إثبات اإليرادات كما ييل:

إيرادات الخدمات
يتم إثبات إيرادات اشرتاكات خدمات الهاتف واإلنرتنت بموجب طريقة القسط الثابت عىل فرتة تقديم الخدمة.

يتم إثبات اإليرادات من املكاملات الصادرة والواردة عند تقديم الخدمة.
يتم إثبات اإليرادات من ترتيبات املشاركة باإليراد باإلجمايل أو بالصايف عندما يكون مقدم الخدمة مسؤوالً عن تقديم الخدمة للعمالء وتحديد سعر الخدمة.

مبيعات األجهزة واملعدات
يتم إثبات اإليراد من مبيعات األجهزة واملعدات عند انتقال كافة املنافع واملخاطر إىل املشرتي.

عند بيع األجهزة واملعدات بواسطة طرف ثالث بحيث يكون هذا الطرف وسيطاً بين املجموعة واملشرتي فيتم إثبات اإليراد املتعلق بعملية البيع عند بيع األجهزة واملعدات إىل املشرتي 
النهائي.

عقود التأجري 
تصنف عقود اإليجار كعقود إيجار تشغيلية عندما يحتفظ املؤجر بجميع املخاطر واملنافع الرئيسية مللكية املوجود . يتم إثبات مدفوعات اإليجار كمرصوفات ضمن قائمة الدخل 

عىل أساس القسط الثابت عىل مدى فرتة عقد التأجري.
العمالت األجنبية

يجـري قيد املعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بأسعار الرصف التقريبية السائدة وقت إجراء املعامالت، كما يتم تقييم املوجودات واملطلوبات املالية املثبتة بالعمالت األجنبية 
يف تاريخ امليزانية بأسعار الرصف السائدة يف تاريخ امليزانية، وتدرج األرباح أو الخسائر الناتجة عن عمليات التقييم يف قائمة الدخل.

٣- املعلومات القطاعية 
تم تحديد أسلوب عرض القطاعات الرئيسية بحيث يكون عىل أساس القطاعات التشغيلية وذلك بناًء عىل أن املخاطر واملنافع املتعلقة باملجموعة تتأثر بشكل جوهري باالختالفات 

يف الخدمات املقدمة من قبل تلك القطاعات.
إن نشاط املجموعة منظم ومدار بشكل منفصل حسب طبيعة الخدمات املقدمة من خالل قطاعات يمثل كل منها وحدة نشاط اسرتاتيجي وتقدم خدمات مختلفة.

قطاع خطوط الهواتف الثابتة - يقوم هذا القطاع بتشغيل وتطوير وصيانة شبكات االتصاالت الثابتة. 
قطاع الهواتف املتنقلة - يقوم هذا القطاع بتشغيل وإدارة شبكة اتصاالت متنقلة يف اململكة األردنية الهاشمية. 

قطاع خدمات البيانات - يقوم هذا القطاع بتزويد وتجهيز وتركيب وصيانة وسائل االتصاالت الهندسية والتشغيلية لتزويد العمالء بخدمات نقل البيانات وخدمات استخدام 
اإلنرتنت ومساعدة الرشكات لتكون أكثر كفاءة يف طريقة إدارة أعمالها عرب اإلنرتنت.

٣٦
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
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إن الجداول التالية تمثل معلومات عن إيرادات ونتائج أعمال وموجودات ومطلوبات هذه القطاعات للسنوات املنتهية يف ٣١ كانون األول ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧.

الهواتف 
املتنقلة

دينـــار
خدمات
البيانات
دينـــار

املجموع
دينـــار

خطوط الهواتف
 الثابتة

دينـــار

٣٧

للسنة املنتهية يف ٣١ كانون األول ٢٠٠٨
صايف اإليرادات 

صايف اإليرادات ألطراف خارجية 
صايف اإليرادات الداخلية بين القطاعات

نتائج القطاع
الربح من العمليات قبل االستهالكات واإلطفاءات والتدني يف قيمة املوجودات

االستهالكات واإلطفاءات والتدني يف قيمة املوجودات
خسائر التدني يف قيمة الشهرة

صايف فروقات العمالت األجنبية
تكاليف التمويل

دخل التمويل
إيرادات أخرى
رضيبة الدخل
رسوم أخرى
ربح السنة

املوجودات واملطلوبات
موجودات القطاع 

مطلوبات القطاع
معلومات القطاع األخرى

املمتلكات واملعدات
موجودات غري ملموسة 

٢٠١٫٦٣٧٫٧٢٢
٤١٫١٥٦٫٧٨٩

٢٤٢٫٧٩٤٫٥١١

٧٠٫٥٨٥٫٠٢٥

٤١٢٫٣٦٨٫٦١٢
١٦٢٫٠٣٠٫٢٦٤

١٢٥٫٠٢٠٫٧٥١
٩٫٠٢٨٫٤٥٧

١٧٩٫١٠٤٫٥٦٩
٧٫٨٦١٫٢٩١

١٨٦٫٩٦٥٫٨٦٠

٩٤٫١٤٦٫٤٨٩

٢٥٠٫٩٣٥٫٨٤٨
٨٧٫٥٤٢٫٨٣٢

١٠٨٫٦١٩٫٩٦٢
٣٫٧٩٤٫٣٧٢

٢٠٫٦٦٨٫٥٣٢
٥١٢٫٠٧٨

٢١٫١٨٠٫٦١٠

١٣٫٧٣٨٫٤٦٨

١٢٫٨٤١٫١٧٥
١٠٫٦٩٩٫٩٧١

٢٫٦١١٫٥٨٩
١٦٩٫٩٣٨

٤٠١٫٤١٠٫٨٢٣
٤٩٫٥٣٠٫١٥٨

٤٥٠٫٩٤٠٫٩٨١

١٧٨٫٤٦٩٫٩٨٢
(٥٤٫٠٣٢٫٦٥٧)
(٢٫١٢١٫٦٠٣)

٧١٨٫٨٤٨
(٢٫١٧٧٫٧٢٠)
١٨٫٦٩٠٫٠٠٧

٥٧٥٫٥٢٨
(٣٧٫٩٠٩٫٤٠٨)
(٢٫٨٧٦٫٤٨٧)
٩٩٫٣٣٦٫٤٩٠

٦٧٦٫١٤٥٫٦٣٥
٢٦٠٫٢٧٣٫٠٦٧

٢٣٦٫٢٥٢٫٣٠٢
١٢٫٩٩٢٫٧٦٧



رشكة االتصاالت األردنية
رشكة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
٣١ كانون األول ٢٠٠٨

٣- املعلومات القطاعية - تتمة 

للسنة املنتهية يف ٣١ كانون األول ٢٠٠٧
صايف اإليرادات 

صايف اإليرادات ألطراف خارجية 
صايف اإليرادات الداخلية بين القطاعات

نتائج القطاع
الربح من العمليات قبل االستهالكات واالطفاءات والتدني يف قيمة املوجودات

االستهالكات واالطفاءات والتدني يف قيمة املوجودات
صايف فروقات العمالت األجنبية

تكاليف التمويل
دخل التمويل

إيرادات أخرى
رضيبة الدخل
رسوم أخرى
ربح السنة

املوجودات واملطلوبات
موجودات القطاع 
مطلوبات القطاع

معلومات القطاع األخرى
املمتلكات واملعدات

موجودات غري ملموسة

خطوط الهواتف
 الثابتة

دينـــار
الهواتف 
املتنقلة

دينـــار
خدمات
البيانات
دينـــار

املجموع
دينـــار

٤- املمتلكات واملعدات

الكلفة:
كما فـي أول كانون الثاني ٢٠٠٨ 

إضافات
املحول من املشاريع تحت التنفيذ

استبعادات 
كما فـي  ٣١ كانون األول ٢٠٠٨ 

االستهالك املرتاكم: 
كما فـي أول كانون الثاني ٢٠٠٨ 

االستهالك والتدني يف قيمة املوجودات
استبعادات 

كما يف ٣١ كانون األول ٢٠٠٨
صافـي القيمـة الدفرتية يف ٣١ كانون األول ٢٠٠٨

أرايض ومباني
دينـــار

شبكة ومعدات٢٠٠٨
االتصاالت
دينـــار

موجودات أخرى
دينـــار

مشاريع تحت 
التنفيذ

دينـــار
املجموع
دينـــار

األرايض واملباني تشمل أرايض بكلفة ٤٨١٫١٣٨ دينار (٢٠٠٧: ٤٨١٫١٣٨ دينار) مملوكة من الحكومة األردنية وهذه األرايض مستغلة من قبل املجموعة للمصلحة العامة. 

