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الثاني جاللة امللك عبداللّه 
“التكنولوجيا واالبتكار واألعمال الحديثة تجاوزت الحدود ووّسعت اآلفاق.
ولقد أصبح التواصل حقيقةً ثابتةً، ومن مصلحتنا جميعاً العمل يداً بيد”.
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التنفيذي  كلمة الرئيس 

أعزائي املساهمني الكرام،

التقرير  من  الجديد  اإلصدار  هذا  يف  وإياكم  ألتقي  أن  يرسني 
التي  اإلنجازات  أهم  متضمناً   ،2٠١2 عام  عن  للرشكة  السنوي 
حققناها خالله، والتي كان من أبرزها تعزيز مساهمتنا يف تطوير 
قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات املحيل إىل جانب تجاوزنا 

وبكل فخر ملختلف التحديات التي واجهتنا.
ويف هذا التقرير، فإنني أطل عليكم مذكراً بجملة األهداف التي أخذنا 
يف Orange األردن عىل عاتقنا مهمة تحقيقها منذ بدايات دخولنا 
لسوق االتصاالت املحلية الحيوية، وعملنا كمشغلين رئيسيين بين 
جنباتها؛ حيث أننا طمحنا لقيادتها من خالل التزامنا التام ببلوغ 
مستويات عالية من األداء والتميّز، وبذل الجهود املتواصلة لتحقيق 
ذلك. واليوم، ونحن نميض قدماً نحو عام 2٠١۳، فإنني أود القول 
بكل ثقة بأننا استطعنا بكفاءة واقتدار من جني ثمار عملنا الدؤوب. 
إثراء سوق  الواقع من  املتواصلة، فقد تمكنّا يف  ونتيجة لجهودنا 
يف  بدورها  أسهمت  التي  التقنيات  بأحدث  األردني  االتصاالت 
االتصاالت وتكنولوجيا  لقطاع  دافعة  اململكة كقوة  تعزيز مكانة 
يف تعزيز  محورياً  لعبت دوراً  املنطقة بأرسها، كما  املعلومات يف 
تعزيز  جانب  إىل  املحلية،  للسوق  األردن   Orange يف  ريادتنا 
مكانتنا كمشغل اتصاالت رائد يعمل وفقاً ألفضل املعايري املتبعة 

لدى الرشكات العاملية الرائدة يف مجال االتصاالت.
وكما يعلم الجميع، فإن إحراز التقّدم ال يكون إال من خالل وضع 
لتحديد  دفعنا  الذي  األمر  أساسها،  عىل  للعمل  واضحة  معايري 
لجاللة  السامية  امللكية  الرؤى  من  إياها  مستلهمين  عملنا  معايري 
األردن مركزاً  لجعل  السعي  الثاني، ومتخذين من  عبدالـلّه  امللك 
نسعى  هدفاً  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  لقطاع  إقليمياً 
لتحقيقه، وذلك باالعتماد عىل املعرفة التكنولوجية والتقنية التي 
جانب  إىل  هذا  لألهداف،  والوصول  للنجاح  مفتاح  بمثابة  تعترب 
االرتكاز عىل أهم نقاط القوة لدينا والتي تتمثّل بثروتنا البرشية 

التي كانت عامالً رئيساً يف وصولنا ملا بلغناه خالل عام 2٠١2.
واليوم، ويف ظل الوترية الرسيعة والتغريات املتالحقة التي يشهدها 
أساليب  وعىل  األعمال  قطاع  عىل  أّثرت  والتي  االتصاالت  قطاع 
التواصل والتفاعل مع الزبائن، فقد بات تبادل األخبار واملعلومات 
يتم برسعة أكرب من قبل، مما عّزز من دراية زبائننا من الرشكات 
واألفراد يف Orange األردن، ووّسع معرفتهم حول أهم وأحدث 
انعكس  الذي  األمر  التي يتم طرحها عاملياً،  الخدمات والعروض 

عىل رغباتهم ومتطلباتهم منا كمزود اتصاالت.
يف  استثماراتنا  ملواصلة  األنسب  العام   2٠١2 عام  فكان  وعليه، 
بوحدات  لالرتقاء  باإلضافة  وشبكاتنا،  التحتية،  بنيتنا  تطوير 
عن تعزيز قدرات فرق عملنا، مع  لدينا، فضالً  البحث والتطوير 
الرتكيز عىل تحقيق هدفنا الرئييس املتمحور حول الوصول بزبائننا 
خدمات  أفضل  منحهم  خالل  من  الرىض  مستويات  أقىص  إىل 

االتصاالت التي تضاهي الخدمات املقدمة عىل املستوى العاملي.
أجد أفضل من  وهنا، وإن جاز يل تسمية عام 2٠١2، فإنني لن 

األردن   Orange يف  قمنا  أننا  االبتكار”؛ حيث  “عام  بـ  تسميته 
بتحقيق األسبقية خالله بتقديمنا لعدد من أحدث الخدمات املبتكرة 

وإدخالها لسوق االتصاالت األردنية قبل غرينا.
حققناها  التي  واإلنجازات  التطورات  من  العديد  من  الرغم  وعىل 
األزمة  تداعيات  بالتحديات بسبب  الذي جاء محّمالً  خالل 2٠١2، 
بدوره  انعكس  مما  الجميع،  عىل  أثرت  التي  العاملية  االقتصادية 
نظراً  التشغيلية  مصاريفنا  تأثرت  كما  لدينا.  الربح  هوامش  عىل 
للتحديات التي شهدتها البيئة االقتصادية خالل العام املايض، والتي 
اتسمت بالتضخم وانخفاض القدرة الرشائية ألبناء املجتمع األردني.
قطاع  التي شهدها  الحاّدة  للمنافسة  كان  فقد  ذلك،  عىل  وعالوًة 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات بين املشغلين يف السوق األردنية، 
دوراً كبرياً يف دفعنا لتعزيز استثماراتنا يف البحث والتطوير. كما 
عام  خالل  املحلية  واالقتصادية  التنظيمية  البيئة  لظروف  وكان 
2٠١2 الدور األكرب يف زيادة التحديات أمامنا، وذلك بسبب ارتفاع 
إىل  االفتقار  إىل جانب  االتصاالت،  املفروضة عىل قطاع  الرضائب 

املرونة يف القوانين واللوائح الرسمية.
هذا وقد تمثل السبب الرئييس يف ارتفاع مصاريفنا التشغيلية يف 
الكهرباء،  تكلفة  يف  الكبري  باالرتفاع  بتأثرنا  األردن   Orange

والذي أقرته الحكومة يف منتصف عام 2٠١2.
الحافل  أن سجلنا  إال  التحديات،  هذه  جميع  من  الرغم  وعىل  لكن، 
باإلنجازات والذي يمتد ألكثر من عقد، يعكس قدرتنا عىل التغلب عىل 
أي تحديات قد تواجهنا، والعام املايض لم يكن استثناءً. واليوم، فإننا 
التي  الريادية  زلنا محافظين عىل مكانتنا  ما  األردن   Orange يف 
نتوىل بموجبها وكوننا مشغل االتصاالت املتكامل الوحيد يف اململكة، 
الثابتة،  االتصاالت  وحلول  خدمات  بأحدث  السوق  تزويد  مهمة 

الخلوية واإلنرتنت، باإلضافة لخدمات املحتوى وتبادل البيانات.
الريادة  أصحاب   2٠١2 عام  بقينا خالل  بأننا  القول،  ويسعدني 
واألسبقية يف إرساء معايري جديدة لالرتقاء بالقطاع؛ حيث قمنا 
بإطالق باقة واسعة من الخدمات املبتكرة التي يعترب من أبرزها 
العالية  الثقة  عىل  تقوم  والتي   ،”Internet on TV“ خدمة 
إىل  االبتكار  عىل  والقدرة  الرؤى  تمتلك  التي  املحلية  بكوادرنا 
يف  الخدمة  هذه  تطوير  من  مكنتها  التي  العالية  املهارات  جانب 
“Orange Techno Center” يف عّمان، وإطالقها لالستجابة 
ملتطلبات زبائننا العرصية موفرة لهم سهولة الربط واالتصال يف 

ذات الوقت.
بخدمة  واملتمثلة  املبتكرة  خدمتنا  إطالق   2٠١2 عام  شهد  وقد  هذا 
تجسد  والتي   ،”Orange Money“ النقدية   Orange محفظة 
بدورها التزامنا التام بتلبية احتياجات زبائننا، من خالل تمكينهم من 
تسديد التزاماتهم املالية ودفع فواتريهم الشهرية عرب هواتفهم الخلوية.

تلبية  عىل   2٠١2 عام  خالل  حرصنا  فقد  متصل،  سياق  ويف 
األردن من  السكاني يف  التعداد  يزيد عن ٦٥٪ من  ما  احتياجات 
التواصل  إياهم من  الذكية، ممّكنين  الخلوية  الهواتف  مستخدمي 
باستخدامها،  رغبوا  لطاملا  التي  الذكية  الخلوية  األجهزة  عرب 

.”iPhone 5“ وواضعين بين أيدي مشرتكينا منهم هواتف
ويف عام 2٠١2 لم نغفل عن مشرتكينا أصحاب الخطوط املدفوعة مسبقاً، 
 ”No Credit Beep“ واضعين أمامهم خدماتنا املبتكرة ومنها خدمة
لتمكينهم من التواصل فيما بينهم حتى يف حالة عدم كفاية الرصيد، 
فضالً عن إطالقنا لخدمة “املفتاح الدويل” لتمكين مشرتكينا من البقاء 
عىل اتصال دائم بأحبائهم يف أي مكان بالعالم بسهولة أكرب وفعالية 
أعىل، هذا إىل جانب إطالقنا بشكل حرصي وألول مرة يف األردن لتقنية 
وخدمة “HD Voice”، والتي تمكن مشرتكينا من التمتع بمحادثات 

صوتية عالية الوضوح والنقاء والجودة.
الشباب يف االردن يشكل ما نسبته حوايل ٧٠٪  وحيث أن قطاع 
من تعداده السكاني، فقد أطلقنا عرضنا الشبابي الحرصي واألول 
من نوعه يف األردن، عرض “من اآلخر 2”، والذي استهدفنا عربه 
التمتع بتجربة  اململكة، ملنحهم فرصة  الشباب يف مختلف نواحي 

اتصاالت وترفيه متكاملة وغنية وفقاً لنمط حياتهم العرصي.
يف  الكبري  الجغرايف  توسعنا   2٠١2 عام  شهد  فقد  آخر،  وعىل صعيد 
مختلف أنحاء اململكة، حيث اطلقنا مركزي مبيعات جديدين، يتميزان 
ملراكز  املوحد  التصميم  مفهوم  ليعكس  جاء  الذي  املبتكر  بتصميمها 
مبيعات Orange، بهدف تعزيز تواجدنا بالقرب من زبائننا ومنحهم 
ذات التجربة املميزة والفريدة يف مجال االتصاالت أينما تواجدوا معنا.

وضماناً لتقديم أفضل تجربة اتصاالت لزبائننا يف Orange األردن، 
أطلقنا متجرنا اإللكرتوني “e-Shop” املتخصص بخدمات الزبائن 
نقل وتصميم  الخلوية واإلنرتنت، إضافة إلعادة  الثابتة،  لالتصاالت 
تجربة  منحهم  أجل  من  وذلك  لدينا،  الزبائن”  كبار  “مركز خدمات 

اتصاالت أكثر تميّزاً.
نجاح  تسجيل  استطعنا  فقد  الرشكات،  قطاع  صعيد  عىل  أما 
ملحوظ؛ حيث أصبحنا خالل عام 2٠١2 رشيك االتصاالت الرسمي 
النيابية  الربط اإللكرتوني لالنتخابات خالل االنتخابات  يف عملية 
للمجلس السابع عرش، هذا فضالً عن رشاكتنا الرسمية مع مرشوع 
الرسمي  االتصاالت  مزود  لنكون  اختيارنا  تم  حيث  العبديل؛ 
يستهان  ال  عدداً   2٠١2 عام  خالل  عقدنا  فقد  كذلك،  للمرشوع. 
به من الرشاكات الهامة، كرشاكتنا مع القوات املسلحة التي قمنا 
بتوفري خدمات وحلول اتصاالت متكاملة ملنتسبيها ومنتسبي كافة 
ضمن  وذلك  وعائالتهم،  واملتقاعدين  العاملين  األمنية  األجهزة 

.”ArmyCell“ أسعار منافسة من خالل عرض القوات املسلحة
هذا و شهد عام 2٠١2 أيضاً قيامنا بإطالق عدة مبادرات مجتمعية 
هامة، ؛ حيث واصلنا عملنا ونرشنا لثقافة اإلنرتنت يف اململكة ضمن 

مرشوعنا “صندوق Orange لإلنرتنت” لدعم انتشار اإلنرتنت.
إطالقنا  خالل  من  زبائننا  تجربة  إثراء  مواصلة  عىل  عملنا  كما 
للمرحلة الثانية من برنامج “امتياز” الهادف لتقديم خدمة فائقة 
التشغيلية  قدراتنا  لتعزيز  دفعنا  الذي  األمر  ملشرتكينا،  الجودة 

خالل نفس العام.
وِبلُغة األرقام، فإنه يسعدني أيضاً وعىل الرغم من كافة التحديات 
عىل  املحافظة  عىل  قدرتنا  تأكيد   2٠١2 عام  واجهتنا خالل  التي 
استقرارنا املايل واستدامة نمونا؛ إذ استطعنا تحقيق إيرادات بلغت 
)٤٠٨( مليون دينار أردني، فيما ارتفع حجم قاعدة مشرتكينا، ملا 

يزيد عىل )٤( مليون مشرتك يف مختلف أنحاء اململكة.
إننا نفخر بما استطعنا تحقيقه خالل عام 2٠١2 وبما أحرزناه من 
تقدم يف مختلف جوانب عملياتنا، متطلعين للعمل خالل عام 2٠١۳ 
اإليجابية  التطورات  من  بمزيد  لنختتمه  الكفؤ  النهج  نفس  عىل 
واإلنجازات التي سنسعى إلضافتها لسجل إنجازاتنا الحافل؛ حيث 
وتكنولوجيا  االتصاالت  سوق  قيادة  مواصلة  عىل  سنحرص  أننا 
القطاع  لتنمية  املبادرة  زمام  ألخذ  مسارعين  املحيل،  املعلومات 
محلياً وتعزيز قدرته التنافسية إقليمياً، واضعين ذلك كهدف نصبو 
لتحقيقه باالستفادة من قوة عالمتنا التجارية الداعمة لالبتكار عىل 
مختلف املستويات واألصعدة. هذا وسوف نعمل خالل عام 2٠١۳ 
عىل تحقيق املزيد من النمو يف عملياتنا، من خالل مواصلة العمل 

بنفس التوجهات اإليجابية لتعزيز رىض زبائننا.
كفاءة  تعزيز  يف  االستمرار  نعتزم  فإننا  ذلك،  كل  عىل  وعالوًة 
أعضاء فرق العمل لدينا وتقديم كل أوجه الدعم املمكنة لهم، وذلك 
الذي  املستمر  نجاحنا  عوامل  من  أسايس  عامل  من  يشكلونه  ملا 
مجموعة  عىل  أيضاً  باالعتماد  عام  كل  يف  كما  لتحقيقه  سنسعى 
حيث  من  املؤسيس  أدائنا  بتعزيز  الخاصة  االسرتاتيجيات  من 
الكفاءة، وبرتكيز عىل خفض مصاريفنا التشغيلية يف ظل الظروف 

االقتصادية الراهنة دون املساس بمصلحة فريق عملنا.
ونضيف لتطلعاتنا يف Orange األردن خالل عام 2٠١۳ بجعل 
وهو  واالتصاالت،  األعمال  قطاع  يف  به  يحتذى  نموذجاً  عملنا 
هدفنا الرئيس الذي سنسعى لتحقيقه بكل ما أوتينا من إمكانيات 
وقدرات، وذلك من أجل إفادة األردن واملنطقة ككل من خدماتنا 
يتعلق  فيما  الطويلة  جهودنا  ثمار  ووضع  وحلولنا،  ومنتجاتنا 

بالبنية التحتية واالبتكار أمامهما.
نحو  زبائننا  حياة  بتغيري  االلتزام  أتم  ملتزمين  عملنا  سنواصل 
تفاصيل  يف  إيجابية  تأثريات  إحداث  مواصلة  خالل  من  األفضل 
من  كل  إياه  منحنا  ما  بفضل   - يقين  وكلنا  اليومية،  حياتهم 
مساهمينا وزبائننا من ثقة - بأن النجاح سيكون حليفنا، وبأننا 

سنتمكن من ترجمة تطلعاتنا إىل واقع ملموس.
وختاماً، فإنني أود اغتنام الفرصة للتقدم بالشكر من كافة زبائننا 
عىل والئهم التام لعالمتنا التجارية، وعىل كونهم قوتنا الدافعة لنا 
نحو املزيد من التميز واإلبداع. كما وأود أن أشكر جميع موظفي 
عملهم  عىل  الوظيفية  املستويات  مختلف  من  األردن   Orange
الخالّق وتفانيهم الكبري يف بذل الجهود التي اتسمت بروح الفريق 
بمشهد  مرتقية  الواقع  أرض  عىل  رؤانا  ترجمت  والتي  الواحد، 

االتصاالت يف األردن ومعززة مواكبته للمشهد العاملي.
وأخرياً، فإنني أتقدم بخالص الشكر والتقدير ملساهمينا وأعضاء 
مجلس إدارتنا الذي لم يتوانوا عن دعمنا لتحقيق مساعينا جميعاً.

معاً، سنتمكن يف Orange األردن من مواصلة تغيري الحياة نحو 
األفضل.

جان فرانسوا توما
التنفيذي الرئيس 

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

املزيد من االستثمارات
مواجهة التحديات واستمرار الريادة

أعزائي املساهمني الكرام،

باسمي وباسم أعضاء مجلس اإلدارة، يرسني أن أرحب بكم وأن 
  Orange - أقدم لكم التقرير السنوي ملجموعة االتصاالت األردنية
لعام 2٠١2، ومن ضمن محتوياته إيجاز ألبرز إنجازات املجموعة 
لعام 2٠١۳،  وتطلعاتنا  إىل جانب خطتنا  األصعدة،  مختلف  عىل 
إقليمي  ملركز  األردن  بتحويل  للمساهمة  املتواصل  لنجسد سعينا 

لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.
شهد عام 2٠١2 تطورات عديدة عىل الصعيدين املؤسيس والداخيل 
بتداعيات  واألردن  املنطقة  تأثر  تواصل  من  الرغم  عىل  للرشكة 
العربي  الربيع  وبأحداث  العاملية،  واالقتصادية  املالية  األزمة 
الذي  الوطني  االقتصاد  عىل  باألعباء  املثقلة  بظاللها  ألقت  التي 
الحكومة  أقرته  والذي  الكهرباء،  تكلفة  يف  الكبري  باالرتفاع  تأثر 
بشكل  التشغيلية  مصاريفنا  من  زاد  ما   ،2٠١2 عام  منتصف  يف 

واضح.
وعىل الرغم من ذلك، فقد آثرنا أن ندعم القرار والجهد الحكومي، 
اململكة،  تواجه  التي  االقتصادية  األعباء  من  جزءاً  نتحمل  وأن 

باعتبارنا رشكة تعتز بانتمائها الوطني.
لقد استطعنا خالل عام 2٠١2 تجاوز بعض التحديات كالتنافسية 
يف  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  قطاع  شهدها  التي  الحادة 
واألزمة  العربي  الربيع  تبعات  بعض  جانب  إىل  األردني،  السوق 
السورية وما تسببت به من إيقاف مرشوع خط األلياف الّضوئية 
يف  يُمر  أن  له  املخطط  من  كان  والذي   ”JADI “جادي  األريض 
كل من السعودية واألردن وسوريا وتركيا لربط الرشق والغرب 
بكوابل ألياف ضوئية، والحمد لـلّه تعاىل أننا استطعنا املحافظة 
مليون   )٤٠٨( قيمتها  بلغت  التي  وإيراداتنا  نمونا  استدامة  عىل 
حتى  تنامت  التي  عمالئنا  قاعدة  وعرب  تمكنّا  كما  أردني،  دينار 
فاقت )٤( مليون مشرتك من تحقيق أرباح صافية بعد الرضيبة 
النتائج اإليجابية  زادت عن )٨۳( مليون دينار. وقد جاءت هذه 
نظراً لقدرتنا العالية عىل ضبط نفقاتنا التشغيلية، وخلق نشاطات 

مولّدة لإليرادات.
 Orange وقد استطعنا أيضاً خالل عام 2٠١2 أن نعزز عالمة
كعالمة بارزة ومتميزة ليس فقط عىل املستوى املحيل بل واإلقليمي، 
اإللكرتوني  الربط  عملية  بإتمام  النوعي  نجاحنا  إثر  عىل  وذلك 
قمنا  حيث  عرش؛  السابع  للمجلس  األردنية  النيابية  لالنتخابات 
مع  اململكة  أنحاء  جميع  يف  وفرز  اقرتاع  مركز   )١٥2٧( بربط 
لالنتخاب  املستقلة  الهيئة  لالنتخابات يف  الرئيسة  العمليات  غرفة 
خصصناها  التي  عملياتنا  مراكز  عرب  وذلك  عّمان،  العاصمة  يف 
ملرشوع الربط اإللكرتوني لالنتخابات النيابية، ومن خالل شبكتنا 

التي ضّمت حوايل )٤٠٦٩( جهاز حاسوب متصل بغرفة العمليات 
الرئيسة، ومجهز إلتمام عملية نقل وتبادل البيانات برسعة وكفاءة 

عىل مدار اليوم االنتخابي.
الذكية  القرية  مرشوع  قيادة  بتويل  قمنا  فقد  ذلك،  عن  وفضالً 
“TMT City” عرب املرحلة التحضريية للمرشوع والدراسات التي 
تضمنتها تلك املرحلة. ويف سياق متصل، فقد وقع االختيار علينا 
مؤسسات  من  لعدد  الحرصي  االتصاالت  ورشيك  مزود  لنكون 
القطاعين العام والخاص، واملؤسسات التعليمية، كالقوات املسلحة 
 ،”ArmyCell“ املسلحة  القوات  عرض  لها  وفرنا  التي  األردنية 
من  وغريها  للتكنولوجيا  سمية  األمرية  جامعة  العبديل،  مرشوع 

املؤسسات الرائدة يف االقتصاد األردني.
وعىل صعيد آخر، فقد تمكنّا يف عام 2٠١2 من ترك بصمتنا املميّزة 
يف صناعة االتصاالت املحلية من خالل تقديمنا وبشكل غري مسبوق 
لباقة كبرية من أحدث الخدمات والحلول املتكاملة يف مجال الصوت، 
عن  الناتج  األمر  وهو  والخلوي،  والالسلكي  السلكي  اإلنرتنت 
+3G يف ضوء  الثالث  الجيل  استثماراتنا يف توسعة وتحديث شبكة 
االتفاقية التي أبرمناها مع رشيكنا الفني، رشكة “Ericson” العاملية.

