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إىل اجتماع الهيئة العامة ملساهمي رشكة اإلتصاالت األردنية 



الثاني جاللة امللك عبدالل�ه 
“ومنذ أكثر من عقد من الزمان، واإلصالحات االقتصادية تسري جنباً إىل جنب 

مع إدارة مسؤولة وحصيفة لالقتصاد الكيل، لتساهم يف تشجيع القطاعات 
الصناعية الجديدة واملتنامية. فعىل سبيل املثال، َنَمت صناعة تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، خالل قرابة العرشة سنوات، من مشاريع مبتدئة وناشئة إىل قطاع 

ينتج ويدير 75 باملئة من مجمل املحتوى العربي عىل اإلنرتنت”.  





بالتحديات ضمن صناعة االتصاالت، األمر الذي دفعنا  لقد كان عام ٢۰۱۳ مليئاً 
بقوة  للتصدي  الكبرية  الجهود  من  املزيد  بذل  إىل  األردن   Orange رشكة  يف 
املمارسات  املتعلقة بآخر  التحديات  أبرزها  التي كان من  الحالية  التحديات  لكافة 
املحلية  السوق  إىل ظروف  باإلضافة  والقوانني،  والترشيعات  العاملية  والتوجهات 
بمرونة  التكيف  عىل  عزمنا  وراء  وقف  والذي  الشديدة،  كاملنافسة  املستقرة  غري 

وابتكار مع كافة الظروف.
لقد اتسمت صناعة االتصاالت املحلية خالل عام ٢۰۱۳ باملنافسة الشديدة املقرونة 
بحرب أسعار وإشباع الطلب الكيل عىل بعض املنتجات. كذلك، فقد كان ملضاعفة 
الرضيبة الخاصة عىل الخلوي، ورفع التعرفة الكهربائية بشكل كبري، تأثري سلبي 
نحو  العاملي  للتوجه  السلبي  التأثري  إىل  باإلضافة  الربح،  وهامش  عائداتنا  عىل 

خدمات "Over The Top" عىل عائدات االتصاالت.
عام  يف  إيراداتنا  انخفضت  فقد  الصعبة،  والتحديات  الظروف  لهذه  وكنتيجة 
٢۰۱۳ إىل أكثر من ۱۰٪ مقارنة مع عام ٢۰۱٢، هذا إىل جانب انخفاض أرباحنا 
الفوائد والرضائب واالستهالكات واإلطفاءات( إىل أكثر  التشغيلية )قبل احتساب 

من ۳۰٪ مقارنة مع عام ٢۰۱٢. 
لكن، وعىل الرغم من ذلك تمكنّا من الحفاظ عىل مكانتنا املتقدمة يف السوق املحلية، 
زبائننا  قاعدة  وّسعنا  لقد  زبائننا.  لدى  ومفضالً  للقطاع  مرجعياً  خياراً  والبقاء 
حتى فاقت 4 مليون مشرتك يف جميع خدماتنا، وذلك من خالل مواصلتنا االرتقاء 
عزز  ما  املسبوقة،  غري  والعروض  واملنتجات  الخدمات  أفضل  ومنحهم  برعايتهم 

من رضاهم.
التحديات،  مختلف  مع  التكيف  عىل  قدرتنا  األردن   Orange يف  أثبتنا  كما 
محّولني إياها إىل فرص واعدة، ومعززين مكانتنا كوننا املشغل األكثر ابتكاراً وذا 
فعالة،  استباقية  إجراءات  باتخاذ  قمنا  ولذلك  اململكة،  يف  األوىل  الرقمية  املرجعية 
 NAMBAU - Never" "التحول"  لربنامج  وتنفيذنا  إطالقنا  أبرزها  من  كان 
Anymore Business As Usual"، وهو برنامج ينطوي عىل أربع ركائز 
وتجربة  التجارية  والعالمة  والتكاليف،  والفاعلية  والنمو،  اإليرادات  هي:  أساسية 
الزبون، باإلضافة إىل القيم والسلوك والثقافة. ويهدف الربنامج إىل وضع الرشكة 

عىل املسار الصحيح ملواصلة تحقيق نجاحاتها.
يف  استقرار  تحقيق  أبرزها  من  كان  التي  الربنامج  نجاح  بوادر  أوىل  ملسنا  وقد 
وضبط  الكفاءة  لربامج  اإليجابي  التأثري  جانب  إىل  لدينا،  األعمال  وحدة  إيرادات 

ومراقبة التكاليف.
أثبت  التي واجهتنا عام ٢۰۱۳، فقد  التحديات  للتصدي ملختلف  وخالل مسريتنا 
فريق عملنا بأنه الركن األسايس يف صلب عملياتنا؛ إذ تمكن من التعامل مع كافة 
التحديات ومجابهتها بمستوى عاٍل من املهنية والكفاءة. وقد برزت هذه املميزات 
بشكل واضح يف شهر نيسان املايض عندما تعرض أكثر من ٦۰ كيبل من كوابل 
إىل تعطل خدمات اإلنرتنت  أدى  التابعة للرشكة إىل قطع  الضوئية  األلياف  شبكة 
يف  األخرى  املناطق  وبعض  عّمان  يف  زبائننا  عن  والخلوية  األرضية  واالتصاالت 
اململكة. لقد قام فريق عمل الرشكة خالل هذا الحادث الطارئ والفجائي بالعمل 
الخدمات  كامل  الستعادة  متواصلة  ساعة   ٢4 من  أكثر  مدار  عىل  انقطاع  ودون 
يف  نتمتع  التي  الواحد  الفريق  روح  الحادثة  هذه  لقد عكست  قيايس.  وقت  خالل 
Orange األردن بها، كما إنها كانت دليالً عىل كفاءة شبكتنا وما تتمتع به من 

قوة وتطور وجودة. 

كما يف كل عام، فإنه يرسني باسم أعضاء مجلس اإلدارة وباسمي أن أرحب بكم 
األردن،   Orange األردنية/  االتصاالت  ملجموعة  السنوي  تقريرنا  لكم  وأقدم 
املتضمن أهم نشاطات وإنجازات املجموعة لعام ۲۰۱۳، إىل جانب قوائمها املالية 
املوحدة واملدققة لعام ۲۰۱۳، هذا باإلضافة إىل تطلعاتنا املستقبلية لعام ۲۰۱4، 
املحلية، كما سنواصل  االتصاالت  ريادتنا لسوق  والتي سنحافظ من خاللها عىل 
لالتصاالت  إقليمياً  مركزاً  األردن  بجعل  السامية  امللكية  الرؤى  تحقيق  عربها 

وتكنولوجيا املعلومات.

لقد كان عام ٢013 حافالً بالتطورات واألحداث الهامة التي ضغطت عىل تكاليفنا 
املتغريات  كافة  مع  التجاوب  عىل  قدرتنا  أثبتت  لكنها  إيراداتنا،  وعىل  التشغيلية 
التي  التحديات  مختلف  تخطي  يف  كفاءتنا  عىل  وبرهنت  إرادتنا،  عن  الخارجة 
الرضيبة  مضاعفة  عن  الناتجة  الرضيبية  الضغوط  إن  نزال.  وما  غمارها  خضنا 
العامة عىل الخدمة الخلوية إىل ۲4٪، ومضاعفة الرضيبة عىل األجهزة الخلوية إىل 
1٦٪، قد أدت إىل انخفاض يف إيراداتنا وكذلك فإن رفع التعرفة الكهربائية بنسبة 
150٪ يف منتصف عام ٢01٢، وإضافة 5٪ يف عام ٢013 و5٪ أخرى يف مطلع 
مع  كله  ذلك  وترافق  ملحوظ،  بشكل  التشغيلية  نفقاتنا  لزيادة  أدت  قد   ٢014
الرشائية  القوة  القطاع، ومع تدني  التي يشهدها  التنافسية واملتواصلة  الضغوط 

لألردنيني نتيجة االنكماش االقتصادي العاملي.

كما إن تداعيات الربيع العربي واألزمة السورية والتي تسببت بدورها يف إيقاف 
أحد أهم املشاريع لدينا، واملتمثل يف مرشوع خط األلياف الّضوئية األريض "جادي 
JADI" والذي كان من املخطط له أن يُمر يف كل من السعودية واألردن وسوريا 
وتركيا لربط الرشق و الغرب بكوابل ألياف ضوئية يف الوقت الذي ال تزال اململكة 

تواجه صعوبات اقتصادية ومالية، أسهمت يف إعاقة النمو املنشود يف إيراداتنا.

صناعة  يف  املميزة  البصمات  من  املزيد  نرتك  أن   ۲۰۱۳ عام  خالل  استطعنا  وقد 
يف  االتصاالت  وحلول  خدمات  أحدث  من  لباقة  تقديمنا  عرب  املحلية  االتصاالت 
مجال الصوت واإلنرتنت والربط الشبكي املوجهة ملختلف القطاعات والفئات كل 
تغطي  التي  املتطورة  شبكتنا  عىل  وباالعتماد  إمكانياتنا،  إىل  باالستناد  حده  عىل 
Orange العاملية، األمر الذي  اململكة، وباالستفادة من الخربة الكبرية ملجموعة 
أدى إىل نيلنا بجدارة لجائزة "حفل جوائز مجلس "SAMENA" لعام ۲۰۱۳، 
وذلك عن طرحنا ألفضل حلول األعمال لقطاع الرشكات )B2B(، والتي تجمع 

بني التكنولوجيا واالبتكار وتقديم الخدمة املناسبة لكل قطاع.

هذا وقد اتخذنا خالل عام ٢۰۱۳ خطوات هامة لتعزيز شبكتنا، ملتزمني بتوسعة 
املحلية من خالل  السوق  يف  إنرتنت غري مسبوقة  وتقديم رسعات  التغطية  نطاق 
 ۸۰ إىل  وصلت  إنرتنت  رسعات  تقديم  من  مكننا  ما  الرأسمالية،  نفقاتنا  زيادة 
."FTTH"و "VDSL" و۱۰۰ ميجابايت يف الثانية عىل إثر طرحنا لخدمتي الـ

وحيث أننا نلتزم بشكل كبري تجاه زبائننا الذين يعدون حجر األساس يف أعمالنا 
والسبب الرئييس لتواجدنا يف السوق، إىل جانب التزامنا بتقديم كل ما هو مبتكر 
يف عالم االتصاالت، فقد أطلقنا مركز )CTC( الرائد لتجربة الخدمات واملنتجات 
األول من  يعد  والذي  السوق،  يف  قبل طرحها رسمياً  زبائننا  قبل  والعروض من 
نوعه عىل مستوى املنطقة، والذي يهدف إلثراء تجربتهم وإضفاء التميز عليها من 
ملراكز  املوحد  التصميم  نموذج  مفهوم  عززنا  كما  االتصال،  نقاط  مختلف  خالل 

مبيعات الرشكة؛ حيث تم افتتاح ۷ معارض جديدة يف عام ٢۰۱۳.
هذا وقد واصلنا تركيزنا خالل عام ٢۰۱۳ عىل تقديم األفضل لزبائننا، وذلك من 
استهدفت  التي  الرتويجية  والحمالت  والعروض  الخدمات  من  باقة  طرح  خالل 
الزبائن؛ حيث طرحنا عروضاً مختلفة بأسعار تنافسية يف متناول  مختلف فئات 
الجميع، صممناها خصيصاً للشباب من مختلف الرشائح وبما يتناسب مع أنماط 
امليزانيات  أصحاب  من  أو  التكنولوجيا،  محبي  من  كانوا  سواء  املتنوعة  حياتهم 

املحدودة، محققًة نجاحاً استثنائياً.
وإليماننا بأن التواصل الفاعل مع الزبائن واملقرون باالبتكار يف مجال االتصاالت 
واسرتاتيجيات  قنوات  تطوير  واصلنا  فقد  الزبون،  تجربة  يف  هاماً  دوراً  يلعبان 
من اإلشادات  التواصل االجتماعية، مستحقني عدداً  للتواصل خاصة عىل شبكات 
للعالمات  الثالثة  املرتبة  "الفيسبوك"  عىل  صفحتنا  احتلت  حيث  الدولية؛ 
بيكرز  "سوشال  مؤسسة  قبل  من  التواصل  مواقع  عىل  تفاعالً  األكثر  التجارية 

Socialbakers" العاملية. 
وعالوًة عىل تواصلنا الدائم مع زبائننا عرب مختلف شبكات التواصل االجتماعي، 
أكثر  بدا  الذي  األمر  الزبائن،  تجاه  استثنائياً  التزاماً  عمل  كفريق  أظهرنا  فقد 
وضوحاً لدى مشاركة ۷۰۰ من موظفي الرشكة يف نيسان املايض يف أحد نشاطاتنا 

التسويقية والرتويجية املبارشة.
إطالق  خالل  من  أكثر  زبائننا  من  التقرب  استطعنا  املايض،  األول  كانون  ويف 
إىل  منها  هدفنا  والتي  معنا"،  لتكونوا  األسباب  "من  الخارجية  اإلعالنية  حملتنا 
ترسيخ شعارنا املؤسيس وتعزيز الوالء للرشكة وإبراز باقتها الواسعة من حلول 

وخدمات االتصاالت املرنة.
كذلك، فقد شهد عام ٢۰۱۳ مزيداً من الرشاكات الجديدة التي جمعتنا مع عدد من 
مؤسسات املجتمع، فضالً عن تعزيزنا لعالقاتنا ورشاكاتنا القائمة، كان من أهمها 
بتصميم  بموجبها  قمنا  والتي  العبديل،  بوليفارد  مرشوع  مع  الجديدة  رشاكتنا 
املتطورة  الضوئية  أليافنا  بنية تحتية متطورة وحديثة مدعومة من خالل شبكة 
وذلك  املسلحة  القوات  مع  األمد  طويلة  رشاكتنا  تعزيز  جانب  إىل  هذا  للمرشوع، 
لحلول  الحرصي  املزود  بموجبها  أصبحنا  معها  اتفاقية رشاكة  توقيع  من خالل 

وخدمات االتصاالت املتكاملة لفندق القوات املسلحة.
وعىل الرغم من كل التحديات التي واجهتنا، فقد حرصنا عىل مواصلة نهجنا فيما 
األردني  املجتمع  دعم  ويف  الشبكة،  لتعزيز  االستثمارات  من  املزيد  بضخ  يتعلق 
بمختلف قطاعاته عرب دعم وتمويل نشاطات ومبادرات املسؤولية االجتماعية أو 

من خالل املشاركة املبارشة ملوظفينا يف هذه النشاطات واملبادرات.
وعىل الرغم من أن عام ٢۰۱۳ قد شهد العديد من التحديات، إال أننا تعاملنا معها 
العمل خالل عام ٢۰۱4 وضمن برنامج  بمنتهى املرونة واالستعداد. وسنواصل 
لتحقيق  لدينا  القوة  نقاط  وتوظيف  فرص،  إىل  التحديات  كافة  لتحويل  التحول 

أهدافنا املرجوة. 
وثقتهم  االستثنائي  لدعمهم  ملساهمينا  بالشكر  أتقدم  أن  أود  فإنني  وأخرياً، 
العالية بنا، وأيضاً أتوجه بالشكر إىل أعضاء مجلس إدارتنا وعىل رأسهم الدكتور 
الرئيس  نائب  بالذكر  وأخص  التنفيذية  اللجنة  ألعضاء  باإلضافة  عماري،  شبيب 
بفضل  والذين  األردن   Orange موظفي  وجميع  ديرانية  رسالن  التنفيذي، 
لجاللة  السامية  امللكية  الرؤى  تحقيق  من  الرشكة  ستتمكن  املتواصل  دعمهم 
امللك عبدالل�ه الثاني لوضع األردن عىل خارطة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 

العاملية وذلك ملا فيه من مصلحة لكافة مواطني هذا البلد.

مع تحيات 
جان فرانسوا توما
التنفيذي الرئيس 

إىل جانب ذلك، طرحنا أحدث خدمات الحوسبة السحابية، وافتتحنا املركز الثاني 
من  باقة  يوفر  والذي  املنطقة،  يف  األحدث  وهو   )Data Center( للبيانات 
 Orange مشرتكي  خوادم  استضافة  خدمات  أبرزها  من  يعد  التي  الخدمات 
جديدة  باقة  إطالق  من  تمكننا  عن  فضالً  هذا  والرشكات،  املؤسسات  من  األردن 
التقنية  التطوير  بحوث  مركز  خالل  من  املبتكرة  والخدمات  املنتجات  من 
منطقة  ليخدم   ٢00٨ عام  األردن  يف  تأسيسه  تم  والذي   ،"Technocenter"

آسيا والرشق األوسط وأفريقيا.

حرصنا  فقد  واملجتمع،  للوطن  املنتمية  الرشكات  أكثر  من  أنفسنا  نعترب  وألننا 
خالل عام ۲۰۱۳ عىل املشاركة يف إحداث املزيد من التأثريات املجتمعية اإليجابية 
من  أساسياً  جزءاً  نكون  أن  من  مكننا  الذي  األمر  وهو  القطاعات،  من  عدد  يف 
عمليات التطوير واالرتقاء بعدة قطاعات أهمها الصحة والتعليم ومكافحة الفقر 

والرياضة ضمن مسؤوليتنا االجتماعية.

التي  التحديات  وإضافة إىل كل ما سبق، فقد كنا السباقني يف االستفادة من كافة 
نواجهها، وتحويلها إىل فرص من خالل إطالقنا يف الربع الثالث من العام املايض 
سعينا  ليجسد   ٢015 عام  نهاية  حتى  سيمتد  الذي  "التحول"،  لربنامج   ۲۰۱۳
اتخاذ قرارات  الذي سيحمل معه فرصاً جديدة، والذي ينطوي عىل  التغيري  نحو 
رسيعة تشمل مختلف مناحي عمل الرشكة بهدف تحقيق أفضل النتائج ضمنها، 
أفضل،  نموذج  إىل  الحايل  الرشكة  أعمال  إدارة  بنموذج  التحول  إىل  سيؤدي  مما 
مستقبالً  تطرأ  قد  تحديات  أي  ومواجهة  متغريات  أي  مع  للتكيف  واالستعداد 

بفاعلية ورسعة.

أننا  إال  بعده،  وما   ٢014 عام  يف  قائمة  التحديات  بأن  إدراكنا  من  الرغم  وعىل 
لتطوير  شبكاتنا  يف  االستثمارات  ضخ  مواصلة  عىل  إيجابية  وبتوجهات  سنعمل 
اتصاالت  تجربة  زبائننا  منح  مواصلة  من  سيمكننا  الذي  األمر  التحتية،  بنيتها 
فريدة ومميزة نتفوق عربها عىل تطلعاتهم، ومن تعزيز مساهمتنا يف الناتج املحيل 
اإلجمايل. هذا وسنواصل التزامنا تجاه مجتمعنا باالنخراط يف مختلف النشاطات 
تجاه  الدائم  والتزامنا  التعليم،  ودعم  الفقر  مكافحة  يف  خاصة  ألبنائه  الداعمة 

موظفينا الذين لن نّدخر جهداً لرفع مستوى كفاءتهم يف مختلف املجاالت.

ما  كل  تقديم  يف  مساندتنا  عىل  العاملية   Orange شكر  أود  فإنني  وختاماً، 
والئهم  عىل  لزبائننا  موصول  والشكر  األردني،  وللمجتمع  لرشكتكم  أفضل  هو 
لعالمتنا التجارية، وملساهمينا الكرام لثقتهم بنا كمجلس إدارة وكإدارة تنفيذية. 
رشكتكم  أهداف  لتحقيق  املتواصل  لدعمهم  اإلدارة  مجلس  أعضاء  وأشكر  كما 
ولإلدارة التنفيذية، كما وأثّمن جهود أعضاء فريق اإلدارة التنفيذية العليا، وعىل 
جميع  من  أخرياً  وأتقدم  توما.  فرانسوا  جان  السيد  التنفيذي،  الرئيس  رأسها 
عملهم  يف  تفانيهم  عىل  والتقدير  بالشكر  املحافظات  كافة  يف  الرشكة  موظفي 

وسعيهم الدؤوب لتقديم األفضل.

كما  األفضل،  يستحقون  األردنيني  ألن  لألردن  األفضل  بتقديم  استمرارنا  أؤكد 
الحسني  ابن  الثاني  عبدالل�ه  امللك  الجاللة  صاحب  رؤى  بتحقيق  التزامنا  أؤكد 

املعظم حفظه الله ورعاه.

مع أطيب التحيات وكل االحرتام لكم جميعاً من مجلس إدارة رشكتكم

الدكتور شبيب فرح عّماري
رئيس مجلس اإلدارة

التنفيذي كلمة الرئيس 

أعزائي املساهمني الكرام،

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

عام التحديات 

أعزائي املساهمين الكرام،
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مدققو الحسابات: إرنست ويونـغ

املستشار القانوني ملجلس اإلدارة
األستاذ: ثائر النجداوي

أعضاء مجلس اإلدارة ٢013

السيد هنري دي جو
عضو مجلس إدارة مجموعة االتصاالت األردنية

Orange األردن

السيد مارك رينارد 
نائب رئيس مجلس اإلدارة ملجموعة االتصاالت األردنية

Orange األردن

السيد ميشيل مونزاني
عضو مجلس إدارة مجموعة االتصاالت األردنية

Orange األردن

اللواء الدكتور املهندس عمر الخالدي 
عضو مجلس إدارة مجموعة االتصاالت األردنية

Orange األردن

الدكتور سامر املفلح
عضو مجلس إدارة مجموعة االتصاالت األردنية

Orange األردن

معايل الدكتور محمد نارص أبو حمور 
عضو مجلس إدارة مجموعة االتصاالت األردنية

Orange األردن

معايل الدكتور شبيب فرح عّماري
رئيس مجلس اإلدارة ملجموعة االتصاالت األردنية

Orange األردن
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السيد رسالن ديرانية 
نائب الرئيس التنفيذي ملجموعة االتصاالت األردنية

Orange األردن - املدير التنفيذي للمالية

السيد وليد الدوالت
نائب الرئيس/املدير التنفيذي للمبيعات الكلية )الجملة( 

ملجموعة االتصاالت األردنية - Orange األردن

السيد طموح الخويل 
املدير التنفيذي ألمن الشبكات وحماية املعلوماتية 

ملجموعة االتصاالت األردنية - Orange األردن

الدكتور إبراهيم حرب 
املدير التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية

ملجموعة االتصاالت األردنية - Orange األردن

السيد أحمد صالح 
املدير التنفيذي لقطاع املصادر والتسهيالت وضمان الجودة

ملجموعة االتصاالت األردنية - Orange األردن

اآلنسة بريونجري أودران
املدير التنفيذي للموارد البرشية 

ملجموعة االتصاالت األردنية - Orange األردن

السيد سعد الخالدي
املدير التنفيذي لألعمال التجارية

ملجموعة االتصاالت األردنية - Orange األردن

السيد سامي سمريات
نائب الرئيس/املدير التنفيذي للقطاع املؤسيس والرشكات

ملجموعة االتصاالت األردنية - Orange األردن

السيد إيفان سافينيان
املدير التنفيذي لالسرتاتيجية السكرتري العام ملجلس 

اإلدارة ملجموعة االتصاالت األردنية - Orange األردن

السيد أوليفييه فيكاغ
املدير التنفيذي لتكنولوجيا املعلومات والشبكات
ملجموعة االتصاالت األردنية - Orange األردن

السيد جان فرانسوا توما
الرئيس التنفيذي ملجموعة االتصاالت 

األردنية - Orange األردن

السيد من تران 
املدير التنفيذي للتسويق واالتصال

ملجموعة االتصاالت األردنية - Orange األردن

أعضاء اإلدارة الُعليا ٢013
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الرغم من  القوي عىل  املايل  العام ٢013 عىل األداء  حافظت مجموعة االتصاالت األردنية خالل 
البيئة التنافسية الشديدة يف قطاع االتصاالت والظروف االقتصادية الصعبة والتي كان لها األثر 
يف زيادة النفقات التشغيلية للمجموعة، باإلضافة إىل زيادة نسبة الرضيبة الخاصة عىل خدمات 
املالية  الكفاءة  لتحسني  النفقات  الخلوية. تركزت جهودنا عىل اسرتاتيجية تخفيض  االتصاالت 

واإلنتاجية ملواجهة التحديات الكبرية يف سوق االتصاالت يف األردن. 
موقعنا  عىل  واملحافظة  القوي  املايل  األداء  عىل  الحفاظ  االتصاالت  مجموعة  يف  دوماً  نحاول 
يؤدي يف  والذي  لزبائنها  الخدمات  أفضل  لتقديم  التزامها  املجموعة  السوق، وتؤكد  املتقدم يف 

النهاية إىل تحقيق عوائد مجزية ملساهميها.
وعليه يسعدنا أن نقدم لكم نتائجنا املالية املوحدة للمجموعة للعام ٢013.

