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تقرير مجلس اإلدارة 2011
إىل اجتماع الهيئة العامة ملساهمي الرشكة

جاللة امللك عبداللّه الثاني
“وفيما يتعلق بالسياسة االقتصادية ،فإن تركيزنا ينصب عىل النمو الغني
بفرص العمل واالبتكار واملشاريع الرائدة .وال تزال االستثمارات الوطنية يف
مجايل البنية التحتية والتعليم مستمرة ،ونشهد حاليا ً ثمار النجاح يف قطاعات
مثل تكنولوجيا املعلومات”.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

استمرار الريادة
مزيد من االستثمارات ،مزيد من اإلنجازات
أعزائي املساهمين الكرام،
باسم أعضاء مجلس اإلدارة ،يسعدني ﺃﻥ أرحب بكم
وأضع بين أيديكم التقرير السنوي ملجموعة االتصاالت
األردنية  Orange -األردن لعام  .٢٠۱۱يوضح
التقرير العديد من اإلنجازات الهامة التي استطعنا
تحقيقها خالل  ،٢٠۱۱مُستَقبلين عامنا الحايل ٢٠۱٢
بنظرة مِلؤها التفاؤل ملواصلة العمل بنفس الوترية التي
انتهجناها منذ خصخصة رشكة االتصاالت األردنية عام
 .٢٠٠٠وسوف نستمر بتحقيق إنجازات نوعية تهدف
الستمرارية ريادتنا وتحقيق مردود جيد ملساهمينا ،كما
تهدف إىل تطوير قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
بما يضمن تحقيق ال ّرُؤى امللكية بجعل األردن مركزا ً
إقليميا ً لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،وذلك من خالل
اإلسهام الفاعل يف بناء مجتمع واقتصاد قائم عىل املعرفة
باستخدام التكنولوجيا املبتكرة.
لقد تمكنّا خالل عام  ٢٠۱۱من مواصلة القيام بدور
ريادي وبارز عزّز من فاعلية قطاع االتصاالت وقاده
َفضل جاللة
إىل مستويات أكثر تقدّما ً .هذا الجهد تكل ّل بت ُّ
امللك بمنحنا جائزة صندوق امللك عبدهلل الثاني للتميّز.
واصلنا يف عام  ٢٠۱۱ضخ املزيد من االستثمارات يف مناحٍ
عديدة أسهمت يف تطوير وتحديث البنية التّحتية لقطاع
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،وذلك عرب التطوير
املستمر لشبكاتنا.
وقد استطعنا خالل عام  ٢٠۱۱وكعادتنا أن نكون
السبّاقين يف طرح العديد من التقنيات والخدمات املبتكرة
التي أهّ لتنا لقيادة السوق األردنية ولنكون املشغل
املرجعي خاص ًة بعد قيامنا كأول مشغل يف األردن بإطالق
خدمات الجيل الثالث  3G+يف عام  ،٢٠۱٠وطرحنا كأول
مشغل أيضا ً ألعىل رسعات لإلنرتنت يف األردن والتي
وصلت إىل ( ٢٤ميجابت بالثانية) ،مُسهمين بفاعلية يف
زيادة إنتاجيّة قطاع األعمال واملؤسسات التعليمية وغريها
من القطاعات ،إىل جانب زيادة نسبة انتشار اإلنرتنت عىل
مستوى اململكة قاطب ًة خاص ًة يف املحافظات ،فكعادتنا كنّا
املشغل األول الذي ينرش استخدام اإلنرتنت فيها ،فضالً
عن إتاحتنا ملجموعة كبرية من العروض املبتكرة وذات
األسعار التّنافسية ووضعها يف متنأول يد أبناء املجتمع
األردني عىل اختالف رشائحهم ودخولهم.

وفيما يتعلق برعاية العمالء وخدمتهم ،فإن أهم ما ميّز
عام  ٢٠۱۱يف هذا املجال تمحوَر حول إطالق برنامج
"امتياز" الذي َهدِف لرفع وتعزيز مستوى رضا العمالء
يف نقاط االتصال املختلفة .ويعد هذا الربنامج األول من
نوعه نظرا ً لاللتزام التام الذي أظهرته مجموعة االتصاالت
األردنية  Orange -األردن تجاه مشرتكيها ،وملا تقدّمه
لهم من خدمات مميّزة تشمل إصالح أعطال اإلنرتنت
والخط الثابت خالل مدة أقصاها  ٧٢ساعة.هذا ويرتكز
برنامج "امتياز" عىل مبدأ الشفافية والوضوح فيما يتعلق
بعروضنا وبعالقتنا مع عمالئنا بشكل عام ،وحول مبدأ
الحماية فيما يتعلق بتوفرينا لـ "إنرتنت آمن" بهدف
حماية أبنائنا وعائالتنا األردنية عند استخدام اإلنرتنت
وضمان اختيارهم للمحتوى املناسب والذي يتماىش مع
منظومة قيمنا وأخالقنا وتقاليدنا.
لقد قمنا بتحسين وتطوير آليّات عمل كافة الجهات ذات
العالقة بخدمة العمالء وبما يتواءم مع توقعاتهم ويلبي
بالتغي املستمر يف توجهاتهم.
رُّ
احتياجاتهم املرتبطة
وبالنّظر ملا حقّقه هذا الربنامج من كفاءة وفعالية ،فإنه
يرسني أن أعلن ضمن هذا التقرير عن انخفاض الشكاوى
الواردة حول الخدمات التي نقدمها لعمالئنا إىل أدنى
مستوياتها ،وذلك منذ إطالق برنامج "امتياز" .
ومثلما كان عام  ٢٠۱۱عاما ً حافالً عىل املستوى املؤسيس،
فقد كان كذلك أيضا ً عىل املستوى امل ُجتمعي؛ حيث أنّنا
واصلنا العمل من أجل تنفيذ مبادراتنا الرائدة للمسؤولية
االجتماعية والتي شكّلت عالمة بارزة لنا ويف حياة كثري
من األردنيين ملا حققته تلك املبادرات من ارتقاء بحياتهم
اليومية والتقنية .إن مرشوعي "قرى  "Orangeملكافحة
الفقر و"صندوق  "Orangeلدعم انتشار اإلنرتنت يف
محافظات اململكة سيواصالن عملهما وتقديم خدماتهما
خالل العام الحايل.
وعىل الرغم من التباطؤ االقتصادي واملايل الذي شهدته
املنطقة وتأثّرت به اململكة خالل السنة املاضية إىل جانب
تأثّرها بمنافسة غري مسبوقة دارت بين مشغيل قطاع
االتصاالت ،إال أنّنا استطعنا يف مجموعة االتصاالت
األردنية  Orange -األردن وبكل اقتدار أن نواصل
تصدّر سوق االتصاالت األردنية وقيادتها ،محقّقين يف
نهاية عام  ٢٠۱۱إيرادات بلغت قيمتها ( )٤۱۱٫٨مليون
دينار أردني ،وأرباحا ً صافية بعد الرضيبة بلغت ()89.8
مليون دينار أردني من خالل قاعدة عمالئنا التي ضمّت
حوايل ( )۳٫٥مليون مشرتك.
وألن عملنا الجاد يف  Orangeاألردن يشكّل طريقنا
نحو مجتم ٍع معريف ،فإننا نلتزم بتنفيذ خططنا الطّ موحة
التي أسهمت وما زالت تُسهم بتشكيل مالمح قطاع
اتصاالت وتقنية معلومات متطوّر وحيوي قادر عىل
تقديم خدماته ومنتجاته امل ُتطوّرة محليا ً .وأؤكد هنا
عىل التزامنا يف  Orangeبمواصلة االستثمار يف سبيل
حصتنا السوقية باستمرار .كما أؤكد عىل التزامنا
زيادة ّ
أيضا ً بتوسيع رقعة انتشار عالمتنا التجارية Orange
وتعظيم فرص االستفادة من القيمة امل ُضافة التي تتيحها
خدماتنا ومنتجاتنا لعمالئنا عىل املستوى اإلقليمي .وقد
ُت ّوِج عملنا كما تعلمون بمرشوعي الرّبط اإلقليمي ،فنحن
من ضمن املساهمين واملؤسّ سين لهما ،وهما مرشوع
تركيب كيبل اإلنرتنت الدّويل ضمن شبكة االتصاالت

اإلقليمية األرضيّة  RCNوالذي يمُر يف كل من اإلمارات
العربية املتحدة ،السعودية ،األردن وتركيا ،ومرشوع خط
الضوئية "جادي  "JADIالذي تم التشغيل الفعيل
األلياف ّ
الضوئية
فيه بنجاح ليكون أول خط أريض من األلياف ّ
يمُر يف كل من جدة ،عمّان ،دمشق وإسطنبول لربط
الرشق بالغرب بكوابل ألياف ضوئية كرديف للكوابل
البحرية التي تمر عرب البحر األحمر والبحر املتوسط،
األمر الذي يقلل من مخاطر حدوث انقطاعات يف شبكة
اإلنرتنت العاملية .هذا إىل جانب استمرار دعم مجموعة
فرانس تيليكوم وتمويلها ألول مركز لها لبحوث التّطوير
التقنية " "Technocentreخارج أوروبا واملتواجد
معنا يف عمّان واملتخصص يف إجراء البحوث لترسيع
عملية طرح خدمات وعروض مدمجة فريدة من نوعها
تحمل اسم العالمة التّجارية  ،Orangeويخدم املركز
جميع الرشكات التابعة لفرانس تيليكوم صاحبة العالمة
التجارية  Orangeيف أفريقيا والرشق األوسط وآسيا.
ونظرا ً ألهمية عمل املركز ،ومواصل ًة لنجاحاته ونجاحات
 Orangeاألردن ،فقد استحق املركز الفوز بجائزة
أفضل خدمة جديدة يف أفريقيا ،وذلك عن خدمة
" "Pay & Surfلعام  ،٢٠۱۱والتي قدمتها من خالل
جهاز الراوتر  3G+ WiFiالذي أنتجه املركز حديثا ً
بالتعاون مع " Orange Labsالقاهرة" ورشكة صينية
وذلك ضمن حفل توزيع جوائز التميّز يف قطاع االتصاالت
لدول أفريقيا الذي أقيم يف كيب تاون بجنوب أفريقيا.
أود أن أشيد بدور الحكومة األردنية ووزارة االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات وهيئة تنظيم قطاع االتصاالت
لبناء مجتم ٍع محيلٍ معلوماتي ،وأشكرهم عىل جهودهم
ودعمهم املتواصل ،والشكر موصول ملجموعة االتصاالت
الفرنسية (فرانس تيليكوم) ،التي لم تدّخر جهدا ً ملساندتنا
يف تحقيق نقالت نوعية عىل مستوى القطاع واململكة
من أجل مواصلة مسريتنا يف إطار رؤية موحدة تعكس
طموحاتنا الهادفة لبثّ روح االبتكار يف عالم االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات.
وختاما ً ،فإنني أتوجه بالشكر لكافّة مساهمينا ولكافة
عمالئنا عىل ثِقتهم بنا والتي كانت بمثابة حافز لنا لتقديم
املزيد ،كما وأتوجه بشكري ألعضاء مجلس اإلدارة عىل
دعمهم املتواصل لإلدارة التنفيذية ومشاركتهم الفاعلة
يف رسم السياسات واعتماد املرشوعات االستثمارية عىل
مدار السنوات ،وأن أثمّن جهود جميع موظفي الرشكة
عىل ما قدّموه من إسهامات مميّزة كان لها الفضل يف بلوغ
 Orangeاألردن هذه املكانة املتقدمة .وأسجل اعتزازي
بقدرات وكفاءة ووالء ومستوى األداء املحرتف العايل
للرئيس التنفيذي واملدراء التنفيذيين ومساعديهم.
مما تَقدّم ،يحِ ُّق لنا يف  Orangeاألردن أن نقول بأن
"الحياة تتغري مع  "Orangeنحو األفضل ،وذلك ألن
األردنيين يستحقون األفضل.
مع أطيب التحيات لجميع مساهمينا الكرام.
الدكتور شبيب فرح عمّاري
رئيس مجلس إدارة مجموعة االتصاالت األردنية
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كلمة الرئيس التنفيذي
أعزائي املساهمني الكرام...

يرسني أن ألتقي بكم مجددا ً يف هذا اإلصدار الجديد
من تقريرنا السنوي لعام  ٢٠١۱الذي شهد العديد من
اإلنجازات التي أضاءت صفحته يف سجل مسريتنا الحافل
يف  Orangeاألردن ،والتي تعد بمثابة عالمة فارقة
ونقلة نوعية ليس عىل املستوى املؤسيس لنا فقط ،بل وعىل
مستوى قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات األردني
بأرسه.
لقد وضعنا عىل عاتقنا يف  Orangeاألردن ومنذ بداية
عملنا ودخولنا للسوق األردنية هدفا ً أساسيا ً تمثّل يف
املساهمة يف دفع عجلة التنمية بإدخالنا كل ما هو جديد
ومتطور من تقنيات وخدمات للمملكة ودمجها بالحياة
اليومية للمواطن األردني.
وقد سعينا خالل اإلثني عرش شهرا ً املاضية بدأب
شديد ،مدفوعين بتوجهات إيجابية ومعلنين ٢٠١۱
"عام اإلنرتنت" ،األمر الذي نبع من وعينا العميق ألهمية
نرش ثقافة اإلنرتنت وترسيخها يف الحياة اليومية ،وتَرجَ م
رؤيتنا االسرتاتيجية بعيدة املدى والرامية للنهوض
بالقطاع واالنتقال به إىل مصاف الدول املتقدمة.
وهنا أود اإلشارة إىل أن عملنا الدؤوب وجهودنا املتواصلة
تكل ّلت خالل  ٢٠١۱بتسجيلنا لزيادة مهمة يف إجمايل
إيراداتنا ،رافقها تحقيقنا لزيادة كبرية بلغت  ٪۳٨يف حجم
قاعدة زبائن ومشرتكي شبكتينا لإلنرتنت عريض النطاق
 ADSLواإلنرتنت الالسلكي عريض النطاق ،3G+
األمر الناجم عن طرحنا وكأول مشغل يف السوق املحلية
ألعىل رسعات لإلنرتنت والتي وصلت إىل  ٢٤ميجابت/
ثانية لخدمات اإلنرتنت عريض النطاق  ،ADSLوإىل ٢۱
ميجابت/ثانية لخدمات اإلنرتنت الالسلكي عريض النطاق
 .3G+كما وتابعنا تعزيز حضورنا وحصتنا السوقية يف
قطاع االتصاالت املتنقلة من خالل تطوير وطرح العديد
من الخدمات والعروض املبتكرة .لقد وصلت إيراداتنا
يف نهاية  ٢٠١۱إىل ( )٤١١٫٨مليون دينار أردني ،بينما
وصلت أرباحنا الصافية إىل حوايل ( )٨۹٫٨مليون دينار

أردني ،محققين نفقات رأسمالية بلغت ( )۳٦٫٥مليون
دينار أردني .بفضل نهجنا الثابت الذي ركّز عىل عنرص
االبتكار وعىل إطالق منتجات متكاملة وموثوقة .ونتيجة
لذلك ،فإنه يسعدني أن أرصح بالقول بأننا نسري عىل
الطريق الصحيح الذي جعلنا اليوم ،املشغل املرجعي،
الذي يخدم قرابة ( )3٫5مليون مشرتك؛ أي بما يقارب
نصف التعداد السكاني للمملكة.
ومن جهة أخرى وعىل الصعيد املايل ،فقد تمكنّا يف
 Orangeاألردن من مواصلة قيادتنا لقطاع اإلنرتنت
املحيل وتعزيز نمونا عىل الرغم من تأثر اململكة بالتباطؤ
االقتصادي العاملي .كما وتمكنّا من املحافظة عىل متانة
قوتنا املالية واستدامتها ،فجاء أداؤنا املايل بشكل عام
موافقا ً لخططنا ومحققا ً ألهدافنا املالية والتجارية كما
كان متوقعا ً له ،محافظين عىل هامش ربح تميّز بتوجهه
اإليجابي والسليم عىل الرغم من تأثره باستثماراتنا طويلة
املدى والتي بذلناها بهدف تعزيز شبكتنا ومواصلة
تطويرها وتحديثها.
وبالحديث حول عنرص االبتكار الذي نتخذه نهجا ً لنا،
فقد حرصنا خالل  ٢٠١۱عىل مواصلة أنشطتنا التي
تتبنى االبتكار وتدعم اإلبداع والريادة ضمن مختربات
 Orangeالتي تعد األوىل من نوعها يف منطقة الرشق
األوسط وشمال أفريقيا قاطبةً ،ساعين بخطى جادة نحو
االستمرار يف إرساء معايري جديدة فيما يتعلق بتطوير
حلول اتصاالتية مبتكرة تخدم املنطقة.
هذا وكان  ٢٠١۱شاهدا ً عىل أحد إنجازاتنا التي نفتخر
بها والتي تمثلت بإطالق برنامج "امتياز" األول من
نوعه يف األردن والذي يجسد التزامنا القوي تجاه زبائننا
ومشرتكينا برعايتهم والعناية بهم ،مُرسّ خين بذلك معايري
جديدة يف هذا املجال لالنتقال بهم إىل مستويات أكثر
تقدما ً .وأود أن أشري إىل أن برنامج "امتياز" برهن عىل
كفاءته وحقّق األهداف املرجوة منه ،نظرا ً لحجم النتائج
اإليجابية التي ملسناها جَ رّاء تطبيقه وانتشار الوعي حوله
لدى ما يقارب  ٪٧٦من زبائننا الذين تعزّزت ثقتهم يف
عالمتنا التجارية .Orange
ويف سياق متصل ،فقد كان لنا خالل  ٢٠١۱إنجازا ً
آخرا ً نضمه لقائمة إنجازاتنا فيما يتعلق بتطوير صناعة
املحتوى الرقمي وتطبيقات الهواتف الخلوية؛ حيث عملنا
عىل إطالق مسابقة "جوائز تطبيقات  Orangeللهاتف
الخلوي" والتي تعترب من املبادرات الرائدة عىل املستويين
املحيل واإلقليمي ،نظرا ً ألنها استهدفت الشباب من هواة
ومحرتيف التكنولوجيا .وقد تكل ّلت املسابقة بالنجاح؛ حيث
استقطبت  ٢٤٧مطورا ً ،وهو األمر الذي يعترب بمثابة
شهادة بأهمية املسابقة والفوائد التي سيجنيها من خاللها
القطاع واملستهلك عىل حد سواء.
وزاد من تميّز  ،٢٠١۱تسجيل مركز أمن وحماية
تكنولوجيا املعلومات والشبكات التابعة لـ Orange
األردن واملزوّد بأحدث التقنيات والخربات ،براءة
اخرتاع بعنوان " "Net Protectلتقديم حلول املراقبة
والسيطرة عىل تهديدات املحتوى لربوتوكول اإلنرتنت
الذي يعزز توفري خدمات الشبكات وأدائها لحمايتها من

الهجمات التي قد تتعرض لها الرشكات ،وتعترب هذه
الخدمات األوىل من نوعها عىل مستوى اململكة ومنطقة
الرشق األوسط.
وقد اكتسب املركز ثقة وسمعة طيبة أفضت إىل توقيعه
سلسلة من االتفاقيات األمنية اإللكرتونية مع عدد من
جهات مختلفة من القطاع العام يف اململكة ،إىل جانب
مشاركة املركز يف عدد من املهمات األمنية الرسمية
بالتعاون مع مديريات األمن القومي.
إننا نفخر يف  Orangeاألردن بما استطعنا تحقيقه من
إنجازات خالل  ٢٠١۱وبمدى التقدم الذي وصلنا له يف
مختلف جوانب عملنا ،متطل ّعين إىل سنة عمل جديدة
تملؤها النجاحات واإلنجازات.
ولتحقيق ما نصبو إليه خالل  ،٢٠۱٢فإننا سنبذل كل
الجهد يف  Orangeاألردن ملواصلة قيادة قطاع االتصاالت
والعمل عىل تقدمه ،ملتزمين التزاما ً واضحا ً بتحقيق
نقالت نوعية بقطاع التقنية والتطبيقات ،وتوفري أحدث
الخدمات يف هذا املجال ووضعها يف متنأول املواطنين
بكافة رشائحهم .جاء  ٢٠۱٢حامالً معه ويف طياته املزيد
من الحماس للعمل والبناء ،نؤكد عىل أننا سنختتمه بمزيد
من التقدم والتحول لنموذج ريادي ومنارة تيضء اململكة
واملنطقة باإلنجازات من خالل مواصلة الجهود لتطوير
البنى التحتية وتعزيز االبتكار.
نايلة خوام
الرئيس التنفيذي
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الدكتور شبيب فرح عمّاري

معايل السيد "محمد عقل" البلتاجي

السيد مارك رينارد

معايل الدكتور ماهر املدادحة

السيد ميشيل مونزاني

اآلنسة عاصمة دوغان

رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس إدارة مجموعة االتصاالت األردنية Orange -

عضو مجلس إدارة مجموعة االتصاالت األردنية Orange -

عضو مجلس إدارة مجموعة االتصاالت األردنية Orange -

عضو مجلس إدارة مجموعة االتصاالت األردنية Orange -

السيد هوغ دي فريديل

عضو مجلس إدارة مجموعة االتصاالت األردنية Orange -

املستشار القانوني ملجلس اإلدارة
األستاذ :ثائر النجداوي
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السيدة نايلة خوام

السيد وليد الدوالت

الرئيس التنفيذي ملجموعة االتصاالت األردنية Orange -

نائب الرئيس التنفيذي لـ  Orangeاألردن

السيد رسالن ديرانية

الدكتور إبراهيم حرب

املدير التنفيذي للمالية

املدير التنفيذي للموارد البرشية بالوكالة

السيد طموح الخويل

املدير التنفيذي ألمن وحماية املعلوماتية

السيد سامي سمريات

نائب الرئيس التنفيذي لـ  Orangeاألردن
الرئيس التنفيذي للرشكة األردنية لخدمات نقل البيانات