األوىل  أولويتنا  نعترب رضاهم  الذين  زبائننا  برعاية  يتعلق  وفيما 
وأحد العوامل األساسية لنجاحنا، فقد كنا حريصين عىل منحهم 
خدمة مشرتكين فائقة الجودة عرب مواصلة تعزيز أدائنا، ما دفعنا 
إلطالق املرحلة الثانية من برنامج “امتياز” الذي بات حالياً واحداً 
تيليكوم  فرانس  مجموعة  لدى  تقديراً  وأكثرها  الربامج  أهم  من 
والتي نحن من أعضائها، والتي جعلت أخبار “امتياز” جزءاً من 
املرحلة  إطالق  جاء  وقد  العاملي.  اإللكرتوني  موقعها  صفحات 
الرشكة  يف  السائدة  ثقافتنا  لتجسيد  “امتياز”  برنامج  من  الثانية 
الرىض،  مستويات  ألقىص  بالزبائن  الوصول  عىل  تركز  والتي 
األمر الذي نثق بأنه يلعب دوراً هاماً يف مواصلتنا لتطوير البنى 
التحتية لدينا خالل عام 2٠١۳. وتحقيقاً ألهداف املرحلة الثانية 
املكاملات  الستالم  الخارجي  بالتعاقد  قمنا  “امتياز”،  برنامج  من 
وتلبية  الزبائن  ملتطلبات  الرسيعة  االستجابة  ضمان  أجل  من 
احتياجاتهم، األمر الذي أسهم يف تحسين وتعزيز أدائنا وكفاءتنا 

وقدرتنا التشغيلية.
ويف إطار التزامنا بتوفري رعاية مميزة لزبائننا، وانبثاقاً من رؤيتنا 
املتعلقة بـ “ميثاق العاملين”، فإننا نسعى دائماً لرفع مستوى كفاءة 
وأكاديمية  تدريب  املجاالت يف كل من مركز  موظفينا من مختلف 
إىل  هذا   ،”Orange Sales Academy“ Orange مبيعات 
التدريبي   ”ITN Campus“ مرشوع  إطالق  عىل  عملنا  جانب 
برنامج  وإطالق  والشبكات،  املعلومات  أنظمة  بموظفي  الخاص 
“مسار تدريب الفنيّين”، إضافة إلطالق “مجمع Orange اإلداري” 
يستهدف  والذي   ”Orange Management Campus“
وقد  كما  املجموعة.  يف  التنفيذيين  واملدراء  املدراء  كافة  تدريب 
واملوظفين  العاملين  ظروف  تحسين  إىل  أخرى  جهة  من  سعينا 
بالرشكة من خالل تعزيز بيئة عملنا للوصول بموظفينا إىل أقىص 
اسرتاتيجيتنا  من  هاماً  الذي يشكل محوراً  األمر  الرضا،  درجات 

لزيادة الكفاءة واإلنتاجية والوالء.
وفيما يتعلق بمسؤولياتنا االجتماعية، فقد واصلنا ترجمة ِحِسنا 
الوطني إىل واقٍع ملموٍس من خالل مساهمتنا يف االرتقاء بمختلف 
القطاعات، وتحسين الواقع الحياتي اليومي ألبناء مجتمعنا. لقد 
التي  املشاريع  من  عدد  استكمال  عىل   2٠١2 عام  خالل  حرصنا 
الجديدة  املعرفة  أطلقناها سابقاً كمرشوع تأهيل عدد من محطات 
بموجب  وذلك  اإلنرتنت،  عىل  املجتمعي  التدريبي  الربنامج  ورعاية 
الرشاكة املَُجّدَدة مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ومركز 
تكنولوجيا املعلومات ضمن مرشوع “صندوق Orange لإلنرتنت” 

لدعم انتشار اإلنرتنت يف مختلف أنحاء األردن.
كذلك، فقد عمدنا للميض قدماً يف رشاكتنا االسرتاتيجية مع االتحاد 
واألندية  الوطني  املنتخب  جاهزية  لرفع  القدم  لكرة  األردني 
أصبحنا  التي  الدعم  اتفاقية  بموجب  التنافسية  قدرتها  وتعزيز 
الوطنية  للمنتخبات  الحرصي  االتصاالت  راعي  حالياً  إثرها  عىل 
لكرة القدم وبطوالت كرة القدم النسوية ملدة ثالث سنوات قادمة 
التي  للنجاحات  استكماالً  وذلك  دينار،  املليون  تتجاوز  وبقيمة 

تحققت خالل مدة االتفاقية السابقة.
هذا وقد قمنا بتعميق دورنا الذي يعد بمثابة قوة دافعة للتغيري 
والتمكين من خالل دعم املبادرات الريادية، مقدمين دعمنا ملرشوع 

“Zee Pad Launch”، عالوًة عىل دعمنا ملجموعة من املبادرات 
والفعاليات الوطنية الهامة والهادفة لالرتقاء باملشهدين السياحي 
فخر  وبكل  رعايتنا  أبرزها  من  كان  والتي  اململكة،  يف  والثقايف 
من  كجزء  وذلك   ،2٠١2 لعام  والفنون  للثقافة  جرش  ملهرجان 

مساهمتنا يف تطوير قطاعي الثقافة والسياحة املحليين.
إننا نؤمن يف Orange األردن بأن مساهماتنا يف مجال املسؤولية 
أبناء  أمام  اآلفاق  املزيد من  االجتماعية من شأنها فتح  املؤسسية 
شاملة  تنمية  ونحو  األفضل  نحو  لتغيريه  نسعى  الذي  املجتمع 

مستدامة.
عام  خالل  حققناها  التي  اإلنجازات  جميع  من  الرغم  وعىل  هذا 
املقبلة  الفرتة  بأن  األردن   Orange يف  ندرك  أننا  إال   ،2٠١2
ستكون مليئة بالتحديات، لكننا سنعمل عىل مواصلة ضخ املزيد 
التحتية، ومنح زبائننا  القطاع لتطوير بنيته  من االستثمارات يف 
تجاه  الراسخ  التزامنا  مؤكدين  ومميزة،  فريدة  اتصاالت  تجربة 
ونظراً  وطنية،  مؤسسة  باعتبارنا  وذلك  ومجتمعنا،  زبائننا 
النتمائنا الكبري لبلدنا الحبيب األردن، وهو األمر الذي لطاملا دفعنا 
بالنسبة  االرتقاء  من  مزيد  نحو  قدماً  امليض  ملواصلة  وسيدفعنا 

للقطاع وللمجتمع ككل.
وإضافة إىل عزمنا عىل مواصلة االستثمار يف تطوير البنية التحتية 
لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات املحيل، فإننا نسعى دائماً 
لزيادة  املرنة  الخطط  وصياغة  والكفؤة  املالئمة  الحلول  إليجاد 

إيراداتنا ومواصلة تخفيض نفقاتنا التشغيلية. 
كذلك، فإننا سنواصل سعينا لنبقى عىل العهد خياراً مفضالً لدى 
للريادة،  رمزاً  التجارية  عالمتنا  ولتظل  األردني،  املجتمع  أبناء 
يجعلنا  الذي  الكفؤ  النهج  نفس  عىل  عملنا  ملواصلة  متطلعين 
الجودة  وذات  املبتكرة  االتصاالت  وحلول  لخدمات  سباقاً  مزوداً 
والقيمة والتي من شأنها تحسين حياة زبائننا اليومية وتسهيلها، 
ما سيضمن لنا تعزيز مساهمتنا يف الناتج اإلجمايل املحيل، وسريفع 
حصتنا السوقية، ويمكننا من الحفاظ عىل مكانتنا املتقدمة كمشغل 
تحقيقه  يمكننا  ال  الذي  األمر  املحلية،  االتصاالت  لسوق  مرجعي 
لوال دعمكم املتواصل لنا وتحفيزنا لتحويل طموحاتنا وتطلعاتنا 

إىل واقع ملموس.
وختاماً، فإنني أود تقديم الشكر إىل وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 
بالشكر  أتقدم  كما  االتصاالت.  قطاع  تنظيم  وهيئة  املعلومات 
ملساندتنا  تيليكوم  فرانس   - الفرنسية  االتصاالت  مجموعة  من 
االتصاالت  وبقطاع  األردن،   Orange بمؤسستكم  االنتقال  يف 
ومواكبة  تقدماً  أكثر  مستويات  إىل  املعلومات،  وتكنولوجيا 
للتوجهات العاملية السائدة، والشكر موصول لعمالئنا ومساهمينا 
ولثقتهم  تنفيذية،  وكإدارة  إدارة  كمجلس  بنا  لثقتهم  الكرام 

بمؤسستكم التي نفتخر جميعاً بعطائها وإنجازاتها املتواصلة.
لدعمهم  اإلدارة  مجلس  ألعضاء  تقديري  عن  أعرب  أن  وأود  كما 
رسم  يف  املتميّزة  وإلسهاماتهم  التنفيذية،  لإلدارة  املتواصل 
السياسات ووضع االسرتاتيجيات ومتابعة أداء اإلدارة التنفيذية، 
كما وأثّمن الجهود الجماعية والعمل الفردي الدؤوب عايل املستوى 
الرئيس  رأسها  وعىل  العليا،  التنفيذية  اإلدارة  فريق  ألعضاء 
التنفيذي الجديد، السيد جان فرانسوا توما، الذي انضم إلينا منذ 
مطلع الربع الرابع من عام 2٠١2، والذي أثبت خالل وقت قصري 

كفاءة وانتماء وقدرة عىل القيادة الحكيمة.
هذا وأثمن أداء ووالء جميع موظفي الرشكة يف كافة املحافظات لتفانيهم 
يف تحقيق تقدم Orange األردن وتسجيلها للمزيد من اإلنجازات التي 
Orange” نحو  تتغري مع  “الحياة  أن  قاطع عىل  برهان  بمثابة  تعد 

األفضل، وذلك ألن األردنيين يستحقون األفضل. 
سنبقى عىل العهد برتجمة رؤى صاحب الجاللة امللك املعظم حفظه 
اللّـه ورعاه إىل واقع يلمسه الجميع يف كل ما يتعلق بنهضة ونمو 

القطاع يف األردن ويف اإلقليم.

مع أطيب التحيات وكل االحرتام، وكل عام وأنتم بخري

الدكتور شبيب فرح عّماري
رئيس مجلس إدارة مجموعة االتصاالت األردنية
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املستشار القانوني ملجلس اإلدارة
األستاذ: ثائر النجداوي

أعضاء مجلس اإلدارة 2٠١2

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

السيد مارك رينارد 
نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد ميشيل مونزاني
Orange - عضو مجلس إدارة مجموعة االتصاالت األردنية

اآلنسة عاصمة دوغان
Orange - عضو مجلس إدارة مجموعة االتصاالت األردنية

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

معايل الدكتور شبيب فرح عّماري
رئيس مجلس اإلدارة
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السيد رسالن ديرانية 
املدير التنفيذي للمالية

السيد وليد الدوالت
نائب الرئيس التنفيذي لـ Orange األردن

وحدة عمل املبيعات الكلية

السيد طموح الخويل 
املدير التنفيذي ملركز أمن وحماية املعلوماتية 

الدكتور إبراهيم حرب 
املدير التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية

السيد أحمد صالح 
املدير التنفيذي لقطاع املصادر والتسهيالت وضمان الجودة

اآلنسة بريونجري أودران
املدير التنفيذي للموارد البرشية بالوكالة

السيد سعد الخالدي
املدير التنفيذي لألعمال التجارية لـ Orange األردن

وحدة عمل املبيعات وخدمات الزبائن

السيد سامي سمريات
نائب الرئيس التنفيذي لـ Orange األردن

الرئيس التنفيذي للرشكة األردنية لخدمات نقل البيانات

السيد برنارد برييلون 
املدير التنفيذي لالسرتاتيجية/السكرتري العام ملجلس اإلدارة

السيد ديدييه لوليفر 
املدير التنفيذي لتكنولوجيا املعلومات والشبكات

السيد جان فرانسوا توما
Orange - الرئيس التنفيذي ملجموعة االتصاالت األردنية

السيد من تران 
املدير التنفيذي للتسويق واالتصال

ِ

أعضاء اإلدارة الُعليا 2٠١2
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ملخص قائمة التدفقات النقدية املوحدة
الدنانري( نسبة التغري20122011)ماليني 

)١٧.٠(٪١١١.٧١3٤.٥صايف التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

٧.٠٪)2٩.2()3١.3(صايف التدفق النقدي املستخدم يف األنشطة االستثمارية

)٩.٨(٪)١٠٠.2()٩٠.3(صايف التدفق النقدي املستخدم يف األنشطة التمويلية

)2٩٤.٦(٪٥.١)١٠.٠(صايف )النقص( الزيادة يف النقد وما يف حكمه

)3.6(%270.3280.2النقد وما يف حكمه يف 31 كانون األول

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

تحليل للنسب املالية
نسبة التغري20122011 

  نسب الربحية

)٦.٤(٪١3.٦٪١2.٧٪العائد عىل إجمايل املوجودات

)٥.٨(٪22.١٪2٠.٨٪العائد عىل حقوق امللكية

 نسب السيولة

3.٦٪١.٥٩١.٥٤نسبة املوجودات املتداولة

١.٤٪١.١2١.١١نسبة النقد

 نسب الرفع املايل

)3.2(٪٦٤.٧٪٦2.٦٪نسبة املطلوبات إىل حقوق امللكية

)٧.٤(٪١.٨٪١.٦٪نسبة الدين بالفائدة*

)2.٠(٪3٩.3٪3٨.٥٪نسبة مجموع الديون**

)١.٦(٪٧٩.٥٪٧٨.2٪نسبة غطاء املوجودات***

   نسب إدارة األصول

٠.2٪٦2.٥٪٦2.٦٪نسبة دوران مجموع املوجودات

٥.٠٪١٩٤.2٪2٠٤.٠٪نسبة دوران املوجودات الثابتة

٠.٩٪١٠٠.٧٪١٠١.٦٪نسبة دوران رأس املال

 نسب النمو

)٧.٥(٪٠.332٠.3٥٩األرباح املقرتح توزيعها للسهم الواحد )بالدينار(

)٠.٩(٪١٠٠.2٪٩٩.3٪نسبة األرباح املقرتح توزيعها إىل ربح السنة

)٤.٤(٪٦.٥٪٦.2٪نسبة عائد السهم إىل سعر السوق

 نسب التقييم

)١.٧(٪١.٥٨١.٦١القيمة الدفرتية للسهم

)2.٥(٪3.3٦3.٤٤نسبة القيمة السوقية إىل القيمة الدفرتية

3.٦٪١٥.٩٥١٥.٤٠مضاعف السعر إىل العائد

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

*** مجموع املوجودات امللموسة/ مجموع املطلوبات

املايل  أدائها  للمحافظة عىل  عام 2٠١2  األردنية جهودها خالل  االتصاالت  واصلت مجموعة 
املتميز وزيادة قاعدة مشرتكيها عىل الرغم من البيئة التنافسية الشديدة التي يشهدها  قطاع 
املجموعة  تبنتها  التي  واملبادرات  االسرتاتيجيات  نتيجة  ذلك  وجاء  األردن،  يف  االتصاالت 

لتخفيض نفقاتها وتنويع خدماتها بما يتناسب مع جميع فئات زبائنها. 

تسعى مجموعة االتصاالت دوماً للحفاظ عىل األداء املايل القوي واملحافظة عىل موقعها املتقدم 
يف السوق، وتؤكد التزامها لتقديم أفضل الخدمات لزبائنها والذي يؤدي يف النهاية إىل تحقيق 

عوائد مجزية ملساهميها.
وعليه يسعدنا أن نقدم لكم نتائجنا املالية املوحدة للمجموعة للعام 2٠١2.

الجداول أدناه تبين ملخصاً عن النتائج املالية واإلحصائية املجّمعة للعام 2٠١2 مقارنة بالعام 2٠١١

قائمة الدخل املوحدة
الدنانري( نسبة التغري20122011)ماليني 

)٠.٩(٪٤٠٨.٠٤١١.٨اإليرادات 
 املصاريف التشغيلية

3.٥٪)١٦٧.3()١٧3.2(تكلفة الخدمات
)١.٤(٪)3٨.2()3٧.٧(مصاريف بيعية وتسويقية

)٠.2(٪)2٤.٩()2٤.٨(مصاريف إدارية
)٩.٦(٪)١٠.2()٩.2(حصة الحكومة من اإليرادات 

)١٦.١(٪)٥.2()٤.3(رسوم العالمة التجارية
٠.٠٪)3.3()3.3(مصاريف اتفاقية دعم األعمال

1.4%)249.1()252.5(مجموع املصاريف التشغيلية
)١٤.٠(٪٠.3٠.٤إيرادات أخرى

)4.5(%155.8163.1األرباح التشغيلية
)1.4(%39.6%38.2%هامش الربح التشغييل
)3.١(٪)٥2.١()٥٠.٥(االستهالكات واإلطفاءات 

)١٤.٦(٪٦.٦٧.٨صايف فروقات العمالت األجنبية وتكاليف التمويل ودخل التمويل
)5.8(%111.9118.7الربح قبل رضيبة الدخل

)١.3(٪)2٩.١()2٨.٧(رضيبة الدخل
)7.2(%83.289.7مجموع الربح والدخل الشامل للسنة

 العائد إىل:
)٧.٥(٪٨3.١٨٩.٨مساهمي الرشكة

)١٧١.2(٪)٠.١(٠.١حقوق غري املسيطرين
)١.٤(٪2١.٨٪2٠.٤٪هامش الربح

)٧.٥(٪٠.332٠.3٥٩حصة السهم من ربح السنة )دينار(
٠.٠٪2٥٠2٥٠املعدل املرجح لعدد األسهم )مليون سهم(
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ملخص امليزانية املوحدة
الدنانري( نسبة التغري20122011)ماليني 

   املوجودات
)١.٤(٪3٨٤.33٨٩.٩مجموع املوجودات املتداولة

)٦.٤(٪١٩3.٤2٠٦.٦  املمتلكات واملعدات
)٠.٩(٪٦٤.٥٦٥.١  موجودات غري متداولة أخرى

)٥.١(٪2٥٧.٩2٧١.٧مجموع املوجودات غري املتداولة
)2.9(%642.2661.6مجموع املوجودات

 املطلوبات وحقوق امللكية
)٤.٩(٪2٤١.١2٥3.٤مجموع املطلوبات املتداولة

)3.٤(٪٦.2٦.٥مجموع املطلوبات غري املتداولة
)١.٧(٪3٩٤.٩٤٠١.٧مجموع حقوق امللكية

)2.9(%642.2661.6مجموع املطلوبات وحقوق امللكية
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١3 ١2
االستهالكات واإلطفاءات 

انخفضت مصاريف االستهالكات واإلطفاءات يف العام 2٠١2 بواقع )3.١(٪ لتصل إىل ٥٠.٥ 
مليون دينار أردني مقارنة بمبلغ ٥2.١ مليون دينار أردني يف العام 2٠١١.

صايف فروقات العمالت األجنبية 
العمالت  يف  الرصف  أسعار  واختالف  تذبذب  عن  ينتج  األجنبية  العمالت  فروقات  إن صايف 
األجنبية والذي يؤثر يف تقييم الودائع والقروض بالعمالت األجنبية. خالل العام 2٠١2 تم 
العام  أرباح بقيمة ٠.2 مليون دينار أردني مقارنة مع ٠.٥ مليون دينار أردني يف  تسجيل 

.2٠١١

تكاليف التمويل
يتعلق  فيما  الرشكة  تدفعها  التي  األخرى  والعموالت  الفوائد  من  التمويل  تكاليف  تتألف 
بمديونيتها املالية. انخفضت تكاليف التمويل يف العام 2٠١2 بنسبة )١٤.٧(٪ لتصل إىل ٠.١ 

مليون دينار أردني مقارنة مع ٠.١2 مليون دينار أردني يف العام 2٠١١.

دخل التمويل
يتألف دخل التمويل من اإليرادات املتحققة عىل الودائع النقدية بالعمالت املختلفة. انخفض 
دخل التمويل بنسبة )١١.٨(٪ يف العام 2٠١2 ليصل إىل ٦.٥ مليون دينار أردني مقارنة مع 

٧.٤ مليون دينار أردني يف العام 2٠١١.

إيرادات أخرى
إىل  إضافة  الثابتة  األصول  بيع  عن  الناتجة  والخسائر  األرباح  من  األخرى  اإليرادات  تتألف 
إيرادات أخرى متنوعة. وقد بلغت قيمة اإليرادات األخرى تقريباً ٠.3٤ مليون دينار أردني 
العام 2٠١١، أي بانخفاض بلغت  العام 2٠١2 مقارنة مع ٠.3٩ مليون دينار أردني يف  يف 

نسبته )١٤(٪.

رضيبة الدخل 
العام  أردني يف  األردنية رضيبة دخل بمبلغ 2٨.٧ مليون دينار  سجلت مجموعة االتصاالت 
2٠١2، مقابل 2٩.١ مليون دينار أردني يف العام 2٠١١ أي بانخفاض بلغت نسبته )3.١(٪.

ربح السنة
انخفضت أرباح املجموعة بعد الرضيبة بنسبة )٧.2(٪ حيث وصلت إىل ٨3.2 مليون دينار يف 
عام 2٠١2 مقارنة مع ٨٩.٧ مليون دينار يف العام 2٠١١ ، والسبب يف هذا االنخفاض يعود 

بشكل رئييس إىل االنخفاض يف الدخل التشغييل. 

حقوق غري املسيطرين
حقوق األقلية غري املسيطرة يف رشكة “اليت سبيد” تمثل ٤٩.٠٪ من الربح )الخسارة( السنوي 
حيث بلغت حقوق األقلية ٠.١ مليون دينار أردني يف العام 2٠١2 كأرباح مقارنة مع خسائر 

بلغت ٠.١ مليون دينار أردني يف العام 2٠١١ .

السيولة ومصادر رأس املال
والذي  التشغيلية  األنشطة  من  النقدي  التدفق  صايف  من  يأتي  للسيولة  األسايس  املصدر  إن 
انخفض يف العام 2٠١2 بنسبة )١٧.٠(٪ ليصل إىل ١١١.٧ مليون دينار أردني مقارنة بمبلغ 

١3٤.٥ مليون دينار أردني يف العام 2٠١١.
بنسبة  ارتفاعاً  فقد شهد  االستثمارية  األنشطة  يف  املستخدم  النقدي  التدفق  لصايف  وبالنسبة 
دينار  مليون   2٩.2 مع  مقارنة  أردني  دينار  مليون   3١.3 إىل  ليصل  العام 2٠١2  يف   ٪٧.٠

أردني يف العام 2٠١١. 
التمويلية، حيث بلغ ٩٠.3 مليون دينار  النقدي املستخدم يف األنشطة  التدفق  انخفض صايف 

أردني يف العام 2٠١2 مقارنة مع ١٠٠.2 مليون دينار أردني يف العام 2٠١١. 
أما التدفق النقدي الحر فقد بلغت قيمته ١١٧.٨ مليون دينار أردني يف العام 2٠١2 مقارنة مع 

١2٦.٦ مليون دينار أردني يف العام 2٠١١ أي بانخفاض قدره )٦.٩(٪.

النقد وما يف حكمه
العام  أردني يف  بنسبة )3.٦(٪ من 2٨٠.2 مليون دينار  انخفاضاً  النقد وما يف حكمه  شهد 

2٠١١ ليصل إىل 2٧٠.3 مليون دينار أردني يف العام 2٠١2.

النفقات الرأسمالية 
النفقات الرأسمالية ملجموعة االتصاالت األردنية بلغت 3٨.٠ مليون دينار أردني يف نهاية العام 

2٠١2 مقارنة مع 3٦.٥ مليون دينار أردني يف العام 2٠١١.

قاعدة املشرتكني
شهدت قاعدة املشرتكين نمواً ملحوظاً بلغت نسبته ١3.٥٪ لتصل بذلك إىل ٤.٠3٠ مليون مشرتك، 
مقارنة مع 3.٥٥١ مليون مشرتك يف نهاية العام 2٠١١. وجاءت هذه الزيادة نتيجة االقبال الكبري 
عىل العروض املتميزة يف قطاع خدمات االتصاالت الخلوية وعروض “نت وين ما كان”، باإلضافة 

الستمرارية اإلقبال عىل عروض اإلنرتنت )ADSL واالسلكي(.

املوارد البرشية
العام  يف  )٠.2٪( من 2.2٠3  بنسبة  األردنية  االتصاالت  العاملين يف مجموعة  عدد  انخفض 
2٠١١ إىل 2.١٥٩ يف العام 2٠١2. كما بلغ عدد املوظفين املؤقتين ١٨٧ يف العام 2٠١2 مقارنة 

مع 2٧٨ يف العام 2٠١١.

كفاءة الكادر
نتيجة ملا سبق ذكره، فقد تحسنت مؤرشات الكفاءة اإلنتاجية بشكل إيجابي خالل العام 2٠١2 
إذ ارتفع اإليراد لكل موظف ليصل إىل ١٨٨.٩ ألف دينار أردني مقارنة مع ١٨٦.٩ ألف دينار 

أردني يف العام 2٠١١، وهذه الزيادة تعزى إىل انخفاض عدد املوظفين.
كما ارتفع عدد الخطوط لكل موظف خالل العام 2٠١2 ليصل إىل ١.٨٦٦ خطاً بنسبة ١٥.٨٪ 

مقارنة مع ١٦١١ خطاً يف العام 2٠١١ متأثراً بالزيادة يف عدد الخطوط.

اإليرادات 
انخفضت إيرادات مجموعة االتصاالت األردنية بنسبة )٠.٩(٪ حيث بلغت اإليرادات ٤٠٨.٠ 
مليون دينار أردني يف العام 2٠١2 مقارنة مع ٤١١.٨ مليون دينار أردني يف العام 2٠١١، 
هذا االنخفاض جاء نتيجة األوضاع االقتصادية الصعبة واملنافسة الشديدة يف قطاع االتصاالت 

وخاصة يف قطاع األعمال. 

املصاريف التشغيلية
واملصاريف  والتسويقية  البيعية  واملصاريف  الخدمات  تكلفة  من  التشغيلية  املصاريف  تتكون 
اإلدارية وحصة الحكومة من اإليرادات ورسوم العالمة التجارية ومصاريف اتفاقية دعم األعمال. 
بواقع ١.٤٪ لتصل إىل 2٥2.٦ مليون دينار  شهدت املصاريف التشغيلية للمجموعة ارتفاعاً 
أردني يف نهاية العام 2٠١2 مقارنة مع 2٤٩.١ مليون دينار أردني يف نهاية العام 2٠١١. 
هذه الزيادة جاءت الرتفاع مصاريف الكهرباء نتيجة لقرار الحكومة بزيادة أسعار الكهرباء 
البيني نتيجة  الربط  املفروضة عىل قطاع االتصاالت بنسبة ١٥٠٪، وكذلك زيادة مصاريف 
يف  الزيادة  هذه  وقابل  الحركة،  حجم  حيث  من  والدولية  املحلية  الهاتفية  الحركة  ارتفاع 

املصاريف التشغيلية انخفاض يف املصاريف البيعية والتجارية مقارنة بالعام املايض.
يقع الجزء األكرب من املصاريف التشغيلية يف تكلفة الخدمات، والتي تتألف من رسوم الربط 
والكلف  الرتاخيص  ورسوم  األخرى  االتصاالت  شبكات  ملشغيل  تدفع  التي  للشبكات  البيني 
واملصاريف  الكهرباء(  مصاريف  فيها  )بما  الشبكة  وصيانة  تشغيل  مصاريف  مثل  الفنية 
املتعلقة باملوظفين الفنيين، كلفة بطاقات تشغيل الخطوط الخلوية والبطاقات املدفوعة مسبقاً 

والدعم املقدم عىل أسعار أجهزة الهواتف الخلوية.
سجلت تكلفة الخدمات ارتفاعاً بنسبة 3.٥٪ لتصل إىل ١٧3.2 مليون دينار أردني يف العام 
نتيجة  االرتفاع  هذا  وجاء   ،2٠١١ العام  يف  أردني  دينار  مليون   ١٦٧.3 مع  مقارنة   2٠١2
لزيادة حجم الحركة الهاتفية وزيادة تكاليف الربط البيني املحلية والدولية، وكذلك االرتفاع 

يف مصاريف الكهرباء للقطاع الفني.

أما فيما يتعلق باملصاريف البيعية والتسويقية حيث انخفضت بنسبة )١.٤(٪ لتصل إىل 3٧.٧ 
مليون دينار يف العام 2٠١2 مقارنة مع 3٨.2 مليون دينار أردني يف العام 2٠١١.

