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الثاني جاللة امللك عبداللّه 
“نريد أن نسري إىل األمام، لنبني عىل ما أنجزت أجيال من األردنيين. وواجبنا 

جميعاً أن نطّور بلدنا، وأن نكون دائماً سبّاقين للتعامل مع روح العرص، 
واالستفادة من الفرص”.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

عقد من اإلنجازات 

أعزائي املساهمني الكرام...

املميزة، عقداً  باملحطات  أحييكم أجمل تحية وأخاطبكم وقد وّدعنا عقداً حافالً 
عايشنا فيه نمو األردن ليصبح ما هو عليه اليوم من تقّدم ومكانة عىل خارطة 
ليس  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  ومستوى  عدة،  مستويات  عىل  العالم 
استثناًء. لقد شهد قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات خالل العقد املايض، 
ومنذ خصخصة الرشكة،  تطورات هائلة، تزامنت مع تطورات املشهد االقتصادي 
األردني، يف ظل تحّول األردن إىل نقطة جذب استثمارية بارزة يف املنطقة. هذه 
تقنية  تحتية  بنية  توفري  يف  تتمثل  عظيمة  مسؤولية  أمام  وضعتنا  التطورات 
االقتصادية  تطلعاته  يف  ومؤسساته  بشعبه  األردن  إليها  يستند  لالتصاالت 

الطموحة. 
منذ خصخصة رشكة االتصاالت األردنية عام 2000 وحتى اآلن، كان اضطالعنا 
بتلك املسؤولية شغلنا الشاغل، وما زال. وبعد ميض عقد عىل تلك البداية، أقول 
بل  فحسب،  األردن  ونحو  نحوكم  لواجبنا  بتأديتنا  نكتفِ  لم  إننا  فخر،  وبكل 

تجاوزناه لنعيد صياغة واقع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف اململكة. 
فعىل صعيد الهواتف األرضية، تمّكنت الرشكة من إتاحة الهواتف لجميع املواطنين 
مع  ذلك  يرتافق  أن  عىل  وحرصنا  والرشكات،  واملنازل  املؤسسات  يف  واملقيمين 

تعزيز عملياتنا وتطويرها بشكل مستمر حتى تكون خدماتنا متكاملة.
أقل مستوى، فمن  أداؤنا يف سوقها  الخلوية، فلم يكن  الخطوط  أما عىل صعيد 
تخفيض أسعارها إىل إضافة العديد من الخدمات إليها، ورفع نسبة انتشارها يف 
اململكة، إىل ربطها باإلنرتنت، وغري ذلك الكثري من التحسينات الجوهرية التي كان 
لها تأثري إيجابي، مبارش وغري مبارش، عىل املواطنين كافة، وعىل دعم اإلقتصاد 

الوطني.
أما التواصل مع اإلنرتنت ومن خالل التقنية الرقمية ومنتجاتها، أفخر بتذكريكم 
بأن نسبة انتشارها قبل عرش سنوات خلت لم تتجاوز 7%، أما اليوم فهي تتجاوز 
 Orange يف  مجتمعة  جهودنا  لوال  يتحقق  أن  اإلنجاز  لهذا  يكن  ولم   .%34
األردن، وجهود مشغلين آخرين، مدفوعين ال شك بتوجيهات ورؤية جاللة امللك 
الرامية إىل االرتقاء بمكانة األردن. وقد جاء إطالقنا  الثاني حفظه هلل  عبد هلل 
إىل  باالنضمام  وطنية  لتطلعات  تلبية  املايض  العام   3G+ الثالث  الجيل  لشبكة 
ركب الدول املتقدمة التي تتسابق يف احتضانها للتطورات التكنولوجية، وتسارع 

إىل تطبيقها يف شتى نواحي الحياة. 
بتحقيقنا  أنه  األهمية،  من  عالٍ  قدرٍ  عىل  حقيقة  إىل  هنا  اإلشارة  من  يل  بد  وال 
فإن  ومؤسساته،  للشعب  املقدمة  الخدمة  معايري  من  ترفع  محورية  إلنجازات 

سقف التوقعات املنتظرة منا عىل الصعيدين التقني واملجتمعي يرتفع أيضاً. لقد
ومن  امللك  جاللة  رؤية  من  مستمدة  املاضية  األعوام  طوال  اسرتاتيجيتنا  كانت 
الحكومة  مع  بيد  يداً  تطبيقها  عىل  وحرصنا  الشاملة،  الوطنية  االسرتاتيجية 
األردنية، وهيئة تنظيم قطاع االتصاالت ضمن رشاكة اسرتاتيجية قيّمة، موجهين 
جهودنا صوب هدف عظيم، أن يتمتع األردن باقتصاد معريف تنعكس معطياته 
إذ يشكل سوق االتصاالت األردني  املواطنين والرشكات واملنطقة بأكملها،  عىل 
الكبرية يف  املتفرّدة، ورسعته  لتجربته  به،  يحتذى  وأنموذجاً  ناجحاً  اليوم مثاالً 

االستجابة للمتغريات املتسارعة يف كل من القطاع واملجتمع.
حدة  ارتفاع  من  وبالرغم  فيها  نعمل  التي  البيئة  يف  إنجازات  من  تقدم  ما  كل 
األزمة  يف عدم اضطرابنا تحت وقع  فاعالً  وعامالً  محورياً  املنافسة، كان سبباً 
استثماراتنا  بتعزيز  قمنا  بل  العالم،  يف  أخرى  غرار رشكات  عىل  العاملية  املالية 
+3G وتطويرها بمبلغ سيقارب )100( مليون  الثالث  بإطالقنا لشبكة الجيل 
دينار أردني، وتعزيز قاعدة عمالئنا. لقد حققنا صايف أرباح يف عام 2010 بلغ 
)95.1( مليون دينار أردني، أما إيراداتنا فقد بلغت )402.1( مليون دينار، يف 
لكم  التنسيب  وقررنا  دينار،  مليون   )173.3( التشغيلية  أرباحنا  وصلت  حين 

بتوزيع )97.5( مليون دينار أردني عىل حملة األسهم.  
وألن األردن يستحق األفضل دائماً، قمنا بإطالق خطة ضمن مسؤوليتنا االجتماعية 
 ،Orange بميزانية بلغت )3.5( مليون دينار أردني. ولم نجد أفضل من قرى
 Orange ورفع مستوى معيشة سكانها، وصندوق  األقل حظاً  القرى  لتنمية 
لدعم نرش ثقافة اإلنرتنت يف املحافظات، مشاريعاً حيوية متميّزة ننّفذ من خاللها 
اسرتاتيجيتنا. فهي تدخل يف صلب رسالتنا، وتصب يف جوهر مهمتنا الرامية إىل 
رفع مستوى معيشة املواطن األردني يف شتى بقاع اململكة. إن تلك الخطة التي 
املسؤولية  إنفاقنا عىل مشاريع  الرئييس من  الجزء  تنفيذها عام 2010 هي  بدأ 
االجتماعية التي تهدف لخدمة املجتمع األردني وليس ألي هدف تجاري مبارش.

وباستقبالنا لعام 2011، نجدد العهد بالبقاء يف املقدمة رائدين دائماً نقود التغيري 
يف الصناعة لخدمة تطلعات األردنيين، ومواكبين لتغري اتجاهات عمالئنا، وقريبين 
Orange األردن، قوة  من احتياجاتهم وآمالهم، متخذين يف ذلك من قيمنا يف 
دافعة تلهمنا للبقاء يف الصدارة، وتخلق مزيداً من اآلفاق لنا كي نبقى منفتحين 

عىل اإلبداع واالبتكار، ونعزز التزامنا تجاه مختلف االتجاهات يف مجتمعنا.
من هنا، أتوّجه إىل جميع عمالئنا بعميق الشكر والتقدير عىل ثقتهم بنا، ووالئهم 
األردن   Orange باسم  وأعدهم  احتياجاتهم،  تلبية  بقدرتنا عىل  وإيمانهم  لنا، 
بأن نواصل ابتكار خدمات تغدو معها حياتهم أفضل. وأود أن أخص بالشكر 
إدارة املجموعة التنفيذية وجميع موظفينا، أثمن ثرواتنا عىل اإلطالق، فجهودهم 
أدائنا،  العالية ووالؤهم لرشكتكم تمدنا بالثقة لرفع معايري  املخلصة ومهنيتهم 

واالضطالع بمسؤوليات جسام تجاه السوق والصناعة والوطن. 
وختاماً، أشكر الحكومة األردنية وهيئة تنظيم قطاع االتصاالت عىل جهودهم يف 
اململكة، وأؤكد عىل حفاظنا  املعلومات يف  االتصاالت وتكنولوجيا  تطوير قطاع 
وبمساهمينا.   وبزبائننا  بهم  تجمعنا  التي  للعالقة  عنواناً  والصدق  النزاهة  عىل 
أشكر مساهمي املجموعة عىل ثقتهم بقراراتنا، ووقوفهم معنا ملواجهة مختلف 

التحديات يف مسريتنا والحفاظ دائماً عىل التميّز وعىل الريادة.
تيليكوم(  )فرانس  الفرنسية  االتصاالت  مجموعة  أشكر  آخراً،  وليس  وأخريا   
لنقلهم املعرفة يف التقنية واإلدارة املالية وإدارة  املشاريع وغريها من املجاالت إىل 
رشكتكم بمستويات مهنية عالية قادت وال تزال اإلنجازات الهائلة. كما أشكر لهم 
تفهمهم ودعمهم لحضارتنا وعاداتنا وتقاليد مجتمعنا األردني ولكل ما من شأنه 

اإلسهام يف تقّدم األردنيين وازدهارهم ويف تطوير القطاع. 
لنرحب بعام 2011 بروح ملؤها التفاؤل والعزم، وبعقد جديد نشهد فيه جميعنا 

أردن التقّدم والتطّور.

الدكتور شبيب فرح عّماري
رئيس مجلس إدارة مجموعة االتصاالت األردنية

التنفيذي  كلمة الرئيس 

أعزائي املساهمني الكرام...

األردنية، وضعنا ألنفسنا طموحات كبرية  االتصاالت  بداية عملنا يف سوق  منذ 
تتمثّل يف ريادتنا لهذا القطاع املحوري، وألزمنا أنفسنا إدارة وموظفين بمعايري 
أداء مرتفعة تحاكي مثيالتها عىل الصعيد العاملي. وقد كنا متأكدين من أن الطريق 
االتصاالت  قطاع  تجاه  الطموحة  رسالتنا  أن  غري  بالتحديات،  مليئة  األمام  إىل 

وتكنولوجيا املعلومات يف األردن حتمت علينا مواجهة هذه التحديات.
يشّكل  الذي  املعلومات،  وتكنولوجيا  االتصاالت  بقطاع  التقّدم  أن  يف  شك  وال 
قطاعاً محورياً ألي اقتصاد وطني، وهو كذلك بالنسبة لالقتصاد األردني، يتطلّب 
التقنية،  املعرفة  أبرزها امتالك  العنارص األساسية إلنجاحه،  العديد من  اجتماع 
وهي ما حرصنا يف Orange األردن منذ اليوم األول عىل امتالكها، واستقطاب 
الكفاءات املتميزة والقادرة عىل مواكبة تطورات القطاع املتسارعة وتوظيفها بما 
بأننا  نفتخر  األردن   Orange يف  ونحن  املحلية،  السوق  متطلبات  مع  ينسجم 

نضم بين جنبات الرشكة، األفضَل واألكثر تميزاً يف سوق الكفاءات األردنية. 
وبالنظر إىل رحلتنا منذ أكثر من )10( أعوام وما تم تحقيقه حتى اآلن، نجد أننا 
استطعنا أن نرتقي إىل تلك الطموحات، ولم يكن العام املايض استثناًء. فبالرغم 
من حدة املنافسة واستمرار تأثري األزمة املالية العاملية، تمكنا يف Orange األردن 
من مواصلة تصّدر سوق االتصاالت األردنية بقاعدة عمالء تضم )3.018( مليون 
مشرتك. أما إيراداتنا فبلغت  )402.1( مليون دينار أردني، وهو ما انعكس عىل 
النفقات  بلغت  أردني، يف حين  دينار  مليون   )95.1( بلغت  التي  أرباحنا  صايف 

الرأسمالية )41( مليون دينار أردني.
ما  وهو  الجماعي،  وبالعمل  الفريق  بروح  األردن   Orange يف  نؤمن  نحن 
باقة  تقدّم  عملنا كرشكة  طبيعة  ومن  نتبناها  التي  القيم  منظومة  من  نستمّده 
الثالث  الجيل  متكاملة من حلول وخدمات االتصاالت، وقد كان إطالقنا لشبكة 
+3G وكل ما شملته من مراحل تغطيتها يف اململكة مثاالً عىل ما يمكننا تحقيقه 
معاً. فمن التجربة، وإطالق الشبكة ضمن مراحل متتابعة تمخض عنها تغطية 
أكثر من نصف اململكة حتى أواخر عام 2010، والتطوير املستمر عليها، وقيام 
أن  أثبتت  أمور  كلها  بطبيعتها،  املستخدمين  بتوعية  واملبيعات  التسويق  فريق 
قطاع  أهمية  تعزز  بقيم  األردني  املجتمع  عىل  يتأتى  متكاملة  كمجموعة  عملنا 

االتصاالت. 
ونفخر بأن Orange األردن كانت الرشيك الرسمي للحكومة يف عملية الربط 
اإللكرتوني لالنتخابات النيابية التي تكللت بنجاح غري مسبوق، إذ تمكنت الرشكة 
من ربط )1.500( مركز اقرتاع بوزارة الداخلية األردنية، من خالل شبكة ضمت 
مقر  يف  االنتخابات  لعمليات  الرئييس  باملركز  متصل  كمبيوتر  جهاز   )4,200(
الوزارة. كما كانت الرشكة خيار الحكومة األبرز يف عطاء تزويد القطاع الحكومي 
 Orange بخدمات الهواتف الخلوية ملوظفيه بعد منافسة حادة تكّشف عنها أن
هي الخيار األفضل بجودة الخدمات التي تقدمها وبأسعارها املنافسة. ولم تتوقف 
إقليمية،  للخوض يف تحديات  تعدتها  بل  املحلية فحسب،  الحدود  إنجازاتنا عند 
والدخول يف رشاكات رئيسية مستهلة إياها بالتحالف االسرتاتيجي JADI، والذي 
والسورية  السعودية،  واالتصاالت  األردنية،  االتصاالت  مجموعة  من  كالً  جمع 
لالتصاالت، وتريك تيليكوم، لتأسيس خط أريض من األلياف الضوئية بين هذه 
وموثوق  قوي  بديل  لتوفري  منها  سعي  يف  وأمريكا،  بأوروبا  وربطها  الدول، 
يمكن االعتماد عليه للولوج إىل شبكة اإلنرتنت العاملية. أما الرشاكة االسرتاتيجية 
الثانية فقد كانت توقيع Orange األردن اتفاقية إنشاء وصيانة شبكة الكابالت 
العاملية RCN، وهي شبكة كابالت متعددة ذات رسعات عالية، تمتد من اإلمارات 
بكل من السعودية، األردن، سوريا وتركيا.  العربية املتحدة إىل أوروبا، مروراً 
وستعمل هذه الشبكة الجديدة عىل توفري رسعات اتصال عالية باإلنرتنت، فضالً 
هاتان  وتجسد  املوجودة.  البحرية  للكابالت  بديلة  كابالت  أنظمة  توفريها  عن 

االتفاقيتان التزامنا يف الرشكة بتقديم خدماتنا ضمن أعىل املعايري.
عىل  ملموس  انعكاس   3G+ الثالث  الجيل  لطرحنا شبكة  كان  ثانية،  من جهة 
نقدمها، والتي تجسّدت يف إضافة محتوى نوعي  التي  الذكية  الهواتف  خدمات 
ومبتكر لهذه السوق ضمن باقات متنوعة وعروض عديدة غرّيت نظرة املشرتكين 
إىل مفهوم خدمات الجيل الثالث +3G واإلنرتنت الالسلكي املتنقل، وخلقت لديهم 
وعياً كبرياً بفوائدها الالمحدودة عىل حياتهم. وقد نجحنا يف استقطاب أكثر من 
)165( ألف مشرتك فيها، مستفيدين يف ذلك من تطّور شبكتنا وبنيتنا التحتية، 

وتميّزنا يف خدمة مشرتكينا.

ويف ما يتعلق باملسؤولية االجتماعية، فقد عملنا عىل صياغة اسرتاتيجيتنا الخاصة 
بها بصورة غري مسبوقة، وبميزانية وصلت إىل )3.5( مليون دينار أردني، والتي 
املواطنين  االرتقاء بمعايري حياة  معاً:  آنٍ  تندرج ضمن هدف بسيط وعظيم يف 
و“صندوق   ”Orange “قرى  مرشوعي  طّورنا  هنا،  من  والتقنية.  اليومية 
Orange لدعم اإلنرتنت” لتنفيذ هذه االسرتاتيجية. وتتمثل أبرز أهداف وبرامج 
مختلف  يف  مدرسة   )500( بربط  القيام  يف  اإلنرتنت  لدعم   Orange صندوق 
محافظات اململكة بخدمة اإلنرتنت عريض النطاق ذي الرسعات العالية، وتطوير 
 )24( تدريب  جانب  إىل  املدارس،  هذه  يف  سويتها  ورفع  الحاسوب  مختربات 
واإلنرتنت  الحاسوب  استخدام  عىل  اململكة  محافظات  مختلف  من  ألف شخص 
وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات. ويف ما يتعلق بمرشوع قرى Orange فلقد 
املجتمع،  عىل  املرشوع  هذا  يف  السرتاتيجيتنا  اإليجابية  االنعكاسات  نلمس  بدأنا 
سواء بعد انتهائنا من تطوير قرية رجم الشامي يف منطقة املوقر، أو من خالل 
ما شهده عرض املحافظات الخاص بتحملنا جزءاً من تكاليف اشرتاك املواطنين 
رغبة  فيهم  ملسنا  إذ  لهم،  عقدناها  التي  الحاسوب  مهارات  ودورات  باإلنرتنت، 
تواصلهم  وسبل  أعمالهم  لتطوير  نقّدمها  التي  الخدمات  من  لالستفادة  عارمة 
بعضهم مع بعض. أضف إىل ذلك مساهمتنا يف تحسين البيئة التعليمية ألبنائنا 
الطلبة يف املدارس الحكومية من خالل إعادة تأهيل املختربات الحاسوبية يف تلك 
املدارس، وتزويدها بأجهزة الحاسوب واإلنرتنت املجاني، بالتزامن مع العمل يداً 
بيد مع معلميهم لتطوير سبل دمج اإلنرتنت باألساليب الدراسية التي يتبعونها. 
كل هذه املساهمات واملبادرات هي ما يجسد املفهوم الحقيقي للتنمية املستدامة 

يف املجتمع.
املرجعي  املشغل  نكون  أن  أننا نجحنا يف  لكم  أؤكد  أن  يمكنني  تقدم،  ما  وبعد 
الذي يصيغ معايري صناعته، ويتبع اسرتاتيجيات نموذجية يقتدي بها غريه من 
تنمية  يف  أسايس  دوري  لعب  صعيد  عىل  أو  األداء،  صعيد  عىل  سواء  املشغلين 
تفرضها  وأشمل،  أكرب  تحّديات  أمام  يضعنا  الذي  نفسه  األمر  وهو  مجتمعه. 
معطيات املرحلة القادمة. لقد ازددنا إيماناً بقدرتنا عىل تحقيق املزيد معاً، إدارة 
جاللة  رؤية  تحقيق  يف  لنساهم  مدني،  مجتمع  ومؤسسات  حكومة  وموظفين، 
امللك عبد هلل الثاني املتمثلة يف بناء أردن عرصي قائم عىل اقتصاديات املعرفة. 
ويف هذا اإلطار، عقدنا العزم عىل احتضان كل التحديات التي تفرضها املرحلة 
القادمة، من منافسة عالية، ووقع رسيع تفرضه طبيعة القطاع الذي نعمل فيه، 
إىل االقرتاب أكثر وأكثر من مشرتكينا لنلبي احتياجاتهم كافة، ونكون عىل مستوى 

تطلعاتهم منا. 
لذا، أتوجه بالشكر أوالً إليهم، مشرتكينا، عىل ما يشّكلونه بالنسبة إلينا من حافز 
عىل  األردن   Orange عائلة  أشكر  كما  نقدم.  ما  كل  للتفّوق يف  يدفعنا  عظيم 
إخالصهم وإبداعهم، وعملهم معاً يداً بيد إليصال رسالتنا ألكرب رشيحة ممكنة 
من أبناء الوطن ومؤسساته. وأوجه الشكر والتقدير كذلك اىل مساهمينا وأعضاء 

مجلس اإلدارة الكرام الذين كانوا لنا سنداً متيناً يف مسرية عملنا. 
معاً.. نحو مزيد من اإلنجاز والتقّدم.