الجداول أدناه تبني ملخصاً عن النتائج املالية واإلحصائية املجّمعة للعام ٢013 مقارنة بالعام ٢01٢

قائمة الدخل املوحدة
الدنانري( نسبة التغري20132012)ماليني 

)11.7(%360.3408.0اإليرادات 
املصاريف التشغيلية

)0.٦(٪)173.٢()17٢.3(كلفة الخدمات
7.4٪)37.7()40.5(مصاريف بيع وتسويق

)7.4(٪)٢4.٨()٢3.0(مصاريف إدارية
)1٦.0(٪)9.٢()7.٨(حصة الحكومة من اإليرادات 

)3.٢(٪)4.3()4.٢(رسوم العالمة التجارية
0.0٪)3.3()3.3(مصاريف اتفاقية دعم األعمال

)0.7(%)252.6()250.9(مجموع املصاريف التشغيلية
٢٢.3٪0.40.3إيرادات أخرى

 )29.5(%109.8155.8األرباح التشغيلية
)7.7(%38.2%30.5%هامش الربح التشغييل
)5.٢(٪)50.5()47.9(االستهالكات واإلطفاءات 

33.0٪٨.٨٦.٦صايف فروقات العمالت األجنبية وتكاليف التمويل ودخل التمويل
)36.9(%70.6111.9الربح قبل رضيبة الدخل

)33.5(٪)٢٨.7()19.1(رضيبة الدخل
)37.8(%51.783.2ربح السنة

العائد إىل:
)3٨.0(٪51.5٨3.1مساهمي الرشكة

11٦.٦٪0.٢0.1حقوق األقلية غري املسيطرة
)٦.0(٪٢0.4٪14.4 ٪هامش الربح

)3٨.0(٪0.٢0٦0.33٢حصة السهم من ربح السنة )دينار(
0.0٪٢50٢50املعدل املرجح لعدد األسهم )مليون سهم(

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

ملخص امليزانية املوحدة
الدنانري( نسبة التغري20132012)ماليني 

 املوجودات
)3.7(٪370.13٨4.3مجموع املوجودات املتداولة

)٢.1(٪1٨9.4193.4املمتلكات واملعدات
)٨.9(٪5٨.٨٦4.5موجودات غري متداولة أخرى

)3.٨(٪٢4٨.٢٢57.9مجموع املوجودات غري املتداولة
)3.8(%618.3642.2مجموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية
3.0٪٢4٨.٢٢41.0مجموع املطلوبات املتداولة

)5.3(٪5.9٦.٢مجموع املطلوبات غري املتداولة
)7.٨(٪3٦4.1394.9مجموع حقوق امللكية

)3.8(%618.3642.2مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

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

ملخص قائمة التدفقات النقدية املوحدة
الدنانري( نسبة التغري20132012)ماليني 

)٢٢.4(٪٨٦.7111.7صايف التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

0.3٪)31.3()31.4(صايف التدفق النقدي املستخدم يف األنشطة االستثمارية

)٨.5(٪)90.3()٨٢.٦(صايف التدفق النقدي املستخدم يف األنشطة التمويلية

174.5٪)10.0()٢7.3(صايف النقص يف النقد وما يف حكمه

)10.1(%243.0270.3النقد وما يف حكمه يف 31 كانون األول

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

تحليل للنسب املالية
نسبة التغري20132012 

 نسب الربحية

)35.9(٪1٢.7٪٨.٢٪العائد عىل إجمايل املوجودات

)35.0(٪٢0.9٪13.٦٪العائد عىل حقوق امللكية

نسب السيولة

)٦.5(٪1.491.59نسبة املوجودات املتداولة

)1٢.7(٪0.9٨1.1٢نسبة النقد

نسب الرفع املايل

٦٢.٦11.5٪٦9.٨٪نسبة املطلوبات إىل حقوق امللكية

)0.1(٪1.٦٪1.٦٪نسبة الدين بالفائدة*

٦.7٪3٨.5٪41.1٪نسبة مجموع الديون**

)4.7(٪7٨.٢٪74.5٪نسبة غطاء املوجودات***

نسب إدارة األصول

)٨.7(٪٦٢.٦٪57.٢٪نسبة دوران مجموع املوجودات

)7.7(٪٢04.0٪1٨٨.٢٪نسبة دوران املوجودات الثابتة

)7.3(٪10٢.4٪94.9٪نسبة دوران رأس املال

نسب النمو

)3٨.0(٪0.٢0٦0.33٢األرباح املقرتح توزيعها للسهم الواحد )بالدينار(

٢.7٪99.3٪10٢.0٪نسبة األرباح املقرتح توزيعها إىل ربح السنة

)17.7(٪٦.٢٪5.1٪نسبة عائد السهم إىل سعر السوق

نسب التقييم

)7.٨(٪1.4٦1.5٨القيمة الدفرتية للسهم

)1٦.1(٪٢.٨13.3٦نسبة القيمة السوقية إىل القيمة الدفرتية

24.8%19.9115.95مضاعف السعر إىل العائد

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

*** مجموع املوجودات امللموسة/مجموع املطلوبات
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اإليرادات 
انخفضت إيرادات مجموعة االتصاالت األردنية بنسبة )11.7(٪ حيث بلغت اإليرادات 3٦0.3 
هذا   ،٢01٢ عام  أردني  دينار  مليون   40٨.0 مع  مقارنة   ٢013 عام  يف  أردني  دينار  مليون 
االنخفاض جاء نتيجة املنافسة الشديدة يف قطاع االتصاالت وخاصة يف قطاع األعمال واألفراد، 

وكذلك إىل االنخفاض الشديد يف إيرادات الخلوي.
وكان لقرار الحكومة برفع الرضيبة الخاصة عىل خدمات االتصاالت الخلوية من 1٢٪ إىل ٢4٪ 

أثر سلبي عىل إيرادات االتصاالت الخلوية.

املصاريف التشغيلية
واملصاريف  والتسويقية  البيعة  واملصاريف  الخدمات  تكلفة  من  التشغيلية  املصاريف  تتكون 
اإلدارية وحصة الحكومة من اإليرادات ورسوم اتفاقية دعم األعمال ورسوم العالمة التجارية. 
مليون   ٢50.9 إىل  لتصل   ٪)0.7( بنسبة  انخفاضاً  للمجموعة  التشغيلية  املصاريف  شهدت 
العام  نهاية  يف  أردني  دينار  مليون   ٢5٢.٦ مع  مقارنة   ٢013 العام  نهاية  يف  أردني  دينار 
٢01٢. عىل الرغم من ارتفاع مصاريف الكهرباء نتيجة لقرار الحكومة برفع تعرفة الكهرباء 
بنسبة ٪5  الكهرباء  أسعار  الجديدة يف  الزيادة  إىل  باإلضافة  بنسبة ٪150،  االتصاالت  لقطاع 
 10 يتجاوز  الكهرباء  تكلفة  يف  الزيادة  إجمايل  بالتايل  ليصبح   ،٢013 آب  بشهر  فرضت  التي 

مليون دينار سنوياً.
التي تؤثر عىل قطاع االتصاالت فقد أطلقت  التحديات والتغريات  ومن جهة أخرى، ويف ضوء 
نموذج  إىل  لالنتقال  والتغيري  للتحول  برنامج   ٢013 عام  من  الثاني  النصف  خالل  املجموعة 

عمل ذي كفاءة أعىل يهدف إىل تحسني أداء املجموعة. 
الربط  تتألف من رسوم  الخدمات، والتي  التشغيلية يف تكلفة  الجزء األكرب من املصاريف  يقع 
والكلف  الرتاخيص  ورسوم  األخرى  االتصاالت  شبكات  ملشغيل  تدفع  التي  للشبكات  البيني 
واملصاريف  الكهرباء(  مصاريف  فيها  )بما  الشبكة  وصيانة  تشغيل  مصاريف  مثل  الفنية 
املتعلقة باملوظفني الفنيني، كلفة بطاقات تشغيل الخطوط الخلوية والبطاقات املدفوعة مسبقاً 

والدعم املقدم عىل أسعار أجهزة الهواتف الخلوية.
سجلت تكلفة الخدمات انخفاضاً بنسبة )0.٦(٪ لتصل إىل 17٢.3 مليون دينار أردني يف العام 

نتيجة  االنخفاض  هذا  وجاء   ،٢01٢ العام  يف  أردني  دينار  مليون   173.٢ مع  مقارنة   ٢013
لالنخفاض يف اإليرادات.

مليون   40.5 إىل  لتصل   ٪7.4 بنسبة  ارتفعت  والتسويقية  البيعية  باملصاريف  يتعلق  فيما  أما 
بسبب  وذلك   ،٢01٢ العام  يف  أردني  دينار  مليون   37.7 مع  مقارنة   ٢013 العام  يف  دينار 

ارتفاع عمولة البيع والتوزيع.
العام  يف  أردني  دينار  مليون   ٢3.0 إىل  لتصل   ٪)7.4( بنسبة  اإلدارية  املصاريف  انخفضت 
املصاريف  انخفاض  وجاء   .٢01٢ العام  يف  أردني  دينار  مليون   ٢4.٨ مع  مقارنة   ٢013

اإلدارية نتيجة الجهود اإلدارية واملبادرات التي تبنتّها لتخفيض النفقات.
حصة الحكومة من اإليرادات وهي تساوي 10٪ من صايف إيرادات االتصاالت الخلوية والتي 
يجب دفعها إىل هيئة تنظيم قطاع االتصاالت بموجب اتفاقية رخصة االتصاالت الخلوية. وقد 
العام ٢013، حيث انخفضت  بلغت حصة الحكومة من اإليرادات 7.٨ مليون دينار أردني يف 

بنسبة )1٦(٪ عن عام ٢01٢ نتيجة االنخفاض يف اإليرادات.
لـ  املجموعة  تدفعها  والتي  التشغيلية  األرباح  من   ٪1.٦ وتبلغ  التجارية  العالمة  رسوم 
بلغت  حيث  التابعة،  الرشكات  جميع  يف  التجاري  اسمها  استخدام  رسوم  مقابل   Orange
4.٢ مليون دينار أردني يف العام ٢013 مقارنة مع 4.3 مليون دينار أردني يف العام ٢01٢.

حسب   Orange/France إىل  دفعها  الواجب  الرسوم  هي  األعمال  دعم  اتفاقية  رسوم 
للمبلغ  مساٍو  وهو   ٢013 العام  يف  أردني  دينار  مليون   3.3 بلغت  األعمال حيث  دعم  اتفاقية 

الذي دفع يف العام ٢01٢. 

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

بـ"EBITDA" تتألف من إيرادات الخدمات مطروحاً منها املصاريف التشغيلية. 
 109.٨ إىل  لتصل   ٢013 العام  يف   ٪)٢9.5( بنسبة  للمجموعة  التشغيلية  األرباح  انخفضت 
االنخفاض  هذا   .٢01٢ العام  يف  أردني  دينار  مليون   155.٨ مع  مقارنة  أردني  دينار  مليون 

جاء نتيجة االتخفاض يف اإليرادات.
 ٢013 العام  يف   ٪30.5 إىل  ليصل  التشغييل  الربح  هامش  انخفض  فقد  ذكره  سبق  ملا  نتيجة 

مقارنة مع 3٨.٢٪ يف العام السابق.

البيانية أدناه توضح التحليل أعاله:  الرسوم 

االستهالكات واإلطفاءات 
انخفضت مصاريف االستهالكات واإلطفاءات املوحدة يف العام ٢013 بواقع )5.٢(٪ لتصل إىل 

47.9 مليون دينار أردني مقارنة بمبلغ 50.5 مليون دينار أردني يف العام ٢01٢.

صايف فروقات العمالت األجنبية 
يف  الرصف  أسعار  واختالف  تذبذب  عن  ينتج  املوحدة  األجنبية  العمالت  فروقات  صايف  إن 
العام  خالل  األجنبية.  بالعمالت  والقروض  الودائع  تقييم  يف  يؤثر  والذي  األجنبية  العمالت 
أردني  أردني مقارنة مع 0.٢ مليون دينار  أرباح بقيمة 1.٢ مليون دينار  ٢013 تم تسجيل 

يف العام ٢01٢.

تكاليف التمويل
تتألف تكاليف التمويل املوحدة من الفوائد والعموالت األخرى التي تدفعها الرشكة فيما يتعلق 
بمديونيتها املالية. انخفضت تكاليف التمويل يف العام ٢013 بنسبة )1٦.0(٪ لتصل إىل 0.0٨ 

مليون دينار أردني مقارنة مع 0.1 مليون دينار أردني يف العام ٢01٢.

دخل التمويل
يتألف دخل التمويل املوحد من اإليرادات املتحققة عىل الودائع النقدية بالعمالت املختلفة. حيث 
ارتفع الدخل التموييل بنسبة 19.٢٪ يف العام ٢013 ليصل إىل 7.7 مليون دينار أردني مقارنة 

مع ٦.5 مليون دينار أردني يف العام ٢01٢.

إيرادات أخرى
تتألف اإليرادات األخرى من األرباح والخسائر الناتجة عن بيع األصول الثابتة إضافة إىل إيرادات 
العام  يف  أردني  دينار  مليون   0.41 تقريباً  األخرى  اإليرادات  قيمة  بلغت  وقد  متنوعة.  أخرى 
٢013 مقارنة مع 0.34 مليون دينار أردني يف العام ٢01٢، أي بارتفاع بلغت نسبته 3.٢٢٪.

رضيبة الدخل 
العام  يف  أردني  دينار  مليون   19.1 بمبلغ  دخل  رضيبة  األردنية  االتصاالت  مجموعة  سجلت 
٢013، مقابل ٢٨.7 مليون دينار أردني يف العام ٢01٢ أي بانخفاض بلغت نسبته )33.5(٪.

ربح السنة
انخفضت أرباح املجموعة بعد الرضيبة بنسبة )37.٨(٪ حيث وصلت إىل 51.7 مليون دينار 
يف عام ٢013 مقارنة مع ٨3.٢ مليون دينار يف عام ٢01٢، والسبب يف هذا االنخفاض يعود 

بشكل رئييس إىل االنخفاض يف الدخل التشغييل. 

حقوق األقلية
الربح )الخسارة( السنوي  حقوق األقلية غري املسيطرة يف رشكة اليت سبيد تمثل 49.0٪ من 
حيث بلغت حقوق األقلية من األرباح 0.٢ مليون دينار أردني يف العام ٢013 مقارنة مع 0.1 

مليون دينار أردني يف العام ٢01٢.

السيولة ومصادر رأس املال
والذي  التشغيلية  األنشطة  من  النقدي  التدفق  صايف  من  يأتي  للسيولة  األسايس  املصدر  إن 
بمبلغ  أردني مقارنة  دينار  مليون  إىل 7.٨٦  ليصل  بنسبة )4.٢٢(٪  العام ٢013  انخفض يف 

111.7 مليون دينار أردني يف العام ٢01٢.
بنسبة  ارتفاعاً  شهد  فقد  االستثمارية  األنشطة  يف  املستخدم  النقدي  التدفق  لصايف  وبالنسبة 
دينار  مليون   31.3 مع  مقارنة  أردني  دينار  مليون   31.4 إىل  ليصل   ٢013 العام  يف   ٪0.3

أردني يف العام ٢01٢. 
انخفض صايف التدفق النقدي املستخدم يف األنشطة التمويلية من ٨٢.٦ مليون دينار أردني يف 

العام ٢013 مقارنة مع 90.3 مليون دينار أردني يف العام ٢01٢. 
أما بالنسبة إىل التدفق النقدي الحر فقد بلغت قيمته 70.٦ مليون دينار أردني يف العام ٢013 

مقارنة مع 117.٨ مليون دينار أردني يف العام ٢01٢ أي بانخفاض قدره )40.1(٪.

النقد وما يف حكمه
شهد النقد وما يف حكمه انخفاضاً بنسبة )10.1(٪ من ٢70.3 مليون دينار أردني عام ٢01٢ 

إىل ٢43 مليون دينار أردني عام ٢013.

النفقات الرأسمالية 
النفقات الرأسمالية ملجموعة االتصاالت األردنية بلغت 39.٢ مليون دينار أردني يف نهاية عام 

٢013 مقارنة مع 3٨.0 مليون دينار أردني يف عام ٢01٢.

قاعدة املشرتكني
مليون   4.094 إىل  بذلك  لتصل   ٪1.٦ نسبته  بلغت  ملحوظاً  نمواً  املشرتكني  قاعدة  شهدت 
نتيجة  الزيادة  هذه  وجاءت  عام ٢01٢.  نهاية  يف  مليون مشرتك   4.030 مع  مقارنة  مشرتك، 
اإلقبال  وباألخص  واإلنرتنت،  الخلوية  االتصاالت  قطاع  يف  املنافسة  التسويقية  العروض 
الكبري عىل عروض اإلنرتنت )ADSL والالسلكي( و)نت وين ما كان( باإلضافة إىل عروض 

الخطوط الخلوية املدفوعة مسبقاً.

املوارد البرشية
العام  يف   ٢159 من   ٪)٨.٦( بنسبة  األردنية  االتصاالت  مجموعة  يف  العاملني  عدد  انخفض 
٢01٢ إىل 1.973 يف العام ٢013 باإلضافة ملوظفي رشكة اليت سبيد يف البحرين. كما بلغ عدد 

املوظفني املؤقتني 1٦3 يف العام ٢013 مقارنة مع 1٨7 يف العام ٢01٢.

كفاءة الكادر
مع  مقارنة   ٢013 العام  خالل  أردني  دينار  ألف   1٨٢.٦ اإلنتاجية  الكفاءة  مؤرشات  بلغت 

1٨٨.9 ألف دينار أردني يف العام ٢01٢.
 ٪11.٢ بنسبة  خطاً   ٢.075 إىل  ليصل   ٢013 العام  خالل  موظف  لكل  الخطوط  عدد  ارتفع 

مقارنة مع 1.٨٦٦ خطاً يف العام ٢01٢ متأثراً بالزيادة يف عدد الخطوط.

اإليراداتاألرباح التشغيليةاملصاريف التشغيلية

3٦0.3

109.٨

40٨.0

155.٨

٢013 ٢01٢

٢5٢.3

)بماليني الدنانري(

٢50.5
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الرسوم البيانية أدناه توضح التحليل أعاله

تحليل قطاعات أعمال املجموعة
فيما 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(.

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

ملخص قائمة الدخل املوحدة
الدنانري( نسبة التغري20132012)ماليني 

  اإليرادات
)5.٦(٪٢٨0.9٢97.٦خدمات االتصاالت الثابتة وخدمات اإلنرتنت واليت سبيد/البحرين

)17.7(٪1٦0.5195.1خدمات االتصاالت الخلوية

)4.3(٪)٨4.7()٨1.1(إيرادات داخلية بني القطاعات

)11.7(%360.3408.0مجموع اإليرادات

املصاريف التشغيلية

)٢.7(٪)٢11.7()٢0٦.1(خدمات االتصاالت الثابتة وخدمات اإلنرتنت واليت سبيد/البحرين

0.3٪)1٢5.٢()1٢5.5(خدمات االتصاالت الخلوية

)4.3(٪٨1.1٨4.7مصاريف داخلية بني القطاعات

)0.7(%)252.3()250.5(مجموع املصاريف التشغيلية 

األرباح التشغيلية

)1٢.٨(٪74.9٨5.٨خدمات االتصاالت الثابتة وخدمات اإلنرتنت واليت سبيد/البحرين

)50.0(٪35.0٦9.9خدمات االتصاالت الخلوية

)29.5(%109.8155.8مجموع األرباح التشغيلية

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

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

السوق  فتح  تم  أن  وبعد  املجموعة،  أعمال  قطاعات  أكرب  الثابتة  االتصاالت  خدمات  تشكل 
من  بالرغم  السوقية  الحصة  من   ٪9٨ تحتل  األردنية  االتصاالت  مجموعة  زالت  ال  للمنافسة، 

احتدام املنافسة عىل االتصاالت الدولية الصادرة والواردة إىل اململكة.
األردن، ففي عام  اإلنرتنت يف  الرائدة يف مجال تزويد خدمة  الرشكة  إنرتنت   Orange تعترب 
أبرمت  حيث  )األردن(،  ون  جلوبال  رشكة  برشاء  األردنية  االتصاالت  رشكة  قامت   ٢001
 Orange Internet رشكة  مع   Orange التجاري  االسم  الستخدام  اتفاقية  الرشكة 
Interactive. تقوم Orange إنرتنت بتقديم خدمات اإلنرتنت للرشكات من خالل الدارات 
وخدمات   )ADSL( الرسيعة  الخطوط  خالل  من  والرشكات  للمنازل  باإلضافة  املؤجرة، 
اإللكرتوني وخدمة تجوال  الربيد  اإللكرتونية واستضافة  املواقع  اإللكرتوني واستضافة  الربيد 
واملقاهي  املطارات  يف  واملنترشة  الالسلكي  االتصال  أو  العادي  االتصال  خالل  من  اإلنرتنت 

العامة واملطاعم يف األردن. 
يف السادس عرش من نيسان عام ٢007 دخلت رشكة اليت سبيد لالتصاالت يف عقد رشاكة مع 
مجموعة االتصاالت األردنية إلدخال خدمات جديدة يف البحرين مثل خدمات الحزم العريضة 
للمنازل واملشاريع الصغرية واملتوسطة وكذلك الرشكات، باإلضافة إىل تقديم خدمة البطاقات 

املدفوعة مسبقاً.
االتصاالت  تقدم  التي  البحرين  يف  األوىل  البديلة  الرشكة  لالتصاالت  سبيد  اليت  رشكة  وتعترب 

الثابتة بخدمات نوعية ومتطورة للرشكات واملنازل عىل حد سواء.

إيرادات )Orange ثابت(، )Orange إنرتنت( واليت سبيد
بنسبة  سبيد  واليت  إنرتنت   Orangeو ثابت   Orange اإلجمالية  اإليرادات  انخفضت 

)5.٦(٪ يف عام ٢013 بسبب االنخفاض يف إيرادات املبيعات الكلية.

ADSL يف عام ٢013 بسبب انتقال املشرتكني إىل  انخفضت إيرادات خدمات اإلنرتنت املنزيل 
عرض اإلنرتنت املنزيل )بيتي( ذي السعر التفضييل. 

إنرتنت(   Orange( ثابت(،   Orange( التشغيلية  املصاريف 
واليت سبيد

بنسبة  سبيد  واليت  إنرتنت   Orangeو ثابت   Orange لـ  التشغيلية  املصاريف  انخفضت 
يف  دينار  مليون   ٢11.7 بـ  مقارنة   ٢013 العام  يف  دينار  مليون   ٢0٦.1 إىل  لتصل   ٪)٢.7(

العام ٢01٢ نتيجة االنخفاض يف اإليرادات وكذلك إىل الجهود املبذولة لتخفيض النفقات.

إنرتنت(   Orange( ثابت(،   Orange( التشغيلية  األرباح 
واليت سبيد

 74.9 إىل  لتصل   ٪)1٢.٨( بنسبة  انخفاضاً   ٢013 العام  نهاية  يف  التشغيلية  األرباح  شهدت 
مليون دينار مقارنة بـ ٨5.٨ مليون دينار للعام ٢01٢.

االتصاالت الخلوية )Orange خلوي(
قبل  من  املقدمة  الخلوية  واملنتجات  الخدمات  من  الخلوية  االتصاالت  أعمال  قطاع  يتألف 
Orange خلوي والتي تم تسجيلها يف أيلول 1999 بهدف بناء شبكة اتصاالت خلوية جديدة 
 ٢000 أيلول  يف  التشغيلية  عملياتها  خلوي   Orange بدأت  وقد  اململكة.  لخدمة  ومتطورة 
ازدادت املنافسة مع دخول مزودين  كمزود ثاٍن لخدمات االتصاالت الخلوية يف األردن. حالياً 

آخرين للخدمة مما أدى إىل منافسة شديدة يف األسعار وزيادة يف عدد املشرتكني يف اململكة.
لالتصاالت   3G+ الثالث  للجيل  رخصة  أول  عىل  خلوي   Orange حصلت   ٢010 العام  يف 
الهاشمية، ويف عام ٢01٢ نمت قاعدة مشرتكي +3G بقوة وهذا  الخلوية يف اململكة األردنية 
مّكن املجموعة من إطالق خدمات جديدة ومبتكرة لتبقى Orange األردن الرائدة يف تقديم 

خدمات االتصاالت.

اإليرادات )Orange خلوي(
إىل  يعود  وذلك   ،٢01٢ بعام  مقارنة   ٪)17.7( بنسبة  خلوي   Orange إيرادات  انخفضت 
البيئة التنافسية الشديدة وانخفاض األسعار إضافة إىل انخفاض اإليرادات الناتجة عن خدمات 

التجوال الدويل.
كما إن زيادة الرضيبة الخاصة التي فرضتها الحكومة عىل خدمات الخلوي من 1٢٪ إىل ٢4٪ 

أثرت بشكل سلبي عىل إيرادات الخلوي.

املصاريف التشغيلية )Orange خلوي(
 1٢5.5 إىل  لتصل   ٢013 العام  يف  الخلوية  االتصاالت  لقطاع  التشغيلية  املصاريف  انخفضت 
مليون دينار أردني مقارنة بمبلغ 1٢5.٢ مليون دينار أردني يف العام ٢01٢ بنسبة مقدارها 

 .٪)0.3(

األرباح التشغيلية )Orange خلوي(
انخفضت األرباح التشغيلية لـ Orange خلوي بنسبة 50٪ يف العام ٢013 لتصل إىل 35.0 
مليون دينار أردني مقارنة بأرباح تشغيلية بمبلغ ٦9.9 مليون دينار أردني يف العام ٢01٢.

عدد الخطوط لكل موظف

اإليراد لكل موظف )بآالف الدنانري(
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Orange 1. األنشطة الرئيسية يف مجموعة االتصاالت األردنية - 

■ خدمة االتصاالت الثابتة
■ خدمات االتصاالت الخلوية )صوتية + نقل بيانات(

■ خدمة خطوط اإلنرتنت الرسيعة
■ خدمة البيع الكيل للمشغلني

■ الخدمات املصممة خصيصاً لقطاع الرشكات )B2B( )فريم ريالي، خدمة الدارات املؤجرة، خدمات املؤتمرات املرئية(  

- املواقع الجغرافية لرشكة االتصاالت األردنية وعدد املوظفني يف كل منها:
املوقع الرئييس إلدارة الرشكة: جبل عّمان، الدوار األول، بناية سيتي سنرت، ص.ب 1٦٨9 عّمان 1111٨ األردن

التابعة للرشكةاملحافظة عدد املوظفنيعدد املواقع 

150٨مبنى اإلدارة )عّمان(

٦7909عّمان
1٢4عجلون

5911٢إربد

147جرش

3917املفرق

٢3٢٢البلقاء

1011مأدبا

1951الزرقاء

15٢4العقبة

3945الكرك

٢41٨معان

1٨13الطفيلة
3401.741املجموع

- بلغ حجم االستثمار الرأسمايل يف عام ٢013 لرشكة االتصاالت األردنية )14,٨41,7٢٢( دينار أردني.
- بلغ حجم االستثمار الرأسمايل املوحد ملجموعة االتصاالت األردنية لعام ٢013 )39,٢4٢,7٨5( دينار أردني.

التابعة 2. الرشكات 
املنامة،  البحرين -  الرئييس لرشكة اليت سبيد، فهو مملكة  الدوار األول، بناية سيتي سنرت، ص.ب 1٦٨9 عّمان 1111٨ األردن. باستثناء املوقع  التابعة هو: جبل عّمان،  الرئييس للرشكات  املوقع 

برج املؤيد، ص.ب 1٨٦٨1.

التابعة طبيعة ونشاط عمل الرشكةأسم الرشكة 
رأسمال الرشكة
التابعة بالدينار

عدد املوظفنينسبة امللكية

10033٢٪70,000,000خدمات االتصاالت املتنقلةرشكة البرتاء األردنية لالتصاالت املتنقلة ذ.م.م )Orange خلوي(

100٢9٪750,000خدمات تزويد اإلنرتنت ونقل البياناتالرشكة األردنية لخدمات نقل البيانات ذ.م.م )Orange إنرتنت(

-*100٪٢٢0,000خدمات محتوى اإلنرتنترشكة األبعاد لبناء وتطوير البيانات رقمياً ذ.م.م )إي - دايمنشن(

5134٪5.07٦.000خدمات االتصاالت واإلنرتنترشكة اليت سبيد لالتصاالت ذ.م.م

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

3. أ- أعضاء مجلس اإلدارة

■ معايل الدكتور شبيب فرح عّماري 
Orange األردن رئيس مجلس اإلدارة ملجموعة االتصاالت األردنية - 

تاريخ امليالد 1941/2/22
اإلدارة يف مجموعة االتصاالت األردنية  الدكتور شبيب عّماري منصب رئيس مجلس  يتوىّل 
Orange منذ كانون الثاني عام ٢000، حيث كان بدايًة يمثّل الحكومة األردنية. وقد أعيَد 
فرانس  مجموعة  يمثّل  أصبح  أن  بعد  االدراة  ملجلس  رئيساً  تكراراً  عّماري  الدكتور  انتخاب 

تيليكوم يف عام ٢00٦ وحتى اآلن. 
شملت اإلرادة امللكية السامية تعيني معايل الدكتور شبيب عماري ضمن الذوات أعضاء مجلس 

األعيان إعتبارا من ٢5/٢013/10.
يف  والتجارة  للصناعة  وزيراً  عماري  شبيب  الدكتور  السامية  امللكية  اإلرادة  شملت  كما 
الدكتور فايز الطراونة من ٢01٢/5/٢ وحتى تاريخ  التي ترأسها دولة  امللك  حكومة جاللة 
األردنية االتصاالت  مجموعة  يف  اإلدارة  ملجلس  رئيساً  انتخابه  أعيد  حيث   .٢01٢/10/7

Orange بتاريخ ٢4/10/٢01٢.
االمري  امللكية )سمو  العلمية  الجمعية  أمناء  رئيس مجلس  نائب  عّماري منصب  الدكتور  يتوىل 
الحسن بن طالل املعظم، رئيساً( ، وهو عضو يف مجلس التخاصية، لجنة الحوار االقتصادي، 

مجلس أمناء جامعة الحسني بن طالل ومجلس إدارة بنك االستثمار العربي األردني.
يحمل الدكتور عّماري درجة الدكتوراه يف االقتصاد عام 19٨0 من جامعة جنوب كاليفورنيا/

الواليات املتحدة األمريكية، وقد عمل محارضاً فيها حتى عام 19٨5.

