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الجميع، ”...ونحن واثقون من قدرتنا، وبجهود 
وتحقيق طموحاتنا، التحديات،  مواجهة  عىل 

وبناء املستقبل املرشق الذي نريده...“.

جاللة امللك عبدالـلّه الثاني





أعزائي املساهمني الكرام...

يف  والرواد  األوائل  نكون  بأن  البدء  منذ  اتخذناه  قرار  أنه  عىل  أؤكد  دعوني  بداية، 
صناعة االتصاالت املتطورة باستمرار. هو عهد قطعناه عىل أنفسنا، ونحن ملتزمون 
 ،٢٠٠٠ عام  مطلع  فمنذ  يوم.  بعد  يوماً  لتحقيقه  ونزداد شغفاً  بل  التزام،  أّيما  به 
عىل  مستمراً  تقدماً  تشهد   "Orange األردنية  االتصاالت  "رشكات  ومجموعتكم 
قطاع  يف  القيادي  موقعها  بذلك  معززة  واملالية،  واإلدارية  الفنية  األصعدة،  جميع 
ثقافة  يف نرش  أيضاً  ريادي  بدور  اضطلعت  كما  املعلومات.  وتكنولوجيا  االتصاالت 
انتشار  نسبة  كانت  سنوات،  عرش  وقبل  تعلمون  فكما  األردنيين،  بين  املعلومات 
اإلنرتنت يف اململكة األردنية الهاشمية ال تتعدى ١٪، أما اآلن فالنسبة تتعدى ٢٨٪. وقد 
كان حليفنا للنجاح يف ذلك االسرتاتيجية التي اتبعناها معتمدين تطوير الشبكة دائماً 

وتخفيض أسعار خدمات اإلنرتنت حتى تكون يف متناول الجميع. 

البدء، وما زلنا نختربه ألننا نؤمن  لنا منذ  فعىل الصعيد الفني كان التطور مرافقاً 
إدارة وموظفين أن املعرفة ال حدود لها. وقد ساعدنا يف رحلتنا املستمرة هذه وجود 
مجموعة فرانس تيليكوم إىل جانبنا، األمر الذي مكنّنا من تجذير التقنيات املتقدمة يف 
شبكتنا من خالل نقل املعرفة واالستثمار فيها سنوياً بشكل يؤهلنا لتقديم خدمات 
متطورة ألبناء هذا الوطن العزيز كعهدنا دائماً. ولعل آخر هذه التطورات الفنية كان 
إطالقنا لخدمات + 3G. ويرسني وبكل فخر أن أقول لكم بأن ألف موظف من كادرنا 
املتميز يعرفون كافة التفاصيل الفنية املتعلقة بتشغيل خدمات + 3G، وهو ما يصب 
باملعرفة  وتسليحهم  الطيب،  البلد  هذا  أبناء  تمكين  إىل  الرامية  جهودنا  يف  شك  ال 

العميقة واملتخصصة التي تفتح اآلفاق أمامهم كي يبدعوا.

الرشكات  ربط  عىل  املنطوية  العظيمة  الفائدة  البدء  منذ  ندرك  كنا  فقد  إدارياً،  أما 
األربع سوية يف إدارة متكاملة، وهو ما يمكننا رؤيته بشكل ملموس، ربما اآلن أكثر 
من أي وقت مىض، فالرؤية الواحدة تمّخضت عن وضع اسرتاتيجية موحدة، وهذا ما 
كنا نسعى إليه يف الحقيقة؛ أن نوفر لعمالئنا قيمة مضافة باعتبارنا املشّغل املتكامل 
الوحيد يف اململكة. وقد تفرعت من تلك االسرتاتيجية خطط وأهداف نتج عنها رفع 
مستوى اإلنتاجية بالتزامن مع تقليل التكلفة، األمر الذي انعكس إيجابياً عىل رىض 
عمالئنا وإقبالهم بشكل أكرب عىل حلول الخدمات املتكاملة التي نقدمها كباقة واحدة. 
ولدى حديثنا عن ارتفاع مستوى اإلنتاجية يتوجب علينا أن نشري إىل أنها ارتفعت 

بنسبة ٩٫٧٪ عن العام املايض، وهو ما يعترب بالطبع دليالً واضحاً عىل نجاعة تبنّي 
يف  املستمرة  التخفيضات  ضوء  يف  خاصة  كلها،  للمجموعة  الواحدة  االسرتاتيجية 

أسعار خدماتنا.

وعىل الصعيد املايل، واصلت قاعدة عمالئنا نمّوها لتصل اآلن إىل حوايل ٢٫٨ مليون 
مشرتك بزيادة نسبتها ٩٫٢٪ عن نهاية العام املايض ٢٠٠٨. أما صايف األرباح فقد 
ارتفع بنسبة ٣٫٧٪ وقد بلغ ١٠٤٫٠ مليون دينار، مقارنة بالعام ٢٠٠٨ حيث بلغت 
١٠٠٫٣ مليون دينار. وبالرغم من الظروف االقتصادية الصعبة التي اجتاحت العالم 
بأكمله، إال أننا نفخر باحتفاظنا بمستوى ثابت فيما يتعلق باإليرادات كما فعلنا يف 
العام املايض، لتتجاوز مرة أخرى ٤٠٠ مليون دينار أردني. وأخرياً، بلغت أرباحنا 
فإننا  مساهميها  مصالح  وفق  تعمل  رشكة  وكأي  دينار.  مليون   ١٨٠٫٧ التشغيلية 
أرباحنا  أن  أعلن  أن  يرسني  اإلطار  هذا  ويف  الرشكة،  قيمة  تعظيم  إىل  دوماً  نسعى 
القابلة للتوزيع قد بلغت ١٠٥ مليون دينار للمرة األوىل، وهو ما يشعرنا بالفخر إزاء 
تأدية واجبنا تجاهكم مساهمينا األعزاء. وتمثل هذه النتائج تجسيداً لألداء الرفيع من 

جانب Orange األردن.

وال بد يل من التطرق إىل مجال املسؤولية االجتماعية، وباعتزاز نقول بأننا تمكنا من 
انتظرها منا األردن مؤسسات وأفراداً؛ فمن  التي  العالية  التوقعات  تجاوز مستوى 
دعمنا للرتاث األردني وتعزيز االنتماء للهوية الوطنية، إىل دعم قطاع التعليم والتنمية 
املستدامة ومكافحة الفقر، كل ذلك كان دافعنا فيه سعينا الحثيث لالرتقاء بنوعية 

حياة املواطن األردني وتمكينه حتى تغدو حياته أفضل.

وختاماً، اسمحوا يل أن أتقدم بالشكر العميق منكم مساهمينا األعزاء، ومن عمالئنا 
التعبري عن خالص  إياها. كما أود  التي منحتمونا  العظيمة  الثقة  الكرام جميعاً عىل 
مجلس  وألعضاء  واملتمرسة،  الحكيمة  ولإلدارة  املميز،  لكادرنا  وامتناني  شكري 
اإلدارة املحرتمين عىل النتائج القوية التي تمكنا من تحقيقها سوية يف العام ٢٠٠٩. 
الجهات  إىل  أيضاً  بالشكر  أتقدم  نفيس،  عن  وباألصالة  اإلدارة  مجلس  عن  ونيابة 
الرسمية األردنية، وأخص بالذكر هنا وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وهيئة 
القطاع  بهذا  لالرتقاء  واملستمرة  امللحوظة  جهودهم  عىل  االتصاالت  قطاع  تنظيم 
مليكنا  لرؤية  اتخاذنا  لوال  ليتحقق  ذلك  كان  وما  إمكانياته.  أعىل  إىل  به  والوصول 
املفدى يف نرش ثقافة اإلنرتنت، ويف جعل األردن مركزاً إقليمياً لالتصاالت نرباساً لنا 
روح  التعامل،  يف  املودة  األردن:   Orange يف  بها  نؤمن  التي  قيمنا  ولوال  دائماً، 
التغيري، واحتضان  التجديد، الحيوية، الصدق والوضوح، باإلضافة إىل االنفتاح عىل 
اإلبداع واالبتكار، واألهم... اإليمان املطلق بقدرات وكفاءات أبناء هذا الوطن الطيب.

نتطلع إىل عام ٢٠١٠ أعظم نجاحاً وازدهاراً، معاً لنحقق املزيد.
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مساهمينا األعزاء...

التي  الصعبة  التحديات  أجمع، شاهدنا جميعنا  بالعالم  املالية  األزمة  عندما عصفت 
واجهتها الرشكات الكربى يف رصاع يمكننا أن نسميه رصاعاً للبقاء. لقد كانت األزمة 
املالية اختباراً حقيقياً ملدى شفافية الرشكات وما إذا كانت إدارتها تتمتع بأفق واسع 
يمّكنها من أقلمة نفسها مع املتغريات حتى املفاجئ منها. ويرسني أن أقول لكم وبكل 
فخر، أن مجموعة االتصاالت األردنية Orange األردن لم تتمكن فقط من الصمود 
أمام هذه األزمة، بل أظهرت مستوى أداء منافس تكشف عن إنجازات قيّمة ُتضاف 

إىل قائمة إنجازاتها.  

لقد تمكنا يف Orange األردن من االحتفاظ باملركز األول مع ما مجموعه حوايل ٢٫٨ 
مليون مشرتك بزيادة نسبتها ٩٫٢٪ مقارنة بالعام ٢٠٠٨ وكذلك تمكنا من تحقيق 
إيرادات بلغت ٤٠٠٫١ مليون دينار محافظين عىل مستوى ادائنا املتميز، وبذلك ارتفع 
النفقات  وارتفعت  دينار  مليون   ١٠٤ مبلغ  إىل  لتصل   ٪٣٫٧ بنسبة  أرباحنا  صايف 
رخصة  عىل  للحصول  بها  قمنا  التى  االستثمارات  جّراء   ٪٨٤٫٩ بنسبة  الرأسمالية 

تشغيل خدمات الجيل الثالث ولكي تبقى Orange األردن األفضل دوماً. 

بالطبع ال يمكننا تناول إنجازاتنا يف العام ٢٠٠٩ دون البدء باإلنرتنت الذي حققنا فيه 
من  بالرغم  فيه  الكربى  السوقية  بالحصة  نحتفظ  زلنا  ما  والذي  ملحوظاً،  تقدماً 
ارتفاع عدد مشغيل خدمة WiMAX، وذلك نابع من استثمارنا القوي فيه ويف البنية 
وقد  الرسعة ملشرتكينا،  رفع مستويات  إىل  بذلك  هادفين  بشبكتنا،  الخاصة  التحتية 
انتشار اإلنرتنت لتتجاوز حتى لحظة كتابة هذه السطور  ساهم ذلك يف رفع نسبة 
٢٨٪. وما كان ذلك ليتحقق لوال فهمنا العميق للسوق األردني والحتياجات األفراد 
بسعينا  بأكثر من ٧٠٪ مدفوعاً  اإلنرتنت  بروتوكول  لكلفة  لذا، جاء تخفيضنا  فيه. 
الحثيث للتجاوب مع الرؤية امللكية السامية الرامية إىل نرش ثقافة اإلنرتنت، وأسوة بما 
أظهرتها  التي  النتائج  مساعينا  نجاح  يؤكد  وما  لشعوبها.  املتقدمة  الدول  توفره 
املشغلين  بعض  مع  بالتعاون  أجريناها  والتي  العمالء،  رىض  مدى  حول  الدراسة 
املحليين والعامليين. وما ساهم يف تعزيز تلك اإلنجازات وغريها نوعية الخدمة التي 
نقدمها ملشرتكينا، والتي لم تتأثر أبداً بسياسة تخفيض الكلف التي نتبعها، بل ازددنا 
تمسكاً بها احرتاماً لثقة عمالئنا بنا. كل هذا ساهم يف احتفاظنا بالنصيب األكرب من 
وحماية  أمن  مركز  بتأسيسنا   ٢٠٠٩ عام  يف  جهودنا  ُتّوجت  وقد  السوق.  حصة 
املعلومات األول من نوعه يف اململكة واملنطقة الذي يوفر الحماية الالزمة من عمليات 
االخرتاقات األمنية للمعلومات والبيانات والشبكات، وقد حرصنا عىل تزويده بأحدث 
التقنيات، وجندنا أفضل الخربات بهدف اإلرشاف عليه، بعد أن قمنا بجمع املوظفين 

املختصين يف مجموعتنا يف هذا املجال تحت إدارة هذا املركز.  

أما يف مجال الخلوي، فلم تكن نتائجنا أقل إبهاراً من اإلنرتنت. غري أن أبرز ما ميّز 
السنة املاضية هو تركيزنا بشكل أكرب عىل سياسة تجزئة السوق بهدف الوصول إىل 
ومتطلباتهم،  احتياجاتهم  تلبي  وحزم  بعروض  والخروج  جديدة،  مستهدفة  فئات 
سواء من نفس قاعدة مشرتكينا أو من جذب مشرتكين محتملين، ولعّل خري مثال عىل 
رواجاً  القى  والذي  الجامعات  شباب  مستهدفين  بطرحه  قمنا  الذي  العرض  ذلك 
وصدى كبرياً بين الشباب. ويف سياق سياسة التجزئة أيضاً، قمنا بطرح عروض حزم 
تكون  حتى  اململكة  يف  والجنوب  الشمال  أهايل  من  لكل  مخفضة  بتكاليف  إنرتنت 
خدمات اإلنرتنت يف متناول أيديهم. ويف نفس اإلطار أيضاً، قمنا بإبرام اتفاقيات مع 
جهات متعددة، تأتيهم بجديد يف تفاصيلها وأسعارها ونوعيتها. وتجدر اإلشارة هنا 
املستوى  إىل  تعّدته  بل  فقط،  املحيل  املستوى  تقترص عىل  لم  االتفاقيات  أن هذه  إىل 
اإلقليمي، ومثالنا يف ذلك االتفاقية التي أبرمناها مع الرشكة الوطنية يف فلسطين والتي 
من خاللها أطلقنا خدمات املكاملة الدولية والتجوال الدويل بحلّة جديدة، باإلضافة إىل 
من  فيها  الصدارة  تحتل  األردن   Orange زالت  ما  التي  الدويل  التجوال  عروض 

ناحية الجودة واالتجاهات والتكلفة.

كما تكلّل عام ٢٠٠٩ بالنجاح إثر فوزنا برخصة تشغيل خدمات + 3G يف شهر أيلول 
وتجهيزها  التحتية  البنية  تحضري  من  نتمكن  كي  لنا  كبرياً  تحّدياً  كان  لقد  املايض. 
باملستوى املطلوب خالل ستة أشهر، وما تطلّبه ذلك عمل متواصل ليل نهار الكتساب 
املعرفة التقنية املختصة بكيفية تشغيل هذه الخدمات، والتي تمكنا من اكتسابها من 

خالل جلسات نقل املعرفة التي قمنا بتنظيمها بالتعاون مع مجموعة فرانس تيليكوم. 
وقد تمكنا من التغلب عىل هذا التحدي بإطالقنا خدمات + 3G يف الربع األول من سنة 
التنافيس يف سوق  له، وهو ما سيساهم يف تعزيز مركزنا  ٢٠١٠ كما كان مخططاً 

االتصاالت األردني وبقائنا يف صدارته. 

كل هذه اإلنجازات جاءت مدفوعة بالرؤية التي وضعناها ألنفسنا كي نحققها بحلول 
الذي يصوغ  املرجعي"  "االتصاالت  نكون مشغل  أن  تتمثل يف  والتي  العام ٢٠١٢، 
هذه  يف  اآلخرين  للمشغلين  مرجعاً  تشكل  التي  املتميزة  واإلنجازات  التفوق  معايري 
الصناعة التنافسية. ويف إطار سعينا لتحقيق تلك الرؤية بادرنا بالعمل ضمن مشاريع 
عدة  عن  الرؤية  هذه  تكشفت  وقد  النمو.  فرص  وقياس  تحديد  خاللها  من  تمكنا 
الثالث  السنوات  خالل  أساسها  عىل  بالعمل  األردن   Orange يف  سنقوم  محاور 
القادمة، واستهداف النمو خارج سوقنا األسايس. ونحن نهدف من وراء كل ذلك إىل 
تستجيب  عروض  خالل  من  مبتكرة  بخدمات  الكريم  األردني  الشعب  أبناء  تزويد 

الحتياجاتهم املتغرية.

التزامنا وواجبنا تجاه املجتمع األردني وأبنائه  أننا لم ننَس يف خضّم كل ذلك  غري 
الطيبين، فواصلنا نهجنا املعتاد بدعم مختلف الفعاليات الوطنية التي تعمل بكّد من 
برنامج  مع  فمن رشاكتنا  األردني  املواطن  إىل  املقدمة  الحياة  بنوعية  االرتقاء  أجل 
املرورية  الحوادث  عدد  بتقليل  فيه  نجحنا  الذي  املرورية"  للسالمة  "حكمت 
فينا  خلّفه  وما  بارز،  بشكل  "مدرستي"  مبادرة  دعم  يف  استمرارنا  إىل  وضحاياها، 
تكريم جاللة امللكة رانيا العبداللّـه املعظمة من أثر عظيم يف أنفسنا عىل مساهماتنا، 
ومروراً بدعمنا لقرية راسون يف محافظة عجلون وتلبية احتياجات سكانها يف كل من 
التي تعرب  الكثري من األنشطة  النواحي الصحية والتعليمية واالجتماعية، وغري ذلك 

بجوهرها عن العالقة الوثيقة التي تربطنا بمختلف أبناء ومناطق األردن.

ومع وجودكم إىل جانبنا، مساهمينا الكرام، فإني عىل أتم الثقة أننا سنستمر يف ضم 
سواعدنا لنتقدم إىل األمام. لذا، لكم مني عميق الشكر والتقدير مساهمينا وأعضاء 
مجلس اإلدارة األفاضل. وأتوجه بالشكر أيضاً إىل عمالئنا عىل ثقتهم بنا وإخالصهم 
لنا، وللفريق اإلداري وموظفينا املتميزين، فقد أثبتوا بحق صدق وشفافية رؤيتنا. 

وأدعوكم مجدداً: معـاً... لنحقق املزيد.  

مع فائق احرتامي

نايلة خوام
الرئيس التنفيذي ملجموعة االتصاالت األردنية

كلمة الرئيس التنفيذي

٤



التقرير املايل لعام ٢٠٠٩
عام آخر من النجاح للمجموعة، عىل الرغم من الظروف االقتصادية الصعبة التي عانى منها 
مشغيل  بين  الشديدة  املنافسة  نتيجة  األسعار  حرب  من  الرغم  وعىل  العاملي،  االقتصاد 
االتصاالت الخلوية يف األردن فقد حققت مجموعة االتصاالت األردنية نتائج طيبة خالل 
بالعام  مقارنة  اإليرادات  مستوى  عىل  الحفاظ  من  املجموعة  تمكنت  حيث   ٢٠٠٩ العام 
الطيبة ساعدت  النتائج  الصافية عام ٢٠٠٩. هذه  ٢٠٠٨، كما تمكنت من زيادة األرباح 
إىل  أدى  مما  السوق،  يف  موقعها  وحسنت  املتين  املايل  مركزها  عىل  الحفاظ  يف  املجموعة 

تحقيق عوائد عالية ملساهميها وتزويد زبائنها بافضل الخدمات.

تتبع مجموعة االتصاالت األردنية سياسة الشفافية التامة يف اإلفصاح عن املعلومات لكل 
تقيمها  التي  واألنشطة  املعلومات  كافة  عىل  تام  اطالع  عىل  تبقيهم  بحيث  مساهميها، 
املجموعة لبناء عالقة وثيقة مبنية عىل الثقة، كما تؤمن بأن من مسؤولية املجموعة تزويد 

مساهميها باملعلومات املتعلقة باملركز املايل بشكل رصيح ودقيق.
وعليه يسعدنا أن نقدم لكم نتائجنا املالية وغري املالية للعام ٢٠٠٩.     

