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صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الُمعظم
ملك المملكة األردنية الهاشمية
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صاحب السمّو الملكّي
األمير الحسين بن عبدالله الثاني

ولي العهد

كلمة سمو األمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في أعمال الدورة الثالثة لمؤتمر القمة 
العالمية للصناعة والتصنيع 2020، التي عقدت عبر تقنية االتصال المرئي

05 أيلول 2020 

»لقد كان قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لدينا، على قدر التحدي خالل هذه األوقات العصيبة؛ إذ عمل 
مبرمجونا الموهوبون على تصميم وبناء بنيٍة تحتيٍة للتعلم عن بعد، والتسوق عبر اإلنترنت، وغيرها من الحلول الرقمية«
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

حضرات المساهمين الكرام، 

أسعد الله أوقاتكم،

)Orange األردن(  التنفيذية لشركة االتصاالت األردنية  باسم مجلس اإلدارة واإلدارة 
أحييكم وأرحب بكم في االجتماع السنوي العادي السابع والعشرين لهيئتكم العامة، 
أول  كانون   31 في  المنتهية  للسنة  شركتكم  ونتائج  أعمال  خالله  نستعرض  والذي 
2021، ونناقش تقرير مجلس اإلدارة السنوي، الذي تم إعداده وفق األصول القانونية 
المالية وتقرير  البيانات  دائمًا، والمتضمن  بهما  الملتزمين  الرشيدة  الحاكمية  ومبادئ 

الحوكمة وبيانات اإلفصاح وخطة عمل اإلدارة للعام 2022.

لقد مّكن قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات القطاعات األخرى وساعدها في 
رفع إنتاجيتها، ودعم جهودها في التعامل مع جائحة كورونا، كما يخدم القطاع مختلف 
المهام التي تّسهل حياة الناس. وخالل فترات التعليم عن ُبعد كان لشركتكم دور بارز 
في تمكين الطلبة من تلقي دروسهم بأحدث التقنيات وبالمجان. لقد شّكلت الجائحة 
على  الطلب  أنماط  وغيرت  سابقًا  موجودة  تكن  لم  للمستخدمين  جديدة  متطلبات 
خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات. إن قدرات الشبكات التي تمتلكها شركتكم 
للمتطلبات  السريعة  االستجابة  من  مّكنتها  استخدامها  لكيفية  المرنة  واالستراتيجية 

والمتغيرات الجديدة.

كما  وبقيت   ،2021 العام  مدار  على  المتميز  أداءها  األردن   Orange واصلت  لقد 
عهدتموها في مقدمة الشركات المزّودة لحلول األعمال ولخدمات اإلنترنت والموبايل 
بجودة عالمية وسرعات غير مسبوقة في األردن، كما وازنت بين ربحيتها وكلفة جودة 

خدماتها، لتتمكن من تحقيق نتائج مالية جيدة.

وعلى الرغم من تداعيات الجائحة على الوضع االقتصادي العام في األردن وفي العالم 
أجمع، إال أن Orange األردن تمكنت من تحقيق إيرادات بلغت 333,5 مليون دينار في 
نهاية العام 2021 وأرباح صافية )بعد الضرائب( مقدارها 26,1 مليون دينار. وبالتوازي 
مع ذلك حافظت على مستوى أدائها التشغيلي المتميز من خالل االستغالل األمثل 
لمواردها، ليبلغ حجم تكاليفها التشغيلية خالل العام 286,7 مليون دينار. وتؤكد الشركة 

على وفائها بالتزاماتها الخاصة بسياسة توزيع األرباح كل سنة.

تكون  أن  على  األردن   Orange حرصت  التحديات،  في  تكمن  الفرص  بعض  وألن 
التي  التحديات  معالجة  مع  منسجمة  لتبقى  ومرنة،  واقعية  االستراتيجية  خططها 
يواجهها القطاع في ظل ما فرضته الجائحة خالل عامين. لقد عكس أداؤنا اإليجابي 
شريك  ومسؤول،  رائد  مرجعي،  رقمي  كمزّود  وقدراتنا  استراتيجيتنا  مواءمة  مدى 
تطوير  لتسريع  حافزًا  الجائحة  شّكلت  كما  الرقمي.  التحّول  عملية  في  للمملكة 
استراتيجيتنا وتسخير كافة إمكاناتنا للتعامل مع الظروف المختلفة بمرونة وبما ينسجم 

مع مكانة الشركة المتقدمة في االقتصاد الوطني. 

واصلت الشركة خالل العام 2021 تطوير بنيتها التحتية ضمن أفضل المعايير العالمية. 
لتبقى  المختلفة، وعززت بذلك خدماتها،  حيث قامت بتوسيع استثماراتها بشبكاتها 
األلياف  تقنية  عبر  اإلنترنت  بخدمات  المحلية  السوق  في  انتشارًا  األوسع  المشغل 
الشركة  زالت  ما  األعمال.  قطاع  في  أو  األفراد  قطاع  في  سواء  »الفايبر«  الضوئية 

.4G+ المشغل الوحيد في تقديم خدمات الجيل الرابع المتقدم

لدينا رؤية واضحة تتضمن تمكين القطاعات اإلنتاجية وتمكين األفراد والمجتمع ككل 
من خالل نشر الثقافة الرقمية واالرتقاء بالمخرجات التعليمية والتدريبية بما يتناسب مع 
متطلبات التحول الرقمي ومتطلبات سوق العمل. ساندنا الشباب في دعم وتطوير 
مشاريعهم الريادية وفي مختلف المجاالت الرقمية بما في ذلك دعم محبي البرمجة 
الموهوبين بتدريب مجاني يمّكنهم من دخول سوق العمل بالمهارات المطلوبة. لقد 

تم تخريج 100 طالب وطالبة وحصل 80% منهم على وظائف. 

برامجنا للمسؤولية االجتماعية من خالل توسعة  العام 2021 نقطة تحّول في  شَكل 
دائرة المستفيدين من الثقافة الرقمية والشمول الرقمي ودعم الريادة بالمجان. بدأنا 
هذا العام بتنفيذ عدد من البرامج ضمن مشروع »مساحة االبتكار« بتمويل مشترك 
مع االتحاد األوروبي. يسعدنا أن نستمر في تمويل برامجنا وفي دعم النشاطات التي 
تسهم في الحد من معدالت البطالة والفقر. وسنستمر في العمل على سد الفجوة 
بين المهارات األكاديمية ومتطلبات سوق العمل الرقمية. إن عدد مشاريعنا الرقمية 

ضمن مسؤوليتنا االجتماعية سوف يصل إلى 50 برنامجًا بحلول نهاية عام 2022.

أولتهم  فلقد  األردن،   Orange لنجاح  المتين  األساس  يشّكلون  الذين  أما موظفونا 
اإلدارة التنفيذية اهتمامًا ملموسًا في التدريب والتأهيل وفي حمايتهم من الجائحة. 
كورونا  لفيروس  المضاد  اللقاح  على  الحصول  فرصة  الوطن  وألبناء  لهم  وفرنا  لقد 
مجانًا في مركزين بناعور وقرية Orange الرقمية بالعبدلي. وقمنا بتنفيذ إجراءات حذرة 

داخل مكاتبنا وفي معارضنا بمختلف مناطق المملكة التزامًا بأوامر الدفاع.

في الختام، أتقّدم بالشكر والتقدير ألعضاء مجلس إدارة الشركة ولإلدارة التنفيذية التي 
يقودها بكفاءة عالية السيد تيري ماريني ولكافة المدراء التنفيذيين وجميع الموظفين 
بالشكر  أتوّجه  كما  المتواصلة.  النجاحات  تحقيق  في  جميعًا  جهودهم  على  األعزاء، 
مساهمتهم  على  االتصاالت  قطاع  تنظيم  ولهيئة  والريادة  الرقمي  االقتصاد  لوزارة 
في تنظيم و تطوير قدرات القطاع. والشكر موصول لجميع مساهمينا الكرام على 
ثقتهم بالمجلس ودعمهم المتواصل له، وأخّص بالشكر مجموعة Orange العالمية 
الستمرارها في نقل وتجذير المعرفة. والثناء متواصل لزبائننا الكرام لوالئهم لعالمتنا 
التجارية العالمية Orange. أؤكد التزامنا بأن نقدم األفضل، ألن األردنيين يستحقون 

األفضل دائمًا.

مع أطيب االمنيات وفائق االحترام،

الدكتور شبيب عّماري 
رئيس مجلس اإلدارة

كلمة الرئيس التنفيذي

السادة المساهمون الكرام،

خبرتنا  على  باالعتماد  وتمّكنا  القطاعات،  كافة  على  بظاللهما  ألقيا  صعبين،  بعامين  مررنا 
المتميزة من التكيف مع أوقات األزمات والحفاظ على استمرارية العمل بكفاءة. وبهذه الروح، 
رّحبنا بالعام 2021 بكل ثقة بأننا ُوجدنا لنبقى وُنبقي من حولنا، ذلك أن القوة الرقمية تمّكن 
منح  في  يتمثل  دورنا  وأن  التقّدم،  من  المزيد  وتحقيق  التحديات  على  التغلب  من  اإلنسان 

الجميع مفاتيح العالم الرقمي لالستفادة منه.

لقد تمكّنا من تحقيق توازن صعب بين زيادة الطلب على خدماتنا والقدرة على تلبية متطلبات 
في  عائلتنا  أجل  من  كفاءة  بكل  العمل  مواصلة  وكذلك  عالية،  وفاعلية  بسرعة  مشتركينا 
في  الحكومة  لمساندة  جهودنا  ذلك  في  بما  أوسع،  نطاق  على  والمجتمع  األردن   Orange
مواجهة تداعيات الجائحة العالمية عبر المبادرات التعليمية والصحية، كإنشائنا محطة لتقديم 
قّدمت  والتي  الرقمية   Orange قرية  في   Orange مؤسسة  من  بتمويل  كورونا  مطعوم 

خدماتها لـ 82 ألف مستفيد.

األفراد  من  مشترك،  ماليين   3 إلى  عددهم  وصل  الذين  لمشتركينا  خدماتنا  تقديم  واصلنا 
والقطاع المؤسسي، بجودة وبكفاءة عالية، ذلك أننا أولينا اهتمامًا كبيرًا للتحّول الرقمي من 
خالل توسعة شبكاتنا في محافظات المملكة، وتنويع مجاالت استخدام محفظتنا اإللكترونية 
لتشمل العديد من المعامالت المالية، وبالتوازي مع ذلك صّممنا مجموعة من العروض الذكية 

التي توافقت مع التزامنا بتقديم الخدمات األفضل واألحدث لزبائننا.

إيراداتنا  نمو  تمّثل في  ما  والتشغيلي،  المالي  أدائنا  تعزيز  نجحنا في  وتحقيقًا الستراتيجيتنا، 
بنسبة 5.2% وإيراداتنا التشغيلية )ما قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاءات( بنسبة 
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شهدنا تزايدًا في استخدام الشبكات الخلوية والثابتة على حد سواء، خاصة مع زيادة الطلب 
على خدمات اإلنترنت، خالل فترات الحجر الطويلة، حيث بلغت زيادة الحركة أكثر من 40% بين 
العامين 2020 و2021. و كان لذلك تأثير مباشر على تكاليف اإلنترنت عريض النطاق، فضاًل عن 

زيادة استهالكنا الطاقة بمعّدل بلغ %8. 

العام،  هذا  خالل  أولوياتنا  رأس  على  مستخدمينا  تجارب  وإثراء  التحتية  بنيتنا  تحديث  بقي 
 ’Cloud Air‘ تقنيات جديدة منها  تقديم  الخلوي من خالل  تعزيز جودة شبكة  واصلنا  حيث 
من  مدروس  بشكل  الممنوح  المؤقت  الطيف  استخدام  عن  فضاًل  المنقسمة،  والقطاعات 
قبل هيئة تنظيم قطاع االتصاالت للتعامل مع الطلب. أما شبكة األلياف الضوئية »الفايبر« 
للمنزل، فقد واصلت Orange االستثمار في نشرها على نطاق واسع، ال سيما خارج عّمان، 
لتصل شبكتها إلى إربد والزرقاء والسلط ومادبا والعقبة، األمر الذي عزز مكانتنا كأول مشّغل 

في المملكة لـلفايبر المنزلي. 

ولتوفير عروض متكاملة للنطاق العريض المنزلي، أطلقنا حلول الحياة الذكية عبر المنصة التي 
تساعد زبائننا على البقاء على اتصال بمنازلهم ومراقبتها عن ُبعد من خالل تطبيق مخصص 
اإلنذار،  المراقبة، وأنظمة  كاميرات  بما في ذلك  الذكية  األجهزة  الغاية، ومجموعة من  لهذه 
وأجراس الباب الذكية، وكذلك المقابس الذكية التي تسمح للمستخدمين بترشيد استهالكهم 

من الكهرباء.

ومع تنامي أهمية شبكات »Wi-Fi« في ظل جائحة كورونا، أطلقنا مركز اإلنترنت الالسلكي 
»Wi-Fi Campus« بمنطقة ناعور، ليقدم لموظفينا تدريبًا متكاماًل على كل ما يخص اإلنترنت 

المنزلي وحلول الحياة الذكية، مما يسهم في االرتقاء بتجارب الزبائن وفهمها بشكل أفضل. 

والمحفظة  الخلوي  عبر  المالية  العمليات  في  بكثافة  االستثمار  األردن   Orange تواصل 
المصرفية  للخدمات  الوصول  لتعزيز  وسيلة  أفضل  ألنها   ،Orange Money اإللكترونية 
والمالية، أي المدفوعات واالئتمان والمدخرات. في العام 2021، حققنا زيادة بنسبة 78% لنصل 
Orange Money لمستخدمي  ويمكن  المحفظة.  في  مسّجل  زبون   381,000 من  أكثر  إلى 
والتسوق  الواسعة،  عبر شبكتنا  األموال  وإيداع  مثل سحب  المالية،  معامالتهم  جميع  إدارة 
وسحب األموال في جميع أنحاء العالم ببطاقة Visa الخاصة بها أو استخدامها للتسوق عبر 
إعادة  إلكترونية، وكذلك  السريعة، وشراء قسائم  االستجابة  رمز  والدفع من خالل  اإلنترنت، 

شحن الخطوط المدفوعة مسبقًا ودفع الفواتير.

وألننا استثمرنا بقوة على مدار السنوات الثالث الماضية، تبقى Orange األردن الرائد الرقمي 
شهرًا  عشر  اإلثني  وخالل  وأدواتنا.  وتنظيمنا  مهاراتنا  طّورنا  حيث  المملكة،  في  المسؤول 

الماضية، بدأنا تحويل القنوات المتعددة. 

وكانت الخطوة األولى إعادة تطوير أصولنا الرقمية الرئيسية، وهي الموقع اإللكتروني، والمتجر 
الزبائن  تجربة  لتحسين  باإلضافة   ،Orange Moneyو  My Orange وتطبيقات  اإللكتروني، 
الرقمية. وقمنا بتطوير المزيد من مجاالت استخدام أتمتة عمليات الروبوت وروبوتات الدردشة 
الحالية ورحلة  بيئتنا  يتجزأ من  الذكاء االصطناعي، والتي أصبحت جزءًا ال  الضخمة/  والبيانات 

الزبون.

إن هذه التقنيات تسهم في تعزيز نمو القطاع المؤسسي والشركات الخاص بنا، والذي يحّركه 
بشكل خاص نشاط تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لدينا، ما يشمل االتصال وإدارة الشبكة، 
الحوسبة السحابية الهجينة، إنترنت األشياء/ القياس واألمن السيبراني. وقد تبّين أن هذا النمو 
مستدام، رغم تأثر االقتصاد المحلي بجائحة كورونا، بما في ذلك قطاعات هاّمة مثل السياحة 

التي تضّررت بشكل خاص.

المجتمعية، تم  الخيرية والمسؤولية  العالمية، ذراع األعمال   Orange وبتمويل من مؤسسة 
التزام  تجسد  فهي  العام،  محطات  أهم  إحدى  ُتعد  والتي  األردن   Orange مؤسسة  إنشاء 
ولتكون  االجتماعية  لتعزيز مبادراتنا  عامًا، وتهدف   30 والبيئة منذ  تجاه األشخاص  المجموعة 

امتدادًا لهذه الجهود في المملكة.

تمكنت الشركة من المضي قدمًا في توسيع دائرة المستفيدين من برامجها الرقمية المجانية 
»مساحة  مشروع  مقّدمتها  وفي  المستنيرة،  الرؤية  ذات  شراكاتها  عبر  وخاصة  المتكاملة، 
الرقمي  Orange للتطوير  الذي ننفذه بتمويل مشترك مع االتحاد األوروبي ومركز  االبتكار« 
التعاون  مع  بالشراكة  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  الثامن   )ODC( واالبتكار 

.)GIZ( الدولي األلماني

توظيف  فرص  لتحسين  الدول  بين  والمعرفة  الخبرات  تبادل  إمكانية  الجديدة  المراكز  وتتيح 
الشباب وتشجيع ريادة األعمال القائمة على االبتكار وتعزيز البيئة الرقمية في المملكة، وذلك 
الفجوة  سّد  التي ساهمت في  الرقمية  المجتمعية  المراكز  مثل  المتنّوعة،  برامجه  من خالل 
الرقمية ألكثر من 3000 مستفيد ومستفيدة، وأكاديمية البرمجة التي حصل أكثر من 80% من 
طلبتها على وظائف مميزة، ومختبر التصنيع الرقمي الذي دّرب أكثر من 50 صانعًا، وبرنامج 
Orange الموّجه لتسريع نمو األعمال الريادية “BIG” الذي كان له عظيم األثر في دعم أكثر 

من 44 شركة ناشئة.

رسمته  الذي  البيئية  المسؤولية  نهج  على  السير  من  تمّكنا  المجتمعي،  التزامنا  مع  بالتوازي 
نجح في  والذي  الشمسية  الطاقة  لمحطات  العالمية من خالل مشروعنا   Orange مجموعة 
خفض تكاليف الطاقة المترّتبة على الشركة بما يقارب 65% خالل السنوات التشغيلية األولى 
100%، مقارنة  على  يزيد  بما  عملياتها  الناتجة عن  الكربون  انبعاثات  وكذلك خفض  للمشروع 
بانبعاثات عام 2015، ومن المتوقع خفضها بمعدل يصل إلى 30 ألف طن كل عام على مدار 
األعوام العشرين القادمة، وذلك بالتماشي مع هدف مجموعتنا للوصول إلى صفر انبعاثات 

كربون بحلول العام 2040.

وبصفتنا مزّودًا رقميًا رائدًا ومسؤواًل، نستثمر أيضًا في التحّول الرقمي على مستوى الشركة، 
إذ نتطلع إلى تمكين موظفينا، تعزيز المرونة في عملياتنا، وتطوير فرص التعلم الرقمي وإيجاد 
المزيد من أوجه التعاون. أفتخر بأن أقول إن رضا موظفينا يتزايد عامًا بعد عام، وأننا حصلنا 

مجددًا على شهادة »أفضل صاحب عمل«.

رئيسيًا،  داعمًا  كان  الذي  عّماري،  شبيب  الدكتور  برئاسة  اإلدارة  مجلس  من  أتقّدم  ختامًا، 
بجزيل  واقع  إلى  األردن   Orange استراتيجيات  تترجم  أن  استطاعت  التي  التنفيذية  ولإلدارة 
الشكر واالمتنان، كما أشكر كافة موظفي الشركة على جهودهم المتواصلة وتفانيهم في أداء 

أعمالهم للوصول إلى ما نحن عليه من مكانة رائدة نفتخر بها جميعًا.

وأخيرًا، نؤكد أننا لن ندخر جهدًا في تقديم كل ما هو أفضل لألردن ولمشتركينا، ونعدكم أننا 
سنبقى دومًا شركة عالمية تعمل بروح محلية.

تيري ماريني
الرئيس التنفيذي
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أعضاء مجلس اإلدارة لمجموعة االتصاالت األردنية - Orange األردن 2021

معالي الدكتور شبيب عّماري
رئيس مجلس اإلدارة

السيدة ميراي الحلو
نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد بشر جردانه
عضو مجلس إدارة

السيد جيروم هاينك
عضو مجلس إدارة

العميد الدكتور المهندس 
هشام خريسات

عضو مجلس إدارة

السيد عبدالله أبو جاموس 
عضو مجلس إدارة

السيدة دوروتي فينالو 
عضو مجلس إدارة

نعي زميل عزيز: فقدت مجموعة Orange، وخصوصًا Orange األردن، السيد طيب بلكاهية الذي توفاه الله عام 2021. كان نائبًا لرئيس مجلس اإلدارة. ولن ننسى 
أبدًا مساهماته وإنجازاته، رحمه الله.

مدققو الحسابات: ديلويت آند توش
(الشرق االوسط – األردن)
المستشار القانوني لمجلس اإلدارة:
األستاذ ثائر النجداوي

أعضاء اإلدارة الُعليا لمجموعة االتصاالت األردنية - Orange األردن 2021

السيد تيري ماريني
الرئيس التنفيذي Orange – األردن

السيد رسالن ديرانية
نائب الرئيس التنفيذي

المدير التنفيذي للمالية واالستراتيجية

المهندس سامي سميرات
المدير التنفيذي للقطاع المؤسسي 

والشركات

المهندس وليد الدوالت
المدير التنفيذي للمبيعات الكلية )الجملة(
المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات 

والشبكات

الدكتور إبراهيم حرب
المدير التنفيذي للشؤون القانونية، 

التنظيمية، المصادر والتزويد
 المدير التنفيذي للموارد البشرية

السيدة نائلة الداود
المدير التنفيذي للتسويق وخدمات 

الزبائن

السيد سامر الحاج
المدير التنفيذي للمبيعات - وحدة 

المستهلك

السيد جالل باسو
نائب المدير التنفيذي لتكنولوجيا 

المعلومات والشبكات

السيد ويلفريد إيفر
المدير التنفيذي 

 Digital, Data, Innovation & لـ
Money

المهندسة رنا الدبابنة
نائب المدير التنفيذي للعالقات العامة، 

المسؤولية االجتماعية واالتصال 
المؤسسي
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التقرير المالي 2021

يسّر مجلس إدارة مجموعة االتصاالت األردنية- Orange األردن أن يقّدم للمساهمين الكرام التقرير السنوي عن أداء المجموعة، ونتائج أعمالها للعام المالي 2021، 
والذي يعكس التطور المستمر في أداء المجموعة في مختلف أنشطتها، ويظهر دورها في تعزيز وتطوير قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في المملكة بما 

يخدم المجتمع األردني ويحقق خطط التنمية الوطنية ويسهم بفاعلية في تعزيز االقتصاد الوطني ويحقق عوائد مجزية لمساهميها. 

على الرغم من تحديات السوق غير المسبوقة بسبب جائحة كورونا، إال أن مجموعة االتصاالت األردنية حققت إنجازات عّدة في العام 2021، ومنها تحقيقها نموًا 
كبيرًا في سوق البيع بالتجزئة، من خالل اتخاذ قرارات سريعة قائمة على أهداف محددة واستغالل كفاءة العمليات الداخلية والقدرات الرقمية المتقدمة ابتداًء من 

جذب الزبون إلى تلبية كافة احتياجاته وتطلعاته.

وفي ظل الثورة الرقمية المعاصرة، شهد سوق األفراد تعزيز دور المجموعة في عروض الهاتف الخلوي المتنوعة لتضمن إثراءها بالمزايا المضافة، بالتعاون مع 
قاعدة واسعة من الشركاء. 

شهد اإلنترنت عريض النطاق زيادة استثمار المجموعة فيه، من أجل توسيع تغطية شبكة األلياف الضوئية )الفايبر( الذي يتيح لمستخدميه إنترنت فائق السرعة 
وكفاءة عالية، ال سيما في ظل زيادة االعتماد على الحلول الرقمية المتقّدمة وتميز Orange األردن في هذه الخدمة على مستوى السوق المحلي.

حلول  وابتكار  لها  رقمية ال حصر  إمكانات  الجديدة، الطالق  التقنيات  أحدث  تبني  مّكنتها من  التي  الرقمية  رحلتها  األردنية  االتصاالت  تواصل مجموعة  وبينما 
تكنولوجية جديدة على أوسع نطاق. 

وتأمل مجموعة االتصاالت األردنية أن تطلق شبكة الجيل الخامس في المملكة بأسرع وقت ممكن ليضيف ذلك إنجازًا تكنولوجيًا جديدًا للشركة، إذ سيعمل الجيل 
الخامس من الشبكات على تسريع وتيرة التحول الرقمي، إلى جانب تعزيز قدرات إنترنت األشياء، والمدن الذكية، وتمكين الحلول للصناعات.

من المنظور المالي, تمكّنا من زيادة إيراداتنا وأرباح المجموعة، بالرغم من التغييرات االستثنائية التي ترتبت على الجائحة. وبفضل نموذج التشغيل المستدام والمِرن 
الذي تبّنته المجموعة، وازنت Orange األردن بين إدارة األموال الالزمة الستيعاب النفقات التشغيلية والرأسمالية اإلضافية والحفاظ على أداء الربحية.

إنه لمن دواعي سرورنا أن نقدم أبرز المعالم المالية السنوية الموحدة لمجموعة االتصاالت األردنية لعام 2021 مقارنة بالعام 2020
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قائمة الدخل الموحدة
نسبة التغير2020 *2021)ماليين الدنانير(

5.2%333.5317.1اإليرادات

المصاريف التشغيلية

(3.9(%(123.8)(119.0)تكلفة الخدمات

(4.2(%(27.9)(26.7)مصاريف إدارية

10.6%(38.6)(42.7)مصاريف بيعية وتسويقية

11.6%(4.1)(4.6)حصة الحكومة من اإليرادات

0.0%(3.3)(3.3)مصاريف اتفاقية دعم األعمال

8.3%(4.2)(4.6)رسوم العالمة التجارية

2.5%(75.4)(77.2)االستهالكات واإلطفاءات والتدني في قيمة الموجودات

42.0%(4.6)(6.5)استهالكات حقوق استخدام األصول المستأجرة

0.0%(2.1)(2.1)استهالكات موجودات الطاقة المتجددة المستأجرة

1.0%)284.0()286.7(مجموع المصاريف التشغيلية

41.4%46.833.1األرباح التشغيلية

34.5%10.4%14.0%هامش الربح التشغيلي

15.2%(2.6)(3.0)تكاليف تمويل موجودات الطاقة المتجددة المستأجرة

(0.4(%(2.5)(2.4)تكاليف تمويل األصول المستأجرة

(27.1(%(6.9)(5.1)صافي فروقات العمالت األجنبية وتكاليف التمويل ودخل التمويل

(54.3(%2.04.3إيرادات أخرى

50.8%38.225.3الربح قبل ضريبة الدخل

54.1%(7.8)(12.1)ضريبة الدخل

49.3%26.117.5ربح السنة

   العائد إلى:

49.3%26.117.5مساهمي الشركة

41.9%5.5%7.8%هامش الربح

49.5%0.1390.093حصة السهم من ربح السنة )دينار(

0.0%187.5187.5المعدل المرجح لعدد األسهم )مليون سهم(

نسبة التغير المحسوبة يمكن أن تختلف عن ما ورد في البيانات المالية نظرًا لعامل التقريب في األرقام.
* تم إعادة تصنيف أرقام عام 2020 لتتوافق مع العروض التقديمية في عام 2021. وال تؤثر إعادة التصنيف هذه على األرباح أو حقوق الملكية التي تم اإلبالغ عنها 

مسبقًا.

ملخص الميزانية الموحدة
نسبة التغير2020 *2021)ماليين الدنانير(

الموجودات

20.4%181.8151.1مجموع الموجودات المتداولة

4.9%261.1249.0الممتلكات والمعدات

(11.3(%257.6290.4موجودات غير متداولة أخرى

(3.8(%518.6539.3مجموع الموجودات غير المتداولة

1.5%700.5690.4مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية

7.7%276.0256.2مجموع المطلوبات المتداولة

(10.7(%143.1160.2مجموع المطلوبات غير المتداولة

2.7%281.4274.0مجموع حقوق الملكية

1.5%700.5690.4مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

نسبة التغير المحسوبة يمكن أن تختلف عن ما ورد في البيانات المالية نظرًا لعامل التقريب في األرقام.
* تم إعادة تصنيف أرقام عام 2020 لتتوافق مع العروض التقديمية في عام 2021. وال تؤثر إعادة التصنيف هذه على األرباح أو حقوق الملكية التي تم اإلبالغ عنها 

مسبقًا.

ملخص قائمة التدفقات النقدية الموحدة
نسبة التغير2020 *2021)ماليين الدنانير(

15.8%108.093.2صافي النقد من األنشطة التشغيلية

14.0%(48.7)(55.5)صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

20.9%(41.0)(49.6)صافي النقد )المستخدم في( من األنشطة التمويلية

(18.8(%2.83.5صافي )النقص( الزيادة في النقد وما في حكمه

309.6%3.80.9النقد وما في حكمه في 31 كانون األول

نسبة التغير المحسوبة يمكن أن تختلف عن ما ورد في البيانات المالية نظرًا لعامل التقريب في األرقام.
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تحليل للنسب المالية
نسبة التغير2020 *2021)ماليين الدنانير(

   نسب الربحية

48.5%2.5%3.8%العائد على إجمالي الموجودات

46.6%6.4%9.4%العائد على حقوق الملكية

   نسب السيولة

12.6%0.660.59نسبة التداول

20.2%0.210.17نسبة النقدية

   نسب الرفع المالي

(2.6(%152.0%149.0%نسبة المديونية إلى حقوق الملكية

(23.4(%16.7%12.8%نسبة الدين بفائدة إلى حقوق الملكية*

(1.0(%60.3%59.8%نسبة المديونية

6.0%0.720.68نسبة تغطية األصول

   نسب إدارة األصول

4.7%0.480.46معدل دوران األصول

2.7%1.311.28معدل دوران الموجودات الثابتة

3.3%1.201.16معدل دوران رأس المال

   نسب النمو

44.0%0.1440.100األرباح المقترح توزيعها للسهم الواحد )بالدينار(

(3.5(%107.1%103.4%نسبة األرباح المقترح توزيعها إلى ربح السنة

(1.1(%6.8%6.7%نسبة عائد السهم إلى سعر السوق

   نسب التقييم

2.7%1.501.46القيمة الدفترية للسهم

41.8%1.431.01نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية

45.6%21.4014.70مضاعف السعر إلى العائد

نسبة التغير المحسوبة يمكن أن تختلف عن ما ورد في البيانات المالية نظرًا لعامل التقريب في األرقام.
*مجموع الديون/ مجموع حقوق الملكية + مجموع الديون.

اإليرادات
ارتفعت إيرادات مجموعة االتصاالت األردنية بنسبة 5.2%، حيث بلغت اإليرادات 
333.5 مليون دينار أردني في عام 2021 مقارنة بـ 317.1 مليون دينار أردني عام 
2020، جاء هذا االرتفاع بشكل أساسي نتيجة نمو ايرادات خدمة الفايبر، إيرادات 

خدمات االتصاالت الخلوية، باإلضافة إلى إيرادات خدمات األعمال.

المصاريف التشغيلية
اإلدارية  والمصاريف  الخدمات  تكلفة  من  التشغيلية  المصاريف  تتكون 
والمصاريف البيعية والتسويقية ومخصص الخسائر االئتمانية وحصة الحكومة 
التجارية  العالمة  ورسوم  األعمال  دعم  اتفاقية  ومصاريف  اإليرادات  من 
واستهالكات  المستأجرة  االصول  واستهالكات  واإلطفاءات  واالستهالكات 
التشغيلية  المصاريف  مجموع  المستأجرة.  المتجددة  الطاقة  موجودات 
للمجموعة ارتفعت بنسبة 1.0% لتصل إلى 286.7 مليون دينار أردني في نهاية 

العام 2021 مقارنة بـ 284.0 مليون دينار أردني في نهاية العام 2020.

تكلفة الخدمات واصلت االنخفاض وانخفضت بنسبة 3.9% لتصل إلى 119.0 
مليون دينار أردني في العام 2021 مقارنة بـ 123.8 مليون دينار أردني في العام 
2020، وجاء هذا االنخفاض نتيجة االنخفاض في إيرادات قطاع المبيعات الكلية 

)مكالمات الترانزيت( واالنخفاض في تكاليف الطاقة.

انخفضت المصاريف اإلدارية بنسبة 4.2% لتصل إلى 26.7 مليون دينار أردني في 
العام 2021 مقارنة بـ 27.9 مليون دينار أردني في العام 2020. ويرجع ذلك أساسًا 

إلى انخفاض قيمة التبرعات.

ارتفعت المصاريف البيعية والتسويقية ومخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 
بنسبة 10.6% لتصل إلى 42.7 مليون دينار أردني في نهاية العام 2021 مقارنة بـ 

38.6 مليون دينار أردني في نهاية العام 2020، نتيجة ارتفاع المبيعات.

الصوتية  الخلوية  االتصاالت  إيرادات  صافي  من   %10 الحكومة  حصة  تمثل 
بموجب اتفاقية رخصة االتصاالت الخلوية ويتم دفعها إلى هيئة تنظيم قطاع 
إيرادات االتصاالت الخلوية  االتصاالت. وقد بلغت حصة الحكومة من صافي 
4.6 مليون دينار أردني في عام 2021 لتسجل ارتفاعًا بنسبة 11.6% مقارنة بالعام 

2020، نتيجة ارتفاع إيرادات المكالمة الصوتية.
مجموعة  إلى  دفعها  الواجب  الرسوم  هي  األعمال  دعم  اتفاقية  مصاريف 
Orange حسب اتفاقية دعم األعمال، حيث بلغت 3.3 مليون دينار أردني في 

العام 2021 وهو مساٍو للمبلغ الذي دفع في العام 2020.
تدفعها  والتي  التشغيلية  اإليرادات  من   %1.6 وتبلغ  التجارية  العالمة  رسوم 
المجموعة لـ Orange مقابل رسوم استخدام اسمها التجاري في جميع الشركات 
التابعة، حيث بلغت 4.6 مليون دينار أردني في العام 2021 مقارنة بـ 4.2 مليون 

دينار في العام 2020 بزيادة مقدارها 8.3 %.
 77.2 الى  لتصل   %2.5 بنسبة  ارتفعت  واإلطفاءات  االستهالكات  مصاريف 
مليون دينار أردني في نهاية العام 2021 مقارنة بـ 75.4 مليون دينار أردني في 

نهاية العام 2020.
استهالكات حقوق أستخدام األصول المستأجرة ارتفعت بنسبة 42.0% لتصل 
الى 6.5 مليون دينار أردني في نهاية العام 2021 مقارنة بـ 4.6 مليون دينار أردني 

في نهاية العام 2020.
المتجددة المستأجرة تمثل استهالك  مصروف استهالكات موجودات الطاقة 
التزامات إيجار موجودات الطاقة المتجددة المعترف بها تجاه مشغل مشروع 

المزارع الشمسية خالل فترة االتفاقية.
استهالكات موجودات الطاقة المتجددة بلغت 2.1 مليون دينار أردني في نهاية 

العام 2021 وهو مساٍو للعام 2020.

األرباح التشغيلية
والتي  التشغيلية  المصاريف  منها  مخصومًا  العوائد  التشغيلية  األرباح  تمثل 
المتجددة  الطاقة  موجودات  واستهالكات  واإلطفاءات  االستهالكات  تشمل 

المستأجرة.

٣٣٣٫٥
٣١٧٫١

٢٨٦٫٧٢٨٤,٠

٤٦٫٨٣٣٫١

٢٠٢٠ ٢٠٢١
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تكاليف تمويل موجودات الطاقة المتجددة المستأجرة
تكاليف  إلى  المستأجرة  المتجددة  الطاقة  موجودات  تمويل  تكاليف  تشير 
عقود  فوائد  مصاريف  بلغت  الشمسية.  الطاقة  مزارع  مشروع  على  التمويل 
الطاقة المتجددة 3.0 مليون دينار أردني في عام 2021 مقارنة بـ 2.6 مليون دينار 

في عام 2020 بنسبة زيادة بلغت %15.2.

تكاليف تمويل األصول المستأجرة
التزامات  الفوائد على  إلى مصاريف  المستأجرة  تشير تكاليف تمويل األصول 
إيجارات المباني ومواقع شبكات االتصاالت التي تزيد مدة اإليجار عن 12 شهرًا. 
وصلت تكاليف تمويل األصول المستأجرة إلى 2.4 مليون دينار أردني في العام 

2021 وهو أقل من المبلغ الذي تم تسجيله في العام 2020 بنسبة %0.4.

صافي فروقات العمالت األجنبية تكاليف التمويل ودخل التمويل
المجموعة  ينتج عن معامالت  الموحدة  األجنبية  العمالت  فروقات  إن صافي 
تكاليف  تتألف  المالية.  والمطلوبات  الموجودات  وتقييم  األجنبية  بالعمالت 
فيما  الشركة  تدفعها  التي  األخرى  والعموالت  الفوائد  من  الموحدة  التمويل 
من  الموحد  التمويل  دخل  يتألف  أخرى،  ناحية  من  المالية.  بمديونيتها  يتعلق 
اإليرادات المتحققة على الودائع النقدية بالعمالت المختلفة. التكلفة اإلجمالية 
للمدخالت الثالثة انخفضت بنسبة 27.1% لتصل إلى 5.1 مليون دينار أردني في 

2021 مقارنة بـ 6.9 مليون دينار أردني لعام 2020.

إيرادات أخرى
الثابتة  األصول  بيع  عن  الناتجة  والخسائر  األرباح  من  األخرى  اإليرادات  تتألف 
إضافة إلى إيرادات أخرى متنوعة. وقد بلغت قيمة اإليرادات األخرى 2.0 مليون 

دينار أردني في العام 2021 مقارنة بـ 4.3 مليون دينار أردني في عام 2020.

ضريبة الدخل
سجلت مجموعة االتصاالت األردنية ضريبة دخل بمبلغ 12.1 مليون دينار أردني 

في العام 2021 مقابل 7.8 مليون دينار أردني في العام 2020.

ربح السنة
حققت مجموعة االتصاالت األردنية 26.1 مليون دينار صافي ربح بعد الضريبة 
لعام 2021، بارتفاع قدره 49.3% مقارنة بـ 17.5 مليون دينار في عام 2020. ويعزى 

هذا االرتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع المبيعات وانخفاض تكاليف التمويل.

السيولة ومصادر رأس المال
إن المصدر األساسي للسيولة يأتي من صافي النقد من األنشطة التشغيلية 
والذي ارتفع في العام 2021 بنسبة 15.8% ليصل إلى 108.0 مليون دينار أردني 

مقارنة بمبلغ 93.2 مليون دينار أردني في العام 2020.
العام  في  وصل  االستثمارية  األنشطة  في  المستخدم  النقد  لصافي  وبالنسبة 
2021 إلى 55.5 مليون دينار أردني مقارنة بـ 48.7 مليون دينار أردني في العام 2020.

بلغ صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 49.6 مليون دينار أردني في 
العام 2021 مقارنة بـ 41.0 مليون دينار أردني من األنشطة التمويلية في العام 2020. 
ويرجع هذا االرتفاع بشكل رئيسي إلى تعليمات البنك المركزي األردني بسبب 
 تداعيات فيروس كورونا، حيث تم تأجيل مدفوعات القروض خالل عام 2020. 

النقد وما في حكمه
دينار  3.8 مليون  إلى  ارتفاعًا بنسبة 309.6% ليصل  النقد وما في حكمه  شهد 

أردني عام 2021 مقارنة بـ 0.9 مليون دينار أردني عام 2020.

النفقات الرأسمالية
النفقات الرأسمالية لمجموعة االتصاالت األردنية بلغت 67.5 مليون دينار أردني 

في عام 2021 مقارنة بـ 60.5 مليون دينار أردني في عام 2020.  

قاعدة المشتركين
مليون   4.3 إلى  بذلك  لتصل   %7.5 نسبته  ارتفاعًا  المشتركين  قاعدة  شهدت 
 ،2020 عام  نهاية  في  مشترك  مليون   3.2 بـ  مقارنة   2021 عام  في  مشترك 
إنترنت، وخدمات  الفايبر  جاء هذا االرتفاع نتيجة زيادة اعداد مشتركين خطوط 

االتصاالت الخلوية ومحفظة Orange money اإللكترونية.

الموارد البشرية
انخفض عدد العاملين في مجموعة االتصاالت األردنية بنسبة بلغت 1.8% من 
الموظفين  عدد  ارتفع  كما   .2021 العام  في   1,594 إلى   2020 العام  في   1,623

المؤقتين بنسبة 13.3% من 98 في العام 2020 الى 111 في العام 2021.

كفاءة الكادر
حيث   %7.1 بنسبة  ارتفاعًا  الدائمين  للعاملين  اإلنتاجية  الكفاءة  مؤشرات  سجلت 
العام  أردني خالل  دينار  ألف   195 بـ  2021 مقارنة  العام  دينار في  ألف   209 سجلت 
2020. هذا وقد سجل عدد الخطوط لكل موظف خالل العام 2021 ما مجموعه 2.149 

خطًا مقارنة بـ 1.996 خطًا في العام 2020، أي بزيادة قدرها 7.6% عن العام 2020.

