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ﻛﻠﻤﺔ ﺟﻼﻟﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﰲ ﻣﻠﺘﻘﻰ
اﻷﻋﻤﺎل اﻷردﻧﻲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻟﻘﺪ ﺑﺪأ اﻷردن ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﴣ ،ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺑﻬﺪف
اﻻﻧﺪﻣﺎج ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻔﺮص .وﺷﻤﻞ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات وﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ،وﻗﻮاﻧﻦﻴ

وﺳﻴﺎﺳﺎت ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻤﻮ ،وﻣﺒﺎدرات ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ،وﺗﻮﻓﲑ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﴩﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﳌﺤﻠﻴﺔ ﻋﲆ ﺣﺪ ﺳﻮاء .وﻫﺎ ﻧﺤﻦ ﻧﻌﻄﻲ
اﻵن اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﺴﻦ ﻗﻮاﻧﻦﻴ ﺟﺪﻳﺪة وﻣﺘﻄﻮرة ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر،
وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﴩاﻛﺎت ﺑﻦﻴ اﻟﻘﻄﺎﻋﻦﻴ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص.

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

ويف سياق متصل ،وكوننا نعترب التطوير املستمر بكل ما نقدمه من أهم مسؤولياتنا ،فلقد

وضعنا املخصصات املالية الالزمة يف موازنة  2015لبناء شبكة الجيل الرابع ( )4Gوبارشنا

كلمة الرئيس التنفيذي

الفيديو بالجودة الكبرية والوضوح العايل الكامل ،وخدمات التخزين السحابي .كذلك ،فقد قمنا

وبكثافة يف شبكاتنا ويف كل تقنية جديدة حيث كنا املشغّل األول للجيل الثالث يف األردن ،وبلغت

بتحديث باقتنا من حزم اإلنرتنت السلكي بالكامل ،لنتمكن من تقديم قدرات وسعات تنزيل غري

مجمل استثماراتنا منذ عام  2000حوايل مليار دينار ،ونحن اآلن قاب قوسني أو أدنى من

محدودة ،هذا إىل جانب مواصلتنا إلجراء التحسينات املستمرة واألساسية عىل بنيتنا التحتية

تقديم خدمات الجيل الرابع ،وكذلك واصلنا (عرب مركز تجارب“”CTCعمان) تصمي َم املزيد

لشبكتنا لإلنرتنت السلكي من أجل توفري تجربة ال تضاهى وأكثر ديمومة وكفاءة يف استخدام

من الخدمات واملنتجات والعروض بنا ًء عىل تطلعات واحتياجات الزبائن .كذلك ،فقد واصلنا

اإلنرتنت عريض النطاق ،والتي أتبعناها بعد فرتة وجيزة بإطالقنا لخدمة “التخزين السحابي”

عرب مركز البحوث التقنية “ ”Techno Centerالوحيد من نوعه يف املنطقة ،ابتكار املزيد

“ ”Orange Cloudالتي تتيح ملشرتكينا إمكانية تخزين البيانات مجانا ً ضمن مساحات

من الخدمات واملنتجات والعروض التي كان من أبرزها خدمة “ ،”Orange Cloudاألوىل

تخزين افرتاضية ،ولتطبيق “ ”My Orangeالذي يسمح ملشرتكينا بالوصول إىل العديد من

من نوعها يف اململكة وعىل مستوى مجموعة  Orangeملنطقة آسيا والرشق األوسط وشمال

خدماتنا بشكل مبارش من هواتفهم الذكية.

أفريقيا.

وضمانا ً لتقديم أفضل الخدمات واملنتجات والعروض بما يعزز من تميّزنا عىل صعيد الجودة

وانطالقا ً من عملنا وفقا ً لنفس النهج االستباقي ،فقد قمنا بإطالق عدد من العروض الرئيسية

املعدّلة يف مجال إدارة وتشغيل خدمات مراكز املعلومات العاملية املتخصصة يف نُظم إدارة

أبرزها :إطالق عرض “غري شكل” االستثنائي والشامل الذي يقدم القيمة املضافة األفضل

إن التحّ ديات التي واجهتنا وال زالت لم ولن تثنيناعن تخصيص جزء من استثماراتنا ملواصلة

خدمات الصوت ،وخدمات البيانات بأسعار تصل إىل أدنى نقطة سعرية ،األمر الذي جعله

املوجهة ملختلف رشائح املستهلكني ،أو بتجديد عدد آخر منها وتعديل مزاياها ،والتي كان من

والكفاءة واألداء املؤسيس والتنافيس ،قمنا بتجديد شهادة “اآليزو ”٢٠٠٨-٩٠٠١بنسختها

عىل مستوى السوق ،وذلك ملا يتيحه من مجموعة كبرية من الخدمات التي تتنوع ما بني

الجودة بعد تطبيقنا وتحقيقنا ملتطلبات نظام الجودة القيايس.

مثاليا ً للزبائن من أصحاب الوعي االقتصادي ممن يمتلكون خطط إنفاق محددة أو للزبائن

املشاركة يف إحداث التأثريات املجتمعية اإليجابية عرب دعم تمكني مختلف القطاعات والفئات

أعزائي اﻤﻟﺴﺎﻫﻤﻴن اﻟﻜرام،

يف مجال املسؤولية املؤسسية املجتمعية التي كنا األوائل يف ترسيخ أسُ سها يف اململكة منذ عام
.2000

أعزائي املساهمني الكرام،

يرسني أن ألتقي وإياكم يف هذا اإلصدار الجديد من التقرير السنوي لـ  Orangeاألردن،

واصلنا من خاللها إثرا َء تجربتهم معنا ملا تضمّنه من حُ زم وميزات جديدة ،فيما شكّل
إضاف ًة َ

لقد تأثر عام  ٢٠١٤بمجموعة من الظروف السوقية غري املواتية لتطور صناعة االتصاالت

من ميزات استثنائية وغري مسبوقة بتعرفة مخفضة.

الغالية ودعمهم لقرارات مجلس اإلدارة الذي أعيد انتخاب أعضائه خالل شهر تموز 2014

وتكنولوجيا املعلومات ،ال سيما تلك املتعلقة باملنافسة الشديدة واملتنامية بفعل حالة اإلشباع

وعىل صعيد تركيزنا املستمر عىل مساندة قطاع األعمال يف اململكة واملساهمة يف تطويره ،فقد

زيادة الرضائب ،واستمرار العقبات التنظيمية تأثري سلبي أثقل كاهل القطاع وأعاق فرص

عقود رئيسية ،إثنان منها مع أبرز مؤسستني رياديتني يف القطاع العقاري يف اململكة ،هما مرشوع

املالية املوحدة وامل ُ َدقّقة للعام امل ُنقيض ،إىل جانب مشاطرتكم أبرز تطلعاتها املستقبلية .يف هذا

يفوتني أن أثمن دور أعضاء مجلس اإلدارة ودور أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا وعىل رأسهم

السوقية بالعديد من الخدمات واملنتجات .كذلك ،فقد كان لتواصل ارتفاع التعرفة الكهربائية،

تقدمه ونموه.

مليئا ً بالتحّ ديات التي لم تكن مجموعتنا ِبمَنأى عنها ،وستَلمِسون مدى حرصنا وقدرتنا عىل

الرئيس التنفيذي ،السيد جان فرانسوا توما ونائبيه واملدراء التنفيذيني جميعا ً ،كما وأثمن

ولَ َع ّل أبرز تحّ ديات  ٢٠١٤التي اعرتضت مسرية نموّنا وخفّضت معدالته تتمثل يف جُ ملة

الحماسية التي كانت و ستبقى الركيزة األساس لقدرتنا عىل التكيف الذكي مع املتغريات

لألردنيني والحاجة املستمرة لضخ مزيد من االستثمارات يف شبكاتنا ،وأثر قرارات حكومية

وإنني عىل يقني بأننا سنكون خالل عام  ٢٠١5أهالً ملواجهة التحّ ديات املستمرة وأية تغيريات

أو بإطالق املزيد من العروض والخدمات غري املسبوقة التي تلبي احتياجات كافة رشائح

وتقديم تجربة استثنائية لزبائننا ،باإلضافة للمشاركة بفعالية يف االرتقاء بمجتمعنا ،ذلك

االسرتاتيجي ،برنامج “ ”NAMBAUالذي يحتّم علينا ممارسة أعمالنا بشكل وأسلوب جديد،

من التحّ ديات االقتصادية املحلية؛ حيث الضغوط التنافسية املرتافقة مع تدني القوة الرشائية
سابقة وأخرى ألزمتنا بها هيئة تنظيم قطاع االتصاالت خالل عام  ،٢٠١٤وجاءت كمفاجأة

انتقدها بشدة كل من مشغيل القطاع والصحافه ،ال سيما قرارات مضاعفة الرضيبة الخاصة
عىل املكاملات الخلوية ومضاعفة رضيبة املبيعات عىل االجهزه الخلوية بشكل مفاجئ خالل

النصف الثاني من عام  2013والتي اسهمت يف تخفيض االيرادات خالل عام .2014فضالً
عن اضطرارنا (من أجل تفادي أية عواقب تؤثر سلبا ً عىل زبائننا وموظفينا ومساهمينا
ورشكائنا من املزودين) لتجديد ترخيص استخدام وتشغيل الرتددات ضمن النطاق

( ۹۰۰ميجاهريتز) مقابل قيمة مبالغ فيها كثريا ً وغريعادلة ملدة  5سنوات ،وإن تضمنت ميزة

“حيادية التكنولوجيا” التي لم نتقدم بطلبها ،بدال ً مما طلبناه وهو تجديد ترخيص الجيل

الثاني ملدة  ١5سنة ،مثلما جددت الهيئة ملشغّل آخر يف وقت سابق.

هذا مع العلم بأن الهيئة لم تبلغنا يف وقت مناسب وكاف مسبقا ً بأنها قررت استخدام الطيف
الرتددي استخداما ً أفضل (األمر الذي نؤيده بالتأكيد من حيث املبدأ ،وليس األسلوب وال

التوقيت وال القيمة) .وسيبقى مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية عىل املوقف الرافض لقيمة
تجديد الرخصة ولتوقيت إعالمنا بتغيري نوع الرخصة بشكل انفرادي ،وألسلوب التعاطي مع

املوضوع .ولذلك اضطررنا إىل وضع الخالف مع الهيئة أمام القضاء األردني املعروف بعدالته

وحياديتة ونزاهته.

تفاني موظفينا املوزَّعني عىل مختلف املحافظات وأشكر لهم جهودهم الدؤوبة وروحهم

والتعامل معها بمنتهى املرونة.

جديدة يف إقليم مشتعل وامليضّ قدما ً نحو تحقيق تطلعاتنا وطموحاتنا ،والحفاظ عىل مكانتنا،

أننا نؤمن أن األردنيني يستحقون األفضل .وكما يف كل عام ،أؤكد التزامنا باإلسهام بالحدود
القصوى يف تحقيق رؤى صاحب الجاللة امللك املعظم حفظه الله ورعاه.

الدكتور شبيب فرح عمّاري

رئيس مجلس اإلدارة

مواصلة الرتكيز عىل عنرص االبتكار ،سواء عرب مواصلة إدخال كل ما هو جديد من تقنيات

املستهلكني .أما عىل املستوى الداخيل ،فقد واصلنا تحقيق التقدّم ضمن برنامجنا للتحوّل

والذي دخل مرحلته الثانية يف بداية العام  ،٢٠١4مستمرين بتنفيذه بركائزه األساسية األربع

املتضمنة :النمو ،تجربة الزبائن ،الفاعلية ،باإلضافة إىل املوارد البرشية ،والتي أسهمت جميعها
بتبسيط العديد من جوانب عملنا وتعزيز كفاءتها بما أسهم بدوره بمواصلة تقديمنالألفضل

التشغيلية للتناسب مع الظروف الصعبة الجديدة والبحث عن عروض وخدمات جديدة لزيادة
ايراداتنا ،كل ذلك عرب نهجنا االسرتايتجي الجديد الخاص بعالمتنا التجارية  Orangeالتي

تهتم دائما ً بالزبائن وتركز عىل ما يمكن تقديمه لهم من حلول وخدمات اتصاالت بسيطة
تسهل حياتهم اليومية.

أما عىل صعيد اسرتاتيجيتنا طويلة املدى لالتصاالت املؤسسية والتي باتت وسائل اإلعالم
االجتماعي تشكل عنرصا ً أساسيا ً هو األهم فيها ،كما أصبحت بمثابة العمود الفقري لتفاعلنا
وتواصلنا مع زبائننا ،فقد عزّزنا جهودَنا خالل العام  ٢٠١٤يف هذا املجال لضمان التواصل

الدائم بنهجٍ متّسقٍ مع زبائننا عرب مختلف قنوات وشبكات التواصل اإلعالمي واالجتماعي ،كما
أطلقنا العديد من الحمالت التفاعلية التي عكست ِقيَمَنا املؤسسية ،متمكنني عرب جهودنا من
جني الثمار التي لم تقترص عىل تنمية قاعدة أعضاء صفحاتنا ومتابعينا عرب هذه القنوات بشكل
كبري ،بل شملت أيضا ً َنيْلنا للتكريم والتقدير عىل مدى االبتكارية العالية التي اتّسمت بها حملتُنا

وبالرغم من الظروف والتحّ ديات الصعبة ،فقد انخفضت إيراداتنا يف العام ٢٠١٤بنسبة٪٣‚٢

أرباحنا التشغيلية (قبل احتساب الفوائد والرضائب واالستهالكات واإلطفاءات) يف العام ٢٠١٤

يف استخالصنا للعديد من الع َِب والدروس التي مكّنتنا من إعادة صياغة أسلوبنا يف معالجة

هذا وكنا خالل العام  ٢٠١٤قد هدفنا بشكل أسايس للحفاظ عىل إرثنا ومكانتنا الريادية كمشغّل

فعاليتها وكفاءتها وأثّرت إيجابيا ً عىل محاور عدة لدينا منها عزمُنا عىل مواصلة توظيف األيدي

إلعادة تحديد املعايري املتعلقة بتقديم خدمات اإلنرتنت عريض النطاق ،من خالل إدخال تقنية

املفضل لألردنيني يف حياتهم الرقمية.

مقابل االنخفاض يف إيرادات العام  ٢٠١٣الذي بلغت نسبته  ،٪١١‚٧هذا إىل جانب انخفاض
بنسبة  ٪٤‚١مقابل االنخفاض يف أرباح العام  ٢٠١٣التشغيلية والذي بلغت نسبته .٪٢۹‚5

تجل يف التزامنا وتفانينا
مرجعي يتوىل مهمة تشكيل التوجهات الرقمية يف اململكة ،األمر الذي ّ
األلياف الضوئية إىل اململكة ،وإطالق املرحلة التجريبية لشبكة وخدمات تقنية الجيل الرابع.

وعىل الرغم من التحّ ديات التي واجهناها يف العام  ٢٠١٤وما زلنا نواجهها ،إال أنها كانت سببا ً

العمليات الخاصة باالبتكار والنمو املستدام؛ مسفرة عن وضعنا السرتاتيجية حماسية أثبتت
العاملة املحلية وبناء ورفع قدراتها خالل العام  ٢٠١٥الذي سنستهدف خالله أن نظل الرشيك

هذا ومن املخطط له أن يشهد النصف األول من العام  ٢٠١٥إطالق شبكة الجيل الرابع تجاريا ً

ومع إطالق شبكتنا لأللياف الضوئية ،أصبح بإمكان األردنيني اآلن التمتع بالقدرات والرسعات

وبشكل كامل ،مع تكثيف جهودنا لتطوير الشبكة بهدف تقديم نوعية خدمة ال تضاهى،

تقدم ضمنها خيارا ً مثاليا ً للمستخدمني من املستوى املتقدم مِن َم ْن لديهم إملام كبري باستخدام

مواصلة االرتقاء بنموذج عملنا ومعايريه عرب مختلف نقاط التواصل ،إىل جانب مواصلة العمل

خط األلياف الضوئيّة األريض “ ”JADIالذي يُع ّد أحد أهم مشاريعنا ،وذلك بسبب األزمة

تلك التحّ ديات إىل فرص تدفع بعجلة التغيري اإليجابي إىل األمام من خالل تخفيض نفقاتنا

تتألف من باقة من حلولنا وخدماتنا للصوت واملحتوى وتبادل البيانات واإلنرتنت عريض النطاق

املحلية الخاصة بكأس العالم لكرة القدم عىل مستوى املجموعة العاملية.

