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كلمة الرئيس التنفيذيكلمة رئيس مجلس اإلدارة

حضرات المساهمين الكرام، أسعد الله أوقاتكم،

أحييكــم باســم مجلــس إدارة شــركة االتصــاالت األردنيــة )Orange األردن(، وأرحــب 
بكــم فــي االجتمــاع الســنوي العــادي الرابــع والعشــرين للهيئــة العامــة. نســتعرض اليــوم 
أعمــال ونتائــج شــركتكم للســنة المنتهيــة فــي 31 كانــون أول 2018، ونناقــش معــًا 
التقريــر الســنوي الــذي تــم إعــداده وفــق األصــول القانونيــة ومبــادئ الحاكميــة الرشــيدة 

ــن بهمــا دومــًا. ونعــرض خطــة عمــل اإلدارة للعــام 2019. الملتزمي

خــال العــام 2018 تعاملــت Orange األردن مــع التغيــرات المســتمرة فــي الطلــب علــى 
خدماتهــا ومنتجاتهــا. كمــا تعاملــت مــع التطــورات التكنولوجيــة فــي قطــاع االتصــاالت 
األمثــل  وباالســتخدام  وفعاليــة  بمرونــة  ذلــك  تــم  ولقــد  المعلومــات.  وتكنولوجيــا 
لإلمكانــات واســتغال الفــرص التــي يتيحهــا الســوق. وذلــك وفــق اســتراتيجية الشــركة 

."Essentials 2020" الخمســية 

ــزًا الســتثمارات شــركتكم فــي شــبكاتها خــال  ــرات تعزي لقــد تطلــب التعامــل مــع التغي
 39 بكلفــة  إضافيــة  تــرددات  علــى  األردن   Orange اســتحوذت  ولهــذا   .2018 العــام 
 ،)4G+&4G( مليــون دينــار تمكنهــا مــن توســيع خدماتهــا للجيــل الرابــع والرابــع المتقــدم
 علمــًا بــأن Orange األردن تنفــرد بتقديــم خدمــات +4G فــي األردن. كمــا تــم اســتثمار
 LTE advanced-4G+( 62 مليــون دينــار فــي تطويــر شــبكات الشــركة للجيــل القــادم
Fiber to the Home ,Fiber to the Business(. لقد كانت شــركتكم وســتبقى دائمًا 
المــزود األكبــر واألقــوى فــي األردن لخدمــات اإلنترنــت الرقميــة فــي البيــت والموبايــل 
وفــي حلــول األعمــال، موفــرة مســتويات عاليــة مــن الجــودة لكافــة خدماتهــا فــي 

مختلــف محافظــات المملكــة.

هــذا، وأؤكــد أن شــركتكم هــي أول مــن قــدم خدمــات اإلنترنــت باســتخدام أحــدث 
التقنيــات وهــي الفايبــر )FIBER( ونتقــدم بمراحــل علــى مــزودي تلــك الخدمــة فــي 
األردن. ونتــج عــن اســتثماراتنا تقدمــًا تقنيــًا ملحوظــًا فــي أداء شــبكات Orange األردن 
ــا للتفــاؤل  ــذي يدعون ــن خــال العــام 2018. األمــر ال ــة الزبائ وتحســنًا ملموســًا فــي تجرب
فــي مســتقبل أداء شــركتكم. إال أن هنالــك مــن التحديــات القديمــة المتجــددة ذات األثــر 
الســلبي المباشــر علــى نتائجهــا الماليــة. إن مســتويات الضرائــب المفروضــة علــى القطاع 
تعتبــر األعلــى علــى مســتوى المنطقــة، كذلــك فــإن أســعار حيــازة التــرددات هــي ضمــن 
ــات  ــك التحدي ــك الكلفــة المرتفعــة للطاقــة. إن تل ــى ذل ــم. يضــاف إل ــى فــي العال األعل
تترافــق مــع منافســة شــديدة بيــن المشــّغلين، األمــر الــذي أدى ويــؤدي إلــى انخفــاض 
فــي أســعار الخدمــات قياســًا بالتكاليــف. ولعــل األهــم هــو تزامــن تلــك التحديــات 
ــى الســلع والخدمــات فــي  ــي عل ــب الكل مــع االنخفــاض الواضــح والمســتمر فــي الطل

ــة العــام 2018. ــى 18.6% فــي نهاي ــة إل ــي وارتفــاع معــدالت البطال االقتصــاد األردن

ولتجــاوز الكلفــة الباهظــة للطاقــة، اســتثمرت الشــركة فــي أحــد أهــم مشــروعاتها لتوفيــر 
احتياجاتهــا مــن الطاقــة ببنــاء ثاثــة مــزارع لتوليــد الكهربــاء مــن الطاقــة الشمســية. 
وباإلضافــة إلــى الوفــر المســتهدف، فــإن هــذا المشــروع يمثــل إســهامًا واضحــًا فــي 
نظافــة البيئــة األردنيــة، وبتنفيــذه نكــون أول شــركات االتصــاالت فــي األردن وفــي 

مجموعــة Orange تتحــول إلــى الطاقــة الخضــراء.

أعزائي المساهمين الكرام،
اليومية،  الحياة  انتشاره حتى أصبح جزًء هامًا في  اإلنترنت  يواصل  الذي  الوقت  في 
بناء  في  المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  صناعة  تلعبه  الذي  الدور  أهمية  زادت 

المجتمع القائم على المعرفة واالقتصاد الرقمي باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وحيث أننا نؤمن في Orange األردن بأن اآلثار اإليجابية للثورة الرقمية التي يشهدها 
التي  الطريقة  تعريف  وإعادة  العالم  وجه  تغيير  على  تقتصر  أن  يجب  ال  الحالي  عصرنا 
نتواصل ونعيش بها، بل أنها يجب أن تمتد لتشمل تسخير التكنولوجيا واالبتكار لخلق حياة 
أفضل وخدمة الناس والمجتمع ككل، فقد حرصنا على بذل الجهود المتواصلة لتسهيل 
الحياة، مسترشدين  التكنولوجيا في مختلف جوانب وتفاصيل  الرقمي ودمج  التحول 
بالمبدأ األساس الذي تقوم عليه فلسفتنا، والذي نجعل معه العنصر البشري "الناس" 

محركًا أساسيًا لكل ما نقوم به ونقدمه "Human Inside" لبلوغ رؤيتنا المستقبلية.
وضمن هذا اإلصدار من التقرير السنوي، فإنه يسعدني أن استعرض أداءنا اإلجمالي في 
Orange األردن لعام 2018، وأن أسلط الضوء على مدى التقدم الذي أحرزناه في ما 
يتعلق بتقديم تجربة ال تضاهى للزبائن، من خال مواصلة عملنا على إدماج التكنولوجيات 
الحديثة في التفاصيل اليومية مع خدمات وحلول رقمية تربط الناس بكل ما يهمهم 
 "Essentials 2020" وتلبي احتياجاتهم، األمر الذي يتماشى مع استراتيجيتنا الخمسية

التي تضع تجربة الزبائن وخدمة المجتمع في قلبها كهدف أساسي لها.
لقد كان العام 2018 من األعوام الهامة بالنسبة لنا؛ ذلك أننا أثبتنا خاله مجددًا مدى 
المرونة التي نتمتع بها في األداء والقدرة على احتواء التحديات، محققين نتائج إيجابية 
الفوائد والضرائب  التشغيلية قبل احتساب  األرباح  زيادة هامش  ملحوظة تجلت في 

واالستهاك واإلطفاءات إلى %32.1.
البيئة  ومنها  العديدة،  التحديات  من  بالرغم  المشجعة  النتائج  هذه  تحقيق  تم  وقد 
المرتفعة،  الطاقة  الترددات وأسعار  المواتية، وكلف استخدام وتشغيل  السوقية غير 
فضًا عن الضرائب العالية المفروضة على القطاع، باإلضافة إلى المنافسة الشديدة 

خاصة على خدمات الخلوي والبيانات.
والحلول  الخدمات  من  المتأّتية  إيراداتنا  في  االستقرار  تحقيق  في  نجحنا  وقد  هذا 
الموجهة للقطاع السكني وإعادتها لمسارها السابق ألول مرة منذ عام 201۳، وذلك 
بالرغم من تراجع الطلب المستمر على خدمات الخطوط الثابتة الصوتية في ظل الطلب 
المتواصل على الخدمات غير التقليدية المتاحة عبر اإلنترنت "OTTs"، األمر الذي ُعزي 
بالنسبة لألفراد وللقطاع  الخلوي  المتحققة في خدمات  القوية  للنتائج  بشكل خاص 

المؤسسي على حد سواء.
وفي هذا السياق، فإنني أود اإلشارة إلى النجاح الكبير الذي استطعنا تحقيقه ضمن 
منذ  عليها  واإلقبال  انتشارها  في  مطردة  زيادة  والتي شهدت  الشبابية،   YO منصة 
تطويرها، هذا باإلضافة إلى ارتفاع متوسط العائد لكل مستخدم "خلوي"، وذلك في 
الوقت الذي حققنا فيه أيضًا نموًا قويًا في عدد مشتركينا في خدمات الدفع الاحق، 
بالرغم من مواصلة انخفاض إيراداتنا من المبيعات الكلية، خصوصًا حركة الترانزيت عبر 

شبكتنا، وهو األمر الذي لم يحمل تأثيرًا على ربحيتنا.
وفي ضوء ذلك، فقد كان للسياسة االستثمارية الكفؤة التي اتبعناها في Orange األردن 
والمعززة بقدرات تقنية عالية من خال شبكة تتيح خدمات إنترنت متطورة، األثر الكبير في 
تقدمنا، وفي البرهنة على أننا مزود أقوى إنترنت في المملكة، والمشغل الرقمي الرائد 
لقطاع االتصاالت المحلي. وفي دليل حي على ذلك، فإننا ال نزال المزود األول والوحيد 
الذي يقدم خدمات الجيل الرابع المتقدم +4G بعد الحصول على ترخيص الحزمة الترددية 
ضمن النطاق الترددي 2600 ميجا هيرتز خال عام 2018، التي تعتبر الترقية التالية لخدمات 
الجيل الرابع، والتي عززنا من خالها سعة وسرعة شبكة الجيل الرابع لزبائننا، كما وفرنا 
لمشتركينا الفرصة لاستفادة على نحو أكبر من مزايا حزم الترددات لدينا، ما يعكس مدى 
حرصنا على االستجابة االستباقية لاحتياجات المتزايدة للزبائن وتمكينهم من االستمتاع 

بخدمات إنترنت أسرع وأفضل، كما يجسد التزامنا بالتميز والتفوق في خدمتهم.
ومع هذا اإلنجاز، فقد شّكل حجم تدفق البيانات خال العام 2018 عبر شبكة الجيل الرابع 

ما تزيد نسبته على 67% من تدفقات البيانات الكلية.

وألننــا قريبـــون مــن مشــتركينا، فــإن "تجربــة الزبائــن" -أفــرادًا أو شــركات أو مؤسســات- 
تعــد معيــارًا أساســيًا فــي استراتيجيتنـــا الخمسيــــة "Essentials 2020" لتعزيــز والئهــم 
لعامــة Orange العالميــة ولتحقيــق النمــو لشــركتكم. وذلــك ينســجم مــع قناعتنــا بــأن 

زبائننــا هــم رأس المــال األهــم.

وألننــا شــركة وطنيــة، فنحــن شــركاء للمجتمعــات المحليــة التــي نعمــل فيهــا. فقــد 
ســاهمت شــركتكم وعلــى مــدار ســنوات فــي عمليــة التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة 
ــا باإلســهام دائمــًا  فــي مختلــف محافظــات المملكــة. وفــي هــذا المجــال نؤكــد التزامن
فــي تحســين مســتوى معيشــة األردنييــن خاصــة فــي مواقــع الفقــر. وتتضمــن نشــاطات 
مســؤوليتنا االجتماعيــة كذلــك نشــر ثقافــة اإلنترنــت فــي المحافظــات ودعــم التعليــم 
والرياضــة وفــي كل مــا مــن شــأنه دعــم القطــاع وتطويــره. وكذلــك لــم نغفــل عــن 
 Orange ــق طموحاتهــم مــن خــال منصــة ــن لتحقي ــم الشــباب الرياديي ــا فــي دع دورن
 ،"BIG" )Business Innovation Growth( لتســريع نمــو األعمــال والشــركات الناشــئة
ــى  ــا إل ــذ أفكارهــم وتحويله ــن لتنفي ــن والرياديي لتكــون نقطــة انطــاق لشــبابنا المبدعي
 مشــروعات تجاريــة. وقــد بلــغ عــدد المشــاريع المســتفيدة مــن "BIG منــذ العــام 2015" 
)31( مشــروعًا. إن تلــك المنصــة تخــدم مباشــرة النمــو االقتصــادي فــي األردن وتســهم 
فــي تخفيــف مســتويات البطالــة كمــا تحــدث نقلــة نوعيــة فــي التنميــة االجتماعيــة. 

ــن. ــزاز شــركتكم بشــباب األردن الرياديي ــر عــن اعت ويســعدني أن أعب

 Orange S.A مجموعــة  مــن  مشــكور  متميــز  بدعــم  تحظــى  األردن   Orange إن 
األردنــي.  للمواطــن  عالمــي  مســتوى  علــى  خدمــات  تقديــم  مــن  يمّكنهــا  العالميــة. 
والجديــد هنــا هــو توفيــر خدمــة "Orange Money" فــي األردن. لقــد بــدأت مجموعــة 
Orange S.A العالميــة. بتقديــم هــذه الخدمــة فــي دول مختلفــة منــذ عشــر ســنوات. 
العالميــة تتواجــد فــي 29 دولــة منهــا 14 دولــة تقــدم خدمــة بــأن المجموعــة   علمــًا 
"Orange Money" لـــ 14 مليــون مشــترك. ومــن المفيــد التنويــه إلــى أن مبيعــات 

المجموعــة العالميــة اإلجماليــة قــد بلغــت 41 مليــار يــورو فــي العــام 2017. 

ــرادات  ــا تمألهــا الثقــة والتفــاؤل بالمســتقبل لتحقيــق نمــو مناســب فــي إي إن تطلعاتن
ــا العــزم لتحقيــق ذلــك ولمواصلــة مســيرتنا فــي منــح زبائننــا  وأربــاح شــركتكم. ويملؤن
تجربــة غيــر مســبوقة. وســنفخر دائمــًا بأننــا األوائــل فــي حمــل الرايــة خلــف جالــة الملــك 
عبداللــه الثانــي ابــن الحســين حفظــه اللــه لتحقيــق رؤيتــه النبيلــة فــي وصــول األردن إلــى 

االقتصــاد الرقمــي.

أتقــدم بالشــكر والتقديــر لمعالــي وزيــر االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات  ختامــًا، 
ولعطوفــة رئيــس وأعضــاء مجلــس مفوضــي هيئــة تنظيــم قطــاع االتصــاالت لدعمهــم 
المتواصــل للقطــاع، كمــا أشــكر أعضــاء مجلــس اإلدارة إلســهاماتهم الهامــة فــي رســم 
سياســات الشــركة وتوجيهاتهــم الحكيمــة لــإلدارة التنفيذيــة. والشــكر موصــول لــإلدارة 
ــا  ــر اإلدارة العلي ــاء المملكــة، وأخــص بالذك ــع أنح ــكل مســتوياتها وفــي جمي ــة ب التنفيذي
وعلــى رأســها الرئيــس التنفيــذي الســيد تيــري مارينــي Thierry Marigny، علــى مــا 
لقطــاع  األردن   Orange ريــادة  اســتمرار  لضمــان  مبــارك  جهــد  مــن  بــه  يقومــون 

االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات. 

ــا  ــع زبائنن ــان لكــم ولكافــة المســاهمين لدعمكــم المتواصــل ولجمي ــر واالمتن كل التقدي
الكــرام لثقتهــم الكبيــرة التــي تحّفــز الشــركة علــى مواصلــة التطــور والنجــاح. وســيبقى 

ــى. ــه تعال ــألردن ولشــركتكم بعــون الل المســتقبل مشــرقًا ل

بارك الله فيكم..
مع أطيب األماني ..
الدكتور شبيب فرح عّماري

أداء  تعزيز   201۷ العام  منذ  واصلنا  فقد  الثابت،  اإلنترنت  بخدمات  يتعلق  ما  في  أما 
شبكة األلياف الضوئية لدينا ونشرها بسرعة قياسية، وترافق ذلك مع مواصلة تقديم 
خدماتنا المميزة لأللياف الضوئية الموجهة للمنازل "FTTH"، وتلك الموجهة لألعمال 
"FTTB". وبفضل جهودنا في هذا المجال، فقد استطعنا تحقيق تغطية وصلت في 
نهاية عام 2018 إلى ۳00 ألف بيت، متفوقين على منافسينا، مع خطط لمضاعفة هذا 

الرقم مع نهاية عام 2020.
وباإلضافة إلى شبكتنا األكثر تطورًا، والتي مكنتنا من تقديم أسرع تجربة إنترنت في 
أجهزة االتصال األحدث واألكثر تطورًا "فايبر بوكس"، كما  المملكة، فقد قمنا بطرح 
طرحنا األجهزة الموّسعة للشبكة، إلى جانب األجهزة الخاصة لتوسعة شبكة الواي فاي 
بخاصية "سوبر Wi-Fi"، وذلك ضمانًا لتقديم تغطية فائقة بكفاءة عالية من أجل تمكين 
المشتركين من االستفادة من مزايا شبكة األلياف الضوئية كاملة، واالستمتاع بسرعات 
تنزيل عالية، وبخدمات اإلنترنت ومشاهدة المحتوى دون انقطاع، فضًا عن ممارسة 

األلعاب المفضلة على اإلنترنت مع زمن استجابة قياسي لتحميل اللعبة وتشغيلها.
هذه الجهود واإلنجازات، جاءت نظرًا إليماننا بضرورة ضخ االستثمارات لارتقاء المتواصل 
المملكة  قدرة  تعزيز  في  محوريًا  عامًا  يمثل  ذلك  كون  الضوئية،  لأللياف  بشبكتنا 
الناشئة  التنافسية للشركات  القدرة  زيادة  الخارجية، وفي  على استقطاب االستثمارات 
والشركات الجديدة، وهو ما يسهم بدوره في جعل األردن مركزًا رئيسًا لخدمات قطاع 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المنطقة.
النطاق  عريض  السلكي  اإلنترنت  بخدمات  يتعلق  ما  في  وتحديدًا  آخر،  صعيد  وعلى 
"ADSL"، فقد تمكنا من تخفيض معدل إلغاء االشتراكات فيها إلى حد كبير، وذلك 
إلى  نكون  ما  أقرب  لنكون  المحافظات  في  الكبائن  توزيع  إعادة  على  العمل  بفضل 
مشتركينا، إلى جانب إنشاء وحدة متخصصة ومنظمًة وفقًا لتقسيم جغرافي محدد، 
للسوق  وفهمنا  معرفتنا  تعزيز  في  بدوره  أسهم  ما  وهو  والتوزيع  بالمبيعات  ُتعنى 

المحلي على نحو أفضل.
المستوى  على  الرقمي  التحول  في  لاستثمار  تعزيزنا   2018 العام  شهد  وقد  هذا 
 الداخلي، وذلك من خال إجراء العديد من التحسينات والتطويرات على ميزات تطبيق
لهم  وفرنا  فقد  مميزة.  حسابات  إدارة  تجربة  لتقديم  للمشتركين،   "My Orange"
استهاكهم  بطريقة فورية وبسيطة، ومعرفة حجم  إلى حساباتهم  للوصول  الفرصة 
لرصيدهم، إلى جانب إدارة عقودهم وفواتيرهم، باإلضافة إلى إمكانية االشتراك في 
خدمة معينة، والحصول على إجابات الستفساراتهم وتلقي الدعم المطلوب من قبل 
خدمة الزبائن، ما أثمر عن زيادة عدد مستخدمي التطبيق إلى 1۷4 ألف مستخدم في 

نهاية 2018، وهو ما أعلن عنه في هذا التقرير بكل فخر.
تحسين  مواصلة  عبر  الزبائن  مع  عاقاتنا  تعزيز  واصلنا  فقد  ذلك،  على  وعاوًة 
التواصل الرقمي معهم باالعتماد على المساعد الرقمي الشخصي مع خدمة "تشات 
التي تم تطويرها  الذكاء االصطناعي،  المبنية على  بوت" للتواصل والدردشة الفورية 
الزبائن. ومن جانب آخر، فقد بدأنا مشروع  من أجل مواصلة تبسيط وتحسين تجربة 
أتمتة العمليات اآللية "RPA" على المستوى الداخلي، وذلك بهدف أتمتة العمليات 

البسيطة، وبالتالي تعزيز الكفاءة لدينا بطريقة تقنية مبتكرة.
المتطورة  الخدمات  باقة واسعة من  لزبائننا  قّدمنا  المؤسسي، فقد  القطاع  وضمن 
المائمة  التقنية  الحلول  توفير  بمواصلة  الشديد  التزامنا  من  النابع  األمر  والمتنوعة، 
رحلة  ربحيتهم، ولمساندتهم في  لتمكينهم من تحسين  والهادفة  أعمالهم  لمتطلبات 
التحول الرقمي في مؤسساتهم بشكل كامل. ومن جهة أخرى، فقد عملنا على تطوير 
وإثراء خدماتنا الموجهة للقطاع المؤسسي، بما فيها الخدمات المبنية على تقنية إنترنت 
األشياء، وخدمات الحماية، إلى جانب الخدمات المبنية على الذكاء االصطناعي، لنواصل 
المالية؛ حيث  نتائجنا  إيجابيًا على  أثرًا  الزبائن بأفضل طريقة ممكنة، ما كان له  خدمة 
ساهمت هذه الخدمات في زيادة العوائد من القطاع المؤسسي التي زادت نسبتها في 
نهاية العام 2018 على ۷‚21%، وذلك بموجب إبرام العديد من االتفاقيات مع مجموعة 

من كبرى المؤسسات.
وبعد سنوات من العمل الجاد، نجحنا في Orange األردن في تركيب أول محطة لتوليد 
الطاقة من الطاقة الشمسية وربط إنتاجها مع شركات توزيع الكهرباء المحلية، وذلك 

ضمن مشروع يتوافق تمامًا مع مبادرات الطاقة النظيفة في المملكة.
ومع بقاء رفع سوية أعمالنا في مقدمة أولوياتنا، فإننا نفخر في Orange األردن بوجود 
طاقم موظفين متميزين الذين هم من بين األفضل واألكثر انخراطًا ومعرفة في مجاالتهم 
االستراتيجية  المؤسسية  األهداف  تحقيق  على  بقدرتهم  يمتازون  والذين  المتخصصة؛ 
طويلة األمد بمنتهى الدقة والعزيمة القوية. وعلى ذلك، فقد واصلنا تطوير بيئة عملنا 
الداخلية المحفزة في عمان والمحافظات، كما واصلنا العمل على رفع سوية الموظفين 
وتعزيز مهاراتهم وتنمية قدراتهم من خال إطاق المزيد من البرامج المتنوعة التي انطوت 
على دورات تدريبية واعتماد برامج فعالة كبرنامج تطوير المسار الوظيفي، وبرنامج االبتكار 

.”OZ“ الوظيفي، برنامج المواهب "أرشدني"، وأيضا برنامج إبداع الموظفين
صاحب  "أفضل  شهادة  نيل  من  تمكنا  التوالي،  على  الرابعة  وللمرة  لذلك،  ونتيجة 
 Top العالمي  األفضل  العمل  ومعهد صاحب  "مؤسسة  ِقَبل  من  األردن  في  عمل" 

Employer Institute"، وذلك لتمّيزنا في برامج إدارة الموارد البشرية.
وباعتبارنا شركة وطنية رائدة تعتز بقيمها ودورها في خدمة مجتمعنا المحلي، فقد كان 
العام 2018 عامًا مليئًا بالنشاطات والمبادرات المجتمعية المحلية التي نفذناها، والتي 
والقطاعات  الفئات  كافة  من  المستفيدين  على  إيجابي  وأثر  بطابع مستدام  اتسمت 

بالتركيز على الفئة الشبابية، والقطاع النسائي، فضًا عن قطاعي الرقمنة والتعليم.
وختامًا، فإنني أعرب عن تقديري لمجلس اإلدارة الموقر وفي مقدمتهم رئيس المجلس 
معالي الدكتور شبيب عّماري لدعمهم المستمر، كما أتوجه بالشكر لمساهمينا الكرام 
على ثقتهم التي وضعوها بنا وفي قدراتنا. كذلك، فإنني أود أن أشكر الرئيس التنفيذي 
السابق، جيروم هاينك، كما وأشكر كافة الموظفين الذين كان لجهودهم دورًا كبيرًا في 

تحقيق ما أنجزناه من إنجازات خال العام 2018.
تيري ماريني
الرئيس التنفيذي
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استراتيجية  نتيجة  التميز  هذا  وجاء  قوية  تجارية  بنتائج   2018 العام  تميز 
المجموعة المتبعة من خال إدارة مواردها بأفضل الطرق وتوجيها نحو النمو 
العام  شهد  والسوقية.  المالية  األهداف  جميع  تحققت  حيث  المستقبلي، 
وتطوير  العماء  خدمة  في  استثمارنا  نتيجة  بالتجزئة  البيع  سوق  في  نموًا 
لموظفي  البشرية  الكفاءة  إلى  باإلضافة  والاسلكية،  الثابتة  الشبكات 
المجموعة. وفي ما يتعلق بقطاع االتصاالت الخلوية الخلوي فعلى الرغم من 
المنافسة الشديدة والضوابط التنظيمية استمر نمو Orange خلوي بفضل 
الحمات التجارية الناجحة وعروض الحزم والباقات الشبابية المدعومة بأطاق 

المجموعة أول شبكة +4G في المملكة.
بتوسيع  المجموعة  قامت  النطاق  عريض  اإلنترنت  خدمات  صعيد  على 
المناطق التي تشملها خدمات إنترنت الفايبر عالي السرعة لتصل إلى أكثر من 
100 منطقة في المملكة متيحًة لمشتركيها فرصة لمواكبة متطلبات العالم 

الرقمي وتلبية رغباتهم المتنوعة.
إنجازات في قطاع خدمات  2018 عدة  عام  المجموعة في  كما وقد حققت 

األعمال الرقمية لتسجل بذلك حضورًا قويًا على مستوى القطاع.

الجداول أدناه تبين ملخصًا عن النتائج المالية المجّمعة للعام 2018 مقارنة بالعام 2017

قائمة الدخل الموحدة
نسبة التغير 2017 2018 )ماليين الدنانير(

%)2.7( 333.2 324.4 اإليرادات
المصاريف التشغيلية

%)3.8( )158.2( )152.2( تكلفة الخدمات
%)4.7( )22.8( )21.7( مصاريف إدارية
%)5.1( )41.4( )39.3( مصاريف بيعية وتسويقية
%)3.3( )4.5( )4.4( حصة الحكومة من اإليرادات

- )3.3( )3.3( مصاريف اتفاقية دعم األعمال
%)4.6( )4.0( )3.8( رسوم العامة التجارية
%)4.1( )234.2( )224.6( مجموع المصاريف التشغيلية
%)33.7( 6.4 4.2 إيرادات أخرى
%)1.3( 105.4 104.0 األرباح التشغيلية

%31.6 %32.1 هامش الربح التشغيلي
%)0.2( )68.4( )68.2( االستهاكات واإلطفاءات والتدني في قيمة الموجودات
%16.6 )5.7( )6.7( صافي فروقات العمات األجنبية وتكاليف التمويل ودخل التمويل
%)7.0( 31.3 29.1 الربح قبل ضريبة الدخل
%7.2 )7.3( )7.8( ضريبة الدخل

%)11.3( 24.0 21.3 ربح السنة
العائد إلى:

%)11.3( 24.0 21.3 مساهمي الشركة
%7.2 %6.6 هامش الربح

%)11.3( 0.128 0.114 حصة السهم من ربح السنة )دينار(
- 187.5 187.5 المعدل المرجح لعدد األسهم )مليون سهم(

نسبة التغير المحسوبة يمكن أن تختلف عن ما ورد في البيانات المالية نظرًا لعامل التقريب في األرقام

ملخص الميزانية الموحدة
نسبة التغير 2017 2018 )ماليين الدنانير(

الموجودات
%)11.3( 160.1 142.1 مجموع الموجودات المتداولة
%6.2 220.1 233.9 الممتلكات والمعدات
%)8.9( 272.7 248.4 موجودات غير المتداولة أخرى
%)2.1( 492.8 482.2 مجموع الموجودات غير المتداولة
%)4.4( 652.9 624.3 مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
%8.4 262.3 284.4 مجموع المطلوبات المتداولة

%)43.3( 116.4 66.0 مجموع المطلوبات غير المتداولة
%)0.1( 274.2 273.9 مجموع حقوق الملكية
%)4.4( 652.9 624.3 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

نسبة التغير المحسوبة يمكن أن تختلف عن ما ورد في البيانات المالية نظرًا لعامل التقريب في األرقام
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ملخص قائمة التدفقات النقدية الموحدة
نسبة التغير 2017 2018 )ماليين الدنانير(

%)4.0( 80.1 76.9 صافي النقد من األنشطة التشغيلية
%)36.4( )93.7( )59.6( صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
%)327( 18.7 )42.5( صافي النقد )المستخدم في( من األنشطة التمويلية

%)597.7( 5.1 )25.2( صافي )النقص( الزيادة في النقد وما في حكمه
%)61.5( 41.0 15.8 النقد وما في حكمه في 31 كانون األول

نسبة التغير المحسوبة يمكن أن تختلف عن ما ورد في البيانات المالية نظرًا لعامل التقريب في األرقام

تحليل للنسب المالية
نسبة التغير 2017 2018

نسب الربحية
%)11.5( %3.8 %3.3 العائد على إجمالي الموجودات
%)12.3( %8.9 %7.8 العائد على حقوق الملكية

نسب السيولة
%)18.2( 0.61 0.50 نسبة التداول
%)42.3( 0.27 0.16 نسبة النقدية

نسب الرفع المالي
%)7.4( %138.1 %127.9 نسبة المديونية إلى حقوق الملكية
%)31.6( %13.3 %9.1 نسبة الدين بفائدة إلى حقوق الملكية*
%)3.2( %58.0 %56.1 نسبة المديونية
%)18.0( 0.45 0.37 نسبة تغطية األصول

نسب إدارة األصول
%)2.9( 0.52 0.51 معدل دوران األصول
%)8.5( 1.56 1.43 معدل دوران الموجودات الثابتة
%)3.7( 1.23 1.18 معدل دوران رأس المال

نسب النمو
%)11.3( 0.128 0.114 األرباح المقترح توزيعها للسهم الواحد )بالدينار(
%1.0 %99.9 %100.9 نسبة األرباح المقترح توزيعها إلى ربح السنة

%37.9 %6.0 %8.2 نسبة عائد السهم إلى سعر السوق
نسب التقييم

%)0.1( 1.46 1.46 القيمة الدفترية للسهم
%)35.0( 1.46 0.95 نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية
%)26.7( 16.7 12.2 مضاعف السعر إلى العائد

* مجموع الديون/مجموع حقوق الملكية + مجموع الديون

اإليرادات
بلغت  حيث   %2.7 بنسبة  األردنية  االتصاالت  مجموعة  إيرادات  انخفضت 
اإليرادات 324.4 مليون دينار أردني في عام 2018 مقارنة مع 333.2 مليون 
دينار أردني عام 2017، جاء هذا االنخفاض بشكل أساسي نتيجة االنخفاض 

في إيرادات خدمات االتصاالت الثابتة واإلنترنت.

المصاريف التشغيلية
اإلدارية  والمصاريف  الخدمات  تكلفة  من  التشغيلية  المصاريف  تتكون 
اإليرادات ومصاريف  الحكومة من  البيعية والتسويقية وحصة  والمصاريف 

اتفاقية دعم األعمال ورسوم العامة التجارية.

شهد مجموع المصاريف التشغيلية للمجموعة انخفاضـًا بنسبة 4.1% لتصل 
إلى 224.6 مليون دينار أردني في نهاية العام 2018 مقارنة مع 234.2 مليون 

دينار أردني في نهاية العام 2017.

سجلت تكلفة الخدمات انخفاضًا بنسبة 3.8% لتصل إلى 152.2 مليون دينار 
أردني في العام 2018 مقارنة مع 158.2 مليون دينار أردني في العام 2017، 
الكلية  المبيعات  قطاع  إيرادات  في  االنخفاض  نتيجة  االنخفاض  هذا  وجاء 

)مكالمات الترانزيت(.