تحليل قطاعات أعمال المجموعة

فيما يلي اإليرادات لقطاعات أعمال المجموعة في المجموعة:
قطاع االتصاالت الثابتة وخدمات اإلنترنت 	
قطاع االتصاالت الخلوية 	
قطاع الطاقة المتجددة 	
محفظة Orange Money اإللكترونية 	

نسبة التغير2020 *2021)ماليين الدنانير(

   اإليرادات

1.7%207.0203.6خدمات االتصاالت الثابتة وخدمات اإلنترنت

3.9%171.3164.8خدمات االتصاالت الخلوية

51.3%8.75.7الطاقة المتجددة

Orange Money1.00.4%148.1

(5.2(%(57.5)(54.5)إيرادات داخلية بين القطاعات

5.2%333.5317.1صافي اإليرادات

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

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 البيانات وتكنولوجيا المعلومات.

باإلضافة إلى خدمات االتصاالت التقليدية، تقوم شركة Orange الخط الثابت بتقديم خدمات اإلنترنت فائق السرعة لألفراد والشركات من خالل شبكة الفايبر 
)األلياف الضوئية( التي أصبحت تغطي مناطق واسعة في المملكة وبأسعار منافسة وجودة عالية.

إيرادات )Orange ثابت( و)Orange إنترنت(
ارتفعت اإليرادات اإلجمالية Orange ثابت وOrange إنترنت بنسبة 1.7% في العام 2021 مقارنة بالعام 2020 نتيجة النمو في ايرادات خطوط االنترنت )فايبر( وايرادات 

خدمات األعمال، بالرغم من االنخفاض في إيرادات قطاع المبيعات الكلية )مكالمات الترانزيت(.

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.

اإليرادات )Orange خلوي(
شهدت Orange خلوي ارتفاعًا في اإليرادات بنسبة 3.9% مقارنة بالعام 2020 نتيجة النمو في إيرادات خدمات المكالمات والبيانات واألجهزة )البيع بالتجزئة( بالرغم 

من انخفاض إيرادات خدمات المكالمات المنتهية للهاتف المحمول. 

الطاقة المتجددة
بدأت عمليات الطاقة المتجددة في عام 2019 بعد إنتاج الكهرباء من مشروع مزارع الطاقة الشمسية.

محفظة Orange Money االلكترونية 
هي خدمة لتحويل األموال والدفع والخدمات المالية األخرى، ويتم توفيرها عبر حساب النقود اإللكترونية المرتبط برقم Orange الخلوي.

اإليرادات )محفظة Orange Money االلكترونية(
شهدت إيرادات Orange Money ارتفاعًا في عام 2021 لتصل إلى 1.0 مليون دينار في عام 2021، مقارنة بـ 0.4 مليون دينار في عام 2020.
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Orange - 1. األنشطة الرئيسية في مجموعة االتصاالت األردنية

خدمة االتصاالت الثابتة + األلياف الضوئية 	
خدمات االتصاالت الخلوية )صوتية + نقل بيانات( 	
	 (FTTH، ADSL( خدمات اإلنترنت
خدمة البيع الكلي للمشغلين 	
الخدمات المصممة خصيصًا لقطاع الشركات )B2B( )خدمات إدارة الشبكات وخدمات متطورة أخرى كمركز البيانات، الخدمة السحابية أو خدمات الربط اآللي  	

ما بين األجهزة(
	 (Orange Money( الدفع بواسطة الهواتف النقالة
تطوير مشاريع الطاقة المتجددة 	

المواقع الجغرافية لشركة االتصاالت األردنية وعدد الموظفين في كل منها:
الموقع الرئيسي إلدارة الشركة: العبدلي، البوليفارد، شارع السوسنة السوداء، مدخل رقم 8، ص.ب 1689 عّمان 11118 األردن.

عدد الموظفينعدد المواقع التابعة للشركةالمحافظة

1493مبنى اإلدارة )عمان(

61674عّمان

126عجلون

5688إربد

136جرش

3717المفرق

2119البلقاء

914مادبا

1734الزرقاء

1321العقبة

3328الكرك

1711معان

126الطفيلة

3021,417المجموع

بلغ حجم االستثمار الرأسمالي في عام 2021 لشركة االتصاالت األردنية )39,540,742( دينار أردني.
بلغ حجم االستثمار الرأسمالي الموحد لمجموعة االتصاالت األردنية لعام 2021 (67,516,855( دينار أردني.

2. الشركات التابعة

الموقع الرئيسي للشركات التابعة هو: العبدلي، البوليفارد، شارع السوسنة السوداء، مدخل رقم 8، ص.ب 1689 عّمان 11118 األردن.

طبيعة ونشاط عمل الشركةاسم الشركة التابعة
رأسمال الشركة 
التابعة بالدينار

نسبة 
الملكية

عدد 
الموظفين

100235%70.000,000خدمات االتصاالت المتنقلةشركة البتراء األردنية لالتصاالت المتنقلة ذ.م.م )Orange خلوي(

10022%750.000خدمات تزويد اإلنترنت ونقل البياناتالشركة األردنية لخدمات نقل البيانات ذ.م.م )Orange إنترنت(

**-100%*220.000تطوير مشاريع الطاقة المتجددةشركة األبعاد لبناء وتطوير البيانات رقميًا ذ.م.م )إي - دايمنشن(

(Orange Money( 10031%***2,000,000الدفع بواسطة الهواتف النقالةشركة البتراء لخدمات الدفع بواسطة الهواتف النقالة

**-100%****15,000مؤسسة Orange للعمل االجتماعيشركة رواد المستقبل للتنمية والمبادرات

*نسبة الملكية في شركة األبعاد لبناء وتطوير البيانات رقميًا ذ.م.م )إي - دايمنشن(: 51% لشركة االتصاالت األردنية و49% لشركة البتراء األردنية لالتصاالت المتنقلة.
** تم دمج موظفي شركة األبعاد لبناء وتطوير البيانات رقميًا ذ.م.م )إي - دايمنشن( وموظفي شركة رواد المستقبل للتنمية والمبادرات مع موظفي شركة 

االتصاالت األردنية.
***شركة البتراء لخدمات الدفع بواسطة الهواتف النقالة مملوكة بالكامل لشركة البتراء األردنية لالتصاالت المتنقلة.

**** شركة رواد المستقبل للتنمية والمبادرات مملوكة بالكامل لشركة البتراء األردنية لالتصاالت المتنقلة.
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3.أ- أعضاء مجلس اإلدارة

معالي الدكتور شبيب فرح عّماري
رئيس مجلس اإلدارة

تاريخ الميالد: 1941/2/22
فــــي  اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس  منصـــب  ـاري  ـّ عمـ شـــبيب  الدكتـــور  يتوّلى 
مجموعـة االتصاالت األردنيــــة -Orange األردن منـــذ كانـــون الثانــي عــــام 2000 
انتخــاب  أعيــد  األردنيــة. وقــد  الحكومــة  يمثــل  بدايــة  وحتــى اآلن، حيــث كان 
الدكتــور عّماري تكرارًا رئيســــًا لمجلــــس اإلدارة بعــــد أن أصبــــح يمثل مجموعــة 
Orange العالمية عــــام 2006. وتــــم تجديــــد انتخابــــه رئيســــًا يــــوم 2018/10/24 

لفتــــرة المجلــــس الحاليــة. 
الذوات  ضمن  عّمـاري  الدكتور  معالي  تعيين  السامية  الملكية  اإلرادة  شملت 
أعضاء مجلس األعيان من 2013/10 وحتى 2016/10 وبقي رئيســًا لمجلس اإلدارة 

خالل تلك الفترة.
كما شـــملت اإلرادة الملكيـــة السـامية الدكتـور عّمـاري وزيـرًا للصناعـة والتجـارة 
فــــي حكومــــة جاللة الملــــك التــي ترأســها دولــة الدكتــور فايــز الطراونــة مــن 
إلــى مجلــس إدارة  2012/5 وحتــى 2012/10، وبتاريــخ 2012/10/24 عــاد وانضــم 

المجموعــة وأعيــد انتخابــه رئيســًا للمجلــس.
توّلــى الدكتــور عّمــاري منصــب نائــب رئيــس مجلــس أمنــاء الجمعيــة العلميــة 
الملكيــة )ســمو األمير الحســن بــن طالل المعظــم رئيســًا(. وكان عضــوًا فــي 
المجلــس األعلى للتخاصيــة، لجنــة الحــوار االقتصادي، مجلــس أمنــاء جامعــة 
طالل  بــن  الحســين  جامعــة  أمنــــاء  مجلــس  للتكنولوجيــــا،  ســــمية  األميرة 

ومجلــس إدارة بنــك االستثمار العربــي األردنــي.
)1980( مـن جامعـة  عـام  االقتصاد  فـي  الدكتـوراه  درجـة  عّماري  الدكتـور  يحمـل 
فيهــا  عمــل محاضــرًا  وقــد  األمريكية،  المتحــدة  الواليات  كاليفورنيــا/  جنــوب 
وفـي جامعـة كاليفورنيـا/ لونـج بيتـش وجامعـة كاليفورنيـا/ بومونـا حتـى عـام 

1985عندمـا عـاد لـألردن مديـرًا عامـًا فـي القطـاع الخـاص.

السيدة: ميراي الحلو
نائب رئيس مجلس اإلدارة 
تاريخ الميالد: 1969/10/22

االتصاالت  قطاع  في  وعالمية  طويلة  بخبرة  الحلو  ميراي  السيدة  تحظى 
وتكنولوجيا المعلومات. 

عملت في عدة مناصب على مدار 20 عامًا في مجموعة Orange، بما في ذلك 
منصب مدير التحّول لسلسلة المصادر والتوريد بين عامي 2007 و2010، ومدير 
سلسلة المصادر والتزويد في الشرق األوسط وأفريقيا بين عامي 2010 و2013، 
 Orange Telkom ورئيس تسويق األعمال ومندوب الرئيس التنفيذي لشركة

كينيا بين عامي 2013 و2016.
شغلت السيدة ميراي منصب المدير العام لـ Orange Réunion Mayotte بين 
عامي 2016 و2019، حيث عملت على قيادة عمليات االتصال لفريق يضم حوالي 
1000 عضو، وإطالق أفضل شبكة 4G، وتحقيق المكانة الرائدة لشبكة الفايبر 

المنزلي األعلى سرعة وقيادة التحول الرقمي. 
تسّلمت مؤخرًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة Orange Silicon Valley، حيث 
تقود فريقًا متعدد التخصصات يحظى بمعرفة فريدة في السوق والمنظومة 
وأعمال  باستراتيجية  التعريف  بهدف  المتحدة،  الواليات  في  لالبتكار  المحلية 

.Orange مجموعة
قبل انضمامها لـ Orange، عملت السيدة ميراي في المبيعات والتسويق ألكثر 
الجامعة  من  الميكانيكية  الهندسة  في  شهادة  تحمل  كما  سنوات،  تسع  من 

األمريكية في بيروت. 
أيلول  Orange الشرق األوسط وأفريقيا في 1  تم تعيين السيدة ميراي لدى 
2021 بمنصب نائب الرئيس األول للسالمة ولمنطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا.

السيد: بشر جردانه
عضو مجلس اإلدارة 

تاريخ الميالد: 1961/3/13
 Orange يشــغل الســيد المهنــدس بشــر جردانــه منصــب عضــو مجلــس إدارة
األردن، كمــا يشــغل منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة التنفيذي لمجموعة أرابتــك 

جردانــه، ومنصــب رئيــس مجلــس إدارة البنــك االستثماري. 
األميرة  جامعــة  فــي  أمنــاء  مجلــس  عضــو  جردانــه  الســيد  لذلــك،  باإلضافة 
جنيــف،  التعــاون/  جمعيــة  أمنــاء  مجلــس  ورئيــس  للتكنولوجيــا،  ســمية 
العربــي(، وعضو مجلس  الرائــد  العربيــة )مدرســة  الثقافيــة  الجمعيــة  ورئيــس 
إدارة منتدى االستراتيجيات األردني الذي كان مؤسسًا له ونائب رئيس سابقًا 

لفترتين. 
وقد كان عضوًا في اللجنة الملكية لـ ”كّلنا األردن“، الهيئة الملكية الستراتيجية 
االستشاريين  للمهندسين  الدولي  لالتحاد  التنفيذية  واللجنة  األردن،  المياه في 
ومجلس  االجتماعي،  الضمان  أموال  استثمار  جنيف، وصندوق  )فيديك( في 
أمانة عّمان الكبرى وترأس لجنتها المالية. كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة 
مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة 
بوليفارد،  العبدلي  شركة  إدارة  مجلس  ورئيس  والتطوير،  لالستثمار  العبدلي 
ورئيس مجلس إدارة شركة الضمان لتطوير المناطق التنموية، ورئيس مجلس 

أعمال المعماريين والمهندسين وعضو لجنة األجندة الوطنية األردنية. 
وجمعيــة   ،)YPO( الشــباب  الرؤســاء  منظمــة  فــي  عضــو  جردانــه  والســيد 
األعمال  وجمعيــة  األردنيين  األعمال  رجــال  ورابطــة  األردنيين،  المهندســين 

األردنية األوروبية. 
يحمــل الســيد جردانــه درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة المدنيــة مــن جامعــة 
كاليفورنيــا/  جامعــة  مــن  اإلنشاءات  إدارة  فــي  الماجســتير  ودرجــة  إلينــوي، 

بيركلــي فــي أمريــكا.

السيد جيروم هاينك
عضو مجلس اإلدارة

تاريخ الميالد: 1969/11/27
االتصاالت  قطاع  في  عامًا   25 على  تزيد  خبرة  هاينك  جيروم  السـيد  يمتلك 
وتكنولوجيا المعلومات، عمل خاللها في العديد مـن أسـواق العالـم مـن بينهـا 
فرنسا، إسـبانيا، السـنغال واألردن، اكتسـب بفضلها خبـرة واسـعة فـي مجـاالت 

إدارة فـرق العمـل الدوليــة، إدارة األرباح والخسائر وتطوير سوق االتصاالت.
 Orange وقبل تعيينه عام 2018 نائبًا للرئيس التنفيذي ورئيسًا للعمليات في
الشرق األوسط وأفريقيا، انضم لفريق عمل Orange األردن كرئيس تنفيذي 
في أيلول 2015. شغل السيد هاينك منصب نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة 
عمليات  تدير  والتي  داكار،  في  العالمية   Orange لمجموعة  التابعة  »سوناتل« 
 2010 بين  ما  األعوام  خالل  وذلك  أفريقيا،  غرب  في  دول  أربع  في   Orange
و2015، هذا باإلضافة لشغله منصب رئيس مجلس اإلدارة وعضوية العديد من 

مجالس إدارة المجموعة.
التنفيذي  المدير  منصب  هاينك  السيد  تسلم  سوناتل،  إلى  انضمامه  قبل 
للتسويق االستراتيجي في مجموعة Orange خالل األعوام ما بين 2009 و2010، 
حيث قاد فرق التسويق الدولي في باريس ولندن ونيويورك حتى أصبح عضوًا 

 .Orange من أعضاء اللجنة التنفيذية لـ
للتسويق  التنفيذي  المدير  منصب  هاينك  السيد  شغل  ذلك،  على  وعالوة 
لسوق المستهلك لدى Orange فرنسا خالل األعوام ما بين 2006 و2009، حيث 
قاد العمليات التسويقية بنجاح كبير، مسهمًا في تعزيز حصتها السوقية لقطاع 

النطاق العريض. 
التنفيذي للتسويق لدى شركة »وانادوو«  المدير  وتقلد السيد هاينك منصب 
في إسبانيا خالل األعوام ما بين 2000 و2003، حيث تولى آنذاك إدارة عمليات 
الشركة التسويقية على مستوى البالد، وثم منصب المدير التنفيذي للتسويق 

لدى مجموعة »وانادوو« منذ 2003 وحتى 2006.
إدارة شبكات  الماجستير في  السيد جيروم هاينك حاصل على درجة  بأن  يذكر 
باريس،  )ENSPTT( في  للبريد واالتصاالت  العليا  الوطنية  الكلية  األعمال من 
كما أنه حاصل على درجة البكالوريوس في االقتصاد والتسويق والتمويل من 
التنفيذي  لبرنامج ستانفورد  أيضًا  وانضم  السياسية.  للدراسات  باريس  معهد 

لعام 2021.

العميد الدكتور المهندس هشام خريسات
عضو مجلس إدارة

تاريخ الميالد: 1965/12/25
أكثر من  له  اتصاالت  المهندس هشام خريسات هو مهندس  الدكتور  العميد 
ثالثين عامًا من الخبرة في مجال اإلدارة التنفيذية لمشاريع وخدمات االتصاالت 
عمل  وإدارة  تخطيط  في  عملية  خبرة  إلى  باإلضافة  المعلومات،  وتكنولوجيا 
اإلدارية  الدراسات  مجال  في  وكذلك  االتصاالت  سياسة  وتطوير  الشبكات 

المختلفة ويعمل حاليًا مدير عام هيئة االتصاالت الخاصة.
شغل  حيث   ،1984 عام  في  األردنية  المسلحة  القوات  في  هشام  د.  التحق 
العديد من المناصب القيادية واإلدارية خالل مسيرته العسكرية من أهمها مدير 
سالح الالسلكي الملكي )RSC(، وآمر كلية الشريف ناصر بن جميل لالتصاالت 
للقوات  العام  المفتش  مكتب  في  الالسلكي  سالح  ومندوب  العسكرية، 
المسلحة )مفتش ومقّيم ألنظمة القيادة والسيطرة واالتصاالت(، رئيس شعبة 
الشيفرة وأمن االتصاالت في مديرية سالح الالسلكي الملكي، آمر مركز القيادة 
والسيطرة واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واالستخبارات )C4I( في مديرية 
سالح الالسلكي الملكي، قائد مشاغل مجموعة اتصاالت القيادة العامة، ركن 
تزويد ومشتريات في مديرية القيادة والسيطرة واالتصاالت، مدرس في كلية 
الشريف ناصر بن جميل لالتصاالت العسكرية،مراقب دولي في مهمات حفظ 

السالم وضابط ركن اتصاالت وتدريب في مهمات حفظ سالم.
العلوم  الدكتوراه في فلسفة اإلدارة من جامعة  الدكتور خريسات درجة  يحمل 
الماجستير في  درجة  على  إلى حصوله  باإلضافة   ،)WISE( العالمية  اإلسالمية 
هندسة علوم الكمبيوتر/ األنظمة المضمنة من جامعة اليرموك، كما أنه حاصل 

على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية/ االتصاالت من جامعة مؤتة.
 Orange يشغل الدكتور خريسات حاليًا منصب عضو مجلس إدارة في شركة
األردن ممثاًل عن القوات المسلحة األردنية، باإلضافة إلى شغله منصب رئيس 
مجلس األمناء والمدير العام للمركز اإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء 
قطاع  تنظيم  هيئة  في  سابقًا منصب مفوض  قد شغل  وكان  آسيا.  لغرب 
لجنة  رئيس  أنه  كما  األردنية،  المسلحة  القوات  عن  مندوبًا   )TRC( االتصاالت 
الوطني،  المستوى  على  والمقاييس  للمواصفات  واإللكترونيات  االتصاالت 
القوات  الفنية االسترتيجية على مستوى  اللجان  للعديد من  أيضًا رئيس  وهو 

المسلحة.
مجاالت  في  والعلمية  البحثية  واألوراق  المؤلفات  من  العديد  هشام  للدكتور 

اإلدارة وعلم االتصاالت.

السيد عبد الله أبو جاموس
عضو مجلس إدارة

تاريخ الميالد: 1977/1/30
مجموعة  إدارة  مجلس  عضو  منصب  جاموس  أبو  الله  عبد  السيد  يتوّلى 
االتصاالت األردنية Orange منذ آب 2017، كما يعمل حاليًا مدير إدارة التخطيط 
أبو  السيد  وشغل  االجتماعي.  للضمان  العامة  المؤسسة  لدى  االستراتيجي 
جاموس سابقًا منصب مدير إدارة الموارد البشرية ومدير للتخطيط االستراتيجي 

في المؤسسة العامة للضمان االجتماعي. 
يحمل السيد عبد الله أبو جاموس شهادة MBA بمرتبة الشرف في تخصص 
نظم إدارة معلومات منذ عام 2015 من جامعة البلقاء التطبيقية، وبكالوريوس 
في  متخصصة  مهنية  شهادات  يحمل  كما  اليرموك.  جامعة  من  محاسبة 
إدارة  معهد  من   )RMP - PMI( المخاطر  وإدارة   )PMP( المشاريع  إدارة  مجال 
من   )CSP( االستراتيجي  التخطيط  مجال  وفي   )PMI( األمريكي  المشاريع 
 EFQM( الجودة  تقييم  مجال  وفي  األمريكي  المعتمدين  المستشارين  معهد 

Assessor( من الجمعية األوروبية للجودة. 
وهو حاصل على جائزة أفضل موظف على مستوى المملكة لعام 2012 )جائزة 

الموظف المثالي الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية(.

السيدة دوروتي فينالو
عضو مجلس إدارة

تاريخ الميالد: 1970/1/2
السيدة دوروتي فينالو هي حاليًا عضو في مجلس إدارة Orange األردن ونائب 
Orange الشرق األوسط وأفريقيا. وكانت قبل  التنفيذي للمالية في  الرئيس 
 Orange ذلك تشغل منصب رئيس قسم المراقبة المركزية في مركز خدمات
لألعمال منذ كانون الثاني 2014. كما شغلت منصب رئيس قسم حلول الرقابة 
كانون  أيلول 2003 حتى  Orange من  المالية لمجموعة  اإلدارة  والمرجعية في 
األول 2013. وتقلدت منصب المستشار وبعدها مدير مشروع في اإلدارة المالية 

لفرانس تيليكوم من أيلول 1994 - آب 2003.
 Sciences Po Paris حصلت السيدة فينالو على درجة الماجستير من جامعة

في 1993 بتخصص اقتصاد وإدارة مالية.

3.ب- أعضاء اإلدارة العليا 

Orange وهي اإلدارة المنوط بها إدارة أعمال مجموعة االتصاالت األردنية

السيد تيري ماريني
الرئيس التنفيذي Orange - األردن

تاريخ الميالد: 1963/4/15
االتصاالت  عامًا في قطاع  ثالثين  على  تزيد  خبرة  ماريني  تيري  السيد  يمتلك 
وتكنولوجيا المعلومات، عمل خاللها في عدد من األسواق في أوروبا والشرق 
األوسط وأفريقيا، واكتسب خبرة قوية في اإلدارة الدولية، التسويق، التخطيط 
االستراتيجي واالتصال المؤسسي. يشغل السيد ماريني حاليًا منصب الرئيس 
التنفيذي لـ Orange األردن منذ عام 2018، اكتسب السيد ماريني خبرة واسعة 
الرئيس  نائب  آخرها عندما شغل منصب  االتصاالت كان  في تطوير مشغلي 
تغطي  والتي  داكار،  في   Orange لمجموعة  التابعة  سوناتل  لدى  التنفيذي 

خمس دول في منطقة غرب أفريقيا.
 Orange لـ  التنفيذي  الرئيس  منصب  األخير،  منصبه  إلى  باإلضافة  وشغل 
التنفيذي  والمدير  لبنان  في  سيليس  لشركة  التنفيذي  الرئيس  نائب  تونس، 
للتسويق في Orange بلجيكا، كما شغل السيد ماريني منصب نائب الرئيس 

لعالمة Orange العالمية ونائب الرئيس للتسويق وخدمات الخلوي.
لبيئة  واسعًا  فهمًا  السابقة  وإنجازاته  خبراته  جانب  إلى  ماريني،  السيد  يمتلك 
التنفيذي والمؤسس لشركة سيتي نيو  الرئيس  الرقمنة، حيث شغل منصب 
الخلوي  تطبيقات  إدارة  الناشئة في  المشاريع  فرنسا وهي من  Cityneo في 

وخدمات تحديد المواقع.
يحمل السيد ماريني شهادة الماجستير في التسويق والمالية من جامعة دوفين 
من  االتصاالت  إدارة  في  الماجستير  على  كما حصل  باريس،  في   Dauphine

معهد Telecom- Institut Mines في فرنسا.
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السيد رسالن ديرانية
نائب الرئيس التنفيذي

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

لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  نائب  منصب  حاليًا  ديرانية  رسالن  السيد  يتوّلى 
التنفيذي  المدير  منصب  إلى  باإلضافة  األردن   Orange  - األردنية  االتصاالت 
للقوانين  االمتثال  عن  ومسؤول  األردن،   Orange لـ  واالستراتيجية  للمالية 

واألنظمة وعن أمن المعلوماتية وحماية الشبكات.
وكان قد انتقل للعمل في شركة االتصاالت األردنية في عام 1998 متوليًا حينها 
مهام مدير إدارة الخزينة. وقبل ذلك، عمل السيد ديرانية بمنصب رئيس قسم 

االستثمارات األجنبية في البنك المركزي األردني.
مجلس  وعضو  األردني،  المركزي  البنك  إدارة  مجلس  في  عضو  حاليًا  وهو 
األردنية  الجمعية  في  إدارة  مجلس  وعضو  األردنية،  الجامعة  في  اآلداب  كلية 

للمحاسبين اإلداريين، ورئيس مجلس إدارة شركة إي - دايمنشن، 
فضاًل عن عضويته السابقة في مجلس إدارة بنك صفوة اإلسالمي، وعضويته 
في الشركة األردنية لخدمات نقل البيانات، ورئاسته مجلس إدارة شركة اليت 
سبيد في البحرين، ورئيس مجلس إدارة شركة البتراء لخدمات الدفع بواسطة 

الهواتف النقالة.
هذا وقد مّثل السيد ديرانية المؤسسة العامة للضمان االجتماعي في عضوية 

مجلس إدارة المؤسسة الصحفية األردنية )الرأي(، وشركة حديد األردن سابقًا.
السيد ديرانية حصل على شهادة الماجستير في المحاسبة من الجامعة األردنية 
 ESCP Business School في المالية والرقابة من Orange 1992( وشهادة)

.)2008)
بدرجة  الحاسوب  وعلم  المحاسبة  في  البكالوريوس  شهادة  على  حصل  وقد 
التفوق العلمي  أنه حاصل على درع  اليرموك )1985(، كما  الشرف من جامعة 

من جامعة اليرموك ودرع التمّيز لخريجي جامعة اليرموك.

المهندس سامي سميرات
المدير التنفيذي للقطاع المؤسسي والشركات

تاريخ الميالد: 1971/4/13
يتوّلى السيد سامي سميرات حالًيا منصب الرئيس التنفيذي للشركة األردنية 
لخدمات نقل البيانات، وذلك منذ 2007، باإلضافة إلى منصب المدير التنفيذي 
للقطاع المؤسسي والشركات التي تقدم حلول خدمات االتصاالتية من )خلوي 
في سوق  والخاص  العام  القطاعين  من  المؤسسات  لكافة  وثابت(  وإنترنت 

االتصاالت األردنية.
تاريخ  حتى   2003 عام  وانادوو في  لشركة  تنفيذًيا  رئيًسا  السيد سميرات  عمل 
تبّنيها العالمة التجارية Orange. كما أسس شراكة حصرية مع شركة إيكوانت 
لتصبح شركة Global One الموزع الحصري لـ إيكوانت في األردن، وعمل على 

تغيير العالمة التجارية لـ Global One لتصبح وانادوو في ذلك الوقت.
وقبل ذلك، عمل السيد سميرات في عام 2001 كمؤسس مشارك في شركة 
التجاري  والمدير  التنفيذي  الرئيس  نائب  منصب  تقلد  حيث  األردن،  سيبيريا 
ومدير مبيعات المؤسسات في Global One وذلك خالل الفترة التي سبقت 
السيد  عمل  وقد   ،1999 عام  منذ  والمؤسسات  الزبائن  لمبيعات  كمدير  عمله 
سميرات مسبًقا كمساعد بحث وتدريس في الجامعة األردنية لمدة عامين. كما 
القابضة، وكذلك عضو  زارة لالستثمار  عمل كعضو مجلس سابق في شركة 

مجلس سابق في شركة اليت سبيد لالتصاالت )البحرين(.
موخرا تم تعيينه ممثاًل لمؤسسة الضمان االجتماعي في مجلس إدارة شركة 
إلى مجموعة من  الجديد  الدور  هذا  يضاف  حيث  األردنية،  الفوسفات  مناجم 
بما  بنجاح،  بمهامها  القيام  ويواصل  تسلمها  التي  والقيادية  الهامة  المناصب 
فيها رئيس مجلس إدارة شركة البتراء لخدمات الدفع بواسطة الهواتف النقالة، 
وعضوية مجلس إدارة كل من بنك القاهرة عمان، هيئة مركز البيانات الدولي، 
المجلس الوطني لألمن السيبراني )ممثاًل للقطاع الخاص( ومجلس أمناء جامعة 
 .Sodetel األميرة سمية للتكنولوجيا، إضافة إلى كونه عضو مجلس إدارة شركة
ويذكر بأن السيد سميرات يحمل شهادتي ماجستير، إحداهما في إدارة األعمال 
)NYIT(، والثانية في هندسة  (MBA( من جامعة نيويورك لتقنية المعلومات 
االتصاالت، باإلضافة إلى أنه يحمل درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية 

من الجامعة األردنية.

المهندس وليد الدوالت
المدير التنفيذي للمبيعات الكلية )الجملة(

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

)الجملة(  الكلية  للمبيعات  التنفيذي  المدير  الدوالت منصب  وليد  السيد  توّلى 
لمجموعة االتصاالت األردنية - Orange األردن منذ كانون الثاني 2010. وتوّلى 
تموز  بداية  من  والشبكات  المعلومات  لتكنولوجيا  التنفيذي  المدير  منصب 

2016، باإلضافة إلى منصب المدير التنفيذي للمبيعات الكلية )الجملة(.
 وكان السيد الدوالت قد انضم إلى االتصاالت األردنية عام 1992، حيث عمل 
كمهندس تشغيل وصيانة لشبكات التراسل، ثم تابع تقدمه المهني وصواًل إلى 

المركز الذي يشغله حاليًا.
ويحمل السيد الدوالت شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية تخصص 
 1989 عام  منها  تخرج  التي  األردنية  والتكنولوجيا  العلوم  جامعة  من  اتصاالت 

وعمل فيها مساعدًا للبحث والتدريس حتى نهاية عام 1991.

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

 المدير التنفيذي للموارد البشرية
تاريخ الميالد: 1961/5/17

يتوّلى الدكتور إبراهيم حرب حالًيا منصب المدير التنفيذي للشؤون القانونية، 
التنظيمية، المصادر، التزويد والموارد البشرية لـ Orange األردن من يوليو 2020.
التنفيذي  المدير  بأعمال  قائم  بمنصب  حرب  إبراهيم  الدكتور  عمل  ذلك  قبل 
القانونية،  للشؤون  التنفيذي  المدير  لمنصب  باإلضافة  البشرية  للموارد 

التنظيمية والمصادر لـOrange األردن خالل الفترة )آذار 2020- يوليو 2020)
قبل ذلك عمل الدكتور إبراهيم حرب بمنصب المدير التنفيذي للشؤون القانونية، 

التنظيمية، المصادر والتزويد لـ Orange األردن خالل الفترة )2020-2017(.
للشؤون  التنفيذي  المدير  بمنصب  حرب  إبراهيم  الدكتور  عمل  ذلك  قبل 

القانونية، التنظيمية والمصادر لـ Orange األردن خالل الفترة )2017-2014(.
القانونية  للشؤون  التنفيذي  المدير  بمنصب  حرب  الدكتور  عمل  ذلك  وقبل 
والتنظيمية لـ Orange األردن خالل الفترة )2010-2014(. كما عمل الدكتور حرب 
بمنصب مدير إدارة الشؤون القانونية والتنظيمية لـ Orange األردن خالل الفترة 
التنفيذي  المدير  الدكتور حرب في عام 2004 منصب  (2005-2010(. وقد شغل 
أنه كان  للموارد البشرية بالوكالة في شركة االتصاالت األردنية، باإلضافة إلى 

مديًرا للتدريب ومديًرا لمركز التدريب في الشركة خالل الفترة )2004-1999(. 
ويحمل الدكتور حرب شهادة الدكتوراه في هندسة االتصاالت.

السيدة نائلة الداود
المدير التنفيذي للتسويق وخدمات الزبائن

تاريخ الميالد: 1968/4/3
توّلت السيدة نائلة الداود منصبها الحالي المدير التنفيذي للتسويق وخدمات 
الزبائن في Orange األردن منذ تموز 2017. وتمتلك السيدة الداود أكثر من 27 
سنة من الخبرة في Orange األردن ومجموعة Orange، قامت خاللها بشغل 
عدد مختلف من المواقع اإلدارية في صميم عمل قطاع االتصاالت والتسويق. 
وكانت قد غيرت مسارها الوظيفي بعد 12 عامًا من العمل في قطاع تكنولوجيا 
والمجال  التسويق  ميدان  في  جديدة  تحديات  استكشاف  بهدف  المعلومات 

التجاري.
إدارة  مدير  منصب  الداود  السيدة  تقلدت  الحالي،  لمنصبها  شغلها  وقبل 
من  عددًا  قبلها  تقلدت  كما  األردن.   Orange لدى  سنوات  لسبع  التسويق 
المناصب اإلدارية في Orange األردن وOrange فرنسا. وفي عام 2006 أغنت 
الداود خبرتها من خالل إدارة برامج متعددة لتكنولوجيا المعلومات والشبكات 

لدى مجموعة Orange في فرنسا.
جامعة  من  الكمبيوتر  علوم  في  البكالوريوس  شهادة  على  الداود  وحصلت 
اليرموك، باإلضافة إلى حصولها على دبلوم في الهندسة التطبيقية– تصميم 

وتطوير االتصاالت من مركز التعاون الدولي للحوسبة في طوكيو – اليابان.

السيد سامر الحاج
المدير التنفيذي للمبيعات - وحدة المستهلك

تاريخ الميالد: 1976/8/27
وحدة   - للمبيعات  التنفيذي  المدير  بمنصب  الحاج  سامر  السيد  تعيين  تم 
خبرة  الحاج  السيد  ويمتلك   .2017/7/1 بتاريخ  األردن   Orange في  المستهلك 
تمتد ألكثر من 21 عامًا في قطاع االتصاالت شغل خاللها العديد من المناصب 

اإلدارية أغنت خبرته في هذا القطاع.
وشغل الحاج منصب مدير إدارة المبيعات في Orange األردن لست سنوات 
قبل أن يتم تعيينه في منصبه الحالي. كما تقلد قبلها عددًا من المناصب اإلدارية 
في شركة فيفا بحرين، وزين األردن والتي أثبت خاللها قدرة قيادية فائقة على 
تطوير مشاريع األعمال وبناء وحدة عمليات تجارية وتطوير استراتيجيات التوزيع. 
وحصل الحاج على درجة البكالوريوس في العلوم التربوية من الجامعة األردنية، 

باإلضافة إلى دورة متقدمة في إدارة األعمال من أكاديمية االتصاالت.

السيد جالل باسو 
نائب المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والشبكات

تاريخ الميالد: 1974/3/15
انضم السيد جالل باسو إلى Orange األردن وشارك عضوية اللجنة اتنفيذية 
 .2019 أكتوبر  في  والشبكات  المعلومات  لتكنولوجيا  التنفيذي  المدير  كنائب 
وهو مسؤول عن البيانات الرقمية، العمليات ومراقبة الميزانية وبرامج الكفاءة 

التشغيلية.
يتمتع السيد باسو بخبرة عملية تمتد ألكثر من 10 سنوات في المناصب اإلدارية 

الرئيسية مثل تكنولوجيا المعلومات، الشبكات، الهندسة والعمليات،
السيد باسو خبير موثوق به في شغل منصب االستثمار المباشر في أصول 

جديدة وتحويل مؤسسة االتصاالت الحالية.
 Orange في  أول  كمدير  باسو  السيد  عمل   ،2019 عام  إلى   2015 العام  من 
العمالء  وتجربة  العمليات  أنشطة  في  التحول  عملية  قاد  حيث   Morocco
التقنيين. قبل ذلك ومن عام 2009، كان مديًرا مسؤواًل عن أنشطة التشغيل 
باسو  السيد  عمل  ثم  ومن  تونس.   Orange في  الجديدة  الفني  والتشغيل 
خالل الفترة 2002 إلى 2009 في شركة Oreedoo تونس كمدير هندسي لدائرة 
التقني. بدأ حياته المهنية في األصل كجزء  تكنولوجيا المعلومات في المجال 

من الشركات التابعة لمجموعة Orange في أوروبا وأمريكا الجنوبية.
واالتصاالت  اإللكترونية  الهندسة  بتخصص  علمية  درجة  باسو  السيد  يحمل 

السلكية والالسلكية من جامعة نانسي في فرنسا.

السيد ويلفريد إيفر
 Digital, Data, Innovation & Money المدير التنفيذي لـ

تاريخ الميالد: 1972/2/21
االتصاالت  مجال  في  عامًا   20 على  تزيد  بخبرة  إيفر  ويلفريد  السيد  يتمتع 
والخدمات الرقمية والممارسات العالمية في مجالي التسويق والمبيعات، وقد 
األردن   Orange إلى  انضم  وثم   ،1998 عام  Orange في  إلى مجموعة  انضم 
.Digital, Data, Innovation & Money في كانون األول 2020 مديرًا تنفيذيًا لـ

 Orange Innovation Orange  - في  مناصب  عدة  سابقًا  إيفر  السيد  شغل 
خدمات  وقسم  بالجملة  للبيع   Orangeو  )OMEA( وأفريقيا  األوسط  الشرق 

Orange لألعمال.
منصب  شغل  فقد  واسعة،  دولية  ومعرفة  بخبرة  إيفر  ويلفريد  السيد  يتمتع 
 ،Orange Horizons في   VISP Business Lineو  MVNO الرئيس  نائب 
حيث قام بمهام تطوير األعمال الدولية في 4 قارات، فضاًل عن عمله كمدير 
منصب  وشغله  مالي   Orange في   Orange Moneyلـ و  للتسويق  تنفيذي 
مدير تنفيذي لقطاع اإلنترنت للشركات والبيع بالجملة في Orange بوتسوانا.

األعمال  إدارة  في  ماجستير  األولى  ماجستير،  درجتي  على  حاصل  إيفر  السيد 
التمويل والتسويق  أندرسون في جامعة نيومكسيكو في تخصص  من كلية 
االستراتيجي، والثانية ماجستير في إدارة األعمال من كلية نورماندي لإلدارة مع 

التركيز على إدارة األعمال الدولية.

المهندسة رنا الدبابنة
العامة، المسؤولية االجتماعية واالتصال  التنفيذي للعالقات  المدير  نائب 

المؤسسي
تاريخ الميالد: 1979/7/6

االتصاالت  قطاع  في  عامًا   20 على  تزيد  خبرة  الدبابنة  رنا  المهندسة  تمتلك 
وتكنولوجيا المعلومات في مجال التسويق وتطوير المنتجات وادارة المشاريع 

والعالقات العامة واالتصال المؤسسي والمسؤولية االجتماعية المستدامة.
تسّلم  من  فهي  األردن،   Orange في  عديدة  مناصب  الدبابنة  م.  شغلت 
واشرف على مشروع مركز االتصاالت الخارجية في Orange األردن )االتصاالت 
األردنية آنذاك(، وتسلمت مهمة الشراكات مع القطاعين العام والخاص لمدة 
)Wanadoo في  للشركة  التابع  اإلنترنت  التسويق في مزود  عامين، ثم مدير 
تسميته  وإعادة  اإلنترنت  مزّود خدمات  تكامل  مّما ساهم في  الوقت(،  ذلك 

Orange مع مجموعة االتصاالت االردنية في العام 2007. 
انضّمت م. الدبابنة إلى وحدة األعمال، وتولت مهمة تطوير المنتجات كحلول 
اإلنترنت للشركات، الثابت، الخلوي والخدمات المدارة المتكاملة، باإلضافة إلى 
التسويق التشغيلي، الى ان شغلت في العام 2009 منصب مدير ادارة التسويق 

في الوحدة.
الفترة  ادارة مكتب المشاريع واألداء للمجموعة خالل  ُعينت في منصب مدير 
2012 و2015، وتركزت مهامها على تحديد األهداف االستراتيجية للشركة وضمان 

تحقيقها، فضاًل عن إدارة الحوكمة وتسليم مشاريع الشركة.
المسؤولية  العامة،  العالقات  إدارة  قيادة  إليها  أسندت   2016 العام  في  وثم 
االجتماعية واالتصال المؤسسي في Orange األردن، لتعمل تحت إدارة الرئيس 
التنفيذي مباشرة ليتم تعيينها في شهر تموز من العام 2021 في منصب نائب 
المدير التنفيذي للعالقات العامة، المسؤولية االجتماعية واالتصال المؤسسي، 
الشركة  وصورة  المؤسسي،  االتصال  العامة،  العالقات  ع  موسَّ بشكل  لتدير 
والعالمة التجارية وبرامج المسؤولية االجتماعية للشركة التي تعود بالنفع على 
أكثر من 20 ألف مستفيد، إلى جانب شغلها منصب عضو في اللجنة التنفيذية 

في Orange األردن.
قبل انضمامها لعائلة Orange األردن، عملت المهندسة الدبابنة مستشارة في 
شركة فيالدلفيا لالستشارات االدارية بين عامي 2001 و2002. وهي حاصلة على 
بكالوريوس العلوم في الهندسة الصناعية من الجامعة األردنية، مع تخصص 
إدارة  مجلس  منها شهادة عضو  عدة شهادات  تحمل  كما  اإلدارة،  في  ثانوي 
تقدمها مؤسسة التمويل الدولية من معهد المديرين األردنيين، وشهادة برنامج 
التسويق التنفيذي من INSEAD وشهادة برنامج محترفي إدارة المشاريع من 

.PMI



23 22

4. أسماء المساهمين وحصة كل منهم في رأس المال ممن يملكون 5% فأكثر من رأس المال بتاريخي 2020/12/31 و2021/12/31

المساهمون
عدد األسهم 
2020/12/31

نسبة المساهمة 
2020

عدد األسهم 
2021/12/31

نسبة المساهمة 
2021

51%5195,624,999%95,624,999شركة االستثمار المشترك لالتصاالت

28.88%28.8854,150,000%54,150,000المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

Noor Telecommunications Holding Company Limited17,437,794%9.3017,437,794%9.3

89.18%89.18167,212,793%167,212,793المجموع

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   
)%45-40( Orange انترنت  

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

)%25) Nokia Solutions and Networks Oy

ال يوجد اعتماد على عمالء رئيسين محليًا و/ أو خارجيًا يشكلون 10% فأكثر من إجمالي اإليرادات.