نايلة خوام
التنفيذي ملجموعة االتصاالت األردنية الرئيس 
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الدنانري( نسبة التغري20102009)ماليني 
)6.9(%138.3148.5صايف التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

)62.0(%)87.5()33.3(صايف التدفق النقدي املستخدم يف األنشطة االستثمارية
29.6%)101.4()131.4(صايف التدفق النقدي املستخدم يف األنشطة التمويلية

) 34.7(%)40.4()26.4(صايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه
)8.8(%275.1301.5النقد ومايف حكمه يف 31 كانون األول

ملخص قائمة التدفقات النقدية املوحدة

نسبة التغري20102009
   نسب الربحية

  )7.3(%15.20%14.1%العائد عىل إجمايل املوجودات

  )7.9(%24.90%22.9%العائد عىل حقوق امللكية

  نسب السيولة

  5.4%1.661.57نسبة املوجودات املتداولة

 1.8%1.231.21نسبة النقد

   نسب الرفع املايل

 )7.3(%65.1% 60.4%نسبة املطلوبات إىل حقوق امللكية

 )75.0(%7.6% 1.9%نسبة الدين بالفائدة*

 )4.5(%39.4% 37.6%نسبة مجموع الديون**

 5.0%83.7% 87.9%نسبة غطاء املوجودات***

   نسب إدارة األصول

1.9%58.5% 59.6%نسبة دوران مجموع املوجودات

4.4%172.7% 180.3%نسبة دوران املوجودات الثابتة

9.2%88.2% 96.3%نسبة دوران رأس املال

   نسب النمو

 )7.1(%0.420 0.390األرباح املقرتح توزيعها للسهم الواحد )بالدينار(

 1.6%101.0% 102.5%نسبة األرباح املقرتح توزيعها إىل ربح السنة

 )10.8(%8.1% 7.2%نسبة عائد السهم  إىل سعر السوق

   نسب التقييم

 )2.3(%1.68 1.64القيمة الدفرتية للسهم

 6.5%3.08 3.28نسبة القيمة السوقية إىل القيمة الدفرتية

 13.9%12.4 14.1مضاعف السعر إىل العائد

* مجموع الديون/ )مجموع حقوق امللكية + مجموع الديون(
** مجموع املطلوبات/ مجموع املوجودات

*** مجموع املوجودات امللموسة/ مجموع املطلوبات

تحليل للنسب املالية

القوي   املايل  األداء  الحفاظ عىل  االتصاالت  استطاعت مجموعة 
يف  الشديدة  التنافسية  البيئة  من  الرغم  عىل   2010 عام  خالل 
االتصاالت  بين مشغيل  األسعار  نتيجة حرب  االتصاالت  قطاع 
الخلوية يف األردن، باإلضافة إىل الظروف االقتصادية الصعبة 

التي عانى منها االقتصاد العاملي.
إّن املجموعة تّواقة دائماً لالستمرار يف تحقيق أداء مايل متميز 

واملحافظة عىل موقعها املتقدم يف السوق، وتؤكد التزامها بتقديم 
تحقيق  إىل  النهاية  يف  يؤدي  والذي  لزبائنها،  الخدمات  أفضل 

عوائد مجزية ملساهميها.
وعليه، يسعدنا أن نقدم لكم نتائجنا املالية املوحدة للمجموعة 

للعام 2010.

الجداول أدناه تبين ملّخصاً عن النتائج املالية واإلحصائية املجّمعة للعام 2010 مقارنة بالعام 2009

الدنانري( نسبة التغري20102009)ماليني 
0.5%402.1400.1اإليرادات 

 املصاريف التشغيلية
9.4%)133.7()146.3(كلفة الخدمات

3.5%)36.0()37.2(مصاريف بيع وتسويق
)14.0(%)31.6()27.2(مصاريف إدارية

 0.0%)10.1()10.1(حصة الحكومة من اإليرادات 
)8.8(%)5.5()5.0(رسوم العالمة التجارية

0.0%)3.3()3.3(أتعاب إدارية
4.0%)220.3()229.1(مجموع املصاريف التشغيلية

)58.4(%0.40.9إيرادات أخرى
 )4.1(%173.3180.7األرباح التشغيلية

)2.1(%45.2%43.1%هامش الربح التشغييل
5.8%)53.4()55.0(االستهالكات واإلطفاءات والتدني يف قيمة املوجودات

)32.9(%8.212.2صايف فروقات العمالت األجنبية، تكاليف التمويل، دخل التمويل
)70.7(%)2.8()0.8(رسوم أخرى

)8.2(%125.6136.7الربح قبل رضيبة الدخل
)7.2(%)33.1()30.8(رضيبة الدخل

)8.3(%94.8103.4ربح السنة
 العائد إىل:

)8.6(%95.1104مساهمي الرشكة
)60.2(%)0.6()0.2(حقوق األقلية غري املسيطرة

)9.3(%26.0%23.6%هامش الربح
)8.7(%0.3800.416حصة السهم من ربح السنة )دينار(

0.0%250250املعدل املرجح لعدد األسهم )مليون سهم(

الدنانري( نسبة التغري20102009)ماليني 
   املوجودات

)5.6(%370.0391.7مجموع املوجودات املتداولة
)4.9(%217.4228.6املمتلكات واملعدات

)3.4(%69.571.9موجودات غري متداولة أخرى
)4.5(%286.9300.5مجموع املوجودات غري املتداولة

)5.1(%656.9692.2مجموع املوجودات
 املطلوبات وحقوق امللكية

)10.4(%223.0248.8مجموع املطلوبات املتداولة
0.5%24.324.2مجموع املطلوبات غري املتداولة

)2.3(%409.6419.3مجموع  حقوق امللكية
)5.1(%656.9692.2مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

قائمة الدخل املوحدة

ملخص امليزانية املوحدة
نسبة التغري املحسوبة يمكن أن تختلف عن ما ورد يف البيانات املالية نظراً لعامل التقريب يف األرقام

نسبة التغري املحسوبة يمكن أن تختلف عن ما ورد يف البيانات املالية نظراً لعامل التقريب يف األرقام

نسبة التغري املحسوبة يمكن أن تختلف عن ما ورد يف البيانات املالية نظراً لعامل التقريب يف األرقام
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االستهالكات واإلطفاءات والتدّني يف قيمة املوجودات
ارتفعت مصاريف االستهالكات واإلطفاءات والتدّني يف قيمة املوجودات املوحدة يف العام 2010 
بواقع 5.8% لتصل إىل 55.0 مليون دينار أردني مقارنة بمبلغ 53.4 مليون دينار أردني يف العام 

.2009

صايف فروقات العمالت األجنبية 
إن صايف فروقات العمالت األجنبية املوحدة ينتج عن تذبذب أسعار الرصف يف العمالت األجنبية، 
والذي يؤثر يف تقييم الودائع والقروض بالعمالت األجنبية. خالل العام 2010 تم تسجيل أرباح 

بقيمة 1.0 مليون دينار أردني مقارنة مع )0.5( مليون دينار أردني خسائر يف العام 2009.

تكاليف التمويل
تتألف تكاليف التمويل املوحدة من الفوائد والعموالت األخرى التي تدفعها الرشكة يف ما يتعلق 
بمديونيتها املالية. انخفضت تكاليف التمويل يف العام 2010 بنسبة 47.0% لتصل إىل 1.2 مليون 

دينار أردني مقارنة مع 2.3 مليون دينار أردني يف العام 2009.

دخل التمويل
يتألف دخل التمويل املوحد من اإليرادات املتحققة عىل الودائع النقدية بالعمالت املختلفة. انخفض 
دخل التمويل بنسبة )44.2(% يف العام 2010 ليصل إىل 8.3 مليون دينار أردني مقارنة مع 14.9 

مليون دينار أردني يف العام 2009. وذلك بسبب تدّني أسعار الفائدة عىل الودائع.

إيرادات أخرى
تتألف اإليرادات األخرى من األرباح والخسائر الناتجة عن بيع األصول الثابتة إضافة إىل إيرادات 
أخرى متنوعة. وقد بلغت قيمة اإليرادات األخرى تقريباً 0.4 مليون دينار أردني يف العام 2010 

مقارنة مع 0.9 مليون دينار أردني يف العام 2009، أي بانخفاض بلغت نسبته )%58.4(.

رسوم أخرى
انخفضت رسوم الجامعات األردنية ورسوم صندوق دعم البحث العلمي ورسوم صندوق التشغيل 
والتدريب والتعليم املهني والتقني لتصل إىل 0.8 مليون دينار يف عام 2010 مقارنة مع 2.8 مليون 
دينار أردني يف عام 2009. وسبب االنخفاض يف عام 2010 يعزى إىل أن الرسوم تحتوي فقط 

عىل الرسوم للجامعات األردنية.

رضيبة الدخل 
تخضع رشكات املجموعة لرضيبة دخل تبلغ 24% يف عام 2010 وذلك وفق قانون رضيبة الدخل 
الجديد الذي تم تطبيقه يف عام 2010 عىل أساس غري موحد. بينما كانت تخضع يف عام 2009  
لرضيبة دخل بمعدل 25%. حيث سجلت مجموعة االتصاالت األردنية رضيبة دخل بمبلغ 30.8 
مليون دينار أردني يف العام 2010، مقابل 33.1 مليون دينار أردني يف العام 2009، أي بانخفاض 

بلغت نسبته )7.2(%.

ربح السنة
انخفضت إيرادات املجموعة بعد الرضيبة بنسبة )8.6%(، حيث وصلت إىل 95.1 مليون دينار يف 
عام 2010 مقارنة مع 104.0 مليون دينار يف عام 2009، والسبب يف هذا االنخفاض يعود بشكل 
رئييس إىل االنخفاض يف الدخل التشغييل وإىل االنخفاض يف إيرادات التمويل الناتج عن انخفاض 

أسعار الفائدة املرصفية عىل الودائع. 

حقوق األقلية
حقوق األقلية غري املسيطرة يف رشكة اليت سبيد تمثل )49.0(% من الربح )الخسارة( السنوي، 
حيث بلغت حقوق األقلية )0.2( مليون دينار أردني يف العام 2010 مقارنة  مع )0.6( مليون 

دينار أردني يف العام 2009.

السيولة ومصادر رأس املال
إن املصدر األسايس للسيولة يأتي من صايف التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية، الذي انخفض 
يف العام 2010 بنسبة )6.9(% ليصل إىل 138.3 مليون دينار أردني مقارنة بمبلغ 148.5 مليون 

دينار أردني يف العام 2009.
بنسبة  انخفاضاً  شهد  فقد  االستثمارية،  األنشطة  يف  املستخدم  النقدي  التدفق  لصايف  وبالنسبة 
دينار  مليون   87.5 مع  مقارنة  أردني  دينار  مليون   33.3 إىل  ليصل   2010 العام  يف   )%62.0(

أردني يف العام 2009. 
ارتفع صايف التدفق النقدي املستخدم يف األنشطة التمويلية ليصل إىل 131.4 مليون دينار أردني يف 

العام 2010 مقارنة مع 101.4 مليون دينار أردني يف العام 2009. 
يف  املستخدم  والنقد  التشغيلية  األنشطة  من  املتأتي  النقد  بين  الفرق  الحر  النقدي  التدفق  ويمثل 
األنشطة االستثمارية، حيث بلغت قيمته 105.0 مليون دينار أردني يف العام 2010 مقارنة مع 

61.0 مليون دينار أردني يف العام 2009، أي بارتفاع قدره %72.3.

النقد وما يف حكمه
شهد النقد وما يف حكمه انخفاضاً بنسبة )8.8(%، من 301.5 مليون دينار أردني عام 2009، إىل 

275.1 مليون دينار أردني عام 2010.

النفقات الرأسمالية 
عام  نهاية  يف  أردني  دينار  مليون   41.0 بلغت  األردنية  االتصاالت  ملجموعة  الرأسمالية  النفقات 
2010 مقارنة مع 53.0 مليون  دينار أردني يف عام 2009، مع تحييد مبلغ رخصة الجيل الثالث 
مجموع  أن  أي  فقط(،  املقارنة  )لغايات   2009 عام  يف  أردني  دينار  مليون   50.3 البالغ   3G+

النفقات الرأسمالية يف عام 2009 بما فيها رخصة الجيل الثالث +3G، بلغت 103.3 مليون دينار 
أردني.

قاعدة املشرتكني
 3.017.842 إىل  ليصل   %9.6 بنسبة  األردنية  االتصاالت  مجموعة  مشرتكي  عدد  إجمايل  ارتفع 
مشرتك يف العام 2010 باملقارنة مع 2.753.761 مشرتك يف العام 2009. وترتبط هذه الزيادة 
الخلوي  مشرتكي  قاعدة  يف  نمو  إىل  أدت  والتي  السوق  يف  أطلقناها  التي  التنافسية  بالعروض 

وخطوط اإلنرتنت عريضة النطاق.

املوارد البرشية
انخفض عدد العاملين يف مجموعة االتصاالت األردنية بنسبة )2.8(%، من 2.291 يف العام 2009 
إىل 2.227 يف العام 2010. كما بلغ عدد املوظفين املؤقتين 291 يف العام 2010 مقارنة مع 322 

يف العام 2009.

كفاءة الكادر
نتيجة ملا سبق ذكره، فقد تحسنت مؤرشات الكفاءة اإلنتاجية بشكل إيجابي خالل العام 2010، 
إذ ارتفع اإليراد لكل موظف بنسبة 3.4% ليصل إىل 180.5 ألف دينار أردني خالل العام 2010 
مقارنة مع 174.6 ألف دينار أردني يف العام 2009، وهذه الزيادة تعزى إىل الزيادة يف اإليرادات 

وانخفاض عدد املوظفين.
 كما ارتفع عدد الخطوط لكل موظف خالل العام 2010 ليصل إىل 1.355 خطاً بنسبة %12.7 
مقارنة مع 1.202 خط يف العام 2009 متأثراً بالزيادة يف عدد الخطوط التي تزامنت مع انخفاض 

عدد املوظفين.

اإليرادات 
عىل الرغم من األوضاع االقتصادية واملنافسة الشديدة، حققت مجموعة االتصاالت األردنية نمواً يف 
اإليرادات بنسبة 0.5%، حيث بلغت اإليرادات 402.1 مليون دينار أردني يف عام 2010  مقارنة مع 

400.1 مليون دينار أردني عام 2009.  

املصاريف التشغيلية
البيع والتوزيع واملصاريف اإلدارية  التشغيلية من تكلفة الخدمات ومصاريف  تتكون املصاريف 

وحصة الحكومة من اإليرادات وأتعاب اإلدارة ورسوم العالمة التجارية. 
شهدت النفقات التشغيلية للمجموعة ارتفاعاً بنسبة 4% لتصل إىل 229.1 مليون دينار أردني يف 
العام 2010 مقارنة مع 220.3 مليون دينار أردني يف العام 2009. وجاءت هذه الزيادة بشكل 
إىل  باإلضافة   3G + الثالث  الجيل  البيني وإطالق خدمات  الربط  تكاليف  نتيجة الرتفاع  رئييس 

الحمالت اإلعالنية الجديدة والربامج الرتويجية الداعمة لوالء زبائننا يف سوق تنافسية للغاية. 
يقع الجزء األكرب من املصاريف التشغيلية يف تكلفة الخدمات، والتي تتألف من رسوم الربط البيني 
مثل  الفنية  والكلف  الرتاخيص  ورسوم  األخرى  االتصاالت  شبكات  ملشغيل  تدفع  التي  للشبكات 
الفنيين، كلفة بطاقات تشغيل  املتعلقة باملوظفين  الشبكة واملصاريف  مصاريف تشغيل وصيانة 

الخطوط الخلوية والبطاقات املدفوعة مسبقاً والدعم املقدم عىل أسعار أجهزة الهواتف الخلوية.
سجلت تكلفة الخدمات ارتفاعاً بنسبة 9.4% لتصل إىل 146.3 مليون دينار أردني يف العام 2010 
مقارنة مع 133.7 مليون دينار أردني يف العام 2009، وجاء هذا االرتفاع نتيجة لزيادة تكاليف 

الربط البيني واملتعلقة بالتعرفة الجديدة للحركة الهاتفية الدولية الواردة.
أما يف ما يتعلق بمصاريف البيع والتوزيع، فقد ارتفعت بنسبة 3.5% لتصل إىل 37.2 مليون دينار 

يف العام 2010  مقارنة مع 36.0 مليون دينار أردني يف العام  2009. 
انخفضت املصاريف اإلدارية بنسبة )14.0%( لتصل إىل 27.2 مليون دينار أردني يف العام 2010 
مقارنة مع 31.6 مليون دينار أردني يف العام 2009. وهذا يربز التزامنا املستمر نحو تخفيض 

الكلف وتبسيط العمليات واالستفادة من تكامل األنشطة يف املجموعة. 

حصة الحكومة من اإليرادات وهي تساوي 10% من صايف إيرادات االتصاالت الخلوية التي يجب 
دفعها إىل هيئة تنظيم قطاع االتصاالت بموجب اتفاقية رخصة االتصاالت الخلوية.

وقد بلغت حصة الحكومة من اإليرادات 10.1 مليون دينار أردني يف العام 2010، وهي مساوية 
لحصتهم يف عام 2009.

 Orange  رسوم العالمة التجارية وتبلغ 1.6% من األرباح التشغيلية التي تدفعها املجموعة لـ
مقابل رسوم استخدام اسمها التجاري يف جميع الرشكات التابعة، حيث بلغت 5.0 مليون دينار 

أردني يف العام 2010 مقارنة مع 5.5 مليون دينار أردني يف العام 2009.
األتعاب اإلدارية هي الرسوم الواجب دفعها إىل رشكة فرانس تيليكوم بحسب اتفاقية دعم األعمال، 
حيث بلغت 3.3 مليون دينار أردني يف العام 2010، وهو مساٍو للمبلغ الذي دفع يف العام 2009.

األرباح التشغيلية 
 ”EBITDA“ إن العوائد قبل خصم الفوائد والرضيبة واالستهالكات واإلطفاءات والتي تعرف بـ

تتألف من إيرادات الخدمات مطروحاً منها املصاريف التشغيلية. 
العام 2010 لتصل إىل 173.3 مليون  التشغيلية للمجموعة بنسبة )4.1%( يف  انخفضت األرباح 
زيادة  إىل  يعزى  والذي   .2009 العام  يف  أردني  دينار  مليون   180.7 مع  مقارنة  أردني  دينار 

املصاربف التشغيلية.
نتيجة ملا سبق ذكره، فقد انخفض هامش الربح التشغييل ليصل إىل 43.1% يف العام 2010 مقارنة 

مع 45.2% يف العام 2009.

البيانية أدناه توضح التحليل أعاله:  الرسوم 

اإليراداتاألرباح التشغيليةاملصاريف التشغيلية

400.1

180.7

402.1

173.3

2009 2010

219.4 228.8

الدنانري( )بماليني 
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الدنانري( نسبة التغري20102009)ماليني 
   مجموع اإليرادات

 5.6%270.8 286.0خدمات االتصاالت الثابتة وخدمات  اإلنرتنت واليت سبيد/البحرين

 )1.2(%188.6 186.5خدمات االتصاالت الخلوية

 18.7%)59.3( )70.4(إيرادات داخلية بين القطاعات

 0.5%400.1 402.1صايف اإليرادات ألطراف خارجية

   املصاريف التشغيلية

 11.4%)156.6( )174.5(خدمات االتصاالت الثابتة وخدمات  اإلنرتنت واليت سبيد/البحرين

 2.1%)122.1( )124.7(خدمات االتصاالت الخلوية

 18.7%)59.3( )70.4(مصاريف داخلية بين القطاعات

 4.2%)219.4( )228.8(مجموع املصاريف التشغيلية املوحدة

   األرباح التشغيلية

 )2.3(%114.1 111.5خدمات االتصاالت الثابتة وخدمات  اإلنرتنت واليت سبيد/البحرين

 )7.3(%66.6 61.8خدمات االتصاالت الخلوية

 )4.1(%180.7 173.3مجموع األرباح التشغيلية املوحدة

ملخص قائمة الدخل املوحدة

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

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

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

الفعالية اإلنتاجية للموظفني

عدد الخطوط لكل موظف
اإليراد لكل موظف )باآلالف(

2009 2010

1.202
1.355

نسبة التغري املحسوبة يمكن أن تختلف عن ما ورد يف البيانات املالية نظراً لعامل التقريب يف األرقام
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االتصاالت الخلوية )Orange خلوي(
 3G + خطوة إىل األمام مع الجيل الثالث

 Orange  املقدمة من الخلوية  الخدمات واملنتجات  الخلوية من  االتصاالت  أعمال  يتألف قطاع 

ومتطورة  جديدة  خلوية  اتصاالت  شبكة  بناء  بهدف   1999 أيلول  يف  تسجيلها  تم  التي  خلوي، 

لخدمة اململكة. وقد بدأت Orange خلوي عملياتها التشغيلية يف أيلول 2000 كمزود ثاٍن لخدمات 

االتصاالت الخلوية يف األردن. حالياً ازدادت املنافسة مع دخول مزودين آخرين للخدمة مما أدى إىل 

منافسة شديدة يف األسعار وزيادة يف عدد املشرتكين يف اململكة.