كما انخفضت املصاريف اإلدارية بنسبة )٠.2(٪ لتصل إىل 2٤.٨ مليون دينار أردني يف العام 
2٠١2 مقارنة مع 2٤.٩ مليون دينار أردني يف العام 2٠١١. 

جاء انخفاض املصاريف اإلدارية والبيعية والتسويقية كنتيجة لجهود اإلدارة واملبادرات التي 
تبنتها لتخفيض النفقات.

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

وقد بلغت حصة الحكومة من اإليرادات ٩.2 مليون دينار أردني يف العام 2٠١2، انخفضت 
بنسبة ٩.٦٪ عن العام 2٠١١.

املجموعة  تدفعها  والتي  التشغيلية  األرباح  من   ٪١.٦ وتبلغ  التجارية  العالمة  رسوم 
لـ Orange مقابل رسوم استخدام اسمها التجاري يف جميع الرشكات التابعة، حيث بلغت 
٤.3 مليون دينار أردني يف العام 2٠١2 مقارنة مع ٥.2 مليون دينار أردني يف العام 2٠١١.

مصاريف اتفاقية دعم األعمال هي الرسوم الواجب دفعها إىل رشكة فرانس تيليكوم حسب 
اتفاقية دعم األعمال، حيث بلغت 3.3 مليون دينار أردني يف العام 2٠١2 وهو مساٍو للمبلغ 

الذي دفع يف العام 2٠١١. 

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

بـ“EBITDA” تتألف من إيرادات الخدمات مطروحاً منها املصاريف التشغيلية. 
انخفضت األرباح التشغيلية للمجموعة بنسبة )٤.٥(٪ يف العام 2٠١2 لتصل إىل ١٥٥.٨ مليون 
دينار أردني مقارنة مع ١٦3.١ مليون دينار أردني يف العام 2٠١١. هذا االنخفاض جاء نتيجة 

الزيادة يف املصاريف التشغيلية واالنخفاض يف اإليرادات.
نتيجة ملا سبق ذكره فقد انخفض هامش الربح التشغييل ليصل إىل 3٨.2٪ يف العام 2٠١2 

مقارنة مع 3٩.٦٪ يف العام السابق.

البيانية أدناه توضح التحليل أعاله:  الرسوم 

اإليراداتاألرباح التشغيليةاملصاريف التشغيلية

٤١١.٨

١٦3.١

٤٠٨.٠

١٥٥.٨

2٠١١ 2٠١2

2٤٨.٧ 2٥2.3

)بماليين الدنانري(



١٥ ١٤
إنرتنت(   Orange( ثابت(،   Orange( االتصاالت  خدمات 

واليت سبيد 
السوق  فتح  تم  أن  وبعد  املجموعة،  أعمال  قطاعات  أكرب  الثابتة  االتصاالت  خدمات  تشكل 

للمنافسة، ال زالت مجموعة االتصاالت األردنية تحتل ٩٨٪ من الحصة السوقية.
تعترب Orange إنرتنت الرشكة الرائدة يف مجال تزويد خدمة اإلنرتنت يف األردن، ففي عام 
2٠٠١ قامت رشكة االتصاالت األردنية برشاء رشكة جلوبل ون )األردن(، حيث أبرمت الرشكة 
 .Orange Internet Interactive مع رشكة Orange اتفاقية الستخدام االسم التجاري
الدارات املؤجرة،  Orange إنرتنت بتقديم خدمة تزويد اإلنرتنت للرشكات من خالل  تقوم 
وخدمات  العالية  الرسعات  ذات  الرسيعة  الخطوط  خالل  من  والرشكات  للمنازل  باإلضافة 
الربيد اإللكرتوني واستضافة املواقع اإللكرتونية واستضافة الربيد اإللكرتوني وخدمة تجوال 
اإلنرتنت من خالل االتصال العادي أو االتصال الالسلكي واملنترشة يف املطارات واملقاهي العامة 

واملطاعم يف األردن، وتعمل هذه الخدمة عىل مبدأ البطاقات املدفوعة مسبقاً. 
يف السادس عرش من نيسان عام 2٠٠٧ دخلت رشكة اليت سبيد لالتصاالت يف عقد رشاكة مع 
مجموعة االتصاالت األردنية إلدخال خدمات جديدة يف البحرين مثل خدمات الحزم العريضة 
للمنازل واملشاريع الصغرية واملتوسطة وكذلك الرشكات، باإلضافة إىل تقديم خدمة البطاقات 

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

الثابتة بخدمات نوعية ومتطورة للرشكات واملنازل عىل حد سواء.

إيرادات )Orange ثابت( و)Orange إنرتنت( واليت سبيد
ارتفعت اإليرادات اإلجمالية Orange ثابت وOrange إنرتنت واليت سبيد بنسبة 2.٧٪ يف 

العام 2٠١2 بسبب النمو املتّميز يف إيرادات املبيعات الكلية.

حافظت خدمة الخطوط الرسيعة ADSL عىل نموها يف العام 2٠١2 عىل الرغم من املنافسة 
الشديدة لتقديم خدمات الجيل الثالث +3G بفضل العرض الجديد “ميّز بيتك” الذي انطلق يف 

نهاية العام 2٠١١ والذي القى نجاحاً كبرياً يف العام 2٠١2.

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

ارتفعت املصاريف التشغيلية لـ Orange ثابت وOrange إنرتنت واليت سبيد بنسبة ٨.٠٪ 
لتصل إىل 2١١.٧ مليون دينار يف العام 2٠١2 مقارنة بـ ١٩٦.٠ مليون دينار يف العام 2٠١١ 

نتيجة زيادة اإليرادات وارتفاع أسعار التعرفة يف املبيعات الكلية.

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

شهدت األرباح التشغيلية يف نهاية العام 2٠١2 انخفاضاً بنسبة )٨.٤(٪ لتصل إىل ٨٥.٨ مليون 
دينار مقارنة بـمبلغ ٩3.٧ مليون دينار للعام 2٠١١.

وبالتايل انخفض هامش األرباح التشغيلية ليصل إىل 2٨.٨٪ يف العام 2٠١2 مقارنة مع ٪32.3 
للعام 2٠١١.                                                                                                     

االتصاالت الخلوية )Orange خلوي(
قبل  من  املقدمة  الخلوية  واملنتجات  الخدمات  من  الخلوية  االتصاالت  أعمال  قطاع  يتألف 
Orange خلوي والتي تم تسجيلها يف أيلول ١٩٩٩ بهدف بناء شبكة اتصاالت خلوية جديدة 
 2٠٠٠ أيلول  يف  التشغيلية  عملياتها  خلوي   Orange بدأت  وقد  اململكة.  لخدمة  ومتطورة 
كمزود ثاٍن لخدمات االتصاالت الخلوية يف األردن. حالياً ازدادت املنافسة مع دخول مزودين 

آخرين للخدمة مما أدى إىل منافسة شديدة يف األسعار وزيادة يف عدد املشرتكين يف اململكة.
+3G لالتصاالت  الثالث  للجيل  أول رخصة  Orange خلوي عىل  العام 2٠١٠ حصلت  يف 
الخلوية يف اململكة األردنية الهاشمية، ويف عام 2٠١2 نمت قاعدة مشرتكي +3G بقوة، وهذا 
مّكن املجموعة من إطالق خدمات جديدة ومبتكرة لتبقى Orange األردن الرائدة يف تقديم 

خدمات االتصاالت.

اإليرادات )Orange خلوي(
إىل  يعود  وذلك   ،2٠١١ بالعام  مقارنة   ٪)٤.2( بنسبة  خلوي   Orange إيرادات  انخفضت 

البيئة التنافسية الشديدة وانخفاض األسعار.

املصاريف التشغيلية )Orange خلوي(
العام 2٠١2 لتصل إىل 2.١2٥  الخلوية يف  التشغيلية لقطاع االتصاالت  انخفضت املصاريف 
مليون دينار أردني مقارنة بمبلغ ١3٤.2 مليون دينار أردني يف العام 2٠١١ بنسبة مقدارها  

)٦.٧(٪ وذلك بفضل سياسة ضبط النفقات .

األرباح التشغيلية )Orange خلوي(
ارتفعت األرباح التشغيلية لـ Orange خلوي بنسبة ٠.٧٪ يف العام 2٠١2 لتصل إىل ٦٩.٦ 
بمبلغ  بأرباح تشغيلية  إىل 3٥.٨٪ مقارنة  التشغييل  الربح  ليبلغ هامش  أردني  دينار  مليون 

٦٩.٤ مليون دينار أردني يف العام 2٠١١ وبهامش ربح تشغييل بلغ ٪3٤.٠.

الرسوم البيانية أدناه توضح التحليل أعاله

تحليل قطاعات أعمال املجموعة

فيما ييل تحليل لبعض نتائج أعمال املجموعة يف كل من القطاعات التالية:
• قطاع خدمات االتصاالت الثابتة )Orange ثابت( وقطاع خدمات اإلنرتنت )Orange إنرتنت( باإلضافة إىل )اليت سبيد/البحرين(.

• قطاع خدمات االتصاالت الخلوية )Orange خلوي(.

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

ملخص قائمة الدخل املوحدة

الدنانري( نسبة التغري20122011)ماليني 
  اإليرادات

2.٧٪2٩٧.٦2٨٩.٧خدمات االتصاالت الثابتة وخدمات اإلنرتنت واليت سبيد/البحرين

)٤.2(٪١٩٥.١2٠3.٦خدمات االتصاالت الخلوية

3.٩٪)٨١.٥()٨٤.٧(إيرادات داخلية بين القطاعات

)0.9(%408.0411.8مجموع اإليرادات

 املصاريف التشغيلية

٨.٠٪)١٩٦()2١١.٧(خدمات االتصاالت الثابتة وخدمات اإلنرتنت واليت سبيد/البحرين

)٦.٧(٪)١3٤.2()١2٥.2(خدمات االتصاالت الخلوية

3.٩٪٨٤.٧٨١.٥مصاريف داخلية بين القطاعات

1.4%)248.7()252.3(مجموع املصاريف التشغيلية 

 األرباح التشغيلية

)٨.٤(٪٨٥.٨٩3.٧خدمات االتصاالت الثابتة وخدمات اإلنرتنت واليت سبيد/البحرين

٠.٧٪٦٩.٩٦٩.٤خدمات االتصاالت الخلوية

)4.5(%155.8163.1مجموع األرباح التشغيلية

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

عدد الخطوط لكل موظف

اإليراد لكل موظف )باآلالف(
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١٧ ١٦

 تقرير بيانات اإلفصاح للعام 2٠١2
بموجب تعليمات هيئة األوراق املالية



١٩ ١٨
3. أ- أعضاء مجلس اإلدارة

ژ معايل الدكتور شبيب فرح عّماري
رئيس مجلس اإلدارة

تاريخ امليالد 1941/2/22
 Orange - يتوىّل الدكتور شبيب عّماري منصب رئيس مجلس اإلدارة يف مجموعة االتصاالت األردنية
انتخاب  أعيد  وقد  األردنية.  الحكومة  يمثّل  بدايًة  كان  حيث   ،2٠٠٠ عام  الثاني  كانون  منذ 
الدكتور عّماري تكراراً رئيساً ملجلس اإلدراة بعد أن أصبح يمثّل مجموعة فرانس تيليكوم يف 

عام 2٠٠٦ وحتى اآلن. 
شملت اإلرادة امللكية السامية الدكتور شبيب عّماري وزيراً للصناعة والتجارة يف حكومة دولة 
الدكتور فايز الطراونة من 2٠١2/٥/2 وحتى تاريخ 2٠١2/١٠/٧. حيث أعيد انتخابه رئيساً 

ملجلس اإلدارة يف مجموعة االتصاالت األردنية - Orange بتاريخ 2٤/١٠/2٠١2.
جامعة  أمناء  مجلس  االقتصادي،  الحوار  لجنة  التخاصية،  مجلس  يف  عّماري عضو  الدكتور 

الحسين بن طالل ومجلس إدارة بنك االستثمار العربي األردني.
يحمل الدكتور عّماري درجة الدكتوراه يف االقتصاد عام ١٩٨٠ من جامعة جنوب كاليفورنيا 

الواليات املتحدة األمريكية، وقد عمل محارضاً فيها حتى عام ١٩٨٥.

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

 .Orange - يشغل السيد مارك رينارد حالياّ منصب نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة االتصاالت األردنية
يف أيار 2٠١٠ انضم السيد مارك رينارد للجنة التنفيذية ملجموعة Orange فرانس تيليكوم. ومنذ 
 Orange عام 2٠٠٦ شغل رينارد منصب نائب الرئيس التنفيذي للوحدة العاملية التابعة ملجموعة
فرانس تيليكوم مسؤوالً عن مناطق أفريقيا، الرشق األوسط وآسيا التي تضم 22 فرعاً، ثالث رشكات 

مدرجة، 2١ ألف موظف وأكثر من ٩٤ مليون زبون.
وكان السيد رينارد بدأ مشواره الوظيفي يف عام ١٩٧٩ كمدير املسح امليداني لدى ISEOR، وأصبح 
يف عام ١٩٨2 مستشاراً لدى وكالة CEREP Communication، وبعدها مديراً للوكالة يف عام 
١٩٨٤، ومديراً لإلدارة يف عام ١٩٨٦. وكان السيد رينارد ُعيّن خالل الفرتة )١٩٨٩ - ١٩٩2( مديراً 
 .Societe des Montagnes de l' Arc and Groupe Caisse des Depots لإلدارة يف
 Orange خالل مسريته املهنية تم تعيين السيد رينارد بمنصب نائب الرئيس للوحدة العاملية ملجموعة
فرانس تيليكوم، ورئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي ملشغل االتصاالت UN12، الرشكة التابعة 
الخط  لوحدة  اإلدارة  و/أو عضو مجلس  الرئيس  منصب  وكذلك شغل  إسبانيا.  يف  تيليكوم  لفرانس 

الثابت، الخلوي واإلنرتنت يف عدد من الرشكات الحليفة.
تم منح السيد رينارد وسام جوقة الرشف – أعىل وسام يف فرنسا.

 .EM Lyon ويذكر بأن السيد رينارد يحمل الدبلوم العايل يف العلوم اإلدارية حيث تخرج من

ژ السيد ميشيل مونزاني
Orange عضو مجلس إدارة مجموعة االتصاالت األردنية - 

تاريخ امليالد 1955/11/26
 Orange - يتوىّل السيد ميشيل مونزاني منصب عضو مجلس إدارة مجموعة االتصاالت األردنية
وآسيا،  األوسط  والرشق  أفريقيا  إدارة   Orange  - تيليكوم  فرانس  يف  الرئيس  ونائب 
السيد مونزاني  أفريقيا. قبل ذلك عمل  التي تتوىّل مسؤولية منطقة الرشق األوسط وشمال 
منصب مدير  تيليكوم. وقد شغل سابقاً  املسؤول عن بولندا يف رشكة فرانس  الرئيس  نائب 
فرانس  ملجموعة  املؤسيس  التطوير  مسؤولية  استلم  حيث  الدولية،  الشعبة  يف  االسرتاتيجية 
تيليكوم عىل مستوى العالم، تم انتخاب السيد مونزاني رئيساً ملجلس إدارة االتصاالت األردنية 
خالل الفرتة )2٠١2/٥/3 - 2٠١2/١٠/2٤(. ويف عام 2٠٠2، تمت إعارته إىل بولندا ملساعدة 
إدارة مجموعة TP لالتصاالت يف إعادة هيكلة شبكة البيع للمستهلك املحيل. كما كان قبلها 
نائب الرئيس املسؤول عن شعبة املبيعات والخدمات يف فرنسا. تم تعيين السيد مونزاني يف 
منصب  ذلك  قبل  ١٩٩٦، وشغل  عام  يف  املستهلك  عن شعبة  املسؤول  الرئيس  نائب  منصب 
املدير اإلقليمي لـ فرانس تيليكوم يف عام ١٩٩١ وغطى املنصب شمال فرنسا. قبل ذلك كان 
السيد مونزاني قد شغل مناصب مختلفة يف مجاالت تكنولوجيا املعلومات والبيع للمستهلكين 
واألعمال التجارية، كما شغل لفرتات متعددة منصب عضو مجلس إدارة يف رشكات االتصاالت.

ويذكر بأن السيد مونزاني قد تخّرج من جامعة HEC لإلدارة باريس، وهو حائز عىل وسام 
االستحقاق الوطني الفرنيس.

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

تاريخ امليالد 1976/5/18
يشغل السيد هنري دي جو حالياً نائب السكرتري العام ملجموعة Orange فرانس تيليكوم 
القانونية،  الشؤون  للمجموعة،  العقارية  الشؤون  الرشكات،  حوكمة  عن  املسؤول  وهو 
محمول  مشّغل  أول  موبينيل  رشكة  يف  إدارة  مجلس  عضو  أيضا  وهو  العامة.  والعالقات 
داخل  مختلفة  مناصب  تقلّد  الحين  ذلك  ومنذ   2٠٠١ عام  تليكوم  بفرانس  التحق  يف مرص. 
املجموعة، أولها يف مجال عمليات الدمج واالستحواذ وسكرترياً ملجلس إدارة فرانس تليكوم 
 SA. أمىض عامين أيضاً يف إسبانيا كمسؤول عن مشاريع التكامل لعمليات املجموعة يف إسبانيا.

السيد دو جو، خريج مدرسة األعمال  EM  Lyon وحاصل عىل شهادة يف القانون  وهو حالياً 
.)IHEDN( مدقق يف املعهد العايل لدراسات الدفاع الوطني

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

تاريخ امليالد 1961/12/20
االتصاالت  مجموعة  إدارة  مجلس  عضو  منصب  حالياً  حمور  أبو  الدكتور  معايل  يتوىل 
األردنية - Orange منذ عام 2٠١2 وقد شغل منصب وزير للصناعة والتجارة عام 2٠٠3 
للمالية   الثانية وزيراً  للمرة  معاليه  تعيين  وتم   )2٠٠٥  -  2٠٠3( للفرتة  للمالية  ووزيراً 

للفرتة )2٠٠٩ - 2٠١١(.  
وقد شغل معايل أبو حمور عضوية مجالس وإدارة العديد من الرشكات والبنوك واملؤسسات، 
حيث شغل قبل ذلك منصب مستشار ملعايل وزير املالية للفرتة )١٩٩٨ - 2٠٠٠( وأمين عام 
وزارة املالية للفرتة )2٠٠٠ - 2٠٠3( ومحارض غري متفرغ وعضو مناقش يف الجامعة األردنية 
أبو  ١٩٩٨(. يحمل معايل   - للفرتة )١٩٨٧  املركزي  بالبنك  ١٩٩٩( وعمل   - للفرتة )١٩٩٨ 

حمور وساَمي أفضل وزير مالية يف الرشق األوسط يف واشنطن لعام 2٠٠٤ وعام 2٠١٠.
جامعة  من   ١٩٩٧ عام  االقتصاد  يف  الدكتوراه  شهادة  يحمل  حمور  أبو  معايل  بأن  ويذكر 
عام  األردنية  الجامعة  من  االقتصاد  يف  املاجستري  درجة  إىل  باإلضافة  بريطانيا  Surrey يف 

١٩٨٩ وبكالوريوس اقتصاد من جامعة الريموك عام ١٩٨٤.

ژ اآلنسة عاصمة دوغان
Orange عضو مجلس إدارة مجموعة االتصاالت األردنية - 

تاريخ امليالد 1963/9/9
 Orange - تتوىّل اآلنسة عاصمة دوغان حالياً منصب عضو مجلس إدارة مجموعة االتصاالت األردنية

منذ كانون الثاني 2٠٠٨، ممثالً لحكومة اململكة األردنية الهاشمية. 
كما تشغل اآلنسة دوغان أيضاً منصب مدير مديرية الخزينة العامة يف وزارة املالية.

ترأست اآلنسة دوغان العديد من اللجان الداخلية والخارجية وعملت مع املانحين وساهمت 
يف كافة مشاريع إصالح اإلدارة املالية يف الحكومة، كما شغلت أكثر من منصب يف مديريات 

وزارة املالية. 
من  السياسية  والعلوم  االقتصاد  يف  البكالوريوس  شهادة  تحمل  دوغان  اآلنسة  بأن  ويذكر 

الجامعة األردنية.

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

3G+ ژ خدمات ژ الخدمات اإلضافية   
ژ خدمة البيع الكيل للمشّغلين ژ خدمة خطوط اإلنرتنت الرسيعة  

ژ خدمة الدارات املؤجرة ژ خدمة املكاملات املجانية   
ژ خدمات املؤتمرات املرئية ژ خدمة االستعالمات   

ژ خدمة الربط الدويل باإلنرتنت ژ الخدمات املجّمعة )صوتية + نقل بيانات( 
ژ فريم ريالي  ژ املكاملات الدولية   

ژ خدمات مركز االتصال    BlackBerry ژ خدمة

- املواقع الجغرافية لرشكة االتصاالت األردنية وعدد املوظفين يف كل منها:
املوقع الرئييس إلدارة الرشكة: جبل عّمان، الدوار األول، بناية سيتي سنرت، ص.ب ١٦٨٩ عّمان ١١١١٨ األردن

التابعة للرشكةاملحافظة عدد املوظفنيعدد املواقع 
١٥٥٦مبنى اإلدارة )عّمان(

٦٩٩٩٠عّمان

١١٧عجلون

٥٩١١٦إربد

١٤٨جرش

3٩١٦املفرق

233٠البلقاء

١٠١٥مأدبا

١٩٥3الزرقاء

١٥2٦العقبة

3٩٤٧الكرك

2٤١٩معان

١٨١3الطفيلة

3411,896املجموع

- بلغ حجم االستثمار الرأسمايل يف عام 2٠١2 لرشكة االتصاالت األردنية )١٧.٨3٨.٧22( دينار أردني.
- بلغ حجم االستثمار الرأسمايل املوحد ملجموعة االتصاالت األردنية لعام 2٠١2 )3٧.٩٥٧.3٧2( دينار أردني.

التابعة 2. الرشكات 
املوقع الرئييس للرشكات التابعة هو: جبل عّمان، الدوار األول، بناية سيتي سنرت، ص.ب ١٦٨٩ عّمان ١١١١٨ األردن. باستثناء املوقع الرئييس لرشكة اليت سبيد، فهو مملكة البحرين - املنامة، 

برج املؤيد، ص.ب ١٨٦٨١.

التابعة رأسمال الرشكةطبيعة ونشاط عمل الرشكةاسم الرشكة 
عدد نسبة امللكيةالتابعة بالدينار

املوظفني

١٠٠3٧٩٪٧٠.٠٠٠.٠٠٠خدمات االتصاالت املتنقلةرشكة البرتاء األردنية لالتصاالت املتنقلة ذ.م.م )Orange خلوي(

١٠٠3٤٪٧٥٠,٠٠٠خدمات تزويد اإلنرتنت ونقل البياناتالرشكة األردنية لخدمات نقل البيانات ذ.م.م )Orange إنرتنت(

-*١٠٠٪22٠,٠٠٠خدمات محتوى اإلنرتنترشكة األبعاد لبناء وتطوير البيانات رقمياً ذ.م.م )إي - دايمنشن(

٥١3٧٪٥.٠٧٦.٠٠٠خدمات االتصاالت واإلنرتنترشكة اليت سبيد لالتصاالت ذ.م.م

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



2١ 2٠
ژ السيد ديدييه لوليفر 

التنفيذي لتكنولوجيا املعلومات والشبكات املدير 
تاريخ امليالد 1957/12/22

يتوىّل السيد ديدييه لوليفر حالياً منصب املدير التنفيذي لتكنولوجيا املعلومات والشبكات 
لـ Orange األردن منذ آب 2٠٠٩. كما تمت تسميته كعضو مجلس إدارة للرشكة التابعة عن 

مجموعة االتصاالت األردنية  يف البحرين ) اليت سبيد( يف منتصف 2٠١١. 
بشكل  تيليكوم  فرانس  مجموعة  يف  مواقع  عّدة  لوليفر  السيد  شغل  الثمانينات  مطلع  ومنذ 
األرجنتين،  اتصاالت  لدى  للمعلومات  تنفيذياً  ومديراً  والجودة  الشبكات  مجال  يف  رئييس 

الرشكة التابعة لـ Orange فرانس تيليكوم خالل الفرتة )١٩٩٤ – 2٠٠٠(. 
وعمل السيد لوليفر قبل انضمامه لـ Orange األردن نائباً للرئيس التنفيذي لخدمة العمالء 
يف Orange فرانس تيليكوم يف فرنسا، وبعدها لدى باقي بلدان أوروبا التي تتواجد فيها 

Orange كما شغل منصب مستشار أول لدى منظمة الجودة العاملية. 
يف  املاجستري  درجة  ويحمل   Sup Telecom Evry من  تخّرج  لوليفر  السيد  بأن  ويذكر 

الشبكات وأنظمة املعلومات، وشارك يف برامج القيادة واألعمال يف الـ IMD يف لوزان.

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

تاريخ امليالد 1966/5/2
يتوىّل السيد وليد الدوالت حالياً منصب نائب الرئيس التنفيذي لـ Orange األردن يف وحدة 
عمل املبيعات الكلية منذ كانون الثاني 2٠١٠. وكان السيد الدوالت قد انضم إىل االتصاالت 
األردنية عام ١٩٩2؛ حيث عمل كمهندس تشغيل وصيانة لشبكات الرتاسل، ثم تابع تقدمه 

املهني وصوالً إىل املركز الذي يشغله حالياً. 
تخصص  الكهربائية  الهندسة  يف  البكالوريوس  شهادة  يحمل  الدوالت  السيد  بأن  ويذكر 
التي تخرج منها عام ١٩٨٩ وعمل فيها  العلوم والتكنولوجيا األردنية  اتصاالت من جامعة 

مساعداً للبحث والتدريس حتى نهاية عام ١٩٩١.