7. الحماية الحكومية واالمتيازات التي تتمتع بها الشركة

ال توجد أية حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين واألنظمة أو غيرها. 	
ال توجد أية براءات اختراع. 	
	 .Orange حصلت الشركة على حقوق استخدام العالمة التجارية العالمية

8. القرارات الحكومة 

ال توجد أية قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية.
تلتزم الشركة بحسب الرخصة الممنوحة لها بمعايير الجودة الدولية وكذلك يتم تطبيق المعايير التالية:

 	 Data Center Uptime Tier III Design Certificate.
 	 Data Center Uptime Tier III Constructed Facility Certificate.
 	 ISO 14644 Cleanroom data center standard certificate for three data centers with 9 certificates.
 	 ISO 14001 Environmental Management Standard Certificate.
 	 ISO/IEC 27001 Information Security Management standard compliance.
 	 ISO 50001 - Energy Management Systems standard compliance.
 	 ANSI/TIA-942 Telecommunications Industry Association standard compliance.
 	 EN50600 Data Center Facilities and Infrastructures standard compliance.
 	 PCI DSS Payment Card Industry Data Security standard compliance.
 	 ASHRAE American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers standard compliance.
 	 GEEIS )Gender Equality European & International Standard(.
 	 COPC –Customer Operations Performance Center.
 	 ISO 45001 -2017 Occupational Health and Safety.
 	 ISO 14001 -2015 Environmental.
 	 EFQM Excellence Model - Recognised for Excellence)R4E(-4 stars.
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9. ب- عدد الموظفين وفئات مؤهالتهم

المؤهل
شركة االتصاالت 

األردنية
Orange الثابت

شركة البتراء األردنية 
لالتصاالت المتنقلة

 Orange خلوي

الشركة األردنية لخدمات نقل 
البيانات

Orange إنترنت

شركة البتراء لخدمات الدفع 
بواسطة الهواتف النقالة

)Orange Money(

6000دكتوراه

68203ماجستير

3100دبلوم عالي

9181931530بكالوريوس

2511300دبلوم

53520توجيهي

118321أقل من توجيهي

1,4172352231المجموع

9. ج- برنامج التأهيل والتدريب خالل عام 2021

عدد الموظفينطبيعة الدورةالرقم

669مالية وموارد بشرية1

341إدارية2

955تسويق ومبيعات3

154إدارة المشاريع والتوريد وجودة4

727فنية5

824حاسوب6

43لغات7

10. المخاطر التي تتعرض لها الشركة
تواجه الشركة مخاطر المنافسة الشديدة في سوق االتصاالت الثابتة وسوق االتصاالت الخلوي.

11. اإلنجازات التي حققتها الشركة
تم ذكر اإلنجازات في نتائج أعمال المجموعة )8(.

12. العمليات ذات الطبيعة غير المتكررة في العام 2021
ال يوجد أي أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية وال تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي.

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

20172018201920202021البيان

24.030.28021,307,06319,044,84317,502,12126.124.291األرباح بالدينار

27,000,000*24,000,00021,500,00015,000,00018,750,000األرباح الموزعة بالدينار

14.4%10%8%11.46%12.8%النسبة المئوية لألرباح

274,244,221273,936,814271,481,657273,983,778281,358,069حقوق المساهمين بالدينار

2.141.391.441.472.14أسعار األسهم بالدينار

*األرباح المقترح توزيعها عن عام 2021

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 إلى الصفحة األخيرة(.

16. أتعاب مدققي حسابات الشركة والشركات التابعة خالل عام 2021

الشركة
أتعاب التدقيق بالدينار

إرنست ويونغديلويت آند توش

33,25013,000شركة االتصاالت األردنية )Orange ثابت(

-33,250شركة البتراء األردنية لالتصاالت المتنقلة )Orange خلوي(

-4,577الشركة األردنية لخدمات نقل البيانات )Orange إنترنت(

-4,500شركة األبعاد لبناء وتطوير البيانات رقميًا )إي – دايمنشن(

(Orange money( 8,000شركة البتراء لخدمات الدفع بواسطة الهواتف النقالة-

-2000شركة رواد المستقبل للتنمية والمبادرات
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17. األسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة أو من اإلدارة العليا

أ. ال يملك أي من أعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم والشركات المسيطر عليها من قبلهم أية أوراق مالية، باستثناء معالي الدكتور شبيب عّماري حيث يملك سهمًا 
واحدًا فقط والعميد الدكتور المهندس هشام أحمد صالح خريسات ثالثمائة وخمسة وسبعين سهمًا في شركة االتصاالت األردنية.

كشف أعضاء مجلس اإلدارة االعتباريين وممثليهم وملكية كل منهم:

الجنسيةالمنصبالصفةأعضاء مجلس اإلدارةالرقم
عدد األسهم كما في 

2020/12/31
عدد األسهم كما في 

2021/12/31

95,624,99995,624,999األردنيةاعتباريةشركة االستثمار المشترك لالتصاالت ويمثلها:1

11األردنيةرئيس المجلس1.1 معالي الدكتور شبيب فرح عّماري

00الفرنسيةنائب الرئيس1.2 السيدة ميراي الحلو

00الفرنسيةعضو مجلس1.3 السيد جيروم هاينك

00الفرنسيةعضو مجلس1.4 السيدة دوروتي فينالو

54,150,00054,150,000األردنيةاعتباريةالمؤسسة العامة للضمان االجتماعي ويمثلها:2

00األردنيةعضو مجلس2.1 السيد عبدالله أبو جاموس

00األردنيةعضو مجلس2.2 السيد بشر جردانه

3
حـكومة المــملكـة األردنية الهاشمية/ الــقـوات 

المــسلــحة األردنيــة ويمثلها:
3,000,0018,625,000األردنيةاعتبارية

375375األردنيةعضو مجلس3.1 العميد الدكتور المهندس هشام خريسات

ب. ال يملك أي من اإلدارة العليا وأقاربهم والشركات المسيطر عليها من قبلهم أية أوراق مالية باستثناء السيد رسالن ديرانية حيث يملك واحدًا وعشرين ألف 
وخمسمائة سهم في شركة االتصاالت األردنية.

18. المزايا والمكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة العليا 

تنقالتأتعاب وبدل لجانأعضاء مجلس اإلدارةالتسلسل
مكافآت سنوية 
)عن عام 2020(

المجموعسفر

107,8007,2005,000875120,875معالي الدكتور شبيب عّماري1

1,2421,4901,03503,767السيدة ميراي الحلو*2

6,0007,2005,00052518,725السيد بشر جردانه**3

07,2005,000012,200السيد جيروم هاينك*4

6,0007,2005,00052518,725العميد الدكتور المهندس هشام خريسات5

6,0007,2005,00052518,725السيد عبدالله أبو جاموس**6

6,0007,2005,000018,200السيدة دوروتي فينالو*7

2,9583,5502,46508,973السيد أنيس حمداني*8

1,8002,1601,50005,460السيد الطيب بلكاهية*9

137,80050,40035,0002,450225,650المجموع

Orange يتم دفع كافة المبالغ لمجموعة*
**تم دفع المكافآت وبدل اللجان والتنقالت للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي

• عقد مجلس اإلدارة )6( اجتماعات خالل عام 2021

المبالغ المدفوعة لإلدارة العليا

الرواتباإلدارة العلياالتسلسل
منحة 
إضافية

توزيع نهاية 
الخدمة

المجموعأخرىسفرتنقالتمكافآت

69,06300000069,063السيد تيري ماريني1

157,20026,20013,100118,3939,6003602,861327,414السيد رسالن ديرانية2

126,63621,10610,55395,3969,6003602,470266,121السيد سامي سميرات3

120,00020,00010,00087,4889,60002,199249,287السيد وليد الدوالت4

133,50022,25011,12594,2169,60002,199272,890الدكتور إبراهيم حرب5

96,00016,0008,00068,7449,6003600198,704السيدة نائلة الداود6

84,00014,0007,00060,3209,60000174,920السيد سامر الحاج7

84,0000019,6902,40000106,090 السيد جالل باسو8

22,50000000022,500السيد ويلفريد إيفر 9

30,0005,0002,5007,71248200050,032السيدة رنا الدبابنة10

922,899124,55662,278551,95964,8201,0809,7291,737,321المجموع

19. التبرعات والمنح

القيمةالجهة المتبرع لهاالتسلسل

96,000 النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة1

33,350 وزارة التربية والتعليم2

25,000 بلدية الزرقاء3

20,900 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات4

15,000بلدية مادبا الكبرى5

2,000 نادي السلط الرياضي6

2,000 نادي سحم الرياضي7

1,250 تبرعات تعليمية وإنسانية8

967 االتحاد الرياضي األردني للشركات والمؤسسات9

646وزارة الصحة10

197,113المجموع

 *األرقام المبينة أعاله تشّكل مجموع التبرعات المقدمة وليس كامل الرعايات.

20. العقود التي عقدتها الشركة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو 
أي 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.

ال يوجد أي عقود أو مشاريع أو ارتباطات عقدتها الشركة مع رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء مجلس اإلدارة أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم.
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دعم الفعاليات والمبادرات
	 .AIDTSEC 2021 رعاية معرض ومؤتمر الذكاء االصطناعي في تكنولوجيا الدفاع واألمن السيبراني
رعاية االتصاالت لمؤتمر »نحو تغطية صحية شاملة في األردن 2021«. 	
تقديم رعاية االتصاالت للمعرض الدولي للفنادق والمطاعم ومستلزمات الضيافة والصناعات الغذائية »هوريكا األردن« بنسخته السابعة. 	
رعاية تكريم وزارة التربية والتعليم للمعلمين، تقديرًا لجهودهم وتأثيرهم في حياة الطلبة والمجتمع. 	
مواصلة دعم حملة »البر واإلحسان« التي ينّفذها الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية )جهد(، بما في ذلك العيادة المتنقلة التي تهدف للتوعية باإلجراءات  	

الوقائية الالزمة للحد من تفشي العدوى وتقديم الرعاية الصحية للمحتاجين في مختلف محافظات األردن.
دعم الحمالت التوعوية بسرطان الثدي بما في ذلك رعايتها للمسيرة التضامنية التي نظمتها هيئة تنظيم قطاع االتصاالت بالتعاون مع مؤسسة الحسين  	

للسرطان وجمعية حوض البحر األبيض المتوسط لمرضى السرطان ومركز Circles للياقة البدنية والصحية، على مدار شهر تشرين األول الذي ُيعرف بشهر 
التوعية بسرطان الثدي.

تكريم أوائل التوجيهي على مستوى المملكة للعام 2021. 	
اتفاقية مع االتحاد األردني لكرة السلة لتقديم رعاية االتصاالت الحصرية للدوري. 	
رعاية مؤتمر نموذج األمم المتحدة للشباب »Youth MUN« الرابع الذي نّظمه نادي نموذج األمم المتحدة الشبابي، بالتعاون مع مؤسسة عبد الحميد شومان. 	
تقديم الجائزة الكبرى في مسابقة برنامج »طباخ أفندي« وقيمتها 15 ألف دينار، والتي قدمها الفائز بدوره كتبرع للهيئة الخيرية الهاشمية لدعم جهودها الخيرية  	

في قطاع غزة، ضمن فعاليات البرنامج الذي يعرض على قناة رؤيا.

دعم ريادة األعمال واالبتكار 
تدعم Orange األردن الشركات واألفكار الريادية واالبتكار، من خالل منح الشباب مختلف أشكال الدعم والرعاية الالزمين لتعزيز نمو مشاريعهم الناشئة وتمكينهم 

من المساهمة في خدمة المجتمعات المحلية:
رعاية مؤتمر »شيرو« الذي أقيم تحت رعاية سمو األميرة سمية بنت الحسن في إطار فعاليات أسبوع الريادة العالمي والذي يهدف إلى تسليط الضوء على  	

مساهمات الرياديات األردنيات.
اإلعالن عن نتائج »دراسة خريطة الشركات الناشئة األردنية« بدعم من االتحاد األوروبي والتي أطلقتها »إنتاج« ومجلس »StartupsJo« نيابًة عن مشروع مساحة  	

»االبتكار«.
على  	 والقائمة  المتميزة  المشاريع  تكريم  خالل  من  الرياديين  لتشجيع   »OSVP« المجتمعية  التنمية  لمشاريع   Orange جائزة  من  الخامسة  المحلية  النسخة 

التكنولوجيا لتلبية احتياجات المجتمعات المحلية.
تقديم Orange رعاية االتصاالت لتحدي األردن إلنترنت األشياء والذكاء االصطناعي.  	
إطالق حاضنة الذكاء االصطناعي »Orange AI Startup Incubator« بالتعاون مع الصندوق األردني للريادة وجامعة األميرة سمية للتكنولوجيا.  	
	 .”BIG by Orange“ الموّجه لتسريع نمو األعمال الريادية Orange تخريج خمس شركات ناشئة من الموسم الثامن من برنامج

21. أهم مساهمات الشركة في خدمة البيئة والمجتمع المحلي

التمكين الرقمي في سبيل التنمية المستدامة... رؤية تبّنتها Orange األردن

المزّود الرقمي الرائد والمسؤول
عّززت Orange األردن مكانتها كمزّود رقمي رائد ومسؤول على مدار مسيرة امتدت ألكثر من عشرين عامًا. وقد شهد العام 2021 
العديد من المحطات الهامة للشركة، منها إثراء حلولها الرقمية والعروض المقّدمة لضمان تقديم األفضل للمشتركين، واالحتفال 
بمئوية الدولة األردنية األولى وإنشاء مؤسسة Orange األردن لتعزيز تأثير برامج مسؤوليتها االجتماعية، فضاًل عن إطالق مركز 

Orange للتطوير الرقمي واالبتكار الذي تقوم من خالله الشركة بتوسعة دائرة المستفيدين من برامجها الرقمية المجانية.

دعم الفعاليات الوطنية والمحلية 
دعم احتفاالت مئوية المملكة األردنية األولى

المشاركة في عدة احتفاالت أقيمت بمناسبة المئوية في مختلف مناطق المملكة، بما فيها تقديم الدعم ألغنية »وتستمر المسيرة« التي أطلقتها وزارة الثقافة  	
بصوت األردن، الفنان عمر العبدالالت.

دعم المبادرات الرمضانية 
مركز  	 المقتدرين في  غير  السرطان  لصالح مرضى  التبرع  أجل  التوالي، من  على  السادس  للعام  حياتي«  »زكاتكم  حملة 

الحسين للسرطان.
حمالت »مجددون« الخيرية الرمضانية، حيث منحت مجموعة من الطرود الغذائية إلى جانب تبرعات نقدية عبر محفظة  	

Orange Money التي تم إنشاؤها للمستفيدين.

مواصلة دعم الجهود المبذولة لمواجهة كورونا
تواصل Orange األردن مساندة الجهود الرسمية منذ بدء جائحة كورونا في 2020، حيث شكلت مبادراتها في هذا الجانب عالمة فارقة ساهمت في مجابهة التحديات 

المترتبة على هذه الجائحة، بما في ذلك:
	  Orange األردن في قرية Orange العالمية وبالتعاون مع المركز الوطني لألمن وإدارة األزمات ووزارة الصحة، أنشأت مؤسسة Orange بتمويل من مؤسسة

الرقمية محطة )Drive Thru( مخصصة لتقديم مطعوم فيروس كورونا لدعم حملة التطعيم الوطنية، حيث مكنت المشاة ومن في السيارات من الحصول 
على المطعوم، واستفاد منها 82 ألف شخص.

للمساهمة في تعزيز المناعة المجتمعية، منحت الشركة حزم إنترنت مجانية لمشتركيها بعد تلقيهم الجرعة األولى أو الثانية ضد كورونا، باإلضافة للحاصلين  	
على الجرعتين سابقًا.

تقديم الدعم للكوادر الطبية في المستشفيات الميدانية األربعة المنتشرة في المملكة من الخطوط واألجهزة، وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني لألمن وإدارة  	
األزمات وبالتعاون مع وزارتي الصحة واالقتصاد الرقمي والريادة.

المناعة  	 تعزيز  والمساهمة في  المطعوم  أخذ  على  المواطنين  المزيد من  لتشجيع  كورونا،  لتلقي مطعوم  المواطنين  لتحفيز  األردني  التلفزيون  مبادرة  دعم 
المجتمعية.
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التمكين والشمول الرقمي 

تعزيز تواجد مراكز Orange الرقمية
توقيع اتفاقية شراكة مع التعاون الدولي األلماني )GIZ( في األردن من خالل مشروع التدريب والتعليم المهني والتقني والتعليم العالي الموّجه نحو سوق  	

.Orange Digital Center (ODC( للتطوير الرقمي واالبتكار Orange إلطالق ودعم مركز )MOVE-HET( العمل
استكمال تدريب فوجين من »نادي مركز Orange الرقمي« بالجامعة األلمانية األردنية ومركز شباب الزرقاء النموذجي بالتعاون مع وزارة الشباب وبدعم من  	

التعاون الدولي األلماني )GIZ( لتزويد الشباب بالمهارات الالزمة من أجل تعزيز فرصهم في التشغيل أو إطالق مشاريعهم الريادية الخاصة.
توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الشباب في مجال المراكز الرقمية الممّولة بالشراكة مع االتحاد األوروبي في مختلف محافظات المملكة.  	
في إطار مشروع »مساحة االبتكار«، تم افتتاح مركز Orange المجتمعي الرقمي في مركز شباب معان، برعاية وزارة الشباب وبدعم من االتحاد األوروبي، كجزء  	

من خطة تشمل افتتاح مركزين آخرين مع الوزارة في الشوبك ودير أبي سعيد.
افتتاح مركز Orange المجتمعي الرقمي في محطة معرفة الكتة، برعاية وزارة االقتصاد الرقمي والريادة وبدعم من االتحاد األوروبي، ضمن مشروع »مساحة  	

االبتكار«، كجزء من خطة تشمل افتتاح مركزين آخرين مع الوزارة في ذيبان والجامعة الهاشمية.
استكمال تدريب فوجين في مراكز Orange المجتمعية الرقمية لتزويد الشباب بالمهارات الالزمة لتعزيز فرصهم في التشغيل أو إطالق مشاريعهم الريادية  	

الخاصة.
إنشاء ثالثة مراكز رقمية جديدة للمرأة، بالشراكة مع »جهد«، حيث تضاف المواقع الجديدة تحت مظلة المشروع المشترك مع االتحاد األوروبي »مساحة االبتكار«  	

وإطالق دورة تدريبية في مراكز المرأة الرقمية في خمسة مراكز تابعة لـ »جهد« بهدف دعم وتمكين السيدات.
االحتفاء بيوم المرأة العالمي واإلعالن عن الفائزات بجائزة المرأة المتميزة، في إطار برنامج مركز المرأة الرقمي الذي تواصل الشركة تنفيذه مع »جهد« لدعم  	

وتمكين المزيد من النساء في مختلف أنحاء المملكة.
توقيع مذكرة تفاهم مع هواوي األردن وإطالق أول دورة تدريبية لتعزيز مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المملكة.  	
التعاون مع شركة إريكسون من أجل تطوير المهارات الرقمية للطالب عبر اإلنترنت، من خالل برنامج إريكسون للتعلم )Ericsson Educate( الذي يهدف إلى  	

صقل مهارات طالب الجامعات وإعدادهم للعمل في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات. 
تجديد اتفاقية Orange األردن مع جامعة اليرموك للعام السادس على التوالي، والتي تواصل بموجبها دعمها ورعايتها لمختبر Orange اليرموك اإلبداعي  	

وإطالق دفعات جديدة للتدريب فيه.

الشمول الرقمي لألشخاص ذوي اإلعاقة
مظلة »قدراتنا مختلفة ولكن إمكانياتنا أكيدة«

تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية من االستفادة من خدمات ترجمة لغة اإلشارة عبر تطبيق SignBook للحصول على إجابة ألسئلتهم واستفساراتهم  	
من دائرة اإلفتاء العام ألّول مرة في المملكة في شهر رمضان المبارك.

إتاحة تطبيق SignBook في كافة معارض Orange في المملكة لتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية من استخدامه. 	
رعاية المسابقة اإلعالمية لقضايا األشخاص ذوي اإلعاقة التي أطلقها المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، تحت رعاية رئيس المجلس، سمو األمير  	

مرعد بن رعد، بهدف نشر الوعي وتحفيز اإلعالميين على تناول قضاياهم من منظور حقوقي.
دعم معرض فني ألعمال الطلبة المكفوفين وذوي اإلعاقة البصرية أقيم تحت رعاية رئيس مجلس إدارة الشركة، د. شبيب عّماري، بالتزامن مع اليوم العالمي  	

للفن.
مواصلة دعم حملة »قادرون« لالحتفاء بقصص نجاح األشخاص ذوي اإلعاقة وتعزيز ثقافة الشمول. 	
دعم تدريب صيانة الهواتف الخلوية لألشخاص ذوي اإلعاقة السمعية الذي ينّظمه مركز سواعد النشمية للصيانة. 	
المشاركة في معرض اإلنسانية واإلدماج الوظيفي الذي أقامته مؤسسة اإلنسانية واإلدماج بالتعاون مع وزارة العمل.  	
المشاركة في تكريم أوائل طالب التوجيهي من األشخاص ذوي اإلعاقة في المملكة. 	

الشمول المالي الرقمي
محفظة Orange Money اإللكترونية

واصلت الشركة خالل العام 2021 تطوير محفظتها اإللكترونية Orange Money وتعزيز خدماتها، وذلك للتسهيل على المستخدمين بشكل عام سواء من مشتركيها 
أو مشتركي الشبكات األخرى. وشهدت محفظة الشركة زيادة ملحوظة في أعداد المستفيدين من خدماتها التي تتواءم مع مختلف االحتياجات بصورة سهلة 

وآمنة، كما وّسعت عملها عبر التعاون مع جهات متعددة، بما في ذلك:
توفير خيار التبرع لتكية أم علي عبر Orange Money لتوفير الدعم المستدام لألسر التي تعيش تحت خط الفقر الغذائي، وإتاحة التبرع لصندوق حياة للتعليم عبر  	

المحفظة لدعم الطلبة غير المقتدرين ومختلف برامج ومبادرات الصندوق، باإلضافة إلى مجموعة من الجمعيات الخيرية والمؤسسات المدنية.
شراكة مع »أيون«، الشبكة األكبر لشحن السيارات الكهربائية في المملكة، لتمكين مشتركي أيون من إعادة شحن رصيدهم عبر المحفظة اإللكترونية. 	
شراكة مع »جيني« لتمكين السائقين من شراء القسائم التي تساعدهم باستخدام تطبيق المحفظة اإللكترونية. 	
تعزيز خدمات Orange Money من خالل إطالق حملة أتاحت لجميع مستخدمي المحفظة اإللكترونية من كافة الشبكات فرصة ربح العديد من الجوائز القيمة. 	

التعليم الرقمي 
توقيع اتفاقية مع جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا، لتتيح الشركة لطلبة الجامعة فرصة لالستفادة من برامج مدرسة البرمجة، إحدى المبادرات التي تندرج  	

ضمن مشروع مركز Orange للتطوير الرقمي واالبتكار.
تخريج الفوج الثاني من أكاديمية البرمجة من Orange والبالغ عددهم خمسين طالبًا، وانطالق البرنامج التدريبي للفوج الثالث. 	
	  Orange ضمن مشروع مركز )GIZ( بالشراكة مع لومينوس شمال ستارت بدعم من التعاون الدولي األلماني »Orange FabLab« إنشاء مختبر التصنيع الرقمي

تم  حيث  االجتماعية،  الشركة  الرقمية ضمن مسؤولية   Orange قرية  في  واالبتكار،  الرقمي  للتطوير 
تخريج الدفعتين األولى والثانية من منتسبيه.

تخريج طلبة مختبر التصنيع الرقمي المتنقل »Mobile FabLab« بالشراكة مع لومينوس في كل من  	
المفرق، جرش، عجلون وانطالق التدريب في الزرقاء.

	  Orange تقديم تدريب متخصص مجاني عبر اإلنترنت في مجال البرمجة لألطفال من خالل أكاديمية
 Hello مع  بالشراكة  الصغار،  للمخترعين  العالمي  اليوم  بمناسبة  طفاًل،   40 عددهم  والبالغ  للبرمجة، 

World Kids المتخصصة في تعليم البرمجة لألطفال.
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قطاع األعمال 
تولي Orange األردن اهتمامًا مميزًا لزبائن قطاع األعمال والشركات، حيث تواصل تقديم خدمات رقمية متكاملة هي األكثر تطورًا في المملكة. وقد نالت الشركة 
ثقة زبائن قطاع األعمال الذين يرونها ممكنًا حقيقيًا لعملياتهم على اختالفها، ما أسهم في تعميق العالقات مع القطاعات المختلفة التي تعتمد خدمات الشركة 

من خالل شراكات استراتجية ممتدة، على سبيل المثال:
توقيع اتفاقية مع بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC في األردن لتزويد البنك بمجموعة من خطوط الخلوي واإلنترنت 4G التي سيقّدمها البنك بدوره  	

كهدية لعمالئه من خالل حملة القروض السكنية. 
توقيع اتفاقيتي تعاون مع سلطة العقبة االقتصادية الخاصة تقوم Orange بموجبهما بتوريد وتشغيل شبكة اإلنترنت للسلطة. 	
اعتماد مستشفى العبدلي حلول األعمال )Virtual Desktop Infrastructure )VDI من Orange األردن وشركة إسناد لتكنولوجيا المعلومات، لتعزيز الكفاءة  	

التشغيلية ورعاية المرضى.
توقيع اتفاقية مع جامعة الحسين التقنية تزّود بموجبها Orange األردن الجامعة بمجموعة من التقنيات واألجهزة التي تضمن أعلى مستويات األمن المعلوماتي  	

 .Fortinet ،Orange والسيبراني، وذلك بالتعاون مع شريك
توقيع اتفاقية شراكة مع بلدية مادبا الكبرى تقوم بموجبها Orange بإنشاء وتمديد شبكة األلياف الضوئية )الفايبر( المنزلي والتجاري وتزويد مناطق المحافظة  	

بهذه الخدمة التي تضمن اإلنترنت السريع والموثوق وعالي الجودة.
تجديد اتفاقية الخطوط األرضية بين القوات المسلحة- الجيش العربي وOrange األردن. 	
توقيع اتفاقية استراتيجية مع فندق سنترو لتزويده بخدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات المتكاملة. 	
توقيع اتفاقية مع شركة كهرباء إربد تقوم بموجبها Orange األردن بتزويدها بعدادات الكهرباء الذكية التي يتم ربطها بمركز كهرباء إربد اإللكتروني، لتستطيع من  	

خاللها كهرباء إربد خدمة مناطق امتيازها في محافظات إربد وجرش وعجلون والمفرق.

وحدة خدمات الزبائن
تعددت الحمالت التجارية التي أطلقتها Orange األردن خالل العام 2021 ضمن سعيها المتواصل لتوفير أفضل التجارب لمستخدميها، بما يتماشى مع مكانتها 

الرائدة، وكان من أبرزها:

الموبايل، األجهزة واإلكسسوارات:
إطالق حمالت بعروض وخصومات خاصة وإثراء مجموعة األجهزة الخلوية واللوحية، باإلضافة لتعزيز العروض المقّدمة للشباب عبر منصة YO ولحماة الوطن. 	

اإلنترنت
إطالق عروض جديدة لإلنترنت لمواصلة تقديم إنترنت عالي السرعة والكفاءة في المملكة، وإطالق حمالت العودة للمدارس وتعزيز تجارب مستخدمي اإلنترنت  	

عبر شراكات عدة منها إطالق أول تحدي في Orange Gaming Hub بالشراكة مع FATE للرياضات اإللكترونية. 

تعزيز الشبكات وخدمة الزبائن
الخلوي في محافظتي عّمان وعجلون، وتحسين  	 المفرق، وتعزيز شبكات  المتقدم +4G في محافظة  الرابع  الجيل  Orange لإلنترنت بتقنية  تعزيز شبكات 

تجارب اإلنترنت واالتصال بشكل كبير لأللعاب عبر اإلنترنت بالشراكة مع Subspace، فضاًل عن افتتاح معرض Orange الذكي األول في الشمال، وتحديدًا 
في محافظة إربد. وقد حصلت الشركة على شهادة مركز مراقبة أداء عمليات المشتركين الدولية )COPC(، األعلى عالميًا في مجال خدمة الزبائن، للعام الثاني 

على التوالي.

حلول الحياة الذكية 
إطالق مجموعة من الحلول الذكية تتمثل في الكاميرا الخارجية الالسلكية وزر التشغيل الذكي واللمبة الذكية، إلثراء مفهوم »الحياة الذكية« التي تمنح مستخدميها  	

فرصة التمتع بالراحة واألمان واالطمئنان على عائالتهم.

البيئة الداخلية وفريق العمل
ترى Orange األردن في موظفيها أساسًا للنجاحات التي حققتها من خالل تفانيهم في ترجمة استراتيجياتها لألعمال وللمسؤولية االجتماعية حقيقة على أرض 
الواقع، وتعمل بشكل مستمر على تطوير قدراتهم العملية والعلمية وتهيئة بيئة عمل مناسبة لهم. وقد شهد العام 2021 نشاطًا مميزًا لتحفيز الطاقات البشرية 

لدى الشركة على التميز، بما في ذلك:
الحصول على شهادة أفضل صاحب عمل للعام السادس على التوالي والتي يمنحها معهد صاحب العمل األفضل العالمي »Top Employer Institute« بناًء  	

على نتائج تقييم شامل ومتكامل.
االستمرار بتنمية وتطوير مواردها البشرية من خالل تزويدهم بأحدث الموارد وأدوات التدريب المتطورة لتمكينهم من أن يكونوا قادة العصر الرقمي. 	
دعمًا للمرأة ودورها في القطاعات االقتصادية، توقيع وثيقة »المبادئ العالمية المعنية بتمكين المرأة«، وهي مبادرة من الميثاق العالمي لألمم المتحدة وهيئة  	

األمم المتحدة للمرأة لمساعدة القطاع الخاص في التركيز على العوامل التي تعزز المساواة بين الجنسين في مكان العمل والسوق والمجتمع المحلي.
تسهيل حصول موظفي Orange على مطعوم »COVID« داخل مبنى الشركة في مركز تدريب Orange الكائن في ناعور، بالتنسيق مع وزارة الصحة والمركز  	

الوطني لألمن وادارة األزمات وتحت إشراف كادر الشركة الطبي، وثم شركاء العمل وعائالت الموظفين.
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إقـرار
1. يقّر مجلس إدارة الشركة بعدم وجود أّية أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خالل السنة المالية التالية 2022.

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

عضونائب رئيس مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة

السيد جيروم هاينكالسيدة ميراي الحلوالدكتور شبيب عّماري

عضوعضوعضو

السيد بشر جردانه
العميد الدكتور المهندس هشام خريسات

السيد عبدالله أبو جاموس

عضو

السيدة دوروتي فينالو

3. نقّر نحن الموّقعون أدناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في تقرير مجلس اإلدارة للعام 2021.

الرئيس التنفيذيرئيس مجلس اإلدارة
نائب الرئيس التنفيذي

المدير التنفيذي للمالية واالستراتيجية

السيد رسالن ديرانية السيد تيري مارينيالدكتور شبيب عّماري
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تقرير حوكمة الشركات

يسرنا أن نعرض عليكم تقرير حوكمة الشركات لعام )2021(، والذي يلخص المعلومات والتفاصيل المتعلقة بتطبيق تعليمات وقواعد حوكمة الشركات، وفقًا 
ألحكام المادة )17( من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة )2017( الصادرة عن هيئة األوراق المالية.

أعضاء مجلس اإلدارة:

المنصبالصفةأعضاء مجلس اإلدارةالرقم
أسماء الشركات المساهمة 
العامة التي يشغل عضو 

مجلس اإلدارة عضوية فيها

االعتباريةشركة االستثمار المشترك لالتصاالت ويمثلها:1

رئيس المجلسمعالي الدكتور شبيب فرح عّماري )حضر كافة الجلسات(

السيد الطيب بلكاهية )حضر كافة الجلسات إلى حين استبداله بصفته عضوًا في 
تاريخ 2021/4/19 بالسيد أنيس حمداني(

نائب الرئيس

السيدة ميراي الحلو )تم تعيينها عضوًا بمجلس اإلدارة اعتبارًا من تاريخ 2021/10/17 
وحضرت كافة االجتماعات خالل عضويتها بمجلس اإلدارة(

نائب الرئيس

السيد جيروم هاينك )حضر ثالث جلسات وتغّيب عن الجلسات الثانية والرابعة 
والسادسة(

عضو مجلس

عضو مجلسالسيدة دوروتي فينالو )حضرت كافة الجلسات(

السيد أنيس حمداني )تمت تسميته عضوًا في مجلس اإلدارة بتاريخ 2021/4/19 
وحضر كافة الجلسات إلى حين استبداله بالسيدة ميراي الحلو بتاريخ 2021/10/17)

عضو مجلس

االعتباريةالمؤسسة العامة للضمان االجتماعي ويمثلها:2

البنك االستثماريعضو مجلسالسيد بشر جردانه )حضر كافة الجلسات(

عضو مجلسالسيد عبدالله أبو جاموس )حضر كافة الجلسات(

االعتباريةحكومة المملكة األردنية الهاشمية/ القوات المسلحة األردنية ويمثلها:3

عضو مجلسالعميد الدكتور المهندس هشام أحمد خريسات )حضر كافة الجلسات(

جميع أعضاء مجلس اإلدارة غير تنفيذيين
عدد جلسات مجلس اإلدارة خالل عام 2021 هو )6( جلسات

أعضاء اإلدارة العليا:

اإلدارة العليا

الرئيس التنفيذي لـ Orange األردن السيد تيري ماريني

نائب الرئيس التنفيذي/ المدير التنفيذي للمالية واالستراتيجيةالسيد رسالن ديرانية

المدير التنفيذي للقطاع المؤسسي والشركاتالسيد سامي سميرات

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

المدير التنفيذي للشؤون القانونية، التنظيمية، المصادر والتزويد/ المدير التنفيذي للموارد البشريةالدكتور إبراهيم حرب

المدير التنفيذي للتسويق وخدمات الزبائنالسيدة نائلة الداود

المدير التنفيذي للمبيعات – وحدة المستهلكالسيد سامر الحاج

نائب المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والشبكات السيد جالل باسو

المدير التنفيذي لـ Digital, Data, Innovation & Money السيد ويلفريد إيفر

نائب المدير التنفيذي للعالقات العامة، المسؤولية االجتماعية واالتصال المؤسسي )تم تعيينها اعتبارًا من شهر 7 من عام 2021)السيدة رنا الدبابنة 

السيد عماد سعدات جالل 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:

أسماء أعضاء لجنة 
التدقيق

نبذة عن مؤهالتهم وخبراتهم المتعلقة باألمور المالية والمحاسبية
عدد االجتماعات 

التي تم 
حضورها

السيد الطيب بلكاهية
)رئيس اللجنة(

شـغل السـيد الطيـب بلكاهيـة منصـب نائـب الرئيـس التنفيـذي لــ Orange الشــرق األوســط وأفريقيــا ومنصــب األميــن 
العــام المســؤول عــن الشــؤون القانونيــة، التنظيــم واالســتراتيجية، األمــن والخدمــات العامــة، مكتــب إدارة المشــاريع 
فــي Orange المغــرب منــذ أيــار 2005 حتــى اآلن. وقد كان مديــرًا إلدارة الشـؤون القانونيـة منـذ تشـرين ثانـي 2001 حتـى 

آيـار 2005 فـي ميـدي تيليكــوم )Orange المغــرب(.
وشـغل السـيد بلكاهيـة منصـب مديـر إدارة الشـؤون القانونيـة لـدى بنـك ابن عمـرو فـرع المغـرب منـذ شـباط 1998 حتـى 

تشـرين ثانـي 2001. 
حصـل الطيـب بلكاهيـة علـى الدبلـوم العالي من معهـد دراسـات اإلدارة العليا في 1992 والدبلـوم العالـي فـي الدراسـات 

العدلية من جامعة تولوز بفرنسـا فـي 1987.
وقد تم استبداله بالسيد أنيس حمداني بتاريخ 2021/4/19.

1

السيدة دوروتي فينالو
)رئيس اللجنة(

للماليــة  التنفيــذي  الرئيــس  ونائــب  األردن   Orange إدارة  مجلـس  فـي  عضـو  حاليـًا  فينالـو  دوروتـي  السـيدة 
المركزيــة  المراقبــة  قســم  رئيس  منصــب  تشــغل  قبلهــا  وكانــت  وأفريقيــا.  األوســط  الشــرق   Orange فــي 
حلــول  قســم  رئيس  منصــب  شــغلت  كما   .2014 ثاني  كانون  منــذ  لألعمــال   Orange خدمــات  مركــز  فــي 
وتقلــدت   .2013 أول  كانون  حتــى   2003 أيلول  مــن   Orange لمجموعــة  الماليــة  اإلدارة  فــي  والمرجعيــة  الرقابــة 
.2003 آب   –  1994 أيلول  مــن  تيليكــوم  لفرانــس  الماليــة  اإلدارة  فــي  مشــروع  مديــر  وبعدهــا  المستشــار   منصــب 
حصلت الســيدة فينالــو على درجة الماجستير مــن جامعــة Sciences Po Paris فــي 1993 بتخصــص اقتصــاد وإدارة ماليــة.

4

السيد عبد الله أبو 
جاموس

يتوّلى السيد عبد الله أبو جاموس منصب عضو مجلس إدارة مجموعة االتصاالت األردنية Orange منذ آب 2017، كما 
يعمل حاليًا مدير إدارة التخطيط االستراتيجي لدى المؤسسة العامة للضمان االجتماعي. وشغل السيد أبو جاموس سابقًا 

منصب مدير إدارة الموارد البشرية ومدير للتخطيط االستراتيجي في المؤسسة العامة للضمان االجتماعي. 
الله أبو جاموس شهادة MBA بمرتبة الشرف في تخصص نظم إدارة معلومات منذ عام 2015 من  يحمل السيد عبد 
جامعة البلقاء التطبيقية، وبكالوريوس محاسبة من جامعة اليرموك، كما يحمل شهادات مهنية متخصصة في مجال 
التخطيط  مجال  وفي   )PMI( األمريكي  المشاريع  إدارة  معهد  من   )PMI-RMP( المخاطر  وإدارة   )PMP( المشاريع  إدارة 
)EFQM Assessor( من  الجودة  تقييم  األمريكي وفي مجال  المعتمدين  المستشارين  )CSP( من معهد  االستراتيجي 

الجمعية األوروبية للجودة. 
كما أنه حاصل على جائزة أفضل موظف على مستوى المملكة لعام 2012 )جائزة الموظف المثالي الصادرة عن ديوان 

الخدمة المدنية(.