أجهزة الحاسوب والهواتف الذكية وامليزات املتقدمة لربامجها ومن الباحثني عن مستويات

تغيري اسرتاتيجياتنا وأساليب ممارسة عملنا وتعديل هيكلنا التنظيمي ،هادفني من ذلك تحويل

بوليفارد العبديل ومرشوع رسايا العقبة ،فيما تم توقيع الثالث مع خطوط الطريان الرسمية يف

لنمنحهم ع َْبها وع َْب خرباتنا املمتدة لسنوات طوال القدر َة عىل تحقيق أهدافهم املؤسسية.

رضورة التصدي للتحّ ديات املختلفة التي تعيق نموه والتكيّف معها بشكل استباقي من خالل

وكما كان َوقْع تلك التحّ ديات كبريا ً ،فقد كان كذلك َوقْع تداعيات “الربيع العربي” التي

السورية .وملواجهة هذه التحّ ديات ،ارتأينا رضورة تطبيق مبادرات واسعة النطاق ،تضمّنت

واصل ْنا عملنا عىل توسيع سلسلة رشاكاتنا املؤسسية خالل العام  ،٢٠١٤مسفرا ً عن توقيع ثالثة

وباعتبارنا املشغّل املرجعي الذي أخذ عىل عاتقه مهمة إحداث نقالت نوعية يف القطاع ،ارتأينا

لقاعدة زبائننا التي تضم ما يزيد عن  ٤ماليني مشرتك.

مع أطيب التحيات واالحرتام لكم جميعا ً.

إطالقُنا لخط “عزوتي سوبر” استمرارا ً لخدمتنا لألردنيني املقيمني خارج العاصمة ،لِ ا حَ مَله

اململكة ،امللكيّة األردنيّة والتي تم االتفاق عىل تزويدها جميعها ببنية اتصاالت تحتية متكاملة

العالية غري املسبوقة لإلنرتنت والتي تلبي متطلبات العرص الرقمي ،ما يجعل من الحزم التي

أسهمت جميعها بزيادة التكاليف التشغيلية وانخفاض اإليرادات؛ مثل استمرار توقُّف مرشوع

ملنتسبي القوات املسلحة واألجهزة األمنية وعائالتهم يف أنحاء اململكة،”ArmyCell 2“ ،

وختاما ً ،فإنني أشكر مجموعة  Orangeالعاملية عىل مساندتنا يف ظل الظروف الصعبة،

لدورة جديدة لتمكينه من أداء دوره بثقة والسري قدما ً نحو تحقيق أهداف املجموعة .ولن

مواجهة التحّ ديات التي ال زالت تعرتضنا كغرينا من املشغّلني.

من أصحاب املتطلبات يف مجال البيانات .وعالو ًة عىل ذلك ،فقد كان إطالقُنا للعرض الثاني

والذي يسلط الضوء عىل أبرز إنجازاتنا الرئيسية خالل العام .٢٠١٤

إن نهاية كل سنة وحلول أخرى جديدة ،تُعد فرص ًة طيب ًة للتواصل معكم ،وإلطالعكم عىل

التقرير ،ستُدرِكون عرب ما أورِد ُه لكم ضمنه من حقائق ومجريات ،بأن  ٢٠١٤كان عاما ً آخ َر
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وخاصة يف دعم التعليم والرياضه ومكافحة الفقر ،وذلك التزاما ً باملحافظة عىل مكانتنا الريادية

كما إنني أشكر جميع زبائننا لوالئهم لعالمتنا ،والشكر موصول ملساهمينا الكرام عىل ثقتهم

أهم نشاطات وإنجازات ونتائج رشكتكم (مجموعة االتصاالت األردنية Orange /األردن)

االستفادة منها عند حد إدخال كل ما هو جديد منها ومن التقنيات الحديثة ،بل امتدت

الستيعاب الطلب املتنامي عىل خدمات املحتوى وتبادل البيانات ،كخدمات تشغيل مقاطع

بتجربة هذه التقنيه وإطالع زبائننا عىل مزاياها عمليا ً يف عرشة مواقع بعمان .لقد استثمرنا

عام التَّكَ يُّف الذكي مع املتغريات

ولم تقف جهودنا الرامية لتوسيع نرش تطبيقات اإلنرتنت عريض النطاق وتعظيم إمكانية

متفوقة من الراحة واملوثوقية ،كما إنها الخيار املثايل للعائالت التي تستخدم أجهزة وشاشات
متعددة املستخدمني.

كما سنواصل خالل العام تنفيذَنا لربنامج التحّ ول االسرتاتيجي “ ”NAMBAUمن أجل
عىل تقديم املنتجات والخدمات الجديدة التي من شأنها اإلسهام يف تحقيق رؤيتنا وتطلعاتنا

املستقبلية وتحويلها إىل حقيقة عىل أرض الواقع.

وختاما ً ،فإنني أو ّد أن أتقدم بالشكر واالمتنان ملساهمينا الكرام عىل ثقتهم الراسخة يف عالمة

وكذلك األمر مع إطالقنا للمرحلة التجريبية لشبكتنا للجيل الرابع ،فقد تمكنّا من تقديم رسعات

 Orangeالتجارية ،كما وأو ّد أن أثني عىل الجهود الدؤوبة لفريق عملنا ،وملجلس إدارتنا املوقر

تجاري واسع النطاق يف اململكة قبل نهاية النصف األول من العام  ،٢٠١٥للزبائن فرصة

مع تحيات،

إنرتنت ومعايري موثوقية هي األعىل .وقد أتاحت هذه التقنية ،التي من املقرر إطالقها بشكل
االستفادة الكاملة من اإلمكانات الكامنة لإلنرتنت الالسلكي عريض النطاق وللتطبيقات الذكية

املركزية للبيانات.

ورئيسه الدكتور شبيب عمّاري ،متمنّيا ً للجميع عاما ً حافالً باالبتكار وتحقيق النجاحات واإلنجازات.
جان فرانسوا توما
الرئيس التنفيذي
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أعضاء مجلس اإلدارة ملجموعة االتصاالت األردنية  Orangeاألردن 201٤

أعضاء اإلدارة العُليا ملجموعة االتصاالت األردنية  Orangeاألردن 201٤

معايل الدكتور شبيب فرح عمّاري

السيد ميشيل مونزاني

السيد جان فرانسوا توما

السيد رسالن ديرانية

السيد سامي سمريات

رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

نائب الرئيس التنفيذي
املدير التنفيذي للمالية

السيد مارك رينارد

معايل الدكتور محمد نارص أبو حمور

السيد باتريس لوزيه

نائب الرئيس التنفيذي
املدير التنفيذي لوحدة عمل املستهلك

املدير التنفيذي للقطاع املؤسيس والرشكات

اللواء الدكتور املهندس عمر الخالدي

الدكتور املهندس سامر إبراهيم املفلح

السيد وليد الدوالت

الدكتور إبراهيم حرب

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

السيدة ماي دي ال روشيفوردير

املدير التنفيذي للمبيعات الكلية (الجملة)

السيد إيفان سافينيان

عضو مجلس إدارة

مدققو الحسابات :إرنست ويونـغ

املدير التنفيذي للشؤون القانونية ،التنظيمية واملصادر

السيد أوليفييه فيكاغ

املدير التنفيذي لالسرتاتيجية وتجربة الزبائن
السكرتري العام ملجلس اإلدارة

املدير التنفيذي لتكنولوجيا املعلومات والشبكات

السيد طموح الخويل

الدكتور إدوار نيقوال زريق

املدير التنفيذي ألمن الشبكات وحماية املعلوماتية

املدير التنفيذي للموارد البرشية

املستشار القانوني ملجلس اإلدارة
األستاذ :ثائر النجداوي
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واجهت مجموعة االتصاالت األردنية خالل العام  2014عدة تحّ ديات وصعوبات ممثلة

عىل الرغم من البيئة التنافسية الشديدة لقطاع االتصاالت يف األردن والتحّ ديات فقد حافظت

لعام  ٢٠١٣وزيادة التعرفة الكهربائية لقطاع االتصاالت والسعر املرتفع واملبالغ فيه الذي

اسرتاتيجية تخفيض النفقات لتحسني الكفاءة املالية واإلنتاجية ملواجهة التحّ ديات الكبرية يف

بمضاعفة نسبة الرضيبة الخاصة عىل االتصاالت الخلوية من  %12إىل  %24يف النصف الثاني

مجموعة االتصاالت األردنية خالل العام  2014عىل األداء املايل القوي وتركزت جهودنا عىل

دفعته املجموعة لتجديد رخصة االتصاالت الخلوية بمبلغ ( )52,7مليون دينار مقابل حصولنا

سوق االتصاالت يف األردن .نحاول دوما ً يف مجموعة االتصاالت الحفاظ عىل األداء املايل القوي

عىل رخصة االتصاالت الخلوية .2G/900-MHZ

واملحافظة عىل موقعنا املتقدم يف السوق ،وتؤكد املجموعة التزامها لتقديم أفضل الخدمات

تقدر آثار التحّ ديات التي تم ذكرها أعاله بما يقارب  ٣٠مليون دينار (قبل الرضيبة) عىل صايف

لزبائنها ،هذا ما يؤدي يف النهاية إىل تحقيق عوائد مجزية ملساهميها.

أرباح املجموعة لعام .٢٠١٤

وعليه يسعدنا أن نقدم لكم نتائجنا املالية املوحدة للمجموعة للعام .2014

الجداول أدناه تبني ملخصا ً عن النتائج املالية واإلحصائية املجمّعة للعام  2014مقارنة بالعام 2013

قائمة الدخل املوحدة

التقرير املايل لعام 2014

2014
345.0

(ماليني الدنانري)
اإليرادات
املصاريف التشغيلية
()161.4
كلفة الخدمات
()43.0
مصاريف بيع وتسويق
()22.1
مصاريف إدارية
()8.3
حصة الحكومة من اإليرادات
()4.1
رسوم العالمة التجارية
()3.3
أتعاب إدارية
()242.2
مجموع املصاريف التشغيلية
1.8
إيرادات أخرى
104.7
األرباح التشغيلية
%30.3
هامش الربح التشغييل
()54.1
االستهالكات واإلطفاءات
7.7
صايف فروقات العمالت األجنبية وتكاليف التمويل ودخل التمويل
58.2
الربح قبل رضيبة الدخل
()16.6
رضيبة الدخل
41.7
ربح السنة من العمليات املستمرة
0.5
ربح السنة من العمليات املتوقفة
42.1
ربح السنة
العائد إىل:
42.0
مساهمي الرشكة
0.1
حقوق األقلية غري املسيطرة
%12.2
هامش الربح
0.167
حصة السهم من ربح السنة (دينار)
250
املعدل املرجح لعدد األسهم (مليون سهم)
نسبة التغري املحسوبة يمكن أن تختلف عن ما ورد يف البيانات املالية نظرا ً لعامل التقريب يف األرقام

2013
356.4

نسبة التغري
(%)3.2

()170.5
()40.3
()21.7
()7.8
()4.2
()3.3
()247.7
0.4
109.1
%30.6
()47.6
8.8
70.3
()19.1
51.2
0.5
51.7

(%)5.3
%6.6
%1.8
%7.4
(%)2.0
%0.0
(%)2.2
%348.4
(%)4.1
(%)0.3
%13.6
(%)13.2
(%)17.2
(%)13.2
(%)18.7
(%)2.8
(%)18.5

51.5
0.2
%14.5
0.205
250

(%)18.4
(%)60
(%)2.3
(%)18.7
%0.0

ملخص امليزانية املوحدة
(ماليني الدنانري)

2014

2013

نسبة التغري

مجموع املوجودات املتداولة

305.9

369.2

(%)17.2

موجودات غري متداولة أخرى

103.8

58.8

%76.7

املوجودات

املمتلكات واملعدات

189.6

مجموع املوجودات غري املتداولة

289.2

مجموع املوجودات

599.3

618.3

239.8

245.0

موجودات معدة للبيع

املطلوبات وحقوق امللكية

مجموع املطلوبات املتداولة

مجموع املطلوبات غري املتداولة

-

5.0

مجموع حقوق امللكية

مطلوبات مرتبطة بموجودات معدّة للبيع

مجموع حقوق امللكية

مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

-

354.5

599.3

نسبة التغري املحسوبة يمكن أن تختلف عن ما ورد يف البيانات املالية نظرا ً لعامل التقريب يف األرقام
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188.8

%0.4

247.6

%16.8

(%)3.1
(%)2.1

1.5

5.9

3.3

364.1

618.3

(%)100

(%)15.5
(%)100
(%)2.6

(%)3.1
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ملخص قائمة التدفقات النقدية املوحدة

اإليرادات

(ماليني الدنانري)

2014

2013

نسبة التغري

صايف التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

88.6

86.4

%2.5

صايف التدفق النقدي املستخدم يف األنشطة االستثمارية

()88.6

()31.3

%183.4

صايف التدفق النقدي املستخدم يف األنشطة التمويلية

()52.6

()82.4

(%)36.2

صايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه

()52.6

()27.2

%93.1

النقد وما يف حكمه يف  31كانون األول

190.3

242.8

(%)21.7

أما فيما يتعلق باملصاريف البيعية والتسويقية ارتفعت بنسبة  %6.6لتصل إىل  43.0مليون

انخفضت إيرادات مجموعة االتصاالت األردنية بنسبة  %3.2حيث بلغت اإليرادات 345.0

دينار يف العام  2014مقارنة مع  40.3مليون دينار اردني يف العام  ،2013وذلك بسبب

االنخفاض جاء نتيجة املنافسة الشديدة يف قطاع االتصاالت ومضاعفة نسبة الرضيبة الخاصة

ارتفعت املصاريف اإلدارية بنسبة  %1.8لتصل إىل  22.1مليون دينار أردني يف العام 2014

مليون دينار أردني يف عام  2014مقارنة مع  356.4مليون دينار أردني عام  ،2013هذا
عىل األتصالت الخلوية.

يجب دفعها إىل هيئة تنظيم قطاع االتصاالت بموجب اتفاقية رخصة االتصاالت الخلوية .وقد

تتكون املصاريف التشغيلية من تكلفة الخدمات واملصاريف البيعية والتسويقية واملصاريف

اإلدارية وحصة الحكومة من اإليرادات ورسوم اتفاقية دعم األعمال ورسوم العالمة التجارية.
شهدت املصاريف التشغيلية للمجموعة انخفاضا ً بنسبة  %2.2لتصل إىل  242.2مليون دينار

أردني يف نهاية العام  2014مقارنة مع  247.7مليون دينار أردني يف نهاية العام ،2013عىل

الرغم من ارتفاع مصاريف الكهرباء مقارنة مع عام  2013نتيجة لقرار الحكومة برفع أسعار

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

تحليل للنسب املالية

والتغيري الذي أطلقته املجموعة عام .٢٠١٣

جاء هذا اإلنخفاض كنتيجة لجهود األدارة لتخفيض النفقات من خالل متابعة برنامج التحول

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

2014

2013

نسبة التغري

البيني للشبكات التي تدفع ملشغيل شبكات االتصاالت األخرى ورسوم الرتاخيص والكلف
الفنية مثل مصاريف تشغيل وصيانة الشبكة (بما فيها مصاريف الكهرباء) واملصاريف

املتعلقة باملوظفني الفنيني ،كلفة بطاقات تشغيل الخطوط الخلوية والبطاقات املدفوعة مسبقا ً

نسب الربحية
العائد عىل إجمايل املوجودات

%6.9

%8.2

(%)15.7

العائد عىل حقوق امللكية

%11.7

%13.6

(%)14.0

نسب السيولة
نسبة املوجودات املتداولة

1.29

1.51

(%)14.2

نسبة النقد

0.79

0.99

(%)20.0

مقارنة مع  21.7مليون دينار أردني يف العام .2013

حصة الحكومة من اإليرادات وهي تساوي  %10من صايف إيرادات االتصاالت الخلوية والتي

املصاريف التشغيلية

الكهرباء لقطاع االتصاالت.