■ السيد مارك رينارد
Orange األردن نائب رئيس مجلس اإلدارة ملجموعة االتصاالت األردنية - 

تاريخ امليالد 1957/3/15
يشغل السيد مارك رينارد حالياً منصب نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة االتصاالت األردنية 

.Orange
يف أيار ٢010 انضم السيد مارك رينارد للجنة التنفيذية ملجموعة Orange فرانس تيليكوم. 
ومنذ عام ٢00٦ شغل رينارد منصب نائب الرئيس التنفيذي للوحدة العاملية التابعة ملجموعة 
Orange فرانس تيليكوم مسؤوالً عن مناطق أفريقيا، الرشق األوسط وآسيا التي تضم ٢0 

فرعاً، ثالث رشكات مدرجة، 17 ألف موظف، وأكثر من 70 مليون زبون.
ملجموعة  العاملية  للوحدة  الرئيس  نائب  بمنصب  رينارد  السيد  تعيني  تم   ٢004 عام  خالل 
اإلدارة لوحدة  الرئيس و/أو عضو مجلس  تيليكوم. وكذلك شغل منصب  Orange فرانس 

الخط الثابت، الخلوي واإلنرتنت يف عدد من الرشكات الحليفة.
التنفيذي ملشغل  يف عام ٢003 تم تعيني السيد رينارد بمنصب رئيس مجلس ادارة والرئيس 

االتصاالتUN12 ، الرشكة التابعة لفرانس تيليكوم يف إسبانيا. 
 TDF VIDEO إدارة  مجلس  ورئيس   TDF لرشكة  العام  املدير  نائب  منصب  شغل 
SERVICE خالل الفرتة )199٦-٢00٢(. وكان يشغل منصب رئيس مجلس اإلدارة لرشكة 

TDF Cable واملدير التجاريي لرشكة TDF خالل الفرتة )199٢-199٦(
 ،ISEOR لدى  امليداني  املسح  كمدير   1979 عام  يف  الوظيفي  مشواره  بدأ  رينارد  السيد 
وأصبح يف عام 19٨٢ مستشاراً لدى Cerep Communication، وبعدها مديراً بالوكالة 

يف عام 19٨4، ومديراً لإلدارة يف عام 19٨٦. 
وكان السيد رينارد ُعنّي خالل الفرتة )19٨9 - 199٢( مديراً لإلدارة يف

Societe des Montagnes del’are and Groupe Caisse des Depots
 .EM Lyon ويذكر بأن السيد رينارد يحمل الدبلوم العايل يف العلوم اإلدارية حيث تخرج من

■ معايل الدكتور محمد نارص أبو حمور
Orange األردن عضو مجلس إدارة مجموعة االتصاالت األردنية - 

تاريخ امليالد 1961/12/20
يتوىل معايل الدكتور أبو حمور حالياً منصب عضو مجلس إدارة مجموعة االتصاالت األردنية 
ووزيراً   ٢003 عام  والتجارة  للصناعة  وزير  منصب  شغل  وقد   ٢01٢ عام  منذ   Orange
-٢009( للفرتة  للمالية  وزيراً  الثانية  للمرة  معاليه  تعيني  وتم   )٢005-٢003( للفرتة  للمالية 

 .)٢011
وقد شغل معايل أبو حمور عضوية مجالس وإدارة العديد من الرشكات والبنوك واملؤسسات، 
عام  وأمني   )٢000-199٨( للفرتة  املالية  وزير  ملعايل  مسشتار  منصب  ذلك  قبل  شغل  حيث 

وزارة املالية للفرتة )٢000-٢003( ومحارض غري متفرغ وعضو مناقش يف الجامعة األردنية 
للفرتة )199٨-1999( وعمل بالبنك املركزي للفرتة )19٨7-199٨(. يحمل معايل أبو حمور 

وسامي أفضل وزير مالية يف الرشق األوسط يف واشنطن لعام ٢004 وعام ٢010.
جامعة  من   1997 عام  االقتصاد  يف  الدكتوراه  شهادة  يحمل  حمور  أبو  معايل  بأن  ويذكر 
عام  األردنية  الجامعة  من  االقتصاد  يف  املاجستري  درجة  إىل  باإلضافة  بريطانيا  يف   Surrey

19٨9 وبكالوريوس اقتصاد من جامعة الريموك عام 19٨4.

■ السيد ميشيل مونزاني
Orange األردن عضو مجلس إدارة مجموعة االتصاالت األردنية - 

تاريخ امليالد 1955/11/26
األردنية االتصاالت  مجموعة  إدارة  مجلس  عضو  منصب  مونزاني  ميشيل  السيد  يتوىّل 
تتوىّل  التي  وآسيا،  األوسط  والرشق  أفريقيا  إدارة   Orange يف  الرئيس  ونائب   Orange
مسؤولية منطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا. قبل ذلك عمل السيد مونزاني نائب الرئيس 
تيليكوم. وقد شغل سابقاً منصب مدير االسرتاتيجية يف  املسؤول عن بولندا يف رشكة فرانس 
الشعبة الدولية، حيث استلم مسؤولية التطوير املؤسيس ملجموعة فرانس تيليكوم عىل مستوى 

العالم.
الفرتة  خالل  األردنية  االتصاالت  رشكة  إدارة  ملجلس  رئيساً  مونزاني  السيد  انتخاب  تم 

. )٢01٢/10/٢4 –٢01٢/5/3(
إعادة  يف  لالتصاالت   TP مجموعة  إدارة  ملساعدة  بولندا  إىل  إعارته  تمت   ،٢00٢ عام  ويف   
املبيعات  الرئيس املسؤول عن شعبة  البيع للمستهلك املحيل. كما كان قبلها نائب  هيكلة شبكة 
شعبة  عن  املسؤول  الرئيس  نائب  منصب  يف  مونزاني  السيد  تعيني  تم  فرنسا.  يف  والخدمات 
عام  يف  تيليكوم  فرانس  لـ  اإلقليمي  املدير  منصب  ذلك  قبل  وشغل   ،199٦ عام  يف  املستهلك 
1991 وغطى املنصب شمال فرنسا. قبل ذلك كان السيد مونزاني قد شغل مناصب مختلفة يف 
مجاالت تكنولوجيا املعلومات والبيع للمستهلكني واألعمال التجارية، كما شغل لفرتات متعددة 

منصب عضو مجلس إدارة يف رشكات االتصاالت.
ويذكر بأن السيد مونزاني قد تخّرج من جامعة HEC لإلدارة باريس، وهو حائز عىل وسام 

االستحقاق الوطني الفرنيس.

■ اللواء الدكتور املهندس عمر الخالدي
Orange األردن عضو مجلس إدارة مجموعة االتصاالت األردنية - 

تاريخ امليالد 1956/2/13
اللواء الدكتور املهندس عمر عبيد الخالدي يعمل حالياً رئيساً لهيئة التخطيط االسرتاتيجي يف 
القيادة العامة للقوات املسلحة األردنية. حصل عىل درجة البكالوريوس يف الهندسة امليكانيكية 
من جامعة لورنس التكنولوجية/ الواليات املتحدة األمريكية، وماجستري ودكتوراه يف اإلدارة 
الهندسة  مجاالت  مختلف  يف  عملية  خربة  لدية  بريطانيا.  برونيل/  جامعة  من  الهندسية 
النوعية،  الرقابة  الدفاعية،  الدراسات  الصيانه،  أنظمة  إدارة  الهندسية،  اإلدارة  امليكانيكية، 
القوات  يف  خدمته  أثناء  التالية  املناصب  وتقلد  اللوجستي.  واإلسناد  التزويد  أنظمة  السالمة، 

املسلحة األردنية:
*مدير دائرة الدراسات الدفاعية

*ضابط ارتباط فني لتعديل دبابة/ لندن
*مستشار فني لسمو األمري عبدالل�ه بن الحسني )جاللة القائد األعىل حفظه الله( قائد العمليات 

الخاصة يف حينه.
*قائد مشاغل
*مدير إنتاج

*مسؤول رقابة نوعية
*قائد مفرزة

■ الدكتور سامر املفلح
Orange األردن عضو مجلس إدارة مجموعة االتصاالت األردنية - 

تاريخ امليالد 1978/12/06
األردنية  االتصاالت  مجموعة  إدارة  مجلس  عضو  منصب  حالياً  املفلح  سامر  الدكتور  يتوىل 
يف  االسرتاتيجي  للتخطيط  العام  املدير  مستشار  أيضاً  وهو   ٢013 نيسان  منذ   Orange
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متفرغ  غري  محارضاً  لكونه  باإلضافة   ٢011 نيسان  منذ  االجتماعي  للضمان  العامة  املؤسسة 
الجامعة  األعمال/  إدارة  يف  العليا  للدراسات  أبوغزاله  طالل  كلية  يف  العليا  الدراسات  لطلبة 

األملانية األردنية منذ العام ٢010. 
الوزراء  رئيس  دولة  الوزراء/مكتب  رئاسة  يف  اقتصادياً  خبرياً  املفلح  الدكتور  عمل  وقد 
)٢010-٢011( وخبرياً اقتصادياً يف مؤسسة تشجيع االستثمار )٢00٨-٢010( وعمل بشكل 
غري متفرغ كخبري مع مجموعة البنك الدويل عىل بعض املشاريع يف املنطقة، ومحارضاً يف كلية 

إدارة األعمال والعلوم اللوجستية يف الجامعة األملانية األردنية. 
يذكر بأن الدكتور املفلح يحمل شهادة الدكتوراه يف الهندسة عام ٢00٨ من جامعة بريستول 
الهندسية  )University of Bristol( يف بريطانيا باإلضافة إىل درجة املاجستري يف اإلدارة 
وبكالوريوس   ٢004 عام  بريطانيا  يف   )Coventry University( كوفنرتي  جامعة  من 
هندسة الحاسبات من جامعة العلوم التطبيقية عام ٢00٢. كما ويحمل الدكتور املفلح بعض 
بالحكومة  املتعلقة  املنشورة  العلمية  األبحاث  من  مجموعة  وله  املتخصصة  املهنية  الشهادات 

اإللكرتونية وتطور الخدمات اإللكرتونية يف اململكة.

■ السيد هنري دي جو
Orange األردن عضو مجلس إدارة مجموعة االتصاالت األردنية - 

تاريخ امليالد 1976/05/18.
تيلكوم  فرانس   Orange ملجموعة  العام  السكرتري  نائب  حالياً  دي جو  هنري  السيد  يشغل 
وهو املسؤول عن حوكمة الرشكات، الشؤون العقارية للمجموعة، الشؤون القانونية، والعالقات 
التحق  أول مشغل محمول يف مرص.  إدارة يف رشكة موبينيل  أيضاً عضو مجلس  العامة. وهو 
أولها يف  املجموعة،  داخل  تقلد مناصب مختلفة  الحني  ذلك  عام ٢001 ومنذ  تيلكون  بفرانس 
SA . أمىض عامني  مجال عمليات الدمج واالستحواذ وسكرترياً ملجلس إدارة فرانس تليكوم 

أيضاً يف إسبانيا كمسؤول عن مشاريع التكامل لعمليات املجموعة يف إسبانيا. 
وهو  القانون  يف  شهادة  عىل  وحاصل   EM LYON األعمال  مدرسة  خريج  جو،  دي  السيد 

.)IHEDN( حالياً مدقق يف املعهد العايل لدراسات الدفاع الوطني

الُعليا ب- أعضاء اإلدارة 
:Orange - وهي اإلدارة املنوط بها إدارة أعمال مجموعة االتصاالت األردنية

■ السيد جان فرانسوا توما
Orange األردن التنفيذي ملجموعة االتصاالت األردنية -  الرئيس 

تاريخ امليالد 1960/04/02
 Orange التنفيذي ملجموعة االتصاالت األردنية -  الرئيس  يحمل السيد جان فرنسوا توما، 
 Ecole Nationale املعلومات من جامعة  األعمال وتكنولوجيا  إدارة  املاجستري يف  شهادة 
شهادات  عىل  أيضاً  وحصل  فرنسا.  يف   Supérieure des Télécommunications

.Ecole Polytechnique ُعليا يف الفيزياء، الرياضيات واالقتصاد من كلية
يمتلك السيد توما أكثر من ٢5 عاماً من الخربة يف قطاع االتصاالت وشغل مناصب يف التسويق، 
التنفيذي  الرئيس  نائب  منصب  كذلك  وشغل  واإلدارة.  العمليات  اإلداري،  التطوير  املبيعات، 
بمنصب  وخدم   .)٢01٢-٢00٨( للفرتة  موريشيوس  اتصاالت  يف  للعمليات  التنفيذي  واملدير 
للفرتة  تيليكوم  لفرانس  التابعة   Orange Alsace سرتاسبورغ  يف  اإلقليمية  اإلدارة  مدير 
)٢00٦-٢00٨(. ونائب للرئيس لالتصاالت الدولية يف فرانس تيليكوم هونغ كونغ )٢001-
٢005(. وشغل أيضاً العديد من املواقع اإلدارية املتقدمة يف الفرتة )1997-٢001( منها رئيس 
فرانس  وشبكات  خدمات  إدارة  يف  والتطوير  التسويق  إدارة  مدير  اليابان،  تيليكوم  فرانس 

تيليكوم الدولية وكذلك نائباً لرئيس لفرانس تيليكوم اليابان للفرتة )19٨٨-199٢(.
تم انتخاب السيد توما كنائب رئيس غرفة تجارة وصناعة فرنسا يف اليابان عام 19٨٨ ونائب 
املدير  منصب  أيضاً  شغل  كما   .1999 عام  يف  اليابان  يف  األوروبي  األعمال  مجتمع  رئيس 
التنفيذي للمالية يف غرفة تجارة وصناعة فرنسا يف موريشيوس للفرتة )٢010-٢01٢(. وكان 
يف  دائماً  السيد توما متحدثاً  الدولية. ويعترب  للتجارة  ُعنّي سابقاً كمستشار محافظ فرنسا  قد 

املؤتمرات املتعلقة بصناعة االتصاالت ومساهماً يف عدد من املنشورات املهتمة بالقطاع.

■ السيد رسالن ديرانية 
Orange األردن التنفيذي ملجموعة االتصاالت األردنية  نائب الرئيس 

التنفيذي للمالية املدير 
تاريخ امليالد 1963/11/17

إىل  باإلضافة  للمجموعة  التنفيذي  الرئيس  نائب  منصب  حالياً  ديرانية  رسالن  السيد  يتوىل 
منصب املدير التنفيذي للمالية لـ Orange األردن. 

مدير  مهام  حينها  متولياً   199٨ عام  يف  األردنية  االتصاالت  رشكة  يف  للعمل  انتقل  قد  وكان 
دائرة الخزينة. كما ويشغل السيد ديرانية رئاسة مجلس إدارة رشكة اليت سبيد يف البحرين.

املركزي  البنك  يف  األجنبية  االستثمارات  قسم  رئيس  بمنصب  ديرانية  السيد  عمل  ذلك،  وقبل 
األردنية  الجمعية  ورئيس  اإلسالمي،  دبي  األردن  بنك  إدارة  مجلس  يف  عضو  وهو  األردني. 
للمحاسبني اإلداريني، فضالً عن عضويته السابقة يف مجالس إدارة رشكة األبعاد لبناء وتطوير 

البيانات رقمياً والرشكة األردنية لخدمات نقل البيانات. 
إدارة  مجلس  عضوية  يف  االجتماعي  للضمان  العامة  املؤسسة  ديرانية  السيد  مثّل  وقد  هذا 

املؤسسة الصحفية األردنية )الرأي(، ورشكة حديد األردن سابقاً.
 Orange األردنية وشهادة  الجامعة  املحاسبة من  املاجستري يف  السيد ديرانية شهادة  يحمل 
يف املالية والرقابة من جامعة ESCP، كما إنه يحمل شهادة البكالوريوس يف املحاسبة وعلم 
جامعة  من  العلمي  التفّوق  درع  عىل  وحاصل  الريموك  جامعة  من  الرشف  بدرجة  الحاسوب 

الريموك ودرع التميز لخريجي جامعة الريموك.

■ السيد طموح الخويل 
التنفيذي ألمن الشبكات وحماية املعلوماتية  املدير 

Orange األردن ملجموعة االتصاالت األردنية - 
تاريخ امليالد 1959/2/28

لـ  املعلوماتية  وحماية  أمن  ملركز  التنفيذي  املدير  منصب  حالياً  الخويل  طموح  السيد  يتوىّل 
 e-dimension األردن. حيث انضم إىل املجموعة يف ٢00٢ كرئيس تنفيذي لرشكة Orange
املقر  يف  التشغيلية  للعمليات  تنفيذياً  رئيساً  املتحدة  الواليات  يف  ذلك  قبل  عمل  وقد  حينها،  يف 
وزارة  يف  خاللها  عمل  سنوات،  لعدة  العملية  إنجازاته  تّوج  وقد   .Novell لرشكة  الرئييس 
الدرجة  الدفاع األمريكية، حيث كان يعمل عىل تطوير نظام الحماية والتشفري اإللكرتوني من 

الثالثة ملشاريع البنية اإللكرتونية التحتية الرئيسية العامة والتشفري املعلوماتي الحربي.
أبحاث يف رشكات وجامعات متفرقة  الخويل بقيادة عدة فرق  السيد  الطويل قام  وخالل عمله 
يف الواليات املتحدة بما فيها جامعة ماساتشوستس للتكنولوجيا. وقد ضمت األبحاث التي قام 
األحادي  التشفري  االتصال،  أمن شبكات  االتصاالت،  التحتية لشبكات  البنية  الخويل،  السيد  بها 
واملتابعة  املعلومات  قرصنة  من  الحماية  األقمار،  بث  تكنولوجيا  األبعاد،  والثالثي  والثنائي 

الجنائية للمعلوماتية، ومواضيع أخرى ذات عالقة.
التكنولوجي، كما وقد مثّل  الشبكات  أمن  الدفاع عن  األردن يف مؤتمر  الخويل  السيد  وقد مثّل 
حاز  وقد  والرئييس،  الرسمي  املتحدث  فيها  كان  دولية  مؤتمرات  عدة  يف  األردن   Orange
نيويورك  املاجستري من جامعة  الخويل درجة  السيد  التميّز. ويحمل  أوسمة  فيها عىل عدد من 
الحاسوب  العامة وعلم  اإلدارة  البكالوريوس يف  األمريكية، ويحمل شهادة  املتحدة  الواليات  يف 
مثل شهادة  مهنة  مزاولة  عدة شهادات  إىل  باإلضافة  املتحدة.  اململكة  يف  أكسفورد  من جامعة 
عّززها  التي   ،)CNE( املهنية  مايكروسوفت  وشهادة   ،)CNE( شبكة  مهندس   -  Novell

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

■ السيد سامي سمريات 
التنفيذي للقطاع املؤسيس والرشكات نائب الرئيس/املدير 

Orange األردن  ملجموعة االتصاالت األردنية - 
تاريخ امليالد 1971/4/13

املؤسيس  للقطاع  التنفيذي  واملدير  الرئيس  نائب  منصب  حالياً  سمريات  سامي  السيد  يتوىّل 
والرشكات والتي تقدم حلول الخدمات االتصاالتية من )خلوي، إنرتنت وثابت( لكافة املؤسسات 

من القطاع العام والخاص يف سوق االتصاالت األردنية.
البيانات،  نقل  لخدمات  األردنية  للرشكة  التنفيذي  الرئيس  منصب   ٢007 عام  يف  تّوىل  وقد 
تبنيها  تاريخ  حتى   ٢003 عام  يف  وانادوو  لرشكة  تنفيذياً  رئيساً  سمريات  السيد  عمل  وقد 
رشكة        لتصبح  إيكوانت  رشكة  مع  حرصية  رشاكة  أسس  كما   .Orange التجارية  العالمة 
التجارية      العالمة  تغيري  عىل  وعمل  األردن،  يف  إيكوانت  لـ  الحرصي  املوزع   Global One

لـ Global One لتصبح وانادوو يف ذلك الوقت.
وقبل ذلك، عمل السيد سمريات يف عام ٢001 كمؤسٍس مشارٍك يف رشكة سيبرييا األردن؛ حيث 
 ،Global One تقلّد منصب نائب الرئيس التنفيذي واملدير التجاري ومدير مبيعات املؤسسات يف
وذلك خالل الفرتة التي سبقت عمله كمديٍر ملبيعات الزبائن واملؤسسات منذ عام 1999. وقد 

عمل السيد سمريات سابقاً كمساعد بحث وتدريس يف الجامعة األردنية ملدة عامني.
جامعة  من   )MBA( األعمال  إدارة  يف  إحداهما  ماجستري،  شهادتي  سمريات  السيد  ويحمل 
يحمل  أنه  إىل  باإلضافة  االتصاالت،  هندسة  يف  والثانية   ،)NYIT( املعلومات  لتقنية  نيويورك 

درجة البكالوريوس يف الهندسة الكهربائية من الجامعة األردنية.

■ السيد أحمد صالح 
التنفيذي لقطاع املصادر والتسهيالت وضمان الجودة املدير 

Orange األردن ملجموعة االتصاالت األردنية - 
تاريخ امليالد 1959/8/8

وضمان  والتسهيالت  املصادر  لقطاع  التنفيذي  املدير  منصب  حالياً  صالح  أحمد  السيد  يتوىّل 
الجودة لـ Orange األردن منذ تموز ٢00٨. 

الثاني  كانون  منذ  والعمليات  الجودة  لضمان  تنفيذياً  مديراً  صالح  السيد  عمل  ذلك،  وقبل 
األردنية  البرتاء  رشكة  يف  والعمليات  الجودة  لضمان  تنفيذياً  مديراً  يعمل  وكان   .٢00٦

لالتصاالت املتنقلة منذ عام ٢003.
املدير  السيد صالح خالل عمله يف مجموعة االتصاالت األردنية مهام ومسؤوليات  وقد استلم 
البرشية  للموارد  التنفيذي  املدير  مهام ومسؤوليات  استالمه  إىل  باإلضافة  للمبيعات  التنفيذي 

لكل من موبايلكم واالتصاالت األردنية. 
درس السيد صالح وعاش يف اململكة املتحدة طيلة 3٢ عاماً، عمل خاللها يف رشكة االتصاالت 
الربيطانية )BT( متقلداً حينها عدة مناصب متقدمة يف القطاعات الفنية واإلدارية والتجارية 
طيلة 1٦ عاماً. كذلك عمل السيد صالح مستشاراً رفيعاً يف اتحاد االتصاالت العاملي ويف منظمة 

الكومنولث لالتصاالت.
ويحمل السيد صالح شهادة البكالوريوس يف علوم الحاسوب.

■ السيد وليد الدوالت
نائب الرئيس/املدير التنفيذي للمبيعات الكلية )الجملة( ملجموعة االتصاالت األردنية 

Orange األردن
تاريخ امليالد 1966/5/2

يتوىّل السيد وليد الدوالت حالياً منصب نائب الرئيس واملدير التنفيذي للمبيعات الكلية ملجموعة 
االتصاالت األردنية - Orange األردن منذ كانون الثاني ٢010. وكان السيد دوالت قد انضم 
إىل االتصاالت األردنية عام 199٢؛ حيث عمل كمهندس تشغيل وصيانة لشبكات الرتاسل، ثم 

تابع تقدمه املهني وصوالً إىل املركز الذي يشغله حالياً. 
من  اتصاالت  تخصص  الكهربائية  الهندسة  يف  البكالوريوس  شهادة  الدوالت  السيد  ويحمل 
للبحث  جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية التي تخرج منها عام 19٨9 وعمل فيها مساعداً 

والتدريس حتى نهاية عام 1991.

■ الدكتور إبراهيم حرب 
التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية املدير 

Orange األردن ملجموعة االتصاالت األردنية - 
تاريخ امليالد 1961/5/17

 Orange يتوىّل الدكتورحرب حالياً منصب املديرالتنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية لـ
األردن وذلك منذ أيار ٢010. 

 Orange وقبل ذلك،عمل الدكتورحرب بمنصب مدير إدارة الشؤون القانونية والتنظيمية لـ
األردن خالل الفرتة )٢005 – ٢010(. وقد شغل الدكتور حرب يف عام ٢004 منصب املدير 
التنفيذي للموارد البرشية بالوكالة يف رشكة االتصاالت األردنية ، باإلضافة إىل أنه كان مديراً 

للتدريب ومديراً ملركز التدريب يف الرشكة خالل الفرتة )1999 – ٢004(.
ويحمل الدكتور حرب شهادة الدكتوراه يف هندسة االتصاالت.

■ السيد ِمن تران 
التنفيذي للتسويق واالتصال ملجموعة االتصاالت األردنية املدير 

Orange األردن
تاريخ امليالد 1965/11/7

 Orange لـ  واالتصال  للتسويق  التنفيذي  املدير  منصب  حالياً  تران  ِمن  السيد  يتوىّل 
األردن منذ آب ٢010، بعد أن عمل ملدة تزيد عن 15 سنة يف مجموعة فرانس تيليكوم شغل 
الصغرية  الرشكات  الكبرية،  للمؤسسات  التجارة  إدارة  يف  اإلدارية  املناصب  من  العديد  خاللها 
واملتوسطة، باإلضافة إىل األسواق االستهالكية والتجزئة، حيث كان آخرها منصب نائب رئيس 
السنغال   – داكار  يف   "SONATEL" مجموعة  يف  والتسويق  االسرتاتيجي  للتخطيط  أول 
والتطوير  البحث  ملركز  للعمليات  مديراً  ذلك  قبل  وعمل   .)٢010  –  ٢00٦( الفرتة  خالل 

للخدمات املؤسسية خالل الفرتة )٢004 – ٢00٦(. 
الجامعة  من  واألساليب  الجودة  هندسة  يف  الجامعي  الدبلوم  شهادة  تران  السيد  ويحمل 

 Ecole Superieure des Sciences et Technologies de الفرنسية للهندسة
I’Ingenieur de Nancy - ESSTIN ، إىل جانب شهادة املاجستري يف العلوم اإلنسانية 

 .Nice االتصال الداخيل" من جامعة"

■ السيد سعد الخالدي
Orange األردن التنفيذي لألعمال التجارية ملجموعة االتصاالت األردنية -  املدير 

تاريخ امليالد 1968/6/14
يتوىّل السيد سعد الخالدي حالياً منصب املدير التنفيذي لألعمال التجارية لوحدة عمل املبيعات 
آب  منذ  األردن   Orange يف  واملتوسطة(  الصغرية  الرشكات  )األفراد،  الزبائن  وخدمات 
والصغرية،  املتوسطة  الرشكات  مبيعات  املبارش،  املبارش وغري  البيع  بذلك عن  ٢011، مسؤوالً 
التسويق  عمليات  االتصال،  مراكز  الزبائن،  خدمات  مراكز  الهاتف،  عرب  التسويق  مبيعات 

.Elite وبرنامج الـ
 AT&T وقبل ذلك، عمل السيد الخالدي بمنصب مدير املبيعات الكلية للرشق األوسط يف رشكة
للمكاملات  اإلقليمي  املدير  ومسؤوليات  مهام  حينها  متولياً   ،)٢011  –  ٢00٦( الفرتة  خالل 
الصوتية واملبيعات الكلية للمعلومات. توىّل السيد الخالدي منصب املدير اإلقليمي ملنطقة الرشق 
 ٢00٢( الفرتة  أفريقيا يف رشكة Globecomm Systems Inc خالل  األوسط وشمال 

 .)٢00٦ –
وقد عمل السيد الخالدي لدى رشكة Global One Communications منذ عام 1995 
شاغالً عدة مناصب فيها كان آخرها منصب املدير اإلقليمي للرشكة يف عام1999، كما إنه تقلّد 

عدة مناصب يف رشكة IBM والبنك العربي منذ عام 1990.
ويحمل السيد الخالدي شهادة املاجستري يف تخصص مصادر الحاسوب وإدارة املعلومات، كما 

إنه يحمل شهادة البكالوريوس يف علوم الحاسوب.