4

السيد أنيس حمداني

الجنوبية  المنطقة  في  فرنسا   Orange في  والتحّول  للبرامج  التنفيذي  الرئيس  منصب  حمداني  أنيس  السيد  يشغل 
الشرقية الكبرى، بخبرة تزيد على 20 عامًا في إدارة االتصاالت. وقد تولى منصبه في 1 تشرين األول 2021 بعد 8 سنوات 

في عمله بمنصب نائب الرئيس للحوكمة واألداء في منطقة الشرق األوسط )مصر واألردن ولبنان والعراق(.
انضم السيد حمداني للمجموعة في عام 2011 بمنصب مدير التخطيط االستراتيجي، قبل انضمامه إلى Orange الشرق 
 Airtel األوسط وشمال أفريقيا في عام 2013، حيث كان مسؤواًل في الوقت ذاته عن االستحواذ والدمج الناجح لشركة

بوركينا فاسو وسيراليون.
شغل السيد حمداني، إضافة إلى عمله في منصب نائب رئيس الحوكمة واألداء، عضوية مجلس إدارة كل من شركات 
موبينيل لالتصاالت )Orange مصر حاليًا(، Orange ،Orange Data األردن وشركة Sodetel، حيث عمل على إدارة العديد 
من الفرق متعددة الثقافات ضمن مشاريع متنوعة، بما في ذلك إطالق خدمات 4G وإعادة تصميم العالمة التجارية 

والتحّول لـ Orange مصر.
في  األعمال  تطوير  االستراتيجي/  التسويق  مجال  في  اإلدارية  المناصب  من  العديد  سابقًا  حمداني  السيد  شغل  وقد 
والتشغيل  االستراتيجيات  مجال  في  واسعة  خبرة  يملك  كما  المتحدة،  العربية  اإلمارات  ومقرها  »اتصاالت«،  مجموعة 
بفضل عمله بمنصب مستشار أول في Olivier Wyman في دبي و Cap Gemini Consulting في باريس وبوسطن، 
حيث عمل مع مشغلي االتصاالت في جميع أنحاء العالم على العديد من المشاريع في مجاالت االستراتيجية، التحول، 

إطالق المنتجات، إعادة الهيكلة، تخطيط األعمال أو إدراة مشاريع مشغلي الهاتف الخلوي الجدد.
الماجستير في  إلى درجة  باإلضافة  باريس،  بو  الدولية من ساينس  األعمال  الماجستير في  السيد حمداني حاصل على شهادة 
اإلدارة )تخصص المالية( واالتصاالت )تخصص تكنولوجيا المعلومات( من المعهد الوطني لالتصاالت / باريس 9 - جامعة دوفين.

وقد تم استبداله بالسيدة ميراي الحلو بتاريخ 2021/10/17.

2

السيدة ميراي الحلو

تحظى السيدة ميراي الحلو بخبرة طويلة وعالمية في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات. 
التحّول  بما في ذلك منصب مدير   ،Orange السيدة ميراي في عدة مناصب على مدار 20 عامًا في مجموعة  عملت 
لسلسلة المصادر والتوريد بين عامي 2007 و2010، ومدير سلسلة المصادر والتزويد في الشرق األوسط وأفريقيا بين عامي 

2010 و2013 ورئيس تسويق األعمال ومندوب الرئيس التنفيذي لشركة Orange Telkom كينيا بين عامي 2013 و2016.
شغلت السيدة ميراي منصب المدير العام لـ Orange Réunion Mayotte بين عامي 2016 و2019، حيث عملت على قيادة 
عمليات االتصال لفريق يضم حوالي 1000 عضو، وإطالق أفضل شبكة 4G، وتحقيق المكانة الرائدة لشبكة الفايبر المنزلي 

األعلى سرعة وقيادة التحول الرقمي. 
تسّلمت مؤخرًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة Orange Silicon Valley، حيث تقود فريقًا متعدد التخصصات يحظى 
وأعمال  باستراتيجية  التعريف  بهدف  المتحدة،  الواليات  في  لالبتكار  المحلية  والمنظومة  السوق  في  فريدة  بمعرفة 

.Orange مجموعة
قبل انضمامها لـ Orange، عملت السيدة ميراي في المبيعات والتسويق ألكثر من تسع سنوات، كما تحمل شهادة في 

الهندسة الميكانيكية من الجامعة األمريكية في بيروت. 
تم تعيين السيدة ميراي لدى Orange الشرق األوسط وأفريقيا في 1 أيلول 2021 بمنصب نائب الرئيس األول للسالمة 

ولمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

1

عدد اجتماعات لجنة التدقيق خالل عام 2021 (4( اجتماعات 
عدد اجتماعات لجنة التدقيق خالل عام 2021 مع المدقق الخارجي )4( اجتماعات

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

السيد بشر جردانه: حضر كافة االجتماعات

العميد الدكتور المهندس هشام أحمد خريسات: حضر كافة االجتماعات

السيد الطيب بلكاهية: حضر كافة االجتماعات خالل عضويته باللجنة

السيد أنيس حمداني: حضر كافة االجتماعات خالل عضويته باللجنة

السيدة ميراي الحلو: تم تعيينها بتاريخ 2021/10/28

عدد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خالل عام 2021 (2( اجتماع

أعضاء لجنة حوكمة الشركات:

أعضاء لجنة حوكمة الشركات

السيد الطيب بلكاهية: حضر كافة االجتماعات خالل عضويته باللجنة

السيد انيس حمداني: حضر كافة االجتماعات خالل عضويته باللجنة

السيد بشر جردانه: حضر كافة االجتماعات

العميد الدكتور المهندس هشام أحمد خريسات: حضر كافة االجتماعات

السيدة ميراي الحلو: تم تعيينها بتاريخ 2021/10/28

عدد اجتماعات لجنة حوكمة الشركات خالل عام 2021 (2( اجتماع

أعضاء لجنة إدارة المخاطر:

أعضاء لجنة إدارة المخاطر

السيد عبدالله أبو جاموس: حضر كافة االجتماعات

السيد الطيب بلكاهية: حضر كافة االجتماعات خالل عضويته باللجنة

السيدة دوروتي فينالو: حضر كافة االجتماعات 

السيد أنيس حمداني: حضر كافة االجتماعات خالل عضويته باللجنة

السيدة ميراي الحلو: تم تعيينها بتاريخ 2021/10/28

عدد اجتماعات لجنة إدارة المخاطر خالل عام 2021 (2( اجتماع

رئيس مجلس اإلدارة 
الدكتور شبيب فرح عّمـاري
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شركة االتصاالت األردنية
)شركة مساهمة عامة محدودة(

عمان – المملكة األردنية الهاشمية

 

جدول المحتويات

تقرير مدقق الحسابات المستقل  
 
 

قائمـــــة        
 

أ قائمة المركز المالي  الموحدة     
 

ب قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الموحدة   
 

ج قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة   
 

د قائمة التدفقات النقدية الموحدة    
 

صفحــــة        
 

105 – 51 إيضاحات حول القوائم المالية  الموحدة    
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شركــة اإلتصـاالت األردنية                                               قائمة )أ(
)شركـة مساهمة عامة محدودة(

عمان – المملكة األردنية الهاشمية
قائمة المركز المالي الموحدة

إيضاح
31 كانون األول

2021
دينــــار

2020
دينــــار

الموجـودات
موجودات غير متداولة

6261.089.827248.960.529ممتلكات ومعدات
7181.168.572203.324.050موجودات غير ملموسة

835.743.04644.061.037/أحقوق إستخدام األصول المستأجرة
936.344.07638.456.419موجودات الطاقة المتجددة

427.521-ذمم مدينة طويلة األجل
103.617.6633.331.055/جموجودات ضريبية مؤجلة
23682.732778.775/بموجودات عقود العمالء

518.645.916539.339.386مجموع الموجودات غير المتداولة 
موجودات متداولة

1110.159.9516.533.060مخزون
12109.429.99895.209.843ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

132.446.2342.258.520مبالغ مستحقة من مشغلي شبكات االتصاالت
232.448.6382.333.682/بموجودات عقود العمالء

1457.327.13744.730.808نقد وودائع قصيرة األجل
181.811.958151.065.913مجموع الموجودات المتداولة 

700.457.874690.405.299مجموع الموجودات 

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية

15187.500.000187.500.000رأس المال المدفوع
1662.500.00062.500.000إحتياطي إجباري

1731.358.06923.983.778أرباح مدورة
281.358.069273.983.778مجموع حقوق الملكية 

المطلوبات
مطلوبات غير متداولة 

1847.940.70446.164.811مطلوبات رخصة حزم الترددات 
1927.696.33241.312.631قروض طويلة األجل
832.895.49635.305.297/بالتزامات عقود االيجار

934.071.75636.699.915التزام موجودات الطاقة المتجددة
2319.098224.737/جالتزامات عقود العمالء
20458.966482.008تعويض نهاية الخدمة

143.082.352160.189.399مجموع المطلوبات غير متداولة
مطلوبات متداولة

218.936.3683.441.683اورنج موني - وحدات نقود الكترونية متداولة
22158.570.223148.792.989ذمم وأرصدة دائنة أخرى

1318.445.52924.740.731مبالغ مستحقة إلى مشغلي شبكات االتصاالت
1012.548.2109.789.625/بمطلوبات ضريبة الدخل

1913.493.71913.482.377الجزء المتداول من القروض طويلة األجل
1443.112.47338.717.495بنوك دائنة

85.749.6426.511.761/بالتزامات عقود االيجار
94.498.2823.098.575التزام موجودات الطاقة المتجددة

2310.575.8947.615.373/جالتزامات عقود العمالء
2087.11341.513تعويض نهاية الخدمة

276.017.453256.232.122مجموع المطلوبات المتداولة
419.099.805416.421.521مجموع المطلوبات

700.457.874690.405.299مجموع حقوق الملكية والمطلوبات  
إن االيضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير التدقيق المرفق.
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شركــة اإلتصــاالت األردنية                                           قائمة )ب(
)شركـة مساهمة عامة محدودة(

عمان – المملكة األردنية الهاشمية
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الموحدة

للسنة المنتهية في 31 كانون األول

2020إيضاح
دينــــار

2021
دينــــار

317.066.340 333.464.646 5 و23/أ صافي االيرادات

(123.838.944) (119.004.870) تكلفة التشغيل المباشرة

193.227.396 214.459.776 الربح اإلجمالي

(27.891.896) (26.725.640) مصاريف إدارية

(37.046.091) (41.696.124) مصاريف بيعية وتسويقية

(4.116.342) (4.592.106) 24 حصة الحكومة من اإليرادات 

(7.460.437) (7.811.925) 25 مصاريف اتفاقية دعم األعمال ورسوم العالمة التجارية

(1.565.136) (994.755) 12 و13 مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

(51.536.013) (53.083.268) 6 استهالك الممتلكات والمعدات

(23.822.496) (24.134.582) 7 إطفاء الموجودات غير الملموسة

(4.607.530) (6.544.041) 8/أ استهالك حقوق إستخدام األصول المستأجرة

(2.112.343) (2.112.343) 9 استهالك موجودات الطاقة المتجددة 

33.069.112 46.764.992 الربح التشغيلي 

(614.290) 186.768 صافي فروقات العمالت األجنبية

(2.452.937) (2.443.427) 8/ب تكاليف تمويل األصول المستأجرة

(2.609.701) (3.007.594) 9 تكاليف تمويل موجودات الطاقة المتجددة 

(5.503.633) (4.897.836) تكاليف التمويل على القروض البنكية

(1.775.893) (1.775.893) 18 تكاليف تمويل رخصة حزم الترددات

956.465 1.431.922 ايراد فوائد

4.277.154 1.955.374 أرباح بيع ممتلكات ومعدات 

25.346.277 38.214.306 الربح قبل ضريبة الدخل 

(7.844.156) (12.090.015) 10/أ ضريبة الدخل

17.502.121 26.124.291 الربح للسنة

- - يضاف: الدخل الشامل اآلخر

17.502.121 26.124.291 مجموع الدخل الشامل للسنة

فلس/ دينار فلس/ دينار حصة السهم من االرباح

0.093 0.139 26 الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

إن االيضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير التدقيق المرفق.

شركــة اإلتصــاالت األردنية                                               قائمة )ج(
)شركـة مساهمة عامة محدودة(

عمان – المملكة األردنية الهاشمية
قائمة التغيـرات فـي حقـوق الملكية الموحدة

إيضاح
رأس المال
المدفوع
دينــــار

احتياطي
إجباري
دينــــار

أرباح مدورة
دينــــار

المجموع
دينــــار

187.500.00062.500.00023.983.778273.983.778الرصيد كما في أول كانون الثاني 2021

26.124.29126.124.291--مجموع الدخل الشامل للسنة 

(18.750.000)(18.750.000)--17أرباح موزعة 

187.500.00062.500.00031.358.069281.358.069الرصيد كما في 31 كانون األول 2021 

187.500.00062.500.00021.481.657271.481.657الرصيد كما في أول كانون الثاني 2020

17.502.12117.502.121--مجموع الدخل الشامل للسنة 

(15.000.000)(15.000.000)--17أرباح موزعة 

187.500.00062.500.00023.983.778273.983.778الرصيد كما في 31 كانون األول 2020

إن االيضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير التدقيق المرفق.
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شركــة اإلتصــاالت األردنية                                                     قائمة )د(
)شركـة مساهمة عامة محدودة(

عمان – المملكة األردنية الهاشمية
قائمة التدفقات النقدية الموحدة

2020
دينار

2021
دينار

إيضاح

األنشطـــة التشغيليــة 
25.346.277 38.214.306 الربح قبل ضريبة الدخل 

التعديالت غير النقدية لتسوية األرباح قبل ضريبة الدخل لصافي التدفقات النقدية
5.503.633 4.897.836 تكاليف التمويل على القروض البنكية
1.775.893 1.775.893 18 تكاليف تمويل رخصة حزم الترددات
(956.465) (1.431.922) ايراد فوائد
2.452.937 2.443.427 8/ب تكاليف تمويل األصول المستأجرة
2.609.701 3.007.594 9 تكاليف تمويل موجودات الطاقة المتجددة 
1.565.136 994.755 12و13 مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

100.000 100.000 11 مخصص المخزون التالف وبطيء الحركة
51.536.013 53.083.268 6 استهالك الممتلكات والمعدات
23.822.496 24.134.582 7 إطفاء الموجودات غير الملموسة
4.607.530 6.544.041 8/أ استهالك حقوق استخدام األصول المستأجرة
2.112.343 2.112.343 9 استهالك موجودات الطاقة المتجددة 

70.259 81.157 20 تعويض نهاية الخدمة للموظفين
(4.277.154) (1.955.374) أرباح بيع ممتلكات ومعدات

116.268.599 134.001.906 التدفقات النقدية من عمليات التشغيل قبل التغير في بنود رأس المال العامل
النقص )الزيادة( في الموجودات:

(310.620) (18.913) موجودات عقود العمالء
(6.199.570) (12.244.856) مخزون
(6.279.851) (14.878.560) ذمم وأرصدة مدينة أخرى
3.255.061 (187.714) مبالغ مستحقة من مشغلي شبكات االتصاالت

)النقص( الزيادة في المطلوبات:
(6.472.420) 13.366.947 ذمم وأرصدة دائنة أخرى
(1.292.962) (6.295.202) مبالغ مستحقة إلى مشغلي شبكات االتصاالت

468.515 2.754.882 إلتزامات عقود العمالء
(66.585) (58.599) 20 تعويض نهاية الخدمة المدفوع للموظفين

99.370.167 116.439.891 التدفقات النقدية من عمليات التشغيل قبل ضريبة الدخل المدفوعة
(6.168.710) (8.471.133) 10/ب ضريبة دخل مدفوعة

93.201.457 107.968.758 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
األنشطـــة االستثمارية 

(49.796.743) (57.019.786) 6 شراء ممتلكات ومعدات
(4.470.545) (1.979.104) 7 شراء موجودات غير ملموسة
4.730.445 2.280.559 المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات

884.177 1.236.485 ايراد الفوائد المقبوضة
)48.652.666( )55.481.846( صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

األنشطـــة التمويليـة 
(8.914.927) (13.467.724) تسديدات قروض طويلة األجل

(10.712) (62.525) دفعات مقابل تخفيض رأس المال المدفوع
(5.503.633) (4.897.836) تكاليف تمويل مدفوعة
(4.096.387) (4.236.046) 9 التزامات موجودات الطاقة المتجددة المدفوعة

(14.794.418) (19.003.133) أرباح موزعة مدفوعة
(7.724.914) (7.975.749) 8/ب التزامات عقود اإليجار المدفوعة

)41.044.991( )49.643.013( صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية
3.503.800 2.843.899 صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

198.814 64.254 صافي فروقات العمالت األجنبية 
(2.763.221) 939.393 النقد وما في حكمه كما في 1 كانون الثاني 

939.393 3.847.546 14 النقد وما في حكمه كما في 31 كانون األول 
إن االيضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير التدقيق المرفق.

شركــة اإلتصــاالت األردنية
شركـة مساهمة عامة محدودة

عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

1- معلومات المنشأة
سجلت شركة االتصاالت األردنية )“الشركة “( كشركة مساهمة عامة بتاريخ 8 تشرين األول 1996. كما حصلت الشركة على امتياز استخدام العالمة التجارية اورنج في 
عام 2007. بلغ رأس مال الشركة األم المصرح به والمدفوع 187.500.000 دينار مقسم إلى 187.500.000 سهم. تشمل القوائم المالية الموحدة الشركة والشركات 

التابعة لها )يشار إليهم معا باسم »المجموعة«(.

إن األنشطة األساسية للمجموعة تتضمن تقديم العديد من خدمات االتصاالت واالنترنت ونقل البيانات والدفع بواسطة الهواتف النقالة. إن الخدمات المقدمة 
تتضمن خدمات خطوط الهواتف الثابتة وخدمات خطوط الهواتف المتنقلة المدفوعة مقدمًا والمدفوعة الحقًا وخدمات االنترنت )ADSL( والفايبر وخدمات الدفع 

بواسطة الهواتف النقالة باإلضافة الى إنشاء مراكز ومبادرات أكاديمية غير هادفة للربح.

ان شركة االتصاالت األردنية مملوكة بنسبة 51% من قبل شركة االستثمار المشترك لالتصاالت شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة اورنج )فرنسا( ، والمؤسسة 
العامة للضمان االجتماعي وشركة نور لالستثمارات المالية ما نسبته 28.88% و9.3% على التوالي من أسهم الشركة.

يقع المقر الرئيسي للمجموعة في البوليفارد، العبدلي – األردن.

تم اعتماد القوائم المالية الموحدة بقرار من مجلس اإلدارة بتاريخ 1 شباط 2022.

2- أسس اإلعداد 
بيان اإللتزام

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

أساس القياس
أعدت القوائم المالية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية.

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

مبدأ االستمرارية
التشغيلية في  عملياتها  لالستمرار في  كافية  موارد  لديها  المجموعة  بأن  توقع معقول   ، الموحدة  المالية  القوائم  اعتماد  عند  اإلدارة،  أعضاء مجلس  لدى  كان 

المستقبل المنظور. وبالتالي ، واصلوا تطبيق مبدأ االستمرارية المحاسبي عند إعداد هذه القوائم المالية.

3- أهم السياسات المحاسبية
إن السياسات المحاسبية وطريقة العرض واإلحتساب المتبعة في اعداد القوائم المالية الموحدة متماثلة مع السياسات المحاسبية التي تم اتباعها في إعداد القوائم 

المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2020 بإستثناء أثر ما يرد في اإليضاح )3-1-أ(.

3-1- تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة
إن السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد هذه القوائم المالية الموحدة متماثلة مع السياسات المحاسبية التي تم اتباعها في العام السابق ، بإستثناء أثر تطبيق 

معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة والتي أصبحت سارية المفعول كما يلي:

أ- معايير محاسبية جديدة ومعدلة سارية المفعول للسنة الحالية:
تـم اتبـاع المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية والتي أصبحت سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد أول كانون الثاني 2021 في 
اعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة ، والتي لم تؤثر بشكل جوهري على المبالغ واالفصاحات الواردة في القوائم الماليـــة الموحدة للسنة أوالسنوات السابقة، 

علمًا بأنه قد يكون لها تأثير على المعالجــة المحاسبيـــة للمعامــالت والترتيبات المستقبليـة .
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إصالح معيار سعر الفائدة المعياري

في السنة السابقة ، طبقت المجموعة تعديالت المرحلة األولى إلصالح معيار سعر الفائدة )تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية )9( ومعيار المحاسبة الدولي 
(39( والمعيار الدولي للتقارير المالية )7((. تعالج هذه التعديالت متطلبات محاسبة التحوط المحددة للسماح بمواصلة محاسبة التحوط للتحوطات المتأثرة خالل فترة 

عدم التيقن السابقة يتم تعديل بنود التحوط أو أدوات التحوط كنتيجة إلصالح معيار معدل الفائدة.

طبقت المجموعة في السنة الحالية تعديالت المرحلة الثانية إلصالح معيار سعر الفائدة )تعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية )9( ومعيار المحاسبة الدولي 
(39( والمعيار الدولي للتقارير المالية )7( والمعيار الدولي للتقارير المالية )4( والمعيار الدولي للتقارير المالية )16(. إن تطبيق هذه التعديالت يمّكن المجموعة من عكس 
آثار االنتقال من سعر االقتراض بين البنوك )IBOR(  ألسعار الفائدة المعيارية البديلة )يشار إليها أيًضا باسم »المعدالت الخالية من المخاطر )RFR( “( دون التسبب 

في تأثيرات محاسبية ال توفر معلومات مفيدة لمستخدمي القوائم المالية.

تقدم التعديالت أيًضا متطلبات إفصاح جديدة على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )7( لعالقات التحوط التي تخضع لالستثناءات التي أدخلتها التعديالت على 
المعيار الدولي للتقارير المالية )9(.

لم يكن هنالك أي أثر جوهري على المبالغ واالفصاحات الواردة في القوائم الماليـــة الموحدة ألي من تعديالت المرحلة األولى والمرحلة الثانية حيث ان األدوات 
المالية للمجموعة غير مرتبطة بسعر االقتراض بين البنوك.

امتيازات اإليجار المتعلقة )COVID-19( لما بعد 30 حزيران 2021- تعديل على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 16

في العام السابق ، اعتمدت المجموعة امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد 19 )تعديل على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16( التي قدمت إعفاًء عملًيا 
للمستأجرين في المحاسبة عن امتيازات اإليجار التي حدثت كنتيجة مباشرة لكوفيد 19 ، من خالل تقديم وسيلة عملية للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 16. 
كانت هذه الوسيلة العملية متاحة المتيازات اإليجار بحيث أن اي أثر تخفيض في مدفوعات اإليجار بشأنها يؤثر المدفوعات المستحقة أصاًل في 30 حزيران 2021 أو 

قبل ذلك التاريخ.

في آذار 2021 ، أصدر مجلس المعايير امتيازات اإليجار ذات الصلة بكوفيد 19 لما بعد 30 حزيران 2021 )تعديل على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16( الذي 
يوسع الوسيلة العملية لتشمل تطبيق تخفيض مدفوعات اإليجار المستحقة أصاًل في أو قبل 30 حزيران 2022.

تسمح الوسيلة العملية للمستأجر باختيار عدم تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار المتعلق بكوفيد 19 يعد تعدياًل لعقد اإليجار. يجب على المستأجر الذي يقوم بهذا االختيار 
إحتساب أي تغيير في مدفوعات اإليجار الناتج عن امتياز اإليجار المتعلق بكوفيد 19والذي يطبق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16 كما لو أن التغيير لم 

يكن تعدياًل لعقد اإليجار.

تنطبق الوسيلة العملية فقط على امتيازات اإليجار التي تحدث كنتيجة مباشرة )COVID-19( وفقط إذا تم استيفاء جميع الشروط التالية:
يؤدي التغيير في مدفوعات اإليجار إلى تعديل المقابل لعقد اإليجار الذي يكون إلى حد كبير نفس أو أقل من مقابل عقد اإليجار الذي يسبق التغيير مباشرة• 
أي تخفيض في مدفوعات اإليجار يؤثر فقط على المدفوعات المستحقة أصاًل في أو قبل 30 حزيران 2022 )امتياز اإليجار يفي بهذا الشرط إذا أدى إلى تخفيض • 

مدفوعات اإليجار في أو قبل 30 حزيران 2022 وزيادة مدفوعات اإليجار التي تمتد إلى ما بعد 30 حزيران 2022)
ال يوجد تغيير جوهري على شروط وأحكام عقد اإليجار• 

لم يكن هنالك أي تأثير جوهري على اإلفصاحات أو على المبالغ المدرجة في هذه القوائم المالية الموحدة حيث لم يكن لدى المجموعة أي عقود إيجار متأثرة 
بالتعديل.

ب - معايير صادرة وغير سارية المفعول
كما في تاريخ الموافقة على هذه القوائم المالية الموحدة، لم تطبق المجموعة المعايير الدولية للتقارير المالية التالية الجديدة والمعدلة الصادرة ولكنها غير سارية 

المفعول بعد:
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المعيار الدولي للتقارير المالية )17( عقود التأمين )بما في ذلك تعديالت حزيران 2020 على المعيار الدولي للتقارير 
المالية )17((

يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية )17( مبادئ االعتراف بعقود التأمين وقياسها وعرضها واإلفصاح عنها ويحل محل المعيار 
الدولي للتقارير المالية )4( عقود التأمين.

يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية )17( نموذًجا عاًما ، يتم تعديله لعقود التأمين مع ميزات المشاركة المباشرة ، الموصوف 
على أنه نهج الرسوم المتغيرة. يتم تبسيط النموذج العام إذا تم استيفاء معايير معينة عن طريق قياس االلتزام بالتغطية 

المتبقية باستخدام نهج تخصيص األقساط.

يستخدم النموذج العام االفتراضات الحالية لتقدير المبلغ والتوقيت وعدم التأكد من التدفقات النقدية المستقبلية ويقيس 
بشكل صريح تكلفة عدم التأكد. يأخذ في االعتبار أسعار الفائدة في السوق وتأثير خيارات وضمانات حاملي الوثائق.

في حزيران 2020 ، أصدر المجلس تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية )17( لمعالجة المخاوف وتحديات التنفيذ التي 
تم تحديدها بعد نشر المعيار الدولي للتقارير المالية )17(. تؤجل التعديالت تاريخ التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقارير المالية 
رقم )17( )متضمًنا التعديالت( إلى فترات إعداد التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد أول كانون الثاني 2023. وفي الوقت 
)تعديالت على   )9( المالية رقم  التقارير  الدولي إلعداد  المعيار  المؤقت من تطبيق  المجلس تمديًدا لإلعفاء  نفسه ، أصدر 
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )4(( التي تمدد تاريخ انتهاء اإلعفاء الثابت والمؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقارير 

المالية رقم 9 في المعيار الدولي للتقارير المالية 4 إلى فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد أول كانون الثاني 2023.

لغرض متطلبات االنتقال ، يكون تاريخ التطبيق األولي هو بداية فترة إعداد التقارير السنوية التي تطبق فيها المنشأة المعيار 
للمرة األولى، ويكون تاريخ االنتقال هو بداية الفترة التي تسبق مباشرة تاريخ التطبيق األولي.

يتم تطبيق التعديالت بأثر رجعي 
للفترات السنوية التي تبدأ في أو 

بعد أول كانون الثاني 2023 ، ما 
لم يكن ذلك غير عملي ، وفي 

هذه الحالة يتم تطبيق نهج األثر 
الرجعي المعدل أو نهج القيمة 

العادلة.

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )10( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )28( :بيع أو مشاركة الموجودات 
بين مستثمر وشركته الزميلة أو مشروعه المشترك.

إن التعديالت التي أجريت على معيار المحاسبة الدولي رقم )10( وعلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )28( تعالج الحاالت 
التي يكون فيها بيع أو المساهمة بأصول بين المستثمر وشركته الزميلة أو مشروعه المشترك. تنص التعديالت تحديدًا 
على أن األرباح أو الخسائر الناتجة عن فقدان السيطرة على الشركة التابعة التي ال تنطوي على نشاط تجاري في معاملة مع 
شركة زميلة أو مشروع مشترك والتي يتم معالجتها محاسبيًا باستخدام طريقة حقوق الملكية، يتم اإلعتراف بها ضمن 
ربح أو خسارة الشركة األم فقط في حدود حصص المستثمرين من غير ذوي العالقة في تلك الشركة الزميلة أو المشروع 
تابعة سابقة  المحتفظ بها في أي شركة  إعادة قياس اإلستثمارات  الناتجة عن  المشترك. وبالمثل، فإن األرباح والخسائر 
)والتي أصبحت شركة زميلة أو مشروع مشترك يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية( يتم اإلعتراف بها ضمن 
ربح أو خسارة الشركة األم السابقة فقط في حدود حصص المستثمرين من غير ذوي العالقة في الشركة الزميلة الجديدة 

أو المشروع المشترك الجديد.

لم ُيحدد تاريخ السريان بعد. 
ُيسمح بالتطبيق المبكر.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )1( - تصنيف االلتزامات كمتداولة أو غير متداولة
إن التعديالت التي أجريت على معيار المحاسبة الدولي رقم )1( تؤثر فقط على عرض االلتزامات في قائمة المركز المالي 
كمتداولة أو غير متداولة وليس على قيمة أو توقيت االعتراف بأي أصل أو التزام أو إيرادات أو مصاريف، أو المعلومات 

التي تم اإلفصاح عنها حول تلك البنود.

توضح التعديالت أن تصنيف االلتزامات كمتداولة أو غير متداولة يستند إلى الحقوق القائمة في نهاية فترة التقرير، وتحدد 
أن التصنيف ال يتأثر بالتوقعات حول ما إذا كانت المنشأة ستمارس حقها في تأجيل تسوية االلتزام ، كما توضح أن الحقوق 
تعد قائمة إذا تم االلتزام بالتعهدات في نهاية فترة التقرير، وتقدم تعريًفا لـ “التسوية” لتوضح أنها تشير إلى تحويل النقد أو 

أدوات حقوق الملكية أو األصول األخرى أو الخدمات إلى الطرف المقابل .

ُتطبق التعديالت بأثر رجعي على 
الفترات السنوية التي تبدأ في أو 
بعد أول كانون الثاني 2023 ، مع 

السماح بالتطبيق المبكر.
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تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )3( – مرجع إلطار المفاهيم
ث التعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )3( بحيث يشير إلى اإلطار المفاهيمي لسنة 2018 بداًل من إطار سنة 1989  ُتحدِّ
. كما أنها تضيف إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )3( متطلًبا يتعلق بااللتزامات المحددة ضمن نطاق معيار المحاسبة 
الدولي رقم )37( ، وهو أن تطبق المنشأة المستحوذة معيار المحاسبة الدولي رقم )37( لتحديد ما إذا كان هناك التزام قائم 
في تاريخ االستحواذ نتيجة ألحداث سابقة. بالنسبة للضريبة التي ستندرج ضمن نطاق تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية 
الدولية رقم )21( : الرسوم، ُتطبق المنشأة المستحوذة تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم )21( لتحديد ما إذا 

كان الحدث الملزم الذي نتج عنه التزام بسداد الضريبة قد وقع بحلول تاريخ االستحواذ .

وأخيرًا، تضيف التعديالت بياًنا صريًحا بأن المنشأة المستحوذة ال تعترف بالموجودات المحتملة المستحوذ عليها في اندماج 
األعمال.

ُأجريت  التي  التعديالت  تسري 
على عمليات اندماج األعمال التي 
أو  في  استحواذ  تاريخ  لها  يكون 
األولى  السنوية  الفترة  بداية  بعد 
كانون  أول  بعد  أو  في  تبدأ  التي 
بالتطبيق  ُيسمح   .2022 الثاني 
كافة  المنشأة  طبقت  إذا  المبكر 

المراجع األخرى المحدثة.

االستخدام  قبل  المتحصالت   - والمعدات  واآلالت  الممتلكات   )16( رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  على  تعديالت 
المقصود.

ال تسمح التعديالت بخصم أي عائدات ناتجة من بيع األصناف التي تم إنتاجها قبل أن يصبح هذا األصل متاًحا لالستخدام 
من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات، أي العائدات المحققة أثناء إحضار األصل إلى الموقع والحالة 
التشغيلية الالزمة له إلنجاز األعمال بالطريقة التي تستهدفها اإلدارة. وبالتالي ، تعترف المنشأة بعائدات تلك المبيعات إلى 
جانب التكاليف ذات الصلة ضمن الربح أو الخسارة. وتقيس المنشأة تكلفة هذه البنود وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

(2( “المخزون”.

توضح التعديالت أيضا معنى »اختبار ما إذا كان األصل يعمل بشكل سليم«. ويحدد معيار المحاسبة الدولي )16( ذلك على 
أنه تقييم لما إذا كان األداء الفني والمادي لألصل يمكن استخدامه في إنتاج أو توريد السلع أو الخدمات أو تأجيرها لآلخرين 

أو ألغراض إدارية .

وإذا لم يتم عرضها بشكل منفصل في قائمة الدخل الشامل ، ينبغي أن تفصح القوائم المالية عن قيمة العائدات والتكلفة 
المدرجة في الربح أو الخسارة والتي تتعلق ببنود منتجة وليست إحدى مخرجات األنشطة االعتيادية للمنشأة، وأي بند )بنود( 

يتضمن تلك العائدات والتكلفة في قائمة الدخل الشامل .

الموقع والحالة  إلى  التي تم إحضارها  الممتلكات واآلالت والمعدات  بأثر رجعي، ولكن فقط على بنود  التعديالت  تطبق 
التشغيلية الالزمة لها إلنجاز األعمال بالطريقة التي تستهدفها اإلدارة في أو بعد بداية الفترة األولى المعروضة في القوائم 

المالية التي تطبق فيها المنشأة التعديالت للمرة األولى .

ينبغي على المنشأة االعتراف باألثر التراكمي للتطبيق األولي للتعديالت كتعديل على الرصيد االفتتاحي لألرباح المدورة )أو 
أي بند آخر من بنود حقوق الملكية، كما هو مالئم( في بداية تلك الفترة األولى المعروضة.

مع   ،  2022 الثاني  كانون  أول 
السماح بالتطبيق المبكر.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 37 - العقود المثقلة - تكلفة الوفاء بالعقد
تنص التعديالت أن »تكلفة الوفاء« بالعقد تشمل »التكاليف التي تتعلق مباشرة بالعقد«. تتكون التكاليف المتعلقة مباشرة 
بالعقد من التكاليف اإلضافية للوفاء بهذا العقد )على سبيل المثال العمالة المباشرة أو المواد المباشرة( وتوزيع التكاليف 
الممتلكات واآلالت  بنود  االستهالك ألحد  توزيع مصاريف  المثال  )على سبيل  العقد  بتنفيذ  تتعلق مباشرة  التي  األخرى 

والمعدات المستخدمة في الوفاء العقد(.

تطبق التعديالت على العقود التي لم تِف المنشأة فيها بكافة التزاماتها كما في بداية فترة التقرير السنوي التي تطبق فيها 
المنشأة التعديالت للمرة األولى. ال يتم تعديل أرقام المقارنة. وبداًل من ذلك، يتعين على المنشأة االعتراف باألثر التراكمي 
لتطبيق التعديالت مبدئًيا كتعديل للرصيد االفتتاحي لألرباح المدورة أو أي بند آخر من بنود حقوق الملكية، كما هو مالئم، 

في تاريخ التطبيق األولي.

مع   ،2022 الثاني  كانون  أول 
السماح بالتطبيق المبكر.
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التحسينات السنوية للمعايير الدولية للتقارير المالية 2020-2018
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )1( - تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة

يقدم التعديل إعفاًء إضافًيا للشركة التابعة التي تصبح أول شركة تطبق التعديل بعد شركتها األم فيما يتعلق بالمحاسبة عن 
فروق الترجمة المتراكمة. نتيجة لهذا التعديل، يمكن اآلن للشركة التابعة التي تستخدم اإلعفاء المنصوص عليه في الفقرة 
)د. 16 أ( ضمن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )1( أن تختار أيًضا قياس فروق الترجمة التراكمية لجميع العمليات األجنبية 
بالقيمة الدفترية التي سيتم إدراجها في القوائم المالية الموحدة للشركة األم ، بناًء على تاريخ انتقال الشركة األم إلى تطبيق 
المعايير الدولية للتقارير المالية ، إذا لم يتم إجراء تعديالت على إجراءات التوحيد واآلثار المترتبة على اندماج األعمال التي 
استحوذت الشركة األم من خاللها على الشركة التابعة. ُيتاح للشركة الزميلة أو المشروع المشترك خيار مماثل باالستفادة 

من اإلعفاء المنصوص عليه في الفقرة )د. 16 أ( .

مع   ،  2022 الثاني  كانون  أول 
السماح بالتطبيق المبكر.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9(: األدوات المالية
يوضح التعديل أنه عند تطبيق اختبار »10 في المئة« لتحديد ما إذا كان ينبغي عدم االعتراف بااللتزام المالي، تقوم المنشأة 
بتضمين الرسوم المدفوعة أو المستلمة فقط بين المنشأة (المقترض( والمقرض ، بما في ذلك الرسوم المدفوعة أو 
المستلمة سواء من المنشأة أو المقرض نيابًة عن الغير. ُيطبق التعديل بأثر مستقبلي على التعديالت والمبادالت التي 

تحدث في أو بعد التاريخ الذي تطبق فيه المنشأة التعديل للمرة األولى.

مع   ،2022 الثاني  كانون  أول 
السماح بالتطبيق المبكر.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 : عقود اإليجار
يستبعد التعديل التوضيح المتعلق بالتعويض عن التحسينات على أرض مستأجرة .

ال يوجد تاريخ سريان محدد

معيار المحاسبة الدولي رقم 41 - الزراعة 
يلغي التعديل متطلب معيار المحاسبة الدولي رقم )41( للمنشآت الستبعاد التدفقات النقدية للضرائب عند قياس القيمة 
العادلة. يعمل هذا على مواءمة قياس القيمة العادلة في معيار المحاسبة الدولي )41( مع متطلبات المعيار الدولي للتقارير 
ين  المالية رقم )13(، قياس القيمة العادلة، الستخدام التدفقات النقدية المتسقة داخلًيا ومعدالت الخصم وتمكين الُمعدِّ
من تحديد ما إذا كانوا سيستخدمون التدفقات النقدية ومعدالت الخصم قبل خصم الضرائب أو بعد الضريبة ومعدالت 

الخصم ألفضل سعر عادل لقياس القيمة.

يتم تطبيق التعديل بأثر مستقبلي ، أي لقياس القيمة العادلة في أو بعد التاريخ الذي تقوم فيه المنشأة بتطبيق التعديل .

مع   ،2022 الثاني  كانون  أول 
السماح بالتطبيق المبكر.

التقارير  الدولية إلعداد  للمعايير  الممارسة  وبيان  المالية  القوائم  )1( عرض  الدولي  المحاسبة  معيار  على  تعديالت 
المالية )2( إصدار األحكام النسبية - اإلفصاح عن السياسات المحاسبية

ُتغير التعديالت متطلبات معيار المحاسبة الدولي )1( فيما يتعلق باإلفصاح عن السياسات المحاسبية. تستبدل التعديالت 
مصطلح »معلومات السياسة المحاسبية الجوهرية« بمصطلح »السياسات المحاسبية الهامة«. تعتبر معلومات السياسة 
المحاسبية مهمة إذا كان، عند النظر إليها جنًبا إلى جنب مع المعلومات األخرى المدرجة في القوائم المالية للمنشأة ، من 
المتوقع بشكل معقول أن تؤثر على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون للقوائم المالية لألغراض العامة على 

أساس تلك القوائم المالية.

كما تم تعديل الفقرات الداعمة في معيار المحاسبة الدولي رقم )1( لتوضيح أن معلومات السياسة المحاسبية التي تتعلق 
بالمعامالت غير المادية أو األحداث أو الظروف األخرى غير مهمة وال يلزم اإلفصاح عنها. قد تكون معلومات السياسة 
المحاسبية جوهرية بسبب طبيعة المعامالت ذات الصلة أو األحداث أو الظروف األخرى ، حتى لو كانت المبالغ غير جوهرية. 
ومع ذلك ، ليست كل معلومات السياسة المحاسبية المتعلقة بالمعامالت المادية أو األحداث أو الظروف األخرى هي 

جوهرية بحد ذاتها.

خطوات”  أربع  من  المكونة  النسبية  األهمية  “عملية  تطبيق  وإثبات  لشرح  وأمثلة  إرشادات  أيًضا  المعايير  مجلس  وضع 
الموضحة في بيان الممارسة )2( الخاص بالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

مع   ،2023 الثاني  كانون  أول 
ويتم  المبكر  بالتطبيق  السماح 

تطبيقه بأثر رجعي.

ال تحتوي تعديالت بيان الممارسة 
إلعداد  الدولية  المعايير  على   )2)
التقارير المالية على تاريخ سريان أو 

متطلبات انتقالية.



57 56

تاريخ السريانالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )8( – السياسات المحاسبية، والتغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء 
- تعريف التقديرات المحاسبية

تستبدل التعديالت تعريف التقديرات المحاسبية بتعريف التغيير في التقديرات المحاسبية. بموجب التعريف الجديد ، فإن 
التقديرات المحاسبية هي »المبالغ النقدية في القوائم المالية التي تخضع لعدم التأكد من القياس”.