خالل عام ٢٠٠٨ قامت املجموعة بتسجيل مبلغ ١٣١٫٢٥٩ دينار (٢٠٠٧: ٥١١٫٤٦١ دينار) كتدني يف قيمة بعض املمتلكات واملعدات متعلقة بقطاع الهواتف املتنقلة. هذا وقد تم 
إثبات التدني بتخفيض قيمة تلك املمتلكات واملعدات إىل صايف القيمة القابلة لالسرتداد.

٣٨

٢١٠٫١٦٨٫٠٨٩
٣٣٫٢٨٧٫١٧٣

٢٤٣٫٤٥٥٫٢٦٢

٧٥٫٤١٦٫٣٧٥

٤١٩٫٥١٥٫٧٣٤
١٥٦٫٥٣٥٫٤٤٠

١٣٥٫٤٧٥٫٥٣٨
٣٫٥١٧٫٤٧٩

١٧٣٫٩٤٢٫٨٤٢
٩٫٥٧٨٫٨٨٠

١٨٣٫٥٢١٫٧٢٢

٨٧٫٣٧٨٫٧٦٤

٢٣٤٫٦٦٣٫٢٤٩
٨٩٫١٢٣٫٠٨٩

١٠٢٫٠٩٣٫٩٥٩
٤٫٤٦٥٫٣٣٣

١٣٫٧٥٧٫٢٠٨
٣٧٦٫٩٧٩

١٤٫١٣٤٫١٨٧

٧٫٥٠٧٫٤٦٢

١٠٫٤٦٣٫٧٣٢
٧٫٤٤٨٫١٠٨

٢٫٠٩٨٫١٧٤
٧٢٫٤٩٨

٣٩٧٫٨٦٨٫١٣٩
٤٣٫٢٤٣٫٠٣٢

٤٤١٫١١١٫١٧١

١٧٠٫٣٠٢٫٦٠١
(٥٣٫٨١٩٫٥٨٥)

٣٤٫٠٥٦
(٢٫١٩٠٫٥٢٦)
١٦٫٧٨٢٫٣٤٩

١٥٩٫٥٧٦
(٣٤٫٠٧٤٫٨٤٥)
(٣٫٤٤٧٫٨٤٠)
٩٣٫٧٤٥٫٧٨٦

٦٦٤٫٦٤٢٫٧١٥
٢٥٣٫١٠٦٫٦٣٧

٢٣٩٫٦٦٧٫٦٧١
٨٫٠٥٥٫٣١٠

٨٠٫٥٧١٫٥٦٢
٤٧٦٫٧٦٠
٥٩٫٧٨٠

(٩٧٫٨٣٣)
٨١٫٠١٠٫٢٦٩
٢٩٫١٣٤٫١٥٩
٢٫٤٠٩٫٧٦٩

(٦٩٫٩١٠)
٣١٫٤٧٤٫٠١٨
٤٩٫٥٣٦٫٢٥١

٥٦٤٫٨٣٥٫٤٨١
٤٧٫٧٥٩٫١٤٠
٤٫٧٦٧٫٠٦٧

(٨٫٥٦٨٫٢٩١)
٦٠٨٫٧٩٣٫٣٩٧
٣٩٧٫٨٢٦٫٣٦٢
٤٩٫٣٧٣٫٨٤٢
(٨٫٣٥٠٫٧٤٣)

٤٣٨٫٨٤٩٫٤٦١
١٦٩٫٩٤٣٫٩٣٦

٦٦٫٤٥٢٫٩١٨
١٫٢٥٥٫١٥٧

٣٫٦٢٥
(٩٤٠٫٩٩٨)

٦٦٫٧٧٠٫٧٠٢
٥٥٫١٢٨٫٥٨١
١٫١٣٥٫٩١٧
(٩٣٧٫٥٧١)

٥٥٫٣٢٦٫٩٢٧
١١٫٤٤٣٫٧٧٥

٩٫٨٩٦٫٨١٢
٢٦٢٫٠٠٠

(٤٫٨٣٠٫٤٧٢)
-

٥٫٣٢٨٫٣٤٠
-
-
-
-

٥٫٣٢٨٫٣٤٠

٧٢١٫٧٥٦٫٧٧٣
٤٩٫٧٥٣٫٠٥٧

-
(٩٫٦٠٧٫١٢٢)

٧٦١٫٩٠٢٫٧٠٨
٤٨٢٫٠٨٩٫١٠٢
٥٢٫٩١٩٫٥٢٨
(٩٫٣٥٨٫٢٢٤)

٥٢٥٫٦٥٠٫٤٠٦
٢٣٦٫٢٥٢٫٣٠٢



رشكة االتصاالت األردنية
رشكة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
٣١ كانون األول ٢٠٠٨

٤- املمتلكات واملعدات – تتمة

الكلفة:
كما فـي أول كانون الثاني ٢٠٠٧ 

إضافات
رشاء رشكة تابعة (إيضاح ٥)

املحول من املشاريع تحت التنفيذ
استبعادات 

تعديالت أخرى
كما فـي  ٣١ كانون األول ٢٠٠٧ 

االستهالك املرتاكم: 
كما فـي أول كانون الثاني ٢٠٠٧ 

االستهالك والتدني يف قيمة املوجودات
رشاء رشكة تابعة (إيضاح ٥)

استبعادات 
تعديالت أخرى

كما يف ٣١ كانون األول ٢٠٠٧
صافـي القيمـة الدفرتية يف ٣١ كانون األول ٢٠٠٧

شبكة ومعدات
االتصاالت
دينـــار

أرايض 
ومبانـي
دينـــار

ممتلكات ومعدات
 أخرى

دينـــار
مشاريع تحت

التنفيذ
دينـــار

املجمـوع
دينـــار

٢٠٠٧

خالل عام ٢٠٠٧ قامت املجموعة بمراجعة تصنيفات املمتلكات واملعدات وقد أدى ذلك إىل إعادة تصنيف جزء من املمتلكات واملعدات بلغت قيمتها ١٫٠٨٢٫٦٢٧ دينار من املوجودات 
غري امللموسة. إن إعادة التصنيف هذه لم يكن لها أثر جوهري عىل استهالك سنة ٢٠٠٧.

٥- رشاء رشكة تابعة
قامت املجموعة بتاريخ ١٥ نيسان ٢٠٠٧ بتملك ٥١٪ من حصص رشكة اليت سبيد لالتصاالت ذ.م.م واملسجلة يف مملكة البحرين والتي من غاياتها تقديم خدمات االتصاالت.

فيما ييل ملخص للقيم الدفرتية لرشكة اليت سبيد لالتصاالت ذ.م.م. بتاريخ الرشاء والتي تم اعتبارها عىل أساس أنها أرقام مبدئية للقيمة العادلة بتاريخ الرشاء.

ممتلكات ومعدات
موجودات غري ملموسة

ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
النقد وأرصدة لدى البنوك

التزامات عقود إيجار رأسمايل طويلة األجل
ذمم دائنة ومبالغ مستحقة

التزامات عقود إيجار رأسمايل قصرية األجل
حقوق األقلية

الشهرة الناتجة عن الرشاء
إجمايل املدفوع عند الرشاء

دينـــارالقيمة الدفرتية بتاريخ الرشاء
١٫٤٦٤٫٢٤١

٢٥٣٫٣١٧
١١٢٫٩١٣

٢٫٤٤٤
١٫٨٣٢٫٩١٥
(٩٣٥٫١٧٤)

(١٫٢٥٧٫٤٦٣)
(٥٠٦٫٤٩٠)

٤٨٤٫١٧٤
(٢٫٢١٤٫٩٥٣)

(٣٨٢٫٠٣٨)
٣٫٥٤٢٫٧٦٠
٣٫١٦٠٫٧٢٢

إن القيمة العادلة ال تختلف بشكل جوهري عن القيمة الدفرتية.
يمثل إجمايل املدفوع عند الرشاء ما تم دفعه نقداً لتملك حصص رشكة اليت سبيد لالتصاالت ذ.م.م:

قامت املجموعة خالل عام ٢٠٠٨ باختبار تدني قيمة الشهرة (إيضاح ٦).