يف العام 2010 حصلت Orange خلوي عىل أول رخصة للجيل الثالث + 3G لالتصاالت الخلوية 

لتبقى  ومبتكرة  جديدة  خدمات  إطالق  من  املجموعة  مكن  وهذا  الهاشمية،  األردنية  اململكة  يف 

Orange األردن الرائدة يف تقديم خدمات االتصاالت.

اإليرادات )Orange خلوي(
يف سوق  قوية  تنافسية  بيئة  يف   3G + الثالث  الجيل  خدمات  إطالق  من  املجموعة  لتمكن  نظراً 

 Orange خلوي من املحافظة عىل إيراداتها. وقد بذلت Orange االتصاالت الخلوية، فقد تمكنت

خلوي جهداً كبرياً من أجل تثقيف السوق حول خدمات الجيل الثالث + 3G املقدمة لتستطيع جني 

ثمار تلك الجهود يف الربع الرابع من العام 2010 من حيث اإليرادات وعدد املشرتكين، كما ركزت 

مقارنة  إيجابية  زيادة  أظهرت  التي  اآلجل  الدفع  عروض  عىل   2010 عام  يف  خلوي   Orange

بالسنة املاضية.

ونتيجة لذلك، فقد تمكنت Orange خلوي من الفوز بعطاء تزويد الحكومة بخدمات االتصاالت 

الخلوية والتي تعّد إحدى أهم اإلنجازات يف عام 2010، هذا وقد تأثرت مبيعات الخطوط املدفوعة 

مسبقاً يف عام 2010 بعوامل عدة منها زيادة الرضيبة عىل هذه الخطوط، وحرب األسعار بين 

املشغلين، وزيادة عدد العروض املقدمة للمجموعات، والتعرفة املتعلقة بهذه العروض.  

املصاريف التشغيلية )Orange خلوي(
ارتفعت املصاريف التشغيلية لقطاع االتصاالت الخلوية يف العام 2010 لتصل إىل 124.7 مليون 

دينار أردني مقارنة بمبلغ 122.1 مليون دينار أردني يف العام 2009 وبزيادة مقدارها %2.1. 

ارتفعت املصاريف اإلدارية والبيعية بنسبة 8% يف العام 2010 باملقارنة مع العام 2009.

انخفصت رسوم العالمة التجارية والرسوم اإلدارية بنسبة )4.2% ( يف العام 2010 مقارنة مع 

العام  مع  مقارنة   2010 العام  يف   %)0.1( بنسبة  الحكومية  الرسوم  وانخفضت   ،2009 العام 

.2009

األرباح التشغيلية )Orange خلوي(
انخفضت األرباح التشغيلية لـ  Orange خلوي بنسبة )7.3(% يف العام 2010 لتصل إىل 61.8 

مليون دينار أردني ليبلغ هامش الربح التشغييل إىل 33.1% مقارنة بأرباح تشغيلية بمبلغ 66.6 

مليون دينار أردني يف العام 2009 وبهامش ربح تشغييل بلغ %35.3.

خدمات االتصاالت )Orange ثابت(، )Orange إنرتنت( واليت سبيد 
تشكل خدمات االتصاالت الثابتة أكرب قطاعات أعمال املجموعة، ومع انتهاء السنة السادسة لفتح 

السوق للمنافسة، ال زالت مجموعة االتصاالت األردنية تحتل 98% من الحصة السوقية بالرغم من 

احتدام املنافسة عىل االتصاالت الدولية الصادرة من اململكة والواردة إليها.

تعد Orange إنرتنت الرشكة الرائدة يف مجال تزويد خدمة اإلنرتنت يف األردن، ففي عام 2001 

قامت رشكة االتصاالت األردنية برشاء رشكة جلوبال ون )األردن(، حيث أبرمت الرشكة اتفاقية 

تقوم   .Orange Internet Interactive رشكة  مع   Orange تجاري  االسم  الستخدام 

Orange إنرتنت بتوفري خدمات عدة، مثل تزويد خدمات اإلنرتنت سواء عن طريق الدفع املسبق 

أو الالحق، تزويد اإلنرتنت عن طريق االتصال عىل 090007000، 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 

الدارات املؤجرة، باإلضافة للمنازل والرشكات  بتقديم خدمة تزويد اإلنرتنت للرشكات من خالل 

من خالل الخطوط الرسيعة ذات الرسعات العالية وخدمات الربيد اإللكرتوني واستضافة املواقع 

أو  العادي  االتصال  من خالل  اإلنرتنت  تجوال  اإللكرتوني وخدمة  الربيد  واستضافة  اإللكرتونية 

االتصال الالسلكي واملنترشة يف املطارات واملقاهي العامة واملطاعم يف األردن. 

نيسان عام 2007 دخلت رشكة اليت سبيد لالتصاالت يف عقد رشاكة مع  السادس عرش من  يف 

العريضة  الحزم  خدمات  مثل  البحرين،  يف  جديدة  خدمات  إلدخال  األردنية  االتصاالت  مجموعة 

البطاقات  خدمة  تقديم  إىل  باإلضافة  الرشكات،  وكذلك  واملتوسطة  الصغرية  واملشاريع  للمنازل 

املدفوعة مسبقاً.

إيرادات )Orange ثابت(، )Orange إنرتنت( واليت سبيد
ارتفعت اإليرادات اإلجمالية لـ Orange ثابت وOrange إنرتنت واليت سبيد بنسبة 5.6%  يف 

عام 2010 بسبب النمو يف إيرادات Orange إنرتنت من خطوط اإلنرتنت عريضة النطاق واألداء 

املتميز للمبيعات الكلية.

شهدت خدمة الخطوط الرسيعة ADSL زيادة يف اإليرادات قدرها 35%، ويعود الفضل يف ذلك 

إىل عروض املجموعة املنافسة لإلنرتنت وإنشاء صندوق Orange إنرتنت الذي يتحمل جزءاً من 

املزود  ولنبقى  اإلنرتنت،  انتشار  لزيادة معدل  املحافظات يف محاولة  اإلنرتنت يف  اشرتاكات  قيمة 

األول لهذه الخدمة. 

قاعدة  زادت  فقد  أي وقت مىض،  من  تأثرياً  أكثر  WiMAX أصبحت  منافسة  أن  الرغم من  عىل 

مشرتكي الخطوط الرسيعة. وزاد االهتمام بالحصول عىل رسعات أعىل من الخطوط الرسيعة.

بالنسبة إىل الخط الثابت، وبالرغم من املنافسة القوية من االتصاالت الخلوية التي وضعت الخط 

الثابت )األريض( تحت ضغط شديد، فقد نمت إيرادات الحركة الهاتفية يف العام 2010 بنسبة %2.2 

مقارنة برتاجع يف العام 2009. كما شهدت قاعدة مشرتكي الخط الثابت )األريض( استقراراً يف 

عام 2010 بفضل الجهود الحثيثة التي بذلت للحفاظ عىل الزبائن.

املصاريف التشغيلية )Orange ثابت(، )Orange إنرتنت( واليت سبيد
ارتفعت املصاريف التشغيلية لـ  Orange ثابت وOrange إنرتنت واليت سبيد بنسبة %11.4 

لتصل إىل 174.56مليون دينار يف العام 2010 مقارنة بـ 156.6 مليون دينار يف العام 2009 

نتيجة التعرفة الجديدة للحركة الهاتفية الدولية الواردة.

شهدت املصاريف اإلدارية والبيعية انخفاضاً بنسبة )7.7(% يف العام 2010 مقارنة بالعام 2009، 

العام  مع  مقارنة  العام 2010  يف   %)11.0( بنسبة  اإلدارية  والرسوم  التجارية  العالمة  ورسوم 

2009. هذا االنخفاض ال يعوض الزيادة يف تكاليف الخدمات التي أظهرت ارتفاعاً يف العام 2010 

بنسبة 18.3 % عن العام 2009، حيث تشكل ما نسبته 76.5 % من مجموع املصاريف التشغيلية 

اإلجمالية.

األرباح التشغيلية )Orange ثابت(، )Orange إنرتنت( واليت سبيد
شهدت األرباح التشغيلية يف نهاية العام 2010 انخفاضاً بنسبة )2.3(% لتصل إىل 111.5 مليون 

دينار مقارنة بـ 114.1 مليون للعام 2009.

وبالتايل انخفض هامش األرباح التشغيلية ليصل إىل 38.9% يف العام 2010 مقارنة مع %42.1 

للعام 2009.
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تقرير بيانات اإلفصاح للعام 2010 
بموجب تعليمات هيئة األوراق املالية
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3. أ- أعضاء مجلس اإلدارة
ژ الدكتور شبيب فرح عّماري )رئيس مجلس اإلدارة(

)تاريخ امليالد 1941/2/22(
اإلدارة يف مجموعة االتصاالت األردنية منذ  الدكتور شبيب عّماري منصب رئيس مجلس  يشغل 
الدكتور  انتخاب  أعيَد  وقد  األردنية.  الحكومة  يمثّل  بدايًة  كان  حيث   ،2000 عام  الثاني  كانون 
عّماري رئيساً ملجلس اإلدارة يف حزيران عام 2006، حيث أصبح يمثّل مجموعة فرانس تيليكوم. 
الدكتور عّماري عضو يف مجلس التخاّصية، يف مجلس أمناء جامعة الحسين بن طالل، يف املجلس 
االستشاري للجامعة األملانية األردنية، يف مجلس إدارة بنك االستثمار العربي األردني، وكذلك يف 

مجلس إدارة رشكة دارات القابضة.
يحمل الدكتور عّماري درجة الدكتوراه يف االقتصاد عام 1980 من جامعة جنوب

كاليفورنيا/الواليات املتحدة األمريكية، وقد عمل أستـاذاً محارضاً فيها حتى عام 1985.

ژ السيد مارك رينارد )نائب رئيس مجلس اإلدارة(
)تاريخ امليالد 1957/3/15(

أيار 2010.  Orange فرانس تيليكوم يف  التشغيلية ملجموعة  للجنة  السيد مارك رينارد  انضم 
ملجموعة  التابعة  العاملية  للوحدة  التنفيذي  الرئيس  نائب  منصب  رينارد  2006 شغل  عام  ومنذ 
Orange  فرانس تيليكوم مسؤوالً عن مناطق إفريقيا، الرشق األوسط وآسيا التي تضم عىل 20 

عضوا، ثالث رشكات مسّجلة، 17 ألف موظف، وأكثر من 58 مليون زبون.
ملجموعة   العاملية  للوحدة  الرئيس  نائب  بمنصب  رينارد  مارك  السيد  تعيين  تم   2004 عام  ويف 
Orange فرانس تيليكوم. ويف هذا النطاق شغل منصب الرئيس و/أو عضو مجلس اإلدارة لوحدة 

الخط الثابت، الخلوي واإلنرتنت يف عدد من الرشكات الحليفة.
وقبل ذلك، تم اختيار السيد مارك رينارد يف عام 2003 رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي 

ملشغل االتصاالت UN12، املشغل الحليف لفرانس تيليكوم يف إسبانيا. 
ومنذ عام 1996 إىل 2002 شغل منصب نائب املدير العام لـ TDF ورئيس مجلس إدارة

 TDF Cable لـ  اإلدارة  مجلس  رئيس  منصب  يشغل  وكان   .TDF VIDEO SERVICE
واملدير التجاري لـ TDF منذ عام 1992 وحتى عام 1996.

  ،ISEOR الوظيفي يف عام 1979 كمدير استبيانة لدى  بدأ مشواره  السيد مارك رينارد  وكان 
مديراً  وبعدها   ،CEREP COMMUNICATION لدى  مستشاراً   1982 عام  يف  وأصبح 

للوكالة يف عام 1984، ومديراً لالدارة يف عام 1986.
وكان السيد رينارد ُعيّن يف الفرتة 1989 إىل 1992 مديراً لإلدارة

.”Societe des Montagne de L’Arc“ ،”Groupe des Depots“ لـ
تخرج مارك رينارد من EM Lyon، ويحمل الدبلوم العايل يف العلوم اإلدارية.

ژ السيد هوغ دي فريديل
)تاريخ امليالد 1958/9/24(

يشغل السيد دي فريديل منصب عضو مجلس إدارة مجموعة االتصاالت األردنية منذ عام 2006، 
وهو كذلك مدير أول يف إدارة التمويل الدويل وأسواق رأس املال يف مجموعة فرانس تيليكوم. وقد 
شغل مناصب عدة يف مجموعة فرانس تيليكوم، بما فيها التمويل واملراقبة املالية للمجموعة. قبل 
ذلك، عمل السيد دي فريديل )1990-1995( يف 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 
 HEC األعمال من جامعة  إدارة  املاجستري يف  باريس/فرنسا، وشهادة  السوربون يف  من جامعة 

)فرنسا(. 

ژ اآلنسة عاصمة ميخائيل دوغان
)تاريخ امليالد 1963/9/9(

تشغل اآلنسة عاصمة دوغان منصب عضو مجلس إدارة مجموعة االتصاالت األردنية منذ كانون 
الثاني 2008، ممثالً لحكومة اململكة األردنية الهاشمية، وتشغل أيضاً منصب مدير مديرية الخزينة 
والخارجية  الداخلية  اللجان  من  العديد  ذلك  قبل  دوغان  اآلنسة  ترأست  املالية.  وزارة  يف  العامة 
وعملت مع املانحين وساهمت يف جميع مشاريع إصالح اإلدارة املالية يف الحكومة، كما شغلت أكثر 
من منصب يف مديريات وزارة املالية. تحمل اآلنسة دوغان درجة البكالوريوس يف االقتصاد والعلوم 

السياسية من الجامعة األردنية.

ژ السيد ميشيل مونزاني
)تاريخ امليالد 1955/11/26(

يشغل السيد ميشيل مونزاني منصب عضو مجلس إدارة مجموعة االتصاالت األردنية ونائب الرئيس يف 
فرانس تيليكوم- Orange إدارة إفريقيا والرشق األوسط وآسيا، التي تتوىل مسؤولية منطقة الرشق 
بولندا يف رشكة  املسؤول عن  الرئيس  نائب  مونزاني  السيد  ذلك عمل  قبل  إفريقيا.   األوسط وشمال 
فرانس تيليكوم. وقد شغل سابقاً منصب مدير االسرتاتيجية يف الشعبة الدولية، حيث استلم مسؤولية 

التطوير املؤسيس ملجموعة فرانس تيليكوم عىل مستوى العالم. ويف عام 2002، تمت إعارته إىل بولندا 
ملساعدة إدارة مجموعة TP لالتصاالت يف إعادة هيكلة شبكة البيع للمستهلك املحيل. كما كان قبلها نائب 
نائب  السيد مونزاني يف منصب  تعيين  تم  املبيعات والخدمات يف فرنسا.  املسؤول عن شعبة  الرئيس 
اإلقليمي  املدير  منصب  ذلك  قبل  وشغل   ،1996 العام  يف  املستهلك  شعبة  عن  املسؤول  الرئيس 
لـ فرانس تيليكوم يف عام 1991 وغطى املنصب شمال فرنسا. قبل ذلك كان السيد مونزاني قد شغل 
شغل  كما  التجارية،  واألعمال  للمستهلكين  والبيع  املعلومات  تكنولوجيا  مجاالت  يف  مختلفة  مناصب 
مونزاني من جامعة  السيد  تخرج  االتصاالت.  إدارة يف رشكات  متعددة منصب عضو مجلس  لفرتات 

HEC لإلدارة باريس، وهو حائز عىل وسام االستحقاق الوطني الفرنيس.

البلتاجي  ژ معايل السيد »محمد عقل« عيد 
)تاريخ امليالد 1941/2/10(

يشغل معايل السيد »محمد عقل« عيد البلتاجي منصب عضو مجلس إدارة يف مجموعة االتصاالت 
األردنية منذ عام 2008، وهو عضو يف مجلس األعيان األردني ويرتأس لجنة السياحة واآلثار يف 
املجلس. وقد عمل معايل السيد عقل البلتاجي سابقاً مستشاراً لجاللة امللك عبدهلل الثاني لشؤون 
االستثمار والسياحة، وكان قبل ذلك رئيس مجلس املفوضين يف سلطة منطقة العقبة االقتصادية 
الخاصة. كما شغل معاليه منصب وزير السياحة واآلثار من العام 1997 إىل العام 2001 ورئيس 
األردنية من  امللكية  البلتاجي مناصب عدة يف  السيد عقل  تقلّد معايل  السياحة. كما  هيئة تنشيط 
1996 إىل 1997 آخرها النائب األعىل للرئيس التنفيذي، وقبلها عمل رئيساً لرشكة األجنحة العربية، 
وعمل يف التلفزيون األردني يف الفرتة نفسها بعد أن عمل يف رشكة أرامكو السعودية. ويشغل معايل 
السيد عقل البلتاجي عضوية مجالس إدارات مؤسسات وهيئات وجمعيات وطنية وإقليمية ودولية 
عديدة. ويحمل السيد البلتاجي من األوسمة األردنية الكوكب األردني من الدرجتين األوىل والثانية، 
الحسين للتميز والعطاء من الدرجة األوىل، االستقالل من الدرجة الثالثة وأوسمة وطنية من الدرجة 
األوىل لكل من فرنسا، أملانيا، إسبانيا، النمسا، النرويج، اليابان وتشييل. وحصل معاليه عىل دبلوم 

التعليم من كلية ايرلهام األمريكية ومدارس الفرندز األمريكية.

ژ الدكتور إبراهيم سيف
)تاريخ امليالد 1968/8/10(

عام  منذ  األردنية  االتصاالت  إدارة مجموعة  إبراهيم سيف منصب عضو مجلس  الدكتور  يشغل 
الدكتور سيف  االقتصادي واالجتماعي. وقد توىل  للمجلس  العام  األمين  2010، ويشغل منصب 
مركز  يف  مقيماً  باحثاً  وعمل  األردنية،  الجامعة  يف  االسرتاتيجية  الدراسات  مركز  مدير  منصب 

كارنيغي يف الرشق األوسط يف بريوت.
ويعّد الدكتور سيف متخصصاً يف حقل االقتصاد، وهو زميل يف منتدى البحوث االقتصادية، وعضو 
الدراسات  كلية  من  االقتصاد  يف  الدكتوراه  درجة  سيف  الدكتور  ويحمل  العاملية.  التنمية  شبكة 

الرشقية واإلفريقية يف جامعة لندن.

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

التنفيذي( ژ السيدة نايلة خوام )الرئيس 
)تاريخ امليالد 1953/4/7(

السيدة نايلة خوام هي الرئيس التنفيذي ملجموعة االتصاالت األردنية منذ عام 2009. قبل توليها 
الفنية  الدوائر  عن  واملسؤولة  باريس  ملنطقة  اإلقليمية  املديرة  خوام  السيدة  كانت  املنصب،  هذا 
والتجارية لألسواق الكبرية وعمالء الرشكات. قبل ذلك، كانت السيدة خوام رئيس خدمة املشرتكين 
املنصب، كانت  تيليكوم يف فرنسا. وقبل هذا  للثابت والخلوي واإلنرتنت لكامل مجموعة فرانس 
عضواً يف املجلس التنفيذي يف Orange فرنسا ورئيس خدمات املشرتكين يف خدمة الخلوي. كما 
عملت السيدة خوام نائباً للرئيس يف فرانس تيليكوم، ومسؤولة عن شبكة املوزعين لالتصاالت يف 
فرنسا، وقبل ذلك شغلت منصب املدير اإلقليمي يف شمال فرنسا، ومدير املوارد البرشية ملنطقة 
باريس. كما عملت السيدة خوام يف منصب مدير التخطيط االسرتاتيجي يف قطاع االتصاالت وخبرية 
استشارية يف )Bureau d’Informations et de Prévisions Economiques(، ومديراً 
منتجاً يف إدارة التسويق يف رشكة بيجو. شاركت السيدة خوام يف املفاوضات التي أدت إىل التوقيع 

عىل “The Contract de Plan” مع الحكومة الفرنسية يف عام 1994. 
الوطني  )املعهد  باريس  ENSAE يف  االقتصاد واإلحصاءات من  السيدة خوام تحمل شهادة يف 

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

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

)تاريخ امليالد 1963/11/17(
يشغل السيد رسالن ديرانية منصب مدير تنفيذي للمالية لـ  Orange األردن منذ أيار 2001. 
وكان قد انتقل للعمل يف رشكة االتصاالت األردنية يف عام 1998 مديراً لدائرة الخزينة، من منصبه 
سابقاً  ديرانية  السيد  شغل  وقد  األردني،  املركزي  البنك  يف  األجنبية  االستثمارات  لقسم  رئيساً 

)Orange( 1. األنشطة الرئيسية يف مجموعة االتصاالت األردنية
∫ خدمات االتصاالت الخلوية )صوتية + نقل بيانات( ∫ خدمة االتصاالت الثابتة  

3G+ خدمات ∫ ∫ الخدمات اإلضافية   
∫ خدمة البيع الكيل للمشغلين ∫ خدمة خطوط اإلنرتنت الرسيعة  

∫ خدمة الدارات املؤجرة ∫ خدمة املكاملات املجانية   
∫ خدمات املؤتمرات املرئية ∫ خدمات التلكس والربق   

∫ خدمة الربط الدويل باإلنرتنت ∫ خدمة االستعالمات   
∫ فريم ريالي   ∫ الخدمات املجمعة )صوتية + نقل بيانات( 

∫ خدمات مركز االتصال ∫ املكاملات الدولية   
Blackberry خدمة ∫

- املواقع الجغرافية للرشكة وعدد املوظفين يف كل منها:
املوقع الرئييس إلدارة الرشكة: جبل عّمان، الدوار األول، بناية سيتي سنرت، ص. ب. 1689 عّمان 11118 األردن

- مواقع الرشكة الجغرافية وعدد املوظفين يف كل منها:
املوقع الرئييس إلدارة الرشكة جبل عّمان الدوار األول بناية الستي سنرت ص. ب. 1689 عّمان 11118 األردن

- بلغ حجم االستثمار الرأسمايل يف عام 2010 لرشكة االتصاالت األردنية )20.279.412( دينار أردني.
- بلغ حجم االستثمار الرأسمايل املوحد ملجموعة االتصاالت األردنية لعام 2010 )40.961.977( دينار أردني.