تم حذف تعريف التغيير في التقديرات المحاسبية. ومع ذلك ، احتفظ المجلس بمفهوم التغييرات في التقديرات المحاسبية 
في المعيار مع التوضيحات التالية:

ال يعتبر التغيير في التقدير المحاسبي الناتج عن معلومات جديدة أو تطورات جديدة تصحيًحا لخطأ.• 
إن تأثيرات التغيير في أحد المدخالت أو أسلوب القياس المستخدم لتطوير التقدير المحاسبي هي تغييرات في التقديرات • 

المحاسبية إذا لم تكن ناتجة عن تصحيح أخطاء الفترة السابقة

أضاف المجلس مثالين )4و5( إلى اإلرشادات الخاصة بتنفيذ معيار المحاسبة الدولي )8( ، المصاحب للمعيار. حذف المجلس 
مثااًل واحدًا )مثال 3( ألنه قد يسبب ارتباكًا في ضوء التعديالت.

مع   ،  2023 الثاني  كانون  أول 
السماح بالتطبيق المبكر.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )12( الضرائب - الضرائب المؤجلة المتعلقة باألصول وااللتزامات الناشئة عن 
معاملة واحدة

تقدم التعديالت استثناًء آخر من اإلعفاء من االعتراف األولي. بموجب التعديالت ، ال تطبق المنشأة إعفاء االعتراف األولي 
للمعامالت التي تؤدي إلى فروق مؤقتة ومتساوية خاضعة للضريبة وقابلة للخصم.

اعتماًدا على قانون الضرائب المعمول به ، قد تنشأ الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة والمقتطعة عند االعتراف األولي 
بأصل وإلتزام في معاملة ال تمثل اندماج أعمال وال تؤثر على الربح المحاسبي أو الربح الخاضع للضريبة. على سبيل المثال 
، قد ينشأ هذا عند االعتراف بالتزام عقد اإليجار وما يقابله من حق استخدام األصل بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير 

المالية رقم 16 في تاريخ بدء عقد اإليجار.

الدولي رقم )12( ، يتعين على المنشأة االعتراف بالموجودات والمطلوبات الضريبة  التعديالت على معيار المحاسبة  بعد 
المؤجلة ذات الصلة ، مع إدراج أي أصل ضريبي مؤجل يخضع لمعايير االسترداد الواردة في معيار المحاسبة الدولي رقم 

.)12)

يضيف المجلس أيًضا مثااًل توضيحًيا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )12( الذي يوضح كيفية تطبيق التعديالت.

تنطبق التعديالت على المعامالت التي تحدث في أو بعد بداية أول فترة مقارنة معروضة. باإلضافة إلى ذلك، في بداية 
أقرب فترة مقارنة ، تعترف المنشأة بما يلي:

موجودات ضريبية مؤجلة )إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل توفر ربح خاضع للضريبة يمكن في مقابله استخدام • 
الفرق المؤقت القابل للخصم( والتزام ضريبي مؤجل لجميع الفروق المؤقتة القابلة للخصم والخاضعة للضريبة المرتبطة 

بما يلي:
حق استخدام الموجودات والتزامات اإليجار 	
إيقاف التشغيل واالستعادة والمطلوبات المماثلة والمبالغ المقابلة المعترف بها كجزء من تكلفة األصل ذي الصلة 	

األثر التراكمي للتطبيق األولي للتعديالت كتعديل للرصيد االفتتاحي لألرباح المدورة )أو أي مكون آخر من حقوق الملكية، • 
حسب االقتضاء( في ذلك التاريخ.

مع   ،  2023 الثاني  كانون  أول 
السماح بالتطبيق المبكر.

المعايير  للتطبيق واعتماد هذه  للمجموعة عندما تكون قابلة  الموحدة  المالية  القوائم  الجديدة في  المعايير والتفسيرات والتعديالت  اإلدارة تطبيق هذه  تتوقع 
والتفسيرات والتعديالت الجديدة قد اليكون لها أي تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة في فترة التطبيق األولي .

3-2 ملخص السياســات المحاسبية الهامة

أسس التوحيد
تتضمن القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للشركة والشركات الخاضعة لسيطرتها )الشركات التابعة لها( ، وتتحقق السيطرة عندما يكون للشركة :

القدرة على السيـطرة على المنشأة المستثَمر بها ؛• 
تتعرض للعوائد المتغيرة ، أو لها الحق في العوائد المتغيرة ، الناتجة من ارتباطاتها مع المنشآة المستثَمر بها ؛ و• 
لها القدرة على استعمال سلطتها للتأثير على عوائد المنشأة المستثَمر بها.• 

وتعيد الشركة تقديراتها بشأن ما إذا كان تسيطر على الشركات المستثمر بها أم ال إن أشارت الحقائق والظروف أن ثمة تغيرات على واحد أو أكثر من نقاط تحقق 
السيطرة المشار إليها أعاله.

وفي حال انخفضت حقوق تصويت الشركة عن أغلبية حقوق التصويت في أي من الشركات المستثمر بها ، فيكون لها القدرة على السيطرة عندما تكفي حقوق 
التصويت لمنح الشركة القدرة على توجيه أنشطة الشركة التابعة ذات الصلة من جانب واحد. وتأخذ الشركة في االعتبار جميع الحقائق والظروف عند تقدير ما إذا 

كان للشركة حقوق تصويت في المنشأة المستثمر بها تكفي لمنحها القدرة على السيطرة من عدمها. ومن بين تلك الحقائق والظروف:
حجم حقوق تصويت التي تملكها الشركة بالنسبة لحجم وتوزيع حقوق التصويت األخرى ؛• 
حقوق التصويت المحتملة التي تحوز عليها الشركة وأي حائزي حقوق تصويت أخرين أو أطراف أخرى؛• 
الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخرى ؛ و• 
أية حقائق وظروف إضافية تشير إلى أنه يترتب للشركة ، أو ال يترتب عليها ، مسؤولية حالية لتوجيه األنشطة ذات الصلة وقت اتخاذ القرارات المطلوبة ، بما • 

في ذلك كيفية التصويت في اجتماعات الهيئات العامة السابقة.

يتم توحيد الشركة التابعة عند سيطرة الشركة على الشركة التابعة وتتوقف عندما تفقد الشركة السيطرة على الشركة التابعة . وبالتحديد ، ان نتائج عمليات الشركات 
التابعة المستحوذ عليها او التي تم استبعادها خالل العام متضمنة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة من تاريخ تحقق السيطرة وحتى تاريخ فقدان السيطرة 

على الشركة التابعة . 

يتم توزيع الربح أو الخسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل الى المالكين في الشركة وحصة غير المسيطرين ، يتم توزيع الدخل الشامل للشركات التابعة الى 
المالكين في الشركة وحصة غير المسيطرين حتى وان كان هذا التوزيع سيؤدي الى ظهور عجز في رصيد حصة غير المسيطرين.

يتم إجراء تعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة ، عند الضرورة ، لتتماشى سياساتها المحاسبية المستخدمة مع السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة .

ويتم استبعاد جميع األصول والمطلوبات وحقوق الملكية والدخل والمصاريف المتعلقة بالمعامالت واألرصدة فيما بين الشركة والشركات التابعة عند التوحيد.

يتم تحديد حصص غير المسيطرين في الشركات التابعة بشكل منفصل عن حقوق ملكية الشركة في هذه الشركات. إن حصص المساهمين غير المسيطر عليهم 
والموجودة حاليًا بحقوق الملكية الممنوحة لمالكيهم بحصة متناسبة من صافي الموجودات عند التصفية قد يتم قياسها في البداية بالقيمة العادلة أو بالحصة 
التناسبية لحقوق حصص غير المسيطرين في القيمة العادلة للصافي القابل للتعرف على الشراء. األصول. يتم اختيار القياس على أساس االستحواذ. يتم قياس 
الحصص األخرى غير المسيطرة مبدئًيا بالقيمة العادلة. بعد الحيازة ، فإن القيمة الدفترية للحقوق غير المسيطرة هي قيمة هذه الحصص عند اإلعتراف المبدئي 
باإلضافة إلى حصة الحصص غير المسيطرة من التغيرات الالحقة في حقوق الملكية. يعود إجمالي الدخل الشامل إلى حصص غير المسيطرين حتى لو أدى ذلك 

إلى وجود عجز في رصيد حصص غير المسيطرين.

التابعة والتي ال ينتج عنها فقدان السيطرة كمعامالت حقوق ملكية. يتم تعديل القيمة الحالية  التغيرات في حصص الشركة في الشركات  يتم المحاسبة عن 
لحصص الشركة وحصص غير المسيطرين لتعكس التغيرات في حصصها النسبية في الشركات التابعة. يتم إثبات أي فرق بين المبلغ الذي يتم من خالله تعديل 

حصص غير المسيطرين والقيمة العادلة للمقابل المدفوع أو المستلم مباشرة في حقوق الملكية وينسب إلى مالكي الشركة.

عندما تفقد الشركة السيطرة على شركة تابعة، يتم احتساب الربح أو الخسارة الناتجة عن االستبعاد في قائمة الربح أو الخسارة بالفرق بين )1( إجمالي القيمة العادلة 
للمقابل المستلم والقيمة العادلة ألي حصص متبقية و)2( القيمة الحالية السابقة لألصول )بما في ذلك الشهرة( ، مطروحا منها مطلوبات الشركة التابعة وأي 
حصص لغير المسيطرين. يتم احتساب جميع المبالغ المعترف بها سابًقا في الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق بتلك الشركة التابعة كما لو أن الشركة قامت مباشرة 
بالتخلص من الموجودات أو المطلوبات المتعلقة بالشركة التابعة. تعتبر القيمة العادلة لالستثمار الذي يتم االحتفاظ به في الشركة التابعة السابقة في تاريخ فقدان 
السيطرة كقيمة عادلة عند اإلعتراف المبدئي للمحاسبة الالحقة بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )9( األدوات المالية عندما تنطبق احكام المعيار ، 

أو تكلفة اإلعتراف المبدئي باإلستثمار في شركة حليفة أو مشروع مشترك.
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إن الشركات التابعة للمجموعة المشمولة في القوائم المالية الموحدة لشركة االتصاالت األردنية والمؤسسة جميعها في األردن كما يلي:

النشـاط الرئيسياسم الشركة التابعة
رأسمال الشركة

دينـــار
نسبة الملكية

%

100%70.000.000خدمات االتصاالت المتنقلةالبتراء األردنية لالتصاالت المتنقلة

100%750.000خدمات تزويد اإلنترنت ونقل البياناتاألردنية لخدمات نقل البيانات

100%*220.000تطوير مشاريع الطاقة المتجددةاألبعاد لبناء وتطوير البيانات رقميًا

100%**2.000.000الدفع بواسطة الهواتف النقالةالبتراء لخدمات الدفع بواسطة الهواتف النقالة

100%**15.000أنشطة غير هادفة للربحرواد المستقبل للتنمية والمبادرات

* تمتلك الشركة 51% من رأسمال شركة األبعاد لبناء وتطوير البيانات رقميًا بينما تمتلك شركة البتراء األردنية لالتصاالت المتنقلة )شركة تابعة( %49.
** شركات تابعة مملوكة بالكامل من قبل شركة البتراء األردنية لالتصاالت المتنقلة )شركة تابعة(.

األدوات المالية
يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية ضمن قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة عندما تصبح المجموعة طرًفا في األحكام التعاقدية لألداة.

يتم قياس الموجودات والمطلوبات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة. إن تكاليف المعاملة المرتبطة مباشرة باقتناء أو إصدار الموجودات والمطلوبات المالية( بخالف 
الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة )يتم إضافتها إلى القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ، عند االعتراف 
المبدئي ، أو خصمها منها ، حسب االقتضاء. إن تكاليف المعاملة المرتبطة مباشرة باقتناء الموجودات أو المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح 

أو الخسارة يتم االعتراف بها مباشرة ضمن قائمة الربح أو الخسارة الموحدة .

الموجودات المالية
يتم االعتراف أو عدم االعتراف بكافة عمليات شراء أو بيع الموجودات المالية التي تتم بالشروط المعتادة باستخدام طريقة تاريخ المتاجرة. إن عمليات الشراء أو البيع 
التي تتم بالشروط المعتادة هي عمليات شراء أو بيع موجودات مالية تتطلب تسليم الموجودات خالل فترة زمنية يتم تحديدها عامًة وفقا للقوانين أو األعراف 

السائدة في السوق.

إن جميع الموجودات المالية المعترف بها يتم قياسها بأكملها الحًقا إما بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة ، استناًدا إلى تصنيف الموجودات المالية.

تصنيف الموجودات المالية
أدوات الدين المصنفة بالتكلفة المطفأة

يتم قياس أدوات الدين التي تستوفي الشروط التالية الحًقا بالتكلفة المطفأة:
أن يتم االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و• 
أن ينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل المالي تدفقات نقدية في تواريخ محددة، والتي تتمثل في دفعات من المبلغ األصلي والفائدة فقط على المبلغ األصلي • 

القائم.

التكلفة المطفأة وطريقة معدل الفائدة الفعلية
إن طريقة معدل الفائدة الفعل ية هي طريقة تقتضي احتساب التكلفة المطفأة ألداة الدين وتوزيع إيرادات الفوائد على الفترة المرتبطة بها.

بالنسبة لألدوات المالية بخالف الموجودات المالية المشتراة أو الناشئة ذات جدارة ائتمانية منخفضة )أي الموجودات ذات جدارة ائتمانية منخفضة عند االعتراف 
المبدئي( ، يعتبر معدل الفائدة الفعلية هو المعدل الذي يخصم فعليا الدفعات النقدية المستقبلية المّقدرة( بما في ذلك جميع الرسوم والنقاط المدفوعة أو 
المستلمة التي تشكل جزءًا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلية وتكاليف المعاملة واألقساط أو الخصومات األخرى )باستثناء الخسائر االئتمانية المتوقعة ، خالل 
العمر المتوقع ألداة الدين أو ، حسب االقتضاء ، خالل فترة أقصر، بإجمالي القيمة الدفترية ألداة الدين عند االعتراف المبدئي. بالنسبة للموجودات المالية المشتراة 
أو الناشئة ذات جدارة ائتمانية منخفضة ، يتم احتساب معدل الفائدة الفعلية المعدل بالمخاطر االئتمانية من خالل خصم التدفقات النقدية المستقبلية، شاملة 

الخسائر االئتمانية المتوقعة، على أساس التكلفة المطفأة ألداة الدين عند االعتراف المبدئي.

إن التكلفة المطفأة لألصل المالي هي المبلغ الذي يتم من خالله قياس األصل المالي عند االعتراف المبدئي مخصوما منه دفعات سداد المبلغ األصلي ، ومضاًفا 
إليه اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ألي فرق يتم تسويته بين المبلغ المبدئي ومبلغ االس تحقاق ، ومعداًل بأي مخصص خسارة .

يتم االعتراف بإيرادات الفوائد باستخدام طريقة الفا ئدة الفعلية بالنسبة ألدوات الدين التي يتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة وبالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر. بالنسبة لألدوات المالية بخالف الموجودات المالية المشتراة أو الناشئة ذات جدارة ائتمانية منخفضة ، يتم احتساب إيرادات الفوائد من خالل تطبيق 
معدل الفائدة الفعلية على إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي باستثناء الموجودات المالية التي أصبحت الحقا ذات جدارة ائتمانية منخفضة )انظر أدناه(. بالنسبة 
للموجودات المالية التي أصبحت الحقا ذات جدارة ائتمانية منخفضة ، يتم االعتراف بإيرادات الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلية على التكلفة المطفأة 
لألصل المالي. إذا تحسنت المخاطر االئتمانية الناتجة عن األدوات المالية ذات الجدارة االئتمانية المنخفضة في فترات التقرير الالحقة بحيث لم يعد األصل المالي 

ذو جدارة ائتمانية منخفضة ، يتم االعتراف بإيرادات الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلية على إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي .

بالنسبة للموجودات المالية المشتراة أو الناشئة ذات جدارة ائتمانية منخفضة ، تعترف المجموعة بإيرادات الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي المعدل 
بالمخاطر االئتمانية على التكلفة المطفأة لألصل المالي منذ االعتراف المبدئي. إن طريقة االحتساب ال تستند إلى أساس اإلجمالي حتى في حالة تحسن المخاطر 

االئتمانية لألصل المالي الحقا بحيث لم يعد األصل المالي ذو جدارة ائتمانية منخفضة 

يتم االعتراف بإيرادات الفوائد ضمن قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
عند التطبيق المبدئي، يجوز للمجموعة أن تختار بشكل ال رجعة فيه )حسب كل أداة على حدة( تصنيف االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل اآلخر. لن يتم السماح بالتصنيف بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا كانت االستثمارات في أدوات حقوق الملكية محتفظ بها 

بغرض المتاجرة أو كانت تمثل مقابل محتمل معترف به من قبل المشتري في اندماج األعمال.

إن االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من الدخل الشامل اآلخر يتم قياسها مبدئًيا بالقيمة العادلة مضاًفا إليها تكاليف المعاملة. ويتم الحقا 
قياسها بالقيمة العادلة مع االعتراف بأي أرباح أو خسائر متراكمة ناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر وإدراجها ضمن احتياطي إعادة 
تقييم االستثمارات. ال يتم إعادة تصنيف الربح المتراكم أو الخسارة المتراكمة إلى الربح أو الخسارة عند بيع استثمارات في أدوات حقوق ملكية ، ولكن يتم تحويلها 

إلى األرباح المدورة .

يتم االعتراف بالتوزيعات الناتجة من هذه االستثمارات في أدوات حقوق الملكية ضمن قائمة الربح أو الخسارة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية )9( ما لم تمثل 
التوزيعات بشكل واضح استرداد جزء من تكلفة االستثمار. 

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الربح أو الخسارة
إن الموجودات المالية غير المستوفية لمعايير القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل 

قائمة الربح أو الخسارة. وتحديدًا:
يتم تصنيف االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة ما لم تقم المجموعة بتصنيف استثمار حقوق الملكية غير • 

المحتفظ بها بغرض المتاجرة أو التي ال تمثل مقابل محتمل ناتج من اندماج األعمال ، وذلك بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عند االعتراف المبدئي.
يتم تصنيف أدوات الدين التي ال تستوفي معايير التكلفة المطفأة أو معايير القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة من خالل قائمة • 

الربح أو الخسارة. باإلضافة إلى ذلك، يمكن تصنيف أدوات الدين التي تستوفي معايير التكلفة المطفأة أو معايير القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة عند االعتراف المبدئي إذا كان هذا التصنيف يستبعد أو يقلل بشكل جوهري من عدم التوافق في القياس أو 
االعتراف )التباين المحاسبي( الذي قد ينشأ من قياس الموجودات أو المطلوبات أو االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عنها استنادًا إلى أسس مختلفة. لم تقم 

المجموعة بتصنيف أي أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل بيان الربح أو الخسارة.

في نهاية كل فترة تقرير، يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة، مع االعتراف بأي أرباح أو خسائر من القيمة العادلة ضمن 
قائمة الربح أو الخسارة.
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أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية
يتم تحديد القيمة الدفترية لألصول المالية المقومة بعملة أجنبية بتلك العملة األجنبية وتحويلها بالسعر الفوري في نهاية كل فترة مالية. على وجه التحديد:

بالنسبة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة التي ال تشكل جزًءا من عالقة تحوط محددة، يتم االعتراف بفروق الصرف في الربح أو الخسارة • 
بالنسبة ألدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتي ال تشكل جزًءا من عالقة تحوط محددة ، يتم االعتراف بفروق الصرف على • 

التكلفة المطفأة ألداة الدين في قائمة الربح أو الخسارة بما أن عنصر العملة األجنبية المعترف به في الربح أو الخسارة هو نفسه كما لو تم قياسه بالتكلفة 
المطفأة، فإن عنصر العملة األجنبية المتبقي بناًء على ترجمة القيمة الدفترية )بالقيمة العادلة( يتم االعتراف به في الدخل الشامل اآلخر في إحتياطي إعادة 

تقييم االستثمارات؛
بالنسبة للموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي ليست جزًءا من عالقة تحوط محددة ، يتم االعتراف بفروق الصرف في • 

الربح أو الخسارة؛ و
بالنسبة ألدوات حقوق الملكية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم االعتراف بفروق الصرف في الدخل الشامل اآلخر في احتياطي • 

إعادة تقييم االستثمارات .

تدني قيمة الموجودات المالية
تقوم المجموعة بتكوين مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة لإلستثمارات في أدوات الدين التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل بنود 
الدخل الشامل األخرى ، والذمم المدينة التجارية واألرصدة المدينة األخرى، وموجودات العقود، وكذلك عقود الضمان المالي. يتم تحديث مبالغ خسائر اإلئتمان 

المتوقعة في تاريخ کل تقرير لتعکس التغيرات في مخاطر اإلئتمان منذ اإلعتراف المبدئي لألداة المالية.

تقوم المجموعة باإلعتراف بشكل مستمر بخسائر اإلئتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية وموجودات العقود واألرصدة المدينة األخرى. يتم تقدير خسائر االئتمان 
المتوقعة على هذه الموجودات المالية بإستخدام مصفوفة المخصصات التي تستند إلى الخبرة السابقة للمجموعة لخسارة إئتمان يتم تعديلها بالرجوع الى العوامل 
الخاصة بالمدينين والظروف اإلقتصادية العامة وتقييم كل من التوجه الحالي والمستقبلي للظروف في تاريخ التقرير، بما في ذلك القيمة الزمنية للنقود عندما 

تقتضي الحاجة ذلك.

بالنسبة لجميع األدوات المالية األخرى، تقوم الشرکة باالعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر هذه األدوات وذلك عندما يكون هناك زيادة کبيرة في 
مخاطر االئتمان منذ اإلعتراف المبدئي. ومع ذلك ، إذا لم تزد مخاطر اإلئتمان على األداة المالية بشكل كبير منذ اإلعتراف المبدئي ، فإن المجموعة تقوم بقياس 
مخصص الخسارة لألداة المالية بمبلغ يساوي خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 12 شهرًا. يستند تقيم ما إذا كان ينبغي اإلعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة على مدى 
عمر األدراة على الزيادة الكبيرة في إحتمالية أو خطر عدم السداد منذ االعتراف المبدئي بداًل من إثبات وجود دليل على تدني قيمة تلك الموجودات في تاريخ التقرير.

تمثل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة ، خسائر االئتمان المتوقعة التي ستنتج عن جميع األحداث المحتمل حدوثها على مدى العمر المتوقع لألداة 
المالية. على النقيض من ذلك ، تمثل خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 12 شهرًا الجزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة على العمرالمتوقع أن ينتج عن األحداث 

اإلئتمانية المتعلقة على أداة مالية ما في خالل 12 شهرًا من تاريخ التقرير.

الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان
عند تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية على األداة المالية قد ارتفعت بشكل ملحوظ منذ االعتراف المبدئي، تقارن المجموعة مخاطر التعثر التي تحدث على 
األداة المالية كما في تاريخ التقرير مع مخاطر التعثر التي تحدث على األداة المالية كما في تاريخ االعتراف المبدئي. في سبيل إجراء هذا التقدير، تراعي المجموعة 

المعلومات الكمية والنوعية المعقولة والمؤيدة ، بما في ذلك التجارب السابقة والمعلومات المستقبلية المتاحة دون تكبد تكلفة أو جهد.

تفترض المجموعة أن مخاطر االئتمان على األداة المالية لم تتزايد بشكل ملحوظ منذ االعتراف المبدئي في حال تم التحديد بأن األداة المالية تنطوي على مخاطر 
ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير. يتم التحديد بأن األداة المالية تنطوي على مخاطر ائتمانية منخفضة إذا :

كانت تنطوي األداة المالية على مستوى منخفض من مخاطر التعثر في السداد،• 
ان للمقترض قدرة كبيرة على الوفاء بالتزاماته من التدفق النقدي التعاقدي في األجل القريب، و • 
الوفاء •  على  المقترض  الطويل قدرة  األجل  األعمال في  االقتصادية وظروف  الظروف  العكسية في  التغيرات  تقلل  أن  بالضرورة،  ليس  ولكن  يحتمل،  كان 

بالتزاماته من التدفق النقدي التعاقدي.

بالنسبة لعقود الضمانات المالية، يتم اعتبار التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرًفا في االلتزام غير القابل لإللغاء على أنه تاريخ االعتراف المبدئي لغرض تقييم 
األداة المالية لمعرفة االنخفاض في القيمة. في سبيل تحديد ما إذا كانت هناك زيادة ملحوظة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي بعقود الضمانات المالية، 

تراعي المجموعة التغيرات في مخاطر تعرض المدين المعني للتعثر في سداد التزاماته التعاقدية.

تراقب المجموعة باستمرار فاعلية المعايير المستخدمة لتحديد ما إذا كانت هناك زيادة ملحوظة في مخاطر االئتمان وتعدلها حسب االقتضاء لضمان أن المعايير 
قادرة على تحديد الزيادة الملحوظة في مخاطر االئتمان قبل أن ينقضي استحقاق المبلغ.

تعريف التعثر
تعتبر المجموعة أن األصل المالي ينطوي على حالة تعثر في السداد عندما يكون من غير المحتمل أن يدفع المقترض التزاماته االئتمانية للمجموعة بالكامل ، أو 

إذا كان هناك شك كاف حول إمكانية التحصيل النهائية ، أو إذا انقضى أجل االستحقاق ألكثر من 90 يوًما بالنسبة للعميل.

الموجودات المالية متدنية االئتمان
يعتبر األصل المالي متدني القيمة عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة لذلك األصل المالي. تتضمن اإلثباتات التي 

تشير إلى أن األصل المالي متدني القيمة التالي:
صعوبات مالية كبيرة للمقرض أو المقترض؛• 
خرق للعقد، مثل عدم السداد أو ال تأخر السداد؛• 
المقرض وألسباب إقتصادية أو تعاقدية تتعلق بالصعوبة المالية للمقترض يقوم بمنح المقترض إمتياز أو ال يتم منحه في ظل الضروف اإلعتيادية ؛• 
أن يصبح إحتمال كبير بأن يدخل المقترض في حالة اإلفالس أو إعادة تنظيم مالي أخر؛ أو• 
زوال سوق نشط لهذا األصل المالي بسبب الصعوبات المالية.• 

سياسة الشطب
تقوم المجموعة بشطب الموجودات المالية عندما تكون هناك معلومات تشير إلى أن المدين يعاني من صعوبات مالية وليس هناك احتمال واقعي للتعافي ، 
قد تستمر المجموعة بإخضاع الموجودات المالية المشطوبة إلجراءات لمحاولة االسترداد ، مع األخذ باالعتبار المشورة القانونية عند االقتضاء ويتم إثبات أية مبالغ 

مستردة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

القياس واإلعتراف بالخسائر اإلئتمانية المتوقعة
إن قياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة يعتمد على عناصر تتمثل بإحتمالية التعثر والخسارة عند التعثر والتعرض اإلتماني عند التعثر. إن تقيم إحتمالية التعثر والخسارة 
عند التعثر يستند الى بيانات تارخية معّدلة على نحو إستشرافي مستقبلي. بالنسبة للتعرض اإلئتماني للموجودات المالية ، فيتمثل ذلك في القيمة الدفترية 
اإلجمالية للموجودات في تاريخ التقرير. أما فيما يتعلق بالتعثر عند العجز ، بالنسبة للموجودات المالية ، فيتمثل ذلك في القيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات 
في تاريخ التقرير. أما بالنسبة لعقود الضمان المالي ، يشمل تعرض المبلغ المسحوب في تاريخ التقرير المالي ، باإلضافة إلى أي مبالغ إضافية يتوقع سحبها 
في المستقبل حسب تاريخ التعاقد المحدد إستنادًا إلى التوجه التاريخي وفهم الشركة لإلحتياجات التمويلية المستقبلية المحددة للمدنيين، وغيرها من المعلومات 

المستقبلية اإلستشرافية ذات الصلة.

بالنسبة للموجودات المالية ، يتم تقدير خسائر االئتمان المتوقعة على أنها الفرق بين جميع التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمجموعة وفًقا للعقد وجميع 
التدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة الحصول عليها والتي يتم خصمها بسعر الفائدة الفّعال األصلي .

بالنسبة لعقد الضمان المالي، وحيث أن المجموعة مطالبة بسداد المدفوعات فقط في حالة التعرض لتعثر من جانب المدين وفقا لشروط األداة المضمونة، 
فإن مخصص الخسائر المتوقعة هي المبالغ المتوقعة لتسديد المالك مبلغ الخسارة اإلئتمانية التي تكبدها مطروحا منها أي مبالغ تتوقع المجموعة إستالمها من 

مالك األداة أو المدين أو أي طرف آخر .

تعترف المجموعة بأرباح أو خسائر التدني في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة الموحد لجميع األدوات المالية مع تعديالت مماثلة في قيمتها الدفترية من خالل 
حساب مخصص الخسارة اإلئتمانية المتوقعة.

إلغاء االعتراف بالموجودات المالية
تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بأصل مالي عند إنتهاء الحقوق التعاقدية المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من األصل أو عندما تحول الشركة األصل المالي، مع 
كافة مخاطر ومنافع الملكية الجوهرية، إلى منشأة أخرى. أما في حالة عدم قيام الشركة بتحويل أو االحتفاظ بشكل جوهري بمخاطر ومنافع الملكية واستمرارها 
بالسيطرة على األصل المحول ، تعترف المجموعة بحصتها المتبقية في األصل المحول والمطلوبات المتعلقة به التي قد يجب على المجموعة دفعها. أما في حالة 
احتفاظ المجموعة بشكل جوهري بكافة مخاطر ومنافع الملكية لألصل المحول، فتستمر المجموعة باالعتراف باألصل المالي وتعترف أيضا بالقروض المضمونة 

بمبلغ المحصالت المستلمة.

وعند إلغاء االعتراف بأي من الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة، يقيد الفارق بين القيمة الدفترية لألصل ومبلغ المقابل المستلم أو مستحق االستالم 
في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. كذلك، عند إلغاء االعتراف باالستثمار في أداة دين مصنفة كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم 
تصنيف الربح أو الخسارة المتراكمة سابقا في احتياطي إعادة تقييم استثمارات ضمن الربح أو الخسارة. وفي المقابل ، عند إلغاء االعتراف بأي من االستثمارات 
في أداة حقوق الملكية التي تم اختيارها من قبل المجموعة عند االعتراف المبدئي ليتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ال يتم إعادة تصنيف 

الربح أو الخسارة المتراكمة سابقا في احتياطي إعادة تقييم استثمارات ضمن الربح أو الخسارة ولكن يتم تحويلها إلى األرباح المدورة .
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المطلوبات المالية وحقوق ملكية
التصنيف كدين أو أدوات ملكية

يتم تصنيف أدوات الدين والملكـية إما كمطلوبات مالية أو كحقـوق ملكية وفقًا لجوهر الترتيبات التعاقدية وتعريفات المطلوب المالي وأداة حقوق الملكية.

أدوات الملكية
المصدرة  الملكية  أدوات  تسجيل  يتم  المطلوبات.  جميع  خصم  بعد  المنشأة  موجودات  من  المتبقية  الحصص  ملكية  يثبت  الذي  بالعقد  الملكية  أداة  ُتعرف 

بالمتحصالت المستلمة بعد خصم تكلفة اإلصدار المباشرة.

ُيعترف بإعادة شراء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة وتخصم مباشرة في حقوق الملكية. ال يتم إثبات أي أرباح او خسارة في قائمة الربح أو الخسارة 
الموحدة عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة.

المطلوبات المالية
ُتقاس جميع المطلوبات المالية الحًقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية أو بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. 

المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
يتم اإلعتراف المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بقيمتها العادلة ، مع أي أرباح أو خسائر تنشأ عن التغيرات في القيمة العادلة يتم 
اإلعتراف بها في قائمة الربح أو الخسارة الموحد إلى الحد الذي ال تكون فيه جزًء من عالقة تحوط معينة يشتمل صافي المكاسب أو الخسائر المعترف به في األرباح 

أو الخسائر على أي فوائد مدفوعة عن المطلوبات المالية.

المطلوبات المالية المقاسة الحقا بالتكلفة المطفأة
إن المطلوبات المالية التي ليست )1( مقابل محتمل للمنشأة المستحوذة ضمن عملية اندماج أعمال ، أو )2( محتفظ بها للتداول، أو )3( ُمحددة بالقيمة العادلة من 

خالل قائمة الربح أو الخسارة ، يتم قياسها الحًقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. 

إن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة احتساب التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية وتوزيع مصاريف الفوائد على مدى الفترة المعنية. إن معدل الفائدة الفعلي هو 
المعدل الذي يخصم بالضبط الدفعات النقدية المستقبلية المتوقعة في إطار العمر الزمني المتوقع لاللتزام المالي أو عبر فترة أقصر حسب االقتضاء. إن معدل 
الفائدة الفعالة هو المعدل الذي يقوم بخصم اجمالي المدفوعات النقدية المستقبلية المتوقعة )بما في ذلك جميع الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة والتي 
تشكل جزًء ال يتجزأ من سعر الفائدة الفعلي وتكاليف العملية واألقساط األخرى أو الخصومات( خالل العمر المتوقع لإللتزام المالي أو )إذا اقتضت الحاجة( فترة 

أقصر للتكلفة المطفأة للمطلوبات المالية.

مطلوبات عقد الضمان المالي
عقد الضمان المالي هو عقد يتطلب من الُمصدر سداد مدفوعات محددة لتعويض المالك عن خسارة تكبدها بسبب فشل مدين محدد في سداد المدفوعات 

عند استحقاقها وفًقا لشروط أداة الدين.

يتم قياس مطلوبات عقود الضمان المالي مبدئًيا بقيمتها العادلة، وإذا لم يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ولم تنشأ عن تحويل أصل، يتم 
قياسها الحًقا بما يلي:

مبلغ مخصص الخسارة المحدد وفًقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( )انظر األصول المالية أعاله( ؛ و• 
المبلغ المعترف به مبدئًيا ناقًصا، عند االقتضاء، اإلطفاء التراكمي المعترف به وفًقا لسياسات إثبات اإليرادات.• 

مكاسب وخسائر صرف العمالت األجنبية
بالنسبة للمطلوبات المالية المقومة بعملة أجنبية والتي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة في نهاية كل فترة تقرير ، يتم تحديد أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية 
على أساس التكلفة المطفأة لألدوات. يتم االعتراف بأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية للمطلوبات المالية التي ال تشكل جزًءا من عالقة تحوط محددة. بالنسبة 
لتلك المصنفة كأداة تحوط للتحوط من مخاطر العمالت األجنبية ، يتم االعتراف بأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية في الدخل الشامل اآلخر ويتم تجميعها 

في عنصر منفصل من حقوق الملكية .

يتم تحديد القيمة العادلة للمطلوبات المالية المقومة بعملة أجنبية بتلك العملة األجنبية ويتم تحويلها بالسعر الفوري في نهاية فترة التقرير. بالنسبة للمطلوبات 
المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ، يشكل مكون الصرف ا ألجنبي جزًءا من مكاسب أو خسائر القيمة العادلة.

إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية
تلغي المجموعة االعتراف بالمطلوبات المالية عندما تعفى من التزاماتها أو عند إلغاء هذه االلتزامات أو انتهاء صالحيتها. ويتم إثبات الفارق بين القيمة الدفترية 

للمطلوب المالي الملغى االعتراف به والمقابل المدفوع أو مستحق الدفع في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

تقاص الموجودات والمطلوبات المالية
يتم التقاص بين الموجودات والمطلوبات المالية ويتم تسجيلها على أساس الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة عند وجود حق قانوني ملزم بإجراء التقاص 

على المبالغ المسجلة وتنوي المجموعة إما السداد على أساس الصافي أو تحقق الموجودات وسداد االلتزام في الوقت ذاته .

األرباح الموزعة
يتم اإلعتراف باألرباح الموزعة لمساهمي المجموعة كمطلوبات في القوائم المالية الموحدة خالل الفترة التي يتم فيها إعتماد تلك التوزيعات من جانب المساهمين. 

يتم التعامل مع األرباح الموزعة للسنة التي تم إعتمادها بعد تاريخ التقرير للقوائم المالية الموحدة كحدث الحق لتاريخ التقرير.

حصة السهم من الربح 
تعرض المجموعة بيانات العائدات األساسية والمخففة للسهم ألسهمها العادية. يحتسب العائد األساسي للسهم بتقسيم الربح أو الخسارة المنسوبة للمساهمين 
المنسوبة  الخسارة  أو  الربح  بتسوية  للسهم  المخفف  العائد  تحديد  يتم  السنة.  القائمة خالل  العادية  لعدد األسهم  المرجح  المتوسط  الشركة على  العاديين في 
للمساهمين العاديين والمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة ألثر التخفيف بالنسبة لجميع األسهم العادية المخففة المحتملة والتي تشتمل على أوراق نقدية 

قابلة للتحويل وخيارات أسهم ممنوحة للموظفين، إن وجدت .

الممتلكات والمعدات
اإلعتراف والقياس

تقاس الممتلكات والمعدات بالتكلفة مطروحا منها اإلستهالك المتراكم وخسارة تدني القيمة المتراكمة. تدرج الموجودات قيد التنفيذ بالتكلفة مطروحا منها أي 
تدني في قيمتها.

تتضمن التكلفة مصروفات تنسب بشكل مباشر إلى األصل المستحوذ عليه. تتضمن تكاليف الموجودات المنشأة داخليا ما يلي :
تكلفة المواد والعمالة المباشرة؛• 
أية تكاليف أخرى تنسب مباشرًة لتهيئة الموجودات للغرض المنشود منها؛• 
عندما يكون لدى المجموعة إلتزام بإزالة األصل أو إعادة الموقع إلى حالته السابقة يتم إجراء تقدير لتكاليف تفكيك وإزالة المواد وإعادة الموقع الذي تتواجد به • 

تلك المواد إلى وضعه السابق؛ و
تكاليف اإلقتراض المرسملة.• 

تتم رسملة مشتريات البرمجيات التي تكون جزًء مكمال من عمل المعدات.

عندما يكون ألجزاء أحد بنود الممتلكات والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة تتم المحاسبة عنها كبنود منفصلة )مكونات رئيسية( للممتلكات والمعدات .

يتم تحويل األعمال ارأسمالية قيد التنفيذ إلى الممتلكات والمعدات المتعلقة بها حينما يكتمل اإلنشاء أو التركيب للنشاط الرئيسي للبند حتى تصبح جاهزة للغرض 
المنشود منها وبالتالي تصبح جاهزة لإلستخدام التشغيلي .

النفقات
تتم رسملة النفقات المتكبدة إلستبدال أحد مكونات الممتلكات والمعدات المحتسبة بصورة منفصلة وتشطب القيمة الدفترية للجزء المستبدل. ترسمل النفقات 
الالحقة األخرى فقط عندما تؤدي إلى زيادة المنافع االقتصادية المستقبلية من الممتلكات والمعدات. يتم اإلعتراف بجميع النفقات األخرى ضمن قائمة الربح أو 

الخسارة الموحد عند تكبدها.
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اإلستهالك
لها  المتوقع  اإلنتاجي  العمر  التنفيذ( على مدى  األراضي والمشاريع قيد  )باستثناء  الممتلكات والمعدات  ، تستهلك  التكلفة  باالستهالك لشطب  االعتراف  يتم 

باستخدام طريقة القسط الثابت )عادًة من دون احتساب قيمة متبقية لألصل( باستخدام النسب السنوية التالية:

سنة

25مبانـــــي

5 إلى 20معدات االتصاالت

2 إلى 7موجودات أخرى

التقديرات على أساس  أثر أي تغييرات في  تقرير ، مع احتساب  نهاية كل فترة  المتبقية وطريقة االستهالك في  المقدرة والقيم  اإلنتاجية  يتم مراجعة األعمار 
مستقبلي.

يتم إستهالك حق استخدام الموجودات على مدى فترة اإليجار وأعمارها اإلنتاجية المقدرة أيهما أقصر ما لم يكن هناك تأكيد على نحو معقول على أن المجموعة 
ستحصل على الملكية في نهاية فترة اإليجار. وعندها يتم استهالكها على مدى أعمارها اإلنتاجية.

تتم مراجعة القيم الدفترية للممتلكات والمعدات لتحديد التدني عندما تنشأ أحداث أو يحدث تغيرات في الظروف يحتمل معها عدم إسترداد القيمة الدفترية. في 
حالة وجود مؤشر كهذا وعندما تكون القيمة الدفترية أعلى من القيمة القابلة لإلسترداد يتم تخفيض الموجودات إلى القيمة القابلة لإلسترداد، وهي قيمتها العادلة 

مطروحا منها تكاليف البيع أو قيمتها قيد اإلستخدام، أيهما أعلى.

إلغاء االعتراف
يتم إلغاء اإلعتراف عن أي بند من الممتلكات والمعدات عند إستبعاده أو عندما ال يتوقع أي منافع إقتصادية مستقبلية من إستخدامه. يتم إدراج أية أرباح أو خسائر 
ناشئة من إلغاء اإلعتراف بالموجودات )محسوبة على أنها الفرق بين صافي متحصالت اإلستبعاد والقيمة الدفترية للبند( في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة 

للسنة التي يتم فيها إلغاء االعتراف.