السيد أحمد صالح

املدير التنفيذي لقطاع املصادر والتسهيالت وضمان الجودة

السيد ديدييه لوليفر

املدير التنفيذي لتكنولوجيا املعلومات والشبكات

وحدة عمل املبيعات الكلية

املدير التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية

السيد برنارد برييلون

املدير التنفيذي لالسرتاتيجية

السكرتري العام ملجلس اإلدارة

السيد مِن تران

املدير التنفيذي للتسويق واالتصال

السيد سعد الخالدي

املدير التنفيذي لألعمال التجارية لـ  Orangeاألردن
وحدة عمل املبيعات وخدمات الزبائن
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تمكنت مجموعة االتصاالت من الحفاظ عىل األداء املايل القوي ومن زيادة قاعدة
املشرتكين خالل عام  ،2011وذلك نتيجة للتطبيق الفعّال لالسرتاتيجيات
املوضوعة واملخطط لها مسبقا ً ،باإلضافة إىل العروض املتنوعة واملبتكرة
التي تطلقها املجموعة ملشرتكيها بشكل مستمر .وتحقق هذا األداء عىل الرغم
من البيئة التنافسية الشديدة يف قطاع االتصاالت باإلضافة إىل الظروف

االقتصادية الصعبة يف املنطقة والعالم.
إن مجموعة االتصاالت تسعى دوما ً 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 .2011

الجدأول أدناه تبين ملخصا ً عن النتائج املالية واإلحصائية املجمّعة للعام  2011مقارنة بالعام 2010

قائمة الدخل املوحدة
(ماليني الدنانري)

اإليرادات

املصاريف التشغيلية
كلفة الخدمات

2011

411.8

()167.3

مصاريف بيع وتسويق

()38.2

مصاريف إدارية

()24.9

2010

402.1

()146.3
()37.2

()27.2

نسبة التغري
%2.4

%14.4
%2.7

(%)8.6

حصة الحكومة من اإليرادات

()10.2

()10.1

%0.7

أتعاب إدارية

()3.3

()3.3

%0.0

رسوم العالمة التجارية

مجموع املصاريف التشغيلية
إيرادات أخرى

األرباح التشغيلية

هامش الربح التشغييل

االستهالكات ،اإلطفاءات والتدني يف قيمة املوجودات

()5.2

()249.1
0.4

163.1

%39.6

0

()0.8

ربح السنة

89.7

()29.1

89.8

حقوق األقلية غري املسيطرة

()0.1

حصة السهم من ربح السنة (دينار)

0.359

هامش الربح

املعدل املرجح لعدد األسهم (مليون سهم)

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

ملخص امليزانية املوحدة
(ماليني الدنانري)
املوجودات

%21.8
250

2011

8.2

125.6

()30.8
94.8
95.1

()0.2

%23.6

0.380
250

2010

مجموع املوجودات املتدأولة

389.9

370.0

موجودات غري متدأولة أخرى

65.1

69.5

املمتلكات واملعدات

(%)3.5

0

الربح قبل رضيبة الدخل

مساهمي الرشكة

173.3

%43.1

(%)5.9

()52.1

118.9

العائد إىل:

0.4

()55.0

صايف فروقات العمالت األجنبية ،تكاليف التمويل ودخل التمويل

رضيبة الدخل

()229.1

%8.7

%9.9

(%)5.2

7.8

رسوم أخرى

()5.0

%2.9

206.6

217.4

(%)4.9
(%)5.5
(%)5.5

(%)5.5
(%)5.6

(%)39.0
(%)1.8

(%)5.6
%0.0

نسبة التغري
%5.4

(%)5.0

(%)6.4

مجموع املوجودات غري املتدأولة

271.7

656.9

286.9

% 0.7

مجموع املطلوبات املتدأولة

253.4

223.0

%13.6

401.7

409.6

(%)1.9

مجموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية

مجموع املطلوبات غري املتدأولة
مجموع حقوق امللكية

مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

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

661.6

6.5

661.6

24.3

656.9

(%)5.3

(%)73.4
% 0.7
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ملخص قائمة التدفقات النقدية املوحدة
(ماليني الدنانري)

2011

2010

نسبة التغري

صايف التدفق النقدي املستخدم يف األنشطة االستثمارية

()29.2

()33.3

(%)12.1

صايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه

5.1

صايف التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

صايف التدفق النقدي املستخدم يف األنشطة التمويلية
النقد وما يف حكمه يف  31كانون األول

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

تحليل للنسب املالية

134.5

138.3

(%)2.7

()100.2

()131.4

(%)23.8

280.2

275.1

% 1.9

2011

()26.4

2010

(%)119.4

نسبة التغري

نسب الربحية
العائد عىل إجمايل املوجودات
العائد عىل حقوق امللكية

نسب السيولة

%13.6

%22.1

%14.1

%22.9

(%)3.5

(%)3.5

نسبة املوجودات املتدأولة

1.53

1.66

(%)7.8

نسبة النقد

1.08

1.23

(%)12.1

نسبة املطلوبات إىل حقوق امللكية

%65.9

%60.4

(%)9.2

نسبة مجموع الديون**

%39.7

%37.6

%5.6

نسبة غطاء املوجودات***

%78.0

%87.9

(%)11.3

نسبة دوران مجموع املوجودات

%62.2

%59.6

%4.4

نسب الرفع املايل

نسبة الدين بالفائدة*

نسب إدارة األصول

%1.8

%1.9

(%)7.8

نسبة دوران املوجودات الثابتة

%194.2

%180.3

%7.7

نسبة دوران رأس املال

%100.7

%96.3

%4.6

األرباح املقرتح توزيعها للسهم الواحد (بالدينار)

0.359

0.390

(%)5.6

نسب النمو

نسبة األرباح املقرتح توزيعها إىل ربح السنة

%100.2

%102.5

(%)2.3

نسبة عائد السهم إىل سعر السوق

%6.5

%7.2

(%)10.2

القيمة الدفرتية للسهم

1.61

1.64

(%)1.9

نسب التقييم

نسبة القيمة السوقية إىل القيمة الدفرتية
مضاعف السعر إىل العائد

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

3.44

15.4

3.28

14.1

%4.8

%8.8
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اإليرادات

حققت مجموعة االتصاالت األردنية نموا ً يف اإليرادات بنسبة  %2.4حيث بلغت اإليرادات 411.8
مليون دينار أردني يف عام  2011مقارنة مع  402.1مليون دينار أردني عام  ،2010هذه الزيادة
جاءت نتيجة األداء الجيد لخدمات التجوال الخلوي وخدمات الجيل الثالث  3G+باإلضافة إىل
قطاع املبيعات الكلية.

انخفضت املصاريف اإلدارية بنسبة ( )%8.6لتصل إىل  24.9مليون دينار أردني يف العام 2011

مقارنة مع  27.2مليون دينار أردني يف العام  .2010وهذا يعكس جهود اإلدارة لتخفيض الكلف.
حصة الحكومة من اإليرادات وهي تساوي  %10من صايف إيرادات االتصاالت الخلوية والتي يجب
دفعها إىل هيئة تنظيم قطاع االتصاالت بموجب اتفاقية رخصة االتصاالت الخلوية.

وقد بلغت حصة الحكومة من اإليرادات  10.2مليون دينار أردني يف العام  2011بزيادة بلغت
 %0.7عن عام .2010

املصاريف التشغيلية

تتكون املصاريف التشغيلية من تكلفة الخدمات ومصاريف البيع والتوزيع واملصاريف اإلدارية

وحصة الحكومة من اإليرادات وأتعاب اإلدارة ورسوم العالمة التجارية.

شهدت املصاريف التشغيلية للمجموعة ارتفاعا ً بواقع  %8.7لتصل إىل  248.7مليون دينار أردني
يف نهاية العام  2011مقارنة مع  228.8مليون دينار أردني يف نهاية العام  .2010هذه الزيادة

جاءت الرتفاع مصاريف الربط البيني نتيجة ارتفاع الحركة الهاتفية املحلية والدولية من حيث

حجم الحركة واألسعار ،باإلضافة إىل االرتفاع يف املصاريف البيعية والتجارية املتعلقة يف تقديم

رسوم العالمة التجارية وتبلغ  %1.6من األرباح التشغيلية والتي تدفعها املجموعة لـ Orange

مقابل رسوم استخدام اسمها التجاري يف جميع الرشكات التابعة ،حيث بلغت  5.2مليون دينار

أردني يف العام  2011مقارنة مع  5.0مليون دينار أردني يف العام .2010

األتعاب اإلدارية هي الرسوم الواجب دفعها إىل رشكة فرانس تيليكوم حسب اتفاقية دعم األعمال
حيث بلغت  3.3مليون دينار أردني يف العام  2011وهو مسا ٍو للمبلغ الذي دفع يف العام .2010

األرباح التشغيلية

إن العوائد قبل خصم الفوائد والرضيبة واالستهالكات واإلطفاءات والتي تعرف بـ""EBITDA

خدمات الجيل الثالث ،وما يرافقه من توفري األجهزة الخلوية التي تعمل حسب مواصفات الجيل
الثالث  3G+و.Dongles

تتألف من إيرادات الخدمات مطروحا ً منها املصاريف التشغيلية.

للشبكات التي تدفع ملشغيل شبكات االتصاالت األخرى ورسوم الرتاخيص والكلف الفنية مثل

دينار أردني مقارنة مع  173.3مليون دينار أردني يف العام  .2010هذا االنخفاض جاء نتيجة

يقع الجزء األكرب من املصاريف التشغيلية يف تكلفة الخدمات ،والتي تتألف من رسوم الربط البيني

مصاريف تشغيل وصيانة الشبكة واملصاريف املتعلقة باملوظفين الفنيين ،كلفة بطاقات تشغيل
الخطوط الخلوية والبطاقات املدفوعة مسبقا ً والدعم املقدم عىل أسعار أجهزة الهواتف الخلوية.

سجلت تكلفة الخدمات ارتفاعا ً بنسبة  ٪14.4لتصل إىل  167.3مليون دينار أردني يف العام 2011
مقارنة مع  146.3مليون دينار أردني يف العام  ،2010وجاء هذا االرتفاع نتيجة لزيادة حجم
الحركة الهاتفية وزيادة تكاليف الربط البيني املحلية والدولية.

انخفضت األرباح التشغيلية للمجموعة بنسبة ( )%5.9يف العام  2011لتصل إىل  163.1مليون
الزيادة يف املصاريف التشغيلية والتي بلغت  20مليون دينار والذي ُعوّض جزئيا ً من الزيادة يف

اإليرادات باإلضافة إىل املبادرات التي تبنتها إدارة املجموعة لتخفيض املصاريف األخرى.

نتيجة ملا سبق ذكره فقد انخفض هامش الربح التشغييل ليصل إىل  %39.6يف العام  2011مقارنة
مع  %43.1يف العام السابق.

أما فيما يتعلق بمصاريف البيع والتوزيع حيث ارتفعت بنسبة  ٪2.7لتصل إىل  38.2مليون دينار
يف العام  2011مقارنة مع  37.2مليون دينار أردني يف العام .2010

الرسوم البيانية أدناه توضح التحليل أعاله:

402.1 411.8

228.8 248.7

املصاريف التشغيلية

173.3 163.1

األرباح التشغيلية

2011

2010

(بماليني الدنانري)

اإليرادات
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االستهالكات واإلطفاءات والتدنّي يف قيمة املوجودات

ويمثل التدفق النقدي الحر الفرق بين النقد املتأتي من األنشطة التشغيلية والنقد املستخدم يف

انخفضت مصاريف االستهالكات واإلطفاءات والتدنّي يف قيمة املوجودات املوحدة يف العام 2011

األنشطة االستثمارية والتمويلية ،حيث بلغت قيمته  126.6مليون دينار أردني يف العام 2011

العام .2010

النقد وما يف حكمه

بواقع ( )%5.2لتصل إىل  52.1مليون دينار أردني مقارنة بمبلغ  55.0مليون دينار أردني يف

صايف فروقات العمالت األجنبية

إن صايف فروقات العمالت األجنبية املوحدة ينتج عن تذبذب واختالف أسعار الرصف يف العمالت

مقارنة مع  132.3مليون دينار أردني يف العام  2010أي بانخفاض قدره (.)%4.3

شهد النقد وما يف حكمه ارتفاعا ً بنسبة  ٪1.9من  275.1مليون دينار أردني عام  2010إىل 280.2

مليون دينار أردني عام .2011

األجنبية والذي يؤثر يف تقييم الودائع والقروض بالعمالت األجنبية .خالل العام  2011تم تسجيل

النفقات الرأسمالية

تكاليف التمويل

 2011مقارنة مع  41.0مليون دينار أردني يف عام.2010

أرباح بقيمة  0.5مليون دينار أردني مقارنة مع 1.0مليون دينار أردني يف العام .2010

تتألف تكاليف التمويل املوحدة من الفوائد والعموالت األخرى التي تدفعها الرشكة فيما يتعلق
بمديونيتها املالية .انخفضت تكاليف التمويل يف العام  2011بنسبة ( )%90.0لتصل إىل  0.1مليون

دينار أردني مقارنة مع  1.2مليون دينار أردني يف العام .2010

دخل التمويل

النفقات الرأسمالية ملجموعة االتصاالت األردنية بلغت  36.5مليون دينار أردني يف نهاية عام

قاعدة املشرتكني

تخطت قاعدة املشرتكين للمجموعة لنهاية العام  3.5 :2011مليون مشرتك.

شهدت قاعدة املشرتكين نموا ً ملحوظا ً بلغت نسبته  %17.7لتصل بذلك إىل  3.55مليون مشرتك،

مقارنة مع  3.02مليون مشرتك يف نهاية عام .2010وجاءت هذه الزيادة نتيجة العروض

يتألف دخل التمويل املوحد من اإليرادات املتحققة عىل الودائع النقدية بالعمالت املختلفة .انخفض

التسويقية املنافسة يف قطاع خدمات االتصاالت الخلوية واإلنرتنت ،وباألخص اإلقبال املتزايد عىل

مليون دينار أردني يف العام .2010وذلك بسبب تدني أسعار الفائدة عىل الودائع.

عروض الخلوي للخطوط املدفوعة مسبقا ً والتي القت نجاحا ً كبريا ً يف السوق.

دخل التمويل بنسبة ( %)11.4يف العام  2011ليصل إىل  7.4مليون دينار أردني مقارنة مع 8.3

إيرادات أخرى

عروض اإلنرتنت الجديدة ( ADSLوالالسلكي) التي تجد إقباال ً كبريا ً من املشرتكين ،باإلضافة إىل

املوارد البرشية

تتألف اإليرادات األخرى من األرباح والخسائر الناتجة عن بيع األصول الثابتة إضافة إىل إيرادات

انخفض عدد العاملين يف مجموعة االتصاالت األردنية بنسبة ( )٪1.1من  2٫227يف العام 2010

مقارنة مع  0.35مليون دينار أردني يف العام  ،2010أي بارتفاع بلغت نسبته .%9.9

املؤقتين  278يف العام  2011مقارنة مع  291يف العام .2010

أخرى متنوعة .وقد بلغت قيمة اإليرادات األخرى تقريبا ً  0.39مليون دينار أردني يف العام 2011

رسوم أخرى

ال توجد أية رسوم أخرى يف عام  2011مقارنة مع  0.8مليون دينار يف عام .2010

رضيبة الدخل

سجلت مجموعة االتصاالت األردنية رضيبة دخل بمبلغ  29.1مليون دينار أردني يف العام ،2011

مقابل  30.8مليون دينار أردني يف العام  2010أي بانخفاض بلغت نسبته (.)%4.9

ربح السنة

انخفضت أرباح املجموعة بعد الرضيبة بنسبة ( )%5.6حيث وصلت إىل  89.8مليون دينار يف عام

 2011مقارنة مع  94.8مليون دينار يف عام  ، 2010والسبب يف هذا االنخفاض يعود بشكل رئييس

إىل االنخفاض يف الدخل التشغييل وإىل االنخفاض يف إيرادات التمويل والناتج عن انخفاض أسعار
الفائدة املرصفية عىل الودائع.

حقوق األقلية

حقوق األقلية غري املسيطرة يف رشكة اليت سبيد تمثل  %49.0من الربح (الخسارة) السنوي حيث

بلغت حقوق األقلية  0.1مليون دينار أردني يف العام  2011مقارنة مع  0.2مليون دينار أردني
يف العام .2010

السيولة ومصادر رأس املال

إن املصدر األسايس للسيولة يأتي من صايف التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية والذي انخفض

يف العام  2011بنسبة ( )%2.7ليصل إىل  134.5مليون دينار أردني مقارنة بمبلغ  138.3مليون

دينار أردني يف العام .2010

وبالنسبة لصايف التدفق النقدي املستخدم يف األنشطة االستثمارية فقد شهد انخفاضا ً بنسبة

( )%12.1يف العام  2011ليصل إىل  29.2مليون دينار أردني مقارنة مع  33.3مليون دينار
أردني يف العام .2010

انخفض صايف التدفق النقدي املستخدم يف األنشطة التمويلية من  100.2مليون دينار أردني يف
العام  2011مقارنة مع  131.4مليون دينار أردني يف العام .2010

إىل  2٫203يف العام  2011باإلضافة ملوظفي رشكة اليت سبيد يف البحرين .كما بلغ عدد املوظفين

كفاءة الكادر

نتيجة ملا سبق ذكره ،فقد تحسنت مؤرشات الكفاءة اإلنتاجية بشكل إيجابي خالل العام ،2011

إذ ارتفع اإليراد لكل موظف بنسبة  %3.5ليصل إىل  186.9ألف دينار أردني خالل العام 2011
مقارنة مع  180.5ألف دينار أردني يف العام  ،2010وهذه الزيادة تعزى إىل الزيادة يف اإليرادات

وانخفاض عدد املوظفين.

كما ارتفع عدد الخطوط لكل موظف خالل العام  2011ليصل إىل  1٫611خطا ً بنسبة %18.9

مقارنة مع  1٫355خط يف العام  2010متأثرا ً بالزيادة يف عدد الخطوط والتي تزامنت مع انخفاض

عدد املوظفين.
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الفعالية اإلنتاجية للموظفني

186٫9

عدد الخطوط لكل موظف

اإليراد لكل موظف (باآلالف)
تحليل قطاعات أعمال املجموعة

فيما ييل تحليل لبعض نتائج أعمال املجموعة يف كل من القطاعات التالية:
• قطاع خدمات االتصاالت الثابتة ( Orangeثابت) وقطاع خدمات اإلنرتنت ( Orangeإنرتنت) باإلضافة إىل (اليت سبيد/البحرين).
• قطاع خدمات االتصاالت الخلوية ( Orangeخلوي).
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يبين الجدول التايل إيرادات الخدمات واملصاريف التشغيلية واألرباح التشغيلية حسب مجاالت أعمال قطاعات الرشكة عن الفرتات املشار إليها:

ملخص قائمة الدخل املوحدة
(ماليني الدنانري)

2011

2010

نسبة التغري

اإليرادات
خدمات االتصاالت الثابتة وخدمات اإلنرتنت واليت سبيد/البحرين

289.7

286.0

%1.3

خدمات االتصاالت الخلوية

203.6

186.5

%9.2

إيرادات داخلية بين القطاعات

()81.5

()70.4

%15.8

مجموع اإليرادات

411.8

402.1

%2.4

املصاريف التشغيلية
خدمات االتصاالت الثابتة وخدمات اإلنرتنت واليت سبيد/البحرين

()196.0

()174.5

%12.3

خدمات االتصاالت الخلوية

()134.2

()124.7

%7.6

مصاريف داخلية بين القطاعات

()81.5

()70.4

%15.8

مجموع املصاريف التشغيلية

()248.7

()228.8

%8.6

األرباح التشغيلية
خدمات االتصاالت الثابتة وخدمات اإلنرتنت واليت سبيد/البحرين

93.7

111.5

(%)15.9

خدمات االتصاالت الخلوية

69.4

61.8

%12.2

مجموع األرباح التشغيلية

163.1

173.3

(%)5.9

نسبة التغري املحسوبة يمكن أن تختلف عن ما ورد يف البيانات املالية نظرا ً لعامل التقريب يف األرقام
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خدمات االتصاالت ( Orangeثابت) Orange( ،إنرتنت) واليت سبيد

تشكل خدمات االتصاالت الثابتة أكرب قطاعات أعمال املجموعة ،ومع انتهاء السنة السابعة لفتح
السوق للمنافسة ،ال زالت مجموعة االتصاالت األردنية تحتل  %98من الحصة السوقية بالرغم من
احتدام املنافسة عىل االتصاالت الدولية الصادرة والواردة إىل اململكة.

تعترب  Orangeإنرتنت الرشكة الرائدة يف مجال تزويد خدمة اإلنرتنت يف األردن ،ففي عام 2001

قامت رشكة االتصاالت األردنية برشاء رشكة جلوبال ون (األردن) ،حيث أبرمت الرشكة اتفاقية
الستخدام االسم التجاري  Orangeمع رشكة  .Orange Internet Interactiveتقوم
 Orangeإنرتنت بتوفري عدة خدمات ،مثل تزويد خدمات اإلنرتنت سواء عن طريق الدفع املسبق

أو الالحق ،تزويد اإلنرتنت عن طريق االتصال عىل  090007000حيث باستطاعة الزبون استخدام

خدمة اإلنرتنت دون دفع رسوم اشرتاك أو بطاقات مدفوعة مسبقا ً ،حيث تظهر قيمة استخدام

هذه الخدمة عىل فاتورة رشكة االتصاالت األردنية الشهرية ،كذلك تقوم  Orangeإنرتنت بتقديم
خدمة تزويد اإلنرتنت للرشكات من خالل الدارات املؤجرة ،باإلضافة للمنازل والرشكات من خالل

الخطوط الرسيعة ذات الرسعات العالية وخدمات 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 مسبقا ً.

يف السادس عرش من نيسان عام  2007دخلت 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 مسبقا ً.

وتعترب رشكة اليت سبيد لالتصاالت الرشكة البديلة األوىل يف البحرين التي تقدم االتصاالت الثابتة
بخدمات نوعية ومتطورة للرشكات واملنازل عىل حد سواء.

إيرادات ( Orangeثابت) Orange( ،إنرتنت) واليت سبيد

ارتفعت اإليرادات اإلجمالية  Orangeثابت و Orangeإنرتنت واليت سبيد بنسبة  ٪1.3يف
عام  2011بسبب النمو يف إيرادات  Orangeإنرتنت من خطوط اإلنرتنت عريضة النطاق واألداء

املتميّز للمبيعات الكلية.