ژ الدكتور إبراهيم حرب 
التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية املدير 

تاريخ امليالد 1961/5/17
يتوىل الدكتور حرب حالياً منصب املدير التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية لـ Orange األردن 

وذلك منذ أيار 2٠١٠. 
وقبل ذلك، عمل الدكتور حرب بمنصب مدير إدارة الشؤون القانونية والتنظيمية لـ Orange األردن 
خالل الفرتة )2٠٠٥ - 2٠١٠(. وقد شغل الدكتور حرب يف عام 2٠٠٤ منصب املدير التنفيذي 
للموارد البرشية بالوكالة يف رشكة االتصاالت األردنية، باإلضافة إىل أنه كان مديراً للتدريب 

ومديراً ملركز التدريب يف الرشكة خالل الفرتة )١٩٩٩ - 2٠٠٤(.
ويذكر بأن الدكتور حرب يحمل شهادة الدكتوراه يف هندسة االتصاالت.

ژ السيد برنارد برييلون 
التنفيذي لالسرتاتيجية/السكرتري العام ملجلس اإلدارة املدير 

تاريخ امليالد 1959/9/15
يتوىل السيد برنارد برييلون حالياً منصب املدير التنفيذي لالسرتاتيجية/السكرتري العام ملجلس 
قطاع  يف  واسعة  خربة  برييلون  السيد  ويمتلك   .2٠١٠ تموز  منذ  األردن   Orange إدارة 

االتصاالت تمتد إىل ثالثة عقود.
فقبل تولّيه منصبه الحايل يف Orange األردن، عمل السيد برييلون مديراً للمبيعات يف وحدة 
املختصة  الوحدة  أعمال  عىل  كان مرشفاً  تيليكوم، حيث  فرانس  مجموعة  يف  الكلية  املبيعات 
بكبار عمالء الرشكة. كما شغل قبل ذلك عدة مناصب يف دائرة األعمال واملصادر الخارجية 
يف Orange، كان آخرها منصب نائب املدير متولياً حينها إدارة عقود الرشكة مع كربيات 

الجهات الخاصة والحكومية.
والخلوية يف رشكة  املالية  الخدمات  عن  املسؤول  العام  املدير  منصب  برييلون  السيد  وشغل 
آنذاك خدمات  قدم  )١٩٩٧ – 2٠٠٠(، حيث  الفرتة  املكسيك خالل  يف  وراديو  كابل  فرانس 
استشارية ملشغيّل االتصاالت Telmex وTelcel يف املكسيك. كما عمل قبلها مراقباً مالياً يف 
الوحدة اإلقليمية يف مجموعة فرانس تيليكوم ملدة عامين. أما يف بداية التسعينات، توىّل السيد 

 .Interpac Italia برييلون منصب املدير العام يف رشكة

تبوأ السيد برييلون عدة مناصب يف وحدتي شبكات االتصاالت واملشرتيات يف مجموعة فرانس 
تيليكوم خالل الفرتة )١٩٨2 – ١٩٩١(. 

إنسياد،  جامعة  من  األعمال  إدارة  يف  املاجستري  شهادة  يحمل  برييلون  السيد  بأن  ويذكر 
باإلضافة إىل شهادة البكالوريوس يف االتصاالت من جامعة إينا وشهادة أخرى يف املحاسبة 

والعلوم املالية.

ژ السيد ِمن تران 
التنفيذي للتسويق واالتصال املدير 

تاريخ امليالد 1965/11/7
يتوىل السيد ِمن تران حالياً منصب املدير التنفيذي للتسويق واالتصال لـ Orange األردن 
شغل  تيليكوم  فرانس  مجموعة  يف  عاماً   ١٥ عن  تزيد  ملدة  عمل  أن  بعد   ،2٠١٠ آب  منذ 
خاللها العديد من املناصب اإلدارية يف إدارة التجارة للمؤسسات الكبرية، الرشكات الصغرية 
واملتوسطة، باإلضافة إىل األسواق االستهالكية والتجزئة، حيث كان آخرها منصب نائب رئيس 
أول للتخطيط االسرتاتيجي والتسويق يف مجموعة “SONATEL” يف داكار – السنغال خالل 
للعمليات ملركز البحث والتطوير للخدمات  الفرتة )2٠٠٦ – 2٠١٠(. وعمل قبل ذلك مديراً 

املؤسسية خالل الفرتة )2٠٠٤ – 2٠٠٦(.  
ويذكر بأن السيد تران يحمل شهادة الدبلوم الجامعي يف هندسة الجودة واألساليب من الجامعة 
 Ecole Superieure des Sciences et Technologies de للهندسة  الفرنسية 
اإلنسانية  العلوم  املاجستري يف  إىل جانب شهادة   I’Ingenieur de Nancy - ESSTIN

 .Nice االتصال الداخيل” من جامعة“

ژ السيد سعد الخالدي
Orange األردن/وحدة عمل املبيعات  التنفيذي لألعمال التجارية لـ  املدير 

وخدمات الزبائن
تاريخ امليالد 1968/6/14

عمل  لوحدة  التجارية  لألعمال  التنفيذي  املدير  منصب  حالياً  الخالدي  سعد  السيد  يتوىل 
األردن   Orange يف  واملتوسطة(  الصغرية  الرشكات  )األفراد،  الزبائن  وخدمات  املبيعات 
املتوسطة  الرشكات  مبيعات  املبارش،  وغري  املبارش  البيع  عن  بذلك  مسؤوالً   ،2٠١١ آب  منذ 
االتصال، عمليات  الزبائن، مراكز  الهاتف، مراكز خدمات  التسويق عرب  والصغرية، مبيعات 

.Elite التسويق وبرنامج الـ
 AT&T وقبل ذلك، عمل السيد الخالدي بمنصب مدير املبيعات الكلية للرشق األوسط يف رشكة
للمكاملات  اإلقليمي  املدير  ومسؤوليات  مهام  حينها  متولياً   ،)2٠١١  -  2٠٠٦( الفرتة  خالل 
ملنطقة  اإلقليمي  املدير  منصب  الخالدي  السيد  توىل  للمعلومات.  الكلية  واملبيعات  الصوتية 
الرشق األوسط وشمال أفريقيا يف رشكة Globecomm Systems Inc خالل الفرتة 

 .)2٠٠٦ - 2٠٠2(
وقد عمل السيد الخالدي لدى رشكة Global One Communications منذ عام ١٩٩٥ 
شاغالً عدة مناصب فيها كان آخرها منصب املدير اإلقليمي للرشكة يف عام ١٩٩٨، كما إنه تقلّد 

عدة مناصب يف رشكة IBM والبنك العربي منذ عام ١٩٩٠.
وإدارة  الحاسوب  مصادر  تخصص  يف  املاجستري  شهادة  يحمل  الخالدي  السيد  بأن  ويذكر 

املعلومات، كما إنه يحمل شهادة البكالوريوس يف علوم الحاسوب.

ژ اآلنسة بريونجري أودران
التنفيذي للموارد البرشية بالوكالة املدير 

تاريخ امليالد 1971/9/3
تولت اآلنسة أودران منصب املدير التنفيذي للموارد البرشية بالوكالة منذ نيسان 2٠١2 ،وقد 

انضمت إىل Orange األردن منذ كانون ثاني من عام 2٠١١.
وقبل ذلك عملت اآلنسة أودران مدة ستة عرش عاماً يف قطاع املوارد البرشية ملجموعة فرانس 

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

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

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

ژ السيد جان فرانسوا توما
Orange التنفيذي ملجموعة االتصاالت األردنية -  الرئيس 

تاريخ امليالد 1960/4/2
 Orange – يحمل السيد جان فرنسوا توما، الرئيس التنفيذي ملجموعة االتصاالت األردنية
 Ecole Nationale شهادة املاجستري يف إدارة األعمال وتكنولوجيا املعلومات من جامعة
شهادات  عىل  أيضاً  وحصل  فرنسا.  يف   Supérieure des Télécommunications

 .Ecole  Polytechnique  ُعليا يف الفيزياء، الرياضيات واالقتصاد من كلية
يمتلك السيد توما أكثر من 2٥ عاماً من الخربة يف قطاع االتصاالت وشغل مناصب يف التسويق، 
املبيعات، التطوير اإلداري، العمليات واإلدارة. كما شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي واملدير 
التنفيذي للعمليات يف اتصاالت موريشيوس للفرتة )2٠٠٨ - 2٠١2(. وخدم بمنصب مدير 
للفرتة  تيليكوم  لفرانس  التابعة   Orange Alsace سرتاسبورغ  يف  اإلقليمية  اإلدارة 
)2٠٠١ - 2٠٠٥( ونائباً للرئيس لالتصاالت الدولية يف فرانس تيليكوم هونغ كونغ. وشغل 
أيضاً العديد من املواقع اإلدارية املتقدمة للفرتة )١٩٩٧ - 2٠٠١( منها رئيس فرانس تيليكوم 
الدولية  تيليكوم  فرانس  وشبكات  خدمات  إدارة  يف  والتطوير  التسويق  إدارة  مدير  اليابان، 

وكذلك نائباً للرئيس لفرانس تيليكوم اليابان للفرتة )١٩٨٨ - ١٩٩2(. 
تم انتخاب السيد توما كنائب رئيس غرفة تجارة وصناعة فرنسا يف اليابان عام ١٩٨٨ ونائب 
املدير  منصب  أيضاً  شغل  كما   . ١٩٩٩ عام  يف  اليابان  يف  األوروبي  األعمال  مجتمع  رئيس 
 .)2٠١2  -  2٠١٠( للفرتة  للمالية يف غرفة تجارة وصناعة فرنسا يف موريشيوس  التنفيذي 
السيد توما متحدثاً  الدولية. ويعترب  للتجارة  كمستشار محافظ فرنسا  ُعيّن سابقاً  وكان قد 
دائماً يف املؤتمرات املتعلقة بصناعة االتصاالت ومساهماً يف عدد من املنشورات املهتمة بالقطاع.

ژ السيد رسالن ديرانية 
التنفيذي للمالية املدير 

تاريخ امليالد 1963/11/17
يتوىل السيد رسالن ديرانية حالياً منصب املدير التنفيذي للمالية لـ Orange األردن وذلك 
منذ أيار 2٠٠١. وكان قد انتقل للعمل يف رشكة االتصاالت األردنية يف عام ١٩٩٨ متولياً حينها 

مهام مدير دائرة الخزينة.
املركزي  البنك  السيد ديرانية بمنصب رئيس قسم االستثمارات األجنبية يف  وقبل ذلك، عمل 

األردني.
هذا ويشغل السيد ديرانية رئاسة مجلس إدارة رشكة اليت سبيد يف البحرين، كما إنه يشغل 
عضو مجلس إدارة بنك األردن دبي اإلسالمي، وهو نائب رئيس الجمعية األردنية للمحاسبين 
اإلداريين، فضالً عن شغله سابقاً لعضوية مجالس إدارة رشكة األبعاد لبناء وتطوير البيانات 
رقمياً والرشكة األردنية لخدمات نقل البيانات. هذا وقد مثّل السيد ديرانية املؤسسة العامة 
للضمان االجتماعي يف عضوية مجلس إدارة املؤسسة الصحفية األردنية )الرأي( سابقاً، فضالً 

عن تمثيله إياها حالياً يف رشكة حديد األردن.
ويذكر بأن السيد ديرانية يحمل شهادة املاجستري يف املحاسبة من الجامعة األردنية وشهادة 
يف  البكالوريوس  شهادة  يحمل  إنه  كما   ،ESCP جامعة  من  والرقابة  املالية  يف   Orange
درع  عىل  للحصول  أّهله  مما  الريموك  جامعة  من  الرشف  بدرجة  الحاسوب  وعلم  املحاسبة 

التفّوق العلمي من جامعة الريموك.

ژ السيد طموح الخويل 
التنفيذي ملركز أمن وحماية املعلوماتية  املدير 

تاريخ امليالد 1959/2/28
يتوىل السيد طموح الخويل حالياً منصب املدير التنفيذي ملركز أمن وحماية املعلوماتية

 e-dimension األردن. حيث انضم إىل املجموعة يف 2٠٠2 كرئيس تنفيذي لرشكة Orange لـ
املقر  التشغيلية يف  للعمليات  تنفيذياً  املتحدة رئيساً  الواليات  يف حينها، وقد عمل قبل ذلك يف 
الرئييس لرشكة Novell. وقد تّوج إنجازاته العملية لعدة سنوات عمل خاللها يف وزارة الدفاع 
األمريكية، حيث كان يعمل عىل تطوير نظام الحماية والتشفري اإللكرتوني من الدرجة الثالثة 

ملشاريع البنية اإللكرتونية التحتية الرئيسية العامة والتشفري املعلوماتي الحربي.
وخالل عمله الطويل قام السيد الخويل بقيادة عّدة فرق أبحاث يف رشكات وجامعات متفرقة 

يف الواليات املتحدة بما فيها جامعة ماساتشوستس للتكنولوجيا. وقد ضمت األبحاث التي قام 
بها السيد الخويل، البنية التحتية لشبكات االتصاالت، أمن شبكات االتصال، التشفري األحادي، 
واملتابعة  املعلومات  قرصنة  من  الحماية  األقمار،  بّث  تكنولوجيا  األبعاد،  والثالثي  الثنائي 

الجنائية للمعلوماتية، ومواضيع أخرى ذات عالقة.
مثّل  كما  التكنولوجي،  الشبكات  أمن  عن  الدفاع  مؤتمر  يف  األردن  الخويل  السيد  مثّل  وقد 
Orange األردن يف عدة مؤتمرات دولية كان فيها املتحدث الرسمي والرئييس، وقد حاز فيها 

عىل عدد من أوسمة التميّز. 
املتحدة  الواليات  يف  نيويورك  جامعة  من  املاجستري  درجة  يحمل  الخويل  السيد  بأن  ويذكر 
األمريكية، ويحمل شهادة البكالوريوس يف اإلدارة العامة وعلم الحاسوب من جامعة أكسفورد 
يف اململكة املتحدة. باإلضافة إىل عدة شهادات مزاولة مهنة مثل شهادة Novell - مهندس شبكة 
الواليات   - لوسنت  بشهادة  عّززها  التي   ،)CNE( املهنية  مايكروسوفت  وشهادة   ،)CNE(

.)PSE( املتحدة األمريكية كمهندس أمن قاعدة

ژ السيد سامي سمريات 
Orange األردن التنفيذي لـ  نائب الرئيس 

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

األردن   Orange لـ  التنفيذي  الرئيس  نائب  منصب  حالياً  سمريات  سامي  السيد  يتوىّل 
إىل  باإلضافة  منذ 2٠٠٧.  البيانات، وذلك  نقل  لخدمات  األردنية  للرشكة  التنفيذي  والرئيس 
منصبه كرئيس تنفيذي لوحدة عمل القطاع املؤسيس والتي تقدم حلول الخدمات االتصاالتية 
من )خلوي، إنرتنت وثابت( لكافة املؤسسات من القطاع العام والخاص يف سوق االتصاالت 

األردنية.
عمل السيد سمريات رئيساً تنفيذياً لرشكة وانادوو يف عام 2٠٠3 حتى تاريخ تبنّيها العالمة 
 Global One كما أسس رشاكة حرصية مع رشكة إيكوانت لتصبح رشكة .Orange التجارية
 Global One املوزع الحرصي لـ إيكوانت يف األردن، وعمل عىل تغيري العالمة التجارية لـ

لتصبح وانادوو يف ذلك الوقت.
وقبل ذلك، عمل السيد سمريات يف عام 2٠٠١ كمؤسس مشارك يف رشكة سيبرييا األردن؛ حيث 
 ،Global One تقلّد منصب نائب الرئيس التنفيذي واملدير التجاري ومدير مبيعات املؤسسات يف
وذلك خالل الفرتة التي سبقت عمله كمديٍر ملبيعات الزبائن واملؤسسات منذ عام ١٩٩٩. وقد 

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

يحمل درجة البكالوريوس يف الهندسة الكهربائية من الجامعة األردنية.

ژ السيد أحمد صالح 
التنفيذي لقطاع املصادر والتسهيالت وضمان الجودة املدير 

تاريخ امليالد 1959/8/8
يتوىل السيد أحمد صالح حالياً منصب املدير التنفيذي لقطاع املصادر والتسهيالت وضمان 

الجودة لـ Orange األردن منذ تموز 2٠٠٨. 
وقبل ذلك، عمل السيد صالح مديراً تنفيذياً لضمان الجودة والعمليات منذ كانون الثاني 2٠٠٦ 
لالتصاالت  األردنية  البرتاء  رشكة  يف  والعمليات  الجودة  لضمان  تنفيذياً  مديراً  يعمل  وكان 

املتنقلة منذ عام 2٠٠3.
وقد استلم السيد صالح خالل عمله يف مجموعة االتصاالت األردنية مهام ومسؤوليات املدير 
التنفيذي للمبيعات باإلضافة إىل استالمه مهام ومسؤوليات املدير التنفيذي للموارد البرشية 

لكل من موبايلكم واالتصاالت األردنية. 
درس السيد صالح وعاش يف اململكة املتحدة طيلة 32 عاماً، عمل خاللها يف رشكة االتصاالت 
الربيطانية )BT( متقلداً حينها عدة مناصب متقدمة يف القطاعات الفنية واإلدارية والتجارية 
طيلة ١٦ عاماً. كذلك عمل السيد صالح مستشاراً رفيعاً يف اتحاد االتصاالت العاملي ويف منظمة 

الكومنولث لالتصاالت.
ويذكر بأن السيد صالح يحمل شهادة البكالوريوس يف علوم الحاسوب.
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4. أسماء املساهمني وحصة كل منهم يف رأس املال ممن يملكون 5% فأكثر من رأس املال بتاريخ 2011/12/31 و2012/12/31

عدد األسهماملساهمون
2011/12/31

نسبة املساهمة
2011

عدد األسهم
2012/12/31

نسبة املساهمة
2012

٥١٪٥١١2٧.٤٩٩.٩٩٩٪١2٧.٤٩٩.٩٩٩رشكة االستثمار املشرتك لالتصاالت

2٨.٨٨٪2٨.٨٨٧2.2٠٠.٠٠٠٪٧2.2٠٠.٠٠٠املؤسسة العامة للضمان االجتماعي

Noor Telecommunications Holding Company Limited2١٠٪٥.٠٠٠.٠٠٠2١٠٪٥.٠٠٠.٠٠٠

٨٩.٨٨٪٨٩.٨٨22٤.٦٩٩.٩٩٩٪22٤.٦٩٩.٩٩٩املجموع

5. الوضع التنافيس للرشكة

- بعد فتح سوق االتصاالت الثابتة بتاريخ 2٠٠٥/١/١، قامت هيئة تنظيم قطاع االتصاالت 
االتصاالت  إن  كما  عدة،  لرشكات  الثابتة  االتصاالت  لخدمة  وفردية  فئوية  رخص  بإصدار 

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

٪٩٨ Orange ثابت 
)٪3٧ – ٪3٥( Orange خلوي 
أكثر من ٥٠٪ Orange إنرتنت 

6. درجة االعتماد عىل موّردين محّددين

قامت مجموعة االتصاالت األردنية برشاء ما نسبته 2٠.٨٨ ٪ من إجمايل مشرتياتها من رشكة 
. )Ericsson( إريكسون

7. الحماية الحكومية واالمتيازات التي تتمتع بها الرشكة

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

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

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

بمعايري الجودة الدولية، وكذلك يتم تطبيق املعايري التالية:
 )ISO 9001:2008 standards )Quality Management Systems ژ
 )BSI 25999 standards )Business Continuity ژ
 )COBIT  )IT standard ژ
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املالية  األوراق  وأسعار  املساهمني  وحقوق  توزيعها  واملقرتح  املوزعة  واألرباح  املحققة  الخسائر  أو  لألرباح  الزمنية  السلسلة   .13

املصدرة من قبل الرشكة ملدة خمس سنوات

20082009201020112012البيان

١٠٠.2٩٨.٠2٤١٠٤.٠2٩.٧٦٦٩٥.٠٨2.٨٠٩٨٩.٧٩٩.2١٤٨3,٠٩٦,2٠٨األرباح بالدينار

٨2,٥٠٠,٠٠٠*١٠٠.٠٠٠.٠٠٠١٠٥.٠٠٠.٠٠٠٩٧.٥٠٠.٠٠٠٩٠.٠٠٠.٠٠٠األرباح املوّزعة بالدينار

33 ٪3٦٪3٩٪٤2٪٤٠٪النسبة املئوية لألرباح

3٩٦,٠١٠,٤3٠ ٤١٦.٥٠2.٤33٤2٠.٥32.١٩٩٤١٠.٦١٥.٠٠٨٤٠2.٩١٤.222حقوق املساهمين بالدينار )من دون حقوق األقلية(

٤.٨2٥.١٧٥.3٨٥.٥3٥.3٠أسعار األسهم بالدينار

* األرباح املقرتح توزيعها عن عام 2٠١2.

14. تحليل املركز املايل للرشكة

تم بيان التحليل املايل يف نتائج أعمال املجموعة.

15. التطورات املستقبلية 

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

التابعة خالل عام 2012 16. أتعاب مدققي حسابات الرشكة والرشكات 

أتعاب التدقيق بالدينارالرشكة

٤2,٠٠٠رشكة االتصاالت األردنية )Orange ثابت(

٤٤,٠٠٠رشكة البرتاء األردنية لالتصاالت املتنقلة )Orange خلوي(

٧,٠٠٠الرشكة األردنية لخدمات نقل البيانات )Orange إنرتنت(

٥٠٠رشكة األبعاد لبناء وتطوير البيانات رقمياً )إي – دايمنشن(

١٥,٩٨٠رشكة اليت سبيد لالتصاالت ذ.م.م

2٠١22٠١١2٠١٠

حركة سعر السهم

ر(
ينا

)د
هم 

لس
ق ا

غال
ر إ

سع

2٠٠٩2٠٠٨

٦

٥

٤

3

2

١

٠

عدد املوظفني وفئات مؤهالتهم

رشكة االتصاالت األردنيةاملؤهل
الثابت   Orange

رشكة البرتاء
األردنية املتنقلة

Orange خلوي 

الرشكة األردنية لخدمات 
البيانات نقل 

Orange إنرتنت 
رشكة اليت سبيد 

لالتصاالت

3٠٠٠دكتوراه

٧٩١٦٤٥ماجستري

٩١٠٠دبلوم عايل

١,٠٥33١٨2٤2٠بكالوريوس

3٤١2٠١٧دبلوم

١٦32١2٥توجيهي

2٤٨33٠أقل من توجيهي

١,٨٩٦3٧٩3٤3٧املجموع

التأهيل والتدريب خالل عام 2012 برنامج 

عدد املوظفنيطبيعة الدورةالرقم

2٥مالية١

٥٦١إدارية2

٩٩٩تسويق ومبيعات3

23٦جودة٤

2,٠3٩فنية٥

2٥٦حاسوب٦

٥٤لغات٧

10. املخاطر التي تتعرض لها الرشكة

تواجه الرشكة مخاطر املنافسة الحادة يف سوق االتصاالت الثابتة وسوق االتصاالت الخلوية، إال أن أداءها يف العام 2٠١2 كان متميزاً وكما هو مذكور يف نتائج أعمال املجموعة.

11. اإلنجازات التي حققتها الرشكة 

تم ذكر اإلنجازات يف نتائج أعمال املجموعة صفحة ١2.