الموجودات غير الملموسة
الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بشكل منفصل

إن الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة المستحوذ عليها بشكل منفصل يتم إدراجها بالتكلفة ناقًصا اإلطفاء المتراكم والخسائر المتراكمة الناتجة 
عن االنخفاض في القيمة. يتم االعتراف باإلطفاء على أساس القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة كما يلي:

سنة

20حقوق استخدام كوابل فالج

15رخصة تشغيل الهواتف المتنقلة وحقوق الترددات

4 إلى 25الموجودات غير الملموسة األخرى
تسجيل  يتم  أساس مستقبلي.  على  التقدير  في  تغييرات  أي  اثر  إحتساب  مع   ، تقرير  فترة  كل  نهاية  في  اإلطفاء  وطريقة  المقدر  اإلنتاجي  العمر  مراجعة  يتم 
الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة والمشتراة بشكل منفصل بالتكلفة ناقًصا خسائر انخفاض القيمة المتراكمة. ليس لدى المجموعة 

موجودات غير ملموسة ذات أعمار إنتاجية غير محددة.

الموجودات غير الملموسة المتولدة داخلًيا - نفقات البحث والتطوير
يتم االعتراف بالمصروفات على أنشطة البحث كمصروف في الفترة التي تم تكبدها فيها.

يتم االعتراف باألصل غير الملموس الناتج داخلًيا والناشئ عن التطوير )أو من مرحلة تطوير مشروع داخلي( إذا ، وفقط إذا ، تم إثبات جميع الشروط التالية:
الجدوى الفنية الستكمال األصل غير الملموس بحيث يكون متاًحا لالستخدام أو البيع• 
نية استكمال األصل غير الملموس واستخدامه أو بيعه• 
القدرة على استخدام أو بيع األصل غير الملموس• 
كيف سيولد األصل غير الملموس منافع اقتصادية مستقبلية محتملة• 
توافر الموارد الفنية والمالية والموارد األخرى الكافية إلكمال تطوير واستخدام أو بيع األصل غير الملموس• 
القدرة على القياس الموثوق به للنفقات المنسوبة إلى األصل غير الملموس أثناء تطويره• 

المبلغ المعترف به بشكل مبدئي للموجودات غير الملموسة المنتجة داخلًيا هو مجموع النفقات المتكبدة من التاريخ الذي يستوفي فيه األصل غير الملموس 
معايير االعتراف المذكورة أعاله. في حالة عدم إمكانية االعتراف بأصل غير ملموس ناتج داخلًيا ، يتم االعتراف بمصروفات التطوير في قائمة الربح أو الخسارة 

الموحدة في الفترة التي تم تكبدها فيها.

الحًقا لالعتراف المبدئي ، يتم تسجيل األصول غير الملموسة المنتجة داخلًيا بالتكلفة ناقًصا اإلطفاء المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة ، على نفس أساس 
األصول غير الملموسة التي يتم حيازتها بشكل منفصل.

إلغاء االعتراف
يتم إلغاء اإلعتراف عن أي بند من الموجودات غير الملموسة عند إستبعاده أو عندما ال يتوقع أي منافع إقتصادية مستقبلية من إستخدامه. يتم إدراج أية أرباح 
أو خسائر ناشئة من إلغاء اإلعتراف بالموجودات )محسوبة على أنها الفرق بين صافي متحصالت اإلستبعاد والقيمة الدفترية للبند( في قائمة الربح أو الخسارة 

الموحدة للسنة التي يتم فيها إلغاء االعتراف.

عقود اإليجار
المجموعة كمستأجر

تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد يحتوي على إيجار عند البدء في العقد. تعترف المجموعة بموجودات حق االستخدام وإلتزامات اإليجار المقابلة فيما يتعلق 
فة على أنها عقود إيجار مدتها 12 شهرًا أوأقل( وعقود إيجار األصول ذات  بجميع ترتيبات اإليجار التي يكون فيها المستأجر، باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل )المعرَّ
القيمة المنخفضة ، وبالنسبة لهذه العقود ، تقوم المجموعة باإلعتراف بمدفوعات اإليجار كمصروف تشغيلي على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد 

اإليجار ما لم يكن أساس منتظم آخر أكثر تمثيال للنمط الزمني الذي يتم فيه اإلستفادة من المنافع االقتصادية من األصول المستأجرة.

يتم قياس التزام اإليجار مبدئًيا بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم دفعها في تاريخ البدء في عقد اإليجار ، مخصومة باستخدام السعر الضمني في عقد 
اإليجار ، وإذا تعذر تحديد هذا المعدل بسهولة ، تقوم المجموعة بإستخدام معدل إقتراضه اإلضافي.

يعتمد معدل االقتراض اإلضافي على المدة والعملة وتاريخ بدء عقد اإليجار ويتم تحديده بناًء على سلسلة من المدخالت بما في ذلك: المعدل الخالي من المخاطر 
على أساس معدالت السندات الحكومية ؛ تعديل المخاطر الخاصة بكل بلد ؛ تعديل مخاطر االئتمان على أساس عوائد السندات ؛ وتعديل خاص بالمنشأة عندما 

تختلف مخاطر الشركة التي تدخل في عقد اإليجار عن تلك الخاصة بالمجموعة وال يستفيد عقد اإليجار من ضمان المجموعة.

تشمل مدفوعات اإليجار المدرجة في قياس التزام اإليجار ما يلي:
مدفوعات اإليجار الثابتة )متضمنة في جوهرها على مدفوعات ثابتة( ، مطروًحا منها حوافز اإليجار مستحقة القبض ؛• 
مدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل ، تقاس في البداية باستخدام المؤشر أو المعدل في تاريخ البدء بالعقد؛• 
المبلغ المتوقع أن يدفعه المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية ؛• 
سعر ممارسة خيارات الشراء ، إذا كان المستأجر على يقين معقول من ممارسة الخيارات ؛ و• 
دفع غرامات إنهاء العقد ، إذا كان عقد اإليجار يعكس ممارسة خيار إنهاء عقد اإليجار.• 

يتم عرض التزامات اإليجار كبند منفصل في قائمة المركز المالي الموحدة.

يتم الحًقا قياس التزامات اإليجار من خالل زيادة القيمة الدفترية لعكس الفائدة على التزامات اإليجار )باستخدام طريقة الفائدة الفعالة( وبتخفيض القيمة الدفترية 
لتعكس مدفوعات اإليجار المدفوعة.

يتم إعادة قياس التزامات اإليجار )وإجراء تعديل مماثل لموجودات حق االستخدام ذي الصلة( كلما:
تم تغییر مدة اإلیجار أو أن ھناك حدث أو تغییر ھام في الظروف التي تؤدي إلی تغییر في تقییم ممارسة خیار الشراء ، وفي ھذه الحالة یتم إعادة قیاس التزامات • 

اإليجار عن طریق خصم مدفوعات اإلیجار المعدلة باستخدام معدل الخصم المعدل.
تتغير مدفوعات اإليجار بسبب التغييرات في مؤشر أو معدل أو تغيير في المدفوعات المتوقعة بموجب القيمة المتبقية المضمونة، وفي هذه الحاالت يتم • 

إعادة قياس التزام اإليجار عن طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل خصم غير متغير )ما لم تتغير مدفوعات اإليجار بسبب التغيير في سعر 
الفائدة العائم ، وفي هذه الحالة يتم استخدام معدل الخصم المعدل(.

يتم تعديل عقد اإليجار وال يتم المحاسبة عن تعديل عقد اإليجار كعقد إيجار منفصل ، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس التزام اإليجار بناًء على مدة عقد اإليجار • 
المعّدل عن طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل الخصم المعدل بالسعر الفعلي بتاريخ التعديل.
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لم تقم المجموعة أي من تلك التعديالت خالل الفترات المعروضة.

تشتمل موجودات حق االستخدام على القياس المبدئي اللتزام عقد اإليجار ذي الصلة ودفعات عقد اإليجار المسددة في أو قبل تاريخ بدء مدة العقد ، ناقًصا أي 
حوافز إيجار مستحقة وأي تكاليف مباشرة مبدئية. ويتم قياسها الحَقا بالتكلفة ناقًصا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة .

عندما تتكبد المجموعة التزاًما بتكاليف تفكيك وإزالة أصل مؤجر ، أو استعادة الموقع الذي يوجد فيه أو إعادة األصل األساسي إلى الحالة التي تتطلبها شروط 
وأحكام عقد اإليجار ، يتم االعتراف بالمخصص وقياسه بموجب معيار المحاسبة الدولي 37. إلى المدى الذي تتعلق فيه التكاليف بأصل حق االستخدام ، يتم 

تضمين التكاليف في أصل حق االستخدام ذي الصلة ، ما لم يتم تكبد هذه التكاليف إلنتاج المخزون.

يتم إستهالك موجودات حق االستخدام على مدى مدة عقد اإليجار أوالعمر اإلنتاجي لألصل )ايهما أقصر( . إذا كان عقد اإليجار ينقل ملكية األصل األساسي أو 
تكلفة حق االستخدام ، والذي تعكس أن الشركة تتوقع ممارسة خيار الشراء ، فإن قيمة حق االستخدام ذات الصلة يتم إستهالكها على مدى العمر اإلنتاجي لألصل.

ويبدأ االستهالك في تاريخ بداية عقد اإليجار.

يتم عرض موجودات حق االستخدام كبند منفصل في قائمة المركز المالي الموحدة.

تطبق الشركة المعيار المحاسبي الدولي رقم )36( لتحديد ما إذا كانت قيمة حق االستخدام قد انخفضت قيمتها وتحسب أي خسائر انخفاض في القيمة كما هو 
موضح في سياسة »الممتلكات والمعدات”.

ال يتم تضمين اإليجارات المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل في قياس التزامات اإليجار وموجودات حق االستخدام. يتم إدراج المدفوعات ذات الصلة 
كمصروف في الفترة التي يحدث فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي إلى هذه المدفوعات ويتم تضمينها في »نفقات أخرى« في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

كوسيلة عملية، يسمح المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 للمستأجر أال يقوم بفصل العناصر اللي ال تتعلق بعقد اإليجار، وبداًل من ذلك المحاسبة عن أي عقود 
إيجار وأي عناصر ال تتعلق بعقد اإليجار كترتيب منفصل. لم تستخدم المجموعة هذه الوسيلة العملية. بالنسبة للعقد الذي ينطوي على مكون إيجاري مع مكون 
إيجاري أو غير إيجاري واحد أو أكثر، يجب على المجموعة توزيع المقابل المالي في العقد على كل مكون إيجاري على أساس السعر التناسبي المستقل للمكون 

اإليجاري ، والسعر المستقل اإلجمالي للمكونات غير اإليجارية .

المجموعة كمؤجر
يتم تصنيف عقود اإليجار التي تكون المجموعة فيها مؤجرا كإيجارات تمويل أو تشغيل. في حال كانت شروط عقد اإليجار تنقل كل مخاطر ومنافع الملكية إلى 

المستأجر، يتم تصنيف العقد على أنه عقد إيجار تمويلي ويتم تصنيف جميع عقود اإليجار األخرى كعقود اإليجار التشغيلية.

يتم االعتراف بإيرادات التأجير من عقود اإليجار التشغيلية على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار ذي الصلة. تضاف التكاليف المباشرة األولية 
المتكبدة في التفاوض وترتيب عقد إيجار تشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر ويتم االعتراف بها على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

يتم االعتراف بالمبالغ المستحقة على المستأجرين بموجب عقود اإليجار التمويلي كذمم مدينة بمبلغ صافي استثمار المجموعة في عقود اإليجار. يتم تخصيص 
إيرادات عقود التأجير التمويلي للفترات المحاسبية لتعكس معدل عائد دوري ثابت على صافي استثمار المجموعة القائم فيما يتعلق بعقود اإليجار.

الحقا لالعتراف المبدئي، تراجع المجموعة بانتظام القيمة المتبقية غير المضمونة المقدرة وتطبق متطلبات انخفاض القيمة الواردة في المعيار الدولي للتقارير 
المالية رقم 16 مع االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة على مستحقات عقد اإليجار.

عندما يتضمن العقد مكونات تأجير ومكونات اخرى غير التأجير ، تطبق المجموعة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )15( لتوزيع المبالغ المستلمة او التي 
ستم إستالمها بموجب العقد لكل مكون.

تدني قيمة الممتلكات والمعدات وموجودات حق االستخدام والموجودات غير الملموسة
في تاريخ كل تقرير ، تقوم المجموعة بمراجعة القيم الدفترية لممتلكاتها ومعداتها ، وموجودات حق االستخدام والموجودات غير الملموسة لتحديد ما إذا كان هناك 
أي مؤشر على أن تلك األصول قد تعرضت لخسارة انخفاض في القيمة. في حالة وجود مثل هذا المؤشر ، يتم تقدير المبلغ القابل لالسترداد لألصل لتحديد مدى 
خسارة انخفاض القيمة )إن وجدت(. عندما ال ينتج األصل تدفقات نقدية مستقلة عن األصول األخرى ، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ القابل لالسترداد لوحدة 
توليد النقد التي ينتمي إليها األصل. عندما يمكن تحديد أساس معقول وثابت للتخصيص ، يتم أيًضا تخصيص أصول الشركة لوحدات توليد النقد الفردية ، أو 

بخالف ذلك يتم تخصيصها ألصغر مجموعة من وحدات توليد النقد التي يمكن تحديد أساس توزيع معقول وثابت لها.

يتم اختبار الموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد لالنخفاض في القيمة على األقل سنوًيا وكلما كان هناك مؤشر في نهاية فترة التقرير على 
أن األصل قد تنخفض قيمته.

القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة ناقًصا تكاليف االستبعاد والقيمة قيد االستخدام ، أيهما أعلى. عند تقدير القيمة في االستخدام ، يتم خصم التدفقات 
النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الخاصة 

باألصل التي يتم تقدير التدفقات النقدية المستقبلية لها. لم يتم تعديلها.

إذا تم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل )أو وحدة توليد النقد( بأقل من قيمته الدفترية ، يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل )أو وحدة توليد النقد( إلى القيمة 
القابلة لالسترداد. يتم االعتراف بخسارة انخفاض القيمة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

عندما يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة الحًقا ، تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل )أو وحدة توليد النقد( إلى التقدير المعدل لقيمته القابلة لالسترداد ، ولكن 
بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية المضافة ، القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها لو لم يتم االعتراف بخسارة انخفاض في القيمة لألصل )أو وحدة توليد 
النقد( في السنوات السابقة. يتم االعتراف بعكس خسارة االنخفاض في القيمة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة إلى الحد الذي يؤدي فيه إلى استبعاد خسارة 

االنخفاض في القيمة التي تم االعتراف بها لألصل في السنوات السابقة.

الضرائب
تمثل مصاريف ضريبة الدخل إجمالي الضرائب المستحقة الدفع والضرائب المؤجلة .

ضريبة الدخل الحالية
تحسب الضريبة المستحقة الدفع على الربح الخاضع للضريبة للسنة. يختلف الربح الخاضع للضريبة عن صافي الربح كما هو المعلن في قائمة الربح أو الخسارة 
الموحدة ألنه يستثني بنود الدخل أو المصروفات الخاضعة للضريبة أو الخاضعة للخصم في سنوات أخرى ويستثني كذلك البنود التي ال تخضع للضريبة أو للخصم 

أبًدا. يتم احتساب التزام المجموعة للضرائب الحالية باستخدام معدالت الضرائب السائدة بشكل جوهري بنهاية فترة التقرير.

يتم االعتراف بمخصص لتلك األمور التي يكون تحديد الضريبة لها غير مؤكد ولكن من المحتمل أن يكون هناك تدفق خارجي مستقبلي لألموال إلى دائرة الضرائب. 
يتم قياس المخصصات بأفضل تقدير للمبلغ المتوقع أن يصبح مستحق الدفع. يعتمد التقييم على حكم متخصصي الضرائب داخل المجموعة مدعومين بخبرات 

سابقة فيما يتعلق بهذه األنشطة وفي بعض الحاالت بناًء على مشورة ضريبية متخصصة مستقلة.

الضرائب المؤجلة
الضريبة المؤجلة هي الضريبة المتوقع دفعها أو استردادها على الفروقات بين القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات في القوائم المالية واألساس الضريبي 
المقابل المستخدم في إحساب الربح الخاضع للضريبة ، ويتم احتسابها باستخدام طريقة االلتزام. يتم االعتراف بشكل عام بمطلوبات الضرائب المؤجلة لجميع 
الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة ويتم االعتراف بموجودات ضريبة مؤجلة إلى الحد الذي يكون من المحتمل أن األرباح الخاضعة للضريبة ستكون متاحة والتي 
األولي  االعتراف  المؤقت من  الفرق  نشأ  إذا  والمطلوبات  الموجودات  بمثل هذه  االعتراف  يتم  ال  للخصم.  القابلة  المؤقتة  الفروقات  استخدام  يمكن مقابلها 
)بخالف اندماج األعمال( للموجودات والمطلوبات األخرى في معاملة ال تؤثر على الربح الخاضع للضريبة أو الربح المحاسبي. باإلضافة إلى ذلك ، ال يتم االعتراف 

بالمطلوبات الضريبية المؤجلة إذا نشأ الفرق المؤقت من االعتراف األولي بالشهرة.

يتم االعتراف بمطلوبات الضرائب المؤجلة للفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة الناشئة عن االستثمارات في الشركات التابعة والزميلة ، والحصص في المشاريع 
المشتركة ، باستثناء الحاالت التي تكون فيها المجموعة قادرة على التحكم في عكس الفرق المؤقت ومن المحتمل أال ينعكس الفرق المؤقت في المستقبل 
المنظور. يتم االعتراف بموجودات الضرائب المؤجلة الناشئة عن الفروق المؤقتة القابلة للخصم المرتبطة بهذه االستثمارات والفوائد فقط إلى الحد الذي يكون 

فيه من المحتمل وجود أرباح ضريبية كافية الستخدام مزايا الفروق المؤقتة ، ومن المتوقع عكسها في المتوقع مستقبل.
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تتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ كل تقرير وتخفيضها إلى الحد الذي لم يعد من المحتمل توفر أرباح ضريبية كافية للسماح 
باسترداد كل أو جزء من الموجودات.

يتم احتساب الضريبة المؤجلة على أساس معدالت الضريبة المتوقع تطبيقها في الفترة التي يتم فيها تسوية االلتزام أو تحقق األصل بناًء على قوانين ومعدالت 
الضرائب السائدة في تاريخ التقرير.

يعكس قياس مطلوبات وموجودات الضرائب المؤجلة التبعات الضريبية التي ستنجم عن الطريقة التي تتوقع بها المجموعة ، في نهاية فترة التقرير ، استرداد أو 
تسوية القيمة الدفترية لموجوداتها ومطلوباتها.

يتم تقاص الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة عندما يكون هناك حق واجب النفاذ قانوًنا لمقاصة موجودات الضريبة الحالية مقابل المطلوبات الضريبية 
الحالية وعندما تتعلق بضرائب الدخل المفروضة من قبل نفس سلطة الضرائب وتعتزم المجموعة تسوية موجوداتها الضريبية الحالية ومطلوباتها على أساس صافي.

الضريبة الحالية والضريبة المؤجلة للسنة
يتم االعتراف بالضرائب الحالية والمؤجلة في قائمة الربح أو الخسارة ، إال عندما تتعلق ببنود معترف بها في الدخل الشامل اآلخر أو مباشرة في حقوق الملكية ، 
وفي هذه الحالة ، يتم أيًضا االعتراف بالضريبة الحالية والمؤجلة في الدخل الشامل اآلخر أو مباشرة في حقوق الملكية على التوالي . عندما تنشأ الضريبة الحالية 

أو الضريبة المؤجلة من المحاسبة األولية إلندماج األعمال ، يتم تضمين األثر الضريبي في المحاسبة عن اندماج األعمال.

المخزون
يتم إثبات المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل.

تتضمن تكلفة المخزون المصروفات التي يتم تكبدها في سبيل اقتناء مواد المخزون وعند اإلقتضاء التكاليف األخرى المتكبدة في نقله إلى موقعه الحالي وترتيبه.

تمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع المقدر مطروحا منه أي تكاليف أخرى متوقع تكبدها في التسويق والبيع والتوزيع.

تعويض نهاية الخدمة للموظفين
تمنح المجموعة موظفيها تعويض نهاية خدمة. يتم احتساب تعويض نهاية الخدمة للموظفين الذين اختاروا خيار تجميع مكافأة نهاية الخدمة اعتبارًا من 1 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.

المخصصات
يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على المجموعة مطلوبات )قانونية أو ضمنية( كما بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة ناشئة عن احداث سابقة وأن تسديد 

االلتزامات محتمل ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه .

إن المبلغ المعترف به كمخصص هو أفضل تقدير للمقابل المطلوب لتسوية االلتزام الحالي في تاريخ التقرير ، مع األخذ بعين االعتبار المخاطر وعدم التيقن 
المحيطة بااللتزام.عندما يتم قياس المخصص باستخدام التدفقات النقدية المقدرة لتسوية االلتزام الحالي ، فإن قيمته الدفترية هي القيمة الحالية لتلك التدفقات 

النقدية )عندما يكون تأثير القيمة الزمنية للنقود أمًرا مادًيا(.

عندما ُيتوقع استرداد بعض أو جميع المنافع االقتصادية المطلوبة لتسوية مخصص من طرف ثالث، يتم االعتراف بذمة مدينة كأصل إذا كان من شبه المؤكد 
أنه سيتم استالم التعويض ويمكن قياس مبلغ الذمة المدينة بطريقة موثوقة.

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

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

يتم االعتراف بموجودات عقود العمالء عند نقل سيطرة السلع أو الخدمات الى العمالء بالقيمة التي تتوقع المجموعة أن يكون لها الحق بها مقابل تلك السلع 
والخدمات. استنتجت المجموعة بشكل عام أنها الطرف الرئيسي في ترتيبات عقودها.

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 عمالء 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(.

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 العمالء بشكل عام أي حق جوهري، حيث أن السعر الذي يتم تحرير الفواتير به يمثل سعر بيع الخدمات التي تم شراؤها واستهالكها من قبل 
العميل خارج نطاق الشركة )مثل االستهالك اإلضافي والخيارات وما إلى ذلك(. ليس لدى المجموعة أي تأثير كبير يتعلق بالتعديالت 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 استهالك( 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 خالل 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 
خالل 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 للعالقة التعاقدية المتوقعة.

مبيعات اجهزة منفصلة
تتيح المجموعة عدة طرق لعمالء األفراد والشركات/المؤسسات لشراء اجهزتهم )بشكل اساسي الهواتف المتنقلة(. تكون مبيعات االجهزة اما منفصلة أو 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 استالم 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 خالل فترة السداد.

عروض االجهزة والخدمات المحزمة
تتيح المجموعة لعمالء 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.
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الخدمات التي تحتوي على مرحلة البناء والتشغيل
تشمل بعض عقود عمالء الشركات / المؤسسات مرحلتين: مرحلة البناء ومرحلة إدارة منصات تكنولوجيا المعلومات.

يتطلب التحقق من اإليرادات تحلياًل 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.

عروض خدمات مبيعات الجملة
يوجد لدى المجموعة ثالثة أنواع من االتفاقيات التجارية مع عمالء الجملة )مثل مشغلي االتصاالت اآلخرين( متعلقة بأنشطة البيع بالجملة المحلية وعروض شركات 

النقل الدولية:

 ،local loop نموذج الدفع عند االستخدام: تستخدم هذه النوعية من العقود عادًة على األنشطة »القديمة« الخاضعة للتنظيم )خدمة إنهاء المكالمات، خدمة النفاذ
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 استهالكها خالل فترة االلتزام. تشمل فئة العقد هذه بشكل خاص بعض عقود MVNO وIDD وHubbing. يتم االعتراف باإليرادات تدريجيًا على أساس 

الحركة الفعلية خالل الفترة، لتعكس نقل السيطرة إلى العميل.

وفقًا لبعض االتفاقيات بين شركات النقل بالعبور الرئيسية )free peering( ال يتم إصدار فواتير 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 ان تخفق المجموعة بتنفيذ تلك االلتزامات او عند وجود احتمالية مرتفعة بعدم قدرة 

المجموعة على تنفيذها.

خدمات القيمة المضافة – الموكلين مقابل الوكالء
تستند اإليرادات الناتجة من خدمات القيمة المضافة وترتيبات مشاركتها إلى تحليل األحداث والظروف المحيطة بتلك المعامالت. يتم االعتراف باإليرادات الناتجة 
من خدمات القيمة المضافة عند تقديم المجموعة الخدمات ذات الصلة استناًدا إلى سيطرتها أو فقد سيطرتها على الخدمات المحولة للعميل حيث يتم االعتراف 

إما بإجمالي المبلغ الصادر به فاتورة إلى العميل أو بالمبلغ المستحق من قبل الشركة كعمولة لتسهيل تقديم الخدمة .

عنصر التمويل الهام
إذا امتلك العميل خيار الدفع مقابل األجهزة أو الخدمات على مدى فترة ما، يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 اتخاذ حكم لتحديد ما إذا كان العقد يتضمن 

عنصر تمويل هام. وفي هذه الحالة، يتم تعديل سعر المعاملة ليعكس القيمة الزمنية للنقد .

برامج والء العمالء
تطبق المجموعة برنامج والء العمالء الذي يوفر مجموعة متنوعة من المزايا للعمالء. وتخصص المجموعة المقابل المقبوض فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات 

المقدمة في الباقة بما في ذلك نقاط الوالء كالتزام أداء منفصل استناًدا إلى أسعار البيع المستقلة.

القيمة العادلة
إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم قبضه لبيع أي من الموجودات أو دفعه لتحويل أي من المطلوبات ضمن معاملة منظمة بين المتشاركين في السوق 

في تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض أن معاملة بيع الموجودات أو نقل المطلوبات تتم إما:
في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام؛ أو• 
في حال غياب السوق الرئيسي، في السوق األكثر ربًحا لألصل أو االلتزام؛• 

يجب أن يكون الدخول إلى السوق الرئيسي أو األكثر ربًحا متاًحا للمجموعة.

يتم قياس القيمة العادلة للموجودات أو المكلوبات باستخدام االفتراضات التي سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير الموجودات أو المطلوبات، على 
افتراض أن المشاركين في السوق سيتصرفون وفقا لمصلحتهم االقتصادية.

يأخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية بعين االعتبار قدرة المشارك في السوق على تحقيق المنافع االقتصادية من خالل أفضل وأمثل استخدام لألصل 
أو ببيعه لمشارك آخر في السوق سيستخدم األصل أفضل وأمثل استخدام له.

تستخدم المجموعة أساليب التقييم المالئمة للظروف والتي يتوفر من أجلها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، والتي تزيد من استخدام المدخالت الملحوظة 
ذات الصلة وتقلل من استخدام المدخالت غير الملحوظة .

يتم تصنيف كافة الموجودات والمطلوبات، التي يتم قياس قيمتها العادلة أو اإلفصاح عنها في البيانات المالية، ضمن تسلسل مستويات قياس القيمة العادلة، 
كما هو مبين أدناه، استنادًا إلى أدنى مستوى للمدخالت الجوهرية لقياس القيمة العادلة ككل :

 أسعار السوق المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتماثلة؛المستوى 1

 أساليب التقييم التي يكون فيها أدنى مستوى للمدخالت الجوهرية لقياس القيمة العادلة ملحوظا بشكل مباشر أو غير مباشر.المستوى 2

أساليب التقييم التي يكون فيها أدنى مستوى للمدخالت الجوهرية لقياس القيمة العادلة غير ملحوظ.المستوى 3

بالنسبة لألدوات المالية المسعرة في سوق نشط ، يتم تحديد قيمتها العادلة بالرجوع إلى أسعار السوق المعلنة. يتم استخدام أسعار الطلب للموجودات وأسعار 
العرض للمطلوبات.

النقدية  التدفقات  على  باالعتماد  أو  بهة  المشا  لالستثمارات  السوقية  القيمة  إلى  بالرجوع  العادلة  قيمتها  تحديد  يتم  المسعرة،  غير  المالية  لألدوات  وبالنسبة 
المخصومة المتوقعة أو نماذج التقييم األخرى المالئمة أو باستخدام األسعار المعلنة من قبل السماسرة.

وبالنسبة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة، يتم تحديد قيمتها العادلة باستخدام طريقة التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة بمعدل العائد الحالي 
السائد في السوق ألدوات مالية مماثلة .

وبالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم االعتراف بها في البيانات المالية على أساس متكرر، تحدد المجموعة ما إذا كانت االنتقاالت قد حدثت بين مستويات 
تسلسل القياس عن طريق إعادة تقييم التصنيف )بناًء على أدنى مستوى للمدخالت الجوهرية لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة تقرير.

ولغرض إفصاحات القيمة العادلة ، حددت المجموعة فئات للموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر األصل أو االلتزام ومستوى تسلسل 
قياس القيمة العادلة على النحو الموضح أعاله.
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العمالت األجنبية
يتم االعتراف بالمعامالت التي تتم بعمالت غير العملة الوظيفية للمجموعة )العمالت األجنبية( بأسعار الصرف السائدة في تاريخ المعامالت.

في تاريخ كل تقرير ، يتم إعادة تحويل الموجودات والمطلوبات المالية المقومة بالعمالت األجنبية باألسعار السائدة في ذلك التاريخ. ال يتم إعادة تحويل البنود غير 
النقدية التي يتم قياسها من بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية.

يتم االعتراف بفروقات الصرف في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة

تكاليف االقتراض
يتم إضافة تكاليف االقتراض المرتبطة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج موجودات مؤهلة ، وهي الموجودات التي تستغرق بالضرورة فترة زمنية طويلة لتصبح 

جاهزة لالستخدام المقصود أو البيع ، إلى تكلفة تلك الموجودات حتى ذلك الوقت الذي تصبح فيه الموجودات جاهزة تقريًبا لالستخدام المقصود أو البيع.

االقتراض  تكاليف  يتم خصمها من  المؤهلة  الموجودات  إنفاقها على  المكتسبة على االستثمار في قروض محددة بشكل مؤقت لحين  إيرادات االستثمار  إن 
المؤهلة للرسملة .

يتم االعتراف بكافة تكاليف االقتراض األخرى ضمن قائمة الربح أو الخسارة في الفترة التي تكبدت فيها.

النقد وما في حكمه
يشمل النقد وما في حكمه على النقد واألرصدة لدى البنوك والودائع قصيرة األجل والتي لديها تواريخ استحقاق ثالثة أشهر أو أقل بحيث ال تتضمن مخاطر التغير 

في القيمة. في حال كان تاريخ االستحقاق يزيد عن ثالثة 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 تاريخ استحقاق 
ثالثة أشهر أو أقل بعد تنزيل أرصدة البنوك الدائنة واألرصدة المحتجزة.

يتم االحتفاظ بالنقد المقّيد من المنح فقط لألغراض التي يتم االحتفاظ بها من أجلها، وال يتم استخدامها إال وفًقا لشروط االتفاقيات.

التبرعات المقيدة من المنح
يتم االعتراف بالتبرعات عندما يكون هناك ضمان معقول باستالم المنحة والتقيد بالشروط المتعلقة بها. 

عندما تتعلق المنح بأحد بنود المصاريف، يتم االعتراف بها كدخل على مدى الفترة الالزمة لمقابلة المصاريف التي تم منح هذه التبرعات لتعويضها على أساس 
منتظم مع التكاليف التي تهدف إلى تعويضها.

اورنج موني – وحدات نقود الكترونية متداولة
اورنج موني هي خدمة تعتمد حلول تحويل االمول والدفع من خالل حساب نقود إلكتروني )وحدات إلكترونية( باستخدام رقم هاتف متنقل فعال. 

تمثل الوحدات اإللكترونية المتداولة حسابات العمالء للوحدات اإللكترونية. تقوم المجموعة بإيداع مبلغ نقدي يعادل الوحدات اإللكترونية المتداولة في حساب 
مصرفي مقيد يتم مراقبته من قبل البنك المركزي األردني. يتم االعتراف بالوحدات اإللكترونية المتداولة عندما يقوم العمالء بإيداع نقدي بالقيمة ذاتها في أي 

من معارض المجموعة أو في الحساب المصرفي.

التصنيف 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 استهالكها 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.

موجودات ومطلوبات عقود العمالء
تنشأ موجودات ومطلوبات عقود العمالء بشكل رئيسي من الفروقات فيما بين اإليرادات المعترف بها والمبالغ التي تم اصدار فواتير بها. تتعلق موجودات عقود 
العمالء بشكل رئیسي بالمبالغ الموزعة وفقًا لمعيار التقارير المالية الدولية 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 عمالء ويتم تحويلها إلى الذمم المدينة عند 
إصدار فاتورة مقابل الخدمات. إن موجودات عقود العمالء، كالذمم المدينة، خاضعة للتدني بسبب مخاطر االئتمان. كما يتم التحقق من قابلية استرداد المبالغ 
المعاد توزيعها كموجودات عقود العمالء وبشكل خاص مخاطر الخسارة في القيمة بسبب توقف العقد. قد تتأثر أيًضا قابلية االسترداد بالتغيير في البيئة القانونية 

التي تحكم العروض.

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

)المسجلة سابقًا في االيرادات المؤجلة(.

4- األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة
عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة ، والموضحة في اإليضاح أعاله ، يتعين على إلدارة اتخاذ أحكام )بخالف تلك التي تتضمن تقديرات( التي لها تأثير 
كبير على المبالغ المعترف بها واجراء تقديرات وافتراضات حول القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات التي ال تظهر بسهولة من مصادر أخرى. تستند التقديرات 

واالفتراضات المرتبطة بها إلى الخبرة السابقة وعوامل أخرى تعتبر ذات صلة. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بشكل دوري. يتم االعتراف بأثر مراجعة التقديرات المحاسبية في الفترة المالية التي يتم فيها مراجعة التقدير إذا كان 
التعديل يؤثر فقط على تلك الفترة ، أو في فترة المراجعة والفترات المستقبلية إذا كان التعديل يؤثر على الفترات الحالية والمستقبلية.

أحكام هامة في تطبيق السياسات المحاسبية
السياسات  اإلدارة في عملية تطبيق  التي استخدمتها  أدناه بشكل منفصل(،  )والمفصح عنها  تقديرات  التي تنطوي على  تلك  ، غير  الهامة  األحكام  يلي  فيما 

المحاسبية للمجموعة والتي لها التأثير األكثر أهمية على المبالغ المعترف بها في القوائم المالية الموحدة:

تحديد التزامات األداء في عملية بيع باقة أجهزة وخدمات االتصاالت المتنقلة
توفر المجموعة خدمات اتصاالت متنقلة يتم بيعها إما مستقلة أو مجمعة في باقة إلى جانب بيع أجهزة )هواتف( للعمالء. تستعين المجموعة بأحكام عند تحديد 
ما إذا كان يمكن تمييز األجهزة والخدمات بذاتها. وكون المجموعة تبيع بشكل منتظم كال من األجهزة والخدمات على أساس مستقل، فإن هذا األمر يشير إلى 
أنه يمكن للعميل االستفادة من هذه المنتجات كل على حدة. وبالتالي، خصصت المجموعة جزًءا من سعر المعاملة لألجهزة والخدمات على أساس أسعار البيع 

المستقلة النسبية.

األحكام في تحديد توقيت سداد إلتزامات األداء
تعترف المجموعة بشكل عام باإليرادات مع مرور الوقت حيث تقوم بالتحويل المستمر للسيطرة على هذه الخدمات إلى العمالء. نظرًا ألن العمالء يتسلمون ويستفيدون 
في نفس الوقت من المزايا التي توفرها هذه الخدمات ويتم نقل السيطرة على مدار الوقت ، يتم إثبات اإليرادات أيضا بناءًا على نطاق نقل الخدمة / إكمال نقل كل 

التزام من األداء. عند تحديد طريقة قياس التقدم في عمليات الشراء هذه ، فقد أخذت المجموعة في االعتبار طبيعة هذه الخدمات وكذلك طبيعة أدائها.
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بالنسبة لاللتزامات المتعلقة باألداء والتي يتم أدائها في وقت محدد ، فإن المجموعة تأخذ بعين اإلعتبار المتطلبات العامة للتحكم (على سبيل المثال ، إستخدام 
الموجودات والحصول على جميع المزايا بشكل جوهري( وفيما يليقائمة غير شاملة لمؤشرات نقل السيطرة :

للشركة الحق في السداد.• 
العميل لديه الملكية القانونية.• 
قامت الشركة بنقل الملكية القانونية.• 
العميل لديه مخاطر ومنافع جوهرية. • 
العميل قبل األصل.• 

عند إتخاذ القرار، على اإلدارة النظر في المعايير التفصيلية لإلعتراف باإليرادات المحددة في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )15( ، وعلى وجه الخصوص ما إذا 
كانت المجموعة قد نقلت السيطرة على البضائع إلى العميل. بعد التحديد التفصيلي لمسؤولية المجموعة فيما يتعلق بأعمال التعديل ، والحد المتفق عليه من 
قدرة العميل على طلب المزيد من العمل أو طلب استبدال البضاعة ، فإن اإلدارة مقتنعون بأنه قد تم نقل السيطرة وأن اإلعتراف باإليرادات في السنة الحالية 

مناسبة ، باإلقتران مع اإلعتراف بمخصص الضمان المناسب لتكاليف التعديل.

االعتبارات المتعلقة بالموكلين والوكالء
تستند اإليرادات الناتجة من خدمات القيمة المضافة وترتيبات مشاركتها إلى تحليل األحداث والظروف المحيطة بتلك المعامالت. إن تحديد ما إذا كانت المجموعة 

وكياًل أو موكاًل في هذه المعامالت يتطلب أحكاما هامة ويستند إلى العوامل التالية:
المجموعة هي المسؤولة بشكل رئيسي عن الوفاء بالوعد بتقديم الخدمات .• 
ما إذا كانت المجموعة لديها مخاطر تتعلق بالمخزون.• 
ما إذا كانت المجموعة تمتلك السلطة التقديرية في تحديد السعر .• 

تحديد وجود عنصر تمويل هام في العقد
تقوم المجموعة ببيع الخدمات ضمن باقات وفقا لخطة سداد شهري على مدى فترة من سنة إلى ثالث سنوات.

إن استنتاج ما إذا كان هناك عنصر تمويل هام في عقد يتطلب أحكاما هامة ويستند إلى طول الفترة الزمنية بين قيام العمالء بالدفع مقابل تلك األجهزة ونقلها 
لهم ، وكذا أسعار الفائدة السائدة في السوق. وبعد إجراء مثل هذا التقييم، خلصت المجموعة إلى أنه ال يوجد عنصر تمويل هام في عقودها مع العمالء.

عند تحديد سعر الفائدة المقرر تحميلها على المقابل النقدي ، خلصت المجموعة إلى أن سعر الفائدة الضمني في العقد )أي سعر الفائدة الذي يخفض سعر البيع 
النقدي لألجهزة إلى المبلغ المدفوع مسبقًا( يعتبر مناسبا ألنه يعادل السعر الذي قد يتم إدراجه في معاملة تمويل منفصلة بين المنشأة والعميل في بداية العقد .

تحديد مدة عقد اإليجار
عند تحديد مدة عقد اإليجار، تأخذ اإلدارة في الحسبان كافة الظروف واألحداث ذات الصلة التي توجد حافًزا اقتصادًيا للمستأجر لممارسة خيار التمديد أو عدم ممارسة 
خيار اإلنهاء. يتم إدراج خيارات التمديد واإلنهاء في عدد من العقود الخاصة بالمجموعة. تستخدم هذه البنود لزيادة المرونة التشغيلية فيما يتعلق بإدارة العقود. 
ُتدرج خيارات التمديد )أو الفترات بعد خيارات اإلنهاء( فقط ضمن مدة عقد اإليجار إذا كان المستأجر متأكًدا بصورة معقولة من تمديد )أو عدم إنهاء( عقد اإليجار. يتم 

مراجعة التقييم، عند وقوع حدث مهم أو تغير مهم في الظروف التي تقع وتؤثر في هذا التقييم وتكون ضمن سيطرة المستأجر .

تكاليف تطوير الموجودات غير الملموسة المطورة داخليًا
التنفيذ  قابلية  بأن  اإلدارة  تقديرات  على  بناءا  األولية  التكاليف  رسملة  تتطبق  الخدمات.  بعض  تطوير  بمشاريع  المتعلقة  التكاليف  برسملة  المجموعة  تقوم 
المستقبلية  النقدية  بالتدفقات  تتعلق  التي  التقديرات  بتحديد  اإلدارة  ينبغي رسملتها، تقوم  التي  التكنولوجية واالقتصادية للمشروع مؤكدة. عند تحديد مبالغ 
المتوقعة للمشروع ومعدالت الخصم التي سيتم تطبيقها والفترة المتوقعة للمنافع. بلغت قيمة تكاليف التطوير التي تم رسملتها 3.231.060 دينار كما في 31 

كانون األول 2021 (1.329.812 دينار كما في 31 كانون األول 2020(.

المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة 
فيما يلي االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة في فترة التقرير والتي قد تنطوي على مخاطر كبيرة للتسبب 

في تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية التالية.