الجداول أدناه تبين ملخصاً عن النتائج املالية واإلحصائية املجّمعة للعام ٢٠٠٩ مقارنة بالعام ٢٠٠٨
قائمة الدخل املوحدة

نسبة التغري٢٠٠٨ ٢٠٠٩ (ماليين الدنانري)
٤٠٠٫١

(١٣٣٫٧)
(٣٦٫٠)
(٣١٫٦)
(١٠٫١)
(٥٫٥)
(٣٫٣)

(٢٢٠٫٣)
٠٫٩

١٨٠٫٧
٪٤٥٫٢
(٥٣٫٤)

١٢٫٢
(٢٫٨)
١٣٦٫٧

(٣٣٫١)
١٠٣٫٤

١٠٤٫٠
(٠٫٦٠)
٪٢٦٫٠
٠٫٤١٦

٢٥٠

٤٠١٫٤

(١٣٦٫٨)
(٣٧٫٢)
(٢٧٫٧)
(١٢٫٧)
(٥٫٣)
(٣٫٢)

(٢٢٢٫٩)
٠٫٦

١٧٩٫٠
٪٤٤٫٦
(٥٦٫٢)

١٧٫٢
(٢٫٩)
١٣٧٫٢

(٣٧٫٩)
٩٩٫٣

١٠٠٫٣
(١٫٠)

٪٢٤٫٩
٠٫٤٠١

٢٥٠

٪(٠٫٣)

٪(٢٫٣)
٪(٣٫٢)
٪١٤٫٣

٪(٢٠٫١)
٪٣٫٦
٪٠٫٤

٪(١٫٢)
٪٤٨٫٤

٪٠٫٩
٪١٫٣

٪(٥٫٠)
٪(٢٩٫٤)
٪(١٫٢)
٪(٠٫٤)

٪(١٢٫٧)
٪٤٫١

٪٣٫٧
٪(٣٧٫١)

٪٤٫٤
٪٣٫٧
٪٠٫٠

اإليرادات 
املصاريف التشغيلية

كلفة الخدمات
مصاريف بيع وتسويق

مصاريف إدارية
حصة الحكومة من اإليرادات 

رسوم العالمة التجارية
أتعاب إدارية

مجموع املصاريف التشغيلية
إيرادات أخرى

األرباح التشغيلية
هامش الربح التشغييل

االستهالكات واإلطفاءات والتدني يف قيمة املوجودات
صايف فروقات العمالت األجنبية، تكاليف التمويل، دخل التمويل

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)

ملخص امليزانية املوحدة

٣٩١٫٧
٢٢٨٫٦
٧١٫٩

٣٠٠٫٥
٦٩٢٫٢

٢٤٨٫٨
٢٤٫٢

٤١٩٫٣
٦٩٢٫٢

٤٢٣٫٢
٢٣٦٫٢
١٦٫٧

٢٥٣٫٠
٦٧٦٫١

٢١٠٫٤
٤٩٫٩

٤١٥٫٨
٦٧٦٫١

٪(٧٫٤)
٪(٣٫٣)

٪٣٣٠٫٧
٪١٨٫٨

٪٢٫٤

٪١٨٫٣
٪(٥١٫٥)

٪٠٫٨
٪٢٫٤

نسبة التغري٢٠٠٨ ٢٠٠٩ (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 التغري٢٠٠٨ ٢٠٠٩ (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

١٤٨٫٥
(٨٧٫٥)

(١٠١٫٤)
(٤٠٫٤)
٣٠١٫٥

١٥٤٫٢
(٣٧٫٦)
(٩٨٫١)

١٨٫٥
٣٤١٫٩

٪(٣٫٧)
٪١٣٣٫٠

٪٣٫٣
٪(٣١٧٫٨)
٪(١١٫٨)

نسبة التغري٢٠٠٨ ٢٠٠٩
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

٪١٥٫٢
٪٢٤٫٩

١٫٥٧
١٫٢١

٪٦٥٫١
٪٧٫٦

٪٣٩٫٤
٪٨٣٫٧

٪٥٨٫٥
٪١٧٢٫٧
٪٨٨٫٢

٠٫٤١٦
٪١٠١٫٠

٪٨٫١

١٫٦٨
٣٫٠٨
١٢٫٤

٪١٤٫٩٦
٪٢٤٫٢

٢٫٠١
١٫٦٣

٪٦٢٫٦
٪٧٫٥

٪٣٨٫٥
٪٩٠٫٨

٪٥٩٫٩
٪١٦٨٫٧
٪٨٩٫٣

٠٫٤٠١
٪٩٩٫٧
٪٨٫٣

١٫٦٦
٢٫٩

١٢٫٠

٪١٫٦
٪٢٫٨

٪(٢١٫٧)
٪(٢٥٫٤)

٪٤٫٠
٪١٫٣
٪٢٫٤

٪(٧٫٧)

٪(٢٫٣)
٪٢٫٤

٪(١٫٣)

٪٣٫٧
٪١٫٣

٪(٢٫١)

٪٠٫٨
٪٦٫٤
٪٣٫٤
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اإليرادات 
 ٪(٠٫٣) بنسبة  طفيفاً  انخفاضاً  األردنية  االتصاالت  مجموعة  إيرادات  انخفضت 
لتصل إىل ٤٠٠٫١ مليون دينار أردني يف العام ٢٠٠٩ باملقارنة مع ٤٠١٫٤ مليون 
إيرادات  انخفضت   التايل:  النحو  عىل  اإليرادات  توزعت   ،٢٠٠٨ عام  أردني  دينار 
املجموعـة  رشكـات  بين  مـا  اإليـرادات  بدون  وإنرتنت  ثابت   Orange
(Intercompany) انخفاضاً طفيفاً بنسبة (١٫٠)٪ يف نهاية العام ٢٠٠٩ لتصل 
العام  يف  أردني  دينار  مليون   ٢٢١٫٤ مع  مقارنة  أردني  دينار  مليون   ٢١٩٫١ إىل 
٢٠٠٨. بينما شهدت إيرادات Orange موبايل نّمواً طفيفاً بنسبة ٠٫٦ ٪ لتصل إىل 
١٨١٫٠ مليون دينار أردني يف العام ٢٠٠٩ باملقارنة مع ١٨٠٫٠ 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. 

شهدت النفقات التشغيلية للمجموعة انخفاضاً بنسبة (١٫٢)٪ لتصل إىل ٢٢٠٫٣ مليون 
دينار أردني يف العام ٢٠٠٩ مقارنة مع ٢٢٢٫٩ مليون دينار أردني يف العام ٢٠٠٨. 

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.

سجلت تكلفة الخدمات انخفاضاً بنسبة (٢٫٣)٪ لتصل إىل ١٣٣٫٧ مليون دينار أردني 
يف العام ٢٠٠٩ مقارنة مع ١٣٦٫٨ مليون دينار أردني يف العام ٢٠٠٨، وجاء هذا 

االنخفاض نتيجة النخفاض تكاليف الربط البيني.

أما فيما يتعلق بمصاريف البيع والتوزيع حيث انخفضت بنسبة (٣٫٢)٪ لتصل إىل ٣٦٫٠ 
مليون دينار يف العام ٢٠٠٩  مقارنة مع ٣٧٫٢ مليون دينار أردني يف العام ٢٠٠٨.

أردني يف  دينار  مليون  إىل ٣١٫٦  لتصل  بنسبة ١٤٫٣٪  اإلدارية  املصاريف  ارتفعت 
العام ٢٠٠٩ مقارنة مع ٢٧٫٧ مليون دينار أردني يف العام ٢٠٠٨. 

االتصاالت  إيرادات  صايف  من   ٪١٠ تساوي  وهي  اإليرادات  من  الحكومة  حصة 
الخلوية والتي يجب دفعها إىل هيئة تنظيم قطاع االتصاالت بموجب اتفاقية رخصة 

االتصاالت الخلويه.

وقد بلغت حصة الحكومة من اإليرادات ١٠٫١ مليون دينار أردني يف العام ٢٠٠٩ أي 
بانخفاض نسبته (٢٠٫١)٪ مقارنة مع العام ٢٠٠٨ حيث بلغت آنذاك ١٢٫٧ 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 ٥٫٥ مليون دينار أردني يف العام ٢٠٠٩ مقارنة مع ٥٫٣ مليون دينار أردني يف 

العام ٢٠٠٨.

األتعاب اإلدارية هي الرسوم الواجب دفعها إىل رشكة فرانس تيليكوم حسب اتفاقية 
دعم األعمال والتي ارتفعت بنسبة ٠٫٤٪ لتصل إىل ٣٫٣ مليون دينار أردني يف العام 

٢٠٠٩ مقارنة مع ٣٫٢ مليون دينار أردني يف العام ٢٠٠٨.  

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

بـ"EBITDA" تتألف من إيرادات الخدمات مطروحاً منها املصاريف التشغيلية.
 

ارتفعت األرباح التشغيلية للمجموعة بنسبة ٠٫٩٪ يف العام ٢٠٠٩ لتصل إىل ١٨٠٫٧ 
مليون دينار أردني مقارنة مع ١٧٩٫٠ مليون دينار أردني يف العام ٢٠٠٨.

العام  التشغييل ليصل إىل ٤٥٫٢٪ يف  الربح  نتيجة ملا سبق ذكره فقد ارتفع هامش 
٢٠٠٩ مقارنة مع ٤٤٫٦٪ يف العام ٢٠٠٨.

الرسوم البيانية أدناه توضح التحليل أعاله: 

ماليين الدنانري

األرباح التشغيلية
اإليرادات التشغيلية

املصاريف التشغيلية

٢٠٠٨

١٧٩

٢٢٢٫٩
٤٠١٫٤

ماليين الدنانري

٢٠٠٩

١٨٠٫٧

٢٢٠٫٣
٤٠٠٫١
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االستهالكات واإلطفاءات والتدّني يف قيمة املوجودات
انخفضت مصاريف االستهالكات واإلطفاءات والتدّني يف قيمة املوجودات املوحدة يف 
العام ٢٠٠٩ بواقع (٥٫٠)٪ لتصل إىل ٥٣٫٤ مليون دينار أردني مقارنة بمبلغ ٥٦٫٢ 

مليون دينار أردني يف العام ٢٠٠٨.

صايف فروقات العمالت األجنبية 
يف  الرصف  أسعار  تذبذب  عن  ينتج  املوحدة  األجنبية  العمالت  فروقات  صايف  إن 
العمالت األجنبية والذي يؤثر يف تقييم الودائع والقروض بالعمالت األجنبية. خالل 
العام ٢٠٠٩ تم تسجيل خسائر بقيمة (٠٫٥) مليون دينار أردني مقارنة مع ٠٫٧ 

مليون دينار أردني أرباح يف العام ٢٠٠٨، أي بانخفاض نسبته (١٦٤٫٢)٪.

تكاليف التمويل
تتألف تكاليف التمويل املوحدة من الفوائد والعموالت األخرى التي تدفعها الرشكة 
فيما يتعلق بمديونيتها املالية. ارتفعت تكاليف التمويل يف العام ٢٠٠٩ بنسبة ٣٫٤٪ 
لتصل إىل ٢٫٢٥ مليون دينار أردني مقارنة مع ٢٫١٧ مليون دينار أردني يف العام 

.٢٠٠٨

دخل التمويل
بالعمالت  النقدية  الودائع  عىل  املتحققة  اإليرادات  من  املوحد  التمويل  دخل  يتألف 
 ١٤٫٩ إىل  ليصل  العام ٢٠٠٩  يف   ٪(٢٠٫٤) بنسبة  التمويل  دخل  انخفض  املختلفة. 

مليون دينار أردني مقارنة مع ١٨٫٧ مليون دينار أردني يف العام ٢٠٠٨.

إيرادات أخرى
تتألف اإليرادات األخرى من األرباح والخسائر الناتجة عن بيع األصول الثابتة إضافة 
إىل إيرادات أخرى متنوعة. وقد بلغت قيمة اإليرادات األخرى تقريباً ٠٫٨ مليون دينار 
أردني يف العام ٢٠٠٩ مقارنة مع ٠٫٦ مليون دينار أردني يف العام ٢٠٠٨، أي بزيادة 

بلغت نسبتها ٤٨٫٤٪.

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

الصافية القابلة للتوزيع.

انخفضت هذه الرسوم يف العام ٢٠٠٩ لتصل إىل ٢٫٨ مليون دينار أردني مقارنة مع 
٢٫٩ مليون دينار أردني يف العام ٢٠٠٨. 

رضيبة الدخل 
تخضع رشكات املجموعة لرضيبة دخل تبلغ ٢٥٪ عىل أساس غري موحد. حيث سجلت 
مجموعة االتصاالت األردنية رضيبة دخل بمبلغ ٣٣٫١ مليون دينار أردني يف العام 
٢٠٠٩، مقابل ٣٧٫٩ مليون دينار أردني يف العام ٢٠٠٨ أي بانخفاض بلغت نسبته 

.٪(١٢٫٧)

ربح السنة
تمكنت املجموعة من زيادة الربح بعد الرضيبة بنسبة ٣٫٧٪ ليبلغ ١٠٤٫٠ مليون دينار 

أردني يف العام ٢٠٠٩ مقارنة بمبلغ ١٠٠٫٣ مليون دينار أردني يف العام ٢٠٠٨.

حقوق األقلية
حقوق األقلية غري املسيطرة يف رشكة اليت سبيد تمثل (٤٩٫٠)٪ من الربح (الخسارة) 
السنوي حيث بلغت حقوق األقلية (٠٫٦) مليون دينار أردني يف العام ٢٠٠٩ مقارنة  

مع (١٫٠) مليون دينار أردني يف العام ٢٠٠٨ .

السيولة ومصادر رأس املال
التشغيلية  األنشطة  النقدي من  التدفق  يأتي من صايف  للسيولة  إن املصدر األسايس 
والذي انخفض يف العام ٢٠٠٩ بنسبة (٣٫٧)٪ ليصل إىل ١٤٨٫٥ مليون دينار أردني 

مقارنة بمبلغ ١٥٤٫١ مليون دينار أردني يف العام ٢٠٠٨.

وبالنسبة لصايف التدفق النقدي املستخدم يف األنشطة االستثمارية فقد شهد ارتفاعاً يف 
العام ٢٠٠٩ بواقع ١٣٣٫٠٪ ليصل إىل ٨٧٫٥ مليون دينار أردني مقارنة مع ٣٧٫٦ 
الرئييس لالرتفاع هو رسوم رخصة  العام ٢٠٠٨. والسبب  أردني يف  مليون دينار 

 .3G الجيل الثالث لالتصالت الخلوية

ارتفع صايف التدفق النقدي املستخدم يف األنشطة التمويلية ليصل إىل ١٠١٫٤ مليون 
دينار أردني يف العام ٢٠٠٩ مقارنة مع ٩٨٫١ مليون دينار أردني يف العام ٢٠٠٨. 

التدفق النقدي الحر
وهو يمثل الفرق بين النقد املتأتي من األنشطة التشغيلية والنقد املستخدم يف األنشطة 
االستثمارية، حيث بلغت قيمته ٦١٫٠ مليون دينار أردني يف العام ٢٠٠٩ مقارنة مع 

١١٦٫٦ مليون دينار أردني يف العام ٢٠٠٨ أي بانخفاض قدره (٤٧٫٧)٪.

النقد وما يف حكمه
شهد النقد وما يف حكمه انخفاضاً بنسبة (١١٫٨)٪ من ٣٤١٫٩ مليون دينار أردني 
عام ٢٠٠٨ إىل ٣٠١٫٥ مليون دينار أردني عام ٢٠٠٩، بسبب استثمارنا يف رخصة 

.3G الجيل الثالث لالتصاالت الخلوية

النفقات الرأسمالية 
الخلوية  لالتصاالت  الثالث  الجيل  ورخصة  التحتية  البنية  يف  الرأسمالية  النفقات 
3G ملجموعة االتصاالت األردنية بلغت ١٠٣٫٢ مليون دينار أردني يف نهاية عام 
٢٠٠٩ بزيادة قدرها ٨٤٫٩٪ مقارنة مع ٥٥٫٨ مليون دينار أردني للفرتة نفسها 

من العام املايض.

٨



قاعدة املشرتكين
ارتفع  األسعار،  يف  الحادة  واملنافسة  الصعبة  االقتصادية  الظروف  من  الرغم  عىل 
إىل  ليصل   ٪٩٫٢ بنسبة  األردنية  االتصاالت  مجموعة  مشرتكي  عدد  إجمايل 
العام  يف  مشرتك   ٢٫٥٢٢٫٢٩٦ مع  باملقارنة   ٢٠٠٩ العام  يف  مشرتك   ٢٫٧٥٣٫٧٦١

.٢٠٠٨

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

املوارد البرشية
انخفض عدد العاملين يف مجموعة االتصاالت األردنية بنسبة (٩٫١)٪ من ٢٫٥٢٠ يف 
العام ٢٠٠٨ إىل ٢٫٢٩١ يف العام ٢٠٠٩. كما بلغ عدد املوظفين املؤقتين ٣٢٢ يف العام 

٢٠٠٩ مقارنة مع ٢٤٦ يف العام ٢٠٠٨.

كفاءة الكادر
العام  خالل  إيجابي  بشكل  اإلنتاجية  مؤرشات  تحسنت  فقد  ذكره،  سبق  ملا  نتيجة 
٢٠٠٩، إذ ارتفع اإليراد لكل موظف بنسبة ٩٫٧٪ ليصل إىل ١٧٤٫٦ ألف دينار أردني 
وهذه   ،٢٠٠٨ العام  يف  أردني  دينار  ألف   ١٥٩٫٢ مع  مقارنة   ٢٠٠٩ العام  خالل 
الزيادة تعزى إىل املحافظة عىل اإليرادات وانخفاض عدد املوظفين. كما ارتفع عدد 
 ٪٢٠٫١ بنسبة  خطاً   ١٫٢٠٢ إىل  ليصل   ٢٠٠٩ العام  خالل  موظف  لكل  الخطوط 
والتي  الخطوط  عدد  يف  بالزيادة  متأثراً   ٢٠٠٨ العام  يف  خط   ١٫٠٠١ مع  مقارنة 

تزامنت مع انخفاض عدد املوظفين.

الفعالية اإلنتاجية للموظفين

خدمات اتصاالت الخط الخلوي
خدمات نقل البيانات وتزويد اإلنرتنت والخطوط الثابتة

عدد الخطوط لكل موظف
اإليراد لكل موظف

٢٠٠٩

١٫٩٣٩

٨١٥

٢٫٧٥٤

٢٠٠٨

١٫٧٥٦

٧٦٧

٢٫٥٢٢

٢٠٠٨ ٢٠٠٩

١٫٠٠١

١٫٢٠٢

١٧٤٫٦١٥٩٫٢

٩
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تحليل قطاعات أعمال املجموعة
فيما ييل تحليل لبعض نتائج أعمال املجموعة يف كل من القطاعات التالية:

قطاع خدمات االتصاالت الثابتة (Orange ثابت)، قطاع خدمات اإلنرتنت (Orange إنرتنت) باإلضافة إىل (اليت سبيد / البحرين).
قطاع خدمات االتصاالت الخلوية (Orange خلوي).

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

٢٧٠٫٨
١٨٨٫٦
(٥٩٫٣)
٤٠٠٫١

(١٥٦٫٦)
(١٢٢٫١)

(٥٩٫٣)
(٢١٩٫٤)

١١٤٫١
٦٦٫٦

١٨٠٫٧

٢٦٣٫٩
١٨٧٫٠
(٤٩٫٥)
٤٠١٫٤

(١٥٢٫٥)
(١١٩٫٤)

(٤٩٫٥)
(٢٢٢٫٤)

١١١٫٤
٦٧٫٦

١٧٩٫٠

٪٢٫٦
٪٠٫٩

٪١٩٫٨
٪(٠٫٣)

٪٢٫٧
٪٢٫٢

٪١٩٫٨
٪(١٫٣)

٪٢٫٧
٪(١٫٥)

٪٠٫٩

نسبة التغري٢٠٠٨ ٢٠٠٩ (ماليين الدنانري)

عام ٢٠٠٧ دخلت رشكة اليت سبيد لالتصاالت يف عقد رشاكة مع مجموعة االتصاالت 
للمنازل  العريضة  الحزم  خدمات  مثل  البحرين  يف  جديدة  خدمات  إلدخال  األردنية 
واملشاريع الصغرية واملتوسطة وكذلك الرشكات، باإلضافة إىل تقديم خدمة البطاقات 

املدفوعة مسبقاً.

إيرادات Orange ثابت، Orange إنرتنت واليت سبيد

ارتفعت اإليرادات اإلجمالية Orange ثابت وOrange إنرتنت واليت سبيد بنسبة 
٢٫٦٪ بسبب النمو يف إيرادات Orange إنرتنت واليت سبيد واألداء املتميز للمبيعات 

الكلية.

ويعود   ،٪١٨ قدرها  اإليرادات  يف  زيادة   ADSL الرسيعة الخطوط  خدمة  شهدت 
الفضل يف ذلك اىل عرض املحافظات وفاتورة الخطوط الرسيعة ADSL املوحدة يف 
محاولة لزيادة معدل انتشار اإلنرتنت ولنبقى املزود األول لهذه الخدمة. ويف الوقت 
أهمية من أي وقت مىض، زادت قاعدة  أكثر   WiMAX الذي أصبحت فيه منافسة
مشرتكي الخطوط الرسيعة بنسبة ٢٥٫٧٪. وتبعاَ لذلك فقد شهدت Orange إنرتنت 

. ADSL تحسن يف رسعات الخطوط الرسيعة
 

بالنسبة إىل الخط الثابت وبالرغم من املنافسة الرشسة بين مشغيل االتصاالت الخلوية 
تراجع  نسبة  تحسنت  الثانية، حيث  املرتبة  يف  (األريض)  الثابت  الخط  والذي جعل 
إيرادات الحركة الهاتفية الثابتة  من (٩٫٢) ٪ إىل (٣٫٧) ٪. كما تحسنت نسبة الرتاجع 
يف قاعدة مشرتكي الخط الثابت (األريض) من نسبة (١١) ٪ يف عام ٢٠٠٨ إىل (٥)٪ 

يف عام ٢٠٠٩ بفضل الجهود الحثيثة التي بذلت للحفاظ عىل الزبائن.

خدمات االتصاالت (Orange ثابت)، (Orange إنرتنت) واليت سبيد 

تشكل خدمات االتصاالت الثابتة أكرب قطاعات أعمال املجموعة، ومع انتهاء السنة الخامسة 
الحصة  من   ٪٩٨ تحتل  األردنية  االتصاالت  مجموعة  زالت  ال  للمنافسة،  السوق  لفتح 
السوقية بالرغم من احتدام املنافسة عىل االتصاالت الدولية الصادرة والواردة إىل اململكة.