شهدت خدمة الخطوط الرسيعة  ADSLزيادة يف اإليرادات عىل الرغم من املنافسة الشديدة لتقديم

خدمات الجيل الثالث  3G+يف هذا العام ويعود الفضل يف ذلك إىل عروض املجموعة التنافسية

لإلنرتنت.

بحيث حافظت  Orangeإنرتنت عىل مكانتها كاملزود األول لهذه الخدمة.

وبالرغم من املنافسة القوية من االتصاالت الخلوية والتي وضعت الخط الثابت (األريض) تحت

ضغط شديد ،فقد تباطأ هبوط قاعدة مشرتكي الخط الثابت وذلك بفضل خدمة  ADSLوتقديم
العرض التنافيس "ميّز بيتك" والذي تم إطالقه يف شهر تموز .2011

املصاريف التشغيلية ( Orangeثابت) Orange( ،إنرتنت) واليت سبيد

ارتفعت املصاريف التشغيلية لـ  Orangeثابت و Orangeإنرتنت واليت سبيد بنسبة ٪12.3

لتصل إىل 196.0مليون دينار يف العام  2011مقارنة بـ  174.5مليون دينار يف العام  2010نتيجة
زيادة اإليرادات وارتفاع أسعار التعرفة وزيادة الحركة الهاتفية الدولية واملحلية.

األرباح التشغيلية ( Orangeثابت) Orange( ،إنرتنت) واليت سبيد

شهدت األرباح التشغيلية يف نهاية العام  2011انخفاضا ً بنسبة ( )%15.9لتصل إىل  93.7مليون
دينار مقارنة بـ  111.5مليون دينار للعام .2010

وبالتايل انخفض هامش األرباح التشغيلية ليصل إىل  %32.3يف العام  2011مقارنة مع %38.9
للعام .2010
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االتصاالت الخلوية ( Orangeخلوي)

املصاريف التشغيلية ( Orangeخلوي)

يتألف قطاع أعمال االتصاالت الخلوية من الخدمات واملنتجات الخلوية املقدمة

 134.2مليون دينار أردني مقارنة بمبلغ  124.7مليون دينار أردني يف العام

نحن ننمو بقوة...

من قبل  Orangeخلوي والتي تم تسجيلها يف أيلول  1999بهدف بناء شبكة

اتصاالت خلوية جديدة ومتطورة لخدمة اململكة .وقد بدأت  Orangeخلوي
عملياتها التشغيلية يف أيلول  2000كمزود ثانٍ لخدمات االتصاالت الخلوية يف

األردن .حاليا ً ازدادت املنافسة مع دخول مزودين آخرين للخدمة مما أدى إىل
منافسة شديدة يف األسعار وزيادة يف عدد املشرتكين يف اململكة.
يف العام  2010حصلت  Orangeخلوي عىل أول رخصة للجيل الثالث 3G+

لالتصاالت الخلوية يف اململكة األردنية الهاشمية ،ويف عام  2011نمت قاعدة
مشرتكي  3G+بقوة وهذا مكّن املجموعة من إطالق خدمات جديدة ومبتكرة
لتبقى  Orangeاألردن الرائدة يف تقديم خدمات االتصاالت.
اإليرادات ( Orangeخلوي)

استطاعت  Orangeخلوي تعزيز حصتها يف السوق يف عام 2011

ارتفعت إيرادات  Orangeخلوي بنسبة  %9.2مقارنة بعام  ،2010وذلك يعود
إىل زيادة قاعدة املشرتكين بخدمات  3G+وإطالق العروض التنافسية وتقديم
خدمات خلوية وإنرتنت مبتكرة برسعات عالية جدا ً  ،الذي أدى بدوره إىل زيادة

عدد املشرتكين وزيادة رضاهم عن الخدمات التي تقدمها  ،Orangeهذا وتلتزم
 Orangeخلوي بتقديم أحدث خدمات الخلوي واإلنرتنت املبتكرة والتي تساعد
عىل نرش ثقافة اإلنرتنت يف أي مكان ( )Internet Everywhereوالتي تسمح
للمشرتكين من الدخول عىل شبكة اإلنرتنت يف أي مكان وبشكل متنقل.

ارتفعت املصاريف التشغيلية لقطاع االتصاالت الخلوية يف العام  2011لتصل إىل
 2010وبزيادة مقدارها  .%7.6حيث ارتفعت املصاريف اإلدارية والبيعية العائدة
لعروض  3G+خلوي وإنرتنت يف كل مكان (.)Internet Everywhere
األرباح التشغيلية ( Orangeخلوي)

ارتفعت األرباح التشغيلية لـ  Orangeخلوي بنسبة  %12.2يف العام 2011

لتصل إىل  69.4مليون دينار أردني ليبلغ هامش الربح التشغييل إىل %34.0

مقارنة بأرباح تشغيلية بمبلغ  61.8مليون دينار أردني يف العام  2010وبهامش
ربح تشغييل بلغ .%33.1
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تقرير بيانات اإلفصاح للعام 2011
بموجب تعليمات هيئة األوراق املالية
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 .1األنشطة الرئيسية يف مجموعة االتصاالت األردنية Orange -

∫ خدمة االتصاالت الثابتة		
			
∫ الخدمات اإلضافية
		
∫ خدمة خطوط اإلنرتنت الرسيعة
∫ خدمة املكاملات املجانية		
∫ خدمات التلكس والربق		
			
∫ خدمة االستعالمات
∫ الخدمات املجمّعة (صوتية  +نقل بيانات)
			
∫ املكاملات الدولية
∫ خدمة BlackBerry

∫ خدمات االتصاالت الخلوية (صوتية  +نقل بيانات)
∫ خدمات 3G+
∫ خدمة البيع الكيل للمشغلين
∫ خدمة الدارات املؤجرة
∫ خدمات املؤتمرات املرئية
∫ خدمة الربط الدويل باإلنرتنت
∫ فريم ريالي
∫ خدمات مركز االتصال

 املواقع الجغرافية لرشكة االتصاالت األردنية وعدد املوظفين يف كل منها:املوقع الرئييس إلدارة الرشكة :جبل عمّان ،الدوار األول ،بناية سيتي سنرت ،ص.ب  1689عمّان  11118األردن

املحافظة

عدد املواقع التابعة للرشكة

عدد املوظفني

مبنى اإلدارة (عمّان)

1

536

عجلون

11

عمّان

إربد
 مواقع الرشكة الجغرافية وعدد املوظفين يف كل منها:املوقعجرش
الرئييس إلدارة الرشكة جبل عمّان الدوار األول بناية الستي سنرت ص .ب 1689 .عمّان  11118األردن

71

1٫101

60

116

7

14

املفرق

39

19

10

15

البلقاء

24

الزرقاء

19

الكرك

39

مأدبا

العقبة

9

32

53

15

معان

28
44

24

الطفيلة

19

18

املجموع

12

1٫991

345

 بلغ حجم االستثمار الرأسمايل يف عام  2011لرشكة االتصاالت األردنية ( )13.672.510دينار أردني. -بلغ حجم االستثمار الرأسمايل املوحد ملجموعة االتصاالت األردنية لعام  )36.489.865( 2011دينار أردني.

 .2الرشكات التابعة

املوقع الرئييس للرشكات التابعة هو :جبل عمّان ،الدوار األول ،بناية سيتي سنرت ،ص.ب  1689عمّان  11118األردن .باستثناء املوقع الرئييس لرشكة اليت سبيد ،فهو مملكة البحرين  -املنامة ،برج
املؤيد ،ص.ب .18681

اسم الرشكة التابعة
رشكة البرتاء األردنية لالتصاالت املتنقلة ذ.م.م ( Orangeخلوي)

الرشكة األردنية لخدمات نقل البيانات ذ.م.م ( Orangeإنرتنت)

رشكة األبعاد لبناء وتطوير البيانات رقميا ً ذ.م.م (إي  -دايمنشن)

رشكة اليت سبيد لالتصاالت ذ.م.م

طبيعة ونشاط عمل
الرشكة

خدمات االتصاالت املتنقلة
خدمات تزويد اإلنرتنت ونقل
البيانات
خدمات محتوى اإلنرتنت
خدمات االتصاالت واإلنرتنت

رأسمال الرشكة
التابعة بالدينار
70.000.000

750.000

220.000

5.076.000

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

نسبة امللكية

عدد املوظفني

%100

415

%100

%100
%51

36

*-

39
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 .3أ -أعضاء مجلس اإلدارة

ژ السيد هوغ دي فريديل

ژ الدكتور شبيب فرح عمّاري

تاريخ امليالد 1958/9/24

رئيس مجلس اإلدارة

تاريخ امليالد 1941/2/22
يتولىّ الدكتور شبيب عمّاري حاليا ً منصب رئيس مجلس اإلدارة يف مجموعة االتصاالت األردنية Orange -
منذ كانون الثاني  ،2000حيث كان بداي ًة يمثّل الحكومة األردنية .وقد أعي َد انتخاب الدكتور
عمّاري رئيسا ً ملجلس اإلدارة يف حزيران  ،2006حيث أصبح يمثّل مجموعة فرانس تيليكوم.
الدكتور عمّاري عضو يف مجلس التخاصية ،لجنة الحوار االقتصادي ،مجلس أمناء جامعة الحسين بن طالل،
املجلس االستشاري للجامعة األملانية األردنية ،مجلس إدارة بنك االستثمار العربي األردني ويف مجلس إدارة
رشكة دارات القابضة.
ويذكر بأن الدكتور عمّاري يحمل درجة الدكتوراة يف االقتصاد عام  1980من جامعة جنوب
كاليفورنيا/الواليات املتحدة األمريكية ،وقد عمل أستإذا ً محارضا ً فيها حتى عام .1985
ژ السيد مارك رينارد

نائب رئيس مجلس اإلدارة

تاريخ امليالد 1957/3/15

انضم السيد مارك رينارد للجنة التنفيذية ملجموعة  Orangeفرانس تيليكوم يف أيار  .2010ومنذ عام
 2006شغل رينارد منصب نائب الرئيس التنفيذي للوحدة العاملية التابعة ملجموعة  Orangeفرانس
تيليكوم مسؤوال ً عن مناطق أفريقيا ،الرشق األوسط وآسيا التي تضم  22فرعا ً ،ثالث رشكات مسجّ لة،
 17ألف موظف ،وأكثر من  75مليون زبون .ويف عام  2004تم تعيين السيد رينارد بمنصب نائب
الرئيس للوحدة العاملية ملجموعة  Orangeفرانس تيليكوم .ويف هذا النطاق شغل منصب الرئيس و/أو
عضو مجلس اإلدارة لوحدة الخط الثابت ،الخلوي واإلنرتنت يف عدد من الرشكات الحليفة.
وقبل ذلك ،تم اختيار السيد رينارد يف عام  2003رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي ملشغل االتصاالت
 ، UN12الرشكة التابعة لفرانس تيليكوم يف إسبانيا .شغل منصب نائب املدير العام لـ  TDFورئيس
مجلس إدارة  TDF VIDEO SERVICEخالل الفرتة ( .)2002 - 1996وكان يشغل منصب رئيس
مجلس اإلدارة لـ  TDF Cableواملدير التجاري لـ  TDFخالل الفرتة (.)1996 - 1992
وكان السيد رينارد بدأ مشواره الوظيفي يف عام  1979كمدير املسح امليداني لدى  ،ISEORوأصبح يف
عام  1982مستشارا ً لدى  ،CEREP COMMUNICATIONوبعدها مديرا ً للوكالة يف عام ،1984
ومديرا ً لإلدارة يف عام  .1986وكان السيد رينارد ُعيّن خالل الفرتة ( )1992 - 1989مديرا ً لإلدارة
لـ “.”Societe des Montagne de L’Arc” ، “Groupe Caisse des Depots
ويذكر بأن السيد رينارد يحمل الدبلوم العايل يف العلوم اإلدارية حيث تخرج من .EM Lyon

ژ السيد ميشيل مونزاني

عضو مجلس إدارة مجموعة االتصاالت األردنية Orange -
تاريخ امليالد 1955/11/26

يتولىّ السيد ميشيل مونزاني منصب عضو مجلس إدارة مجموعة االتصاالت األردنية Orange -
ونائب الرئيس يف فرانس تيليكوم  Orange -إدارة أفريقيا والرشق األوسط وآسيا ،التي تتولىّ
مسؤولية منطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا .قبل ذلك عمل السيد مونزاني نائب الرئيس
املسؤول عن بولندا يف رشكة فرانس تيليكوم .وقد شغل سابقا ً منصب مدير االسرتاتيجية يف
الشعبة الدولية ،حيث استلم مسؤولية التطوير املؤسيس ملجموعة فرانس تيليكوم عىل مستوى
العالم .ويف عام  ،2002تمت إعارته إىل بولندا ملساعدة إدارة مجموعة  TPلالتصاالت 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 نائب الرئيس املسؤول عن شعبة املستهلك
يف عام  ،1996وشغل قبل ذلك منصب املدير اإلقليمي لـ فرانس تيليكوم يف عام  1991وغطى
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 تخرّج من جامعة  HECلإلدارة باريس ،وهو حائز عىل وسام
االستحقاق الوطني الفرنيس.

عضو مجلس إدارة مجموعة االتصاالت األردنية Orange -

يتولىّ السيد هوغ دي فريديل حاليا ً منصب عضو مجلس إدارة مجموعة االتصاالت األردنية Orange -
منذ  .2006وهو كذلك مدير أول يف إدارة التمويل الدويل وأسواق رأس املال يف مجموعة فرانس
تيليكوم .وقد شغل عدة مناصب يف املجموعة ،بما فيها التمويل واملراقبة املالية للمجموعة.
قبل ذلك ،عمل السيد فريديل يف رشكة سوفيناسيا ،وهي رشكة متخصصة باالستشارات
واالستثمارات خالل الفرتة ( .)1995-1990كان قد شغل قبلها منصب مدير لالستثمار يف بنك دي
إي جي لالستثمار والتنمية األملاني.
ويذكر بأن السيد فريديل يحمل شهادة البكالوريوس من جامعة ""Science Po. Paris
باإلضافة إىل شهادتي ماجستري ،إحداهما يف العلوم السياسية من جامعة السوربون ،والثانية يف
إدارة األعمال من جامعة  HECيف فرنسا.
ژ معايل السيد "محمد عقل" البلتاجي

عضو مجلس إدارة مجموعة االتصاالت األردنية Orange -
تاريخ امليالد 1941/2/10

يتولىّ معايل السيد "محمد عقل" البلتاجي حاليا ً منصب عضو مجلس إدارة مجموعة االتصاالت األردنية Orange -
منذ  .2008وهو عضو يف مجلس األعيان األردني ويرتأس لجنة السياحة واآلثار يف املجلس .وقد عمل
معايل السيد البلتاجي سابقا ً مستشارا ً لجاللة امللك عبدالل ّـه الثاني لشؤون االستثمار والسياحة ،وكان
قبل ذلك رئيس مجلس املفوضين يف سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة .هذا وشغل معاليه منصب
وزير السياحة واآلثار خالل الفرتة ( )2001 - 1997ورئيس هيئة تنشيط السياحة .كما تقل ّد مناصب
عدّة يف امللكية األردنية خالل الفرتة ( )1997 - 1969آخرها النائب األعىل للرئيس التنفيذي ،وقبلها عمل
رئيسا ً لرشكة األجنحة العربية .ويشغل معاليه العديد من عضوية مجالس إدارات مؤسسات وهيئات
وجمعيات وطنية وإقليمية ودولية .ويحمل السيد البلتاجي من األوسمة األردنية الكوكب األردني من
الدرجتين األوىل والثانية ،الحسين للتميّز والعطاء من الدرجة األوىل ،االستقالل من الدرجة الثالثة
وأوسمة وطنية من الدرجة األوىل لكل من فرنسا ،أملانيا ،إسبانيا ،النمسا ،النرويج ،اليابان وتشييل.
ويذكر بأن معايل السيد البلتاجي يحمل شهادة دبلوم التعليم من كلية ايرلهام األمريكية ومدارس
الفرندز األمريكية.
ژ معايل الدكتور ماهر املدادحة

عضو مجلس إدارة مجموعة االتصاالت األردنية Orange -
(تاريخ امليالد )1961/1/12

يتولىّ معايل الدكتور ماهر املدادحة حاليا ً منصب عضو مجلس إدارة مجموعة االتصاالت األردنية Orange -
منذ .2011
ويمتلك معايل الدكتور املدادحة خربة كبرية تزيد عىل خمسة وعرشين عاما ً تتنوع يف مجاالت
االقتصاد ،املالية ،اإلدارة ،التخطيط االسرتاتيجي ،اإلجراءات التجارية املحلية والدولية ،التعاقد
الدويل ،إىل جانب خربته يف مجال الدراسات االقتصادية ودراسات الجدوى.
وقبل ذلك ،عمل الدكتور املدادحة يف العديد من املناصب الهامة كوزي ٍر لتطوير القطاع العام ،األمين
العام للهيئة التنسيقية للتكافل االجتماعي ،أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدويل ومستشارا ً
يف رئاسة مجلس الوزراء .هذا وشغل الدكتور املدادحة عضوية مجالس إدارة العديد من الرشكات
والبنوك املحلية.
ويذكر بأن الدكتور املدادحة يحمل شهادة الدكتوراة يف املالية منذ عام  ،2009باإلضافة إىل درجة
املاجستري يف املحاسبة واملالية عام  ،1996كما أنه يحمل شهادة البكالوريوس يف إدارة األعمال
واالقتصاد منذ عام  .1983كما حرض العديد من الربامج التدريبية عالية املستوى يف مؤسسات
مرموقة دولية.
ژ اآلنسة عاصمة دوغان

عضو مجلس إدارة مجموعة االتصاالت األردنية Orange -
تاريخ امليالد 1963/9/9

تتولىّ اآلنسة عاصمة دوغان حاليا ً منصب عضو مجلس إدارة مجموعة االتصاالت األردنية Orange -
منذ كانون الثاني  ،2008ممثالً لحكومة اململكة األردنية الهاشمية.
كما تشغل اآلنسة دوغان أيضا ً 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.
ويذكر بأن اآلنسة دوغان تحمل شهادة البكالوريوس يف االقتصاد والعلوم السياسية من الجامعة األردنية.
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ب -أعضاء اإلدارة العُليا
وهي اإلدارة املنوط بها إدارة أعمال مجموعة االتصاالت األردنية :Orange -
ژ السيدة نايلة خوام

الرئيس التنفيذي ملجموعة االتصاالت األردنية Orange -

تاريخ امليالد 1953/4/7

تتولىّ السيدة نايلة خوام حاليا ً منصب الرئيس التنفيذي ملجموعة االتصاالت األردنية Orange -
وذلك منذ .2009
وقبل ذلك ،عملت السيدة خوام بعدة مناصب إدارية هامة يف مجموعة فرانس تيليكوم منها منصب
املديرة اإلقليمية للمجموعة ملنطقة باريس واملسؤولة عن الدوائر الفنية والتجارية لألسواق الكبرية
وعمالء الرشكات ،ومنصب رئيس خدمة املشرتكين للثابت والخلوي واإلنرتنت لكامل املجموعة يف
فرنسا ،إىل جانب شَ غل ِها لعضوية املجلس التنفيذي يف  Orangeفرنسا ومنصب رئيس خدمات
املشرتكين يف خدمة الخلوي .هذا وعملت السيدة خوام أيضا ً كنائبٍ للرئيس يف فرانس تيليكوم،
ومسؤولة عن شبكة املوزعين لالتصاالت يف فرنسا ،فضالً عن عملها بمنصبي املدير اإلقليمي يف
شمال فرنسا ومدير املوارد البرشية ملنطقة باريس.
وقد شغلت السيدة خوام قبل انضمامها ملجموعة فرانس تيليكوم منصب مدير التخطيط
االسرتاتيجي يف قطاع االتصاالت وكخبرية استشارية لدى (Bureau d’Informations et
 ،)de Prévisions Economiquesهذا باإلضافة إىل عملها فيما سبق كمديرٍ منتجٍ يف إدارة
التسـويق يف رشكـة بيجـو .وشاركـت السيـدة خوام يف املفاوضـات التـي أدت إىل التـوقـيع
عىل “ ”The Contract de Planمع الحكومة الفرنسية يف عام .1994
ويذكر بأن السيدة خوام تحمل وسام جوقة الرشف برتبة فارس وشهادة يف االقتصاد واإلحصاءات
من املعهد الوطني لإلحصاء واإلدارة االقتصادية  ENSAEيف باريس ،باإلضافة إىل شهادة يف
الرياضيات من جامعة .Université de Paris VI
ژ السيد رسالن ديرانية

املدير التنفيذي للمالية/املدير التنفيذي للموارد البرشية بالوكالة

تاريخ امليالد 1963/11/17

يتولىّ السيد رسالن ديرانية حاليا ً منصب املدير التنفيذي للمالية لـ  Orangeاألردن وذلك منذ
أيار  .2001وكان قد انتقل للعمل يف رشكة االتصاالت األردنية يف عام  1998متوليا ً حينها مهام
مدير دائرة الخزينة.
وقبل ذلك ،عمل السيد ديرانية بمنصب رئيس قسم االستثمارات األجنبية يف البنك املركزي األردني.
هذا ويشغل السيد ديرانية رئاسة مجلس إدارة رشكة اليت سبيد يف البحرين ،كما أنه يشغل عضو
مجلس إدارة بنك األردن دبي اإلسالمي ،وهو نائب رئيس الجمعية األردنية للمحاسبين اإلداريين،
فضالً عن شغله سابقا ً لعضوية مجالس إدارة رشكة األبعاد لبناء وتطوير البيانات رقميا ً والرشكة
األردنية لخدمات نقل البيانات .هذا وقد مثّل السيد ديرانية املؤسسة العامة للضمان االجتماعي يف
عضوية مجلس إدارة املؤسسة الصحفية األردنية (الرأي) سابقا ً ،فضالً عن تمثيله إياها حاليا ً يف
رشكة حديد األردن.
ويذكر بأن السيد ديرانية يحمل شهادة املاجستري يف املحاسبة من الجامعة األردنية وشهادة
 Orangeيف املالية والرقابة من جامعة  ،ESCPكما أنه يحمل شهادة البكالوريوس يف املحاسبة
وعلم الحاسوب بدرجة الرشف من جامعة الريموك مما أ ّهله للحصول عىل درع التفوّق العلمي
من جامعة الريموك.
ژ السيد طموح الخويل