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
تستخدم المجموعة مصفوفة الحتساب مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة والمبالغ المستحقة من مشغلي شبكات االتصاالت وموجودات 
عقود العمالء. تحتسب معدالت المخصص على أساس عدد األيام المتجاوزة لتاريخ االستحقاق لمجموعات متعددة من فئات العمالء ذوي نمط خسائر متشابه. 

تستند مصفوفة المخصص مبدئًيا إلى معدالت التخلف عن السداد التاريخية للمجموعة. تقوم المجموعة على ادخال بعض التعديالت على المصفوفة لألخذ بعين 
االعتبار بعض المعلومات المستقبلية وتضمينها في نمط الخسائر التاريخية للمجموعة. على سبيل المثال ، إذا كان من المتوقع أن تتدهور الظروف االقتصادية 
المتوقعة )أي الناتج المحلي اإلجمالي( خالل العام المقبل مما قد يؤدي إلى زيادة عدد حاالت التخلف عن السداد ، يتم تعديل معدالت التخلف عن السداد التاريخية. 

يتم تحديث معدالت التخلف عن السداد السابقة ويتم تحليل التغييرات في التقديرات المستقبلية عند تاريخ القوائم المالية الموحدة. 

إن تقييم العالقة بين معدالت التخلف عن السداد التاريخية والظروف االقتصادية المتوقعة والخسائر االئتمانية المتوقعة يعتبر تقدير له أثر جوهري. إن مبلغ الخسائر 
االئتمانية المتوقعة حساس للتغيرات في الظروف والظروف االقتصادية المتوقعة. ان خسارة االئتمان التاريخية للمجموعة والظروف االقتصادية المستقبلية قد 

ال تكون ممثلة لمعدل تخلف العمالء عن السداد الفعلي في المستقبل 

الضرائب
إن مخصص الضريبة الحالية للمجموعة يتعلق بتقييم اإلدارة لقيمة الضريبة مستحقة الدفع وفقا للموقف الضريبي الحالي، وسيتم االتفاق مع دائرة ضريبة الدخل 
والمبيهات على قيمة االلتزامات الضريبية المستحقة، وعليه فمن المحتمل أن تختلف النتيجة النهائية بشكل جوهري عند البت في األمور الضريبية القائمة في المستقبل.

المعامالت  من  العديد  هناك  الدخل.  ضريبة  لتحديد مخصصات  جوهرية  أحكام  اتخاذ  اإلدارة  من  ذلك  ويتطلب  األردن.  في  الدخل  لضرائب  المجموعة  تخضع 
والعمليات الحسابية التي يكون تحديد القيمة النهائية للضريبة فيها غير مؤكد خالل فترة النشاط االعتيادي لألعمال ، لذلك تقوم المجموعة باالعتراف بالتزام 
للضرائب المتوقعة استناد ًا إلى التقديرات حول ما إذا كان هناك ضرائب إضافية متوقع استحقاقها. عندما يكون هناك اختالف بين الضرائب النهائية ومبالغ 
الضرائب المتوقعة المسجلة مبدئًيا يكون أثر ذلك االختالف على ضريبة الدخل ومخصص الضرائب المؤجلة في الفترة التي حدث فيها ذلك االختالف . إن أي 

تغييرات في هذه التقديرات واالفتراضات وكذلك استخدام تقديرات وافتراضات منطقية مختلفة قد يؤثر في القيمة الدفترية للموجودات الضريبية المؤجلة .

يتم اإلعتراف بموجودات ضريبة مؤجلة لجميع الخسائر الضريبية غير المستخدمة إلى الحد الذي يكون مرجحا فيه توفر أرباح خاضعة للضريبة يمكن إستغالل الخسائر 
في مقابلها. يجب إتخاذ قرار هام من اإلدارة لتحديد قيمة موجودات الضريبة المؤجلة التي يمكن اإلعتراف بها، إعتمادًا على التواريخ المحتملة ومستوى األرباح 

المستقبلية الخاضعة للضريبة، مع وضع إستراتيجيات التخطيط الضريبي مستقباًل.

المخصصات والمطلوبات المحتملة
تحدد إدارة المجموعة المخصص إستنادًا إلى أفضل التقديرات للنفقات المطلوبة لسداد إلتزام حالي نتيجة لحدث سابق كما في تاريخ التقرير.

بالكامل ضمن  تقع  ال  غير مؤكدة  أحداث مستقبلية  أو  عدم وقوع حدث  أو  بوقوع  يتأكد وجودها فقط  أحداث ماضية  نتيجة  المحتملة  المطلوبات  تنشأ 
المجموعة. سيطرة 

يتم تسجيل مخصصات المطلوبات عندما تعتبر الخسارة محتملة ويمكن تقديرها بصورة معقولة. 

األعمار اإلنتاجية للممتلكات المعدات
تحدد إدارة المجموعة األعمار اإلنتاجية التقديرية للممتلكات والمعدات إستنادًا إلى الفترة التي من المتوقع أن تكون متاحة لإلستخدام. يتم مراجعة العمر اإلنتاجي 
المقدر للممتلكات والمعدات على األقل سنويا ويتم تحديثها إذا اختلفت التوقعات عن التقديرات السابقة بسبب عوامل التلف أو التقادم الفني أو التجاري ومن 
الممكن أن تكون النتائج المستقبلية لتلك المرجعات لها تأثير جوهري من جراء إحداث تغييرات في هذه ال تقديرات الناجمة عن التغيرات في العوامل المذكورة 

أعاله. إن تخفيض العمر اإلنتاجي المقدر للممتلكات والمعدات سيؤدي إلى زيادة مصاريف اإلستهالك وتخفيض قيمة الموجودات غير المتداولة.

خالل عام 2021 ، قامت إدارة المجموعة بمراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة لموجودات محددة في فئة معدات االتصاالت مع األخذ في االعتبار سياسات وإجراءات 
المجموعة وأفضل ممارسات صناعة االتصاالت. بناًء على المراجعة ، قررت إدارة المجموعة تعديل العمر اإلنتاجي لهذه الموجودات لتتماشى مع النمط المتوقع 
للمنافع االقتصادية. نتج عن هذا التعديل زيادة في مصاريف اإلستهالك بمبلغ 1.135.127 دينار أردني لعام 2021 وسيؤدي إلى انخفاض في مصاريف اإلهالك 

بنفس المبلغ في عام 2022.

األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة
تحدد إدارة المجموعة األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات غير الملموسة بغرض إحتساب اإلطفاء. يتم هذا التقدير بعد أن يؤخذ في اإلعتبار اإلستخدام المتوقع 

للموجودات والمنافع اإلقتصادية المستقبلية المتمثلة في الموجودات.
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االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت هناك أية مؤشرات على انخفاض قيمة جميع الموجودات غير المالية في تاريخ كل تقرير مالي. يتم اختبار وجود انخفاض في 

القيمة للموجودات غير المالية ذات العمر المحدد عند وجود مثل هذه المؤشرات.

وفي حال وجود المؤشرات على انخفاض القيمة ، تقوم المجموعة بإجراء اختبار لتحديد انخفاض قيمة الموجودات غير المالية وذلك لتحديد قيمها االستردادية 
استنادًا إلى حسابات قيمة االستخدام أو بالقيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع. إن قيمة االستخدام تتضمن التقديرات الخاصة بمعدالت نمو التدفقات النقدية 
المستقبلية ، وعدد السنوات المستخدمة في نموذج التدفقات النقدية ومعدالت الخصم. إن التقدير المعتمد على القيمة العادلة ناقصا تكلفة البيع يستند إلى 

المعامالت السوقية الحديثة / المزمع إتمامها ومضاعفات األرباح قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء المستخدمة في مثل هذه المعامالت .

خصم دفعات عقد اإليجار
يتم خصم دفعات عقد اإليجار باستخدام معدل االقتراض اإلضافي. طبقت اإلدارة األحكام والتقديرات لتحديد معدل االقتراض اإلضافي عند بدء مدة عقد اإليجار.

تدني قيمة المخزون
يسجل المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. عندما يصبح المخزون قديما أو غير صالح لإلستخدام يتم وضع تقدير لصافي قيمته القابلة 
للتحقق. يتم هذا التقدير على أساس فردي للمبلغ الهام للمخزون. أما المخزون غير الهام بشكل فردي ولكنه قديم أو غير صالح لإلستخدام فيتم تقديره بصورة 

جماعية ويحتسب له مخصص وفقا لنوع المخزون ودرجة التقادم أو عدم الصالحية على أساس أسعار البيع التاريخية.

5- القطاعات التشغيلية 
تقدم  إستراتيجية  أعمال  وحدة  قطاع  كل  يمثل  حيث   ، المقدمة  الخدمات  لطبيعة  وفًقا  منفصل  بشكل  للمجموعة  التشغيلية  األعمال  وإدارة  تنظيم  يتم 

خدمات مختلفة.

قطاع خطوط الهواتف الثابتة - يقوم هذا القطاع بتشغيل وتطوير وصيانة شبكات االتصاالت الثابتة وتوفير خدمة انترنت فايبر للمنازل. 

قطاع الهواتف المتنقلة - يقوم هذا القطاع بتشغيل وإدارة شبكة اتصاالت متنقلة في المملكة األردنية الهاشمية. 

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

قطاع الطاقة المتجددة - يقوم هذا القطاع بتزويد المجموعة بحاجاتها من الكهرباء من خالل ادارة محطات توليد الطاقة ومشاريع الطاقة المتجددة.

قطاع خدمات الدفع من خالل الهواتف المتنقلة – يقوم هذا القطاع بتوفير خدمات المحافظ اإللكترونية التي تمكن العمالء من تنفيذ التسديدات المالية من 
خالل الهواتف المتنقلة. 

القطاع غير الربحي – يقوم هذا القطاع بدعم التنمية االجتماعية واالقتصادية المحلية من خالل المبادرات األكاديمية في مجاالت االقتصاد المستدام والمسؤولية 
االجتماعية والبيئة والصحة والثقافة والعلوم. لم يمارس هذا القطاع اية نشاط حتى تاريخ هذه القوائم المالية الموحدة. 

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 2021 و2020.

المجموع
دينار

أنشطة 
غير ربحية

دينار

الدفع من 
خالل الهواتف 

المتنقلة
دينار

الطاقة
المتجددة

دينار

خدمات
البيانات

دينار

الهواتف
المتنقلة

دينار

خطوط 
الهواتف 

الثابتة
دينار

األول  كانون   31 المنتهية في  للسنة 
2021

صافي اإليرادات

333.464.646 - 599.620 - 34.580.665 167.895.828 130.388.533 صافي االيرادات ألطراف خارجية 

54.497.703 - 438.078 8.653.521 9.533 3.365.424 42.031.147 صافي االيرادات الداخلية بين القطاعات 

387.962.349 - 1.037.698 8.653.521 34.590.198 171.261.252 172.419.680

نتائج القطاع

134.594.600 (2.478) (1.458.299) (3.220.364) 23.938.318 90.806.115 24.531.308 الربح من العمليات

(85.874.234) استهالكات واطفاءات 

(10.692.828) تكاليف وايرادات تمويل - بالصافي

186.768 صافي فروقات العمالت األجنبية

38.214.306 الربح قبل ضريبة الدخل 

(12.090.015) مصروف ضريبة الدخل

26.124.291 مجموع الربح والدخل الشامل للسنة

الموجودات والمطلوبات

700.457.874 1.679.767 15.213.304 42.241.997 55.891.421 376.355.828 209.075.557 موجودات القطاع 

419.099.805 1.541.132 9.795.273 41.132.257 8.462.284 221.874.401 136.294.458 مطلوبات القطاع

معلومات القطاع األخرى

261.089.827 87.257 872.186 2.157.935 9.058.804 88.487.083 160.426.562 الممتلكات والمعدات

181.168.572 - - - 1.551.517 163.855.009 15.762.046 موجودات غير ملموسة

36.344.076 - - 36.344.076 - - - موجودات الطاقة المتجددة

35.743.046 - - 1.188.462 - 27.604.081 6.950.503 حقوق استخدام األصول المستأجرة
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المجموع
دينار

أنشطة 
غير ربحية

دينار

الدفع من 
خالل الهواتف 

المتنقلة
دينار

الطاقة
المتجددة

دينار

خدمات
البيانات

دينار

الهواتف
المتنقلة

دينار

خطوط
الهواتف
 الثابتة
دينار

األول  كانون   31 المنتهية في  للسنة 
2020

صافي اإليرادات 

317.066.340 - 246.795 - 34.048.626 161.161.965 121.608.954 صافي االيرادات ألطراف خارجية 

57.461.315 - 171.534 5.719.077 386.272 3.631.762 47.552.670 صافي االيرادات الداخلية بين القطاعات 

374.527.655 - 418.329 5.719.077 34.434.898 164.793.727 169.161.624

نتائج القطاع

119.424.648 - (333.200) (740.656) 25.378.431 79.731.946 15.388.127 الربح من العمليات

(82.078.382) استهالكات واطفاءات 

(11.385.699) تكاليف وايرادات تمويل - بالصافي

(614.290) صافي فروقات العمالت األجنبية

25.346.277 الربح قبل ضريبة الدخل 

(7.844.156) مصروف ضريبة الدخل

17.502.121 مجموع الربح والدخل الشامل للسنة

الموجودات والمطلوبات

690.405.299 1.632.237 6.995.979 43.449.660 55.974.772 382.866.155 199.486.496 موجودات القطاع 

416.421.521 1.632.237 3.844.321 42.061.062 6.721.233 226.752.824 135.409.844 مطلوبات القطاع

معلومات القطاع األخرى

248.960.529 - 741.671 2.179.468 6.711.619 92.889.922 146.437.849 الممتلكات والمعدات

203.324.050 - - - 2.121.393 185.131.694 16.070.963 موجودات غير ملموسة

38.456.419 - - 38.456.419 - - - موجودات الطاقة المتجددة

44.061.037 - - 1.251.846 - 35.399.726 7.409.465 حقوق استخدام األصول المستأجرة

6- ممتلكات ومعدات
يتكون هذا البند مما يلي :

 2021
أراضي 
ومباني
دينار

شبكة ومـعدات 
االتصاالت

دينار

ممتلكات ومعدات 
أخرى
دينار

المجمـوع
دينار

الكلفة:

87.583.6761.023.781.39964.410.9131.175.775.988كما فـي أول كانون الثاني 2021

1.242.88654.996.016780.88457.019.786إضافات

8.517.965-8.517.965-المحول من المخزون

(3.103.105)(497.190)(2.351.668)(254.247)استبعادات

88.572.3151.084.943.71264.694.6071.238.210.634كما فـي 31 كانون األول 2021

االستهالك المتراكم:

49.769.540822.547.36954.498.550926.815.459كما فـي أول كانون الثاني 2021

1.723.73850.840.978518.55253.083.268االستهالك للسنة*

(2.777.920)(497.189)(2.280.731)-استبعادات

51.493.278871.107.61654.519.913977.120.807كما في 31 كانون األول 2021

صافـي القيمـة الدفترية كما فـي
31 كانون األول 2021

37.079.037213.836.09610.174.694261.089.827

 2020
أراضي 
ومباني
دينار

شبكة ومـعدات 
االتصاالت

دينار

ممتلكات ومعدات 
أخرى
دينار

المجمـوع
دينار

الكلفة:

85.634.734971.031.21463.749.2421.120.415.190كما فـي أول كانون الثاني 2020

2.483.29246.474.313839.13849.796.743إضافات

6.294.553-6.294.553-المحول من المخزون

(730.498)(177.467)(18.681)(534.350)استبعادات

87.583.6761.023.781.39964.410.9131.175.775.988كما فـي 31 كانون األول 2020

االستهالك المتراكم:

47.856.624773.617.41754.082.612875.556.653كما فـي أول كانون الثاني 2020

2.014.96448.948.259572.79051.536.013االستهالك للسنة

(277.207)(156.852)(18.307)(102.048)استبعادات

49.769.540822.547.36954.498.550926.815.459كما في 31 كانون األول 2020

صافـي القيمـة الدفترية كما فـي
31 كانون األول 2020

37.814.136201.234.0309.912.363248.960.529
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خالل عام 2021 ، قامت إدارة المجموعة بمراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة لبعض معدات اتصاالت آخذين بعين االعتبار سياسات واجراءات المجموعة باإلضافة 
الى الممارسات ذات العالقة في قطاع االتصاالت. وبناء عليه، قامت المجموعة بتعديل األعمار اإلنتاجية لهذه االصول لتتناسب مع المنافع االقتصادية المتوقعة 

وعليه، تم زيادة االستهالك بمبلغ 2.227.107 دينار أردني لعام 2021 وسيؤدي هذا إلى انخفاض في مصاريف ا االستهالك بنفس المبلغ في عام 2022.

7 - موجودات غير ملموسة
يتكون هذا البند مما يلي :

 2021

حقوق
 استخدام كوابل 

فالج
دينار

رخصة تشغيل 
الهواتف المتنقلة 
وحقوق الترددات

دينار

موجودات غير 
ملموسة 

اخرى
دينار

مشاريع 
تحت 

التنفيذ*
دينار

المجمـوع
دينار

الكلفة:

32.203.921334.743.0448.802.7861.329.812377.079.563كما فـي أول كانون الثاني 2021

20.0001.901.2481.979.104-57.856إضافات

32.261.777334.743.0448.822.7863.231.060379.058.667كما فـي 31 كانون األول 2021

اإلطفاء المتراكم: 

173.755.513-17.208.783150.674.3865.872.344كما فـي أول كانون الثاني 2021

24.134.582-1.926.03021.456.126752.426اطفاءات

197.890.095-19.134.813172.130.5126.624.770كما فـي 31 كانون األول 2021

في  كما  الدفترية  القيمـة  صافـي 
31 كانون األول 2021

13.126.964162.612.5322.198.0163.231.060181.168.572

 2020

حقوق
 استخدام كوابل 

فالج
دينار

رخصة تشغيل 
الهواتف المتنقلة 
وحقوق الترددات

دينار

موجودات غير 
ملموسة 

اخرى
دينار

مشاريع 
تحت 

التنفيذ*
دينار

المجمـوع
دينار

الكلفة:

372.609.018-29.067.613334.743.0448.798.361كما فـي أول كانون الثاني 2020

4.4251.329.8124.470.545-3.136.308إضافات

32.203.921334.743.0448.802.7861.329.812377.079.563كما فـي 31 كانون األول 2020

اإلطفاء المتراكم: 

149.933.017-15.656.123129.218.2605.058.634كما فـي أول كانون الثاني 2020

23.822.496-1.552.66021.456.126813.710اطفاءات

173.755.513-17.208.783150.674.3865.872.344كما فـي 31 كانون األول 2020

في  كما  الدفترية  القيمـة  صافـي 
31 كانون األول 2020

14.995.138184.068.6582.930.4421.329.812203.324.050

* تمثل المشاريع تحت التنفيذ العديد من البرامج والتطبيقات التي تم تطويرها داخلًيا من قبل المجموعة ، وبلغت تكاليف التطوير 3.231.060 دينار كما في 31 
كانون األول 2021 (1.329.812 دينار كما في 31 كانون األول 2020(. وتتوقع اإلدارة إستكمال المشاريع خالل العام 2022 و2023 ، كما أن التكلفة المتوقعة لإلستكمال 

حوالي 5 مليون دينار .

8- األصول المستأجرة
يوجد لدى المجموعة عقود إيجار مختلفة لبعض المحالت التجارية والمباني ومواقع شبكات اتصاالت ومعدات اخرى تستخدم في عملياتها. تتراوح مدة االيجار 
للمحالت التجارية والمباني بين 2-15 سنة بينما تتراوح مدة االيجار لمواقع شبكات االتصاالت بين 2-20 سنة. ان التزامات عقود اإليجار للمجموعة مؤكدة وذلك ألن 

ملكية االصول المستأجرة تعود للمؤجر. وبشكل عام، ال يحق للمجموعة تخصيص او اعادة تأجير هذه االصول المستأجرة.

كما يوجد لدى المجموعة عقود إيجار لشقق بعض الموظفين االجانب بمدة إيجار 12 شهرًا أو أقل وتعتبرها المجموعة عقود قصيرة االجل. قامت المجموعة بتطبيق 
اإلعفاء المتعلق بعقود اإليجار قصيرة األجل على هذه العقود. يوضح الجدول ادناه القيمة الدفترية لحقوق استخدام األصول المستأجرة والحركة عليها خالل السنة:

أ - حقوق إستخدام األصول المستأجرة

المجموع
دينار

اخرى
دينار

مواقع شبكات 
اتصاالت

)ثابتة ومتنقلة(
دينار

محالت
 تجارية
ومباني
دينار 

2021

44.061.037 16.508 34.635.305 9.409.224 كما في 1 كانون الثاني 2021

(1.758.942) 5.789 (2.215.490) 450.759 إعادة تصنيف

42.302.095 22.297 32.419.815 9.859.983 كما في 1 كانون الثاني 2021 )معدل(

2.504.174 41.148 1.794.011 669.015 إضافات

(2.519.182) - (2.438.321) (80.861) استبعادات

(6.544.041) (38.225) (4.904.769) (1.601.047) االستهالكات

35.743.046 25.220 26.870.736 8.847.090 كما في 31 كانون االول 2021

المجموع
دينار

اخرى
دينار

مواقع شبكات 
اتصاالت

)ثابتة ومتنقلة(
دينار

محالت
 تجارية
ومباني
دينار 

2020

41.383.972 53.994 30.853.027 10.476.951 كما في 1 كانون الثاني 2020

7.284.595 - 6.919.790 364.805 إضافات

(4.607.530) (37.486) (3.137.512) (1.432.532) االستهالكات

44.061.037 16.508 34.635.305 9.409.224 كما في 31 كانون االول 2020

ب - التزامات عقود اإليجار

يتم خصم التزامات عقود اإليجار المتعلقة بحقوق استخدام األصول المستأجرة وفقا لسياسات المجموعة. يتم خصم االلتزامات بنسب تتراوح ما بين 4.4% و%7.56 
حسب مدة العقود والتي تتراوح ما بين 2 و20 سنة. يوضح الجدول ادناه القيمة الدفترية اللتزامات عقود اإليجار والحركة عليها خالل السنة:

2020
دينار

2021
دينار

39.804.440 41.817.058 كما في 1 كانون الثاني 

- 2.375.410 إعادة تصنيف

39.804.440 44.192.468 كما في 1 كانون الثاني 2021 )معدل(

7.284.595 2.504.174 إضافات

- (2.519.182) استبعادات

2.452.937 2.443.427 تكاليف التمويل

(7.724.914) (7.975.749) الدفعات 

41.817.058 38.645.138 كما في 31 كانون األول
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ان توزيع الجزء المتداول وغير المتداول اللتزامات عقود اإليجار هي كما يلي:

2020
دينار

2021
دينار

6.511.761 5.749.642 الجزء المتداول

35.305.297 32.895.496 الجزء غير المتداول

41.817.058 38.645.138

فيما يلي تحليل إستحقاق التزامات عقود اإليجار:

 
2021
دينار

2020
دينار

5.749.6426.511.761خالل أقل من سنة

16.617.31015.073.850أكثر من سنة واقل من خمس سنوات

16.278.18620.231.447أكثر من خمس سنوات

38.645.13841.817.058

فيما يلي تحليل إستحقاق التزامات عقود اإليجار غير المخصومة:

2021
دينار

2020
دينار

7.855.2708.123.849خالل أقل من سنة

23.122.49926.262.589من سنة الى خمس سنوات 

18.928.21823.302.266أكثر من خمس سنوات

49.905.98757.688.704

فيما يلي المبالغ التي تم قيدها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة:

2021
دينار

2020
دينار

6.544.0414.607.530استهالك حقوق استخدام األصول المستأجرة

2.443.4272.452.937تكاليف تمويل األصول المستأجرة

482.686650.016مصروف عقود ايجار قصيرة األجل

9.470.1547.710.483

9 - موجودات مشروع الطاقة المتجددة
البيانات رقميًا محدودة المسؤولية« في اتفاقية تصميم، بناء، تمويل  التابعة »شركة األبعاد لبناء وتطوير  خالل عام 2018، دخلت المجموعة من خالل شركتها 
وتشغيل محطات توليد الكهرباء من خالل الطاقة الشمسية الستخدامات المجموعة في مواقع مختلفة في األردن. وفًقا لالتفاقية، قامت المجموعة بالتعاقد مع 

شركة من القطاع الخاص لتخطيط، هندسة، شراء، بناء، تمويل، تشغيل وصيانة ونقل محطات توليد الطاقة بعد 20 عاًما من تاريخ التشغيل.

خالل العام 2019، انتهت الشركة المتعاقد معها من اجل اعمال التخطيط، التصميم، الهندسة، التوريد، البناء، التمويل والتشغيل لمحطات الطاقة من اعمال االنشاء 
وبدء التشغيل في جميع المواقع. بناء على ذلك تم رسملة موجودات مشروع الطاقة المتجددة بتاريخ بدء العقد بالقيمة الحالية من الحد األدنى من الدفعات 
بمبلغ 42.246.856 دينار وباستخدام معدل الفائدة والبالغ 7.56%. يتم استهالك موجودات الطاقة المتجددة على معدل 20 عام والذي يمثل عمر العقد وتم تقسيم 

الدفعات بين فائدة )معترف بها كتكاليف تمويل( وتخفيض التزامات موجودات الطاقة المتجددة.

يوضح الجدول ادناه القيمة الدفترية لموجودات الطاقة المتجددة والحركة عليها خالل السنة:

2021
دينار

2020
دينار

38.456.41940.568.762كما في 1 كانون الثاني 

(2.112.343)(2.112.343)استهالكات

36.344.07638.456.419كما في 31 كانون األول

يوضح الجدول ادناه الحركة على التزامات الطاقة المتجددة:

2021
دينار

2020
دينار

39.798.49041.285.176كما في 1 كانون الثاني 

3.007.5942.609.701تكاليف التمويل

(4.096.387)(4.236.046)دفعات

38.570.03839.798.490كما في 31 كانون األول

ان توزيع الجزء المتداول وغير المتداول اللتزامات موجودات الطاقة المتجددة هي كما يلي:

2021
دينار

2020
دينار

4.498.2823.098.575الجزء المتداول

34.071.75636.699.915الجزء غير المتداول

38.570.03839.798.490

هذا االلتزام هو بكفالة من قبل شركة االتصاالت األردنية وشركة البتراء األردنية لالتصاالت المتنقلة.

ان الدفعات المستقبلية لهذه االتفاقية مع القيمة الحالية للدفعات هي كما يلي:

2021
دينار

2020
دينار

4.306.4684.215.006خالل سنة واحدة 

16.986.40317.116.201أكثر من سنة واقل من خمس سنوات 

48.157.97752.355.687أكثر من خمس سنوات

69.450.84873.686.894مجموع الدفعات المؤجلة 

(33.888.404)(30.880.810)يطرح: تكاليف التمويل 

38.570.03839.798.490القيمة الحالية لاللتزام 
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10 - ضريبة الدخل

أ - مصروف ضريبة الدخل
تمثل ضريبة الدخل الظاهرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ما يلي :

2021
دينار

2020
دينار

11.308.6597.405.343ضريبة الدخل للسنة 

942.080617.270المساهمة الوطنية

(178.457)(160.724)أثر الضريبية المؤجلة للسنة

12.090.0157.844.156

يبين الجدول أدناه التسوية بين مصروف ضريبة الدخل حسب النسبة القانونية ومصروف ضريبة الدخل حسب النسبة الفعلية لعامي 2021 و2020:

2021
دينار

2020
دينار

38.214.30625.346.277الربح المحاسبي قبل ضريبة الدخل

9.935.7206.590.032ضريبة الدخل حسب النسبة القانونية )%26(*

تعديالت ضريبية:

258.636406.935مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

(78.916)(1.150.113)ديون معدومة

3.463.1382.025.707مصاريف ومخصصات غير مقبولة ضريبيًا

(1.099.602)(417.366)أرباح بيع أراضي غير خاضعة للضريبة

12.090.0157.844.156ضريبة الدخل الظاهرة في قائمة الربح أو الخسارة

30.9%31.6%المعدل الفعلي لضريبة الدخل

* تم احتساب مخصص لضريبة الدخل الناتج عن أعمال المجموعة وفقًا لقانون ضريبة الدخل رقم )38( لسنة 2018 والذي يحتوي على نسبة ضريبة الدخل القانونية 
24% ونسبة المساهمة الوطنية والبالغة 2% للشركة ونسبة ضريبة دخل تترواح من 20 الى 24% ونسبة مساهمة وطنية تتراوح من 2% الى 4% للشركات التابعة.

ب - مخصص ضريبة الدخل
فيما يلي الحركة على مخصص ضريبة الدخل:

2021
دينار

2020
دينار

9.789.6258.622.343كما في 1 كانون الثاني 

11.308.6597.405.343مصروف ضريبة الدخل للسنة

21.098.28416.027.686

(6.168.710)(8.471.133)يطرح: ضريبة دخل مدفوعة

(69.351)(78.941)يطرح: ضريبة دخل مقتطعة على الفوائد البنكية

12.548.2109.789.625كما في 31 كانون االول

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

2021
دينار

2020
دينار

2.576.7422.576.742خسائر منقولة من فترات سابقة*

680.553393.945ضريبة مؤجلة - اثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم )16)

360.368360.368مخصص قضايا

3.617.6633.331.055

* لم يتم االعتراف بموجودات الضريبية المؤجلة فيما يتعلق بالمبلغ الكامل لهذه الخسائر حيث قد ال يتم استخدامها لتقاص األرباح الخاضعة للضريبة في المجموعة 
، وقد نشأت هذه الموجودات الضريبية في شركة البتراء األردنية لالتصاالت المتنقلة والتي كانت تتكبد خسائر لبعض الوقت، وال توجد فرص أخرى للتخطيط 

الضريبي أو دليل آخر على قابلية االسترداد في المستقبل القريب.

د - الوضع الضريبي

تسوية نهائية حتى نهاية العاماسم الشركة

2018االتصاالت األردنية

2016*البتراء األردنية لالتصاالت المتنقلة

2016األردنية لخدمات نقل البيانات

2015األبعاد لبناء وتطوير البيانات رقميًا

لم يتم تدقيقها بعدالبتراء لخدمات الدفع بواسطة الهواتف النقالة

ال ينطبقرواد المستقبل للتنمية والمبادرات

* قامت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بمراجعة كشوفات التقدير الذاتي لشركة البتراء األردنية لالتصاالت المتنقلة لألعوام 2017 وحتى 2019 ولم بتم إصدار قرار 
نهائي بشأنها حتى تاريخ القوائم المالية الموحدة.

11- مخزون
يتكون هذا البند مما يلي :

2020
دينار

2021
دينار

5.955.775 8.908.094 مواد ولوازم *

2.099.624 2.857.765 أجهزة هواتف خلوية وأخرى

(1.522.339) (1.605.908) مخصص المخزون التالف وبطيء الحركة 

6.533.060 10.159.951

* المواد واللوازم مخصصة الستعمال المجموعة الخاص وليست للبيع. خالل عام 2021 تم االعتراف بمبلغ 15.890.696 دينار )2020: 11.904.723 دينار( كمصروف 
والذي تم تصنيفه من ضمن تكلفة التشغيل المباشرة. خالل عام 2021 قامت المجموعة بتحويل مخزون بمبلغ 8.517.965 دينار )2020: 6.294.553 دينار( من المواد 

و اللوازم الى الممتلكات والمعدات 
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فيما يلي الحركة على مخصص المخزون التالف والبطيء الحركة:

2020
دينار

2021
دينار

1.422.339 1.522.339 كما في 1 كانون الثاني

100.000 100.000 إضافات 

- (16.431) استبعادات

1.522.339 1.605.908 كما في 31 كانون األول

12- ذمم وأرصدة مدينة أخرى
يتكون هذا البند مما يلي:

2020
دينار

2021
دينار

65.353.245 69.431.306 ذمم مدينة تجارية

5.608.105 3.169.088 موجودات عقود عمالء 

2.335.916 3.390.240 مبالغ مستحقة من أطراف ذات العالقة )ايضاح 27)

73.297.266 75.990.634

(9.378.145) (7.884.310) مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة والذمم المشكوك في تحصيلها 

63.919.121 68.106.324

31.290.722 41.323.674 أرصدة مدينة أخرى

95.209.843 109.429.998

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 خالل كفاالت بنكية.

فيما يلي الحركة على مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة والذمم المشكوك في تحصيلها:

2021
دينار

2020
دينار

9.378.1457.930.380كما في 1 كانون الثاني 

794.7551.565.136المخصص للسنة

(117.371)(4.423.513)ديون معدومة

-2.134.923المحول من مخصصات اخرى

7.884.3109.378.145كما في 31 كانون األول

وفيما يلي المعلومات المتعلقة بمخاطر االئتمان على الذمم المدينة للمجموعة:

31 كانون األول 2021

أعمار الذمم

المجموع
دينار

ذمم غير 
المستحقة 

دينار

30- 1
يوم
دينار

90 – 31
يوم
دينار

180 – 91
يوم
دينار

أكبر من 180 
يوم
دينار

20-100%5-20%5%5%-نسبة مخاطر االئتمان المتوقعة

6.073.2879.296.4567.502.3222.404.43050.714.13975.990.634مبلغ المخاطر االجمالي المتوقع

464.823375.116360.6656.683.7067.884.310-مخاطر االئتمان المتوقعة

31 كانون األول 2020

أعمار الذمم

المجموع
دينار

ذمم غير 
المستحقة 

دينار

30- 1
يوم
دينار

90 – 31
يوم
دينار

180 – 91
يوم
دينار

أكبر من 180 
يوم
دينار

20-100%5-20%5%5%-نسبة مخاطر االئتمان المتوقعة

8.481.3178.586.1623.523.5641.591.44851.114.77573.297.266مبلغ المخاطر االجمالي المتوقع

429.308176.178238.7178.533.9429.378.145-مخاطر االئتمان المتوقعة

تقوم إدارة المجموعة بتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة بشكل تفصيلي على مستوى أرصدة العمالء وتقوم أيضًا ببناء مخصص بناًء على عدة عوامل والتي 
تشمل تحليل سلوك العمالء أو مجموعة من العمالء.

في تقدير إدارة المجموعة فإنه من المتوقع تحصيل الذمم بالكامل. إن لدى المجموعة دائرة تحصيل تقوم بمراقبة الذمم القائمة بشكل مستمر وسياسة متابعة 
تحصيل معتمدة لجميع عمالئها حيث يتم فصل الخدمات عن العمالء الذين ال يقومون بتسديد المستحقات عليهم خالل مدة محددة ويتم متابعة تحصيلها من 

قبل دائرة متخصصة بمتابعة التحصيل.

أراضي مستملكة
تتضمن األراضي والمباني تكلفة قطع أراضي بمبلغ 1.893.184 دينار )2020: 2.147.435 دينار( والتي تم استمالكها من قبل أمانة عمان الكبرى خالل سنوات سابقة.

 خالل العام 2018، وقعت المجموعة اتفاقية تسوية مع أمانة عمان الكبرى لتسوية دعوى نزع ملكية كافة األراضي بإستثناء ارض واحدة والتي ليست من ضمن 
اتفاقية التسوية بكلفة 207.882 دينار، وتقوم ادارة المجموعة بالتفاوض على اتفاقية تسوية منفصلة لهذه االرض. وفقا لالتفاقية ستحصل المجموعة من أمانة 

عمان الكبرى على قطع أراضي مقابل تلك االراضي التي تم استمالكها.

خالل شهر آب 2019، تسلمت إدارة المجموعة قائمة باألراضي المقترحة من قبل أمانة عمان الكبرى لتقوم اإلدارة باختيار القطع المناسبة للبدء في عملية نقل 
ملكية تلك األراضي للمجموعة مقابل األراضي التي تم استمالكها. قامت إدارة المجموعة بتقييم كافة األراضي المقترحة من أمانة عمان الكبرى وقامت بتزويد 

أمانة عمان الكبرى بكشف يتضمن قطع األراضي التي تم اختيارها من قبل المجموعة.

االراضي  العملية وعلى نقل ملكية هذه  الموافقة على  المجموعة قبل  اختيارها من قبل  تم  التي  االراضي  بتقييم  الكبرى  أمانة عمان  لالتفاقية ستقوم  وفقا 
للمجموعة. استلمت المجموعة تقييمات أمانة عمان الكبرى ودائرة االراضي والمساحة والتي جاءت بقيمة اعلى من تقييم المجموعة. 

نظرا لألحداث االخيرة المتعلقة بوباء فايروس كورونا )COVID-19( والتي قد تؤثر على تقييم تلك االراضي التي تم اختيارها سابقا فان إدارة المجموعة اتفقت مع 
أمانة عمان الكبرى باعادة تقييم االراضي حتى يتم التوصل للمبلغ النهائي وذلك قبل الحصول على الموافقة النهائية.

وبسبب التأخير في عملية التقييم، أرسلت اإلدارة كتاًبا إلى أمانة عمان الكبرى خالل شهر تشرين االول 2020 تطلب من خالله الحصول على تعويض نقدي فوري 
وفًقا لشروط اتفاقية التسوية. وعليه، استلمت المجموعة حتى تاريخ القوائم المالية الموحدة لعام 2021 مبلغ 2.100.000 دينار )2020: 4.626.220 دينار( كجزء من 
التسوية. إن إدارة المجموعة في طور التفاوض على التسوية إما عن طريق تسديد نقدي أو عن طريق تبادل قطع أراضي. لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق نهائي 

حتى تاريخ القوائم المالية الموحدة.
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خالل شهر نيسان 2021 ، تم توقيع مذكرة تفاهم مع أمانة عمان الكبرى وافقت األمانة بموجبها على تسوية المبالغ المتبقية المستحقة لشركة االتصاالت األردنية 
من خالل مدفوعات شهرية متساوية تبدأ من العام 2022 إلى 2025.

13- 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 2021 و2020 كما يلي:

2020
دينار

2021
دينار

3.900.163 5.327.990 المبالغ المستحقة من مشغلي شبكات اتصاالت

1.508.799 468.686 المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة )إيضاح 27)

5.408.962 5.796.676

(3.150.442) (3.350.442) مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة والذمم المشكوك في تحصيلها

2.258.520 2.446.234 المبالغ المستحقة من مشغلي شبكات اتصاالت

24.158.544 17.236.423 المبالغ المستحقة إلى مشغلي شبكات اتصاالت

582.187 1.209.106 المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة )إيضاح 27)

24.740.731 18.445.529 المبالغ المستحقة الى مشغلي شبكات اتصاالت

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

فيما يلي الحركة على مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة والذمم المشكوك في تحصيلها:

2021
دينار

2020
دينار

3.150.4423.336.594كما في 1 كانون الثاني 

-200.000المخصص للسنة

(186.152)-ديون معدومة

3.350.4423.150.442كما في 31 كانون األول

وفيما يلي المعلومات المتعلقة بالتعرض لمخاطر االئتمان على مبالغ مستحقة من مشغلي شبكات االتصاالت للمجموعة:

31 كانون األول 2021

أعمار الذمم

المجموع
دينار

ذمم غير 
المستحقة

دينار

90- 1
يوم
دينار

180 – 91
يوم
دينار

270 – 180
يوم
دينار

أكبر من 271 
يوم
دينار

70-100%60-70%50-60%40-50%-نسبة مخاطر االئتمان المتوقعة

1.051.1002.239.329184.550171.2192.150.4785.796.676مبلغ المخاطر االجمالي المتوقع

969.381110.730119.8532.150.4783.350.442-مخاطر االئتمان المتوقعة

31 كانون األول 2020

أعمار الذمم

المجموع
دينار

ذمم غير 
المستحقة

دينار

90- 1
يوم
دينار

180 – 91
يوم
دينار

270 – 180
يوم
دينار

أكبر من 271 
يوم
دينار

70-100%60-70%50-60%40-50%-نسبة مخاطر االئتمان المتوقعة

1.035.1041.066.0781.415.519363.8961.528.3655.408.962مبلغ المخاطر االجمالي المتوقع

518.039849.311254.7271.528.3653.150.442-مخاطر االئتمان المتوقعة

من المتوقع تحصيل الذمم بالكامل.

14- النقد وما في حكمه
ان النقد وما في حكمه كما في 31 كانون األول 2021 والظاهر في قائمة التدفقات النقدية الموحدة يمثل النقد والودائع قصيرة األجل مطروحا منه رصيد البنوك 

الدائنة والنقد المقيد كما في 31 كانون األول 2021.

2020 
دينار

2021
دينار

44.730.808 57.327.137 نقد وودائع قصيرة األجل

(38.717.495) (43.112.473) ينزل: بنوك دائنة

(3.441.683) (8.936.368)        اورنج موني - نقود الكترونية مقيدة السحب*

(1.632.237) (1.430.750)        المنح - نقد مقيد ** 

939.393 3.847.546

يتضمن بند النقد والودائع قصيرة األجل ودائع قصيرة األجل لدى البنوك التجارية لفترات تتراوح بين يوم وثالثة أشهر بالدينار األردني والدوالر األمريكي بمبلغ 
54.379.891 دينار كما في 31 كانون األول 2021 و 44.034.975 دينار كما في 31 كانون األول 2020 وقد بلغ معدل الفائدة الفعلي عليها دينار 2.59 % والدوالر األمريكي 

0.23% )2020: دينار 2.35% والدوالر األمريكي %1.98(.