■ اآلنسة بريونجري أودران
Orange األردن التنفيذي للموارد البرشية ملجموعة االتصاالت األردنية -  املدير 

تاريخ املالد 1971/9/3
تولت اآلنسة أودران منصب املدير التنفيذي للموارد البرشية منذ نيسان ٢01٢، وقد انضمت 

إىل Orange األردن منذ كانون ثاني من عام ٢011.
وقبل ذلك عملت اآلنسة أودران مدة سبعة عرش عاماً يف قطاع املوارد البرشية ملجموعة فرانس 

تليكوم.
عملت اآلنسة أودران يف وحدة خدمات األعمال يف Orange وبالتحديد كرشيك عمل للموارد 
لرشكة  البرشية  للموارد  تنفيذي  كمدير  وكذلك   . العاملية  الخدمات  وحدة  إنشاء  عند  البرشية 

Equant France التابعة ملجموعة فرانس تليكوم.
اآلنسة بريونجري أودران حاصلة عىل شهادة املاجستري يف املوارد البرشية.

■ السيد إيفان سافينيان 
التنفيذي لالسرتاتيجية السكرتري العام ملجلس اإلدارة  املدير 

Orange األردن ملجموعة االتصاالت األردنية - 
تاريخ امليالد 1970/6/22

العام  والسكرتري  لالسرتاتيجية  التنفيذي  املدير  منصب  حالياً  سافينيان  إيفان  السيد  يتوىّل 
 ،٢۰1۳ املايض  العام  من  آب  شهر  يف  لها  انضمامه  منذ  األردن   Orange يف  اإلدارة  ملجلس 
نائباً  كان  حيث  العاملية؛   Orange مجموعة  لدى  إدارية  مناصب  عدة  شغل  قد  كان  بعدما 
بني  ما  الفرتة  الدومينيكان، وذلك خالل   Orange يف  األعمال  االسرتاتيجية وتطوير  لرئيس 
الكاريبي،  Orange جزر  يف  املؤسيس  واألداء  االسرتاتيجية  لرئيس  ونائباً   ،)۲0۱۳-٢۰۰9(
لدى  مديراً  ذلك  قبل  سافينيان  السيد  وعمل  هذا   .)۲009-۲004( بني  ما  الفرتة  خالل  وذلك 
التكنولوجيا لفرنسا ودول أوروبا، وذلك خالل  Accenture لالستشارات وخدمات  رشكة 
الفرتة ما بني )۱999-۲004(، فيما عمل كمدير مرشوع لدى رشكة Coteba املتخصصة يف 
 ،)۱99۸-۱99٦( بني  ما  الفرتة  خالل  وذلك  الفرنسية،  وبولونيزيا  فرنسا  يف  العقارات  إدارة 
يف  الفرنسية  السفارة  يف  الفرنسية  الخارجية  وزارة  يف  مدني  دفاع  كمهندس  عمله  عن  فضالً 

السنغال خالل الفرتة ما بني )۱994-۱99٦(.
 ESTP جامعة  من  املدنية  الهندسة  يف  املاجستري  درجة  سافينيان  إيفان  السيد  ويحمل  هذا 
املجاالت  من  العديد  يف  املهنية  الشهادات  من  مجموعة  يحمل  إنه  كما  للهندسة،  الفرنسية 

كاإلدارة، واالسرتاتيجية، واملالية، وإدارة املشاريع والربمجيات.
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■ السيد أوليفييه فيكاغ
التنفيذي لتكنولوجيا املعلومات والشبكات املدير 

Orange األردن ملجموعة االتصاالت األردنية - 
تاريخ امليالد 1969/6/5

والشبكات       املعلومات  لتكنولوجيا  التنفيذي  املدير  منصب  حالياً  فيكاغ  أوليفييه  السيد  يتوىل 
لـ Orange األردن منذ ترشين أول ٢013.

:Orange وقد توىل السيد أوليفييه عدة مناصب يف مجموعة
*رئيس وحدة العمليات )٢004-٢00٦(

*مدير إدارة التحول )٢007(

*مدير إدارة مراكز االتصال التقنية )٢007-٢00٨(
والعمالء( يف  للشبكات  امليدانية  العمليات  )إعادة تجميع جميع  امليدانية  العمليات  إدارة  *مدير 

Orange فرنسا )٢009-٢013(
كما عمل سابقاً )199٢-٢00٢( مع وزير الدفاع الفرنيس:

*كمهندس )199٢-199٦(
*مستشار الرئيس التنفيذي ألحواض بناء السفن العسكرية )1999-1997(

*مستشار وزيرالدفاع للبحث والتطوير والربامج )٢000-٢00٢(.
تخرج السيد أوليفييه يف عام 199٢من

Sup’Aero )écolenationalesupérieure de l’aéronautique et de l’espace(

4. أسماء املساهمني وحصة كل منهم يف رأس املال ممن يملكون 5% فأكثر من رأس املال بتاريخ 2012/12/31 و2013/12/31

املساهمون
عدد األسهم

2012/12/31
نسبة املساهمة

2012
عدد األسهم

2013/12/31
نسبة املساهمة

2013

51٪511٢7.499.999٪1٢7.499.999رشكة االستثمار املشرتك لالتصاالت

٢٨.٨٨٪٢٨.٨٨7٢.٢00.000٪7٢.٢00.000املؤسسة العامة للضمان االجتماعي

Noor Telecommunications Holding Company Limited٢5.000.000٪10٢5.000.000٪10

٨9.٨٨٪٨9.٨٨٢٢4.٦99.999٪٢٢4.٦99.999املجموع

التنافيس للرشكة 5. الوضع 

الثابتة بتاريخ ٢005/1/1، قامت هيئة تنظيم قطاع االتصاالت  - بعد فتح سوق االتصاالت 
االتصاالت  إن  كما  عدة،  لرشكات  الثابتة  االتصاالت  لخدمة  وفردية  فئوية  رخص  بإصدار 

الخلوية قد أثرت عىل حصة الرشكة يف السوق املحيل.
- حصة الرشكة من إجمايل السوق املحيل

٪9٨ Orange ثابت 
)٪35 – ٪30( Orange خلوي 

أكثر من ٪40 Orange إنرتنت 

6. درجة االعتماد عىل موّردين محّددين

إجمايل مشرتياتها من رشكة  من   ٪٢9.٨ نسبته  ما  األردنية برشاء  االتصاالت  قامت مجموعة 
.)Ericsson( إريكسون

7. الحماية الحكومية واالمتيازات التي تتمتع بها الرشكة

بموجب  منتجاتها  من  أي  أو  الرشكة  بها  تتمتع  امتيازات  أو  حكومية  حتمية  أية  توجد  ال   -
القوانني واألنظمة أو غريها.

- ال توجد أية براءات اخرتاع.
.Orange حصلت الرشكة عىل حقوق استخدام العالمة التجارية العاملية -

أثر مادي يف  الدولية أو غريها لها  ال يوجد أي قرارات صادرة عن الحكومة أو املنظمات   .8
لها  املمنوحة  الرخصة  الرشكة بحسب  التنافسية، وتلتزم  أو قدرتها  أو منتجاتها  الرشكة  عمل 

بمعايري الجودة الدولية، وكذلك يتم تطبيق املعايري التالية:
■ ISO 9001:2008 standards (Quality Management Systems)

■ BSI 25999 standards (Business Continuity)

■ COBIT (IT standard)
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عدد املوظفني وفئات مؤهالتهم

املؤهل
رشكة االتصاالت األردنية 

الثابت   Orange
رشكة البرتاء األردنية لالتصاالت 

Orange خلوي  املتنقلة 
الرشكة األردنية لخدمات نقل 

Orange إنرتنت  البيانات 
رشكة اليت سبيد لالتصاالت

٢000دكتوراه

75154٢ماجستري

9100دبلوم عايل

9٦0٢79٢11٦بكالوريوس

35٨٢109دبلوم

1٢٨131٦توجيهي

٢09331أقل من توجيهي

1,74133٢٢934املجموع

التأهيل والتدريب خالل عام 2013 برنامج 

عدد املوظفنيطبيعة الدورةالرقم

17مالية1

79٨إدارية٢

570تسويق ومبيعات3

٢0جودة4

٦٢1فنية5

3٢7حاسوب٦

91لغات7

10. املخاطر التي تتعرض لها الرشكة 

تواجه الرشكة مخاطر املنافسة من فتح سوق االتصاالت الثابتة وسوق االتصاالت الخلوية. 

11. اإلنجازات التي حققتها الرشكة 

تم ذكر اإلنجازات يف نتائج أعمال املجموعة صفحة )10(.

12. العمليات ذات الطبيعة غري املتكررة يف العام 2013 

ال يوجد أي أثر مايل لعمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل السنة املالية وال تدخل ضمن نشاط الرشكة الرئييس. 

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

20092010201120122013البيان

104,0٢9,7٦٦95,0٨٢,٨09٨9.799.٢14٨3,09٦,٢0٨51,490,517األرباح بالدينار

5٢,500,000*105,000,00097,500,00090.000.000٨٢,500,000األرباح املوزعة بالدينار

٢1٪33٪3٦٪39٪4٢٪النسبة املئوية لألرباح

39٦,010,4303٦5,000,947 4٢0,53٢,199410,٦15,00٨40٢.914.٢٢٢حقوق املساهمني بالدينار )من دون حقوق األقلية(

5.175.3٨5.535.304.10أسعار األسهم بالدينار

* األرباح املقرتح توزيعها عن عام ٢013.

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 2013 16. أتعاب مدققي حسابات الرشكة والرشكات 

أتعاب التدقيق بالدينارالرشكة

39,500رشكة االتصاالت األردنية )Orange ثابت(

41,500رشكة البرتاء األردنية لالتصاالت املتنقلة )Orange خلوي(

7,000الرشكة األردنية لخدمات نقل البيانات )Orange إنرتنت(

500رشكة األبعاد لبناء وتطوير البيانات رقمياً )إي – دايمنشن(

1٦,9٢0رشكة اليت سبيد لالتصاالت ذ.م.م

٢013٢01٢٢011

حركة سعر السهم
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17. األسهم اململوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة أو من اإلدارة العليا

أ . ال يملك أي من أعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم، والرشكات املسيطر عليها من قبلهم، أية أوراق مالية.

كشف أعضاء مجلس اإلدارة االعتباريني وممثليهم وملكية كل منهم

الجنسيةاملنصبالصفةأعضاء مجلس اإلدارةالرقم
عدد األسهم كما يف 

2012/12/31
عدد األسهم كما يف 

2013/12/31

1٢7.499.9991٢7.499.999األردنية اعتباريةرشكة االستثمار املشرتك لالتصاالت ويمثلها:1

00األردنيةرئيس املجلس 1.1معايل الدكتور شبيب فرح عّماري 

00الفرنسيةنائب الرئيس 1.٢ السيد مارك رينارد 

00الفرنسيةعضو مجلس 1.3 السيد ميشيل مونزاني 

00الفرنسيةعضو مجلس 1.4 السيد هنري دي جو 

7٢.٢00.0007٢.٢00.000األردنية اعتباريةاملؤسسة العامة للضمان االجتماعي ويمثلها:٢

00األردنيةعضو مجلس ٢.1 معايل الدكتور محمد نارص أبو حمور 

00األردنيةعضو مجلس ٢.٢ الدكتور سامر املفلح 

7,500,000٢األردنيةاعتباريةالقوات املسلحة األردنية/ حكومة اململكة األردنية الهاشمية ويمثلها:3

00األردنيةعضو مجلس3,1 اللواء الدكتور عمر الخالدي

ب . ال يملك أي من اإلدارة العليا وأقاربهم والرشكات املسيطر عليها من قبلهم أية أوراق مالية.

18. املزايا واملكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة العليا

املجموعبدل سفرتنقالتبدل لجان وأتعابمكافآت سنوية )عن عام 2012(أعضاء مجلس اإلدارة 

٢,73٢110,1957,3٦05٢51٢0,٨1٢معايل الدكتور شبيب فرح عّماري

5,0000005,000اآلنسة عاصمة دوغان

4,57٦0004,57٦معايل السيد "محمد عقل" البلتاجي**

٢,090000٢,090الدكتور عز الدين كناكرية **

4٢33,٢507,٢005٢511,39٨معايل الدكتور محمد أبو حمور**

٢,07٦000٢,07٦معايل الدكتور ماهر املدادحة**

5,00007,٢0001٢,٢00السيد مارك رينارد*

5,000٦,0007,٢0001٨,٢00السيد ميشيل مونزاني*

4,0570004,057السيد هوغ دي فريديل*

3,٢107,٢003,000013,410السيد هنري دي جو*

005,1٢05٢55,٦45الدكتور سامر املفلح**

03,0007,٢005٢510,7٢5اللواء الدكتور عمر الخالدي

34,164129,64544,2802,100210,189املجموع

Orange Group يتم دفع كافة املبالغ إىل *
** تم دفع املكافآت وبدل اللجان والتنقالت للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي 

• عقد مجلس اإلدارة )7( اجتماعات خالل عام ٢013

املجموعاخرىسفرتنقالتمكافاترواتب ومزايا اإلدارة العليا

٨9,039-3,4٦4--٨5,575السيد جان فرانسوا توما

139,141٢٢,٨019,٦001,٢33٢,٨٦٢175,٦37السيد رسالن ديرانية

91,05514,4459,٦00٦75٢,79111٨,5٦٦السيد طموح الخويل

11٦,٦0117,٨749,٦00٢,3٨٢٢,47014٨,9٢7السيد سامي سمريات

٢,19913٦,903-107,٨0317,3019,٦00السيد أحمد صالح

٨7,34٦14,٨٦99,٦00٢,0٦٦٢,19911٦,0٨0السيد وليد دوالت

٦7,٦9410,1٢79,٦001,٨33٢,19991,453الدكتور ابراهيم حرب

11٢,٦٢9-1,903--110,7٢٦السيد من تران

91,54114,5599,٦007٦٦٢,40011٨,٨٦٦السيد سعد الخالدي

4٦,٨1٨-٢,3٨5--44,433اآلنسة بريونجري أودران

53,0٢٨-57٢--5٢,45٦السيد إيفان سافينيان

٢9,139----٢9,139السيد أولفييه فيكاغ

59,944-٢,94٢--57,00٢السيد برنارد برييلون

41,٨٢0-٢,٦1٨--39,٢0٢السيد ديدييه لوليفر

1,119,714111,97667,20022,83917,1201,338,849املجموع

19. التربعات واملنح

القيمةالجهة املتربع لهاالرقم

٦0,000النقابة العامة للعاملني بالخدمات1

4,٨00ملتقى روافد الثقايف٢

3,400جمعية املركز اإلسالمي3

3,000تكية أم عيل4

1,٢50جمعية الشابات املسيحية يف عمان5

1,٢50مؤلف محيل٦

7UNICEF1,140

1,100فريق الرحالة األردني٨

1,000جمعية املرأة األردنية للتوعية9

1,000جمعية أصدقاء جامعة الحسني بن طالل10

300املنرب النقابي11

٢50جمعية األيادي الواعدة1٢

78,490املجموع

التابعة أو الشقيقة أو الحليفة 20. العقود التي عقدتها الرشكة مع الرشكات 

تم عقد اتفاقية إدارة بني رشكة االتصاالت األردنية وOrange Group. كما يوجد العديد من االتفاقيات بني الرشكة والرشكات التابعة والتي تدخل ضمن نطاق العمل الطبيعي اليومي.
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 املسؤولية االجتماعية والرعايات

دعم الرياضة يف األردن
كجزء من اهتمام Orange االردن يف التواصل والتفاعل مع الناس ارتأينا خالل عام ٢013 
تأمني  يف  املساهمة  الخطوة  هذه  من  هدفنا  وقد  األردن،  يف  الريايض  للقطاع  دعمنا  مواصلة 
دعمنا  خالل  من  لتحقيقه  سعينا  الذي  األمر  العاملية،  الرياضة  خريطة  عىل  لألردن  مكانة 
االستثنائي للمواهب الرياضية يف مختلف الرياضات وتقديم الدعم للمنتخبات الوطنية لكرة 
القدم من كال الجنسني ومن مختلف الفئات العمرية، من خالل مواصلتنا لرشاكتنا مع االتحاد 

األردني لكرة القدم محافظني عىل رعايتنا الرسمية والحرصية له.

 

ولم يقترص دعمنا للمنتخب الوطني لكرة القدم عىل خدمات االتصاالت ولكن امتد إىل تحفيز 
لنهائيات  املؤهلة  التصفيات اآلسيوية  الالعبني يف جميع مراحل  املنتخب من  وتشجيع أعضاء 
أنحاء  يف  األردنيني  لجميع  املعنوية  الروح  رفع  مما   ،٢0۱4 لعام  الربازيل  يف  العالم  كأس 

اململكة، وعزز فخرنا بهذا اإلنجاز.

االستثنائية  الرياضية  املواهب  تكريم  عىل   ٢013 عام  خالل  حرصنا  فقد  متصل،  سياق  ويف 
ضمن  البارزة  إلنجازاتهن  القدم  لكرة  النسوي  املنتخب  نشميات  بتكريم  فقمنا  املحلية، 
األردن«  »شباب  لنادي  الحرصية  رعايتنا  واصلنا  وقد  هذا  للسيدات.  تصفيات كأس آسيا 

وتقديم دعمنا له للسنة العارشة عىل التوايل.

 
ويف ذات العام، فقد أكدنا عىل إيماننا باملواهب الشبابية، من خالل عقد رشاكة اسرتاتيجية مع 
كل من األردنية املتحدة للتدريب الريايض ونادي الدرجة املمتازة "PMFC" الهنغاري لكرة 
األردنيني  لدى  الكروية  الرياضية  املواهب  مبادرة مشرتكة الكتشاف  بموجبها  أطلقنا  القدم، 
املبادرة عن منح فرص تدريبية لـ  ممن ترتاوح أعمارهم بني ۸ و٢0 عاماً. وقد أثمرت هذه 

40 موهبة رياضية عىل يد أفضل املحرتفني الرياضيني الهنغاريني.

أفراد وطواقم عمل الرشكة من  الفريق لدى  العام ٢0۱3 عىل تعزيز روح  عملنا أيضاً خالل 
كافة املستويات اإلدارية من خالل الفعاليات الرياضية، حيث أطلقنا بطولة Orange األردن 
الرابعة لخمايس كرة القدم تحت شعار »الطريق إىل التميز«. وقد جاءت هذه البطولة انطالقاً 

من إيماننا الكبري بأهمية الرياضة كونها وسيلة صحية وفعالة يف تعزيز الروح املعنوية. 
إن دعمنا املتواصل للرياضة والقطاع الريايض نابع من أهدافنا ومساعينا الرامية إلثراء حياة الناس 
وتحسينها بأساليب تالمس الواقع واالحتياجات، متجاوزة تقديم حلول وخدمات االتصاالت.

عززنا حضورنا يف أهم الفعاليات يف األردن

)MENA ICT Forum( رعاية منتدى االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
الذي  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  ملنتدى  الرئيسيني  الرعاة  من   ٢0۱3 عام  خالل  كنا 
الفرصة  أتاح  والذي  والعالم،  واملنطقة  األردن  من  القطاع  يف  املتخصصني  من  نخبة  جمع 
للمشاركني فيه لتبادل األفكار والرؤى حول السبل األمثل لتطوير القطاع و رسم مستقبله، 

كما أسهم يف تعزيز مكانة األردن عىل الخريطة العاملية لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات. 

املشاركة يف قمة اإلندماج العارشة
التي عقدت تحت رعاية صاحبة السمو  Orange األردن يف قمة اإلندماج العارشة  شاركت 
امللكي األمرية سمية بنت الحسن، والتي سلطت الضوء يف جلساتها النقاشية عىل عدة مواضيع 
تهم القطاع كوضع سوق االتصاالت إقليمياً ودولياً، ومستقبل خدمات االتصاالت يف املنطقة، 
الحوسبة  وخدمات  القطاع،  يف  واملتخصصة  الناشئة  الرشكات  دور  مناقشة  إىل  باإلضافة 

السحابية، واسرتاتيجيات البث وشبكات التواصل االجتماعي. 

تقديم الرعاية الذهبية لحفل "Bands Across Borders" املوسيقي الرابع
لحفل  الذهبي  الراعي  الرشكة  كانت  والفنون،  للثقافة  األردن   Orange رعاية  من  كجزء 
من  عدداً  استضافت  التي  الرابعة  دورته  يف  املوسيقي   »Bands Across Borders«
هاني  األردني  الفنان  للشباب   Orange سفري  من  كل  بمشاركة  والفنية  الغنائية  الفقرات 
الفنانني من  باإلضافة لغريهم من  الجيتار سعاد مايس،  الجزائرية وعازفة  متوايس، واملغنية 

األردن واملنطقة.

الرعاية الرسمية والرئيسية ملهرجان قلعة عّمان
دعماً للجهود املبذولة لتعزيز األردن كوجهة سياحية مثالية ومتاحة للجميع، فقد كنا الراعي 
الفنية  الرموز  للعديد من  فنية  التي تضمنت عروضاً  قلعة عّمان  لفعاليات مهرجان  الرئييس 
املحلية واإلقليمية والعاملية، متيحني عرب هذه الرعاية الفرصة ألبناء املجتمع األردني للتعرف 

عىل ألوان املوسيقى واألنغام من مختلف أنحاء العالم.

متوايس  هاني  الفنان  للشباب   Orange سفري  جمع  حفل  تنظيم 
Flamenco Dance Troup اإلسبانية وفرقة  

واألغاني  األلحان  بني  مزج  البكالوريا،  مدرسة  ستاد  عىل  ضخم  موسيقي  حفل  بتظيم  قمنا 
العربية والرشقية مع األداء الحركي وعروض الفالمنكو اإلسبانية يف أمسية شبيهة بكرنفال، 
 Flamenco وفرقة  متوايس،  هاني  األردني  الفنان  للشباب،   Orange سفري  بحضور 

 .Dance Troup

التعليم يف األردن دعم 

تقديم منح أكاديمية بالتعاون مع الصندوق الهاشمي للتنمية البرشية
البرشية،  للتنمية  الهاشمي  الصندوق األردني  يف إطار رشاكتنا االسرتاتيجية طويلة األمد مع 
إتاحة  أجل  اململكة، من  أنحاء  املتفوقني من جميع  العامة  الثانوية  لطلبة  دراسية  قدمنا منحاً 
الدراسية واملصاريف  الفرص أمامهم الستكمال تعليمهم الجامعي. وقد غطت املنح الرسوم 

األكاديمية للطلبة املستفيدين من املنح.

تقديم منح أكاديمية لطلبة جامعة األمرية سمية
سمية  األمرية  لجامعة  األردن   Orange من  املقدمة  الدراسية  املنح  برنامج  من  كجزء 
الثانوية  املتفوقني يف امتحان  أكاديمية لطلبة من  للتكنولوجيا، قدمنا خالل عام ٢013 منحاً 
العامة من الراغبني يف إكمال تعليمهم الجامعي يف الجامعة وعىل مدى خمس سنوات متواصلة. 

لتغطية املنح الدراسية الرسوم واملصاريف الدراسية للطلبة املستفيدين منها. 

التعليم لجيل أفضل تطوير 
املتواصلة  ومساندتنا  لدعمنا  أكاديمي  كينغز  قبل  من  األردن   Orange يف  تكريمنا  تم 
باسم  ساحاتها  إحدى  لتسمية  باإلضافة  األوىل،  سنواتها  يف  الرتبوية  رسالتها  تحقيق  يف  لها 
Orange، وذلك تقديراً لدعمنا املتواصل الذي جعلنا رشكاء يف بناء جيل املستقبل من القادة 

املستقلني واملبدعني والقادرين عىل تحّمل املسؤولية.

واصلنا دعمنا للريادة

الرشاكة مع رشكة أويسيس 500
الرشق  منطقة  يف  الرائد  االستثماري  الربنامج  مع  وحرصية  اسرتاتيجية  رشاكة  اتفاقية  وقعنا 
األوسط، رشكة أويسيس 500، وذلك من أجل دعم تدريب ۱٢0 متدرباً من الرياديني من أصحاب 

األفكار واملشاريع املتميزة يف مجال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واإلعالم الرقمي.

21. أهم مساهمات الرشكة يف خدمة البيئة واملجتمع املحيل
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رعاية موقع "زيتونة"
الطبخ  لوصفات  الرئييس  اإللكرتوني  املرجع  يعد  الذي  "زيتونة"  موقع  مع  بالتعاون  قمنا 
وقد  األردنيات.  الرياديات  إحدى  يد  عىل  تأسيسه  تم  والذي  املنطقة  مستوى  عىل  بالفيديو 
رقمي  حياة  لنمط  مبتكرة  حلول  لتقديم   Orange أهداف  مع  بالتمايش  التعاون  هذا  جاء 

وعرصي.

"Zee Launch Pad" الرشاكة مع مرشوع
مرشوعها  أجل  من   "Eses 4 Ventures" لرشكة  االتصاالت  وخدمات  حلول  قدمنا 
واملهنيني  الناشئة  املشاريع  وأصحاب  الشباب  للرياديني  املوجه   "Zee Launch Pad"
بيئة عمل متطورة  وإدارة مشاريعهم ضمن  أفكارهم  لتطوير  إياهم منصة  مانحاً  املستقلني، 

ومميزة يقدمها لهم.

الويب  تطبيقات  ومطوري  املربمجني  مسابقة  ضمن  الفائزين  رعاية 
والهاتف الخلوي

قمنا برعاية وتبني الفائزين يف املسابقة التابعة لقمة عرب نت الرقمية.