كلفة الرشاء
النقد لدى الرشكة التابعة املشرتاة

التابعة صايف النقد املستخدم لتملك حصص يف رأسمال الرشكة 

دينـــار
(٣٫١٦٠٫٧٢٢)

٢٫٤٤٤
(٣٫١٥٨٫٢٧٨)

٣٩

٨٠٫١٦٠٫٣٧٠

٢١٧٫٨٦٦
-
٣٨٫٨١٥
-

١١٥٫٢٦٢
٨٠٫٥٣٢٫٣١٣

٢٦٫٨٠١٫١٨٠
٢٫٢٢٦٫٣٢٠

-
-

١٠٦٫٦٥٩
٢٩٫١٣٤٫١٥٩
٥١٫٣٩٨٫١٥٤

٥١٢٫٢٥٢٫٧٢١

٤٦٫١٠٥٫٧٧١
-

٦٫٧٧٤٫٩٥١
(٢٩٧٫٨٥٢)

-
٥٦٤٫٨٣٥٫٥٩١

٣٥٢٫٥١٠٫٧٧٢
٤٥٫٥٣٠٫٣٦٥

-
(٢١٤٫٦٦٤)

-
٣٩٧٫٨٢٦٫٤٧٣
١٦٧٫٠٠٩٫١١٨

٥٨٫٣١١٫٦٦٩

٢٫٨٤٨٫٥٦٥
٢٫٠٧٩٫٨٠٦
٣٫٩٨٥٫٨٢٦
(٦١٨٫٤٣٦)
(١١٥٫٢٦٢)

٦٦٫٤٩٢٫١٦٨

٥١٫١٩٢٫٣٢٩
٤٫٠٣٢٫٥٨٥

٦١٥٫٥٦٢
(٦٠٥٫٢٣٦)
(١٠٦٫٦٥٩)

٥٥٫١٢٨٫٥٨١
١١٫٣٦٣٫٥٨٧

١٠٫٠٦٢٫٣٧٥

١٠٫٦٣٤٫٠٢٩
-

(١٠٫٧٩٩٫٥٩٢)
-
-

٩٫٨٩٦٫٨١٢

-
-
-
-
-
-

٩٫٨٩٦٫٨١٢

٦٦٠٫٧٨٧٫١٣٥

٥٩٫٨٠٦٫٢٣١
٢٫٠٧٩٫٨٠٦

-
(٩١٦٫٢٨٨)

-
٧٢١٫٧٥٦٫٨٨٤

٤٣٠٫٥٠٤٫٢٨١
٥١٫٧٨٩٫٢٧٠

٦١٥٫٥٦٢
(٨١٩٫٩٠٠)

-
٤٨٢٫٠٨٩٫٢١٣
٢٣٩٫٦٦٧٫٦٧١



رشكة االتصاالت األردنية
رشكة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
٣١ كانون األول ٢٠٠٨

٦- اختبار تدني قيمة الشهرة
الشهرة الناتجة عن تملك رشكة اليت سبيد لالتصاالت ذ.م.م. تم توزيعها عىل وحدات توليد النقد ألغراض اختبار التدني يف قيمة الشهرة

بلغت القيمة الدفرتية للشهرة املوزعة كالتايل:

الشهرة
خسارة التدني

القيمة الدفرتية

دينار٢٠٠٧
٣٫٥٤٢٫٧٦٠

-
٣٫٥٤٢٫٧٦٠

دينار٢٠٠٨
٣٫٥٤٢٫٧٦٠

(٢٫١٢١٫٦٠٣)
١٫٤٢١٫١٥٧

يتم تحديد القيمة القابلة لالسرتداد عىل أساس احتساب القيمة املستخدمة باستخدام توقعات التدفقات النقدية بناًء عىل املوازنات املالية لفرتة خمس سنوات واملصادق عليها من 
قبل اإلدارة العليا.

يبلغ معدل الخصم قبل الرضيبة املستخدم لتوقعات التدفقات النقدية ١٣٫٣٪ ويبلغ معدل النمو للتدفقات النقدية للفرتة ما بعد الخمس سنوات نسبة ٢٠٪ والذي يساوي معدل 
النمو طويل األجل لرشكة اليت سبيد لالتصاالت.

الفرضيات األساسية املستخدمة يف احتساب القيمة املستخدمة.

هامش الربح – يتم تحديد هامش الربح عىل أساس معدل القيم التي تم تحقيقها خالل السنتين السابقتين لفرتة املوازنة.

معدالت الخصم – تعكس معدالت الخصم، التقييمات الحالية للسوق واملخاطر املتعلقة بكل وحدة توليد نقد. تم تقدير معدل الخصم عىل أساس نسبة من تكلفة املتوسط املرجح 
لرأس املال لقطاعات األعمال ويتم تعديلها الحقـاً ليعكس تقييم السوق للمخاطر املتعلقة بوحدات توليد النقد والتي لم يتم تعديل التدفقات النقدية املتوقعة لها.

فرضيات حصة السوق – إن أهمية هذه الفرضيات تأتي من خالل اعتماد اإلدارة عليها لتقييم أداء الوحدة، باإلضافة إىل استخدام معدالت نمو قطاعات األعمال والتي تمكن اإلدارة 
من تقييم أداء الوحدة مقارنًة باملنافسين. إن هذه الفرضيات من املمكن أن تكون عرضة للتغري خالل فرتة املوازنة. تتوقع اإلدارة بأن حصة املجموعة من رشكة اليت سبيد يف 

سوق االتصاالت سوف تكون مستقرة خالل فرتة املوازنة.

معدالت النمو – يتم تحديد معدالت النمو بناًء عىل دراسات قطاعات األعمال املنشورة.

الحساسية للتغريات يف الفرضيات
يف نظر اإلدارة، إن الفرضيات الواردة أعاله لن تكون معرضة للتغري بشكل يؤدي إىل زيادة القيمة الدفرتية للوحدة بشكل جوهري عن القيمة القابلة لالسرتداد.

٦٫٣٢١٫١٣٩
٥٫٩٣٥٫٣٦٥

١٢٫٢٥٦٫٥٠٤

٢٫٨٠٣٫٦٦٠
٤٢٤٫٣٨٧

٣٫٢٢٨٫٠٤٧

٩٫٠٢٨٫٤٥٧
٣٫٥١٧٫٤٧٩

١٥٫٩٩٧٫٢٧٨
٦٫٠٥٠٫٥٨٦

٢٢٫٠٤٧٫٨٦٤

٧٫٩٤١٫٩٦٨
١٫١١٣٫١٢٩
٩٫٠٥٥٫٠٩٧

١٢٫٩٩٢٫٧٦٧
٨٫٠٥٥٫٣١٠

٨٫٩٩٧٫٦٥٧
-

٨٫٩٩٧٫٦٥٧

٤٫٦١٨٫٤٤٩
٦٤٧٫٦٤٤

٥٫٢٦٦٫٠٩٣

٣٫٧٣١٫٥٦٤
٤٫٣٧٩٫٢٠٨

٦٧٨٫٤٨٢
١١٥٫٢٢١
٧٩٣٫٧٠٣

٥١٩٫٨٥٩
٤١٫٠٩٨

٥٦٠٫٩٥٧

٢٣٢٫٧٤٦
١٥٨٫٦٢٣

الكلفــــة -
الرصيد كما يف ١ كانون الثاني ٢٠٠٨

إضافات
الرصيد كما يف ٣١ كانون األول ٢٠٠٨

اإلطفاء املرتاكم - 
الرصيد كما يف ١ كانون الثاني ٢٠٠٨

إطفاء 
الرصيد كما يف ٣١ كانون األول ٢٠٠٨

صايف القيمة الدفرتية
كما يف ٣١ كانون األول ٢٠٠٨

كما يف ٣١ كانون األول ٢٠٠٧

٧- موجودات غري ملموسة
دينـــاركوابل فالجحقوق استخدام

دينـــاروحقوق الرتدداترخصة تشغيل الهواتف املتنقلة
املجموع
دينـــار

دينـــارأخــرىمـوجودات

يتم إطفاء حقوق استخدام كوابل فالج، رخصة تشغيل الهواتف املتنقلة وحقوق الرتددات واملوجودات األخرى عىل مدى العمر املتوقع لها والبالغ ٢٠ سنة و١٥ سنة عىل التوايل.
قامت املجموعة بدراسة تدني حقوق استخدام كوابل فالج خالل سنة ٢٠٠٧، وقد نتج عن ذلك قيد مبلغ ٩٠٩٫٥٨٨ دينار كتدني يف قيمة هذه املوجودات.
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رشكة االتصاالت األردنية
رشكة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
٣١ كانون األول ٢٠٠٨

(١٫٧١٨٫٨٢٠)
(٥٦٫٦٤٠)
٤١٨٫١٤٢
١٠٠٫٠٠٠

٣٫٥٤٧٫١٨٧
٢٫٢٨٩٫٨٦٩

٢٫٤٧٨٫٣٧٥
٣٠٣٫٣٦٠
٤١٨٫١٤٢
١٧٥٫٠٠٠

٣٫٣٧٣٫١٧٥
٦٫٧٤٨٫٠٥٢

مخصص ذمم مشكوك يف تحصيلها
التدني يف قيمة املمتلكات واملعدات

مخصص قضايا
فوائد مرسملة

مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين 

دينــــار٢٠٠٨
دينــــار٢٠٠٧

املوجودات الرضيبية املؤجلة كما يف ٣١ كانون األول تتعلق بما ييل:

تمت املوافقة من قبل دائرة رضيبة الدخل واملبيعات عىل التقديرات الرضيبية لجميع السنوات حتى تاريخ ٣١ كانون األول ٢٠٠٦ لرشكة االتصاالت األردنية والرشكة األردنية 
لخدمات نقل البيانات و حتى تاريخ ٣١ كانون األول ٢٠٠٥ لرشكة البرتاء األردنية لالتصاالت املتنقلة .