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

التابعة للرشكةاملحافظة عدد املوظفنيعدد املواقع 
1520مبنى اإلدارة عّمان 

661126عّمان

127عجلون

58118إربد

149جرش

3620املفرق

2530البلقاء

1015مأدبا

1852الزرقاء

1529العقبة

3946الكرك

2419معان

1812الطفيلة

3362003املجموع

2. الرشكات التابعة
املوقع الرئييس للرشكات التابعة هو: جبل عّمان، الدوار األول، بناية سيتي سنرت، ص. ب. 1689 عّمان 11118 األردن.. باستثناء املوقع الرئييس لرشكة اليت سبيد، فهو مملكة البحرين - املنامة، برج 

املؤيد، ص.ب. 18681.

التابعة طبيعة ونشاط عمل اسم الرشكة 
الرشكة

رأسمال الرشكة
عدد املوظفنينسبة امللكيةالتابعة بالدينار

 100439% 70.000.000خدمات االتصاالت املتنقلةرشكة البرتاء األردنية لالتصاالت املتنقلة ذ.م.م )Orange خلوي(

خدمات تزويد اإلنرتنت ونقل الرشكة األردنية لخدمات نقل البيانات ذ.م.م )Orange إنرتنت(
10039%750.000البيانات

-*100%1.000.000خدمات محتوى اإلنرتنترشكة األبعاد لبناء وتطوير البيانات رقمياً ذ.م.م )إي - دايمنشن(

5137%5.076.000خدمات االتصاالت واإلنرتنترشكة اليت سبيد لالتصاالت ذ.م.م
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.”Nice“ من جامعة نيس
ويعد السيد تران من أشد الهواة وأكثرهم انخراطاً يف رياضة اإلبحار، حيث عمل مدرباً يف اتحاد 
 »Hobie Cat 16« العاملية اختياره مرتين يف مسابقة هوبي كات 16  لإلبحار، وتم  فرنسا 

واحتل املرتبة الثالثة كمشارك فرنيس يف البطولة األوروبية التي أقيمت يف إيطاليا عام 1998.

التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية( ژ الدكتور إبراهيم حرب ) املدير 
)تاريخ امليالد 1961/5/30(

 Orange يشغل الدكتور إبراهيم حرب منصب املدير التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية لـ
األردن منذ آيار 2010. وقبل ذلك، كان الدكتور حرب مدير إدارة الشؤون القانونية والتنظيمية لـ 

Orange األردن من 2005 حتى آيار 2010.
قبل ذلك كان الدكتور إبراهيم قد شغل منصب املدير التنفيذي للموارد البرشية بالوكالة يف رشكة 
االتصاالت األردنية من )2002 - 2004(، وكان مدير التدريب ومدير مركز التدريب يف الفرتة من 

)1999 - 2002( يف رشكة االتصاالت األردنية.
الدكتور إبراهيم حرب يحمل شهادة الدكتوراه يف هندسة االتصاالت.

التنفيذي لالسرتاتيجيات/األمني العام( ژ السيد برنارد بريلون )املدير 
)تاريخ امليالد 1959/9/15(

  Orange يشغل السيد برنارد بريلون منصب املدير التنفيذي لالسرتاتجيات/ السكرتري العام لـ
األردن، حيث توىل منصبه يف شهر تموز 2010. وتمتد خربة السيد بريلون يف قطاع االتصاالت 
إىل ثالثة عقود، فقبل توليه منصبه الحايل يف Orange األردن، عمل بريلون مديراً للمبيعات يف 
وحدة املبيعات الكلية يف مجموعة فرانس تيليكوم، حيث كان مرشفاً عىل أعمال الوحدة املختصة 

الخارجية يف  واملصادر  األعمال  دائرة  يف  عدة  مناصب  ذلك  قبل  كما شغل  الرشكة.  عمالء  بكبار 
Orange، كان آخرها منصب نائب املدير، الذي توىل فيه  إدارة عقود الرشكة مع كربى الجهات 

الخاصة والحكومية.
املالية  الخدمات  عن  املسؤول  العام  املدير  - 2000( منصب   1997( األعوام  بين  بريلون  وشغل 
والخلوية يف رشكة فرانس كابل وراديو يف املكسيك، حيث قدم آنذاك الخدمات االستشارية ملشغيل 
اإلقليمية يف  الوحدة  يف  مالياً  قبلها مراقباً  املكسيك. كما عمل  Telcelيف  االتصاالت Telmex و 
مجموعة فرانس تيليكوم ملدة عامين. أما يف بداية التسعينات، فقد توىل بريلون منصب املدير العام 
خدمات  تقدم  التي  العاملية  ترانسباك  ملجموعة  تابعة  وهي رشكة   ،Interpac Italia يف رشكة 
الفرتة  وخالل  إيطاليا.  يف  اإلقليمية  الرشكة  أعمال  فيه  أطلق  الذي  الوقت  يف  املعلومات،  شبكات 
املمتدة منذ عام 1982 وحتى عام 1991، تبوأ بريلون مناصب عدة يف وحدتي شبكات االتصاالت 

واملشرتيات يف مجموعة فرانس تيليكوم. 
يحمل بريلون شهادة بكالوريوس يف االتصاالت من جامعة إينا، كما يحمل شهادة أخرى يف املحاسبة 

والعلوم املالية، باإلضافة إىل درجة املاجستري يف إدارة األعمال من جامعة إنسياد.

4. أسماء املساهمني وحصة كل منهم يف رأس املال ممن يملكون 5% فأكثر من رأس املال بتاريخ 2009/12/31 و2010/12/31

عدد األسهماملساهمون
2009/12/31

نسبة املساهمة
)2009(

عدد األسهم
2010/12/31

نسبة املساهمة
)2010(

51%51127.499.999%127.499.999رشكة االستثمار املشرتك لالتصاالت

28.8%28.972.200.000%72.250.000املؤسسة العامة للضمان االجتماعي

Noor Telecom25.000.000%1025.000.000%10

89.8%89.9224.699.999%224.749.999املجموع

5. الوضع التنافيس للرشكة

- بعد فتح سوق االتصاالت الثابتة بتاريخ 2005/1/1، قامت هيئة تنظيم قطاع االتصاالت 

بإصدار رخص فئوية وفردية لخدمة االتصاالت الثابتة لرشكات عدة، كما إن االتصاالت الخلوية 

قد أثرت عىل حصة الرشكة يف السوق املحيل.

- حصة الرشكة من إجمايل السوق املحيل

%99 Orange ثابت 

Orange خلوي  )بين %31 - %33(

%58 Orange إنرتنت 

6. درجة االعتماد عىل موّردين محّددين

قامت رشكة االتصاالت األردنية برشاء ما نسبته 12% من إجمايل مشرتياتها من رشكة ألكاتل 

.Al-Catel

7. الحماية الحكومية واالمتيازات التي تتمتع بها الرشكة

- تمتعت Orange خلوي بحرصية تقديم خدمات الجيل الثالث +3G وذلك لغاية 

.2011/2/13

- ال يوجد أي براءات اخرتاع.

.Orange حصلت الرشكة عىل حقوق استخدام العالمة التجارية العاملية -

ال يوجد أي قرارات صادرة عن الحكومة أو املنظمات الدولية أو غريها لها أثر مادي يف عمل   .8

الرشكة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية، وتلتزم الرشكة بحسب الرخصة املمنوحة لها بمعايري 

الجودة الدولية، وكذلك يتم تطبيق املعايري التالية:

• ISO 9001:2008 standards )Quality Management Systems(

• BSI 25999 standards )Business Continuity(

• COBIT )IT standard(

عضوية مجالس إدارة رشكة األبعاد لبناء وتطوير البيانات رقمياً، والرشكة األردنية لخدمات نقل 
الصحفية  املؤسسة  إدارة  االجتماعي يف عضوية مجلس  للضمان  العامة  املؤسسة  البيانات، ومثّل 
األردنية )الرأي( سابقاً، ويمثلهاحالياً يف رشكة حديد األردن، وهو اآلن رئيس مجلس إدارة رشكة 
اليت سبيد يف البحرين، وعضو مجلس إدارة بنك األردن – دبي اإلسالمي. يحمل السيد ديرانية 
 )1985( الريموك  جامعة  من  الرشف  بدرجة  الحاسوب  وعلم  املحاسبة  يف  البكالوريوس  درجة 
وحاصل عىل درع التفّوق العلمي من جامعة الريموك، ودرجة املاجستري يف املحاسبة من الجامعة 

.ESCP يف املالية والرقابة من جامعة Orange األردنية )1992( وشهادة

التنفيذي ألمن وحماية املعلوماتية( ژ السيد طموح سميح الخويل )املدير 
)تاريخ امليالد 1959/2/28(

يشغل السيد طموح الخويل منصب مدير تنفيذي ألمن وحماية املعلوماتية لـ  Orange األردن، 
حيث انضم السيد الخويل إىل املجموعة  يف عام 2002 رئيساً تنفيذياً لـرشكة e-dimension يف 
حينها. وقد عمل قبل ذلك يف الواليات املتحدة  رئيساً تنفيذياً للعمليات التشغيلية يف املقر الرئييس 
لرشكة Novell. وقد تّوج إنجازاته العملية لسنوات عدة عمل خاللها يف وزارة الدفاع األمريكية، 
حيث كان يعمل عىل تطوير نظام الحماية والتشفري اإللكرتوني من الدرجة الثالثة ملشاريع البنية 
اإللكرتونية التحتية الرئيسية العامة والتشفري املعلوماتي الحربي. وخالل عمله الطويل قام السيد 
الخويل بقيادة فرق أبحاث عدة يف رشكات وجامعات متفرقة يف الواليات املتحدة، بما فيها جامعة 
ماساتشوستس للتكنولوجيا. وقد ضّمت األبحاث التي قام بها السيد الخويل، البنية التحتية لشبكات 
االتصاالت، أمن شبكات االتصال، التشفري أحادي وثنائي وثالثي األبعاد، تكنولوجيا بث األقمار، 
الحماية من قرصنة املعلومات واملتابعة الجنائية للمعلوماتية، ومواضيع أخرى ذات عالقة. وقد 
 Orange مثّل  التكنولوجي، كما  الشبكات  أمن  الدفاع عن  األردن يف مؤتمر  الخويل  السيد  مثّل 
أوسمة  من  عدد  فيها عىل  وقد حاز  الرئييس،  املتحدث  فيها  كان  عدة  دولية  مؤتمرات  األردن يف 
العامة وعلم الحاسوب من جامعة  البكالوريوس يف اإلدارة  التميّز. ويحمل السيد الخويل شهادة 
أكسفورد يف اململكة املتحدة، ودرجة املاجستري من جامعة نيويورك يف الواليات املتحدة األمريكية. 
 ،)CNE( مهندس شبكة –Novell والسيد الخويل يحمل شهادات مزاولة مهنة عدة، مثل شهادة
وشهادة مايكروسوفت املهنية )CNE(، التي عّززها بشهادة لوسنت الواليات املتحدة األمريكية 

.)PSE( كمهندس أمن قاعدة

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

)تاريخ امليالد 1959/8/8(
يشغل السيد أحمد صالح منصب مدير تنفيذي لقطاع املصادر والتسهيالت وضمان الجودة 
الجودة  لضمان  تنفيذياً  مديراً  يعمل  ذلك  قبل  وكان   .2008 تموز  منذ  األردن   Orange لـ 
والعمليات منذ كانون الثاني 2006. وكان يعمل مديراً تنفيذياً لضمان الجودة والعمليات يف رشكة 
البرتاء األردنية لالتصاالت املتنقلة منذ عام 2003. وقد استلم خالل عمله يف مجموعة االتصاالت 
ومسؤوليات  مهام  استالمه  إىل  باإلضافة  للمبيعات،  التنفيذي  املدير  ومسؤوليات  مهام  األردنية 
صالح  السيد  درس  األردنية.  واالتصاالت  موبايلكم  من  لكل  البرشية  للموارد  التنفيذي  املدير 
وعاش يف اململكة املتحدة طيلة 32 عاماً، عمل خاللها يف رشكة االتصاالت الربيطانية )BT(، حيث 
الفنية واإلدارية والتجارية طيلة 16 عاماً. وعمل السيد  القطاعات  تقلّد مناصب متقدمة عدة يف 
صالح كذلك مستشاراً رفيعاً يف اتحاد االتصاالت العاملي ويف منظمة االتصاالت. وهو يحمل شهادة 

البكالوريوس يف علوم الحاسوب. 

ژ السيد سامي عيىس عيد سمريات 
Orange األردن(  التنفيذي لـ   )نائب الرئيس 

البيانات( التنفيذي للرشكة األردنية لخدمات نقل  )الرئيس 
)تاريخ امليالد 1971/4/13(

يشغل السيد سامي سمريات منصب نائب للرئيس التنفيذي لـ  Orange األردن ورئيس تنفيذي 
للرشكة األردنية لخدمات نقل البيانات منذ عام 2007. ويف عام 2003 عمل السيد سمريات رئيساً 
تنفيذياً لرشكة وانادوو حتى تاريخ تبنيها العالمة التجارية Orange. كما أّسس 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 2001 مؤسساً مشاركاً يف رشكة سيبرييا األردن، حيث تقلّد 
قبل  ون،  جلوبال  يف  املؤسسات  مبيعات  ومدير  التجاري  املدير  التنفيذي،  للرئيس  نائب  منصب 
أن ينتقل ليصبح مديراً ملبيعات الزبائن واملؤسسات منذ عام 1999، ومساعد بحث وتدريس يف 

الجامعة األردنية ملدة عامين.
األردنية، ودرجة  الجامعة  الكهربائية من  الهندسة  البكالوريوس يف  السيد سمريات درجة  يحمل 
املاجستري يف هندسة االتصاالت، باإلضافة إىل درجة املاجستري يف إدارة األعمال )MBA( من جامعة 

.)NYIT( نيويورك لتقنية املعلومات

Orange األردن( التنفيذي لألعمال التجارية لـ   ژ السيدة وسيلة زيتون )املدير 
)وحدة عمل املبيعات وخدمات الزبائن( 

)تاريخ امليالد 1970/3/14(
تشغل السيدة وسيلة زيتون منصب املدير التنفيذي لألعمال التجارية  لـ  Orange األردن لوحدة 
عمل املبيعات وخدمات الزبائن )األفراد والرشكات الصغرية واملتوسطة( منذ تموز 2010، حيث 
أنها مسؤولة عن كل من: البيع املبارش وغري املبارش، مبيعات الرشكات املتوسطة والصغرية، مبيعات 

.Elite التسويق عرب الهاتف، مراكز خدمات الزبائن، مراكز االتصال وعمليات التسويق وبرنامج
ويذكر أن السيدة زيتون قد شغلت قبل ذلك منصب نائب الرئيس التنفيذي لـ Orange األردن 

لوحدة عمل اإلنرتنت والخط الثابت منذ عام 2007 ولغاية شهر تموز 2010.
ومن الجدير بالذكر  أن السيدة زيتون قد بدأت عملها يف Orange فرنسا عام 1993، حيث تولّت 
مسؤولية وحدة تجزئة اسرتاتيجيات التسويق، ومن ثم شغلت منصب مدير للمنتج األول الخاص 
بأنشطة مشغل االتصاالت الخلوية وخدمة البيجر املتنقل وذلك ما بين عام 1995 وعام 1998، 

لتصبح بعدها مديرة مبيعات العاصمة باريس.
يف عام 2001 تم تعيين السيدة وسيلة زيتون مديراً للموقع اإللكرتوني، مسؤولة عن وحدتي

اإللكرتوني “www.francetelecom.com”، حيث  املوقع  e-commerce وe-care عىل 
بالعمليات  الخاصة  األنشطة  وقيادة  تنفيذ  بعدها  لتتوىل   ،2004 عام  حتى  املنصب  هذا  شغلت 
ذلك ويف مطلع عام  بعد  عام 2006،  عام 2004 وحتى  منذ  تيليكوم  فرانس  التجارية ملجموعة 
التنفيذي  املدير  منصب  لتشغل   ”AMEA“ وحدة  إىل  زيتون  السيدة  انضّمت  بالتحديد،   2006
ملرشوع تطوير األعمال Business Development International ومن الجدير بالذكر، 
أن السيدة وسيلة زيتون مهندسة مدنية باإلضافة إىل أنها تحمل شهادة املاجستري يف التسويق من 

“HEC Business School” الفرنسية.

ژ السيد وليد الدوالت )نائب الرئيس التنفيذي لـ  Orange  األردن  وحدة عمل املبيعات 
الكلية(

)تاريخ امليالد 1966/5/2(
يشغل السيد وليد الدوالت منصب نائب الرئيس التنفيذي لـ Orange األردن  وحدة عمل املبيعات 
الثاني 2010. وقد انضم السيد الدوالت إىل االتصاالت  الكلية، حيث توىل مهامه يف شهر كانون 
األردنية عام 1992، حيث عمل مهندس تشغيل وصيانة لشبكات الرتاسل، ثم تابع تقدمه املهني 

وصوالً إىل املركز الذي يشغله حالياً. 
ويحمل السيد الدوالت شهادة بكالوريوس يف الهندسة الكهربائية، تخصص اتصاالت، من جامعة 
العلوم والتكنولوجيا األردنية، حيث تخرج منها عام 1989، وعمل هناك مساعداً للبحث والتدريس 

حتى نهاية عام 1991. 

التنفيذي لتكنولوجيا املعلومات والشبكات( ژ السيد ديديه لوليفر )املدير 
)تاريخ امليالد 1957/12/22(

 Orange  يشغل السيد ديديه لوليفر منصب املدير التنفيذي لتكنولوجيا املعلومات والشبكات لـ
السيد  الثمانينات شغل  األردن. وكان قد شغل هذا املنصب منذ آب من عام 2009. ومنذ بداية 
والجودة  الشبكات  مجال  يف  رئييس  بشكل  تيليكوم،  فرانس  مجموعة  داخل  عدة  مواقع  ديديه 
ومديراً تنفيذياً للمعلومات لدى اتصاالت األرجنتين، الرشكة التابعة لـ  Orange فرانس تيليكوم  

.)2000-1994(
وعمل السيد ديديه قبل انضمامه لـ  Orange األردن نائباً للرئيس التنفيذي لخدمة العمالء يف 
Orange فرانس تيليكوم، يف فرنسا أول األمر، وبعدها لدى بقية بلدان أوروبا التي تتواجد فيها 
Orange. وشغل السيد ديديه منصب مستشار أول لدى منظمة الجودة العاملية. تخرج السيد 
ديديه من Sup Telecom Evry، وهو يحمل درجة املاجستري يف الشبكات وأنظمة املعلومات، 

وشارك يف برامج القيادة واألعمال يف  IMD يف )لوزان(.