انخفضت المصاريف اإلدارية بنسبة 4.7% لتصل إلى 21.7 مليون دينار أردني 
في العام 2018 مقارنة مع 22.8 مليون دينار أردني في العام 2017.

انخفاضًا  سجلت  فقد  والتسويقية  البيعية  بالمصاريف  يتعلق  فيما  أما 
ملموسًا بنسبة 5.1% لتصل إلى 39.3 مليون دينار في العام 2018 مقارنة مع 

41.4 مليون دينار أردني في العام 2017 متأثرًة بانخفاض عمولة نقاط البيع.

الخلوية االتصاالت  إيرادات  صافي  من  الحكومة  حصة  بلغت  وقد   هذا 
انخفاضًا بنسبة 3,3% مقارنة  أردني في عام 2018 لتسجل  4,4 مليون دينار 

بالعام 2017 نتيجة انخفاض إيرادات المكالمة الصوتية.

الصوتية  الخلوية  االتصاالت  إيرادات  10% من صافي  الحكومة  تمثل حصة 
تنظيم  هيئة  إلى  دفعها  ويتم  الخلوية  االتصاالت  رخصة  اتفاقية  بموجب 

قطاع االتصاالت. 

مجموعة  إلى  دفعها  الواجب  الرسوم  هي  األعمال  دعم  اتفاقية  مصاريف 
Orange حسب اتفاقية دعم األعمال حيث بلغت 3.3 مليون دينار أردني في 

العام 2018 وهو مساٍو للمبلغ الذي دفع في العام 2017. 

تدفعها  والتي  التشغيلية  اإليرادات  1.6% من  وتبلغ  التجارية  العامة  رسوم 
جميع  في  التجاري  اسمها  استخدام  رسوم  مقابل   Orange لـ  المجموعة 
الشركات التابعة، حيث بلغت 3.8 مليون دينار أردني في العام 2018 مقارنة 

مع 4.0 مليون دينار أردني في العام 2017.

األرباح التشغيلية
تمثل األرباح التشغيلية العوائد قبل خصم الفوائد والضريبة واالستهاكات 
واإلطفاءات والتي تعرف بـ “EBITDA” تتألف من إيرادات الخدمات مطروحًا 

منها المصاريف التشغيلية واإليرادات األخرى.

لتصل  العام 2018  1.3% في  بنسبة  للمجموعة  التشغيلية  األرباح  انخفضت 
إلى 104.0 مليون دينار أردني مقارنة مع 105.4 مليون دينار أردني في العام 

2017، هذا االنخفاض جاء نتيجة انخفاض اإليرادات األخرى.

ارتفع هامش الربح التشغيلي ليصل إلى 32.1% في العام 2018 مقارنة مع 
31.6% في العام السابق.
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االستهالكات واإلطفاءات والتدني في قيمة الموجودات
انخفضت مصاريف االستهاكات واإلطفاءات والتدني في قيمة الموجودات 
أردني  دينار  مليون   68.2 إلى  لتصل   %0.2 بواقع   2018 العام  في  الموحدة 

مقارنة بمبلغ 68.4 مليون دينار أردني في العام 2017.

صافي فروقات العمالت األجنبية
إن صافي فروقات العمات األجنبية الموحدة الناتجة عن معامات المجموعة 
بالعمات األجنبية وتقييم الموجودات والمطلوبات المالية. خال العام 2018 
تم تسجيل أرباح بقيمة 0.2 مليون دينار أردني مقارنة مع خسائر بقيمة 1.3 

مليون دينار أردني في العام 2017.

تكاليف التمويل
تتألف تكاليف التمويل الموحدة من الفوائد والعموالت األخرى التي تدفعها 
العام  التمويل في  تكاليف  ارتفعت  المالية.  بمديونيتها  يتعلق  فيما  الشركة 

2018 لتصل إلى 3.8 مليون دينار أردني مقارنة مع 1.6 مليون لعام 2017.

دخل التمويل
النقدية  الودائع  على  المتحققة  اإليرادات  من  الموحد  التمويل  دخل  يتألف 
العام  في   %27.1 بنسبة  التمويل  دخل  انخفض  حيث  المختلفة.  بالعمات 
أردني  دينار  أردني مقارنة مع 0.9 مليون  دينار  إلى 0.7 مليون  2018 ليصل 

في العام 2017.

تكاليف تمويل رخصة حزم الترددات
يتألف من المصاريف المتعلقة بالتسوية الموقعة مع الحكومة لتجديد رخصة 
 2019 أيار   10 من  تبدأ  إضافية  10 سنوات  لمدة   900  MHz التردادت  حزم 

بمبلغ 104 مليون دينار أردني.

إيرادات أخرى
تتألف اإليرادات األخرى من األرباح والخسائر الناتجة عن بيع األصول الثابتة 
 4.2 األخرى  اإليرادات  قيمة  بلغت  وقد  متنوعة.  أخرى  إيرادات  إلى  إضافة 
أردني في  دينار  مليون   6.4 مع  مقارنة   2018 العام  في  أردني  دينار  مليون 

عام 2017.

ضريبة الدخل
سجلت مجموعة االتصاالت األردنية ضريبة دخل بمبلغ 7.8 مليون دينار أردني 

في العام 2018 مقابل 7.3 مليون دينار أردني في العام 2017.

ربح السنة
انخفضت صافي أرباح المجموعة بعد الضريبة بنسبة 11.3% لتصل إلى 21.3 
السابق.  العام  في  دينار  مليون   24.0 مع  مقارنة   2018 للعام  دينار  مليون 
تكاليف  في  والزيادة  األخرى  اإليرادات  انخفاض  نتيجة  االنخفاض  هذا  جاء 

التمويل.

السيولة ومصادر رأس المال
إن المصدر األساسي للسيولة يأتي من صافي النقد من األنشطة التشغيلية 
والذي انخفض في العام 2018 بنسبة 4% ليصل إلى 76.9 مليون دينار أردني 

مقارنة بمبلغ 80.1 مليون دينار أردني في العام 2017.
وبالنسبة لصافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية وصل في العام 
أردني في  دينار  أردني مقارنة مع 93.7 مليون  دينار  إلى 59.6 مليون   2018

العام 2017.
بلغ صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 42.5 مليون دينار أردني 
في العام 2018 مقارنة مع 18.7 مليون دينار أردني من األنشطة التمويلية 

في العام 2017.
دينار  مليون   44.9 قيمته  بلغت  فقد  الحر  النقدي  التدفق  إلى  بالنسبة  أما 
أردني في العام 2018 مقارنة مع 44.0 مليون دينار أردني في العام 2017 أي 

بارتفاع قدره %2.0.

النقد وما في حكمه
شهد النقد وما في حكمه انخفاضًا بنسبة 61.5% من 41.0 مليون دينار أردني 

عام 2017 إلى 15.8 مليون دينار أردني عام 2018.

النفقات الرأسمالية
دينار  مليون   61,8 بلغت  األردنية  االتصاالت  لمجموعة  الرأسمالية  النفقات 
عام2017  في  أردني  دينار  مليون   100.6 مع  مقارنة   2018 عام  في  أردني 
)منها شراء رخصة ترددات إضافية ضمن نطاق MHz 2600 لرخصة الهاتف 
المتنقل( الجيل الرابع المتقدم +4G )بتكلفة مقدارها 39 مليون دينار أردني( 

في نهاية عام 2017.

قاعدة المشتركين
 3.2 إلى  بذلك  لتصل   %12.9 نسبته  انخفاضًا  المشتركين  قاعدة  شهدت 
مليون مشترك في عام 2018 مقارنة مع 3.7 مليون مشترك في نهاية عام 
2017، جاء هذا االنخفاض نتيجة الشروط والضوابط التي تم تشديدها على 
نقاط البيع والضرائب التي تم فرضها على خدمات حزم البيانات ومبيعات 

االشتراكات.

الموارد البشرية
انخفض عدد العاملين في مجموعة االتصاالت األردنية بنسبة بلغت %3.2 
من 1676 في العام 2017 إلى 1622 في العام 2018. كما بلغ عدد الموظفين 

المؤقتين 108 في العام 2018 مقارنة مع 107 في العام 2017.

كفاءة الكادر
بلغت مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية 200 ألف دينار أردني خال العام 2018 مقارنة 
مع 198.8 ألف دينار أردني في العام 2017. هذا وقد سجل عدد الخطوط لكل 
موظف خال العام 2018 انخفاضًا بنسبة 10% ليصل إلى 1994 خط مقارنًة 

مع 2214 خطًا في العام 2017.

تحليل قطاعات أعمال المجموعة
نسبة التغير 2017 2018 )ماليين الدنانير(

اإليرادات
%)11.0( 229.2 204.1 خدمات االتصاالت الثابتة وخدمات اإلنترنت
%7.5 158.0 169.8 خدمات االتصاالت الخلوية
%)8.3( 54.0 49.5 إيرادات داخلية بين القطاعات
%)2.7( 333.2 324.4 صافي اإليرادات

نسبة التغير المحسوبة يمكن أن تختلف عن ما ورد في البيانات المالية نظرًا لعامل التقريب في األرقام
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خدمات االتصاالت )Orange ثابت( و )Orange إنترنت(
تشكل خدمات االتصاالت الثابتة أكبر قطاعات أعمال المجموعة، وما زالت تستحوذ على غالبية الحصة السوقية بالرغم من تقديم المنافسين خدمات مماثلة مثل 
خدمة الفايبر إنترنت واالتصاالت الدولية الصادرة والواردة إلى المملكة. تقوم شركة Orange إنترنت بتقديم خدمات اإلنترنت لألفراد والشركات مثل خدمات 

الخطوط السريعة )ADSL(، الدارات المؤجرة، استضافة المواقع اإللكترونية وغيرها من الخدمات باإلضافة إلى خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.
باإلضافة إلى خدمات االتصاالت التقليدية، تقوم شركة Orange الخط الثابت بتقديم خدمات اإلنترنت فائقة السرعة لألفراد والشركات من خال شبكة الفايبر 

)األلياف الضوئية( التي أصبحت تغطي مناطق واسعة في المملكة وبأسعار منافسة وجودة عالية.

إيرادات )Orange ثابت( و )Orange إنترنت(
انخفضت اإليرادات اإلجمالية Orange ثابت وOrange إنترنت بنسبة 11.0% في عام 2018 بسبب االنخفاض في إيرادات قطاع المبيعات الكلية )مكالمات 

.ADSL الترانزيت( وإيرادات الخط الثابت والـ

االتصاالت الخلوية )Orange خلوي(
يتألف قطاع أعمال االتصاالت الخلوية من الخدمات والمنتجات الخلوية المقدمة من قبل Orange خلوي والتي تم تسجيلها في أيلول 1999 بهدف بناء شبكة 
اتصاالت خلوية جديدة ومتطورة لخدمة المملكة. وقد بدأت Orange خلوي عملياتها التشغيلية في أيلول 2000 كمزود ثاٍن لخدمات االتصاالت الخلوية في 

األردن. حاليًا ازدادت المنافسة مع دخول مزودين آخرين للخدمة مما أدى إلى منافسة شديدة في األسعار وزيادة في عدد المشتركين في المملكة.
في العام 2010 حصلت Orange خلوي على أول رخصة للجيل الثالث 3G لاتصاالت الخلوية في األردن.

في العام 2014 قامت Orange بتجديد رخصة ترددات 2G“/ 900 MHz” وكانت أول من أطلق خدمات الجيل الرابع 4G ضمن نطاق MHz 900 في األردن 
ضمن عدة مناطق ذات الكثافة السكانية والتجارية.

في العام 2015 حصلت Orange خلوي على رخصة الجيل الرابع 4G ضمن نطاق MHz 1800 وأطلقت خدمات الجيل الرابع لتشمل جميع أنحاء المملكة بعروض 
منافسة.

.3G خلوي على ترددات إضافية من رخصة الجيل الثالث Orange في العام 2016 حصلت
 2600 MHz 4 ضمن نطاقG+ خلوي على رخصة Orange في العام 2017 حصلت

اإليرادات )Orange خلوي(
ارتفعت إيرادات Orange خلوي بنسبة 7.5% مقارنة بعام 2017 وجاء هذا االرتفاع نتيجة الزيادة في إيرادات عروض حزم الصوت والبيانات وإيرادات خدمات 

استقبال المكالمات المحلية والدولية.
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Orange - 1. األنشطة الرئيسية في مجموعة االتصاالت األردنية
■ خدمة االتصاالت الثابتة + األلياف الضوئية

■ خدمات االتصاالت الخلوية )صوتية + نقل بيانات(
)ADSL ،FTTH( خدمات اإلنترنت ■

■ خدمة البيع الكلي للمشغلين
■  الخدمات المصّممة خصيصًا لقطاع الشركات )B2B( )خدمات إدارة الشبكات وخدمات متطورة أخرى كمركز البيانات، الخدمة السحابية أو خدمات الربط اآللي 

ما بين األجهزة( 

- المواقع الجغرافية لشركة االتصاالت األردنية وعدد الموظفين في كل منها:
الموقع الرئيسي إلدارة الشركة: العبدلي، البوليفارد، شارع السوسنة السوداء، مدخل رقم 2,1، ص.ب 1689 عّمان 11118 األردن

عدد الموظفين عدد المواقع التابعة للشركة المحافظة
521 1 مبنى اإلدارة )عّمان(
658 62 عّمان

6 12 عجلون
88 59 إربد
7 14 جرش

14 39 المفرق
17 21 البلقاء
10 9 مأدبا
41 18 الزرقاء
24 13 العقبة
31 34 الكرك
14 19 معان
8 12 الطفيلة

1,439 313 المجموع

- بلغ حجم االستثمار الرأسمالي في عام 2018 لشركة االتصاالت األردنية )34.049.725( دينار أردني.
- بلغ حجم االستثمار الرأسمالي الموحد لمجموعة االتصاالت األردنية لعام 2018 )61,789,542( دينار أردني.

2. الشركات التابعة
الموقع الرئيسي للشركات التابعة هو: العبدلي، البوليفارد، شارع السوسنة السوداء، مدخل رقم 1، 2، ص.ب 1689 عّمان 11118 األردن.

عدد 
الموظفين

نسبة الملكية
رأسمال الشركة
التابعة بالدينار

طبيعة ونشاط عمل الشركة اسم الشركة التابعة

268 %100 70,000,000 خدمات االتصاالت المتنقلة شركة البتراء األردنية لاتصاالت المتنقلة ذ.م.م )Orange خلوي(

23 %100 750,000
خدمات تزويد اإلنترنت ونقل 

البيانات
الشركة األردنية لخدمات نقل البيانات ذ.م.م )Orange إنترنت(

**- *%100 220,000 تطوير مشاريع الطاقة المتجددة شركة األبعاد لبناء وتطوير البيانات رقميًا ذ.م.م )إي – دايمنشن(

*    نسبة الملكية في شركة األبعاد لبناء وتطوير البيانات رقميًا ذ.م.م )إي - دايمنشن(: 51% لشركة االتصاالت األردنية و49% لشركة البتراء األردنية لاتصاالت 
المتنقلة.

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

3. أ- أعضاء مجلس اإلدارة

معالي الدكتور شبيب فرح عّماري
رئيس مجلس اإلدارة

تاريخ الميالد 1941/2/22
يتوّلــى الدكتــور شــبيب عّمــاري منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة فــي مجموعــة 
ــى  ــي عــام 2000 وحت ــون الثان ــذ كان ــة - Orange األردن من االتصــاالت األردني
ــور  ــد انتخــاب الدكت ــة. وقــد أعي ــل الحكومــة األردني ــًة يمّث اآلن، حيــث كان بداي
عّمــاري تكــراًرا رئيًســا لمجلــس اإلدارة بعــد أن أصبــح يمّثــل مجموعــة فرانــس 
يــوم  رئيســًا  انتخابــه  تجديــد  وتــم   .2006 عــام   )Orange( حالًيــا  تيليكــوم 

2018/10/24 لفتــرة المجلــس القادمــة.
ضمــن  عّمــاري  الدكتــور  معالــي  تعييــن  الســامية  الملكيــة  اإلرادة  شــملت 
الــذوات أعضــاء مجلــس األعيــان )مــن 2013/10 وحتــى 2016/10( وبقــي رئيــس 

لمجلــس اإلدارة خــال تلــك الفتــرة.
كمــا شــملت اإلرادة الملكيــة الســامية الدكتــور عّمــاري وزيــرًا للصناعــة والتجــارة 
ــة مــن  ــز الطراون ــور فاي ــة الدكت ــي ترأســها دول ــك الت ــة المل فــي حكومــة جال
2012/5 وحتــى 2012/10، وبتاريــخ 2012/10/24 عــاد وانضــم إلــى مجلــس إدارة 

المجموعــة وأعيــد انتخابــه رئيســًا للمجلــس.
تولــى الدكتــور عّمــاري منصــب نائــب رئيــس مجلــس أمنــاء الجمعيــة العلميــة 
الملكيــة )ســمو األميــر الحســن بــن طــال المعظــم رئيًســا(. وكان عضــًوا فــي 
مجلــس التخاصيــة، لجنــة الحــوار االقتصــادي، مجلــس أمنــاء جامعــة األميــرة 
ســمية لتكنولوجيــا المعلومــات، مجلــس أمنــاء جامعــة الحســين بــن طــال 

ومجلــس إدارة بنــك االســتثمار العربــي األردنــي.
يحمــل الدكتــور عّمــاري درجــة الدكتــوراه فــي االقتصــاد عــام )1980( مــن جامعــة 
ــة، وقــد عمــل محاضــًرا فيهــا  ــات المتحــدة األميركي ــا/ الوالي جنــوب كاليفورني
وفــي جامعــة كاليفورنيــا /لونــج بيتــش وجامعــة كاليفورنيــا/ بومونــا حتــى عــام 

1985عندمــا عــاد لــألردن مديــرًا عامــًا فــي القطــاع الخــاص. 

السيد الطيب بلكاهية
نائب رئيس مجلس اإلدارة
تاريخ الميالد 1962/5/22

 Orange يشــغل الســيد الطيــب بلكاهيــة منصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي لـــ
الشــرق األوســط وأفريقيــا ومنصــب األميــن العــام المســؤول عــن الشــؤون 
القانونيــة، التنظيــم واالســتراتيجية، األمــن والخدمــات العامــة، مكتــب إدارة 
المشــاريع فــي Orange المغــرب منــذ أيــار 2005 وحتــى اآلن. كمــا كان مديــرًا 
إلدارة الشــؤون القانونيــة منــذ تشــرين ثانــي 2001 حتــى آيــار 2005 فــي ميــدي 

تيليكــوم )Orange المغــرب(.
وشــغل الســيد بلكاهيــة منصــب مديــر إدارة الشــؤون القانونيــة لــدى بنــك ابــن 

عمــرو فــرع المغــرب منــذ شــباط 1998 حتــى تشــرين ثانــي 2001.
حصــل الطيــب بلكاهيــة علــى الدبلــوم العالي من معهــد دراســات اإلدارة العليا في 
1992 والدبلــوم العالــي فــي الدراســات العدلية من جامعة تولوز بفرنســا فــي 1987.

السيد بشر جردانه
عضو مجلس إدارة 

تاريخ الميالد 1961/3/13
لمجموعة  التنفيذي  العام  المدير  منصــب  جردانــه  بشر  المهندس  يتولــى 
أرابتك جردانــه منذ عام 1998. كمــا يشغل منصب رئيس مجلس إدارة البنك 
اإلستثماري في األردن منذ عام 2008. و يعمــل حاليًا رئيســًا لمجلــس إدارة 
الملكية الستراتيجية  الهيئة  في  وعضو  وتنميتها،  الوطنية  الموارد  مؤسسة 
األميرة سـمـيـة  أمـنـاء في جـامعة  األردن، وهـو عـضـو مـجلـس  الـميـاه في 

للتكنولوجيا.
وشغل سابقًا عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد الدولي للمهندسين االستشاريين/ 
)FIDIC( جنيف، وعضو مجلس أمانة عمان الكبرى وكان يرأس اللجنة المالية، 
ونائب رئيس مجلس إدارة شركة العبدلي لاستثمار والتطوير، ورئيس مجلس 
المناطــق  لتطــوير  ضمان  مجلس  ورئيس  العبدلي،  بوليفارد،  شركة  إدارة 

التنموية – المفرق، ورئيس مجلس منتدى األعمال الهندسي، وعضو لجنة 
العالمية  الشركات  رؤساء  وهو عضو في منظمة  األردنية.  الوطنية  األجندة 
األعمال  رجال  وجمعية  األردنيين،  المهندسين  ونقابة   ،)WPO / YPO(

األوروبية. األردنية  األعمال  وجمعية  األردنيين، 
حصــل جردانــه علــى شــهادة البكالوريــوس في الهندسة المدنية من جامعة 
إلينوي، أوربانا – شامبين- أمريكا. والماجستير في إدارة اإلنشاءات من جامعة 

بيركلي، كاليفورنيا – أمريكا.

السيد جيروم هاينك
عضو مجلس اإلدارة

تاريخ الميالد :1969/11/27
ــًا أمضاهــا  ــى 20 عام ــد عل ــا يزي ــد لم ــرة تمت ــك خب ــروم هاين ــك الســيد جي يمتل
فــي قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات؛ حيــث عمــل فــي العديــد 
مــن أســواق العالــم ومــن بينهــا فرنســا وإســبانيا والســنغال واألردن، اكتســب 
ضمنهــا خبــرة واســعة ودرايــة كبيــرة فــي مجــاالت إدارة فــرق العمــل العالميــة/
الدوليــة، وســلوكيات المســتهلكين، باإلضافــة إلــى التخطيــط االســتراتيجي 

واالتصــال المؤسســي.
ــات فــي  ــذي، رئيســًا للعملي ــًا للرئيــس التنفي ــه عــام 2018 نائب  وســابًقا لتعيين
Orange الشــرق األوســط وأفريقيــا، انضــم لفريــق عمــل Orange األردن 
كرئيــس تنفيــذي للمجموعــة فــي أيلــول 2015. شــغل الســيد هاينــك منصــب 
 Orange نائــب الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة "ســوناتل" التابعــة لمجموعــة
العالميــة فــي داكار، والتــي تديــر عمليــات Orange فــي أربــع دول فــي غــرب 
أفريقيــا، وذلــك خــال األعــوام مــا بيــن 2010 و2015، هــذا باإلضافــة لشــغله 
ــس إدارة  ــد مــن مجال ــة العدي ــا لمنصــب رئيــس مجلــس اإلدارة ولعضوي أيًض
المجموعــة. وقــد أســهمت قيــادة الســيد هاينــك المتبصــرة وخبراتــه ومعارفــه 
الواســعة فــي التســويق والتركيــز علــى الزبــون، فــي ازدهــار مبيعات “ســوناتل” 
لدرجــة قياســية علــى مــدى الســنوات األربــع الماضيــة، مــا دفــع عجلــة النمــو 

الســريع فيهــا.
هــذا وقــد شــغل الســيد هاينــك فيمــا ســبق ذلــك، منصــب المديــر التنفيــذي 
للتســويق االســتراتيجي فــي مجموعــة Orange، وذلــك خــال األعــوام مــا 
بيــن 2009 و2010؛ حيــث قــاد فــرق التســويق الدولــي فــي كل مــن باريــس 
التنفيذيــة اللجنــة  أعضــاء  مــن  عضــًوا  أصبــح  حتــى  ونيويــورك   ولنــدن 
لـــ Orange. وعــاوًة علــى ذلــك، فقــد شــغل الســيد هاينــك منصــب المديــر 
التنفيــذي للتســويق فــي الســوق االســتهاكية لــدى Orange فرنســا، وذلــك 
خــال األعــوام مــا بيــن 2006 و2009؛ حيــث قــاد العمليــات التســويقية بنجــاح 

كبيــر، مســهًما فــي تعزيــز حصتهــا الســوقية لقطــاع النطــاق العريــض.
 وتقلــد الســيد هاينــك قبــل ذلــك منصــب المديــر التنفيــذي للتســويق لــدى 
ــادوو" فــي إســبانيا، وذلــك خــال األعــوام مــا بيــن 2003 و2006،  شــركة "وان
حيــث تولــى آنــذاك إدارة عمليــات الشــركة التســويقية علــى مســتوى البــاد.
ــروم هاينــك حاصــل علــى درجــة الماجيســتير فــي إدارة  ــأن الســيد جي ويذكــر ب
 )ENSPTT( شــبكات األعمــال مــن الكليــة الوطنيــة العليــا للبريــد واالتصــاالت
االقتصــاد  فــي  البكالوريــوس  درجــة  علــى  حاصــل  أنــه  كمــا  باريــس،  فــي 

والتســويق والتمويــل مــن معهــد باريــس للدراســات السياســية.

العميد الدكتور المهندس هشام خريسات
عضو مجلس إدارة 

تاريخ الميالد :1965/12/25
العميــد الدكتــور المهنــدس هشــام خريســات هــو مهنــدس اتصــاالت لــه أكثــر 
مــن ثاثيــن عامــًا مــن الخبــرة فــي مجــال اإلدارة التنفيذيــة لمشــاريع وخدمــات 
االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات، باإلضافــة إلــى خبــرة عمليــة فــي تخطيــط 
مجــال  فــي  وكذلــك  االتصــاالت  وتطويــر سياســة  الشــبكات  عمــل  وإدارة 

الدراســات اإلداريــة المختلفــة ويعمــل حاليــًا مديــر عــام هيئــة االتصــاالت.
التحــق د. هشــام فــي القــوات المســلحة األردنيــة فــي عــام 1984، حيــث شــغل 
العديــد مــن المناصــب القياديــة واإلداريــة خــال مســيرته العســكرية مــن أهمها: 
مديــر ســاح الاســلكي الملكــي )RSC(. آمــر كليــة الشــريف ناصــر بــن جميــل 
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لاتصــاالت العســكرية. منــدوب ســاح الاســلكي فــي مكتــب المفتــش العــام 
للقــوات المســلحة )مفتــش ومقيــم ألنظمــة القيــادة والســيطرة واالتصــاالت(. 
الاســلكي  الشــيفرة وأمــن االتصــاالت فــي مديريــة ســاح  رئيــس شــعبة 
الملكــي. آمــر مركــز "القيــادة والســيطرة واالتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات 
ــد مشــاغل  ــة ســاح الاســلكي الملكــي. قائ واالســتخبارات") C4I( فــي مديري
مجموعــة اتصــاالت القيــادة العامــة. ركــن تزويــد ومشــتريات فــي مديريــة 
القيــادة والســيطرة واالتصــاالت. مــدرس فــي كليــة الشــريف ناصــر بــن جميــل 
لاتصــاالت العســكرية. مراقــب دولــي فــي مهمــات حفــظ الســام. ضابــط ركــن 

اتصــاالت وتدريــب فــي مهمــات حفــظ ســام.
يحمــل الدكتــور خريســات درجــة الدكتــوراه فــي فلســفة اإلدارة مــن جامعــة 
إلــى حصولــه علــى درجــة  )WISE( باإلضافــة  العالميــة  العلــوم اإلســامية 
ــة مــن جامعــة  ــر / األنظمــة المضمن ــوم الكمبيوت الماجســتير فــي هندســة عل
الكهربائيــة/  الهندســة  فــي  البكالوريــوس  درجــة  علــى  وحاصــل  اليرمــوك، 

االتصــاالت مــن جامعــة مؤتــة.
 Orange يشــغل الدكتــور خريســات حاليــًا منصــب عضو مجلــس إدارة في شــركة
األردن ممثًا عن القوات المســلحة األردنية وشــغل ســابقًا منصب مفوض في 
هيئــة تنظيــم قطــاع االتصــاالت )TRC( مندوبــًا عــن القــوات المســلحة األردنيــة، 
كمــا أنــه رئيــس لجنــة االتصــاالت واإللكترونيــات للمواصفــات والمقاييــس علــى 
المســتوى الوطنــي، وهــو أيضــًا رئيســًا للعديــد مــن اللجــان الفنيــة علــى مســتوى 

القوات المســلحة.
فــي  والعلميــة  البحثيــة  واألوراق  المؤلفــات  مــن  العديــد  هشــام  للدكتــور 

االتصــاالت. وعلــم  اإلدارة  مجــاالت 

السيد عبدالله أبو جاموس
عضو مجلس إدارة

تاريخ الميالد 1977/1/30
ــو جامــوس منصــب عضــو مجلــس إدارة مجموعــة  ــه أب ــى الســيد عبدالل يتوّل
االتصــاالت األردنيــة Orange منــذ آب 2017، كمــا يعمــل حاليــًا مديــر إدارة 
وشــغل  االجتماعــي.  للضمــان  العامــة  المؤسســة  لــدى  البشــرية  المــوارد 
للتخطيــط  ومديــر  تنفيــذي  مديــر  منصــب  ســابقًا  جامــوس  أبــو  الســيد 
االســتراتيجي فــي المؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي. وعمــل مستشــاًرا 
 UNIEM للتخطيــط وإدارة المشــاريع فــي االتحــاد الدولــي لإلعــام اإللكترونــي
للفتــرة2012 - 2013، ومدرًبــا متخصصــًا فــي مجــاالت اإلدارة االســتراتيجية 
وإدارة المخاطــر والمشــاريع داخــل وخــارج المملكــة. يحمــل الســيد عبداللــه أبــو 
جامــوس شــهادة MBA بمرتبــة الشــرف فــي تخصــص نظــم إدارة معلومــات 
ــة، وبكالوريــوس محاســبة مــن  ــذ عــام 2015 مــن جامعــة البلقــاء التطبيقي من
جامعــة اليرمــوك. كمــا ويحمــل شــهادات مهنيــة متخصصــة فــي مجــال إدارة 
المشــاريع )PMP( وإدارة المخاطــر)PMI-RMP( مــن معهــد إدارة المشــاريع 
األمريكــي )PMI( وفــي مجــال التخطيــط االســتراتيجي )CSP( مــن معهــد 
 EFQM( المستشــارين المعتمديــن األمريكــي وفــي مجــال تقييــم الجــودة 
Assessor( مــن الجمعيــة األوربيــة للجــودة. كمــا أنــه حاصــل علــى جائــزة 
أفضــل موظــف علــى مســتوى المملكــة لعــام 2012 )جائــزة الموظــف المثالــي 

ــة(. ــوان الخدمــة المدني الصــادرة عــن دي

السيدة دوروتي فينالو
عضو مجلس إدارة

تاريخ الميالد :1970/1/2
الســيدة دوروتــي فينالــو هــي حاليــًا عضــو فــي مجلــس إدارة Orange األردن 
ونائــب الرئيــس التنفيــذي للماليــة فــي Orange الشــرق األوســط وأفريقيــا. 
وكانــت قبلهــا تشــغل منصــب رئيســة قســم المراقبــة المركزيــة فــي مركــز 
خدمــات Orange لألعمــال منــذ ينايــر 2014. كمــا شــغلت منصــب رئيســة 
 Orange الماليــة لمجموعــة  اإلدارة  الرقابــة والمرجعيــة فــي  قســم حلــول 
المستشــار  منصــب  وتقلــدت   .2013 ديســمبر  حتــى   2003 ســبتمبر  مــن 
ــرة مشــروع فــي اإلدارة الماليــة لفرانــس تيليكــوم مــن ســبتمبر  وبعدهــا مدي

.2003 1994-أغســطس 

 1993 فــي   Sciences Po Paris جامعــة  مــن  فينالــو  الســيدة  تخرجــت 
ماليــة.  وإدارة  اقتصــاد  بتخصــص 

3. ب- أعضاء اإلدارة الُعليا
:Orange وهي اإلدارة المنوط بها إدارة أعمال مجموعة االتصاالت األردنية

السيد تيري ماريني
الرئيس التنفيذي Orange– األردن

تاريخ الميالد 1963/4/15
قطــاع  فــي  عامــًا  ثاثيــن  عــن  تزيــد  خبــرة  مارينــي  تيــري  الســيد  يمتلــك 
ــا فــي عــدد مــن األســواق  ــا المعلومــات، عمــل خاله االتصــاالت وتكنولوجي
فــي أوروبــا والشــرق األوســط وأفريقيــا، حصــل خالهــا علــى خبــرة قويــة فــي 
اإلدارة الدوليــة، التســويق، التخطيــط االســتراتيجي واالتصــال المؤسســي. 
وقبــل تقلــده لمنصــب الرئيــس التنفيذي لـــ Orange األردن في 2018، اكتســب 
الســيد مارينــي خبــرة واســعة فــي تطويــر مشــغلي االتصــاالت كان آخرهــا 
عندمــا شــغل منصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي لــدى ســوناتل التابعــة لمجموعــة 

Orange فــي داكار، والتــي تغطــى خمــس دول فــي منطقــة غــرب أفريقيــا. 
 Orange وشــغل باإلضافــة إلــى منصبــه األخيــر، منصــب الرئيــس التنفيــذي لـــ
تونــس، نائــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة ســيليس فــي لبنــان والمديــر التنفيــذي 
للتســويق فــي Orange بلجيــكا. كمــا وشــغل الســيد مارينــي منصــب نائــب 
الرئيــس لعامــة Orange العالميــة ونائــب الرئيس للتســويق وخدمات الخلوي.
ــه الســابقة فهــم واســع  ــه وإنجازات يمتلــك الســيد مارينــي، إضافــة إلــى خبرات
لبيئــة الرقمنــة، حيــث شــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي والمؤســس لشــركة 
ســيتي نيــو Cityneo فــي فرنســا وهــي مــن المشــاريع الناشــئة فــي إدارة 

ــد المواقــع. ــوي وخدمــات تحدي تطبيقــات الخل
يحمــل الســيد مارينــي شــهادة الماجســتير فــي التســويق والماليــة مــن جامعــة 
إدارة  الماجســتير فــي  باريــس. كمــا حصــل علــى  دوفيــن Dauphine فــي 

االتصــاالت مــن معهــد Institut Mines-Télécom فــي فرنســا.