*  يمثل هذا الحساب المبالغ المقيدة المتعلقة بالوحدات اإللكترونية المتداولة لدى شركة البتراء لخدمات الدفع بواسطة الهواتف النقالة بما يتوافق مع متطلبات 
البنك المركزي األردني )إيضاح 21(.

** حصلت المجموعة على 4 منح )منحتين خالل عام 2020 و منحتين خالل العام 2021( لتوفير التمويل لتعزيز مبادرات االبتكار الخاصة بشركة االتصاالت األردنية، بما 
في ذلك أكاديمية الترميز التابعة للمجموعة والبرامج األكاديمية األخرى. ان هذه المنح مقيدة حسب شروط العقود )إيضاح 22(. 
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بنوك دائنة
يمثل هذا البند المبلغ المستغل من التسهيالت البنكية الممنوحة للمجموعة من ثالثة بنوك تجارية بسقف 30 مليون دينار خالل العام 2016. خالل عامي 2019 و 
2020 قامت المجموعة برفع سقف أحد التسهيالت بمبلغ 10 مليون دينار أردني لكل سنة لتبلغ سقوف تلك التسهيالت 50 مليون دينار. ان معدل سعر الفائدة 

على هذه التسهيالت البنكية يتراوح ما بين 5.15% الى 5.25%. إن هذه التسهيالت غير مضمونة.

15- رأس المـال
يتكـون رأسمال شركة االتصاالت األردنية المصرح به والمدفوع من 187.500.000 سهم كما في 31 كانون األول 2021 و 2020، قيمة السهم االسمية دينار واحد.

16- 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.

17- األرباح الموزعة والمقترح توزيعها
سيتقدم مجلس االدارة الى الهيئة العامة للمساهمين في اجتماعه الذي عقد في 1 شباط 2022 بتوصية لتوزيع ارباح عن العام الحالي بمبلغ 0.144 دينارا للسهم 

الواحد بمجموع 27.000.000 دينار. 

وافقت الهيئة العامة في اجتماعها المنعقد في 29 نيسان 2021 على توزيع أرباح بمبلغ 0.10 دينارا للسهم بمجموع قدره 18.750.000 دينار لعام 2020.

وافقت الهيئة العامة في اجتماعها المنعقد في 23 تموز 2020 على توزيع أرباح بمبلغ 0.08 دينارا للسهم بمجموع قدره 15.000.000 دينار لعام 2019.

18- مطلوبات رخصة حزم الترددات
يمثل هذا المبلغ السعر النقدي المعادل لـقيمة الدفعات المؤجلة لتجديد رخصة حزم الترددات في النطاق 900 م.ه والبالغة 104.250.000 دينار والتي تم تجديدها 
في 9 ايار 2019 لمدة 10 سنوات إضافية، وفًقا التفاقية التسوية الموقعة مع الحكومة األردنية خالل شهر تشرين االول 2016. قامت المجموعة باحتساب السعر 
النقدي المعادل للدفعات المؤجلة والبالغ 86.595.425 دينارأردني بطريقة خصم التدفقات النقدية. تم استخدام 4% كنسبة خصم والتي تمثل معدل سعر االقتراض 

للمجموعة بتاريخ اإلتفاقية.

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

2020
الدفعات

دينار

2021
الدفعات

دينار

- - خالل سنة واحدة 

52.125.000 52.125.000 أكثر من سنة واقل من خمس سنوات 

- - أكثر من خمس سنوات

52.125.000 52.125.000 مجموع الدفعات المؤجلة 

(5.960.189) (4.184.296) يطرح: تكاليف التمويل 

46.164.811 47.940.704 القيمة الحالية لاللتزام 
خالل السنة المنتهية في 31 كانون األول 2021، تم االعتراف بمبلغ 1.775.893 دينار )2020: 1.775.893 دينار( كتكاليف تمويل.

19- قروض طويلة االجل
يتكون هذا البند مما يلي :

31 كانــــــــون األول 2021

الجزء المتداول
دينــــــــــار

الجزء غير المتداول
دينــــــــــار

المجموع
دينــــــــــار

318.1691.205.9201.524.089قرض برتوكول الحكومة الفرنسية/ الثاني

10.268-10.268قرض برتوكول الحكومة الفرنسية/ الثالث

3.258.0006.510.0009.768.000قرض البنك العربي

909.1211.980.4122.889.533قرض بنك سوسيتيه جينيرال - االردن

4.998.16110.000.00014.998.161قرض بنك األسكان للتجارة و التمويل

4.000.0008.000.00012.000.000قرض بنك القاهرة عمان

13.493.71927.696.33241.190.051

31 كانــــــــون األول 2020

الجزء المتداول
دينــــــــــار

الجزء غير المتداول
دينــــــــــار

المجموع
دينــــــــــار

343.2071.644.0211.987.228قرض برتوكول الحكومة الفرنسية/ الثاني

22.15311.07833.231قرض برتوكول الحكومة الفرنسية/ الثالث

3.258.0009.768.00013.026.000قرض البنك العربي

859.0172.889.5323.748.549قرض بنك سوسيتيه جينيرال - االردن

5.000.00015.000.00020.000.000قرض بنك األسكان للتجارة و التمويل

4.000.00012.000.00016.000.000قرض بنك القاهرة عمان

13.482.37741.312.63154.795.008

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

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

إن نسبة الفائدة السنوية المتغيرة يتم احتسابها بسعر 5.375% والذي يمثل سعر االقراض الرئيسي مطروحا منه 3%. يتم احتساب الفائدة على المبلغ المستغل 
من القرض وتسديدها بشكل شهري.

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

ان القرض اعاله بكفالة شركة االتصاالت االردنية. 

قرض بنك سوسيتيه جينيرال - االردن
قامت شركة البتراء األردنية لالتصاالت المتنقلة )اورنج 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. 

ان نسبة الفائدة السنوية المتغيرة يتم احتسابها بسعر 5.75%. يتم احتساب الفائدة على المبلغ المستغل من القرض وتسديدها بشكل شهري.

يتم سداد رصيد القرض على اربعة عشر قسطا نصف سنوية متساوية ، يستحق القسط االول بتاريخ 30 حزيران 2019 ويستحق القسط األخير بعد سبعة سنوات 
من تاريخ توقيع اتفاقية القرض. 

قرض بنك األسكان للتجارة والتمويل
قامت شركة البتراء األردنية لالتصاالت المتنقلة )اورنج موبايل( بتاريخ 8 ايار 2019 بتوقيع اتفاقية قرض مع بنك اإلسكان للتجارة والتمويل لتمويل الدفعة األولى 
من رخصة الترددات في النطاق 900 م.ه بمبلغ 25.000.000 دينار بفائدة سنوية ثابتة 5.75%. يتم احتساب الفائدة على المبلغ المستغل من القرض وتسديدها 

بشكل نصف سنوي.

يستحق المبلغ المستغل من القرض على 10 اقساط نصف سنوية متساوية ويستحق القسط االول منه في 7 تشرين الثاني 2019. 

ان القرض اعاله بكفالة شركة االتصاالت األردنية.

بسبب تأثير وباء فايروس كورونا )COVID-19( ، طلبت إدارة المجموعة تأجيل قسط شهر أيار 2020 و البالغ 2.500.000 دينار و الممنوح من بنك اإلسكان للتجارة 
والتمويل حيث وافق البنك خالل شهر نيسان 2020 بتأجيل القسط وضمه الى القسط الذي يستحق في ايار 2024.

قرض بنك القاهرة عمان
قامت شركة البتراء األردنية لالتصاالت المتنقلة )اورنج موبايل( بتاريخ 8 ايار 2019 بتوقيع اتفاقية قرض مع بنك القاهرة عمان لتمويل الدفعة األولى من رخصة 
الترددات في النطاق 900 م.ه بمبلغ 20.000.000 دينار بفائدة سنوية ثابتة 5.9%. يتم احتساب الفائدة على المبلغ المستغل من القرض وتسديدها بشكل نصف 

سنوي.

يستحق المبلغ المستغل من القرض على 10 اقساط نصف سنوية متساوية ويستحق القسط االول منه في 7 تشرين الثاني 2019. 

ان القرض اعاله بكفالة شركة االتصاالت األردنية.

بسبب تأثير وباء فايروس كورونا )COVID-19(، طلبت إدارة المجموعة تأجيل قسط شهر أيار 2020 و البالغ 2.000.000 دينار و الممنوح من بنك القاهرة عمان حيث 
وافق البنك خالل شهر نيسان 2020 بتأجيل تسديد القرض لمدة ستة شهور ليستحق في تشرين الثاني 2024.

إن قيمة الدفعات السنوية واستحقاقاتها ألقساط القروض طويلة األجل:

دينار

202313.538.317

202413.588.436

2025318.171

2026251.408 وما بعدها

27.696.332

20- تعويض نهاية الخدمة 
وقعت المجموعة خالل 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 خالل 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. 

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: 

2020
دينار

2021
دينار

519.847 523.521 المخصص كما في 1 كانون الثاني

70.259 81.157 مصروفات مثبتة في قائمة الدخل الشامل الموحدة

(66.585) (58.599) تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة 

523.521 546.079 المخصص كما في 31 كانون األول 

ان توزيع الجزء المتداول وغير المتداول لتعويض نهاية الخدمة هي كما يلي:

2020
دينار

2021
دينار

41.513 87.113 تعويض نهاية الخدمة - الجزء المتداول 

482,008 458.966 تعويض نهاية الخدمة - الجزء غير المتداول

523.521 546.079
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21- اورنج موني – وحدات نقود الكترونية متداولة
يمثل هذا الحساب وحدات النقود اإللكترونية للعمالء لدى شركة البتراء لخدمات الدفع بواسطة الهواتف النقالة )اورنج موني Orange Money(. يتمثل نشاط 
شركة اورنج موني )Orange Money( في تحويل األموال وحلول تحويل األموال والدفع من خالل حساب نقود إلكتروني )وحدات إلكترونية( باستخدام رقم هاتف 

متنقل فعال. 
 

كما في 31 كانون األول 2021، بلغت أرصدة حسابات العمالء للوحدات اإللكترونية المتداولة 8.936.368 دينار )31 كانون االول 2020: 3.441.683 دينار(.

وفًقا لمتطلبات البنك المركزي األردني، يتعين على الشركة إيداع مبلغ قيمته ما يعادل الوحدات اإللكترونية المتداولة في حساب مصرفي مقيد يتم مراقبته من 
قبل البنك المركزي األردني )إيضاح 14(.

22- ذمم وأرصدة دائنة أخرى
يتكون هذا البند مما يلي:

2020
دينار

2021
دينار

56.778.675 57.948.178 الدائنون التجاريون 

40.916.584 48.524.479 مخصصات أخرى

18.815.651 19.684.918 مصاريف مستحقة 

16.659.402 16.592.867 تأمينات المشتركين 

4.116.342 4.592.106 حصة الحكومة من اإليرادات 

8.028.536 8.267.021 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة )إيضاح 27)

1.578.294 1.325.161 أمانات المساهمين - ارباح موزعة

1.632.237 1.430.750 منح مقيدة* )ايضاح 14)

267.268 204.743 أمانات المساهمين - تخفيض رأس المال

148.792.989 158.570.223

* حصلت المجموعة على 4 منح )منحتين خالل عام 2020 و منحتين خالل العام 2021( لتوفير التمويل لتعزيز مبادرات االبتكار الخاصة باالتصاالت األردنية ، بما في 
ذلك أكاديمية الترميز التابعة للمجموعة والبرامج األكاديمية األخرى. المنح مقيدة حسب شروط العقود. ان تفاصيل المنح كما يلي:

منحة االتحاد األوروبي
خالل عام 2020 ، وقعت شركة االتصاالت األردنية اتفاقية منحة مع االتحاد األوروبي )EU( لتمويل مساحة االبتكار التي تعزز ثقافة االبتكار وتوفر مساحة لفرص 
االبتكار على الصعيدين الفعلي والمادي واستشارات ودعم وتمويل االبتكار في القطاع الخاص. تقدم منحة االتحاد األوروبي للمجموعة مبلغ 6.400.000 يورو على 
مدى ثالث سنوات. خالل كانون االول 2020، استلمت المجموعة الدفعة األولى بمبلغ 1.656.450 يورو. وفًقا لشروط االتفاقية، المنحة مقيدة االستخدام حسب 

الشروط المحددة في االتفاقية.

منحة الوكالة االلمانية للتعاون الدولي
خالل عام 2020 ، وقعت شركة رواد المستقبل للتنمية والمبادرات )Orange Foundation( اتفاقية منحة مع  الوكالة االلمانية للتعاون الدولي )GIZ( لتمويل مركز 
Orange Digital الذي يشجع على إنشاء نظام إيكولوجي لالبتكار لرواد األعمال الشباب في تعزيز المهارات الرقمية المتعلقة بالوظائف وإمكانية توظيفهم وبالتالي 
المساهمة في الحد من بطالة الشباب في األردن. تقدم منحة GIZ للمجموعة  591.000 يورو على مدى عامين ونصف. خالل كانون االول 2020، استلمت المجموعة 

الدفعة األولى البالغة 269.461 يورو. وفًقا لشروط االتفاقية، المنحة مقيدة االستخدام حسب الشروط المحددة في االتفاقية.

منحة الصندوق األردني للريادة
خالل عام 2021 ، وقعت شركة االتصاالت األردنية اتفاقية منحة مع الصندوق األردني للريادة )ISSF( لتمويل حاضنة الذكاء االصطناعي ، والتي تعزز دور الشركات 
الناشئة من خالل بناء المهارات وتطوير المنتجات والوصول إلى الفرص. تقدم منحة صندوق للمجموعة مبلغ 250 ألف دوالر أمريكي على مدى ثالث سنوات. 
تلقت المجموعة الدفعة األولى وقدرها 112.500 دوالر أمريكي خالل تشرين األول 2021 وفًقا لشروط االتفاقية ، المنحة مقيدة االستخدام حسب الشروط المحددة 

في االتفاقية.

منح مؤسسة اورنج للشركات
خالل عام 2020 ، وقعت شركة رواد المستقبل للتنمية والمبادرات اتفاقية منحة مع مؤسسة اورنج للشركات لتمويل ثالثة مراكز رقمية نسائية في إطار الصندوق 
الهاشمي للتنمية البشرية. البرنامج مخصص لإلدماج االجتماعي والمهني للنساء بدون مؤهل أو عمل ويعشن في فقر في البلدان التي تعمل فيها مجموعة 
Orange. يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز التمكين االقتصادي للمرأة من خالل التدريب على المهارات الرقمية. يقوم على توفير المعدات الرقمية والمحتوى التعليمي 
والدورات التدريبية. ان منحة مؤسسة اورنج لشركة رواد المستقبل  للتنمية والمبادرات  بلغت  25.000يورو لمدة عام واحد. ، استلمت شركة رواد المستقبل للتنمية 

والمبادرات دفعة قدرها 25.000 يورو خالل عام 2021  وفًقا لشروط االتفاقية ، المنحة مقيدة االستخدام حسب الشروط المحددة في االتفاقية.

خالل عام 2021 ، وقع شركة رواد المستقبل للتنمية والمبادرات اتفاقية منحة مع مؤسسة اورنج للشركات لتمكين المؤسسات المحلية في الحصول على اللقاحات 
والمعدات الطبية ودعم المبادرات العامة لسياسات الرعاية الصحية المحلية من أجل تصعيد المعركة ضد الجائحة. ان منحة مؤسسة اورنج للشركات لشركة رواد 
المستقبل للتنمية والمبادرات بلغت 75.000 يورو لمدة عام واحد. استلمت شركة رواد المستقبل للتنمية والمبادرات مبلغ 75.000 يورو خالل عام 2021 وفًقا لشروط 

االتفاقية، المنحة مقيدة االستخدام حسب الشروط المحددة في االتفاقية.

23- عقود العمالء
أ- اإليرادات

تم تقسيم اإليرادات حسب نوع العمالء ونوع الخدمات كما يلي: 

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

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

خدمات البيانات
تنشأ إيرادات خدمات البيانات من خالل 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 ، مبيعات المعدات وكذلك خدمات الدفع من خالل الهواتف النقالة المتعلقة بالخدمات المذكورة أعاله.
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إن تفاصيل اإليرادات حسب نوع الخدمات ونوع العمالء هي كما يلي:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2021

قطاع عمالء 
االفراد

دينــــــــــار

قطاع عمالء 
الشركات/المؤسسات

دينــــــــــار

قطاع عمالء 
الجملة

دينــــــــــار

مجموع
اإليرادات
دينــــــــــار

76.456.79433.548.16640.502.823150.507.783الخدمات الصوتية

126.519.01525.205.4419.157.397160.881.853خدمات البيانات

7.560.38811.413.8153.100.80722.075.010خدمات أخرى

210.536.19770.167.42252.761.027333.464.646

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2020

قطاع عمالء 
االفراد

دينــــــــــار

قطاع عمالء 
الشركات/المؤسسات

دينــــــــــار

قطاع عمالء 
الجملة

دينــــــــــار

مجموع
اإليرادات
دينــــــــــار

77.690.46433.478.87653.301.679164.471.019الخدمات الصوتية

102.699.01022.919.0257.999.008133.617.043خدمات البيانات

6.613.3669.641.0742.723.83818.978.278خدمات أخرى

187.002.84066.038.97564.024.525317.066.340

فيما يلي تحليل اإليرادات من حيث توقيت اإلعتراف باإليرادات:

2021
دينــــــــــار

2020
دينــــــــــار

236.145.191224.281.749في وقت محدد

97.319.45592.784.591بمرور الوقت

333.464.646317.066.340

ب- موجودات عقود العمالء 
عماًل بمتطلبات معيار التقارير المالية الدولي رقم )15( »اإليرادات من العقود مع العمالء« وبسبب االختالف ما بين توقيت تحقق اإليرادات وتوقيت اصدار الفواتير 
للعمالء، 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 العمالء وذلك 

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

ان الحركة على موجودات عقود العمالء هي كما يلي:

2021
دينــــــــــار

2020
دينــــــــــار

3.112.4572.801.837كما في 1 كانون الثاني

3.242.7613.367.744إضافات

(3.057.124)(3.223.848)إطفاءات

3.131.3703.112.457كما في 31 كانون األول

فيما يلي توزيع موجودات عقود العمالء القصيرة والطويلة األجل:

2021
دينــــــــــار

2020
دينــــــــــار

682.732778.775الجزء غير المتداول من موجودات عقود العمالء

2.448.6382.333.682الجزء المتداول من موجودات عقود العمالء

3.131.3703.112.457

إن قيمة الدفعات السنوية واستحقاقاتها لموجودات عقود العمالء طويلة األجل:

دينــــــــــار

2022668.777

202313.955

682.732
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ج- التزامات عقود العمالء
تمثل التزامات عقود العمالء المبالغ المدفوعة من العمالء قبل تلقي البضاعة و/ او الخدمة المتفق عليها في العقد. ان هذا يشابه عندما تقوم المجموعة بقبض 
مبالغ من العمالء مقدما او تسديد قيمة فواتير من العمالء قبل نقل البضاعة او الخدمة  من قبل المجموعة، مثل التزام العقود او الخدمات المدفوعة مسبقا 

)والتي تم اثباتها سابقا كايرادات مؤجلة(.

فيما يلي توزيع التزامات عقود العمالء القصيرة والطويلة األجل:

2021
دينــــــــــار

2020
دينــــــــــار

19.098224.737الجزء غير المتداول من التزامات عقود العمالء

10.575.8947.615.373الجزء المتداول من التزامات عقود العمالء

10.594.9927.840.110

إن قيمة الدفعات السنوية واستحقاقاتها اللتزامات عقود العمالء طويلة األجل هي كما يلي:

دينــــــــــار

202319.098

19.098

24- 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.

25- مصاريف اتفاقية دعم األعمال ورسوم العالمة التجارية
تقوم المجموعة باحتساب ودفع مصاريف دعم أعمال الى مجموعة اورنج حسب ما هو معرف في اتفاقية دعم األعمال الموقعة بين المجموعة ومجموعة اورنج. 

بموجبها شركة  )Orange Brand Services Limited( منحت  ليمتد  براند سيرفيسز  اورنج  اتفاقية مع  على  بالتوقيع   2007 تموز  المجموعة خالل شهر  قامـــت 
االتصاالت األردنية وشركة البتراء األردنية لإلتصاالت المتنقلة والشركة األردنية لخدمات نقل البيانات الحق باستخدام اورنج كعالمة 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.

26- حصة السهم من الربح للسنة
يتكون هذا البند مما يلي : 

2020 2021

17.502.121 26.124.291 ربح السنة العائد الى مساهمي الشركة األم )دينار(

187.500.000 187.500.000 المتوسط المرجح لعدد األسهم خالل السنة

0.093 0.139 الحصة األساسية للسهم من ربح السنة

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

27- األطراف ذات العالقة
تشمل األطراف ذات العالقة المساهمين وموظفي اإلدارة العليا للمجموعة والشركات التي يكون فيها مالكين رئيسيين. يتم اعتماد األسعار والشروط المتعلقة 

بالتعامالت مع األطراف ذات العالقة من قبل إدارة المجموعة.

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

المعامالت مع األطراف ذات العالقة المتضمنة بقائمة المركز المالي الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة كاآلتي:

2021
دينــــــــــار

2020
دينــــــــــار

بنود قائمة المركز المالي الموحدة:

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

3.858.9263.844.715مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

9.476.1278.610.723مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

بنود قائمة الدخل الشامل الموحدة:

مجموعة اورنج وشركاتها التابعة )مساهم(

7.811.9257.460.437مصاريف اتفاقية دعم األعمال ورسوم العالمة التجارية

8.872.1155.592.853مصاريف تشغيلية

5.450.2385.325.505 إيرادات

حكومة المملكة األردنية الهاشمية )مساهم(

4.592.1064.116.342حصة الحكومة من اإليرادات

14.430.33812.331.351إيرادات

موظفو االدارة العليا

1.737.3211.432.147أتعاب ومكافأة اإلدارة العليا

225.650223.200مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

إن األرصدة المدينة والدائنة الناتجة عن المعامالت مع األطراف ذات العالقة المتضمنة في قائمة المركز المالي الموحدة تم اإلفصاح عنها في اإليضاحات رقم 
12، 13 و 22 من هذه القوائم المالية الموحدة.
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28- االلتزامات المحتملة

ارتباطات رأسمالية
تدخل المجموعة من خالل 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 2021 مبلغ 29.037.735 دينار )2020: 31.858.752  دينار(.

االلتزامات التشغيلية
دخلت المجموعة في التزام دعم لمدة 6 سنوات. بلغت المصروفات التشغيلية غير المسددة 3.000.000 دينار كما في 31 كانون األول 2021 (2020: 4.500.000 دينار)

القضايـا
إن المجموعة مدعى عليها في عدد من القضايا بلغت قيمتها 22.488.728 دينار لعام 2021 (2020: 22.128.728 دينار( وتتمثل في مطالبات قانونية متعلقة بنشاطاتها، 
بمبلغ  القضايا  تلك  لمواجهة  بأخذ مخصص  قامت  فقد  وعليه  حدوثها،  واحتماليات  القضايا  بهذه  المتعلقة  المخاطر  بتحليل  المجموعة  إدارة  قامت  وقد  هذا 

10.038.985 دينار )2020: 9.678.985 دينار(.

تم ابالغ المجموعة خالل شهر تموز 2019 بدعوى قضائية مقامة من قبل شركة اتصاالت اخرى والمتعلقة بخدمات الخطوط الجغرافية الثابتة. قامت المجموعة 
بتقديم الئحة الدفاع الخاصة بها للمحكمة وفي رأي ادارة المجموعة ومستشارها القانوني ان موقف المجموعة قوي وال داعي لتسجيل مخصص في هذه المرحلة 

من التقاضي.

يتضمن مبلغ القضايا اعاله، مطالبات من هيئة تنظيم قطاع االتصاالت بخصوص فروقات في احتساب حصة الحكومة من اإليرادات للسنوات من 2000 إلى 
2005. رفعت المجموعة دعوى قضائية لمنع هذه المطالبات، و حيث ان محكمة البداية واالستئناف كانت قد اصدرت حكمها لصالح هيئة تنظيم قطاع االتصاالت، 
فقد قامت المجموعة بتقديم طعن بقرار محكمة االستئناف لدى محكمة التمييز. اضافة الى ذلك، فقد قامت المجموعة برفع دعاوى مقابلة ضد هيئة تنظيم 

قطاع االتصاالت السترداد المبالغ المدفوعة بناًء على احتساب المجموعة وما زالت هذه القضايا  منظورة في المحاكم حتى تاريخ هذه القوائم المالية الموحدة. 

في رأي اإلدارة والمستشار القانوني للمجموعة ، فإن الوضع القانوني للمجموعة جيد وان المخصصات المحتسبة كافية، علما بأن هناك مساعي للتسوية واعادة 
هيكلة قطاع االتصاالت كما تم االشارة اليه في ايضاح رقم 32 من هذه القوائم المالية الموحدة

الكفـاالت
أصدرت المجموعة كفاالت بنكية محددة بمبلغ 21.693.522 دينار كما في 31 كانون األول لعام 2021 (2020: 23.437.015 دينار( لمقابلة دعاوى قضائية وكفاالت حسن 

تنفيذ.

29- إدارة المخاطر
ان المجموعة معرضة لمخاطر أسعار الفائدة، االئتمان والسيولة. تشرف اإلدارة العليا للمجموعة على إدارة هذه المخاطر. يتم دعم اإلدارة العليا للمجموعة من قبل 

لجنة مخاطر االئتمان التي تقدم المشورة بشأن المخاطر المالية وإطار حوكمة المخاطر المالية المناسب للمجموعة.

كنتيجة لتفشي فايروس كورونا )COVID-19( قامت اإلدارة بوضع إطار الستمرارية اعمالها وإدارة االزمات لتقييم ومراقبة اثار الوباء. باإلضافة الى ذلك فقد قامت 
اإلدارة بأعداد تحليل لتأثير الوباء كجزء من تقييم قدرة المجموعة على االستمرارية باستخدام المعلومات المتوفرة حتى تاريخ القوائم المالية الموحدة. تضمن تحليل 
الوباء تقييم للمخاطر ذات الصلة والمتضمنة: االعتراف باإليرادات وتحصيل الذمم المدينة ومخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة واالثر على  الناتجة عن  االثار 
العقود القائمة وتمديد فترات السداد وتسديدات القروض وأسعار الفوائد المتعلقة بها وأسعار صرف العمالت األجنبية وتدني قيمة الممتلكات وتوزيعات األرباح 

واالثار المتعلقة بالسيولة النقدية لدى المجموعة.

مخاطر أسعار الفائدة
مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات في أسعار الفائدة في السوق. إن تعرض 

المجموعة لمخاطر التغيرات في أسعار الفائدة في السوق يتعلق بشكل أساسي بالتزامات الديون طويلة األجل للمجموعة بأسعار فائدة متغيرة

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 2021.

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

العملة

أثر تغير سعر الفائدة 1% على قائمة الربح أو الخسارة

2021
دينــــــــــار

2020
دينــــــــــار

88.639(69.528)دينار

3.797563دوالر أمريكي

7278يورو

في حال هنالك تغير سلبي في أسعار الفائدة يكون األثر مساوي للتغير أعاله مع عكس اإلشارة.
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مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي المخاطر التي قد تنجم عن تخلف أو عجز المدينون واألطراف األخرى عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه المجموعة. حيث تقوم المجموعة بوضع 
سقف ائتماني للعمالء وفصل الخدمة عن العمالء في حال تجاوزهم السقف المحدد لهم وخالل فترة محددة. كما أن قاعدة عمالء 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 إجراء تحليل لتوقعات نقدية باإلضافة الى إجراء تحليل تفصيلي للذمم الدائنة. تجاوزت الذمم الدائنة 
مبلغ الذمم المدينة لدى المجموعة. قامت المجموعة بتحليل مخاطر السيولة المتعلقة برأس مال عامل بالموجب وبناءًا على ذلك ترى المجموعة بأنها ليست 

معرضة بدرجة كبيرة لمخاطر السيولة. باإلضافة الى ذلك، من إمكانية المجموعة بإدارة الطلبات النقدية من خالل توفر تسهيالت بنكية. 

يلخص الجدول أدناه توزيع المطلوبات المالية كما في 31 كانون األول 2021 و2020 على أساس الفترة المتبقية لالستحقاق التعاقدي:

31 كانون األول 2021
أقل من
3 شهور

دينار

من 3 شهور إلى 
12 شهر

دينار

من سنة حتى
5 سنوات

دينار

أكثر من
5 سنوات

دينار
المجموع

دينار

30.390.36431.595.19642.764.0349.747.776114.497.370ذمم دائنة ومبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

52.125.000-52.125.000--رخصة تشغيل الهواتف المتنقلة

18.445.529-12.135.0741.402.0314.908.424مبالغ مستحقة إلى مشغلي شبكات اتصاالت

101.45715.901.58345.044.67578.02361.125.738قروض

5.441.1282.414.14223.122.49918.928.21849.905.987التزامات عقود االيجار

4.306.46816.986.40348.157.97769.450.848-التزامات موجودات الطاقة المتجددة

48.068.02355.619.420184.951.03576.911.994365.550.472المجموع

31 كانون األول 2020
أقل من
3 شهور

دينار

من 3 شهور إلى 
12 شهر

دينار

من سنة حتى
5 سنوات

دينار

أكثر من
5 سنوات

دينار
المجموع

دينار

27.259.13730.366.66036.758.06911.500.713105.884.579ذمم دائنة ومبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

52.125.000-52.125.000--رخصة تشغيل الهواتف المتنقلة

24.740.731-15.621.2661.834.3247.285.141مبالغ مستحقة إلى مشغلي شبكات اتصاالت

101.45715.912.58445.221.53478.02361.313.598قروض

5.953.4702.170.37926.262.58923.302.26657.688.704التزامات عقود االيجار

4.215.00617.116.20152.355.68773.686.894-التزامات ا موجودات الطاقة المتجددة

48.935.33054.498.953184.768.53487.236.689375.439.506المجموع

مخاطر العمالت
تعرض  إن  األجنبية.  العمالت  أسعار صرف  في  التغيرات  بسبب  المستقبلية  النقدية  التدفقات  أو  العادلة  القيمة  تقلب  مخاطر  األجنبية هي  العمالت  مخاطر 
المجموعة لمخاطر التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية يتعلق بشكل أساسي باألنشطة التشغيلية للمجموعة )عندما تكون اإليرادات أو المصروفات محددة 

بعملة أجنبية(.

إن معظم تعامالت 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 العمالت األجنبية على قائمة الدخل الشامل الموحدة، مع بقاء جميع 
المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة.

أثر تغير سعر الصرف 5% على قائمة الربح أو الخسارة

2021
دينــــــــــار

2020
دينــــــــــار

14.127(24.381)يورو

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

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

تقوم المجموعة بإدارة هيكلة رأس المال وإجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات ظروف العمل. 

ليصبح   %25 بنسبة  والمدفوع  به  المصرح  الشركة  رأسمال  تخفيض  على   2015 االول  كانون   10 في  المنعقد  العادي  غير  اجتماعها  في  العامة  الهيئة  وافقت 
187.500.000 سهم، قيمة السهم االسمية دينار 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 281.358.069 دينار كما في 31 كانون 
األول 2021 (2020: 273.983.778 دينار(.

)COVID-19( أثر فايروس كورونا
تم اعداد القوائم المالية الموحدة وفقًا لمبدأ االستمرارية وبناًء على مبدأ التكلفة التاريخية.

أعلنت منظمة الصحة العالمية بتاريخ 30 كانون الثاني 2020 تفشي فايروس كورونا )COVID-19( باإلضافة الى اعالن حالة الطوارئ الصحية الدولية. أدى تفشي 
فايروس كورونا الى تقييد النشاطات االقتصادية بشكل جوهري على مستوى العالم. قامت حكومات العديد من الدول باتخاذ إجراءات احترازية تضمنت فرض 

قيود على السفر وعلى بعض أنشطة االعمال باإلضافة الى تقييد حركة األفراد خارج منازلهم.

تقوم اإلدارة بمراقبة تأثير جائحة كورونا على المجموعة وعلى قطاع االتصاالت عمومًا باإلضافة الى األثر على االقتصاد األردني التي تقوم المجموعة بممارسة 
نشاطها فيه، فيما يلي تأثير جائحة كورونا على المجموعة.

أ-  االعتراف باإليرادات
وفقًا لمعيار التقارير المالية الدولية رقم )15( تستطيع الشركة مراجعة العقود مع العمالء في حال وجود تغير جوهري في الحقائق والظروف والتي تضمن تدهور 
قدرة العميل على سداد المبالغ المستحقة. قامت ادارة المجموعة بمراجعة العقود المتعلقة بالقطاعات المتأثرة هذا وقد استنتجت اإلدارة انه ال يوجد اية أثر جوهري 

على اإليرادات للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2021.
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ب- الذمم المدينة
قامت اإلدارة بأعداد دراسة للتعرضات بناءا على القطاع االقتصادي للعمالء لتقييم ومراقبة األثر المتوقع على المجموعة باإلضافة الى دراسة أرصدة الذمم المدينة 

لكل قطاع على حدًا وذلك لتقييم معرفة أثر الوباء على هذه القطاعات.

قامت اإلدارة بتقييم األثر على التحصيالت وبناءا عليه قامت الشركة بتسجيل مخصص إضافي للخسائر اإلئتمانية المتوقعة بقيمة 994.755 دينار

ان تفاصيل الذمم المدينة لعمالء الشركات والمؤسسات للمجموعة حسب القطاعات هي كما في 31 كانون األول 2021 و 2020 هي كما يلي:

قطاع حكوميعمالء أفراد

قطاع الشركات/المؤسسات

المجموع قطاع الفندقة
مؤسسات 

مالية
قطاع التجارة 

والتجزئة
القطاع 
أخرىالطبي

317.695.0376.353.132911.6741.507.53648.9751.486.1661.928.80219.931.322 كانون األول 2021

316.482.3573.730.002875.684941.042131.9252.515.8092.925.02117.601.840 كانون األول 2020

كجزء من خطة المجموعة الستمرارية أعمالها وإدارة االزمات فقد قامت اإلدارة بتطبيق سياسة تحصيل صارمة لمتابعة التحصيالت وتقييمها وذلك لتحصيل أكبر 
قدر ممكن من الذمم في ظل الظروف السائدة.

ج- العقود مع الموردين
قامت المجموعة بالتفاوض مع الموردين بما يخص بعض العقود وذلك كجزء من إدارة التدفقات النقدية خالل فترة الجائحة. ان العقود التي تم التفاوض عليها 

أثرت بشكل كبير على مصاريف البيع والتوزيع.

د-  القروض
تم تخفيض معدل أسعار الفائدة على القروض من 6.5% الى 5.8% ابتداءا من تاريخ 1 نيسان 2020 وذلك بناءا على متطلبات البنك المركزي األردني.

بسبب تأثير وباء فايروس كورونا )COVID-19(, طلبت ادارة المجموعة تأجيل أقساط شهر ايار 2020 والبالغة 2.500.000 دينار و 2.000.000 دينار من اقساط القروض 
الممنوحة من بنك األسكان للتجارة والتمويل و بنك القاهرة عمان على التوالي حيث وافقت هذه البنوك على تأجيل تسديد القرض لمدة ستة شهور خالل شهر 

نيسان 2020 بتأجيل تسديد االقساط  وضمه الى القسط الذي يستحق في ايار 2024.

هـ- تدني الموجودات
قامت المجموعة بتقييم ما إذا كان هناك اية مؤشرات على تدني األصول كما في تاريخ القوائم المالية الموحدة، بناءا على هذا التقييم تبين للمجموعة عدم وجود 

اية مؤشرات لتدني الموجودات وان الظروف المحيطة بتفشي الوباء لم يكن لها أثر على موجودات المجموعة.

ستستمر اإلدارة بتقييم وجود اية مؤشرات تدني والتي تضمن انخفاض سعر السهم، انخفاض أسعار الفوائد في السوق، اغالق المحالت او انخفاض في الطلب 
على المعدات والخدمات او االنخفاض في أسعارها.

و- السيولة النقدية للمجموعة
قامت اإلدارة بأعداد دراسة والتي تشير الى ان مركز المالءة المالية سيبقى على األرجح ضمن األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بإدارة رأس مال المجموعة. 

في اعتقاد اإلدارة ان اعداد القوائم المالية وفقًا لمبدأ االستمرارية ال يزال مناسبا.

30- 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.

31- أرقام المقارنة
بموجب متطلبات المعيار الدولي رقم )8( تم تصحيح تبويب قيمة أراضي مستملكة خالل األعوام السابقة من بند الممتلكات والمعدات الى بند ذمم مدينة 
وأرصدة مدينة أخرى كما في 31 كانون األول 2020 ولم ينتج عن اعادة التبويب أي أثر على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة او قائمة التغير في حقوق المساهمين 

الموحدة للعام 2020، وكما يلي:

31 كانون األول 2020 )مدققة(

الفرق 
دينــــــــــار

بعد التعديل
دينــــــــــار

كما تم ادراجها 
دينــــــــــار

(2.147.435)248.960.529251.107.964ممتلكات ومعدات

95.209.84393.062.4082.147.435ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

-690.405.299690.405.299مجموع الموجودات

32- أحداث الحقة
خالل شهر كانون الثاني 2022 ، تم إخطار المجموعة من قبل هيئة تنظيم قطاع االتصاالت بقرار مجلس الوزراء الصادر في 29 كانون األول 2021 ، والذي يهدف إلى 
تطوير حزمة إصالح متكاملة “إلعادة هيكلة قطاع االتصاالت” ، مع األخذ في االعتبار الحلول المناسبة لمعالجة المعيقات والتحديات والتي تواجه قطاع االتصاالت 
والتي ستساهم في زيادة االستثمار في تطوير و تحسين البنية التحتية لخدمات االتصاالت ، وخدمات اإلنترنت ، وخدمات وتقنيات النطاق العريض ، باإلضافة 
إلى جانب دعم زيادة االنتشار، وتنوع االستخدام بما يخدم األفراد والمؤسسات ، ودعم االقتصاد الرقمي ، حيث ان شركات االتصاالت تمثل إحدى أهم ركائز النجاح 
إلكمال التحول الرقمي باإلضافة إلى إدخال تقنيات الجيل الخامس 5G في المملكة والتي ستحدث نقلة نوعية في النمو االقتصادي وزيادة فرص العمل في 

القطاع.
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الرؤية المستقبلية 

واصلت Orange األردن النمو في العام 2021، حيث رّكزت على التحسين في عدة جوانب، بهدف زيادة رضا الزبائن دائمًا. 

سنستكمل تحّولنا من خالل االستثمار في أصولنا الثابتة ووضع أهداف طموحة للعام 2022، مع التزامنا الراسخ تجاه موظفينا، عمالئنا والمجتمع ككل.

ستكون أولويتنا لتحقيق خطتنا االستراتيجية »Engage 2025« بأن نصبح المزّود الرقمي الرائد والمسؤول في األردن، من خالل تقديم أفضل شبكة لالتصاالت 
والحلول الرقمية المبتكرة، إلى جانب تجربة زبائن ال مثيل لها تقّدمها ِفرق Orange المتمّكنة. 

وتضم استراتيجية Engage 2025 أربعة محاور رئيسية:
إعادة هيكلة نموذج أعمالنا كمشّغل للخدمات، حيث نسعى لتحقيق ذلك من خالل تطوير جودة التغطية لزبائننا من األفراد والقطاع المؤسسي والشركات،  	

واالستمرار في الحفاظ على مكانتنا الرائدة من خالل البنى التحتية ذات القيمة األعلى واألكثر توافرًا.
تسريع نمو أهم منتجاتنا، ما يتطلب جعل Orange المشّغل الرقمي المرجعي في المنطقة، إضافة إلى تسريع وتطوير خدمات تكنولوجيا المعلومات لزبائن  	

القطاع المؤسسي والشركات وتعزيز األمن السيبراني، ومواصلة التوسع في الخدمات المالية. 
التركيز على وضع البيانات والذكاء االصطناعي في قلب نموذج االبتكار الخاص بنا، إلعادة تشكيل تجارب الزبائن، وتوفير شبكات أذكى وتعزيز الكفاءة التشغيلية. 	
التركيز على التحديات المستقبلية للشركة عبر تعزيز مهارات موظفينا والسعي ألن نكون إحدى أكثر الشركات جذبًا للموظفين. 	

نواصل التزامنا للمحافظة على البيئة والمساواة الرقمية، ألننا ندرك أن المجتمعات لن تقبل بالتقدم التكنولوجي ما لم يكن متوفرًا للجميع ومسؤواًل بيئيًا، خاصة 
في ظل تنامي عدم المساواة والتحدي المناخي الذي أصبح أكثر أهمية. وبحلول عام 2025، لن يكون هناك أداء لألعمال بدون التزام اجتماعي وبيئي.
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