التنفيذي للتسويق واالتصال( ژ السيد ِمن تران )املدير 
)تاريخ امليالد 1965/11/7(

يشغل السيد ِمن تران منصب املدير التنفيذي للتسويق واالتصال لـ Orange األردن، وقد شغل 
تيليكوم،  فرانس  مجموعة  يف  سنة   15 عىل  تزيد  ملدة  عمل  أن  بعد   2010 آب  منذ  املنصب  هذا 
للتخطيط  أول  رئيس  نائب  منصب  آخرها  كان  اإلدارية  املناصب  من  العديد  خاللها  حيث شغل 
االسرتاتيجي والتسويق يف مجموعة سوناتيل “SONATEL” يف داكار، السنغال، حيث عمل هناك 
للخدمات  والتطوير  البحث  ملركز  للعمليات  مديراً  ذلك  قبل  - 2010(. وعمل  4 سنوات )2006 
املؤسسية لسنتين )2004 – 2006(. ويملك السيد تران خربة عىل املستويين التنفيذي والتجاري 
يف املؤسسات الكبرية، والرشكات الصغرية واملتوسطة، باإلضافة إىل األسواق االستهالكية ومركز 
خدمات املشرتكين )1995 – 2004(. ويتمتع السيد تران بخربة تقنية غنية اكتسبها من خالل 
عمله يف عدد من املؤسسات املهمة، من ضمنها مستشفى األمرية غريس يف موناكو ومركز البحث 

.”IBM“ والتطوير يف رشكة آي بي إم
الفرنسية  الجامعة  الجودة واألساليب من  دبلوما جامعية يف هندسة  تران شهادة  السيد  ويحمل 
 Ecole Superieure des Sciences et Technologies de I’Ingenieur de
Nancy - ESSTIN، للهندسة، كما يحمل شهادة ماجستري يف العلوم اإلنسانية )اتصال داخيل( 
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10753632921بكالوريوس

3902919دبلـوم

2031823توجيهي 

2511330أقل من توجيهي

20034393937املجموع

التأهيل والتدريب خالل عام 2010 برنامج 
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18. املزايا واملكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة العليا

* تم دفع كافة املبالغ لرشكة فرانس تليكوم
** تم دفع املكافآت وبدل اللجان والتنقالت للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي 

•   عقد مجلس اإلدارة )7( اجتماعات خالل عام 2010.

بدل لجان مكافآتأعضاء مجلس اإلدارة
اإلجمايلبدل سفرتنقالتوأتعاب

5.00080.9406.75052593.215د. شبيب فرح عّماري
5.00006.750011.750السيد مارك رينارد *

5.0003.0006.750014.750السيد هوغ دي فريديل *
5.0006.0006.750017.750السيد مشيل مونزاني *

5.0007506.75052513.025اآلنسة عاصمة ميخائيل دوغان
5.0007506.75052513.025معايل السيد محمد عقل البلتاجي **

5.0001.7503.75052511.025السيد عبد الرحمن الخطيب
07503.00003.750الدكتور إبراهيم سيف**

35.00093.94047.2502.100178.290املجموع

املجموعأخرىمكافآتسفرتنقالتالرواتباإلدارة العليا
76.15104.6922003.64084.683السيدة نايلة خوام

126.1829.6002.32860.03412.831210.975السيد رسالن ديرانية

49.5004.0001.12328.7622.72786.112السيدة مجد شويكة

86.3329.6001.20538.0442.400137.581السيد طموح الخويل

102.7209.60041845.7705.875164.383السيد أحمد صالح

105.2889.6002.62550.1612.127169.801السيد سامي سمريات

66.804011705.25572.176السيد فيليب فوجلري

80.97401.9712002.93086.075السيدة وسيلة زيتون

14.32600094915.275السيد لوران ماريني

75.25502.4012004.45982.315السيد ديديه لوليفر

31.8375.6005.93213.554056.923السيد وليد دوالت

37.9836.4003.1898.005055.577الدكتور إبراهيم حرب

60.114045904.00664.579السيد برينرد بريلون

53.5510003.91757.468السيد ِمن تران

967.01754.40026.460244.93051.1161.343.923املجموع

10. املخاطر التي تتعرض لها الرشكة  
تواجه الرشكة مخاطر املنافسة من فتح سوق االتصاالت الثابتة وسوق االتصاالت الخلوية، إال أن 

أداءها يف العام 2010 كان متميزاً وكما هو مذكور يف نتائج أعمال املجموعة.

12. العمليات ذات الطبيعة غري املتكررة يف العام 2010  
ال يوجد أي أثر مايل لعمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل السنة املالية وال تدخل ضمن 

نشاط الرشكة الرئييس. 

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

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

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

20062007200820092010البيان
86.986.35194.500.428100.298.024104.029.76695.082.809األرباح بالدينار

97.500.000*85.000.00095.000.000100.000.000105.000.000األرباح املوزعة بالدينار

39%42%40%38%34%النسبة املئوية لألرباح

401.703.981411.204.409416.502.433420.532.199410.615.008حقوق املساهمين بالدينار )من دون حقوق األقلية(

4.125.624.825.175.38أسعار األسهم بالدينار

أتعاب أخرى بالدينارأتعاب التدقيق بالدينارالرشكة
41.50017.000رشكة االتصاالت األردنية )Orange ثابت(

44.00011.000رشكة البرتاء األردنية لالتصاالت املتنقلة )Orange خلوي(

7.0005.500الرشكة األردنية لخدمات نقل البيانات )Orange إنرتنت(

1.0000رشكة األبعاد لبناء وتطوير البيانات رقمياً )إي – دايمنشن(

14.6640رشكة اليت سبيد لالتصاالت ذ.م.م

19. التربعات واملنح

القيمةالجهة املتربع لهاالرقم

500جمعية السلط الخريية1

37.500النقابة العامة للعاملين يف الخدمات العامة واملهن الحرة2

4.000جمعية أهايل وأصدقاء األشخاص املعاقين3

2.000مؤسسة الفكر السامي4

30.000القيادة العامة للقوات املسلحة األردنية5

3.000الجمعية األردنية للمحاسبين اإلداريين6

3.500جمعية الشؤون الدولية7

145جمعية املركز اإلسالمي8

80.645املجموع

ء

2008

* األرباح املقرتح توزيعها عن عام 2010.

14. تحليل املركز املايل للرشكة
تم بيان التحليل املايل يف نتائج أعمال املجموعة.

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

التابعة خالل عام 2010 16. أتعاب مدققي حسابات الرشكة والرشكات 
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Orange ژ مرشوع قرى 

يعّد مرشوع قرى Orange استكماالً للمشوار الذي بدأناه يف قرية راسون يف عجلون، والذي كان 
مثاالً مرشقاً عىل التعاون املشرتك، والتخطيط الفعال للمسؤولية االجتماعية. لقد أعادت جهودنا يف 
قرية راسون الحياة إىل مجتمع عانى كثرياً من مشاكل الفقر، والبطالة، والبنية االجتماعية املتقلبة. 
وساهمت هذه املبادرة يف إطالق عدد من املشاريع الحيوية يف هذه القرية الفقرية، من ضمنها إنشاء 
مخبز كانت القرية بحاجة ماسة إليه، وتوفري باص نقل عام يربط القرية بمدينتين رئيسيتين من 
مدن اململكة، وإنشاء حضانة يف املدرسة املوجودة يف القرية، باإلضافة إىل تأسيس مركز شبابي فّعال. 
كما اشتملت املبادرة أيضاً عىل عقد ورش عمل لبناء القدرات وأخرى تدريبية ألبناء القرية، وذلك 

ملساعدتهم يف تأسيس وإدارة مشاريع خاصة بهم، توفر لهم دخالً مادياً مستداماً.
وهكذا، نبعت فكرة مرشوع قرى Orange من هذا النجاح، وبهدف إطالق مشاريع تنموية مشابهة 
يف قرى أخرى يف اململكة. وقد أُختريت قرية رجم الشامي يف منطقة املوقر كبداية لسلسلة املشاريع 
هذه. وعىل غرار قرية راسون، تهدف هذه املبادرة إىل تطوير البنية التحتية االجتماعية واالقتصادية 
للقرية، وذلك من خالل عدد من الربامج اإلصالحية التي ستعمل عىل إحداث فرق ملموس يف حياة أهل 
القرية. لقد قمنا بتبني مدرستين من مدارس القرية، وأّسسنا فيهما مالعب كرة القدم يستفيد منها 
كل من الطلبة واملجتمع املحيل، باإلضافة إىل تأسيس مكتبة عامة يف إحدى املدرستين. أما عىل الصعيد 
التكنولوجي، فقد تم تأسيس مخترب حاسوب مزّود بإنرتنت مجاني لطالب القرية، كما تنظم الرشكة 

حالياً سلسلة من الربامج التدريبية التي تهدف إىل بناء قدرات أهل القرية يف هذا اإلطار.
إن مرشوع قرى Orange هو مبادرة مبتكرة تتطلع إىل إحداث فرق حقيقي يف حياة الكثريين. كما 
يعّد املرشوع برهاناً آخر عىل مكانة Orange األردن البارزة يف طليعة جهود التنمية املستدامة يف 

اململكة، وما تلعبه من دور محوري يف مبادرات اإلصالح اإليجابي يف مجتمعنا.

التابعة أو الشقيقة أو الحليفة 20. العقود التي عقدتها الرشكة مع الرشكات 
تم تجديد اتفاقية اإلدارة بين رشكة االتصاالت األردنية ورشكة فرانس تيليكوم بتاريخ 2008/5/23 وملدة ثالث سنوات.

البيئة واملجتمع املحيل 21. أهم مساهمات الرشكة يف خدمة 

ژ أحدثنا فرقاً

نحن نتميز يف Orange األردن بحبنا للعطاء، والتزامنا تجاه املجتمع الذي نعمل فيه يعكس ثقافتنا السائدة يف الرشكة، والتي تتجسد يف إطالق عدد كبري من املبادرات التي تهدف إىل ترك آثار إيجابية 
يف حياة املواطنين األردنيين يف كل مكان. خالل العقد املايض، قمنا ببناء صورة إيجابية تعكس ريادتنا يف جهود التنمية املستدامة، متعاونين يف ذلك مع مؤسسات املجتمع املدني الرئيسية واملبادرات 
االجتماعية العامة لتنظيم بعض أهم الحمالت والربامج الفّعالة يف هذا املجال. وتكللت مساعينا بالنجاح يف تقديم املساعدة لعدد كبري جداً من املواطنين يف شتى أنحاء اململكة، وهو ما جّسد الدور املحوري 

الذي تلعبه مؤسسات القطاع الخاص بمساهمتها يف العملية التنموية.
لقد أطلقنا هذا العام اسرتاتيجيتنا األكثر طموحاً حتى اآلن يف مجال املسؤولية االجتماعية املشرتكة، والتي تندرج ضمن إطار عمل من شأنه أن يعيد صياغة مفهوم الرشاكة بين القطاعين العام والخاص. 
وتم تقسيم تنفيذ االسرتاتيجية عىل مدار السنوات الثالث القادمة، وبتكلفة استثمار تبلغ )3.5( مليون دينار أردني. أما بناء اسرتاتيجيتنا فجاء استناداً إىل خربة Orange األردن الطويلة يف مجال التنمية 

املستدامة، لتكشف عن برنامجين مميزين: قرى Orange، وصندوق Orange لدعم اإلنرتنت. 
وبإطالقنا هذه االسرتاتيجية، يمكننا القول إننا قد تمّكنا يف Orange األردن من إعادة صياغة مفهوم التنمية املستدامة، وذلك من خالل إطالقنا االسرتاتيجية املؤسسية األوىل من نوعها والوحيدة يف 
اململكة بين مؤسسات القطاع الخاص. إن هدفنا األسايس يتمثّل يف أن نكون عنرصاً فاعالً يف انتقال األردن إىل دولة اقتصاديات املعرفة، تماشياً مع رؤية جاللة امللك عبد هلل الثاني. وما إطالقنا لهذه 

االسرتاتيجية سوى دليل واضح عىل أن هذه الرؤية تتشكل يف واقع ملموس يف إطار زمني قصري. 

Orange لدعم اإلنرتنت ژ صندوق 

يستهدف صندوق Orange لدعم اإلنرتنت املجتمعات املحلية النائية لتحقيق تنمية مستدامة فيها، 
وذلك برتكيزه عىل محور آخر مهم: محور انتشار اإلنرتنت، إذ يستهدف الصندوق بشكل أسايس 
أهداف رئيسية: تعزيز وعيهم بأهمية اإلنرتنت يف ما  اململكة لتحقيق ثالثة  املحافظات يف  سكان 
يتعلق بالتعليم والقدرة اإلنتاجية، منحهم القدرة عىل االستفادة من خدمات اإلنرتنت، وأخرياً جعل 

اإلنرتنت عنرصاً مكّمالً يف املناهج التعليمية املطبّقة يف مدارس املحافظات.
وباإلضافة إىل توفري ورش عمل لتطوير مهارات اإلنرتنت األساسية ألكثر من )24( ألف مواطن، 
سيزود الصندوق 500 مدرسة بخدمة Orange إنرتنت، وما يتبع ذلك من بنية تحتية ومعدات 
مخصصة لهذا الغرض. كما سيتم تعيين املدرسين “سفراء Orange”، وتوفري أجهزة حاسوب 
ودورات  مجانية،  إنرتنت  اشرتاكات  منحهم  عن  فضالً  بمسؤولياتهم،  لالضطالع  لهم  محمولة 

تدريبية حول دمج اإلنرتنت بالعملية التعليمية بصورة فّعالة.
ومن شأن مرشوع صندوق Orange لدعم اإلنرتنت أن يساعدنا يف تحقيق الرؤية امللكية املتمثّلة 
العاصمة. كما  أخرى غري  أماكن  انتشارها يف  زيادة  اململكة من خالل  اإلنرتنت يف  ثقافة  يف نرش 
ستساهم هذه املبادرة بوضع حجر األساس يف عملية بناء مجتمع يحتضن التكنولوجيا املتّطورة، 

ويستخدمها بشكل فّعال كمحّفز يف جهود تنميته املستدامة.

ژ انضمام ثالث مدارس جديدة يف جنوب اململكة إىل املدارس التي نتبناها 
ضمن “مدرستي”

استمراراً اللتزامنا بمبادرة »مدرستي« التي أطلقتها جاللة امللكة رانيا العبدهلل بهدف توفري بيئة 
تعليمية أفضل للطالب يف اململكة، قمنا يف Orange األردن بتبنّي ثالث مدارس جديدة يف جنوب 
البرتاء ومدرسة نقع  العقبة، مدرسة وادي موىس األساسية يف  الطويسة يف  اململكة، هي مدرسة 
الثانوية للبنات يف غور الصايف. وبذلك يرتفع عدد املدارس التي تتبناها الرشكة إىل تسع مدارس 

منترشة يف مختلف مناطق اململكة.

ژ إطالق حملة “يف كل مدرسة مكتبة”

أطلقنا حملة “يف كل مدرسة مكتبة” بالتعاون مع وكالة العائلة الدولية لخدمة املجتمع املتخصصة 
تم  وقد  املبادرة.  نتبناها ضمن  التي  املدارس  فيها  مستهدفين  وثقافية،  دراسية  مكتبات  بناء  يف 
تأسيس ثالث مكتبات يف كل من مدرسة امللكة علياء لإلعاقة السمعية يف الرصيفة، مدرسة الحّدادة 

الثانوية للبنات يف جرش ومدرسة رجم الشامي األساسية يف البادية الوسطى. 

ژ إطالق حملة “الحقائب املدرسية”

ويف مبادرة أخرى شملت مدارس متعددة يف اململكة، قمنا بإطالق حملة “الحقائب املدرسية” التي 
وّزعنا خاللها )4( آالف حقيبة مدرسية عىل طالب مجموعة من املدارس الحكومية يف اململكة.

ژ توزيع طرود الخري يف مناطق جيوب الفقر يف اململكة، وتقديم 6 آالف 
وجبة يف رمضان

كجزء من مبادراتنا الخريية املتواصلة واملوّجهة إىل الفئات األقل حظاً يف املجتمع األردني، وعمالً 
بِقيَم التكافل والتعاون التي يحّث عليها شهر رمضان الكريم، وّزعت Orange األردن طروداً 
غذائية يف مناطق جيوب الفقر يف اململكة، باإلضافة إىل توزيعها 6 آالف وجبة إفطار من خالل موائد 

الرحمن املتنقلة يف اململكة، وذلك بالتعاون مع تكية أم عيل.

إنتاجياً يف “راسون” بمحافظة عجلون ژ تمويل 41 مرشوعاً 

يحّسن من مستوى  بما  الطويل  املدى  املواطنين عىل  املستدامة ومساعدة  التنمية  ملفهوم  تحقيقاً 
إنتاجياً ألهايل قرية  التمويل لـ 41 مرشوعاً  الدوارة  Orange للقروض  حياتهم، قّدم صندوق 
راسون بمحافظة عجلون. وقد ساهمت هذه املشاريع يف خلق فرص عمل لألهايل، وتأمين دخل 

ثابت لعائالت كثرية يف القرية. 

الثاني يف معان ژ افتتاح حديقة ألعاب يف متنزه امللك عبداللّه 

بهدف توفري متنفس لألطفال واألهايل يف محافظة معان، قمنا بافتتاح حديقة ألعاب يف متنزه امللك 
عبدهلل الثاني يف املحافظة بالتعاون مع رشكة تطوير معان.

Orange األردن تقدم الدعم ملدرسة املسار للتوحد ژ 

 ،Orange Foundation يف إطار مساعدتنا ملؤسسات املجتمع املدني، وبالتعاون مع مؤسسة
قمنا يف Orange األردن بدعم مدرسة املسار لخدمات تطّور الطفل من خالل تغطية التكاليف 

الدراسية السنوية جزئياً لستة من طالب املدرسة الذين يعانون من مرض التوحد.

الثامنة عىل التوايل ژ رعاية نادي شباب األردن للسنة 

Orange األردن  الشباب األردني، واصلت  الريايض ورعاية مواهب  القطاع  بأهمية دعم  إيماناً 
رعايتها لنادي شباب األردن لكرة القدم للسنة الثامنة عىل التوايل.

Orange األردن يشاركون يف »ماراثون عمان الدويل« ژ موظفو 

شارك أكثر من مئة موظف يف “ماراثون عمان الدويل” الذي أُقيم تحت رعاية األمري فراس بن رعد، 
السباق فتم  أما ريع  الشقيقة.  العربية  الدول  أردنيين وآخرين من  إىل جنب مع متسابقين  جنباً 

تخصيصه لدعم جمعية الحسين للرسطان.

التوعوية  الجهود  يف  املساهمة  العام..  األمن  مديرية  مع  بالتعاون  ژ 
الوطنية يف يوم املرور العاملي وأسبوع املرور األردني 

املجتمع واألفراد،  املدمرة عىل  املرور وآثارها  العام بمخاطر حوادث  الوعي  مساهمة منا يف رفع 
بالتعاون مع مديرية  األردني  املرور  العاملي وأسبوع  املرور  يوم  بدعم  األردن   Orange قامت 
املمارسات  إىل  السائقين  ُتنبّه  إرشادية  ومنشورات  إعالنات  من خالل طباعة  وذلك  العام،  األمن 
الخاطئة يف القيادة وتذكرهم بأولويات املرور، ضمن مساٍع وطنية جادة ترمي إىل خفض أعداد 

ضحايا الحوادث املرورية يف األردن.

الثالث عرش للكتاب 2010 ژ رعاية معرض عمان الدويل 

الواجهة  لكونها  نظراً  األردن،   Orange يف  باهتمامنا  الثقافية  والفعاليات  املبادرات  تحظى 
الحضارية والفكرية لنا. حيث قّدمنا يف هذا اإلطار الدعم والرعاية ملعرض عمان الدويل الثالث عرش 
للكتاب الذي أُقيم يف معرض عمان الدويل للسيارات، وذلك من خالل تزويده بحافلة تحتوي عىل 
عرشة أجهزة كمبيوتر الستخدامها من قبل املشاركين والزوار، فضالً عن تزويد املعرض باإلنرتنت 

الالسلكي مجاناً طيلة فرتة انعقاده. 

ژ دعم معرض رسوم ولوحات رشكسية

العشائري  املجلس  نظمه  رشكسية  ولوحات  رسوم  ملعرض  الرعاية  األردن   Orange قّدمت 
الرشكيس يف املركز الثقايف امللكي. 

ژ تعاون مع الهيئة امللكية لألفالم

إىل  تهدف  التي  األفالم«  »حافلة  لألفالم  امللكية  الهيئة  مع  بالتعاون  األردن   Orange أطلقت 
توعية الجيل الناشئ يف املناطق األقل حظاً يف اململكة باألفالم السينمائية املميّزة. ولتحقيق هذه 

الغاية، تم عرض مجموعة من األفالم الهادفة التي ترّسخ مفهوم املواطنة لدى الشباب.