السيد رسالن ديرانية
نائب الرئيس التنفيذي

المدير التنفيذي للمالية واالستراتيجية
تاريخ الميالد : 1963/11/17

يتوّلــى الســيد رســان ديرانيــة حالًيــا منصــب نائــب الرئيس التنفيــذي لمجموعة 
االتصــاالت األردنيــة Orange األردن باإلضافــة إلــى منصــب المديــر التنفيــذي 

للمالية واالســتراتيجية لـ Orange األردن.
وكان قــد انتقــل للعمــل فــي شــركة االتصــاالت األردنيــة فــي عــام 1998 متولًيــا 
حينهــا مهــام مديــر إداره الخزينــة. وقبــل ذلــك، عمــل الســيد ديرانيــة بمنصــب 

رئيــس قســم االســتثمارات األجنبيــة فــي البنــك المركــزي األردنــي.
ــة، وعضــو  ــة اآلداب فــي الجامعــة األردني ــا عضــو فــي مجلــس كلي وهــو حالًي
مجلــس إدارة فــي الجمعيــة األردنيــة للمحاســبين اإلدارييــن، ورئيــس مجلــس 

إدارة شــركة إي دايمنشــن.
فضــًا عــن عضويتــه الســابقة فــي مجلــس إدارة بنــك صفــوة اإلســامي، 
وعضويتــه فــي الشــركة األردنيــة لخدمــات نقــل البيانــات، ورئاســة مجلــس 

إدارة شــركة اليــت ســبيد فــي البحريــن.
ــة المؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي فــي  ــل الســيد ديراني هــذا وقــد مّث
ــرأي(، وشــركة حديــد  عضويــة مجلــس إدارة المؤسســة الصحفيــة األردنيــة )ال

األردن ســابًقا.
يحمــل الســيد ديرانيــة شــهادة الماجســتير فــي المحاســبة مــن الجامعــة األردنيــة 
 ،)2008( ESCP فــي الماليــة والرقابــة مــن جامعــة Orange وشــهادة )1992(
كمــا إنــه يحمــل شــهادة البكالوريــوس فــي المحاســبة وعلــم الحاســوب بدرجــة 
الشــرف مــن جامعــة اليرمــوك )1985( وحاصــل علــى درع التفــّوق العلمــي مــن 

جامعــة اليرمــوك ودرع التمّيــز لخريجــي جامعــة اليرمــوك.

السيد سامي سميرات
المدير التنفيذي للقطاع المؤسسي والشركات

تاريخ الميالد: 1971/4/13
يتوّلــى الســيد ســامي ســميرات حالًيــا منصــب الرئيــس التنفيــذي للشــركة 
األردنيــة لخدمــات نقــل البيانــات، وذلــك منــذ 2007. باإلضافــة إلــى منصــب 
المديــر التنفيــذي للقطــاع المؤسســي والشــركات التــي تقــدم حلــول خدمــات 
االتصاالتيــة مــن )خلــوي وإنترنــت وثابــت( لكافــة المؤسســات مــن القطاعيــن 

العــام والخــاص فــي ســوق االتصــاالت األردنيــة. 
ــى  ــادوو فــي عــام 2003 حت ــا لشــركة وان ــا تنفيذًي عمــل الســيد ســميرات رئيًس
تاريــخ تبّنيهــا العامــة التجاريــة Orange. كمــا أســس شــراكة حصريــة مــع 
ــت  ــح شــركة Global One المــوزع الحصــري لـــ إيكوان ــت لتصب شــركة إيكوان
فــي األردن، وعمــل علــى تغييــر العامــة التجاريــة لـــ Global One لتصبــح 

ــك الوقــت.  ــادوو فــي ذل وان
وقبــل ذلــك، عمــل الســيد ســميرات فــي عــام 2001 كمؤســس مشــارك فــي 
شــركة ســيبيريا األردن؛ حيــث تقّلــد منصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي والمديــر 
التجــاري ومديــر مبيعــات المؤسســات فــي Global One وذلــك خــال الفتــرة 
ــر لمبيعــات الزبائــن والمؤسســات منــذ عــام 1999،  التــي ســبقت عملــه كمدي
وقــد عمــل الســيد ســميرات مســبًقا كمســاعد بحــث وتدريــس فــي الجامعــة 

األردنيــة لمــدة عاميــن. 
ــا فــي إدارة  ــأن الســيد ســميرات يحمــل شــهادتي ماجســتير، إحداهم ــر ب ويذك
األعمــال )MBA( مــن جامعــة نيويــورك لتقنيــة المعلومــات )NYIT(، والثانيــة 
فــي هندســة االتصــاالت، باإلضافــة إلــى أنــه يحمــل درجــة البكالوريــوس فــي 

الهندســة الكهربائيــة مــن الجامعــة األردنيــة.

المهندس وليد الدوالت
المدير التنفيذي للمبيعات الكلية )الجملة(

المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والشبكات 
تاريخ الميالد : 1966/5/2

الكليــة  للمبيعــات  التنفيــذي  المديــر  الــدوالت منصــب  الســيد وليــد  توّلــى 
)الجملــة( لمجموعــة االتصــاالت األردنيــة Orange - األردن منــذ كانــون الثانــي 
2010. ومــن بدايــة تمــوز 2016 تولــى منصــب المديــر التنفيــذي لتكنولوجيــا 
ــذي للمبيعــات  ــر التنفي ــى منصــب المدي المعلومــات والشــبكات باإلضافــة إل

ــة(. ــة )الجمل الكلي
وكان الســيد الــدوالت قــد انضــم إلــى االتصــاالت األردنيــة عــام 1992؛ حيــث 
عمــل كمهنــدس تشــغيل وصيانــة لشــبكات التراســل، ثــم تابــع تقدمــه المهنــي 

وصــواًل إلــى المركــز الــذي يشــغله حالًيــا. 
الكهربائيــة  الهندســة  فــي  البكالوريــوس  شــهادة  الــدوالت  الســيد  ويحمــل 
تخصــص اتصــاالت مــن جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا األردنيــة التــي تخــرج منها 

ــام 1991. ــة ع ــى نهاي ــس حت ــا مســاعًدا للبحــث والتدري ــام 1989 وعمــل فيه ع

الدكتور إبراهيم حرب
المدير التنفيذي للشؤون القانونية، التنظيمية، المصادر والتزويد

تاريخ الميالد : 1961/5/17
يتوّلــى الدكتــور إبراهيــم حــرب حاليــًا منصب المدير التنفيذي للشــؤون القانونية، 

التنظيميــة، المصــادر والتزويــد لـــ Orange األردن وذلك منذ أيلول 2017.
قبــل ذلــك عمــل الدكتــور إبراهيــم حــرب بمنصــب المديــر التنفيــذي للشــؤون 
القانونيــة، التنظيميــة والمصــادر لـــ Orange األردن خــال الفتــرة )2017-2014(.
وقبــل ذلــك عمــل الدكتــور حــرب بمنصــب المدير التنفيــذي للشــؤون القانونية 

والتنظيمية لـ Orange األردن خال الفترة )2014-2010(.
 كمــا عمــل الدكتــور حــرب بمنصــب مديــر إدارة الشــؤون القانونيــة والتنظيميــة 

لـــ Orange األردن خــال الفترة )2010-2005(.
 وقــد شــغل الدكتــور حــرب فــي عــام 2004 منصــب المديــر التنفيــذي للمــوارد 
البشــرية بالوكالــة فــي شــركة االتصــاالت األردنيــة، باإلضافــة إلــى أنــه كان 
مديــًرا للتدريــب ومديــًرا لمركــز التدريــب فــي الشــركة خــال الفتــرة )2004-1999(.

ويحمل الدكتور حرب شهادة الدكتوراه في هندسة االتصاالت.

السيد طموح الخولي
المدير التنفيذي ألمن المعلوماتية وحماية الشبكات

تاريخ الميالد : 1959/2/28
عاًمــا   )35( مــن  ألكثــر  تمتــد  دوليــة  بخبــرة  الخولــي  الســيد طمــوح  يتمتــع 
وتغطــي العديــد مــن المجــاالت المتعلقــة بالدفــاع الســيبراني، أنظمــة الترميــز 
والتشــفير، وتطويــر البنيــة التحتيــة للتشــفير، باإلضافــة لتمتعــه ببــاع طويــل 
االتصــاالت  الشــبكات،  وعمــل  المعلومــات  تكنولوجيــا  فــي  الخبــرة  مــن 
المعلومــات  أمــن  حلــول  اإللكترونــي،  الدفــاع  أنظمــة  االتصــاالت،  وأمــن 
المتكاملــة، حلــول إدارة األزمــات واســتمرارية عمــل الشــبكات، حلــول حمايــة 
البيانــات الشــخصية، األنظمــة االســتخباراتية للدفــاع عــن أمــن المعلومــات 
وحمايــة الشــبكات، ابتــكارات البحــث والتطويــر فــي أمــن االتصــاالت وحمايــة 

المعلومــات والشــبكات، أمــن األفــراد واإلجــاء فــي حــاالت الطــوارئ.
وتعــّد خبــرة الســيد الخولــي مــن الخبــرات النــادرة فــي هــذا المجــال نظــًرا 
الخولــي لســنوات عديــدة فــي  الســيد  لشــموليتها وتعمقهــا، حيــث عمــل 
الواليــات المتحــدة وقــد عمــل فــي وزارة الدفــاع األمريكيــة علــى تطويــر نظــام 
الحمايــة والتشــفير اإللكترونــي مــن الدرجــة الثالثــة لمشــاريع البنيــة التحتيــة 
ــي، كمــا تضمــن  ــي الحرب ــة الرئيســية والعامــة والتشــفير المعلومات اإللكتروني
عملــه تتبــع "الهجمــات الســيبرانية المدعومــة دوليــًا" كجــزء مــن مهامــه كرئيس 

"برنامــج حــرب المعلومــات الدفاعيــة".
وقــد انضــم إلــى مجموعــة االتصــاالت األردنيــة فــي العــام 2001 كرئيــس 
تنفيــذي لشــركة e-dimension، والتــي كانــت حاضنــة لابتــكار والتطويــر 

المعلومــات حينهــا. المتكاملــة فــي تكنولوجيــا  المؤسســية  والحلــول 
وخــال عملــه الطويــل قــام الســيد الخولــي بقيــادة عدة فرق أبحاث في شــركات 
وجامعــات متفرقــة فــي الواليــات المتحــدة بمــا فيهــا جامعــة ماساتشوســتس 
للتكنولوجيــا. وقــد ضمــت األبحــاث التــي قــام بها الســيد الخولــي، البنية التحتية 
لشــبكات االتصــاالت، أمــن شــبكات االتصــال، التشــفير األحــادي والثنائــي 
ــة المعلومــات  ــة مــن قرصن ــا بــث األقمــار، الحماي والثاثــي األبعــاد، تكنولوجي

والمتابعــة الجنائيــة للمعلوماتيــة، ومواضيــع أخــرى ذات عاقــة.
وقــد مّثــل الســيد الخولــي األردن فــي مؤتمــر الدفــاع عــن أمــن الشــبكات 
ــة كان  ــل Orange األردن فــي عــدة مؤتمــرات دولي التكنولوجــي، كمــا وقــد مّث
فيهــا المتحــدث الرســمي والرئيســي، وقــد حــاز فيها على عدد من أوســمة التمّيز.
ويذكــر بــأن الســيد الخولــي يحمــل درجــة الماجســتير مــن جامعــة نيويــورك فــي 
الواليــات المتحــدة األميركيــة، ويحمــل شــهادة البكالوريــوس فــي اإلدارة العامــة 
وعلــم الحاســوب مــن جامعــة أكســفورد فــي المملكــة المتحــدة. باإلضافــة إلــى 
 ،)CNE( مهندس شــبكات - Novell عــدة شــهادات مزاولــة مهنــة مثــل شــهادة
وشــهادة مايكروســوفت المهنيــة )CNE(، التــي عّززهــا بشــهادة لوســنت – 

.)PSE( الواليــات المتحــدة األمريكيــة كمهنــدس أمــن قاعــدة

اآلنسة غادة فارس
المدير التنفيذي للموارد البشرية

تاريخ الميالد: 1977/10/18
ــر التنفيــذي للمــوارد  تشــغل غــادة فــارس فــي الوقــت الحالــي منصــب المدي
آذار 2018. وقبــل ذلــك كانــت تتقلــد  Orange األردن منــذ  لــدى  البشــرية 
ــام 2004  ــى 2018. وفــي ع ــذ 2012 حت ــة من ــة المالي ــر إدارة الرقاب منصــب مدي
ــر المحاســبة الماليــة حتــى 2012. وســابقًا لعملهــا  كانــت تشــغل منصــب مدي
فــي Orange األردن شــغلت غــادة منصــب مديــر الرقابــة الماليــة لــدى شــركة 
ABC لاســتثمارات الماليــة التابعــة لبنــك المؤسســة العربيــة المصرفيــة-

انــد يونــغ – مكتــب عمــان فــي  لــدى ايرنســت  األردن ABC. كمــا عملــت 
منصــب مدقــق أول.

حصلــت غــادة علــى شــهادة CPA مــن كاليفونيــا – الواليــات المتحــدة فــي عــام 
2002. وتحمــل درجــة البكالوريــوس فــي المحاســبة من الجامعة األردنية فــي 1999.
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السيدة نائلة الداود
المدير التنفيذي للتسويق وخدمات الزبائن

تاريخ الميالد: 1968/4/3 
توّلــت الســيدة نائلــه الــداود منصبهــا الحالــي المديــر التنفيــذي للتســويق 
وخدمــات الزبائــن فــي Orange األردن منــد تمــوز 2017. وتمتلــك الســيدة 
ومجموعــة  األردن   Orange فــي  الخبــرة  مــن  ســنة   25 مــن  أكثــر  الــداود 
Orange، قامــت خالهــا بشــغل عــدد مختلــف مــن المواقــع اإلداريــة فــي 
صميــم عمــل قطــاع االتصــاالت والتســويق. وكانــت قــد غيــرت مســارها 
الوظيفــي بعــد 12 عامــًا مــن العمــل فــي قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات بهــدف 

استكشــاف تحديــات جديــدة فــي ميــدان التســويق والميــدان التجــاري.
وقبــل شــغلها لمنصبهــا الحالــي، تقلــدت الســيدة الــداود منصــب مديــر إدارة 
التســويق لســبع ســنوات لــدى Orange األردن. كمــا تقلــدت قبلهــا عــددًا مــن 
المناصــب اإلداريــة فــي Orange األردن وOrange فرانــس. وفــي عــام 2006 
أغنــت الــداود خبرتهــا مــن خــال إدارة برامــج متعــددة لتكنولوجيــا المعلومــات 

والشــبكات لــدى مجموعــة Orange فــي فرنســا.
وحصلــت الــداود علــى شــهادة البكالوريــوس فــي علــوم الكمبيوتــر مــن جامعــة 
اليرمــوك باإلضافــة إلــى حصولهــا علــى دبلــوم فــي الهندســة التطبيقيــة 
– تصميــم وتطويــر االتصــاالت مــن مركــز التعــاون الدولــي للحوســبة فــي 

ــان. ــو – الياب طوكي

السيد سامر الحاج
المدير التنفيذي للمبيعات-وحدة المستهلك

تاريخ الميالد : 1976/8/27
تــم تعييــن الســيد ســامر الحــاج بموقــع المديــر التنفيــذي للمبيعــات - وحــدة 
المســتهلك فــي Orange األردن بتاريــخ 2017/7/1. ويمتلــك الســيد الحــاج 
خبــرة تمتــد ألكثــر مــن 18 عامــًا فــي قطــاع االتصــاالت شــغل خالهــا العديــد 

ــة أغنــت خبرتــه فــي هــذا القطــاع. مــن المناصــب اإلداري
وشــغل الحــاج منصــب مديــر إدارة المبيعــات فــي Orange األردن لســت 
ســنوات قبــل أن يتــم تعيينــه فــي منصبــه الحالــي. كمــا تقلــد قبلهــا عــددًا مــن 
المناصــب اإلداريــة فــي شــركة فيفــا بحريــن، وزيــن األردن والتــي أثبــت خالهــا 
قــدرة قياديــة فائقــة علــى تطويــر مشــاريع األعمــال وبنــاء وحــدة عمليــات 

ــع.  ــر اســتراتيجيات توزي ــة وتطوي تجاري
وحصــل الحــاج علــى درجــة البكالوريوس في العلوم التربوية من الجامعة األردنية 

باإلضافة إلى دورة متقدمة في إدارة األعمال من أكاديمية االتصاالت. 

السيد إتيان ڤنسنت دو تابول 
نائب المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والشبكات

تاريخ الميالد 1973/11/20 
انضــم الســيد دو تابــول لعضويــة اللجنــة التشــغيلية لـــ Orange األردن فــي 
األول مــن ســبتمبر 2016 وتوّلــى منصــب نائــب المديــر التنفيــذي لتكنولوجيــا 
المعلومــات والشــبكات، ليكــون مســؤواًل عن تكنولوجيــا المعلومات وعن أداء 
تكنولوجيــا المعلومــات والشــبكات باإلضافــة إلــى مراقبــة الجــودة والميزانيــة. 
للمنصــات  األول  الرئيــس  نائــب  تابــول منصــب  إتيــان دو  الســيد  وشــغل 
والبيــت الرقمــي لــدى Buy IN SA/NV باإلضافــة إلــى منصــب مســؤول 
المشــتريات لــدى دويتشــة تيليكــوم وOrange. حيــث كان يشــغل منصــب 
 Orange نائــب الرئيــس لمشــتريات الشــبكات وخدمــات المنصــات لمجموعــة
قبــل االندمــاج بيــن المجموعتيــن. وكان الســيد دو تابــول قــد اســتهل مســاره 
الوظيفــي لــدى فرانــس تيليكــوم فــي 1998 فــي وحــدة القطــاع المؤسســي – 
خدمــات Orange لألعمــال، تقلــد خالهــا عــددًا مــن المناصــب اإلداريــة وشــغل 

عــددًا مــن الوظائــف المتعلقــة بالمشــتريات. 
يحمــل الســيد دو تابــول شــهادة الماجســتير فــي إدارة المشــتريات الدوليــة مــن 
جامعــة بــوردو كيــدج لألعمــال – فرنســا وشــهادة البكالوريــوس فــي الهندســة 

الصناعيــة مــن جامعــة )E.N.I.T.I.A.A( فــي فرنســا. 

السيد ميدريك شومل 
 نائب المدير التنفيذي لالستراتيجية والمدير التنفيذي

لـ Digital & Innovation وسكرتير لمجلس اإلدارة
تاريخ الميالد 1980/10/1 

يمتلــك الســيد شــومل خلفيــة مهنيــة فــي مجــال االســتراتيجية، الرقمنــة 
االتصــاالت  قطــاع  فــي  قويــة  خبــرة  امتاكــه  إلــى  باإلضافــة  والتســويق 

العالمــي.
ــر التنفيــذي لاســتراتيجية  ــًا منصــب نائــب المدي يشــغل الســيد ميدريــك حالي
والمديــر التنفيــذي للرقمنــة واإلبــداع فــي Orange األردن باإلضافــة إلــى كونه 
 Orange الســكرتير العــام لمجلــس إدارة الشــركة ولجانــه. وقبــل انضمامــه إلــى
 Orange ــدى ــذي للتســويق للـــ B2B ل ــر التنفي األردن، شــغل منصــب المدي
الســنغال. كمــا وشــغل عــدة مناصــب فــي قطــاع التســويق للـــ B2C لــدى 

Orange فرنســا والســنغال.
يحمــل الســيد ميدريــك شــومل شــهادة الماجســتير فــي الهندســة الميكانيكيــة 
مــن جامعــة Ecole Nationale des Ponts والماجســتير فــي العلــوم مــن 

 .Ecole Polytechnique جامعــة

4. أسماء المساهمين وحصة كل منهم في رأس المال ممن يملكون 5% فأكثر من رأس المال بتاريخ 2017/12/31 
و2018/12/31

نسبة المساهمة
2018

عدد األسهم
2018/12/31

نسبة المساهمة
2017

عدد األسهم
2017/12/31

المساهمون

%51 95,624,999 %51 95,624,999 شركة االستثمار المشترك لاتصاالت
%28.88 54,150,000 %28.88 54,150,000 المؤسسة العامة للضمان االجتماعي
%9.30 17.437.794 %10 18,750,000 Noor Telecommunications Holding Company Limited
%89.18 167,212,793 %89.88 168,524,999 المجموع

5. الوضع التنافسي للشركة
- بعد فتح سوق االتصاالت الثابتة بتاريخ 2005/1/1، قامت هيئة تنظيم قطاع االتصاالت بإصدار رخص فئوية وفردية لخدمة االتصاالت الثابتة لشركات عدة، 

كما أن االتصاالت الخلوية قد أثرت على حصة الشركة في السوق المحلي.
- حصة الشركة من إجمالي السوق المحلي

%90 Orange ثابت أكثر من 
)%35-%30( Orange خلوي 

%50 Orange إنترنت تقريباً 

6. درجة االعتماد على موّردين محّددين أو عمالء رئيسيين محليًا وخارجيًا
قامت مجموعة االتصاالت بشراء ما يزيد عن 10% من إجمالي المشتريات من: 

.)%10.9( Nokia Solutions and Networks Oy
- ال يوجد اعتماد على عماء رئيسين محليًا و/ أو خارجيًا يشكلون 10% فأكثر من إجمالي اإليرادات.

7. الحماية الحكومية واالمتيازات التي تتمتع بها الشركة
- ال توجد أّية حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أّي من منتجاتها بموجب القوانين واألنظمة أو غيرها.

- ال توجد أّية براءات اختراع.
.Orange حصلت الشركة على حقوق استخدام العامة التجارية العالمية -

8. ال يوجد أّي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها أثر مادي في عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية، وتلتزم الشركة بحسب 
الرخصة الممنوحة لها بمعايير الجودة الدولية.
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9. ب- عدد الموظفين وفئات مؤهالتهم
الشركة األردنية لخدمات نقل البيانات 

Orange إنترنت 
شركة البتراء األردنية لالتصاالت 

المتنقلة Orange خلوي
شركة االتصاالت األردنية 

Orange الثابت
المؤهل

0 0 3 دكتوراة
3 19 65 ماجستير
0 1 4 دبلوم عالي

16 226 858 بكالوريوس
0 14 287 دبلوم
1 6 78 توجيهي
3 2 144 أقل من توجيهي

23 268 1.439 المجموع

9. ج- برنامج التأهيل والتدريب خالل عام 2018
عدد الموظفين طبيعة الدورة الرقم

18 مالية 1
79 إدارية 2

934 تسويق ومبيعات 3
38 جودة 4
33 فنية 5

495 حاسوب 6
53 لغات 7

10. المخاطر التي تتعرض لها الشركة 
تواجه الشركة مخاطر المنافسة من فتح سوق االتصاالت الثابتة وسوق االتصاالت الخلوية. 

11. اإلنجازات التي حققتها الشركة 
تم ذكر اإلنجازات في نتائج أعمال المجموعة )9(

12. العمليات ذات الطبيعة غير المتكررة في العام 2018
ال يوجد أي أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خال السنة المالية وال تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي. 

13. السلسلة الزمنية لألرباح أو الخسائر المحققة واألرباح الموّزعة والمقترح توزيعها وحقوق المساهمين وأسعار 
األوراق المالية المصدرة من قبل الشركة لمدة خمس سنوات

2018 2017 2016 2015 2014 البيان
21,307,063 24.030.280 18,074,087 16.105.838 42,033,069 األرباح بالدينار
*21,500,000 24,000,000 18,000,000 16,000,000 42,000,000 األرباح الموزعة بالدينار

%11.46 %12.8 %8.8 %6.4 %16.8 النسبة المئوية لألرباح

273,936,814 274,244,221 268,213,941 328,639,854 354,534,016
حقوق المساهمين بالدينار 

)من دون حقوق األقلية(
1.39 2.14 2.31 3.51 3.51 أسعار األسهم بالدينار

* األرباح المقترح توزيعها عن عام 2018
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14. تحليل المركز المالي للشركة
تم بيان التحليل المالي في نتائج أعمال المجموعة.

15. التطورات المستقبلية 
تم بيان التطورات المستقبلية في النظرة المستقبلية للمجموعة )أنظر الصفحة األخيرة(.

16. أتعاب مدققي حسابات الشركة والشركات التابعة خالل عام 2018
أتعاب التدقيق بالدينار الشركة

38,610 شركة االتصاالت األردنية ) Orange ثابت(
38,610 شركة البتراء األردنية لاتصاالت المتنقلة )Orange خلوي(
5,085 الشركة األردنية لخدمات نقل البيانات )Orange إنترنت(

360 شركة األبعاد لبناء وتطوير البيانات رقميًا )إي – دايمنشن(

17. األسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة أو من اإلدارة العليا
أ. ال يملك أّي من أعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم، والشركات المسيطر عليها من قبلهم، أّية أوراق مالية. باستثناء معالي الدكتور شبيب عّماري حيث يملك سهم 

واحد فقط والعميد الدكتور المهندس هشام أحمد صالح خريسات ثاثمائة وخمسة وسبعون سهم في شركة االتصاالت األردنية. 

كشف أعضاء مجلس اإلدارة االعتباريين وممثليهم وملكّية كل منهم

عدد األسهم كما 
في 2018/12/31

عدد األسهم كما 
في 2017/12/31

الجنسية المنصب الصفة أعضاء مجلس اإلدارة الرقم

95,624,999 95,624,999 األردنية اعتبارية شركة االستثمار المشترك لاتصاالت ويمثلها: 1
1 1 األردنية رئيس المجلس 1.1 معالي الدكتور شبيب فرح عّماري
0 0 المغربية نائب الرئيس 1.2 السيد الطيب بلكاهية
0 0 الفرنسية عضو مجلس 1.3 السيد جيروم هاينك
0 0 الفرنسية عضو مجلس 1.4 السيدة دوروتي فينالو

54,150,000 54,150,000 األردنية اعتبارية المؤسسة العامة للضمان االجتماعي ويمثلها: 2
0 0 األردنية عضو مجلس 2.1 السيد عبدالله أبو جاموس
0 0 األردنية عضو مجلس 2.2 السيد بشر جردانه

3,000,001 1 األردنية اعتبارية
المــملكـة  حـكومة  األردنيــة/  المــسلــحة  الــقـوات 

األردنية الهاشمية ويمثلها:
3

375 375 األردنية عضو مجلس 3.1 العميد الدكتور المهندس هشام خريسات
ب . ال يملك أّي من اإلدارة العليا وأقاربهم والشركات المسيطر عليها من قبلهم أّية أوراق مالية باستثناء السيد رسان ديرانية حيث يملك واحد وعشرون ألف 

وخمسمائة سهم في شركة االتصاالت األردنية.

18. المزايا والمكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة العليا 

أعضاء مجلس اإلدارةالتسلسل
بدل لجان 

وأتعاب
تنقالت

 مكافآت سنوية
)عن عام 2017(

المجموعبدل السفر

107,8007,2005,0001,050121,050معالي الدكتور شبيب عّماري1 

19423200426السيد الطيب بلكاهية*2 

5,8066,9685,000017,774السيد ميشيل مونزاني*3 

3,5657,2002,08352513,373السيد عبدالله أبو جاموس**4 

5,6296,7550012,384السيدة دوروتي فينالو*5 

1,1293,600004,729العميد الدكتور المهندس هشام خريسات6 

03,660003,660السيد جيروم هاينيك*7 

9723200329السيد بشر جردانه**8

4,8715,8455,00052516,241معالي الدكتور محمد أبو حمور**9

03,5405,00008,540السيد جان مارك فنيول*10

3,0003,6005,00052512,125العميد المهندس علي شراري العساف11

3714454,16704,983السيدة ساندرين فاالنتي*12

002,91702,917الدكتور سامر المفلح** 13

4681,123001,591السيد عماد القضاة**14

008330833السيدة ماي دي ال روشيفوردير*15

132,93050,40035.0002.625220,955المجموع
 Orange يتم دفع كافة المبالغ لمجموعة *

** تم دفع المكافآت وبدل اللجان والتنقات للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي 
• عقد مجلس اإلدارة )6( اجتماعات خال عام 2018
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المبالغ المدفوعة لإلدارة العليا

المجموعأخرىسفرتنقالتمكافآترواتب ومزايااإلدارة العلياالتسلسل
81,338001،874083,212السيد تيري ماريني1
66,854002,505069,359السيد جيروم هاينك1
129,51491.0389,6002,0602,862235,074السيد رسان ديرانية2
110,50682,6279,6003,2202,470208,423السيد سامي سميرات3
103,57268,8809,6004,4982,199188,749السيد وليد الدوالت4
82,05043,1019,6005,5202,199142,470الدكتور إبراهيم حرب5
85,79139,4269,6004802,791138,088السيد طموح الخولي6
38,7348,9072,6001,842052,083اآلنسة غادة فارس7
64,30626,9539,0003,9000104,159السيدة نائلة الداوود 8
60,81626,2419,0002,925098,982السيد سامر الحاج9

122,879007000123,579السيد اتيان دو تابول 10
71,106003,265074,371السيد ميدريك شومل11
29,91924,3001,6000055,819الدكتور أدوار زريق12

1,047,385411,47370,20032,78912,5211,574,368المجموع

19. التبرعات والمنح
القيمة الجهة المتبرع لها التسلسل
 71,000 النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة 1
 17,900 إفطار أيتام وتوزيع طرود الخير 2
 16,300 التبرعات لجمعيات خيرية 3
 8,100 تكية أم علي 4
 7,000 تبرعات رياضية 5
 3,800 جمعية نادي متقاعدي مجموعة االتصاالت األردنية الخيرية 6
 3,398 تبرعات لمسابقات تعليمية 7

500 مؤسسة المرأة العربية 8
127,998 المجموع

الحليفة أو رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء  التابعة أو الشقيقة أو  20. العقود التي عقدتها الشركة مع الشركات 
المجلس أو المدير العام أو أّي موظف في الشركة أو أقاربهم

- تم عقد اتفاقية إدارة بين شركة االتصاالت األردنية ومجموعة Orange. كما يوجد العديد من االتفاقيات بين الشركة والشركات التابعة والتي تدخل ضمن 
نطاق العمل الطبيعي اليومي.

- علمًا بأنه ال يوجد أّي عقود أو مشاريع أو ارتباطات عقدتها الشركة مع رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء مجلس اإلدارة أو المدير العام أو أّي موظف في الشركة 
أو أقاربهم.