تنفيذ العديد من املبادرات الرمضانية
الوجبات  توزيع  أجل  من  عيل  أم  تكية  لجهود  جهودنا  ضممنا  املبارك،  رمضان  شهر  خالل 
العفيفة يف مختلف محافظات اململكة، متمكنني من مساندة 5  الرمضانية عىل عدد من األرس 

آالف أرسة من األرس املحتاجة واألقل حظاً. 
وعىل صعيد آخر، فقد قدمنا دعمنا لألطفال األيتام عرب "خيمة Orange الرمضانية"، والتي 

هدفت إلقامة إفطارات رمضانية يومية.

كما قمنا بتوزيع كسوة عيد الفطر املبارك عىل أطفال مربة أم الحسني من األيتام.

األقل  الفئات  لدعم  داخلية  حملة  بتنظيم  الرشكة  عمل  فريق  قام  فقد  الداخيل،  الصعيد  وعىل 
حظاً من مستفيدي الجمعيات الخريية يف اململكة، متمكنني من جمع التربعات العينية واملالبس 
والهدايا واأللعاب من موظفي الرشكة ووضعها يف صناديق خاصة تم توزيعها يف كافة أنحاء 

مبنى اإلدارة العامة للرشكة. 

مما  لدينا،  الزبائن  كبار  عىل  التربع  وكوبونات  قسائم  بتوزيع  قمنا  فقد  ذلك،  عىل  وعالوًة 
خاللها  استهدفنا  والتي  أطلقناها  التي  الرمضانية  الخري  طرود  حملة  يف  إرشاكهم  يف  أسهم 

الفئات األقل حظاً. 

إدخال وسائل  الخريية، فقد حرصنا عىل  الرمضانية  الجمهور يف نشاطاتنا  ملشاركة  وضماناً 
إياهم  مخاطبني  العون،  يد  ومد  املشاركة  عىل  زبائننا  لتحفيز  العرصية  االجتماعية  التواصل 
عرب حملة "انت اختار" التي أطلقناها عىل صفحتنا عىل الفيسبوك بهدف التصويت عىل أنشطة 

الرشكة الثالث ملعرفة التوجه األكرب لنوع النشاط الذي يختارونه كون رأيهم هو األهم.

واصلنا دعم املجتمع

دعم املصابني العسكريني
قمنا بالتعاون مع الهيئة الهاشمية للمصابني العكرسيني من أجل تقديم الطرود الغذائية لعدد 

من منازل املصابني العسكريني. 

النوايا الحسنة املشاركة يف حملة 
البرشية،  للتنمية  الهاشمي  األردني  الصندوق  مع  األمد  طويلة  ورشاكتنا  اتفاقيتنا  إطار  يف 
شاركنا يف حملة الشتاء التي ينفذها الصندوق ضمن حملة الرب واإلحسان التابعة له. وقد قمنا 
الشتاء لتخفيف معاناة  الشتاء من مالبس ومدافئ ومستلزمات  الحملة بتوزيع كسوة  خالل 

األرس األقل حظاً يف فصل الشتاء وتحسني حياتهم.

تنظيم نشاطات ترفيهية ألطفال مدرسة امللكة علياء للصم والبكم
والبكم بمشاركة عدد  للصم  علياء  امللكة  الرتفيهية ألطفال مدرسة  النشاطات  من  أقمنا عدداً 

من املوظفني.

دعمنا تطوير القطاع الصحي

توقيع اتفاقية رشاكة مع مؤسسة ومركز الحسني للرسطان 
االجتماعية  التنمية  من  املزيد  لتحقيق  الرامية  املشاريع  لدعم  املستمرة  أهدافنا  من  كجزء 
الحسني  ومركز  مؤسسة  مع  رشاكة  اتفاقية  بتوقيع  قمنا  املجتمع،  أبناء  حياة  وتحسني 

للرسطان، نقدم بموجبها دعمنا املادي ملرشوع توسعة املبنى الجديد التابع للمركز.

Orange املتنقلة عيادة 
قامت عيادة Orange املتنقلة بالتعاون مع حملة الرب واإلحسان التابعة للصندوق األردني 
الهاشمي للتنمية البرشية بتقديم املساعدات الطبية ملختلف مناطق اململكة. وقد قامت العيادة 
الطبية عىل  التشخيصية واالستشارية  الخدمات  اململكة، مقدمة  بجولة يف عدد من محافظات 
Orange األردن يف  يد األطباء املشاركني بها. وإىل جانب دعم العيادة، فقد شارك موظفو 
اليوم الطبي من خالل تطوعهم ملساعدة األطباء أثناء الكشف الطبي ويف الصيدلية، باإلضافة 

إىل تنظيم املراجعني.
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إنجازات وحدات العمل

إنجازات وحدات الرشكة لعام 20۱۳ 
إن أي إنجازات تم تحقيقها عىل مدار عام ٢0۱۳ ما هي سوى نتيجة حتمية للعمل الدؤوب 
والجهود املتواصلة واملبذولة من قبل فريق العمل لدينا يف جميع وحدات الرشكة. وعىل الرغم 
هذه  تحويل  من  وبجدارة  تمكن  عملنا  فريق  أن  إال  بالتحديات،  مليئة   ٢013 سنة  أن  من 

التحديات إىل فرص.

ولتحقيق ذلك، فقد اعتمدنا عىل اسرتاتيجيتنا التي كنا قد وضعناها، مركزين جهودنا ضمنها 
عىل مواصلة تصميم عروضنا بما يلبي االحتياجات املتنوعة ملختلف رشائح وقطاعات املجتمع 
للتحول  سعينا  حيث  الرشكة؛  داخل  من  الخطوة  هذه  نحو  ومنطلقني  االتصاالت،  مجال  يف 
بإطالق  املتغرية  السوق  مع ظروف  للتكيف  استعدادها  تعزيز  أجل  من  الرشكة  عمل  بنظام 
الرشكة  إسهامات وحدات  الضوء عىل  نسلط  فإننا  وتالياً،   ."NAMBAU" التحول  برنامج 

املختلفة لتحقيق هذه املساعي.

 NAMBAU - Never Anymore" إطالق برنامج التحول
"Business As Usual

تعزيزاً لقدرتنا عىل التكيف مع املتغريات املتواصلة ومواجهة مختلف التحديات التي تعرتضنا 
املستقرة  غري  األعمال  كبيئة  خارجية  تحديات  كانت  سواًء  أعمالنا،  نتائج  عىل  تؤثر  والتي 
الحكومية  والرضائب  الضاغطة،  التنظيمية  والترشيعات  والقوانني  االقتصادي،  للمناخ  نظراً 
املتزايدة ورفع التعرفة الكهربائية بما وصل إىل ثالثة أضعاف، فضالً عن اشتداد املنافسة بني 
املشغلني، أو تحديات داخلية كالحاجة إىل تمكني ثقافة عمل مرنة ومبدعة ومثابرة ومتحفزة 
هدف  متنوعة،  عمل  بآليات  متكامل  برنامج  لوضع  دفعنا  الذي  األمر  السوقية،  للمتغريات 
التحول  "برنامج  اسم  عليه  أعمالنا مطلقني  ونتائج  أدائنا  لتحسني  أعمال جديد  نموذج  لبناء 
تنفيذ  بدأ  الذي   ،"  "NAMBAU - Never Anymore Business As Usual"

بنوده يف الربع الثالث من العام املايض ۲۰۱۳.

اتخاذ قرارات فورية  الذي سيمتد عىل مدى عامني، وسينطوي عىل  الربنامج  وقد تم تطوير 
تشمل مختلف مناحي عمل الرشكة لتحقيق أفضل النتائج ضمنها من خالل تقديم ممارسات 
التكلفة بالنسبة للرشكة ولزبائنها عىل حد سواء، وذلك بهدف ترسيع  عمل مالئمة من حيث 
، إىل  لدينا وتحفيزها  العمل  إيراداتنا، والحفاظ عىل رىض زبائننا، وتشجيع فرق  معدل نمو 
وذلك  عملياتنا،  كافة  يف  الربح  لتحقيق  مواصلتنا  يضمن  بما  تكاليفنا  عىل  السيطرة  جانب 

باالعتماد عىل أربع ركائز أساسية هي: 
إضافية  إيرادات  وتوليد  النمو  مسار  إىل  العودة  تستهدف  التي  والنمو  اإليرادات  ركيزة   -
للرشكة، واضعني ثقتنا يف فرق عمل التطوير والتسويق واملبيعات لتمكيننا من مواصلة تقديم 
مجاالت  تحديد  عن  فضالً  الزبائن،  عىل  أقل  وبتكلفة  مسبوقة  غري  اتصاالت  وخدمات  حلول 

عمل جديدة لزيادة العائدات.

- العالمة التجارية وتجربة الزبون التي تهدف لضمان وصولنا ملرتبة متقدمة تجعلنا املشغل 
التجارية   Orange تعزيز عالمة  وذلك من خالل  السوق،  يف  املفضل  والخيار  قبوالً  األكثر 
 Reasons to" معنا  لتكونوا  األسباب  "من  حملة  مطلقني  معها،  الزبائن  تجربة  وإثراء 
 ، املوظفني  ومساهمات  أفكار  ترتكزعىل  مبادرات  من  عنها  انبثق  وما  اإلعالنية   "Believe

."Orange والتي تهدف جميعها لرتسيخ شعارنا املؤسيس "الحياة تتغري مع

تعزيز  و  األداء  العمل من خالل تحسني  إجراءات  لتبسيط  التي تهدف  والتكاليف  الفاعلية   -
لكل  املؤسيس  التحول  قيادة  خالل  من  املتغريات،  مع  الذكي  التكيف  يف  الرسعة  مع  الكفاءة 

وحدة من وحدات أعمال الرشكة عىل حده، باإلضافة إىل تخفيض نفقات الرشكة التشغيلية.

التجارية  لعالمتنا  كسفراء  جميعاً  نعمل  أن  إىل  تهدف  التي  والثقافة  والسلوك  القيم   -
التشغيلية لتحقيق  املمارسات  األردن من خالل تمكني فريق عملنا وتبني أفضل   Orange

هدفنا األسايس وهو التغلب عىل التحديات التي تواجهنا. 

ضمنه؛  اإلنجازات  من  العديد  تحقيق  اآلن  وحتى  الربنامج  إطالق  منذ  استطعنا  وقد  هذا 
أجهزة  أحدث  العمل عىل وضع  كما وواصلنا  املسبوقة،  باقة خدماتنا غري  بتعزيز  قمنا  حيث 
االتصاالت بني يدي زبائننا كهواتف "iPhone 5S" و"iPhone 5C" ملشرتكي عروض 

خدمات  يف  املشرتكني  قبل  من  املوقوفة  االشرتاكات  لعدد  تخفيضنا  عن  فضالً   ،"Clicks"
ومنتجات اإلنرتنت السلكي والخلوي والثابت، إىل جانب استمرارنا يف تسهيل إيصال الخدمة 
املميزة لزبائننا من خالل إعادة افتتاح عدد من املعارض بالتمايش مع سياسة التصميم املوحد 
يف كافة معارضنا يف جميع أنحاء اململكة، هذا إىل جانب تحقيقنا مليزة تنافسية جديدة للرشكة 
من خالل افتتاح مركز Orange للبيانات الثاني واألحدث يف املنطقة واملتطابق مع املعايري 
العاملية يف مبنى مركزنا الكائن يف مرج الحمام، ليقدم خدماته عىل غرار تلك املقدمة يف محطة 

هاشم، األمر الذي عزز حصتنا السوقية وزاد مبيعاتنا من عدة منتجات وخدمات. 

ثالثة  من  تتألف  واالتصال  للتسويق  جديدة  منظومة  بإطالق  قمنا  فقد  ذلك،  عىل  وعالوًة 
عنارص هي: 

لعملياتنا  والسوق إليجاد رؤية واضحة  الزبائن  الرتكيز عىل فهم حاجات  بهدف  التفكري،   -
التشغيلية.

- التطبيق، بهدف الرتكيز عىل زيادة رىض الزبائن وبالتايل زيادة اإليرادات.
- التشغيل، والذي يركز عىل االهتمام بتخفيض الكلف الجارية، من خالل القيام بعمل بعض 

التغيريات يف ممارساتنا وتقوية روح املنافسة.

وكلفنا  لنفقاتنا  املخفضة  الداخلية  اإلجراءات  من  مجموعة  اتخذنا  فقد  آخر،  صعيد  وعىل 
التشغيلية، باإلضافة العتماد جملة من الربامج املوجهة لروحنا التنافسية يف املسار الصحيح.
اإلنجازات  من  املزيد  تحقيق  أجل  من  النهج  بنفس   ۲۰۱4 عام  خالل  العمل  وسنواصل 
التي ستبقينا خياراً مرجعياً  التحول لضمان تحقيقه لألهداف املرجوة منه و  ضمن برنامج 

ومفضالً، كما ستجعل منا أنموذجاً حياً عىل تحويل التحديات إىل فرص.

تسويق عالمتنا التجارية
لقد قمنا فيما يتعلق بالناحية التسويقية، بمواصلة تصميم العروض التي تقدمها الرشكة بما 

يلبي االحتياجات املتنوعة للرشائح والقطاعات املجتمعية املختلفة.
وبشكل أكثر تحديداً، فقد ركزنا عىل إبراز عالمتنا التجارية وعىل التجربة املميزة التي نقدمها 
اقتصادنا  تواجه  التي  املختلفة  التحديات  مواجهة  عىل  قدرتنا  تعزيز  يف  ألهميتهما  لزبائننا، 
األردن   Orange بالتزام  الوفاء  عاتقنا  عىل  آخذين  ربحيتنا،  إىل  باإلضافة  العام وصناعتنا 
االتصاالت  املتطورة يف مجال  التقنيات والحلول والخدمات  بإدخال أحدث  األسبقية  بتحقيق 
وإتاحتها أمام الجميع، مع الحفاظ عىل سمعتها كمشغل االتصاالت املتكامل الوحيد يف اململكة 
الربط  حلول  إىل  باإلضافة  واملحتوى،  واإلنرتنت،  والخلوي،  الثابت،  خدمات  يقدم  والذي 

بأسعار يف متناول الجميع.

من  ملشرتكينا  نقدمها  التي  التنافسية  والعروض  الخدمات  محفظة  بتعزيز  قمنا  وقد  هذا 
بالرتكيز  املجتمع  أبناء  الفئات من  املدفوعة مسبقاً، مستهدفني عربها كافة  الخطوط  أصحاب 

عىل الشباب والوافدين.

تطرقت  أنها  كما  البيانات،  وحزم  الصوتية،  الخدمات  ٢۰۱۳حزم  لعام  عروضنا  غطت  وقد 
عرض  مسبقاً،  املدفوعة  خدماتنا  عروض  أبرز  ومن  الدولية.  املكاملات  أسعار  لتخفيض 
»دردش« االستثنائي والذي تمت إتاحته لجميع مشرتكينا يف مختلف محافظات اململكة دون 
بيانات  لحزمة  باإلضافة   ،Orange شبكة  عىل  مجانية  دقائق  موفراً  اشرتاك،  رسوم  أي 
يتم  التي  الدولية  للجهة  مخفضة  لتعرفة  توفريه  عن  فضالً  هذا  تفضييل،  بسعر  وإنرتنت 

اختيارها للتحدث الدويل.

األكرب  النسيج  تشكل  التي  الشباب  بفئة  خاصة  عروض  تصميم  عىل  حرصنا  فقد  كذلك، 
مسبقاً  املدفوعة  االشرتاكات  ألصحاب  شباب«  »يال  عرض  لهم  مطلقني  األردني،  ملجتمعنا 
إىل  باإلضافة  اتصال مجانية ورسائل نصية قصرية،  دقائق  لهم ضمنه  الشباب، مقدمني  من 

٢جيجابايت إنرتنت شهرياً باشرتاك تنافيس يبلغ 5 دنانري فقط.

املجتمعية،  الفئات  ملختلف  اليومية  الحياة  تالمس  عروض  تقديم  وبهدف  ذلك،  عىل  وعالوًة 
سوريا"  "خط  مطلقني  الوافدين،  مختلف  احتياجات  تلبي  عروض  ابتكار  عىل  حرصنا  فقد 
ألصحاب الخطوط املدفوعة مسبقاً من السوريني يف األردن، مقدمني لهم ضمنه دقائق اتصال 
وتركيا  سوريا  من  بكل  خاصة  اتصال  تعرفة  إىل  باإلضافة   ،Orange شبكة  عىل  مجانية 

ولبنان.

وعىل صعيد آخر، فقد قمنا بإطالق عدد من حلول االتصاالت التي تمكن مشرتكينا من إجراء 
مكاملاتهم يف ظل مختلف الظروف، واضعني بني أيديهم خدمات جديدة مثل خدمة استمرارية 
االتصال، ورصيد الطوارئ عند الحاجة، ومعاودة االتصال عند نفاد الرصيد، فضالً عن خدمة 
خارج  الهاتف  يكون  عندما  عليها  يرد  لم  التي  باملكاملات  والتنبيه  الطلب،  عند  الرقم  إخفاء 
إمكانية  وتعزز  التواصل  تسهل  التي  والحلول  الخدمات  من  الكثري  وغريها  التغطية،  نطاق 

البقاء عىل اتصال دائم دون أي صعوبات.

هذا وقد شهد عام ٢۰۱۳ تحقيقنا لنقلة نوعية وعالمة بارزة يف قطاع خدمات اإلنرتنت؛ حيث 
أننا وباعتبارنا مزود االتصاالت املتكامل الوحيد يف اململكة، فقد أطلقنا خالل شهر أيلول من 
عام ٢۰۱۳عرض "بيتي" املجدد والخاص بخدمات اإلنرتنت السلكي )ADSL(، مستهدفني 
نوعه  من  األول  بأنه  "بيتي"  عرض  وتميز  املنازل.  قطاع  ضمن  اإلنرتنت  مستخدمي  عربه 
ولجميع  املحلية  السوق  يف  أتيحت  محدودة  غري  ومكاملات  تنزيل  سعات  لتوفريه  اململكة  يف 
مشرتكي Orange يف أنحاء األردن لتمكينهم من البقاء عىل تواصل دائم مع عائالتهم دون 

أي تكاليف إضافية.

مرجعي  وكمزود  رائدة  كرشكة  املحوري  دورنا  عىل   ٢۰۱۳ العام  خالل  أكدنا  فقد  كذلك، 
 "VDSL" لخدمتي  حرصي  وبشكل  إطالقنا  لدى  الرقمية  والخدمات  التقنية  مجال  يف 
و"FTTH" ألول مرة عىل مستوى اململكة، متيحني رسعات إنرتنت عالية جداً وصلت إىل ٨۰ 
و۱۰۰ ميجابايت يف الثانية ليستفيد من كفاءتها كافة مستخدمي اإلنرتنت من قطاع الرشكات 

واألعمال الصغرية واملتوسطة.

وكما قدمنا عروضاً مبتكرة عىل صعيد الخدمات التقنية، فقد حرصنا أيضاً عىل تقديم عروض 
اسرتاتيجية  رشاكات  بعقد   ٢۰۱۳ العام  خالل  قمنا  حيث  أيضاً؛  باملحتوى  خاصة  مبتكرة 
اإللكرتوني  املرجع  يعد  الذي  "زيتونة"  كموقع  املحتوى  مجال  يف  الرشكاء  أهم  من  عدد  مع 
الرئييس لوصفات الطبخ بالفيديو يف املنطقة، هذا فضالً عن الرشاكة مع موقع "ناديك" املحيل 
التطبيقات  من  عدداً  أطلقنا  وقد  هذا  الرشاكات.  الكثري من  القدم، وغريها  بكرة  واملتخصص 
املبتكرة واملتطورة كتطبيق "أنغامي" املوسيقي، وتطبيق "ملسة" التعليمي والذي يعد األول 
العمرية  الفئة  من  األطفال  من  العربية  اللغة  ملتكلمي  واملوجه  العالم  مستوى  عىل  نوعه  من 

بني سنة إىل ٦ سنوات.

أما عىل صعيد خدماتنا املوجهة لقطاع الرشكات، فقد أطلقنا خالل العام ٢۰۱۳ عرض "مكتبي 
من Orange" الجديد والشامل والذي يستهدف أصحاب الرشكات الصغرية واملهنيني العاملني 
 من منازلهم، مانحني إياهم مكاملات ثابتة مخفضة لجميع الوجهات، إىل جانب إنرتنت سلكي 
لإلنرتنت يف كل مكان، وعدد  والوصول  عن خطوط خلوي  عالية، فضالً  )ADSL( برسعة 
من خدمات القيمة املضافة بما تتضنمه من خدمات رسائل الربيد اإللكرتوني املهنية، وخدمات 
أسماء املواقع اإللكرتونية، وخدمات استضافة املواقع اإللكرتونية. وللتسهيل أكثر عىل الزبائن، 

فقد جاء العرض ضمن حزمة واحدة تدفع عرب فاتورة واحدة.

التقنية  التطوير  بحوث  مركز  ضمن  لنا  أخرى  إنجازات  إضافة  من  تمكنا  وقد  هذا 
"Technocenter" التابع لنا، والذي يعترب أول مركز تم تأسيسه خارج أوروبا ومنطقة 
الرشق األوسط، ليقدم خدمات ملنطقة آسيا والرشق األوسط وأفريقيا يف عام ٢۰۱۳ يمكننا 
والرشق  آسيا  دول  مختلف  يف  املكافآت  وبرنامج  الطوارئ  رصيد  خدمة  انتشار  تعزيز  من 
عدد  تخفيض  من  تمكننا  عن  فضالً  ضمنها،   Orange تعمل  التي  وأفريقيا  األوسط 
االشرتاكات املوقوفة لفرتة محددة بفضل برنامج املكافآت، ورفع معدل اإلقبال عىل عدد من 

.)ISMS( الخدمات الجديدة بفضل نظام إدارة أمن املعلومات لدينا
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تعزيز خدماتنا املوجهة لقطاع األعمال
واصلنا طيلة العام ٢۰۱۳ تقديم خدماتنا املخصصة لزبائننا من قطاع األعمال، واضعني بني 
يف  تنوعها  عىل  االحتياجات  مختلف  غطت  التي  املبتكرة  والخدمات  الحلول  من  عدداً  أيديهم 
الدؤوبة  الجهود  ذلك بفضل  استطعنا تحقيق  املعلومات. وقد  االتصاالت وتكنولوجيا  مجال 

لفريق عمل وحدة األعمال التجارية.

وقد ترأست وحدة األعمال التجارية عمليات إطالق باقة واسعة وجديدة من الحزم التنافسية 
ملختلف  مجانية  مكاملات  تقديم  تضمنت  والتي  الخلوي  خدمات  بحزم  يتعلق  فيما  خاصة 

وجهات االتصال الوطنية والدولية.
كذلك، فقد عملت وحدة األعمال التجارية عىل تطوير باقة عروضها الخاصة بخدمات وحلول 
من  ابتداًء  املدارة  البيانات  خدمات  عروض  طرح  عن  فضالً  تقدمها،  التي  املتطورة  األعمال 
التجارية وانتهاًء بخدمات حلول الربط وخدمات تراسل املعطيات  خدمات اإلنرتنت لألعمال 

.)IPVPN( املعتمدة عىل بروتوكول اإلنرتنت

وعالوًة عىل ذلك، فقد شهد العام ٢۰۱۳ إطالق مركز بيانات Orange الثاني، والذي عزز 
قدرة الرشكة عىل تقديم خدمات استضافة خوادم الزبائن مع إمكانية تخزين بياناتهم بأعىل 

معايري األمان، وذلك لتلبية احتياجاتهم املتنوعة املتنامية يف هذا املجال.
هذا وقد تم تدشني املركز يف مبنى مركز الرشكة الكائن يف منطقة مرج الحمام، ليكون أكثر 
املراكز تقدماً وحداثة من نوعه يف املنطقة، وليقدم خدماته وفقاً ألعىل املعايري العاملية، معززاً 
املقدمة يف محطة  تلك  غرار  االستضافة عىل  املزيد من خدمات  الرشكة عىل طرح  قدرة  بذلك 
هاشم. ويدعم املركز الخدمات املبنية عىل تقنية الحوسبة السحابية واملطورة من قبل الرشكة 
املرونة  لتوفري  بالكامل  ونديرها  نقدمها  التي  االفرتاضية  واألجهزة  التحتية  البنية  كخدمة 

الكاملة للتوافق مع تطبيقات الزبائن عىل اختالفها وتنوعها.

والذي  لعام ۲۰۱۳،   SAMENA قبل مجلس  بها من  باإلشادة  اإلنجازات  تكللت هذه  وقد 
حلول  ألفضل  طرحها  عن  املجلس  جوائز  حفل  جائزة  األردن   Orange بمنح  بدوره  قام 
األعمال لقطاع الرشكات، والتي يعترب من أبرز األمثلة عليها حلول االتصاالت التي تم تزويد 
رشكة بوليفارد العبديل بها ملرشوعها يف منطقة العبديل بموجب اتفاقية شملت تصميم شبكة 
االتصاالت للمرشوع إىل جانب تزويده بشبكة خطوط لأللياف الضوئية لربط مبانيه ومرافقه.

مع  ورشاكاتها  تعاوناتها  تعزيز  عىل  األردن   Orange عملت  فقد  أيضاً،   ۲۰۱۳ العام  ويف 
عدد من مؤسسات القطاعني الخاص والعام عىل حد سواء؛ حيث قامت بعقد رشاكة مع فندق 
عقدها  عن  له، فضالً  الحرصي  االتصاالت  مزود  بموجبها  أصبحت  األردنية  املسلحة  القوات 
العام ٢۰۱۳  الخاصة )سوفكس( يف دورته خالل  العمليات  رشاكة أخرى مع معرض قوات 
االتصاالت  كرشيك  الختيارها  باإلضافة  هذا  له،  الرسمي  االتصاالت  راعي  بموجبها  كانت 
املفضل من قبل مجموعة من املدارس املرموقة والجامعات البارزة واملنظمات والهيئات غري 

الحكومية.

تحفيز قوى وحدة عمل املبيعات الكلية وتعزيز أثرها 
عملياتهايف  وكفاءة  قوة  عىل  املحافظة  الكلية  املبيعات  وحدة  استطاعت  فقد  آخر،  سياق  ويف 
يف  مشاركتها  تعزيز  استطاعت  حيث  إيجاباً؛  العام  أدائها  عىل  انعكس  الذي  األمر  الرشكة، 

استقطاب مشرتكني جدد يف خدمات اإلنرتنت واملحافظة عىل املشرتكني الحاليني.

وخدماته  اإلنرتنت  انتشار  تعزيز  يف  املشاركة  من  الكلية  املبيعات  وحدة  تمكنت  فقد  كذلك، 
اتفاق  بعقد  اإلسهام  خالل  من  أسعارها،  وتخفيض  مسبوقة  غري  عالية  ورسعات  بسعات 
املنطقة،  دول  من  عريقة  اتصاالت  رشكات  أربع  بني   )AMEER( االسرتاتيجي  التحالف 
»داتامينا ورشكة   ،"TTI/Paltel بالتل  تيآي/  "تي  الفلسطينية  "االتصاالت  رشكة  هي: 
Datamena" التابعة لرشكة "دوDU" اإلماراتية، ورشكة " االتصاالت املتكاملة السعودية 
ITC"، باإلضافة لرشكة Orange األردن، وذلك من أجل مد خط وكوابل عابرة للحدود من 
انقطاعات  للتقليل من مخاطر حدوث  املتحدة إىل أوروبا عرب األردن،  العربية  دولة اإلمارات 

يف شبكة اإلنرتنت العاملية وتخفيف الضغط عىل الكوابل اإلقليمية.