املدير التنفيذي ألمن وحماية املعلوماتية
تاريخ امليالد 1959/2/28

يتولىّ السيد طموح الخويل حاليا ً منصب املدير التنفيذي ملركز أمن وحماية املعلوماتية لـ Orange
كرئيس تنفيذيٍ لـرشكة  e-dimensionيف حينها،
ٍ
األردن .حيث انضم إىل املجموعة يف 2002
وقد عمل قبل ذلك يف الواليات املتحدة رئيسا ً تنفيذيا ً للعمليات التشغيلية يف املقر الرئييس لرشكة
 .Novellوقد توّج 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 عدة 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
والثنائي والثالثي األبعاد ،تكنولوجيا بث األقمار ،الحماية من قرصنة املعلومات واملتابعة الجنائية
للمعلوماتية ،ومواضيع أخرى ذات عالقة.
وقد مثّل السيد الخويل األردن يف مؤتمر الدفاع عن أمن الشبكات التكنولوجي ،كما وقد مثّل
 Orangeاألردن يف عدة مؤتمرات دولية كان فيها املتحدث الرسمي والرئييس ،وقد حاز فيها عىل
عدد من أوسمة التميّز.
ويذكر بأن السيد الخويل يحمل درجة املاجستري من جامعة نيويورك يف الواليات املتحدة األمريكية،
ويحمل شهادة البكالوريوس يف اإلدارة العامة وعلم الحاسوب من جامعة أكسفورد يف اململكة
املتحدة .باإلضافة إىل عدة شهادات مزأولة مهنة مثل شهادة  - Novellمهندس شبكة (،)CNE
وشهادة مايكروسوفت املهنية ( ،)CNEالتي عزّزها بشهادة لوسنت  -الواليات املتحدة األمريكية
كمهندس أمن قاعدة (.)PSE
ژ السيد سامي سمريات

نائب الرئيس التنفيذي لـ  Orangeاألردن/الرئيس التنفيذي للرشكة األردنية لخدمات نقل البيانات

تاريخ امليالد 1971/4/13

يتولىّ السيد سامي سمريات حاليا ً منصب نائب الرئيس التنفيذي لـ  Orangeاألردن والرئيس
التنفيذي للرشكة األردنية لخدمات نقل البيانات ،وذلك منذ  .2007باإلضافة إىل 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 رئيسا ً تنفيذيا ً لرشكة وانادوو يف عام  2003حتى تاريخ تبنيها العالمة
التجارية  .Orangeكما أسس رشاكة حرصية مع رشكة إيكوانت لتصبح رشكة جلوبال ون
املوزع الحرصي لـ إيكوانت يف األردن ،وعمل عىل تغيري العالمة التجارية لـ جلوبال ون لتصبح
وانادوو يف ذلك الوقت.
كمؤسس مشاركٍ يف رشكة سيبرييا األردن؛ حيث تقل ّد
ٍ
وقبل ذلك ،عمل السيد سمريات يف عام 2001
منصب نائب الرئيس التنفيذي واملدير التجاري ومدير مبيعات املؤسسات يف جلوبال ون ،وذلك
خالل الفرتة التي سبقت عمله كمدي ٍر ملبيعات الزبائن واملؤسسات منذ عام  .1999وقد عمل السيد
سمريات مسبقا ً كمساعد بحث وتدريس يف الجامعة األردنية ملدة عامين.
ويذكر بأن السيد سمريات يحمل شهادتي ماجستري ،إحداهما يف إدارة األعمال ( )MBAمن جامعة
نيويورك لتقنية املعلومات ( ،)NYITوالثانية يف هندسة االتصاالت ،باإلضافة إىل أنه يحمل درجة
البكالوريوس يف الهندسة الكهربائية من الجامعة األردنية.
ژ السيد أحمد صالح

املدير التنفيذي لقطاع املصادر والتسهيالت وضمان الجودة

تاريخ امليالد 1959/8/8

يتولىّ السيد أحمد صالح حاليا ً منصب املدير التنفيذي لقطاع املصادر والتسهيالت وضمان الجودة
لـ  Orangeاألردن منذ تموز .2008
وقبل ذلك ،عمل السيد صالح مديرا ً تنفيذيا ً لضمان الجودة والعمليات منذ كانون الثاني 2006
وكان يعمل مديرا ً تنفيذيا ً لضمان الجودة والعمليات يف رشكة البرتاء األردنية لالتصاالت املتنقلة
منذ عام .2003
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  32عاما ً ،عمل خاللها يف رشكة االتصاالت
الربيطانية ( )BTمتقلدا ً حينها عدة مناصب متقدمة يف القطاعات الفنية واإلدارية والتجارية
طيلة  16عاما ً .كذلك عمل السيد صالح مستشارا ً رفيعا ً يف اتحاد االتصاالت العاملي ويف منظمة
الكومنولث لالتصاالت.
ويذكر بأن السيد صالح يحمل شهادة البكالوريوس يف علوم الحاسوب.
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ژ السيد ديدييه لوليفر

ژ السيد مِ ن تران

املدير التنفيذي لتكنولوجيا املعلومات والشبكات

املدير التنفيذي للتسويق واالتصال

يتولىّ السيد ديدييه لوليفر حاليا ً منصب املدير التنفيذي لتكنولوجيا املعلومات والشبكات لـ
 Orangeاألردن منذ آب .2009
ومنذ مطلع الثمانينات شغل السيد لوليفر عدّة مواقع يف مجموعة فرانس تيليكوم بشكل رئييس
يف مجال الشبكات والجودة ومديرا ً تنفيذيا ً للمعلومات لدى اتصاالت األرجنتين ،الرشكة التابعة لـ
 Orangeفرانس تيليكوم خالل الفرتة (.)2000 – 1994
وعمل السيد لوليفر قبل انضمامه لـ  Orangeاألردن نائبا ً للرئيس التنفيذي لخدمة العمالء يف
 Orangeفرانس تيليكوم يف فرنسا ،وبعدها لدى باقي بلدان أوروبا التي تتواجد فيها .Orange
وشغل السيد ديدييه منصب مستشار أول لدى منظمة الجودة العاملية.
ويذكر بأن السيد لوليفر تخرّج من  Sup Telecom Evryويحمل درجة املاجستري يف الشبكات
وأنظمة املعلومات ،وشارك يف برامج القيادة واألعمال يف الـ  IMDيف لوزان.

يتولىّ السيد مِن تران حاليا ً منصب املدير التنفيذي للتسويق واالتصال لـ  Orangeاألردن
منذ آب  ،2010بعد أن عمل ملدة تزيد عن  15سنة يف مجموعة فرانس تيليكوم شغل خاللها
العديد من املناصب اإلدارية كان آخرها منصب نائب رئيس أول للتخطيط االسرتاتيجي والتسويق
يف مجموعة " "SONATELيف داكار – السنغال خالل الفرتة ( .)2010 – 2006وعمل قبل
ذلك مدير للعمليات ملركز البحث والتطوير للخدمات املؤسسية خالل الفرتة (.)2006 – 2004
ويملك السيد تران خربة عىل املستويين التنفيذي والتجاري يف املؤسسات الكبرية ،الرشكات
الصغرية واملتوسطة ،باإلضافة إىل األسواق االستهالكية ومركز خدمات املشرتكين خالل الفرتة
( .)2004 – 1995ويتمتع السيد تران بخربة تقنية غنية اكتسبها من خالل عمله يف عدد من
املؤسسات املهمة من ضمنها مستشفى األمرية غريس يف موناكو ومركز البحث والتطوير يف رشكة
.IBM
ويذكر بأن السيد تران يحمل شهادة الدبلوم الجامعي يف هندسة الجودة واألساليب من الجامعة
الفرنسية للهندسة Ecole Superieure des Sciences et Technologies de
 ،I’Ingenieur de Nancy - ESSTINإىل جانب شهادة املاجستري يف العلوم اإلنسانية
"االتصال الداخيل" من جامعة .Nice

تاريخ امليالد 1957/12/22

ژ السيد وليد الدوالت

نائب الرئيس التنفيذي لـ  Orangeاألردن/وحدة عمل املبيعات الكلية

تاريخ امليالد 1966/5/2

يتولىّ السيد وليد الدوالت حاليا ً منصب نائب الرئيس التنفيذي لـ  Orangeاألردن يف وحدة عمل
املبيعات الكلية منذ كانون الثاني  .2010وكان قد انضم السيد الدوالت إىل االتصاالت األردنية عام
1992؛ حيث عمل كمهندس تشغيل وصيانة لشبكات الرتاسل ،ثم تابع تقدمه املهني وصوال ً إىل
املركز الذي يشغله حاليا ً.
ويذكر بأن السيد الدوالت يحمل شهادة البكالوريوس يف الهندسة الكهربائية تخصص اتصاالت
من جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية التي تخرج منها عام  1989وعمل فيها مساعدا ً للبحث
والتدريس حتى نهاية عام .1991

ژ الدكتور إبراهيم حرب

املدير التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية

تاريخ امليالد 1961/5/17

يتولىّ الدكتور إبراهيم حرب حاليا ً منصب املدير التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية لـ
 Orangeاألردن وذلك منذ أيار .2010
وقبل ذلك ،عمل الدكتور حرب بمنصب مدير إدارة الشؤون القانونية والتنظيمية لـ Orange
األردن خالل الفرتة ( .)2010 – 2005وقد شغل الدكتور حرب يف عام  2004منصب املدير
التنفيذي للموارد البرشية بالوكالة يف رشكة االتصاالت األردنية ،باإلضافة إىل أنه كان مديرا ً
للتدريب ومديرا ً ملركز التدريب يف الرشكة خالل الفرتة (.)2004 – 1999
ويذكر بأن الدكتور حرب يحمل شهادة الدكتوراة يف هندسة االتصاالت.
ژ السيد برنارد برييلون

املدير التنفيذي لالسرتاتيجية/السكرتري العام ملجلس اإلدارة

تاريخ امليالد 1959/9/15

يتولىّ السيد برنارد برييلون حاليا ً منصب املدير التنفيذي لالسرتاتيجية/السكرتري العام ملجلس
إدارة  Orangeاألردن منذ تموز  .2010ويمتلك السيد برييلون خربة واسعة يف قطاع االتصاالت
تمتد إىل ثالثة عقود.
فقبل توليه منصبه الحايل يف  Orangeاألردن ،عمل السيد برييلون مديرا ً للمبيعات يف وحدة
املبيعات الكلية يف مجموعة فرانس تيليكوم ،حيث كان مرشفا ً عىل أعمال الوحدة املختصة بكبار
عمالء الرشكة .كما شغل قبل ذلك عدة مناصب يف دائرة األعمال واملصادر الخارجية يف ،Orange
كان آخرها منصب نائب املدير متوليا ً حينها إدارة عقود الرشكة مع كربى الجهات الخاصة
والحكومية.
وشغل السيد برييلون منصب املدير العام املسؤول عن الخدمات املالية والخلوية يف رشكة فرانس
كابل وراديو يف املكسيك خالل الفرتة ( ،)2000 – 1997حيث قدم آنذاك خدمات استشارية ملشغيل
االتصاالت  Telmexو Telcelيف املكسيك .كما عمل قبلها مراقبا ً ماليا ً يف الوحدة اإلقليمية يف
مجموعة فرانس تيليكوم ملدة عامين .أما يف بداية التسعينات ،تولىّ السيد برييلون منصب املدير
العام يف رشكة .Interpac Italia
تبوأ السيد برييلون عدة مناصب يف وحدتي شبكات االتصاالت واملشرتيات يف مجموعة فرانس
تيليكوم خالل الفرتة (.)1991 – 1982
ويذكر بأن السيد برييلون يحمل شهادة املاجستري يف إدارة األعمال من جامعة إنسياد ،باإلضافة
إىل شهادة البكالوريوس يف االتصاالت من جامعة إينا وشهادة أخرى يف املحاسبة والعلوم املالية.

تاريخ امليالد 1965/11/7

ژ السيد سعد الخالدي

املدير التنفيذي لألعمال التجارية لـ  Orangeاألردن/وحدة عمل املبيعات وخدمات الزبائن

تاريخ امليالد 1968/6/14

يتولىّ السيد سعد الخالدي حاليا ً منصب املدير التنفيذي لألعمال التجارية لوحدة عمل املبيعات
وخدمات الزبائن (األفراد ،الرشكات الصغرية واملتوسطة) يف  Orangeاألردن منذ آب ،2011
مسؤوال ً بذلك عن البيع املبارش وغري املبارش ،مبيعات الرشكات املتوسطة والصغرية ،مبيعات
التسويق عرب الهاتف ،مراكز خدمات الزبائن ،مراكز االتصال ،عمليات التسويق وبرنامج الـ .Elite
وقبل ذلك ،عمل السيد الخالدي بمنصب مدير املبيعات الكلية للرشق األوسط يف رشكة AT&T
خالل الفرتة ( ،)2011 – 2006متوليا ً حينها مهام ومسؤوليات املدير اإلقليمي للمكاملات الصوتية
واملبيعات الكلية للمعلومات .تولىّ السيد الخالدي منصب املدير اإلقليمي ملنطقة الرشق األوسط
وشمال أفريقيا يف رشكة  Globecomm Systems Incخالل الفرتة (.)2006 – 2002
وقد عمل السيد الخالدي لدى رشكة  Global One Communicationsمنذ عام 1995
شاغالً عدة مناصب فيها كان آخرها منصب املدير اإلقليمي للرشكة يف عام  ،1998كما أنه تقل ّد عدة
مناصب يف رشكة  IBMوالبنك العربي منذ عام .1990
ويذكر بأن السيد الخالدي يحمل شهادة املاجستري يف تخصص مصادر الحاسوب وإدارة املعلومات،
كما أنه يحمل شهادة البكالوريوس يف علوم الحاسوب.
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 .4أسماء املساهمني وحصة كل منهم يف رأس املال ممن يملكون  %5فأكثر من رأس املال بتاريخ  2010/12/31و2011/12/31

املساهمون

عدد األسهم
2010/12/31

نسبة املساهمة
()2010

عدد األسهم
2011/12/31

نسبة املساهمة
()2011

72٫200٫000

%28.88

72.200.000

%28.88

25.000.000

%10

224.699.999

%89.88

رشكة االستثمار املشرتك لالتصاالت

127٫499٫999

Noor Telecommunications Holding Company Limited

25٫000٫000

%10

املجموع

224٫699٫999

%89.88

املؤسسة العامة للضمان االجتماعي

 .5الوضع التنافيس للرشكة
 -بعد فتح سوق االتصاالت الثابتة بتاريخ  ،2005/1/1قامت هيئة تنظيم قطاع االتصاالت

بإصدار رخص فئوية وفردية لخدمة االتصاالت الثابتة لرشكات عدة ،كما إن االتصاالت الخلوية
قد أثرت عىل حصة الرشكة يف السوق املحيل.
 -حصة الرشكة من إجمايل السوق املحيل

 Orangeثابت

 Orangeخلوي

 Orangeإنرتنت

%98

()%36 – %34
أكثر من %50

 .6درجة االعتماد عىل مورّدين محدّدين
قامت مجموعة االتصاالت األردنية برشاء ما نسبته  ٪ 22من إجمايل مشرتياتها من رشكة
إريكسون( )Ericssonو % 11من رشكة الوحدة للهواتف الخلوية .
 .7الحماية الحكومية واالمتيازات التي تتمتع بها الرشكة
 -ال توجد اية حتمية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الرشكة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين

واألنظمة أو غريها.

 -ال توجد أية براءات اخرتاع.

 -حصلت الرشكة عىل حقوق استخدام العالمة التجارية العاملية .Orange

%51

127.499.999

%51

 .8ال 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
)• BSI 25999 standards (Business Continuity
)• COBIT (IT Standard
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أحـمد صــالح

وضمان الجودة

والتسهيالت

لقطاع املصادر

املدير التنفيذي

رسالن ديرانية

بالوكالة

للموارد البشـرية

املدير التنفيذي

رسـالن ديرانية

للمالية

املدير التنفيذي

لجنة املكافآت والتعويضات

 .9الهيكل التنظيمي للرشكة

الرئيس التنفيذي

برنارد برييلون

ملجلس اإلدارة

السكرتري العام

لالسرتاتيجية

املدير التنفيذي

ديدييه لوليفر

املعلومات والشبكات

لتكنولوجيا

املدير التنفيذي

د.إبراهيم حرب

والتنظيمية

للشؤون القانونية

املدير التنفيذي

طموح الخـويل

املعلوماتية

ألمن وحماية

املدير التنفيذي

مِن تران

للتسويق واالتصال

املدير التنفيذي

الرئيس التنفيذي ملجموعة االتصاالت األردنية  Orange -األردن  -نايلة خوام

لجنة التدقيق

مجلس اإلدارة

وليد الدوالت

الكلية

وحدة عمل املبيعات

لـ  Orangeاألردن

نائب الرئيس التنفيذي

سـامي سـمريات

للرشكة األردنية

لخدمات نقل البيانات

وخدمات الزبائن

سعد الخالدي

وحدة عمل املبيعات

الرئيس التنفيذي

لألعمال التجارية

املدير التنفيذي

لـ  Orangeاألردن

لـ  Orangeاألردن

نائب الرئيس التنفيذي

املستشار القانوني
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عدد املوظفني وفئات مؤهالتهم

املؤهل

رشكة االتصاالت األردنية
 Orangeالثابت

دكتوراة

ماجستري

3

الرشكة األردنية لخدمات
رشكة البرتاء األردنية املتنقلة
نقل البيانات Orange
 Orangeخلوي
إنرتنت
0

0

رشكة اليت سبيد
لالتصاالت
0

78

16

4

بكالوريوس

1100

351

26

22

توجيهي

161

21

2

3

1٫991

415

36

39

دبلوم عايل

دبلوم

أقل من توجيهي

املجموع

1

9

22

374

4

266

4

0

0

9

1

1

3

برنامج التأهيل والتدريب خالل عام 2011

الرقم

طبيعة الدورة

عدد املوظفني

1

مالية

68

3

تسويق

39

5

مبيعات

1٫601

حاسوب

323

2

4
6
7
8

إدارية
جودة
فنية

لغات

2٫114

3

626
52
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 .10املخاطر التي تتعرض لها الرشكة

 .12العمليات ذات الطبيعة غري املتكررة يف العام 2011

تواجه الرشكة مخاطر املنافسة من فتح سوق االتصاالت الثابتة وسوق االتصاالت الخلوية ،إال أن

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

أداءها يف العام  2011كان متميزا ً وكما هو مذكور يف نتائج أعمال املجموعة.

 .11اإلنجازات التي حققتها الرشكة

نشاط الرشكة الرئييس.

تم ذكر اإلنجازات يف نتائج أعمال املجموعة
 .13السلسلة الزمنية لألرباح أو الخسائر املحققة واألرباح املوزعة واملقرتح توزيعها وحقوق املساهمني وأسعار األوراق املالية املصدرة من قبل الرشكة ملدة خمس سنوات

البيان
األرباح بالدينار

2007

2008

2009

2010

2011

94.500.428

100.298.024

104.029.766

95.082.809

89٫799٫214

%38

%40

%42

%39

%36

األرباح املوزعة بالدينار

95.000.000

حقوق املساهمين بالدينار (من دون حقوق األقلية)

411.204.409

النسبة املئوية لألرباح

أسعار األسهم بالدينار

5.62

100.000.000
416.502.433
4.82

105.000.000
420.532.199
5.17

* 90٫000٫000

97.500.000

402٫914٫222

410.615.008

5.53

5.38

* األرباح املقرتح توزيعها عن عام .2011

 .14تحليل املركز املايل للرشكة
تم بيان التحليل املايل يف نتائج أعمال املجموعة.
 .15التطورات املستقبلية
تم بيان التطورات املستقبلية يف النظرة املستقبلية للمجموعة (انظر الصفحة األخرية).
 .16أتعاب مدققي حسابات الرشكة والرشكات التابعة خالل عام 2011

الرشكة
رشكة االتصاالت األردنية ( Orangeثابت)

أتعاب التدقيق بالدينار
42٫000

17٫000

7٫000

5٫500

رشكة البرتاء األردنية لالتصاالت املتنقلة ( Orangeخلوي)

44٫000

رشكة األبعاد لبناء وتطوير البيانات رقميا ً (إي – دايمنشن)

500

الرشكة األردنية لخدمات نقل البيانات ( Orangeإنرتنت)

رشكة اليت سبيد لالتصاالت ذ.م.م

أتعاب أخرى بالدينار

15٫980

11٫000

0

0
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 .17األسهم اململوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة أو من اإلدارة العليا
أ  .ال يملك أي من أعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم ،والرشكات املسيطر عليها من قبلهم ،أية أوراق مالية.
كشف أعضاء مجلس اإلدارة االعتباريني وممثليهم وملكية كل منهم

الرقم
1

أعضاء مجلس اإلدارة

الصفة

رشكة االستثمار املشرتك لالتصاالت ويمثلها:

اعتبارية

 1.1الدكتور شبيب فرح عمّاري
 2٫1السيد مارك رينارد

 4٫1السيد هوغ دي فريديل

املؤسسة العامة للضمان االجتماعي ويمثلها:

اعتبارية

 1٫2معايل السيد "محمد عقل" البلتاجي
 2٫2معايل الدكتور ماهر املدادحة

3

رئيس املجلس
عضو مجلس

عضو مجلس

عضو مجلس
عضو مجلس

القوات املسلحة األردنية/حكومة اململكة األردنية
الهاشمية ويمثلها:

اعتبارية

 1٫3اآلنسة عاصمة دوغان

األردنية

األردنية

نائب الرئيس

 3٫1السيد ميشيل مونزاني

2

املنصب

الجنسية

عضو مجلس

الفرنسية

عدد األسهم كما يف عدد األسهم كما يف
2011/12/31
2010/12/31
127٫499٫999

127٫499٫999

0

0

0

0

الفرنسية

0

0

األردنية

72٫200٫000

72٫200٫000

0

0

الفرنسية

0

0

األردنية

0

األردنية

7٫500٫000

7٫500٫000

األردنية

0

0

األردنية

0

ب  .ال يملك أي من اإلدارة العليا وأقاربهم والرشكات املسيطر عليها من قبلهم أية أوراق مالية.
 .18املزايا واملكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة العليا