21. أهم مساهمات الشركة في خدمة البيئة والمجتمع المحلي

المسؤولية المؤسسية االجتماعية
Orange األردن: عام 2018، نقطة تحّول قدمنا خاله خدمات غير مسبوقة وانفردنا بها

مّثل العام 2018 نقطة تحّول ملموسة لـ Orange األردن، حيث قدمت الشركة خاله خدمات غير مسبوقة على مستوى المملكة، فكانت أول من طرح خدمات 
الموجهة  الضوئية  األلياف  القادم وفي مقدمتها شبكة  للجيل  بتطوير شبكاتها  بذلك، كما قامت  وانفردت  المحلية  السوق  +4G في  المتقدم  الرابع  الجيل 

.)FTTB,FTTH( لقطاعي األعمال والمنازل

وأحدثت الشركة فرقًا إيجابيًا في المجتمع من خال ردم الفجوة الرقمية بين المدن والقرى، لتكون في مقدمة المساهمين في التحّول نحو االقتصاد الرقمي، 
مسّخرة إمكاناتها لتقديم خدمات مميزة وصلت إلى كافة الفئات المجتمعية في أنحاء المملكة، للتسهيل من اتصالهم باإلنترنت من خال شبكاتها التي تعد 

األقوى على مستوى األردن، ومؤدية بذلك دورها كشركة وطنية رائدة في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

ونتيجة لجهودها المستمرة، نالت Orange األردن شهادة "أفضل صاحب عمل" على مستوى عالمي للعام 2018، باإلضافة إلى حصولها على المركز األول على 
مستوى المملكة والسادس إقليميًا للعام 2018 في تقديم الخدمات الرقمية التي توّفرها شركات االتصاالت لمشتركيها من خال األجهزة الخلوية، وذلك في 

دراسة أجرتها مجموعة "المرشدون العرب" عن الخدمات الرقمية التي يوّفرها المشّغلون في 19 دولة عربية.

وألن تنمية المجتمعات المحلية تأتي ضمن أولويات Orange األردن، فقد قامت الشركة في العام 2018 بتطوير نموذج عملها في المجال المؤسسي المجتمعي، 
بما يتواءم والتطورات الهائلة التي يشهدها قطاع ريادة األعمال وعاقته بقطاع تكنولوجيا المعلومات، ما أثرى سجلها الحافل باإلنجازات ببرامج ومبادرات جديدة 

وخاقة، نّفذتها بالشراكة مع شبكة واسعة من شركائها سواًء كانوا من القطاع العام أو من منظمات المجتمع المدني.

التحّول الرقمي في المجتمعات المحلية:
أطلقت Orange األردن مظلتها الرقمية في العام الماضي، حيث ضمت تحتها مجموعة من مراكز Orange الرقمية في مناطق مختلفة من المملكة، وقامت 
الشركة بتوقيع عدة اتفاقيات مع جهات مختلفة بهدف إتاحة الفرصة للمستفيدين من تلك المراكز بدخول عالم اإلنترنت بشكل أكثر حرفية ليكونوا أقرب إلى 

كل ما يهّمهم. 

■ وّقعت الشركة مذكرة تفاهم مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ومركز تكنولوجيا المعلومات الوطني والصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية 
) جهد(، تتضمن رعاية أربع محطات معرفة مستضافة من قبل )جهد(، إلتاحة الفرصة أمام المواطنين لاستفادة من التكنولوجيا كأداة فاعلة في خدمة المجتمع 

المحلي بمختلف فئاته مع التركيز على المحافظات. 
■ وّقعت الشركة اتفاقية تعاون مع وزارة الشباب، لتجهيز ثاث قاعات بمراكز شبابية تابعة للوزارة في أقاليم الشمال والوسط والجنوب.

■ وّقعت Orange األردن مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ومركز تكنولوجيا المعلومات الوطني مذكرة تفاهم، تقوم بموجبها الشركة بتقديم الدعم 
إلنشاء ورعاية أكاديمية في محطة معرفة إعمار الطفيلة من خال توفير برامج تدريبية معتمدة من سيسكو العالمية. 

■ افتتح وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات المهندس مثنى الغرايبة، والرئيس التنفيذي لـ Orange األردن تيري ماريني، ومحافظ المفرق حسن القيام، 
محطة معرفة المفرق التي تمت إعادة تأهيلها لتكون بيئة مناسبة للتدريب كباقي محطات المعرفة األخرى المتواجدة في باقي المحافظات.
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التضامن االجتماعي والعمل الخيري:
■ جدّدت Orange األردن اتفاقيتها االستراتيجية مع الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية )جهد(، والتي تشمل حملة البر واإلحسان الوطنية، وواصلت 
دعم األيام الطبية المجانية التي تنفذها الحملة في مختلف مناطق المملكة. وتقديرًا لدور الشركة الفاعل في مساعدة الصندوق في تنفيذ مشاريعه، تم تكريمها 

من ِقبل سمو األميرة بسمة بنت طال، رئيسة اللجنة العليا لحملة البر واإلحسان، وذلك خال حفل أقامه )جهد( للمتبرعين والداعمين لحملته للعام 2018.
■ استكمااًل لنهجها الدائم في تعزيز مظلة التكافل وبث الخير خال شهر رمضان المبارك، قّدمت Orange األردن الدعم والرعاية لمجموعة من المبادرات الخيرية، 
والتي شملت دعم ومشاركة متطوعي نادي المسؤولية االجتماعية )نما( في سلسلة من اإلفطارات الخيرية التي تنظمها مؤسسات مختلفة في المجتمع المدني.
■ دعم مبادرة )رقم الخير( التي أطلقتها مؤسسة الحسين للسرطان ضمن حملة "زكاتكم حياتي"، والتي تطلقها المؤسسة سنويًا خال الشهر الكريم لصالح 

مرضى السرطان األقل حظًا، الذين يتلقون عاجهم في المركز.
■ رعاية العديد من الحمات التي تنّظمها جمعية )مجددون( الخيرية، استكمااًل لنهج الشركة الدائم في تعزيز مظلة التكافل وبث الخير خال شهر رمضان المبارك.

■ دعم إفطارات خيرية لألطفال األيتام في متحف األطفال.
■ شارك الرئيس التنفيذي لـ Orange األردن تيري ماريني في تقديم الطعام لضيوف )موائد الرحمن( في تكية أم علي، بمشاركة عدد من المدراء التنفيذيين 

في الشركة ومتطوعي نادي "نما".
■ إطاق حملة خاصة بتوعية النساء بسرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر للوقاية منه في شتى أنحاء المملكة، وذلك خال شهر تشرين األول الذي يعتبر 

شهر التوعية بهذا المرض. 
■ شاركت Orange األردن مع العديد من المؤسسات والجمعيات باحتفاالت عيد األم ويوم المرأة العالمي وعيد الكرامة الخمسين، كرعاية فعاليات بازار عيد 

األم في حرم جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا، و تكريم عدد من األمهات المنتسبات للقوات المسلحة األردنية/ الجيش العربي.
رانيا  الملكة  جمعية  مع  تعاون  اتفاقية  األردن   Orange وّقعت  المحلية،  مجتمعاتهم  مع  التوحد  واضطراب طيف  الخاصة  االحتياجات  ذوي  دمج  بهدف   ■
العبدالله لرعاية العسكريين وأسرهم، تساهم بموجبها الشركة في إنشاء مركز لهذه الفئة في محافظة جرش، والذي سيخدم أسر العسكريين واألسر العفيفة 

في محافظات الشمال. 
■ وّقعت Orange األردن اتفاقية استراتيجية مع جمعية الحسين لتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة، تقدم بموجبها الشركة دعمًا لمركز إعادة التأهيل الشامل، 

الذي يوفر برامج عاجية تخدم كافة فئات المجتمع وخاصة ذوي اإلعاقة، لتمكينهم من االعتماد على أنفسهم واالندماج في محيطهم.
■ وّقعت Orange األردن مذكرة تفاهم مع مجلس محافظة العاصمة، تهدف إلى تطوير الخدمات اإللكترونية في المجلس، وبناء قدرات خريجي تخصصات 

تكنولوجيا المعلومات من أبناء المحافظة، انطاقًا من دور الشركة بدعم المجتمعات المحلية لمساعدتها بالقيام بمهامها.
■ جدّدت Orange األردن اتفاقيتها مع رسام الكاريكاتير األردني عمر عدنان العبدالات للسنة الثانية على التوالي، لتعزيز مشاركتها في الفعاليات اإلعامية 

واإلعانية الموجهة للرياديين الشباب، كما دعمت ورشة الرسم التي شارك فيها العبدالات أطفال متازمة داون في جمعية الياسمين.

التعليم والشباب:
■ قّدمت Orange األردن خال العام 2018 العديد من المنح الدراسية للطلبة المحتاجين، منها 27 منحة دراسية لطلبة البكالوريوس والماجستير في جامعة 

األميرة سمية للتكنولوجيا.
■ ساهمت Orange األردن في توفير منح دراسية لمجموعة من الطاب المحتاجين في جامعة العلوم التطبيقية، من خال دعم صندوق الطالب الفقير.

■ افتتحت الشركة مختبر وحديقة Orange في حرم جامعة البلقاء التطبيقية، باإلضافة لدعم إنشاء مختبر الريادة واالبتكار في حرم كلية السلط التابعة لها. كما 
شاركت في فعاليات اليوم العلمي الذي عقد في كلية الحصن، والذي جاء تحت شعار "تطبيقات الهندسة الكهربائية واإللكترونية والبرمجيات". 

االتصاالت  خدمات  بكافة  الجامعة  أعمال  مركز  زودت  كما  لألعمال،  الحسين  الملك  مجمع  داخل  التقنية  الحسين  جامعة  حرم  في   Orange قاعة  افتتاح   ■
وتكنولوجيا المعلومات وفقًا التفاقية رعاية حصرية موقعة بينهما. 

■ نظمت الشركة أسبوعًا تدريبيًا على المهارات الوظيفية في مختبر Orange اليرموك اإلبداعي )OYIL(، في مجمع الريادة األكاديمية للتمّيز في كلية الحجاوي 
للهندسة التكنولوجية، وذلك حرصًا من الشركة على تفعيل تعاونها مع جامعة اليرموك ودعم جميع فعالياتها. 

■ قّدمت Orange األردن دعمها لتنفيذ تدريب مجموعة من الشباب في جامعة آل البيت ضمن مبادرة "حقق"، وهي إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، 
حيث تم خالها تنفيذ عدد من ورشات العمل والزيارات الميدانية.

■ رعت Orange األردن مؤتمر نموذج األمم المتحدة في منطقة الشرق األوسط )LeMUN(، والذي عقد ألول مرة في األردن.
■ شاركت Orange األردن في حفل تخريج الفوج األول من المتدربين في مركز التميز األردني األلماني للطاقة الشمسية الواقع في محافظة المفرق والتابع 
للشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، والذي قّدمت له الشركة في وقت سابق منحة تمويلية قيمتها نصف مليون دينار ضمن مشروع Orange األردن للطاقة 
الشمسية في منطقة المفرق التنموية، وذلك لتأهيل وتجهيز المركز بالتنسيق مع شركة تطوير المفرق والشركة الوطنية للتدريب والتشغيل، بهدف استغال 
طاقات وإمكانات الشباب األردني وتأهيلهم من خال التدريب المهني، وتزويدهم بالمهارات الازمة التي تمكنهم من االنخراط في سوق العمل وفق أحدث 

المعايير والخبرات العالمية، وتعزيز فرص التدريب والتشغيل للتخفيف من البطالة وزيادة مشاركتهم في سوق العمل.
Orange األردن رعايتها للملتقى األول للطلبة العرب الدارسين في الجامعات األردنية. كما دعمت الشركة المسابقة العربية لإلبداع الشبابي في  ■ قّدمت 
التصميم اإللكتروني، التي نظمتها مدرسة اليوبيل. ورعت كذلك برنامجًا تدريبيًا بعنوان "المدن الذكية من أجل الهندسة المعمارية المستدامة" وذلك بدعم 

مشاركة طالبين متفوقين في البرنامج الذي نظمته جامعتي EFP وESTP الفرنسيتين والمتخصصتين في مجال الهندسة، وعقد في مدينة باريس.
■ بعد نجاح تنفيذ المرحلتين األولى والثانية من مبادرة التعلم )منهاجي التفاعلي(، أعلنت وزارة التربية والتعليم وOrange األردن واليونيسيف، توسعة الشراكة 
فيما بينهم لتشمل 17 مدرسة حكومية إضافية في جميع أنحاء المملكة، وذلك خال زيارة قاموا بها إلى مدرسة الشميساني الغربي للبنات في عمان، وهي 

إحدى المدارس التي تنفذ هذه المبادرة. كما أقامت الشركة ووزارة التربية والتعليم احتفااًل تكريميًا للمعلمين المشاركين في هذا المشروع. 
■ دعمت Orange األردن النسخة الثالثة من مسابقة )مشروعي ثروتي( تحت شعار )ابتكر لتبدأ(، والتي تم تنظيمها بالتعاون مع كلية الملك عبدالله الثاني 
لتكنولوجيا المعلومات، ومركز االبتكار والريادة في الجامعة األردنية، وجمعية شركات تقنية المعلومات واالتصاالت )إنتاج(، وكان الهدف منها تسليط الضوء 
على المشاريع الطابية الريادية في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ومنح الطاب الفرصة للحصول على التمويل والتدريب والتواصل مع المستثمرين.
■ كان للمتفوقين والمبدعين نصيب كبير من اهتمام Orange األردن، حيث دعمت الشركة مشاركة الشابة )ملك األعمر( ممثلة الشباب األردني في مؤتمر 

شباب آسيا الدولي لنموذج األمم المتحدة لعام 2018.
المعلومات  تقنية  أطلقتها جمعية شركات  التي  الرقمي  المحتوى  رواد  بدعم مبادرة  الشركة، حيث قامت  اهتمامًا من قبل  المبادرات والمسابقات  نالت   ■

واالتصاالت )إنتاج(، تحت رعاية صاحبة السمو الملكي األميرة سمية بنت الحسن، وبالشراكة مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.
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السياحة:
■ انطاقًا من دورها كشريك رئيسي في تطوير المدن وتهيئتها سياحيًا، رعت Orange األردن معرض الصور الذي أقامه المصور زهراب ماركاريان، بمناسبة 

العيد السادس والخمسين لمياد جالة الملك عبدالله الثاني.
■ وّقعت Orange األردن اتفاقية تعاون مع الجمعية الوطنية للمحافظة على البتراء، تقوم بموجبها الشركة بدعم ورعاية مبادرات الجمعية وأنشطتها من خال 
تقديم باقة من خدمات االتصاالت المتنوعة، انبثاقًا من حرص الشركة على أن تكون شريكًا فاعًا في الحفاظ على التراث التاريخي والثقافي للمملكة األردنية 

الهاشمية عامًة وإقليم البترا خاصًة، وذلك برعايتها لبرامج الجمعية التي ترّكز على تحقيق هذه األهداف.
■ شاركت Orange األردن في حفل اختتام الموسم األول من مسابقة التصوير الفوتوغرافي )األردن في صور 2018(، والتي دعمتها الشركة بهدف رسم خريطة 
جديدة للسياحة الداخلية في األردن، من خال تشجيع هواة التصوير ومحترفيه وإبراز مواهبهم وإبداعاتهم اللتقاط ما تجود به عدساتهم من أماكن سياحية وأثرية 

لم ترها العين بعد في أرجاء المملكة.

الريادة الشبابية:
■ تحت رعاية وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات نظمت Orange األردن مطلع العام 2018 أعمال قمة "BIG by Orange"، بمشاركة 200 ريادي أعمال 
في المملكة، باإلضافة إلى مشاركة ممثلين عن شبكة Orange FAB من جميع أنحاء العالم، ومستثمرين في مختلف القطاعات ذات الصلة. وجاء تنظيم 
الشركة لهذه القمة إيمانًا منها باألهمية الكبيرة لريادة األعمال ودورها الرئيسي في دعم االقتصاد، من خال خلق فرص العمل ومساهمتها بالتنمية االجتماعية 

واالقتصادية. 
■ احتفلت Orange األردن خال العام 2018 باختتام فعاليات الموسم الخامس لبرنامجها الريادي المّوجه لتسريع نمو األعمال الناشئة "BIG"، وإطاق موسمه 
األردن   Orange قّدمت  البرنامج، حيث  الجديد من  للموسم  المنضمة  الشركات  واستقبال  الخامس  للموسم  المنضّمين  تخريج  الحفل  وتم خال  السادس، 

مساعدتها للشركات الناشئة في مرحلة النمو.
■ شاركت Orange األردن في المؤتمر العالمي المتخصص في الريادة والتكنولوجيا "Viva Technology"، الذي ُعقد في العاصمة الفرنسية باريس، ودعمت 

مشاركة الشركات الناشئة ضمن الموسم الخامس من برنامج )BIG( في المؤتمر. 
أن  بعد  وذلك   ،2018 للعام  المحلية  نسختها  المجتمعية في  التنمية  لمشاريع   Orange بجائزة  الفائزة  الثاث  الناشئة  بالشركات  األردن   Orange احتفلت   ■
تم عرض 10 مشاريع ابتكارية أمام لجنة التحكيم المكّونة من خبراء متخصصين في مجال الريادة. وتهدف الجائزة إلى تسليط الضوء على مشاريع المنتجات 

والخدمات المبتكرة التي تلّبي احتياجات المجتمعات المحلية في العديد من المجاالت الحيوية.
■ رعت Orange األردن منتدى سباق المعرفة واالبتكار )ابتكارثون( للسنة الثانية على التوالي، والذي جمع العديد من الرياديين الشباب وأصحاب الشركات 

الناشئة البالغ عددهم 39 مشروعًا رياديًا من جميع أنحاء المملكة، وكان بتنظيم الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية )جهد(.
■ رعت الشركة أيضًا مسابقة iPARK لريادة األعمال في العقبة، والتي تهدف إلى تحفيز مجتمع ريادة األعمال في العقبة بشكل خاص واألردن بشكل عام، 

لتصبح العقبة بيئة عمل مناسبة وحاضنة النطاق الشركات.

الدعم المؤسسي:
■ كانت Orange األردن مشاركًا وداعمًا رئيسيًا في العديد من المؤتمرات خال العام 2018، على رأسها رعاية حفل توزيع الجوائز لـ "جائزة الملك عبدالله الثاني 

للتمّيز" والذي حصدت فيه الشركة على تكريم ملكي لدعمها للتميز والعطاء.

استمرت شراكة الشركة االستراتيجية مع منتدى االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات للشرق األوسط وشمال أفريقيا 2018 الذي نّظمته جمعية )إنتاج(، حيث جاءت 
رعاية الشركة للمنتدى إيمانًا منها بأهمية هذا الحدث، الذي يجمع العديد من الخبراء وقادة األعمال، لتبادل الخبرات واستعراض أبرز ما توصلت إليه التكنولوجيا 

الحديثة التي تخدم مجمل القطاعات في أي دولة.

■ قّدمت Orange األردن الرعاية الحصرية لقمة "شبكات التواصل االجتماعي" للعام 2018، التي أقيمت تحت عنوان "وسائل التواصل االجتماعي وتأثيرها 
المحوري على قطاع السياحة"، وجاءت رعاية الشركة لهذا الحدث ألهميته في ظل التحول الملحوظ نحو اإلعام االجتماعي، و انسجامًا مع دورها في تنشيط 

السياحة المحلية.
■ قّدمت Orange األردن الرعاية الرسمية لعدد من الفعاليات الثقافية والفنية التي أقيمت خال العام 2018، كمهرجان "ليالي المسرح الحر الدولي الثالث عشر"، 
ومهرجان أسبوع الفيلم الفرنسي العربي في دورته الرابعة والعشرين. باإلضافة إلى دعم األسبوع الفرنسي للسنة الرابعة الذي أقيمت فعالياته في البوليفارد، 

كما قّدمت رعايتها لفعاليات معرض عمان الدولي للكتاب بدورته الثامنة عشرة.
■ والهتمامها بدور المرأة في المجتمع المحلي، دعمت Orange األردن الملتقى الثاني لنساء عبر التاريخ، الذي أقيم في عّمان وآخر في محافظة معان برعاية 

السفارة الكندية، وقّدمت رعايتها للسنة الثالثة على التوالي، لمؤتمر "نساء على خطوط المواجهة" في عّمان، الذي نظمته مؤسسة مي شدياق. 
■ رياضيًا، رعت Orange األردن مباريات المنتخب الوطني لكرة السلة "صقور األردن" في تصفيات كأس العالم التي ستقام نهائياته في الصين في العام 

2019، كما رعت فعاليات بطولة الصداقة الدولية للفروسية في جرش.
■ دعمت Orange األردن مؤتمرًا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت عنوان )تعزيز األداء االقتصادي واالجتماعي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة – نحو نموذج 

اقتصادي جديد(، وتم تكريم الشركة خاله.
■ برعاية ماسية من Orange األردن، نظمت الجامعة األردنية فعاليات المؤتمر العالمي للتفاضل الكسري وتطبيقاته للعام 2018

العروض والخدمات الجديدة:
 )4G+( المتقدم  الرابع  الجيل  العام 2018 خدمات  Orange األردن خال  المعلومات، أطلقت  الريادي في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا  ■ كدليل على دورها 
لتصبح أول مشّغل اتصاالت يطلق هذه الخدمة في المملكة، وقامت الشركة بتوفير إصدارات جديدة من الخطوط الخلوية المدفوعة مسبقًا التي تتناسب مع 
خدمات )+4G(، وتزامن ذلك مع إطاق خدمات اإلنترنت عريض النطاق الموجه للمنازل، حيث قامت Orange األردن بتحسين عروض هذه الخدمات لتوفير 

أسرع إنترنت للمشتركين. 
■ قامت Orange األردن بتوسعة شبكاتها في مناطق مختلفة من محافظات المملكة، وتم تنفيذ عمليات تطوير لشبكة الـ +4G، وشبكة اإلنترنت عريض 
النطاق الثابت ADSL، إضافة إلى توسعة تغطية شبكة األلياف الضوئية )الفايبر( الخاصة بها، بتجهيزها ما يقارب 300 ألف مبنى لخدمة الفايبر بوقت قياسي.
■ طرحت Orange األردن وألول مرة خدمة )فيد واستفيد(، وتقّدم من خالها لمشتركيها الحاليين والجدد فرصة الحصول على رصيد مجاني عن طريق دعوة 

األصدقاء لاشتراك في خطوط Orange الخلوية المدفوعة مسبقًا.
■ شهد العام 2018 استكمال إطاق البطاقة الجامعية الذكية في جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا، بمزايا وخدمات عديدة، بإصدار من بنك القاهرة عمان و 

بالتعاون مع Orange األردن، والتي يتم توزيعها في عدد من الجامعات األردنية.
■ طرحت Orange األردن خطوط )الزوار(، التي اشتملت على مزايا عديدة إلبقائهم على تواصل دائم دون أي انقطاع أثناء زيارتهم للمملكة، كما مكنتهم من 

االحتفاظ بخطوطهم الستعمالها في زيارتهم القادمة للمملكة ولمدة أقصاها 12 شهرًا. 
■ طرحت Orange األردن عروض حماة الوطن الجديدة المزّودة بخدمة الـ +4G المجانية، وذلك لكل منتسبي ومتقاعدي القوات المسلحة األردنية- الجيش 

العربي واألجهزة األمنية، ليكونوا أكثر قربًا من عائاتهم أينما كانوا.
■ أطلقت Orange األردن خطوط ألو أم الدنيا، مع 90 دقيقة على أي شبكة بمصر، وخاصية ترحيل المتبقي من حزمة اإلنترنت األساسية.

■ أقامت Orange األردن شراكة مع أكثر من 50 شريكًا متنوعًا بين المطاعم وصاالت الرياضة والترفيه ومزودي الخدمات. وكانت خدمة نقل Careem الشريك 
الرئيسي للشركة للعروض الجماعية والجزئية.
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■ تعاونت Orange األردن مع شركة HUAWEI و Samsung إلطاق حمات ترويجية خاصة بعدة مناسبات مع فرٍص لربح العديد من الجوائز القيمة. من 
هذه الحمات: مباريات كأس العالم، شهر رمضان، عيد الفطر وعيد األضحى، والعودة للمدارس.

■ للمرة األولى، طرحت الشركة مجموعتها الخاصة من األجهزة الخلوية بما يتماشى مع استراتيجية مجموعة Orange العالمية.
■ طرح خطوط الفليبين والهند، إلبقاء المستفيدين منها أقرب إلى عائاتهم وبأفضل جودة.

■ أطلقت الشركة خدمة "فيد واستفيد" مع عروض الفايبر، والتي تقدم لمشتركي Orange األردن الحاليين والجدد اشتراكيًا مجانيًا بخدمة الفايبر لمدة شهر، 
وذلك عن طريق دعوة أصدقائهم لاشتراك بالخدمة.

وحدة قطاع األعمال: 
■ جدّدت Orange األردن اتفاقيتها مع شركة العقبة إلدارة وتشغيل الموانئ، لتقديم خدمات الخط الخلوي لها، والتي جاءت استكمااًل التفاقية سابقة جمعت 

الطرفين، قامت الشركة من خالها بتقديم خدمات الخط الثابت واإلنترنت لتصبح بذلك مزود االتصاالت الحصري للشركة. 
■ وّقعت الشركة اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة النبيل للصناعات الغذائية، توفر بموجبها خدمات اتصاالت مبتكرة واستضافة للخوادم الخاصة بشركة 

نبيل في مركز بيانات Orange األردن، باإلضافة لخدمات المراقبة واإلدارة الموحدة للمخاطر.
■ وّقعت Orange األردن اتفاقية استراتيجية مع بلدية الكرك، تقوم الشركة بموجبها بتزويد البلدية بمجموعة من حلول الربط الشبكي ونقل البيانات المعتمدة 
على تبديل متعدد البروتوكوالت باستخدام المؤشرات التعريفية )MPLS(، وذلك لتطوير آلية ربطها ونقلها للمعلومات بدوائرها وفروعها األخرى بسرعة عالية 

وأمان كبير.
■ وّقعت الشركة اتفاقية مع المجلس النرويجي للاجئين، لتقديم خدمات الخط الخلوي وخدمات اإلنترنت في مخيمات الاجئين لمساعدتهم على بناء وتطوير 

أعمالهم.
■ توقيع اتفاقية مع البنك التجاري األردني، تقوم Orange األردن بموجبها بتقديم خدمات الخلوي لموظفي البنك.

■ كانت Orange األردن الراعي الماسي للمؤتمر الدولي الطبي السادس لجمعية األطباء الدارسين بالروسية، حيث تم تكريم Orange األردن خال المؤتمر.
■ جدّدت Orange األردن اتفاقيتها االستراتيجية لتقديم رعايتها الحصرية لمعرض ومؤتمر معّدات قوات العمليات الخاصة "سوفكس 2018" في دورته الثانية 
عشرة، حيث وفرت كافة خدمات االتصاالت واإلنترنت لجميع فعاليات وأنشطة وزوار المعرض، كما استعرضت باقتها الواسعة من منتجات وخدمات االتصاالت 

المتقدمة تكنولوجيًا وأكثرها ابتكارًا من خال جناح خاص بها في المعرض. 
■ وّقعت Orange األردن اتفاقية استراتيجية مع فندق المنارة لتزويده بخدمات االتصاالت المتكاملة.

■ وّقعت Orange األردن وكابيتال بنك اتفاقية ذات محورين، األول يتعلق بتجديد عقد استضافة خوادم "سيرفرات" ومعّدات االتصال الخاصة بموقع إدارة 
الكوارث التابع لمجموعة كابيتال بنك في مركز بيانات Orange، أما المحور الثاني، فيعنى برفع كفاءة ومضاعفة سرعة خطوط اإلنترنت الخاصة بالبنك من خال 

خدمة األلياف الضوئية )الفايبر( لتغطية جميع فروع البنك وأجهزة الصراف اآللي التابعة له.

البيئة:
إطار  التطبيقية ومؤتة. وذلك في  البلقاء  جامعتي  الشمسية في  بالطاقة  تعمل  التي  للبيئة  الصديقة  الشحن  لوحدات  األردن محطات   Orange دّشنت   ■
اتفاقيات تعاون استراتيجية تجمع الشركة والجامعتين، وذلك لتوفير خدمات تكنولوجيا صديقة للبيئة، تعّظم استفادة الطاب الجامعيين من خدمات الشركة 

المختلفة األكثر تطورًا في قطاع االتصاالت المحلي.
■ وّقعت Orange األردن اتفاقية ربط مع شركة كهرباء محافظة إربد، تقوم Orange األردن من خالها بضخ الطاقة المولدة من محطة الطاقة الشمسية التي 

ستقوم بإنشائها في الشمال، بهدف تغطية حاجتها من الطاقة الكهربائية على شبكة كهرباء إربد على حسب نظام نقل الطاقة بالعبور.

تجربة الزبائن:
■ أطلقت Orange األردن أول )تشات بوت( مدّعم بتقنيات الذكاء االصطناعي تحت اسم )Djingo(، ليكون أول أداة مساعدة في عالم االتصاالت الرقمي في 

المنطقة باللغتين العربية واإلنجليزية.
■ حصلت Orange األردن العام 2018 على جائزة أفضل تجربة شبكة اتصاالت للسنة الثانية على التوالي، وذلك خال مؤتمر )إدارة تجربة الزبائن في قطاع 

االتصاالت للشرق األوسط السابع( الذي عقد في دبي.
■ لتلبية احتياجات مشاركيها من الخدمات في كافة محافظات المملكة، افتتحت Orange األردن معرضين في محافظة الكرك، أحدهما في مؤتة واآلخر في 

منطقة الثنية.
■ افتتحت Orange األردن معرضًا جديدًا لها في مطار الملكة علياء الدولي في مبنى القادمين، وذلك ضمن سلسلة معارضها المنتشرة في كافة أنحاء المملكة، 
حيث يوفر هذا المعرض جميع الخدمات التي يحتاجها زوار المملكة من عروض وخطوط مختلفة تلّبي احتياجاتهم أثناء تواجدهم في المملكة في فترة اإلجازات.

التكنولوجيا واإلبتكار:
حصلت Orange األردن على شهادة "أفضل صاحب عمل" على مستوى عالمي للعام 2018، للسنة الثالثة على التوالي، وذلك من بين نخبة من الشركات   ■

والمؤسسات، وتم منحها من قبل مؤسسة ومعهد "صاحب العمل األفضل" العالمي.
االتصاالت  توّفرها شركات  التي  الرقمية  الخدمات  تقديم  2018 في  العام  إقليميًا  والسادس  المملكة  على مستوى  األول  المركز  األردن   Orange احتلت   ■

لمشتركيها من خال األجهزة الخلوية، وذلك في دراسة أجرتها مجموعة "المرشدون العرب" عن الخدمات الرقمية التي يوّفرها المشّغلون في 19 دولة عربية.
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إقـرار
1. يقّر مجلس إدارة الشركة بعدم وجود أّية أمور جوهرية قد تؤثر في استمرارية الشركة خال السنة المالية التالية 2019.

2. يقّر مجلس اإلدارة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فّعال في الشركة.

عضونائب رئيس مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة

السيد بشر جردانهالسيد الطيب بلكاهيةالدكتور شبيب فرح عّماري

عضوعضوعضو

السيد عبدالله أبو جاموسالعميد الدكتور المهندس هشام خريساتالسيد جيروم هاينك

عضو

السيدة دوروتي فينالو

3. نقّر نحن الموّقعين أدناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في تقرير مجلس اإلدارة للعام 2018.

الرئيس التنفيذيرئيس مجلس اإلدارة
نائب الرئيس التنفيذي

المدير التنفيذي للمالية واالستراتيجية

السيد رسان ديرانية السيد تيري مارينيالدكتور شبيب فرح عّماري
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تقرير حوكمة الشركات
يسرنا ان نعرض عليكم  تقرير حوكمة الشركات لعام )2018( والذي يلخص المعلومات والتفاصيل المتعلقة بتطبيق تعليمات وقواعد حوكمة الشركات وفقًا 

الحكام المادة )17( من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة )2017( الصادرة عن هيئة االوراق المالية. 

اعضاء مجلس االدارة:

المنصبالصفةاعضاء مجلس االدارةالرقم
اسماء الشركات المساهمة 
العامة التي يشغل عضو 

مجلس االدارة عضوية فيها

االعتباريةشركة االستثمار المشترك لاتصاالت ويمثلها:1

رئيس المجلسمعالي الدكتور شبيب فرح عماري )حضر كافة الجلسات(

السيد ميشيل مونزاني )حضر كافة الجلسات الى حين استبداله بالسيد الطيب 
بلكاهية بتاريخ 2018/12/20(.

نائب الرئيس

السيد الطيب بلكاهية تم تسميته عضو مجلس ادارة بتاريخ 2018/12/20 وحضر 
تلك الجلسة خال عام 2018.

نائب الرئيس

جلسة  عن  بعذر  وتغيب   2018/11/25 جلسة  )حضر  فنيول  مارك  جان  السيد 
2018/4/26 وتم استبداله بالسيد جيروم هاينك بتاريخ 2018/6/28(.