عالقات  عىل  املحافظة  عرب  الدويل  التجوال  خدمات  انتشار  تعزيز  من  الوحدة  وتمكنت  هذا 
الرشكة مع رشكائها يف هذا املجال، وبالتايل تنشيط عملياتها.

أما عىل صعيد خدمات الصوت والربط الدويل، فقد أسهمت الوحدة يف توسيع نطاق شبكات 
املزيد  إضافة  خالل  من  وتطويرها  تحسينها  ويف  اإلنرتنت،  بروتوكول  وشبكات  الصوت 
الخاصة  عروضنا  عىل  املتزايد  والطلب  النمو  استيعاب  بهدف  وذلك  والكوابل،  الخطوط  من 
وزيادة  الخدمات  تكلفة  تخفيض  إىل  بدوره  أدى  الذي  األمر  واإلنرتنت،  الصوت  بخدمات 

موثوقيتها وإمكانية إتاحتها بسهولة.

البيانات إىل مستويات غري مسبوقة الوصول بأمن 
أجل  لتكثيف جهوده من  العام ٢۰۱۳  املعلومات خالل  Orange ألمن وحماية  عمد مركز 
مجال  يف  األعمال  وأصحاب  التنظيمية  الجهات  من  كل  واجهت  التي  التحديات  كافة  تخطي 
األمن السيربانيو املعلوماتي، باإلضافة إىل استمرارية األعمال وحماية البيانات وأمن العمليات 

التشغيلية.

األردن"،   Orange من  السحابية  الحوسبة  "أمن  خدمة  املركز  طور  فقد  السياق،  هذا  ويف 
جاءت  والتي  املتكاملة،  السحابية  الحوسبة  حلول  مجال  يف  نوعها  من  األوىل  كانت  والتي 
إىل  هذا  القريب،  املستقبل  يف  األردني  املجتمع  ألبناء  السحابية  الحوسبة  أمن  تقديم  بهدف 
املتوسطة  واألعمال  املنازل  لقطاع  األمنية  الحلول  من  لواحد  تجريبية  لنسخة  إطالقه  جانب 
مرونة  الزبائن  تمنح  والتي   )CCTV( التلفاز  بأجهزة  املرتبطة  املراقبة  كأنظمة  والصغرية 

أعىل يف مراقبة ملكياتهم العقارية من أي مكان كان.

وخالل العام ٢۰۱۳، واصلت وحدة أمن البيانات تعزيز محفظة الرشكة من براءات االخرتاع 
من خالل براءة اخرتاع "Net Protect" لحلول املراقبة والسيطرة عىل تهديدات املحتوى 
لربوتوكول اإلنرتنت IP، والتي تحمي األعمال والرشكات من الهجمات املوجهة لقطع الخدمة 

)DDos( بفضل تكنولوجيا أمن وحماية املعلوماتية.

لزبائن  مقدمًة  النهج،  نفس  عىل  وأعمالها  نشاطاتها  الوحدة  تابعت  فقد  آخر،  صعيد  وعىل 
أمن  وخدمات  حلول  من  وواسعة  متكاملة  باقة  للرشكة  التابعة  التجارية  األعمال  وحدة 
وتخصصاً  تقدماً  الخدمات  أكثر  إىل  ووصوالً  األساسية  بالخدمات  ابتداًء  املدارة  البيانات 

كتقنيات الشبكات املتكاملة وحلول الربط الشبكي اآلمن.

هذا وقد حققت الوحدة خالل العام ٢۰۱۳ إنجازاً بارزاً تمثل يف توفري الحماية واملحافظة عىل 
أمن عمليات الرشكة وزبائنها عرب مختلف وسائل االتصال سواء اإللكرتونية أو الصوتية وغريها.

تقديم أفضل شبكة لزبائننا
لقد تميز عام ٢۰۱۳ بتحقيق العديد من اإلنجازات خالله عىل يد فريق عمل وحدة تكنولوجيا 

املعلومات وقطاع الشبكات.

 "Ericsson" إريكسون  مع  رشاكة  التفاقية  توقيعنا  اإلنجازات  هذه  أبرز  من  كان  وقد 
لتقنية  لالنتقال  وتحضريها  والثالث  الثاني  للجيل  الالسلكية  شبكتنا  وأداء  كفاءة  لتعزيز 
 "Ericsson" التطور طويل األمد/الجيل الرابع، وذلك من خالل أحدث طرازات إريكسون
تطوير  من  الرشكة  سيمكن  الذي  األمر  للطاقة،  املوفرة   )RBS6000( تكنولوجيا  من 

خدمات خلوي عريضة النطاق برسعات أعىل مع تخفيض تكلفة انتشارها.
نظراً  واملنطقة  األردن  يف  تقدماً  األكثر  يعد  بيانات جديداً  مركز  أطلقنا  فقد  آخر،  ويف سياق 
األمنية كحصوله عىل  املعايري  التقنيات والتجهيزات وعمله وفقاً ألعىل  أحدث  ملا يتضمنه من 
شهادة اآليزو العاملية ألمن املعلومات )ISO27001(. وقد تمكن املركز من تحقيق األسبقية 
عىل مستوى األردن يف تقديم أفضل العروض لخدمات االستضافة والحوسبة السحابية األكثر 

كفاءة وفعالية.

بعد  شبكتها  وتطور  قدرتها  مدى   ٢۰۱۳ العام  خالل  األردن   Orange أثبتت  فقد  كذلك، 
تمكنها من تجاوز الحادث الطارئ الذي تعرضت له خالل شهر نيسان، والذي أدى النقطاع 
الخدمة، متمكنة من استئناف تقديم خدماتها خالل زمن قيايس بلغ يومني فقط، ومتصدية 
لهذا الحادث باقتدار، األمر الذي اعترب بمثابة إنجاز أضيف لسجل إنجازاتها املتواصلة بفضل 

كفاءة شبكتها التي ال تضاهى، ونظراً لاللتزام الكبري والخربة العالية لفريق عملها.

التي  العامل األسايس يف تجاوز الظروف الجوية  التحتية كان  إن قدرة وقوة شبكتنا وبنيتنا 
نتجت عن العاصفة الثلجية التي تعرضت لها اململكة يف منتصف شهر كانون األول من عام 
معظم  عىل  أثرت  والتي  املاضية،  سنة  األربعني  أو  الثالثني  منذ  األقوى  كانت  والتي   ،٢۰۱۳
تكنولوجيا  وحدة  عمل  طواقم  تدخر  لم  الفرتة،  تلك  يف  متتالية.  أيام   3 ملدة  اململكة  مناطق 
الثلوج عىل  آثارتراكم  تخفيف  أجل  من  الساعة  مدار  وعىل  الشبكات جهداً  املعلومات وقطاع 
املوقع، وتأثريها عىل البنية التحتية، باإلضافة لتمكنها من توفري الخدمة لكافة زبائنها خالل 
فرتات انقطاع التيار الكهربائي الطويلة. وقد تمكنت الرشكة من تجاوز هذه األزمة بفضل ما 
تمتلكه من قدرات عالية من حيث شبكتها املتطورة وطواقم عملها املؤهلة وذات الخربة والتي 

تمكنت من إرجاع الخدمة بالكامل لكافة الزبائن يف مختلف أنحاء اململكة.
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4- تقّر الرشكة بتطبيق جميع البنود اآلمرة )الجوهرية( الواردة يف دليل حوكمة الرشكات املدرجة يف البورصة. أما البنود اإلرشادية، فيتم تطبيقها مع مراعاة خصوصية الرشكة التي تستند إىل 
 النظام األسايس وقانون الرشكات. الجدول التايل يوضح البنود اإلرشادية املستثناة:

السببالتطبيقالقاعدة

جزئياًثلث أعضاء املجلس عىل األقل من األعضاء املستقلني.
املادة )٢0/ب( من النظام األسايس للرشكة تحدد كيفية تكوين مجلس اإلدارة 

ومن ضمنها األعضاء املستقلون.

يضع مجلس اإلدارة نظاماً داخلياً يتم مراجعته بشكل سنوي، تحدد بموجبه 

بشكل مفّصل مهام وصالحيات املجلس ومسؤولياته.
لم يطبّق

يتم تحديد مهام وصالحيات مجلس اإلدارة بموجب املادة )٢4( من النظام 

األسايس للرشكة وقانون الرشكات.

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 الصادر من 

الهيئة، كما ان املادة )٢4( من قانون الرشكات تلزم باإلفصاح عن امليزانية كل 

ستة أشهر ويتم ذلك.

وضع إجراءات عمل خطية لتطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة يف الرشكة ومراجعتها 

وتقييم مدى تطبيقها.
جزئياً

إن الرشكة تلتزم بتطبيق القواعد اآلمرة واملنصوص عليها يف دليل قواعد 

حوكمة الرشكات املساهمة، وتطبيق النصوص القانونية املنصوص عليها يف 

قانون الرشكات.

تقدم كل من اللجنتني )لجنة التدقيق ولجنة الرتشيحات واملكافآت( قراراتهما 

وتوصياتهما إىل مجلس اإلدارة وتقريراً حول أعمالها إىل اجتماع الهيئة العامة 

العادي للرشكة.

ً جزئيا

تقدم اللجنتان قراراتهما وتوصياتهما ملجلس اإلدارة التخاذ القرار املناسب. 

لكن ال يتم تقديم تقرير بأعمالها للهيئة العامة كونها لم تذكر يف قانون 

الرشكات من املسائل التي تختص بها الهيئة العامة.

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.

لم يطبّق
تطبيقاً لنص املادة )133( رشكات واملادة )134( من قانون الرشكات واملادة 

)٢0( من النظام األسايس للرشكة.

يقوم مجلس إدارة الرشكة بإرفاق النبذة التعريفية للمساهم الراغب بالرتشيح 

لعضوية مجلس اإلدارة بالدعوة املوجهة للمساهمني لحضور اجتماع الهيئة العامة.
يتم تطبيق املادة )133( من قانون الرشكات.لم يطبّق

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 )1٦0( من قانون الرشكات.لم يطبّق

طلب عقد اجتماع هيئة عامة غري عادي وذلك للمطالبة بإقالة مجلس إدارة الرشكة 

أو أي عضو فيه، للمساهمني الذين يملكون ٢0٪ من أسهم الرشكة.
جزئياً

تطبّق املادة )1٦5( من قانون الرشكات بهذا الخصوص واملادة )٢0/ب( من 

النظام األسايس للرشكة.

إقـرار

1- يقّر مجلس إدارة الرشكة بعدم وجود أّية أمور جوهرية قد تؤثر يف استمرارية الرشكة خالل السنة املالية التالية ٢014.
٢- يقّر مجلس اإلدارة بمسؤوليته عن إعداد البيانات املالية وتوفري نظام رقابة فّعال يف الرشكة.

عضونائب رئيس مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة

السيد ميشيل مونزاني السيد مارك ريناردالدكتور شبيب فرح عّماري

عضوعضوعضو

الدكتور سامر املفلحالدكتور محمد نارص أبو حمورالسيد هنري دي جو

عضو

اللواء الدكتور املهندس عمر الخالدي

3- نقّر نحن املوّقعني أدناه بصحة ودقة واكتمال املعلومات والبيانات الواردة يف تقرير مجلس اإلدارة للعام ٢013.

التنفيذيرئيس مجلس اإلدارة التنفيذيالرئيس  نائب الرئيس 
التنفيذي للمالية املدير 

السيد رسالن ديرانيةالسيد جان فرانسوا توماالدكتور شبيب فرح عّماري
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رشكة االتصاالت األردنية
رشكة مساهمة عامة محدودة 

قائمة املركز املايل املوحدة
31 كانون األول 2013

إيضاحات
2013

دينــــار أردني
2012

دينــــار أردني

املوجـودات

موجودات غري متداولة

41٨9.404.٢٨5193.449.04٢ممتلكات ومعدات

554.955.79359.5٦4.0٨1موجودات غري ملموسة

٦3.٨10.1٨54.935.1٦1موجودات رضيبية مؤجلة

248.170.263257.948.284

موجودات متداولة

74.990.1٢٢٦.0٦7.0٦1مخزون

٨٨9.4٦٢.50٨7٨.941.٦9٨ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

93٢.709.7٢٢٢٨.9٨3.٦75مبالغ مستحقة من مشغيل شبكات اتصاالت

10٢4٢.9٦0.4٦0٢70.٢٨0.33٦نقد وودائع قصرية األجل

370.122.812384.272.770

618.293.075642.221.054مجموع املوجودات 

حقوق امللكية واملطلوبات 

حقوق امللكية

11٢50.000.000٢50.000.000رأس املال 

1٢٦٢.500.000٦٢.500.000احتياطي إجباري

135٢.500.947٨3.510.430أرباح مدورة

365.000.947396.010.430حقوق ملكية حملة األسهم

)1.079.13٦()٨53.415(حقوق غري املسيطرين

364.147.532394.931.294مجموع حقوق امللكية 

مطلوبات غري متداولة 

145.34٨.0955.٨0٨.٨5٨قروض طويلة األجل

155٦٨.514439.707تعويض نهاية الخدمة

5.916.6096.248.565

مطلوبات متداولة

1٦1٦0.٢14.57٨174.٨1٨.٦99ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

9٨٦.9٨9.109٦5.3٢٨.٨70مبالغ مستحقة إىل مشغيل شبكات اتصاالت

14٦5٢.13٢70٢.771الجزء املتداول من القروض طويلة األجل

15373.115190.٨55تعويض نهاية الخدمة

248.228.934241.041.195

618.293.075642.221.054مجموع حقوق امللكية واملطلوبات 

تعترب اإليضاحات املرفقة من 1 إىل ٢4 جزءاً من هذه القوائم املالية املوحدة
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رشكة االتصاالت األردنية
رشكة مساهمة عامة محدودة 

قائمة الدخل الشامل املوحدة
للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2013

2012
دينــــار أردني

2013
دينــــار أردني

إيضاحات

40٨.01٦.٢٢0 3٦0.341.٨٦1 صايف اإليرادات

)173.٢47.753( )17٢.٢53.037( تكلفة الخدمات

234.768.467 188.088.824 الربح اإلجمايل

)٢4.٨٢9.1٢3( )٢٢.9٨4.4٢7( مصاريف إدارية

)37.٦9٨.097( )40.4٨1.0٦٦( مصاريف بيعية وتسويقية

)9.٢٢4.91٢( )7.751.09٨( 17 حصة الحكومة من اإليرادات 

)7.5٨9.30٨( )7.450.050( 1٨ مصاريف اتفاقية دعم األعمال ورسوم العالمة التجارية

)50.499.3٦٨( )47.٨55.٨0٢( استهالكات وإطفاءات 

104.927.659 61.566.381 الربح التشغييل 

٢33.047 1.157.131 صايف فروقات العمالت األجنبية

)9٨.41٢( )٨٢.543( تكاليف التمويل

٦.4٨٨.4٦4 7.73٢.0٨1 دخل التمويل

335.٨٢1 410.٦٨٢ أرباح بيع ممتلكات ومعدات 

111.886.579 70.783.732 الربح قبل رضيبة الدخل 

)٢٨.٦٨٦.1٦٢( )19.0٦7.494( ٦ رضيبة الدخل

83.200.417 51.716.238 الربح والدخل الشامل للسنة 

العائد إىل:

٨3.09٦.٢0٨ 51.490.517 مساهمي الرشكة

104.٢09 ٢٢5.7٢1 حقوق غري املسيطرين

83.200.417 51.716.238

الحصة للسهم من ربح السنة العائد اىل مساهمي الرشكة

0.33٢ 0.٢0٦ 19 الحصة األساسية واملخفضة للسهم من ربح السنة

 تعترب اإليضاحات املرفقة من 1 إىل ٢4 جزءاً من هذه القوائم املالية املوحدة

رشكة االتصاالت األردنية
رشكة مساهمة عامة محدودة 

قائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة
للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2013

حق ملكية حملة أسهم الرشكة األم

رأس املال املدفوع
احتياطي
إجباري

املجمــوعأرباح مدورة
حقوق غري 
املسيطرين

مجموع حقوق 
امللكية

دينــــار أردنيدينــــار أردنيدينــــار أردنيدينــــار أردنيدينــــار أردنيدينــــار أردني

394.931.٢94)1.079.13٦(٢50.000.000٦٢.500.000٨3.510.43039٦.010.430الرصيد كما يف أول كانون الثاني ٢013

)٨٢.500.000(-)٨٢.500.000()٨٢.500.000(--أرباح موزعة )إيضاح 13(

51.490.51751.490.517٢٢5.7٢151.71٦.٢3٨--الربح والدخل الشامل للسنة

364.147.532)853.415(250.000.00062.500.00052.500.947365.000.947الرصيد كما يف 31 كانون األول 2013

401.730.٨77)1.1٨3.345(٢50.000.000٦٢.500.00090.414.٢٢٢40٢.914.٢٢٢الرصيد كما يف أول كانون الثاني ٢01٢

)90.000.000(-)90.000.000()90.000.000(--أرباح موزعة )إيضاح 13(

٨3.09٦.٢0٨٨3.09٦.٢0٨104.٢09٨3.٢00.417--الربح والدخل الشامل للسنة

394.931.294)1.079.136(250.000.00062.500.00083.510.430396.010.430الرصيد كما يف 31 كانون األول 2012

تعترب اإليضاحات املرفقة من 1 إىل ٢4 جزءاً من هذه القوائم املالية املوحدة
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رشكة االتصاالت األردنية
رشكة مساهمة عامة محدودة 
النقدية املوحدة قائمة التدفقات 

للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2013

2012
دينــــار أردني

2013
دينــــار أردني

األنشطـــة التشغيليــة 

111.٨٨٦.579 70.7٨3.73٢ الربح قبل رضيبة الدخل

تعديالت:

9٨.41٢ ٨٢.543 تكاليف التمويل

)٦.4٨٨.4٦4( )7.73٢.0٨1( دخل التمويل

1.٢15.٢50 1.٨34.5٢0 مخصص الذمم املشكوك يف تحصيلها

9.4٢٨ 1.0٦7 مخصص املخزون التالف وبطيء الحركة

45.509.٢٨5 4٢.709.35٨ استهالكات ممتلكات ومعدات

4.990.0٨3 5.14٦.444 إطفاءات املوجودات غري امللموسة

٦3٢.143 443.457 تعويض نهاية الخدمة

)335.٨٢1( )410.٦٨٢( أرباح بيع ممتلكات ومعدات

)445.354( )303.49٨( صايف فروقات عمالت أجنبية 

تغريات رأس املال العامل:

٢.094.17٨ 1.075.٨7٢ مخزون

)٦.335.٢٢3( )1٢.0٢7.07٢( ذمم مدينة وارصدة مدينة أخرى

)97٨.753( )3.7٢٦.047( مبالغ مستحقة من مشغيل شبكات االتصاالت

)5.997.073( )5.9٨0.٨1٦( ذمم دائنة وارصدة دائنة أخرى

1٨.3٨٦.٢94 ٢1.٦٦0.٢39 مبالغ مستحقة إىل مشغيل شبكات االتصاالت

)19.0٨٦.٨93( )13٢.390( تعويض نهاية الخدمة املدفوع

)33.499.٢95( )٢٦.734.30٦( رضيبة دخل مدفوعة

111.654.776 86.690.340 صايف النقد من األنشطة التشغيلية

األنشطـــة االستثمارية 

)3٢.509.٦0٢( )3٨.704.٦٢9( رشاء ممتلكات ومعدات

5٢4.٢0٦ 450.710 املتحصالت من بيع ممتلكات ومعدات

)5.447.770( )53٨.15٦( الزيادة يف املوجودات غري امللموسة

٦.13٢.٢43 7.403.٨٢3 دخل التمويل املقبوض

)31.300.923( )31.388.252( النقد املستخدم يف األنشطة االستثمارية صايف 

األنشطـــة التمويليـة 

)٢0٨.107( )٢07.904( تسديدات قروض طويلة األجل

)٨9.999.٢30( )٨٢.331.517( أرباح موزعة

)9٨.41٢( )٨٢.543( تكاليف تمويل مدفوعة

)90.305.749( )82.621.964( النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية صايف 

)9.951.٨9٦( )٢7.319.٨7٦( صايف )النقص( يف النقد وما يف حكمه

٢٨0.٢3٢.٢3٢ ٢70.٢٨0.33٦ النقد وما يف حكمه كما يف 1 كانون الثاني 

270.280.336 242.960.460 النقد وما يف حكمه كما يف 31 كانون األول 

تعترب اإليضاحات املرفقة من 1 إىل ٢4 جزءاً من هذه القوائم املالية املوحدة

رشكة االتصاالت األردنية 
رشكة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
31 كانون األول 2013

1- معلومات املنشأة

سجلت رشكة االتصاالت األردنية كرشكة مساهمة عامة بتاريخ ٨ ترشين األول 199٦.

تم اعتماد القوائم املالية املوحدة لرشكة االتصاالت األردنية املساهمة العامة )املجموعة( للسنة املنتهية يف 31 كانون األول ٢013 بقرار من مجلس اإلدارة بتاريخ 30 كانون الثاني ٢014.

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

2- 1 أسس اإلعداد 

أعدت القوائم املالية املوحدة للمجموعة وفقاً ملبدأ التكلفة التاريخية.

أعدت القوائم املالية املوحدة للمجموعة وفقاً ملعايري التقارير املالية الدولية كما أصدرت من قبل مجلس معايري املحاسبة الدولية.

إن الدينار األردني هو عملة إظهار القوائم املالية املوحدة والذي يمثل العملة الرئيسية للمجموعة.

أسس التوحيد

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 )إي- دايمنشن( باإلضافة إىل رشكة اليت سبيد لالتصاالت ذ.م.م والتي تمتلك رشكة االتصاالت األردنية 51٪ من رأسمالها. تتحقق السيطرة 

عندما تحصل املجموعة بالكامل، أو أن يكون لها حصة، عىل العوائد املتغرية نتيجة سيطرتها عىل الرشكة التابعة ولها القدرة عىل التأثري عىل تلك العوائد نتيجة سيطرتها عىل الرشكة التابعة.

يتم توحيد القوائم املالية للرشكات التابعة ابتداًء من تاريخ ممارسة السيطرة وحتى 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 بني الرشكة ورشكاتها التابعة.

يتم تسجيل حصة حقوق غري املسيطرين من خسائر الرشكات التابعة حتى لو أدى ذلك إىل 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. 

2-2 التغيريات يف السياسات املحاسبية

إن السياسات املحاسبية املتبعة يف إعداد القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 كانون األول ٢013 تتفق مع تلك التي اتبعت يف إعداد القوائم املالية املوحدة للسنة املالية السابقة باستثناء أن 
املجموعة قامت بتطبيق التعديالت التالية عىل معايري التقارير املالية الدولية ابتداًء من أول كانون الثاني ٢013:

التقارير املالية الدويل رقم )10( القوائم املالية املوحدة، معيار املحاسبة الدويل رقم )27( القوائم املالية املنفصلة معيار 
تم تطبيق هذا املعيار ابتداًء من أول كانون الثاني ٢013، حيث يوضح هذا املعيار املبادئ لعرض وإعداد القوائم املالية املوحدة يف حال السيطرة عىل أعمال منشأة تابعة واحدة أو أكثر. يحل املعيار 
الجديد محل معيار املحاسبة الدويل رقم ٢7 )القوائم املالية املوحدة واملنفصلة( والتفسري رقم 1٢ )توحيد القوائم املالية للمنشآت ذات الغرض الخاص(. لم يكن هناك أثر جوهري نتيجة تتطبيق 

هذه املعايري الجديدة عىل البيانات املالية.

التقارير املالية الدويل رقم )11( االتفاقيات املشرتكة معيار 
الدويل رقم  املالية للرشكاء يف االتفاقيات املشرتكة. يحل هذا املعيار بدالً عن معيار املحاسبة  التقارير  املبادئ إلعداد  املعيار  الثاني ٢013، حيث يوضح  ابتداًء من أول كانون  املعيار  تم تطبيق هذا 
31 )الحصص يف املشاريع املشرتكة( ويحل أيضاً بدالً عن تفسري رقم 13 )الوحدات تحت السيطرة املشرتكة – املساهمات غري النقدية للمشاركني يف مرشوع مشرتك(. لم يكن هناك أثر جوهري 

نتيجة تتطبيق هذه املعايري الجديدة عىل البيانات املالية.

التقارير املالية الدويل رقم )12( اإلفصاح عن الحصص يف املنشآت األخرى  معيار 
تم تطبيق هذا املعيار ابتداًء من أول كانون الثاني ٢013، ويتضمن هذا املعيار جميع اإلفصاحات التي كانت موجودة سابقاً يف معيار املحاسبة الدويل رقم )٢7( واملتعلقة بالقوائم املالية املوحدة، 
باإلضافة إىل جميع اإلفصاحات التي كانت متضمنة يف معيار املحاسبة الدويل رقم )31( ومعيار رقم )٢٨(. إن هذه اإلفصاحات تتعلق بحصص املنشأة يف الرشكات التابعة والرشكات تحت السيطرة 

املشرتكة والرشكات الحليفة حيث تم إدخال عدد من اإلفصاحات الجديدة. لم يكن هناك أثر جوهري نتيجة تتطبيق هذه املعايري الجديدة عىل البيانات املالية.
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رشكة االتصاالت األردنية 
رشكة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
31 كانون األول 2013

2-2 التغيريات يف السياسات املحاسبية - تتمة

التقارير املالية الدويل رقم )13( قياس القيمة العادلة  معيار 
تم تطبيق هذا املعيار ابتداًء من أول كانون الثاني ٢013، حيث يوضح هذا املعيار كيفية قياس القيمة السوقية عند إعداد القوائم املالية ويهدف إىل وضع إطار عام لقياس القيمة العادلة. لم يكن 

هناك أثر جوهري نتيجة تتطبيق هذه املعايري الجديدة عىل البيانات املالية.

املعايري املعدلة

معيار املحاسبة الدويل رقم )1( عرض بنود الدخل الشامل اآلخر- )تعديالت(
تم تطبيق هذا التعديل ابتداًء من أول كانون الثاني ٢013، حيث أن التعديل عىل معيار املحاسبة الدويل رقم )1( يغري طريقة تجميع البنود الظاهرة يف الدخل الشامل اآلخر. حيث يتم إظهار البنود 
أثر عىل طريقة  التعديل  لهذا  لقد كان  إعادة تصنيفها.  يتم  لن  التي  البنود  املثال( بشكل منفصل عن  استبعادها عىل سبيل  )عند  األرباح والخسائر  إىل  املستقبل  إعادة تصنيفها يف  املمكن  التي من 

العرض فقط عىل قائمة الدخل الشامل وليس له تأثري عىل املركز املايل أو األداء املايل للمجموعة.