أعضاء مجلس اإلدارة

مكافآت

الدكتور شبيب عمّاري

5.000

معايل السيد "محمد عقل" البلتاجي**

5.000

الدكتور إبراهيم سيف**

اآلنسة عاصمة دوغان

السيد عبدالرحمن الخطيب

5.000

3.000

7.200

2.151

2.408

5.780

350

10.689

5.000

0

7.200

0

12.200

5.000

3.000

2.849

السيد ميشيل مونزاني*

5.000

املجموع

3.000

7.200

350

15.550

525

معايل الدكتور ماهر املدادحة**

السيد هوغ دي فريديل*

107٫800

7.200

525

120.525
15.725

0

السيد مارك رينارد*

بدل لجان
وأتعاب

تنقالت

بدل سفر

املجموع

35.000

* يتم دفع كافة املبالغ لرشكة فرانس تليكوم
** تم دفع املكافآت وبدل اللجان والتنقالت للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي
• عقد مجلس اإلدارة ( )7اجتماعات خالل عام .2011

0

592

0

1.420

6.000

7.200

125.800

50.400

7.200

0

0

0
0

1٫750

2.849

2.012

18.200
15.200

212.950

30
اإلدارة العليا

راتب ومزايا

السيدة نايلة خوام

79٫796

تنقالت
0

سفر
2٫513

0

1٫080

35٫808

السيد رسالن ديرانية

131٫487

9٫600

1٫335

السيد أحمد صالح

101٫072

9٫600

0

الدكتور إبراهيم حرب

58٫903

9٫600

1٫085

السيد سعد الخالدي

26٫084

3٫200

0

السيد طموح الخويل

السيد سامي سمريات

السيد وليد الدوالت

85٫752

110٫341

9٫600
9٫600

63٫705

9٫600

السيدة وسيلة زيتون

64٫203

0

مكافآت

أخرى

املجموع

2٫731

85٫040

56٫810

2٫862

202٫094

40٫089

2٫199

152٫960

1٫534

55٫864

3٫836

27٫568

24٫107
627

1٫628
1٫647
3٫298
3٫298

800

1٫849

0

السيد برنارد برييلون

125٫369

0

1٫214

0

5٫125

املجموع

1٫027٫943

60.800

21.592

240.873

41.280

السيد ديدييه لوليفر
السيد مِن تران

78٫908

102٫323

0

0

3٫866

3٫280

0

0

الرقم
1

6

جامعة مؤتة

5
7
8
9

القيمة

أندية التوستماسرتز

4

85٫000
3٫000

تجمّع لجان املرأة الوطني األردني /البلقاء

1٫500

قائد فرقة الرحالة األردني قيس محمود الجراح

500

1٫000

قيادة سالح الجو/نادي سيدات سالح الجو امللكي

5٫000

املجموع

107٫700

نادي البادية

30٫711

1.392.488

9٫670

1٫500

تجمّع أبناء السلط مدينة الثقافة

3

108٫007

131٫708

4٫271

الجمعية الوطنية لذوي االحتياجات الخاصة للصم

2

96٫993

3٫751

200

النقابة العامة للعاملين بالخدمات

178٫986

69٫803

 .19التربعات واملنح

الجهة املتربع لها

133٫868

10٫000

87٫045

115٫273
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 .20العقود التي عقدتها الرشكة مع الرشكات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة
تم عقد اتفاقية إدارة بين رشكة االتصاالت األردنية ورشكة فرانس تيليكوم.

 .21أهم مساهمات الرشكة يف خدمة البيئة واملجتمع املحيل

قصص بالخري والعطاء كتبناها

انطالقا ً من انتماء حقيقي للمجتمع األردني جاء توجهنا االسرتاتيجي الوطني يف  Orangeاألردن لنكون رشكاء فاعلين يف تمكين املجتمع وتحقيق التنمية املستدامة يف شتى املجاالت ضمنه وصوال ً لحياة
ومستقبل أفضل ألبنائه ،األمر الذي دفعنا منذ تأسيسنا إىل دعم رؤى وخطط وجهود التنمية الوطنية من خالل توظيف موارد الرشكة لالستثمار يف برامج املسؤولية االجتماعية.

وألننا يف  Orangeاألردن ندرك مدى أهمية الدور الريادي الذي نقوم به لخدمة مجتمعنا املحيل ،فقد حرصنا عىل إطالق واحتضان العديد من الربامج واملبادرات الرائدة والداعمة للمساعي الوطنية
لالرتقاء بمختلف القطاعات وتمكين جميع رشائح املجتمع بميزانية إجمالية بلغت منذ تأسيس الرشكة حتى اآلن نحو  ٢٢مليون دينار أردني.

ويف عام  ٢٠۱۱تابعنا تقديم دعمنا وإطالقنا للربامج واملبادرات املجتمعية وعقد املزيد من الرشاكات مع العديد من منظمات املجتمع املحيل املدنية ،متمكنين من تحقيق نتائج إيجابية كان لها أثرها
الواضح يف تطوير هذه املجتمعات.

مرشوع صندوق  Orangeلإلنرتنت

 Orangeاألردن راعي االتصاالت الحرصي للمنتخبات الوطنية لكرة القدم

واصلنا يف  Orangeاألردن خالل عام  ٢٠۱۱تنفيذ برنامج “صندوق  Orangeلإلنرتنت” املنبثق

يف إطار مسؤوليتنا االجتماعية يف  Orangeاألردن وضمن اهتمامنا املتواصل بالقطاعات الشبابية

عام  ٢٠۱٠بميزانية بلغت ثالثة ونصف مليون دينار أردني ليتم تنفيذها عىل مدى ثالث سنوات،

القدم وبطوالت كرة القدم النسائية بموجب اتفاقية الرعاية التي وقّعناها مع اتحاد كرة القدم يف

عن اسرتاتيجيتنا التي تعد األضخم للمسؤولية االجتماعية عىل مستوى اململكة والتي أطلقناها يف
مربزين عربه توجهاتنا التي جاءت ترجمة للرؤى امللكية السامية لنرش ثقافة اإلنرتنت يف اململكة

وجعله يف متنأول الجميع ،ومحققين جزءا ً من تطلعاتنا املتمحورة حول تمكين املجتمع املحيل
ورفع جاهزيته للتحوّل إىل مجتمع قائم عىل املعرفة التكنولوجية باالعتماد عىل املوارد والبنى

التحتية للرشكة.

وقطاع الرياضة خاص ًة رياضة كرة القدم ،قمنا بتقديم رعايتنا الحرصية للمنتخبات الوطنية لكرة
تموز  ،٢٠۱۱وذلك تحت رعاية وحضور سمو األمري عيل بن الحسين ،رئيس االتحاد األردني لكرة
القدم/نائب رئيس االتحاد الدويل لكرة القدم (الفيفا) عن قارة آسيا.

وقد جاءت هذه الرعاية دعما ً منّا لألنشطة الرياضية الوطنية واحتضانا ً للمواهب والطاقات

الشبابية واإلمكانات الكروية.

وقد انصب تركيزنا خالل عام  ٢٠۱۱عىل االنتقال بمبادرة “صندوق  Orangeلإلنرتنت” إىل مرحلة

وتضمنت هذه االتفاقية ،إطالق اسم  Orangeعىل الدوري النسوي لكرة القدم الذي انطلقت

عىل دعم املواطنين لالشرتاك باإلنرتنت يف محافظات اململكة مهما اختلف نوع مزودهم للـ ،ADSL

املباريات الخاصة باملنتخبات الوطنية عرب الهواتف الخلوية فور حدوثها مبارشة عرب تقنيات
 ،3G+ومن خالل موقعنا اإللكرتوني ،وهو األمر الذي سعينا له حرصا ً منّّا عىل تلبية رغبات

ثانية اختتمناها يف ذلك العام بتحقيق نتائج طيبة عىل صعيد املحاور الثالثة للمبادرة والتي ارتكزت

وتأهيل املدارس باإلمكانيات الكاملة الستخدام اإلنرتنت ،إضافة إىل توعية املجتمع املحيل خاصة يف

املحافظات حول أهمية وفوائد استخدام اإلنرتنت يف الحياة املهنية واليومية وتدريب أبناء املجتمع عىل
استخدامه عرب ورشات وجلسات تدريبية عقدها املتطوعون من موظفي .Orange

لقد تمكنا من تأهيل  ٢٦٧مدرسة من املجموع الكيل للمدارس التي سنقوم بتأهيلها والبالغ عددها
 ٥٠٠مدرسة حكومية باإلمكانيات الكاملة الستخدام اإلنرتنت شملت تطوير البنية التحتية وتجهيز

مختربات الحاسوب ملساعدة املعلمين والطالب عىل التعليم والتعلم اإللكرتوني ،إىل جانب تيسري

حصول رشيحة واسعة من املجتمع األردني عىل خدمات اإلنرتنت وتسهيل سبل التواصل من خالله،
باإلضافة إىل قيام الصندوق بتحمّل خمسة دنانري شهريا ً من اشرتاكات اإلنرتنت للمشرتكين الجدد
يف املحافظات ومن يرغبون برفع رسعات اشرتاكاتهم من املشرتكين الحاليين لدى الرشكة من ۱٢٨

كيلوبت وحتى  ٢ميجابت بغض النظر عن الجهة املزودة لخدمة الـ .ISPs

ولم تتوقف نشاطاتنا عند هذا الحد ،بل امتدت لتشمل تأسيس وتأهيل  ۱٤محطة معرفة يف مختلف
مناطق اململكة وتزويدها بالحواسيب إىل جانب عقد  ٥٠جلسة توعية مجتمعية حول استخدامات

اإلنرتنت بهدف إتاحتها للمواطنين لتعزيز الجهود الوطنية يف نرش ثقافة اإلنرتنت ،وذلك بموجب
مذكرة تفاهم وقعناها مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ومركز تكنولوجيا املعلومات
"برنامج محطات املعرفة".

فعالياته خالل الربع األخري من عام  ،٢٠۱۱إىل جانب منحنا حقوق بث محتويات ومعلومات

املتابعين لألحداث الرياضية يف األردن.
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ژ  Orangeاألردن تفتتح  ٢٧مخترب حاسوب جديد مزودٍ باإلنرتنت
وتحدِّث  ٢67مختربا ً يف مدارس حكومية

ژ  Orangeاألردن تدعم رواد األعمال بالتعاون مع رشكة
"أويسيس "٥٠٠

ضمن مرشوع "صندوق  Orangeلإلنرتنت" الهادف لنرش ثقافة اإلنرتنت يف اململكة ،افتتحنا ٢٧
مخترب حاسوب جديد مزودٍ باإلنرتنت إىل جانب تحديث  ٢67مختربا ً يف مختلف مدارس اململكة من
خالل قيامنا بكافة أعمال الصيانة التي شملت أعمال الطالء والكهرباء والتكييف ،إىل جانب تزويد
املختربات املحدّثة باألثاث واملعدات التقنية الالزمة.

وقّعنا اتفاقية رشاكة حرصية مع رشكة "أويسيس  "٥٠٠دعمنا بموجبها تدريب  ۱٢٠من املشاركين
يف املعسكر التدريبي الرابع والخامس للرشكات الناشئة الذي تنظمه رشكة "أويسيس "٥٠٠
للرياديين من أصحاب األفكار واملشاريع املتميزة ،وذلك بهدف مساعدتهم يف إنشاء مشاريعهم
الخاصة ضمن قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واإلعالم الرقمي.

ژ  Orangeاألردن تُوقّع اتفاقية تأسيس وتأهيل  ۱٤محطة معرفة مع
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

ژ  Orangeاألردن توقع اتفاقية رعاية ودعم لحملة الرب واإلحسان

وقّعنا مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ومركز تكنولوجيا املعلومات مذكرة تفاهم،
نقوم بموجبها بتأسيس وتأهيل  ۱٤محطة معرفة يف مختلف محافظات اململكة وتزويدها
بالحواسيب ،باإلضافة إىل عقد  ٥٠جلسة توعية مجتمعية حول استخدامات الحاسوب بهدف
إتاحتها للمواطنين لتعزيز الجهود الوطنية يف نرش ثقافة اإلنرتنت.

ژ  Orangeاألردن تتبنى ثالث مدارس جديدة يف املفرق ضمن مبادرة
"مدرستي"
ضمن مبادرة "مدرستي" التي أطلقتها جاللة امللكة رانيا العبدهلل لالرتقاء بالبيئة التعليمية،
تبنّينا ثالث مدارس جديدة يف محافظة املفرق وهي :مدرسة رحاب الثانوية للبنين ،مدرسة رحاب
األساسية املختلطة ومدرسة الحرش الثانوية الشاملة للبنات ،لريتفع بذلك عدد املدارس التي نتبنّاها
إىل  ۱٢مدرسة يف مختلف مناطق اململكة.

ژ  Orangeاألردن تفتتح مشاريعها يف قرية رجم الشامي باملوقّر

وقّعنا اتفاقية مع حملة الرب واإلحسان بحضور سمو األمرية بسمة بنت طالل رئيسة اللجنة العليا
للحملة التي ينفذها الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البرشية ملساعدة األرس الفقرية يف مختلف
املناطق ،قمنا بموجبها بدعم برامج الحملة من خالل تسيري  ۱٢حملة طبية بواقع حملة كل شهر
ملختلف املحافظات ،إضافة لتقديم منح دراسية لعرشة طالب لسنة كاملة ومساعدات عينية لـ ٢٥٠
أرسة تشتمل عىل أغطية ومدافئ.

ژ  Orangeاألردن ترعى نادي شباب األردن بشكل حرصي
قدّمنا رعايتنا الحرصية ودعمنا لنادي شباب األردن ورعاية الفرق والنشاطات التابعة للنادي
عىل مدار العام إىل جانب تخصيص حوافز ومكافآت للفرق التابعة لشباب األردن لدى فوزها
بالبطوالت الرسمية ،وذلك بموجب اتفاقية الرشاكة املجددة بين الطرفين.

ژ  Orangeاألردن تقدم رعايتها الحرصية للمنتخبات الوطنية لكرة
القدم بموجب اتفاقية مع اتحاد كرة القدم
قدّمنا رعايتنا الحرصية للمنتخبات الوطنية لكرة القدم باإلضافة إىل بطوالت كرة القدم النسائية
بموجب االتفاقية املربمة مع اتحاد كرة القدم بحضور األمري عيل بن الحسين ،رئيس االتحاد
األردني لكرة القدم/نائب رئيس االتحاد الدويل لكرة القدم (الفيفا) عن قارة آسيا.

ضمن مرشوع "قرى  "Orangeالهادف لتطوير وتحسين البيئة املجتمعية يف عدد من القرى األقل
حظا ً يف اململكة ،افتتحنا عددا ً من املشاريع التنموية يف قرية رجم الشامي باملوقّر ،مشتملة عىل إقامة
مخترب حاسوب مزوّد بأجهزة الحاسوب وخدمة اإلنرتنت املجاني يف جمعية نشامى البادية ،وتبنّي
مدرستي رجم الشامي األساسية والثانوية ضمن مبادرة مدرستي وتنفيذ أعمال الصيانة والرتميم
يف مباني املدرستين ،وإنشاء مكتبة مدرسية بالتعاون مع الوكالة الدولية لخدمة املجتمع ،باإلضافة
إىل تزويد املركز الصحي بجهازي "ألرتا ساوند" و"تخطيط للقلب" لتخفيف العبء عىل املستشفيات
الحكومية ،وإنشاء ملعب لخمايس كرة القدم يف مدرسة رجم الشامي الثانوية.

دعمنا مهرجان جرش للثقافة والفنون خالل عام  ٢٠۱۱باعتباره منصة مهمة للتبادل الثقايف بما
يتضمنه من فعاليات وعروض فنية وثقافية تجمع مواهب متميزة من كافة أقطار الوطن العربي.

ژ  Orangeاألردن توزع طرود الخري يف املفرق ومعان وتقدّم  ٦آالف
وجبة إفطار رمضاني بمشاركة متطوعني من موظفيها

ژ  Orangeاألردن تطلق "نادي متطوعي موظفي  Orangeلربامج
املسؤولية االجتماعية"

بمناسبة شهر رمضان املبارك وبالتعاون مع تكية أم عيل ،وكجزء من برامجنا الخريية املتواصلة
واملوجهة لدعم الفئات املحتاجة ،قمنا بتوزيع طرودا ً غذائية يف محافظتي املفرق ومعان ،باإلضافة
إىل  ٦آالف وجبة إفطار من خالل موائد الرحمن املتنقلة التي أقمناها يف منطقة عمّان الرشقية.

تحت رعاية صاحبة السمو امللكي األمرية بسمة بنت طالل ،قمنا بإطالق "نادي متطوعي موظفي
 Orangeلربامج املسؤولية االجتماعية" ،وذلك بهدف زيادة الوعي بمعنى التطوع وأهدافه
وغاياته من خالل إرشاك املوظفين يف املحارضات اإلرشادية والنشاطات التطوعية املنظمة من ِقبَل
مختلف مؤسسات املجتمع املدني باململكة .وقد بات النادي  -الذي تولدت فكرة إنشائه من إيماننا
بأن التغيري يبدأ من الداخل  -يضم  ٢٢٠متطوع ومتطوعة.

ژ  Orangeاألردن تدعم الهيئة الهاشمية للمصابني العسكريني
قدّمنا دعما ً للهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين تضم  ۱٠٠طرد غذائي و ۱٠٠كريس متحرك
إضافة إىل تقديم أفران الغاز لبعض العائالت ،وذلك خالل زيارة عدد من منازل املصابين
العسكريين يف محافظة الزرقاء برفقة سمو األمري مرعد بن رعد.

ژ  Orangeاألردن تطلق مسابقة "جوائز تطبيقات "Orange
للهاتف الخلوي وتقدم جوائزها للفائزين بقيمة  ٥٠ألف دوالر
كرّمنا الفائزين بمسابقة "جوائز تطبيقات  "Orangeللهاتف الخلوي الهادفة ملنح هواة ومحرتيف
التكنولوجيا فرصة إظهار مواهبهم يف تطوير تطبيقات خاصة بالهواتف الخلوية باللغة العربية،
والتي تم إطالقها منتصف أيار  ٢٠۱۱عىل مستوى الرشق األوسط وشمال أفريقيا ،مقدمين
للفائزين فرصة ترويج تطبيقاتهم يف قسم تطبيقات  Orangeإىل جانب جوائز نقدية بقيمة ٥٠
ألف دوالر موزعة عىل خمس فئات هي :الطالب ،املجتمع ،الرتفيه ،األعمال وموظفي Orange
األردن.

ژ  Orangeاألردن تدعم مهرجان جرش للثقافة والفنون
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إقـرار
 -1يق ّر مجلس إدارة الرشكة بعدم وجود أيّة أمور جوهرية قد تؤثر يف استمرارية الرشكة خالل السنة املالية التالية.
 -2يق ّر مجلس اإلدارة بمسؤوليته عن إعداد البيانات املالية وتوفري نظام رقابة فعّال يف الرشكة.

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو

رئيس مجلس اإلدارة

السيد مارك رينارد

السيد ميشيل مونزاني

عضو

عضو

عضو

السيد هوغ دي فريديل

اآلنسة عاصمة دوغان

الدكتور شبيب فرح عمّاري

معايل الدكتور ماهر املدادحة

عضو
معايل السيد "محمد عقل" البلتاجي

 -3نق ّر نحن املوقّعين أدناه بصحة ودقة واكتمال املعلومات والبيانات الواردة يف تقرير مجلس اإلدارة للعام .2011

رئيس مجلس اإلدارة
الدكتور شبيب فرح عمّاري

الرئيس التنفيذي

املدير التنفيذي للمالية

السيدة نايلة خوام

السيد رسالن ديرانية
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 -4تق ّر الرشكة بتطبيق بنود القواعد اإلرشادية لدليل الحوكمة للرشكة املدرجة يف البورصة باستثناء البنود التالية:

القاعدة

التطبيق

السبب

ثلث أعضاء املجلس عىل األقل من األعضاء املستقلين.

جزئيا ً

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

يضع مجلس اإلدارة نظاما ً داخليا ً يتم مراجعته بشكل سنوي ،تحدد بموجبه بشكل
مفصل مهام وصالحيات املجلس ومسؤولياته.
ّ

لم يطبّق

يتم تحديد مهام وصالحيات مجلس اإلدارة بموجب املادة ( )24من النظام األسايس
للرشكة وقانون الرشكات.
تقوم الرشكة باعداد نظا ٍم 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.

جزئيا ً

بالرغم من عدم وجود نظام داخيل ملجلس اإلدارة إال ان املجلس يقوم بوضع
االسرتاتيجيات والسياسات والخطط واإلجراءات التي من شأنها تحقيق مصلحة
الرشكة وأهدافها وتعظيم حقوق مساهميهما وخدمة املجتمع املحيل.
تقوم الرشكة باعداد نظا ٍم داخيلٍ ملجلس اإلدارة.

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

جزئيا ً

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 وتقريرا ً حول أعمالها 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.

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

تطبيقا ً لنص املادة ( )133رشكات واملادة ()134من قانون الرشكات واملادة ()20
من النظام األسايس للرشكة.

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

لم يطبّق

يتم تطبيق املادة من ( )133من قانون الرشكات.

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.

لم يطبّق

استنادا ً إىل املادة ( )160من قانون الرشكات.

طلب عقد اجتماع هيئة عامة غري عادي وذلك للمطالبة بإقالة مجلس إدارة الرشكة
أو أي عضو فيه ،للمساهمين الذين يملكون  %20من أسهم الرشكة.

جزئيا ً

يطبّق املادة ( )165من قانون الرشكات بهذا الخصوص واملادة (/20ب) من النظام
األسايس للرشكة.

طلب إجراء تدقيق عىل أعمال الرشكة ودفاترها ،للمساهمين الذين يملكون  %10من
أسهم الرشكة.