ژ رعاية منتدى تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ملنطقة الرشق األوسط 
 )MENA ICT FOURM( 2010 وشمال إفريقيا

رعت Orange األردن منتدى تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ملنطقة الرشق األوسط وشمال 
إفريقيا MENA ICT FOURM( 2010( الذي أقيم تحت رعاية جاللة امللك عبدهلل الثاني بن 
قامت  كما  املعرض.  يف  للمشاركين  واإلنرتنت  االتصاالت  بتوفري جميع خدمات  وقامت  الحسين، 
الرشكة بإنشاء مركز إعالمي متكامل ومجهز بأحدث أجهزة الكمبيوتر، والطابعات، والفاكسات، 
واإلعالميين  الصحفيين  متناول  يف  وجعلته  الالسلكي،  واإلنرتنت  األرضية،  الهواتف  وخطوط 
تواصلهم مع مؤسساتهم بشكل مستمر، وإطالعها عىل  لتسهيل  واألجانب،  املحليين  واملشاركين 

آخر مستجدات وأنشطة املنتدى. 

ژ دعم املؤتمر السابع الندماج وسائل اإلعالم واالتصاالت 2010

ساهمت Orange األردن يف رعاية ودعم مؤتمر اندماج وسائل اإلعالم واالتصاالت السابع 2010 
الذي افتتحته صاحبة السمو امللكي سمو األمرية سمية بنت الحسن بتنظيم من مجموعة “املرشدون 
اتصاالت  تمثّل مؤسسات  العرب”، حيث حظي بمشاركة عاملية واسعة ألكثر من 450 شخصية 
 Video Bridging األردن يف هذا املؤتمر خدمة Orange وإعالم إقليمية وعاملية. واستعرضت
+ 3G عىل الحضور واملشاركين. وزّودت   الثالث  الجيل  service، باإلضافة إىل عرض خدمات 

Orange األردن املؤتمر بخدمة اإلنرتنت الالسلكي وأتاحتها لجميع املشاركين يف املؤتمر. 

ژ دعم معرض مرشوع الرشق األدنى 2010 لصناعة اإلنشاءات والبناء 

قامت Orange األردن برعاية معرض مرشوع الرشق األدنى 2010 املتخصص بصناعة البناء 
واإلنشاءات، حيث قّدمت خدمة اإلنرتنت الالسلكي لجميع املشاركين فيه والزوار، فضالً عن عرضها 

لخدمات الجيل  الثالث + 3G للمشرتكين والعاملين فيه. 

Orange األردن يف معرض “سوفكس 2010” ژ حضور لـ  

قّدمت Orange األردن الرعاية للدورة الثامنة ملعرض قوات العمليات الخاصة “سوفكس 2010” 
الذي أقيم تحت الرعاية امللكية السامية يف قاعدة امللك عبد هلل الثاني الجوية يف ماركا، بمشاركة 
أكثر من 350 رشكة من 34 دولة، وزيارة 330 وفداً يمثلون 85 دولة، وحضور ما يزيد عىل 15 

ألف مشارك وزائر.
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إقـرار
1- يقّر مجلس إدارة الرشكة بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر يف استمرارية الرشكة خالل السنة املالية التالية.

2- يقّر مجلس اإلدارة بمسؤوليته عن إعداد البيانات املالية وتوفري نظام رقابة فّعال يف الرشكة.

3- نقّر نحن املوقعين أدناه بصحة ودقة واكتمال املعلومات والبيانات الواردة يف تقرير مجلس اإلدارة للعام 2010.

نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد مارك رينارد

عضو

السيد ميشيل مونزاني  

التالية: البنود  4- تقر الرشكة بتطبيق بنود القواعد اإلرشادية لدليل الحوكمة للرشكة املدرجة يف البورصة باستثناء 

السببالتطبيقالقاعدة

املادة )20/ب( من النظام األسايس للرشكة تحدد كيفية تكوين مجلس اإلدارة ومن جزئياًثلث أعضاء املجلس عىل األقل من األعضاء املستقلين.
ضمنها األعضاء املستقلين.

يضع مجلس اإلدارة نظاماً داخلياً يتم مراجعته بشكل سنوي، تحدد بموجبه بشكل 
يتم تحديد مهام وصالحيات مجلس اإلدارة بموجب املادة )24( من النظام األسايس لم يطبقمفصل مهام وصالحيات املجلس ومسؤولياته.

للرشكة وقانون الرشكات.

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.
جزئياً

بالرغم من عدم وجود نظام داخيل ملجلس اإلدارة إال أن املجلس يقوم بوضع 
االسرتاتيجيات والسياسات والخطط واإلجراءات التي من شأنها تحقيق مصلحة 

الرشكة وأهدافها وتعظيم حقوق مساهميهما وخدمة املجتمع املحيل.

يتم  اإلعالن مسبقاً عن موعد اإلفصاح عن البيانات املالية قبل موعد إعالنها بما ال 
جزئياًيقل عن ثالثة أيام عمل.

يتم اإلفصاح عن البيانات املالية مبارشة وفق تعليمات اإلفصاح الصادرة من الهيئة، 
كما أن املادة )24(من قانون الرشكات تلزم باإلفصاح عن امليزانية كل ستة أشهر 

ويتم ذلك.

وضع إجراءات عمل خطية لتطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة يف الرشكة ومراجعتها 
يتم تطبيق القواعد اآلمرة واملنصوص عليها يف دليل قواعد حوكمة الرشكات جزئياًوتقييم مدى تطبيقها.

املساهمة، وتطبيق النصوص القانونية املنصوص عليها يف قانون الرشكات.

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

العادي للرشكة.
ً جزئيا

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

للهيئة العامة.

يوجه مجلس اإلدارة الدعوة إىل كل مساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة بالربيد 
اإللكرتوني الخاص باملساهم، قبل 21 يوماً من التاريخ املقرر لعقد االجتماع، عىل 

أن يتم إعداد الرتتيبات واإلجراءات املناسبة لعقد االجتماع بما يف ذلك اختيار املكان 
والزمان.

جزئياً
تطبيقاً لنص املادة )144( من قانون الرشكات األردني، الذي جاء فيه:  "توجيه 

دعوة إىل كل مساهم لحضور الهيئة العامة ترسل بالربيد العادي قبل 14 يوماً عىل 
األقل من تاريخ املقرر لعقد االجتماع....".

ال يوجد بريد إلكرتوني إال لعدد ضئيل من املساهمين.

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

العامة النتخاب املجلس.
تطبيقاً لنص املادة )133( رشكات واملادة )134(من قانون الرشكات واملادة )20(لم يطبق

من النظام األسايس للرشكة.

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

العامة.
يتم تطبيق املادة )133( من قانون الرشكات.لم يطبق

اللجوء إىل وسائل حل النزاعات بالطرق البديلة بما يف ذلك الوساطة والتحكيم، 
نتيجة مخالفة الترشيعات النافذة أو النظام األسايس للرشكة أو الخطأ أو التقصري أو 

اإلهمال يف إدارة الرشكة أو إفشاء املعلومات ذات الطبيعة الرسية للرشكة.
استناداً إىل املادة ) 160( من قانون الرشكات.لم يطبق

طلب عقد اجتماع هيئة عامة غري عادي وذلك للمطالبة بإقالة مجلس إدارة الرشكة 
تطبق املادة )165( من قانون الرشكات بهذا الخصوص واملادة )20/ب( من النظام جزئياًأو أي عضو فيه، للمساهمين الذين يملكون 20% من أسهم الرشكة.

األسايس للرشكة.

طلب إجراء تدقيق عىل أعمال الرشكة ودفاترها، للمساهمين الذين يملكون 10% من 
ال يوجد تعليمات خطية، ولكن يمكن بموافقة خاصة من مجلس اإلدارة.جزئياًأسهم الرشكة.

رئيس مجلس اإلدارة

د. شبيب فرح عّماري

عضو

السيد هوغ دي فريديل

عضو

اآلنسة عاصمة ميخائيل دوغان

عضو

البلتاجي معايل السيد “محمد عقل” عيد 

عضو

د. ابراهيم سيف

رئيس مجلس اإلدارة

د. شبيب فرح عّماري

التنفيذي الرئيس 

السيدة نايلة خوام

التنفيذي للمالية املدير 

السيد رسالن ديرانية
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القوائم املالية املوّحدة
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رشكة االتصاالت األردنية
رشكة مساهمة عامة محدودة 

قائمة املركز املايل املوّحدة
31 كانون األول 2010

تعترب اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 27 جزًء من هذه القوائم املالية املوحدة

2010 إيضاح
دينار

2009
 دينار

املوجـودات

موجودات غري متداولة

4217.384.955228.570.712ممتلكات ومعدات

664.025.07766.888.524موجودات غري ملموسة

75.463.8875.053.849موجودات رضيبية مؤجلة

286.873.919300.513.085

موجودات متداولة

86.746.6635.812.377مخزون

969.731.81266.080.691ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

1018.383.89918.326.392مبالغ مستحقة من مشغيل شبكات اتصاالت

11275.117.916301.511.243نقد وودائع قصرية األجل

369.980.290391.730.703

656.854.209692.243.788مجموع املوجودات 
حقوق امللكية واملطلوبات  

حقوق امللكية

12250.000.000250.000.000رأس املال 

1362.500.00062.500.000احتياطي إجباري

1498.115.008108.032.199أرباح مدورة

410.615.008420.532.199حقوق ملكية حملة األسهم

)1.234.206()1.036.890(حقوق غري املسيطرين

409.578.118419.297.993مجموع حقوق امللكية 

مطلوبات غري متداولة 

157.230.5458.586.196قروض طويلة األجل

1717.059.81415.589.217تعويض نهاية الخدمة

24.290.35924.175.413

مطلوبات متداولة

25.000.000-16سندات دين

18191.992.972187.058.142ذمم دائنة ومبالغ مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

1030.291.96935.772.542مبالغ مستحقة إىل مشغيل شبكات اتصاالت

15700.791939.698الجزء املتداول من القروض طويلة األجل

222.985.732248.770.382

656.854.209692.243.788مجموع حقوق امللكية واملطلوبات  

إرنست وينغ األردن
محاسبون قانونيون
صندوق بريد 1140

عمان 11118-اململكة األردنية الهاشمية
هاتف: 009626580077 / 0096265526111

فاكس: 0096265538300
www.ey.com/me
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رشكة االتصاالت األردنية
رشكة مساهمة عامة محدودة 

قائمة التغريات يف حقوق امللكية املوّحدة
للسنة املنتهية 31 كانون األول 2010

تعترب اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 27 جزًء من هذه القوائم املالية املوحدة

حق ملكية حملة األسهم

رأس املال 
املدفوع

دينار

احتياطي 
إجباري

دينار

أرباح مدورة

دينار

املجموع

دينار

حقوق غري 
املسيطرين

دينار

مجموع حقوق 
امللكية

دينار
419.297.993)1.234.206(250.000.00062.500.000108.032.199420.532.199الرصيد كما يف أول كانون الثاني 2010

437.570437.570----حقوق غري املسيطرين

)105.000.000(-)105.000.000()105.000.000(--أرباح موزعة )إيضاح 14(

94.842.555)240.254(95.082.80995.082.809--مجموع الربح والدخل الشامل للسنة

409.578.118)1.036.890(250.000.00062.500.00098.115.008410.615.008الرصيد كما يف 31 كانون األول 2010

415.872.568)629.865(250.000.00062.500.000104.002.433416.502.433الرصيد كما يف أول كانون الثاني 2009

)100.000.000(-)100.000.000()100.000.000(--أرباح موزعة

103.425.425)604.341(104.029.766104.029.766--مجموع الربح والدخل الشامل للسنة

419.297.993)1.234.206(250.000.00062.500.000108.032.199420.532.199الرصيد كما يف 31 كانون األول 2009

رشكة االتصاالت األردنية
رشكة مساهمة عامة محدودة 

قائمة الدخل الشامل املوّحدة
للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2010

تعترب اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 27 جزًء من هذه القوائم املالية املوحدة

2010 إيضاح
دينار

2009
 دينار

402.054.325400.050.711صايف إيرادات الخدمات

)133.720.990()146.254.157(تكلفة الخدمات

255.800.168266.329.721الربح اإلجمايل

)31.637.435()27.222.243(مصاريف إدارية

)35.994.141()37.245.299(مصاريف بيعية وتسويقية

)10.140.451()10.135.553(19حصة الحكومة من اإليرادات 

)8.758.186()8.274.452(20أتعاب اإلدارة ورسوم العالمة التجارية

)51.975.229()55.001.114(االستهالكات واالطفاءات 

117.921.507127.824.279الربح التشغييل 

)1.421.157   (-5خسائر التدني يف قيمة الشهرة

)461.404      (1.043.833صايف فروقات العمالت األجنبية

)2.250.737   ()1.195.085   (تكاليف التمويل

8.303.59814.868.785دخل التمويل

355.569854.142إيرادات أخرى 

)2.842.963   ()833.312    (21رسوم أخرى

125.596.110136.570.945الربح قبل رضيبة الدخل 

)33.145.520()30.753.555(7رضيبة الدخل

94.842.555103.425.425مجموع الربح والدخل الشامل للسنة 

العائد إىل:

95.082.809104.029.766مساهمي الرشكة

)604.341()240.254(حقوق غري املسيطرين

94.842.555103.425.425

220.3800.416الحصة األساسية واملخفضة للسهم من ربح السنة
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رشكة االتصاالت األردنية
رشكة مساهمة عامة محدودة 

ايضاحات حول القوائم املالية املوحدة
31 كانون األول 2010

1- معلومات عـــامة

سجلت رشكة االتصاالت األردنية كرشكة مساهمة عامة محدودة بتاريخ 8 ترشين األول 1996.
تم اعتماد القوائم املالية املوحدة لرشكة االتصاالت األردنية املساهمة العامة املحدودة )املجموعة( للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2010 بقرار من مجلس اإلدارة بتاريخ 27 كانون الثاني 2011.

إن األهداف األساسية لرشكة االتصاالت األردنية ورشكاتها التابعة مبينة يف اإليضاح )3(.

2- 1 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 51% من رأسمالها.

يتم توحيد القوائم املالية للرشكة والرشكات التابعة ابتداء من تاريخ ممارسة السيطرة و حتى تتوقف هذه السيطرة.
يتم إعداد القوائم املالية للرشكة والرشكات التابعة لنفس السنة املالية وباستخدام نفس السياسات املحاسبية.

يتم استبعاد جميع األرصدة واملعامالت واإليرادات واملصاريف الناتجة عن املعامالت بين الرشكة ورشكاتها التابعة.
يتم تسجيل حصة حقوق غري املسيطرين من خسائر الرشكات التابعة حتى لو أدى ذلك اىل عجز يف رصيد حقوق غري املسيطرين. 

يتم تسجيل األثر الناتج عن تغري نسبة امللكية يف رشكة تابعة الذي ال ينجم عنه فقدان للسيطرة يف حقوق امللكية. 

الثاني 2010 أسس توحيد القوائم املالية قبل أول كانون 
فيما ييل الفروقات بين أسس توحيد القوائم املالية قبل أول كانون الثاني 2010 واألسس الواردة أعاله: 

- اقتضت املعالجة املحاسبية لرشاء حقوق غري املسيطرين قبل االول من كانون الثاني 2010 بتسجيل الفرق بين املبالغ املدفوعة لرشاء حقوق غري املسيطرين والقيمة الدفرتية للحصة املشرتاة كشهره. 
- تم تسجيل حصة حقوق غري املسيطرين من خسائر الرشكة التابعة بمبلغ يعادل رصيد حقوق غري املسيطرين وتم تسجيل اي خسائر تتجاوز رصيد حقوق غري املسيطرين عىل حساب الرشكة األم. 

هذا ولم يتم اعادة توزيع الخسائر قبل أول كانون الثاني 2010 بين الرشكة األم وحقوق غري املسيطرين. 
- اقتضت املعالجة املحاسبية لفقدان السيطرة عىل رشكة تابعة أن يتم االعرتاف بالحصة املحتفظ بها بمبلغ يعادل حصة املجموعة من صايف موجودات الرشكة التابعة بتاريخ فقدان السيطرة. هذا ولم 

يتم تعديل القيمة الدفرتية لهذه االستثمارات كما يف أول كانون الثاني 2010. 

2-2 التغيريات يف السياسات املحاسبية

إن السياسات املحاسبية املتبعة للسنة متماثلة مع السياسات املحاسبية التي تم اتباعها يف السنة السابقة بإستثناء أن املجموعة قامت بتطبيق التفسريات الصادرة عن لجنة تفسري معايري التقارير املالية 
الدولية والتعديالت عىل معايري املحاسبة الدولية التالية ابتداًء من أول كانون الثاني 2010:

التقارير املالية الدويل رقم 2 – معدل – الدفع عىل اساس االسهم معيار 
قام مجلس معايري املحاسبة الدولية بإصدار تعديل عىل معيار التقارير املالية الدويل رقم 2 لتوضيح املعالجة املحاسبية ألدوات حقوق امللكية التي يتم تسويتها نقداً املمنوحة من قبل الرشكة األم أو 

إحدى رشكاتها التابعة. 

لم ينتج عن هذا التعديل أثر عىل املركز املايل أو االداء املايل للمجموعة.

رشكة االتصاالت األردنية
رشكة مساهمة عامة محدودة 
قائمة التدفقات النقدية املوحدة

للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2010

2010
دينار

2009
دينار

األنشطـــة التشغيليـــــة 

125.596.110136.570.945الربح قبل رضيبة الدخل

تعديالت:

1.195.0852.250.737تكاليف التمويل

)14.868.785()8.303.598(دخل التمويل

2.157.1591.451.266مخصص الذمم املشكوك يف تحصيلها

53.047167.976مخصص بضاعة بطيئة

50.607.71250.542.152االستهالكات

4.393.4021.433.077اطفاء املوجودات غري امللموسة

1.421.157-خسائر التدني يف قيمة الشهرة

)1.079.818  (1.470.597تعويض نهاية الخدمة

)854.142()355.569(أرباح بيع ممتلكات ومعدات

195.818)738.046(صايف فروقات عمالت أجنبية 

تغريات رأس املال العامل:

2.504.712)987.333(مخزون

)7.571.516 ()4.835.793(ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

)452.867()57.507(مبالغ مستحقة من مشغيل شبكات االتصاالت

2.008.99919.304.656ذمم دائنة ومبالغ مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

)9.256.959  ()5.480.573(مبالغ مستحقة إىل مشغيل شبكات االتصاالت

)33.300.000 ()28.455.690(رضيبة دخل مدفوعة

138.268.002148.458.409صايف النقد من األنشطة التشغيلية

األنشطـــة االستثمارية 

)47.951.862()39.432.022(رشاء ممتلكات ومعدات

365.6361.509.971املتحصل من بيع ممتلكات ومعدات

)55.328.834 ()1.529.955(الزيادة يف املوجودات غري امللموسة

7.331.11114.256.360دخل التمويل املقبوض

النقد املستخدم يف األنشطة االستثمارية )87.514.365 ()33.265.230(صايف 

األنشطـــة التمويليـة 

-)25.000.000(تسديد سندات دين

1.105.456-املتحصل من قرض طويل األجل

)535.073 ()856.512(تسديدات قروض طويلة األجل

)99.670.852()104.782.072(أرباح موزعة

)2.250.737 ()1.195.085(تكاليف تمويل مدفوعة

-437.570حقوق غري املسيطرين

النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية )101.351.206()131.396.099(صايف 

)40.407.162 ()26.393.327(صايف النقص يف النقد وما يف حكمه

301.511.243341.918.405النقد وما يف حكمه كما يف 1 كانون الثاني 

275.117.916301.511.243النقد وما يف حكمه كما يف 31 كانون األول 

تعترب اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 27 جزًء من هذه القوائم املالية املوحدة
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رشكة االتصاالت األردنية
رشكة مساهمة عامة محدودة 

ايضاحات حول القوائم املالية املوحدة
31 كانون األول 2010

2-5 ملخص السياســات 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:

 
25 سنة  مبانـــــي   

5 إىل  20 سنة  معدات االتصاالت  
2  إىل  7  سنوات موجودات أخرى  

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.

رشكة االتصاالت األردنية
رشكة مساهمة عامة محدودة 

ايضاحات حول القوائم املالية املوحدة
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2-2 التغيريات يف السياسات املحاسبية - تتمة

التقارير املالية الدويل رقم 3 – اندماج االعمال- معدل ومعيار املحاسبة الدويل رقم 27 القوائم املالية املوحدة واملنفصلة – معدل معيار 
ان معيار التقارير املالية الدويل رقم 3 - معدل تضمن عدداً من التعديالت التي تؤثر عىل السياسة املحاسبية لعمليات إندماج األعمال. تؤثر التعديالت عىل تقييم حقوق غري املسيطرين، واملعالجة 

املحاسبية للتكاليف املبارشة املتعلقة باندماج األعمال، واالعرتاف املبدئي واملعالجة املحاسبية الندماج االعمال الذي يتم اتمامه عىل مراحل واالعرتاف املبدئي واملعالجة املحاسبية للتعديالت عىل كلفة 
االندماج املرشوطة باحداث مستقبلية. وبالتايل تؤثر هذه التعديالت عىل مبلغ الشهرة املعرتف به ونتائج األعمال خالل الفرتة التي تمت فيها عملية االندماج والفرتات الالحقة.