التقارير املالية الدولية رقم )7( اإلفصاحات – تقاص املوجودات املالية واملطلوبات املالية )تعديالت( معيار 
يتطلب هذه التعديل أن تقوم املنشأة باإلفصاح عن املعلومات املتعلقة بحقها يف التقاص والرتتيبات املتعلقة بذلك )عىل سبيل املثال اتفاقيات الضمانات(. سوف تزود هذه اإلفصاحات مستخدمي 
القوائم املالية بمعلومات مفيدة يف تقدير أثر اتفاقيات تسوية املوجودات واملطلوبات بالصايف عىل املركز املايل للمنشأه. إن اإلفصاحات الجديدة مطلوبة لجميع األدوات املالية املعرتف بها والتي يتم 

تقاصها بموجب معيار املحاسبة الدويل )3٢( األدوات املالية - العرض.

الدويل رقم )3٢(. تم  ملعيار املحاسبة  التقاص وفقاً  إذا تم  النظر عما  املالية املعرتف بها والخاضعة التفاقية تقاص رئيسية فاعلة أو ما شابه ذلك، بغض  قد تطبق اإليضاحات أيضاً عىل األدوات 
تطبيق هذا التعديل للفرتات املالية التي تبدأ يف أو بعد أول كانون الثاني ٢013 وليس له أثر عىل املركز املايل أو األداء املايل للمجموعة.

معيار املحاسبة الدويل رقم )19( منافع املوظفني - معدل
قام مجلس معايري املحاسبة الدولية بإصدار عدة تعديالت عىل معيار املحاسبة الدويل رقم )19(. ترتاوح هذه التعديالت بني تعديالت أساسية وتوضيحات بسيطة وإعادة صياغة. تم تطبيق هذا 

التعديل ابتداًء من أول كانون الثاني ٢013 ولم يكن له أي تأثري عىل املركز املايل أو األداء املايل للمجموعة.

معيار املحاسبة الدويل رقم )27( القوائم املالية املنفصلة 
تم تطبيق هذا املعيار ابتداًء من أول كانون الثاني ٢013، نتيجة إلصدار املعايري الجديدة )معيار التقارير املالية الدويل رقم 10 ومعيار التقارير املالية الدويل رقم 1٢(، ينحرص ما تبقى من معيار 
املحاسبة الدويل رقم )٢7( يف طريقة املحاسبة عن الرشكات التابعة والرشكات تحت السيطرة املشرتكة والرشكات الحليفة يف القوائم املالية املنفصلة. تم تطبيق هذا التعديل ابتداًء من أول كانون 

الثاني ٢013.

معيار املحاسبة الدويل رقم )28( االستثمار يف الرشكات الحليفة واملشاريع املشرتكة 
الدويل رقم1٢ –  املالية  التقارير  املشرتكة ومعيار  االتفاقيات  الدويل رقم 11 –  املالية  التقارير  الجديدة )معيار  املعايري  نتيجة إلصدار  الثاني ٢013،  أول كانون  ابتداًء من  التعديل  تم تطبيق هذا 
اإلفصاح عن الحصص يف املنشآت األخرى(، فقد تمت إعادة تسمية معيار املحاسبة الدويل رقم )٢٨( )معيار املحاسبة الدويل رقم )٢٨( االستثمار يف الرشكات الحليفة واملشاريع املشرتكة( ويوضح 

كيفية تطبيق طريقة حقوق امللكية عىل االستثمار يف املشاريع املشرتكة باإلضافة إىل الرشكات الحليفة. ولم يكن له أي تأثري عىل املركز املايل أو األداء املايل للمجموعة.

التقارير املالية الدولية والتفسريات غري نافذة التطبيق 2-3 معايري 

والتفسريات  املعايري  هذه  تطبيق  املجموعة  تنوي  للمجموعة.  املوحدة  املالية  القوائم  إصدار  تاريخ  حتى  املفعول  سارية  تصبح  ولم  إصدارها  تم  التي  والتعديالت  والتفسريات  املعايري  ييل  فيما 
والتعديالت عندما تصبح سارية املفعول:

معيار املحاسبة الدويل رقم )32( تقاص املوجودات املالية واملطلوبات املالية )تعديالت(
الدويل رقم 3٢  املحاسبة  التسوية حسب معيار  التقاص ألنظمة  آلية  تطبيق  أيضاً  التعديالت  التقاص، توضح  املعيار واملتعلقة بوجود حق قانوني ملزم بإجراء  التعديالت ما ورد يف  توضح هذه 
)عىل سبيل املثال - أنظمة التسوية املركزية( والتي تطبق آليات التسوية اإلجمالية التي ال تحدث جميعاً بنفس الوقت. ال يتوقع أن تؤثر هذه التعديالت عىل املركز املايل أو األداء املايل للمجموعة. 

هذه التعديالت يجب أن تطبق للفرتات املالية التي تبدأ يف أو بعد أول كانون الثاني ٢014.

املنشآت االستثمارية )تعديالت عىل معيار التقارير املالية الدويل رقم )10( ومعيار التقارير املالية الدويل رقم )12( ومعيار املحاسبة 
الدويل رقم )27(.

تسجيل  الرشكات  عىل  يتوجب  األم، حيث  الرشكات  مع  التوحيد  متطلبات  من   )10( رقم  الدويل  التقارير  معيار  استثمار حسب  منشأة  تعريف  عليها  ينطبق  التي  املنشآت  التعديالت  هذه  تستثني 
الرشكات التابعة لها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر. من املتوقع أن ال يكون لهذا التعديل أثر عىل البيانات املالية. هذه التعديالت يجب أن تطبق للفرتات املالية التي تبدأ يف أو بعد أول 

كانون الثاني ٢014.
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التقديرات 2-4 استخدام 

هذه  إن  املحتملة.  االلتزامات  عن  واإلفصاح  واملطلوبات  املوجودات  مبالغ  عىل  تؤثر  واجتهادات  بتقديرات  القيام  اإلدارة  من  يتطلب  املحاسبية  السياسات  وتطبيق  املوحدة  املالية  القوائم  إعداد  إن 
املستقبلية وأوقاتها  النقدية  التدفقات  لتقدير مبالغ  بأحكام واجتهادات هامة  القيام  اإلدارة  اإليرادات واملصاريف واملخصصات وبشكل خاص يتطلب من  عىل  أيضاً  تؤثر  التقديرات واالجتهادات 
الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات يف املستقبل. إن التقديرات املذكورة مبنية بالرضورة عىل فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وإن النتائج الفعلية 

قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغريات يف املستقبل يف أوضاع وظروف تلك املخصصات.

2-5 ملخص السياســات املحاسبية الهامة

الذمم املدينة

الذمم غري محتمل، ويتم  الذمم املدينة املشكوك يف تحصيلها عندما يكون تحصيل هذه  املبالغ املقدر عدم تحصيلها، يتم تقدير  الفاتورة األصيل بعد تنزيل مخصص لقاء  الذمم املدينة بمبلغ  تدرج 
شطب الديون املعدومة عند عدم إمكانية تحصيلها.

املخزون

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

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

القروض طويلة األجل

يتم تسجيل القروض طويلة األجل بالقيمة العادلة املستلمة بعد تنزيل املصاريف املبارشة املتعلقة بها.

بعد االعرتاف األويل يتم قياس القروض طويلة األجل بالكلفة املطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعيل.

يتم االعرتاف باإليرادات أو الخسائر يف قائمة الدخل الشامل املوحدة عند التخلص من املطلوبات وخالل عملية اإلطفاء.

املمتلكات واملعدات

يتم إثبات املمتلكات واملعدات بالكلفة بعد تنزيل االستهالك املرتاكم وأي مخصص مقابل التدني يف القيمة. ويتم استبعاد كلفة املوجودات واالستهالك املرتاكم حني بيع املمتلكات واملعدات أو التخلص 
منها ويتم إثبات 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:

٢5 سنة  مبانـــــي 
5 إىل ٢0 سنة  معدات االتصاالت 

٢ 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 وطريقة االستهالك بشكل دوري للتاكد من أن طريقة وفرتة االستهالك تتناسب مع املنافع االقتصادية املتوقعة من املمتلكات واملعدات.

تكاليف التمويل

يتم إثبات تكاليف التمويل كمصاريف يف قائمة الدخل الشامل املوحدة عند تحققها. يتم رسملة تكاليف التمويل املتعلقة باالستحواذ أو إنشاء أو إنتاج األصول املؤهلة.
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تجميع األعمال 

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

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

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 
العمر االقتصادي  العمر املحدد عىل فرتة  امللموسة ذات  أو غري محدد ويتم إطفاء املوجودات غري  إما محدداً  الغري ملموسة ليكون  العمر اإلنتاجي للموجودات  وأي تدٍن مرتاكم بالقيمة. يتم تقدير 

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.

الدائنة األخرى الدائنة واألرصدة  الذمم 

يتم إثبات مطلوبات املبالغ املستحقة السداد يف املستقبل للبضائع والخدمات املستلمة سواٌء أتمت أم لم تتم املطالبة بها من قبل املورد.

تعويض نهاية الخدمة 

املايل املوحدة وبرشط  املركز  الخدمة املرتاكمة والراتب لكل موظف يف تاريخ قائمة  الخدمة للموظفني عىل أساس مدة  تمنح املجموعة موظفيها تعويض نهاية خدمة. يتم احتساب تعويض نهاية 
. يتم االعرتاف باألرباح والخسائر االكتوارية كإيراد أو  التعويض بناًء عىل مدة خدمة املوظف  الداخيل للمجموعة. يتم االستدراك للتكاليف املتوقعة لهذا  للنظام  إكمال حد أدنى ملدة الخدمة وفقاً 
كمرصوف عندما تكون الخسارة أو األرباح املرتاكمة والغري معرتف بها أكرب بشكل جوهري من املخصص املحتسب، ويتم إطفاء الفروقات الجوهرية عىل متوسط مدى األعمار اإلنتاجية املتبقية 

املتوقعة للموظفني.

الرضائب

رضيبة الدخل الحالية

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

رضيبة الدخل املؤجلة

يتم احتساب رضيبة الدخل املؤجلة وفقاً لطريقة االلتزامات لجميع الفروقات املؤقتة بتاريخ قائمة املركز املايل املوحدة وذلك بني األساس الرضيبي للموجودات وااللتزامات وقيمها الدفرتية لغايات 
التقرير املايل.

يتم احتساب املوجودات الرضيبية املؤجلة لجميع الفروقات املؤقتة واملقبولة رضيبياً، ويتم تدوير املوجودات والخسائر الرضيبية غري املستغلة لفرتات قادمة إىل الحد املتوقع الذي يكون فيه هنالك 
أرباح رضيبية يمكن االستفادة منها لخصم هذه الفروقات املؤقتة واملوجودات والخسائر الرضيبية غري املستغلة.

يتم مراجعة القيمة الدفرتية للموجودات الرضيبية املؤجلة يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة، ويتم تخفيض قيمة هذه املوجودات إذا ما تبني أنه من غري املحتمل وجود دخل رضيبي كاف مستقبالً 
يسمح باالستفادة الكاملة أو الجزئية من املوجودات الرضيبية املؤجلة.

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

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

من  كجزء  أو  املوجود  تملك  كلفة  من  كجزء  باإليراد  االعرتاف  يتم  الحالة  هذه  مثل  ويف  الدخل،  رضيبة  دائرة  من  لالسرتداد  قابلة  غري  خدمات  أو  موجودات  رشاء  عن  الناتجة  املبيعات  رضيبة   -
املرصوف قدر اإلمكان.

الذمم الدائنة واملدينة واملتضمنة مبلغ رضيبة املبيعات.

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

التدني يف قيمة املوجودات املالية وعدم قابلية اسرتدادها

تقوم املجموعة بتاريخ قائمة املركز املايل املوحدة بتقييم فيما إذا كانت املوجودات املالية أو 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 بني القيمة القابلة لالسرتداد والقيمة الدفرتية، ويتم االعرتاف بخسائر التدني يف قائمة الدخل الشامل املوحدة.

املخصصات

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

إثبات اإليرادات

يتم إثبات إيرادات املجموعة كما ييل:

إيرادات الخدمات

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

يتم إثبات اإليرادات من املكاملات الصادرة والواردة عند تقديم الخدمة.

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

مبيعات األجهزة واملعدات

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

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

عقود التأجري

تصنف عقود اإليجار كعقود إيجار تشغيلية عندما يحتفظ املؤجر بجميع املخاطر واملنافع الرئيسية مللكية 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.
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رشكة االتصاالت األردنية 
رشكة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
31 كانون األول 2013

3- القطاعات التشغيلية 

الخدمات  يف  باالختالفات  بشكل جوهري  تتأثر  باملجموعة  املتعلقة  واملنافع  املخاطر  أن  عىل  بناًء  وذلك  التشغيلية  القطاعات  أساس  عىل  يكون  بحيث  الرئيسية  القطاعات  أسلوب عرض  تحديد  تم 
املقدمة من قبل تلك القطاعات.

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.

إن الجداول التالية تمثل معلومات عن إيرادات ونتائج أعمال وموجودات ومطلوبات هذه القطاعات للسنوات املنتهية يف 31 كانون األول ٢013 و٢01٢.

املجموع
دينــــار أردني

البيانات خدمات 
دينــــار أردني

الهواتف املتنقلة
دينــــار أردني

الثابتة خطوط الهواتف 
دينــــار أردني

للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2013

صايف اإليرادات 

3٦0.341.٨٦1 51.٨1٨.٦٨0 149.509.٨31 159.013.350 صايف اإليرادات ألطراف خارجية 

٨1.054.٦35 ٢00.5٢3 10.9٦9.03٢ ٦9.٨٨5.0٨0 صايف اإليرادات الداخلية بني القطاعات

441.396.496 52.019.203 160.478.863 228.898.430

نتائج القطاع

109.4٢٢.1٨3 4٢.٦59.93٦ ٦1.3٨٢.٢4٦ 5.3٨0.001 الربح من العمليات قبل االستهالكات واإلطفاءات والفوائد والرضيبة 

)47.٨55.٨0٢( االستهالكات واإلطفاءات

1.157.131 صايف فروقات العمالت األجنبية

)٨٢.543( تكاليف التمويل

7.73٢.0٨1 دخل التمويل

410.٦٨٢ أرباح بيع ممتلكات ومعدات

)19.0٦7.494( رضيبة الدخل

51.716.238 الربح والدخل الشامل للسنة

املوجودات واملطلوبات

٦1٨.٢93.075 ٢9.0٢3.949 31٨.153.347 ٢71.115.779 موجودات القطاع 

٢54.145.543 5.٨1٦.093 111.٦٢5.70٦ 13٦.703.744 مطلوبات القطاع

معلومات القطاع األخرى

1٨9.404.٢٨5 5.04٢.٦٢1 90.55٨.1٨5 93.٨03.479 املمتلكات واملعدات

54.955.793 1.٦٨5.1٢1 3٨.٢93.014 14.977.٦5٨ موجودات غري ملموسة

رشكة االتصاالت األردنية 
رشكة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
31 كانون األول 2013

3- القطاعات التشغيلية - تتمة 

املجموع

دينــــار أردني

خدمات
البيانات

دينــــار أردني

الهواتف
املتنقلة

دينــــار أردني

خطوط الهواتف 
الثابتة

دينــــار أردني
للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2012

صايف اإليرادات 

40٨.01٦.٢٢0 53.0٢٨.711 1٨0.19٦.191 174.791.31٨ صايف اإليرادات ألطراف خارجية 

٨4.٦٦1.9٦7 97.٦4٦ 14.٨9٦.45٨ ٦9.٦٦7.٨٦3 صايف اإليرادات الداخلية بني القطاعات

492.678.187 53.126.357 195.092.649 244.459.181

نتائج القطاع

155.4٢7.0٢7 44.0٦7.9٢1 90.٨٨3.713 ٢0.475.393 الربح من العمليات قبل االستهالكات واإلطفاءات والفوائد والرضيبة 

)50.499.3٦٨( االستهالكات واإلطفاءات

٢33.047 صايف فروقات العمالت األجنبية

)9٨.41٢( تكاليف التمويل

٦.4٨٨.4٦4 دخل التمويل

335.٨٢1 أرباح بيع ممتلكات ومعدات

)٢٨.٦٨٦.1٦٢( رضيبة الدخل

83.200.417 الربح والدخل الشامل للسنة

املوجودات واملطلوبات

٦4٢.٢٢1.054 ٢7.٢0٨.347 314.٦٨7.1٢7 300.3٢5.5٨0 موجودات القطاع 

٢47.٢٨9.7٦0 5.٦41.055 10٨.007.٨05 133.٦40.900 مطلوبات القطاع

معلومات القطاع األخرى

193.449.04٢ ٢.7٨4.4٦0 94.394.100 9٦.٢70.4٨٢ املمتلكات واملعدات

59.5٦4.0٨1 1.5٢3.311 41.9٨0.٦03 1٦.0٦0.1٦7 موجودات غري ملموسة
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رشكة االتصاالت األردنية 
رشكة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
31 كانون األول 2013

4- ممتلكات ومعدات

أرايض
ومباني

دينــــار أردني

شبكة ومـعدات
االتصاالت

دينــــار أردني

ممتلكات ومعدات
أخرى

دينــــار أردني

مشاريع تحت
التنفيذ

دينــــار أردني

املجمـوع

دينــــار أردني

2013

الكلفة:

77.913.141754.453.٨9٦٦7.٦٨1.79٦73٦.493900.7٨5.3٢٦كما فـي أول كانون الثاني ٢013

1.9٦7.17133.٢٦1.٦٨9510.٨٢9٢.9٦4.9403٨.704.٦٢9إضافات

-)79.٢٦5(-79.٢٦5-املحول من املشاريع تحت التنفيذ

)1.0٨3.٦95(-)1.0٢٦.٨09()5٦.٨٨٦(-استبعادات

79.880.312787.737.96467.165.8163.622.168938.406.260كما فـي 31 كانون األول 2013

االستهالك املرتاكم:

707.33٦.٢٨4-3٨.509.101٦13.3٦9.٨5٦55.457.3٢7كما فـي أول كانون الثاني ٢013

4٢.709.35٨-1.54٢.٨3139.٨٨0.53٦1.٢٨5.991االستهالك للسنة

)1.043.٦٦7(-)1.00٢.٨٦7()40.٨00(-استبعادات

749.001.975-40.051.932653.209.59255.740.451كما يف 31 كانون األول 2013

39.828.380134.528.37211.425.3653.622.168189.404.285صافـي القيمـة الدفرتية كما فـي 31 كانون األول 2013

2012

الكلفة:

77.1٦9.0517٢٦.117.٨07٦7.035.7٦71.339.9٢٢٨71.٦٦٢.547كما فـي أول كانون الثاني ٢01٢

1.193.٢4٢٢9.593.9٦41.٦0٦.1٦011٦.٢3٦3٢.509.٦0٢إضافات

-)719.٦٦5(-٢.٨3٨71٦.٨٢7املحول من املشاريع تحت التنفيذ

)3.3٨٦.٨٢3(-)9٦0.131()1.974.70٢()451.990(استبعادات

77.913.141754.453.89667.681.796736.493900.785.326كما فـي 31 كانون األول 2012

االستهالك املرتاكم:

٦٦5.0٢5.437-37.50٦.٢4457٢.495.7٢355.0٢3.470كما فـي أول كانون الثاني ٢01٢

45.509.٢٨5-1.454.٨474٢.٨٢٨.9741.٢٢5.4٦4االستهالك للسنة

)3.19٨.43٨(-)791.٦07()1.954.٨41()451.990(استبعادات

707.336.284-38.509.101613.369.85655.457.327كما يف 31 كانون األول 2012

39.404.040141.084.04012.224.469736.493193.449.042صافـي القيمـة الدفرتية كما فـي 31 كانون األول 2012

رشكة االتصاالت األردنية 
رشكة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
31 كانون األول 2013

5- موجودات غري ملموسة

املجموع

دينــــار أردني

موجودات غري ملموسة 
أخرى

دينــــار أردني

رخصة تشغيل الهواتف 
املتنقلة وحقوق الرتددات

دينــــار أردني

حقوق استخدام كوابل 
فالج

دينــــار أردني

الكلفــــة :

٨4.354.4٢3 ٨٢1.447 59.347.٦57 ٢4.1٨5.319 الرصيد كما يف أول كانون الثاني ٢013

53٨.15٦ 193.٦39 31٦.٦79 ٢7.٨3٨ إضافات

84.892.579 1.015.086 59.664.336 24.213.157 الرصيد كما يف 31 كانون األول 2013

اإلطفاء املرتاكم: 

٢4.790.34٢ 7٢٨.7٢0 17.3٦7.054 ٦.٦94.5٦٨ الرصيد كما يف أول كانون الثاني ٢013

5.14٦.444 31.٨٢9 4.004.٢٦٨ 1.110.347 إطفاءات 

29.936.786 760.549 21.371.322 7.804.915 الرصيد كما يف 31 كانون األول 2013

صايف القيمة الدفرتية:

54.955.793 254.537 38.293.014 16.408.242 كما يف 31 كانون األول 2013

59.564.081 92.727 41.980.603 17.490.751 كما يف 31 كانون األول 2012

يتم إطفاء حقوق استخدام كوابل فالج، رخصة تشغيل الهواتف املتنقلة وحقوق الرتددات واملوجودات غري امللموسة األخرى عىل مدى العمر املتوقع لها والبالغ ٢0 سنة و15 سنة عىل التوايل.

التي قدمت عرضاً  الوحيد  املزود  املجموعة هي  إن  األربع.  املتنقلة  الهواتف  الثالث عىل مزودي خدمة  الجيل  ترددات  استخدام  االتصاالت عطاء حق  تنظيم  تموز ٢009 طرحت هيئة  بتاريخ ٢9 
متوافقاً بالكامل مع رشوط العطاء مقابل مبلغ 50.350.000 دينار بتاريخ 19 أب ٢009. 

وعليه، فقد حصلت املجموعة عىل حق استخدام هذه الرتددات ملدة 15 عاماً باإلضافة إىل الحقوق الحرصية لتقديم خدمة الجيل الثالث ملدة ترتاوح من 1٢ شهراً من تاريخ انطالق الخدمة أو 1٨ 
شهراً ابتداًء من 13 أب ٢009 )والذي يمثل تاريخ موافقة املجموعة عىل عرض هيئة تنظيم االتصاالت( أيهما أسبق. تم إطالق الخدمة يف 3 آذار ٢010.
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رشكة االتصاالت األردنية 
رشكة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
31 كانون األول 2013

6- رضيبة الدخل

إن العنارص األساسية ملرصوف رضيبة الدخل لعامي ٢013 و ٢01٢ هي كما ييل:

2012
دينـــار أردني

2013
دينـــار أردني

قائمة الدخل الشامل املوحدة

٢7.٦4٦.1٨٢ 17.94٢.517 رضيبة الدخل – للسنة الحالية

تعديالت موجودات رضيبية مؤجلة:

1.039.9٨0 1.1٢4.977 تعويض نهاية الخدمة للموظفني

28.686.162 19.067.494 رضيبة الدخل الظاهرة يف قائمة الدخل الشامل املوحدة

يبني الجدول أدناه التسوية بني مرصوف رضيبة الدخل حسب النسبة القانونية ومرصوف رضيبة الدخل حسب النسبة الفعلية لعامي ٢013 و٢01٢

2012
دينــــار أردني

2013
دينـــار أردني

111.782.370 70.558.011 الربح املحاسبي قبل رضيبة الدخل وحقوق غري املسيطرين

٢٦.٨٢7.7٦9 1٦.933.9٢3 رضيبة الدخل حسب النسبة القانونية ٢4٪ 

تعديالت رضيبية

)٢5.913( )5٨.99٨( )أرباح( رشكات تابعة 

٢٨٨.000 4٢7.٢00 مخصص ذمم مشكوك يف تحصيلها

٢.0٦5.٨10 1.٨٦٢.349 مصاريف ومخصصات غري مقبولة رضيبياً

)1.509.4٨4( )1.٢٢1.957( فروقات إقرارات سنوات سابقة 

1.039.9٨0 1.1٢4.977 موجودات رضيبية مؤجلة

28.686.162 19.067.494 رضيبة الدخل الظاهرة يف قائمة الدخل الشامل املوحدة حسب املعدل الفعيل لرضيبة الدخل %27 )2012: %25.7(

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

2012
دينـــار أردني

2013
دينـــار أردني

1.0٨4.303 1.0٨4.303 مخصص ذمم مشكوك يف تحصيلها

401.41٦ 401.41٦ مخصص قضايا

3.449.44٢ ٢.3٢4.4٦٦ تعويض نهاية الخدمة للموظفني 

4.935.161 3.810.185

الدخل  الدخل واملبيعات بمراجعة رضيبة  األول ٢011. تقوم دائرة رضيبة  تاريخ 31 كانون  السنوات حتى  التقديرات الرضيبية لجميع  الدخل واملبيعات عىل  املوافقة من قبل دائرة رضيبة  تمت 
للمجموعة للعام ٢01٢.

رشكة االتصاالت األردنية 
رشكة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
31 كانون األول 2013

7- مخزون

2012
دينـــــار أردني

2013
دينــــار أردني

3.٨71.5٨٢ 3.417.3٢5 مواد ولوازم *

3.٨77.404 3.٢45.5٨٢ أجهزة هواتف خلوية وأخرى

)1.٦٨1.9٢5( )1.٦7٢.7٨5( مخصص املخزون التالف وبطيء الحركة 

6.067.061 4.990.122

* املواد واللوازم املخصصة الستعمال املجموعة الخاص وليست للبيع.

فيما ييل الحركة عىل مخصص املخزون التالف والبطيء الحركة:

2012
دينـــــار أردني

2013
دينــــار أردني

1.٨4٦.٦٢1 1.٦٨1.9٢5 الرصيد كما يف أول كانون الثاني

9.4٢٨ 1.0٦7 إضافات

)174.1٢4( )10.٢07( استبعادات

1.681.925 1.672.785 الثاني الرصيد كما يف 31 كانون 

8- ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

2012
دينـــــار أردني

2013
دينـــار أردني

٦٦.3٨7.٦9٦ 71.53٢.9٦٨ ذمم مدينة تجارية

13.5٦7.٢75 1٢.797.39٦ إيرادات لم يصدر بها فواتري 

79.954.971 84.330.364

)٢٨.0٢3.٦43( )٢9.77٨.1٦3( مخصص الذمم املشكوك يف تحصيلها 

51.931.328 54.552.201

3.٢15.911 4.٨٦9.٨9٦ مبالغ مستحقة من أطراف ذات العالقة

٢3.794.459 30.040.411 أرصدة مدينة أخرى *

78.941.698 89.462.508

* تتضمن األرصدة املدينة األخرى مبالغ مستحقة للمجموعة عن أرايض بقيمة 4.435.471 دينار صنفت كذمم مدينة أخرى.

ال تحمل الذمم التجارية فوائد. ال تحصل املجموعة عىل رهن مقابل الذمم املدينة التجارية األخرى إال يف حالة بعض الذمم املدينة التجارية لبعض املوزعني وذلك من خالل الحصول عىل ضمانات.