12. العمليات ذات الطبيعة غري املتكررة يف العام 2012 

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

2٥,٦٠١ ٠ 22١٠ 2٥,3٨٠٠السيد جان فرانسوا توما

٠٦٤,٥٦٦ ٠ ٠3,٤32 ٦١,١3٤السيدة نائلة خوام

١3٩,١٤١٩,٦٠٠١,٦٦2٥٥,٨2٨2,٨٦22٠٩,٠٩3السيد رسالن ديرانية

٩١,٠٥٥٩,٦٠٠١,٠٩٨3٦,٦٠32,٧٩١١٤١,١٤٧السيد طموح الخويل

١٠٧,٨٠3٩,٦٠٠٠3٩,٠١22,١٩٩١٥٨,٦١٤السيد أحمد صالح

١١٦,٦٠١٩,٦٠٠2,3٠٥٤3,٧٧١2,٤٧٠١٧٤,٧٤٧السيد سامي سمريات

٦2,٦١١٩,٦٠٠2,٩3٠23,٩٨٥2,١٩٩١٠١,32٥الدكتور إبراهيم حرب

٨2,2٩٠٩,٦٠٠٤,٠٩٨3١,٧3٩2,١٩٩١2٩,٩2٦السيد وليد الدوالت

٨3,2٨٠٩,٦٠٠٥٠١3٤,٩٦٠2,٤٠٠١3٠,٧٤١السيد سعد الخالدي

٠٤٩,٦٧٥ ١,٥٤٩٠ ٤٨,١2٦٠اآلنسة بريونجري أودران

٠٠٨٧,٠٠3 ٠3,٠3٨ ٨3,٩٦٥السيد ديدييه لوليفر

٠١3,٩٥٨١١٥,٨٨٤ ٠١,32١ ١٠٠,٦٠٥السيد برنارد برييلون

٠٠١٠٧,٧١٧ ٠١,٦٦٤ ١٠٦,٠٥3السيد ِمن تران

1,108,04467,20023,819265,89831,0781,496,039املجموع

19. التربعات واملنح

القيمةالجهة املتربع لهاالرقم

٦٥,٠٠٠النقابة العامة للعاملين بالخدمات١

٥,٠٠٠جمعية نادي متقاعدي مجموعة االتصاالت األردنية  الخريية2

3,٠٠٠جمعية أهايل وأصدقاء األشخاص املعاقين3

٥,٠٠٠الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين٤

١,٧٠٠مديرية األمن العام٥

79.700املجموع

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

تم عقد اتفاقية إدارة بين رشكة االتصاالت األردنية ورشكة فرانس تيليكوم، كما يوجد العديد من االتفاقيات بين الرشكة والرشكات التابعة لها والتي تدخل ضمن نطاق العمل الطبيعي واليومي.                                                                   

17. األسهم اململوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة أو من اإلدارة العليا

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

كشف بأعضاء مجلس اإلدارة االعتباريني وممثليهم وملكية كل منهم

عدد األسهم كما يف الجنسيةاملنصبالصفةأعضاء مجلس اإلدارةالرقم
2011/12/31

عدد األسهم كما يف 
2012/12/31

١2٧.٤٩٩.٩٩٩١2٧.٤٩٩.٩٩٩األردنية اعتباريةرشكة االستثمار املشرتك لالتصاالت ويمثلها:١

٠٠األردنيةرئيس املجلس ١.١معايل الدكتور شبيب فرح عّماري 

٠٠الفرنسيةنائب الرئيس 2.١ السيد مارك رينارد 

٠٠الفرنسيةعضو مجلس 3.١ السيد ميشيل مونزاني 

٠٠الفرنسيةعضو مجلس ٤.١ السيد هنري دي جو 

٧2.2٠٠.٠٠٠٧2.2٠٠.٠٠٠األردنية اعتباريةاملؤسسة العامة للضمان االجتماعي ويمثلها:2

٠٠األردنيةعضو مجلس ١.2 معايل الدكتور محمد نارصأبو حمور  

٧,٥٠٠,٠٠٠٧,٥٠٠,٠٠٠األردنيةالقوات املسلحة األردنية/ حكومة اململكة األردنية الهاشمية ويمثلها:3

٠٠األردنية١.3 اآلنسة عاصمة دوغان 

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

18. املزايا واملكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة العليا

مكافآة سنوية أعضاء مجلس اإلدارة 
املجموعبدل سفرتنقالتبدل لجان وأتعاب)عن عام 2011( 

٥,٠٠٠٥3,٩٠٠3,٦٠٠٠٦2,٥٠٠معايل الدكتور شبيب فرح عّماري

٥,٠٠٠3,٠٠٠٧,2٠٠٥2٥١٥,٧2٥اآلنسة عاصمة دوغان

٥,٠٠٠2,٥٠٠٦,٠٠٠3٥٠١3,٨٥٠معايل السيد “محمد عقل” البلتاجي**

٠٠3,٠٠٠٠3.٠٠٠السيد عزالدين كناكرية **

٠٠١,2٠٠٠١,2٠٠معايل الدكتور محمد نارصأبو حمور**

٤,٠١٤٠٠٠٤,٠١٤الدكتور إبراهيم سيف**

٩٨٦١,2٥٠3,٠٠٠٠٥,23٦معايل الدكتور ماهر املدادحة**

٥,٠٠٠٠٧,2٠٠٠١2,2٠٠السيد مارك رينارد*

٥,٠٠٠٦,٠٠٠٧,2٠٠٠١٨,2٠٠السيد ميشيل مونزاني*

٤,١٦٧2,٥٠٠٦,٠٠٠٠١2,٦٦٧السيد هوغ دي فريديل*

٨33٥٠٠١,2٠٠٠2,٥33السيد هنري دي جو*

35,00069,65045,600875151,125املجموع

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

•  عقد مجلس اإلدارة )٧( اجتماعات خالل عام 2٠١2.
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البيئة واملجتمع املحيل 21. أهم مساهمات الرشكة يف خدمة 

حققت Orange األردن يف عام 2٠١2 مجموعة من اإلنجازات النوعية التي أضافتها لسجلها الحافل، جّسدت من خاللها قصة نجاح لم تقترص عىل قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
األردني، بل تجاوزتها إىل ما هو أبعد من حدود هذا القطاع عرب إسهامها يف بناء وتطوير مجتمع واقتصاد قائم عىل املعرفة باستخدام التكنولوجيا املبتكرة، وبما يؤثر إيجاباً عىل مختلف القطاعات 

والرشائح ويرتقي بواقعها نحو األفضل.

الرائدة يف قطاع االتصاالت األردني  Orange األردن.. 

عام  املعلومات خالل  وتكنولوجيا  االتصاالت  لقطاع  ريادتها  تواصل  األردن   Orange ژ
2٠١2، متمكنة من توسيع قاعدة زبائنها لتتجاوز )٤( مليون مشرتك، ومحققة إيرادات بلغت 
قيمتها )٤٠٨( مليون دينار أردني مليون دينار أردني، وأرباح صافية بعد الرضيبة زادت عن 

)٨۳( مليون دينار مليون دينار أردني.

ژ Orange األردن تتوىل قيادة مرشوع القرية الذكية “TMT City”، وهو املرشوع الذي 
تبلغ قيمته االستثمارية حوايل مليار دوالر أمريكي، والذي يعد بمثابة تجمع متكامل يحتضن 
وحديثة  الناشئة  الرشكات  جانب  إىل  الحجم  ومتوسطة  الرشكات صغرية  الكربى،  الرشكات 
التأسيس العاملة يف مجال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واإلعالم وللمؤسسات املرتبطة 

بتلك الصناعة، وذلك يف موقع واحد متعدد األغراض.

ژ Orange األردن ممثلة برئيس مجلس إدارة مجموعة فرانس تيليكوم ورئيسها التنفيذي، 
السيد ستيفان ريتشارد، خالل زيارته للمملكة، تلتقي دولة رئيس الوزراء بمرافقة وفد تألف 
من رئيس مجلس إدارة مجموعة االتصاالت األردنية والرئيس التنفيذي لـ Orange األردن، 

مواضيع  عدة  ملناقشة  واملالية،  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزيري  من  كل  وبحضور 
قطاع  تطوير  يف  ومساهمتها  دورها  وإبراز  للرشكة،  املستقبلية  الخطط  صياغة  يف  تتعلق 

االتصاالت املحيل ودعم القطاعات املختلفة األخرى للنهوض بها.

الطرفين،  بين  اتفاقية رشاكة جمعت  بموجب  العبديل،  تزّود مرشوع  األردن   Orange ژ 
بحلول االتصاالت املتطورة واملتكاملة من االتصاالت الثابتة، الخلوية وحلول تبادل البيانات 
واإلنرتنت عرب شبكة األلياف الضوئية، بما يلبي االحتياجات التجارية والسكنية داخل املرشوع.

ژ Orange األردن تجدد اتفاقيتها مع رشكة “Ericson”، املزود املتخصص عاملياً لتقنيات 
وخدمات االتصاالت، وذلك من أجل توسيع شبكة الجيل الثالث وتحديث شبكة الجيل الثاني 

التابعة لها يف مختلف أنحاء اململكة األردنية الهاشمية.

 Orange األردن واالرتقاء املتواصل بأدائها املؤسيس وكفاءة موظفيها

ژ Orange  األردن تطلق املرحلة الثانية لربنامج “امتياز” الفريد من نوعه والهادف لتعزيز 
مستوى رضا الزبائن من خالل تقديم خدمة زبائن فائقة الجودة يف مختلف نقاط االتصال 
املختلفة التي يتواصل فيها موظفو الرشكة مع املشرتكين، وأهمها مراكز البيع ومراكز خدمة 
العمالء وخدمات الشبكة وإدارة الشكاوى إضافة إىل فتح قنوات التواصل املبارش مع الزبائن.

ژ Orange األردن تطلق مرشوع “ITN Campus” التدريبي الخاص بموظفي أنظمة 
تميز  لتعزيز  هدفت  أخرى،  تدريبية  برامج  إطالق  عنه  انبثق  والذي  والشبكات،  املعلومات 
موظفيها يف مختلف املجاالت من خالل رفع مستوى كفاءتهم يف تلبية احتياجات زبائن الرشكة.

 
ژ Orange األردن تطلق أكاديمية املبيعات “Orange Sales Academy”، والتي 

تعترب بمثابة برنامج طموح يهدف لرفع كفاءة موظفي الرشكة ومهاراتهم وسلوكياتهم 
اإليجابية، وذلك من أجل املزيد من االرتقاء بأدائها املؤسيس ومواصلتها لتحقيق أعىل 

مستويات التميز يف خدمة زبائنها وتنمية حجم قاعدتهم.

 Orange األردن منصة متكاملة لخدمات وعروض االتصاالت املبتكرة

عام  خالل  والرشائح  القطاعات  مختلف  من  زبائنها  احتياجات  تلبي  األردن   Orange  ژ 
األردنية  املسلحة  للقوات  املميّز  الخلوي  االتصاالت  عرض  بإطالق  قامت  حيث  2٠١2؛ 
“ArmyCell”، متضمناً تقديم خدمات اتصاالت شاملة تلبي جميع احتياجات منتسبي القوات 

املسلحة واألجهزة األمنية العاملين واملتقاعدين وعائالتهم يف مجال االتصاالت.

 ،”Orange Money“ األردن تطلق خدمتها املبتكرة، خدمة املحفظة النقدية Orange ژ
والتي تتيح ملشرتكيها تسديد التزاماتهم وتنفيذ معامالتهم املالية املختلفة عن طريق الهاتف 

الخلوي بكل أمان ويرس بدون الحاجة لوجود خدمة اإلنرتنت.

لخدمة  حرصياً  تقديمها  خالل  من  الرقمي  العالم  يف  طفرة  تحدث  األردن   Orange ژ 
“Internet on TV”، وذلك لتمكين جميع مشرتكيها يف خدمة اإلنرتنت املنزيل من االستمتاع 
بتجربة ترفيهية فريدة باستخدام كافة أنواع أجهزة التلفاز سواء الحديثة أو القديمة منها، 
إىل جانب تسهيل وصول جميع أفراد األرسة إىل اإلنرتنت، األمر الذي جاء ترجمة من الرشكة 
اللتزامها بوضع آخر االبتكارات ضمن سوق االتصاالت العاملية بين يد مختلف رشائح املجتمع 

األردني، محققة بذلك سبقاً يعد بمثابة إنجاز نوعي جديد لها.

 Orange األردن... مبادرات خريية وتنموية

الذي  بيجمعنا”،  الخري  “رمضان  الخريي  الرمضاني  برنامجها  تطلق  األردن   Orange ژ 
جاء ترجمة لفهمها احتياجات الفئات األقل حظاً يف مختلف أنحاء األردن، وتجسيداً لجهودها 
املتواصلة لتلبية هذه االحتياجات خالل شهر الخري. وقد احتضن الربنامج العديد من املبادرات 
الرمضانية التي حملت أفكار جديدة شارك الجمهور يف اختيارها؛ حيث أطلقت الرشكة حملة 
“إنَت اختار” عىل صفحتها عىل الفيسبوك التي تضمنت ثالثة نشاطات مقرتحة شملت توزيع 
طرود الخري عىل األرس املحتاجة ببيوتها، توزيع وجبات اإلفطار عىل األرس العفيفة ببيوتها 
وإقامة عدد من حفالت اإلفطار لأليتام. وقد تم فتح باب التصويت ألعضاء الصفحة ملعرفة 
النشاط الذي يتم التصويت له أكثر لتوجيه الدعم األكرب له، مع تنفيذ املبادرات الثالث بدعم 

متفاوت مبني عىل نتيجة التصويت.

ژ Orange األردن تقيم “بازار الخري... بيجمعنا” كجزء من مبادراتها الرمضانية لتمكين 
املرأة  صندوق  سيدات  لدعم  املرأة؛  صندوق  مع  بالرشاكة  وذلك  ريادتهن،  ودعم  األردنيات 
وتمكينهن من توسيع مشاريعهن الصغرية واملتوسطة وتحسين أوضاع أرسهن، وذلك من 

خالل رشاء منتجاتهن املعروضة يف البازار. 

مئات  بمشاركة  رمضان  يف  الغذائية  والوجبات  الخري  طرود  توزع  األردن   Orange ژ 
وذلك  باململكة،  الفقر  مناطق جيوب  مختلف  العفيفة يف  األرس  موظفيها عىل  من  املتطوعين 

بالتعاون مع تكية أم عيل خالل أيام شهر رمضان املبارك.

األرس  من  مجموعة  وأطفال  األيتام  من  لعدد  رمضانياً  إفطاراً  تقيم  األردن   Orange ژ 
العفيفة بالتعاون مع الصندوق األردني الهاشمي، وضمن حملة الرب واإلحسان، وذلك تحت 
رعاية األمرية بسمة بنت طالل، إىل جانب ممثلين عن ١٥ جمعية خريية هم رشكاء الرشكة يف 
العمل الخريي اإلنساني. وتضمن اإلفطار العديد من النشاطات الرتفيهية لألطفال باإلضافة 

لتوزيع الهدايا والحلويات واملالبس عىل األطفال. 
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 Orange األردن والتواصل مع املجتمع ورعاية الفعاليات واألحداث الوطنية
 

القوات  معدات  ملعرض  االتصاالت  مجال  يف  الحرصية  رعايتها  تقدم  األردن   Orange ژ 
لتسهيل  والالزمة  باالتصاالت  املتخصصة  خدماتها  كافة  له  موفرًة   ،”SOFEX“ الخاصة 

مهامه، باإلضافة لتوفري األجهزة اإللكرتونية الالزمة لخدمة أعمال املعرض.
 

ژ Orange األردن تواصل التزامها تجاه إحياء اإلرث الثقايف والفني يف األردن وإحياء لروح 
مدينة جرش من خالل رعايتها ملهرجان جرش 2٠١2 للثقافة والفنون.

 
ژ Orange األردن ترعى مهرجان الفحيص 2٠١2 يف دورته الثانية والعرشين  وذلك دعماً 

للقطاع الفني والثقايف والسياحي.
 

االتحاد  الذي نظمه  البحرية  للرياضات  الثاني  العقبة  ترعى مهرجان  األردن   Orange ژ
األردني للرياضات البحرية.

 Orange األردن تدعم قطاع الرياضة
 

ژ Orange األردن تمدد دعمها لالتحاد األردني لكرة القدم من خالل توقيع اتفاقية رعاية 
ورشاكة معه بقيمة تزيد عن املليون دينار أردني، أصبحت بموجبها راعي االتصاالت الحرصي 
للمنتخبات الوطنية لكرة القدم وبطوالت كرة القدم النسوية وعىل مدى ثالث سنوات متتالية.  

الكرة  نجم  الفيصيل  فريق  والعب  السابق  الوطني  املنتخب  كابتن  تكرم  األردن   Orange ژ 
األردنية حسونة الشيخ، الذي وّدع رسمياً مالعب كرة القدم عىل الصعيد الدويل خالل املهرجان 

التكريمي الذي أقيم لهذه املناسبة.

سلسلة  إطار  يف  وذلك  األردن،  شباب  لنادي  السنوية  رعايتها  تجدد  األردن   Orange ژ 
رعاياتها املتنوعة للقطاع الشبابي والريايض األردني.

 Orange األردن ودعم الفئات األقل حظاً لرسم البسمة عىل وجوهها

ژ Orange األردن تجدد اتفاقية التعاون مع الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البرشية 
لدعم حملة الرب واإلحسان التي ينفذها الصندوق عىل ثالثة محاور هي: العيادة املتنقلة التي 
تم ضمنها تسيري ١2 حملة طبية يف مختلف املحافظات بواقع حملة شهرياً، حملة الشتاء التي 
لتغطية  وعجلون  جرش  محافظتي  يف  املحتاجة  األرس  مئات  عىل  املساعدات  توزيع  تضمنت 
احتياجاتها األساسية، باإلضافة إىل تقديم ١٠ منح دراسية لسنة كاملة تم تخصيصها لطلبة 

الجامعات الحكومية من غري املقتدرين عىل تحمل نفقات الدراسة. 

ژ Orange األردن تدعم الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين من خالل زيارة عدد من 
وتوّزع  رعد،  بن  مرعد  األمري  برفقة سمو  عجلون  محافظة  يف  العسكريين  املصابين  منازل 

الطرود الغذائية، إىل جانب دعم شمل تقديم عدد من الكرايس املتحركة.

 Orange األردن وخطوات لبناء مجتمع قائم عىل املعرفة باستخدام التكنولوجيا

ژ Orange األردن تؤهل 2٠ محطة معرفة جديدة يف مختلف أنحاء اململكة، وذلك يف أعقاب 
عّمان،  الطفيلة،  عجلون،  محافظات  يف   2٠١2 عام  خالل  جديدة  معرفة  محطات   ٦ تأهيل 
الكرك واملفرق، وبموجب مذكرة التفاهم مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ومركز 

تكنولوجيا املعلومات، لنستكمل برنامج محطات املعرفة يف مرحلته الثانية.

مرشوع  ضمن  اإلنرتنت  عىل  املجتمعي  التدريب  برنامج  ترعى  األردن   Orange ژ 
العام 2٠١٠  الذي تم إطالقه بنهاية  انتشار اإلنرتنت،  Orange لإلنرتنت” لدعم  “صندوق 
ثقافة  لنرش  سنوات   ۳ مدى  عىل  تنفيذه  ليتم  أردني  دينار  مليون   ۳ حوايل  بلغت  بميزانية 
اإلنرتنت يف اململكة وجعله يف متناول الجميع بهدف بناء مجتمع قائم عىل املعرفة باالعتماد عىل 

املوارد والبنى التحتية للرشكة.

 Orange األردن وااللتزام بدعم الريادة وتمكني الشباب
 

ژ Orange األردن ترعى منتدى “ArabNet“ من خالل تقديم الدعم ملسابقة املربمجين 
مقر  يف  أقيمت  والتي  للمنتدى،  التابعة  املحلية  الخلوي  والهاتف  الويب  تطبيقات  ومطوري 
الجمعية العلمية امللكية، وباستضافة من مركز امللكة رانيا للريادة، إىل جانب تقديمها ملجموعة 

من الجوائز للفائزين األوائل.

 
العام  امتحان  يف  منهم  واملتفوقين  العامة  الثانوية  طلبة  أوائل  تكرم  األردن   Orange ژ 
أقامته وزعت خالله أجهزة  اململكة، وذلك ضمن حفل  الدرايس 2٠١2 من جميع محافظات 
لهم عىل  تشجيعا  متفوقاً  املتنوعة األخرى عىل ۳٠ طالباً  الهدايا  خلوية ذكية ومجموعة من 

االستمرار يف بذل الجهود واالرتقاء بتحصيلهم العلمي ليساهموا يف تطور األردن.
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٤- تقّر الرشكة بتطبيق بنود القواعد اإلرشادية لدليل الحوكمة للرشكة املدرجة يف البورصة باستثناء البنود التالية:

السببالتطبيقالقاعدة

جزئياًثلث أعضاء املجلس عىل األقل من األعضاء املستقلين.
املادة )2٠/ب( من النظام األسايس للرشكة تحدد كيفية تكوين مجلس اإلدارة ومن 

ضمنها األعضاء املستقلون.

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

لم يطبّق

يتم تحديد مهام وصالحيات مجلس اإلدارة بموجب املادة )2٤( من النظام 
األسايس للرشكة وقانون الرشكات.

تقوم الرشكة بإعداد نظاٍم داخيلٍ ملجلس اإلدارة.

يتضمن النظام الداخيل املهام والصالحيات واملسؤوليات التالية:وضع 
االسرتاتيجيات والسياسات والخطط واإلجراءات التي من شأنها تحقيق مصلحة 

الرشكة وأهدافها وتعظيم حقوق مساهميهما وخدمة املجتمع املحيل.
جزئياً

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

الرشكة وأهدافها وتعظيم حقوق مساهميهما وخدمة املجتمع املحيل. 
 تقوم الرشكة بإعداد نظاٍم داخيلٍ ملجلس اإلدارة.

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

جزئيا
يتم االفصاح عن البيانات املالية مبارشة وفق تعليمات اإلفصاح الصادرة من الهيئة 
، كما أن املادة )2٤(من قانون الرشكات تلزم باإلفصاح عن امليزانية كل ستة أشهر 

ويتم ذلك .

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

جزئياً
يتم تطبيق القواعد اآلمرة واملنصوص عليها يف دليل قواعد حوكمة الرشكات 

املساهمة، وتطبيق النصوص القانونية املنصوص عليها يف قانون الرشكات.

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

العادي للرشكة.
ً جزئيا

تقدم كل من اللجنتين )لجنة التدقيق ولجنة الرتشيحات واملكافآت( قراراتهما 
وتوصياتهما ملجلس اإلدارة التخاذ القرار املناسب. لكن ال يتم تقديم تقرير 

بأعمالها للهيئة العامة.

يوجه مجلس اإلدارة الدعوة إىل كل مساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة بالربيد 
االلكرتوني الخاص باملساهم ، قبل 2١ يوماً من التاريخ املقرر لعقد االجتماع، 

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

للمساهمين الذين يتوفر لهم ايميالت يف قاعدة البياناتجزئياً

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

الهيئة العامة النتخاب املجلس.
لم يطبّق

تطبيقاً لنص املادة )١33( رشكات واملادة )١3٤(من قانون الرشكات واملادة )2٠(
من النظام األسايس للرشكة.

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

العامة.
يتم تطبيق املادة )١33( من قانون الرشكات.لم يطبّق

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

أو اإلهمال يف إدارة الرشكة أو إفشاء املعلومات ذات الطبيعة الرسية للرشكة.
استناداً إىل املادة )١٦٠( من قانون الرشكات.لم يطبّق

طلب عقد اجتماع هيئة عامة غري عادي وذلك للمطالبة بإقالة مجلس إدارة 
الرشكة أو أي عضو فيه، للمساهمين الذين يملكون 2٠٪ من أسهم الرشكة.

جزئياً
تطبّق املادة )١٦٥( من قانون الرشكات بهذا الخصوص واملادة )2٠/ب( من 

النظام األسايس للرشكة.

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

ال يوجد تعليمات خطية ولكن يمكن بموافقة خاصة من مجلس اإلدارة.جزئياً
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١- يقّر مجلس إدارة الرشكة بعدم وجود أّية أمور جوهرية قد تؤثر يف استمرارية الرشكة خالل السنة املالية التالية 2٠١3.

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

عضونائب رئيس مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة

السيد ميشيل مونزاني السيد مارك ريناردالدكتور شبيب فرح عّماري

عضوعضوعضو

اآلنسة عاصمة دوغانالدكتور محمد نارص أبو حمورالسيد هنري دي جو

3- نقّر نحن املوّقعين أدناه بصحة ودقة واكتمال املعلومات والبيانات الواردة يف تقرير مجلس اإلدارة للعام 2٠١2.