يتطلب معيار املحاسبة الدويل رقم 27- معدل عدم زيادة الشهرة أو اإلعرتاف بربح أو خسارة نتيجة تغري نسبة امللكية يف رشكة تابعة الذي ال ينجم عنه فقدان للسيطرة حيث يتم تسجيل االثر يف 
حقوق امللكية. باإلضافة إىل ذلك فإن هذا املعيار املعدل قام بتغيري املعالجة املحاسبية املتعلقة يف الخسائر املتحققة من قبل الرشكة التابعة واملعالجة املحاسبية املتعلقة بفقدان السيطرة عىل الرشكة 

التابعة.

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

التقارير املالية الدولية والتفسريات غري نافذة التطبيق 2-3 معايري 

1. تم اصدار معايري تقارير مالية جديدة وتعديالت عىل معايري املحاسبة الدولية القائمة حتى 31 كانون األول 2010 اال انها غري ملزمة حتى االن ولم تطبق من قبل املجموعة:

معيار املحاسبة الدويل رقم 24 االفصاحات عن جهات ذات عالقة – )معدل(
ينبغي تطبيق املعيار املعدل للفرتات املالية التي تبدأ يف أول كانون الثاني2011 أو بعد ذلك، ويسمح بتطبيقه مبكراً. يوضح املعيار املعدل تعريف الجهات ذات العالقة لتسهيل عملية تحديد الجهات 

ذات العالقة وإلغاء التفاوت يف عملية التطبيق. 

ال تتوقع املجموعة أي اثر عىل املركز املايل أو األداء املايل عند تطبيق املعيار املعدل.

معيار املحاسبة الدويل رقم 32 األدوات املالية - عرض و تصنيف حقوق االصدار– )معدل(
ينبغي تطبيق التعديل عىل معيار املحاسبة الدويل 32 للفرتات املالية التي تبدأ يف أول شباط 2010 أو بعد ذلك. 

تم تعديل تعريف املطلوبات املالية بحيث يتم تصنيف حقوق االصدار )وبعض عقود الخيارات( ضمن حقوق امللكية يف حال تم منح الحقوق لجميع املالكين الحاليين لنفس الفئة من أدوات حقوق 
ملكية املنشأة كل حسب ملكيته أو يف حال تم منح حقوق لرشاء عدد محدد من أدوات حقوق ملكية املنشأة مقابل مبلغ محدد.

لن ينتج عن تطبيق هذا التعديل أثر عىل القوائم املالية للمجموعة.

التقارير املالية الدويل رقم 9 – االدوات املالية معيار 
تم اصدار املرحلة االوىل من معيار التقارير املالية الدويل رقم 9 خالل شهر ترشين الثاني 2009. سيحل هذا املعيار عند اكتماله محل معيار املحاسبة الدويل رقم 39. 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 2013 وما بعد، ويسمح بتطبيقه مبكراً. 

2. تم اصدار التفسريات التالية حتى 31 كانون األول 2010 إال أنها غري ملزمة ولم تطبق حتى االن من قبل املجموعة: 

لتمويل موجودات خطط منافع املوظفني املحددة. التقارير املالية الدولية – الحد األدنى للمبالغ التي تدفع مسبقاً  التفسري رقم 14 الصادر عن لجنة تفسري معايري 

التقارير املالية الدولية – تسديد املطلوبات املالية عن طريق ادوات حقوق امللكية. التفسري رقم 19 الصادر عن لجنة تفسري معايري 

لن ينتج عن تطبيق هذه التفسريات أثر عىل القوائم املالية للمجموعة.

2-4 استخدام التقديرات

إن إعداد القوائم املالية املوحدة وتطبيق السياسات املحاسبية يتطلب من اإلدارة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر عىل مبالغ املوجودات واملطلوبات واإلفصاح عن االلتزامات املحتملة0 إن هذه 
التقديرات واالجتهادات تؤثر أيضا عىل اإليرادات واملصاريف واملخصصات وبشكل خاص يتطلب من اإلدارة القيام بأحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية املستقبلية وأوقاتها الناجمة 

عن اوضاع وظروف تلك التقديرات يف املستقبل0 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 املخصصات0
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2-5 ملخص السياســات املحاسبية الهامة - تتمة

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 ذلك التاريخ، وتدرج األرباح أو الخسائر الناتجة عن عمليات التقييم يف قائمة الدخل الشامل املوحدة.
 

3- 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.

رشكة االتصاالت األردنية
رشكة مساهمة عامة محدودة 

ايضاحات حول القوائم املالية املوحدة
31 كانون األول 2010

2-5 ملخص السياســات املحاسبية الهامة - تتمة

الدائنة واملبالغ املستحقة  الذمم 
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 والخسائر االكتوارية كإيراد أو كمرصوف 
عندما تكون الخسارة او األرباح املرتاكمة والغري معرتف بها اكرب بشكل جوهري من املخصص املحتسب،  ويتم إطفاء الفروقات الجوهرية عىل متوسط مدى االعمار اإلنتاجية املتبقية املتوقعة 

للموظفين.

الرضائب
رضيبة الدخل الحالية

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

رضيبة الدخل املؤجلة
يتم احتساب رضيبة الدخل املؤجلة 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.

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.
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3-القطاعات التشغيلية - تتمة 

للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2009
الثابتة خطوط الهواتف 

دينــــار

الهواتف املتنقلة

دينــــار

البيانات خدمات 

دينــــار

املجموع

دينــــار

صايف اإليرادات 

186.073.452180.889.13433.088.125400.050.711صايف اإليرادات ألطراف خارجية 

51.350.5177.727.080237.84359.315.440صايف اإليرادات الداخلية بين القطاعات

237.423.969188.616.21433.325.968459.366.151

نتائج القطاع

60.866.25395.288.33823.644.917179.799.508الربح من العمليات قبل االستهالكات واالطفاءات

)51.975.229(االستهالكات واالطفاءات

)1.421.157(خسائر التدني يف قيمة الشهرة

)461.404(صايف فروقات العمالت األجنبية

)2.250.737(تكاليف التمويل

14.868.785دخل التمويل

854.142إيرادات أخرى

)33.145.520(رضيبة الدخل

)2.842.963(رسوم أخرى

103.425.425ربح السنة

املوجودات واملطلوبات

372.721.567294.880.41724.641.804692.243.788موجودات القطاع 

155.530.647103.342.40914.072.739272.945.795مطلوبات القطاع

معلومات القطاع األخرى

114.577.226110.363.8163.629.670228.570.712املمتلكات واملعدات

13.246.32253.473.871168.33166.888.524موجودات غري ملموسة

رشكة االتصاالت األردنية
رشكة مساهمة عامة محدودة 

ايضاحات حول القوائم املالية املوحدة
31 كانون األول 2010

3- القطاعات التشغيلية - تتمة

إن الجداول التالية تمثل معلومات عن إيرادات ونتائج أعمال وموجودات ومطلوبات هذه القطاعات للسنوات املنتهية يف 31 كانون األول 2010 و2009.

للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2010
الثابتة خطوط الهواتف 

دينــــار

الهواتف املتنقلة

دينــــار

البيانات خدمات 

دينــــار

املجموع

دينــــار

صايف اإليرادات 

182.549.191174.728.36644.776.768402.054.325صايف اإليرادات ألطراف خارجية 

58.437.65411.766.668194.88770.399.209صايف اإليرادات الداخلية بين القطاعات

 240.986.845186.495.03444.971.655472.453.534

نتائج القطاع

51.354.40585.740.37635.827.840172.922.621الربح من العمليات قبل االستهالكات واالطفاءات 

)55.001.114(االستهالكات واالطفاءات

1.043.833صايف فروقات العمالت األجنبية

)1.195.085(تكاليف التمويل

8.303.598دخل التمويل

355.569إيرادات أخرى

)30.753.555(رضيبة الدخل

)833.312(رسوم أخرى

94.842.555ربح السنة

املوجودات واملطلوبات

291.689.922332.759.21332.405.074656.854.209موجودات القطاع 

135.708.705102.611.9138.955.473247.276.091مطلوبات القطاع

معلومات القطاع األخرى

110.170.523103.544.6873.669.745217.384.955املمتلكات واملعدات

13.878.49150.006.147140.43964.025.077موجودات غري ملموسة
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رشكة االتصاالت األردنية
رشكة مساهمة عامة محدودة 

ايضاحات حول القوائم املالية املوحدة
31 كانون األول 2010

5- 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:

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 13.3% ويبلغ معدل النمو للتدفقات النقدية للفرتة ما بعد الخمس سنوات 10% 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.

2010
دينار

2009
دينار

1.421.157-الشهرة

)1.421.157(-خسارة التدني

--القيمة الدفرتية

رشكة االتصاالت األردنية
رشكة مساهمة عامة محدودة 

ايضاحات حول القوائم املالية املوحدة
31 كانون األول 2010

4- املمتلكات واملعدات

تشمل األرايض واملباني عىل ارايض بكلفة 481.138 دينار )2009: 481.138 دينار( مملوكة من الحكومة األردنية وهذه األرايض مستغلة من قبل املجموعة للمصلحة العامة. 

* قامت أمانة عمان الكربى خالل عام 2009 باستمالك أرايض من املجموعة تبلغ قيمتها الدفرتية 4.435.471 دينار. قامت املجموعة بتحويل قيمة هذه األرايض اىل الذمم املدينة األخرى حيث تتوقع 
االدارة اسرتداد كامل قيمتها.

2010
أرايض 
ومباني

دينـــار 

شبكة ومـعدات
 االتصاالت

دينـــار 

ممتلكات ومعدات
 أخرى

دينـــار 

مشاريع تحت
التنفيذ

دينـــار 

املجمـوع

دينـــار 

الكلفة: 
76.783.219652.049.56868.034.4934.910.407801.777.687كما فـي أول كانون الثاني 2010

251.40037.546.1671.476.896157.55939.432.022إضافات

-)2.612.507(-2.612.507-املحول من املشاريع تحت التنفيذ

)1.703.823(-)1.437.368()28.041()238.414(استبعادات

76.796.205692.180.20168.074.0212.455.459839.505.886كما فـي  31 كانون األول 2010

االستهالك املرتاكم: 

573.206.975-33.873.644483.621.82855.711.503كما فـي أول كانون الثاني 2010

50.607.712-2.201.59147.090.5281.315.593االستهالك 

)1.693.756(-)1.437.367()17.975()238.414(استبعادات 

622.120.931-35.836.821530.694.38155.589.729كما يف 31 كانون األول 2010

40.959.384161.485.82012.484.2922.455.459217.384.955صافـي القيمـة الدفرتية فـي 31 كانون األول 2010

2009
أرايض 
ومباني

دينـــار 

شبكة ومـعدات
 االتصاالت

دينـــار 

ممتلكات ومعدات
 أخرى

دينـــار 

مشاريع تحت
التنفيذ

دينـــار 

املجمـوع

دينـــار 

الكلفة: 
81.010.269608.793.39766.770.7025.328.340761.902.708كما فـي أول كانون الثاني 2009

573.17645.069.6192.096.917212.15047.951.862إضافات

-)579.698(-11.126568.572املحول من املشاريع تحت التنفيذ

)3.641.412()50.385 ()833.126()2.382.020 ()375.881   (استبعادات 

)4.435.471(---)4.435.471 (تعديالت اخرى*

76.783.219652.049.56868.034.4934.910.407801.777.687كما فـي  31 كانون األول 2009 

االستهالك املرتاكم: 

525.650.406-31.474.018438.849.46155.326.927كما فـي أول كانون الثاني 2009 

50.542.152-2.411.18646.933.8781.197.088االستهالك والتدني يف قيمة املوجودات

)2.985.583(-)812.512()2.161.511()11.560(استبعادات 

573.206.975-33.873.644483.621.82855.711.503كما يف 31 كانون األول 2009

42.909.575168.427.74012.322.9904.910.407228.570.712صافـي القيمـة الدفرتية يف 31 كانون األول 2009
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رشكة االتصاالت األردنية
رشكة مساهمة عامة محدودة 

ايضاحات حول القوائم املالية املوحدة
31 كانون األول 2010

7- رضيبة الدخل - تتّمة

يبين الجدول أدناه التسوية بين مرصوف رضيبة الدخل حسب النسبة القانونية ومرصوف رضيبة الدخل حسب النسبة الفعلية لعامي 2010 و2009:

املوجودات الرضيبية املؤجلة كما يف 31 كانون األول تتعلق بما ييل:

8- مخزون

تمت املوافقة من قبل دائرة رضيبة الدخل واملبيعات عىل التقديرات الرضيبية لجميع السنوات حتى تاريخ 31 كانون األول 2009 لرشكة االتصاالت األردنية ولرشكة البرتاء األردنية لالتصاالت املتنقلة 
وحتى تاريخ 31 كانون األول 2008 للرشكة األردنية لخدمات نقل البيانات.

املواد واللوازم مخصصة الستعمال املجموعة الخاص وليست للبيع.

2010
دينار

2009
دينار

125.836.364137.175.286الربح املحاسبي قبل رضيبة الدخل وحقوق غري املسيطرين

30.200.72734.293.822رضيبة الدخل حسب النسبة القانونية %24  )2009: %25 (

تعديالت رضيبية

64.012177.039خسائر رشكات تابعة 

)1.119.591()510.000(ديون معدومة

474.416443.875مخصص ذمم مشكوك يف تحصيلها

1.679.9922.114.355مصاريف ومخصصات غري مقبولة رضيبياً

-)745.554(فروقات إقرارات سنوات سابقة 

)2.763.980()410.038(موجودات رضيبية مؤجلة

30.753.55533.145.520رضيبة الدخل الظاهرة يف قائمة الدخل الشامل املوحدة حسب املعدل الفعيل لرضيبة الدخل %24.4  )2009: %24.2(

2010
دينار

2009
دينار

1.045.625801.932مخصص ذمم مشكوك يف تحصيلها

401.416418.142مخصص قضايا

4.016.8463.833.775تعويض نهاية الخدمة للموظفين 

5.463.8875.053.849

2010
دينار

2009
دينار

4.168.1664.649.055مواد ولوازم 

4.524.6503.056.428أجهزة هواتف خلوية وأخرى

)1.893.106()1.946.153(مخصص املخزون التالف وبطيء الحركة 

6.746.6635.812.377

رشكة االتصاالت األردنية
رشكة مساهمة عامة محدودة 

ايضاحات حول القوائم املالية املوحدة
31 كانون األول 2010

6- موجودات غري ملموسة

يتم إطفاء حقوق استخدام كوابل فالج، رخصة تشغيل الهواتف املتنقلة وحقوق الرتددات واملوجودات األخرى عىل مدى العمر املتوقع لها والبالغ 20 سنة و15 سنة عىل التوايل.

بتاريخ 29 تموز 2009 طرحت هيئة تنظيم االتصاالت عطاء حق استخدام ترددات الجيل الثالث عىل مزودي خدمة الهواتف املتنقلة األربعة. إن الرشكة هي املزود الوحيد التي قدمت عرض متوافق 
بالكامل مع رشوط العطاء مقابل مبلغ 50.350.000 دينار بتاريخ 19 أب 2009.

وعليه, فقد حصلت الرشكة عىل حق استخدام هذه الرتددات ملدة 15 عاما باإلضافة إىل الحقوق الحرصية لتقديم خدمة الجيل الثالث ملدة ترتاوح من 12 شهر من تاريخ انطالق الخدمة أو 18 شهر 
ابتداء من 13 أب 2009 )والذي يمثل تاريخ موافقة الرشكة عىل عرض  هيئة تنظيم االتصاالت( أيهما أسبق. تم إطالق الخدمة يف 3 آذار 2010.

7- رضيبة الدخل

إن العنارص األساسية ملرصوف رضيبة الدخل لعامي 2010 و 2009 هي كما ييل:

حقوق استخدام كوابل 
فالج

دينــــار

رخصة تشغيل الهواتف 
املتنقلة وحقوق الرتددات

دينـــــار

موجودات اخرى

دينـــــار

املجموع

دينـــار 

الكلفــــة:

17.207.59459.347.657821.44777.376.698الرصيد كما يف 1 كانون الثاني 2010

1.529.955--1.529.955اضافات

18.737.54959.347.657821.44778.906.653الرصيد كما يف 31 كانون األول 2010

اإلطفاء املرتاكم : 

3.961.2725.913.694613.20810.488.174الرصيد كما يف 1 كانون الثاني 2010

897.7873.444.82450.7914.393.402اطفاء 

4.859.0599.358.518663.99914.881.576الرصيد كما يف 31 كانون األول 2010

صايف القيمة الدفرتية:

13.878.49049.989.139157.44864.025.077كما يف 31 كانون األول 2010

13.246.32253.433.963208.23966.888.524كما يف 31 كانون األول 2009

2010
دينار

2009
دينار

قائمة الدخل املوحدة

31.163.59335.909.500رضيبة الدخل – للسنة الحالية

)2.520.752()243.693(مخصص ذمم مشكوك يف تحصيلها

)56.640(16.726التدني يف قيمة ممتلكات و معدات

100.000-فوائد مرسملة

)286.588()183.071(تعويض نهاية الخدمة للموظفين

30.753.55533.145.520رضيبة الدخل الظاهرة يف قائمة الدخل الشامل املوحدة
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رشكة االتصاالت األردنية
رشكة مساهمة عامة محدودة 

ايضاحات حول القوائم املالية املوحدة
31 كانون األول 2010

9- ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى - تتّمة

فيما ييل جدول أعمار الذمم التجارية كما يف 31 كانون األول: 

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

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

10- 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 31 كانون األول 2010 و 2009 
كما ييل:

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 31 كانون األول: 

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

2010
دينار

2009
دينار

22.376.59222.319.085املبالغ املستحقة من مشغيل شبكات اتصاالت

)3.992.693()3.992.693(مخصص الذمم املشكوك يف تحصيلها

18.383.89918.326.392املبالغ املستحقة من مشغيل شبكات اتصاالت

30.291.96935.772.542املبالغ املستحقة إىل مشغيل شبكات اتصاالت

الذمم غري املستحقة 
وغري املشكوك يف 

تحصيلها

الذمم املستحقة وغري املشكوك يف تحصيلها

املجموع

دينـــار 

 30- 1
يوم

دينـــار 

 90 – 31
يوم

دينـــار 

180 – 91
 يوم

دينـــار 

أكرب من 180 
يوم

دينـــار 

201016.929.05513.807.3986.385.9721.370.8412.637.16041.130.426

200917.786.3539.215.8566.728.2672.091.2383.312.65239.134.366

املبالغ غري املستحقة 
وغري املشكوك يف 

تحصيلها

املبالغ املستحقة وغري املشكوك يف تحصيلها

املجموع

دينـــار 

 90- 1
يوم

دينـــار 

 180 – 91
يوم

دينـــار 

270 – 180
 يوم

دينـــار 

أكرب من 271 
يوم

دينـــار 

201011.682.1224.451.2621.727.276262.892260.34718.383.899

20098.041.1372.401.5192.671.1561.195.1454.017.43518.326.392

رشكة االتصاالت األردنية
رشكة مساهمة عامة محدودة 

ايضاحات حول القوائم املالية املوحدة
31 كانون األول 2010

8- مخزون - تتّمة

فيما ييل الحركة عىل مخصص املخزون التالف والبطيء الحركة:

2010
دينار

2009
دينار

1.893.1062.228.114الرصيد كما يف اول كانون الثاني

53.047167.976اضافات

)502.984(-شطب مخزون

1.946.1531.893.106

9- ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

* تتضمن األرصدة املدينة األخرى أرايض بقيمة 4.435.471 دينار صنفت كذمم مدينة أخرى كما هو مبين يف اإليضاح )4(.

ال تحمل الذمم التجارية فوائد. ان بعض الذمم التجارية املتعلقة باملوزعين والرشكات تحمل ضمانات.
بلغت الذمم التجارية املشكوك يف تحصيلها 28.734.170 دينار كما يف 31 كانون األول 2010 مقابل 27.030.313 دينار كما يف 31 كانون األول 2009.