تعتربOrange إنرتنت، الرشكة الرائدة يف مجال تزويد خدمة اإلنرتنت يف األردن، يف 
العام ٢٠٠١ قامت رشكة االتصاالت األردنية برشاء رشكة جلوبال ون (األردن)، حيث 
 Internet رشكة   مع   Orange تجاري  االسم  الستخدام  اتفاقية  الرشكة  أبرمت 
Interactive Orange. تقوم Orange إنرتنت بتوفري عدة خدمات، مثل تزويد 
خدمات اإلنرتنت سواء عن طريق الدفع املسبق أو الالحق، تزويد اإلنرتنت عن طريق 
االتصال عىل ٠٩٠٠٠٧٠٠٠- حيث باستطاعة الزبون استخدام خدمة اإلنرتنت دون 
دفع رسوم اشرتاك أو بطاقات مدفوعة مسبقاً، حيث تظهر قيمة استخدام هذه الخدمة 
عىل فاتورة رشكة االتصاالت األردنية الشهرية، كذلك تقوم رشكة Orange إنرتنت 
بتقديم خدمة تزويد اإلنرتنت للرشكات من خالل الدارات املؤجرة، باإلضافة للمنازل 
الربيد  وخدمات  العالية  الرسعات  ذات  الرسيعة  الخطوط  خالل  من  والرشكات 
اإللكرتوني واستضافة املواقع اإللكرتونية واستضافة الربيد اإللكرتوني وخدمة تجوال 
املطارات  يف  واملنترشة  الالسلكي  االتصال  أو  العادي  االتصال  خالل  من  اإلنرتنت 
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 
املوحدة  الفوترة  خدمة  من  االستفادة  مستخدميها  بامكان  حيث  مؤخراً.  إطالقها 

لخدمات الخطوط الرسيعة التي يستخدمونها.

اليت سبيد أول بديل ملشغل االتصاالت الثابتة يف البحرين تقدم خدمات القيمة املضافة 
وخدمات مبتكرة لزبائن املنازل والرشكات عىل حد سواء. يف السادس عرش من نيسان 

اإليرادات
خدمات االتصاالت الثابتة وخدمات  اإلنرتنت ونقل البيانات

خدمات االتصاالت الخلوية
إيرادات داخلية بين القطاعات

مجموع اإليرادات 
املصاريف التشغيلية

خدمات االتصاالت الثابتة وخدمات اإلنرتنت ونقل البيانات
خدمات االتصاالت الخلوية

مصاريف داخلية بني القطاعات
مجموع املصاريف التشغيلية  

األرباح التشغيلية
خدمات االتصاالت الثابتة وخدمات اإلنرتنت ونقل البيانات

خدمات االتصاالت الخلوية
مجموع األرباح التشغيلية
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اإليرادات (Orange خلوي) 

 Orange نظراً لظروف املنافسة الصعبة يف سوق االتصاالت الخلوية، فقد تمكنت
النمو  هذا  ويعزى   ،٪٠٫٩ بنسبة  طفيف  بشكل  إيراداتها  زيادة  من  خلوي 
تستهدف  التي  العروض  إطالق  عىل  عملت  والتي  للتسويق  الجديدة  لالسرتاتيجية 
أدت  الخ).  جماعات مختلفة داخل مجتمعنا مثل (الطالب، واملحافظات والجيش... 
هذه العروض إىل زيادة الحركة الهاتفية بنسبة ٧٪ يف العام ٢٠٠٩ مقارنة مع العام 
٢٠٠٨. وهذا يف الحقيقة يدل عىل أن اسرتاتيجية Orange خلوي الرتكيز عىل كافة 

فئات املجتمع ورضا العمالء والحفاظ عىل قيمة املنتجات.

يبين الجدول التايل قاعدة املشرتكين لقطاع االتصاالت الخلوية (Orange خلوي): 

حصتها  بلغت  حيث  السوق،  يف  الثاني  املركز  يف  موقعها  عىل  خلوي   Orange حافظت 
السوقية بين ٣١٪ و٣٤٪. كما زادت قاعدة مشرتكي Orange خلوي بنسبة ١٠٪ مقارنة 
مع العام ٢٠٠٨ وذلك نتيجة النمو يف البطاقات املدفوعة مسبقاً مضيفة  ١٦٨ ألف مشرتك  
يف العام ٢٠٠٩. شهدت قاعدة البطاقات املدفوعة مسبقاً ارتفاعاً بنسبة ١٠٪  كما شهدت 

قاعدة االشرتاكات الشهرية ارتفاعاً بنسبة ١٣٪ يف العام ٢٠٠٩ مقارنة بالعام ٢٠٠٨.

املصاريف التشغيلية (Orange خلوي)

إىل  لتصل  العام ٢٠٠٩  الخلوية يف  االتصاالت  لقطاع  التشغيلية  املصاريف  ارتفعت 
١٢٢٫١ مليون دينار أردني مقارنة بمبلغ ١١٩٫٤ مليون دينار أردني يف العام ٢٠٠٨ 

وبزيادة مقدارها ٢٫٢٪. 
ارتفعت املصاريف اإلدارية والبيعية بنسبة ١٨٫٩٪ يف العام ٢٠٠٩ باملقارنة مع العام 
تنفق عىل  كانت  التي  والتسويق  الدعاية  االرتفاع يف مصاريف  ٢٠٠٨ وذلك بسبب 

العروض التنافسية الجديدة.
العام ٢٠٠٩  بنسبة ١٥٫٠٪ يف  اإلدارية  والرسوم  التجارية  العالمة  ارتفعت رسوم 
العام  يف   ٪(٢٠٫١) بنسبة  الحكومية  الرسوم  وانخفضت   ،٢٠٠٨ العام  مع  مقارنة 

٢٠٠٩ مقارنة مع العام ٢٠٠٨.
 

األرباح التشغيلية (Orange خلوي)

 ٢٠٠٩ العام  يف   ٪(١٫٥) بنسبة  خلوي   Orange لـ  التشغيلية  األرباح  انخفضت 
لتصل إىل ٦٦٫٦ مليون دينار أردني ليبلغ هامش الربح التشغييل إىل ٣٥٫٣٪ مقارنة 

بمبلغ ٦٧٫٦ مليون دينار أردني يف العام ٢٠٠٨ وبهامش ربح تشغييل بلغ ٣٦٫١٪.

قاعدة مشرتكي Orange ثابت وOrange إنرتنت واليت سبيد 

يبين الرسم البياني التايل أعداد مشرتكي (بألف مشرتك) الخطوط الثابتة واإلنرتنت

ازداد عدد الخطوط الثابتة واإلنرتنت يف العام ٢٠٠٩ بنسبة ٦٫٣٪ من ٧٦٧ ألف خط إىل 
٨١٥ ألف خط. ويعزى ذلك إىل النمو يف عدد الخطوط الرسيعة (ADSL) حيث بلغ عدد 
قدمت  التي  العروض  بفضل  وذلك   ٢٠٠٩ عام  نهاية  يف  مشرتك  ألف   ١٦٩ املشرتكين 

ملحافظات الشمال والجنوب.

املصاريف التشغيلية لـ  Orange ثابت، Orange إنرتنت واليت سبيد

إنرتنت واليت سبيد   Orangeثابت و  Orange لـ التشغيلية  ارتفعت املصاريف 
بنسبة ٢٫٧٪ لتصل إىل ١٥٦٫٦مليون دينار يف العام ٢٠٠٩ مقارنة بـ ١٥٢٫٥ مليون 

دينار يف العام ٢٠٠٨.
شهدت املصاريف اإلدارية والبيعية انخفاضاً بنسبة (٤٫٥)٪ يف العام ٢٠٠٩ مقارنة 
بالعام ٢٠٠٨ ، ورسوم العالمة التجارية والرسوم اإلدارية بنسبة (٧٫٩)٪ يف العام 
٢٠٠٩ مقارنة مع العام ٢٠٠٨، هذا االنخفاض ال يعوض الزيادة يف تكاليف الخدمات 
التي أظهرت ارتفاعاً يف العام ٢٠٠٩ بنسبة ٦٫٣ ٪ عن العام ٢٠٠٨، حيث تشكل ما 

نسبته ٧٢٫٠ ٪ من مجموع املصاريف التشغيلية اإلجماليه.

األرباح التشغيلية لـ Orange ثابت، Orange إنرتنت واليت سبيد

شهدت األرباح التشغيلية يف نهاية العام ٢٠٠٩ ارتفاعاً بنسبة ٢٫٧٪ لتصل إىل ١١٤٫١ 
مليون دينار مقارنة بـ ١١١٫٤ مليون للعام ٢٠٠٨.

وبالرغم من الزيادة التي شهدتها األرباح التشغيلية، إال أن هامش األرباح التشغيلية 
العام ٢٠٠٩ مقارنة مع ٤٢٫٢٪  ليصل إىل ٤٢٫١٪ يف  قد انخفض انخفاضاً طفيفاً 
للعام ٢٠٠٨.                                                                                                                                                                                                         

االتصاالت الخلوية (Orange خلوي)
 3G الثالث خطوة إىل األمام مع الجيل 

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.
يف العام ٢٠٠٩ حصلت Orange خلوي عىل أول رخصة للجيل الثالث 3G  لالتصاالت 
الخلوية يف اململكة األردنية الهاشمية، وهذا سيمكن املجموعة من إطالق خدمات جديدة 

مبتكرة يف بداية عام ٢٠١٠ مع االنفرادية لتقديم هذه الخدمات لسنة واحدة.

عدد املشرتكين دفع الحقدفع مسبق
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٤٠٠
٠٪٠

٪٢٠
٪٤٠
٪٦٠
٪٨٠
٪١٠٠

٢٠٠٨

٨١٥

٢٠٠٩

٧٦٧

خطوط ثابت وإنرتنت



١٢

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 ٢٠٠٩ بموجب تعليمات هيئة األوراق املالية
١. األنشطة الرئيسية يف رشكة االتصاالت األردنية (Orange ثابت)

مبنى اإلدارة عّمان 
عّمان

عجلون
إربد

جرش
املفرق
البلقاء
مأدبا

الزرقاء
العقبة
الكرك
معان

الطفيلة
املجموع

١
٦٧
١٢
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١٤
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٢٥
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١٨
١٥
٣٩
٢٣
١٨

٣٣٧

٧٩٤
٨٤٣

٧
١٥٤

٩
٢١
٣١
١٦
٥٥
٢٩
٦٩
٢٠
١٢

٢٫٠٦٠

عدد املوظفين عدد املواقع التابعة للرشكةاملحافظة

- بلغ حجم االستثمار الرأسمايل يف عام ٢٠٠٩ لرشكة االتصاالت األردنية (٢٤٫٠٥٣٫٠٩٩) دينار أردني.
- بلغ حجم االستثمار الرأسمايل املوحد ملجموعة االتصاالت األردنية لعام ٢٠٠٩ (١٠٣٫٢٨٠٫٦٩٦) دينار أردني.

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

٤٧٧

٣٧

*-

٣٩

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 
األردنية  االتصاالت  مجموعة  إدارة  ملجلس  رئيساً  عماري  الدكتور  انتخاب  أعيد 

(Orange) يف حزيران عام ٢٠٠٦، حيث أصبح يمثل مجموعة فرانس تيليكوم. 
الدكتور عّماري عضو يف مجلس التخاصية ويف مجلس أمناء جامعة الحسين بن طالل 
االستثمار  بنك  إدارة  األردنية ويف مجلس  األملانية  للجامعة  االستشاري  املجلس  ويف 

العربي األردني، ويف مجلس إدارة رشكة دارات القابضة.
جنوب  جامعة  من   ١٩٨٠ عام  االقتصاد  يف  الدكتوراه  درجة  عّماري  الدكتور  يحمل 
كاليفورنيا/الواليات املتحدة األمريكية، وقد عمل أستـاذاً محارضاً فيها حتى عام 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 
السيد رينارد كذلك منصب رئيس وعضو مجلس  والرشق األوسط وآسيا. ويشغل 
والخلوي  الثابت  للخط  تيليكوم  فرانس  ملجموعة  تابعة  فرعية  رشكات  عدة  إدارة 
رئيس  نائب  منصب  سابقاً  يشغل  رينارد  السيد  وكان   .٢٠٠٦ عام  منذ  واإلنرتنت 
العمليات الخارجية يف الشعبة الدولية يف فرانس تيليكوم (٢٠٠٤-٢٠٠٦)، وشغل قبل 
ذلك منصب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي إلحدى رشكات فرانس تيليكوم 
االتصاالت (٢٠٠٣-٢٠٠٤)، كما شغل قبلها  الفرعية يف إسبانيا – UNI2 لتشغيل 
منصب نائب املدير العام لـ تي دي إف (١٩٩٦–٢٠٠٢)، ورئيس مجلس إدارة تي 
دي إف لخدمة الفيديو (١٩٩٦ – ٢٠٠٢)، ورئيس مجلس إدارة تي دي إف كيبل 
 –١٩٩٢) إف  دي  تي  يف  تجارياً  ومديراً   ،(٢٠٠٣  – و(٢٠٠١   (١٩٩٢–١٩٩٦)
 .(١٩٨٩– ١٩٩٢) SMA ١٩٩٦). سابقاً، شغل السيد رينارد مديراً عامـاً لرشكة
 Cerep Communication رشكة  لدى  ومستشار  عام  مدير  منصب  وشغل 
(١٩٨٢– ١٩٨٥). وقبلها مدير الدراسات يف رشكة ISEOR. 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 أول يف إدارة التمويل الدويل وأسواق رأس املال يف مجموعة فرانس 
التمويل  فيها  بما  تيليكوم،  فرانس  مجموعة  يف  مناصب  عدة  شغل  وقد  تيليكوم. 
يف   (١٩٩٠-١٩٩٥) فريديل  دي  السيد  عمل  ذلك،  قبل  للمجموعة.  املالية  واملراقبة 
سوفيناسيا، وهي رشكة استشارات واستثمارات، كان قد شغل قبلها منصب مدير 
لالستثمار يف بنك دي إي جي لالستثمار والتنمية األملاني. تخرج السيد دي فريديل 
من بوليتكنيك العلوم يف باريس، وهو يحمل شهادة املاجستري يف العلوم السياسية من 
جامعة السوربون يف باريس/فرنسا، وشهادة املاجستري يف إدارة األعمال من جامعة 

HEC (فرنسا).  
املهندس عبد الرحمن الخطيب

(تاريخ امليالد ١٩٤٧/٩/٥)
املهندس عبد الرحمن الخطيب عضو يف مجلس إدارة مجموعة االتصاالت األردنية منذ 
فيه  تم  الذي  العام  وهو  الهاشمية،  األردنية  اململكة  لحكومة  ممثالً   ٢٠٠٠ عام 
عام  للتخاصية  التنفيذية  الهيئة  رئيس  مسؤوليات  تولّيه  قبل  الرشكة،  خصخصة 
من  عدد  تخاصية  مدير  منصب   ١٩٩٩ عام  ومنذ  الخطيب  املهندس  شغل   ،٢٠٠٧
القطاعات الحيوية غطت قطاع االتصاالت وقطاع النقل الجوي باإلضافة إىل ترؤس 
املطارات  وخصخصة  املدني  الطريان  سلطة  هيكلة  بإعادة  الخاصة  الفنية  الفرق 
االتصاالت  رشكتي  وتخاصية  هيكلة  إعادة  عمليات  نجاح  يف  ساهم  حيث  األردنية. 
األردنية وامللكية األردنية مسجالً بذلك إضافة نوعية إىل سجل نجاح برنامج التخاصية 
األردني. وقد شغل املهندس الخطيب بين األعوام ١٩٩٤-١٩٩٨ منصب مدير الحرب 
اإللكرتونية يف سالح الجو امللكي األردني. املهندس عبد الرحمن الخطيب حاصل عىل 
وشهادة  األمريكية  املتحدة  الواليات  من  اإللكرتونية  الهندسة  يف  املاجستري  شهادة 
ماجستري يف الدراسات الدفاعية واالسرتاتيجية باإلضافة إىل شهادة البكالوريوس يف 

الهندسة االلكرتونية من أكاديمية الطريان امللكية يف اليونان.

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، ممثالً لحكومة اململكة األردنية الهاشمية، وتشغل 
أيضاً منصب مدير مديرية الخزينة العامة يف وزارة املالية. ترأست اآلنسة دوغان قبل 
كافة  املانحين وساهمت يف  والخارجية وعملت مع  الداخلية  اللجان  العديد من  ذلك 
مشاريع إصالح اإلدارة املالية يف الحكومة، كما شغلت أكثر من منصب يف مديريات 
والعلوم  االقتصاد  يف  البكالوريوس  درجة  دوغان  اآلنسة  تحمل  املالية.  وزارة 

السياسية من الجامعة األردنية.

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

االتصاالت  مجموعة  يف  إدارة  مجلس  عضو  منصب  مونزاني  ميشيل  السيد  يشغل 
األوسط  والرشق  أفريقيا  يف  تيليكوم  فرانس  مجموعة  يف  الرئيس  ونائب  األردنية 
وآسيا. كما توىل مسؤولية التطوير والرشاكة يف منطقة الرشق األوسط وآسيا.  قبل 
ذلك عمل السيد مونزاني نائب الرئيس املسؤول عن بولندا يف رشكة فرانس تيليكوم. 
وقد شغل سابقاً منصب مدير 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 
شعبة  عن  املسؤول  الرئيس  نائب  منصب  يف  مونزاني  السيد  تعيين  تم  فرنسا.  يف 
املستهلك يف العام ١٩٩٦ وشغل قبل ذلك منصب املدير اإلقليمي لـ فرانس تيليكوم يف 
شغل  قد  مونزاني  السيد  كان  ذلك  قبل  فرنسا.  شمال  املنصب  وغطى   ١٩٩١ عام 
واألعمال  للمستهلكين  والبيع  املعلومات  تكنولوجيا  مجاالت  يف  مختلفة  مناصب 
التجارية، كما شغل لفرتات متعددة منصب عضو مجلس إدارة يف رشكات االتصاالت. 
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. وقد عمل معايل السيد عقل البلتاجي سابقاً مستشاراً لجاللة امللك 
عبداللـه الثاني لشؤون االستثمار والسياحة وكان قبل ذلك رئيس مجلس املفوضين 
يف سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة. كما شغل معاليه منصب وزير السياحة 
تقلد  السياحة. كما  تنشيط  العام ٢٠٠١ ورئيس هيئة  إىل  العام ١٩٩٧  واآلثار من 
إىل ١٩٩٧  األردنية من ١٩٩٦  امللكية  بلتاجي يف عدة مناصب يف  السيد عقل  معايل 
أخرها النائب األعىل للرئيس التنفيذي، وقبلها عمل رئيساً لرشكة األجنحة العربية، 
وعمل يف التلفزيون األردني بنفس الفرتة بعد أن عمل يف رشكة أرامكو السعودية. 
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، والحسين للتميز والعطاء من 
الدرجة األوىل، االستقالل من الدرجة الثالثة وأوسمة وطنية من الدرجة األوىل لكل 
عىل  معاليه  وحصل  وتشييل.  اليابان  النرويج،  النمسا،  إسبانيا،  أملانيا،  فرنسا،  من 

دبلوم التعليم من كلية ايرلهام األمريكية ومدارس الفريندس األمريكية.
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١٤

ب- اإلدارة العليا (التنفيذية)
وهي اإلدارة املنوط بها إدارة أعمال مجموعة االتصاالت األردنية:

التنفيذي) السيدة نايلة خوام (الرئيس 
(تاريخ امليالد ١٩٥٣/٤/٧)

السيدة نايلة خوام هي الرئيس التنفيذي ملجموعة االتصاالت األردنية. قبل توليها هذا 
املنصب، كانت السيدة خوام املديرة اإلقليمية ملنطقة باريس واملسؤولة عن الدوائر الفنية 
والتجارية لألسواق الكبرية وعمالء الرشكات. قبل ذلك، كانت السيدة خوام رئيس خدمة 
املشرتكين للثابت والخلوي واإلنرتنت لكامل مجموعة فرانس تيليكوم يف فرنسا. وسابقاً 
التنفيذي يف Orange/فرنسا ورئيس خدمات  املجلس  يف  املنصب، كانت عضواً  لهذا 
املشرتكين يف خدمة الخلوي. كما عملت السيدة خوام نائباً للرئيس يف فرانس تيليكوم 
املدير  ذلك شغلت منصب  وقبل  فرنسا،  لالتصاالت يف  املوزعين  واملسؤولة عن شبكة 
اإلقليمي يف شمال فرنسا، ومدير املوارد البرشية ملنطقة باريس. كما عملت السيدة خوام 
يف استشارية  وخبرية  االتصاالت  قطاع  يف  االسرتاتيجي  التخطيط  مدير  منصب  يف 

(Bureau d’Informations et de Prévisions Economiques)، وكمدير 
منتج يف إدارة التسويق يف رشكة بيجو. شاركت السيدة خوام يف املفاوضات التي أدت إىل 

التوقيع عىل ”the Contrat de Plan“ مع الحكومة الفرنسية يف عام ١٩٩٤. 
السيدة خوام تحمل شهادة يف االقتصاد واإلحصاءات من ENSAE يف باريس (املعهد الوطني 

.Université de Paris VI لإلحصاء واإلدارة االقتصادية)، ويف الرياضيات من جامعة

التنفيذي للمالية) السيد رسالن نوري رسالن ديرانية (املدير 
التنفيذي للموارد البرشية بالوكالة) (املدير 

(تاريخ امليالد ١٩٦٣/١١/١٧)
أيار  منذ  األردن   Orange لـ  للمالية  تنفيذياً  مديراً  ديرانية  رسالن  السيد  يعمل 
٢٠٠١. وكان قد انتقل للعمل يف رشكة االتصاالت األردنية يف عام ١٩٩٨ مديراً لدائرة 
الخزينة، من منصبه كرئيس لقسم االستثمارات األجنبية يف البنك املركزي األردني، 
وقد شغل السيد ديرانية سابقاً عضوية مجالس إدارة رشكة األبعاد لبناء وتطوير 
العامة  املؤسسة  ومثل  البيانات،  نقل  لخدمات  األردنية  والرشكة  رقمياً  البيانات 
األردنية  الصحفية  املؤسسة  إدارة  مجلس  عضوية  ويف  سابقاً  االجتماعي  للضمان 
(الرأي)، وحالياً يف رشكة حديد األردن، وهو اآلن رئيس مجلس إدارة رشكة اليت 

سبيد يف البحرين وعضو مجلس إدارة بنك األردن – دبي اإلسالمي.
يحمل السيد ديرانية درجة البكالوريوس يف املحاسبة وعلم الحاسوب بدرجة الرشف 
من جامعة الريموك – األردن (١٩٨٥) وحاصل عىل درع التفوق العلمي من جامعة 
وشهادة   (١٩٩٢) األردنية  الجامعة  من  املحاسبة  يف  املاجستري  ودرجة  الريموك، 

Orange من جامعة ESCP يف املالية والرقابة.