جزئيا ً

ال يوجد تعليمات خطية ولكن يمكن بموافقة خاصة من مجلس اإلدارة.
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القوائم املالية املوحدة

 31كانون األول 2011
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إرنست وينغ األردن
محاسبون قانونيون
صندوق بريد 1140
عمان -11118اململكة األردنية الهاشمية
هاتف0096265526111 / 009626580077 :
فاكس0096265538300 :
www.ey.com/me
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رشكــة االتصــاالت األردنية
رشكـة مساهمة عامة محدودة
قائمة املركز املايل املوحدة
 31كانون األول 2011

إيضاح
املوجـودات

2011
دينار

2010
دينار

موجودات غري متدأولة
ممتلكات ومعدات

موجودات غري ملموسة

موجودات رضيبية مؤجلة

4

206.637.110

217.384.955

6

5.975.141

5.463.887

5

موجودات متدأولة
مخزون

ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

مبالغ مستحقة من مشغيل شبكات اتصاالت

نقد وودائع قصرية األجل

7

59.106,394

64.025.077

271.718.645

286.873.919

8.170.667

6.746.663

8

73.465.509

69.731.812

10

280.232.232

275.117.916

661.591.974

656.854.209

9

مجموع املوجودات

حقوق امللكية واملطلوبات

28.004.921

389.873.329

18.383.899

369.980.290

حقوق امللكية
رأس املال

احتياطي إجباري
أرباح مدورة

حقوق ملكية حملة األسهم

11

12
13

حقوق غري املسيطرين

250.000.000

250.000.000

90.414.222

98.115.008

62.500.000

402.914.222

410.615.008

401.730.877

409.578.118

()1.183.345

مجموع حقوق امللكية

62.500.000

()1.036.890

مطلوبات غري متدأولة
قروض طويلة األجل

تعويض نهاية الخدمة

14

15

6.467.000

7.230.545

6.467.000

24.290.359

-

17.059.814

مطلوبات متدأولة
ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

16

186.668.119

191.992.972

14

698.089

700.791

مبالغ مستحقة إىل مشغيل شبكات اتصاالت

9

تعويض نهاية الخدمة

15

الجزء املتدأول من القروض طويلة األجل

مجموع حقوق امللكية واملطلوبات

تعترب اإليضاحات املرفقة من  1إىل  26جز ًء من هذه القوائم املالية املوحدة

46.942.575

19.085.314

253.394.097

661.591.974

30.291.969
-

222.985.732

656.854.209
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رشكـة مساهمة عامة محدودة
قائمة الدخل الشامل املوحدة
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إيضاح

2011
دينار

صايف إيرادات الخدمات

411.790.222

تكلفة الخدمات

2010
دينار

402.054.325

الربح اإلجمايل

()167.349.495
244.440.727

()146.254.157

مصاريف إدارية

()24.869.297

()27.222.243

مصاريف بيعية وتسويقية

حصة الحكومة من اإليرادات

مصاريف اتفاقية دعم األعمال ورسوم العالمة التجارية

استهالكات وإطفاءات

17

18

255.800.168

()38.239.306

()37.245.299

()8.418.971

()8.274.452

()10.204.196

()10.135.553

()52.137.316

()55.001.114

صايف فروقات العمالت األجنبية

509.989

1.043.833

دخل التمويل

7.360.105

110.571.641

الربح التشغييل

تكاليف التمويل

أرباح بيع ممتلكات ومعدات
رسوم أخرى

الربح قبل رضيبة الدخل
رضيبة الدخل

مجموع الربح والدخل الشامل للسنة

()115.327

19
6

العائد إىل:

مساهمي الرشكة

حقوق غري املسيطرين

الحصة األساسية واملخفضة للسهم من ربح السنة

تعترب اإليضاحات املرفقة من  1إىل  26جز ًء من هذه القوائم املالية املوحدة

390.611
-

()1.195.085
8.303.598

355.569

()833.312

118.717.019

125.596.110

()29.064.260

()30.753.555

89.652.759

94.842.555

89.799.214

95.082.809

89.652.759

94.842.555

0.359

0.380

()146.455
20

117.921.507

()240.254
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رشكـة مساهمة عامة محدودة
قائمة التغيـرات فـي حقـوق امللكية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2011

حق ملكية حملة األسهم

الرصيد كما يف أول كانون الثاني 2011

رأس املال
املدفوع

احتياطي
إجباري

أرباح مدورة

املجموع

حقوق غري
املسيطرين

مجموع حقوق
امللكية

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

250.000.000

62.500.000

98.115.008

410.615.008

أرباح موزعة (إيضاح )13

-

-

()97.500.000

()97.500.000

مجموع الربح والدخل الشامل للسنة

-

-

()1.036.890
-

409.578.118
()97.500.000

89.799.214

89.799.214

()146.455

89.652.759

الرصيد كما يف  31كانون األول 2011

250.000.000

62.500.000

90.414.222

402.914.222

()1.183.345

401.730.877

الرصيد كما يف أول كانون الثاني 2010

250.000.000

62.500.000

108.032.199

420.532.199

()1.234.206

419.297.993

437.570

437.570

حقوق غري املسيطرين

-

-

-

-

أرباح موزعة

-

-

()105.000.000

()105.000.000

مجموع الربح والدخل الشامل للسنة

-

-

الرصيد كما يف  31كانون األول 2010

250.000.000

تعترب اإليضاحات املرفقة من  1إىل  26جز ًء من هذه القوائم املالية املوحدة

62.500.000

-

()105.000.000

95.082.809

95.082.809

()240.254

94.842.555

98.115.008

410.615.008

()1.036.890

409.578.118
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للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2011

األنشطـــة التشغيليـــــة

الربح قبل رضيبة الدخل
تعديالت:

2011
دينار

2010
دينار

118.717.019

125.596.110

تكاليف التمويل

115.327

مخصص الذمم املشكوك يف تحصيلها

2.041.044

دخل التمويل

()7.360.105

مخصص املخزون التالف وبطيء الحركة

211.662

اطفاء املوجودات غري امللموسة

4.918.683

أرباح بيع ممتلكات ومعدات

()390.611

استهالكات ممتلكات ومعدات
تعويض نهاية الخدمة

صايف فروقات عمالت أجنبية
تغريات رأس املال العامل:

مخزون

1.195.085

()8.303.598
2.157.159

53.047

47.218.633

50.607.712

2.025.500

1.470.597

()541.013

4.393.402

()355.569

()738.046

()1.635.666

()987.333

مبالغ مستحقة من مشغيل شبكات االتصاالت

()9.621.022

()57.507

مبالغ مستحقة إىل مشغيل شبكات االتصاالت

16.650.606

صايف النقد من األنشطة التشغيلية

134.511.466

رشاء ممتلكات ومعدات

()36.507.640

ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى
رضيبة دخل مدفوعة

األنشطـــة االستثمارية

()5.252.178

()2.886.005

2.008.999

()29.700.408

()28.455.690

املتحصل من بيع ممتلكات ومعدات

427.463

دخل التمويل املقبوض

6.837.543

الزيادة يف املوجودات غري امللموسة

صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثمارية
األنشطـــة التمويليـة

تسديد سندات دين

()4.835.793

-

()29.242.634
-

()5.480.573

138.268.002

()39.432.022
365.636

()1.529.955
7.331.111

()33.265.230
()25.000.000

تسديدات قروض طويلة األجل

()225.234

تكاليف تمويل مدفوعة

()115.327

صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية

()100.154.516

()131.396.099

النقد وما يف حكمه كما يف  1كانون الثاني

275.117.916

301.511.243

أرباح موزعة

حقوق غري املسيطرين

صايف الزيادة (النقص) يف النقد وما يف حكمه

النقد وما يف حكمه كما يف  31كانون األول

تعترب اإليضاحات املرفقة من  1إىل  26جز ًء من هذه القوائم املالية املوحدة

()99.813.955
-

5.114.316

280.232.232

()856.512

()104.782.072
()1.195.085
437.570

()26.393.327
275.117.916
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رشكة االتصاالت األردنية
رشكة مساهمة عامة محدودة
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
 31كانون األول 2011

 -1معلومات عامة
سجلت رشكة االتصاالت األردنية كرشكة مساهمة عامة محدودة بتاريخ  8ترشين األول .1996
تم اعتماد القوائم املالية املوحدة لرشكة االتصاالت األردنية املساهمة العامة املحدودة (املجموعة) للسنة املنتهية يف  31كانون األول  2011بقرار من مجلس اإلدارة بتاريخ  26كانون الثاني .2012
إن األهداف األساسية لرشكة االتصاالت األردنية ورشكاتها التابعة مبينة يف اإليضاح (.)3

 1 -2أسس اإلعداد
أعدت القوائم املالية املوحدة للمجموعة وفقا ً ملبدأ الكلفة التاريخية.
أعدت القوائم املالية املوحدة للمجموعة وفقا ً 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 رقميا ً (اي -دايمنشن) باإلضافة إىل رشكة اليت سبيد لالتصاالت ذ.م.م والتي تمتلك رشكة االتصاالت األردنية  ٪51من رأسمالها.
يتم توحيد القوائم املالية للرشكات التابعة ابتداء 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.

 2-2التغيريات يف السياسات املحاسبية
إن السياسات املحاسبية املتبعة يف إعداد القوائم املالية املوحدة تتفق مع تلك التي اتبعت يف إعداد القوائم املالية للسنة املالية السابقة باستثناء أن املجموعة قامت بتطبيق املعايري والتفسريات الجديدة
واملعدلة التالية ابتداء من أول كانون الثاني :2011
معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )9األدوات املالية (يف حال التطبيق املبكر للمعيار)
ان معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )9كما صدر يمثل املرحلة األوىل من عمل مجلس معايري املحاسبة الدولية الستبدال معيار املحاسبة الدويل رقم ( ،)39وينطبق عىل تصنيف وقياس املوجودات
واملطلوبات املالية كما تم تعريفها يف معيار املحاسبة الدويل رقم( .)39ينبغي تطبيق هذا املعيار للفرتات املالية التي تبدأ من أو بعد أول كانون الثاني  .2015يف املراحل الالحقة ،سوف يتطرق مجلس
معايري املحاسبة الدولية إىل محاسبة التحوط وخسائر تدني املوجودات املالية .يتوقع استكمال هذا املرشوع خالل عام  2011أو النصف األول من عام .2012
قامت املجموعة اعتبارا ً من أول كانون الثاني  2011بالتطبيق املبكر للمرحلة األوىل من املعيار ولم ينتج عن تطبيق هذا املعيار أي أثر عىل املركز املايل أو األداء املايل للمجموعة حيث اليوجد لدى
املجموعة مثل هذا النوع من األدوات.
معيار املحاسبة الدويل رقم  24اإلفصاحات عن جهات ذات عالقة – (معدل)
ينبغي تطبيق املعيار املعدل للفرتات املالية التي تبدأ يف أو بعد أول كانون الثاني .2011يوضح املعيار املعدل تعريف الجهات ذات العالقة .إن التعريف الجديد يؤكد عىل النظرة املتناسقة للعالقات مع
الجهات ذات العالقة ويوضح الظروف التي يمكن من خاللها أن يكون ملوظفي اإلدارة الرئيسيين تأثري عىل عالقات املنشأة مع الجهات ذات العالقة .باإلضافة إىل ذلك ،فإن التعديل يقدم إعفاء من
املتطلبات العامة لالفصاح عن الجهات ذات العالقة للمعامالت مع الحكومة واملنشآت األخرى التي تعترب جهات ذات عالقة بسبب سيطرة الحكومة نفسها أو سيطرتها املشرتكة أو تأثريها الجوهري عىل
كل من املنشأة املعدة للتقارير وأي من تلك املنشات األخرى .لم ينتج عن تطبيق هذا التعديل اي أثر عىل املركز املايل أو األداء املايل للمجموعة.
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 31كانون األول 2011
معيار املحاسبة الدويل رقم  32األدوات املالية  -عرض وتصنيف حقوق اإلصدار – (معدل)
أصدر مجلس معايري املحاسبة الدولية تعديل لتعريف املطلوبات املالية حسب معيار املحاسبة الدويل رقم  32لتمكين املنشات من تصنيف حقوق اإلصدار وبعض الخيارات والكفاالت كأدوات ملكية.
إن هذا التعديل قابل للتطبيق إذا ما تم منح هذه الحقوق إىل كافة مالكيها الحاليين لنفس الفئة من أدوات حقوق ملكيتها غري املشتقة كل حسب ملكيته المتالك عدد محدد من أدوات امللكية للرشكة
مقابل مبلغ محدد بأي عملة كانت.
لم ينتج عن تطبيق هذا التعديل اي أثر عىل املركز املايل أو األداء املايل للمجموعة ،حيث ال يوجد لدى املجموعة مثل هذا النوع من األدوات.
التفسري رقم  13الصادر عن لجنة تفسري معايري التقارير املالية الدولية – برامج الوالء للعمالء (تحديد القيمة العادلة لرصيد املكافأة).
التفسري رقم  14الصادر عن لجنة تفسري معايري التقارير املالية الدولية – الحد األدنى للمبالغ التي تدفع مسبقا ً لتمويل موجودات خطط منافع املوظفين املحددة (معدل).
التفسري رقم  19الصادر عن لجنة تفسري معايري التقارير املالية الدولية – تسديد املطلوبات املالية عن طريق أدوات حقوق امللكية.
لم ينتج عن تطبيق هذه التفسريات أي أثر عىل القوائم املالية للمجموعة.

 3-2معايري التقارير املالية الدولية والتفسريات غري نافذة التطبيق
فيما ييل املعايري التي تم إصدارها ولم تصبح سارية املفعول حتى تاريخ إصدار القوائم املالية للمجموعة .إن املعايري املبينة أدناه هي املعايري التي تتوقع املجموعة تطبيقها يف املستقبل .تنوي
املجموعة تطبيق هذه املعايري والتعديالت عندما تصبح سارية املفعول.
معيار املحاسبة الدويل رقم ( )1عرض القوائم املالية  -عرض بنود الدخل الشامل اآلخر
إن التعديل عىل معيار املحاسبة الدويل رقم ( )1يغري طريقة تجميع البنود الظاهرة يف الدخل الشامل اآلخر .يتم إظهار البنود التي من املمكن إعادة تصنيفها يف املستقبل إىل االرباح والخسائر(عند
استبعادها عىل سبيل املثال) بشكل منفصل عن البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها .إن تأثري هذا التعديل سوف يكون عىل طريقة العرض فقط وليس له تأثري عىل املركز املايل أو األداء املايل للمجموعة.
ينبغي تطبيق هذا املعيار للفرتات املالية التي تبدأ يف أو بعد أول تمّوز .2012
معيار املحاسبة الدويل رقم ( )12رضيبة الدخل (اسرتداد املوجودات الضمنية)
يوضح التعديل تحديد الرضيبة املؤجلة لالستثمارات العقارية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة .يقدم التعديل افرتاض بأن الرضيبة املؤجلة لالستثمارات العقارية التي يتم قياسها باستخدام نموذج
القيمة العادلة حسب معيار املحاسبة الدويل رقم ( ،)40يجب 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 ( )16عىل أساس البيع لهذه املوجودات .ينبغي تطبيق هذا املعيار للفرتات املالية
التي تبدأ يف أو بعد أول كانون الثاني .2012
معيار املحاسبة الدويل رقم ( )19منافع املوظفني (معدل)
قام مجلس معايري املحاسبة الدولية بإصدار عدة تعديالت عىل معيار املحاسبة الدويل رقم ( .)19ترتاوح هذه التعديالت بين تعديالت أساسية مثل ازالة الية النطاق ومفهوم العوائد املتوقعة عىل
موجودات الخطة ،إىل توضيحات بسيطة وإعادة صياغة .ال تتوقع املجموعة أن يكون لهذا التعديل أي تأثري عىل املركز املايل أو األداء املايل للمجموعة.

معيار املحاسبة الدويل رقم ( )27القوائم املالية املنفصلة (كما تمت مراجعته خالل عام )2011
نتيجة إلصدار املعايري الجديدة (معيار التقارير املالية الدويل رقم  10ومعيار التقارير املالية الدويل رقم  ،)12ينحرص ما تبقى من معيار املحاسبة الدويل رقم ( )27يف طريقة املحاسبة عن الرشكات
التابعة والرشكات تحت السيطرة املشرتكة والرشكات الحليفة يف القوائم املالية املنفصلة .إن املجموعة بصدد تحديد أثر هذه التعديالت عىل القوائم املالية للمجموعة .ينبغي تطبيق هذا املعيار للفرتات
املالية التي تبدأ يف أو بعد أول كانون الثاني .2013
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معيار التقارير املالية الدولية رقم ( )7األدوات املالية  :اإليضاحات – متطلبات إضافية لالفصاح عن إلغاء االعرتاف
يتطلب هذا التعديل افصاحات 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 افصاحات حول استمرار تدخل املنشأة يف هذه املوجودات التي تم إلغاء االعرتاف بها .ينبغي تطبيق هذا املعيار
للفرتات املالية التي تبدأ يف أو بعد أول تموز  .2011سوف يؤثر هذا التعديل عىل اإلفصاحات فقط ،ولن يكون لهذا التعديل أي تأثري عىل املركز املايل أو األداء املايل للمجموعة.
معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )10القوائم املالية املوحدة
إن معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )10يحل محل جزء من معيار املحاسبة الدويل رقم ( 27القوائم املالية املوحدة واملنفصلة) والذي يعالج محاسبة القوائم املالية املوحدة .يتضمن هذا املعيار كذلك
التفسري  -12توحيد القوائم املالية للمنشات ذات الغرض الخاص .إن التغيريات التي يقدمها معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )10تتطلب من اإلدارة القيام باجتهادات جوهرية لتحديد املنشات التي
تقع تحت سيطرتها ،وبالتايل يتطلب توحيد قوائمها املالية مع القوائم املالية للرشكة األم ،مقارنة مع متطلبات معيار املحاسبة الدويل رقم (.)27
ينبغي تطبيق هذا املعيار للفرتات املالية التي تبدأ يف أو بعد أول كانون الثاني .2013
معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )12اإلفصاح عن الحصص يف املنشأت اآلخرى
يشتمل معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )12عىل جميع اإلفصاحات التي كانت موجودة سابقا ً يف معيار املحاسبة الدويل رقم ( )27واملتعلقة بالقوائم املالية املوحدة ،باإلضافة إىل جميع اإلفصاحات
التي كانت متضمنة يف معيار املحاسبة الدويل رقم ( )31ورقم ( .)28إن هذه اإلفصاحات تتعلق بحصص املنشاة يف الرشكات التابعة والرشكات تحت السيطرة املشرتكة والرشكات الحليفة .حيث تم
إدخال عدد من اإلفصاحات الجديدة .ينبغي تطبيق هذا املعيار للفرتات املالية التي تبدأ يف أو بعد أول كانون الثاني .2013
معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )13قياس القيمة العادلة
يحدد معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )13مصدر واحد لالرشاد بخصوص قياس جميع القيم العادلة حسب معايري التقارير املالية الدولية .إن معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )13يوفر ارشاد
عن كيفية قياس القيمة العادلة حسب معايري التقارير املالية الدولية عندما تكون القيمة العادلة مطلوبة أو مسموح بها .سوف تقوم املجموعة بتقدير أثر هذا املعيار عىل املركز املايل أو األداء املايل
للمجموعة .ينبغي تطبيق هذا املعيار للفرتات املالية التي تبدأ يف أو بعد أول كانون الثاني .2013

 4-2استخدام التقديرات
إن إعداد القوائم املالية املوحدة وتطبيق السياسات املحاسبية يتطلب من اإلدارة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر عىل مبالغ املوجودات واملطلوبات واإلفصاح عن االلتزامات املحتملة 0إن هذه
التقديرات واالجتهادات تؤثر أيضا عىل اإليرادات واملصاريف واملخصصات وبشكل خاص يتطلب من اإلدارة القيام بأحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية املستقبلية وأوقاتها الناجمة
عن اوضاع وظروف تلك التقديرات يف املستقبل 0إن التقديرات املذكورة مبنية بالرضورة عىل فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وإن النتائج الفعلية قد تختلف
عن التقديرات وذلك نتيجة التغريات يف املستقبل يف أوضاع وظروف تلك املخصصات0

 5-2ملخص السياسات املحاسبية الهامة
الذمم املدينة
تدرج الذمم املدينة بمبلغ الفاتورة األصيل بعد تنزيل مخصص لقاء املبالغ املقدر عدم تحصيلها ،يتم تقدير الذمم املدينة املشكوك يف تحصيلها عندما يكون تحصيل هذه الذمم غري محتمل ،ويتم شطب
الديون املعدومة عند عدم إمكانية تحصيلها.
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املخزون
يظهر املخزون بسعر الكلفة أو صايف القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل ،تمثل التكاليف جميع املصاريف املتكبـدة إليصال كل صنف إىل موقعه ووضعه الحايل وتحدد الكلفة بإتباع طريقة متوسط
الكلفة املرجح.
تمثل صايف القيمة القابلة للتحقق سعر البيع املقدر يف الظروف العادية بعد تنزيل الكلفة املقدرة 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 اثبات أية أرباح أو خسائر يف قائمة الدخل الشامل املوحدة.
يحتسـب االستهالك عىل املمتلكات واملعدات بطريقة القسط الثابت وال يتم استهالك األرايض  ،تم تقدير نسب االستهالك حسب األعمار اإلنتاجية املقدرة كما ييل:
			