فيما ييل الحركة عىل مخصص الذمم املشكوك يف تحصيلها:

2010
دينار

2009
دينار

54.463.79648.378.326ذمم تجارية

15.400.80017.786.353إيرادات ذمم تجارية لم يصدر بها فواتري 

69.864.59666.164.679

)27.030.313()28.734.170(مخصص الذمم املشكوك يف تحصيلها 

41.130.42639.134.366

285.298408.397مبالغ مستحقة من أطراف ذات العالقة

28.316.08826.537.928أرصدة مدينة أخرى *

69.731.81266.080.691

2010
دينار

2009
دينار

27.030.31337.989.531رصيد بداية السنة

2.157.1591.298.012املخصص للسنة

)12.257.230()453.302(ديون معدومة

28.734.17027.030.313رصيد نهاية السنة
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 2010
دينار

2009
دينار

15.589.21716.669.035املخصص كما يف أول كانون الثاني

2.544.6542.116.450مرصوفات مثبتة يف قائمة الدخل

)3.196.268()1.074.057(تعويضات نهاية خدمة مدفوعة 

17.059.81415.589.217املخصص كما يف 31 كانون األول 

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

6.5%6%معدل الخصم يف 31 كانون األول

5.5%4%املعدل املتوقع للزيادة يف تعويض املوظفين

16.5 سنة11 سنةمتوسط مدة الخدمة للموظف

17.059.81415.589.217القيمة الحالية ملخصص تعويض نهاية الخدمة

رشكة االتصاالت األردنية
رشكة مساهمة عامة محدودة 

ايضاحات حول القوائم املالية املوحدة
31 كانون األول 2010

15- قروض طويلة األجل - تتّمة

الثالث - قرض بروتوكول الحكومة الفرنسية 
قامت حكومة اململكة األردنية الهاشمية ممثلة بوزارة التخطيط بتاريخ 24 ترشين أول 1996 بتوقيع بروتوكول مايل مع حكومة الجمهورية الفرنسية، وبناًء علـى هذا الربوتوكول فان الحكومة 
الفرنسية تقوم بتمويل عدة برامج تطوير من ضمنها مبلغ 15.000.000 فرنك فرنيس لتمويل عملية استرياد وبناء مقسم االرشفية بفائدة 1% 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 30 قسط نصف سنوي متساوي ومتتابع حيث يستحق 

القسط األول لكل سحب بعد 90 شهر من نهاية الربع الذي تمت به عملية السحب. بدأ السحب من القرض يف 1 تموز 1997. تم البدء يف السداد هذا القرض بتاريخ 31 آذار 2005.
  

- قرض بنك اإلسكان للتجارة والتمويل
حصلت رشكة اليت سبيد بتاريخ 30 حزيران 2009 عىل قرض من بنك اإلسكان للتجارة والتمويل-البحرين وذلك لتمويل احتياجات الرشكة. ان مبلغ القرض هو 1.750.000 دوالر أمريكي ويسدد 
عىل 36 قسط شهري متساوي ابتداءا من 1 ترشين األول 2009. يخضع هذا القرض لسعر فائدة يساوي سعر االقراض يف اسواق لندن )Libor( لكل ثالثة أشهر مضافاً اليه هامش بمقدار 3% عىل 

أساس الرصيد اليومي للقرض )وبحيث ال يقل الحد األدنى لسعر الفائدة عن 6%(. تدفع الفائدة بشكل شهري.

16- سنـدات ديـن

بتاريخ 9 تموز 2002 أصدرت املجموعة سندات دين بمبلغ 25 مليون دينار وتم إدراج هذه السندات يف بورصة عمان حيث تخضع هذه السندات لفائدة ثابتة )7.25%( للخمس سنوات األوىل وفائدة 
معومة للثالث سنوات األخرى بمعدل سعر االقرتاض »ألفضل العمالء« يحدده »بنوك املرجع« مطروحا منه )0.25%(. تدفع الفوائد بشكل نصف سنوي )9 من كانون الثاني وتموز( و قد تم 

تسديد هذه السندات بتاريخ 9 تموز 2010.

17- 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: 

ال توجد أرباح أو خسائر إكتوارية جوهرية غري متعرف بها.

رشكة االتصاالت األردنية
رشكة مساهمة عامة محدودة 

ايضاحات حول القوائم املالية املوحدة
31 كانون األول 2010

11- 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  278.954.310 دينار 
كما يف 31 كانون األول 2010 و 295.037.420 دينار كما يف 31 كانون األول 2009 وقد بلغ معدل الفائدة الفعيل عليها 3.24% و 1.3% و0.19% عىل التوايل )2009: دينار 4.21% يورو %0.7 

والدوالر األمريكي %0.11(.
 

12- رأس املـال

يتكـون رأسمال رشكة االتصاالت األردنية املرصح به و املدفوع من 250.000.000 سهم، قيمة السهم االسمية دينار واحد.

13- االحتياطـي اإلجبـاري

يقتطع االحتياطي اإلجباري من األرباح وفقاً ألحكام قانون الرشكات األردني وبمعدل 10% 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 2005 عدم تحويل أي مبلغ إىل 
االحتياطي اإلجباري.

إن هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع عىل املساهمين.

14- األرباح املوزعة واملقرتح توزيعها

سيتقدم مجلس اإلدارة إىل الهيئة العامة للمساهمين بتوصية لتوزيع أرباح عن العام الحايل بمبلغ 39ر0 دينار للسهم الواحد بمجموع 97.500.000 دينار. بلغت األرباح املعلنة واملوزعة عىل 
املساهمين يف عام 2009 مبلغ 42ر0 دينار للسهم بمجموع قدره 105.000.000 دينار.

15- قروض طويلة األجل

2010
دينار

2009
دينار

الجزء املتداول 

368.694404.209قرض برتوكول الحكومة الفرنسية/ الثاني

141.822155.478قرض برتوكول الحكومة الفرنسية/ الثالث

190.275380.011قرض بنك االسكان للتجارة والتمويل

700.791939.698

2010
دينار

2009
دينار

الجزء غري املتداول

5.453.0476.382.282قرض برتوكول الحكومة الفرنسية/ الثاني

1.206.7951.478.469قرض برتوكول الحكومة الفرنسية/ الثالث

570.703725.445قرض بنك االسكان للتجارة والتمويل

7.230.5458.586.196

الثاني - قرض بروتوكول الحكومة الفرنسية 
قامت حكومة اململكة األردنية الهاشمية ممثلة بوزارة التخطيط بتاريخ 23 شباط 1995 بتوقيع بروتوكول مايل مع حكومة الجمهورية الفرنسية، وبناء عىل هذا الربوتوكول فان الحكومة الفرنسية 
تقوم بتمويل عدة برامج تطويرية من ضمنها 52.000.000 فرنك فرنيس لتمويل عملية استرياد وبناء مقسم تالع العيل بفائدة 1% سنويا تستحق عىل إجمايل الرصيد القائم وتحسب عند كل عملية 
سحب وتدفع بشكل نصف سنوي، ويسدد أصل القرض لكل سحب عىل 40 قسط نصف سنوي متساوي ومتتابـع حيث يستحق القسط األول لكل سحب بعد 126 شهر من نهاية الربع الذي تم به 

السحب. بدأ السحب من القرض فــي أول تموز 1995. تم البدء يف السداد هذا القرض بتاريخ 31 آذار 2006.
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رشكة االتصاالت األردنية
رشكة مساهمة عامة محدودة 

ايضاحات حول القوائم املالية املوحدة
31 كانون األول 2010

23- األطراف ذات العالقة

تتضمن القوائم املالية املوحدة القوائم املالية لرشكة االتصاالت األردنية والرشكات التابعة التالية:

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.

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 9 و 18 من هذه القوائم املالية املوحدة.

24- 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.

2010
دينار

2009
دينار

التابعة رشكة فرانس تيليكوم ورشكاتها 

8.274.4528.758.186أتعاب اإلدارة ورسوم العالمة التجارية

5.733.8206.846.781مصاريف تشغيلية 

27.878.26530.868.070اإليرادات

حكومة اململكة األردنية الهاشمية

10.135.55310.140.451حصة الحكومة من اإليرادات

موظفوا االدارة العليا

1.125.5361.004.254أتعاب ومكافأة اإلدارة العليا

132.108134.255مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

2010
دينار

2009
دينار

5.750.328 6.434.829خالل سنة

النشـاطالنسبة املئوية للملكيةبلد التأسيساسم الرشكة
20102009

الهواتف املتنقلة100%100%األردنرشكة البرتاء األردنية لالتصاالت املتنقلة 

البيانات100%100%األردنالرشكة األردنية لخدمات نقل البيانات 

املحتوى100%100%األردنرشكة األبعاد لبناء وتطوير البيانات رقمياً 

البيانات51%51%البحرينرشكة اليت سبيد لالتصاالت ذ.م.م.

رشكة االتصاالت األردنية
رشكة مساهمة عامة محدودة 

ايضاحات حول القوائم املالية املوحدة
31 كانون األول 2010

18- ذمم دائنة ومبالغ مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

19- 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.

20- 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 2007 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 1.6% من اإليراد التشغييل. مدة هذه االتفاقية عرش سنوات من تاريخ 

االتفاقية.

21- رسوم أخرى 

2010
دينار

2009
دينار

65.720.45761.384.937مصاريف مستحقة 

19.719.63719.367.871تأمينات املشرتكين 

18.888.32218.807.393إيرادات مؤجلة 

1.755.1347.927.412مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 

10.135.55310.140.451حصة الحكومة من اإليرادات 

75.515.12569.171.333الدائنون التجاريون 

258.744258.745مبالغ محتجزة عن عقود 

191.992.972187.058.142

2010
دينار

2009
دينار

833.312892.502رسوم الجامعات األردنية

892.502-رسوم صندوق دعم البحث العلمي 

1.057.959-رسوم صندوق دعم التعليم والتدريب املهني والتقني

833.3122.842.963

 2010
دينار

2009
دينار

95.082.809104.029.766ربح السنة العائد اىل مساهمي الرشكة )دينار(

250.000.000250.000.000املتوسط املرجح لعدد األسهم خالل السنة

416 فلس380 فلسالحصة األساسية للسهم من ربح السنة

22- حصة السهم من الربح للسنة

إن الحصة املخفضة للسهم من ربح السنة مساوية للحصة األساسية للسهم من ربح السنة
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رشكة االتصاالت األردنية
رشكة مساهمة عامة محدودة 

ايضاحات حول القوائم املالية املوحدة
31 كانون األول 2010

25- إدارة املخاطر - تتمة

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 30 يوم من تاريخ البيع.

يلخص الجدول أدناه توزيع املطلوبات املالية )غري مخصومة( كما يف 31 كانون األول 2010 عىل أساس الفرتة املتبقية لالستحقاق التعاقدي وأسعار الفائدة السوقية الحالية:

مخاطر العمالت
إن معظم تعامالت املجموعة هي بالدينار األردني والدوالر األمريكي. إن سعر رصف الدينار مربوط بسعر ثابت مع الدوالر األمريكي )1/41 دوالر لكل دينار(، وبالتايل فإن أثر مخاطر العمالت غري 

جوهري عىل القوائم املالية0 

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 هذه القروض.

31 كانون األول 2010
أقل من 3 شهور

دينـــار

3 شهور إىل 12 شهر

دينـــار

من سنة حتى
 5 سنوات
دينـــار

أكثر من 
5 سنوات
دينـــار

املجموع

دينـــار 
77.270.259-69.468.8457.660.084141.330ذمم دائنة 

18.556.6606.829.1762.655.1042.251.02930.291.969مبالغ مستحقة إىل مشغيل شبكات اتصاالت

175.799542.1043.106.1814.107.2527.931.336قروض 

88.201.30415.031.3645.902.6156.358.281115.493.564املجموع

31 كانون األول 2009
أقل من 3 شهور

دينـــار

3 شهور إىل 12 شهر

دينـــار

من سنة حتى
 5 سنوات
دينـــار

أكثر من 
5 سنوات
دينـــار

املجموع

دينـــار 
25.000.000--25.000.000-سندات دين

77.098.745--67.225.7929.872.953ذمم دائنة 

35.772.542-28.616.6536.415.526740.363مبالغ مستحقة إىل مشغيل شبكات اتصاالت

239.285700.4133.490.2275.095.9699.525.894قروض 

96.081.73041.988.8924.230.5905.095.969147.397.181املجموع

رشكة االتصاالت األردنية
رشكة مساهمة عامة محدودة 

ايضاحات حول القوائم املالية املوحدة
31 كانون األول 2010

24- االرتباطات وااللتزامات املحتملة - تتّمة
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 31 كانون األول 2010 مبلغ 6.500.813 دينار )2009: 17.806.597 دينار(.

القضايـا
إن املجموعة مدعى عليها يف عدد من القضايا بلغت قيمتها 31.426.607 دينار لعام 2010 )2009: 31.426.607 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 1.672.567 دينار.

قامت دائرة الجمارك االردنية بمطالبة الرشكة بمبلغ 10.514.764 دينار كرسوم جمركية ورضيبة مبيعات عىل مستوردات الرشكة من االت ومعدات ومقاسم وكوابل العمال البنية التحتية حتى 
نهاية عام 2003 و قد تم تخفيض املطالبة الحقا إىل مبلغ 693.942 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 4.066.997 دينار )2009: 1.223.965 دينار( ملقابلة دعاوى قضائية وكفاالت حسن تنفيذ.

25- إدارة املخاطر

مخاطر أسعار الفائدة
ان املجموعة معرضة ملخاطر أسعار الفائدة عىل موجوداتها ومطلوباتها والتي تحمل فائدة مثل الودائع لدى البنوك و البنوك 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 31 
كانون األول 2010

يوضح الجدول التايل حساسية قائمة الدخل للتغريات املمكنة املعقولة عىل أسعار الفائدة كما يف 31 كانون األول 2010، مع بقاء جميع املتغريات األخرى املؤثرة ثابتة.

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

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

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

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

2010
العملة

التغري يف سعر الفائدة 
%

األثر عىل ربح السنة
دينـــار

12.489.895دينار أردني

151.836دوالر أمريكي

184.502يورو

2009
العملة

التغري يف سعر الفائدة 
%

األثر عىل ربح السنة
دينـــار

12.853.373دينار أردني

156.724دوالر أمريكي

1103.901يورو
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الرؤية املستقبلية لعام 2011

بالتزامن مع سعينا الدؤوب إلحداث تغيري إيجابي ومبارش يف املجتمع، نحن نتطلع يف Orange األردن دائماً إىل املستقبل، فالتزامنا الراسخ بإدخال تغيري جذري عىل  

االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ينمو سنة بعد سنة مع اقرتابنا من تحقيق رؤيتنا املتمثّلة يف أن نكون مشّغل االتصاالت املرجعي يف اململكة.

وما ُيميّز عالمة Orange التجارية هو املنهج الشامل والرائد الذي تتبناه يف إدارة عملياتها. وباستنادها إىل شبكة االتصاالت العاملية الواسعة التي تمتلكها مجموعة 

فرانس تيليكوم، قامت Orange األردن بتأسيس بنية اتصاالتية تحتية متينة ال مثيل لها يف األردن، مما مكنها من استخدام أحدث التقنيات لتقديم خدمات ذات 

قيمة مضافة للمستهلك األردني. وبناء عىل ما سبق نحن ُنعّد رائدين يف صناعتنا، وما سجل إنجازاتنا الحافل عىل امتداد العقد املايض سوى دليل عىل قدرتنا عىل 

تحقيق األهداف الطموحة التي نضعها ألنفسنا. ويف أثناء تركيزنا عىل البقاء يف الصدارة والريادة وتحقيق معدالت نمو جيدة، نحرص دوماً عىل اإلصغاء إىل احتياجات 

ومتطلبات مشرتكينا، وهو ما تثبته اسرتاتيجيتنا يف تقسيم السوق إىل فئات محددة والذي بدوره ساعدنا عىل أن نكون املشّغل املتفّرد يف تقديم خدمات متنوعة 

ومتعددة تستجيب الحتياجات جميع األردنيين، يف كل وقت ومكان. 

ومن شأن منهجنا املتميّز يف اإلدارة وعملية التطوير املستمرة التي نقوم بها لتحسين منتجاتنا، أن يساعدانا يف أن نكون املشغل املرجعي الذي تقاس من خالله 

 Orange 3، وكذلك جهودنا املتواصلة لتعزيز انتشار اإلنرتنت يف اململكة من خالل صندوقG + منجزات وتطورات الصناعة. وقد كان إطالقنا لشبكة الجيل الثالث

لإلنرتنت، مثالين واضحين عىل مدى التزامنا يف هذا اإلطار. ومن هذه النجاحات املتميزة نستقي رؤيتنا املستقبلية التي نسعى من خاللها لالرتقاء إىل مستويات 

أعىل.

إن جوهر عالمتنا التجارية يرتكز عىل مفهوم تبسيط الطريقة التي يتواصل بها الناس بعضهم مع بعض، وهو ما شّكل القوة الدافعة لنا يف أعمالنا طوال الفرتة 

املاضية ومّكننا من إعادة صياغة نظرة الناس لتقنيات االتصاالت. ولقد كانت االتصاالت املتكاملة يف املايض القريب تعّد تقنيات متقدمة وتحظى بها قلة قليلة. ولكن 

منهجنا يهدف ومنذ البدايات إىل تمكين كل املجتمعات ومساعدة جميع األفراد عىل استخدام هذه التكنولوجيا لتطوير أنفسهم وتحقيق أهدافهم.

وبالنظر إىل اعتبار عام 2011 عام اإلنرتنت عريض النطاق من قبل Orange األردن، سيتم تخصيص جزء كبري من جهودنا لتعزيز مكانتنا كرائدين يف مجال 

اإلنرتنت يف اململكة، حيث سنستمر يف تطوير وتحسين شبكة الجيل الثالث + 3G لتغطية رشيحة أوسع من املشرتكين بخدماتها. وبالتايل منحهم فرصة خوض تجربة 

فائقة يف االستفادة من خدمات اإلنرتنت. كما سنواصل تطوير خدماتنا التي تندرج ضمن أهدافنا التي حددناها يف برنامج جودة الخدمة الذي أطلقناه يف شهر نيسان 

من العام املايض، والذي يرمي إىل رفع مستوى رضا مشرتكينا. 

وفضالً عن ذلك، نحن نسعى إىل تعزيز موقعنا يف السوق املحلية وحيازة مكانة متميزة لعالمتنا التجارية فيه، مستعينين يف ذلك بالتواصل بشفافية وفعالية مع 

يف  وأعظم  أكرب  دوراً  لنلعب   ،2012-2010 لألعوام  االجتماعية  املسؤولية  مجال  يف  اسرتاتيجيتنا  بإطالقنا  حققناه  الذي  املتميز  النجاح  عىل  وسنبني  مشرتكينا. 

تحقيق التنمية املستدامة يف املجتمع. فنحن نسعى إىل خدمة املجتمع باإلمكانات التي نمتلكها، وهو ما نعّده جزءاً محورياً من رؤيتنا. وسوف نستمر يف بذل جهود 

حثيثة لنرش ثقافة اإلنرتنت يف اململكة من خالل صندوق Orange لإلنرتنت الذي كان له أثر كبري ومبارش يف تطوير البنية التحتية لإلنرتنت يف اململكة، وخاصة يف 

محافظاتها. وستساهم املحاور الرئيسية لعمل الصندوق يف تحقيق رؤيتنا املتمثلة يف مساعدة األردن عىل التوّجه نحو اقتصاديات املعرفة، وذلك من خالل إتاحة 

اإلنرتنت للجميع وجعله أداة أساسية يف العملية التعليمية ألجيال املستقبل.

وبطبيعة الحال، ال ينفصل منهجنا هذا عن ثقافتنا يف الرشكة، إذ سنواصل االستثمار يف موظفينا، وسنعمل عىل تعزيز بيئة تحتضن اإلبداع والتفّوق، فكثرياً ما افتخرنا 

بأننا يف Orange األردن نقدم ملوظفينا الفرصة وظيفية فحسب، بل ومسرية مهنية واسعة اآلفاق أيضاً.

عام 2011 هو عام الفرص واإلمكانات، ونحن نرحب به بكل تفاؤل وحماسة. وبإطالقنا ملنصة التواصل الجديدة لهذا العام “الحياة تتغري مع Orange”، نحن 

نتطلع إىل تغيري إيجابي وبناء لكل من Orange األردن ولقطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف اململكة. بانتظارنا كم كبري من فرص النمو واالرتقاء ونتطلع 

إىل مزيد من اإلنجازات الواعدة. 

رشكة االتصاالت األردنية
رشكة مساهمة عامة محدودة 

ايضاحات حول القوائم املالية املوحدة
31 كانون األول 2010

25- إدارة املخاطر - تتّمة

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.

26- 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.

27- 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 410.615.008 دينار كما يف 31 كانون األول 2010 مقابل 
420.532.199 دينار كما يف 31 كانون األول 2009.

العملـــة
2010

التغري يف سعر رصف العملة مقابل 
الدينار األردني

%

األثر عىل الربح قبل الرضيبة
دينــار

563.993يورو

العملـــة
2009

التغري يف سعر رصف العملة مقابل 
الدينار األردني

%

األثر عىل الربح قبل الرضيبة
دينــار

543.211يورو
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