تقوم دائرة رضيبة الدخل واملبيعات بمراجعة الوضع الرضيبي للرشكة لعام ٢٠٠٧.

٨- رضيبة الدخل
إن العنارص األساسية ملرصوف رضيبة الدخل لعامي ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ هي كما ييل:

يبين الجدول أدناه التسوية بين مرصوف رضيبة الدخل حسب النسبة القانونية ومرصوف رضيبة الدخل حسب النسبة الفعلية لعامي ٢٠٠٨ و٢٠٠٧:

٣٣٫٤٥١٫٢٢٥

٤٫١٩٧٫١٩٥
٣٦٠٫٠٠٠
٧٥٫٠٠٠

(١٧٤٫٠١٢)
٣٧٫٩٠٩٫٤٠٨

٣٥٫٢٤٩٫٩٦١

(١٫٣٩٤٫٤٨٢)
٣٩١٫٩٩٨
٧٥٫٠٠٠

(٢٤٧٫٦٣٢)
٣٤٫٠٧٤٫٨٤٥

قائمة الدخل املوحدة
رضيبة الدخل – للسنة الحالية

(إيراد) مرصوف رضيبة الدخل املؤجلة
مخصص ذمم مشكوك يف تحصيلها

التدني يف قيمة املمتلكات واملعدات
فوائد مرسملة

تعويض نهاية الخدمة للموظفين
رضيبة الدخل كما يف قائمة الدخل املوحدة

١٣٨٫٢٠٧٫٤٣٢
٣٤٫٥٥١٫٨٥٨

٢٧٥٫١٦٢
(٤٫٥٧٣٫٤٥٠)

٩٠٠٫٢٦٩
٢٫٧٣٢٫٣٨٦
(٤٣٥٫٠٠٠)
٤٫٤٥٨٫١٨٣

٣٧٫٩٠٩٫٤٠٨

١٢٨٫٥٧٥٫٢٧٣
٣٢٫١٤٣٫٨١٨

٢٥١٫١٤١
-

١٫٦٤٣٫٢٦٧
١٫٥٠٢٫٣٨٢
(٢٩٠٫٦٤٦)

(١٫١٧٥٫١١٧)
٣٤٫٠٧٤٫٨٤٥

الربح قبل رضيبة الدخل وحقوق األقلية
رضيبة الدخل حسب النسبة القانونية ٢٥٪ 

تعديالت رضيبية
خسائر رشكات تابعة 

ديون معدومة
مخصص ذمم مشكوك يف تحصيلها

مصاريف ومخصصات غري مقبولة رضيبياً
فروقات قرارات سنوات سابقة 

رضيبة مؤجلة
رضيبة الدخل الظاهرة يف قائمة الدخل املوحدة حسب املعدل الفعيل لرضيبة الدخل ٢٧٫٤٪ (٢٠٠٧: ٢٦٫٥٪)

دينـــار٢٠٠٧دينـــار٢٠٠٨

دينـــار٢٠٠٧دينـــار٢٠٠٨
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رشكة االتصاالت األردنية
رشكة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
٣١ كانون األول ٢٠٠٨

فيما ييل الحركة عىل مخصص املخزون التالف والبطيء الحركة:

٥٫٣٦١٫٦٠٢
٥٫٠٠١٫١١٢

(٢٫٢٢٨٫١١٤)
٨٫١٣٤٫٦٠٠

٣٥٠٫٤٦٥
٨٫٤٨٥٫٠٦٥

٤٫٤٧٣٫٣٠٣
١٫٨٧٤٫٤٠٥

(٢٫١٢٩٫١٤٧)
٤٫٢١٨٫٥٦١

٣٥٦٫٢٢٦
٤٫٥٧٤٫٧٨٧

مواد ولوازم 
أجهزة هواتف خلوية وأخرى

مخصص املخزون التالف وبطيء الحركة 

مواد ولوازم يف طريق الشحن 

دينــــار٢٠٠٧دينــــار٢٠٠٨

٩- املخزون

الرصيد كما يف أول كانون الثاني
إضافات

مواد ولوازم خارجة من الخدمة

دينــــار٢٠٠٧دينــــار٢٠٠٨

٥٢٫٦٥٣٫٧٠٦
٣٫٦٢٩٫٦٢٦

(١٨٫٢٩٣٫٨٠١)
٣٧٫٩٨٩٫٥٣١

٤٦٫٩٣٠٫٨٢٤
٦٫٥٨٥٫٠٦٨
(٨٦٢٫١٨٦)

٥٢٫٦٥٣٫٧٠٦

رصيد بداية السنة
املخصص للسنة

ديون معدومة
رصيد نهاية السنة

دينــــار٢٠٠٧دينــــار٢٠٠٨

املواد واللوازم املخصصة الستعمال املجموعة الخاص وليست للبيع. 

٥٧٫٢١٨٫٢٥٩
١٧٫٩٤٤٫٦٧٥
٧٥٫١٦٢٫٩٣٤

(٣٧٫٩٨٩٫٥٣١)
٣٧٫١٧٣٫٤٠٣

٤٩٩٫٤١٦
١٧٫٠٨٦٫٤٧٢
٥٤٫٧٥٩٫٢٩١

٨٠٫٤٨٩٫٧٩٧
١٥٫٤٣٠٫٥٥٨
٩٥٫٩٢٠٫٣٥٥

(٥٢٫٦٥٣٫٧٠٦)
٤٣٫٢٦٦٫٦٤٩
١٫٣٢٢٫٨٧٢

١٧٫٢٨٥٫٤٧٥
٦١٫٨٧٤٫٩٩٦

دينــــار٢٠٠٧دينــــار٢٠٠٨

١٠- ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

ال تحمل الذمم التجارية فوائد. كما إنه فيما عدا بعض الذمم التجارية املتعلقة باملوزعين والرشكات األخرى فإنه ال يوجد ضمانات متعلقة بهذه الذمم.

بلغت الذمم التجارية واملشكوك يف تحصيلها ٣٧٫٩٨٩٫٥٣١ دينار كما يف ٣١ كانون األول ٢٠٠٨ مقابل ٥٢٫٦٥٣٫٧٠٦ دينار كما يف ٣١ كانون األول ٢٠٠٧.

فيما ييل الحركة عىل مخصص الذمم املشكوك يف تحصيلها

٤٢

٢٫١٢٩٫١٤٧
١١٤٫٥٥٥
(١٥٫٥٨٨)

٢٫٢٢٨٫١١٤

١٫٨٧٥٫٦٤٩
٢٧٢٫١٥٥
(١٨٫٦٥٧)

٢٫١٢٩٫١٤٧

ذمم تجارية 
إيرادات ذمم تجارية لم يصدر بها  فواتري

مخصص الذمم املشكوك يف تحصيلها

مبالغ مستحقة من أطراف ذات العالقة
أرصدة مدينة أخرى



رشكة االتصاالت األردنية
رشكة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
٣١ كانون األول ٢٠٠٨

١٢- النقد وودائع قصرية األجل
يتضمن بند النقد والودائع قصرية األجل ودائع قصرية األجل لدى البنوك التجارية لفرتات ترتاوح بين يوم وثالثة أشهر بالدينار األردني واليورو والدوالر األمريكي بمبلغ 
٣٤٧٫٨٩١٫٣٧٥ دينار كما يف ٣١ كانون األول ٢٠٠٨ و٣٣٥٫١٧٠٫٢٦٨ ديناركما يف ٣١ كانون األول ٢٠٠٧ وقد بلغ معدل الفائدة الفعيل عليها ٦٫٠٣٪ و٢٫٨٤٪ و١٫١١٪ عىل 

التوايل (٢٠٠٧: دينار ٦٫٢٥٪ يورو ٣٫٦٪ والدوالر األمريكي ٤٫٥٪).