التنفيذي لألمن وحماية املعلوماتية) السيد طموح سميح الخويل (املدير 
(تاريخ امليالد ١٩٥٩/٢/٢٨)

السيد  وكان  املعلوماتية.  وحماية  ألمن  تنفيذياً  مديراً  الخويل  طموح  السيد  يعمل 
تنفيذياً  كرئيساً   ٢٠٠٢ عام  األردن   Orange لـ  انضم  قد  الخويل 
لـ e-dimension. قبل ذلك عمل السيد خويل كرئيساً تنفيذياً للعمليات التشغيلية 
يف رشكة Novell – الواليات املتحدة. وقد توج إنجازاته العملية لعدة سنوات عمل 
خاللها يف وزارة الدفاع األمريكية، حيث كان يعمل عىل تطويرنظام الحماية والتشفري 
من الدرجة الثالثة ملشاريع البنية التحتية الرئيسية العامة والتشفري الحربي. وخالل 
عمله الطويل قام السيد الخويل بقيادة عدة فرق أبحاث يف رشكات وجامعات متفرقة 
يف الواليات املتحدة بما فيها جامعة ماساتشوستس للتكنولوجيا. وقد ضمت األبحاث 
التي قام بها السيد الخويل، البنية التحتية لشبكات االتصاالت، أمن شبكات االتصال، 
من  الحماية  األقمار،  بث  تكنولوجيا  األبعاد،  والثالثي  والثنائي  األحادي  التشفري 

قرصنة املعلومات واملتابعة الجنائية للمعلوماتية، ومواضيع أخرى ذات عالقة.
وقد مثَل السيد الخويل األردن يف مؤتمر الدفاع عن أمن الشبكات التكنولوجي، كما 
مثَل Orange األردن يف عدة مؤتمرات دولية كان فيها املتحدث الرئييس، وقد حاز 

فيها عىل عدد من أوسمة التميّز. 
من  الحاسوب  وعلم  العامة  اإلدارة  يف  البكالوريوس  شهادة  الخويل  السيد  ويحمل 
جامعة أكسفورد يف اململكة املتحدة، ودرجة املاجستري من جامعة نيويورك يف الواليات 
شهادة  مثل  مهنة  مزاولة  شهادات  عدة  يحمل  الخويل  والسيد  األمريكية.  املتحدة 
التي   ،(CNE) املهنية Novell– مهندس شبكة (CNE)، وشهادة مايكروسوفت 

.(PSE) عززها بشهادة لوسنت الواليات املتحدة األمريكية كمهندس أمن قاعدة

التنفيذي لقطاع املصادر  السيد أحمد نمر عبد الرزاق صالح (املدير 
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 رشكة البرتاء األردنية لالتصاالت املتنقلة منذ عام ٢٠٠٣. وقد استلم 
التنفيذي  املدير  ومسؤوليات  مهام  األردنية  االتصاالت  مجموعة  يف  عمله  خالل 
للمبيعات باإلضافة إىل استالمه مهام ومسؤوليات املدير التنفيذي للموارد البرشية 
لكل من موبايلكم واالتصاالت األردنية. درس السيد صالح وعاش وعمل يف اململكة 
املتحدة طيلة ٣٢ عاماً، عمل خاللها يف رشكة االتصاالت الربيطانية (BT) حيث تقلد 
عدة مناصب متقدمة يف القطاعات الفنية واإلدارية والتجارية طيلة ١٦ عاماً. وعمل 
منظمة  ويف  العاملي  االتصاالت  اتحاد  يف  رفيعاً  مستشاراً  كذلك  صالح  السيد 

االتصاالت. ويحمل شهادة البكالوريوس يف علوم الحاسوب. 

السيدة مجد محمد عبد الكريم شويكة
التنفيذي لـ Orange األردن)  (نائب الرئيس 

التنفيذي لرشكة البرتاء األردنية لالتصاالت املتنقلة) (الرئيس 
(تاريخ امليالد ١٩٦٦/٣/٨)

تعمل السيدة مجد شويكة نائباً للرئيس التنفيذي لـ Orange األردن ورئيساً تنفيذياً 
السيدة شويكة هي أيضاً  املتنقلة منذ عام ٢٠٠٦.  البرتاء األردنية لالتصاالت  لرشكة 
عضو يف املجلس االقتصادي واالجتماعي، وعضو يف مجلس إدارة بنك االتحاد، وعضو 
رئيس  نائب  كذلك  وهي  الشباب.  الرؤساء  منظمة  ويف  العاملي  النسائـي  امللتقى  يف 
أصدقاء الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز، املالريا ومرض السل، باإلضافة إىل عضويتها 

يف مجلس إدارة نادي األعمال السويرسي األردني، ومجلس أمناء جامعة اإلرساء.
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 ِـ ل مالياً  مديـراً  عملت   ١٩٩٢
مرشوع ملحاسبة وتخطيط املشاريع يف رشكة املقاول العاملي األمريكية – إيه آي يس 
آي من عام ١٩٨٨ إىل عام ١٩٩٢، كما عملت كذلك مع املدققين آرثر أندرسون. وكانت 
السيدة شويكة قد شغلت عضوية مجلس إدارة وحدة االستثمار يف املؤسسة العامة 

للضمان االجتماع بين عامي ٢٠٠٦ و٢٠٠٩.
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 
التنفيذي لـ Orange األردن)  (نائب الرئيس 

البيانات) التنفيذي للرشكة األردنية لخدمات نقل  (الرئيس 
(تاريخ امليالد ١٩٧١/٤/١٣)

ورئيساً  األردن   Orange لـ  التنفيذي  للرئيس  نائباً  سمريات  سامي  السيد  يعمل 
تنفيذياً للرشكة األردنية لخدمات نقل البيانات منذ عام ٢٠٠٧. ويف عام ٢٠٠٣ عمل 
التجارية  العالمة  تبنيها  تنفيذياً لرشكة وانادوو حتى تاريخ  السيد سمريات رئيساً 
Orange. كما أسس رشاكة حرصية مع رشكة إيكوانت لتصبح رشكة جلوبال ون 
املوزع الحرصي لـ إيكوانت يف األردن، وعمل عىل تغيري العالمة التجارية لـ جلوبال 

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

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

(MBA) من جامعة نيويورك لتقنية املعلومات (األردن).



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

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

رشكات اإلعالم 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 لـ Orange األردن) السيدة وسيله زيتون (نائب الرئيس 
الثابت)  (وحدة عمل اإلنرتنت والخط 

(تاريخ امليالد ١٩٧٠/٣/١٤)
للرئيس التنفيذي  لـ Orange األردن لوحدة عمل  تعمل السيدة وسيلة زيتون نائباً 
اإلنرتنت والخط الثابت منذ عام ٢٠٠٧، قبل ذللك ويف عام ١٩٩٣ تولت السيدة زيتون 
مسؤولية وحدة تجزئة اسرتاتيجيات التسويق، ومن ثم شغلت بعدها منصب مدير للمنتج 
األول الخاص بأنشطة مشغل االتصاالت الخلوية وخدمة البيجر املتنقل وذلك ما بين عام 

١٩٩٥ وعام ١٩٩٨، لتصبح بعدها مديرة مبيعات العاصمة باريس.
يف عام ٢٠٠١ تم تعيين السيدة وسيلة زيتون مديراً للموقع اإللكرتوني، مسؤولة عن 
اإللكرتوني  املوقع  عىل   e-care والـ   e-commerce الـ  وحدتي 
لتتوىل   ،٢٠٠٤ عام  حتى  املنصب  هذا  شغلت  حيث   ،"francetelecom.com"
بعدها تنفيذ وقيادة األنشطة الخاصة بالعمليات التجارية ملجموعة فرانس تيليكوم 
منذ عام 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. هذا ومن الجدير بالذكر، 
أن السيدة وسيلة زيتون مهندسة مدنية باإلضافة إىل أنها تحمل شهادة املاجستري يف 

التسويق من "HEC Business School" الفرنسية.

السيد لوران ماريني
التنفيذي لـ Orange األردن وحدة عمل املبيعات الكلية)     (نائب الرئيس 

(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.

التنفيذي لتكنولوجيا املعلومات والشبكات) السيد ديديه لوليفر (املدير 
(تاريخ امليالد ١٩٥٧/١٢/٢٢)

يشغل السيد ديديه لوليفر منصب املدير التنفيذي لتكنولوجيا املعلومات والشبكات. 
الثمانينات شغل  بداية  املنصب منذ آب من عام ٢٠٠٩. ومنذ  وكان قد شغل هذا 
تيليكوم، بشكل رئييس يف مجال  فرانس  داخل مجموعة  ديديه عدة مواقع  السيد 
الرشكة  األرجنتين  اتصاالت  لدى  للمعلومات  تنفيذي  وكمدير  والجودة  الشبكات 

التابعة لـ Orange فرانس تيليكوم  (١٩٩٤-٢٠٠٠).
وعمل السيد ديديه قبل انضمامه لـ Orange األردن نائباً للرئيس التنفيذي لخدمة 
العمالء يف Orange فرانس تيليكوم، يف فرنسا أول األمر وبعدها لدى باقي بلدان 
أوروبا التي تتواجد فيها Orange. وشغل السيد ديديه منصب مستشار أول لدى 
ديديه من Sup Telecom Evry ويحمل  السيد  العاملية. تخرج  الجودة  منظمة 
درجة املاجستري يف الشبكات وأنظمة املعلومات، وشارك يف برامج القيادة واألعمال يف  

الـ IMD يف (لوزان).

١٥

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.
- حصة الرشكة من إجمايل السوق املحيل

٪٩٨٫٥ Orange ثابت  
بين (٣١٪-٣٤٪) Orange خلوي  

أكثر من ٥٠٪ Orange إنرتنت  

٦. درجة االعتماد عىل موّردين محّددين
قامت رشكة االتصاالت األردنية برشاء ما نسبته ١٩٪ 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 -
.3G خلوي عىل رخصة الجيل الثالث Orange حصلت -

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 (8 certified Systems) 
• COBIT (IT standard) 

نسبة املساهمة
(٢٠٠٨)

عدد األسهم
٢٠٠٩/١٢/٣١

عدد األسهم
 ٢٠٠٨/١٢/٣١

املساهمون
حكومة اململكة األردنية الهاشمية

رشكة االستثمارات املشرتكة لالتصاالت
املؤسسة العامة للضمان االجتماعي

Noor Telecom
املجموع

٧٫٥٠٠٫٠٠٠
١٢٧٫٤٩٩٫٩٩٩
٧٢٫٦٨٧٫٢٨١
٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠

٢٣٢٫٦٨٧٫٢٨٠

٪٣
٪٥١

٪٢٩٫٠٧
٪١٠

٪٩٣٫٠٧

٧٫٥٠٠٫٠٠٠
١٢٧٫٤٩٩٫٩٩٩
٧٢٫٢٥٠٫٠٠٠
٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠

٢٣٢٫٢٤٩٫٩٩٩

نسبة املساهمة
(٢٠٠٩)

٪٣
٪٥١

٪٢٨٫٩٠
٪١٠

٪٩٢٫٩٠

٤. أسماء املساهمين وحصة كل منهم يف رأس املال ممن يملكون ٥٪ فأكثر من رأس املال بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣١ و٢٠٠٩/١٢/٣١



١٦

٩. الهيكل التنظيمي للرشكة

مجلــس اإلدارة
لجنة التدقيق املستشار القانونيلجنة املكافآت والتعويضات الرئيس التنفيذي

نائب الرئيس
التنفيذي

Orange لـ
األردن  

وحدة عمل اإلنرتنت
والخط الثابت 

وسـيلة زيتـون

نائب الرئيس
التنفيذي

Orange لـ
األردن

الرئيس التنفيذي
لرشكة البرتاء

األردنية
لالتصاالت املتنقلة
مجــد شــويكة

نائب الرئيس
التنفيذي

Orange لـ
األردن 

الرئيس التنفيذي
للرشكة األردنية

لخدمات
نقل البيانات

سـامي سـمريات

نائب الرئيس
التنفيذي

Orange لـ
األردن

وحدة عمل
املبيعات الكلية

لوران ماريني

الرئيس التنفيذي ملجموعة االتصاالت األردنية - Orange األردن - نايلة خوام

املدير التنفيذي
لألمن وحماية

املعلوماتية

طموح الخـويل

املدير التنفيذي
لالسرتاتيجيات
األمين العام

فيليب فوجيليري

املدير التنفيذي
للمالية

رسـالن ديرانية

املدير التنفيذي
للموارد البشـرية

رسـالن ديرانية/
بالوكالة

املدير التنفيذي
للمصادر

والتسهيالت
والجودة

أحـمد صــالح

املدير التنفيذي
لتكنولوجيا
املعلومات
والشبكات

ديديه لوليفر



١٧

١٠. املخاطر التي تتعرض لها الرشكة  
الثابتة وسوق االتصاالت  املنافسة من فتح سوق االتصاالت  تواجه الرشكة مخاطر 
الخلوية، إال أن أداءها يف العام ٢٠٠٩ 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 ٢٠٠٩  
تم دفع مبلغ (٥٠٫٣٥٠٫٠٠٠) دينار أردني (خمسين مليون وثالثمائة وخمسين ألف 

.(3G) دينار أردني) رسوم رخصة تقديم خدمات الجيل الخلوي الثالث

دكتوراه
ماجستري

دبلوم عايل
بكالوريوس

دبلـوم
توجيهي 

أقل من توجيهي
املجموع

٤
٦٨
٩

١٫٠٢٦
٤٢٢
٢٤١
٢٩٠

٢٫٠٦٠

رشكة االتصاالتاملؤهل
األردنية

(Orange ثابت)
-

١٨
١

٣٨٤
٣٥
٢٢
١٧

٤٧٧

رشكة البرتاء
األردنية لالتصاالت املتنقلة

(Orange خلوي)
-
٤
-

٢٦
١
٣
٣

٣٧

الرشكة األردنية
لخدمات نقل البيانات
(Orange إنرتنت)

-
٤
-

١٧
٣
٩
٦

٣٩

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

٩١
١٤٢١
١٨٧
٣٣

٥٧٩
٥٩٢
٦٤٣
٣٣

برنامج التأهيل والتدريب خالل عام ٢٠٠٩

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

٢٠٠٨٢٠٠٩ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ البيان
األرباح بالدينار

األرباح املوزعة بالدينار
النسبة املئوية لألرباح

حقوق املساهمين بالدينار (بدون حقوق األقلية)
أسعار األسهم بالدينار

أسعار السندات بالدينار

٨٦٫٣٦١٫٦٩١
٨٥٫٠٠٠٫٠٠٠

٪٣٤
٣٩٩٫٧٠٩٫٢٥٣

٥٫٥٠
١٠٫٦٠٠

٨٦٫٩٨٦٫٣٥١
٨٥٫٠٠٠٫٠٠٠

٪٣٤
٤٠١٫٧٠٣٫٩٨١

٤٫١٢
١٠٫٦٠٠

١٠٠٫٢٩٨٫٠٢٤
١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠

 ٪٤٠
٤١٦٫٥٠٢٫٤٣٣

٤٫٨٢
١٠٫٦٠٠

١٠٤٫٠٢٩٫٧٦٦
*١٠٥٫٠٠٠٫٠٠٠

 ٪٤٢
٤٢٠٫٥٣٢٫١٩٩

٥٫١٧
١٠٫٣٠٠

٩٤٫٥٠٠٫٤٢٨
٩٥٫٠٠٠٫٠٠٠

٪٣٨
٤١١٫٢٠٤٫٤٠٩

٥٫٦٢
١٠٫٦٠٠

* األرباح املقرتح توزيعها عن عام ٢٠٠٩.



١٨

٢٠٠٩
٠٫٠٠
١٫٠٠
٢٫٠٠
٣٫٠٠
٤٫٠٠
٥٫٠٠
٦٫٠٠

٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨

السهم سعر  حركة 

ار)
دين

م (
سه

ق ال
غال

عر إ
س

١٠٫٣٠٠

١٠٫٤٠٠

١٠٫٥٠٠

١٠٫٦٠٠

١٠٫٧٠٠

٢٠٠٩٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨

السند سعر  حركة 

ار)
دين

د (
سن

ق ال
غال

عر إ
س

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 ٢٠٠٩

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 ثابت)

رشكة البرتاء األردنية لالتصاالت املتنقلة (Orange خلوي)
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

أتعاب أخرى بالدينار
١٧٫٠٠٠
١٥٫٠٠٠
٤٫٥٠٠

-
-

٥٫٠٠٠
-
-
-

٥٫٠٠٠
٤٫٧٤٥
٤٫٠٧٣

٢٥٠
١٩٫٠٦٨

مكافآتأعضاء مجلس اإلدارة
٨٨٫٥٠٠

-
-
-

٣٫٠٠٠
-
-
-

٩١٫٥٠٠

بدل لجان
وأتعاب

٥٫٤٠٠
-
-
-

٥٫٤٠٠
٥٫٤٠٠
٥٫٤٠٠

-
٢١٫٦٠٠

تنقالت
٥٢٢

-
-
-

٥٢٢
٥٢٢
٥٢٢

-
٢٫٠٨٨

بدل سفر
٩٩٫٤٢٢

-
-
-

١٣٫٩٢٢
١٠٫٦٦٧
٩٫٩٩٥

٢٥٠
١٣٤٫٢٥٦

اإلجمايل
د. شبيب فرح عماري

السيد مارك رينارد
السيد هوغ دي فريديل
السيد مشيل مونزاني

املهندس عبد الرحمن الخطيب
االنسة عاصمة ميخائيل دوغان

معايل السيد محمد عقل البلتاجي
السيد يزن سمارة

املجموع

- عقد مجلس اإلدارة (٨) اجتماعات خالل عام ٢٠٠٩.



١٩

٦٣٫٤١٢
٣٧٫٩٧٧
٢٥٫٧٧٩

١١٧٫٩٥٠
١١٨٫٨٠٠
٧٢٫٠٠٠

١٠٢٫٠٠٠
٩٨٫٤٠٠
٣١٫٦٠٠

١٣٢٫٩٢٩
٧٥٫٠٠٠

١٠٧٫٢٤٧
٨٢٫٦٥٠
٥٤٫٧٥٣

١٫١٢٠٫٤٩٧

الرواتباإلدارة العليا
-

١٫٨٠٠
٨٠٠

٩٫٦٠٠
٩٫٦٠٠
٩٫٦٠٠
٩٫٦٠٠
٩٫٦٠٠
١٫٦٠٠

-
٨٫٠٠٠

-
-
-

٦٠٫٢٠٠

تنقالت
١٫٦٠٨
٣٫٧٥٨
١٫٠٢٣
٣٫٤٣٣

٦٧١
٨٦٥
٣٥٠

٢٫٢٥٤
-

٥٫٨٥١
١٫٦٦٩

٨٤٠
٣٫٣٧٥
١٫٣٠٠

٢٦٫٩٩٧

-
-
-

٥٢٫٠٩٩
٥٠٫٠٩٩
٣٤٫١٦٨
٤١٫١٩٩
٤١٫٧٩٩
٢٨٫٠٥٠

-
٣٧٫٤٩٩

-
-
-

٢٨٤٫٩١٣
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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
 

مبادرة جاللة امللكة رانيا العبدالله املعظمة "مدرستي" 
للعمل  تيليكوم  فرانس  ذراع   Orange ومؤسسة  األردن   Orange قامت 
التي وقعت مع مؤسسة نهر األردن  الثانية من االتفاقية  االجتماعي بتنفيذ املرحلة 
لدعم مبادرة "مدرستي" التي أطلقتها جاللة امللكة رانيا العبداللّـه والتي تهدف إىل 
توفري بيئة تعليمية أفضل لطلبة املدارس وقد توجهت Orange هذا العام إىل دعم 

املدارس يف محافظات وألوية اململكة.

التنمية Orange األردن وضعت قرية راسون عىل طريق 
نهر  والتي وقعت مع مؤسسة  االتفاقية  بنود  تنفيذ جميع مراحل  االنتهاء من  بعد 
األردن حيث قدمت Orange األردن الدعم املادي لقرية راسون يف محافظة عجلون 
وبذلك  املرأة،  وتمكين  والشبابي  والصحي  التعليمي  القطاع  تنمية  يف  للمساهمة 

أصبحت راسون أنموذجاً للرشاكة الناجحة بين جميع قطاعات املجتمع.

Orange األردن تدعم أسواق تكايا الخري لتكية أم عيل
الثاني ألسواق تكايا   دعمت رشكة Orange األردن  تكية أم عيل بافتتاح فرعها 
هذا  ويقوم  السوق.  إنشاء  بتكاليف  تكفلت  والتي  عمان،  العاصمة  يف  واألول  الخري 
آلية  العام عرب  التكية عىل مدار  التي تقدمها  الشهرية  الغذائية  املواد  السوق بتأمين 
تحفظ كرامة الفقري وتحقق شعار التكية "عيش كريم للفقري" وذلك بمنحه مطلق 
تنظيم  عىل  وتعويده  وحضارية،  إنسانية  وبطريقة  الغذائية  املواد  باستالم  الحرية 
عدم  وضمان  اململكة،  مستوى  عىل  شاملة  بيانات  قاعدة  وعمل  اليومية،  احتياجاته 
االزدواجية يف تقديم املساعدات، حيث قدمت األسواق هذه الخدمة إىل ٧٠٠-١٠٠٠ 

أرسة معتمدة لديها وفق معايري وأسس تتبعها بعد الدراسة امليدانية. 