مبانـــــي

 25سنة

		
معدات االتصاالت

 5إىل  20سنة

		
موجودات أخرى

 2إىل  7سنوات

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 ان طريقة وفرتة االستهالك تتناسب مع املنافع االقتصادية املتوقعة من املمتلكات واملعدات.
تكاليف التمويل
يتم إثبات تكاليف التمويل كمصاريف يف قائمة الدخل الشامل عند تحققها .يتم رسملة تكاليف التمويل املتعلقة باالستحواذ أو إنشاء أو إنتاج األصول املؤهلة.
تملك رشكات تابعة
يتم تسجيل تملك رشكات تابعة باستخدام طريقة الرشاء ،يتم احتساب كلفة التملك باستخدام القيمة العادلة للموجودات املمنوحة ،وااللتزامات املتكبدة أو املضمونة ،وأدوات حقوق امللكية الصادرة
عن الرشكة املشرتية يف تاريخ التملك مقابل السيطرة عىل الرشكة املشرتاة مضافا إلية أية تكاليف تنسب مبارشة إىل عملية اندماج األعمال .املوجودات القابلة للتحديد وااللتزامات املحتملة يتم قياسها
باستخدام القيمة العادلة يف تاريخ التملك ،بغض النظر عن حجم ملكية حقوق غري املسيطرين.
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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 تدني مرتاكم بالقيمة .يتم تقدير العمر اإلنتاجي للموجودات الغري ملموسة ليكون إما محددا ً 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.
الذمم الدائنة واملبالغ املستحقة
يتم إثبات مطلوبات املبالغ املستحقة السداد يف املستقبل للبضائع والخدمات املستلمة سواء تمت أو لم تتم املطالبة بها من قبل املورد.
تعويض نهاية الخدمة
تمنح املجموعة موظفيها تعويض نهاية خدمة .يتم احتساب تعويض نهاية الخدمة للموظفين عىل أساس مدة الخدمة املرتاكمة والراتب لكل موظف يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة وبرشط إكمال
حد أدنى ملدة الخدمة وفقا ً للنظام الداخيل للمجموعة .يتم االستدراك للتكاليف املتوقعة لهذا التعويض بناء 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 االعمار اإلنتاجية املتبقية املتوقعة
للموظفين.
الرضائب
رضيبة الدخل الحالية
يتم قياس موجودات ومطلوبات رضيبة الدخل للفرتة الحالية والفرتات السابقة بالقيمة املتوقع اسرتدادها أو دفعها لدائرة رضيبة الدخل.
رضيبة الدخل املؤجلة
يتم احتساب رضيبة الدخل املؤجلة وفقا لطريقة االلتزامات لجميع الفروقات املؤقتة بتاريخ قائمة املركز املايل املوحدة وذلك بين األساس الرضيبي للموجودات وااللتزامات وقيمها الدفرتية لغايات
التقرير املايل.
يتم احتساب املوجودات الرضيبية املؤجلة لجميع الفروقات املؤقتة واملقبولة رضيبيا ،ويتم تدوير املوجودات والخسائر الرضيبية غري املستغلة لفرتات قادمة إىل الحد املتوقع الذي يكون فيه هنالك
أرباح رضيبية يمكن االستفادة منها لخصم هذه الفروقات املؤقتة واملوجودات والخسائر الرضيبية غري املستغلة.
يتم مراجعة القيمة الدفرتية للموجودات الرضيبية املؤجلة يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة ،ويتم تخفيض قيمة هذه املوجودات إذا ما تبين انه من غري املحتمل وجود دخل رضيبي كاف مستقبالً
يسمح باالستفادة الكاملة أو الجزئية من املوجودات الرضيبية املؤجلة.
يتم احتساب موجودات ومطلوبات رضيبة الدخل املؤجلة وفقا لنسب الرضيبة املتوقع تطبيقها مستقبال وعىل الفرتة املطلوبة لتحقق املوجودات أو سداد املطلوبات وبنا ًء عىل القوانين النافذة املفعول
يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة.
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رضيبة املبيعات
يتم اثبات اإليرادات واملصاريف واملوجودات بالصايف بعد تنزيل رضيبة املبيعات فيما عدا:
 رضيبة املبيعات الناتجة عن رشاء موجودات أو خدمات غري قابلة لالسرتداد. الذمم الدائنة واملدينة واملتضمنة مبلغ رضيبة املبيعات.إن صايف املبلغ الذي سوف يتم اسرتداده من أو دفعه إىل دائرة رضيبة الدخل واملبيعات يتم إظهاره كجزء من الذمم املدينة والدائنة يف قائمة املركز املايل املوحدة.
التدني يف قيمة املوجودات املالية وعدم قابلية اسرتدادها
تقوم املجموعة بتاريخ قائمة املركز املايل املوحدة بتقييم فيما إذا كانت املوجودات املالية أو مجموعة منها قد تدنت بشكل دائم ويف حال وجود مؤرش عىل ذلك يتم تحديد املبلغ القابل لالسرتداد املقدر
لهذه املوجودات وكذلك أي خسارة ناتجة عن التدني والتي تساوي الفرق ما 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 اثبات اإليرادات كما ييل:
إيرادات الخدمات
يتم اثبات إيرادات اشرتاكات خدمات الهاتف واإلنرتنت بموجب طريقة القسط الثابت عىل فرتة تقديم الخدمة.
يتم اثبات اإليرادات من املكاملات الصادرة والواردة عند تقديم الخدمة.
يتم إثبات اإليرادات من ترتيبات املشاركة باإليراد باإلجمايل أو بالصايف عندما يكون مقدم الخدمة مسؤول عن تقديم الخدمة للعمالء وتحديد سعر الخدمة.
مبيعات األجهزة واملعدات
يتم اثبات اإليراد من مبيعات األجهزة واملعدات عند انتقال كافة املنافع واملخاطر إىل املشرتي.
عند بيع األجهزة واملعدات بواسطة طرف ثالث بحيث يكون هذا الطرف وسيط بين املجموعة واملشرتي فيتم اثبات اإليراد املتعلق بعملية البيع عند بيع األجهزة واملعدات إىل املشرتي النهائي.
عقود التأجري
تصنف عقود اإليجار كعقود إيجار تشغيلية عندما يحتفظ املؤجر بجميع املخاطر واملنافع الرئيسية مللكية األصل  .يتم إثبات مدفوعات اإليجار كمرصوفات ضمن قائمة الدخل الشامل املوحدة عىل
أساس القسط الثابت عىل مدى فرتة عقد اإليجار.
العمالت األجنبية
يجـري قيد املعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بأسعار الرصف السائدة وقت إجراء املعامالت ،كما يتم تقييم املوجودات واملطلوبات املالية املثبتة بالعمالت األجنبية يف تاريخ قائمة املركز املايل
املوحدة بأسعار الرصف السائدة يف ذلك التاريخ  ،وتدرج األرباح أو الخسائر الناتجة عن عمليات التقييم يف قائمة الدخل الشامل املوحدة.

48
رشكة االتصاالت األردنية
رشكة مساهمة عامة محدودة
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
 31كانون األول 2011

 -3القطاعات التشغيلية
تم تحديد أسلوب عرض القطاعات الرئيسية بحيث يكون عىل أساس القطاعات التشغيلية وذلك بنا ًء 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 الجدأول التالية تمثل معلومات عن إيرادات ونتائج أعمال وموجودات ومطلوبات هذه القطاعات للسنوات املنتهية يف  31كانون األول  2011و.2010

للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2011

خطوط الهواتف الثابتة

الهواتف املتنقلة

خدمات البيانات

املجموع

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

صايف اإليرادات
صايف اإليرادات ألطراف خارجية

صايف اإليرادات الداخلية بين القطاعات
نتائج القطاع

الربح من العمليات قبل االستهالكات واإلطفاءات
والفوائد والرضيبة

171.217.989

188.080.819

52.491.414

411.790.222

237.101.781

203.562.140

52.648.158

493.312.079

29.630.743

90.737.408

42.340.806

162.708.957

65.883.792

15.481.321

156.744

االستهالكات واإلطفاءات

81.521.857

()52.137.316

صايف فروقات العمالت األجنبية

509.989

دخل التمويل

7.360.105

()115.327

تكاليف التمويل

أرباح بيع ممتلكات ومعدات

390.611

ربح السنة

89.652.759

()29.064.260

رضيبة الدخل

املوجودات واملطلوبات
موجودات القطاع
مطلوبات القطاع

معلومات القطاع األخرى
املمتلكات واملعدات

موجودات غري ملموسة

324.206.317
142.036.115
102.468.914
13.012.871

305.657.443
108.918.569
101.225.597
45.984.871

31.728.214
8.906.413

2.942.599
108.652

661.591.974

259.861.097
206.637.110
59.106.394
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للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2010

خطوط الهواتف الثابتة

الهواتف املتنقلة

خدمات البيانات

املجموع

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

صايف اإليرادات
صايف اإليرادات ألطراف خارجية

صايف اإليرادات الداخلية بين القطاعات

نتائج القطاع
الربح من العمليات قبل االستهالكات واإلطفاءات
والفوائد والرضيبة

182.549.191

174.728.366

44.776.768

402.054.325

240.986.845

186.495.034

44.971.655

472.453.534

51.354.405

85.740.376

35.827.840

172.922.621

58.437.654

11.766.668

194.887

االستهالكات واإلطفاءات

70.399.209

()55.001.114

صايف فروقات العمالت األجنبية

1.043.833

دخل التمويل

8.303.598

()1.195.085

تكاليف التمويل

أرباح بيع ممتلكات ومعدات

355.569

رسوم أخرى

()833.312

()30.753.555

رضيبة الدخل

94.842.555

ربح السنة

املوجودات واملطلوبات
موجودات القطاع
مطلوبات القطاع

معلومات القطاع األخرى
املمتلكات واملعدات

موجودات غري ملموسة

291.689.922

332.759.213

32.405.074

135.708.705

102.611.913

8.955.473

110.170.523

103.544.687

3.669.745

13.878.491

50.006.147

140.439

656.854.209

247.276.091
217.384.955

64.025.077
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 -4املمتلكات واملعدات

2011
الكلفة:
كما فـي أول كانون الثاني 2011

إضافات

املحول من املشاريع تحت التنفيذ
استبعادات

كما فـي  31كانون األول 2011

االستهالك املرتاكم:

أرايض
ومباني

شبكة ومـعدات ممتلكات ومعدات
أخرى
االتصاالت

دينـــار

دينـــار

دينـــار

مشاريع تحت
التنفيذ

املجمـوع

دينـــار

دينـــار

76.796.205

692.180.201

68.074.021

2.455.459

839.505.886

396.791

35.134.532

823.263

153.054

36.507.640

()23.945

()2.465.517

()1.861.517

-

77.169.051

1.268.591

726.117.807

-

67.035.767

()1.268.591
-

1٫339٫922

-

()4.350.979

871.662.547

كما فـي أول كانون الثاني 2011

35.836.821

530.694.381

55.589.729

-

622.120.931

استبعادات

()23.664

()2.461.638

()1.828.825

-

()4.314.127

االستهالك

1.693.087

44.262.980

1.262.566

كما يف  31كانون األول 2011

37.506.244

572.495.723

55.023.470

صافـي القيمـة الدفرتية فـي  31كانون األول 2011

39.662.807

153٫622٫084

12.012.297

2010

أرايض
ومباني

الكلفة:
كما فـي أول كانون الثاني 2010

إضافات

املحول من املشاريع تحت التنفيذ

استبعادات

كما فـي  31كانون األول 2010

االستهالك املرتاكم:

-

1٫339٫922

665.025.437
206.637.110

مشاريع تحت
التنفيذ

املجمـوع

دينـــار

دينـــار

دينـــار

76.783.219

652.049.568

68.034.493

4.910.407

801.777.687

251.400

37.546.167

1.476.896

157.559

39.432.022

()238.414

()28.041

()1.437.368

دينـــار

-

76.796.205

شبكة ومـعدات ممتلكات ومعدات
أخرى
االتصاالت

-

47.218.633

دينـــار

2.612.507

692.180.201

-

68.074.021

()2.612.507
-

2.455.459

-

()1.703.823

839.505.886

كما فـي أول كانون الثاني 2010

33.873.644

483.621.828

55.711.503

-

573.206.975

استبعادات

()238.414

()17.975

()1.437.367

-

()1.693.756

االستهالك

2.201.591

47.090.528

1.315.593

كما يف  31كانون األول 2010

35.836.821

530.694.381

55.589.729

صافـي القيمـة الدفرتية يف  31كانون األول 2010

40.959.384

161.485.820

12.484.292

-

-

2.455.459

50.607.712

622.120.931
217.384.955
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 -5موجودات غري ملموسة
حقوق استخدام كوابل رخصة تشغيل الهواتف
املتنقلة وحقوق الرتددات
فالج
دينــــار

دينـــــار

موجودات اخرى

املجموع

دينـــــار

دينـــار

الكلفــــة:
الرصيد كما يف  1كانون الثاني 2011

18.737.549

59.347.657

821.447

78.906.653

الرصيد كما يف  31كانون األول 2011

18.737.549

59.347.657

821.447

78.906.653

الرصيد كما يف  1كانون الثاني 2011

4.859.059

9.358.518

663.999

14.881.576

الرصيد كما يف  31كانون األول 2011

5.724.678

13.362.786

712.795

19.800.259

كما يف  31كانون األول 2011

13٫012٫871

45.984.871

108.652

59.106.394

إضافات

اإلطفاء املرتاكم:

إطفاءات

صايف القيمة الدفرتية:

كما يف  31كانون األول 2010

-

865.619

13.878.490

-

-

48.796

4.004.268

157.448

49.989.139

-

4.918.683

64.025.077

يتم إطفاء حقوق استخدام كوابل فالج ،رخصة تشغيل الهواتف املتنقلة وحقوق الرتددات واملوجودات األخرى عىل مدى العمر املتوقع لها والبالغ  20سنة و 15سنة عىل التوايل.
بتاريخ  29تموز  2009طرحت هيئة تنظيم االتصاالت عطاء حق استخدام ترددات الجيل الثالث عىل مزودي خدمة الهواتف املتنقلة األربعة .إن الرشكة هي املزود الوحيد التي قدمت عرض متوافق
بالكامل مع رشوط العطاء مقابل مبلغ  50.350.000دينار بتاريخ  19أب  .2009وعليه ،فقد حصلت الرشكة عىل حق استخدام هذه الرتددات ملدة  15عاما باإلضافة إىل الحقوق الحرصية لتقديم
خدمة الجيل الثالث ملدة ترتاوح من  12شهر من تاريخ انطالق الخدمة أو  18شهر ابتداء من  13أب ( 2009والذي يمثل تاريخ موافقة الرشكة عىل عرض هيئة تنظيم االتصاالت) أيهما أسبق .تم
إطالق الخدمة يف  3آذار .2010

 -6رضيبة الدخل
إن العنارص األساسية ملرصوف رضيبة الدخل لعامي  2011و 2010هي كما ييل:

2011
دينار

2010
دينار

29.575.514

31.163.593

مخصص ذمم مشكوك يف تحصيلها

()38.678

()243.693

تعويض نهاية الخدمة للموظفين

()472.576

()183.071

قائمة الدخل املوحدة
رضيبة الدخل – للسنة الحالية

تعديالت موجودات رضيبية مؤجلة

التدني يف قيمة ممتلكات ومعدات

رضيبة الدخل الظاهرة يف قائمة الدخل الشامل املوحدة

-

29.064.260

16.726

30.753.555
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يبين الجدول أدناه التسوية بين مرصوف رضيبة الدخل حسب النسبة القانونية ومرصوف رضيبة الدخل حسب النسبة الفعلية لعامي  2011و:2010

الربح املحاسبي قبل رضيبة الدخل وحقوق غري املسيطرين

2011
دينار

118.863.474

رضيبة الدخل حسب النسبة القانونية ٪24

28.527.234

خسائر رشكات تابعة

37.936

مخصص ذمم مشكوك يف تحصيلها

471.623

تعديالت رضيبية
ديون معدومة

2010
دينار

125.836.364
30.200.727

64.012

()943.110

()510.000

مصاريف ومخصصات غري مقبولة رضيبيا ً

1.817.831

1.679.992

موجودات رضيبية مؤجلة

()511.254

()410.038

فروقات إقرارات سنوات سابقة

رضيبة الدخل الظاهرة يف قائمة الدخل الشامل املوحدة حسب املعدل الفعيل لرضيبة الدخل )٪24٫4 : 2010( ٪24.5

()336.000

29.064.260

474.416

()745.554

30.753.555

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

2011
دينار

2010
دينار

مخصص ذمم مشكوك يف تحصيلها

1.084.303

1.045.625

تعويض نهاية الخدمة للموظفين

4.489.422

4.016.846

مخصص قضايا

401.416

5.975.141

401.416

5.463.887

تمت املوافقة من قبل دائرة رضيبة الدخل واملبيعات عىل التقديرات الرضيبية لجميع السنوات حتى تاريخ  31كانون األول .2010

 -7مخزون

مواد ولوازم

أجهزة هواتف خلوية وأخرى

مخصص املخزون التالف وبطيء الحركة

املواد واللوازم مخصصة الستعمال املجموعة الخاص وليست للبيع.

2011
دينار

2010
دينار

4.069.001

4.168.166

()1.846.621

()1.946.153

5.948.287
8.170.667

4.524.650
6.746.663
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فيما ييل الحركة عىل مخصص املخزون التالف والبطيء الحركة:

2011
دينار

الرصيد كما يف أول كانون الثاني

1.946.153

استبعادات

()311.194

إضافات

211.662

1.846.621

2010
دينار

1.893.106

53.047
-

1.946.153

 -8ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

ذمم تجارية

2011
دينار

2010
دينار

59.298.598

54.463.796

73.754.822

69.864.596

إيرادات ذمم تجارية لم يصدر بها فواتري

14.456.224

مخصص الذمم املشكوك يف تحصيلها

()26.808.393

()28.734.170

مبالغ مستحقة من أطراف ذات العالقة

7.953.491

5٫970٫747

أرصدة مدينة أخرى *

46.946.429

18.565.589
73.465.509

15.400.800

41.130.426

22٫630٫639
69.731.812

* تتضمن األرصدة املدينة األخرى مبالغ مستحقّة للمجموعة عن أرايض بقيمة  4.435.471دينار صنفت كذمم مدينة أخرى.
ال تحمل الذمم التجارية فوائد  .ان بعض الذمم التجارية املتعلقة باملوزعين والرشكات تحمل ضمانات.
بلغت الذمم التجارية املشكوك يف تحصيلها  26.808.393دينار كما يف  31كانون األول  2011مقابل  28.734.170دينار كما يف  31كانون األول .2010
فيما ييل الحركة عىل مخصص الذمم املشكوك يف تحصيلها:

2011
دينار

2010
دينار

رصيد بداية السنة

28.734.170

27.030.313

ديون معدومة

()3.966.821

()453.302

املخصص للسنة

رصيد نهاية السنة

2.041.044

26.808.393

2.157.159

28.734.170
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فيما ييل جدول أعمار الذمم التجارية كما يف  31كانون األول:

املبالغ غري املستحقة

الذمم املستحقة وغري املشكوك يف تحصيلها
30- 1
يوم

90 – 31
يوم

180 – 91
يوم

أكرب من 180
يوم

املجموع

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

2011

16.317.570

11.302.372

5.746.504

6.800.477

6.779.506

46.946.429

2010

16.929.055

13.807.398

6.385.972

1.370.841

2.637.160

41.130.426

وغري املشكوك يف
تحصيلها

تقوم إدارة املجموعة بتحديد الذمم املشكوك يف تحصيلها بشكل تفصييل عىل مستوى أرصدة العمالء وتقوم أيضا ً ببناء مخصص عام بنا ًء 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.

 -9مبالغ 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  31كانون األول  2011و2010
كما ييل:

2011
دينار

املبالغ املستحقة من مشغيل شبكات اتصاالت

31.997.614

مخصص الذمم املشكوك يف تحصيلها

2010
دينار

22.376.592

املبالغ املستحقة من مشغيل شبكات اتصاالت

()3.992.693
28.004.921

()3.992.693

املبالغ املستحقة إىل مشغيل شبكات اتصاالت

46.942.575

30.291.969

18.383.899

ال تحمل املبالغ املستحقة من مشغيل شبكات االتصاالت فوائد وال يوجد ضمانات متعلقة بهذه املبالغ.
فيما ييل جدول أعمار املبالغ املستحقة من مشغيل شبكات االتصاالت كما يف  31كانون األول:

املبالغ املستحقة وغري املشكوك يف تحصيلها

املبالغ غري املستحقة
وغري املشكوك يف

90- 1
يوم

180 – 91
يوم

270 – 181
يوم

أكرب من 271
يوم

املجموع

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

2011

13.929.145

10.948.935

2.165.591

276.525

684.725

28.004.921

2010

11.682.122

4.451.262

1.727.276

262.892

260.347

18.383.899

تحصيلها

يف تقدير إدارة املجموعة فإنه من املتوقع تحصيل الذمم غري املشكوك يف تحصيلها بالكامل.
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 -10نقد وودائع قصرية األجل
يتضمن بند النقد والودائع قصرية األجل ودائع قصرية األجل لدى البنوك التجارية لفرتات ترتاوح بين يوم وثالثة أشهر بالدينار األردني واليورو والدوالر األمريكي بمبلغ  271.803.446دينار كما
يف  31كانون األول  2011و 278.954.310دينار كما يف  31كانون األول  2010وقد بلغ معدل الفائدة الفعيل عليها  ٪3.24و ٪1.0و ٪0.11عىل التوايل ( :2010دينار  ٪3.24يورو  ٪1.3والدوالر
األمريكي .)٪0.19

 -11رأس املال
يتكون رأسمال رشكة االتصاالت األردنية املرصح به واملدفوع من  250.000.000سهم ،قيمة السهم االسمية دينار واحد.

 -12احتياطي إجباري
يقتطع االحتياطي اإلجباري من األرباح وفقا ً ألحكام قانون الرشكات األردني وبمعدل  ٪10من صايف ربح السنة القابل للتوزيع قبل الرضيبة.
ويمكن للمجموعة إيقاف هذا التحويل السنوي إذا بلغ رصيد االحتياطي اإلجباري ربع رأس مال املجموعة .استنادا ً إىل ذلك فقد قررت املجموعة اعتبارا ً من عام  2005عدم تحويل أي مبلغ إىل
االحتياطي اإلجباري.
إن هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع عىل املساهمين.

 -13األرباح املوزعة واملقرتح توزيعها
سيتقدم مجلس اإلدارة إىل الهيئة العامة للمساهمين بتوصية لتوزيع أرباح عن العام الحايل بمبلغ 36ر 0دينار للسهم الواحد بمجموع  90.000.000دينار .بلغت األرباح املعلنة واملوزعة عىل
املساهمين يف عام  2010مبلغ 39ر 0دينار للسهم بمجموع قدره  97.500.000دينار.