١٣- رأس املـال
يتكـون رأسمال رشكة االتصاالت األردنية املرصح به واملدفوع من ٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ سهم، قيمة السهم االسمية دينار واحد.

ال تحمل املبالغ املستحقة من مشغيل شبكات االتصاالت فوائد وال يوجد ضمانات متعلقة بهذه املبالغ.

فيما ييل جدول أعمار املبالغ املستحقة من مشغيل شبكات االتصاالت كما يف ٣١ كانون األول:

يف تقدير إدارة املجموعة فإنه من املتوقع تحصيل الذمم غري املشكوك يف تحصيلها بالكامل.

٢١٫٨٦٦٫٢١٨
(٣٫٨٣٩٫٤٣٩)
١٨٫٠٢٦٫٧٧٩
٤٥٫٠٢٩٫٥٠١

٢٠٫٥٦٨٫٤٨٦
(٣٫٧٥٨٫١٠٤)
١٦٫٨١٠٫٣٨٢
٣٩٫٥٤٤٫٠٩٨

املبالغ املستحقة من مشغيل شبكات اتصاالت
مخصص الذمم املشكوك يف تحصيلها

املبالغ املستحقة من مشغيل شبكات اتصاالت
املبالغ املستحقة إىل مشغيل شبكات اتصاالت

دينــــار٢٠٠٧دينــــار٢٠٠٨

١١٨٫٩٥٥
٢٫٧٢١٫٤٤٨

٣٧٫١٧٣٫٤٠٣
٤٣٫٢٦٦٫٦٤٩

٢٫٧٨٠٫٦٦٤
٣٫٤٤٢٫٨٠٠

٥٫٧٥٢٫١٤٠
٩٫٧٥٨٫٠١٧

١٠٫٥٧٦٫٩٦٩
١١٫٩١٣٫٨٢٦

١٧٫٩٤٤٫٦٧٥
١٥٫٤٣٠٫٥٥٨

٢٠٠٨
٢٠٠٧

دينـــارأكرب من ١٨٠ يوم دينـــار٩١ – ١٨٠ يوم دينـــار٣١ – ٩٠ يوم

الذمم املستحقة وغري املشكوك يف تحصيلها
دينـــار١ -٣٠ يوم

دينـارتحصيلهااملشكوك يفاملستحقة وغريالذمم غري

املجموع

دينـار

١٫١٨٢٫٧٤٧
١٣٦٫٦٣٠

١٨٫٠٢٦٫٧٧٩
١٦٫٨١٠٫٣٨٢

٤٫٥٣٢٫٧٨٧
٥٣٥٫٥١٥

٤٫٠٢٥٫٠١٢
٢٫٣٠٧٫٨١٧

٦٫٢١٨٫٦٧٣
١٢٫٢٣٢٫٦٠٦

٢٫٠٦٧٫٥٦٠
١٫٥٩٧٫٨١٤

٢٠٠٨
٢٠٠٧

دينـــاراكرب من ٢٧١ يوم دينـــار١٨١ – ٢٧٠يوم دينـــار٩١ – ١٨٠ يوم

الذمم املستحقة وغري املشكوك يف تحصيلها
دينـــار١ -٩٠ يوم

دينـارتحصيلهااملشكوك يفاملستحقة وغريالذمم غري

املجموع

دينـار

١٠- ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى - تتمة
فيما ييل جدول أعمار الذمم التجارية كما يف ٣١ كانون األول: 

تقوم إدارة املجموعة بتحديد الذمم املشكوك يف تحصيلها بشكل تفصييل عىل مستوى أرصدة العمالء وتقوم أيضاً ببناء مخصص عام بناًء عىل أعمار الذمم.

يف تقدير إدارة املجموعة فإنه من املتوقع تحصيل الذمم غري املشكوك يف تحصيلها بالكامل. إن لدى الرشكة سياسة فوترة ومتابعة تحصيل معتمدة لجميع عمالئها حيث يتم فصل 
الخدمات عن العمالء الذين ال يقومون بتسديد املستحقات عليهم خالل مدة محددة ويتم متابعة تحصيلها من قبل دائرة متخصصة بمتابعة التحصيل.

١١- مبالغ مستحقة من/إىل مشغيل شبكات االتصاالت
لدى املجموعة اتفاقيات مع مشغيل شبكات اتصاالت محلية ودولية يتم بموجبها تقاص األرصدة املدينة واألرصدة الدائنة لنفس املشغل. وقد بلغت املبالغ الصافية يف ٣١ كانون 

األول ٢٠٠٨ و٢٠٠٧ كما ييل
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رشكة االتصاالت األردنية
رشكة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
٣١ كانون األول ٢٠٠٨

١٤- االحتياطـي اإلجبـاري
يقتطع االحتياطي اإلجباري من األرباح وفقاً ألحكام قانون الرشكات األردني وبمعدل ١٠٪ من صايف ربح السنة قبل الرضيبة. 

ويمكن للمجموعة إيقاف هذا التحويل السنوي إذا بلغ رصيد االحتياطي اإلجباري ربع رأس مال الرشكة. استناداً إىل ذلك فقد قررت املجموعة اعتباراً من عام ٢٠٠٥ عدم تحويل 
أي مبلغ إىل االحتياطي اإلجباري.

إن هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع عىل املساهمين.

١٥- األرباح املوزعة واملقرتح توزيعها
سيتقدم مجلس اإلدارة إىل الهيئة العامة للمساهمين بتوصية لتوزيع أرباح عن العام الحايل بمبلغ ٠٫٤٠ دينار للسهم الواحد بمجموع ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ دينار. بلغت األرباح املوزعة 

عىل املساهمين يف عام ٢٠٠٧ مبلغ ٠٫٣٨ دينار للسهم بمجموع قدره ٩٥٫٠٠٠٫٠٠٠ دينار.

الثاني - قرض بروتوكول الحكومة الفرنسية 
قامت حكومة اململكة األردنية الهاشمية ممثلة بوزارة التخطيط بتاريخ ٢٣ شباط ١٩٩٥ بتوقيع بروتوكول مايل مع حكومة الجمهورية الفرنسية، وبناًء عىل هذا الربوتوكول فإن 
الحكومة الفرنسية تقوم بتمويل عدة برامج تطويرية من ضمنها ٥٢٫٠٠٠٫٠٠٠ فرنك فرنيس لتمويل عملية استرياد وبناء مقسم تالع العيل بفائدة ١٪ سنوياً تستحق عىل إجمايل 
الرصيد القائم وتحسب عند كل عملية سحب وتدفع بشكل نصف سنوي ، ويسدد أصل القرض لكل سحب عىل ٤٠ قسط نصف سنوي متساوي ومتتابـع حيث يستحق القسط 

األول لكل سحب بعد ١٢٦ شهر من نهاية الربع الذي تم به السحب. بدأ السحب من القرض فــي أول تموز ١٩٩٥. تم البدأ يف سداد هذا القرض بتاريخ ٣١ آذار ٢٠٠٧.

الثالث - قرض بروتوكول الحكومة الفرنسية 
هذا  علـى  وبناًء  الفرنسية،  الجمهورية  حكومة  مع  مايل  بروتوكول  بتوقيع   ١٩٩٦ أول  ترشين   ٢٤ بتاريخ  التخطيط  بوزارة  ممثلة  الهاشمية  األردنية  اململكة  حكومة  قامت 
الربوتوكول فإن الحكومة الفرنسية تقوم بتمويل عدة برامج تطوير من ضمنها ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠ فرنك فرنيس لتمويل عملية استرياد وبناء مقسم األرشفية بفائدة ١٪ سنوياً ويكون 
السحب منه حسب مراحل املرشوع. تستحق الفائدة عىل إجمايل الرصيد القائم وتحتسب عند كل عملية سحب وتدفع بشكل نصف سنوي، ويسدد أصل القرض لكل سحب عىل 
٣٠ قسط نصف سنوي متساوي ومتتابع حيث يستحق القسط األول لكل سحب بعد ٩٠ شهراً من نهاية الربع الذي تمت به عملية السحب. بدأ السحب من القرض يف ١ تموز 

١٩٩٧. تم البدء يف سداد هذا القرض بتاريخ ٣١ آذار ٢٠٠٥.