عضو مجلس

 2018/6/28 بتاريخ  االدارة  تعيينه عضو في مجلس  )تم  هاينك  جيروم  السيد 
وحضر كافة الجلسات وتغّيب بعذر عن جلسة 2018/10/24(.

عضو مجلس

بتاريخ  فينالو  دوروته  بالسيدة  استبدالها  )تم  فاالنتي  ساندرين  السيدة 
2018/1/24( ولم تحضر أي اجتماع. 

عضو مجلس

السيدة دوروته فينالو )تم تسميتها عضو في مجلس االدارة بتاريخ 2018/1/24 
و حضرت كافة الجلسات(.

عضو مجلس

االعتباريةالمؤسسة العامة للضمان االجتماعي ويمثلها:2

معالي الدكتور محمد أبو حمور )حضر كافة الجلسات الى ان تم استبداله بالسيد 
عماد القضاة بتاريخ 2018/10/24(.

عضو مجلس
بنك صفوة االسامي

شركة السام للنقل البري

السيد عماد القضاة )تم تسميته عضو في مجلس االدارة بتاريخ 2018/10/24 
بشر  بالسيد  استبداله  وتم   ،2018/10/24 بتاريخ  عقدت  التي  الجلسة  )حضر 

جردانه اعتبارا من 2018/12/11(.
عضو مجلس

،2018/12/11 من  اعتبارا  ادارة  مجلس  عضو  تسميته  تم  جردانه  بشر   السيد 
)حضر الجلسة التي عقدت بتاريخ 2018/12/20(.

البنك االستثماريعضو مجلس

السيد عبدالله أبو جاموس )حضر كافة الجلسات(.

االعتباريةالقوات المسلحة األردنية/ حكومة المملكة األردنية الهاشمية ويمثلها:3

الجلستين  باستثناء  الجلسات  كافة  )حضر  العساف  علي  المهندس  العميد 
الخامسة والسادسة والتي حضرهما العميد الدكتور المهندس هشام خريسات 

بدال عنه(.
عضو مجلس

العميد الدكتور المهندس هشام احمد خريسات )تم تعيينه عضو في مجلس 
االدارة بموجب كتاب رئيس هيئة االركان بتاريخ 2018/7/1 وحضر كافة الجلسات 

التي سّمي لحضورها(.
عضو مجلس

جميع اعضاء مجلس االدارة غير تنفيذيين
عدد جلسات مجلس اإلدارة خال عام 2018 هو 6 جلسات

أعضاء اإلدارة العليا:

اإلدارة العليا

الرئيس التنفيذي لـ Orange األردن )تم تعيينه اعتبار من 2018/6/1(السيد تيري ماريني 

الرئيس التنفيذي لـ Orange األردن )استقال بتاريخ 2018/6/1(السيد جيروم هاينك 

نائب الرئيس التنفيذي/ المدير التنفيذي للمالية واالستراتيجيةالسيد رسان ديرانية

المدير التنفيذي للقطاع المؤسسي والشركاتالسيد سامي سميرات

المدير التنفيذي للمبيعات الكلية )الجملة(/ المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والشبكاتالسيد وليد الدوالت

نائب المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والشبكاتالسيد إتيان ڤنسنت دو تابول

المدير التنفيذي للشؤون القانونية، التنظيمية، المصادر والتزويدالدكتور إبراهيم حرب

المدير التنفيذي ألمن المعلوماتية وحماية الشبكاتالسيد طموح الخولي

المدير التنفيذي للموارد البشرية ) استقال بتاريخ 2018/2/28(الدكتور إدوارد زريق

المدير التنفيذي للتسويق وخدمات الزبائنالسيدة نائلة الداود 

المدير التنفيذي للمبيعات – وحدة المستهلكالسيد سامر الحاج

المدير التنفيذي للموارد البشرية ) تم تعيينها بتاريخ 2018/3/4(اآلنسة غادة فارس 

نائب المدير لاستراتيجية والمدير التنفيذي لـ Digital & Innovation وسكرتير لمجلس االدارةالسيد ميدريك شومل

السيد عماد سعدات جال الكياليضابط ارتباط الحوكمة في الشركة

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

■ لجنة التدقيق

■ لجنة الترشيحات والمكافآت

■ لجنة حوكمة الشركات

■ لجنة إدارة المخاطر
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أعضاء لجنة التدقيق:

اسم اعضاء لجنة 
التدقيق

نبذة عن مؤهالتهم وخبراتهم المتعلقة باألمور المالية والمحاسبية
عدد االجتماعات التي 

تم حضورها

السيد ميشيل مونزاني
)رئيس اللجنة(

يتوّل السيد ميشيل مونزاني منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة لمجموعة االتصاالت األردنية Orange ونائب 
الرئيس في Orange منطقة الشرق األوسط وافريقيا، التي تتوّلى مسؤولية منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا.
 تم انتخاب السيد مونزاني رئيسا لمجلس إدارة شركة االتصاالت األردنية خال الفترة )آيار 2012 –تشرين أول 

2012( وتم انتخاب السيد مونزاني بمنصب نائب الرئيس اعتباًرا من نيسان2014.
 Orange تيليكوم  فرانس  شركة  في  بولندا  عن  المسؤول  الرئيس  نائب  مونزاني  السيد  عمل  ذلك  قبل   
وقد شغل سابًقا منصب مدير االستراتيجية في الشعبة الدولية، حيث استلم مسؤولية التطوير المؤسسي 
لمجموعة فرانس تيليكوم على مستوى العالم. وفي عام 2002 ، تمت إعارته إلى Orange بولندا لاتصاالت 
لمساعدة اإلدارة في إعادة هيكلة شبكة البيع للمستهلك المحلي. كما كان قبلها نائب الرئيس المسؤول عن 
المسؤول عن  الرئيس  نائب  السيد مونزاني في منصب  تعيين  تم  والخدمات في فرنسا.  المبيعات  شعبة 
شعبة المستهلك في عام1996 ، وشغل قبل ذلك منصب المدير اإلقليمي لفرانس تيليكوم Orange في 
عام 1991 وغطى المنصب شمال فرنسا. قبل ذلك كان السيد مونزاني قد شغل مناصب مختلفة في مجاالت 
تكنولوجيا المعلومات والبيع للمستهلكين واألعمال التجارية، كما شغل لفترات متعددة منصب عضو مجلس 

إدارة في شركات االتصاالت.
ويذكر بأن السيد مونزاني قد تخّرج من جامعة HEC لإلدارة/ باريس، وهو حائز على وسام االستحقاق الوطني 

الفرنسي.
تم استبداله بالسيد الطيب بلكاهية بتاريخ 2018/12/20
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السيد الطيب بلكاهية
)رئيس اللجنة(

يشــغل الســيد الطيــب بلكاهيــة منصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي لـــ Orange الشــرق األوســط وافريقيــا 
ومنصــب األميــن العــام المســؤول عــن الشــؤون القانونيــة، التنظيــم واالســتراتيجية، األمــن والخدمــات 
العامــة، مكتــب إدارة المشــاريع فــي Orange المغــرب منــذ أيــار 2005 وحتــى اآلن. كمــا كان مديــرًا إلدارة 

الشــؤون القانونيــة منــذ تشــرين ثانــي 2001 حتــى ايــار 2005 فــي ميــدي تيليكــوم )Orange المغــرب(.
وشــغل الســيد بلكاهيــة منصــب مديــر ادارة الشــؤون القانونيــة لــدى بنــك ابــن عمــرو فــرع المغــرب منــذ 

شــباط 1998 حتــى تشــرين ثانــي 2001.
حصــل الطيــب بلكاهيــة علــى الدبلــوم العالــي مــن معهــد دراســات االدارة العليا فــي 1992 والدبلــوم العالي في 

الدراســات العدليــة مــن جامعة تولوز بفرنســا فــي 1987 

ولم يعقد اي اجتماع 
بعد تعيينه باللجنة 

معالي الدكتور محمد 
ناصر أبو حمور

يتولى معالي الدكتور أبو حمور حالًيا منصب عضو مجلس إدارة مجموعة االتصاالت األردنية Orangeمنذ عام 
2012وقد شغل منصب وزير للصناعة والتجارة عام 2003 ووزيًرا للمالية للفترة )2003 – 2005(

وتم تعيين معاليه للمرة الثانية وزيًرا للمالية للفترة )2009-2011( وقد شغل معالي أبو حمور عضوية مجالس 
وإدارة العديد من الشركات والبنوك والمؤسسات، حيث شغل قبل ذلك منصب مستشار لمعالي وزير المالية 
في  مناقش  وعضو  متفرغ  غير  ومحاضر   )2003-2000( للفترة  المالية  وزارة  عام  وأمين   2000-1998( للفترة 

الجامعة األردنية للفترة )1998-1999( وعمل بالبنك المركزي للفترة )1988-1987(.
يحمل معالي أبو حمور وسامي أفضل وزير مالية في الشرق األوسط في واشنطن لعام 2004 وعام 2010. ويذكر 
بأن معالي أبو حمور يحمل شهادة الدكتوراه في االقتصاد عام 1997 من جامعة Surrey في بريطانيا باإلضافة إلى 
درجة الماجستير في االقتصاد من الجامعة األردنية عام 1989 وبكالوريوس اقتصاد من جامعة اليرموك عام 1984.

 وتم استبداله بالسيد عماد القضاة بتاريخ 2018/10/24 
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 السيد عبدالله
أبو جاموس

منذ  Orange األردنية  االتصاالت  مجموعة  إدارة  مجلس  عضو  منصب  جاموس  أبو  عبدالله  السيد   يتولى 
وشغل  االجتماعي.  للضمان  العامة  المؤسسة  لدى  البشرية  الموارد  إدارة  مدير  حاليًا  يعمل  كما   ،2017 آب 
السيد أبو جاموس سابقًا منصب مدير تنفيذي ومدير للتخطيط االستراتيجي في المؤسسة العامة للضمان 
 UNIEM اإللكتروني  لإلعام  الدولي  االتحاد  في  المشاريع  وإدارة  للتخطيط  مستشاًرا  وعمل  االجتماعي. 
للفترة2012 - 2013، ومدرًبا متخصصا في مجاالت اإلدارة االستراتيجية وإدارة المخاطر والمشاريع داخل وخارج 
المملكة. يحمل السيد عبدالله أبو جاموس شهادة MBA بمرتبة الشرف في تخصص نظم إدارة معلومات 
منذ عام 2015 من جامعة البلقاء التطبيقية، وبكالوريوس محاسبة من جامعة اليرموك. كما ويحمل شهادات 
المشاريع  إدارة  المخاطر)PMI-RMP( من معهد  وإدارة   )PMP( المشاريع  إدارة  مهنية متخصصة في مجال 
االمريكي )PMI( وفي مجال التخطيط االستراتيجي )CSP( من معهد المستشارين المعتمدين االمريكي وفي 
أفضل  جائزة  على  حاصل  أنه  كما  للجودة.  االوربية  الجمعية  من   )EFQM Assessor( الجودة  تقييم  مجال 

موظف على مستوى المملكة لعام 2012 )جائزة الموظف المثالي الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية(.

ولم يعقد اي اجتماع 
بعد تعيينه باللجنة

السيدة دوروتي فينالو

للمالية  التنفيذي  الرئيس  ونائب  األردن   Orange ادارة  مجلس  في  حاليًا عضو  فينالو هي  دوروتي  السيدة 
في Orange الشرق األوسط وأفريقيا. وكانت قبلها تشغل منصب رئيسة قسم المراقبة المركزية في مركز 
خدمات Orange لألعمال منذ يناير 2014. كما شغلت منصب رئيسة قسم حلول الرقابة والمرجعية في االدارة 
المالية لمجموعة Orange من سبتمبر 2003- حتى ديسمبر 2013. وتقلدت منصب المستشار وبعدها مديرة 

مشروع في االدارة المالية لفرانس تيليكوم من سبتمبر 1994-أغسطس 2003.
تخرجت السيدة فينالو من جامعة Sciences Po Paris في 1993 بتخصص اقتصاد وادارة مالية. 
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عدد اجتماعات لجنة التدقيق خال عام 2018 )4( اجتماعات
عدد اجتماعات لجنة التدقيق خال عام 2018 مع المدقق الخارجي )4( اجتماعات

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

معالي الدكتور محمد ناصر أبو حمور: حضر كافة االجتماعات اثناء عضويته باللجنة.

السيد بشر جردانه: حضر كافة االجتماعات اثناء عضويته باللجنة.

العميد المهندس علي العساف: حضر كافة االجتماعات اثناء عضويته باللجنة.

العميد الدكتور المهندس هشام احمد خريسات: حضر كافة االجتماعات اثناء عضويته باللجنة.

السيد ميشيل مونزاني: حضر كافة االجتماعات اثناء عضويته باللجنة.

السيد الطيب بلكاهية: حضر كافة االجتماعات اثناء عضويته باللجنة.

السيد عبدالله أبو جاموس: حضر كافة االجتماعات اثناء عضويته باللجنة.

عدد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خال عام 2018 )2( اجتماع

أعضاء لجنة حوكمة الشركات:

أعضاء لجنة حوكمة الشركات

معالي الدكتور محمد ناصر أبو حمور: حضر كافة االجتماعات اثناء عضويته باللجنة.

العميد المهندس علي العساف: حضر كافة االجتماعات اثناء عضويته باللجنة.

العميد الدكتور المهندس هشام احمد خريسات: حضر كافة االجتماعات اثناء عضويته باللجنة.

السيد ميشيل مونزاني: حضر كافة االجتماعات اثناء عضويته باللجنة.

السيد الطيب بلكاهية: حضر كافة االجتماعات اثناء عضويته باللجنة.

السيد بشر جردانه: حضر كافة االجتماعات اثناء عضويته باللجنة.

عدد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خال عام 2018 )2( اجتماع

أعضاء لجنة إدارة المخاطر:

أعضاء لجنة إدارة المخاطر

معالي الدكتور محمد ناصر أبو حمور: حضر كافة االجتماعات اثناء عضويته باللجنة.

السيد ميشيل مونزاني: حضر كافة االجتماعات اثناء عضويته باللجنة.

السيد الطيب بلكاهية: حضر كافة االجتماعات اثناء عضويته باللجنة.

السيدة دوروته فينالو: حضرة كافة االجتماعات اثناء عضويته باللجنة.

السيد عبدالله أبو جاموس: حضر كافة االجتماعات اثناء عضويته باللجنة.

عدد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خال عام 2018 )2( اجتماع

رئيس مجلس اإلدارة 
الدكتور شبيب فرح عّماري
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شركة اإلتصاالت األردنية
شركة مساهمة عامة محدودة 

قائمة المركز المالي الموحدة
31 كانون األول 2018

إيضاحات
2018

دينــــار أردني
2017

دينــــار أردني

الموجـودات
موجودات غير متداولة

4233.861.850220.144.900ممتلكات ومعدات
5244.407.166267.590.051موجودات غير ملموسة
-201.031.956موجودات عقود العماء

62.937.1105.065.839موجودات ضريبية مؤجلة
482.238.082492.800.790

موجودات متداولة
75.108.7604.765.440مخزون

881.689.13078.220.762ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
98.773.2726.521.009مبالغ مستحقة من مشغلي شبكات االتصاالت

-202.305.949موجودات عقود العماء
1044.184.56870.638.445نقد وودائع قصيرة األجل

142.061.679160.145.656
624.299.761652.946.446مجموع الموجودات 

حقوق الملكية والمطلوبات 
حقوق الملكية

12187.500.000187.500.000رأس المال المدفوع
1362.500.00062.500.000إحتياطي إجباري

1423.936.81424.244.221أرباح مدورة
273.936.814274.244.221مجموع حقوق الملكية 

المطلوبات
مطلوبات غير متداولة 

1142.613.02690.324.287مطلوبات رخصة حزم الترددات 
1523.064.47125.648.322قروض طويلة األجل

16312.842387.336تعويض نهاية الخدمة

65.990.339116.359.945
مطلوبات متداولة

17172.300.086187.754.771ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
927.744.57528.239.219مبالغ مستحقة إلى مشغلي شبكات االتصاالت

-1151.440.123مطلوبات رخصة حزم الترددات
154.448.2854.102.896الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

12.500.000-18تمويل المرابحة
1928.398.02629.669.195بنوك دائنة

1641.51376.199تعويض نهاية الخدمة
284.372.608262.342.280

350.362.947378.702.225مجموع المطلوبات
624.299.761652.946.446مجموع حقوق الملكية والمطلوبات 

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 29 جزًء من هذه القوائم المالية الموحدة.

شركة اإلتصاالت األردنية
شركة مساهمة عامة محدودة 
قائمة الدخل الشامل الموحدة

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2018

2017
دينــــار أردني

2018
دينــــار أردني إيضاحات

333.191.730 324.351.983 20 صافي االيرادات

)158.241.868( )152.159.217( تكلفة الخدمات

174.949.862 172.192.766 الربح اإلجمالي

)22.777.006( )21.702.356( مصاريف إدارية

)41.394.854( )39.286.625( مصاريف بيعية وتسويقية

)4.511.837( )4.363.824( 21 حصة الحكومة من اإليرادات 

)7.232.435( )7.047.861( 22 مصاريف اتفاقية دعم األعمال ورسوم العامة التجارية

)1.362.292( - 4 خسائر التدني

)45.561.882( )45.658.302( 4 استهاك الممتلكات والمعدات

)21.438.328( )22.573.052( 5 إطفاء الموجودات غير الملموسة

30.671.228 31.560.746 الربح التشغيلي 

)1.265.139( 214.476 صافي فروقات العمات األجنبية

)1.618.867( )3.805.154( تكاليف التمويل

)3.728.862( )3.728.862( 11 تكاليف تمويل رخصة حزم الترددات

895.850 653.405 دخل التمويل

5.546.462 4.217.558 أرباح بيع ممتلكات ومعدات 

813.458 - مخصصات انتفت الحاجة اليها

31.314.130 29.112.169 الربح قبل ضريبة الدخل 

)7.283.850( )7.805.106( 6 ضريبة الدخل

24.030.280 21.307.063 الربح للسنة

- - يضاف: الدخل الشامل االخر

24.030.280 21.307.063 مجموع الدخل الشامل للسنة

حصة السهم من االرباح

0.128 0.114 23 الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 29 جزًء من هذه القوائم المالية الموحدة.
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شركة اإلتصاالت األردنية
شركة مساهمة عامة محدودة 

قائمة التغيـرات فـي حقـوق الملكية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2018

رأس المال المدفوع
دينــــار أردني

احتياطي إجباري
دينــــار أردني

أرباح مدورة
دينــــار أردني

المجموع
دينــــار أردني

187.500.00062.500.00024.244.221274.244.221الرصيد كما في أول كانون الثاني 2018

2.385.5302.385.530--اثر تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 15 )إيضاح 3-2(

187.500.00062.500.00026.629.751276.629.751الرصيد كما في أول كانون الثاني 2018 )معدل(

)24.000.000()24.000.000(--أرباح موزعة )إيضاح 14(

21.307.06321.307.063--مجموع الدخل الشامل للسنة 

187.500.00062.500.00023.936.814273.936.814الرصيد كما في 31 كانون األول 2018 

187.500.00062.500.00018.213.941268.213.941الرصيد كما في أول كانون الثاني 2017

)18.000.000()18.000.000(--أرباح موزعة )إيضاح 14(

24.030.28024.030.280--مجموع الدخل الشامل للسنة 

187.500.00062.500.00024.244.221274.244.221الرصيد كما في 31 كانون األول 2017 

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 29 جزًء من هذه القوائم المالية الموحدة.

شركة اإلتصاالت األردنية
شركة مساهمة عامة محدودة 

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2018

2017
دينــــار أردني

2018
دينــــار أردني إيضاحات

األنشطـــة التشغيليــة 
31.314.130 29.112.169 الربح قبل ضريبة الدخل 

تعديالت
1.618.867 3.805.154 تكاليف التمويل
3.728.862 3.728.862 11 تكاليف تمويل رخصة حزم الترددات
)895.850( )653.405( دخل التمويل
311.589 1.030.000 8 مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة والذمم المشكوك في تحصيلها 
)195.230( )85.361( 7 المسترد من مخصص المخزون التالف وبطيء الحركة

46.924.174 45.658.302 4 استهاكات وخسائر تدني الممتلكات والمعدات
- )952.375( موجودات عقود العماء

21.438.328 22.573.052 5 إطفاء الموجودات غير الملموسة
216.624 92.521 16 تعويض نهاية الخدمة للموظفين

)5.546.462( )4.217.558( أرباح بيع ممتلكات ومعدات
424.430 )114.744( صافي فروقات العمات األجنبية 

تغيرات رأس المال العامل
)103.374( )257.959( مخزون

)3.423.294( )1.452.109( ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
8.333.592 )2.252.263( مبالغ مستحقة من مشغلي شبكات االتصاالت
774.921 )11.287.475( ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

)20.777.335( )494.644( مبالغ مستحقة إلى مشغلي شبكات االتصاالت
)182.877( )201.701( 16 تعويض نهاية الخدمة المدفوع للموظفين

)3.862.565( )7.161.424( 6 ضريبة دخل مدفوعة
80.098.530 76.869.042 صافي النقد من األنشطة التشغيلية

األنشطـــة االستثمارية 
)60.751.344( )59.755.714( 4 شراء ممتلكات ومعدات
)39.883.522( )2.042.828( 5 شراء موجودات غير ملموسة
6.050.508 1.598.020 المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات
843.655 607.146 دخل التمويل المقبوض

)93.740.703( )59.593.376( صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
األنشطـــة التمويليـة 

12.500.000 - 18 المتحصل من تمويل المرابحة
26.500.000 2.300.000 المتحصل من قروض طويلة األجل
)446.095( )16.923.717( تسديدات قروض المرابحة وقروض طويلة األجل
)229.354( )87.424( تخفيض رأس المال

)1.618.867( )3.805.154( تكاليف تمويل مدفوعة
)18.003.527( )23.942.079( أرباح موزعة مدفوعة

18.702.157 )42.458.374( صافي النقد )المستخدم في( من األنشطة التمويلية
5.059.984 )25.182.708( صافي )النقص( الزيادة في النقد وما في حكمه
35.909.266 40.969.250 النقد وما في حكمه كما في 1 كانون الثاني 
40.969.250 15.786.542 19 النقد وما في حكمه كما في 31 كانون األول 

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 29 جزًء من هذه القوائم المالية الموحدة.
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شركة اإلتصاالت األردنية
شركـة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
31 كانون األول 2018

1- معلومات المنشأة

سجلت شركة االتصاالت األردنية كشركة مساهمة عامة بتاريخ 8 تشرين األول 1996. حصلت الشركة على امتياز استخدام العامة التجارية Orange في عام 2007.

وافقت الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ 10 كانون االول 2015 على تخفيض رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع بنسبة 25% ليصبح 
187.500.000 سهم، قيمة السهم االسمية دينار أردني واحد. حصلت الشركة على موافقة وزارة الصناعة والتجارة والتموين على تخفيض رأسمال بتاريخ 6 نيسان 

2016 كما حصلت الشركة على موافقة هيئة األوراق المالية األردنية بتاريخ 21 نيسان 2016.

ان شركة االتصاالت األردنية مملوكة بنسبة 51% من قبل شركة االستثمار المشترك لاتصاالت شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة Orange )فرنسا(.

تم اعتماد القوائم المالية الموحدة لشركة االتصاالت األردنية المساهمة العامة )المجموعة( للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2018 بقرار من مجلس اإلدارة 
بتاريخ 30 كانون الثاني 2019.

إن األنشطة األساسية لشركة االتصاالت األردنية وشركاتها التابعة تتضمن تقديم العديد من خدمات االتصاالت، االنترنت، نقل البيانات. إن الخدمات المقدمة 
تتضمن خدمات خطوط الهواتف الثابتة، خدمات خطوط الهواتف المتنقلة المدفوعة مقدمًا والمدفوعة الحقًا باإلضافة الى خدمات االنترنت )ADSL( والفايبر. 

ان تفاصيل األهداف األساسية للشركة وشركاتها التابعة مبينة في اإليضاح )3(.

يقع المقر الرئيسي للشركة في البوليفارد، العبدلي – األردن.

2- أسس اإلعداد والسياســات المحاسبية الهامة

2-1 أسس اإلعداد

أعدت القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية.

أعدت القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية كما أصدرت من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية.

إن الدينار األردني هو عملة إظهار القوائم المالية الموحدة والذي يمثل العملة الرئيسية للمجموعة.

2-2 أسس التوحيد

تتضمن القوائم المالية الموحدة القوائم المالية لشركة االتصاالت األردنية وجميع الشركات التابعة لها والمملوكة بالكامل وهي: شركة البتراء األردنية لاتصاالت 
المتنقلة والشركة األردنية لخدمات نقل البيانات و51% من شركة األبعاد لبناء وتطوير البيانات رقميًا )اي-دايمنشن( )إن النسبة المتبقية والبالغة 49% مملوكة 

من شركة البتراء األردنية لاتصاالت المتنقلة(. 

شركة اإلتصاالت األردنية
شركـة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
31 كانون األول 2018

2- أسس اإلعداد والسياســات المحاسبية الهامة )تتمة(

2-2 أسس التوحيد )تتمة(

تتحقق السيطرة عندما يكون للمجموعة حقوق في العوائد المتغيرة الناتجة عن ارتباطها بالشركة المستثمر فيها ولديها القدرة على التأثير على هذه العوائد من 
خال قدرتها على السيطرة على الشركة المستثمر فيها. وتتم السيطرة على الشركة المستثمر فيها فقط عند تحقق ما يلي:

- سيطرة المجموعة على الشركة المستثمر بها )الحقوق القائمة التي تمنح المجموعة القدرة على توجيه النشاطات ذات الصلة للشركة المستثمر بها(.
- تعرض المجموعة أو حقوقها للعوائد المتغيرة الناتجة عن ارتباطها بالشركة المستثمر بها.

- القدرة على ممارسة السيطرة على الشركة المستثمر فيها والتأثير على عوائدها.

عندما تمتلك المجموعة أقل من اغلبية حقوق التصويت أو ما شابهها في الشركة المستثمر فيها، تقوم المجموعة بأخذ جميع الحقائق والظروف ذات العاقة 
بعين االعتبار لتحديد فيما إذا كانت تمتلك سيطرة على الشركة المستثمر فيها ويتضمن ذلك: 

- الترتيبات التعاقدية مع حملة حقوق تصويت اآلخرين في الشركة المستثمر بها.
- الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدية األخرى.

- حقوق التصويت الحالية وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة.

تقوم المجموعة بإعادة تقييم فيما إذا كانت تسيطر على الشركة المستثمر بها في حال وجود ظروف أو حقائق تدل على التغير في أحد أو أكثر من عنصر من 
عناصر السيطرة الثاثة.

توحيد موجودات  يتم  السيطرة.  توقف هذه  بها وحتى  المستثمر  الشركة  على  السيطرة  تاريخ ممارسة  إبتداًء من  التابعة  للشركة  المالية  القوائم  توحيد  يتم 
ومطلوبات الشركة التابعة في قائمة المركز المالي الموحدة وحتى تتوقف السيطرة على الشركة التابعة. يتم توحيد ايرادات ومصاريف الشركات التابعة في 

قائمة الدخل الموحدة من تاريخ سيطرة المجموعة على الشركات التابعة وحتى توقف هذه السيطرة.

يتم تحميل األرباح والخسائر وكل بند من بنود الدخل الشامل األخرى على حقوق حملة األسهم في الشركة األم وحقوق غير المسيطرين حتى لو أدى ذلك 
السياسات  المحاسبية مع  لتتماشى سياساتها  التابعة  المالية للشركات  القوائم  يتم تعديل  الحاجة،  المسيطرين. وإذا اقتضت  إلى عجز في رصيد حقوق غير 
بين  فيما  بالمعامات  المتعلقة  والخسائر  واألرباح  والمصروفات  واإليرادات  الملكية  وحقوق  والمطلوبات  الموجودات  استبعاد  يتم  للمجموعة.  المحاسبية 

المجموعة والشركات التابعة عند توحيد القوائم المالية.

يتم تسجيل األثر الناتج عن تغير نسبة الملكية في الشركة التابعة الذي ال ينجم عنه فقدان للسيطرة في حقوق الملكية. عند فقدان السيطرة على الشركة التابعة، 
تقوم المجموعة بما يلي:

- إلغاء اإلعتراف بموجودات )بما فيها الشهرة( ومطلوبات الشركة التابعة.
- إلغاء اإلعتراف بحقوق غير المسيطرين.

- إلغاء اإلعتراف باحتياطي ترجمة العمات األجنبية.
- اإلعتراف بالقيمة العادلة للمبالغ المستلمة.

- اإلعتراف بالقيمة العادلة لاستثمار المحتفظ به في الشركة التابعة.
- اإلعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن عملية فقدان السيطرة.

-  إعادة تصنيف حصة الشركة المالكة التي تم تسجيلها سابقًا في بنود الدخل الشامل األخرى إلى األرباح والخسائر وفقًا للمتطلبات كما لو ان المجموعة قامت 
بإستبعاد تلك األصول وااللتزامات.

المساهمون الذين لديهم تأثير جوهري على المجموعة
تملك كل من شركة االستثمار المشترك لاتصاالت، والمؤسسة العامة للضمان االجتماعي وشركة نور لاستثمارات المالية ما نسبته 51% و28.9% و9.3% على 

التوالي من أسهم الشركة.

5253



شركة اإلتصاالت األردنية
شركـة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
31 كانون األول 2018

2- أسس اإلعداد والسياســات المحاسبية الهامة )تتمة(

2-3 التغير في السياسات المحاسبية

ان السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية الموحدة متفقة مع تلك التي اتبعت في اعداد القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 كانون 
األول 2017، باستثناء أن المجموعة قامت بتطبيق التعديات التالية بدًأ من 1 كانون الثاني 2018:

معيار التقارير المالية الدولي رقم )15( اإليرادات من العقود مع العمالء 
يحل معيار التقارير المالية الدولي رقم )15( بداًل من المعيار المحاسبي الدولي رقم )11( عقود اإلنشاءات ومعيار المحاسبة الدولي )18( االيرادات والتفسيرات ذات 

الصلة وينطبق على جميع اإليرادات الناتجة عن عقود العماء، ما لم تكن هذه العقود في نطاق المعايير األخرى.

يحدد المعيار الجديد نموذًجا من خمس خطوات لاعتراف باإليرادات الناتجة عن العقود مع العماء. بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم )15( يتم االعتراف 
باإليرادات بقيمة تمثل المبلغ الذي تتوقع المنشأة أن تحققه مقابل نقل البضاعة أو تقديم الخدمات إلى العميل.

يتطلب المعيار من الشركات استخدام التقديرات، مع األخذ بعين االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تطبيق خطوات االعتراف باإليراد. كما يحدد 
المعيار المعالجة المحاسبية المتعلقة بالتكاليف اإلضافية للحصول على العقد والتكاليف المباشرة المرتبطة بتنفيذ العقد.

قامت المجموعة بتطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم )15( بطريقة التطبيق المعدل بأثر رجعي. نتج عن تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم )15( تعديل 
األرباح المدورة بمبلغ 2.385.530 دينار أردني كما أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي )15( على السياسة المحاسبية لاعتراف باإليراد كما يلي:

 تتمثل اآلثار الرئيسية للمنهجية الجديدة التي أدخلها معيار التقارير المالية الدولي رقم )15( مقارنة بالسياسات المحاسبية المطبقة من قبل على النحو التالي:

قبل تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم )15( بالنسبة لعروض حزم الخدمات واالجهزة، اقتصرت اإليرادات المعترف بها من بيع الهواتف المتنقلة على المبلغ 
التعاقدي دون االعتماد على الخدمات التي سيتم تقديمها مستقبًا ، والذي كان بصفه عامة المبلغ المستلم من العميل عند بيع الهاتف المتنقل. هذا المبلغ عادًة ما 
يساوي المبلغ المدفوع في وقت التسليم ، أو لمبيعات األقساط يساوي هذا المبلغ المبالغ التي سيتم استامها مخصومًة ،على مدى 12 أو 24 شهرا )إن وجدت(.

وفقًا لمعيار التقارير المالية الدولي رقم )15(، يتم توزيع كامل سعر المعاملة ما بين الهاتف المتنقل والخدمة على أساس أسعار البيع الفردية للخدمة والهاتف 
النقال كٍل على حدًى ويتم االعتراف باإليرادات في لحظة نقل السيطرة على االجهزة أو الخدمة إلى العميل. يؤثر هذا التغيير في المقام األول على عروض الحزم 

التي تشتمل على بيع هاتف متنقل بسعر مخفض مصحوًبا بعقد خدمة محدد المدة.