التنفيذيرئيس مجلس اإلدارة التنفيذي للماليةالرئيس  املدير 

السيد رسالن ديرانيةالسيد جان فرانسوا توماالدكتور شبيب فرح عّماري
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القوائم املالية املوحدة
3١ كانون األول 2٠١2
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رشكة االتصاالت األردنية

رشكة مساهمة عامة محدودة 
قائمة املركز املايل املوحدة
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١٠2٧٠.2٨٠.33٦2٨٠.232.232نقد وودائع قصرية األجل

3٨٤.2٧2.٧٧٠3٨٩.٨٧3.32٩

642.221.054661.591.974مجموع املوجودات 

حقوق امللكية واملطلوبات  

حقوق امللكية

١١2٥٠.٠٠٠.٠٠٠2٥٠.٠٠٠.٠٠٠رأس املال 

١2٦2.٥٠٠.٠٠٠٦2.٥٠٠.٠٠٠احتياطي إجباري

١3٨3.٥١٠.٤3٠٩٠.٤١٤.222أرباح مدورة

396.010.430402.914.222حقوق ملكية حملة األسهم

)١.١٨3.3٤٥()١.٠٧٩.١3٦(حقوق غري املسيطرين

394.931.294401.730.877مجموع حقوق امللكية 

مطلوبات غري متداولة 

١٤٥.٨٠٨.٨٥٨٦.٤٦٧.٠٠٠قروض طويلة األجل

-١٥٤3٩.٧٠٧تعويض نهاية الخدمة

٦.2٤٨.٥٦٥٦.٤٦٧.٠٠٠

مطلوبات متداولة

١٦١٧٤.٨١٨.٦٩٩١٨٦.٦٦٨.١١٩ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

٩٦٥.32٨.٨٧٠٤٦.٩٤2.٥٧٥مبالغ مستحقة إىل مشغيل شبكات اتصاالت

١٤٧٠2.٧٧١٦٩٨.٠٨٩الجزء املتداول من القروض طويلة األجل

١٥١٩٠.٨٥٥١٩.٠٨٥.3١٤تعويض نهاية الخدمة

241.041.195253.394.097

642.221.054661.591.974مجموع حقوق امللكية واملطلوبات  

تعترب اإليضاحات املرفقة من ١ إىل 2٤ جزءاً من هذه القوائم املالية املوحدة

إرنست وينغ األردن
محاسبون قانونيون
صندوق بريد ١١٤٠

عمان ١١١١٨-اململكة األردنية الهاشمية
هاتف: ٠٠٩٦2٦٥٨٠٠٧٧ / ٠٠٩٦2٦٥٥2٦١١١

فاكس: ٠٠٩٦2٦٥٥3٨3٠٠
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3٩ 3٨
رشكة االتصاالت األردنية 

رشكة مساهمة عامة محدودة
التغيـرات فـي حقـوق امللكية املوحدة قائمة 

للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2012

حق ملكية حملة األسهم

رأس املال 
املدفوع

دينار 

احتياطي
إجباري

دينار 

أرباح
مدورة

دينار 

املجموع 

دينار 

حقوق غري 
املسيطرين 

دينار 

مجموع
حقوق امللكية

دينار 

٤٠١.٧3٠.٨٧٧)١.١٨3.3٤٥(2٥٠.٠٠٠.٠٠٠٦2.٥٠٠.٠٠٠٩٠.٤١٤.222٤٠2.٩١٤.222الرصيد كما يف أول كانون الثاني 2٠١2

)٩٠.٠٠٠.٠٠٠(-)٩٠.٠٠٠.٠٠٠()٩٠.٠٠٠.٠٠٠(--أرباح موزعة )إيضاح ١3(

٨3.٠٩٦.2٠٨٨3.٠٩٦.2٠٨١٠٤.2٠٩٨3.2٠٠.٤١٧--مجموع الربح والدخل الشامل للسنة

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

٤٠٩.٥٧٨.١١٨)١.٠3٦.٨٩٠(2٥٠.٠٠٠.٠٠٠٦2.٥٠٠.٠٠٠٩٨.١١٥.٠٠٨٤١٠.٦١٥.٠٠٨الرصيد كما يف أول كانون الثاني 2٠١١

)٩٧.٥٠٠.٠٠٠(-)٩٧.٥٠٠.٠٠٠()٩٧.٥٠٠.٠٠٠(--أرباح موزعة 

٨٩.٦٥2.٧٥٩)١٤٦.٤٥٥(٨٩.٧٩٩.2١٤٨٩.٧٩٩.2١٤--مجموع الربح والدخل الشامل للسنة

401.730.877)1.183.345(250.000.00062.500.00090.414.222402.914.222الرصيد كما يف 31 كانون األول 2011

تعترب اإليضاحات املرفقة من ١ إىل 2٤ جزءاً من هذه القوائم املالية املوحدة

رشكة االتصاالت األردنية 
رشكة مساهمة عامة محدودة

قائمة الدخل الشامل املوحدة
للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2012 

    

2011
دينار

2012
دينار إيضاح

٤١١.٧٩٠.222 ٤٠٨.٠١٦.22٠ صايف إيرادات الخدمات

)١٦٧.3٤٩.٤٩٥( )١٧3.2٤٧.٧٥3( تكلفة الخدمات

244.440.727 234.768.467 الربح اإلجمايل

)2٤.٨٦٩.2٩٧( )2٤.٨2٩.١23( مصاريف إدارية

)3٨.23٩.3٠٦( )3٧.٦٩٨.٠٩٧( مصاريف بيعية وتسويقية

)١٠.2٠٤.١٩٦( )٩.22٤.٩١2( ١٧ حصة الحكومة من اإليرادات 

)٨.٤١٨.٩٧١( )٧.٥٨٩.3٠٨( ١٨ مصاريف اتفاقية دعم األعمال ورسوم العالمة التجارية

)٥2.١3٧.3١٦( )٥٠.٤٩٩.3٦٨( استهالكات وإطفاءات 

110.571.641 104.927.659 الربح التشغييل 

٥٠٩.٩٨٩ 233.٠٤٧ صايف فروقات العمالت األجنبية

)١١٥.32٧( )٩٨.٤١2( تكاليف التمويل

 ٧.3٦٠.١٠٥ ٦.٤٨٨.٤٦٤ دخل التمويل

3٩٠.٦١١ 33٥.٨2١ أرباح بيع ممتلكات ومعدات 

١١٨.٧١٧.٠١٩ ١١١.٨٨٦.٥٧٩ الربح قبل رضيبة الدخل 

)2٩.٠٦٤.2٦٠( )2٨.٦٨٦.١٦2( ٦ رضيبة الدخل

89.652.759 83.200.417 مجموع الربح والدخل الشامل للسنة 

العائد إىل:

٨٩.٧٩٩.2١٤ ٨3.٠٩٦.2٠٨ مساهمي الرشكة

)١٤٦.٤٥٥( ١٠٤.2٠٩ حقوق غري املسيطرين

89.652.759 83.200.417

0.359 0.332 ١٩ الحصة األساسية واملخفضة للسهم من ربح السنة

تعترب اإليضاحات املرفقة من ١ إىل 2٤ جزءاً من هذه القوائم املالية املوحدة



٤١ ٤٠
رشكة االتصاالت األردنية 

رشكة مساهمة عامة محدودة
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة

31 كانون األول 2012

1- معلومات عامة

سجلت رشكة االتصاالت األردنية كرشكة مساهمة عامة محدودة بتاريخ ٨ ترشين األول ١٩٩٦.

تم اعتماد القوائم املالية املوحدة لرشكة االتصاالت األردنية املساهمة العامة املحدودة )املجموعة( للسنة املنتهية يف 3١ كانون األول 2٠١2 بقرار من مجلس اإلدارة بتاريخ 2٤ كانون الثاني 2٠١3.

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

2- 1 أسس اإلعداد 

أعدت القوائم املالية املوحدة للمجموعة وفقاً ملبدأ الكلفة التاريخية.

أعدت القوائم املالية املوحدة للمجموعة وفقاً ملعايري التقارير املالية الدولية.

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

أسس توحيد القوائم املالية

تتضمن القوائم املالية املوحدة القوائم املالية لرشكة االتصاالت األردنية وجميع الرشكات التابعة لها واململوكة بالكامل وهي: رشكة البرتاء األردنية لالتصاالت املتنقلة والرشكة األردنية لخدمات نقل 
البيانات، ورشكة األبعاد لبناء وتطوير البيانات رقمياً )اي- دايمنشن( باإلضافة إىل رشكة اليت سبيد لالتصاالت ذ.م.م والتي تمتلك رشكة االتصاالت األردنية ٥١٪ من رأسمالها.

يتم توحيد القوائم املالية للرشكات التابعة ابتداًء من تاريخ ممارسة السيطرة وحتى تتوقف هذه السيطرة.

يتم إعداد القوائم املالية للرشكة والرشكات التابعة لنفس السنة املالية وباستخدام نفس السياسات املحاسبية.

يتم استبعاد جميع األرصدة واملعامالت واإليرادات واملصاريف الناتجة عن املعامالت بين الرشكة ورشكاتها التابعة.

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

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

2-2 التغيريات يف السياسات املحاسبية

إن السياسات املحاسبية املتبعة يف إعداد القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 3١ كانون األول 2٠١2 تتفق مع تلك التي اتبعت يف إعداد القوائم املالية املوحدة للسنة املالية السابقة باستثناء أن 
املجموعة قامت بتطبيق التعديالت التالية عىل معايري التقارير املالية الدولية  ابتداًء من أول كانون الثاني 2٠١2:

معيار املحاسبة الدويل رقم )١2( رضيبة الدخل – الرضائب املؤجلة )اسرتداد املوجودات الضمنية(

معيار التقارير املالية الدويل رقم )٧( األدوات املالية : اإليضاحات – متطلبات إضافية لإلفصاح عن إلغاء االعرتاف

فيما ييل أثر تطبيق هذه التعديالت: 

معيار املحاسبة الدويل رقم )12( رضيبة الدخل )اسرتداد املوجودات الضمنية(
بأن الرضيبة املؤجلة لالستثمارات العقارية التي يتم قياسها باستخدام  يوضح التعديل تحديد الرضيبة املؤجلة لالستثمارات العقارية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة. يقدم التعديل افرتاضاً 
نموذج القيمة العادلة حسب معيار املحاسبة الدويل رقم ٤٠، يجب تحديدها عىل أساس أن القيمة الدفرتية سوف يتم اسرتدادها من خالل البيع. كما ويتطلب التعديل أن يتم قياس الرضيبة املؤجلة 
للموجودات الغري قابلة لالستهالك والتي يتم قياسها باستخدام نموذج إعادة التقييم حسب معيار املحاسبة الدويل رقم )١٦( عىل أساس البيع لهذه املوجودات. ينبغي تطبيق هذا املعيار للفرتات 

املالية التي تبدأ يف أو بعد أول كانون الثاني 2٠١2. لم ينتج عن تطبيق هذا املعيار أي أثر عىل املركز املايل املوحد أو األداء املايل املوحد للمجموعة.

رشكــة االتصــاالت األردنية 
رشكـة مساهمة عامة محدودة
قائمة التدفقات النقدية املوحدة

للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2012 

2011
دينار 

2012
دينار 

األنشطة التشغيلية 

١١٨.٧١٧.٠١٩ ١١١.٨٨٦.٥٧٩ الربح قبل رضيبة الدخل

تعديالت:

١١٥.32٧ ٩٨.٤١2 تكاليف التمويل

)٧.3٦٠.١٠٥( )٦.٤٨٨.٤٦٤( دخل التمويل

2.٠٤١.٠٤٤ ١.2١٥.2٥٠ مخصص الذمم املشكوك يف تحصيلها

2١١.٦٦2 ٩.٤2٨ مخصص املخزون التالف وبطيء الحركة

٤٧.2١٨.٦33 ٤٥.٥٠٩.2٨٥ استهالكات ممتلكات ومعدات

٤.٩١٨.٦٨3 ٤.٩٩٠.٠٨3 إطفاء املوجودات غري امللموسة

2.٨٠٤.3٦٤ ٦32.١٤3 تعويض نهاية الخدمة

)3٩٠.٦١١( )33٥.٨2١( أرباح بيع ممتلكات ومعدات

)٥٤١.٠١3( )٤٤٥.3٥٤( صايف فروقات عمالت أجنبية 

تغريات رأس املال العامل:

)١.٦3٥.٦٦٦( 2.٠٩٤.١٧٨ مخزون

)٥.2٥2.١٧٨( )٦.33٥.223( ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

)٩.٦2١.٠22( )٩٧٨.٧٥3( مبالغ مستحقة من مشغيل شبكات االتصاالت

)2.٨٨٦.٠٠٥( )٥.٩٩٧.٠٧3( ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

١٦.٦٥٠.٦٠٦ ١٨.3٨٦.2٩٤ مبالغ مستحقة إىل مشغيل شبكات االتصاالت

)٧٧٨.٨٦٤( )١٩.٠٨٦.٨٩3( تعويض نهاية الخدمة املدفوع

)2٩.٧٠٠.٤٠٨( )33.٤٩٩.2٩٥( رضيبة دخل مدفوعة

134.511.466 111.654.776 صايف النقد من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية 

)3٦.٥٠٧.٦٤٠( )32.٥٠٩.٦٠2( رشاء ممتلكات ومعدات

٤2٧.٤٦3 ٥2٤.2٠٦ املتحصل من بيع ممتلكات ومعدات

- )٥.٤٤٧.٧٧٠( الزيادة يف املوجودات غري امللموسة

٦.٨3٧.٥٤3 ٦.١32.2٤3 دخل التمويل املقبوض

)29.242.634( )31.300.923( النقد املستخدم يف األنشطة االستثمارية صايف 

األنشطة التمويليـة 

)22٥.23٤( )2٠٨.١٠٧( تسديدات قروض طويلة األجل

)٩٩.٨١3.٩٥٥( )٨٩.٩٩٩.23٠( أرباح موزعة

)١١٥.32٧( )٩٨.٤١2( تكاليف تمويل مدفوعة

)100.154.516( )90.305.749( النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية صايف 

٥.١١٤.3١٦ )٩.٩٥١.٨٩٦( صايف )النقص( الزيادة يف النقد وما يف حكمه

2٧٥.١١٧.٩١٦ 2٨٠.232.232 النقد وما يف حكمه كما يف ١ كانون الثاني 

280.232.232 270.280.336 النقد وما يف حكمه كما يف 31 كانون األول 

تعترب اإليضاحات املرفقة من ١ إىل 2٤ جزءاً من هذه القوائم املالية املوحدة



٤3 ٤2
رشكة االتصاالت األردنية 

رشكة مساهمة عامة محدودة
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة

31 كانون األول 2012

التقارير املالية الدويل رقم )11( االتفاقيات املشرتكة معيار 
سوف يحل معيار التقارير املالية الدويل رقم )١١( محل معيار املحاسبة الدويل رقم )3١( )الحصص يف املشاريع املشرتكة( والتفسري رقم )١3( - املنشآت تحت السيطرة املشرتكة – املساهمات 

غري النقدية للمشاركين يف مرشوع مشرتك.
سوف يزيل معيار التقارير املالية الدويل رقم )١١( خيار املحاسبة عن املشاريع تحت السيطرة املشرتكة باستخدام طريقة التوحيد الجزئي. سوف تتم املحاسبة عىل الوحدات تحت السيطرة املشرتكة 

والتي ينطبق عليها تعريف املشاريع املشرتكة، باستخدام طريقة حقوق امللكية. 

ال تتوقع املجموعة أي تأثري عىل املركز املايل املوحد أو األداء املايل املوحد للمجموعة حيث أن املجموعة تقوم حالياً باملحاسبة عن هذه االستثمارات باستخدام طريقة حقوق امللكية.

التقارير املالية الدويل رقم )12( اإلفصاح عن الحصص يف املنشآت األخرى  معيار 
يشتمل معيار التقارير املالية الدويل رقم )١2( عىل جميع اإلفصاحات التي كانت موجودة سابقاً يف معيار املحاسبة الدويل رقم )2٧( واملتعلقة بالقوائم املالية املوحدة، باإلضافة إىل جميع اإلفصاحات 
التي كانت متضمنة يف معياري املحاسبة الدوليين أرقام )3١( و)2٨(. إن هذه اإلفصاحات تتعلق بحصص املنشأة يف الرشكات التابعة والرشكات تحت السيطرة املشرتكة والرشكات الحليفة. حيث 
تم إدخال عدد من اإلفصاحات الجديدة ولكن لن يكون لها أثر عىل املركز املايل املوحد أو األداء املايل املوحد للمجموعة. ينبغي تطبيق هذا املعيار للفرتات املالية التي تبدأ يف أو بعد أول كانون الثاني 

.2٠١3

التقارير املالية الدويل رقم )13( قياس القيمة العادلة  معيار 
يحدد معيار التقارير املالية الدويل رقم )١3( مصدراً واحداً لإلرشاد بخصوص قياس جميع القيم العادلة حسب معايري التقارير املالية الدولية. إن معيار التقارير املالية الدويل رقم )١3( لن يغري 
توقيت استخدام املنشأة للقيمة العادلة، بل يوفر إرشاداً عن كيفية قياس القيمة العادلة حسب معايري التقارير املالية الدولية عندما تكون القيمة العادلة مطلوبة أو مسموحاً باستخدامها. سوف 
تقوم املجموعة بتقدير أثر هذا املعيار عىل املركز املايل املوحد أو األداء املايل املوحد للمجموعة. وبناًء عىل التحليل املبدئي، لن يكون هناك أثر جوهري لتطبيق هذا املعيار. ينبغي تطبيق هذا املعيار 

للفرتات املالية التي تبدأ يف أو بعد أول كانون الثاني 2٠١3.
التحسينات السنوية )أيار 2٠١2( 

لن يكون لهذه التحسينات أي أثر عىل املجموعة وتتضمن ما ييل:

معيار املحاسبة الدويل رقم 1 – عرض القوائم املالية
يوضح هذا التحسين الفرق بين املعلومات املقارنة اإلضافية االختيارية والحد األدنى املطلوب للمعلومات املقارنة. بشكل عام، فإن الحد األدنى املطلوب ملعلومات املقارنة هو معلومات الفرتة 

السابقة.

معيار املحاسبة الدويل رقم 16 – املمتلكات واملعدات 
يوضح هذا التحسين أن قطع الغيار الرئيسية واملعدات الخدمية والتي ينطبق عليها تعريف املمتلكات واملعدات ال يتم تصنيفها كمخزون.

معيار املحاسبة الدويل رقم 32 – األدوات املالية العرض 
يوضح هذا التحسين أن رضائب الدخل الناتجة عن توزيعات األرباح النقدية لحملة األسهم تتم املحاسبة عنها حسب معيار املحاسبة الدويل رقم ١2 - رضائب الدخل.

معيار املحاسبة الدويل رقم 34 – القوائم املالية املرحلية
متوافقة مع  املرحلية  اإليضاحات  أن  للتأكد من  التوضيح هو  إن هذا  املرحلية.  املالية  القوائم  القطاع يف  القطاع مع مجموع مطلوبات  اإليضاحات ملجموع موجودات  التعديل متطلبات  ينسق 

اإليضاحات السنوية.

ينبغي تطبيق هذه التحسينات للفرتات املالية التي تبدأ يف أو بعد أول كانون الثاني 2٠١3.

2-4 استخدام التقديرات

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

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

رشكة االتصاالت األردنية 
رشكة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
31 كانون األول 2012

التقارير املالية الدويل رقم )7( األدوات املالية: اإليضاحات – متطلبات إضافية لإلفصاح عن إلغاء االعرتاف معيار 
يتطلب هذا التعديل إفصاحات إضافية حول املوجودات املالية التي تم تحويلها ولكن لم يتم إلغاء االعرتاف بها لتمكين مستخدم القوائم املالية للمجموعة من فهم العالقة مع هذه املوجودات التي لم 
يتم إلغاء االعرتاف بها وااللتزامات املرتبطة بها. باإلضافة إىل ذلك، يتطلب التعديل إفصاحات حول استمرار تدخل املنشأة يف هذه املوجودات التي تم إلغاء االعرتاف بها لتمكين مستخدمي القوائم 
املالية من تقييم طبيعة التدخل ومخاطره. ينبغي تطبيق هذا املعيار للفرتات املالية التي تبدأ يف أو بعد أول تموز 2٠١١. حيث أن املجموعة ال تمتلك مثل هذه املوجودات، فإنه لم ينتج عن تطبيق 

هذا التعديل أي أثر عىل عرض القوائم املالية املوحدة للمجموعة ، ولم يؤثر عىل املركز املايل املوحد أو األداء املايل املوحد للمجموعة.

التقارير املالية الدولية والتفسريات غري نافذة التطبيق 2-3 معايري 

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

معيار املحاسبة الدويل رقم )1( عرض القوائم املالية )عرض بنود الدخل الشامل اآلخر( – تعديالت 
إن التعديالت عىل معيار املحاسبة الدويل رقم )١( تغري طريقة تجميع البنود الظاهرة يف الدخل الشامل اآلخر. يتم إظهار البنود التي يمكن إعادة تصنيفها يف املستقبل إىل األرباح والخسائر )عىل 
سبيل املثال: صايف الربح الناتج عن تحوط الستثمارات، فروقات التحويل الناتجة عن ترجمة العمليات الخارجية، صايف الحركة عىل تحوطات التدفقات النقدية وصايف ربح أو خسارة من املوجودات 
املالية املتوفرة للبيع( بشكل منفصل عن البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها )عىل سبيل املثال الربح أو الخسارة االكتوارية من خطط املنافع املحددة وإعادة تقييم األرايض واملباني(. إن تأثري هذه 
التعديالت سوف يكون عىل طريقة العرض فقط وليس له تأثري عىل املركز املايل املوحد أو األداء املايل املوحد للمجموعة. ينبغي تطبيق هذا املعيار للفرتات املالية التي تبدأ يف أو بعد أول تموز 2٠١2.

معيار املحاسبة الدويل رقم )19( منافع املوظفني )مراجع(
قام مجلس معايري املحاسبة الدولية بإصدار عدة تعديالت عىل معيار املحاسبة الدويل رقم )١٩(. ترتاوح هذه التعديالت بين تعديالت أساسية مثل إزالة آلية النطاق ومفهوم العوائد املتوقعة عىل 

موجودات الخطة، إىل توضيحات بسيطة وإعادة صياغتها.

ال تتوقع املجموعة أن يكون لهذه التعديالت أي أثر عىل املركز املايل املوحد أو األداء املايل املوحد للمجموعة حيث ال تنطبق هذه التعديالت عىل خطط منافع املوظفين املوجودة لدى املجموعة.

معيار املحاسبة الدويل رقم )28( االستثمار يف الرشكات الحليفة واملشاريع املشرتكة )كما تمت مراجعته خالل عام 2011(
نتيجة إلصدار املعايري الجديدة )معيار التقارير املالية الدويل رقم ١١ – االتفاقيات  املشرتكة ومعيار التقارير املالية الدويل رقم١2 – اإلفصاح عن الحصص يف املنشآت األخرى(، فقد تمت إعادة 
تسمية معيار املحاسبة الدويل رقم )2٨( )معيار املحاسبة الدويل رقم )2٨( االستثمار يف الرشكات الحليفة واملشاريع املشرتكة( ويوضح كيفية تطبيق طريقة حقوق امللكية عىل االستثمار يف املشاريع 

املشرتكة باإلضافة إىل الرشكات الحليفة. ينبغي تطبيق هذا املعيار للفرتات املالية التي تبدأ يف أو بعد أول كانون الثاني 2٠١3.

معيار املحاسبة الدويل رقم )32( تقاص املوجودات املالية واملطلوبات املالية )تعديالت(
توضح هذه التعديالت معنًى “لديه حالياً حق قانوني ملزم بإجراء التقاص”، توضح التعديالت أيضاً تطبيق آلية التقاص ألنظمة التسوية حسب معيار املحاسبية الدويل رقم 32 )عىل سبيل املثال 
- أنظمة التسوية املركزية( والتي تطبق آليات التسوية اإلجمالية التي ال تحدث جميعاً بنفس الوقت. ال يتوقع أن تؤثر هذه التعديالت عىل املركز املايل املوحد أو األداء املايل املوحد للمجموعة. ينبغي 

تطبيق هذه التعديالت للفرتات املالية التي تبدأ يف أو بعد أول كانون الثاني 2٠١٤.

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

والتي يتم تقاصها بموجب معيار املحاسبة الدويل رقم )32( األدوات املالية: العرض
تنطبق هذه اإلفصاحات أيضاً عىل األدوات املالية املعرتف بها والخاضعة التفاقيات ملزمة لتسوية األدوات املالية بالصايف أو اتفاقيات مشابهة بغض النظر عما إذا كان التقاص سيتم وفقاً ملعيار 

املحاسبية الدويل رقم )32(.
لن ينتج عن تطبيق هذا املعيار أثر عىل املركز املايل املوحد أو األداء املايل املوحد للمجموعة. ينبغي تطبيق هذا التعديل للفرتات املالية التي تبدأ يف أو بعد أول كانون الثاني 2٠١3.

التقارير املالية الدويل رقم )10( القوائم املالية املوحدة معيار 
إن معيار التقارير املالية الدويل رقم )١٠( يحل محل جزء من معيار املحاسبة الدويل رقم 2٧ )القوائم املالية املوحدة واملنفصلة( والذي يعالج محاسبة القوائم املالية املوحدة. يتضمن هذا املعيار 
كذلك التفسري ١2 - توحيد القوائم املالية للمنشآت ذات الغرض الخاص. يقدم هذا املعيار نموذج سيطرة واحداً يطبق عىل جميع املنشآت بما يف ذلك املنشآت ذات الغرض الخاص. إن التغيريات التي 
يقدمها معيار التقارير املالية الدويل رقم )١٠( تتطلب من اإلدارة القيام باجتهادات جوهرية لتحديد املنشآت التي تقع تحت سيطرتها، وبالتايل توحيد قوائمها املالية مع القوائم املالية للرشكة األم، 

مقارنة مع متطلبات معيار املحاسبة الدويل رقم )2٧(. بناًء عىل التحليل املبدئي، فإن معيار التقارير املالية رقم )١٠( ال يتوقع أن يؤثر عىل االستثمارات التي تمتلكها املجموعة حالياً.

ينبغي تطبيق هذا املعيار للفرتات املالية التي تبدأ يف أو بعد أول كانون الثاني 2٠١3.



٤٥ ٤٤
رشكة االتصاالت األردنية 

رشكة مساهمة عامة محدودة
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
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املوجودات غري امللموسة

يتم قياس املوجودات غري امللموسة عند االقتناء بالكلفة أو القيمة العادلة إذا نتجت عن رشاء رشكات تابعة. بعد االعرتاف األويل بقيمة هذه املوجودات يتم إدراجها بالكلفة بعد تنزيل اإلطفاء املرتاكم 
وأي تدٍن مرتاكم بالقيمة. يتم تقدير العمر اإلنتاجي للموجودات الغري ملموسة ليكون إما محدداً أو غري محدد ويتم إطفاء املوجودات غري امللموسة ذات العمر املحدد عىل فرتة العمر االقتصادي 

املتوقع بطريقة القسط الثابت ويتم تقييم التدني يف قيمة هذه املوجودات عند وجود مؤرشات بتدني قيمتها.

يتم مراجعة العمر اإلنتاجي وطريقة اإلطفاء للموجودات غري امللموسة محددة العمر االقتصادي يف نهاية كل سنة مالية.
 

يتم تقييم التدني يف قيم املوجودات غري امللموسة وغري محددة العمر االقتصادي بشكل سنوي وال يتم إطفاء هذه املوجودات.

الدائنة واملبالغ املستحقة الذمم 
 

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

تعويض نهاية الخدمة 
 

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

املتوقعة للموظفين.

الرضائب

رضيبة الدخل الحالية

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

رضيبة الدخل املؤجلة

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

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

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

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

رضيبة املبيعات

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

رضيبة املبيعات الناتجة عن رشاء موجودات أو خدمات غري قابلة لالسرتداد.
 الذمم الدائنة واملدينة واملتضمنة مبلغ رضيبة املبيعات.

إن صايف املبلغ الذي سوف يتم اسرتداده من أو دفعه إىل دائرة رضيبة الدخل واملبيعات يتم إظهاره كجزء من الذمم املدينة والدائنة يف قائمة املركز املايل املوحدة.
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2-5 ملخص السياسات املحاسبية الهامة

الذمم املدينة

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

املخزون

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

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

القروض طويلة األجل

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

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

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

املمتلكات واملعدات

يتم إثبات املمتلكات واملعدات بالكلفة بعد تنزيل االستهالك املرتاكم وأي مخصص مقابل التدني يف القيمة. ويتم استبعاد كلفة املوجودات واالستهالك املرتاكم حين بيع املمتلكات واملعدات أو التخلص 
منها ويتم إثبات أية أرباح أو خسائر يف قائمة الدخل الشامل املوحدة.