١٧- سندات دين
 

بتاريخ ٩ تموز ٢٠٠٢ أصدرت املجموعة سندات دين بمبلغ ٢٥ مليون دينار وتم إدراج هذه السندات يف بورصة عمان حيث تخضع هذه السندات لفائدة ثابتة (٧٫٢٥٪) للخمس 
سنوات األوىل وفائدة معومة للثالث سنوات األخرى بمعدل سعر االقرتاض "ألفضل العمالء" يحدده "بنوك املرجع" مطروحاً منه (٠٫٢٥٪). تدفع الفوائد بشكل نصف سنوي 

(٩ من كانون الثاني وتموز) وتستحق هذه السندات بتاريخ ٩ تموز ٢٠١٠.

٦٫٦٣١٫٣٥٠
١٫٥٩٦٫٥٩٦
٨٫٢٢٧٫٩٤٦

٧٫١٩٢٫٤٣٦
١٫٧٩٣٫٧٢٦
٨٫٩٨٦٫١٦٢

الجزء غري املتداول
قرض بروتوكول الحكومة الفرنسية / الثاني
قرض بروتوكول الحكومة الفرنسية / الثالث

دينــــار٢٠٠٧دينــــار٢٠٠٨

٣٧٩٫٨٢٣
١٥١٫٩٢٤
٥٣١٫٧٤٧

٣٨٩٫٦٤٤
١٥٥٫٨٥١
٥٤٥٫٤٩٥

الجزء املتداول
قرض بروتوكول الحكومة الفرنسية / الثاني
قرض بروتوكول الحكومة الفرنسية / الثالث

دينــــار٢٠٠٧دينــــار٢٠٠٨

١٦- قروض طويلة األجل

٤٤
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
٣١ كانون األول ٢٠٠٨

٢٠- حصة الحكومة من اإليرادات 
بناًء عىل االتفاقية املوقعة بين املجموعة وهيئة تنظيم قطاع االتصاالت فإن عىل املجموعة احتساب ودفع نسبة من صايف إيرادات الخدمات حسب ما هو معرف يف االتفاقية بين املجموعة 

والهيئة.

٢١- أتعاب إدارية ورسوم العالمة التجارية
 

تقوم املجموعة باحتساب ودفع أتعاب إدارية إىل رشكة فرانس تيليكوم حسب ما هو معرف يف االتفاقية املوقعة بين املجموعة وفرانس تيليكوم.

قامت املجموعة خالل شهر تموز ٢٠٠٧ بالتوقيع عىل اتفاقية مع أورانج براند سريفسز ليمتد (Orange Brand Services Limited) منحت بموجبها رشكة االتصاالت 
األردنية ورشكة البرتاء األردنية لالتصاالت املتنقلة والرشكة األردنية لخدمات نقل البيانات الحق باستخدام أورانج كعالمة تجارية مقابل رسوم بنسبة ١٫٦٪ من اإليراد التشغييل. 

مدة هذه االتفاقية عرش سنوات من تاريخ االتفاقية.

٤٩٫٢٢٨٫٧٠٧
١٨٫٣٢١٫٢٧٣
١٧٫٩٧٩٫٨٧٥
٣٫٩٤٩٫٨٨٨

١٢٫٦٩٦٫٠٠٢
٦٢٫٣٧٩٫٧٩٤

٢٥٩٫٢٩٩
١٦٤٫٨١٤٫٨٣٨

٦٤٫٠٧٩٫٤٠١
١٨٫٠٧١٫٦٨٧
١٥٫٤٢٢٫٨٤٨

٤٣٥٫٤١٤
١٣٫٨٧٣٫٩٣٨
٥٣٫٦٠٠٫٥٦٨

٥٠١٫٠٩١
١٦٥٫٩٨٤٫٩٤٧

مصاريف مستحقة 
تأمينات املشرتكين 

إيرادات مؤجلة 
مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 

حصة الحكومة من اإليرادات 
الدائنون التجاريون 

مبالغ محتجزة عن عقود 

دينــــار٢٠٠٨
دينــــار٢٠٠٧

١٩- ذمم دائنة ومبالغ مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

١٨- تعويض نهاية الخدمة
 

تقوم املجموعة بتكوين مخصص لتعويض نهاية الخدمة ملوظفيها وفقاً ملا هو منصوص عليه يف النظام الداخيل للمجموعة. إن املبالغ املدرجة يف امليزانية املوحدة املتعلقة بتعويض
نهاية الخدمة هي كما ييل:  

١٣٫٠٤٥٫٩٣٥
٤٫٢٧٦٫٥٦٤
(٦٥٣٫٤٦٤)

١٦٫٦٦٩٫٠٣٥

٪٦٫٥
٪٥٫٥

١٦٫٥ سنة
١٦٫٦٦٩٫٠٣٥

١١٫٦٨٣٫٨٣٧
٤٫٢١٢٫٨٧٥

(٢٫٨٥٠٫٧٧٧)
١٣٫٠٤٥٫٩٣٥

٪٥٫٥
٪٤٫٠

١٦٫٥ سنة
١٣٫٠٤٥٫٩٣٥

املخصص كما يف أول كانون الثاني
مرصوفات مثبتة يف قائمة الدخل
تعويضات نهاية خدمة مدفوعة 

املخصص كما يف ٣١ كانون األول 
االفرتاضات اإلكتوارية األساسية املستخدمة التي تم عىل أساسها احتساب القيمة الحالية ملخصص تعويض نهاية الخدمة:

معدل الخصم يف ٣١ كانون األول
املعدل املتوقع للزيادة يف تعويض املوظفين

متوسط مدة الخدمة للموظف
القيمة الحالية ملخصص تعويض نهاية الخدمة

دينــــار٢٠٠٧دينــــار٢٠٠٨

ال توجد أرباح أو خسائر إكتوارية جوهرية غري معرتف بها.

٤٥
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٩١٥٫٤١٤
٩١٥٫٤١٤

١٫٠٤٥٫٦٥٩
٢٫٨٧٦٫٤٨٧

١٫١٨٠٫٦١٦
٩٥٢٫٢٤٧

١٫٣١٤٫٩٧٧
٣٫٤٤٧٫٨٤٠

رسوم الجامعات األردنية
رسوم صندوق دعم البحث العلمي   

رسوم صندوق دعم التعليم والتدريب املهني والتقني

٢٢- رسوم أخرى

١٠٠٫٢٩٨٫٠٢٤
٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠

٤٠١ فلس

٩٤٫٥٠٠٫٤٢٨
٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠

٣٧٨ فلس

ربح السنة (دينار)
املتوسط املرجح لعدد األسهم خالل السنة

الحصة األساسية (دينار)

٢٣- حصة السهم من الربح

إن الحصة املخفضة للسهم من ربح السنة مساوية للحصة األساسية للسهم من ربح السنة

دينــــار٢٠٠٧دينــــار٢٠٠٨

٢٠٠٨٢٠٠٧

٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪٥١

٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪٥١

األردن
األردن
األردن

البحرين

رشكة البرتاء األردنية لالتصاالت املتنقلة 
الرشكة األردنية لخدمات نقل البيانات 

رشكة األبعاد لبناء وتطوير البيانات رقمياً 
رشكة اليت سبيد لالتصاالت ذ.م.م.

٢٠٠٨
بلد التأسيس النسبة املئوية للملكيةاسم الرشكة

٢٠٠٧

٢٤- األطراف ذات العالقة
تتضمن القوائم املالية املوحدة القوائم املالية لرشكة االتصاالت األردنية والرشكات التابعة التالية:

٨٫٥٥١٫٥١٥
٦٫٥٣٦٫٤٠٧

٣٠٫١٠٦٫٨٦١
١٢٫٦٩٦٫٠٠٢
١٫٤٤٠٫٥٣٠

١٣٦٫٦٣٠

٦٫٣١٧٫٢٩٨
٤٫٢١٤٫٤٠٦

٣٥٫٣٠١٫٠٦٦
١٣٫٨٧٣٫٩٣٨
١٫٥٤٠٫٤٣٣

١٣٦٫٠٨٦

أتعاب اإلدارة ورسوم العالمة التجارية
مصاريف تشغيلية 

اإليرادات
حصة الحكومة من اإليرادات
أتعاب ومكافأة اإلدارة العليا

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

دينــــار٢٠٠٧دينــــار٢٠٠٨

املعامالت مع األطراف ذات العالقة املتضمنة بقائمة الدخل كاآلتي:

إن األرصدة املدينة والدائنة الناتجة عن املعامالت مع األطراف ذات العالقة املتضمنة يف امليزانية تم اإلفصاح عنها يف اإليضاحات رقم ١٠ و ١٩ من القوائم املالية املوحدة.