ارتفاع عمولة البيع والتوزيع.

والدعم املقدم عىل أسعار أجهزة الهواتف الخلوية.

سجلت تكلفة الخدمات انخفاضا ً بنسبة  %5.3لتصل إىل  161.4مليون دينار أردني يف العام
 2014مقارنة مع  170.5مليون دينار أردني يف العام  ،2013وجاء هذا االنخفاض نتيجة

لالنخفاض يف اإليرادات.

بلغت حصة الحكومة من اإليرادات  8.3مليون دينار أردني يف العام  ،2014حيث ارتفعت
بنسبة  %7.4عن عام .2013

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

لـ  Orangeمقابل رسوم استخدام اسمها التجاري يف جميع الرشكات التابعة ،حيث بلغت
 4.1مليون دينار أردني يف العام  2014مقارنة مع  4.2مليون دينار أردني يف العام .2013

رسوم اتفاقية دعم األعمال هي الرسوم الواجب دفعها إىل مجموعة  Orangeحسب اتفاقية

دعم األعمال حيث بلغت  3.3مليون دينار أردني يف العام  2014وهو مسا ٍو للمبلغ الذي دفع

يف العام . 2013

األرباح التشغيلية

إن العوائد قبل خصم الفوائد والرضيبة واالستهالكات واإلطفاءات والتي تعرف
بـ“ ”EBITDAتتألف من إيرادات الخدمات مطروحا ً منها املصاريف التشغيلية.

انخفضت األرباح التشغيلية للمجموعة بنسبة  %4.1يف العام  2014لتصل إىل  104.7مليون

دينار أردني مقارنة مع  109.1مليون دينار أردني يف العام  ،2013هذا االنخفاض جاء نتيجة
االنخفاض يف اإليرادات وزيادة مصاريف عموالت البيع.

نتيجة ملا سبق ذكره فقد انخفض هامش الربح التشغييل بشكل بسيط ليصل إىل  %30.3يف
العام  2014مقارنة مع  %30.6يف العام السابق.

الرسوم البيانية أدناه توضح التحليل أعاله:

نسب الرفع املايل
نسبة املطلوبات إىل حقوق امللكية

%69.0

%69.8

(%)1.1

نسبة الدين بالفائدة*

%1.3

%1.6

(%)16.6

نسبة مجموع الديون**

%40.8

%41.1

(%)0.6

نسبة غطاء املوجودات***

% 75.7

%74.3

%1.9

نسب إدارة األصول
نسبة دوران مجموع املوجودات

%56.7

%56.5

%0.2

نسبة دوران املوجودات الثابتة

%184.4

%186.8

(%)1.3

%96

%93.9

%2.2

نسبة دوران رأس املال
نسب النمو
األرباح املقرتح توزيعها للسهم الواحد (بالدينار)

0.168

0.210

(%)20

نسبة األرباح املقرتح توزيعها إىل ربح السنة

%99.7

%101.5

(%)1.8

نسبة عائد السهم إىل سعر السوق

%4.8

%5.1

(%)6.6

*

نسب التقييم
القيمة الدفرتية للسهم

1.42

1.46

(%)2.6

نسبة القيمة السوقية إىل القيمة الدفرتية

2.48

2.81

(%)12.1

مضاعف السعر إىل العائد

20.8

19.8

%5.1

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

*** مجموع املوجودات امللموسة/مجموع املطلوبات
* املصاريف التشغيلية شاملة اإليرادات األخرى
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االستهالكات واإلطفاءات

ارتفعت مصاريف االستهالكات واإلطفاءات املوحدة يف العام  2014بواقع  %13.6لتصل إىل
 54.1مليون دينار أردني مقارنة بمبلغ  47.6مليون دينار أردني يف العام .2013

صايف فروقات العمالت األجنبية

السيولة ومصادر رأس املال

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

وبالنسبة لصايف التدفق النقدي املستخدم يف األنشطة االستثمارية وصل يف العام  2014إىل

 2014تم تسجيل أرباح بقيمة  1.7مليون دينار أردني مقارنة مع  1.2مليون دينار أردني

العام  2014مقارنة مع  82.4مليون دينار أردني يف العام .2013

تكاليف التمويل

تتألف تكاليف التمويل املوحدة من الفوائد والعموالت األخرى التي تدفعها الرشكة فيما يتعلق

بمديونيتها املالية .انخفضت تكاليف التمويل يف العام  2014بنسبة  %9مقارنة مع العام .2013

دخل التمويل

يتألف دخل التمويل املوحد من اإليرادات املتحققة عىل الودائع النقدية بالعمالت املختلفة .حيث
انخفض الدخل التموييل بنسبة  %22يف العام  2014ليصل إىل  6.0مليون دينار أردني مقارنة

مع  7.7مليون دينار أردني يف العام .2013

إيرادات أخرى

انخفض صايف التدفق النقدي املستخدم يف األنشطة التمويلية من  52.6مليون دينار أردني يف
أما بالنسبة إىل التدفق النقدي الحر فقد بلغت قيمته  59.4مليون دينار أردني يف العام 2014

195.0

مقارنة مع  70مليون دينار أردني يف العام  2013أي بانخفاض قدره .%15.7

190.0

النقد وما يف حكمه

185.0

شهد النقد وما يف حكمه انخفاضا ً بنسبة  %21.7من  242.8مليون دينار أردني عام 2013

النفقات الرأسمالية

رضيبة الدخل

191٫1
183٫8

1.100
900
700

160.0

201٤

شهدت قاعدة املشرتكني انخفاضا ًنسبته  %2.4لتصل بذلك إىل  3.994مليون مشرتك يف عام

 163يف العام .2013

فيما ييل تحليل لبعض نتائج أعمال املجموعة يف كل من القطاعات التالية:

انخفضت أرباح املجموعة بعد الرضيبة بنسبة  %18.5حيث وصلت إىل  42.1مليون دينار يف

كفاءة الكادر

• قطاع خدمات االتصاالت الخلوية( Orangeخلوي).

بشكل رئييس إىل االنخفاض يف الدخل التشغييل.

 183.8ألف دينار أردني يف العام .2013

 ،2014مقابل  19.1مليون دينار أردني يف العام .2013

ربح السنة

عام  2014مقارنة مع  51.7مليون دينار يف عام  ،2013والسبب يف هذا االنخفاض يعود

العمليات املتوقفة

يف عام  2014قامت مجموعة االتصاالت األردنية ببيع كامل حصتها يف رشكة اليت سبيد
محققة ربحا ً بقيمة  0.5مليون دينار.

بلغت مؤرشات الكفاءة اإلنتاجية  191.1ألف دينار أردني خالل العام  2014مقارنة مع
ارتفع عدد الخطوط لكل موظف خالل العام  2014ليصل إىل 2213خطا ً بنسبة  %5.0مقارنة

مع  2110خطا ً يف العام .2013

2013

اإليراد لكل موظف (بآالف الدنانري)

تحليل قطاعات أعمال املجموعة

إىل  1805يف العام  .2014كما بلغ عدد املوظفني املؤقتني  177يف العام  2014مقارنة مع

500

عدد الخطوط لكل موظف

انخفض عدد العاملني يف مجموعة االتصاالت األردنية بنسبة  %6.9من  1939يف العام 2013

سجلت مجموعة االتصاالت األردنية رضيبة دخل بمبلغ  16.6مليون دينار أردني يف العام

1.300

165.0

أردني يف نهاية عام  2014مقارنة مع  39.1مليون دينار أردني يف عام .2013

املوارد البرشية

1.500

170.0

النفقات الرأسمالية ملجموعة االتصاالت األردنية (بدون رخصة  )2Gبلغت  45.2مليون دينار

 2014مقارنة مع  0.4مليون دينار أردني يف العام .2013

1.700

175.0

املجموعة لتجديد رخصة .2G

 ،2014مقارنة مع 4.090مليون مشرتك يف نهاية عام .2013

إيرادات أخرى متنوعة .وقد بلغت قيمة اإليرادات األخرى  1.8مليون دينار أردني يف العام

1.900

180.0

إىل  190.3مليون دينار أردني عام  ،2014والسبب الرئييس يف ذلك السعر املرتفع الذي دفعته

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

2,100

205.0
200.0

قاعدة املشرتكني

2,300

2.110

دينار أردني يف العام .2013

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

يف العام .2013

2.213

يف العام  2014بنسبة  %2.5ليصل إىل  88.6مليون دينار أردني مقارنة بمبلغ  86.4مليون

 88.6مليون دينار أردني مقارنة مع  31.3مليون دينار أردني يف العام .2013

العمالت األجنبية والذي يؤثر يف تقييم الودائع والقروض بالعمالت األجنبية خالل العام

الرسوم البيانية أدناه توضح التحليل أعاله

• قطاع خدمات االتصاالت الثابتة ( Orangeثابت) وقطاع خدمات اإلنرتنت( Orangeإنرتنت).

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

2014

2013

نسبة التغري

اإليرادات
خدمات االتصاالت الثابتة وخدمات اإلنرتنت

254.3

276.7

(%)8.1

خدمات االتصاالت الخلوية

156.4

160.5

(%)2.6

إيرادات داخلية بني القطاعات

()65.7

()80.9

(%)18.7

مجموع اإليرادات

345.0

356.4

(%)3.2

املصاريف التشغيلية
خدمات االتصاالت الثابتة وخدمات اإلنرتنت

()185.5

()202.6

(%)8.5

خدمات االتصاالت الخلوية

()120.4

()125.5

(%)4.1

مصاريف داخلية بني القطاعات

65.7

80.9

(%)18.7

مجموع املصاريف التشغيلية

()240.3

()247.3

(%)2.8

األرباح التشغيلية
خدمات االتصاالت الثابتة وخدمات اإلنرتنت

68.9

74.1

(%)7.1

خدمات االتصاالت الخلوية

36.0

35.0

%2.9

مجموع األرباح التشغيلية

104.9

109.١

(%)3.9

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)

تشكل خدمات االتصاالت الثابتة أكرب قطاعات أعمال املجموعة ،وبعد أن تم فتح السوق للمنافسة ،ال زالت مجموعة االتصاالت األردنية تحتل  %9٠من 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  2001قامت رشكة االتصاالت األردنية برشاء رشكة جلوبال ون (األردن) ،حيث أبرمت الرشكة اتفاقية

الستخدام االسم التجاري  Orangeمع رشكة  .Orange Internet Interactiveتقوم  Orangeإنرتنت بتقديم خدمات اإلنرتنت للرشكات من خالل الدارات املؤجرة ،باإلضافة للمنازل

والرشكات من خالل الخطوط الرسيعة 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.

إيرادات ( Orangeثابت) Orange( ،إنرتنت)

انخفضت اإليرادات اإلجمالية  Orangeثابت و Orangeإنرتنت بنسبة  %8.1يف عام  2014بسبب االنخفاض يف إيرادات املبيعات الكلية.

املصاريف التشغيلية ( Orangeثابت) Orange( ،إنرتنت)

انخفضت املصاريف التشغيلية لـ  Orangeثابت و Orangeإنرتنت بنسبة  %8.5لتصل إىل  185.5مليون دينار يف العام  2014مقارنة بـ  202.6مليون دينار يف العام  2013نتيجة للجهود
املبذولة لتخفيض النفقات.

األرباح التشغيلية ( Orangeثابت) Orange( ،إنرتنت)

شهدت األرباح التشغيلية يف نهاية العام  2014انخفاضا ً بنسبة ( )%7.1لتصل إىل  68.9مليون دينار مقارنة بـ  74.1مليون دينار للعام .2013

االتصاالت الخلوية ( Orangeخلوي)

يتألف قطاع أعمال االتصاالت الخلوية من الخدمات واملنتجات الخلوية املقدمة من قبل  Orangeخلوي والتي تم تسجيلها يف أيلول  1999بهدف بناء شبكة اتصاالت خلوية جديدة ومتطورة
لخدمة اململكة .وقد بدأت  Orangeخلوي عملياتها التشغيلية يف أيلول  2000كمزوّد ثانٍ لخدمات االتصاالت الخلوية يف األردن .حاليا ً ازدادت املنافسة مع دخول مزوّدين آخرين للخدمة مما

أدى إىل منافسة شديدة يف األسعار.

يف العام  2010حصلت  Orangeخلوي عىل أول رخصة للجيل الثالث  3Gلالتصاالت الخلوية يف اململكة األردنية الهاشمية ،ويف عام  2014نمت قاعدة مشرتكي  3Gبقوة وهذا مكّن املجموعة
من إطالق خدمات جديدة ومبتكرة لتبقى  Orangeاألردن الرائدة يف تقديم خدمات االتصاالت.

اإليرادات ( Orangeخلوي)

انخفضت إيرادات  Orangeخلوي بنسبة  %2.6مقارنة بعام  ، 2013وذلك يعود إىل البيئة التنافسية الشديدة وانخفاض األسعار.

كما إن زيادة الرضيبة الخاصة التي فرضتها الحكومة عىل خدمات الخلوي أثرت بشكل سلبي عىل إيرادات الخلوي.

املصاريف التشغيلية( Orangeخلوي)

انخفضت املصاريف التشغيلية لقطاع االتصاالت الخلوية يف العام  2014لتصل إىل  120.4مليون دينار أردني مقارنة بمبلغ  125.5مليون دينار أردني يف العام  2013بنسبة مقدارها .%4.1

األرباح التشغيلية ( Orangeخلوي)

ارتفعت األرباح التشغيلية لـ  Orangeخلوي بنسبة  %3يف العام  2014لتصل إىل 36.0مليون دينار أردني مقارنة بأرباح تشغيلية بمبلغ  35.0مليون دينار أردني يف العام .2013
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تقرير بيانات اإلفصاح للعام
 2014بموجب تعليمات هيئة
األوراق املالية
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 .3أ -أعضاء مجلس اإلدارة

 . 1األنشطة الرئيسية يف مجموعة االتصاالت األردنية Orange -

■ معايل الدكتورشبيب فرح عمّاري

■ خدمة االتصاالت الثابتة

يف عام  2003تم تعيني السيد رينارد بمنصب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي ملشغل

■ خدمات االتصاالت الخلوية (صوتية  +نقل بيانات)

رئيس مجلس اإلدارة لالتصاالت األردنية

االتصاالت ، UN12الرشكة التابعة لفرانس تيليكوم يف إسبانيا .شغل منصب نائب املدير

■ خدمة البيع الكيل للمشغلني

يتول الدكتورشبيب عمّاري منصب رئيس مجلس اإلدارة يف مجموعة االتصاالت األردنية
ّ

 . )2002وكان يشغل منصب رئيس مجلس اإلدارة لرشكة  TDF Cableواملدير التجاريي

■ خدمات اإلنرتنت

تاريخ امليالد 1941/2/22

 Orangeمنذ كانون الثاني عام  ،2000حيث كان بداية يمثّل الحكومة األردنية .وقد أعيد

		
■ الخدمات املصممة خصيصا ً لقطاع الرشكات (( )B2Bفريم ريالي ،خدمة الدارات املؤجرة ،خدمات املؤتمرات املرئية)

انتخاب الدكتور عمّاري تكرارا ً رئيسا ً ملجلس اإلدراة بعد أن أصبح يمثّل مجموعة فرانس

 -املواقع الجغرافية لرشكة االتصاالت األردنية وعدد املوظفني يف كل منها:

تيليكوم (حاليا ً  )Orangeعام  2006وحتى اآلن.