Orange األردن ومدارس أكثر أمناً مبادرة "حكمت للسالمة املرورية"
 أيماناً منها بمسؤوليتها الدائمة تجاه املجتمع وأفراده، قامت Orange األردن بدعم 
مبادرة  "حكمت للسالمة املرورية" من خالل دعمها لربنامج "مدارس أكثر أمناً"، 
حيث تعمل Orange األردن عىل  تحسين الطرق حول عدد من املدارس يف العاصمة 
وحواجز  املشاة،  لعبور  مخصصة  أماكن  عمل  التحسينات  تلك  وتتضمن  عمان، 
وضع  إىل  إضافة  لذلك،  املخصصة  األماكن  من  للعبور  الطالب  لتوجيه  "درابزين" 
مطبّات لتخفيف رسعة السيارات قبل دخولها إىل مناطق املدارس وقد شملت كالً من: 
مرج الحمام، األرشفية، القويسمة، حي نزال، إضافة إىل محافظة الزرقاء،  للتقليل من 
أعداد اإلصابات الكثرية التي تستنزف يومياً عىل الطرق، وتساعد يف توعية الجمهور 

بالقوانين واألخالقيات التي يجب االلتزام بها أثناء استخدام الطرق العامة.    

Orange األردن تشارك يف رسم البسمة عىل شفاه أطفال مرىض 
الَخلقية التشوهات 

بدعم من Orange األردن قامت جمعية عملية االبتسامة  بتنظيم حملتها املحلية 
لهذا العام يف محافظة الكرك، واستمرت الحملة أربعة أيام استهدفت املرىض من ذوي 
التشوهات الَخلقية للشفة األرنبية وتشوه سقف الحلق والحروق والوحمات الدموية، 
منهم  لثالثين  عمليات  وأجريت  األول  اليوم  يف  حالة   ٢٠٠ حوايل  تشخيص  وتم 

تراوحت أعمارهم بين سنة و٢٥ سنة.
كما قامت Orange بدعم العشاء الخريي لجمعية عملية االبتسامة من أجل جمع 
تربعات من جميع قطاعات املجتمع لتقوم الجمعية بنشاطاتها املتعددة يف هذا املجال.

تحت رعاية سمو األمرية سناء عاصم 
النديم  Orange األردن تفتتح غرفة ألعاب لألطفال يف مستشفى 

الحكومي يف مأدبا 
افتتحت Orange األردن غرفة ألعاب يف مستشفى النديم الحكومي يف مأدبا، ضمن 
بهدف  الدعم   هذا  ياتي  حيث  الثقايف.  زها  ملركز  التابع   "Play Area" مرشوع 
اإلسهام إىل حد كبري بتوفري بيئة داعمة اجتماعياً ومعنوياً لألطفال أثناء تلقيهم العالج 
ومساعدتهم عىل مقاومة املرض، ألن هؤالء األطفال هم بناة الغد وهم ثروة برشية 
تحرص Orange عليها وتعمل عىل إيجاد كل السبل املتاحة لرعايتهم صحياً ونفسياً 

واجتماعياً حتى ُينّشأوا التنشئة السليمة ونستثمر إبداعاتهم وابتكاراتهم.

دعم من Orange األردن ملؤتمر اندماج وسائل اإلعالم واالتصاالت ٢٠٠٩   
شاركت Orange األردن يف رعاية ودعم مؤتمر اندماج وسائل اإلعالم واالتصاالت 
٢٠٠٩ الذي افتتح برعاية صاحبة السمو امللكي األمرية سمية بنت الحسن، وتنظيم 
مجموعة املرشدين العرب، وبمشاركة عاملية واسعة ألكثر من ٤٣٠ شخصية تمثل 

مؤسسات اتصاالت وإعالم إقليمية وعاملية.
حيث ركز املؤتمر هذا العام عىل انتشار اإلنرتنت عايل الرسعة لدى رشائح أكثر كثافة 
االندماج  عىل  املعتمدة  والخدمات  اإللكرتونية  التجارة  استخدام  وزيادة  سكانية، 
والوسائط املتعددة، وألقى الضوء عىل مختلف القضايا واملشاكل والفرص الجديدة 
املحطات  أعداد  يف  الكبري  النمو  بفضل  املسبوق  غري  الهائل  النمو  يقدمها  التي 

التلفزيونية الفضائية، واملنافسة التي تشتد بين رشكات االتصال.
من  العديد  املؤتمر  مع  تزامن  الذي  املعرض  يف  األردن   Orange واستعرضت 
خدماتها التي تقدمها لزبائنها، كخدمة WiFi التي تغطي بها كافة مساحة املؤتمر، 
ووضعتها يف خدمة املشاركين والزوار من خالل املركز الخدماتي واإلعالمي وجعلتها 

يف متناول املشاركين ووسائل اإلعالم املحلية والعربية والعاملية.

Orange األردن تساعد يف إنجاح أعمال املنتدى العاملي للوسطية
شاركت Orange األردن بتقديم الدعم والرعاية ألعمال املنتدى العاملي للوسطية من 
خالل مؤتمره املعنون "قضايا املرأة وتحديات العرص"، إيماناً من Orange بأهمية 
مثل هذه املنتديات يف العملية التنموية بكل مكوناتها والتي من شأنها تعزيز وتفعيل 

دور املرأة يف املجتمع وانخراطها يف كل امليادين والحقول.
وقدمت Orange األردن كافة خدمات االتصال عالية املستوى، كخدمة WiFi التي 
املنتدى  لخدمة  إعالمياً  مركزاً  إلقامتها  باإلضافة  املؤتمر،  مساحة  كافة  بها  غطت 
خدمات  من  وغريها  والفاكسات  والطابعات  الكمبيوتر  أجهزة  بكافة  وتجهيزه 
والعربية  املحلية  اإلعالم  املشاركين ووسائل  متناول  يف  بأنواعها، وجعلته  االتصال 

والعاملية التي تولت متابعة وتغطية أعمال املنتدى.

Orange األردن تزود معرض إنجاز السابع للوظائف والتدريب ٢٠٠٩ 
بخدمات اإلنرتنت الالسلكي

للوظائف  السابع  إنجاز  معرض  يف  فّعالة  ومشاركة  رعاية   Orange لـ  كان 
والتدريب ٢٠٠٩ من خالل تزويد املعرض بمركز إعالمي يقدم  لزوار املعرض من 
تم  حيث  الخدمات  من  مجموعة  وظائف  عن  وباحثين  مشاركة  وجهات  إعالميين 
والفاكسات  والطابعات  الكمبيوتر  أجهزة  بكافة  وتجهيزه   WiFi بشبكة  تغطيته 

وغريها من  خدمات االتصال املختلفة. 
كما كان لقطاع املوارد البرشية العامل يف Orange حضور ومشاركة فّعالة، من 
التوظيف ومن ثم قاموا باستالمها  خالل إرشاد الخريجين إىل كيفية تعبئة نماذج 

.Orange منهم لدراستها وترشيح البعض منهم لشغل وظائف يف



Orange  األردن ترعى أعمال أسبوع الريادة العاملي
بدعم من Orange وبتنظيم من مركز امللكة رانيا للريادة وجمعية الرواد الشباب 
استضاف األردن وألول مرة أسبوع الريادة العاملي والذي  يهدف بشكل أسايس إىل 
للمجتمعات،  أهمية خاصة  تمثل  التي  املواضيع  الصغار حول  الشباب  أفكار  إطالق 
ابتداًء من تخفيض معدالت الفقر إىل التغري املناخي، وكذلك يهدف إىل رعاية ثقافة 

عاملية تعرتف بالرواد كمحّفزين لالزدهار االجتماعي واالقتصادي يف العالم.

احتفاالً بمرور عرش سنوات عىل تسلم جاللة امللك عبدالله الثاني سلطاته 
 Orange الدستورية ودعماً لجمعية مرىض الدماغ واألعصاب، موظفو

األردن يشاركون يف ماراثون عمان الدويل وألرتامارثون البحر امليت 
شارك العديد من موظفي Orange األردن يف ماراثون عمان الدويل وألرتاماراثون 
الدول  العديد من  مثلوا  املتسابقين  الذي جرى بمشاركة عدد كبري من  امليت  البحر 
املاراثون مساهمًة منهم  العربية واألجنبية، حيث جاءت مشاركتهم تلك يف سباقات 
سلطاته  جاللته  تسلم  عىل  سنوات  عرش  بمرور  واحتفاء  الكبري  الوطني  بالعرس 
الدماغ  مرىض  من  عدد  لعالج  املاراثون  ريع  رصد  وتم  عمان،  ومئوية  الدستورية 

واألعصاب.

مكتبتي مرشوع تتبناه Orange لتثقيف الطالب
تختص  عامة  مكتبات  إلنشاء  الدولية  العائلة  مع  اتفاقية  األردن   Orange وقعت
بالجانب الرتبوي والثقايف يف عدد من املدارس التي تتبناها Orange خالل مبادرة 
الزرقاء  محافظة  للصم  علياء  امللكة  مدرسة  يف  األوىل  املرحلة  وكانت  مدرستي، 

ومدرسة وادي الحدادة محافظة جرش.

دعم ورعاية من Orange األردن ملعرض الرشق األوسط لتكنولوجيا 
Mets09 املعلومات واالتصاالت

شاركت Orange األردن يف رعاية ودعم مؤتمر معرض الرشق األوسط لتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت Mets09 الذي افتتح برعاية صاحبة السمو امللكي األمرية 
سمية بنت الحسن، ويهدف املعرض إىل تمكين الرشكات املشاركة من طرح منتجاتها 
الخارج، خالل املعرض  املستوردة من  أو  الجديدة وخدماتها، سواء املصنّعة محلياً 

لتعريف الجمهور باخر التطورات يف مجال تكنولوجيا املعلومات.
الخدماتي  للمركز  املستوى  العالية  االتصال  خدمات  كافة   Orange وّفرت  وقد 
تولت  والتي  املختلفة  اإلعالم  ووسائل  املشاركين  متناول  يف  وجعلتها  واإلعالمي 

متابعة وتغطية أعمال املعرض إعالمياً.

Orange األردن الراعي  الحرصي لنادي شباب األردن
جددت Orange األردن دعمها ورعايتها لنادي شباب األردن للعام الخامس عىل 
التوايل امتداداً للنجاح الذي حققته الرشاكة مع النادي يف األعوام السابقة. ويأتي دعم 
الوطنية  والرياضة  الشباب  ودعم مؤسسات  املحلية  الرياضية  لألنشطة   Orange
انعكاساً إليمان الرشكة برضورة الرتكيز عىل القطاع الشبابي والريايض والذي يمثل 

نواة املستقبل للمجتمع.

Orange تدعم يوم املرور العاملي وأسبوع املرور األردني بالتعاون مع 
مديرية األمن العام

قامت Orange األردن بدعم يوم املرور العاملي وأسبوع املرور األردني بالتعاون 
تعريف  يف  تساهم  مطوية  ألف  خمسين  طباعة  خالل  من  العام  األمن  مديرية  مع 
السائقين باألخطاء التي قد ترتكب وأولويات املرور، يف محاولة جادة لخفض أعداد 
ضحايا الحوادث املرورية من القتىل والجرحى عىل أمل يف أن يكون لهذه املشاركة 

دور فاعل يف تحسين الواقع املروري يف األردن.

Orange األردن ساهمت يف إطالق حملة الحقائب املدرسية بالتعاون 
مع أمانة عمان الكربى

أمانة  أطلقتها  التي  املدرسية  الحقائب  حملة  يف  األردن،   Orange رشكة  ساهمت 
عمان الكربى بمناسبة بداية العام الدرايس الجديد، وجاءت  هذه املساهمة من قبل 
Orange األردن حرصاً منها عىل مساعدة الطالب وذويهم يف مختلف مناطق جيوب 
الفقر يف اململكة لتوفري ثمن الحقائب نظراً الرتفاع أسعارها وأسعار الكثري من السلع 

األساسية األخرى يف السوق.

بمناسبة عيد الفطر السعيد Orange األردن ترعى املخيم الكشفي 
ملنتفعي صندوق األمان ملستقبل األيتام

 - األيتام  ملستقبل  األمان  ملنتفعي صندوق  الصيفي  املخيم  األردن   Orange رعت
قرية  يومين يف  مدار  أقيم عىل  والذي   - املعظمة  رانيا  امللكة  مبادرات جاللة  إحدى 

التحديات (غابة ملك البحرين) احتفاالً بعيد الفطر السعيد.
بين  أعمارهم  ترتاوح  إيوائية  رعاية  دور  من ست  أيتاماً  الذي ضم  املخيم  واشتمل 
القدرات  تنمية  يف  تساهم  التي  واألنشطة  الفعاليات  من  العديد  عىل  سنة   (٦-١٢)

البدنية وتعزيز مفهوم الثقة بالنفس. 

ضمن مبادرة مدرستي Orange األردن تجسد مسؤوليتها االجتماعية 
مع طالبها خالل الشهر الفضيل

عن  تبنّتها  التي  املدارس  جميع  يف  الرمضانية  إفطاراتها  األردن   Orange أقامت 
من  بعدد  الشهر  هذا  مدار  وعىل  الرشكة  قامت  حيث  مدرستي،  مبادرة  طريق 
ومائتي  ألفين  من  أكثر  وطالبة ووزعت خالله  ألفي طالب  عن  يزيد  ملا  اإلفطارات 
ِقبل  من  الرمضانية  بالزينة  املدارس  كافة  تزيين  إىل  بإالضافة  مدرسية،  حقيبة 

متطوعين من موظفي الرشكة.  
وقد قامت Orange بتبنّي مدرسة امللكة علياء لإلعاقة السمعية والتي رشفتها جاللة 
الرئيس  خوام  نايلة  السيدة  ترافقها  تفقدية  وجولة  بزيارة  العبداللّـه  رانيا  امللكة 
التنفيذي ملجموعة االتصاالت األردنية Orange اطلعت خاللها عىل اإلنجازات التي 

تحققت عىل أرض الواقع والتي قام بها فريق املبادرة بدعم من Orange األردن.

نظمت Orange األردن مسابقة يف الرسم ملجموعة من املدارس 
نظمت Orange األردن مسابقة يف الرسم ملجموعة من املدارس التي تبنتها الرشكة 
ضمن مبادرة مدرستي بهدف كشف وتعزيز مهارات الرسم لدى الطالب، حيث تعترب 
الطلبة يف مختلف  الرشكة لرصد مواهب  تنتهجها  التي  الخطوات  الخطوة من  هذه 
املجاالت ومنها الرسم وذلك لتبني الطلبة املتميزين ومساعدتهم يف تطوير مواهبهم 

واالرتقاء بها.
األجندة  عىل  املسابقة  يف  الفائزة  عرشة  األربع  الرسومات  بطباعة  الرشكة  وقامت  
السنوية للرشكة للعام ٢٠١٠ وعىل بطاقات املعايدة الخاصة بالرشكة لعكس إحدى 

نتائج الرشاكة الناجحة بين الرشكة واملبادرة ومدى التواصل مع الطالب.

البادية  البادية والذي نظمته فرقة  Orange األردن رعت مهرجان 
الشمالية للفنون الشعبية

وزارة تطوير القطاع العام أقامت حفل إطالق "مدونة السلوك الوظيفي 
وأخالقيات الوظيفة العامة" بدعم من Orange األردن 

 Orange حفل عشاء خريي أقيم لجمعية مكافحة الرسطان بدعم من

٢١



٢٢

إقـرار
١- يقر مجلس إدارة الرشكة 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
السيدة نايلة خوام

٣- نقر نحن املوقعين أدناه بصحة ودقة واكتمال املعلومات والبيانات الواردة يف تقرير مجلس اإلدارة للعام ٢٠٠٩.

عضو

معايل السيد "محمد عقل" عيد البلتاجي



املادة (٢٠/ب) من النظام األسايس للرشكة تحدد كيفية تكوين مجلس اإلدارة 
ومن ضمنها األعضاء املستقلين.

يتم تحديد مهام وصالحيات مجلس اإلدارة بموجب املادة (٢٤) من النظام 
األسايس للرشكة وقانون الرشكات.

بالرغم من عدم وجود نظام داخيل ملجلس اإلدارة إال ان املجلس يقوم بوضع 
تحقيق  شأنها  من  التي  واإلجراءات  والخطط  والسياسات  االسرتاتيجيات 
مصلحة الرشكة وأهدافها وتعظيم حقوق مساهميهما وخدمة املجتمع املحيل.

تم يف العام ٢٠١٠ استحداث قسم خاص إلدارة املخاطر عىل مستوى املجموعة 
والتي تشمل مهامه وضع سياسة إلدارة املخاطر.

يتم اإلفصاح عن البيانات املالية مبارشة وفق تعليمات اإلفصاح الصادرة من 
الهيئة ، كما أن املادة (٢٤)من قانون الرشكات تلزم باإلفصاح عن امليزانية كل 

ستة أشهر ويتم ذلك.

يتم تطبيق القواعد اآلمرة واملنصوص عليها يف دليل قواعد حوكمة الرشكات 
املساهمة، وتطبيق النصوص القانونية املنصوص عليها يف قانون الرشكات.

قراراتها  واملكافآت)  الرتشيحات  ولجنة  التدقيق  (لجنة  اللجنتين  تقدم 
يتم تقديم تقرير  . لكن ال  املناسب  القرار  اإلدارة التخاذ  وتوصيتها ملجلس 

بأعمالها للهيئة العامة.

تطبيقا لنص املادة (١٤٤) من قانون الرشكات األردني والذي تنص فيه عىل 
"توجيه دعوة إىل كل مساهم لحضور الهيئة العامة ترسل بالربيد العادي قبل 

١٤ يوم عىل األقل من تاريخ املقرر لعقد االجتماع ....".
ال يوجد بريد الكرتوني إال لعدد ضئيل من املساهمين.

تطبيقا لنص املادة (١٣٣) رشكات واملادة (١٣٤)من قانون الرشكات واملادة 
(٢٠)من النظام األسايس للرشكة.

يتم تطبيق املادة من (١٣٣) من قانون الرشكات.

استنادا إىل املادة ( ١٦٠) من قانون الرشكات.

يطبق املادة (١٦٥) من قانون الرشكات بهذا الخصوص واملادة (٢٠/ب) من 
النظام األسايس للرشكة.

ال يوجد تعليمات خطية ولكن يمكن بموافقة خاصة من مجلس اإلدارة.

جزئياً

لم يطبق

جزئياً

جزئياً

جزئياً

جزئياً

جزئياً

جزئياً

لم يطبق

لم يطبق

لم يطبق

جزئياً

جزئياً

ثلث أعضاء املجلس عىل األقل من األعضاء املستقلين.

يضع مجلس اإلدارة نظاماً داخلياً يتم مراجعته بشكل سنوي، تحدد بموجبه 
بشكل مفصل مهام وصالحيات املجلس ومسؤولياته.

يتضمن النظام الداخيل املهام والصالحيات واملسؤوليات التالية:
وضع االسرتاتيجيات والسياسات والخطط واإلجراءات التي من شأنها تحقيق 
مصلحة الرشكة وأهدافها وتعظيم حقوق مساهميهما وخدمة املجتمع املحيل.

وضع سياسة إلدارة املخاطر التي قد تواجهها الرشكة.

يتم  اإلعالن مسبقا عن موعد اإلفصاح عن البيانات املالية قبل موعد إعالنها 
بما ال يقل عن ثالثة أيام عمل.

الرشكة  يف  الرشيدة  الحوكمة  قواعد  لتطبيق  خطية  عمل  إجراءات  وضع 
ومراجعتها وتقييم مدى تطبيقها.

تقدم كل من اللجنتين (لجنة التدقيق ولجنة الرتشيحات واملكافآت) قراراتهما 
وتوصياتهما إىل مجلس اإلدارة وتقريرا حول أعمالها إىل اجتماع الهيئة العامة 

العادي للرشكة.

العامة  الهيئة  اجتماع  لحضور  مساهم  كل  إىل  الدعوة  اإلدارة  مجلس  يوجه 
بالربيد االلكرتوني الخاص باملساهم ، قبل ٢١ يوماً من التاريخ املقرر لعقد 
االجتماع، عىل أن يتم إعداد الرتتيبات واإلجراءات املناسبة لعقد االجتماع بما 

يف ذلك اختيار املكان والزمان.

يقوم املساهم الراغب بالرتشح لعضوية مجلس اإلدارة بإرسال نبذة تعريفية 
فيها  سيعقد  التي  السنة  تسبق  والتي  للرشكة  املالية  السنة  انتهاء  قبل  عنه 

اجتماع الهيئة العامة النتخاب املجلس.

يقوم مجلس إدارة الرشكة بإرفاق النبذة التعريفية للمساهم الراغب بالرتشيح 
لعضوية مجلس االدارة بالدعوة املوجهة للمساهمين لحضور اجتماع الهيئة 

العامة.

اللجوء إىل وسائل حل النزاعات بالطرق البديلة بما يف ذلك الوساطة والتحكيم، 
أو  الخطأ  أو  للرشكة  األسايس  النظام  أو  النافذة  الترشيعات  مخالفة  نتيجة 
التقصري أو اإلهمال يف إدارة الرشكة أو إفشاء املعلومات ذات الطبيعة الرسية 

للرشكة.