بلغت الذمم التجارية املشكوك يف تحصيلها ٢9.77٨.1٦3 دينار كما يف 31 كانون األول ٢013 مقابل ٢٨.0٢3.٦43 دينار كما يف 31 كانون األول ٢01٢.
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رشكة االتصاالت األردنية 
رشكة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
31 كانون األول 2013

8- ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى - تتمة

فيما ييل الحركة عىل مخصص الذمم املشكوك يف تحصيلها:

2013
دينـــار أردني

2012
دينـــار أردني

٢٨.0٢3.٦43٢٦.٨0٨.393رصيد بداية السنة

1.754.5٢01.٢15.٢50املخصص للسنة

29.778.16328.023.643رصيد نهاية السنة

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

الذمم غري املستحقة

وغري املشكوك يف تحصيلها

دينـــار أردني

الذمم املستحقة وغري املشكوك يف تحصيلها

املجموع
دينـــار أردني

1 -30 يوم
دينـــار أردني

31 – 90 يوم
دينـــار أردني

91 – 180 يوم
دينـــار أردني

أكرب من 180 يوم
دينـــار أردني

٢0131٦.1٢5.٦9٦10.357.91910.٢37.5445.151.٨911٢.٦79.15154.55٢.٢01

٢01٢15.٨97.٨0913.543.31910.٦43.1٨35.3٦7.7٨0٦.479.٢3751.931.3٢٨

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

القائمة بشكل مستمر وسياسة متابعة تحصيل  الذمم  املجموعة دائرة تحصيل تقوم بمراقبة  إن لدى  بالكامل.  الذمم غري املشكوك يف تحصيلها  املتوقع تحصيل  املجموعة فإنه من  إدارة  يف تقدير 
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.

9- مبالغ مستحقة من/إىل مشغيل شبكات االتصاالت

 ٢013 األول  كانون   31 يف  الصافية  املبالغ  بلغت  وقد  املشغل.  لنفس  الدائنة  واألرصدة  املدينة  األرصدة  تقاص  بموجبها  يتم  ودولية  محلية  اتصاالت  مع مشغيل شبكات  اتفاقيات  املجموعة  لدى 
و٢01٢ كما ييل:

2012
دينـــــار أردني

2013
دينـــــار أردني

3٢.97٦.3٦٨ 3٦.7٨٢.415 املبالغ املستحقة من مشغيل شبكات اتصاالت

)3.99٢.٦93( )4.07٢.٦93( مخصص الذمم املشكوك يف تحصيلها

28.983.675 32.709.722 املبالغ املستحقة من مشغيل شبكات اتصاالت

65.328.870 86.989.109 املبالغ املستحقة إىل مشغيل شبكات اتصاالت

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

رشكة االتصاالت األردنية 
رشكة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
31 كانون األول 2013

9- مبالغ مستحقة من/إىل مشغيل شبكات االتصاالت - تتمة

فيما ييل جدول أعمار املبالغ املستحقة من مشغيل شبكات االتصاالت كما يف 31 كانون األول: 

املبالغ غري املستحقة وغري   

املشكوك يف تحصيلها

دينـــار أردني

املبالغ املستحقة وغري املشكوك يف تحصيلها

املجموع

دينـــار أردني

1 -90 يوم

دينـــار أردني

91 – 180 يوم

دينـــار أردني

181 –  270يوم

دينـــار أردني

أكرب من 271 يوم

دينـــار أردني

٢01313.4٢3.٢9٦٦.91٢.1904.4٦٢.7131.9٢3.39٢5.9٨٨.1313٢.709.7٢٢

٢01٢13.774.3959.50٦.٦79٢.٢49.3٦7394.7٨93.05٨.445٢٨.9٨3.٦75

من املتوقع تحصيل الذمم غري املشكوك يف تحصيلها بالكامل.

10- نقد وودائع قصرية األجل

يتضمن بند النقد والودائع قصرية األجل ودائع قصرية األجل لدى البنوك التجارية لفرتات ترتاوح بني يوم وثالثة أشهر بالدينار األردني واليورو والدوالر األمريكي بمبلغ ٢4٢.9٦0.4٦0 دينار 
التوايل )٢01٢: دينار  الفعيل عليها 4.43٪ و 0.99٪ و 0.70٪ عىل  الفائدة  بلغ معدل  أردني كما يف 31 كانون األول ٢01٢ وقد  أردني كما يف 31 كانون األول ٢013 و٢70.٢٨0.33٦ دينار 

أردني 3.٨5٪ يورو 1.0٪ والدوالر األمريكي ٦3.٪0(.

11- رأس املـال

يتكـون رأسمال رشكة االتصاالت األردنية املرصح به واملدفوع من ٢50.000.000 سهم، قيمة السهم االسمية دينار واحد.

12- احتياطـي إجبـاري

يقتطع االحتياطي اإلجباري من األرباح وفقاً ألحكام قانون الرشكات األردني وبمعدل 10٪ من صايف ربح السنة القابل للتوزيع قبل الرضيبة. 

إىل  مبلغ  أي  من عام ٢005 عدم تحويل  اعتباراً  املجموعة  فقد قررت  ذلك  إىل  استناداً  املجموعة.  اإلجباري ربع رأسمال  االحتياطي  بلغ رصيد  إذا  السنوي  التحويل  إيقاف هذا  للمجموعة  ويمكن 
االحتياطي اإلجباري.

إن هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع عىل املساهمني.

13- األرباح املوزعة واملقرتح توزيعها

املعلنة  األرباح  بلغت  أردني.  دينار  بمجموع 500.000.5٢  الواحد  للسهم  أردني  دينار  بمبلغ ٢1.0  الحايل  العام  عن  أرباح  لتوزيع  بتوصية  للمساهمني  العامة  الهيئة  إىل  اإلدارة  سيتقدم مجلس 
واملوزعة عىل املساهمني يف عام ٢01٢ مبلغ 0.33 دينار أردني للسهم بمجموع قدره ٨٢.500.000 دينار أردني.
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رشكة االتصاالت األردنية 
رشكة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
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14- القروض التي تحمل فائدة

2012
دينـــــار أردني

2013
دينـــــار أردني

الجزء املتداول

370.77٢ 3٨4.497 قرض برتوكول الحكومة الفرنسية/ الثاني

14٢.٦٢٢ 147.901 قرض برتوكول الحكومة الفرنسية/ الثالث

1٨9.377 119.734 قرض بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

702.771 652.132

2012
دينـــــار أردني

2013
دينـــــار أردني

الجزء غري املتداول

4.74٢.٢45 4.533.٢٨٢ قرض برتوكول الحكومة الفرنسية/ الثاني

9٢٨.35٢ ٨14.٨13 قرض برتوكول الحكومة الفرنسية/ الثالث

13٨.٢٦1 - قرض بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

5.808.858 5.348.095

الثاني - قرض بروتوكول الحكومة الفرنسية 

قامت حكومة اململكة األردنية الهاشمية ممثلة بوزارة التخطيط بتاريخ ٢3 شباط 1995 بتوقيع بروتوكول مايل مع حكومة الجمهورية الفرنسية، وبناًء عىل هذا الربوتوكول فإن الحكومة الفرنسية 
تقوم بتمويل عدة برامج تطويرية للرشكة من ضمنها 5٢.000.000 فرنك فرنيس لتمويل عملية استرياد وبناء مقسم تالع العيل بفائدة 1٪ سنوياً تستحق عىل إجمايل الرصيد القائم وتحسب عند 
كل عملية سحب وتدفع بشكل نصف سنوي ، ويسدد أصل القرض لكل سحب عىل 40 قسطاً نصف سنوي متساوية ومتتابعة حيث يستحق القسط األول لكل سحب بعد 1٢٦ شهراً من نهاية 

الربع الذي تم به السحب. بدأ السحب من القرض يف أول تموز 1995. 

تم البدء يف سداد هذا القرض بتاريخ 31 آذار ٢00٦.

الثالث - قرض بروتوكول الحكومة الفرنسية 

قامت حكومة اململكة األردنية الهاشمية ممثلة بوزارة التخطيط بتاريخ ٢4 ترشين أول 199٦ بتوقيع بروتوكول مايل مع حكومة الجمهورية الفرنسية، وبناًء علـى هذا الربوتوكول فإن الحكومة 
الفرنسية تقوم بتمويل عدة برامج تطوير من ضمنها مبلغ 15.000.000 فرنك فرنيس لتمويل عملية استرياد وبناء مقسم األرشفية 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 قسطاً نصف سنوي متساوية ومتتابعة حيث يستحق 

القسط األول لكل سحب بعد 90 شهراً من نهاية الربع الذي تمت به عملية السحب. بدأ السحب من القرض يف 1 تموز 1997.

تم البدء يف سداد هذا القرض بتاريخ 31 آذار ٢005.

- قرض بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

أمريكي  القرض هو 1.750.000 دوالر  إن مبلغ  الرشكة.  احتياجات  لتمويل  للتجارة والتمويل-البحرين وذلك  اإلسكان  بنك  بتاريخ 30 حزيران ٢009 عىل قرض من  حصلت رشكة اليت سبيد 
ويسدد عىل 3٦ قسطاً شهرياً متساوية ابتداًء من 1 ترشين األول ٢009. يخضع هذا القرض لسعر فائدة يساوي سعر اإلقراض يف أسواق لندن )Libor( لكل ثالثة أشهر مضافاً إليه هامش بمقدار 

3٪ عىل أساس الرصيد اليومي للقرض )وبحيث ال يقل الحد األدنى لسعر الفائدة عن ٦٪(. تدفع الفائدة بشكل شهري.

رشكة االتصاالت األردنية 
رشكة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
31 كانون األول 2013

15- تعويض نهاية الخدمة 

تقوم املجموعة بتكوين مخصص لتعويض نهاية الخدمة ملوظفيها الذين اختاروا أن يتم تجميع تعويض نهاية الخدمة الخاص بهم بدءاً من 1 كانون األول ٢01٢ وفقاً ملا هو منصوص عليه يف 
النظام الداخيل للمجموعة. إن املبالغ املدرجة يف قائمة املركز املايل املوحدة املتعلقة بتعويض نهاية الخدمة هي كما ييل:

2012
دينـــــار أردني

2013
دينـــــار أردني

الجزء املتداول

19.0٨5.314 190.٨55 املخصص كما يف أول كانون الثاني

19٢.43٦ ٢٦1.3٦3 مرصوفات مثبتة يف قائمة الدخل الشامل

)19.0٨٦.٨95( )79.103( تعويضات نهاية الخدمة املدفوعة 

190.855 373.115 املخصص كما يف 31 كانون األول 

2012
دينـــــار أردني

2013
دينـــــار أردني

 الجزء غري املتداول

- 439.707 املخصص كما يف أول كانون الثاني

439.707 1٨٢.094 مرصوفات مثبتة يف قائمة الدخل الشامل

- )53.٢٨7( تعويضات نهاية الخدمة املدفوعة

439.707 568.514 املخصص كما يف 31 كانون األول 

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

2012 2013

٪4.٨ ٪4.٨ معدل الخصم يف 31 كانون األول

٪4 ٪4 املعدل املتوقع للزيادة يف مكافأة تعويض املوظفني

10 سنوات 10 سنوات متوسط مدة الخدمة للموظف

630.562 941.629 القيمة الحالية ملخصص تعويض نهاية الخدمة

خالل شهر أيار ٢011، وقعت املجموعة اتفاقاً مع النقابة العامة للعاملني بالخدمات واملهن الحرة حيث تمنح املجموعة بموجبه مزايا إضافية للموظفني والتي تشمل إعطاء الخيار لجميع املوظفني 
بتصفية مستحقاتهم من تعويض نهاية الخدمة حتى 31 كانون األول ٢011 خالل عام ٢01٢ مع وجود خيار إما البدء بتجميع رصيد تراكمي جديد لتعويض نهاية الخدمة اعتباراً من 1 كانون 

الثاني ٢01٢ أو أن يتم توزيع راتب نهاية الخدمة عىل الرواتب الشهرية للموظفني.  
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31 كانون األول 2013

16- ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

2012
دينـــــار أردني

2013
دينـــــار أردني

٨3.753.٦11 ٨1.19٨.031 الدائنون التجاريون 

3٦.007.٨05 31.710.7٢0 مصاريف مستحقة 

٢0.٨3٨.٢0٦ ٢0.5٢7.٦09 تأمينات املشرتكني 

1٢.٢٢5.435 1٢.٦01.٦٨4 إيرادات مؤجلة 

9.٢٢4.91٢ 7.751.09٨ حصة الحكومة من اإليرادات 

11.٢5٦.3٢٦ 4.744.549 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 

1.٢54.195 1.4٢٢.٦7٨ أمانات مساهمني

٢5٨.٢09 ٢5٨.٢09 مبالغ محتجزة عن عقود 

174.818.699 160.214.578

17- حصة الحكومة من اإليرادات

بناًء عىل االتفاقية املوقعة بني املجموعة وهيئة تنظيم قطاع االتصاالت فإن عىل املجموعة احتساب ودفع نسبة من صايف إيرادات الخدمات حسب ما هو معرف يف االتفاقية بني املجموعة والهيئة.

18- مصاريف اتفاقية دعم األعمال ورسوم العالمة التجارية

تقوم املجموعة باحتساب ودفع مصاريف دعم أعمال إىل مجموعة أورانج حسب ما هو معرف يف اتفاقية دعم األعمال املوقعة بني املجموعة ومجموعة أورانج. 

قامت املجموعة خالل شهر تموز ٢007 بالتوقيع عىل اتفاقية مع أورانج براند سريفيسز ليمتد )Orange Brand Services Limited( منحت بموجبها رشكة االتصاالت األردنية ورشكة 
البرتاء األردنية لالتصاالت املتنقلة والرشكة األردنية لخدمات نقل البيانات الحق باستخدام أورانج كعالمة تجارية مقابل رسوم بنسبة 1.٦٪ من اإليراد التشغييل. مدة هذه االتفاقية عرش سنوات 

من تاريخ االتفاقية.

19- حصة السهم من الربح للسنة

2012 2013

٨3.09٦.٢0٨ 51.490.517 ربح السنة العائد إىل مساهمي الرشكة )دينار(

٢50.000.000 ٢50.000.000 املتوسط املرجح لعدد األسهم خالل السنة

0.332 0.206 الحصة األساسية للسهم من ربح السنة

لم يتم احتساب العائد املصنف للسهم حيث لم يكن هنالك أية أسهم منخفضة قائمة.

رشكة االتصاالت األردنية 
رشكة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
31 كانون األول 2013

20- األطراف ذات العالقة

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

النسبة املئوية للملكية

النشـاطاسم الرشكة 2012 2013 بلد التأسيس

الهواتف املتنقلة ٪100 ٪100 األردن رشكة البرتاء األردنية لالتصاالت املتنقلة 

البيانات ٪100 ٪100 األردن الرشكة األردنية لخدمات نقل البيانات 

املحتوى ٪100 ٪100 األردن رشكة األبعاد لبناء وتطوير البيانات رقمياً 

البيانات ٪ 51 ٪ 51 البحرين رشكة اليت سبيد لالتصاالت ذ.م.م.

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

املعامالت مع األطراف ذات العالقة املتضمنة بقائمة الدخل الشامل املوحدة كاآلتي:

2012
دينـــــار أردني

2013
دينـــــار أردني

التابعة )مساهم( Orange ورشكاتها   مجموعة 

7.5٨9.30٨ 7.450.050 مصاريف اتفاقية دعم األعمال ورسوم العالمة التجارية

5.٦1٢.5٢0 5.٢٢9.74٦ مصاريف تشغيلية 

٢1.30٦.090 1٦.5٦٦.90٢ إيرادات

حكومة اململكة األردنية الهاشمية )مساهم(

9.٢٢4.91٢ 7.751.09٨ حصة الحكومة من اإليرادات

موظفو اإلدارة العليا

1.379.٨0٢ 1.194.944 أتعاب ومكافأة اإلدارة العليا

151.1٢5 ٢10.1٨9 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

إن األرصدة املدينة والدائنة الناتجة عن املعامالت مع األطراف ذات العالقة املتضمنة يف قائمة املركز املايل املوحدة تم اإلفصاح عنها يف اإليضاحات رقم ٨ و 1٦ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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رشكة االتصاالت األردنية 
رشكة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
31 كانون األول 2013

21- 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 كما ييل:

2012
دينـــــار أردني

2013
دينـــــار أردني

٦.٦٦٢.037 7.040.90٢ خالل سنة

ارتباطات رأسمالية

ارتباطات  بلغت  وقد  االتصاالت  توسعة وتطوير شبكات  أساسية بمرشوعات  رأسمالية جوهرية ومتعلقة بصورة  متعلقة بمرصوفات  ارتباطات  االعتيادي يف  نشاطها  املجموعة من خالل  تدخل 
املشاريع الرأسمالية القائمة كما يف 31 كانون األول ٢013 مبلغ 15.779.٦4٦ دينار أردني )٢01٢: 14.314.٦٨5 دينار أردني(.

القضايـا

إن املجموعة مدعى عليها يف عدد من القضايا بلغت قيمتها 19.77٢.717 دينار أردني لعام ٢013 )٢01٢: ٢٢.71٢.59٢ دينار أردني( 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 1.554.٢3٢ دينار أردني.

الكفـاالت

أصدرت املجموعة كفاالت بنكية محددة بمبلغ 15.90٢.075 دينار أردني )٢01٢: 5.٢٨5.٦13 دينار أردني( ملقابلة دعاوى قضائية وكفاالت حسن تنفيذ.

22- إدارة املخاطر

مخاطر أسعار الفائدة

إن املجموعة معرضة ملخاطر أسعار الفائدة عىل موجوداتها ومطلوباتها والتي تحمل فائدة مثل الودائع لدى البنوك والقروض.
تتمثل حساسية قائمة الدخل الشامل املوحدة بأثر التغريات املفرتضة املمكنة بأسعار الفوائد عىل ربح املجموعة لسنة واحدة، ويتم احتسابها عىل املوجودات واملطلوبات املالية التي تحمل سعر فائدة 

متغرياً كما يف 31 كانون األول ٢013.
يوضح الجدول التايل حساسية قائمة الدخل الشامل املوحدة للتغريات املمكنة املعقولة عىل أسعار الفائدة ، مع بقاء جميع املتغريات األخرى املؤثرة ثابتة.

2013
التغري يف سعر الفائدةالعملـــة

%
األثر عىل ربح السنة

دينـــار

11.٨97.٨57دينار أردني

13٢4.511دوالر أمريكي

11٦٦.545يورو

 2012

التغري يف سعر الفائدةالعملـــة
%

األثر عىل ربح السنة
دينـــار

11.94٦.33٢دينار أردني

15٨0.3٢5دوالر أمريكي

1144.47٦يورو

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

رشكة االتصاالت األردنية 
رشكة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
31 كانون األول 2013

22- إدارة املخاطر - تتمة

مخاطر االئتمان

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

وترى املجموعة بأنها ليست معرضة بدرجة كبرية ملخاطر االئتمان حيث تقوم بوضع سقف ائتماني للعمالء وفصل الخدمة عن العمالء يف حال تجاوزهم السقف املحدد لهم وخالل فرتة محددة. 
كما إن قاعدة عمالء املجموعة متنوعة وتشمل أفراداً ورشكات وجهات حكومية وذلك يحد من مخاطر االئتمان. وأيضاً لدى املجموعة دائرة تحصيل والتي تقوم بمراقبة الذمم القائمة بشكل مستمر. 

تحتفظ املجموعة باألرصدة والودائع لدى مؤسسات مرصفية رائدة ولديها سياسة تحدد املبالغ املودعة لدى كل مؤسسة.

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 يوماً من تاريخ البيع.

يلخص الجدول أدناه توزيع املطلوبات املالية كما يف 31 كانون األول ٢013 و٢01٢ عىل أساس الفرتة املتبقية لالستحقاق التعاقدي:

أقل من 3 شهور31 كانون األول 2013
دينــار أردني

من 3 شهور إىل 12 شهراً
دينــار أردني

من سنة حتى 5 سنوات
دينــار أردني

أكثر من 5 سنوات
دينــار أردني

املجموع
دينــار أردني

39.794.513٢5.٢04.٢٦7٢0.493.٨00450.000٨5.94٢.5٨0ذمم دائنة ومبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

٢0.04٦.7٦٨40.1٨٦.70٨٢٦.597.9٨1157.٦5٢٨٦.9٨9.109مبالغ مستحقة إىل مشغيل شبكات اتصاالت

174.1٦5477.9٦7٢.1٢9.5973.٢1٨.49٨٦.000.٢٢7قروض 

60.015.44665.868.94249.221.3783.826.150178.931.916املجموع

أقل من 3 شهور31 كانون األول 2012
دينــار أردني

من 3 شهور إىل 12 شهراً
دينــار أردني

من سنة حتى 5 سنوات
دينــار أردني

أكثر من 5 سنوات
دينــار أردني

املجموع
دينــار أردني

4٦.3٨9.11513.0٦4.95334.٦٦4.1٦5٨91.70495.009.937ذمم دائنة ومبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

٢٦.53٨.017٢7.177.٨٢311.501.٦73111.35٦٦5.3٢٨.٨٦9مبالغ مستحقة إىل مشغيل شبكات اتصاالت

171.99٢530.779٢.705.٢4٢3.103.٦1٦٦.511.٦٢9قروض 

73.099.12440.773.55548.871.0804.106.676166.850.435املجموع
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رشكة االتصاالت األردنية 
رشكة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
31 كانون األول 2013

22- إدارة املخاطر - تتمة

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(.

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.

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

العملـــة

التغري يف سعر رصف العملة مقابل 
الدينار األردني

)%(

األثر عىل الربح
قبل الرضيبة

دينـــار أردني

2013

553٨.٦9٨يورو

2012

5413.1٨٢يورو

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

23- 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.

24- إدارة رأس املال

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

تقوم املجموعة بإدارة هيكلة رأس املال وإجراء التعديالت الالزمة عليها يف ضوء تغريات ظروف العمل. هذا ولم تقم املجموعة بأية تعديالت عىل األهداف والسياسات واإلجراءات املتعلقة بهيكلة 
رأس املال خالل السنة الحالية والسنة السابقة. إن البنود املتضمنة يف رأس املال تتمثل يف رأس املال املدفوع واالحتياطي اإلجباري واألرباح املدورة والبالغ مجموعها 3٦5.000.947 دينار أردني 

كما يف 31 كانون األول ٢013 )٢01٢: 39٦.010.340 دينار أردني(. 
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الرؤية املستقبلية لعام ۲۰۱٤

ألننا نؤمن بأن صناعة مستقبل إيجابي للرشكة يتطلب فهم حارضها والبناء عليه، وبأن عام 2014 ما هو إال اختبار لقدراتنا وكفاءتنا، ذلك أن مجموعة التحديات 
التي شهدناها خالل عام ۲۰۱۳ والتي كان من أبرزها: الرضائب الحكومية املرتفعة، والتكاليف التشغيلية العالية، واملنافسة الحادة، ستتواصل خالل عام ۲۰۱4، 

فقد قمنا بتبني رؤية جديدة سنعمل عىل تحقيقها عىل مدار العام، رافعني شعار "تحويل التحديات إىل فرص".

هذا وسنركز خالل عام ۲۰۱4 عىل إعادة تنظيم وتطوير عملياتنا التشغيلية لتصبح أكثر قدرة ورسعة عىل االستجابة ملتطلبات السوق التي تشهد تحديات كبرية. 
حلول وخدمات  من  أبنائه  احتياجات  وتلبية  مجتمعنا  مواصلة خدمة  من  نتمكن  وذلك حتى  تنفيذه،  بدأنا  الذي  التحول  برنامج  يف  قدماً  فإننا سنميض  وعليه، 
وتكنولوجيا  لالتصاالت  إقليمياً  مركزاً  األردن  بجعل  الثاني  عبدالل�ه  امللك  لجاللة  السامية  الرؤى  تحقيق  ملواصلة  باإلضافة  نقدمها،  التي  املتنوعة  االتصاالت 
املعلومات، فضالً عن مواصلة مهمتنا بتزويد األردنيني برسعات عالية من اإلنرتت عريض النطاق، األمر الذي ما نزال نضعه عىل عاتقنا، ونلتزم بتنفيذه إىل جانب 
تنفيذ التزاماتنا األخرى تجاه مختلف القضايا املجتمعية، وذلك إليماننا بأن رشكتنا ما هي إال جزء ال يتجزأ من املجتمع املحيل، وصاحبة الدور املحوري يف قيادة 

قطاع االتصاالت وتشكيل التوجهات الجديدة ضمنه.

الرقمية  املرجعية  يعترب  املحافظة عىل مكانتنا كمشّغل  لنواصل  التي حققناها خالل عام ۲۰۱۳،  إنجازاتنا  واقع  املستقبلية من  استلهمنا رؤيتنا وتطلعاتنا  وقد 
األوىل والشبكة األرسع؛ حيث أننا نجحنا يف إحداث نقلة نوعية يف القطاع من خالل إطالقنا وافتتاحنا لعدد من املعارض بشكل جديد ومتميز لتوفري تجربة زبائن 
العالية جداً وغري املسبوقة والتي وصلت إىل  فريدة وال تضاهى، ولتحقيق األسبقية يف إدخال خدمات مبتكرة كخدمات "VDSL" و"FTTH" ذات الرسعات 

۸۰ ميجابايت و۱۰۰ ميجابايت.

كما وقد لعبت ثقتنا العالية برشكتنا وعالمتنا التجارية وفريق عملنا دوراً يف خروجنا بهذه الرؤية، طامحني عربها ألن نكون أكثر من مجرد مشّغل اتصاالت، 
نفذنا  التي  بالتزاماتنا  للوفاء  النهج  السري عىل نفس  املنطقة، عازمني  الرقمية عىل مستوى  االتصاالت  بتقنيات وحلول  يتعلق  فيما  له  يشار  وأن نصبح نموذجاً 
جزءاً كبرياً منها، وأثرينا من خاللها سجلنا الحافل باإلنجازات، وذلك منذ إطالقنا وكأول مشغل يف األردن لخدمات الجيل الثالث، وطرحنا لرسعات إنرتنت عالية 
Orange النقدية، وخدمة اإلنرتنت عرب التلفزيون، وغريها الكثري من  بخانتني وثالث خانات، باإلضافة لطرحنا للعديد من الخدمات املبتكرة كخدمة محفظة 

الخدمات.

وعالوًة عىل ذلك، فإننا لن نقف عند هذا الحد، متطلعني إلحداث املزيد من التغيريات خالل عام ۲۰۱4، غري مقترصين يف عملنا عىل تلبية احتياجات املجتمع من 
حلول وخدمات اتصاالت، ومدفوعني بروح القيادة واملبادرة التي نمتلكها للبقاء يف طليعة الجهات املؤثرة يف تشكيل املشهد الرقمي يف اململكة.

كلنا ثقة بقوتنا كرشكة، وفريق عملنا وشبكتنا التي تتمتع جميعها بالكفاءة الالزمة لتحقيق نقالت نوعية ونماذج متميزة تجعل اململكة رائدة يف قطاع االتصاالت.

وختاماً، فإننا نتطلع للعمل خالل عام ۲۰۱4 بنفس التوجهات اإليجابية التي لطاملا ُدفعنا بها، من أجل مواصلة تطوير قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
املحيل، فضالً عن مواصلة إثراء تجربة زبائننا وتحسني حياتهم اليومية واالرتقاء بها نحو األفضل، وذلك عرب منحهم حلول اتصاالت سهلة تتيح لهم إمكانات 

العرص التكنولوجي يف األردن.
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