املوقع الرئييس إلدارة الرشكة :جبل عمّان ،الدوار األول ،بناية سيتي سنرت ،ص.ب  1689عمّان  11118األردن
المحافظة

عدد املواقع التابعة للرشكة

 )1992مدير اإلدارة ملنتجع عاملي

					

Societe des Montagnes de l’Arc and Groupe Caisse des Depots

شملت اإلرادة امللكية السامية تعيني معايل الدكتور شبيب عمّاري ضمن الذوات أعضاء مجلس

كما شملت اإلرادة امللكية السامية الدكتور شبيب عمّاري وزيرا ً للصناعة والتجارة يف

يف عام  ،1984ومديرا ً لإلدارة يف عام .1986

حكومة جاللة امللك التي ترأسها دولة الدكتور فايز الطراونة من  2012/5/2وحتى تاريخ
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تتول
ّ
 Orangeونائب الرئيس يف  Orangeإدارة أفريقيا والرشق األوسط وآسيا ،التي

املجموع

337

1,644

تم انتخاب السيد مونزاني رئيسا ً ملجلس إدارة رشكة االتصاالت األردنية خالل الفرتة (آيار

 .2012/10/7حيث أعيد انتخابه رئيسا ً ملجلس اإلدارة يف مجموعة االتصاالت األردنية

 Orangeبتاريخ .2012/10/24

وأصبح يف عام  1982مستشارا ً لدى  ،Cerep Communicationوبعدها مديرا ً بالوكالة

ويذكر بأن السيد رينارد يحمل الدبلوم العايل يف العلوم اإلدارية حيث تخرج من .EM Lyon
■ معايل الدكتور محمد نارص أبو حمور

يتوىل الدكتور عمّاري منصب نائب رئيس مجلس أمناء الجمعية العلمية امللكية (سمو األمري

عضو مجلس إدارة

مجلس أمناء جامعة الحسني بن طالل ومجلس إدارة بنك االستثمار العربي األردني.

يتوىل معايل الدكتور أبو حمور حاليا ً منصب عضو مجلس إدارة مجموعة االتصاالت األردنية

الحسن بن طالل املعظم ،رئيسا ً) ،وكان عضوا ً يف مجلس التخاصية ،لجنة الحوار االقتصادي،

تاريخ امليالد 1961/12/20

يحمل الدكتور عمّاري درجة الدكتوراه يف االقتصاد عام 1980من جامعة جنوب كاليفورنيا

 Orangeمنذ عام  2012وقد شغل منصب وزير للصناعة والتجارة عام  2003ووزيرا ً

حتى عام .1985

.)2011

 /الواليات املتحدة األمريكية ،وقد عمل محارضا ً فيها ويف جامعة كاليفورنيا  /لونج بيتش

■ السيد ميشيل مونزاني

للمالية للفرتة ( )2005-2003وتم تعيني معاليه للمرة الثانية وزيرا ً للمالية للفرتة (-2009

وقد شغل معايل أبو حمور عضوية مجالس وإدارة العديد من الرشكات والبنوك واملؤسسات،

حيث شغل قبل ذلك منصب مسشتار ملعايل وزير املالية للفرتة ( )2000-1998وأمني عام

نائب رئيس مجلس إدارة االتصاالت األردنية

وزارة املالية للفرتة ( )2003-2000ومحارض غري متفرغ وعضو مناقش يف الجامعة األردنية

يتول السيد ميشيل مونزاني منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة ملجموعة االتصاالت األردنية
ّ

وسامي أفضل وزير مالية يف الرشق األوسط يف واشنطن لعام  2004وعام .2010

مسؤولية منطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا.

 Surreyيف بريطانيا باإلضافة إىل درجة املاجستري يف االقتصاد من الجامعة األردنية عام

تاريخ امليالد 1955/11/26

 – 2012ترشين أول  )2012وتم انتخاب السيد مونزاني بمنصب نائب الرئيس اعتبارا ً من

نيسان .2014

 -بلغ حجم االستثمار الرأسمايل يف عام  2014لرشكة االتصاالت األردنية ( )17,109,459دينار أردني.

لرشكة  TDFخالل الفرتة ( .)1996-1992وكان السيد رينارد قد ع ُّي خالل الفرتة (-1989

السيد رينارد بدأ مشواره الوظيفي يف عام  1979كمدير املسح امليداني لدى ،ISEOR

األعيان الحايل اعتبارا ً من .2013/10/25

عدد املوظفني

العام لرشكة  TDFورئيس مجلس إدارة  TDF Video Serviceخالل الفرتة (-1996

للفرتة ( )1999-1998وعمل بالبنك املركزي للفرتة ( .)1998-1987يحمل معايل أبو حمور
ويذكر بأن معايل أبو حمور يحمل شهادة الدكتوراه يف االقتصاد عام  1997من جامعة
 1989وبكالوريوس اقتصاد من جامعة الريموك عام .1984

■ اللواء الدكتور املهندس عمر الخالدي

 -بلغ حجم االستثمار الرأسمايل املوحد ملجموعة االتصاالت األردنية لعام  )97,870,533( 2014دينار أردني.

قبل ذلك عمل السيد مونزاني نائب الرئيس املسؤول عن بولندا يف رشكة فرانس تيليكوم

عضو مجلس إدارة

 .2الرشكات التابعة

مسؤولية التطوير املؤسيس ملجموعة فرانس تيليكوم عىل مستوى العالم.

اللواء الدكتور املهندس عمر عبيد الخالدي يعمل حاليا ً رئيسا ً لهيئة التخطيط االسرتاتيجي

 .Orangeوقد شغل سابقا ً منصب مدير االسرتاتيجية يف الشعبة الدولية ،حيث استلم
ويف عام  ،2002تمت إعارته إىل  Orangeبولندا لالتصاالت ملساعدة اإلدارة يف إعادة

املوقع الرئييس للرشكات التابعة هو :جبل عمّان ،الدوار األول ،بناية سيتي سنرت ،ص.ب  1689عمّان  11118األردن.
أسم الرشكة التابعة

طبيعة ونشاط عمل الرشكة

هيكلة شبكة البيع للمستهلك املحيل .كما كان قبلها نائب الرئيس املسؤول عن شعبة املبيعات

رأسمال الرشكة
التابعة بالدينار

رشكة البرتاء األردنية لالتصاالت املتنقلة ذ.م.م ( Orangeخلوي)

خدمات االتصاالت املتنقلة

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

خدمات تزويد اإلنرتنت ونقل البيانات

750,000

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

خدمات محتوى اإلنرتنت

220,000

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

70,000,000

نسبة امللكية

عدد املوظفني

%100

311

%100

27

%100

*-

والخدمات يف فرنسا .تم تعيني السيد مونزاني يف منصب نائب الرئيس املسؤول عن شعبة

تاريخ امليالد 1956/2/13

يف القيادة العامة للقوات املسلحة األردنية ومديرا ً عاما ً ملركز امللك عبدالل ّٰه الثاني للتصميم

والتطوير  .KADDBحصل عىل درجة البكالوريوس يف الهندسة امليكانيكية من جامعة
لورنس التكنولوجية /الوالات املتحدة األمريكية ،وماجستري ودكتوراه يف اإلدارة الهندسية من

املستهلك يف عام  ،1996وشغل قبل ذلك منصب املدير اإلقليمي لـ فرانس تيليكومOrange-

جامعة برونيل  /بريطانيا .لدية خربة عملية يف مختلف مجاالت الهندسة امليكانيكية ،اإلدارة

مختلفة يف مجاالت تكنولوجيا املعلومات والبيع للمستهلكني واألعمال التجارية ،كما شغل

واإلسناد اللوجستي .وتقل ّد املناصب التالية أثناء خدمته يف القوات املسلحة األردنية:

يف عام  1991وغطى املنصب شمال فرنسا .قبل ذلك كان السيد مونزاني قد شغل مناصب

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.
■ السيد مارك رينارد
عضو مجلس إدارة

تاريخ امليالد 1957/3/15

يشغل السيد مارك رينارد حاليا ً عضو مجلس إدارة مجموعة االتصاالت األردنية  Orangeيف

آيار  2010انضم السيد مارك رينارد للجنة التنفيذية ملجموعة  .Orangeومنذ عام 2006

الهندسية ،إدارة أنظمة الصيانه ،الدراسات الدفاعية ،الرقابة النوعية ،السالمة ،أنظمة التزويد
* مدير دائرة الدراسات الدفاعية.

* ضابط ارتباط فني لتعديل دبابة  /لندن.

* مستشار فني لسمو األمري عبدالل ّٰه بن الحسني (جاللة القائد األعىل حفظه الل ّٰه) قائد العمليات
الخاصة يف حينه.

* قائد مشاغل.

* مدير إنتاج.

* مسؤول رقابة نوعية.

* قائد مفرزة.

شغل رينارد منصب نائب الرئيس التنفيذي للوحدة العاملية التابعة ملجموعة Orange

فرانس تيليكوم مسؤوال ً عن مناطق أفريقيا ،الرشق األوسط وآسيا التي تضم  20فرعا ً ،ثالث

رشكات مدرجة 17 ،ألف موظف ،وأكثر من  70مليون زبون.

خالل عام  2004تم تعيني السيد رينارد بمنصب نائب الرئيس للوحدة العاملية ملجموعة
 Orangeفرانس تيليكوم .وكذلك شغل منصب الرئيس و/أو عضو مجلس اإلدارة لوحدة
الخط الثابت ،الخلوي واإلنرتنت يف عدد من الرشكات الحليفة.

14

15

■ الدكتور املهندس سامر إبراهيم املفلح

عضو مجلس إدارة

 .3ب -أعضاء اإلدارة العُ ليا

وهي اإلدارة املنوط بها إدارة أعمال مجموعة االتصاالت األردنية :Orange

املدير التنفيذي للقطاع املؤسيس والرشكات

مناصب لدى رشكتي  Accentureو Cotebaاالستشاريتني.

يتوىل الدكتور املهندس سامر إبراهيم املفلح حاليا ً منصب عضو مجلس إدارة مجموعة

■ السيد جان فرانسوا توما

يتول السيد سامي سمريات حاليا ً منصب الرئيس التنفيذي للرشكة األردنية لخدمات نقل
ّ

الفرنسية للهندسة ،كما إنه يحمل مجموعة من الشهادات املهنية يف العديد من املجاالت كاإلدارة

االسرتاتيجي يف املؤسسة العامة للضمان االجتماعي منذ نيسان  2011باإلضافة لكونه

تاريخ امليالد 1960/04/02

تاريخ امليالد 1978/12/6

االتصاالت األردنية  Orangeمنذ نيسان  2013وهو أيضا ً مستشار املدير العام للتخطيط

الرئيس التنفيذي

محارضا ً غري متفرغ لطلبة الدراسات العليا يف كلية طالل أبوغزالة للدراسات العليا يف إدارة

يحمل السيد جان فرنسوا توما ،الرئيس التنفيذي ملجموعة االتصاالت األردنية Orange -

وقد عمل الدكتور املفلح خبريا ً اقتصاديا ً يف رئاسة الوزراء/مكتب دولة رئيس الوزراء

 Supérieure des Telecommunicationsيف فرنسا .وحصل أيضا ً عىل شهادات

غري متفرغ كخبري مع مجموعة البنك الدويل عىل بعض املشاريع يف املنطقة ،ومحارضا ً يف كلية

يمتلك السيد توما أكثر من  25عاما ً من الخربة يف قطاع االتصاالت وشغل مناصب يف

يذكر بأن الدكتور املفلح يحمل شهادة الدكتوراه يف الهندسة عام  2008من جامعة بريستول

التنفيذي واملدير التنفيذي للعمليات يف اتصاالت موريشيوس للفرتة( .)2012-2008وخدم

من جامعة كوفنرتي ( )Coventry Universityيف بريطانيا عام  2004وبكالوريوس

للفرتة( . )2008-2006ونائب للرئيس لالتصاالت الدولية يف فرانس تيليكوم هونغ كونغ

كما ويحمل الدكتور املفلح بعض الشهادات املهنية املتخصصة ،وله مجموعة من األبحاث

منها رئيس فرانس تيليكوم اليابان ،مدير إدارة التسويق والتطوير يف إدارة خدمات وشبكات

األعمال /الجامعة األملانية األردنية منذ العام .2010

( )201١-201٠وخبريا ً اقتصاديا ً يف مؤسسة تشجيع االستثمار ( )2010-2008وعمل بشكل
إدارة األعمال والعلوم اللوجستية يف الجامعة األملانية األردنية.

( )University of Bristolيف بريطانيا باإلضافة إىل درجة املاجستري يف اإلدارة الهندسية
هندسة الحاسبات من جامعة العلوم التطبيقية عام .2002

شهادة املاجستري يف إدارة األعمال وتكنولوجيا املعلومات من جامعة Ecole Nationale

عليا يف الفيزياء ،الرياضيات واالقتصاد من كلية .Ecole Polytechnique

التي تقدم حلول خدمات االتصاالتية من (خلوي وإنرتنت وثابت) لكافة املؤسسات من

القطاعني العام والخاص يف سوق االتصاالت األردنية.

عمل السيد سمريات رئيسا ً تنفيذيا ً لرشكة وانادوو يف عام  2003حتى تاريخ تبنّيها العالمة

املدير التنفيذي لتكنولوجيا املعلومات والشبكات

 Oneاملوزع الحرصي لـ إيكوانت يف األردن ،وعمل عىل تغيري العالمة التجارية لـ Global

يتوىل السيد أوليفييه فيكاغ حاليا ً منصب املدير التنفيذي لتكنولوجيا املعلومات والشبكات

التجارية  .Orangeكما أسس رشاكة حرصية مع رشكة إيكوانت لتصبح رشكة Global

 Oneلتصبح وانادوو يف ذلك الوقت.

( .)200٥-200١وشغل أيضا ً العديد من املواقع اإلدارية املتقدمة يف الفرتة ()200١-1997

ويذكر بأن السيد سمريات يحمل شهادتي ماجستري ،إحداهما يف إدارة األعمال ( )MBAمن

تم انتخاب السيد توما كنائب رئيس غرفة تجارة وصناعة فرنسا يف اليابان عام  1988ونائب

التنفيذي للمالية يف غرفة تجارة وصناعة فرنسا يف موريشيوس للفرتة ( )201٢-201٠وكان
قد ع ُّي سابقا ً كمستشار محافظ فرنسا للتجارة الدولية.

ويعترب السيد توما متحدثا ً دائما ً يف املؤتمرات املتعلقة بصناعة االتصاالت ومساهما ً يف عدد من

 .1999وقد عمل السيد سمريات مسبقا ً كمساعد بحث وتدريس يف الجامعة األردنية ملدة عامني.

جامعة نيويورك لتقنية املعلومات ( ،)NYITوالثانية يف هندسة االتصاالت ،باإلضافة إىل أنه

يحمل درجة البكالوريوس يف الهندسة الكهربائية من الجامعة األردنية.
■ السيد وليد الدوالت

تاريخ امليالد 1966/5/2

وخالل األعوام  2010-2007كانت املسؤوله عن إدارة العالقات بني مجموعة
وقبل ذلك ،عملت بمنصب املدير املايل ونائب الرئيس للشؤون املالية للرشكات التابعة،

يتوىل السيد رسالن ديرانية حاليا ً منصب نائب الرئيس التنفيذي ملجموعة االتصاالت األردنية

االتصاالت يف أوروبا والرشق األوسط وأفريقيا وآسيا ،عن طريق تقييم وتنفيذ هيكل

وكان قد انتقل للعمل يف رشكة االتصاالت األردنية يف عام  1998متوليا ً حينها مهام مدير

املدير التنفيذي للشؤون القانونية ،التنظيمية واملصادر

بدأت السيدة ماي حياتها املهنية يف عام  1996كمراقب مايل يف رشكة فرانس

وقبل ذلك ،عمل السيد ديرانية بمنصب رئيس قسم االستثمارات األجنبية يف البنك املركزي

يتول الدكتور إبراهيم حرب حاليا ً منصب املدير التنفيذي للشؤون القانونية التنظيمية
ّ

رشكة فرانس تيليكوم لالتصاالت الخلوية الدولية حيث إنها صممت العديد من

للمحاسبني اإلداريني ،فضالً عن عضويته السابقة يف مجالس إدارة رشكة األبعاد لبناء وتطوير

وقبل وذلك عمل الدكتور حرب بمنصب املدير التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية

وعينت عضو مجلس إدارة يف عدة رشكات .وساهمت يف نمو العديد من رشكات

 Orangeاالردن باإلضافة إىل منصب املدير التنفيذي للمالية لـ  Orangeاألردن.