تشمل األطراف ذات العالقة املساهمين وموظفي اإلدارة العليا للرشكة والرشكات التي يكون فيها مالكون رئيسيون. يتم اعتماد األسعار والرشوط املتعلقة بالتعامالت مع 
األطراف ذات العالقة من قبل إدارة الرشكة.

٤٦
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التغري بسعر الفائدة 
٪

األثر عىل ربح السنة
دينـار

٢٥- االرتباطات وااللتزامات املحتملة
ارتباطات عقود التأجري التشغيلية

  
تقوم املجموعة باستئجار مبان وأراض الستخدامها يف عمليات املجموعة بموجب عقود إيجار تشغيلية تنتهي بتواريخ مستقبلية ترتاوح بين سنة و٣ سنوات.  

يف حال كان هناك تغري سلبي يف أسعار الفائدة يكون األثر مساوياً للتغري أعاله مع عكس اإلشارة.

٥٫٣٥٤٫٦٤٠
-

٥٫٣٥٤٫٦٤٠

٤٫٤٢٩٫٩٦٣
٤٢٫٤١٧

٤٫٤٧٢٫٣٨٠

خالل  سنة
بعد سنة وأقل من خمس سنوات

دينــــار٢٠٠٧دينــــار٢٠٠٨

ارتباطات رأسمالية
تدخل املجموعة خالل ممارستها نشاطها االعتيادي يف ارتباطات متعلقة بمرصوفات رأسمالية جوهرية وبصورة أساسية متعلقة بمرشوعات توسعة وتطوير شبكات االتصاالت 

وقد بلغت ارتباطات املشاريع الرأسمالية القائمة كما يف ٣١ كانون األول ٢٠٠٨ مبلغ ٥٫١٣٣٫١٦٧ دينار (٢٠٠٧ : ١٣٫٦٤٩٫٦٧٠).

القضايـا
إن املجموعة ُمّدعى عليها يف عدد من القضايا بلغت قيمتها ٣١٫٤٢٦٫٦٠٧ دينار لعام ٢٠٠٨ (٢٠٠٧: ١٧٫٢٠٢٫٢٧٠) دينار وتتمثل يف مطالبات قانونية متعلقة بنشاطاتها، هذا 

وقد قامت إدارة املجموعة بتحليل املخاطر املتعلقة بهذه القضايا واحتماليات حدوثها، وعليه فقد قامت بأخذ مخصص ملواجهة ذلك بمبلغ ١٫٦٧٢٫٥٦٧ دينار.

طالبت دائرة الجمارك املجموعة برسوم جمارك ورضيبة مبيعات بلغ مجموعها ١٠٫٥١٤٫٧٦٤ دينار حتى نهاية عام ٢٠٠٣ عىل آالت ومعدات وكوابل مستوردة  أستخدمتها 
املجموعة يف أعمال البنية التحتية. تعتقد اإلدارة ومستشاروها القانونيون أنه ال اساس لهذه املطالبة ألن املجموعة كانت معفاة من رسوم الجمارك ورضيبة املبيعات عىل املشرتيات 

املستوردة واملحلية بناًء عىل قرار مجلس الوزراء.
الكفـاالت

أصدرت املجموعة كفاالت بنكية محددة بمبلغ ٨٩٥٫٤٧٨ دينار (٢٠٠٧: ١٣٫٤٤٣٫٢٩٩ دينار) ملقابلة دعاوى قضائية وكفاالت حسن تنفيذ.

٢٦- إدارة املخاطر
مخاطر أسعار الفائدة

إن املجموعة معرضة ملخاطر أسعار الفائدة عىل موجوداتها ومطلوباتها والتي تحمل فائدة مثل الودائع لدى البنوك والبنوك الدائنة والقروض.

تتمثل حساسية قائمة الدخل بأثر التغريات املفرتضة املمكنة بأسعار الفوائد عىل ربح املجموعة لسنة واحدة، ويتم احتسابها عىل املوجودات واملطلوبات املالية التي تحمل سعر 
فائدة متغري كما يف ٣١ كانون األول ٢٠٠٨.

يوضح الجدول التايل حساسية قائمة الدخل للتغريات املمكنة املعقولة عىل أسعار الفائدة كما يف ٣١ كانون األول ٢٠٠٨، مع بقاء جميع املتغريات األخرى املؤثرة ثابتة.

٢٠٠٨
العملـــة

دينار أردني
دوالر أمريكي

يورو

١
١
١

٣٫٣٦٢٫٢٩٥
٤٠٫١٧٤
٧٦٫٤٤٤

التغري بسعر الفائدة 
٪

األثر عىل ربح السنة
دينـار

٢٠٠٧
العملـــة

دينار أردني
دوالر أمريكي

يورو

١
١
١

٣٫٠٧٥٫٦٧٨
١٤٨٫٠٣٨
١٢٧٫٩٨٧

٤٧
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يلخص الجدول أدناه توزيع املطلوبات املالية (غري مخصومة) كما يف ٣١ كانون األول ٢٠٠٨ عىل أساس الفرتة املتبقية لالستحقاق التعاقدي وأسعار الفائدة السوقية الحالية:

٣١ كانون األول ٢٠٠٨
سندات دين

ذمم دائنة
مبالغ مستحقة إىل مشغيل شبكات اتصاالت

قروض 
املجموع

دينــاراملجموعدينــارأقل من ٣ شهور
دينــارإىل ١٢ شهرمن ٣ شهور

دينــار٥ سنواتمن سنة حتى
دينــار٥ سنواتأكثر من

٣١ كانون األول ٢٠٠٧
سندات دين

ذمم دائنة
مبالغ مستحقة إىل مشغيل شبكات اتصاالت

قروض 
املجموع

دينــاراملجموعدينــارأقل من ٣ شهور
دينــارإىل ١٢ شهرمن ٣ شهور

دينــار٥ سنواتمن سنة حتى
دينــار٥ سنواتأكثر من

-        
٥٥٫٧٥١٫٢٣٦
٢٢٫٥١٤٫٧٥٠

١٣٣٫٣٧٠
٧٨٫٣٩٩٫٣٥٦

-        
٤٥٫٣٨١٫٦٢٩
١٩٫٧٧٢٫٠٤٩

١٣٧٫٥٧٦
٦٥٫٢٩١٫٢٥٤

-        
١٠٫٥٧٨٫٤٤٦
٢٢٫٥١٤٫٧٥١

٤٠٠٫٧٣٧
٣٣٫٤٩٣٫٩٣٤

-        
٤٠٫٧٤٨٫٤٦٧
١٩٫٧٧٢٫٠٤٩

٤١٣٫٣٧٦
٦٠٫٩٣٣٫٨٩٢

٢٧٫١٥٩٫٠٠٠
-        
-        

٢٫٧٤٦٫٥٣٤
٢٩٫٩٠٥٫٥٣٤

٢٧٫٩٧٥٫٠٠٠
-        
-        

٣٫٣٦٩٫٧٦٨
٣١٫٣٤٤٫٧٦٨

-        
-        
-        

٦٫٨١٣٫٧٢٢
٦٫٨١٣٫٧٢٢

-        
-        
-        

٧٫٤٨٥٫٣٧٥
٧٫٤٨٥٫٣٧٥

٢٧٫١٥٩٫٠٠٠
٦٦٫٣٢٩٫٦٨٢
٤٥٫٠٢٩٫٥٠١
١٠٫٠٩٤٫٣٦٣

١٤٨٫٦١٢٫٥٤٦

٢٧٫٩٧٥٫٠٠٠
٨٦٫١٣٠٫٠٩٦
٣٩٫٥٤٤٫٠٩٨
١١٫٤٠٦٫٠٩٥

١٦٥٫٠٥٥٫٢٨٩

٢٦- إدارة املخاطر (تتمة)
مخاطر االئتمان

مخاطر االئتمان هي املخاطر التي قد تنجم عن تخلف أو عجز املدينين واألطراف األخرى عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه املجموعة.

وترى املجموعة بأنها ليست معرضة بدرجة كبرية ملخاطر االئتمان حيث تقوم بوضع سقف ائتماني للعمالء مع مراقبة الذمم القائمة بشكل مستمر. كما تحتفظ املجموعة باألرصدة 
والودائع لدى مؤسسات مرصفية رائدة.