ووفًقا لذلك، بالنسبة إلى هذا النوع من العروض، فإن اآلثار المترتبة على حسابات المجموعة هي كما يلي:
لم تتغير اإليرادات اإلجمالية الناتجة من العقد، ولكن تم تعديل وتيرة االعتراف وتقسيم االيراد اإلجمالي ما بين الهاتف المتنقل الذي تم بيعه والخدمة )االعتراف بإيرادات 
إضافية لألجهزة في بداية العقد، مقابل انخفاض في إيرادات الخدمات بنفس المبلغ للفترات الاحقة(؛ انعكس االعتراف المتسارع باإليرادات في وقت بيع االجهزة 

على قائمة المركز المالي الموحدة عن طريق اإلعتراف بموجودات عقود العماء التي سيتم تحويلها إلى ذمم مدينة عند تقديم خدمات االتصاالت خال مدة العقد. 

بالتالي، فإن معيار التقارير المالية الدولي رقم )15( يزيد من حساسية اإليرادات اإلجمالية إلى مبيعات االجهزة وتأثير موسمية هذه المبيعات خال العام. سيختلف 
تأثير معيار التقارير المالية الدولي رقم )15( على إجمالي اإليرادات ما بين الفترات التي تم عرضها في إطار المعيار المحاسبي الدولي رقم )18(، وفًقا لما إذا كانت 

الخصومات على االجهزة آخذة في الزيادة أو االنخفاض.

وبالمقارنة مع المعيار المحاسبي الدولي رقم )18(، فإن تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم )15( يتطلب أيًضا تقديرات وافتراضات جديدة، خاصة فيما 
يتعلق بمدة العقد الملزمة والسعر اإلجمالي المتوقع للمعاملة والسعر المرجعي لمكونات المعاملة. قام معيار التقارير المالية الدولي رقم )15( بتغيير المؤشرات 

المستخدمة لتحديد ما إذا كانت الشركة تعمل كموكل أو وكيل لم تؤثر هذه التغيرات على تقديرات المجموعة السابقة.

یقدم معيار التقارير المالية الدولي رقم )15( أیضًا معاییر لتحدید عنصر التمويل في المعاملة التجارية والذي یجب االعتراف به بشکل منفصل ما لم یکن له تأثیر 
یذکر أو إذا كان متعلقًا بعقد مدته اقل من عام واحد. إن عنصر التمويل عادًة ما يتواجد في العروض التي تجمع ما بين توريد االجهزة وعقد خدمات محدد المدة. 
لدى المجموعة عقود محدودة للغاية تحتوي على هذه العروض، ولذلك لم تقم المجموعة باالعتراف بعنصر مالي منفصل. يمكن أن يتغير هذا التقييم إذا دخلت 

المجموعة في عقود جوهرية بنفس هذه الشروط.
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2- أسس اإلعداد والسياســات المحاسبية الهامة )تتمة(

2-3 التغير في السياسات المحاسبية )تتمة(

معيار التقارير المالية الدولي رقم )9( االدوات المالية
يحل معيار التقارير المالية الدولي رقم )9( بداًل من معيار المحاسبة الدولي رقم )39( األدوات المالية: االعتراف والقياس اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2018 لجميع 

الجوانب المحاسبية الثاثة المتعلقة باألدوات المالية: التصنيف والقياس والتدني ومحاسبة التحوط.

قامت المجموعة بتطبيق المرحلة األولى من معيار التقارير المالية الدولي رقم )9( الصادر عام 2009. وكان التطبيق المبدئي للمرحلة األولى من المعيار في 1 كانون الثاني 
2011. قامت المجموعة بتطبيق المعيار بأثر رجعي وبما يتماشى مع معيار التقارير المالية الدولي رقم )9( االدوات المالية، ولم تقم المجموعة بتعديل ارقام المقارنة.

استبدل معيار التقارير المالية الدولي رقم )9( )األدوات المالية( نموذج الخسارة االئتمانية المتكبدة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )39( )األدوات المالية: 
االعتراف والقياس(. وتضمن نموذجًا شامًا أللية االعتراف وتسجيل الخسائر االئتمانية المتوقعة وإطار محاسبة التحوط، ومتطلبات التصنيف والقياس.

التدني في القيمة
نتج عن تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم )9( )األدوات المالية( تغيير المعالجة المحاسبية لتدني قيمة الموجودات المالية للمجموعة من خال استبدال 

المعالجة المحاسبية من نموذج الخسائر االئتمانية المتكبدة الى نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة.

معيار التقارير المالية الدولي رقم )9( يتطلب من الشركة تسجيل مخصص خسائر ائتمانية متوقعة على جميع أدوات الدين بالكلفة المطفأة.

قامت المجموعة بتطبيق الطريقة المبسطة من المعيار لتسجيل الخسائر االئتمانية المتوقعة على جميع أدوات الدين، وحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة 
على كامل عمر أدوات الدين. قامت المجموعة بإعداد دراسة تستند إلى الخبرة التاريخية للخسارة االئتمانية مع األخذ بعين االعتبار العوامل المستقبلية الخاصة 

بالمدينين والبيئة االقتصادية.

لم ينتج أثر جوهري عن تطبيق نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة على القوائم المالية للمجموعة.

تفسير رقم )22( - لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية – المعامالت بالعمالت األجنبية والدفعات المقدمة
يوضح هذا التفسير أنه عند تحديد سعر الصرف السائد الذي سيستخدم عند االعتراف االولي المتعلق بأصل أو مصروف أو دخل )أو جزء منه( أو عند إلغاء 
االعتراف بأصل أو التزام غير نقدي متعلق بدفعات مقدمة، فإن تاريخ المعاملة هو التاريخ الذي تقوم فيه المنشأة باالعتراف األولي باألصل او االلتزام غير 

النقدي الذي نشأت عنه تلك الدفعات المقدمة. في حالة وجود عدة دفعات مقدمة، فإن المجموعة تحدد تاريخ لكل معاملة دفعات مقدمة.

لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديات على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )40( -تحويالت االستثمارات العقارية
توضح هذه التعديات متى يجب على المجموعة تحويل )إعادة تصنيف( العقارات بما فيها العقارات تحت التنفيذ أو التطوير إلى او من بند االستثمارات العقارية. 
تنص التعديات ان التغير في استخدام العقار يحدث عند توفر متطلبات تعريف االستثمارات العقارية )او في حال لم تعد متطلبات التعريف متوفرة( ويكون 

هناك دليل على التغير في االستخدام. إن مجرد التغير في نية اإلدارة الستخدام العقار ال يمثل دليل على التغير في االستخدام. 

لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديات على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

تعديالت على معيار التقارير المالية رقم )2( –تصنيف وقياس معامالت الدفع على أساس األسهم 
قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار تعديات على معيار التقارير المالية رقم )2( - الدفع على أساس األسهم- بحيث تشمل هذه التعديات ثاثة أمور رئيسية: 
تأثير شروط االستحقاق على قياس المعاملة الدفع على أساس األسهم مقابل النقد، وتصنيف معاملة الدفع على أساس األسهم مع خيار التسوية مقابل التزامات 
الضريبة ومحاسبة التعديات على أحكام وشروط معاملة الدفع على أساس األسهم التي تغير تصنيفها من معاملة دفع على أساس األسهم مقابل النقد إلى معاملة 
دفع على أساس األسهم مقابل أدوات حقوق الملكية. عند تطبيق التعديات ال يجب على المجموعة تعديل الفترات السابقة، ولكن يسمح بتطبيقها بأثر رجعي إذا تم 
تطبيق جميع التعديات الثاثة واألمور األخرى. ليس لدي المجموعة اي معامات دفع على أساس األسهم مقابل تسوية االلتزامات الضريبية المقتطعة ولم يجر اي 

تعديات على احكام وشروط معامات دفع على أساس األسهم. لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديات على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
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2- أسس اإلعداد والسياســات المحاسبية الهامة )تتمة(

2-3 التغير في السياسات المحاسبية )تتمة(

 تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )28( االستثمار في شركات الحليفة ومشاريع مشتركة – قياس االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل
األرباح والخسائر

توضح هذه التعديات انه اذا كانت المنشأة مشروع او شركة يمكن لها عند االعتراف المبدئي باالستثمار قياس االستثمار في شركة حليفة او مشروع مشترك 
بالقيمة العادلة من خال األرباح و الخسائر. اذا كانت المنشأة ليست منشأة استثمارية ولها حصة في شركة حليفة او مشروع مشترك والتي بدورها هي منشأة 
استثمارية يمكن للمنشأة عند تطبيق طريقة حقوق الملكية إبقاء القيمة العادلة المطبقة من قبل الشركة الحليفة او المشروع المشترك )التي بدورها هي منشأة 
استثمارية( على الحصة في االستثمار في الشركة الحليفة او المشروع المشترك للشركة التابعة. يتم االختيار لكل استثمار في شركة حليفة او مشروع مشترك 

كل على حدى في اخر تاريخ عند:
االعتراف المبدئي باالستثمار في شركة حليفة او مشروع مشترك. أ- 

الشركة الحليفة او المشروع المشترك يصبح منشأة استثمارية. ب- 
الشركة الحليفة او المشروع المشترك للمنشأة االستثمارية يصبح الشركة األم. ج- 

لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديات على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

2-4 معايير التقارير المالية الدولية والتفسيرات الجديدة والتعديالت الصادرة وغير النافذة

إن المعايير المالية والتفسيرات الجديدة والتعديات الصادرة والغير نافذة بعد حتى تاريخ القوائم المالية الموحدة مدرجة أدناه، وستقوم المجموعة بتطبيق هذه 
التعديات ابتداًء من تاريخ التطبيق االلزامي:

معيار التقارير المالية الدولي رقم )16( عقود االيجار 
قام مجلس معايير المحاسبة الدولي بإصدار معيار التقارير المالية الدولي رقم )16( “عقود االيجار” خال كانون الثاني 2016 الذي يحدد مبادئ االعتراف والقياس 

والعرض واالفصاح عن عقود االيجار.

متطلبات معيار التقارير المالية الدولية رقم )16( مشابه الى حد كبير للمتطلبات المحاسبية للمؤجر في معيار المحاسبة الدولي رقم )17(. وفقا لذلك، المؤجر 
يستمر في تصنيف عقود االيجار على انها عقود ايجار تشغيلية او عقود ايجار تمويلية، بحيث يقوم بمعالجة هذان النوعان من العقود بشكل مختلف.

يتطلب معيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم )16( من المستأجر ان يقوم باالعتراف بأصول والتزامات لجميع عقود االيجار التي تزيد مدتها عن 12 شهر، اال إذا 
كان االصل ذو قيمة منخفضة. ويتطلب من المستأجر االعتراف بحقه في استخدام االصل والمتمثل في االعتراف باألصل المستأجر وااللتزام الناتج المتمثل 

بدفعات االيجار.

سيتم تطبيق هذا المعيار اعتبارا من 1 كانون الثاني 2019، مع السماح بالتطبيق المبكر.

تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16
يمكن للمجموعة تطبيق المعیار الدولي للتقارير المالية رقم )16( بأثر رجعي بحيث يتم تعديل كل الفترات السابقة في القوائم المالية او بطريقة التطبيق المعدل 
بأثر رجعي حيث يتم تعديل اثر المعيار على الرصيد االفتتاحي لحقوق الملكية. سوف تطبق المجموعة المعيار على العقود التي تم تحديدها سابقًا كعقود إيجار 

وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )17( وتفسيرات معايير التقارير المالية الدولية رقم )4(.

سوف تقوم المجموعة بتطبيق المعیار الدولي للتقارير المالية رقم )16( بطريقة التطبيق المعدل بأثر رجعي. خال عام 2018، قامت المجموعة بإعداد تقييمًا 
مفصل لتأثير المعیار الدولي للتقارير المالية رقم )16(.

من المتوقع أن يكون أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )16( 41.357.029 دينار أردني على مجموع الموجودات و41.357.029 دينار أردني على مجموع 
المطلوبات.
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2- أسس اإلعداد والسياســات المحاسبية الهامة )تتمة(

2-4 معايير التقارير المالية الدولية والتفسيرات الجديدة والتعديالت الصادرة وغير النافذة )تتمة(

تفسير رقم )23( - لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية – عدم التأكد حول معالجة ضريبة الدخل
يوضح هذا التفسير المعالجة المحاسبية لضريبة الدخل عند وجود درجة من عدم التأكد فيما يتعلق بالضريبة والتي تأثر على تطبيق معيار المحاسبة الدولي 
)12(. ال ينطبق التفسير على الضرائب والرسوم غير المتضمنة في نطاق معيار المحاسبة الدولي )12( وال تتضمن متطلبات خاصة للرسوم والغرامات المتعلقة 
بالمعالجات الضريبة الغير مؤكدة. يجب على المنشأة تحديد ما اذا كان يجب اعتبار كل معالجة ضريبية غير مؤكدة على حدى أو اعتبارها مع معالجات ضريبية أخرى. 

يتم تطبيق هذا التفسير للفترات التي تبدأ في أو بعد 1 كانون الثاني 2019 مع وجود إعفاءات محددة للتطبيق. 

تعديالت على معيار التقارير المالية رقم )10( ومعيار المحاسبة الدولي )28(: بيع أو تحويل الموجودات بين المستثمر وشركاته الحليفة أو مشاريعه المشتركة
تركز التعديات على التناقض بين معيار التقارير المالية رقم )10( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )28( فيما يتعلق بفقدان السيطرة على الشركة التابعة والناتجة 
عن عملية بيع أو تحويل االستثمار في الشركة التابعة الى استثمار في شركة حليفة أو مشاريع مشتركة. توضح التعديات أنه يتم االعتراف بكامل األرباح أو 
الخسائر الناتجة عن بيع أو تحويل األصول التي ينطبق عليها تعريف المنشأة - وفقًا لمعيار التقارير المالية الدولي )3( - بين المستثمر والشركة الحليفة أو المشاريع 
المشتركة. في حين يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع أو تحويل األصول التي ال ينطبق عليها تعريف المنشأة بين المستثمر والشركة الحليفة أو 

المشاريع المشتركة الى مدى حصة المستثمر في الشركة الحليفة أو المشاريع مشتركة.

قام المجلس الدولي للمحاسبة بتأجيل تاريخ تطبيق هذه التعديات إلى أجل غير مسمى، ولكن يجب على الشركة التي تطبق التعديات في وقت مبكر وان يتم 
تطبيقها بأثر مستقبلي. ستطبق الشركة هذه التعديات عندما تصبح فعالة.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )19(: تعديل الخطة أو تقليصها أو تسويتها
توضح التعديات على معيار المحاسبة الدولي رقم )19( المعالجة المحاسبية عندما يحدث تعديل الخطة أو تقليصها أو تسويتها خال السنة المالية. توضح 
التعديات أيًضا أن على الشركة أواًل تحديد أي تكلفة خدمة سابقة ، أو ربح أو خسارة من التسوية ، دون األخذ بعين االعتبار تأثير سقف األصل. يتم إثبات هذا 

المبلغ في قائمة االرباح أو الخسائر.

ثم يتم تحديد االثر على سقف األصل بعد تعديل الخطة أو تقليصها أو تسويتها. يتم إثبات أي تغيير، باستثناء المبالغ ضمن صافي الفائدة ضمن قائمة الدخل 
الشامل اآلخر.

تطبق هذه التعديات على تعديل الخطة أو تقليصها أو تسويتها الذي يحدث في أو بعد بداية فترة التطبيق االولي في أو بعد 1 كانون الثاني 2019، مع السماح 
بالتطبيق المبكر. 

التعديالت على المعيار المحاسبة الدولي رقم )28(: االستثمارات طويلة األجل في في الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة
توضح التعديات أن الشركة تطبق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( على االستثمارات طويلة األجل في الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة التي ال 
تنطبق عليها طريقة حقوق الملكية ولكن يشكل، من حيث الجوهر، جزًءا من صافي االستثمار في الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة )على المدى الطويل(. 

يعتبر هذا التعديل مناسب حيث ان نموذج خسارة االئتمان المتوقع في معيار التقارير المالية الدولي رقم )9( ينطبق على هذه االستثمارات طويلة االجل.

توضح التعديات أيًضا أنه عند تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم )9(، ال تسجل الشركة أي خسائر للشركات الحليفة والمشاريع المشتركة ، أو أي خسائر 
انخفاض في القيمة على صافي االستثمار ، كتعديات على صافي االستثمار في الشركة الحليفة أو المشروع المشترك التي قد تنشأ نتيجة تطبيق معيار 

المحاسبة الدولي رقم )28( االستثمارات في الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة.
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2-5 استخدام التقديرات

والمطلوبات  الموجودات  تؤثر على مبالغ  بتقديرات واجتهادات  باعتماد  اإلدارة  يتطلب من  المحاسبية  السياسات  الموحدة وتطبيق  المالية  القوائم  إعداد  إن 
واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة. إن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر أيضا على اإليرادات والمصاريف والمخصصات وبشكل خاص يتطلب من اإلدارة القيام 
بأحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها الناجمة عن اوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل. إن التقديرات المذكورة 
مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وإن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات 

في المستقبل في أوضاع وظروف تلك المخصصات.

خال تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، قامت اإلدارة باعتماد تقديرات مختلفة. تم اإلفصاح عن تلك التقديرات والتي في رأي اإلدارة لها تأثير كبير على 
المبالغ المعترف بها في القوائم المالية الموحدة في اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة.

قامت اإلدارة أيًضا باإلفصاح عن االفتراضات الرئيسية المستقبلية وأية عوامل رئيسية أخرى قد تؤثر على دقة تلك التقديرات كما في تاريخ القوائم المالية 
الموحدة والتي قد تؤدي الى تعديل جوهري في القوائم المالية الموحدة للعام المالي المقبل، في االيضاحات حول القوائم المالية الموحدة. تقوم المجموعة 
ببناء الفرضيات والتقديرات بناًء على عوامل متوفرة بتاريخ اعداد القوائم المالية الموحدة. ان الظروف والفرضيات القائمة حول التطورات المستقبلية قد تتغير 

بسبب تغيرات السوق والظروف الخارجة عن سيطرة المجموعة. يتم تعديل الفرضيات وفقًا لهذه التغيرات عن حدوثها. 

2-6 ملخص السياســات المحاسبية الهامة

الممتلكات والمعدات
تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالكلفة بعد تنزيل االستهاك المتراكم وأي مخصص مقابل التدني، ويتم استبعاد كلفة الممتلكات واآلالت والمعدات 

واالستهاك المتراكم المتعلق بها عند بيعها أو التخلص منها ويتم اثبات أية أرباح أو خسائر في قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة.

تستهلك الممتلكات واآلالت والمعدات )باستثناء األراضي( باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لها باستخدام النسب السنوية 
التالية:

25 سنة  مبانـــــي 
5 إلى 20 سنة  معدات االتصاالت 

2 إلى 7 سنوات موجودات أخرى 

الممكن استردادها  القيمة  الى  الدفترية فانه يتم تخفيض قيمتها  الممتلكات والمعدات عن صافي قيمتها  الممكن استرداده من أي من  المبلغ  عندما يقل 
وتسجل قيمة التدني في قائمة الدخل الموحدة.

يتم مراجعة العمر اإلنتاجي وطريقة االستهاك بشكل دوري للتأكد من أن طريقة وفترة االستهاك تتناسب مع المنافع االقتصادية المتوقعة من الممتلكات 
والمعدات.

الموجودات غير الملموسة
يتم قياس الموجودات غير الملموسة عند االقتناء بالكلفة أو القيمة العادلة إذا نتجت عن شراء شركات تابعة. بعد االعتراف األولي بقيمة هذه الموجودات يتم 
إدراجها بالكلفة بعد تنزيل اإلطفاء المتراكم وأي تدني متراكم بالقيمة. يتم تقدير العمر اإلنتاجي للموجودات الغير ملموسة ليكون إما محددًا او غير محدد ويتم 
إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات العمر المحدد على فترة العمر االقتصادي المتوقع بطريقة القسط الثابت ويتم تقييم التدني في قيمة هذه الموجودات 

عند وجود مؤشرات بتدني قيمتها.

يتم مراجعة العمر اإلنتاجي وطريقة اإلطفاء للموجودات غير الملموسة محددة العمر االقتصادي في نهاية كل سنة مالية.

يتم تقييم التدني في قيم الموجودات غير الملموسة وغير محددة العمر االقتصادي بشكل سنوي وال يتم إطفاء هذه الموجودات.
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موجودات ومطلوبات عقود العمالء
تنشأ موجودات ومطلوبات عقود العماء بشكل رئيسي من الفروقات فيما بين اإليرادات المعترف بها والمبالغ التي تم اصدار فواتير بها. تتعلق موجودات عقود 
العماء بشكل رئیسي بالمبالغ الموزعة وفقًا لمعيار التقارير المالية الدولي رقم )15( بين السلع والخدمات المحولة إلى العمیل حیث یكون للمجموعة الحق غیر المشروط 
في التحصیل خاضعًا لنقل سلع أو خدمات أخرى تحت نفس العقد )أو مجموعة العقود(. هذه هي الحالة في عروض الحزم والتي تجمع بين بيع االجهزة والخدمات 
لفترة محددة، حيث يتم اصدار فواتير االجهزة بسعر مخفض مما يؤدي إلى إعادة توزيع جزء من المبالغ التي سيتم إصدار فواتير بها لقاء الخدمات لعملية بيع االجهزة. 
يتم إثبات الزيادة في المبلغ المعاد توزيعه للمعدات عن السعر الذي تم اصدار الفواتير به كموجودات عقود عماء ويتم تحويلها إلى الذمم المدينة عند إصدار فاتورة 
مقابل الخدمات. إن موجودات عقود العماء، كالذمم المدينة، معرضة للتدني بسبب مخاطر االئتمان. كما يتم التحقق من قابلية المعاد توزيعه موجودات عقود 

العماء وبشكل خاص مخاطر الخسارة في القيمة بسبب توقف العقد. قد تتأثر أيًضا إمكانية االسترداد بالتغيير في البيئة القانونية التي تحكم العروض.

تمثل مطلوبات عقود العماء المبالغ التي يدفعها العماء قبل استام البضائع و / أو الخدمات الموعودة في العقد. هذا هو الحال المبالغ المستلمة مقدمًا 
من العماء أو المبالغ التي تم تحرير فواتيرها ودفعها مقابل سلع أو خدمات لم يتم نقلها بعد، مثل العقود المستحقة الدفع مسبًقا أو الحزم المدفوعة مقدًما 

)المسجلة سابقًا في االيرادات المؤجلة(.

الضرائب
ضريبة الدخل الحالية

يتم قياس موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل للفترة الحالية والفترات السابقة بالقيمة المتوقع استردادها أو دفعها لدائرة ضريبة الدخل.

إن نسب الضريبة والقوانين الضريبية المستخدمة لحساب مبلغ ضريبة الدخل الحالية هي تلك المطبقة في تاريخ التقارير المالية في المملكة األردنية الهاشمية.

تقوم اإلدارة دوريًا بتقييم وضعها الضريبي في االقرارات الضريبية فيما يتعلق بالحاالت التي تخضع فيها القوانين الضريبية السارية للتفسير أو االجتهادات، 
ويتم تسجيل المخصصات عند الحاجة.

ضريبة الدخل المؤجلة
الضريبي  األساس  بين  وذلك  الموحدة  المالي  المركز  قائمة  بتاريخ  المؤقتة  الفروقات  لجميع  االلتزامات  لطريقة  وفقا  المؤجلة  الدخل  ضريبة  احتساب  يتم 

للموجودات وااللتزامات وقيمها الدفترية لغايات التقرير المالي.

يتم احتساب الموجودات الضريبية المؤجلة لجميع الفروقات المؤقتة والمقبولة ضريبيا، ويتم تدوير الموجودات والخسائر الضريبية غير المستغلة لفترات قادمة 
إلى الحد المتوقع الذي يكون فيه هنالك أرباح ضريبية يمكن االستفادة منها لخصم هذه الفروقات المؤقتة والموجودات والخسائر الضريبية غير المستغلة.

يتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة، ويتم تخفيض قيمة هذه الموجودات إذا ما تبين انه من غير 
المحتمل وجود دخل ضريبي كاف مستقبًا يسمح باالستفادة الكاملة او الجزئية من الموجودات الضريبية المؤجلة.

يتم احتساب موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة وفقا لنسب الضريبة المتوقع تطبيقها مستقبا وعلى الفترة المطلوبة لتحقق الموجودات أو سداد 
المطلوبات وبناًء على القوانين النافذة المفعول في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة.

ضريبة المبيعات
يتم اثبات اإليرادات والمصاريف والموجودات بالصافي بعد تنزيل ضريبة المبيعات فيما عدا:

-  ضريبة المبيعات الناتجة عن شراء موجودات أو خدمات غير قابلة لاسترداد من دائرة ضريبة الدخل، وفي مثل هذه الحالة يتم االعتراف باإليراد كجزء من كلفة 
تملك الموجود أو كجزء من المصروف قدر االمكان.

-  الذمم الدائنة والمدينة والمتضمنة مبلغ ضريبة المبيعات.

إن صافي المبلغ الذي سوف يتم استرداده من أو دفعه إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات يتم اظهاره كجزء من الذمم المدينة والدائنة في قائمة المركز المالي 
الموحدة.

5859



شركة اإلتصاالت األردنية
شركـة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
31 كانون األول 2018

2- أسس اإلعداد والسياســات المحاسبية الهامة )تتمة(

2-6 ملخص السياســات المحاسبية الهامة )تتمة(

المخزون
يظهر المخزون بسعر الكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل، تمثل التكاليف جميع المصاريف المتكبـدة إليصال كل صنف إلى موقعه ووضعه الحالي 

وتحدد الكلفة بإتباع طريقة متوسط الكلفة المرجح.

تمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع المقدر في الظروف العادية بعد تنزيل الكلفة المقدرة إلتمام عملية البيع.

الذمم المدينة
تظهر الذمم المدينة بمبلغ الفاتورة األصلي بعد تنزيل المخصصات لقاء المبالغ المقدر عدم تحصيلها والمخصصات المتعلقة بالخسائر االئتمانية المتوقعة. تقوم 
المجموعة بتطبيق الطريقة المبسطة الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة وموجودات عقود العماء. وفقا لتلك الطريقة ال تقوم المجموعة 
بمتابعة التغيرات في المخاطر االئتمانية للعماء ولكنها تقوم بتاريخ القوائم المالية باحتساب مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر الذمم. قامت 
المجموعة بإعداد جدول بنسب الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقا للخبرة التاريخية للخسائر االئتمانية مع االخذ بعين االعتبار العوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين 

والبيئة االقتصادية.

النقد وما في حكمه
يشمل النقد وما في حكمه على النقد واألرصدة لدى البنوك والودائع قصيرة األجل والتي لديها تواريخ استحقاق ثاثة أشهر او اقل بحيث ال تتضمن مخاطر 
التغير في القيمة. في حال كانت تواريخ االستحقاق تزيد عن ثاثة أشهر يتم تصنيفها كاستثمارات قصيرة االجل. لغرض قائمة التدفقات النقدية الموحدة فإن 
النقد وما في حكمه يشتمل على النقد في الصندوق ولدى البنوك وودائع قصيرة األجل والتي لديها تواريخ استحقاق ثاثة أشهر أو أقل بعد تنزيل أرصدة 

البنوك الدائنة واألرصدة المحتجزة.

القروض وااللتزامات طويلة األجل
يتم تسجيل القروض طويلة األجل بالقيمة العادلة المستلمة بعد تنزيل المصاريف المباشرة المتعلقة بها. بعد االعتراف األولي يتم قياس القروض طويلة األجل 
بالكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعلي. يتم االعتراف باإليرادات أو الخسائر في قائمة الدخل الشامل الموحدة عند التخلص من المطلوبات وخال 

عملية االطفاء.

يتم احتساب التكلفة المطفأة من خال االخذ بعين االعتبار أي خصم او عاوة عند االستحواذ والرسوم أو التكاليف التي تشكل جزءًا من معدل الفائدة الفعلي. 
يتم االعتراف بإطفاء معدل الفائدة الفعلي كتكاليف تمويل من قائمة األرباح والخسائر.

تعويض نهاية الخدمة
الذين اختاروا خيار تجميع مكافأة نهاية الخدمة اعتبارًا من 1  تمنح المجموعة موظفيها تعويض نهاية خدمة. يتم احتساب تعويض نهاية الخدمة للموظفين 
كانون الثاني 2012 على أساس مدة الخدمة المتراكمة والراتب لكل موظف في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة وبشرط إكمال حد أدنى لمدة الخدمة وفقًا 
للنظام الداخلي للمجموعة. يتم تسجيل مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين بكامل مدة الخدمة كما في تاريخ القوائم المالية الموحدة. يتم اإلفصاح 

عن المخصص كإلتزام متداول وغير متداول.

الذمم الدائنة واألرصدة الدائنة األخرى
يتم إثبات مطلوبات المبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع والخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم المطالبة بها من قبل المورد.

المخصصات
يتم االعتراف بالمخصصات إذا كان على المجموعة التزام )قانوني أو فعلي( ناتج عن حدث سابق وكانت كلفة تسوية االلتزام محتملة وقابلة للتقدير والقياس 
بشكل يمكن االعتماد عليه وتتوقع المجموعة استرداد بعض او جميع المخصصات على سبيل المثال، بموجب عقد التأمين يتم السداد على انه أصل منفصل، 

ولكنه فقط عندما يكون السداد شبه مؤكد. يتم االعتراف بالمصاريف المتعلقة بالمخصص في قائمة الدخل الشامل الموحدة بعد خصم أي تعويض.
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التقــاص
يتم اجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ بالصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عندما تتوفر الحقوق القانونية 

الملزمة وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص او يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.

تصنيف المتداول مقابل غير المتداول
تقوم المجموعة بعرض الموجودات والمطلوبات في القوائم المالية بناًء على التصنيف المتداول / غير المتداول. ان الموجودات المتداولة هي المجودات التي:

■ من المتوقع أن تتحقق أو ُيعتزم بيعها أو استهاكها في دورة التشغيل العادية.
■ محتفظ بها في االساس لغرض التداول.

■ من المتوقع أن تتحقق في غضون اثني عشر شهرا بعد تاريخ القوائم المالية أو
■ النقد أو ما في حكمه ما لم ُيحظر تبادلها أو استخدامها لتسوية أي التزام لمدة اثني عشر شهرا على األقل بعد تاريخ القوائم المالية.

يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.

تكون المطلوبات متداولة عندما:
■ من المتوقع أن تتم تسويتها في دورة التشغيل العادية.

■ وجدت في االساس لغرض التداول.
■ من المقرر تسويتها في غضون اثني عشر شهرا بعد تاريخ القوائم المالية. أو

■ ال يوجد أي حق غير مشروط في تأجيل تسوية االلتزام لمدة اثني عشر شهًرا على األقل بعد تاريخ القوائم المالية.

يتم تصنيف جميع المطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة. يتم تصنيف الموجودات والمطلوبات الضريبية كموجودات ومطلوبات غير متداولة.

تدني الموجودات غير المالية
تقوم المجموعة بتاريخ إعداد التقارير المالية بتقييم فيما إذا كان هناك دليل بأن األصل قد انخفضت قيمته. إذا وجد أي دليل على ذلك، أو عندما يتطلب إجراء 
اختبار سنوي لانخفاض في القيمة، تقوم المجموعة بتقييم المبلغ الممكن تحصيله لألصل. إن مبلغ األصل الممكن تحصيله هو القيمة العادلة لألصل أو 
وحدة توليد النقد ناقصُا تكاليف البيع وقيمته المستخدمة أيهما أعلى ويتم تحديده لألصل الفردي، إال إذا كان األصل ال يولد تدفقات نقدية داخلية مستقلة إلى 
حد كبير عن تلك الناتجة من الموجودات األخرى أو موجودات المجموعة. عندما يتجاوز المبلغ المدرج لألصل أو وحدة توليد النقد المبلغ الممكن تحصيله، يعتبر 
األصل منخفضًا ويتم تخفيضه إلى المبلغ الممكن تحصيله. أثناء تقييم القيمة العادلة المستخدمة، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة العادلة 
الحالية لها باستخدام سعر خصم ما قبل الضريبة والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر المحددة لألصل. أثناء تحديد القيمة 
العادلة ناقصًا تكاليف البيع، تؤخذ المعامات الحديثة في السوق في االعتبار إذا كانت متوفرة. وإذا لم يكن ممكنًا تحديد مثل تلك المعامات، يتم استخدام 

نموذج التقييم المناسب. يتم تثبيت هذه االحتسابات بمضاعفات تقييم أسعار أسهم الشركات التابعة المتداولة أو مؤشرات القيمة العادلة المتوفرة األخرى.