التمويل األنسب لهذه الرشكات والتفاوض عىل اتفاقيات التمويل املعقدة لتلك الرشكات.

دائرة الخزينة .كما وشغل السيد ديرانية رئاسة مجلس إدارة رشكة اليت سبيد يف البحرين.

تيليكوم لالتصاالت الخلوية .ويف عام  ،1998أصبحت مديرة تخطيط األعمال يف

األردني .وهو عضو يف مجلس إدارة بنك األردن دبي اإلسالمي ،ورئيس للجمعية األردنية

خطط األعمال ملشغيل االتصاالت املتنقلة وشاركت القتناء وتطوير الرتاخيص.

البيانات رقميا ً والرشكة األردنية لخدمات نقل البيانات.

Ecole Supérieure des Sciences Commerciales d’Angers

املؤسسة الصحفية األردنية (الرأي) ،ورشكة حديد األردن سابقا ً.

 Orangeفرنسا ()20١٣-٢٠٠٩

كما عمل سابقا ً ( )٢٠٠٢-1992مع وزير الدفاع الفرنيس:
* كمهندس ()199٦-199٢

* مستشار الرئيس التنفيذي ألحواض بناء السفن العسكرية ()199٩-199٧

يتول السيد وليد الدوالت حاليا ً منصب املدير التنفيذي للمبيعات الكلية (الجملة) ملجموعة
ّ

املدير التنفيذي للمالية

 Orangeواملستثمرين واملحللني املاليني يف إدارة االتصال املايل للمجموعة.

* مدير إدارة العمليات امليدانية (إعادة تجميع جميع العمليات امليدانية للشبكات والعمالء) يف

Sup’Aero (écolenationalesupérieure de l’aéronautique et de

تقل ّدت يف العام  2010منصب املدير املايل لوحدة عمل  Orange Healthالتابعة ملجموعة

تاريخ امليالد 1963/11/17

* مدير إدارة مراكز االتصال التقنية ()200٨-200٧

املدير التنفيذي للمبيعات الكلية (الجملة)

■ السيد رسالن ديرانية
نائب الرئيس التنفيذي

* رئيس وحدة العمليات ()٢٠٠٦-٢٠٠٤

* مستشار وزيرالدفاع للبحث والتطوير والربامج (.)200٢-200٠

 ،2012حيث تدير فريقا ً من خرباء التمويل .تم تعيينها عضو مجلس إدارة يف العديد من

السيدة ماي خريجة

لـ  Orangeاألردن منذ ترشين أول .2013

بمنصب مدير اإلدارة اإلقليمية يف سرتاسبورغ  Orange Alsaceالتابعة لفرانس تيليكوم

تقل ّد منصب نائب الرئيس التنفيذي واملدير التجاري ومدير مبيعات املؤسسات يف Global

املنشورات املهتمة بالقطاع.

.Orange

تاريخ امليالد 1969/6/5

 ،Oneوذلك خالل الفرتة التي سبقت عمله كمدي ٍر ملبيعات الزبائن واملؤسسات منذ عام

■ السيدة ماي دي ال روشيفوردير

الرشكات التابعة والقابضة يف مناطق مختلفة (أوروبا والرشق األوسط).

■ السيد أوليفييه فيكاغ

* مدير إدارة التحول ()2007

التسويق ،املبيعات ،التطوير اإلداري ،العمليات واإلدارة .وشغل كذلك منصب نائب الرئيس

رئيس مجتمع األعمال األوروبي يف اليابان يف عام  .1999كما شغل أيضا ً منصب املدير

تاريخ امليالد 1974/4/4

البيانات ،وذلك منذ  .2007باإلضافة إىل منصبه املدير التنفيذي للقطاع املؤسيس والرشكات

واالسرتاتيجية واملالية وإدارة املشاريع والربمجيات.

كمؤسس مشاركٍ يف رشكة سيبرييا األردن؛ حيث
ٍ
وقبل ذلك ،عمل السيد سمريات يف عام 2001

العلمية املنشورة املتعلقة بالحكومة اإللكرتونية وتطوير الخدمات اإللكرتونية يف اململكة.

تعمل السيدة ماي رئيسا لوحدة تمويل املشاريع التابعة ملجموعة  Orangeمنذ عام

تاريخ امليالد 1971/4/13

هذا ويحمل السيد إيفان سافينيان درجة املاجستري يف الهندسة املدنية من جامعة ESTP

وقد توىل السيد أوليفييه عدة مناصب يف مجموعة :Orange

فرانس تيليكوم الدولية وكذلك نائبا ً لرئيس لفرانس تيليكوم اليابان للفرتة (.)19٩٢-1988

عضو مجلس إدارة

االتصاالت األردنية  Orangeاألردن منذ كانون الثاني .2010وكان السيد دوالت قد انضم
إىل االتصاالت األردنية عام 1992؛ حيث عمل كمهندس تشغيل وصيانة لشبكات الرتاسل ،ثم

تابع تقدمه املهني وصوال ً إىل املركز الذي يشغله حاليا ً.

تخرج السيد أوليفييه يف عام 1992من
)l’espace

■ السيد طموح الخويل

ويحمل السيد الدوالت شهادة البكالوريوس يف الهندسة الكهربائية تخصص اتصاالت من

املدير التنفيذي ألمن الشبكات وحماية املعلوماتية

والتدريس حتى نهاية عام .1991

يتول السيد طموح الخويل حاليا ً منصب املدير التنفيذي ألمن الشبكات وحماية املعلوماتية.
ّ

جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية التي تخرج منها عام  1989وعمل فيها مساعدا ً للبحث

■ الدكتور إبراهيم حرب

تاريخ امليالد 1961/5/17

واملصادر لـ  Orangeاألردن وذلك منذ أيلول .2014
لـ  Orangeاألردن خالل الفرتة (.)2014-2010

تاريخ امليالد 1959/2/28

حيث انضم إىل املجموعة يف  2002كرئيس تنفيذي لـرشكة  e-dimensionيف حينها ،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

هذا وقد مثّل السيد ديرانية املؤسسة العامة للضمان االجتماعي يف عضوية مجلس إدارة

كما عمل الدكتور حرب بمنصب مدير إدارة الشؤون القانونية والتنظيمية لـ Orange

والثنائي والثالثي األبعاد ،تكنولوجيا بث األقمار ،الحماية من قرصنة املعلومات واملتابعة

يحمل السيد ديرانية شهادة املاجستري يف املحاسبة من الجامعة األردنية وشهادة Orange

وقد شغل الدكتورحرب يف عام  2004منصب املدير التنفيذي للموارد البرشية بالوكالة يف

وقد مثّل السيد الخويل األردن يف مؤتمر الدفاع عن أمن الشبكات التكنولوجي ،كما وقد مثّل

يف املالية والرقابة من جامعة  ،ESCPكما إنه يحمل شهادة البكالوريوس يف املحاسبة وعلم
الحاسوب بدرجة الرشف من جامعة الريموك وحاصل عىل درع التفوّق العلمي من جامعة

األردن خالل الفرتة (.)2010-2005

رشكة االتصاالت األردنية ،باإلضافة إىل أنه كان مديرا ً للتدريب ومديرا ً ملركز التدريب يف
الرشكة خالل الفرتة (.)2004-1999

الجنائية للمعلوماتية ،ومواضيع أخرى ذات عالقة.

 Orangeاألردن يف عدة مؤتمرات دولية كان فيها املتحدث الرسمي والرئييس ،وقد حاز فيها
عىل عدد من أوسمة التميّز.

ويحمل الدكتور حرب شهادة الدكتوراه يف هندسة االتصاالت.

ويذكر بأن السيد الخويل يحمل درجة املاجستري من جامعة نيويورك يف الواليات املتحدة

■ السيد باتريس لوزيه

■ السيد إيفان سافينيان

يف اململكة املتحدة .باإلضافة إىل عدة شهادات مزاولة مهنة مثل شهادة  - Novellمهندس

املدير التنفيذي لوحدة عمل املستهلك

السكرتريالعام ملجلس اإلدارة

يتوىل السيد باتريس منصب نائب الرئيس التنفيذي باإلضافة إىل منصب املدير التنفيذي لوحدة

يتول السيد إيفان سافينيان حاليا ً منصب املدير التنفيذي لالسرتاتيجية وتجربة الزبائن
ّ

الريموك ودرع التميز لخريجي جامعة الريموك.

نائب الرئيس التنفيذي

تاريخ امليالد 1961/11/24

عمل املستهلك منذ آذار  .2014تقلد السيد باتريس عدة مناصب إدارية يف مجموعة Orange
ملدة تزيد عن  15سنة كسب خاللها خربة واسعة يف مجال االتصاالت.

املدير التنفيذي لالسرتاتيجية وتجربة الزبائن

تاريخ امليالد 1970/6/22

شبكة ( ،)CNEوشهادة مايكروسوفت املهنية ( ،)CNEالتي عزّزها بشهادة لوسنت -

الواليات املتحدة األمريكية كمهندس أمن قاعدة (.)PSE

املايض .٢۰١۳ويمتلك السيد سافينيان أكثر من  16عاما ً من الخربة يف قطاع االتصاالت لدى

وقبل االنضمام إىل  Orangeاالردن عمل السيد باتريس يف مجال األنشطة التجارية يف
السيد باتريس يحمل شهادة يف القانون من جامعة  Paris X Nanterreوشهادة اإلدارة

العام  2004وشغل خاللها عدة مناصب إدارية؛ حيث كان نائبا ً لرئيس االسرتاتيجية وتطوير

من ( )Ecole des Cadresوشهادة  CEDEPمن .INSEAD

األمريكية ،ويحمل شهادة البكالوريوس يف اإلدارة العامة وعلم الحاسوب من جامعة أكسفورد

والسكرتري العام ملجلس اإلدارة يف  Orangeاألردن منذ انضمامه لها يف شهر آب من العام

عدد من املؤسسات االستشارية ومشغيل االتصاالت ويف أكثر من ميدان كاالسرتاتيجية وتطوير

مجموعة  Orangeألكثر من سبع سنوات واإلرشاف عىل العمليات التجارية يف فرنسا.

16

■ السيد سامي سمريات

جزر الكاريبي .هذا وشغل السيد سافينيان قبل انضمامه ملجموعة  Orangeالعاملية عدة

األعمال والعمليات وإدارة تكنولوجيا املعلومات .انضم إىل مجموعة  Orangeالعاملية يف
األعمال يف  Orangeالدومينيكان ونائبا ً لرئيس االسرتاتيجية واألداء املؤسيس يف Orange

17

رسـالن ديرانية

للمالية

باتريس لوزيه

املستهلك

لوحدة عمل

 .5الوضع التنافيس للرشكة

سـامي سـمريات

%89.88

والرشكات

املجموع

224٫699٫999

%89.88

224٫699٫999

التنفيذي

املؤسسة العامة للضمان االجتماعي

72٫200٫000

%28.88

72٫200٫000

للقطاع املؤسيس

Noor Telecommunications Holding Company Limited

25٫000٫000

%10

25٫000٫000

%10

%28.88
املدير التنفيذي

رشكة االستثمار املشرتك لالتصاالت

2013/12/31
127٫499٫999

2013
%51

2014/12/31
127٫499٫999

2014
%51

املدير التنفيذي

عدد األسهم

نسبة املساهمة

عدد األسهم

نسبة املساهمة

نائب الرئيس

 .4أسماء املساهمني وحصة كل منهم يف رأس املال ممن يملكون  %5فأكثر من رأس املال بتاريخ  2013/12/31و2014/12/31
املساهمون

التنفيذي

وشهادة املاجستري يف إدارة املؤسسات .

لجنة املكافآت والتعويضات

ذلك عمل بمنصب مدير إداره للموارد البرشية برشكة  Korekلالتصاالت التابعة ملجموعة

املدير التنفيذي

يتوىل الدكتور إدوار منصب املدير التنفيذي للموارد البرشية منذ حزيران  ،2014وقبل

ويحمل السيد إدوار شهادة الدكتوراه يف إدارة املوارد البرشية وشهادة البحث يف علوم اإلدارة

تاريخ امليالد 1961/12/10

يف مجموعة  Orangeويف رشكات دولية أخرى تعمل يف مجال االتصاالت واألعمال التجارية.

نائب الرئيس

املدير التنفيذي للموارد البرشية

يملك السيد إدوار  25سنة من الخربة وشغل العديد من املناصب اإلدارية يف قطاع املوارد البرشية

 .9الهيكل التنظيمي للرشكة

■ الدكتور إدوار نيقوال زريق

 Orangeحيث عمل عىل تاسيس وتنفيذ وتنظيم إدارة املوارد البرشية فيها.

 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(الجملة)

وليد الدوالت

للمبيعات الكلية

 Orangeخلوي

 Orangeإنرتنت

()%35 – %30
أكثر من %40

د .إبراهيم حرب

واملصادر

والتنظيمية

للشؤون القانونية

 .7الحماية الحكومية واالمتيازات التي تتمتع بها الرشكة

املدير التنفيذي

قامت مجموعة االتصاالت األردنية برشاء ما نسبته  %21من إجمايل مشرتياتها من رشكة إريكسون (. )Ericsson

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

إيفان سافينيان

ملجلس اإلدارة

السكرتري العام

لالسرتاتيجية

أوليفييه فيكاغ

والشبكات

املعلومات

املعلوماتية

لتكنولوجيا

املدير التنفيذي
املدير التنفيذي

طموح الخـويل

ألمن وحماية

د .إدوار زريق

املدير التنفيذي

للموارد البشـرية

املستشار القانوني

18

وتجربة الزبائن

الجودة الدولية ،وكذلك يتم تطبيق املعيار (ISO 9001:2008 standards (Quality Management Systems

املدير التنفيذي

 .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

الرئيس التنفيذي

 -حصلت الرشكة عىل حقوق استخدام العالمة التجارية العاملية .Orange

مجلس اإلدارة

 .6درجة االعتماد عىل مورّدين محدّدين

الرئيس التنفيذي السيد جان فرانسوا توما

 Orangeثابت

أكثر من %90

املدير التنفيذي

 -حصة الرشكة من إجمايل السوق املحيل

لجنة التدقيق

أثرت عىل حصة الرشكة يف السوق املحيل.

19

 .14تحليل املركز املايل للرشكة

عدد املوظفني وفئات مؤهالتهم
املؤهل

رشكة االتصاالت األردنية Orange

رشكة البرتاء األردنية

66

15

الثابت
3

دكتوراه

ماجستري

دبلوم عايل

املتنقلة  Orangeخلوي
0

6

بكالوريوس
توجيهي
املجموع

4

259

13

1

320

200

4

1644

0

19

19

125

أقل من توجيهي

نقل البيانات  Orangeإنرتنت
0

1

924

دبلوم

الرشكة األردنية لخدمات

 .16أتعاب مدققي حسابات الرشكة والرشكات التابعة خالل عام 2014

3

الرشكة

27

عدد املوظفني

مالية
إدارية
تسويق ومبيعات
جودة
فنية
حاسوب

7

رشكة البرتاء األردنية لالتصاالت املتنقلة ( Orangeخلوي)

41,000

رشكة األبعاد لبناء وتطوير البيانات رقميا ً (إي – دايمنشن)

500

أ  .ال يملك أي من أعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم ،والرشكات املسيطر عليها من قبلهم أية أوراق مالية ،باستثناء معايل الدكتور شبيب عمّاري حيث يملك سهما ً واحدا ً فقط يف رشكة االتصاالت

األردنية.