طلب عقد اجتماع هيئة عامة غري عادي وذلك للمطالبة بإقالة مجلس إدارة 
الرشكة أو أي عضو فيه، للمساهمين الذين يملكون ٢٠٪ من أسهم الرشكة.

يملكون  الذين  للمساهمين  الرشكة ودفاترها،  أعمال  تدقيق عىل  إجراء  طلب 
١٠٪ من أسهم الرشكة.

٤- تقر الرشكة بتطبيق بنود القواعد اإلرشادية لدليل الحوكمة للرشكة املدرجة يف البورصة باستثناء البنود التالية:

٢٣

السببالتطبيقالقاعدة



٢٤



رشكة االتصاالت األردنية
رشكة مساهمة عامة محدودة

قائمة املركز املايل املوحدة
٣١ كانون األول ٢٠٠٩

إيضاح دينـــار٢٠٠٩

٤
٥
٦
٧

٨
٩

١٠
١١

١٢
١٣
١٤

١٥
١٦
١٧

١٦
١٨
١٠
١٥

٢٢٨٫٥٧٠٫٧١٢
-

٦٦٫٨٨٨٫٥٢٤
٥٫٠٥٣٫٨٤٩

٣٠٠٫٥١٣٫٠٨٥

٥٫٨١٢٫٣٧٧
٦٦٫٠٨٠٫٦٩١
١٨٫٣٢٦٫٣٩٢

٣٠١٫٥١١٫٢٤٣
٣٩١٫٧٣٠٫٧٠٣
٦٩٢٫٢٤٣٫٧٨٨

٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٦٢٫٥٠٠٫٠٠٠

١٠٨٫٠٣٢٫١٩٩
٤٢٠٫٥٣٢٫١٩٩
(١٫٢٣٤٫٢٠٦)

٤١٩٫٢٩٧٫٩٩٣

٨٫٥٨٦٫١٩٦
-

١٥٫٥٨٩٫٢١٧
٢٤٫١٧٥٫٤١٣

٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠
١٨٧٫٠٥٨٫١٤٢
٣٥٫٧٧٢٫٥٤٢

٩٣٩٫٦٩٨
٢٤٨٫٧٧٠٫٣٨٢
٦٩٢٫٢٤٣٫٧٨٨

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

دينـــار٢٠٠٨ 

تعترب اإليضاحات املرفقة من ١ إىل ٢٧ جزءاً من هذه القوائم املالية املوحدة.
٢٥

املوجـودات
موجودات غري متداولة

ممتلكات ومعدات
الشهرة

موجودات غري ملموسة
موجودات رضيبية مؤجلة

موجودات متداولة
املخزون

ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
مبالغ مستحقة من مشغيل شبكات اتصاالت

نقد وودائع قصرية األجل

مجموع املوجودات 
حقوق امللكية واملطلوبات  

حقوق امللكية
رأس املال 

احتياطي إجباري
أرباح مدورة

حقوق ملكية حملة األسهم
حقوق غري املسيطرين

مجموع حقوق امللكية 
مطلوبات غري متداولة 

قروض طويلة األجل
سندات دين

تعويض نهاية الخدمة

مطلوبات متداولة
سندات دين

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

الجزء املتداول من القروض طويلة األجل

مجموع حقوق امللكية واملطلوبات 



رشكة االتصاالت األردنية
رشكة مساهمة عامة محدودة
قائمة الدخل الشامل املوحدة

للسنة املنتهية يف ٣١ كانون األول ٢٠٠٩

تعترب اإليضاحات املرفقة من ١ إىل ٢٧ جزءاً من هذه القوائم املالية املوحدة.

دينـــار٢٠٠٩ إيضاح
صايف إيرادات الخدمات

تكلفة الخدمات
الربح اإلجمايل
مصاريف إدارية

مصاريف بيعية وتسويقية
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
مجموع الربح والدخل الشامل للسنة 

العائد إىل:
مساهمي الرشكة

حقوق غري املسيطرين

الحصة األساسية واملخفضة للسهم من ربح السنة

١٩
٢٠

٥

٢١

٧

٢٢

٤٠٠٫٠٥٠٫٧١١
(١٣٣٫٧٢٠٫٩٩٠)

٢٦٦٫٣٢٩٫٧٢١
(٣١٫٦٣٧٫٤٣٥)
(٣٥٫٩٩٤٫١٤١)
(١٠٫١٤٠٫٤٥١)
(٨٫٧٥٨٫١٨٦)

(٥١٫٩٧٥٫٢٢٩)
١٢٧٫٨٢٤٫٢٧٩

(١٫٤٢١٫١٥٧)
(٤٦١٫٤٠٤)

(٢٫٢٥٠٫٧٣٧)
١٤٫٨٦٨٫٧٨٥

٨٥٤٫١٤٢
(٢٫٨٤٢٫٩٦٣)

١٣٦٫٥٧٠٫٩٤٥

(٣٣٫١٤٥٫٥٢٠)
١٠٣٫٤٢٥٫٤٢٥

١٠٤٫٠٢٩٫٧٦٦
(٦٠٤٫٣٤١)

١٠٣٫٤٢٥٫٤٢٥

٤١٦ فلس

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

دينـــار٢٠٠٨

٢٦



رشكة االتصاالت األردنية
رشكة مساهمة عامة محدودة

قائمة التغيـرات فـي حقـوق امللكية املوحدة
للسنة املنتهية يف ٣١ كانون األول ٢٠٠٩

الرصيد كما يف أول كانون الثاني ٢٠٠٩

أرباح موزعة (إيضاح ١٤)

مجموع الربح والدخل الشامل للسنة

الرصيد كما يف ٣١ كانون األول ٢٠٠٩

الرصيد كما يف أول كانون الثاني ٢٠٠٨

أرباح موزعة (إيضاح ١٤)

مجموع الربح والدخل الشامل للسنة

الرصيد كما يف ٣١ كانون األول ٢٠٠٨

حقوق غري
املسيطرين 
دينـــار

املجموع
دينـــار

مجموع حقوق
امللكية

دينـــار

احتياطي
إجباري
دينـــار

رأس املال
املدفوع
دينـــار

أرباح
مدورة

دينـــار

حق ملكية حملة األسهم

٢٧
تعترب اإليضاحات املرفقة من ١ إىل ٢٧ جزءاً من هذه القوائم املالية املوحدة.

٤١٦٫٥٠٢٫٤٣٣

(١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠)

١٠٤٫٠٢٩٫٧٦٦

٤٢٠٫٥٣٢٫١٩٩

٤١١٫٢٠٤٫٤٠٩

(٩٥٫٠٠٠٫٠٠٠)

١٠٠٫٢٩٨٫٠٢٤

٤١٦٫٥٠٢٫٤٣٣

(٦٢٩٫٨٦٥)

-

(٦٠٤٫٣٤١)

(١٫٢٣٤٫٢٠٦)

٣٣١٫٦٦٩

-

(٩٦١٫٥٣٤)

(٦٢٩٫٨٦٥)

٤١٥٫٨٧٢٫٥٦٨

(١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠)

١٠٣٫٤٢٥٫٤٢٥

٤١٩٫٢٩٧٫٩٩٣

٤١١٫٥٣٦٫٠٧٨

(٩٥٫٠٠٠٫٠٠٠)

٩٩٫٣٣٦٫٤٩٠

٤١٥٫٨٧٢٫٥٦٨

١٠٤٫٠٠٢٫٤٣٣

(١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠)

١٠٤٫٠٢٩٫٧٦٦

١٠٨٫٠٣٢٫١٩٩

٩٨٫٧٠٤٫٤٠٩

(٩٥٫٠٠٠٫٠٠٠)

١٠٠٫٢٩٨٫٠٢٤

١٠٤٫٠٠٢٫٤٣٣

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 ٢٠٠٩

١٣٦٫٥٧٠٫٩٤٥

٢٫٢٥٠٫٧٣٧
(١٤٫٨٦٨٫٧٨٥)

١٫٤٥١٫٢٦٦
١٦٧٫٩٧٦

٥٠٫٥٤٢٫١٥٢
١٫٤٣٣٫٠٧٧
١٫٤٢١٫١٥٧

(١٫٠٧٩٫٨١٨)
(٨٥٤٫١٤٢)

١٩٥٫٨١٨

٢٫٥٠٤٫٧١٢
(٧٫٥٧١٫٥١٦)

(٤٥٢٫٨٦٧)
١٩٫٣٠٤٫٦٥٦
(٩٫٢٥٦٫٩٥٩)

(٣٣٫٣٠٠٫٠٠٠)
١٤٨٫٤٥٨٫٤٠٩

(٤٧٫٩٥١٫٨٦٢)
١٫٥٠٩٫٩٧١

(٥٥٫٣٢٨٫٨٣٤)
١٤٫٢٥٦٫٣٦٠

(٨٧٫٥١٤٫٣٦٥)

١٫١٠٥٫٤٥٦
(٥٣٥٫٠٧٣)

(٩٩٫٦٧٠٫٨٥٢)
(٢٫٢٥٠٫٧٣٧)

(١٠١٫٣٥١٫٢٠٦)
(٤٠٫٤٠٧٫١٦٢)
٣٤١٫٩١٨٫٤٠٥
٣٠١٫٥١١٫٢٤٣

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

دينـــار٢٠٠٨دينـــار٢٠٠٩

٢٨
تعترب اإليضاحات املرفقة من ١ إىل ٢٧ جزءاً من هذه القوائم املالية املوحدة.

األنشطـــة التشغيليـــــة 
الربح قبل رضيبة الدخل

تعديالت:
تكاليف التمويل

دخل التمويل
مخصص الذمم املشكوك يف تحصيلها

مخصص بضاعة بطيئة
االستهالكات والتدني يف املمتلكات واملعدات

اطفاء املوجودات غري امللموسة
خسائر التدني يف قيمة الشهرة

تعويض نهاية الخدمة
أرباح بيع ممتلكات ومعدات

صايف 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 النقد من األنشطة التشغيلية
األنشطـــة االستثمارية 

رشاء ممتلكات ومعدات
املتحصل من بيع ممتلكات ومعدات
الزيادة يف املوجودات غري امللموسة

دخل التمويل املقبوض
صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثمارية

األنشطـــة التمويليـة 
املتحصل من قرض طويل األجل
تسديدات قروض طويلة األجل

أرباح موزعة مدفوعة
تكاليف تمويل مدفوعة

صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية
صايف (النقص) الزيادة يف النقد وما يف حكمه

النقد وما يف حكمه كما يف ١ كانون الثاني 
النقد وما يف حكمه كما يف ٣١ كانون األول



رشكة االتصاالت األردنية
رشكة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
٣١ كانون األول ٢٠٠٩

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 ٢٠٠٩ بقرار من مجلس اإلدارة بتاريخ ٢٨ 
كانون الثاني ٢٠١٠.

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 والرشكة 
األردنية لخدمات نقل البيانات، ورشكة األبعاد لبناء وتطوير البيانات رقمياً (اي- دايمنشن) باإلضافة إىل رشكة اليت سبيد لالتصاالت ذ.م.م والتي تمتلك رشكة االتصاالت األردنية 

٥١٪ من رأسمالها.

يتم توحيد القوائم املالية للرشكات التابعة ابتداء من تاريخ ممارسة السيطرة و حتى 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 غري املسيطرين ذلك الجزء من الربح أو الخسارة و صايف املوجودات غري اململوك من الرشكة و يتم إظهارها يف قائمة الدخل الشامل املوحدة كبند منفصل ويف قائمة 
املركز املايل املوحدة كبند منفصل عن حق ملكية حملة األسهم. يف حال االستحواذ عىل حقوق غري املسيطرين، يتم تسجيل الفرق ما بين القيمة الدفرتية لحقوق غري املسيطرين 

والقيمة املدفوعة لالستحواذ عىل حساب الشهرة.

٢-٢ التغيريات يف السياسات املحاسبية
إن السياسات املحاسبية املتبعة للسنة متماثلة مع السياسات املحاسبية التي تم اتباعها يف السنة السابقة باستثناء أن املجموعة قامت بتطبيق معايري التقارير املالية الدولية الجديدة 

واملعدلة التالية:

معيار التقارير املالية الدويل رقم ٨ – القطاعات التشغيلية
حل هذا املعيار محل معيار املحاسبة الدويل رقم ١٤ "تقديم التقارير حول القطاعات". ال تختلف القطاعات التشغيلية حسب املعيار الجديد عن قطاعات األعمال املعرفة سابقاً 

بموجب معيار املحاسبة الدويل رقم ١٤.

معيار املحاسبة الدويل رقم ١ عرض القوائم املالية - معدل
يفصل هذا املعيار بين التغريات يف حقوق ملكية حملة األسهم عن التغريات األخرى يف حقوق امللكية. بحيث تشمل قائمة التغريات يف حقوق امللكية تفاصيل املعامالت مع حملة 
األسهم، فيما يتم عرض جميع التغريات األخرى يف حقوق امللكية يف بند واحد منفصل. باإلضافة إىل ذلك، اضاف هذا املعيار قائمة الدخل الشامل التي تعرض كافة بنود اإليرادات 

واملرصوفات التي تم اإلعرتاف بها إما يف قائمة واحدة أو يف قائمتين مرتابطتين. قامت املجموعة بإعداد قائمة واحدة للسنة املنتهية يف ٣١ كانون األول ٢٠٠٩.

معيار املحاسبة الدويل رقم ٢٣ – تكاليف االقرتاض - معدل
يتطلب املعيار املعدل رسملة تكاليف اإلقرتاض التي تعزى مبارشة إىل تملك أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل كجزء من تكلفة ذلك األصل. 

لم ينتج عن تطبيق هذه املعايري أي أثر عىل املركز املايل أو االداء املايل للمجموعة.

٢-٣ معايري التقارير املالية الدولية والتفسريات غري نافذة التطبيق
معيار التقارير املالية الدويل رقم ٣ – اندماج االعمال- معدل ومعيار املحاسبة الدويل رقم ٢٧ القوائم املالية املوحدة واملنفصلة – معدل

تم اصدار املعايري املعدلة يف شهر كانون الثاني ٢٠٠٨ وينبغي تطبيقها عىل السنوات املالية التي تبدأ يف ١ تموز ٢٠٠٩ أو بعد ذلك.

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

٢٩



رشكة االتصاالت األردنية
رشكة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
٣١ كانون األول ٢٠٠٩

يتطلب معيار املحاسبة الدويل رقم ٢٧-معدل عدم زيادة الشهرة أو اإلعرتاف بربح أو خسارة نتيجة تغري نسبة امللكية يف رشكة تابعة مما ال ينجم عنه فقدان للسيطرة حيث يتم 
تسجيل االثر يف حقوق امللكية. باإلضافة إىل ذلك فإن هذا املعيار املعدل قام بتغيري السياسة املحاسبية املتعلقة يف الخسائر املتحققة 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 اسعار رصف العمالت االجنبية ومعيار املحاسبة الدويل رقم ٢٨ - املحاسبة عن اإلستثمارات يف الرشكات الحليفة ومعيار املحاسبة الدويل رقم ٣١ 
- الحصص يف املشاريع املشرتكة. إن التغريات يف معيار التقارير املالية الدويل رقم ٣ و معيار املحاسبة الدويل رقم ٢٧ سوف تؤثر عىل السياسة املحاسبية لعمليات إندماج األعمال 

أو حاالت فقدان السيطرة عىل رشكات تابعة واملعامالت مع مالكي حقوق األقلية.

معيار التقارير املالية الدويل رقم ٩ – االدوات املالية
تم اصدار املرحلة االوىل من معيار التقارير املالية الدويل رقم ٩ خالل شهر ترشين الثاني ٢٠٠٩. سيحل هذا املعيار عند اكتماله محل معيار املحاسبة الدويل رقم ٣٩. تتضمن هذه 
املرحلة ارشادات حول تصنيف وقياس االدوات املالية، ومن املتوقع ان ينتج عن تطبيقها تغيريات (جوهرية) عىل تصنيف وقياس االدوات املالية. ينبغي تطبيق هذا املعيار عىل 

السنوات املالية التي تبدا يف اول كانون الثاني ٢٠١٣ وما بعد، ويسمح بتطبيقه مبكراً. 

هذا ولم تقرر ادارة الرشكة بعد تاريخ تطبيق هذا املعيار.

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 
املحتملة٠ إن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر أيضا عىل اإليرادات واملصاريف واملخصصات وبشكل خاص يتطلب من اإلدارة القيام بأحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ 
وأوقات التدفقات النقدية املستقبلية وأوقاتها الناجمة عن اوضاع وظروف تلك التقديرات يف املستقبل٠ 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 املقدر عدم  تحصيلها، يتم تقدير الذمم املدينة املشكوك يف تحصيلها عندما يكون تحصيل هذه الذمم غري 
محتمل، ويتم شطب الديون املعدومة عند عدم امكانية 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 بإتباع 

طريقة متوسط الكلفة املرجح.

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

القروض طويلة األجل و سندات 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 الشامل املوحدة عند التخلص من املطلوبات وخالل عملية االطفاء.

املمتلكات واملعدات
يتم إثبات 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 اثبات أية أرباح أو خسائر يف قائمة الدخل الشامل املوحدة.

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

٢٥ سنة  مبانـــــي    
٥ إىل  ٢٠ سنة  معدات االتصاالت   

٢  إىل  ٧  سنوات موجودات أخرى   
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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 الشامل املوحدة للسنة.

 
يتم مراجعة العمر اإلنتاجي و طريقة االستهالك بشكل دوري للتاكد من ان طريقة وفرتة االستهالك تتناسب مع املنافع االقتصادية املتوقعة من املمتلكات واملعدات.

تكاليف التمويل
يتم إثبات تكاليف التمويل كمصاريف يف قائمة الدخل الشامل عند تحققها. يتم رسملة تكاليف التمويل املتعلقة باالستحواذ أو انشاء او انتاج األصول املؤهلة.

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 
امللكية الصادرة عن الرشكة املشرتية يف تاريخ التملك مقابل السيطرة عىل الرشكة املشرتاة مضافا إلية أية تكاليف تنسب مبارشة إىل عملية اندماج األعمال. املوجودات القابلة للتحديد 

وااللتزامات املحتملة يتم قياسها باستخدام القيمة العادلة يف تاريخ التملك، بغض النظر عن حجم ملكية حقوق غري املسيطرين.

يتم تسجيل الشهرة بالكلفة التي تمثل الزيادة يف كلفة التملك عن حصة الرشكة يف القيمة العادلة لصايف موجودات الرشكة املشرتاه بتاريخ التملك. يتم تسجيل الشهرة الناتجة عن 
االستثمار يف رشكات تابعة يف بند منفصل كموجودات غري ملموسة بعد تنزيل مخصص التدني يف القيمة. يتم تحديد وحدات توليد النقد املتوقع ان تنتفع من عملية التملك الغراض 

اجراء 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 او 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 العمر اإلنتاجي 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 قائمة املركز املايل 
املوحدة وبرشط إكمال حد أدنى ملدة الخدمة وفقاً للنظام الداخيل للرشكة. يتم االستدراك  للتكاليف املتوقعة لهذا التعويض بناء عىل مدة خدمة املوظف. يتم االعرتاف باألرباح 
الفروقات  إطفاء  املحتسب، ويتم  املخصص  اكرب بشكل جوهري من  بها  املرتاكمة والغري معرتف  األرباح  او  الخسارة  أو كمرصوف عندما تكون  االكتوارية كإيراد  والخسائر 

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 وفقا لطريقة االلتزامات لجميع الفروقات املؤقتة بتاريخ قائمة املركز املايل املوحدة وذلك بين األساس الرضيبي للموجودات وااللتزامات وقيمها 

الدفرتية لغايات التقرير املايل.
يتم احتساب املوجودات الرضيبية املؤجلة لجميع الفروقات املؤقتة واملقبولة رضيبيا، 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 قائمة املركز املايل املوحدة، ويتم تخفيض قيمة هذه املوجودات اذا ما تبين انه من غري املحتمل وجود دخل 
رضيبي كاف مستقبالً يسمح باالستفادة الكاملة او الجزئية من املوجودات الرضيبية املؤجلة.

يتم احتساب موجودات ومطلوبات رضيبة الدخل املؤجلة وفقا لنسب الرضيبة املتوقع تطبيقها مستقبال وعىل الفرتة املطلوبة لتحقق املوجودات أو سداد املطلوبات وبناءاً عىل 
القوانين النافذة املفعول يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة.  

رضيبة املبيعات
يتم اثبات 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.
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إن صايف املبلغ الذي سوف يتم اسرتداده من أو دفعه إىل دائرة رضيبة الدخل واملبيعات يتم اظهاره كجزء من الذمم املدينة والدائنة يف قائمة املركز املايل املوحدة.

التدني يف قيمة املوجودات املالية وعدم قابلية اسرتدادها
تقوم املجموعة بتاريخ قائمة املركز املايل املوحدة بتقييم فيما اذا كانت املوجودات املالية او مجموعة منها قد تدنت بشكل دائم ويف حال وجود مؤرش عىل ذلك يتم تحديد املبلغ 
القابل لالسرتداد املقدر لهذه املوجودات وكذلك أي خسارة ناتجة عن التدني والتي تساوي الفرق ما بين القيمة القابلة لالسرتداد والقيمة الدفرتية، ويتم االعرتاف بخسائر التدني 

يف قائمة الدخل الشامل املوحدة.

املخصصات
يتم االعرتاف باملخصصات اذا 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 اثبات اإليرادات كما ييل:

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

يتم اثبات اإليرادات من املكاملات الصادرة والواردة عند تقديم الخدمة.