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

2٥ سنة  مبانـي   
٥ إىل 2٠ سنة  معدات االتصاالت  
2 إىل ٧ سنوات موجودات أخرى  

تتم مراجعة القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات بشكل دوري، ويف حال وجود أحداث أو تغريات يف الظروف السائدة تشري إىل أن املوجودات مسجلة بقيم أعىل من تلك التي يمكن اسرتدادها يتم 
تخفيض قيمة هذه املوجودات إىل القيمة التي يمكن اسرتدادها ويتم قيد التدني بتخفيض قيمة املمتلكات واملعدات والذي يدرج يف قائمة الدخل الشامل املوحدة للسنة.

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

تكاليف التمويل

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

تملّك رشكات تابعة 

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

باستخدام القيمة العادلة يف تاريخ التملّك، بغض النظر عن حجم ملكية حقوق غري املسيطرين.
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3- القطاعات التشغيلية 

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

إن نشاط املجموعة منظم ومدار بشكل منفصل حسب طبيعة الخدمات املقدمة من خالل قطاعات تمثل كل منها وحدة نشاط اسرتاتيجي وتقدم خدمات مختلفة.

قطاع خطوط الهواتف الثابتة – يقوم هذا القطاع بتشغيل وتطوير وصيانة شبكات االتصاالت الثابتة. 

قطاع الهواتف املتنقلة - يقوم هذا القطاع بتشغيل وإدارة شبكة اتصاالت متنقلة يف اململكة األردنية الهاشمية. 

قطاع خدمات البيانات – يقوم هذا القطاع بتزويد وتجهيز وتركيب وصيانة وسائل االتصاالت الهندسية والتشغيلية لتزويد العمالء بخدمات نقل البيانات وخدمات استخدام اإلنرتنت ومساعدة 
الرشكات لتكون أكثر كفاءة يف طريقة إدارة أعمالها عرب اإلنرتنت.

إن الجداول التالية تمثل معلومات عن إيرادات ونتائج أعمال وموجودات ومطلوبات هذه القطاعات للسنوات املنتهية يف 3١ كانون األول 2٠١2 و2٠١١.

املجموع

دينار

خدمات 
البيانات

دينار

الهواتف 
املتنقلة
دينار

خطوط الهواتف 
الثابتة
دينار

للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2012

صايف اإليرادات 

٤٠٨.٠١٦.22٠ ٥3.٠2٨.٧١١ ١٨٠.١٩٦.١٩١ ١٧٤.٧٩١.3١٨ صايف اإليرادات ألطراف خارجية 

٨٤.٦٦١.٩٦٧ ٩٧.٦٤٦ ١٤.٨٩٦.٤٥٨ ٦٩.٦٦٧.٨٦3 صايف اإليرادات الداخلية بين القطاعات

٤٩2.٦٧٨.١٨٧ ٥3.١2٦.3٥٧ ١٩٥.٠٩2.٦٤٩ 2٤٤.٤٥٩.١٨١

نتائج القطاع

155.427.027 44.067.921 90.883.713 20.475.393
الربح من العمليات قبل االستهالكات واإلطفاءات 

والفوائد والرضيبة 

)٥٠.٤٩٩.3٦٨( االستهالكات واإلطفاءات

233.٠٤٧ صايف فروقات العمالت األجنبية

)٩٨.٤١2( تكاليف التمويل

٦.٤٨٨.٤٦٤ دخل التمويل

33٥.٨2١ أرباح بيع ممتلكات ومعدات

)2٨.٦٨٦.١٦2( رضيبة الدخل

83.200.417 ربح السنة

املوجودات واملطلوبات

٦٤2.22١.٠٥٤ 2٧.2٠٨.3٤٧ 3١٤.٦٨٧.١2٧ 3٠٠.32٥.٥٨٠ موجودات القطاع 

2٤٧.2٨٩.٧٦٠ ٥.٦٤١.٠٥٥ ١٠٨.٠٠٧.٨٠٥ ١33.٦٤٠.٩٠٠ مطلوبات القطاع

معلومات القطاع األخرى

١٩3.٤٤٩.٠٤2 2.٧٨٤.٤٦٠ ٩٤.3٩٤.١٠٠ ٩٦.2٧٠.٤٨2 املمتلكات واملعدات

٥٩.٥٦٤.٠٨١ ١.٥23.3١١ ٤١.٩٨٠.٦٠3 ١٦.٠٦٠.١٦٧ موجودات غري ملموسة
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التدني يف قيمة املوجودات املالية وعدم قابلية اسرتدادها

تقوم املجموعة بتاريخ قائمة املركز املايل املوحدة بتقييم فيما إذا كانت املوجودات املالية أو مجموعة منها قد تدّنت بشكل دائم ويف حال وجود مؤرش عىل ذلك يتم تحديد املبلغ القابل لالسرتداد 
املقدر لهذه املوجودات وكذلك أي خسارة ناتجة عن التدني والتي تساوي الفرق ما بين القيمة القابلة لالسرتداد والقيمة الدفرتية، ويتم االعرتاف بخسائر التدني يف قائمة الدخل الشامل املوحدة.

املخصصات

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

إثبات اإليرادات
 

يتم إثبات اإليرادات كما ييل:

إيرادات الخدمات

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

يتم إثبات اإليرادات من املكاملات الصادرة والواردة عند تقديم الخدمة.

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

مبيعات األجهزة واملعدات

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

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

عقود التأجري

تصنف عقود اإليجار كعقود إيجار تشغيلية عندما يحتفظ املؤجر بجميع املخاطر واملنافع الرئيسية مللكية األصل . يتم إثبات مدفوعات اإليجار كمرصوفات ضمن قائمة الدخل الشامل املوحدة عىل 
أساس القسط الثابت عىل مدى فرتة عقد اإليجار.

العمالت األجنبية

يجـري قيد املعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بأسعار الرصف السائدة وقت إجراء املعامالت، كما يتم تقييم املوجودات واملطلوبات املالية املثبتة بالعمالت األجنبية يف تاريخ قائمة املركز املايل 
املوحدة بأسعار الرصف السائدة يف ذلك التاريخ، وتدرج األرباح أو الخسائر الناتجة عن عمليات التقييم يف قائمة الدخل الشامل املوحدة.
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ممتلكات ومعدات  -4

املجموع

دينار 

مشاريع تحت
التنفيذ
دينار 

ممتلكات ومعدات
 أخرى
دينار 

شبكة ومعدات
 االتصاالت

دينار 

أرايض 
ومباني
دينار 

2012

٨٧١.٦٦2.٥٤٧ ١.33٩.٩22 ٦٧.٠3٥.٧٦٧ ٧2٦.١١٧.٨٠٧ ٧٧.١٦٩.٠٥١
الكلفة:

كما فـي أول كانون الثاني 2٠١2
32.٥٠٩.٦٠2 ١١٦.23٦ ١.٦٠٦.١٦٠ 2٩.٥٩3.٩٦٤ ١.١٩3.2٤2 إضافات

- )٧١٩.٦٦٥( - ٧١٦.٨2٧ 2.٨3٨ املحول من املشاريع تحت التنفيذ

)3.3٨٦.٨23( - )٩٦٠.١3١( )١.٩٧٤.٧٠2( )٤٥١.٩٩٠( استبعادات

900.785.326 736.493 67.681.796 754.453.896 77.913.141 كما فـي 31 كانون األول 2012

االستهالك املرتاكم: 

٦٦٥.٠2٥.٤3٧ - ٥٥.٠23.٤٧٠ ٥٧2.٤٩٥.٧23 3٧.٥٠٦.2٤٤ كما فـي أول كانون الثاني 2٠١2

٤٥.٥٠٩.2٨٥ - ١.22٥.٤٦٤ ٤2.٨2٨.٩٧٤ ١.٤٥٤.٨٤٧ االستهالك 

)3.١٩٨.٤3٨( - )٧٩١.٦٠٧( )١.٩٥٤.٨٤١( )٤٥١.٩٩٠( استبعادات 

707.336.284 - 55.457.327 613.369.856 38.509.101 كما يف 31 كانون األول 2012

193.449.042 736.493 12.224.469 141.084.040 39.404.040 صايف القيمة الدفرتية كما يف 31 كانون األول 2012

املجموع

دينار 

مشاريع تحت
التنفيذ
دينار 

ممتلكات ومعدات
 أخرى
دينار 

شبكة ومعدات
 االتصاالت

دينار 

أرايض 
ومباني
دينار 

2011

٨3٩.٥٠٥.٨٨٦ 2.٤٥٥.٤٥٩ ٦٨.٠٧٤.٠2١ ٦٩2.١٨٠.2٠١ ٧٦.٧٩٦.2٠٥
الكلفة:

كما فـي أول كانون الثاني 2٠١١
3٦.٥٠٧.٦٤٠ ١٥3.٠٥٤ ٨23.2٦3 3٥.١3٤.٥32 3٩٦.٧٩١ إضافات

- )١.2٦٨.٥٩١( -   ١.2٦٨.٥٩١ - املحول من املشاريع تحت التنفيذ

)٤.3٥٠.٩٧٩( - )١.٨٦١.٥١٧( )2.٤٦٥.٥١٧( )23.٩٤٥( استبعادات

871.662.547 1.339.922 67.035.767 726.117.807 77.169.051 كما فـي 31 كانون األول 2011

االستهالك املرتاكم: 

٦22.١2٠.٩3١ - ٥٥.٥٨٩.٧2٩ ٥3٠.٦٩٤.3٨١ 3٥.٨3٦.٨2١ كما فـي أول كانون الثاني 2٠١١

٤٧.2١٨.٦33 - ١.2٦2.٥٦٦ ٤٤.2٦2.٩٨٠ ١.٦٩3.٠٨٧ االستهالك 

)٤.3١٤.١2٧( - )١.٨2٨.٨2٥( )2.٤٦١.٦3٨( )23.٦٦٤( استبعادات 

665.025.437 - 55.023.470 572.495.723 37.506.244 كما يف 31 كانون األول 2011

206.637.110 1.339.922 12.012.297 153.622.084 39.662.807 صايف القيمة الدفرتية كما يف 31 كانون األول 2011
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3- القطاعات التشغيلية - تتمة 

املجموع

دينار

خدمات 
البيانات

دينار

الهواتف 
املتنقلة
دينار

خطوط الهواتف 
الثابتة
دينار

للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2011

صايف اإليرادات 

٤١١.٧٩٠.222 ٥2.٤٩١.٤١٤ ١٨٨.٠٨٠.٨١٩ ١٧١.2١٧.٩٨٩ صايف اإليرادات ألطراف خارجية 

٨١.٥2١.٨٥٧ ١٥٦.٧٤٤ ١٥.٤٨١.32١ ٦٥.٨٨3.٧٩2 صايف اإليرادات الداخلية بين القطاعات

٤٩3.3١2.٠٧٩ ٥2.٦٤٨.١٥٨ 2٠3.٥٦2.١٤٠ 23٧.١٠١.٧٨١

نتائج القطاع

162.708.957 42.340.806 90.737.408 29.630.743
الربح من العمليات قبل االستهالكات واإلطفاءات 

والفوائد والرضيبة 

)٥2.١3٧.3١٦( االستهالكات واإلطفاءات

٥٠٩.٩٨٩ صايف فروقات العمالت األجنبية

)١١٥.32٧( تكاليف التمويل

٧.3٦٠.١٠٥ دخل التمويل

3٩٠.٦١١ أرباح بيع ممتلكات ومعدات

)2٩.٠٦٤.2٦٠( رضيبة الدخل

89.652.759 ربح السنة

املوجودات واملطلوبات

٦٦١.٥٩١.٩٧٤ 3١.٧2٨.2١٤ 3٠٥.٦٥٧.٤٤3 32٤.2٠٦.3١٧ موجودات القطاع 

2٥٩.٨٦١.٠٩٧ ٨.٩٠٦.٤١3 ١٠٨.٩١٨.٥٦٩ ١٤2.٠3٦.١١٥ مطلوبات القطاع

معلومات القطاع األخرى

2٠٦.٦3٧.١١٠ 2.٩٤2.٥٩٩ ١٠١.22٥.٥٩٧ ١٠2.٤٦٨.٩١٤ املمتلكات واملعدات

٥٩.١٠٦.3٩٤ ١٠٨.٦٥2 ٤٥.٩٨٤.٨٧١ ١3.٠١2.٨٧١ موجودات غري ملموسة



٥١ ٥٠
رشكة االتصاالت األردنية 

رشكة مساهمة عامة محدودة
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة

31 كانون األول 2012 

يبين الجدول أدناه التسوية بين مرصوف رضيبة الدخل حسب النسبة القانونية ومرصوف رضيبة الدخل حسب النسبة الفعلية لعامي 2٠١2 و2٠١١:

2011
دينار 

2012
دينار 

118.863.474 111.782.370 الربح املحاسبي قبل رضيبة الدخل وحقوق غري املسيطرين

2٨.٥2٧.23٤ 2٦.٨2٧.٧٦٩ رضيبة الدخل حسب النسبة القانونية ٪2٤  

تعديالت رضيبية

3٧.٩3٦ )2٥.٩١3( )أرباح( خسائر رشكات تابعة 

)٩٤3.١١٠( )١١.٩2٦( ديون معدومة

٤٧١.٦23 2٨٨.٠٠٠ مخصص ذمم مشكوك يف تحصيلها

١.٨١٧.٨3١ 2.٠٧٧.٧3٦ مصاريف ومخصصات غري مقبولة رضيبياً

)33٦.٠٠٠( )١.٥٠٩.٤٨٤( فروقات إقرارات سنوات سابقة 

)٥١١.2٥٤( ١.٠3٩.٩٨٠ موجودات رضيبية مؤجلة

29.064.260 28.686.162 رضيبة الدخل الظاهرة يف قائمة الدخل الشامل املوحدة حسب املعدل الفعيل لرضيبة الدخل %25.7  )2011: %24.5(

املوجودات الرضيبية املؤجلة كما يف 3١ كانون األول تتعلق بما ييل:

2011
دينار 

2012
دينار 

١.٠٨٤.3٠3 ١.٠٨٤.3٠3 مخصص ذمم مشكوك يف تحصيلها

٤٠١.٤١٦ ٤٠١.٤١٦ مخصص قضايا

٤.٤٨٩.٤22 3.٤٤٩.٤٤2 تعويض نهاية الخدمة للموظفين 

5.975.141 4.935.161

تمت املوافقة من قبل دائرة رضيبة الدخل واملبيعات عىل التقديرات الرضيبية لجميع السنوات حتى تاريخ 3١ كانون األول 2٠١٠. تقوم دائرة رضيبة الدخل واملبيعات بمراجعة رضيبة الدخل 
للمجموعة للعام 2٠١١.

7- مخزون

2011
دينار 

2012
دينار 

٤.٠٦٩.٠٠١ 3.٨٧١.٥٨2 مواد ولوازم 

٥.٩٤٨.2٨٧ 3.٨٧٧.٤٠٤ أجهزة هواتف خلوية وأخرى

)١.٨٤٦.٦2١( )١.٦٨١.٩2٥( مخصص املخزون التالف والبطيء الحركة 

8.170.667 6.067.061

املواد واللوازم املخصصة الستعمال املجموعة الخاص وليست للبيع.

رشكة االتصاالت األردنية 
رشكة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
31 كانون األول 2012

5- موجودات غري ملموسة

املجموع

دينار

موجودات أخرى

دينار

رخصة تشغيل 
الهواتف املتنقلة 
وحقوق الرتددات

دينار

حقوق استخدام 
كوابل فالج

دينار

الكلفـة :

٧٨.٩٠٦.٦٥3 ٨2١.٤٤٧ ٥٩.3٤٧.٦٥٧ ١٨.٧3٧.٥٤٩ الرصيد كما يف ١ كانون الثاني 2٠١2

٥.٤٤٧.٧٧٠ - - ٥.٤٤٧.٧٧٠ إضافات

84.354.423 821.447 59.347.657 24.185.319 الرصيد كما يف 31 كانون األول 2012

اإلطفاء املرتاكم : 

١٩.٨٠٠.2٥٩ ٧١2.٧٩٥ ١3.3٦2.٧٨٦ ٥.٧2٤.٦٧٨ الرصيد كما يف ١ كانون الثاني 2٠١2

٤.٩٩٠.٠٨3 ١٥.٩2٥ ٤.٠٠٤.2٦٨ ٩٦٩.٨٩٠ إطفاءات 

24.790.342 728.720 17.367.054 6.694.568 الرصيد كما يف 31 كانون األول 2012

صايف القيمة الدفرتية:

59.564.081 92.727 41.980.603 17.490.751 كما يف 31 كانون األول 2012

59.106.394 108.652 45.984.871 13.012.871 كما يف 31 كانون األول 2011

يتم إطفاء حقوق استخدام كوابل فالج، رخصة تشغيل الهواتف املتنقلة وحقوق الرتددات واملوجودات األخرى عىل مدى العمر املتوقع لها والبالغ 2٠ سنة و١٥ سنة عىل التوايل.

بتاريخ 2٩ تموز 2٠٠٩ طرحت هيئة تنظيم االتصاالت عطاء حق استخدام ترددات الجيل الثالث عىل مزودي خدمة الهواتف املتنقلة األربعة. إن املجموعة هي املزود الوحيد التي قدمت عرضاً 
متوافقاً بالكامل مع رشوط العطاء مقابل مبلغ ٥٠.3٥٠.٠٠٠ دينار بتاريخ ١٩ أب 2٠٠٩. وعليه، فقد حصلت املجموعة عىل حق استخدام هذه الرتددات ملدة ١٥ عاماً باإلضافة إىل الحقوق 
الحرصية لتقديم خدمة الجيل الثالث ملدة ترتاوح من ١2 شهراً من تاريخ انطالق الخدمة أو ١٨ شهراً ابتداًء من ١3 أب 2٠٠٩ )والذي يمثل تاريخ موافقة املجموعة عىل عرض  هيئة تنظيم 

االتصاالت( أيهما أسبق. تم إطالق الخدمة يف 3 آذار 2٠١٠.

6- رضيبة الدخل

إن العنارص األساسية ملرصوف رضيبة الدخل لعامي 2٠١2 و2٠١١ هي كما ييل:

2011
دينار

2012
دينار

قائمة الدخل املوحدة

2٩.٥٧٥.٥١٤ 2٧.٦٤٦.١٨2 رضيبة الدخل – للسنة الحالية

تعديالت موجودات رضيبية مؤجلة

)3٨.٦٧٨( - مخصص ذمم مشكوك يف تحصيلها

)٤٧2.٥٧٦( ١.٠3٩.٩٨٠ تعويض نهاية الخدمة للموظفين

29.064.260 28.686.162 رضيبة الدخل الظاهرة يف قائمة الدخل الشامل املوحدة



٥3 ٥2
رشكة االتصاالت األردنية 

رشكة مساهمة عامة محدودة
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة

31 كانون األول 2012 

فيما ييل جدول أعمار الذمم التجارية كما يف 3١ كانون األول: 

املبالغ غري املستحقة 
وغري املشكوك يف 

تحصيلها

دينار

املجموعاملبالغ غري املستحقة وغري املشكوك يف تحصيلها

دينار

 30- 1
يوم

دينار

 90 – 31
يوم

دينار

180 – 91
 يوم
دينار

أكرب من 180
يوم

دينار

2٠١2١٥.٨٩٧.٨٠٩١3.٥٤3.3١٩١٠.٦٤3.١٨3٥.3٦٧.٧٨٠٦.٤٧٩.23٧٥١.٩3١.32٨

2٠١١١٦.3١٧.٥٧٠١١.3٠2.3٧2٥.٧٤٦.٥٠٤٦.٨٠٠.٤٧٧٦.٧٧٩.٥٠٦٤٦.٩٤٦.٤2٩

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

يف تقدير إدارة املجموعة فإنه من املتوقع تحصيل الذمم غري املشكوك يف تحصيلها بالكامل. إن لدى املجموعة دائرة تحصيل تقوم بمراقبة الذمم القائمة بشكل مستمر وسياسة متابعة تحصيل 
معتمدة لجميع عمالئها حيث يتم فصل الخدمات عن العمالء الذين ال يقومون بتسديد املستحقات عليهم خالل مدة محددة ويتم متابعة تحصيلها من قبل دائرة متخصصة بمتابعة التحصيل.

9- مبالغ مستحقة من/إىل مشغيل شبكات االتصاالت

لدى املجموعة اتفاقيات مع مشغيل شبكات اتصاالت محلية ودولية يتم بموجبها تقاص األرصدة املدينة واألرصدة الدائنة لنفس املشغل. وقد بلغت املبالغ الصافية يف 3١ كانون األول 2٠١2 و 
2٠١١ كما ييل:

2011
دينار

2012
دينار

3١.٩٩٧.٦١٤ 32.٩٧٦.3٦٨ املبالغ املستحقة من مشغيل شبكات اتصاالت

)3.٩٩2.٦٩3( )3.٩٩2.٦٩3( مخصص الذمم املشكوك يف تحصيلها

28.004.921 28.983.675 املبالغ املستحقة من مشغيل شبكات اتصاالت

46.942.575 65.328.870 املبالغ املستحقة إىل مشغيل شبكات اتصاالت

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

فيما ييل جدول أعمار املبالغ املستحقة من مشغيل شبكات االتصاالت كما يف 3١ كانون األول: 

املبالغ غري 
املستحقة وغري 

املشكوك يف 
تحصيلها

دينار

املبالغ املستحقة وغري املشكوك يف تحصيلها

املجموع
دينار 1 - 90 يوم

دينار
91 – 180 يوم

دينار
270 – 181

يوم
دينار

أكرب من 271 يوم
دينار

2٠١2١3.٧٧٤.3٩٥٩.٥٠٦.٦٧٩2.2٤٩.3٦٧3٩٤.٧٨٩3.٠٥٨.٤٤٥2٨.٩٨3.٦٧٥

2٠١١١3.٩2٩.١٤٥١٠.٩٤٨.٩3٥2.١٦٥.٥٩١2٧٦.٥2٥٦٨٤.٧2٥2٨.٠٠٤.٩2١

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

رشكة االتصاالت األردنية 
رشكة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
31 كانون األول 2012 

فيما ييل الحركة عىل مخصص املخزون التالف والبطيء الحركة:

2011
دينار 

2012
دينار 

١.٩٤٦.١٥3 ١.٨٤٦.٦2١ الرصيد كما يف أول كانون الثاني

2١١.٦٦2 ٩.٤2٨ إضافات

)3١١.١٩٤( )١٧٤.١2٤( استبعادات

1.846.621 1.681.925 الرصيد كما يف 31 كانون أول

8- ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

2011
دينار

2012
دينار 

٥٩.2٩٨.٥٩٨ ٦٦.3٨٧.٦٩٦ ذمم تجارية

١٤.٤٥٦.22٤ ١3.٥٦٧.2٧٥ إيرادات ذمم تجارية لم يصدر بها فواتري 

73.754.822 79.954.971

)2٦.٨٠٨.3٩3( )2٨.٠23.٦٤3( مخصص الذمم املشكوك يف تحصيلها 

46.946.429 51.931.328

٧.٩٥3.٤٩١ 3.2١٥.٩١١ مبالغ مستحقة من األطراف ذات العالقة

١٨.٥٦٥.٥٨٩ 23.٧٩٤.٤٥٩ أرصدة مدينة أخرى*

73.465.509 78.941.698

* تتضمن األرصدة املدينة األخرى مبالغ مستحقة للمجموعة عن أرايض بقيمة ٤.٤3٥.٤٧١ دينار صنفت كذمم مدينة أخرى.

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

بلغت الذمم التجارية املشكوك يف تحصيلها 2٨.٠23.٦٤3 دينار كما يف 3١ كانون األول 2٠١2 مقابل 2٦.٨٠٨.3٩3 دينار كما يف 3١ كانون األول 2٠١١.

فيما ييل الحركة عىل مخصص الذمم املشكوك يف تحصيلها:

2012
دينار

2011
دينار

2٦.٨٠٨.3٩32٨.٧3٤.١٧٠رصيد بداية السنة

١.2١٥.2٥٠2.٠٤١.٠٤٤املخصص للسنة

)3.٩٦٦.٨2١(-ديون معدومة

28.023.64326.808.393رصيد نهاية السنة



٥٥ ٥٤
رشكة االتصاالت األردنية 

رشكة مساهمة عامة محدودة
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة

31 كانون األول 2012 

الثاني - قرض بروتوكول الحكومة الفرنسية 
قامت حكومة اململكة األردنية الهاشمية ممثلة بوزارة التخطيط بتاريخ 23 شباط ١٩٩٥ بتوقيع بروتوكول مايل مع حكومة الجمهورية الفرنسية، وبناًء عىل هذا الربوتوكول فإن الحكومة الفرنسية 
تقوم بتمويل عدة برامج تطويرية من ضمنها ٥2.٠٠٠.٠٠٠ فرنك فرنيس لتمويل عملية استرياد وبناء مقسم تالع العيل بفائدة ١٪ سنوياً تستحق عىل إجمايل الرصيد القائم وتحسب عند كل عملية 
سحب وتدفع بشكل نصف سنوي ، ويسدد أصل القرض لكل سحب عىل ٤٠ قسطاً نصف سنوي متساوياً ومتتابعاً حيث يستحق القسط األول لكل سحب بعد ١2٦ شهراً من نهاية الربع الذي 

تم به السحب. بدأ السحب من القرض فــي أول تموز ١٩٩٥. تم البدء يف سداد هذا القرض بتاريخ 3١ آذار 2٠٠٦.