 -14قروض طويلة األجل

الجزء املتدأول
قرض برتوكول الحكومة الفرنسية /الثاني

قرض برتوكول الحكومة الفرنسية /الثالث

قرض بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

الجزء غري املتدأول
قرض برتوكول الحكومة الفرنسية /الثاني

قرض برتوكول الحكومة الفرنسية /الثالث

قرض بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

2011
دينار

2010
دينار

367.006

368.694

189.910

190.275

141.173

698.089

141.822

700.791

2011
دينار

2010
دينار

5.061.071

5.453.047

345.834

570.703

1.060.095

6.467.000

1.206.795

7.230.545
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 قرض بروتوكول الحكومة الفرنسية الثانيقامت حكومة اململكة األردنية الهاشمية ممثلة بوزارة التخطيط بتاريخ  23شباط  1995بتوقيع بروتوكول مايل مع حكومة الجمهورية الفرنسية ،وبناء عىل هذا الربوتوكول فان الحكومة الفرنسية
تقوم بتمويل عدة برامج تطويرية من ضمنها  52.000.000فرنك فرنيس لتمويل عملية استرياد وبناء مقسم تالع العيل بفائدة  ٪1سنويا تستحق عىل إجمايل الرصيد القائم وتحسب عند كل عملية
سحب وتدفع بشكل نصف سنوي  ،ويسدد أصل القرض لكل سحب عىل  40قسط نصف سنوي متساوي ومتتابـع حيث يستحق القسط األول لكل سحب بعد  126شهر من نهاية الربع الذي تم به
السحب .بدأ السحب من القرض فــي أول تموز  .1995تم البدء يف السداد هذا القرض بتاريخ  31آذار .2006
 قرض بروتوكول الحكومة الفرنسية الثالثقامت حكومة اململكة األردنية الهاشمية ممثلة بوزارة التخطيط بتاريخ  24ترشين أول  1996بتوقيع بروتوكول مايل مع حكومة الجمهورية الفرنسية ،وبنا ًء علـى هذا الربوتوكول فإن الحكومة
الفرنسية تقوم بتمويل عدة برامج تطوير من ضمنها مبلغ  15.000.000فرنك فرنيس لتمويل عملية استرياد وبناء مقسم االرشفية بفائدة  ٪1سنويا ً 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  30قسط نصف سنوي متساوي ومتتابع حيث يستحق
القسط األول لكل سحب بعد  90شهر من نهاية الربع الذي تمت به عملية السحب .بدأ السحب من القرض يف  1تموز  .1997تم البدء يف السداد هذا القرض بتاريخ  31آذار .2005
 قرض بنك اإلسكان للتجارة والتمويلحصلت رشكة اليت سبيد بتاريخ  30حزيران  2009عىل قرض من بنك اإلسكان للتجارة والتمويل-البحرين وذلك لتمويل احتياجات الرشكة .ان مبلغ القرض هو  1.750.000دوالر أمريكي ويسدد
عىل  36قسط شهري متساوي ابتداءا من  1ترشين األول  .2009يخضع هذا القرض لسعر فائدة يساوي سعر اإلقراض يف أسواق لندن ( )Liborلكل ثالثة أشهر مضافا ً اليه هامش بمقدار  ٪3عىل
أساس الرصيد اليومي للقرض (وبحيث ال يقل الحد األدنى لسعر الفائدة عن  .)٪6تدفع الفائدة بشكل شهري.

 -15تعويض نهاية الخدمة
تقوم املجموعة بتكوين مخصص لتعويض نهاية الخدمة ملوظفيها وفقا ً 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

2010
دينار

املخصص كما يف أول كانون الثاني

17.059.814

15.589.217

تعويضات نهاية خدمة مدفوعة

()778.865

()1.074.057

مرصوفات مثبتة يف قائمة الدخل

املخصص كما يف  31كانون األول
إن االفرتاضات االكتوارية األساسية املستخدمة التي تم عىل أساسها احتساب القيمة الحالية ملخصص تعويض نهاية الخدمة هي كما ييل:

معدل الخصم يف  31كانون األول

2.804.365

19.085.314

17.059.814

٪5.25

٪6

 10سنوات

 11سنة

املعدل املتوقع للزيادة يف تعويض املوظفين

٪4

القيمة الحالية ملخصص تعويض نهاية الخدمة

19.085.314

متوسط مدة الخدمة للموظف

2.544.654

٪4

17.059.814

خالل شهر أيار  ،2011وقعت املجموعة اتفاقا 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  31كانون األول  2011خالل عام  2012مع وجود خيار إما البدء بتجميع رصيد تراكمي جديد لتعويض نهاية الخدمة اعتبارا ً من  1كانون
الثاني  2012أو أن يتم توزيع راتب نهاية الخدمة عىل الرواتب الشهرية للموظفين.
وحيث أن جميع املوظفين اختاروا تصفية مستحقاتهم من تعويض نهاية الخدمة ،فقد قامت املجموعة بتصنيف تعويض نهاية الخدمة ضمن املطلوبات املتدأولة.
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 -16ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

2011
دينار

2010
دينار

الدائنون التجاريون

70.974.766

71٫415٫630

تأمينات املشرتكين

20.426.900

19٫719٫637

مصاريف مستحقّة
إيرادات مؤجلة

حصة الحكومة من اإليرادات

59٫143٫632

16.877.383

18٫888٫322

10.204.196

10٫135٫553

1٫253٫425

1٫060٫530

مبالغ مستحقّة ألطراف ذات عالقة

7.528.073

مبالغ محتجزة عن عقود

259.744

أمانات مساهمين

63٫396٫047

186.668.119

7٫118٫509

258٫744

191.992.972

 -17حصة الحكومة من اإليرادات
بنا ًء 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.

 -18مصاريف 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  2007بالتوقيع عىل اتفاقية مع أورانج براند سريفيسز ليمتد ( )Orange Brand Services Limitedمنحت بموجبها رشكة االتصاالت األردنية ورشكة البرتاء
األردنية لالتصاالت املتنقلة والرشكة األردنية لخدمات نقل البيانات الحق باستخدام أورانج كعالمة تجارية مقابل رسوم بنسبة  ٪1.6من اإليراد التشغييل .مدة هذه االتفاقية عرش سنوات من تاريخ
االتفاقية.

 -19رسوم أخرى

رسوم الجامعات األردنية

2011
دينار
-

2010
دينار

833.312

بناء عىل القانون الجديد للرضائب الصادر يف  ،2009قد تم إلغاء رسوم الجامعات األردنية اعتبارا من  1كانون الثاني .2011

 -20حصة السهم من الربح للسنة

2011

2010

ربح السنة العائد إىل مساهمي الرشكة (دينار)

89.799.214

95.082.809

الحصة األساسية للسهم من ربح السنة

0.359

املتوسط املرجح لعدد األسهم خالل السنة

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

250.000.000

250.000.000

0٫380
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 -21األطراف ذات العالقة
تتضمن القوائم املالية املوحدة القوائم املالية لرشكة االتصاالت األردنية والرشكات التابعة التالية:

اسم الرشكة

بلد التأسيس

النسبة املئوية للملكية

النشـاط

رشكة البرتاء األردنية لالتصاالت املتنقلة

األردن

2011
٪100

2010

الرشكة األردنية لخدمات نقل البيانات

األردن

٪100

٪100

البيانات

البحرين

٪51

٪51

البيانات

رشكة األبعاد لبناء وتطوير البيانات رقميا ً

رشكة اليت سبيد لالتصاالت ذ.م.م.

األردن

٪100

٪100

٪100

الهواتف املتنقلة
املحتوى

تشمل األطراف ذات العالقة املساهمين وموظفي اإلدارة العليا للرشكة والرشكات التي يكون فيها مالكين رئيسيين .يتم اعتماد األسعار والرشوط املتعلقة بالتعامالت مع األطراف ذات العالقة من
قبل إدارة الرشكة.
املعامالت مع األطراف ذات العالقة املتضمنة بقائمة الدخل كاآلتي:

2011
دينار

2010
دينار

مصاريف اتفاقية دعم األعمال ورسوم العالمة التجارية

8.418.971

8.274.452

إيرادات

23.624.609

27.878.265

حصة الحكومة من اإليرادات

10.204.196

10.135.553

أتعاب ومكافأة اإلدارة العليا

1.169.044

980٫972

رشكة فرانس تيليكوم ورشكاتها التابعة
مصاريف تشغيلية

حكومة اململكة األردنية الهاشمية

موظفوا اإلدارة العليا

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

5.039.883

212٫950

5.733.820

178٫290

إن األرصدة املدينة والدائنة الناتجة عن املعامالت مع األطراف ذات العالقة املتضمنة يف قائمة املركز املايل املوحدة تم اإلفصاح عنها يف اإليضاحات رقم  8و 16من هذه القوائم املالية املوحدة.

 -22االرتباطات 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.

خالل سنة

2011
دينار

6.559.360

2010
دينار

6.434.829
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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  31كانون األول  2011مبلغ  12.032.949دينار ( 6.500.813 :2010دينار).
القضايا

إن املجموعة مدعى عليها يف عدد من القضايا بلغت قيمتها  22.712.592دينار لعام  31.426.607 :2010( 2011دينار) وتتمثل يف مطالبات قانونية متعلقة بنشاطاتها ،هذا وقد قامت إدارة
املجموعة بتحليل املخاطر املتعلقة بهذه القضايا واحتماليات حدوثها ،وعليه فقد قامت بأخذ مخصص ملواجهة تلك القضايا بمبلغ  1.672.567دينار.

الكفـاالت

أصدرت املجموعة كفاالت بنكية محددة بمبلغ  3.818.719دينار ( 4.066.997 :2010دينار) ملقابلة دعاوى قضائية وكفاالت حسن تنفيذ.

 -23إدارة 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 بأثر التغريات املفرتضة املمكنة بأسعار الفوائد عىل ربح املجموعة لسنة واحدة ،ويتم احتسابها عىل املوجودات واملطلوبات املالية التي تحمل سعر فائدة متغري كما يف

 31كانون األول 2011

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

2011
العملة

دينار أردني

التغري يف سعر الفائدة
٪
1

األثر عىل ربح السنة
دينـــار
2.534.054

دوالر أمريكي

1

101.050

2010
العملة

التغري يف سعر الفائدة
٪

األثر عىل ربح السنة
دينـــار

1

51.836

يورو

دينار أردني

دوالر أمريكي
يورو

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

1

1

1

82.931

2.489.895

84.502
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 31كانون األول 2011
مخاطر االئتمان

مخاطر االئتمان هي املخاطر التي قد تنجم عن تخلف أو عجز املدينون واألطراف األخرى عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه املجموعة.
وترى املجموعة بأنها ليست معرضة بدرجة كبرية ملخاطر االئتمان حيث تقوم بوضع سقف ائتماني للعمالء وفصل الخدمة عن العمالء يف حال تجاوزهم السقف املحدد لهم وخالل فرتة محددة .كما
أن قاعدة عمالء املجموعة متنوعة وتشمل أفراد ورشكات وجهات حكومية وذلك يحد من مخاطر االئتمان .وأيضا ً 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  30يوم من تاريخ البيع.

يلخص الجدول أدناه توزيع املطلوبات املالية كما يف  31كانون األول  2011و 2010عىل أساس الفرتة املتبقية لالستحقاق التعاقدي:

املجموع

أقل من  3شهور

من  3شهور إىل 12
شهر
دينـــار

من سنة حتى
 5سنوات
دينـــار

أكثر من
 5سنوات
دينـــار

دينـــار

ذمم دائنة ومبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

50.865.247

16.579.170

11.058.422

-

78.502.839

قروض

175.231

522.858

22.996.870

2.886.735

25.711.135

3.580.265

3.580.265

7.165.089

أقل من  3شهور

من  3شهور إىل 12
شهر
دينـــار

من سنة حتى
 5سنوات
دينـــار

أكثر من
 5سنوات
دينـــار

املجموع
دينـــار

ذمم دائنة ومبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

69.468.845

8٫923٫964

141.330

-

78٫534٫139

قروض

175.799

542.104

3.106.181

 31كانون األول 2011

مبالغ مستحقة إىل مشغيل شبكات اتصاالت

املجموع

دينـــار
29.281.755

80.322.233

 31كانون األول 2010

مبالغ مستحقة إىل مشغيل شبكات اتصاالت

املجموع
مخاطر العمالت

دينـــار
18.556.660

88.201.304

5.894.842

6.829.176

16٫295٫244

11.765.978

-

46.942.575

132.610.503

2.655.104

2.251.029

30.291.969

5.902.615

6.358.281

116٫757٫444

4.107.252

7.931.336

إن معظم تعامالت املجموعة هي بالدينار األردني والدوالر األمريكي .إن سعر رصف الدينار مربوط بسعر ثابت مع الدوالر األمريكي ( 1/41دوالر لكل دينار) 0
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.
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فيما ييل جدول يوضح أثر التغري املمكن املعقول يف سعر رصف الدينار األردني مقابل العمالت األجنبية عىل قائمة الدخل ،مع بقاء جميع املتغريات األخرى املؤثرة ثابتة.

العملـــة
2011

التغري يف سعر رصف العملة
مقابل الدينار األردني
()٪

العملـــة
2010

التغري يف سعر رصف العملة
مقابل الدينار األردني
()٪

يورو

يورو

األثر عىل الربح قبل الرضيبة
دينــار
83.186

5

األثر عىل الربح قبل الرضيبة
دينــار

5

63.993

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

 -24القيمة 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.

 -25إدارة رأس املال
يتمثل الهدف الرئييس فيما يتعلق بإدارة رأسمال املجموعة بالتأكد من املحافظة عىل نسب رأسمال مالئمة بشكل يدعم نشاط املجموعة ويعظم حقوق امللكية.
تقوم املجموعة بإدارة هيكلة رأس املال وإجراء التعديالت الالزمة عليها يف ضوء تغريات ظروف العمل .هذا ولم تقم املجموعة بأية تعديالت عىل األهداف والسياسات واإلجراءات املتعلقة بهيكلة رأس
املال خالل السنة الحالية والسنة السابقة.
إن البنود املتضمنة يف هيكلة رأس املال تتمثل يف رأس املال املدفوع واألرباح املدورة واالحتياطي اإلجباري والبالغ مجموعها  402.914.222دينار كما يف  31كانون األول  2011مقابل
 410.615.008دينار كما يف  31كانون األول .2010

 -26أرقام املقارنة
تم إعادة تبويب بعض أرقام املقارنة للعام  2010لتتناسب مع تبويب أرقام عام  .2011لم ينتج عن إعادة التبويب أثر عىل الربح أو حقوق امللكية للسنة السابقة.
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رؤيتنا وتطلعاتنا املستقبلية لعام 2012
خاص ًة قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات املتغري بوترية أعىل من غريه من القطاعات
ّ
يف ظ ّل التّغريات والتطورات املتالحقة التي يشهدها قطاع األعمال حاليا ً

األخرى ،فإنه يَصعُب بعض اليشء يف هذا املجال الخروج برؤية مستقبلية ثابتة.

تأصلت يف املجتمع منذ زمن وعىل
لكن ،وبالرغم من صحّ ة هذه الحقيقة ،إال أنّنا وباعتبارنا يف  Orangeاألردن من املؤسّ سات الوطنيّة الرّائدة التي تمتلك جُ ذورا ً ّ
كافة املستويات ،فقد َبقِيت رؤيتنا الشاملة يف إطارها املوحّ د إىل ح ٍد ما خالل مسريتنا املهنية امل ُمتدة إىل ما يقارب أحد عرش عاما ً غري متأثرة باملتغريات الخارجية .وقد

تميّزت رؤيتنا وتطلعاتنا املستقبلية بأنها كانت وليدة تطلعات املواطنين ومُستهلمة من رغباتهم ،فقدّمنا رؤيتنا الطّ موحة والرّامية لتمكين أبناء املجتمع من مواكبة
التغريات التكنولوجية العاملية من خالل تزويدهم بمختلف التقنيات والخدمات ودمجها بحياتهم اليومية بما يضمن تسهيلها وتعزيزها بتميّز.

لقد استطعنا منذ انطالقتنا وعرب سنوات عملنا أن نُحقق تميزنا وتفوّق عالمتنا التجارية ،األمر الذي نبع من ثقافتنا وفكرنا امل ُؤسيس الرّيادي الذي تبنّيناه وصمّمنا

وفقا ً له أعمالنا وعملياتنا يف مختلف جوانبها ،فجاء بنتائج إيجابية وضعتنا يف الطّ ليعة وارتقت بمكانتنا كمُش ّغ ٍل مرجعي ومفضل لدى الزبائن يف سوق االتصاالت
األردنية ،يضطلع بمسؤولية قيادة التقدّم وريادة التّغيري وتحديد معايري التميّز واألداء ال َكفُؤ لصناعة تتّسم بالوترية املتصاعدة لزخم املنافسة ضمنها .تلك هي مكانتنا

التي نعتزم امليض قدما ً مل ُواصلة الحفاظ عليها خالل السنوات املقبلة.

ويف سياق حديثنا حول قيادة قطاع وسوق االتصاالت ،فقد َعمِلنا خالل عام  2011بدأب ،فانصبّت جهودنا عىل تطوير البُنى التّحتية للقطاع ،آخذين عىل عاتقنا مُهمة
تحقيق قفزة نوعية كبرية إىل األمام يف هذا املجال وذلك من خالل التوسّ ع يف نرش ثقافة اإلنرتنت الالسلكي عريض النطاق يف األردن وإدخال خدماته الجديدة وتسهيل
الحصول عليها إىل جانب تعزيز باقة العُروض املقدّمة للزّبائن وغري املسبوقة عرب شبكتينا للـ  ADSLوالجيل الثالث .3G+

وإىل جانب ذلك ،فقد أسهمنا بالرفع من سوية صناعة امل ُحتوى اإللكرتوني وتعزيز تدأوله يف اململكة عرب إطالقنا ملجموع ٍة جديد ٍة ومتطور ٍة من خدمات التلفاز املتنقل
َنصة امل ُحتوى التلفزيوني .ك ّل هذه اإلنجازات منفردة ومجتمعة ع َّززَت القدرة عىل صياغة مستقبل واعد باالبتكارات وذي تأثري
عرب الهواتف الخلوية من خالل م ّ
فاعل وملحوظ عىل تطوير واقع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف جميع أنحاء املنطقة.

أمّا خالل عام  ،2012فستشهد رحلتنا ضمنه العديد من التطوّرات التي عقدنا العزم عىل تحقيقها باالستفادة من بُنيتنا التّحتيّة الحديثة ،وذلك من أجل مواصلة
تعزيز تميزنا املعهود من حيث هويّتنا امل ُؤسسية وعالمتنا التجارية .هذا وستبقى مُهمة التوسّ ع يف نرش اإلنرتنت الالسلكي عريض النطاق محور عملنا الرئييس

وتعزيز حصتنا السّ وقية يف هذا امل ِضمار نظرا ً للدّور األسايس والتكاميل الذي يؤديه يف تطوير قوة وديناميكية ثقافتنا املؤسسية .وقد شملت خططنا لعام 2012
برنامج "امتياز" الذي سنقوم بالبناء عىل نجاحاتنا التي حققناها ضمنه مُتطل ّعين لقيادة هذا املجال والتميّز به واالرتقاء أكثر فأكثر يف خدمة زبائننا بما يتماىش مع

تطلُّعاتهم وتوقُعاتهم وبما يجسد فلسفتنا الرامية للوصول بهم إىل أعىل مستويات الرضا.

هذا وسنكثّف جهودنا ومساعينا لالستمراريّة واستكمال اتجاهنا الحايل لبلوغ أهدافنا املتمثلة بإثراء سلسلة خدمات اإلنرتنت يف اململكة وتوسيعها بما يتماىش مع
الرّؤى امل َلكيّة السّ امية لبناء مجتمع شبابي واقتصاد مُتطور قائم عىل املعرفة امل ُعتمدة عىل التقنيات الحديثة وبما يحولها إىل واقع ملموس.

وهنا ،ويف هذا امل َقام فإنّنا يف  Orangeاألردن نُؤكد عىل اتّخاذنا لعنرص االبتكار فيما سبق وفيما سيأتي بشكل أسايس ومِحوَري وتسخريه كأداة فاعلة ومساندة لنا
الستكمال أهدافنا املنشودة وإضافة املزيد من النتائج اإليجابية واإلنجازات التي لم يكُن لها أن تتحقق لوال استمرارنا يف االستثمار الناضج والذي يشهد عليه سجلنا
املهني الحافل الذي ُت ّوِج بعدد من املشاريع الخالقة وامل ُبتكرة كمرشوع "مختربات  Orangeاألردن" ،املختربات األوىل من نوعها عىل مُستوى منطقة الرشق األوسط

وشمال أفريقيا والوحيدة التابعة لـ  Orangeالعامليّة خارج أوروبا وامل ُتخصصة بإنتاج وتسويق منتجات وخدمات اإلنرتنت عريض النطاق وخدمات الصوت،
ومسابقة "جوائز تطبيقات  "Orangeللهاتف الخلوي التي جاءت كمبادرة إبداعية تُسهم يف فتح آفاق رحبة.

إن مكانتنا الرّيادية تحتّم علينا يف هذه املرحلة من مشوارنا توسيع دورنا البارز واملؤثر يف عملية تنمية التّفكري اإلبداعي وترويج االبتكار والتّشجيع عليه مُتخطّ ين
حدود اململكة الجغرافية ومُنطَ لقين بذلك إىل أرجاء املنطقة قاطبة ،وذلك عرب تعزيز استثماراتنا يف مجال البحث والتطوير ،وكشف الطّ اقات الكامنة للمطورين

الطّ موحين واملوهوبين من الشّ باب ومُسانَدتهم يف االستفادة من طاقاتهم داخل الحقل التكنولوجي بما ينعكس إيجابا ً عىل القطاع واملجتمع.

خطَ طنا يف  Orangeاألردن لعام  2012مدروسة وتوقّعاتنا عالية بأن هذا العام سيكون عاما ً مضيئا ً قويا ً وزاخرا ً باإلنجازات التي ستنتقل بنا عىل املستوى امل ُؤسيس
خاص ًة إذا أخذنا بعين االعتبار نهج التّحوالت وامل ُستجدات التي
ّ
للرشكة وعىل مستوى قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات األردني ككل إىل مراتب أكثر رفعة،

تطرأ عىل القطاع والذي يدع املجال ُمرشَعا ً للنمو والتّجديد واإلبداع باتباع ذات األسلوب العميل وباالرتكاز عىل الخربة الطويلة .وإننا لحريصون كل الحرص عىل
استغالل كل الفرص امل ُتاحة أمامنا وتسخريها ملا فيه خري ومصلحة الرشكة والقطاع واملجتمع.