كشف بأعضاء مجلس اإلدارة االعتباريني وممثليهم وملكية كل منهم

81

 .10املخاطر التي تتعرض لها الرشكة

الرقم

أعضاء مجلس اإلدارة

الصفة

1

رشكة االستثمار املشرتك لالتصاالت ويمثلها:

اعتبارية

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

1.1معايل الدكتور شبيب فرح عمّاري
 2٫1السيد ميشيل مونزاني

 .11اإلنجازات التي حققتها الرشكة

2

 .12العمليات ذات الطبيعة غري املتكررة يف العام 2014

تم بيع حصة الرشكة يف رشكة اليت سبيد البحرين بتاريخ .2014/5/12

3

 .13السلسلة الزمنية لألرباح أو الخسائر املحققة واألرباح املوزعة واملقرتح توزيعها وحقوق املساهمني وأسعار األوراق املالية
املصدرة من قبل الرشكة ملدة خمس سنوات
2010

البيان

95,082,809

األرباح بالدينار

2011
89٫799٫214

األرباح املوزعة بالدينار

97,500,000

90٫000٫000

حقوق املساهمني بالدينار (من دون حقوق األقلية)

410,615,008

402٫914٫222

%39

5.38

* األرباح املقرتح توزيعها عن عام .2014

%36

5.53

2013

2012

51,490,517

83,096,208

2014

396,010,430

354,534,016
3.51

5.30

4.10

6

4
3
2

127٫499٫999

الفرنسية

-

-

الفرنسية

-

رئيس املجلس
عضو مجلس

الفرنسية

عضو مجلس

األردنية

عضو مجلس

عدد األسهم كما يف

2013/12/31
127٫499٫999

األردنية

األردنية

األردنية

األردنية

األردنية

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

-

-

2014/12/31
1
-

-

72٫200٫000

72٫200٫000

-

-

-

-

2
-

2
-

 .18املزايا واملكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة العليا
معايل الدكتور شبيب عمّاري

السيد مارك رينارد *

معايل الدكتور محمد أبو حمور **

بدل لجان وأتعاب
107,735

6,000

-

3,858

7,200

7,200

7,200

1,500

3,600

السيد هنري دي جو*

1,500

املجموع

7,200

3,000

الدكتور املهندس سامر إبراهيم املفلح **

* يتم دفع كافة املبالغ ملجموعة Orange

تنقالت

7,200

858

السيدة ماي دي ال روشيفوردير*
سعر إغالق السهم (دينار)

5

عدد األسهم كما يف

األردنية

 1,3اللواء الدكتور عمر الخالدي

اللواء الدكتور عمر الخالدي

حركة سعر السهم

املنصب

عضو مجلس

القوات املسلحة األردنية /حكومة اململكة األردنية الهاشمية ويمثلها:

%16.8

365,000,947

اعتبارية

 2٫2الدكتور املهندس سامر إبراهيم املفلح

السيد ميشيل مونزاني *

82,500,000
%33

املؤسسة العامة للضمان االجتماعي ويمثلها:

 1٫2معايل السيد محمد نارص سالم أبو حمور البلتاجي

42,033,069

52,500,000
%21

 4٫1السيدة مي دي ال روشيفوردير

أعضاء مجلس االدارة

*42,000,000

الجنسية

نائب الرئيس

 3٫1السيد مارك رينارد

تم ذكر اإلنجازات يف نتائج أعمال املجموعة صفحة ()7

أسعار األسهم بالدينار

7,000

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

45
566
808
103
663
170

لغات

النسبة املئوية لألرباح

40,000

الرشكة األردنية لخدمات نقل البيانات ( Orangeإنرتنت)

طبيعة الدورة

1
2
3
4
5
6

أتعاب التدقيق بالدينار

رشكة االتصاالت األردنية ( Orangeثابت)

برنامج التأهيل والتدريب خالل عام 2014
الرقم

 .15التطورات املستقبلية
تم بيان التطورات املستقبلية يف النظرة املستقبلية للمجموعة (انظر الصفحة األخرية).

0

311

تم بيان التحليل املايل يف نتائج أعمال املجموعة.

124,451

7,200

3,600

50,400

مكافآت سنوية (عن عام )2013

بدل السفر

املجموع

5,000

-

18,200

5,000

5,000

5,000

4,704

3,555
-

5,000

33,259

525
-

525
525

525
-

-

2,100

120,460

12,200

16,583

15,429

12,138

5,100

10,100

210,210

** تم دفع املكافآت وبدل اللجان والتنقالت للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي

• عقد مجلس اإلدارة ( )10اجتماعات خالل عام 2014

1

20

201٤

201٣

2012

2011

٢٠١٠

0
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اإلدارة العليا

رواتب ومزايا

مكافآت

تنقالت

سفر

141,841

47,670

9,600

1,625

السيد سامي سمريات

117,596

35,773

9,600

1,267

2,470

الدكتور إبراهيم حرب

73,839

24,642

9,600

-

2,199

السيد أولفييه فيكاغ

89,811

السيد جان فرانسوا توما

80,357

السيد باتريس لوزيه

153,816

السيد رسالن ديرانية

السيد وليد دوالت

السيد إيفان سافينيان
السيد طموح الخويل

90,296

-

25,509

-

9,600

117,037

-

91,055

28,899

9,600

-

7,200

-

الدكتور إدوار زريق

73,506

3,750

السيد سعد الخالدي

69,653

-

اآلنسة بريونجري أودران

20,027

80,852

السيد أحمد صالح

السيد من تران

-

54,972

املجموع

1,254,658

-

-

166,243

-

أخرى

املجموع

2,862

203,598

166,706

110,280

2,358

-

982

-

4,351
2,001
-

69,645

التكافل االجتماعي

■ تقديم املساعدات العينية لحمالت معونة الشتاء التابعة لحملة الرب واإلحسان ملساعدة األرس املحتاجة.

■ دعم بنك املالبس الخريي عرب تخصيص مركز اتصال يسهل عملية التربع النقدي والتربع باملالبس واألحذية واأللعاب.

1,649

89,701

-

56,953

7,200

20,490

العديد من املبادرات والنشاطات التي كان من أبرزها:

■ دعم أهل قطاع غزة من خالل تخفيض تعرفة املكاملات الصادرة لفلسطني إىل جانب التربع بحصيلة التخفيضات لصالح الحملة.

703

-

يف أنحاء اململكة ،محققني العديد من اإلنجازات يف هذا املجال كنيل التكريم من سمو األمرية بسمة بنت طالل ،رئيسة اللجنة العليا لحملة الرب واإلحسان لدعمنا للحملة للعام  ،٢٠١٤ /٢٠١٣ومنفذين

2,791

1,800

1,762

92,301

واصلنا يف  Orangeاألردن خالل العام  ٢٠١٤التزامنا بإحداث املزيد من التغيريات والفوارق اإليجابية امللموسة والقابلة للقياس يف مختلف القطاعات ،والعمل عىل تحسني نوعية حياة األردنيني

132,345

7,245

-

119,038

املسؤولية االجتماعية

■ تفطري  ٣٠٠٠يتيم خالل شهر رمضان بالتعاون مع جمعيتي “إبداع” و”تحت شجرة الزيتون”.

970

1,981

131,955

-

-

154,798

2,199
-

2,490

82,715

 .21أهم مساهمات الرشكة يف خدمة البيئة واملجتمع املحيل

-

85,471

■ دعم برامج “تكية أم عيل” الرمضانية كربامج طرود الخري وبرنامج كفاالت األرس بالرتكيز عىل محافظتي عجلون واملفرق.

79,356

■ دعم حملة “رمضان كريم” التابعة لجمعية “مجددون األردن”.

21,789

15,970

■ دعم مرشوع مساكن األرس العفيفة يف لواء عي.

1,527,006

 .19التربعات واملنح
التسلسل

الجهة املتربع لها

2

نادي منشية بني حسن

1
3
4
5

6
7
8
9

النقابة العامة للعاملني بالخدمات

جمعية مجددون الخريية التنموية

نادي الشيخ حسني الريايض
نادي دوغرا الريايض
ملتقى روافد الثقايف

جمعية الشابات املسحية يف عمان

12

15
16
17

18
19

املجموع

7,800

2,000

تكية أم عيل

جمعية دير أبان الخريية

14

10,000

جمعية نادي متقاعدي مجموعة االتصاالت األردنية الخريي

10

13

68,500

7,000

الجمعية العربية للتوعية من العقاقري الخطرة ومكافحة املخدارات

11

القيمة

تجمع لجان املرأة الوطني األردني

3,000

1,250

■ إطالق مبادرة “زدني علما ً” للتعلم اإللكرتوني والقائمة عىل طرح أجهزة تابلت ألكاتل املتضمنة املحتوى التعليمي والرشوحات والدروس املساندة ملناهج الوزارة لألعوام ما بني  ٢٠١٤وحتى

1,300
1,000

.٢٠١٨

1,000
1,000

جمعية الرب والعطاء األردنية الخريية

جمعية مكافحة الرسطان األردنية

500

األرس املحتاجة

500

500
200

10,200

118,750

 .20العقود التي عقدتها الرشكة مع الرشكات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة
تم عقد اتفاقية إدارة بني رشكة االتصاالت األردنية ومجموعة  .Orangeكما يوجد العديد من االتفاقيات بني الرشكة والرشكات التابعة والتي تدخل ضمن نطاق العمل الطبيعي اليومي.
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■ رعاية معرض مبادرة “آتٍ ” التعليمي ملساندة الطلبة من خالل تقديم اإلرشاد الالزم لهم الختيار تخصصاتهم األكاديمية الجامعية ومهنهم املستقبلية.
تزويدها بكتب إلكرتونية للمواد الدراسية األخرى الستخدامها بدال ً من الكتب التقليدية بإرشاف املعلمني.

500

فريق الرحالة األردني

■ تقديم منح دراسية ضمن اتفاقية دعم حملة الرب واإلحسان.

2,000

الجمعية الوطنية لحماية املستهلك

جمعية تنمية املراة األردنية للصم

■ تخصيص منح دراسية جامعية للعام السابع عىل التوايل ألبناء موظفينا من املتفوقني يف امتحان شهادة الثانوية العامة.

■ إطالق مبادرة “منهاجي” للتعلم اإللكرتوني والقائمة عىل تزويد الصفوف الدراسية بأجهزة التابلت املتضمنة مناهج وزارة الرتبية والتعليم اإللزامية الخاصة باملواد العلمية واللغات ،إىل جانب

500

املنرب النقابي

التعليم والشباب

■ تمديد الرشاكة مع جامعة الريموك ،وذلك لنقوم عربها بتدريب الطلبة عىل تطبيقات الهواتف الخلوية املطوّرة من خالل حاضنة  Orangeوالتي تعد مختربا ً متخصصا ً يف تطوير برمجيات
وتطبيقات وخدمات الهواتف الخلوية يقع يف قلب الجامعة.

■ تقديم املنح الدراسية لطلبة جامعة األمرية سمية للتكنولوجيا وذلك كجزء من اتفاقيتنا االسرتاتيجية طويلة املدى واملوجهة لتدريب وتطوير الشباب األردني.
الرياضة

■ تجديد رعاية مبادرة األردنية املتحدة للتدريب الريايض ونادي الدرجة املمتازة  PMFCالهنغاري لكرة القدم لدعم موهوبي كرة القدم الحرتاف اللعبة عامليا ً.
■ رعاية الدورة العرشين لسباق ألرتا ماراثون البحر امليت .٢٠١٤
■ رعاية بطولة غرب آسيا لكرة القدم للسيدات.
■ رعاية مسابقة الفروسية للقفز عن الحواجز.
■ رعاية املوسم الكروي لرابطة أطفال عمّان.

■ رعاية بطولة آسيا الثانية والعرشين لكرة السلة للناشئات فئة تحت  ١٨عاما ً.
■ رعاية نادي شباب األردن ومختلف نشاطاته الرياضية.

■ رعاية نشاطات ومشاركات املنتخب الوطني لكرة القدم بموجب اتفاقية الدعم لالتحاد األردني لكرة القدم.
■ إطالق حملة “هاي لعبتنا وهاي جوائزنا” الخاصة بكأس العالم لكرة القدم.
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الفن

■ رعاية مبادرة الفن للجميع “.”Art For All

■ رعاية حفل فرقة وجوقة دوزان وأوتار “حكاية من الرشق”.

■ رعاية حفل الفنانة األردنية العاملية “آية مرار” الهادف لجمع التربعات لعدد من األعمال الخريية التي تعطى باالشرتاك مع مبادرة ذكرى.
■ رعاية العرض الكوميدي  Anger Managementالخاص بفريق بث بياخة والكوميديان ماز جرباني ونهو.

العروض

■ اطالق عرض “غري شكل” الشامل و الخاص بالشباب و الذي يقدم مجموعة من الخدمات التي تمكن املستخدم من تجربة مزايا العرص الرقمي.

■ إطالق باقة من العروض الجديدة الخاصة بخدمات الدفع اآلجل التي تستهدف كبار الزبائن وزبائن برنامج “ ”eliteملنحهم الفرصة للتمتع بتجربة اإلمكانات الكاملة ألجهزتهم الذكية.
■ تجديد التزامنا تجاه منتسبي القوات املسلحة األردنية واألجهزة األمنية من خالل إطالقنا لعرض “ ”ArmyCell 2الذي يعترب امتدادا ً لعرض “ ”ArmyCellبمزايا مطورة.

■ إطالق خط “عزوتي سوبر” بمزايا غري مسبوقة لزبائننا من أصحاب الخطوط املدفوعة مسبقا ً يف كافة محافظات اململكة خارج عمّان إلبقائهم عىل تواصل دائم بأسعار غاية يف التنافسية.
■ إطالق خط “سوريا” الذي يقدم للزبائن إمكانية االتصال بتعرفة مخفضة عىل املكاملات الصادرة لسوريا ،هذا إىل جانب عدد من املزايا املتعلقة بخدمات الصوت وتبادل البيانات.
■ تخفيض تعرفة املكاملات الدولية الصادرة للدول العربية.

املساهمة يف تطوير وتنمية القطاعات املختلفة عرب رشاكات األعمال

■ تزويد مجموعة من الرشكات واملؤسسات الكربى العاملة يف قطاعات مختلفة بباقة من حلول األعمال املتكاملة كرشكة األردن للصخر الزيتي ( ،)JOSCOالبنك األردني الكويتي ،سفارة اململكة
العربية السعودية ،مرشوع بوليفارد العبديل ،شبكة الجامعات األردنية ،مرشوع  Abdali Gatewayالتابع لرشكة الرساج للتطوير العقاري ،مرشوع رسايا العقبة ،امللكية األردنية ،مجموعة
الفنادق العربية (املاريوت) ،مدرسة البكالوريا عمّان وغريها.

■ الدخول برشاكة اسرتاتيجية مع رشكة  Akamaiالرائدة يف توفري خدمات املنصة السحابية املميزة بهدف تعزيز تجربة األردنيني عىل شبكة اإلنرتنت من خالل تحسينهما لخدمات املحتوى.
■ عقد اتفاق التحالف االسرتاتيجي “ ”AMEERمن أجل تحسني مسار وصول االتصاالت السلكية والالسلكية إىل منطقة أوروبا ،وتقديم تجربة زبائن محسنة.

■ تطوير منتجات وخدمات جديدة من خالل مركز بحوث التطوير التقنية للمجموعة “ ،”Technocenterوبالتايل توفري املزيد من القيمة املضافة لعدة رشكات من الرشكات التابعة ملجموعة
 Orangeالعاملية يف منطقة الرشق األوسط وأفريقيا.