إثبات اإليرادات
ان معظم إيرادات المجموعة تقع ضمن نطاق تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم )15( »اإليرادات من العقود مع العماء«. تقوم المجموعة بتقديم منتجاتها 
الخدمات و/أو عروض  إلى  المستخدمة للوصول  المعدات  التي تجمع بين  العقود  الى بعض  العماء بموجب عقود فقط باإلضافة  وخدماتها لمجموعة من 

الخدمات األخرى. يتم االعتراف باإليراد بعد خصم ضريبة المبيعات والضرائب األخرى التي يتم تحصيلها نيابًة عن الحكومة.

عروض الخدمات المستقلة )خطوط الهواتف المتنقلة فقط، خطوط الهواتف الثابتة فقط، الخدمات المشتركة(:

تقدم المجموعة مجموعة من خدمات الهاتف الثابت والمتنقل وخدمات الوصول إلى اإلنترنت الثابت والمتنقل وعروض المحتوى )الوسائط، خدمة الصوت 
ذات القيمة المضافة، إلخ( الى عماء األفراد والشركات/المؤسسات. ان بعض العقود محددة لمدة ثابتة )تتراوح بين 12 إلى 36 شهرا(، في حين أن البعض اآلخر 

يمكن إنهاؤها في وقت قصير )مثال: الترتيبات الشهرية أو الخدمات الجزئية(.

يتم االعتراف بإيرادات الخدمة عند تقديم الخدمة، بناًء على االستخدام )مثل دقائق حركة المرور( أو الفترة )على سبيل المثال، تكاليف الخدمة الشهرية(.
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2- أسس اإلعداد والسياســات المحاسبية الهامة )تتمة(

2-6 ملخص السياســات المحاسبية الهامة )تتمة(

إثبات اإليرادات )تتمة(
بموجب عروض محتوى معينة، يمكن للمجموعة التصرف فقط كوكيل يسمح بتوريد طرف ثالث للسلع أو الخدمات للعميل وليس كموكل في عرض المحتوى. 

في مثل هذه الحاالت، يتم إثبات اإليرادات بالصافي من المبالغ المحولة إلى الطرف الثالث.

ال تتضمن العقود مع العماء بشكل عام أي حق جوهري، حيث أن السعر الذي يتم تحرير الفواتير به يمثل سعر بيع الخدمات التي تم شراؤها واستهاكها من 
قبل العميل خارج نطاق الشركة )مثل االستهاك اإلضافي والخيارات وما إلى ذلك(.

ليس لدى المجموعة أي تأثير كبير يتعلق بالتعديات على هذا النوع من العقود. يتم التعامل مع التزامات الخدمة المحولة إلى العميل بنفس الوتيرة على أنها 
التزام فردي.

عندما تتضمن العقود بنوًدا تعاقدية تغطي الخصومات التجارية )خصم مبدئي على توقيع العقد أو مشروًطا عند بلوغ حد استهاك( أو عروض مجانية )على 
سبيل المثال 3 أشهر مجانية(، تقوم هذه المجموعة بتأجيل هذه الخصومات أو العروض المجانية على مدة العقد القابلة للتنفيذ )الفترة الزمنية خال التي يكون 
لدى المجموعة والعميل التزام ثابت(. إذا كان قابل للتطبيق، يتم االعتراف بالمبلغ المستحق للعميل كخصم من اإليرادات وفًقا للشروط واألحكام المحددة 
لكل عقد. إذا لم يتم تصنيف التزامات األداء على أنها مستقلة، يتم االعتراف بإيرادات العرض بشكل متساوي على مدى فترة العقد. تعد خدمة توصيل الخط 
الهاتفي من خال عقد الخدمة وعروض االتصاالت مثااًل جيًدا. وال يمكن فصله بشكل عام عن عقد الخدمة وعروض االتصاالت، وبالتالي يتم االعتراف به في 

االيرادات على المدى المتوسط للعاقة التعاقدية المتوقعة.

مبيعات أجهزة منفصلة
أو  اما منفصلة  االجهزة  تكون مبيعات  المتنقلة(.  الهواتف  اساسي  )بشكل  اجهزتهم  لشراء  األفراد والشركات/المؤسسات  لعماء  المجموعة عدة طرق  تتيح 
متضمنة في حزمة تتضمن عروض خدمات. عندما تكون مبيعات االجهزة منفصلة عن عروض الخدمات، يتم االعتراف بالمبلغ الذي تم اصدار الفاتورة به في 
اإليرادات عند التسليم. عندما يتم استام المبالغ على أقساط، فان العرض في هذه الحالة يشتمل على مكون مالي وبالتالي يتم احتساب الفوائد وخصمها من 

المبلغ الذي تم اصدار الفاتورة به ويتم االعتراف بهذا الفرق كدخل تمويل خال فترة السداد.

عروض األجهزة والخدمات المحزمة
تتيح المجموعة لعماء األفراد والشركات/المؤسسات العديد من العروض التي تضم معدات )مثل اجهزة هواتف متنقلة( وخدمات )مثل عقود اتصاالت(.

يتم االعتراف بإيرادات المعدات بشكل منفصل إذا كان المكونان قابلين للفصل )بمعنى أنه يمكن للعميل الحصول على الخدمات بشكل منفصل(. عندما ال 
يكون أحد مكونات العرض مقيم بسعر البيع المنفصل الخاص به، يتم إعادة توزيع اإليرادات لكل مكون بما يتناسب مع أسعار البيع الفردية الخاصة بتلك 
المكونات. وهذا هو الحال على وجه الخصوص في العروض التي تجمع ما بين بيع الهاتف المتنقل بسعر مخفض ، حيث يعتبر سعر البيع الفردي للهاتف 

المتنقل مساويا لسعر البيع في تاريخ بيعه بناء على ممارسة السوق.

الخدمات التي تحتوي على مرحلة البناء والتشغيل
تشمل بعض عقود عماء الشركات / المؤسسات مرحلتين: مرحلة البناء ومرحلة إدارة منصات تكنولوجيا المعلومات.

يتطلب التحقق من اإليرادات تحليًا لوقائع وظروف كل عقد من أجل تحديد ما إذا كانت هناك التزامات أداء قابلة للتحديد. بناًء على العقد، تعترف المجموعة 
بإيرادات مرحلة البناء عند اكتمالها إذا كانت هذه المرحلة مؤهلة لتكون مرحلة محددة. عند تعديل بنود العقد، تقوم المجموعة بتقييم تعديل النطاق أو تأثيره 
على سعر العقد من أجل تحديد ما إذا كان التعديل يجب أن يعامل كعقد مستقل، كما لو انه تم إنهاء العقد الحالي وتوقيع عقد جديد، أو ما إذا كان التعديل 

يجب اعتباره كتغيير على العقد الحالي.
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عروض خدمات مبيعات الجملة
يوجد لدى المجموعة ثاثة أنواع من االتفاقيات التجارية مع عماء الجملة )مثل مشغلي االتصاالت اآلخرين( متعلقة بأنشطة البيع بالجملة المحلية وعروض 

شركات النقل الدولية:

 local نموذج الدفع عند االستخدام: تستخدم هذه النوعية من العقود عادًة على األنشطة “القديمة” الخاضعة للتنظيم )خدمة إنهاء المكالمات، خدمة النفاذ
loop، التجوال وبعض عقود حلول البيانات(، حيث ال تتضمن التزام ثابت. يتم االعتراف باإليرادات عند تقديم الخدمات )التي تتوافق مع نقل السيطرة( على 

المدى التعاقدي.

نموذج إرسال أو دفع: يتم في هذه النوعية من العقود تحديد السعر والحجم والمدة. يلتزم العميل بدفع المبلغ المحدد في العقد بغض النظر عن الحركة الفعلية 
التي يتم استهاكها خال فترة االلتزام. تشمل فئة العقد هذه بشكل خاص بعض عقود MVNO وIDD وHubbing. يتم االعتراف باإليرادات تدريجيًا على أساس 

الحركة الفعلية خال الفترة، لتعكس نقل السيطرة إلى العميل.

ال يتم إصدار فواتير وفقًا لبعض االتفاقيات بين شركات النقل بالعبور الرئيسية )free peering( وبالتالي ال يتم االعتراف بها في اإليرادات.

شرط التزام بمستوى الخدمة
تتضمن بعض التعاقدات التجارية للمجموعة التزامات متعلقة بمستوى الخدمة )وقت التسليم، وقت إعادة الخدمة(.

تتضمن هذه االتفاقيات التزامات مقابل الخدمات التي تقدمها المجموعة والمتعلقة بعمليات تقديم الطلبات للخدمات وتسليمها وخدمات ما بعد البيع. إذا 
أخفقت المجموعة في تنفيذ أحد هذه االلتزامات، فإنها تقوم بدفع تعويض للعميل، والذي عادة ما يكون تخفيض لألسعار ويتم اقتطاع تلك الخصومات من 
اإليرادات. يتم خصم المبلغ المتوقع من هذه الغرامات من اإليرادات بمجرد إخفاق المجموعة بتنفيذ تلك االلتزامات او عند وجود احتمالية مرتفعة بعدم قدرة 

المجموعة على تنفيذها.

العمالت األجنبية
المثبتة  المالية  والمطلوبات  الموجودات  تقييم  يتم  كما  المعامات،  إجراء  السائدة وقت  الصرف  بأسعار  األجنبية  بالعمات  تتم  التي  المعامات  قيد  يجـري 
بالعمات األجنبية في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة بأسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ ، وتدرج األرباح أو الخسائر الناتجة عن عمليات التقييم في 

قائمة الدخل الشامل الموحدة.

تكاليف التمويل
يتم إثبات تكاليف التمويل كمصاريف في قائمة الدخل الشامل الموحدة عند تحققها. يتم رسملة تكاليف التمويل المتعلقة باالستحواذ أو انشاء او انتاج األصول 

المؤهلة.
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3- القطاعات التشغيلية
تم تحديد أسلوب عرض القطاعات الرئيسية بحيث يكون على أساس القطاعات التشغيلية وذلك بناًء على أن المخاطر والمنافع المتعلقة بالمجموعة تتأثر بشكل 

جوهري باالختافات في الخدمات المقدمة من قبل تلك القطاعات.

قطاع خطوط الهواتف الثابتة – يقوم هذا القطاع بتشغيل وتطوير وصيانة شبكات االتصاالت الثابتة. 
قطاع الهواتف المتنقلة - يقوم هذا القطاع بتشغيل وإدارة شبكة اتصاالت متنقلة في المملكة األردنية الهاشمية. 

البيانات  نقل  بخدمات  العماء  لتزويد  والتشغيلية  الهندسية  االتصاالت  وسائل  وتركيب وصيانة  وتجهيز  بتزويد  القطاع  هذا  يقوم   – البيانات  خدمات  قطاع 
وخدمات استخدام اإلنترنت ومساعدة الشركات لتكون أكثر كفاءة في طريقة إدارة أعمالها عبر اإلنترنت.

تقوم إدارة المجموعة بمتابعة النتائج التشغيلية للقطاعات التشغيلية التخاذ القرارات ولتقييم أداء القطاعات المعتمد على األرباح او الخسائر التشغيلية.

إن الجداول التالية تمثل معلومات عن إيرادات ونتائج أعمال وموجودات ومطلوبات هذه القطاعات للسنوات المنتهية في 31 كانون األول 2018 و2017.

المجموع
دينــــار أردني

خدمات
البيانات

دينــــار أردني

الهواتف
المتنقلة

دينــــار أردني

خطوط
الهواتف الثابتة
دينــــار أردني

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2018

صافي اإليرادات 

324.351.983 42.838.908 163.838.745 117.674.330 صافي اإليرادات ألطراف خارجية 

49.513.664 38.521 5.924.709 43.550.434 صافي اإليرادات الداخلية بين القطاعات

373.865.647 42.877.429 169.763.454 161.224.764

نتائج القطاع

104.009.658 35.874.588 70.082.148 )1.947.078(
الربح من العمليات قبل االستهاكات، االطفاءات، خسارة التدني، 

صافي فروقات العمات األجنبية، الفوائد والضريبة 

)68.231.354( استهاكات واطفاءات 

214.476 صافي فروقات العمات األجنبية

)3.805.154( تكاليف التمويل

653.405 دخل التمويل

)3.728.862( تكاليف تمويل رخصة حزم الترددات

29.112.169 الربح قبل الضريبة 

)7.805.106( مصروف ضريبة الدخل

21.307.063 مجموع الدخل الشامل للسنة

الموجودات والمطلوبات

624.299.761 51.397.234 400.606.803 172.295.724 موجودات القطاع 

350.362.947 10.638.640 209.853.151 129.871.156 مطلوبات القطاع

معلومات القطاع األخرى

233.861.850 8.144.251 100.647.690 125.069.909 الممتلكات والمعدات

244.407.166 3.106.383 227.843.942 13.456.841 موجودات غير ملموسة
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3- القطاعات التشغيلية )تتمة(

المجموع
دينــــار أردني

خدمات
البيانات

دينــــار أردني

الهواتف
المتنقلة

دينــــار أردني

خطوط
الهواتف الثابتة
دينــــار أردني

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2017

صافي اإليرادات 

333.191.730 50.121.028 150.953.359 132.117.343 صافي اإليرادات ألطراف خارجية 

53.994.793 39.274 7.022.442 46.933.077 صافي اإليرادات الداخلية بين القطاعات

387.186.523 50.160.302 157.975.801 179.050.420

نتائج القطاع

105.393.650 43.660.806 59.587.965 2.144.879
الربح من العمليات قبل االستهاكات، االطفاءات، خسارة التدني، 

تكاليف التمويل والضريبة 

)68.362.502( استهاكات واطفاءات وخسارة التدني 

)1.265.139( صافي فروقات العمات األجنبية

)1.618.867( تكاليف التمويل

895.850 دخل التمويل

)3.728.862( تكاليف تمويل رخصة حزم الترددات

31.314.130 الربح قبل الضريبة 

)7.283.850( مصروف ضريبة الدخل

24.030.280 مجموع الربح والدخل الشامل للسنة

الموجودات والمطلوبات

652.946.446 62.468.359 416.818.266 173.659.821 موجودات القطاع 

378.702.225 11.675.607 230.582.849 136.443.769 مطلوبات القطاع

معلومات القطاع األخرى

220.144.900 7.686.082 100.402.125 112.056.693 الممتلكات والمعدات

267.590.051 4.381.491 248.594.136 14.614.424 موجودات غير ملموسة
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شركة اإلتصاالت األردنية
شركـة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
31 كانون األول 2018

4- ممتلكات ومعدات

أراضي
ومباني

دينــــار أردني

شبكة ومـعدات
االتصاالت

دينــــار أردني

ممتلكات ومعدات
أخرى

دينــــار أردني

مشاريع 
تحت التنفيذ
دينــــار أردني

المجمـوع
دينــــار أردني

2018

الكلفة:

87.333.214856.040.00764.075.6796.8121.007.455.712كما فـي أول كانون الثاني 2018

59.755.714-821.28658.646.557287.871إضافات

-)6.812(-6.812-المحول من مشاريع تحت التنفيذ

)1.213.395(-)283.637()410.035()519.723(استبعادات

1.065.998.031-87.634.777914.283.34164.079.913كما فـي 31 كانون األول 2018

االستهالك المتراكم:

787.310.812-44.655.514688.978.71953.676.579كما فـي أول كانون الثاني 2018

45.658.302-2.065.50742.796.027796.768االستهاك للسنة

)832.933(-)254.069()406.931()171.933(استبعادات

832.136.181-46.549.088731.367.81554.219.278كما في 31 كانون األول 2018

صافـي القيمـة الدفترية كما فـي
31 كانون األول 2018

41.085.689182.915.5269.860.635-233.861.850

شركة اإلتصاالت األردنية
شركـة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
31 كانون األول 2018

4- ممتلكات ومعدات )تتمة(

أراضي
ومباني

دينــــار أردني

شبكة ومـعدات
االتصاالت

دينــــار أردني

ممتلكات ومعدات
أخرى

دينــــار أردني

مشاريع 
تحت التنفيذ
دينــــار أردني

المجمـوع
دينــــار أردني

2017

الكلفة:

85.124.385800.419.86963.951.1571.369.104950.864.515كما فـي أول كانون الثاني 2017

60.751.344-3.870.43355.764.2351.116.676إضافات

)4.160.147()1.362.292()992.154()144.097()1.661.604(استبعادات

87.333.214856.040.00764.075.6796.8121.007.455.712كما فـي 31 كانون األول 2017

االستهالك المتراكم:

744.042.739-43.772.079646.540.48553.730.175كما فـي أول كانون الثاني 2017

45.561.882-2.061.51142.577.563922.808االستهاك للسنة

1.362.2921.362.292---خسارة التدني
)3.656.101()1.362.292()976.404()139.329()1.178.076(استبعادات

787.310.812-44.655.514688.978.71953.676.579كما في 31 كانون األول 2017

صافـي القيمـة الدفترية كما فـي
31 كانون األول 2017

42.677.700167.061.28810.399.1006.812220.144.900

األراضي والمباني
تتضمن األراضي والمباني تكلفة األراضي البالغة 2.620.903 دينار أردني والتي تم استماكها من قبل أمانة عمان الكبرى. خال العام 2018، وقعت المجموعة 
اتفاقية تسوية مع أمانة عمان الكبرى لتسوية دعوى استماك األراضي ، استنادًا الى االتفاقية ستستلم المجموعة من أمانة عمان الكبرى قطع أراضي مقابل 
تلك االراضي المستملكة. حتى تاريخ القوائم المالية الموحدة ، لم تتسلم اإلدارة قائمة األراضي التي سيتم تبادلها ، وبالتالي لم يتم تسجيل عملية البيع حيث 

أن المجموعة تحتاج إلى الحصول على القيمة العادلة لألراضي المتبادلة من أجل تسجيل المعاملة.

االستهالك
قامت المجموعة خال عام 2018 و 2017 بمراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة لبعض معدات اتصاالت آخذين بعين االعتبار سياسات واجراءات المجموعة باإلضافة 
االقتصادية  المنافع  مع  لتتناسب  االصول  لهذه  اإلنتاجية  األعمار  بتعديل  المجموعة  قامت  عليه،  وبناء  االتصاالت.  قطاع  في  العاقة  ذات  الممارسات  الى 

المتوقعة وعليه، تم تخفيض االستهاك لعام 2018 بمبلغ 895.447 بينما تم تسجيل 1.830.019 دينار أردني كاستهاك اضافي لعام 2017.

خسارة التدني
قررت المجموعة خال عام 2017، عدم االستمرار في مشروع المدينة االعامية، وعليه، تم تسجيل مبلغ 1.362.292 دينار أردني كخسائر تدني.
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شركة اإلتصاالت األردنية
شركـة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
31 كانون األول 2018

5- موجودات غير ملموسة

المجموع
دينــــار أردني

موجودات غير 
ملموسة اخرى
دينــــار أردني

رخصة تشغيل 
الهواتف المتنقلة 
وحقوق الترددات

دينــــار أردني

حقوق استخدام 
كوابل فالج
دينــــار أردني

2018

الكلفــــة:

371.928.281 9.547.752 334.430.294 27.950.235 الرصيد كما في أول كانون الثاني 2018

2.042.828 162.925 - 1.879.903 اضافات

)2.652.661( )500.000( - )2.152.661( تعديات

371.318.448 9.210.677 334.430.294 27.677.477 الرصيد كما في 31 كانون األول 2018

اإلطفاء المتراكم: 

104.338.230 3.803.935 87.198.484 13.335.811 الرصيد كما في أول كانون الثاني 2018

23.362.361 1.116.823 20.571.404 1.674.134 اطفاءات 

)789.309( - - )789.309( تعديات 

126.911.282 4.920.758 107.769.888 14.220.636 الرصيد كما في 31 كانون األول 2018

244.407.166 4.289.919 226.660.406 13.456.841 صافي القيمة الدفترية كما في 31 كانون األول 2018

المجموع
دينــــار أردني

موجودات غير 
ملموسة اخرى
دينــــار أردني

رخصة تشغيل 
الهواتف المتنقلة 
وحقوق الترددات

دينــــار أردني

حقوق استخدام 
كوابل فالج
دينــــار أردني

2017

الكلفــــة:

332.044.759 7.707.327 296.395.589 27.941.843 الرصيد كما في أول كانون الثاني 2017

39.883.522 641.130 39.234.000 8.392 اضافات

- 1.199.295 )1.199.295( - تعديات

371.928.281 9.547.752 334.430.294 27.950.235 الرصيد كما في 31 كانون األول 2017

اإلطفاء المتراكم: 

82.899.902 2.346.276 68.772.721 11.780.905 الرصيد كما في أول كانون الثاني 2017

21.438.328 1.049.981 18.833.441 1.554.906 اطفاءات 

- 407.678 )407.678( - تعديات 

104.338.230 3.803.935 87.198.484 13.335.811 الرصيد كما في 31 كانون األول 2017

267.590.051 5.743.817 247.231.810 14.614.424 صافي القيمة الدفترية كما في 31 كانون األول 2017

شركة اإلتصاالت األردنية
شركـة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
31 كانون األول 2018

5- موجودات غير ملموسة )تتمة(

يتم إطفاء حقوق استخدام كوابل فاج، رخصة تشغيل الهواتف المتنقلة وحقوق الترددات والموجودات غير الملموسة األخرى على مدى العمر المتوقع لها 
من 5 الى 25 سنة.

تم خال شهر كانون االول 2017 منح شركة البتراء األردنية لاتصاالت المتنقلة )Orange موبايل( رخصة ترددات اضافية )10 + 10 م.ه( في النطاق 2600 م.ه 
وذلك لمدة 15 عامًا بكلفة 39.234.000 دينار أردني. 

6- ضريبة الدخل

إن العناصر األساسية لمصروف ضريبة الدخل لعامي 2018 و2017 هي كما يلي:

2017
دينـــار أردني

2018
دينـــار أردني

قائمة الدخل الشامل الموحدة

7.008.817 5.676.377 ضريبة الدخل – للسنة الحالية

تعديالت موجودات ضريبية مؤجلة

275.033 2.128.729 خسائر مدورة

7.283.850 7.805.106 ضريبة الدخل الظاهرة في قائمة الدخل الشامل الموحدة

يبين الجدول أدناه التسوية بين مصروف ضريبة الدخل حسب النسبة القانونية ومصروف ضريبة الدخل حسب النسبة الفعلية لعامي 2018 و2017:

2017
دينــــار أردني

2018
دينـــار أردني

31.314.130 29.112.169 الربح المحاسبي قبل ضريبة الدخل وحقوق غير المسيطرين

7.515.391 6.986.921 ضريبة الدخل حسب النسبة القانونية %24 

تعديالت ضريبية

74.781 247.200 مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة والذمم مشكوك في تحصيلها )إيضاح 8( 

)142.095( )2.623.069( ديون معدومة )إيضاح 8(

1.162.816 4.231.312 مصاريف ومخصصات غير مقبولة ضريبيًا

)1.283.153( )988.850( أرباح بيع أراضي غير خاضعة للضريبة

)43.890( )48.408( فروقات إقرارات سنوات سابقة 

7.283.850 7.805.106
ضريبة الدخل الظاهرة في قائمة الدخل الشامل الموحدة حسب

المعدل الفعلي لضريبة الدخل %26.8 )2017: %23.3(
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شركة اإلتصاالت األردنية
شركـة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
31 كانون األول 2018

6- ضريبة الدخل )تتمة(

فيما يلي الحركة على مخصص ضريبة الدخل لعامي 2018 و2017:

2017
دينـــار أردني

2018
دينـــار أردني

10.859.992 11.247.088 كما في أول كانون الثاني 

7.008.817 5.676.377 مصروف ضريبة الدخل للسنة

17.868.809 16.923.465

)3.862.565( )7.161.424( يطرح: ضريبة دخل مدفوعة

)44.156( )35.028( يطرح: ضريبة دخل مقتطعة على الفوائد البنكية 

)2.715.000( - المحول الى مخصصات أخرى 

11.247.088 9.727.013 كما في 31 كانون االول )إيضاح 17(

الموجودات الضريبية المؤجلة كما في 31 كانون األول تتعلق بما يلي:

2017
دينـــار أردني

2018
دينـــار أردني

4.527.917 2.399.188 خسائر منقولة من فترات سابقة

192.000 192.000 مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها والخسائر االئتمانية المتوقعة

345.922 345.922 مخصص قضايا

5.065.839 2.937.110

قامت المجموعة وشركاتها التابعة بالتوصل إلى تسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حتى نهاية عام 2014. باستثناء شركة االتصاالت االردنية والشركة 
األردنية لخدمات نقل البيانات حيث لم يتم التوصل الى مخالصة نهائية للضريبة لألعوام 2011 و2012.

قامت المجموعة بتقديم كشوفات التقدير الذاتي لألعوام من 2015 الى 2017 ولم يتم مراجعة حسابات المجموعة من قبل مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات 
لغاية تاريخ اعداد هذه البيانات المالية.

7- مخزون

2017
دينــــار أردني

2018
دينــــار أردني

3.465.361 4.001.133 مواد ولوازم *

2.558.087 2.280.274 أجهزة هواتف خلوية وأخرى

)1.258.008( )1.172.647( مخصص المخزون التالف وبطيء الحركة 

4.765.440 5.108.760

* خال عام 2018 تم االعتراف بمبلغ 11.700.093 دينار أردني )2017: 11.163.803 دينار أردني( كمصروف للمخزون والذي تم تصنيفه من ضمن تكلفة الخدمات.

المواد واللوازم مخصصة الستعمال المجموعة الخاص وليست للبيع.

شركة اإلتصاالت األردنية
شركـة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
31 كانون األول 2018

7- مخزون )تتمة(

فيما يلي الحركة على مخصص المخزون التالف والبطيء الحركة:

2017
دينــــار أردني

2018
دينــــار أردني

1.453.238 1.258.008 الرصيد كما في أول كانون الثاني

- - إضافات

)195.230( )85.361( استبعادات

1.258.008 1.172.647 الرصيد كما في 31 كانون األول

8- ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

2017
دينـــــار أردني

2018
دينـــار أردني

64.721.614 53.675.866 ذمم مدينة تجارية

9.713.236 8.411.448 إيرادات لم يصدر بها فواتير 

5.453.607 3.775.924 مبالغ مستحقة من أطراف ذات العاقة

79.888.457 65.863.238

)21.616.574( )11.717.120( مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها 

58.271.883 54.146.118

19.948.879 27.543.012 أرصدة مدينة أخرى

78.220.762 81.689.130

ال تحمل الذمم التجارية فوائد. ال تحصل المجموعة على ضمانات مقابل الذمم المدينة التجارية االخرى إال في حالة بعض الذمم المدينة التجارية لبعض الموزعين 
وذلك من خال كفاالت بنكية.

بلغت الذمم التجارية المشكوك في تحصيلها 11.717.120 دينار أردني كما في 31 كانون األول 2018 مقابل )21.616.574 دينار أردني كما في 31 كانون األول 
2017( والتي تم اطفائها.

فيما يلي الحركة على مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها:

2018
دينـــار أردني

2017
دينـــار أردني

21.616.57421.897.046كما في أول كانون الثاني 

1.030.000311.589المخصص للسنة

)592.061()10.929.454(ديون معدومة

11.717.12021.616.574كما في 31 كانون األول
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8- ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى )تتمة(

فيما يلي جدول أعمار الذمم التجارية كما في 31 كانون األول: 

الذمم غير المستحقة وغير 
المشكوك في تحصيلها

دينـــار أردني

الذمم المستحقة وغير المشكوك في تحصيلها
المجموع

دينـــار أردني
1 -30 يوم

دينـــار أردني
31 – 90 يوم
دينـــار أردني

91 – 180 يوم
دينـــار أردني

أكبر من 180 يوم
دينـــار أردني

20187.585.31911.285.6907.656.3084.343.83123.274.97054.146.118

20179.484.31611.901.7118.363.0204.863.05023.659.78658.271.883

تقوم إدارة المجموعة بتحديد الذمم المشكوك في تحصيلها بشكل تفصيلي على مستوى أرصدة العماء وتقوم أيضًا ببناء مخصص بناًء على أعمار الذمم.

في تقدير إدارة المجموعة فإنه من المتوقع تحصيل الذمم غير المشكوك في تحصيلها بالكامل. إن لدى المجموعة دائرة تحصيل تقوم بمراقبة الذمم القائمة 
بشكل مستمر وسياسة متابعة تحصيل معتمدة لجميع عمائها حيث يتم فصل الخدمات عن العماء الذين ال يقومون بتسديد المستحقات عليهم خال مدة 

محددة ويتم متابعة تحصيلها من قبل دائرة متخصصة بمتابعة التحصيل.

9- مبالغ مستحقة من/إلى مشغلي شبكات االتصاالت

لدى المجموعة اتفاقيات مع مشغلي شبكات اتصاالت محلية ودولية يتم بموجبها تقاص األرصدة المدينة واألرصدة الدائنة لنفس المشغل. وقد بلغت المبالغ 
الصافية في 31 كانون األول 2018 و2017 كما يلي:

2017
دينـــــار أردني

2018
دينـــــار أردني

7.645.605 11.893.344 المبالغ المستحقة من مشغلي شبكات اتصاالت
2.792.897 797.421 المبالغ المستحقة من أطراف ذات عاقة
)3.917.493( )3.917.493( مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة والذمم المشكوك في تحصيلها
6.521.009 8.773.272 المبالغ المستحقة من مشغلي شبكات اتصاالت

27.965.330 27.147.879 المبالغ المستحقة إلى مشغلي شبكات اتصاالت
273.889 596.696 المبالغ المستحقة ألطراف ذات عاقة

28.239.219 27.744.575 المبالغ المستحقة الى مشغلي شبكات اتصاالت

ال تحمل المبالغ المستحقة من مشغلي شبكات االتصاالت فوائد وال يوجد ضمانات متعلقة بتلك المبالغ.

فيما يلي جدول أعمار المبالغ المستحقة من مشغلي شبكات االتصاالت كما في 31 كانون األول: 

الذمم غير المستحقة وغير 
المشكوك في تحصيلها

دينـــار أردني

الذمم المستحقة وغير المشكوك في تحصيلها
المجموع

دينـــار أردني
1 -90 يوم

دينـــار أردني
91 – 180 يوم
دينـــار أردني

181 – 270 يوم
دينـــار أردني

أكبر من 271 يوم
دينـــار أردني

20182.391.3483.019.3001.336.846390.7591.635.0198.773.272

20172.889.1532.131.869997.087448.39054.5106.521.009

من المتوقع تحصيل الذمم غير المشكوك في تحصيلها بالكامل.
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10- نقد وودائع قصيرة األجل

يتضمن بند النقد والودائع قصيرة األجل ودائع قصيرة األجل لدى البنوك التجارية لفترات تتراوح بين يوم وثاثة أشهر بالدينار األردني والدوالر األمريكي بمبلغ 
35.312.019 دينار أردني كما في 31 كانون األول 2018 و70.322.948 دينار أردني كما في 31 كانون األول 2017 وقد بلغ معدل الفائدة الفعلي عليها دينار أردني 

2.05% والدوالر األمريكي 2.53% )2017: دينار أردني 2.25% والدوالر األمريكي %1.57(.

11- مطلوبات رخصة حزم الترددات

خال شهر تشرين االول 2016، قامت المجموعة مع مجموعة Orange فرنسا بالتوقيع على اتفاقية تسوية مع حكومة المملكة االردنية الهاشمية والتي من 
خالها تم االتفاق على تجديد رخصة حزم الترددات 900 م.ه لمدة 10 سنوات اضافية تبدأ من 9 ايار 2019 بمبلغ 104.250.000 دينار أردني تدفع على دفعتين 

متساوية تبلغ كل منها 52.125.000 دينار اردني في 8 ايار 2019 و8 ايار 2024.