يتم إثبات اإليرادات من ترتيبات املشاركة باإليراد باإلجمايل أو بالصايف عندما يكون مقدم الخدمة مسؤول عن تقديم الخدمة للعمالء وتحديد سعر الخدمة.

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

عند بيع األجهزة واملعدات بواسطة طرف ثالث بحيث يكون هذا الطرف وسيط بين املجموعة واملشرتي فيتم اثبات 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 األصل . يتم إثبات مدفوعات اإليجار كمرصوفات ضمن قائمة الدخل 

الشامل املوحدة عىل أساس القسط الثابت عىل مدى فرتة عقد اإليجار.

العمالت األجنبية
يجـري قيد املعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بأسعار الرصف السائدة وقت إجراء املعامالت، كما يتم تقييم املوجودات واملطلوبات املالية املثبتة بالعمالت األجنبية يف تاريخ 

قائمة املركز املايل املوحدة بأسعار الرصف السائدة يف تاريخ امليزانية، وتدرج األرباح أو الخسائر الناتجة عن عمليات التقييم يف قائمة الدخل الشامل املوحدة.

٣- القطاعات التشغيلية 
تم تحديد أسلوب عرض القطاعات الرئيسية بحيث يكون عىل أساس القطاعات التشغيلية وذلك بناءاً 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 تمثل 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.
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إن الجداول التالية تمثل معلومات عن إيرادات ونتائج أعمال وموجودات ومطلوبات هذه القطاعات للسنوات املنتهية يف ٣١ كانون األول ٢٠٠٩ و٢٠٠٨.

الهواتف 
املتنقلة

دينـــار
خدمات
البيانات
دينـــار

املجموع
دينـــار

خطوط الهواتف
 الثابتة

دينـــار
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٢٩٤٫٨٨٠٫٤١٧
١٠٣٫٣٤٢٫٤٠٩

١١٠٫٣٦٣٫٨١٦
٥٣٫٤٧٣٫٨٧١

٣٣٫٠٨٨٫١٢٥
٢٣٧٫٨٤٣

٣٣٫٣٢٥٫٩٦٨

٢٣٫٦٤٤٫٩١٧

٢٤٫٦٤١٫٨٠٤
١٤٫٠٧٢٫٧٣٩

٣٫٦٢٩٫٦٧٠
١٦٨٫٣٣١

٤٠٠٫٠٥٠٫٧١١
٥٩٫٣١٥٫٤٤٠

٤٥٩٫٣٦٦٫١٥١

١٧٩٫٧٩٩٫٥٠٨
(٥١٫٩٧٥٫٢٢٩)
(١٫٤٢١٫١٥٧)

(٤٦١٫٤٠٤)
(٢٫٢٥٠٫٧٣٧)
١٤٫٨٦٨٫٧٨٥

٨٥٤٫١٤٢
(٣٣٫١٤٥٫٥٢٠)
(٢٫٨٤٢٫٩٦٣)

١٠٣٫٤٢٥٫٤٢٥

٦٩٢٫٢٤٣٫٧٨٨
٢٧٢٫٩٤٥٫٧٩٥

٢٢٨٫٥٧٠٫٧١٢
٦٦٫٨٨٨٫٥٢٤

للسنة املنتهية يف ٣١ كانون األول ٢٠٠٩
صايف اإليرادات 

صايف اإليرادات ألطراف خارجية 
صايف اإليرادات الداخلية بين القطاعات

نتائج القطاع
الربح من العمليات قبل االستهالكات واالطفاءات 

االستهالكات واالطفاءات 
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

الهواتف 
املتنقلة

دينـــار
خدمات
البيانات
دينـــار

املجموع
دينـــار

خطوط الهواتف
 الثابتة

دينـــار

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

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 واالطفاءات والتدني يف قيمة املوجودات 

االستهالكات واالطفاءات 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



رشكة االتصاالت األردنية
رشكة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
٣١ كانون األول ٢٠٠٩

٤- املمتلكات واملعدات

الكلفة:
كما فـي أول كانون الثاني ٢٠٠٩

إضافات
املحول من املشاريع تحت التنفيذ

استبعادات 
تعديالت أخرى *

كما فـي  ٣١ كانون األول ٢٠٠٩
االستهالك املرتاكم: 

كما فـي أول كانون الثاني ٢٠٠٩
االستهالك 
استبعادات 

كما يف ٣١ كانون األول ٢٠٠٩
صافـي القيمـة الدفرتية فـي ٣١ كانون األول ٢٠٠٩

أرايض ومباني
دينـــار

شبكة ومعدات٢٠٠٩
االتصاالت
دينـــار

ممتلكات ومعدات
 أخرى

دينـــار
مشاريع تحت 

التنفيذ
دينـــار

املجموع
دينـــار

تشمل األرايض واملباني عىل ارايض بكلفة ٤٨١٫١٣٨ دينار (٢٠٠٨: ٤٨١٫١٣٨ دينار) مملوكة من الحكومة األردنية وهذه األرايض مستغلة من قبل املجموعة للمصلحة العامة. 

* قامت أمانة عمان الكربى خالل عام ٢٠٠٩ باستمالك أرايض من املجموعة تبلغ قيمتها الدفرتية ٤٫٤٣٥٫٤٧١ دينار. قامت املجموعة بتحويل قيمة هذه األرايض اىل الذمم املدينة 
األخرى حيث تتوقع االدارة اسرتداد كامل قيمتها.

٣٤

٨١٫٠١٠٫٢٦٩
٥٧٣٫١٧٦
١١٫١٢٦

(٣٧٥٫٨٨١)
(٤٫٤٣٥٫٤٧١)
٧٦٫٧٨٣٫٢١٩

٣١٫٤٧٤٫٠١٨
٢٫٤١١٫١٨٦

(١١٫٥٦٠)
٣٣٫٨٧٣٫٦٤٤
٤٢٫٩٠٩٫٥٧٥

٦٠٨٫٧٩٣٫٣٩٧
٤٥٫٠٦٩٫٦١٩

٥٦٨٫٥٧٢
( ٢٫٣٨٢٫٠٢٠)

-
٦٥٢٫٠٤٩٫٥٦٨

٤٣٨٫٨٤٩٫٤٦١
٤٦٫٩٣٣٫٨٧٨

( ٢٫١٦١٫٥١١)
٤٨٣٫٦٢١٫٨٢٨
١٦٨٫٤٢٧٫٧٤٠

٦٦٫٧٧٠٫٧٠٢
٢٫٠٩٦٫٩١٧

-
(٨٣٣٫١٢٦)

-
٦٨٫٠٣٤٫٤٩٣

٥٥٫٣٢٦٫٩٢٧
١٫١٩٧٫٠٨٨
(٨١٢٫٥١٢)

٥٥٫٧١١٫٥٠٣
١٢٫٣٢٢٫٩٩٠

٥٫٣٢٨٫٣٤٠
٢١٢٫١٥٠

(٥٧٩٫٦٩٨)
(٥٠٫٣٨٥)

-
٤٫٩١٠٫٤٠٧

-
-
-
-

٤٫٩١٠٫٤٠٧

٧٦١٫٩٠٢٫٧٠٨
٤٧٫٩٥١٫٨٦٢

-
(٣٫٦٤١٫٤١٢)
(٤٫٤٣٥٫٤٧١)

٨٠١٫٧٧٧٫٦٨٧

٥٢٥٫٦٥٠٫٤٠٦
٥٠٫٥٤٢٫١٥٢
(٢٫٩٨٥٫٥٨٣)

٥٧٣٫٢٠٦٫٩٧٥
٢٢٨٫٥٧٠٫٧١٢

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

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 
استبعادات 

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

أرايض ومباني
دينـــار

شبكة ومعدات٢٠٠٨
االتصاالت
دينـــار

ممتلكات ومعدات
 أخرى

دينـــار
مشاريع تحت 

التنفيذ
دينـــار

املجموع
دينـــار

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 ٢٠٠٩

٥- اختبار تدني قيمة الشهرة
ان الشهرة الناتجة عن تملك رشكة اليت سبيد لإلتصاالت ذ.م.م. وقد تم توزيعها عىل وحدات توليد النقد ألغراض اختبار التدني يف قيمة الشهرة.

بلغت القيمة الدفرتية للشهرة املوزعة كالتايل:

الشهرة
خسارة التدني

القيمة الدفرتية

دينار٢٠٠٨
٣٫٥٤٢٫٧٦٠

(٢٫١٢١٫٦٠٣)
١٫٤٢١٫١٥٧

دينار٢٠٠٩
١٫٤٢١٫١٥٧

(١٫٤٢١٫١٥٧)
-

تم تحديد القيمة القابلة لإلسرتداد عىل أساس إحتساب القيمة املستخدمة بإستخدام توقعات التدفقات النقدية بناء 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 ١٠٪ والذي يساوي معدل النمو 
طويل اآلجل لرشكة اليت سبيد لإلتصاالت.

الفرضيات األساسية املستخدمة يف إحتساب 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 وتم تعديل هذا املعدل الحقا 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 و التي تمكن اإلدارة 
من تقييم أداء الوحدة مقارنة باملنافسين. ان هذه الفرضيات من املمكن ان 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

ترى االدارة، إن الفرضيات الواردة أعاله لن تكون معرضة للتغري بشكل يؤدي إىل زيادة القيمة الدفرتية للوحدة بشكل جوهري عن القيمة القابلة لالسرتداد.

٣٥



رشكة االتصاالت األردنية
رشكة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
٣١ كانون األول ٢٠٠٩

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.

بتاريخ ٢٩ تموز ٢٠٠٩ طرحت هيئة تنظيم االتصاالت حق استخدام ترددات الجيل الثالث عىل مزودي خدمة الهواتف املتنقلة األربعة. حصلت الرشكة بتاريخ ١٩ أب ٢٠٠٩ عىل 
حق استخدام هذه الرتددات مقابل مبلغ ٥٠٫٣٥٠٫٠٠٠ دينار وملدة ١٥ عاما باإلضافة إىل الحقوق الحرصية لتقديم خدمة الجيل الثالث ملدة ترتاوح من ١٢ شهر من تاريخ انطالق 

الخدمة أو ١٨ شهر ابتداء من ١٣ أب ٢٠٠٩ (والذي يمثل تاريخ موافقة الرشكة عىل عرض  هيئة تنظيم االتصاالت) أيهما أسبق.

١٢٫٢٥٦٫٥٠٤
٤٫٩٥١٫٠٩٠

١٧٫٢٠٧٫٥٩٤

٣٫٢٢٨٫٠٤٧
٧٣٣٫٢٢٥

٣٫٩٦١٫٢٧٢

١٣٫٢٤٦٫٣٢٢
٩٫٠٢٨٫٤٥٧

٢٢٫٠٤٧٫٨٦٤
٥٥٫٣٢٨٫٨٣٤
٧٧٫٣٧٦٫٦٩٨

٩٫٠٥٥٫٠٩٧
١٫٤٣٣٫٠٧٧

١٠٫٤٨٨٫١٧٤

٦٦٫٨٨٨٫٥٢٤
١٢٫٩٩٢٫٧٦٧

٨٫٩٩٧٫٦٥٧
٥٠٫٣٥٠٫٠٠٠
٥٩٫٣٤٧٫٦٥٧

٥٫٢٦٦٫٠٩٣
٦٤٧٫٦٠١

٥٫٩١٣٫٦٩٤

٥٣٫٤٣٣٫٩٦٣
٣٫٧٣١٫٥٦٤

٧٩٣٫٧٠٣
٢٧٫٧٤٤

٨٢١٫٤٤٧

٥٦٠٫٩٥٧
٥٢٫٢٥١

٦١٣٫٢٠٨

٢٠٨٫٢٣٩
٢٣٢٫٧٤٦

الكلفـة -
الرصيد كما يف ١ كانون الثاني ٢٠٠٩

إضافات
الرصيد كما يف ٣١ كانون األول ٢٠٠٩

اإلطفاء املرتاكم - 
الرصيد كما يف ١ كانون الثاني ٢٠٠٩

إطفاء 
الرصيد كما يف ٣١ كانون األول ٢٠٠٩

صايف القيمة الدفرتية:
كما يف ٣١ كانون األول ٢٠٠٩

كما يف ٣١ كانون األول ٢٠٠٨

٦- موجودات غري ملموسة

دينـــاركوابل فالجحقوق استخدام
دينـــاروحقوق الرتدداترخصة تشغيل الهواتف املتنقلة

املجموع
دينـــار

دينـــارأخــرىمـوجودات

٣٦

٧- رضيبة الدخل
إن العنارص األساسية ملرصوف رضيبة الدخل لعامي ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ هي كما ييل:

٣٥٫٩٠٩٫٥٠٠

(٢٫٥٢٠٫٧٥٢)
(٥٦٫٦٤٠)
١٠٠٫٠٠٠

(٢٨٦٫٥٨٨)
٣٣٫١٤٥٫٥٢٠

٣٣٫٤٥١٫٢٢٥

٤٫١٩٧٫١٩٥
٣٦٠٫٠٠٠
٧٥٫٠٠٠

(١٧٤٫٠١٢)
٣٧٫٩٠٩٫٤٠٨

قائمة الدخل املوحدة
رضيبة الدخل – للسنة الحالية

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

التدني يف قيمة ممتلكات و معدات
فوائد مرسملة

تعويض نهاية الخدمة للموظفين
رضيبة الدخل الظاهرة يف قائمة الدخل الشامل املوحدة

دينـــار٢٠٠٨دينـــار٢٠٠٩



رشكة االتصاالت األردنية
رشكة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
٣١ كانون األول ٢٠٠٩

٨٠١٫٩٣٢
-

٤١٨٫١٤٢
-

٣٫٨٣٣٫٧٧٥
٥٫٠٥٣٫٨٤٩

(١٫٧١٨٫٨٢٠)
(٥٦٫٦٤٠)
٤١٨٫١٤٢
١٠٠٫٠٠٠

٣٫٥٤٧٫١٨٧
٢٫٢٨٩٫٨٦٩

مخصص ذمم مشكوك يف تحصيلها
التدني يف قيمة املمتلكات واملعدات

مخصص قضايا
فوائد مرسملة

تعويض نهاية الخدمة للموظفين 

دينــــار٢٠٠٩
دينــــار٢٠٠٨

يبين الجدول أدناه التسوية بين مرصوف رضيبة الدخل حسب النسبة القانونية ومرصوف رضيبة الدخل حسب النسبة الفعلية لعامي ٢٠٠٩ و٢٠٠٨:

١٣٧٫١٧٥٫٢٨٦
٣٤٫٢٩٣٫٨٢٢

١٧٧٫٠٣٩
(١٫١١٩٫٥٩١)

٤٤٣٫٨٧٥
٢٫١١٤٫٣٥٥

-
(٢٫٧٦٣٫٩٨٠)
٣٣٫١٤٥٫٥٢٠

١٣٨٫٢٠٧٫٤٣٢
٣٤٫٥٥١٫٨٥٨

٢٧٥٫١٦٢
(٤٫٥٧٣٫٤٥٠)

٩٠٠٫٢٦٩
٢٫٧٣٢٫٣٨٦
(٤٣٥٫٠٠٠)
٤٫٤٥٨٫١٨٣

٣٧٫٩٠٩٫٤٠٨

دينـــار٢٠٠٨دينـــار٢٠٠٩

مواد ولوازم 
أجهزة هواتف خلوية وأخرى

مخصص املخزون التالف وبطيء الحركة 

مواد ولوازم يف طريق الشحن 

دينــــار٢٠٠٨دينــــار٢٠٠٩

٨- املخزون

املواد واللوازم مخصصة الستعمال املجموعة الخاص وليست للبيع.
٣٧

الربح املحاسبي قبل رضيبة الدخل وحقوق غري املسيطرين
رضيبة الدخل حسب النسبة القانونية ٢٥٪ 

تعديالت رضيبية
خسائر رشكات تابعة 

ديون معدومة
مخصص ذمم مشكوك يف تحصيلها

مصاريف ومخصصات غري مقبولة رضيبياً
فروقات إقرارات سنوات سابقة 

موجودات رضيبية مؤجلة
رضيبة الدخل الظاهرة يف قائمة الدخل الشامل املوحدة حسب املعدل الفعيل لرضيبة الدخل ٢٤٫٢٪ (٢٠٠٨: ٢٧٫٤٪)

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 ٢٠٠٨ لرشكة االتصاالت األردنية ولرشكة البرتاء األردنية 
لالتصاالت املتنقلة وحتى تاريخ ٣١ كانون األول ٢٠٠٧ للرشكة األردنية لخدمات نقل البيانات.

٤٫٦٤٩٫٠٥٥
٣٫٠٥٦٫٤٢٨

(١٫٨٩٣٫١٠٦)
٥٫٨١٢٫٣٧٧

-
٥٫٨١٢٫٣٧٧

٥٫٣٦١٫٦٠٢
٥٫٠٠١٫١١٢

(٢٫٢٢٨٫١١٤)
٨٫١٣٤٫٦٠٠

٣٥٠٫٤٦٥
٨٫٤٨٥٫٠٦٥
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فيما ييل الحركة عىل مخصص املخزون التالف والبطيء الحركة:

الرصيد كما يف اول كانون الثاني
إضافات

شطب مخزون

دينــــار٢٠٠٨دينــــار٢٠٠٩

٣٧٫٩٨٩٫٥٣١
١٫٢٩٨٫٠١٢

(١٢٫٢٥٧٫٢٣٠)
٢٧٫٠٣٠٫٣١٣

٥٢٫٦٥٣٫٧٠٦
٣٫٦٢٩٫٦٢٦

(١٨٫٢٩٣٫٨٠١)
٣٧٫٩٨٩٫٥٣١

رصيد بداية السنة
املخصص للسنة

ديون معدومة
رصيد نهاية السنة

دينــــار٢٠٠٨دينــــار٢٠٠٩

٤٨٫٣٧٨٫٣٢٦
١٧٫٧٨٦٫٣٥٣
٦٦٫١٦٤٫٦٧٩

(٢٧٫٠٣٠٫٣١٣)
٣٩٫١٣٤٫٣٦٦

٤٠٨٫٣٩٧
٢٦٫٥٣٧٫٩٢٨
٦٦٫٠٨٠٫٦٩١

٥٧٫٢١٨٫٢٥٩
١٧٫٩٤٤٫٦٧٥
٧٥٫١٦٢٫٩٣٤

(٣٧٫٩٨٩٫٥٣١)
٣٧٫١٧٣٫٤٠٣

٤٩٩٫٤١٦
١٧٫٠٨٦٫٤٧٢
٥٤٫٧٥٩٫٢٩١

دينــــار٢٠٠٨دينــــار٢٠٠٩

٩- ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

* تتضمن األرصدة املدينة األخرى أرايض بقيمة ٤٫٤٣٥٫٤٧١ دينار صنفت كذمم مدينة أخرى كما هو موجود باإليضاح رقم ٤ من هذه القوائم املالية املوحدة.

ال تحمل الذمم التجارية فوائد . ان بعض الذمم التجارية املتعلقة باملوزعين والرشكات تحمل ضمانات.

بلغت الذمم التجارية املشكوك يف تحصيلها ٢٧٫٠٣٠٫٣١٣ دينار كما يف ٣١ كانون األول ٢٠٠٩ مقابل ٣٧٫٩٨٩٫٥٣١ دينار كما يف ٣١ كانون األول ٢٠٠٨.

فيما ييل الحركة عىل مخصص الذمم املشكوك يف تحصيلها:

٣٨

٢٫٢٢٨٫١١٤
١٦٧٫٩٧٦

(٥٠٢٫٩٨٤)
١٫٨٩٣٫١٠٦

٢٫١٢٩٫١٤٧
١١٤٫٥٥٥
(١٥٫٥٨٨)

٢٫٢٢٨٫١١٤

ذمم تجارية
إيرادات ذمم تجارية لم يصدر بها فواتري 

مخصص الذمم املشكوك يف تحصيلها 

مبالغ مستحقة من أطراف ذات العالقة
أرصدة مدينة أخرى *

٣٫٣١٢٫٦٥٢
١١٨٫٩٥٥

٣٩٫١٣٤٫٣٦٦
٣٧٫١٧٣٫٤٠٣

٢٫٠٩١٫٢٣٨
٢٫٧٨٠٫٦٦٤

٦٫٧٢٨٫٢٦٧
٥٫٧٥٢٫١٤٠

٩٫٢١٥٫٨٥٦
١٠٫٥٧٦٫٩٦٩

١٧٫٧٨٦٫٣٥٣
١٧٫٩٤٤٫٦٧٥

٢٠٠٩
٢٠٠٨

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

الذمم املستحقة وغري املشكوك يف تحصيلها
دينـــار١ -٣٠ يوم

دينـاريف تحصيلهاوغري املشكوكاملستحقةالذمم غري

املجموع

دينـار

فيما ييل جدول أعمار الذمم التجارية كما يف ٣١ كانون األول: 
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٣١ كانون األول ٢٠٠٩

١١- 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 
٢٩٥٫٠٣٧٫٤٢٠ دينار كما يف ٣١ كانون األول ٢٠٠٩ و٣٤٧٫٨٩١٫٣٧٥ دينار كما يف ٣١ كانون األول ٢٠٠٨ وقد بلغ معدل الفائدة الفعيل عليها ٤٫٢١٪ و٠٫٧٪ و٠٫١١٪ عىل 

التوايل (٢٠٠٨: دينار ٦٫٠٣٪ يورو ٢٫٨٤٪ والدوالر األمريكي ١٫١١٪).

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

١٣- 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 املجموعة. استناداً اىل ذلك فقد قررت املجموعة اعتباراً من عام ٢٠٠٥ عدم تحويل 
أي مبلغ إىل االحتياطي اإلجباري.