إن قاعدة عمالء املجموعة متنوعة وتشمل جهات حكومية ورشكات وأفراداً وال يوجد تركز للمديونية ضمن فئة أو عميل معين.

مخاطر السيولة
تعمل املجموعة عىل إدارة مخاطر السيولة وذلك عن طريق التأكد من توفر التسهيالت البنكية.

مخاطر العمالت
إن معظم تعامالت املجموعة هي بالدينار األردني والدوالر األمريكي. إن سعر رصف الدينار مربوط بسعر ثابت مع الدوالر األمريكي (١/٤١ دوالر لكل دينار)، وبالتايل فإن أثر 

مخاطر العمالت غري جوهري عىل القوائم املالية٠ 

لدى املجموعة قروض لجهات أجنبية يتم سدادها باليورو وودائع قصرية األجل باليورو.  إن التغري يف سعر رصف اليورو من املمكن أن يؤثر بشكل جوهري عىل قيمة عىل هذه 
القروض.

٤٨



رشكة االتصاالت األردنية
رشكة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
٣١ كانون األول ٢٠٠٨

العملـــة
يورو

قبل الرضيبة دينـــاراألثر عىل الربحالعملة مقابل الدينار األردني (٪)التغري يف سعر رصف

٢٧- القيمة العادلة لألدوات املالية
تتمثل األدوات املالية يف املوجودات املالية واملطلوبات املالية.

تتكون املوجودات املالية من النقد يف الصندوق ولدى البنوك والذمم املدينة وبعض األرصدة املدينة األخرى. تتكون املطلوبات املالية من الذمم الدائنة والقروض وبعض األرصدة 
الدائنة األخرى.

إن القيمة العادلة لألدوات املالية ال تختلف بشكل جوهري عن القيمة الدفرتية لهذه األدوات.

٢٨- إدارة رأس املال
يتمثل الهدف الرئييس فيما يتعلق بإدارة رأسمال املجموعة بالتأكد من املحافظة عىل نسب رأسمال مالئمة بشكل يدعم نشاط املجموعة ويعظم حقوق  امللكية.

تقوم املجموعة بإدارة هيكلة رأس املال وإجراء التعديالت الالزمة عليها يف ضوء تغريات  ظروف العمل. هذا ولم تقم املجموعة بأية تعديالت عىل األهداف والسياسات واإلجراءات 
املتعلقة بهيكلة رأس املال خالل السنة الحالية والسنة السابقة.

إن البنود املتضمنة يف هيكلة رأس املال تتمثل يف رأس املال املدفوع واألرباح املدورة واالحتياطي االجباري والبالغ مجموعها ٤١٦٫٥٠٢٫٤٣٣ دينار كما يف ٣١ كانون األول ٢٠٠٨ 
مقابل ٤١١٫٢٠٤٫٤٠٩ دينار كما يف ٣١ كانون األول ٠٢٠٠٧

(٥٥٫٧٦٣)٥

العملـــة
يورو

قبل الرضيبة دينـــاراألثر عىل الربحالعملة مقابل الدينار األردني (٪)التغري يف سعر رصف
٥٧٠٫٢٦٦

٢٠٠٨

٢٠٠٧

٤٩

فيما ييل جدول يوضح أثر التغري املمكن املعقول يف سعر رصف الدينار األردني مقابل العمالت األجنبية عىل قائمة الدخل، مع بقاء جميع املتغريات األخرى املؤثرة ثابتة.

يف حال كان هناك تغري سلبي يف أسعار رصف العملة يكون األثر مساوياً للتغري أعاله مع عكس اإلشارة.



الرؤية املستقبلية ....

التخطيط، البصرية، تحديد الهدف، االبتكار، الحماس يف العمل والتنفيذ هي أهم متطلبات النجاح، ومجموعة االتصاالت األردنية تجسد 
كافة متطلبات النجاح يف عالم اليوم. إن إدارة املجموعة تعي إن التخطيط الجيد يسبق النجاح املتميز، ولهذا استطاعت Orange األردن 
أن توجد لنفسها مكاناً متميزاً يف السوق األردنية وحول العالم، كما إن التخطيط للمستقبل يشكل جزءاً هاماً من فلسفتنا يف مجموعة 
االتصاالت األردنية. تماماً كما كنا األوائل يف طرح تجربة الخدمات املتكاملة تحت عالمة Orange، ونجد اآلن من يسعى للسري عىل دربنا، 
نحن أيضاً األوائل يف طرق خدمات livebox وخدمة التلفزيون عرب شبكة اإلنرتنت IPTV (TV from Orange) وهي خدمات تمثل 

مدخالً ملستقبل ثوري يف عالم االتصاالت. 

ومن الواضح أننا يف املجموعة ال نخطط فقط بل ننفذ أيضاً، فنحن ال نتعامل بالرؤى واألفكار فحسب، بل بتنفيذ هذه الرؤى واألفكار، 
حيث نفكر ونخطط للمستقبل ثم نضع خططنا موضع التنفيذ، ونفي بوعودنا دائماً. 

املتوقع  العمالء فيما يفوق  اتجاه تحسين خدمات  البارزة، تتقدم مجموعة االتصاالت األردنية أيضاً يف  النجاحات  املزيد من  ولتحقيق 
واملطلوب. كما نملك خططاً لتطوير وتحفيز موظفينا، ثروة املجموعة الرئيسية، كما نعمل وفق خطط شاملة للتعليم والتدريب يف عام 

٢٠٠٩ وما هو أبعد من ذلك، لنضمن وجود الشخص املناسب يف املكان املناسب ويف الوقت الصحيح.

يف ظل العوملة واالقتصاد املعولم، حيث تلعب االتصاالت السلكية والالسلكية دوراً أساسياً يف الحياة الحديثة ويزداد طلب الزبائن للخدمات 
يوماً بعد يوم، ال بد من االبتكار. واالبتكار متوفر إىل حد كبري يف مجموعة االتصاالت األردنية، فعملت مجموعة فرانس تيليكوم عىل إنشاء 
مركز بحوث التطوير التقنية يف األردن عام ٢٠٠٨، وقد أبدعت مجموعة االتصاالت األردنية يف طرح خدمات مبتكرة مثل اإلنرتنت برسعة 

(8MB) والتلفزيون عرب شبكة االنرتنت IPTV (TV from Orange) وiPhone الهاتف املميز. 

سنستمر عىل ما أنجزنا يف العام املايض، فنحن ما زلنا يف البداية. إن العام ٢٠٠٩ سيكون مليئاً بالحيوية واإلنجاز، وفيه ستكون رسعة 
التحميل يف زيادة مستمرة مع توفري العديد من الخدمات الصوتية وخدمات الوسائط املتعددة وخدمات العمل والرتفيه. وحيث أن التقنيات 
الالسلكية وسعت من نطاق االحتياجات االستهالكية األساسية يف عالم يحتاج ألن يسمع ويرى ويفعل يف آن ٍواحد، ستكون مثل هذه 
الخدمات متاحة للزبائن عرب الكمبيوتر املحمول الذي يسمح بإجراء املكاملات الصوتية ومشاهدة فيلم وغريها الكثري، عىل شاشات وأنظمة 

تشغيل متطورة. 

أما حلول النطاق العريض الالسلكية عالية القدرات فعليها أيضاً طلب متزايد يف قطاع االتصاالت. مع توسيع نطاق الحلول املقدمة للزبائن 
يف هذا املجال، سيتم توفري نطاقات مختلفة من املحتوى يف السوق لالختيار من بينها. وهذه النطاقات ستكون غري محدودة، وسوف تلبي 
االحتياجات الخاصة لكل زبون. عىل سبيل املثال ال الحرص، سيكون هناك ما يتعلق بالتعليم والرتفيه، واإلعالم، وإيجاد حلول متخصصة 

لتلبية احتياجات األسواق.

يف مجموعة االتصاالت األردنية، نحن نفخر بأننا نرى االحتماالت واإلمكانيات قبل أن تصبح واضحة للعيان. ويف هذا السياق ستستثمر 
املجموعة يف إنشاء مركز لحماية معلومات وبيانات القطاعات التجارية يف األردن وكذلك األفراد بشكل عام، وهو التزام أكدناه أمام 

جاللة امللك. 

يف عام ٢٠٠٩، سنعمل جاهدين لنفوق توقعات عمالئنا، وسنواصل التخطيط للمستقبل. سنكون ملتزمين كما هو الحال دائماً، باالبتكار 
والجودة، وجميع القيم التي تميز مجموعتنا.
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