أردني والتي تم قيدها  النقدية حيث بلغت 86.595.425 دينار  التدفقات  المؤجلة بطريقة خصم  للدفعات  المعادل  النقدي  السعر  باحتساب  المجموعة  قامت 
المالية. تم استخدام 4% كنسبة خصم والتي تمثل معدل سعر االقتراض  القوائم  بتاريخ هذه  المبلغ كما هو  التزام بنفس  كموجودات غير ملموسة مقابل 

للمجموعة.

سيتم االعتراف بالفرق ما بين هذا المبلغ ومجموع الدفعات كتكاليف تمويل على طول المدة. خال عام 2017 و 2018 تم االعتراف بمبلغ 3.728.862 دينار أردني 
كتكاليف تمويل.

ان الدفعات المستقبلية التفاقية التسوية مع القيمة الحالية للدفعات هي كما يلي:

2017
الدفعات

دينـــــار أردني

2018
الدفعات

دينـــــار أردني

- 52.125.000 خال سنة واحدة 

52.125.000 - أكثر من سنة واقل من خمس سنوات 

52.125.000 52.125.000 أكثر من خمس سنوات

104.250.000 104.250.000 مجموع الدفعات المؤجلة 

)13.925.713( )10.196.851( يطرح: تكاليف التمويل 

90.324.287 94.053.149 القيمة الحالية لاللتزام 

12- رأس المـال

يتكـون رأسمال شركة االتصاالت األردنية المصرح به والمدفوع من 187.500.000 سهم )2017: 187.500.000 سهم(، قيمة السهم االسمية دينار اردني واحد.

13- إحتياطـي إجبـاري

يقتطع االحتياطي اإلجباري من األرباح وفقًا ألحكام قانون الشركات األردني وبمعدل 10% من صافي ربح السنة القابل للتوزيع قبل الضريبة. ويمكن للمجموعة 
إيقاف هذا التحويل السنوي إذا بلغ رصيد االحتياطي اإلجباري ربع رأسمال المجموعة. استنادًا الى ذلك فقد قررت المجموعة اعتبارًا من عام 2005 عدم تحويل 

أي مبلغ إلى االحتياطي اإلجباري. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على المساهمين.
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14- األرباح الموزعة والمقترح توزيعها

سيتقدم مجلس االدارة الى الهيئة العامة للمساهمين بتوصية لتوزيع ارباح عن العام الحالي بمبلغ 0.115 دينار اردنيا للسهم الواحد بمجموع 21.500.000 دينار أردني. 

وافقت الهيئة العامة في اجتماعها المنعقد في 26 نيسان 2018 على توزيع أرباح عن العام 2017 بمبلغ 0.128 دينار أردنيا للسهم بمجموع قدره 24.000.000 دينار 
أردني. )2017: 18.000.000 دينار أردني(.

15- قروض طويلة األجل

2017
دينـــــار أردني

2018
دينـــــار أردني

الجزء المتداول 

333.276 319.928 قرض برتوكول الحكومة الفرنسية/ الثاني

128.198 123.064 قرض برتوكول الحكومة الفرنسية/ الثالث

2.928.571 3.258.000 قرض البنك العربي

712.851 747.293 قرض بنك سوسيتيه جينيرال - االردن

4.102.896 4.448.285

الجزء غير المتداول

2.596.275 2.172.366 قرض برتوكول الحكومة الفرنسية/ الثاني

193.469 62.655 قرض برتوكول الحكومة الفرنسية/ الثالث

17.571.429 16.284.000 قرض البنك العربي

5.287.149 4.545.450 قرض بنك سوسيتيه جينيرال - االردن

25.648.322 23.064.471

قرض بروتوكول الحكومة الفرنسية الثاني
قامت حكومة المملكة األردنية الهاشمية ممثلة بوزارة التخطيط بتاريخ 23 شباط 1995 بتوقيع بروتوكول مالي مع حكومة الجمهورية الفرنسية، وبناء على هذا 
البروتوكول فان الحكومة الفرنسية تقوم بتمويل عدة برامج تطويرية من ضمنها 52.000.000 فرنك فرنسي لتمويل عملية استيراد وبناء مقسم تاع العلي بفائدة 
1% سنويا تستحق على إجمالي الرصيد القائم وتحسب عند كل عملية سحب وتدفع بشكل نصف سنوي ، ويسدد أصل القرض لكل سحب على 40 قسط نصف 
سنوي متساوي ومتتابـع حيث يستحق القسط األول لكل سحب بعد 126 شهر من نهاية الربع الذي تم به السحب. بدأ السحب من القرض فــي أول تموز 1995. 

تم البدء في سداد هذا القرض بتاريخ 31 آذار 2006.

قرض بروتوكول الحكومة الفرنسية الثالث
قامت حكومة المملكة األردنية الهاشمية ممثلة بوزارة التخطيط بتاريخ 24 تشرين أول 1996 بتوقيع بروتوكول مالي مع حكومة الجمهورية الفرنسية، وبناًء علـى 
هذا البروتوكول فان الحكومة الفرنسية تقوم بتمويل عدة برامج تطوير من ضمنها مبلغ 15.000.000 فرنك فرنسي لتمويل عملية استيراد وبناء مقسم االشرفية 
بفائدة 1% سنويًا ويكون السحب منه حسب مراحل المشروع. تستحق الفائدة على إجمالي الرصيد القائم وتحتسب عند كل عملية سحب وتدفع بشكل نصف 
سنوي، ويسدد أصل القرض لكل سحب على 30 قسط نصف سنوي متساوي ومتتابع حيث يستحق القسط األول لكل سحب بعد 90 شهر من نهاية الربع الذي 

تمت به عملية السحب. بدأ السحب من القرض في 1 تموز 1997.

تم البدء في سداد هذا القرض بتاريخ 31 آذار 2005.
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15- قروض طويلة األجل )تتمة(

قرض البنك العربي 
قامت شركة البتراء األردنية لاتصاالت المتنقلة )Orange موبايل( بتاريخ 24 كانون االول 2017 بتوقيع اتفاقية قرض مع البنك العربي في االردن وذلك لتمويل 

الحصول على رخصة ترددات اضافية )10 + 10 م.ه( في النطاق 2600 م.ه بمبلغ 22.800.000 دينار أردني. 

إن نسبة الفائدة السنوية المتغيرة يتم احتسابها بسعر 6.5% والذي يمثل سعر االقراض الرئيسي مطروحا منه 3%. يتم احتساب الفائدة على المبلغ المستغل 
من القرض وتسديدها بشكل شهري.

يتم سداد رصيد القرض على اقساط نصف سنوية متساوية، يستحق القسط االول بتاريخ 30 حزيران 2018 ويستحق القسط األخير بعد سبعة سنوات من تاريخ 
توقيع اتفاقية القرض. 

ان القرض اعاه بكفالة شركة االتصاالت االردنية. 

قرض بنك سوسيتيه جينيرال - األردن
قامت شركة البتراء األردنية لاتصاالت المتنقلة )Orange موبايل( بتاريخ 26 كانون االول 2017 بتوقيع اتفاقية قرض مع بنك سوسيته جينيرال االردن وذلك 
لتمويل الحصول على رخصة ترددات اضافية )10 + 10 م.ه( في النطاق 2600 م.ه بمبلغ 6.000.000 دينار أردني بفائدة سنوية متغيرة 6.75%. يتم احتساب الفائدة 

على المبلغ المستغل من القرض وتسديدها بشكل شهري.

يستحق المبلغ المستغل من القرض على اقساط نصف سنوية متساوية ويستحق القسط االول منه في 30 حزيران 2018 وتستحق الدفعة النهائية بعد سبعة 
سنوات من تاريخ توقيع اتفاقية القرض.

ان القرض اعاه بكفالة شركة االتصاالت األردنية.

إن قيمة الدفعات السنوية واستحقاقاتها ألقساط القروض طويلة األجل:

دينار أردني

20204.406.262

20214.447.861

20224.493.635

20234.543.115

20245.173.598 وما بعدها

23.064.471
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16- تعويض نهاية الخدمة 

تقوم المجموعة بتكوين مخصص لتعويض نهاية الخدمة لموظفيها اللذين اختاروا أن يتم تجميع تعويض نهاية الخدمة الخاص بهم بدءًا من 1 كانون االول 2012 
وفقًا لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجموعة. إن المبالغ المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة المتعلقة بتعويض نهاية الخدمة هي كما يلي:

2017
دينـــــار أردني

2018
دينـــــار أردني

429.788 463.535 المخصص كما في أول كانون الثاني

216.624 92.521 مصروفات مثبتة في قائمة الدخل الشامل الموحدة

)182.877( )201.701( تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة 

463.535 354.355 المخصص كما في 31 كانون األول 

2017
دينـــــار أردني

2018
دينـــــار أردني

76.199 41.513 تعويض نهاية الخدمة – الجزء المتداول 

387.336 312.842 تعويض نهاية الخدمة – الجزء غير المتداول

وقعت المجموعة خال شهر أيار 2011 اتفاقية مع النقابة العامة للعاملين بالخدمات والمهن الحرة حيث تمنح المجموعة بموجبه مزايا اضافية للموظفين والتي 
تشمل اعطاء الخيار لجميع الموظفين بتصفية مستحقاتهم من تعويض نهاية الخدمة حتى 31 كانون األول 2011 خال عام 2012 مع وجود خيار إما البدء بتجميع 

رصيد تراكمي جديد لتعويض نهاية الخدمة اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2012 أو أن يتم توزيع راتب نهاية الخدمة على الرواتب الشهرية للموظفين. 

17- ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

2017
دينـــــار أردني

2018
دينـــــار أردني

109.617.815 102.711.005 الدائنون التجاريون 

27.288.434 19.009.458 مصاريف مستحقة 

18.403.616 16.684.891 تأمينات المشتركين 

11.247.088 9.727.013 مخصص ضريبة الدخل )إيضاح 6(

7.207.356 6.085.294 إيرادات مؤجلة 

4.511.837 4.363.824 حصة الحكومة من اإليرادات 

7.712.452 11.984.047 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عاقة )إيضاح 23(

1.338.915 1.396.836 أمانات المساهمين – ارباح موزعة

427.258 337.718 أمانات مساهمين -تخفيض رأس المال

187.754.771 172.300.086
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18- تمويل مرابحة

قامت شركة البتراء األردنية لاتصاالت المتنقلة )Orange موبايل( خال سنة 2017 بتوقيع اتفاقية تمويل مرابحة مع بنكين محليين في االردن وذلك لتمويل 
الحصول على رخصة ترددات اضافية )10 + 10 م.ه( في النطاق 2600 م.ه بمبلغ 12.5 مليون دينار أردني وبمبلغ ربح مقداره 371.720 دينار أردني، ويستحق 

القسط االول خال شهر كانون الثاني 2018. تم منح تمويل المرابحة بكفالة شركة االتصاالت االردنية. 

قامت شركة البتراء األردنية لاتصاالت المتنقلة )Orange موبايل( بتاريخ 7 حزيران 2016 بتوقيع اتفاقية تمويل مرابحة مع بنك محلي في االردن وذلك لتمويل 
الحصول على رخصة ترددات اضافية )5 + 5 م.ه( في النطاق 2100 م.ه لتطبيق الجيل الثالث بمبلغ 20 مليون دينار أردني بمبلغ ربح مقداره 256.630 دينار أردني. 

سددت المجموعة أصل التمويل وارباحه خال عام 2017. 

تم منح تمويل المرابحة بكفالة شركة االتصاالت االردنية. 

19- بنوك دائنة

يمثل هذا البند المبلغ المستغل من التسهيات البنكية الممنوحة للمجموعة من ثاثة بنوك تجارية بسقف 30 مليون دينار أردني خال العام 2017. ان معدل 
الفائدة على هذه التسهيات البنكية يتراوح ما بين 4.75% الى 4.98%. إن هذه التسهيات غير مضمونة وتتوقع ادارة الشركة بان يتم تسديد المبلغ المستغل 

من التسهيات البنكية خال عام.

ان النقد وما في حكمه كما في 31 كانون األول 2018 والظاهر في قائمة التدفقات النقدية الموحدة يمثل النقد والودائع قصيرة األجل مطروحا منه رصيد 
البنوك الدائنة كما في 31 كانون األول 2018:

2017
دينـــــار أردني 

2018
دينـــــار أردني 

70.638.445 44.184.568 نقد وودائع قصيرة األجل

)29.669.195( )28.398.026( ينزل: بنوك دائنة

40.969.250 15.786.542

20- اإليرادات

يتم عرض اإليرادات في معلومات القطاع على أساس وحدات األعمال االستراتيجية )ايضاح 3(. اعتباًرا من 1 كانون الثاني 2018، تم تقسيم اإليرادات حسب نوع 
العماء ونوع الخدمات كما يلي: 

الخدمات الصوتية
تنشأ إيرادات الخدمات الصوتية من خال المكالمات الواردة والصادرة على شبكة الهواتف المتنقلة باإلضافة إلى اإليرادات من خدمات النطاق الضيق الثابتة 

بما في ذلك إيرادات التجوال من عماء الشبكات األخرى )الوطنية والدولية( ومن مشاركة شبكة االتصاالت.

خدمات البيانات
تنشأ إيرادات خدمات البيانات من خال توفير خدمات االتصاالت المتعلقة بتشغيل شبكة البيانات وخدمات الوصول إلى اإلنترنت على شبكة الهواتف المتنقلة 

والثابتة.

خدمات اخرى
تشمل الخدمات األخرى جميع مبيعات المعدات )الهواتف المتنقلة، معدات النطاق العريض، اجهزة اتصاالت وملحقاتها(،ايرادات من خدمات البنية التحتية ، 

خدمات التطبيقات ، خدمات امن البيانات ، وكذلك مبيعات المعدات المتعلقة بالخدمات المذكورة أعاه.
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20- اإليرادات )تتمة(

2017
دينـــــار أردني

2018
دينـــــار أردني

قطاع عمالء االفراد 

82.414.909 79.451.603 الخدمات الصوتية

82.269.861 84.403.848 خدمات البيانات

3.361.834 4.731.129 الخدمات اخرى

168.046.604 168.586.580

قطاع عمالء الشركات/المؤسسات

38.277.924 36.358.973 الخدمات الصوتية

21.514.026 21.358.113 خدمات البيانات

6.294.446 7.903.062 خدمات أخرى

66.086.396 65.620.148

قطاع عمالء الجملة

87.005.345 77.487.600 الخدمات الصوتية

8.030.952 7.529.291 خدمات البيانات

4.022.433 5.128.364 خدمات أخرى

99.058.730 90.145.255

333.191.730 324.351.983 مجموع اإليرادات

عمًا بمتطلبات معيار التقارير المالية الدولي رقم )15( “اإليرادات من العقود مع العماء” وبسبب االختاف ما بين توقيت تحقق اإليرادات وتوقيت اصدار 
الفواتير للعماء، والذي قد ينتج في اغلب األوقات من عروض الحزم والتي تجمع بين بيع المعدات وتقديم خدمات أخرى لفترة محددة، حيث يتم اصدار فواتير 
المعدات بسعر مخفض والذي يؤدي إلى إعادة توزيع جزء من اإليرادات الناتجة من تقديم الخدمات األخرى إليراد بيع المعدات. يتم االعتراف بموجودات عقود 

العماء وذلك بالفرق ما بين إيرادات بيع المعدات المعاد توزيعها والمبلغ الذي تم اصدار فاتورة به.

 ان الحركة على موجودات عقود العماء للسنة المنتهية في 31 كانون االول 2018 هي كما يلي:

2018
دينـــــار أردني

2.385.530 في 1 كانون الثاني

2.894.906 إضافات

)1.942.531( اعادة تصنيف

3.337.905 في 31 كانون األول

فيما يلي توزيع موجودات عقود العماء القصيرة والطويلة األجل:

2018
دينـــــار أردني

1.031.956 الجزء المتداول

2.305.949 الجزء غير المتداول

3.337.905

شركة اإلتصاالت األردنية
شركـة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
31 كانون األول 2018

21- حصة الحكومة من اإليرادات

بناًء على االتفاقية الموقعة بين المجموعة وهيئة تنظيم قطاع االتصاالت فان على المجموعة احتساب ودفع نسبة من صافي إيرادات الخدمات حسب ما هو 
معرف في االتفاقية بين المجموعة والهيئة.

22- مصاريف اتفاقية دعم األعمال ورسوم العالمة التجارية

تقوم المجموعة باحتساب ودفع مصاريف دعم أعمال الى مجموعة Orange حسب ما هو معرف في اتفاقية دعم األعمال الموقعة بين المجموعة ومجموعة 
 .Orange

قامـــت المجموعة خال شهر تموز 2007 بالتوقيع على اتفاقية مع Orange براند سيرفيسز ليمتد )Orange Brand Services Limited( منحت بموجبها شركة 
االتصاالت األردنية وشركة البتراء األردنية لإلتصاالت المتنقلة والشركة األردنية لخدمات نقل البيانات الحق باستخدام Orange كعامة تجارية مقابل رسوم 

بنسبة 1.6% من اإليراد التشغيلي. مدة هذه االتفاقية عشر سنوات من تاريخ االتفاقية. تم تجديد االتفاقية لمدة عشر سنوات اخرى من شهر تموز 2017.

23- حصة السهم من الربح للسنة

2017 2018

24.030.280 21.307.063 ربح السنة العائد الى مساهمي الشركة األم )دينار أردني(

187.500.000 187.500.000 المتوسط المرجح لعدد األسهم خال السنة

0.128 0.114 الحصة األساسية للسهم من ربح السنة

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

24- األطراف ذات العالقة

تتضمن القوائم المالية الموحدة القوائم المالية لشركة االتصاالت األردنية والشركات التابعة التالية:

النشـاط
النسبة المئوية للملكية

بلد التأسيس اسم الشركة
2017 2018

الهواتف المتنقلة %100 %100 األردن شركة البتراء األردنية لاتصاالت المتنقلة 

البيانات %100 %100 األردن الشركة األردنية لخدمات نقل البيانات 

المحتوى %100 %100 األردن شركة األبعاد لبناء وتطوير البيانات رقميًا 

تشمل األطراف ذات العاقة المساهمين وموظفي اإلدارة العليا للمجموعة والشركات التي يكون فيها مالكين رئيسيين. يتم اعتماد األسعار والشروط المتعلقة 
بالتعامات مع األطراف ذات العاقة من قبل إدارة المجموعة.
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شركة اإلتصاالت األردنية
شركـة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
31 كانون األول 2018

24- األطراف ذات العالقة )تتمة(

تكون عمليات الشراء والبيع من/الى األطراف ذات العاقة بشروط تعادل تلك الشروط التي تسود في المعامات التي تتم على أساس حرية االختيار، ان األرصدة 
القائمة في نهاية السنة ال تحمل فائدة وغير مرهونة ويتم سدادها نقدا.

المعامات مع األطراف ذات العاقة المتضمنة بقائمة المركز المالي الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة كاآلتي:

2018
دينـــــار أردني

2017
دينـــــار أردني

بنود قائمة المركز المالي الموحدة:

حكومة المملكة األردنية الهاشمية )مساهم( ومجموعة Orange وشركاتها التابعة )مساهم(

4.573.3458.246.504مبالغ مستحقة من أطراف ذات عاقة

12.580.7437.986.341مبالغ مستحقة ألطراف ذات عاقة

بنود قائمة الدخل الشامل الموحدة:

مجموعة Orange وشركاتها التابعة )مساهم(

7.047.8617.232.435مصاريف اتفاقية دعم األعمال ورسوم العامة التجارية

6.806.1026.903.995مصاريف تشغيلية

3.831.1905.030.371إيرادات

حكومة المملكة األردنية الهاشمية )مساهم(

4.363.8244.511.837حصة الحكومة من اإليرادات

9.672.35512.484.059إيرادات

موظفو االدارة العليا

1.574.3681.435.147أتعاب ومكافأة اإلدارة العليا

220.955217.150مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

إن األرصدة المدينة والدائنة الناتجة عن المعامات مع األطراف ذات العاقة المتضمنة في قائمة المركز المالي الموحدة تم اإلفصاح عنها في اإليضاحات رقم 
8، 9 و17 من هذه القوائم المالية الموحدة.

شركة اإلتصاالت األردنية
شركـة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
31 كانون األول 2018

25- االرتباطات وااللتزامات المحتملة

ارتباطات عقود التأجير التشغيلية
تقوم المجموعة باستئجار مبان وأراض الستخدامها في عمليات المجموعة بموجب عقود إيجار تشغيلية تنتهي بتواريخ مستقبلية ال تتجاوز السنة كما يلي:

2017
دينـــــار أردني

2018
دينـــــار أردني

8.468.353 8.630.543 خال سنة

ارتباطات رأسمالية
تدخل المجموعة من خال نشاطها االعتيادي في ارتباطات متعلقة بمصروفات رأسمالية جوهرية ومتعلقة بصورة أساسية بمشروعات توسعة وتطوير شبكات 

االتصاالت وقد بلغت ارتباطات المشاريع الرأسمالية القائمة كما في 31 كانون األول 2018 مبلغ 20.584.146 دينار أردني )2017: 23.145.748 دينار أردني(.

القضايـا
إن المجموعة مدعى عليها في عدد من القضايا بلغت قيمتها 14.964.561 دينار أردني لعام 2018 )2017: 15.004.717 دينار أردني( وتتمثل في مطالبات قانونية 
متعلقة بنشاطاتها، هذا وقد قامت إدارة المجموعة بتحليل المخاطر المتعلقة بهذه القضايا واحتماليات حدوثها، وعليه فقد قامت بأخذ مخصص لمواجهة تلك 

القضايا بمبلغ 1.523.684 دينار أردني )2017: 1.684.232 دينار أردني(.

الكفـاالت
أصدرت المجموعة كفاالت بنكية محددة بمبلغ 19.388.912 دينار أردني )2017: 19.360.884 دينار أردني( لمقابلة دعاوى قضائية وكفاالت حسن تنفيذ.

26- إدارة المخاطر

مخاطر أسعار الفائدة
ان المجموعة معرضة لمخاطر أسعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها والتي تحمل فائدة مثل الودائع لدى البنوك والقروض.

تتمثل حساسية قائمة الدخل الشامل الموحدة بأثر التغيرات المفترضة الممكنة بأسعار الفوائد على ربح المجموعة لسنة واحدة، ويتم احتسابها على الموجودات 
والمطلوبات المالية التي تحمل سعر فائدة متغير كما في 31 كانون األول 2018.

يوضح الجدول التالي حساسية قائمة الدخل الشامل الموحدة للتغيرات الممكنة المعقولة على أسعار الفائدة، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة.

العملـــة
التغير في سعر الفائدة

%
األثر على ربح السنة

دينـــار

2018

1511.738دينار أردني

13.557دوالر أمريكي

1341يورو

العملـــة
التغير في سعر الفائدة

%
األثر على ربح السنة

دينـــار

2017

1669.627دينار أردني

12.105دوالر أمريكي

1355يورو

في حال هنالك تغير سلبي في أسعار الفائدة يكون األثر مساوي للتغير أعاه مع عكس اإلشارة.
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شركة اإلتصاالت األردنية
شركـة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
31 كانون األول 2018

26- إدارة المخاطر )تتمة(

مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي المخاطر التي قد تنجم عن تخلف أو عجز المدينون واألطراف األخرى عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه المجموعة.

الخدمة عن العماء في حال تجاوزهم  ائتماني للعماء وفصل  بأنها ليست معرضة بدرجة كبيرة لمخاطر االئتمان حيث تقوم بوضع سقف  وترى المجموعة 
السقف المحدد لهم وخال فترة محددة. كما أن قاعدة عماء المجموعة متنوعة وتشمل أفراد وشركات وجهات حكومية وذلك يحد من مخاطر االئتمان. وأيضًا 

لدى المجموعة دائرة تحصيل والتي تقوم بمراقبة الذمم القائمة بشكل مستمر. 

تحتفظ المجموعة باألرصدة والودائع لدى مؤسسات مصرفية رائدة ولديها سياسة تحدد المبالغ المودعة لدى كل مؤسسة.

مخاطر السيولة
تعمل المجموعة على إدارة مخاطر السيولة وذلك عن طريق التأكد من توفر التسهيات البنكية. تتطلب سياسة البيع في المجموعة أن يتم السداد خال 30 يوم 

من تاريخ البيع.

يلخص الجدول أدناه توزيع المطلوبات المالية كما في 31 كانون األول 2018 و2017 على أساس الفترة المتبقية لاستحقاق التعاقدي:

أقل من 3 شهور
دينــار أردني

من 3 شهور إلى 
12 شهر

دينــار أردني

من سنة حتى
5 سنوات

دينــار أردني

أكثر من
5 سنوات

دينــار أردني
المجموع

دينــار أردني

31 كانون األول 2018

40.932.81340.704.68912.121.35020.936.200114.695.052ذمم دائنة ومبالغ مستحقة ألطراف ذات عاقة

52.125.000104.250.000-52.125.000-رخصة تشغيل الهواتف المتنقلة

28.298.763-16.665.1117.399.9304.233.722مبالغ مستحقة إلى مشغلي شبكات اتصاالت

107.5585.898.10821.475.3565.390.47632.871.498قروض طويلة األجل

57.705.482106.127.72737.830.42878.451.676280.115.313المجموع

31 كانون األول 2017

48.589.79235.505.52715.375.90317.859.045117.330.267ذمم دائنة ومبالغ مستحقة ألطراف ذات عاقة

52.125.00052.125.000104.250.000--رخصة تشغيل الهواتف المتنقلة

28.239.219-16.694.8227.440.9044.103.493مبالغ مستحقة إلى مشغلي شبكات اتصاالت

3.329.97515.179.44820.520.7059.690.57848.720.706قروض طويلة األجل

68.614.58958.125.87992.125.10179.674.623298.540.192المجموع

شركة اإلتصاالت األردنية
شركـة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
31 كانون األول 2018

26- إدارة المخاطر )تتمة(

مخاطر العمالت
إن معظم تعامات المجموعة هي بالدينار األردني والدوالر األمريكي. إن سعر صرف الدينار مربوط بسعر ثابت مع الدوالر األمريكي )1/41 دوالر لكل دينار(.

لدى المجموعة قروض لجهات أجنبية يتم سدادها باليورو وودائع قصيرة األجل باليورو. إن التغير في سعر صرف اليورو من الممكن أن يؤثر بشكل جوهري 
على قيمة هذه القروض.

فيما يلي جدول يوضح أثر التغير الممكن المعقول في سعر صرف الدينار األردني مقابل العمات األجنبية على قائمة الدخل الشامل الموحدة، مع بقاء جميع 
المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة.

العملـــة

التغير في سعر صرف العملة 
مقابل الدينار األردني

)%(
األثر على الربح قبل الضريبة

دينـــار أردني

2018

)76.997(5يورو

2017

)177.146(5يورو

في حال كان هناك تغير سلبي في اسعار صرف العملة يكون األثر مساو للتغير أعاه مع عكس اإلشارة.

27- القيمة العادلة لألدوات المالية

تتمثل األدوات المالية في الموجودات المالية والمطلوبات المالية.

تتكون الموجودات المالية من النقد في الصندوق ولدى البنوك، الذمم المدينة وبعض األرصدة المدينة األخرى. تتكون المطلوبات المالية من الذمم الدائنة 
والقروض وبعض األرصدة الدائنة األخرى.

إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف بشكل جوهري عن القيمة الدفترية لهذه األدوات.

28- إدارة رأس المال

يتمثل الهدف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأسمال المجموعة بالتأكد من المحافظة على نسب رأسمال مائمة بشكل يدعم نشاط المجموعة ويعظم حقوق الملكية.

تقوم المجموعة بإدارة هيكلة رأس المال وإجراء التعديات الازمة عليها في ضوء تغيرات ظروف العمل. 

ليصبح  بنسبة %25  والمدفوع  به  المصرح  الشركة  رأسمال  تخفيض  على   2015 االول  كانون   10 المنعقد في  العادي  غير  اجتماعها  العامة في  الهيئة  وافقت 
187.500.000 سهم، قيمة السهم االسمية دينار أردني واحد. حصلت الشركة على موافقة وزارة الصناعة والتجارة على تخفيض رأسمال بتاريخ 6 نيسان 2016 كما 

حصلت الشركة على موافقة هيئة األوراق المالية األردنية بتاريخ 21 نيسان 2016.

إن البنود المتضمنة في رأس المال تتمثل في رأس المال المدفوع واالحتياطي اإلجباري واألرباح المدورة والبالغ مجموعها 273.936.814 دينار أردني كما في 31 
كانون األول 2018 )2017: 274.244.221 دينار أردني(.

29- ارقام المقارنة

تم اعادة تبويب بعض ارقام القوائم المالية لعام 2017 لتتناسب مع ارقام القوائم لعام 2018، ولم ينتج عن اعادة التبويب أي أثر على الربح او حقوق الملكية لعام 
.2017
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الرؤية المستقبلية - مواصلة اإلنجاز

كان العام 2018 عام تحول لـ Orange األردن، ركزت خاله الشركة على تحقيق هدف رئيسي واحد، وهو زيادة رضا مشتركيها عن الخدمات التي تقّدمها عبر 
شبكاتها المختلفة.

المتقدم "+4G" في مختلف  الرابع  الجيل  الوحيد لخدمات  المزود  المملكة. وباعتبارها  إنترنت في  أنها تمتلك أقوى شبكة  Orange األردن كعادتها  وأثبتت 
محافظات المملكة، حافظت الشركة على موقعها الريادي في تقديم خدمات االتصاالت في السوق المحلي.

كما نّفذت الشركة عملية إطاٍق ناجحة لشبكة األلياف الضوئية، التي وصلت تغطيتها إلى أكثر من 300 ألف بيت، مع أكثر من 50 ألف مشترك فّعال بحلول 
نهاية العام 2018.

وبناًء على ما تحقق في العام 2018، ستحافظ Orange األردن في العام 2019 على موقعها الريادي في مجال تقديم خدمات البيانات، من خال أفضل شبكة في 
األردن، كما ستواصل تعزير خبرتها المميزة في التعامل مع مشتركيها وتلبية رغباتهم، واستقطاب مشتركين جدد من خال توفير أحدث االبتكارات والتكنولوجيا 

المتطورة.

استحوذت الرقمنة على جزء كبير من خطة عمل Orange األردن للعام 2019، حيث تهدف الشركة إلتاحة فوائدها لكافة شرائح المجتمع باختاف احتياجاتهم، 
من خال إطاقها لمشروع البيانات الضخمة وبسرعة قياسية، بهدف ترشيق الهيكل التنظيمي وتطوير وتحسين تجربة الزبائن والموظفين، وهذا يتضمن أتمتة 
اإلجراءات من خال الروبوت أو ما يعرف بـ RPA، والذي يمثل برنامج ذكاء اصطناعي يستطيع تنفيذ واجبات متعددة وكبيرة، ويساعد في تحسين الكفاءة 

لمختلف األنظمة والتطبيقات.

Orange بمعلومات  باإلضافة إلى ذلك تعمل الشركة بشكل متواصل وجدي على تطوير مشروع Chatbot المدعم بالذكاء االصطناعي، والذي يزود زبائن 
فورية عن عروضها ومنتجاتها وخدماتها، باإلضافة إلى تقديم المساعدة لهم في جميع األوقات، وهذا يجعل Orange األردن شركة االتصاالت األولى التي تقدم 

خدمات مساعدة رقمية في اإلقليم.

تتطلع Orange األردن للتحول لتصبح شركة خضراء خال العام 2019، حيث وصلت اآلن إلى المراحل النهائية من استكمال مشروعها لتوفير احتياجاتها من 
الطاقة، من خال بناء ثاث مزارع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، والتي ستساعد الشركة في تخفيف كلفة الطاقة الكهربائية المترتبة عليها، وترسيخ 

صورتها كشركة صديقة للبيئة.

كما سيشهد العام 2019، إطاق خدمة Orange Money، التي سيتمّكن المشتركون من خالها إيداع أموال لحسابهم المتصل برقم هاتفهم الخلوي بهدف 
تسديد التزاماتهم المالية بشكل آمن ومريح، كدفع فواتيرهم الشهرية أو شحن حساباتهم، وستمّكنهم الخدمة أيضًا من تلّقي األموال وتحويلها، باإلضافة إلى 

سداد المدفوعات عبر اإلنترنت محليًا ودوليًا.

سيبقى موظفو Orange األردن محور اهتمام الشركة وتركيزها، وستواصل الشركة في العام 2019 العمل على تقديم خطط وأفكار جديدة، وستعمل كذلك على 
تحسين مكان العمل الرقمي بهدف تحفيز الموظفين وتعزيز كفاءتهم، األمر الذي سيحقق هدفها األسمى في إرضاء وتلبية احتياجات مشتركيها.
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