إن هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع عىل املساهمين.

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.

٢٢٫٣١٩٫٠٨٥
(٣٫٩٩٢٫٦٩٣)
١٨٫٣٢٦٫٣٩٢
٣٥٫٧٧٢٫٥٤٢

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

املبالغ املستحقة من مشغيل شبكات اتصاالت
مخصص الذمم املشكوك يف تحصيلها

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

دينــــار٢٠٠٨دينــــار٢٠٠٩

٤٫٠١٧٫٤٣٥
١٫١٨٢٫٧٤٧

١٨٫٣٢٦٫٣٩٢
١٨٫٠٢٦٫٧٧٩

١٫١٩٥٫١٤٥
٤٫٥٣٢٫٧٨٧

٢٫٦٧١٫١٥٦
٤٫٠٢٥٫٠١٢

٢٫٤٠١٫٥١٩
٦٫٢١٨٫٦٧٣

٨٫٠٤١٫١٣٧
٢٫٠٦٧٫٥٦٠

٢٠٠٩
٢٠٠٨

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

املبالغ املستحقة وغري املشكوك يف تحصيلها
دينـــار١ -٩٠ يوم

دينـاريف تحصيلهاوغري املشكوكاملستحقةاملبالغ غري

املجموع

دينـار

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 املجموعة 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.

١٠- 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 ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ كما ييل:

٣٩
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١٤- األرباح املوزعة واملقرتح توزيعها
سيتقدم مجلس اإلدارة إىل الهيئة العامة للمساهمين بتوصية لتوزيع أرباح عن العام الحايل بمبلغ ٠٫٤٢ دينار للسهم الواحد بمجموع ١٠٥٫٠٠٠٫٠٠٠ دينار. بلغت األرباح املعلنة 

واملوزعة عىل املساهمين يف عام ٢٠٠٨ مبلغ ٠٫٤٠ دينار للسهم بمجموع قدره ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ 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، وبناء عىل هذا الربوتوكول فان 
الحكومة الفرنسية تقوم بتمويل عدة برامج تطويرية من ضمنها ٥٢٫٠٠٠٫٠٠٠ فرنك فرنيس لتمويل عملية استرياد وبناء مقسم تالع العيل بفائدة ١٪ سنويا 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 البدء يف السداد هذا القرض بتاريخ ٣١ آذار ٢٠٠٦.

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 فان الحكومة الفرنسية تقوم بتمويل عدة برامج تطوير من ضمنها مبلغ ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠ فرنك فرنيس لتمويل عملية استرياد وبناء مقسم االرشفية 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 شهر من نهاية الربع الذي تمت به عملية السحب. بدأ السحب من القرض يف ١ تموز 

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

- قرض بنك اإلسكان للتجارة والتمويل
حصلت رشكة اليت سبيد بتاريخ ٣٠ حزيران ٢٠٠٩ عىل قرض من بنك اإلسكان للتجارة والتمويل-البحرين وذلك لتمويل احتياجات الرشكة. ان مبلغ القرض هو ١٫٧٥٠٫٠٠٠ 
دوالر أمريكي ويسدد عىل ٣٦ قسط شهري متساوي ابتداءا من ١ ترشين األول ٢٠٠٩. يخضع هذا القرض لسعر فائدة يساوي سعر االقراض يف اسواق لندن (Libor) لكل 

ثالثة أشهر مضافاً اليه هامش بمقدار ٣٪ عىل أساس الرصيد اليومي للقرض (وبحيث ال يقل الحد األدنى لسعر الفائدة عن ٦٪). تدفع الفائدة بشكل شهري.

٤٠٤٫٢٠٩
١٥٥٫٤٧٨
٣٨٠٫٠١١
٩٣٩٫٦٩٨

٣٧٩٫٨٢٣
١٥١٫٩٢٤

-
٥٣١٫٧٤٧

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

قرض بنك االسكان للتجارة والتمويل

دينــــار٢٠٠٨دينــــار٢٠٠٩

١٥- قروض طويلة األجل

٦٫٣٨٢٫٢٨٢
١٫٤٧٨٫٤٦٩

٧٢٥٫٤٤٥
٨٫٥٨٦٫١٩٦

٦٫٦٣١٫٣٥٠
١٫٥٩٦٫٥٩٦

-
٨٫٢٢٧٫٩٤٦

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

قرض بنك االسكان للتجارة والتمويل

دينــــار٢٠٠٨دينــــار٢٠٠٩

٤٠



رشكة االتصاالت األردنية
رشكة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
٣١ كانون األول ٢٠٠٩

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

والهيئة.

٢٠- أتعاب إدارية ورسوم العالمة التجارية
تقوم املجموعة باحتساب ودفع أتعاب إدارية اىل 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 سريفيسز ليمتد (Orange Brand Services Limited) منحت بموجبها رشكة االتصاالت 
األردنية ورشكة البرتاء األردنية لإلتصاالت 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.

٦١٫٣٨٤٫٩٣٧
١٩٫٣٦٧٫٨٧١
١٨٫٨٠٧٫٣٩٣
٧٫٩٢٧٫٤١٢

١٠٫١٤٠٫٤٥١
٦٩٫١٧١٫٣٣٣

٢٥٨٫٧٤٥
١٨٧٫٠٥٨٫١٤٢

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

١٢٫٦٩٦٫٠٠٢
٦٢٫٣٧٩٫٧٩٤

٢٥٩٫٢٩٩
١٦٤٫٨١٤٫٨٣٨

مصاريف مستحقة 
تأمينات املشرتكين 

إيرادات مؤجلة 
مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 

حصة الحكومة من اإليرادات 
الدائنون التجاريون 

مبالغ محتجزة عن عقود 

دينــــار٢٠٠٩
دينــــار٢٠٠٨

١٨- ذمم دائنة ومبالغ مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

١٦٫٦٦٩٫٠٣٥
٢٫١١٦٫٤٥٠

(٣٫١٩٦٫٢٦٨)
١٥٫٥٨٩٫٢١٧

٪٦٫٥
٪٥٫٥

١٦٫٥ سنة
١٥٫٥٨٩٫٢١٧

١٣٫٠٤٥٫٩٣٥
٤٫٢٧٦٫٥٦٤
(٦٥٣٫٤٦٤)

١٦٫٦٦٩٫٠٣٥

٪٦٫٥
٪٥٫٥

١٦٫٥ سنة
١٦٫٦٦٩٫٠٣٥

دينــــار٢٠٠٨دينــــار٢٠٠٩

ال توجد أرباح أو خسائر إكتوارية جوهرية غري معرتف بها.

٤١

١٦- سنـدات ديـن
 

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" مطروحا منه (٠٫٢٥٪). تدفع الفوائد بشكل نصف سنوي 

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

١٧- تعويض نهاية الخدمة 
 

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

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

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

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

متوسط مدة الخدمة للموظف
القيمة الحالية ملخصص تعويض نهاية الخدمة
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٨٩٢٫٥٠٢
٨٩٢٫٥٠٢

١٫٠٥٧٫٩٥٩
٢٫٨٤٢٫٩٦٣

٩١٥٫٤١٤
٩١٥٫٤١٤

١٫٠٤٥٫٦٥٩
٢٫٨٧٦٫٤٨٧

رسوم الجامعات األردنية
رسوم صندوق دعم البحث العلمي 

رسوم صندوق دعم التعليم والتدريب املهني والتقني

٢١- رسوم أخرى

١٠٤٫٠٢٩٫٧٦٦
٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠

٤١٦ فلس

١٠٠٫٢٩٨٫٠٢٤
٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠

٤٠١ فلس

ربح السنة العائد اىل مساهمي الرشكة (دينار)
املتوسط املرجح لعدد األسهم خالل السنة

الحصة األساسية للسهم من ربح السنة

٢٢- حصة السهم من الربح للسنة

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

دينــــار٢٠٠٨دينــــار٢٠٠٩

٢٠٠٩٢٠٠٨

٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪٥١

٪١٠٠
٪١٠٠
٪١٠٠
٪٥١

األردن
األردن
األردن

البحرين

الهواتف املتنقلة
البيانات
املحتوى
البيانات

رشكة البرتاء األردنية لالتصاالت املتنقلة 
الرشكة األردنية لخدمات نقل البيانات 

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

٢٠٠٩
النشـاطبلد التأسيس النسبة املئوية للملكيةاسم الرشكة

٢٠٠٨

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

٨٫٧٥٨٫١٨٦
٦٫٨٤٦٫٧٨١

٣٠٫٨٦٨٫٠٧٠

١٠٫١٤٠٫٤٥١

١٫٠٠٤٫٢٥٤
١٣٤٫٢٥٥

٨٫٥٥١٫٥١٥
٦٫٥٣٦٫٤٠٧

٣٠٫١٠٦٫٨٦١

١٢٫٦٩٦٫٠٠٢

١٫٤٤٠٫٥٣٠
١٣٦٫٦٣٠

التابعة رشكة فراس تيليكوم ورشكاتها 
أتعاب اإلدارة ورسوم العالمة التجارية

مصاريف تشغيلية 
اإليرادات

حكومة اململكة األردنية الهاشمية
حصة الحكومة من اإليرادات

موظفوا االدارة العليا
أتعاب ومكافأة اإلدارة العليا

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

دينــــار٢٠٠٨دينــــار٢٠٠٩

املعامالت مع األطراف ذات العالقة املتضمنة بقائمة الدخل كاآلتي:

إن األرصدة املدينة والدائنة الناتجة عن املعامالت مع األطراف ذات العالقة املتضمنة يف قائمة املركز املايل املوحدة تم اإلفصاح عنها يف اإليضاحات رقم ٩ و١٨ من هذه القوائم املالية املوحدة.

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

٤٢
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التغري يف سعر الفائدة 
٪

األثر عىل ربح السنة
دينـار

٢٤- االرتباطات وااللتزامات املحتملة
ارتباطات عقود التأجري التشغيلية

  
تقوم املجموعة باستئجار مبان وأراض الستخدامها يف عمليات املجموعة بموجب عقود إيجار تشغيلية تنتهي بتواريخ مستقبلية ال تتجاوز السنة.  

يف حال هنالك تغري سلبي يف أسعار الفائدة يكون األثر مساوي للتغري أعاله مع عكس اإلشارة.

٥٫٧٥٠٫٣٢٨٥٫٣٥٤٫٦٤٠ خالل سنة

دينــــار٢٠٠٨دينــــار٢٠٠٩

ارتباطات رأسمالية
تدخل املجموعة من خالل نشاطها االعتيادي يف ارتباطات متعلقة بمرصوفات رأسمالية جوهرية ومتعلقة بصورة أساسية بمرشوعات توسعة وتطوير شبكات االتصاالت وقد 

بلغت ارتباطات املشاريع الرأسمالية القائمة كما يف ٣١ كانون األول ٢٠٠٩ مبلغ ١٧٫٨٠٦٫٥٩٧ دينار (٢٠٠٨: ٥٫١٣٣٫١٦٧ دينار).

القضايـا
إن املجموعة مدعى عليها يف عدد من القضايا بلغت قيمتها ٣١٫٤٢٦٫٦٠٧ دينار لعام ٢٠٠٩ (٢٠٠٨: ٣١٫٤٢٦٫٦٠٧ 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 تلك القضايا بمبلغ ١٫٦٧٢٫٥٦٧ دينار.

قامت دائرة الجمارك االردنية بمطالبة الرشكة بمبلغ ١٠٫٥١٤٫٧٦٤ دينار كرسوم جمركية ورضيبة مبيعات عىل مستوردات الرشكة من االت ومعدات ومقاسم وكوابل العمال 
البنية التحتية حتى نهاية عام ٢٠٠٣ و قد تم تخفيض املطالبة الحقا إىل مبلغ ٦٩٣٫٩٤٢ دينار بناءا عىل املستندات التي تم تزويدها من قبل الرشكة لدائرة الجمارك و التي تثبت 
عدم صحة املطالبة. هذا و قد قامت الرشكة باالعرتاض عىل هذه املطالبة لدى محكمة دائرة الجمارك. وباعتقاد الرشكة ومستشارها القانوني انه ال اساس لهذه املطالبة باعتبار 

ان الرشكة كانت تتمتع باعفاء مستورداتها ومشرتياتها املحلية من الرسوم الجمركية والرضيبة العامة عىل املبيعات بموجب قرار مجلس الوزراء االفخم.

الكفـاالت
أصدرت املجموعة كفاالت بنكية محددة بمبلغ ١٫٢٢٣٫٩٦٥ دينار (٢٠٠٨: ٨٩٥٫٤٧٨ دينار) ملقابلة دعاوى قضائية وكفاالت حسن تنفيذ.

٢٥- إدارة املخاطر
مخاطر أسعار الفائدة

ان 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 ٢٠٠٩

يوضح الجدول التايل حساسية قائمة الدخل للتغريات املمكنة املعقولة عىل أسعار الفائدة كما يف ٣١ كانون األول ٢٠٠٩، مع بقاء جميع املتغريات األخرى املؤثرة ثابتة.

٢٠٠٩
العملـــة

دينار أردني
دوالر أمريكي

يورو

١
١
١

٢٫٨٥٣٫٣٧٣
٥٦٫٧٢٤

١٠٣٫٩٠١

التغري يف سعر الفائدة 
٪

األثر عىل ربح السنة
دينـار

٢٠٠٨
العملـــة

دينار أردني
دوالر أمريكي

يورو

١
١
١

٣٫٣٦٢٫٢٩٥
٤٠٫١٧٤
٧٦٫٤٤٤

٤٣



رشكة االتصاالت األردنية
رشكة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
٣١ كانون األول ٢٠٠٩

يلخص الجدول أدناه توزيع املطلوبات املالية (غري مخصومة) كما يف ٣١ كانون األول ٢٠٠٩ عىل أساس الفرتة املتبقية لالستحقاق التعاقدي وأسعار الفائدة السوقية الحالية:

٣١ كانون األول ٢٠٠٩
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 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

-        
٦٧٫٢٢٥٫٧٩٢
٢٨٫٦١٦٫٦٥٣

٢٣٩٫٢٨٥
٩٦٫٠٨١٫٧٣٠

-        
٥٥٫٧٥١٫٢٣٦
٢٢٫٥١٤٫٧٥٠

١٣٢٫٧٨١
٧٨٫٣٩٨٫٧٦٧

٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠
٩٫٨٧٢٫٩٥٣
٦٫٤١٥٫٥٢٦

٧٠٠٫٤١٣
٤١٫٩٨٨٫٨٩٢

-
١٠٫٥٧٨٫٤٤٦
٢٢٫٥١٤٫٧٥١

٣٩٨٫٩٦٦
٣٣٫٤٩٢٫١٦٣

-        
-        

٧٤٠٫٣٦٣
٣٫٤٩٠٫٢٢٧
٤٫٢٣٠٫٥٩٠

٢٧٫١٥٩٫٠٠٠
-
-

٢٫٧٣٤٫٤٠٦
٢٩٫٨٩٣٫٤٠٦

-        
-        
-        

٥٫٠٩٥٫٩٦٩
٥٫٠٩٥٫٩٦٩

-
-
-

٥٫٤٩٣٫٥٤٠
٥٫٤٩٣٫٥٤٠

٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠
٧٧٫٠٩٨٫٧٤٥
٣٥٫٧٧٢٫٥٤٢
٩٫٥٢٥٫٨٩٤

١٤٧٫٣٩٧٫١٨١

٢٧٫١٥٩٫٠٠٠
٦٦٫٣٢٩٫٦٨٢
٤٥٫٠٢٩٫٥٠١
٨٫٧٥٩٫٦٩٣

١٤٧٫٢٧٧٫٨٧٦

٢٥- إدارة املخاطر (تتمة)
مخاطر االئتمان

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

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

إن قاعدة عمالء املجموعة متنوعة وتشمل جهات حكومية ورشكات وأفراد 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. تتطلب سياسة البيع يف املجموعة أن يتم السداد خالل ٣٠ يوم من تاريخ البيع.

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.

٤٤



رشكة االتصاالت األردنية
رشكة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
٣١ كانون األول ٢٠٠٩

العملـــة
يورو

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

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

تتكون املوجودات املالية من النقد يف الصندوق ولدى البنوك، الذمم 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.

٢٧- 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.

ان البنود املتضمنة يف هيكلة رأس املال تتمثل يف رأس املال املدفوع واألرباح املدورة واالحتياطي اإلجباري والبالغ مجموعها ٤٢٠٫٥٣٢٫١٩٩ دينار كما يف ٣١ كانون األول ٢٠٠٩ 
مقابل ٤١٦٫٥٠٢٫٤٣٣ دينار كما يف ٣١ كانون األول ٢٠٠٨.

٥٤٣٫٢١١

العملـــة
يورو

قبل الرضيبة دينـــاراألثر عىل الربحالعملة مقابل الدينار األردني (٪)التغري يف سعر رصف
(٥٥٫٧٦٣)٥

٢٠٠٩

٢٠٠٨

٤٥

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 اسعار رصف العملة يكون اإلثر مساو للتغري أعاله مع عكس اإلشارة.



الرؤية املستقبلية ....

شهد األردن نمواً اقتصادياً مضطرداً يف السنوات األخرية مدعوماً بعالقاته املتينة مع دول املنطقة ودول العالم األخرى، غري أن امتداد 
الركود االقتصادي العاملي أثر بشكل كبري عىل االقتصاد الوطني يف عام ٢٠٠٩، ومن املتوقع أن تبقى األوضاع  االقتصادية يف اململكة 
صعبة يف عام ٢٠١٠؛ الرتباط النشاط االقتصادي يف األردن بقوة بدول الجوار الرشيك التجاري لألردن، والتي بدأت تشهد نمواً سوف 

يكون له تأثري إيجابي بدوره تدريجياً عىل األردن.

االقتصادي عىل  الركود  تأثري  يبدأ  املستخدمين عندما  إنفاق  بها  التي سيتأثر  الكيفية  االتصاالت حول  الرئييس ملشغل  السؤال  يتمحور 
االستقرار  عدم  حالة  مواجهة  يف  متماسكاً  منهم- ظل  املستهلكين  املستخدمين – وخاصة  إنفاق  أن  اتضح  الوقت  مرور  ومع  األردن، 

االقتصادي.

لقد تمكنت Orange األردن من الحفاظ عىل وضع مستقر يف العام ٢٠٠٩ بالرغم من كافة الصعوبات االقتصادية، إضافة لذلك تملكت 
Orange األردن رؤية طموحة للمستقبل؛ لذا نسعى لرفع هّمة فريقنا ليعمل بأقىص طاقاته؛ لنحقق هدفنا بأن نكون مشغل "االتصاالت 

املرجعي" يف املنطقة مع حلول العام ٢٠١٢.

إن املشغل املرجعي هو ذلك الذي يضع معايري للتفوق يقاس من خاللها بقية املشغلين، ومثل هذا املشغل هو رائد يف صناعته، وتكمن أحد 
أوجه الريادة يف الرتكيز عىل الدخل وعىل النمو أيضاً، وOrange األردن لن تكتفي ببساطة بإدارة عملها الحايل فقط؛ إذ نطمح لتحقيق 

نمو يف إيراداتنا، لذا سنميز طرح خدماتنا من خالل املبادرات املصممة لزيادة االبتكار يف الخدمات وتحسين تجربة العميل.

إضافة إىل ذلك، يضع املشغل املرجعي معايري متميزة للجودة من خالل أدائه القيايس مقارنة بمنافسيه، فالجودة األعىل تؤدي ال شك إىل 
االنتقال بتجربة العميل إىل مستوى أفضل، ولطاملا كان عمالؤنا أثمن ما نملك، ولهذا كانوا الدافع وراء تقديم خدمات تلبي احتياجاتهم 

املتغرية، لذا سنقوم ببذل أقىص جهودنا كي نوفر لهم تجربة غري مسبوقة.

الذي يعمل فيه، ونحن نؤمن يف  للمجتمع  إن املشغل املرجعي يمتلك عالمة تجارية مميزة ورسائل اتصال واضحة، وهو جزء مكمل 
Orange األردن باملسؤولية االجتماعية كوننا جزءاً من املجتمع األردني، ونسعى ألن نكون أكثر من مشغل يعمل فيه، نحن نسعى 

لخدمة املجتمع باملوارد التي نملكها، وهذا االلتزام هو جزء أسايس من رؤيتنا طويلة املدى. 

نحن بالطبع يمكننا أن نكون ذلك املشغل من خالل تضافر جهود موظفينا، ولهذا السبب نحن نعمل عىل قدم وساق لخلق ثقافة تعزز 
اإلبداع وتشجع عىل األداء األمثل. إن كادرنا هو عامل أسايس يف نجاحنا، لذا نحاول أن نغرس فيه التزاماً راسخاً للمعايري العالية، ولنفس 
السبب نقوم بتعيين األفضل، ونحن يف Orange األردن ال نعرض وظيفة، بل نقدم فرصاً ملسرية مهنية، ونريد ملوظفينا أن يصلوا إىل 

أقىص إمكانياتهم.

يف العام ٢٠٠٩ بدأنا التحضري لشبكة الجيل الثالث + 3G يف إطار استعداداتنا إلطالقها رسمياً، وهو ما أنجزناه يف الربع األول من عام 
٢٠١٠. إن اإلمكانيات التي ستوفرها شبكة + 3G ستساهم يف إبراز Orange األردن كمزود شامل لكافة احتياجات زبائننا من خدمات 

اإلنرتنت عريض النطاق. 
إن عام ٢٠١٠ هو عام ميلء باإلمكانيات، وسوف نقدم أقىص ما يف طاقتنا، ونحن نتطلع قدماً لعام آخر من اإلنجاز.
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