- قرض بروتوكول الحكومة الفرنسية الثالث
قامت حكومة اململكة األردنية الهاشمية ممثلة بوزارة التخطيط بتاريخ 2٤ ترشين أول ١٩٩٦ بتوقيع بروتوكول مايل مع حكومة الجمهورية الفرنسية، وبناًء علـى هذا الربوتوكول فإن الحكومة 
الفرنسية تقوم بتمويل عدة برامج تطوير من ضمنها مبلغ ١٥.٠٠٠.٠٠٠ فرنك فرنيس لتمويل عملية استرياد وبناء مقسم األرشفية بفائدة ١٪ سنوياً ويكون السحب منه حسب مراحل املرشوع. 
تستحق الفائدة عىل إجمايل الرصيد القائم وتحتسب عند كل عملية سحب وتدفع بشكل نصف سنوي، ويسدد أصل القرض لكل سحب عىل 3٠ قسطاً نصف سنوي متساوياً ومتتابعاً حيث يستحق 

القسط األول لكل سحب بعد ٩٠ شهراً من نهاية الربع الذي تمت به عملية السحب. بدأ السحب من القرض يف ١ تموز ١٩٩٧. تم البدء يف سداد هذا القرض بتاريخ 3١ آذار 2٠٠٥.

- قرض بنك اإلسكان للتجارة والتمويل
حصلت رشكة اليت سبيد بتاريخ 3٠ حزيران 2٠٠٩ عىل قرض من بنك اإلسكان للتجارة والتمويل-البحرين وذلك لتمويل احتياجات الرشكة. إن مبلغ القرض هو ١.٧٥٠.٠٠٠ دوالر أمريكي 
ويسدد عىل 3٦ قسطاً شهرياً متساوياً ابتداًء من ١ ترشين األول 2٠٠٩. يخضع هذا القرض لسعر فائدة يساوي سعر اإلقراض يف أسواق لندن )Libor( لكل ثالثة أشهر مضافاً إليه هامش بمقدار 

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

15- تعويض نهاية الخدمة 

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

2011
دينار

2012
دينار الجزء املتداول

١٧.٠٥٩.٨١٤ ١٩.٠٨٥.3١٤ املخصص كما يف أول كانون الثاني

2.٨٠٤.3٦٥ ١٩2.٤3٦ مرصوفات مثبتة يف قائمة الدخل الشامل

)٧٧٨.٨٦٥( )١٩.٠٨٦.٨٩٥( تعويضات نهاية خدمة مدفوعة 

19.085.314 190.855 املخصص كما يف 31 كانون األول 

2011
دينار

2012
دينار الجزء غري املتداول

- - املخصص كما يف أول كانون الثاني

- ٤3٩.٧٠٧ مرصوفات مثبتة يف قائمة الدخل الشامل

- 439.707 املخصص كما يف 31 كانون األول 
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10- نقد وودائع قصرية األجل

يتضمن بند النقد والودائع القصرية األجل ودائع قصرية األجل لدى البنوك التجارية لفرتات ترتاوح بين يوم وثالثة أشهر بالدينار األردني واليورو والدوالر األمريكي بمبلغ  33٦.2٨٠.2٧٠ 
دينار كما يف 3١ كانون األول 2٠١2 و 2٨٠.232.232 دينار كما يف 3١ كانون األول 2٠١١ وقد بلغ معدل الفائدة الفعيل عليها 3.٨٥٪ و ١.٠٪ و٠.٦3٪ عىل التوايل )2٠١١: دينار 3.2٤٪ يورو 

١.٠٪ والدوالر األمريكي ٠.١١٪(.

11- رأس املال

يتكـون رأسمال رشكة االتصاالت األردنية املرصح به واملدفوع من 2٥٠.٠٠٠.٠٠٠ سهم، قيمة السهم االسمية دينار واحد.

12- احتياطي إجباري

يقتطع االحتياطي اإلجباري من األرباح وفقاً ألحكام قانون الرشكات األردني وبمعدل ١٠٪ من صايف ربح السنة القابل للتوزيع قبل الرضيبة. 

ويمكن للمجموعة إيقاف هذا التحويل السنوي إذا بلغ رصيد االحتياطي اإلجباري ربع رأسمال املجموعة. استناداً إىل ذلك فقد قررت املجموعة اعتباراً من عام 2٠٠٥ عدم تحويل أي مبلغ إىل 
االحتياطي اإلجباري.

إن هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع عىل املساهمين.

13- األرباح املوزعة واملقرتح توزيعها

سيتقدم مجلس اإلدارة إىل الهيئة العامة للمساهمين بتوصية لتوزيع أرباح عن العام الحايل بمبلغ ٠.33 دينار للسهم الواحد بمجموع ٨2.٥٠٠.٠٠٠ دينار. بلغت األرباح املعلنة واملوزعة عىل 
املساهمين يف العام 2٠١١ مبلغ ٠.3٦ دينار للسهم بمجموع قدره ٩٠.٠٠٠.٠٠٠ دينار.

14- قروض طويلة األجل

2011
دينار

2012
دينار الجزء املتداول

3٦٧.٠٠٦ 3٧٠.٧٧2 قرض برتوكول الحكومة الفرنسية/ الثاني

١٤١.١٧3 ١٤2.٦22 قرض برتوكول الحكومة الفرنسية/ الثالث

١٨٩.٩١٠ ١٨٩.3٧٧ قرض بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

698.089 702.771

2011
دينار

2012
دينار الجزء غري املتداول

الجزء غري املتداول

٥.٠٦١.٠٧١ ٤.٧٤2.2٤٥ قرض برتوكول الحكومة الفرنسية/ الثاني

١.٠٦٠.٠٩٥ ٩2٨.3٥2 قرض برتوكول الحكومة الفرنسية/ الثالث

3٤٥.٨3٤ ١3٨.2٦١ قرض بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

6.467.000 5.808.858



٥٧ ٥٦
رشكة االتصاالت األردنية 

رشكة مساهمة عامة محدودة
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة

31 كانون األول 2012 

19- حصة السهم من الربح للسنة

2011 2012

٨٩.٧٩٩.2١٤ ٨3.٠٩٦.2٠٨ ربح السنة العائد إىل مساهمي الرشكة )دينار(

2٥٠.٠٠٠.٠٠٠ 2٥٠.٠٠٠.٠٠٠ املتوسط املرجح لعدد األسهم خالل السنة

0.359 0.332 الحصة األساسية للسهم من ربح السنة

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

20- األطراف ذات العالقة

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

النشـاط
النسبة املئوية للملكية

بلد التأسيس اسم الرشكة
2011 2012

الهواتف املتنقلة ٪١٠٠ ٪١٠٠ األردن رشكة البرتاء األردنية لالتصاالت املتنقلة 

البيانات ٪١٠٠ ٪١٠٠ األردن الرشكة األردنية لخدمات نقل البيانات 

املحتوى ٪١٠٠ ٪١٠٠ األردن رشكة األبعاد لبناء وتطوير البيانات رقمياً 

البيانات ٪ ٥١ ٪ ٥١ البحرين رشكة اليت سبيد لالتصاالت ذ.م.م.

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

املعامالت مع األطراف ذات العالقة املتضمنة بقائمة الدخل كاآلتي:

2011
دينار

2012
دينار

التابعة رشكة فرانس تيليكوم ورشكاتها 

٨.٤١٨.٩٧١ ٧.٥٨٩.3٠٨ مصاريف اتفاقية دعم األعمال ورسوم العالمة التجارية

٥.٠3٩.٨٨3 ٥.٦١2.٥2٠ مصاريف تشغيلية 

23.٦2٤.٦٠٩ 2١.3٠٦.٠٩٠ إيرادات

حكومة اململكة األردنية الهاشمية

١٠.2٠٤.١٩٦ ٩.22٤.٩١2 حصة الحكومة من اإليرادات

موظفو اإلدارة العليا

١.١٦٩.٠٤٤ ١.3٧٩.٨٠2 أتعاب ومكافأة اإلدارة العليا

2١2.٩٥٠ ١٥١.١2٥ مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

إن األرصدة املدينة والدائنة الناتجة عن املعامالت مع األطراف ذات العالقة املتضمنة يف قائمة املركز املايل املوحدة تم اإلفصاح عنها يف اإليضاحات رقم ٨ و ١٦ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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إن االفرتاضات االكتوارية األساسية املستخدمة التي تم عىل أساسها احتساب القيمة الحالية ملخصص تعويض نهاية الخدمة هي كما ييل:

2011 2012
٪٥.2٥ ٪٤.٨ معدل الخصم يف 3١ كانون األول

٪٤ ٪٤ املعدل املتوقع للزيادة يف تعويض املوظفين

١٠ سنوات ١٠ سنوات متوسط مدة الخدمة للموظف

19.085.314 630.562 القيمة الحالية ملخصص تعويض نهاية الخدمة

خالل شهر أيار 2٠١١، وقعت املجموعة اتفاقاً مع النقابة العامة للعاملين بالخدمات واملهن الحرة، حيث تمنح املجموعة بموجبه مزايا إضافية للموظفين والتي تشمل إعطاء الخيار لجميع املوظفين 
بتصفية مستحقاتهم من تعويض نهاية الخدمة حتى 3١ كانون األول 2٠١١ خالل عام 2٠١2 مع وجود خيار إما البدء بتجميع رصيد تراكمي جديد لتعويض نهاية الخدمة اعتباراً من ١ كانون 

الثاني 2٠١2 أو أن يتم توزيع راتب نهاية الخدمة عىل الرواتب الشهرية للموظفين.  

16- ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

2011
دينار

2012
دينار

٧٠.٩٧٤.٧٦٦ ٦3.٥٨2.١٧٩ الدائنون التجاريون 

٥٩.١٤3.٦32 ٥٦.١٧٩.23٧ مصاريف مستحقة 

2٠.٤2٦.٩٠٠ 2٠.٨3٨.2٠٦ تأمينات املشرتكين 

١٦.٨٧٧.3٨3 ١2.22٥.٤3٥ إيرادات مؤجلة 

١٠.2٠٤.١٩٦ ٩.22٤.٩١2 حصة الحكومة من اإليرادات 

٧.٥2٨.٠٧3 ١١.2٥٦.32٦ مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 

١.2٥3.٤2٥ ١.2٥٤.١٩٥ أمانات مساهمين

2٥٩.٧٤٤ 2٥٨.2٠٩ مبالغ محتجزة عن عقود 

186.668.119 174.818.699

17- حصة الحكومة من اإليرادات

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

18- مصاريف اتفاقية دعم األعمال ورسوم العالمة التجارية

تقوم املجموعة باحتساب ودفع مصاريف دعم أعمال إىل رشكة فرانس تيليكوم حسب ما هو معرف يف اتفاقية دعم األعمال املوقعة بين املجموعة وفرانس تيليكوم.

قامت املجموعة خالل شهر تموز 2٠٠٧ بالتوقيع عىل اتفاقية مع أورانج براند سريفيسز ليمتد )Orange Brand Services Limited( منحت بموجبها رشكة االتصاالت األردنية ورشكة 
البرتاء األردنية لالتصاالت املتنقلة والرشكة األردنية لخدمات نقل البيانات الحق باستخدام أورانج كعالمة تجارية مقابل رسوم بنسبة ١.٦٪ من اإليراد التشغييل. مدة هذه االتفاقية عرش سنوات 

من تاريخ االتفاقية.
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 2011
العملة

التغري يف
سعر الفائدة 

%
األثر عىل ربح السنة

دينار

١2.٥3٤.٠٥٤دينار أردني

١١٠١.٠٥٠دوالر أمريكي

١٨2.٩3١يورو

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

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

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

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

مخاطر السيولة
تعمل املجموعة عىل إدارة مخاطر السيولة وذلك عن طريق التأكد من توفر التسهيالت البنكية. تتطلب سياسة البيع يف املجموعة أن يتم السداد خالل 3٠ يوماً من تاريخ البيع.

يلخص الجدول أدناه توزيع املطلوبات املالية كما يف 3١ كانون األول 2٠١2 و 2٠١١ عىل أساس الفرتة املتبقية لالستحقاق التعاقدي:

31 كانون األول 2012
أقل من 3 شهور

دينار

من 3 شهور إىل 
12 شهراً

دينار

من سنة حتى 5 
سنوات
دينار

أكثر من 5 
سنوات
دينار

املجموع

دينار

33.١٦٤.2٠3١3.٠٦٤.٩٥32٧.٧١٧.٦٤٥٨٩١.٧٠٤٧٤.٨3٨.٥٠٥ذمم دائنة ومبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

2٦.٥3٨.٠١٧2٧.١٧٧.٨23١١.٥٠١.٦٧3١١١.3٥٦٦٥.32٨.٨٦٩مبالغ مستحقة إىل مشغيل شبكات اتصاالت

١٧١.٩٩2٥3٠.٧٧٩2.٧٠٥.2٤23.١٠3.٦١٦٦.٥١١.٦2٩قروض 

59.874.21240.773.55541.924.5604.106.676146.679.003املجموع

31 كانون األول 2011
أقل من 3 شهور

دينار

من 3 شهور إىل 
12 شهراً

دينار

من سنة حتى 5 
سنوات
دينار

أكثر من 5 
سنوات
دينار

املجموع

دينار

٧٨.٥٠2.٨3٩-٥٠.٨٦٥.2٤٧١٦.٥٧٩.١٧٠١١.٠٥٨.٤22ذمم دائنة ومبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

٤٦.٩٤2.٥٧٥-2٩.2٨١.٧٥٥٥.٨٩٤.٨٤2١١.٧٦٥.٩٧٨مبالغ مستحقة إىل مشغيل شبكات اتصاالت

١٧٥.23١٥22.٨٥٨2.٨٨٦.٧3٥3.٥٨٠.2٦٥٧.١٦٥.٠٨٩قروض 

80.322.23322.996.87025.711.1353.580.265132.610.503املجموع
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21- االرتباطات وااللتزامات املحتملة

ارتباطات عقود التأجري التشغيلية

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

2011
دينار

2012
دينار

٦.٥٥٩.3٦٠ ٦.٦٦2.٠3٧ خالل سنة

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

املشاريع الرأسمالية القائمة كما يف 3١ كانون األول 2٠١2 مبلغ ١٤.3١٤.٦٨٥ دينار )2٠١١: ١2.٠32.٩٤٩ دينار(.

القضايا
إن املجموعة ُمّدعى عليها يف عدد من القضايا بلغت قيمتها 22.٧١2.٥٩2 دينار لعام 2٠١2 )2٠١١: 22.٧١2.٥٩2 دينار( وتتمثل يف مطالبات قانونية متعلقة بنشاطاتها، هذا وقد قامت إدارة 

املجموعة بتحليل املخاطر املتعلقة بهذه القضايا واحتماليات حدوثها، وعليه فقد قامت بأخذ مخصص ملواجهة تلك القضايا بمبلغ ١.٦٧2.٥٦٧ دينار.

الكفاالت
أصدرت املجموعة كفاالت بنكية محددة بمبلغ ٥.2٨٥.٦١3 دينار لعام 2٠١2 )2٠١١: 3.٨١٨.٧١٩ دينار( ملقابلة دعاوى قضائية وكفاالت حسن تنفيذ.

22- إدارة املخاطر

مخاطر أسعار الفائدة
إن املجموعة معرضة ملخاطر أسعار الفائدة عىل موجوداتها ومطلوباتها والتي تحمل فائدة مثل الودائع لدى البنوك والقروض.

تتمثل حساسية قائمة الدخل الشامل املوحدة بأثر التغريات املفرتضة املمكنة بأسعار الفوائد عىل ربح املجموعة لسنة واحدة، ويتم احتسابها عىل املوجودات واملطلوبات املالية التي تحمل سعر 
فائدة متغرياً كما يف 3١ كانون األول 2٠١2.

يوضح الجدول التايل حساسية قائمة الدخل الشامل املوحدة للتغريات املمكنة املعقولة عىل أسعار الفائدة، مع بقاء جميع املتغريات األخرى املؤثرة ثابتة.
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٦٠

رؤيتنا وتطلعاتنا املستقبلية لعام 2٠١۳
اليوم، وضمن البيئة االقتصادية املحلية املليئة بالتحدّيات، ويف ظل املُتغريات التي باتت هي القاعدة، فقد أصبح وضع رؤية مستقبلية واضحة املعالم، بمثابة مهمة ليست بالسهلة، خاصة يف ضوء 
تغرّيُ ديناميكيات سوق االتصاالت. وبالرغم من ذلك، فقد واصلنا يف Orange األردن تركيزنا عىل البحث عن الفرص املُؤاتية املُستقاة من الظروف الطارئة واملُلِحة، واالستفادة منها. وحيث 
أننا نعترب أنفسنا جزءاً ال يتجزأ من نسيج مجتمعنا املحيل، فإن تطلعاتنا للعام املقبل ال تقترص عىل تطوير قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، بل تمتد لتشمل مختلف قطاعات املجتمع الذي 

سنواصل عملنا عىل التأثري به إيجابياً وتغيريه نحو األفضل.

لقد استلهمنا تطلعاتنا لعام 2٠١۳ مما سبق لنا وحققناه من إنجازات يف عام 2٠١2، عىل الرغم من بعض التحديات التي واجهتنا خالله والتي نتجت عن املنافسة الحادة التي شهدها القطاع؛ إذ 
بقينا قادرين عىل املحافظة عىل هامش ربح جيد، كما تمكنّا من تحقيق خطوات واسعة نحو األمام يف عملياتنا التشغيلية خالل عام 2٠١2، حتى يف ظل ارتفاع تكاليفنا ومصاريفنا التشغيلية التي 

جاءت كنتيجة حتمية لالرتفاع الكبري يف تكلفة الكهرباء، إىل جانب تأثري الشؤون التنظيمية يف بعض األحيان عىل مسألة الربحية.

وهنا، فإننا نود القول بأن إنجازاتنا املُتحققة خالل العام املايض، عّززت من إيماننا بقوة عالمتنا التجارية وتأثريها يف خلق وقيادة التوجهات ضمن صناعة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات املحلية، 
وبدورها املِحوري يف صياغة بيئة األعمال يف األردن، فضالً عن كونها باتت من األمثلة التي ُيحتذى بها يف املمارسات الُفضىل لألعمال، ومن أكثر العالمات قدرة عىل مواجهة العقبات والتحديات 

الراهنة أو املحتملة عىل حد سواء.

ونحن عىل ثقة تامة بأننا يف Orange األردن كمؤسسة وفريق عمل نتمتع بقدرة عالية عىل مواصلة التطّور خالل عام 2٠١۳ لنكون أكثر من مجرد رواد لقطاع االتصاالت، ذلك بعد أن كنا 
قد أوفينا بالتزامنا الذي وضعناه عىل عاتقنا فيما سبق، متمكنين من قيادة السوق يف أعقاب تحقيقنا األسبقية وإطالقنا كأول مشغل يف األردن لخدمات الجيل الثالث +3G، وغريها الكثري من 

الخدمات واملنتجات املبتكرة.

ومن هنا، فقد عقدنا العزم خالل عام 2٠١۳ عىل أخذ زمام املبادرة واالنتقال إىل مستوى أكثر تقدماً، من خالل إطالقنا لباقة متنوعة من الخدمات املبتكرة التي تلبي احتياجات قاعدة زبائننا املتنامية 
من مستخدمي الهواتف الخلوية الذكية، ومواصلة امليض قدماً يف نرش الثورة التقنية وإدماجها يف كافة قطاعات املجتمع األردني. وإضافًة إىل ذلك، فإننا سنسعى خالل عام 2٠١۳ لعقد املزيد من 
الرشاكات مع املُطورين املوهوبين، ورشكات الربمجة، واملختصين يف مجال االتصاالت من أجل إطالق حزمة جديدة من خدمات البيانات واملحتوى التي تلبي املتطلبات العرصية للزبائن وُتوائم 
تطلعاتهم. ونحن ُنؤمن بأن اململكة تشّكل منصة مثالية لتحقيق أهدافنا ومساعينا، كما ونؤمن بأن ثروتنا البرشية يف الرشكة ويف األردن تتميز باملوهبة واملعرفة، األمر الذي يدفعنا لضخ املزيد من 

االستثمارات لتسليح هذه الثروة باألدوات الالزمة لها لتمكينها من تحسين دخلها واالرتقاء بمستوى معيشتها، فضالً عن تعميق مشاركتها يف التنمية االجتماعية واالقتصادية.

وعالوًة عىل ذلك، فإننا نعتزم خالل عام 2٠١۳ القيام بتشكيل املزيد من الرشاكات االسرتاتيجية طويلة املدى، وذلك باالستفادة من منهجية عملنا املرتكزة عىل أفضل املُمارسات التجارية التي 
نتبنّاها والتي استقيناها من رشكتنا األم، التي ُتعّد واحدة من رشكات االتصاالت العاملية الرائدة. ويف سياق متصل، فإننا نسعى لنكون املرجعية األوىل واملثال الذي يحتذى به يف عالم األعمال، وفيما 
يتعلق بالكفاءة والديناميكية والتكامل، واضعين ذلك كهدف ُنصب أعيننا لتحقيقه خالل عام 2٠١۳ باالستفادة من خدماتنا املتكاملة التي نقدمها للرشكات. ويف ذات السياق، فإننا سنسعى خالل 

عام 2٠١۳ لعقد املزيد من الرشاكات املحتملة مع املؤسسات العاملة ضمن قطاع الرشكات الصغرية واملتوسطة الواعد وامليلء بالفرص واآلفاق التجارية املتنوعة الالمحدودة.

وعىل صعيد آخر، فإننا لن نّدَخر جهداً لتعزيز كفاءة وتميّز ُموظفينا ورشكائنا عرب ما نمتلكه من قدرات وموارد، وذلك بهدف املساهمة يف تنمية االقتصاد الوطني، األمر الذي ال يمكن له أن يتحقق 
دون رفع قدرات الَعمالة الوطنية، والذي سنعمل عىل تحقيقه عرب دوراتنا التدريبية التي سنقدمها ضمن كل من مرشوع “ITN Campus” التدريبي الخاص بموظفي أنظمة املعلومات والشبكات 

.”Orange Sales Academy“ Orange عالوًة عىل أكاديمية مبيعات ،”Orange Management Campus“ اإلداري Orange لدينا، ومجمع

هذا ونطمح خالل عام 2٠١۳ لوضع وإرساء معايري جديدة لخدمة ورعاية الزبائن يف اململكة، وذلك بما يخدم تطلعاتنا ملواصلة ترجمة وتنفيذ الرؤى امللكية السامية لجاللة امللك عبدالـلّه الثاني 
واملتعلقة بتحويل األردن ملركز إقليمي متطور لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. كما وسنحرص عىل مواصلة االرتقاء بالقطاع عىل املستوى املحيل لتعزيز قدرته ومكانته يف املنطقة من حيث 

الكفاءة وجودة الخدمات.

وأخرياً، فإنه يمكننا القول بأننا نمتلك يف Orange األردن الكثري مما يحق لنا الفخر به، كما أننا نتوق لتحقيق الكثري يف 2٠١۳، ذلك بالرغم من كافة القضايا الحساسة. وإننا إذ ندرك تمام اإلدراك 
بأن احتمالية مواجهتنا خالل عام 2٠١۳ لذات التحديات التي تمحورت حول الواقع االقتصادي واالجتماعي والسيايس يف املنطقة العربية، والتي واجهت الجميع خالل العام املايض ما تزال قائمة، 
فقد حرصنا عىل صياغة خطة ورؤية مرنة سنعمل ضمنها عىل اغتنام أي فرص للنمو والتقدم قد تتاح أمامنا يف ظل هذه التحديات. وإننا لنطمح إىل مواصلة تغيري الحياة نحو األفضل، وإحراز 

املزيد من التقدم ليس فقط عىل مستوى قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بما يتضمنه من خدمات ومنتجات، بل وعىل مستوى املنظومة املجتمعية واالقتصادية يف اململكة.

رشكة االتصاالت األردنية 
رشكة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
31 كانون األول 2012 

مخاطر العمالت
إن معظم تعامالت املجموعة هي بالدينار األردني والدوالر األمريكي. إن سعر رصف الدينار مربوط بسعر ثابت مع الدوالر األمريكي )١/٤١ دوالر لكل دينار(. 

لدى املجموعة قروض لجهات أجنبية يتم سدادها باليورو وودائع قصرية األجل باليورو. إن التغري يف سعر رصف اليورو من املمكن أن يؤثر بشكل جوهري عىل قيمة هذه القروض.

فيما ييل جدول يوضح أثر التغري املمكن املعقول يف سعر رصف الدينار األردني مقابل العمالت األجنبية عىل قائمة الدخل الشامل املوحدة، مع بقاء جميع املتغريات األخرى املؤثرة ثابتة.
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يف حال كان هناك تغري سلبي يف أسعار رصف العملة يكون األثر مساوياً للتغري أعاله مع عكس اإلشارة.

23- القيمة العادلة لألدوات املالية

تتمثل األدوات املالية يف املوجودات املالية واملطلوبات املالية.

تتكون املوجودات املالية من النقد يف الصندوق ولدى البنوك، الذمم املدينة وبعض األرصدة املدينة األخرى. تتكون املطلوبات املالية من الذمم الدائنة والقروض وبعض األرصدة الدائنة األخرى.

إن القيمة العادلة لألدوات املالية ال تختلف بشكل جوهري عن القيمة الدفرتية لهذه األدوات.

24- إدارة رأس املال

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

تقوم املجموعة بإدارة هيكلة رأس املال وإجراء التعديالت الالزمة عليها يف ضوء تغريات ظروف العمل. هذا ولم تقم املجموعة بأية تعديالت عىل األهداف والسياسات واإلجراءات املتعلقة بهيكلة 
رأس املال خالل السنة الحالية والسنة السابقة.

مقابل  األول 2٠١2  كانون   3١ كما يف  دينار  والبالغ مجموعها 3٤٠.3٩٦.٠١٠  اإلجباري  واالحتياطي  املدورة  واألرباح  املدفوع  املال  رأس  يف  تتمثل  املال  رأس  هيكلة  يف  املتضمنة  البنود  إن 
٤٠2.٩١٤.222 دينار كما يف 3١ كانون األول 2٠١١.