الصحة

■ رعاية الحملة الطبية التابعة لحملة الرب واإلحسان يف منطقة حي الكرامة يف العقبة.
■ تنفيذ يوم طبي مجاني يف منطقة مخيم حطني.
القطاع األمني

■ رعاية معرض سوفكس .٢٠١٤
واصلنا يف  Orangeاألردن تعزيز مكانتنا الريادية التي أهلتنا لقيادة تشكيل التوجهات يف قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،والتي بلغناها منذ سنوات طويلة ،وذلك عرب سلسلة من

اإلنجازات املؤسسية النوعية التي تجاوزت حدود تقديم الحلول والخدمات املتخصصة يف عالم االتصاالت ،مستمرين يف العمل ضمن اسرتاتيجيتنا الرامية لتسهيل الحياة اليومية بتفاصيلها لكافة
رشائح املستهلكني ضمن مختلف القطاعات ،وإلتاحة إمكانات العرص التكنولوجي أمامهم.

الخدمات والعروض الجديدة
الخدمات األساسية

االرتقاء بثقافة خدمات الزبائن والتواصل العرصي معهم

■ إجراء املزيد من االختبارات والتقييمات لخدماتنا ومنتجاتنا بالتعاون مع زبائننا ضمن مركز تجارب خدمات ومنتجات “ ”Orange CTCيف عمّان.
■ افتتاح عدد من املعارض ضمن مفهوم “املحطة الواحدة للتسوق” لتقديم تجربة زبائن هي األرقى من نوعها.

■ إطالق مرحلة تجربة شبكة الجيل الرابع يف اململكة ،وذلك كجزء من جهودنا املتواصلة لتقديم أحدث التقنيات للمواطنني األردنيني.

■ اإلطالق التجاري الرسمي لخدمات شبكة األلياف الضوئية مع عرض “فايرب سبيد” املصمم لتمكني األردنيني من تجربة رسعات غري مسبوقة من اإلنرتنت عريض النطاق.
خدمات القيمة املضافة

■ إطالق خدمة التخزين السحابي مع سعات تخزينية مجانية تصل إىل  ١٠٠جيجابيت تقدم للزبائن مستوى أعىل من املوثوقية واملرونة يف التخزين.
■ إطالق خدمتي “حاكيني” و”رصيد الطوارئ” إلبقاء الزبائن عىل اتصال دائم حتى مع نفاد الرصيد لديهم.

■ إطالق تطبيق “ ”My Orangeاملجاني الذي يقدم للزبائن إمكانية إدارة حساباتهم الشخصية والحصول عىل الخدمات املرغوب بها عن طريق هواتفهم الذكية.

■ إطالق خدمة إعادة شحن الخطوط املدفوعة مسبقا ً عرب اإلنرتنت ضمن نظام “إي-فواتريكم  ”eFAWATEERcomالخاص باستعراض الفواتري واملدفوعات وتسديدها إلكرتونيا ً عرب مختلف
قنوات الدفع املرصفية اإللكرتونية الخاصة بهم.

■ إطالق خدمة “توصيل تاكيس” الهادفة لتسهيل حصول املواطنني عىل وسائل النقل العام من مركبات التاكيس عرب الهواتف بالتعاون مع رشكة توصيل لتكنولوجيا املعلومات.

■ إطالق خدمة “إعادة رشاء الهواتف الخلوية املستعملة  ”BuyBackلتمكني الزبائن من مستخدمي الهواتف الخلوية من استبدال هواتفهم املستعملة بأخرى جديدة بموجب قسائم نوفرها يف
معارضنا ومراكز البيع التابعة لنا يف أنحاء اململكة.

خدمات قطاع األعمال

■ إطالق خدمة املراقبة بالفيديو األوىل من نوعها التي تمتاز بقدر الحماية واألمن الكامل والتي تدار من أي مكان ،واملوجهة لقطاع املنشآت الصغرية واملتوسطة والرشكات ،والتي تقدم حالً
مبتكرا ً ومثاليا ً للحماية واألمن املعتمد عىل الحوسبة السحابية.

■ إطالق حل مبتكر ملكافحة الهجمات اإللكرتونية “الهجمات املوجهة لقطع الخدمة  ”DDoSوذلك بهدف تمكني الزبائن من قطاع الرشكات للتصدي لهذه الهجمات والحفاظ عىل أمن شبكاتهم
وموثوقيتها.

■ مواصلة تعزيز قدرتنا عىل تلبية احتياجات قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات املتقدمة ،إىل جانب إثراء محفظة شبكاتنا املدارة بحلول متطورة للربط الشبكي كخدمات اإليثرنت
“ ”Layer 2للربط الشبكي ،وخدمات االتصاالت الصوتية للمؤسسات التجارية كخدمات “ ”SIPعرب بروتوكول اإلنرتنت .VPN

■ تطوير خدماتنا املوجهة لضمان استمرارية األعمال والتعايف من الكوارث ،إىل جانب تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات باعتبار ذلك كخدمات وحلول فعالة.
■ تعزيز قدرة مركزنا للبيانات والواقع يف مبنى مركزنا الكائن يف مرج الحمام.
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 -4تق ّر الرشكة بتطبيق بنود القواعد اإلرشادية لدليل الحوكمة للرشكة املدرجة يف البورصة باستثناء البنود التالية:

إقـرار

 -1يق ّر مجلس إدارة الرشكة بعدم وجود أيّة أمور جوهرية قد تؤثر يف استمرارية الرشكة خالل السنة املالية التالية .2015
 -2يق ّر مجلس اإلدارة بمسؤوليته عن إعداد البيانات املالية وتوفري نظام رقابة فعّال يف الرشكة.

رئيس مجلس اإلدارة
الدكتور شبيب فرح عمّاري

نائب رئيس مجلس اإلدارة
السيد ميشيل مونزاني

القاعدة

عضو
السيد مارك رينارد

ثلث أعضاء املجلس عىل األقل من األعضاء املستقلني.

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

عضو
السيدة مي دي ال روشيفوردير

عضو
الدكتور محمد نارص أبو حمور

عضو

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

مدى تطبيقها.

تقدم كل من اللجنتني (لجنة التدقيق ولجنة الرتشيحات واملكافآت) قراراتهما وتوصياتهما
إىل مجلس اإلدارة وتقريرا ً حول أعمالها إىل اجتماع الهيئة العامة العادي للرشكة.

عضو

يقوم املساهم الراغب بالرتشح لعضوية مجلس اإلدارة بإرسال نبذة تعريفية عنه قبل

اللواء الدكتور املهندس عمر الخالدي

انتهاء السنة املالية للرشكة والتي تسبق السنة التي سيعقد فيها اجتماع الهيئة العامة

النتخاب املجلس.

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

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

 -3نق ّر نحن املوقّعني أدناه بصحة ودقة واكتمال املعلومات والبيانات الواردة يف تقرير مجلس اإلدارة للعام .2014

رئيس مجلس اإلدارة
الدكتور شبيب فرح عمّاري
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السيد جان فرانسوا توما

لم يطبّق

جزئيا ً

املادة (/20ب) من النظام األسايس للرشكة تحدد كيفية تكوين مجلس اإلدارة

ومن ضمنها األعضاء املستقلون.

يتم تحديد مهام وصالحيات مجلس اإلدارة بموجب املادة ( )24من النظام

األسايس للرشكة وقانون الرشكات.

تقوم الرشكة بإعداد نظا ٍم داخيلٍ ملجلس اإلدارة.

يتم اإلفصاح عن البيانات املالية مبارشة وفق تعليمات االفصاح الصادرة من
الهيئة ،كما إن املادة ( )24من قانون الرشكات تلزم باإلفصاح عن امليزانية كل

ستة أشهر ويتم ذلك.

الدكتور املهندس سامر املفلح
وضع إجراءات عمل خطية لتطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة يف الرشكة ومراجعتها وتقييم

الرئيس التنفيذي

التطبيق

جزئيا ً

السبب

نائب الرئيس التنفيذي
املدير التنفيذي للمالية
السيد رسالن ديرانية

إدارة الرشكة أو إفشاء املعلومات ذات الطبيعة الرسية للرشكة.

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

عضو فيه ،للمساهمني الذين يملكون  %20من أسهم الرشكة.

جزئيا ً

جزئيا ً

لم يطبّق

لم يطبّق

لم يطبّق

جزئيا ً

إن الرشكة تلتزم بتطبيق القواعد اآلمرة واملنصوص عليها يف دليل قواعد حوكمة
الرشكات املساهمة ،وتطبيق النصوص القانونية املنصوص عليها يف قانون

الرشكات.

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

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

يتم تطبيق املادة ( )133من قانون الرشكات.

استنادا ً إىل املادة ( )160من قانون الرشكات.

تطبّق املادة ( )165من قانون الرشكات بهذا الخصوص واملادة (/20ب) من

النظام األسايس للرشكة.
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القوائم املالية املوحدة
 31كانون األول 201٤
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رشكة االتصاالت األردنية

رشكة االتصاالت األردنية

رشكة مساهمة عامة محدودة

رشكة مساهمة عامة محدودة

 31كانون األول 2014

للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2014

قائمة الدخل الشامل املوحدة

قائمة املركز املايل املوحدة

إيضاحات

 31كانون األول 2014

 31كانون األول 2013

دينــــار أردني

دينــــار أردني

املوجـودات

العمليات املستمرة

موجودات غري متداولة

دينــــار أردني

دينــــار أردني

صايف اإليرادات

344.980.180

356.370.603

تكلفة الخدمات

()161.408.557

()170.475.362

الربح اإلجمايل

183.571.623

185.895.241

مصاريف إدارية

()22.072.607

()21.684.189

مخزون

8

3.371.546

4.985.421

مصاريف بيعية وتسويقية

()42.986.814

()40.316.679

ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

9

77.890.264

88.634.579

حصة الحكومة من اإليرادات

18

()8.321.577

()7.751.098

مبالغ مستحقة من مشغيل شبكات اتصاالت

10

34.338.539

32.709.722

نقد وودائع قصرية األجل

11

190.264.069

242.849.684

مصاريف اتفاقية دعم األعمال ورسوم العالمة التجارية

19

()7.363.957

()7.450.050

305.864.418

369.179.406

استهالكات واطفاءات

()54.106.066

()47.609.423

موجودات معدة للبيع

6

-

1.511.783

الربح التشغييل

48.720.602

61.083.802

599.312.580

618.293.075

صايف فروقات العمالت األجنبية

1.687.107

1.157.131

تكاليف التمويل

()55.287

()60.618

رأس املال املدفوع

12

250.000.000

250.000.000

دخل التمويل

6.034.712

7.732.081

احتياطي إجباري

13

62.500.000

62.500.000

أرباح مدورة

14

42.034.016

52.500.947

أرباح بيع ممتلكات ومعدات

1.841.605

410.682

354.534.016

365.000.947

الربح قبل رضيبة الدخل

58.228.739

70.323.078

-

()853.415

()16.552.646

()19.067.494

354.534.016

364.147.532

41.676.093

51.255.584

ممتلكات ومعدات

4

189.614.408

188.838.826

موجودات غري ملموسة

5

102.076.326

54.952.875

موجودات رضيبية مؤجلة

7

1.757.428

3.810.185

293.448.162

247.601.886

موجودات متداولة

مجموع املوجودات
حقوق امللكية واملطلوبات
حقوق امللكية

حقوق ملكية حملة األسهم
حقوق غري املسيطرين
مجموع حقوق امللكية
مطلوبات غري متداولة
قروض طويلة األجل

15

4.289.253

5.348.095

تعويض نهاية الخدمة

16

673.786

527.280

4.963.039

5.875.375

مطلوبات متداولة
ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

17

158.154.006

157.122.100

مبالغ مستحقة إىل مشغيل شبكات اتصاالت

10

81.062.255

86.989.109

الجزء املتداول من القروض طويلة األجل

15

474.197

532.398

تعويض نهاية الخدمة

16

125.067

373.115

239.815.525

245.016.722

مطلوبات مرتبطة بموجودات معدة للبيع

6

-

3.253.446

مجموع املطلوبات

244.778.564

254.145.543

مجموع حقوق امللكية واملطلوبات

599.312.580

618.293.075

تعترب اإليضاحات املرفقة من  1إىل  27جزءا ً من هذه القوائم املالية املوحدة
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إيضاحات

2014

2013

رضيبة الدخل

7

ربح السنة من العمليات املستمرة

العمليات املتوقفة
447.775

460.654

ربح السنة من العمليات املتوقفة

6

الربح للسنة

42.123.868

51.716.238

يضاف :الدخل الشامل اآلخر

-

-

مجموع الدخل الشامل للسنة

42.123.868

51.716.238

العائد إىل:
مساهمي الرشكة

42.033.069

51.490.517

حقوق غري املسيطرين

90.799

225.721

42.123.868

51.716.238

الحصة األساسية واملخفضة للسهم من ربح السنة

20

0.168

0.206

الحصة األساسية واملخفضة للسهم من ربح السنة العائد من العمليات املستمرة

20

0.167

0.205

تعترب اإليضاحات املرفقة من  1إىل  27جز ًء من هذه القوائم املالية املوحدة
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رشكة االتصاالت األردنية

رشكة االتصاالت األردنية

رشكة مساهمة عامة محدودة

رشكة مساهمة عامة محدودة

قائمة التغيـرات فـي حقـوق امللكية املوحدة

قائمة التدفقات النقدية املوحدة

للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2014

للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2014

حق ملكية حملة األسهم
رأس املال

احتياطي

أرباح مدورة

حقوق ملكية

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

62.500.000

املدفوع

250.000.000

إجباري

حقوق غري

مجموع حقوق

دينــــار

دينــــار

حملة االسهم

املسيطرين

امللكية

إيضاحات

الربح قبل رضيبة الدخل من العمليات املستمرة

58.228.739

70.323.078

الربح قبل رضيبة الدخل من العمليات املتوقفة

447.775

460.654

52.500.947

365.000.947

()853.415

364.147.532

أرباح موزعة (إيضاح )14

-

-

()52.500.000

()52.500.000

-

()52.500.000

مجموع الدخل الشامل للسنة من العمليات املستمرة

-

-

41.676.093

41.676.093

-

41.676.093

الربح من العمليات املتوقفة (إيضاح )6

-

-

356.976

356.976

استبعاد رشكة تابعة (إيضاح )6

-

-

-

-

90.799

447.775

762.616

762.616

الرصيد كما يف  31كانون األول 2014

250.000.000

62.500.000

42.034.016

354.534.016

-

354.534.016

الرصيد يف أول كانون الثاني 2013

250.000.000

62.500.000

83.510.430

396.010.430

()1.079.136

394.931.294

أرباح موزعة

-

-

()82.500.000

()82.500.000

-

()82.500.000

مجموع الدخل الشامل للسنة من العمليات املستمرة

-

-

51.255.584

51.255.584

-

51.255.584

الربح من العمليات املتوقفة (إيضاح )6

-

-

الرصيد كما يف  31كانون األول 2013

250.000.000

62.500.000

234.933

234.933

225.721

460.654

52.500.947

365.000.947

()853.415

364.147.532

دينــــار أردني

دينــــار أردني

األنشطة التشغيليــة

تعديالت:

الرصيد يف أول كانون الثاني 2014

2014

2013

تكاليف التمويل

55.287

60.618

دخل التمويل

()6.034.712

()7.732.081

1.388.144

1.780.000

مخصص الذمم املشكوك يف تحصيلها

9

مخصص املخزون التالف وبطيء الحركة
استهالكات ممتلكات ومعدات

41.929.375

42.469.403

إطفاءات املوجودات غري امللموسة

12.176.691

5.140.020

تعويض نهاية الخدمة

318.695

419.252

أرباح بيع ممتلكات ومعدات

()1.841.605

()410.682

أرباح بيع رشكة تابعة

4

1.067

6

صايف فروقات عمالت أجنبية

()262.470
()1.117.043

()303.498

تغريات رأس املال العامل:
مخزون

1.613.875

1.074.556

ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

6.349.174

()11.776.856

مبالغ مستحقة من مشغيل شبكات االتصاالت

()1.628.817

()3.726.047

ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

169.956

()6.597.414

مبالغ مستحقة إىل مشغيل شبكات االتصاالت

()5.926.854

22.062.452

تعويض نهاية الخدمة املدفوع

()420.237

()101.704

رضيبة دخل مدفوعة

()16.856.393

()26.734.306

صايف النقد من األنشطة التشغيلية

88.589.580

86.408.512

األنشطة االستثمارية
()38.570.391

()38.571.553

رشاء ممتلكات ومعدات

4

املتحصل من بيع ممتلكات ومعدات

2.142.510

450.710

الزيادة يف املوجودات غري امللموسة

()59.300.142

()538.157

متحصل من بيع رشكة تابعة

1.419.227

-

دخل التمويل املقبوض

5.723.880

7.403.823

صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثمارية

()88.584.916

()31.255.177

األنشطة التمويليـة
أرباح موزعة

()52.534.992

()82.331.517

تكاليف تمويل مدفوعة

()55.287

()60.618

صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية

()52.590.279

()82.392.135

صايف (النقص) يف النقد وما يف حكمه

()52.585.615

()27.238.800

النقد وما يف حكمه كما يف  1كانون الثاني

242.849.684

270.088.484

190.264.069

242.849.684

النقد وما يف حكمه كما يف  31كانون األول

تعترب اإليضاحات املرفقة من  1إىل  27جزءا ً من هذه القوائم املالية املوحدة
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رشكة االتصاالت األردنية
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
 31كانون األول 2014

 -1معلومات املنشأة

رشكة االتصاالت األردنية

رشكة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
 31كانون األول 2014

 3-2معايري التقارير املالية الدولية والتفسريات الجديدة والتعديالت الصادرة وغري النافذة بعد  -تتمة

سجلت رشكة االتصاالت األردنية كرشكة مساهمة عامة بتاريخ  8ترشين األول  .1996تمتلك رشكة االتصاالت األردنية بنسبة  ٪51من قبل رشكة االستثمار املشرتك لالتصاالت القابضة ملجموعة

معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )15اإليرادات من العقود مع العمالء

تم اعتماد القوائم املالية املوحدة لرشكة االتصاالت األردنية املساهمة العامة (املجموعة) للسنة املنتهية يف  31كانون األول  2014بقرار من مجلس اإلدارة بتاريخ  29كانون الثاني .2015

العقود الخاضعة ملعايري أخرى مثل معيار املحاسبة الدويل رقم ( )17اإليجارات.

يقع املقر الرئييس للرشكة يف مجمع سيتي سنرت ،جبل عمان  -األردن

 -معيار املحاسبة الدويل رقم ( )11عقود اإلنشاء

( Orangeفرنسا).

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

 1-2أسس اإلعداد

أعدت القوائم املالية املوحدة للمجموعة وفقا ً ملبدأ التكلفة التاريخية.

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

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

أسس التوحيد

يبني معيار رقم ( )15املعالجة املحاسبية لكل أنواع اإليرادات الناشئة من العقود مع العمالء ،وينطبق هذا املعيار عىل جميع املنشآت التي تدخل يف عقود لتوريد الخدمات والبضائع للعمالء باستثناء
يحل هذا املعيار بدال ً من املعايري والتفسريات التالية:
 -معيار املحاسبة الدويل رقم ( )18اإليراد

 -تفسري لجنة معايري التقارير ( )13برامج والء العمالء

 -تفسري لجنة معايري التقارير ( )15اتفاقيات إنشاء العقارات

 -تفسري لجنة معايري التقارير ( )18عمليات نقل األصول من العمالء

 -التفسري ( )31اإليراد – عمليات املقايضة التي تنطوي عىل خدمات إعالنية

يجب تطبيق املعيار للفرتات التي تبدأ يف أو بعد  1كانون الثاني  2017مع السماح بالتطبيق املبكر.

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

معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )9األدوات املالية

التابعة ولها القدرة عىل التأثري عىل تلك العوائد نتيجة سيطرتها عىل الرشكة التابعة.

املالية وااللتزامات املالية وبعض العقود لبيع أو رشاء األدوات غري املالية .وقد تم إصدار هذا املعيار الستبدال معيار املحاسبة الدويل رقم “ 39تصنيف وقياس األدوات املالية” .قامت املجموعة بتطبيق

البيانات ،ورشكة األبعاد لبناء وتطوير البيانات رقميا ً (اي -دايمنشن) .تتحقق السيطرة عندما تحصل املجموعة بالكامل ،أو أن يكون لها حصة ،عىل العوائد املتغرية نتيجة سيطرتها عىل الرشكة

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

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

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

يتم تسجيل حصة حقوق غري املسيطرين من خسائر الرشكات التابعة حتى لو أدى ذلك إىل عجز يف رصيد حقوق غري املسيطرين.
يتم تسجيل األثر الناتج عن تغري نسبة امللكية يف رشكة تابعة الذي ال ينجم عنه فقدان للسيطرة يف حقوق امللكية.

 2-2التغيريات يف السياسات املحاسبية

ان السياسات املحاسبية املتبعة يف إعداد القوائم املالية املوحدة متفقة مع تلك التي اتبعت يف إعداد القوائم املالية للسنة املنتهية يف  31كانون األول  ،2013باستثناء أن املجموعة قامت بتطبيق
التعديالت والتفسريات التالية:

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

تبني هذه التعديالت االستثناء من متطلبات التوحيد للمنشآت التي ينطبق عليها تعريف رشكة استثمار حسب معيار التقارير املالية الدويل رقم ( .)10يتطلب هذا االستثناء من الرشكة األم تسجيل

الرشكات التابعة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.

معيار املحاسبة الدويل رقم ( )32تقاص املوجودات املالية واملطلوبات املالية (تعديالت)

توضح هذه التعديالت ما ورد يف املعيار واملتعلقة بوجود حق قانوني ملزم بإجراء التقاص ،توضح التعديالت أيضا ً تطبيق آليه التقاص ألنظمة التسوية والتي تطبق آليات التسوية اإلجمالية التي
ال تحدث جميعا ً بنفس الوقت.

التفسري رقم  21الصادر عن لجنة تفسريات معايري التقارير املالية الدولية – الرسوم (التفسري رقم  21الصادر عن لجنة تفسريات معايري التقارير املالية الدولية)

قام مجلس معايري املحاسبة الدولية بإصدار معيار التقارير املالية الدويل رقم “ 9األدوات املالية” بكامل مراحله خالل تموز  ،2014ويبني هذا املعيار املعالجة املحاسبية لتصنيف وقياس املوجودات
املرحلة األوىل من معيار التقارير املالية الدويل رقم  9كما صدرت خالل العام  ،2009وكان التطبيق األويل للمرحلة األوىل يف  1كانون الثاني  2011وستقوم املجموعة بتطبيق معيار التقارير املالية

الدويل رقم  9الجديد بتاريخ التطبيق اإللزامي يف  1كانون الثاني  2018والذي سيكون له أثر عىل تصنيف وقياس املوجودات املالية.

طريقة حقوق امللكية يف القوائم املالية املنفصلة (تعديالت عىل معيار املحاسبة الدويل رقم  27و معيار التقارير املالية الدويل رقم )1

قام مجلس معايري املحاسبة الدولية خالل شهر آب  2014بتعديل معيار املحاسبة الدويل رقم ( 27القوائم املالية املنفصلة) والذي أتاح للمنشآت خيار اتباع طريقة حقوق امللكية يف محاسبة

االستثمارات يف الرشكات التابعة والحليفة والرشكات تحت السيطرة املشرتكة كما هو موضح يف معيار املحاسبة الدويل رقم  .28كما تم اجراء تعديل آخر عىل معيار التقارير املالية الدويل رقم 1
والذي يسمح للمنشآت التي تتبع طريقة حقوق امللكية من تطبيق االستثناء الوارد يف معيار التقارير املالية الدويل رقم  1والخاص بعمليات االندماج قبل تاريخ التملك.

يتم تطبيق هذه املعايري اعتبارا ً من  1كانون الثاني  ،2016كما يجب تطبيقها بأثر رجعي مع السماح بالتطبيق املبكر.
معيار املحاسبة الدويل رقم ( )1عرض القوائم املالية ( -تعديالت)

تشمل هذه التعديالت تحسينات محدودة ترتكز عىل األمور التالية:
 -الجوهرية

 -التصنيفات والتجميع

 -هيكل اإليضاحات

 -اإلفصاح عن السياسات املحاسبية

 -عرض بنود الدخل الشامل اآلخر الناتجة عن االستثمارات التي تتبع طريقة حقوق امللكية.

ال يتوقع أن تؤثر هذه التعديالت عىل املركز املايل أو األداء املايل للمجموعة .ال تتوقع املجموعة أن يكون لهذه التعديالت أثر جوهري عىل إيضاحات القوائم املالية للمجموعة.

يتم تطبيق هذه املعايري اعتبارا ً من  1كانون الثاني  ،2016مع السماح بالتطبيق املبكر.

يوضح التفسري رقم  21الصادر عن لجنة تفسريات معايري التقارير املالية الدولية أن املنشأة تقوم بتثبيت التزام عن رسوم ما عند إجراء نشاط سيتوجب السداد ،كما حددتها الترشيعات ذات

 4-2استخدام التقديرات

بلوغ الحد األدنى ملستوى السداد ،يوضح التفسري أنه ال يتم االعرتاف بأي التزام قبل الوصول إىل الحد األدنى من مستوى السداد املحدد.

التقديرات واالجتهادات تؤثر أيضا ً عىل اإليرادات واملصاريف واملخصصات وبشكل خاص يتطلب من اإلدارة القيام بأحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية املستقبلية وأوقاتها

العالقة .يوضح التفسري كذلك أنه يتم تسجيل االلتزام عىل فرتات فقط إذا كان النشاط الذي يستدعي السداد قد حصل خالل فرتة محدده بالترشيعات ذات العالقة .بالنسبة للرسوم التي تنشأ عند

إفصاحات املبالغ القابلة للتحصيل للموجودات غري املالية – التعديالت عىل املعيار املحاسبي الدويل رقم  36تدني قيمة املوجودات املالية

تزيل هذه التعديالت التبعات غري املقصودة ملعيار التقارير املالية الدويل رقم ( 13قياس القيمة العادلة) حول اإلفصاحات املطلوبة بموجب املعيار املحاسبي الدويل رقم ( 36تدني قيمة املوجودات).

باإلضافة إىل ذلك ،تتطلب هذه التعديالت إفصاحا ً حول املبالغ القابلة للتحصيل للموجودات أو وحدات توليد النقد التي تم تسجيل خسائر التدني يف القيمة املتعلقة بها أو عكسها خالل الفرتة.
لم ينتج عن تطبيق هذه التعديالت والتفسريات أي أثر عىل املركز املايل أو األداء املايل للمجموعة.

 3-2معايري التقارير املالية الدولية والتفسريات الجديدة والتعديالت الصادرة وغري النافذة بعد

تم إصدار معايري مالية جديدة ومعدلة حتى  31كانون األول  2014إال أنها غري ملزمة حتى اآلن ولم تطبق من قبل املجموعة:

إن إعداد القوائم املالية املوحدة وتطبيق السياسات املحاسبية يتطلب من اإلدارة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر عىل مبالغ املوجودات واملطلوبات واإلفصاح عن االلتزامات املحتملة .إن هذه
الناجمة عن أوضاع 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 املخصصات.

 5-2ملخص السياســات 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.

املخزون

يظهر املخزون بسعر الكلفة أو صايف القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل ،تمثل التكاليف جميع املصاريف املتكبـدة إليصال كل صنف إىل موقعه ووضعه الحايل وتحدد الكلفة باتباع طريقة متوسط الكلفة املرجح.
تمثل صايف القيمة القابلة للتحقق سعر البيع املقدر يف الظروف العادية بعد تنزيل الكلفة املقدرة إلتمام عملية البيع.
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 5-2ملخص السياســات املحاسبية الهامة
القروض طويلة األجل

 5-2ملخص السياســات املحاسبية الهامة  -تتمة
رضيبة الدخل املؤجلة

 31كانون األول 2014

 31كانون األول 2014

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

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

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

أرباح رضيبية يمكن االستفادة منها لخصم هذه الفروقات املؤقتة واملوجودات والخسائر الرضيبية غري املستغلة.

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

املمتلكات واملعدات

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

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

		
مبانـــــي

معدات االتصاالت

موجودات أخرى

 25سنة

 5إىل  20سنة

 2إىل  7سنوات

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

يسمح باالستفادة الكاملة أو الجزئية من املوجودات الرضيبية املؤجلة.

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

رضيبة املبيعات

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

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

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

املرصوف قدر اإلمكان.

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

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.

تخفيض قيمة هذه املوجودات إىل القيمة التي يمكن اسرتدادها ويتم قيد التدني بتخفيض قيمة املمتلكات واملعدات والذي يدرج يف قائمة الدخل الشامل املوحدة للسنة.

تكاليف التمويل

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

تجميع األعمال

 -الذمم الدائنة واملدينة واملتضمنة مبلغ رضيبة املبيعات.

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 تدنّت بشكل دائم ،ويف حال وجود مؤرش عىل ذلك يتم تحديد املبلغ القابل لالسرتداد
املقدر لهذه املوجودات وكذلك أي خسارة ناتجة عن التدني والتي تساوي الفرق ما بني القيمة القابلة لالسرتداد والقيمة الدفرتية ،ويتم االعرتاف بخسائر التدني يف قائمة الدخل الشامل املوحدة.

املخصصات

يتم تسجيل تجميع األعمال باستخدام طريقة الرشاء ،يتم احتساب كلفة التملك باستخدام القيمة العادلة للموجودات املمنوحة ،وااللتزامات املتكبدة أو املضمونة ،وأدوات حقوق امللكية الصادرة عن

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.

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

إثبات اإليرادات

الرشكة املشرتية يف تاريخ التملك مقابل السيطرة عىل الرشكة املشرتاة مضافا ً إليه أية تكاليف تنسب مبارشة إىل عملية اندماج األعمال .املوجودات القابلة للتحديد وااللتزامات املحتملة يتم قياسها

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 تدنٍّ 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 واألرصدة الدائنة األخرى

يتم إثبات إيرادات املجموعة كما ييل:

إيرادات الخدمات

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

يتم إثبات اإليرادات من املكاملات الصادرة والواردة عند تقديم الخدمة.

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

مبيعات األجهزة واملعدات

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

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

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

تعويض نهاية الخدمة

عقود التأجري

تمنح املجموعة موظفيها تعويض نهاية خدمة .يتم احتساب تعويض نهاية الخدمة للموظفني 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 بنا ًء عىل مدة خدمة املوظف  .يتم االعرتاف باألرباح والخسائر االكتوارية كإيراد أو
كمرصوف عندما تكون الخسارة أو األرباح املرتاكمة والغري معرتف بها أكرب بشكل جوهري من املخصص املحتسب ،ويتم إطفاء الفروقات الجوهرية عىل متوسط مدى األعمار اإلنتاجية املتبقية
املتوقعة للموظفني.

الرضائب
رضيبة الدخل الحالية

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

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.

 -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.

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.
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 31كانون األول 2014

إن الجداول التالية تمثل معلومات عن إيرادات ونتائج أعمال وموجودات ومطلوبات هذه القطاعات للسنوات املنتهية يف  31كانون األول  2014و.2013

للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2014

خطوط الهواتف الثابتة
دينــــار أردني

الهواتف املتنقلة
دينــــار أردني

خدمات البيانات
دينــــار أردني

للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2013
املجموع

دينــــار أردني

صايف اإليرادات
صايف اإليرادات ألطراف خارجية

147.826.547

147.833.131

49.320.502

344.980.180

صايف اإليرادات الداخلية بني القطاعات

57.191.824

8.539.812

1.865

65.733.501

205.018.371

156.372.943

49.322.367

410.713.681

نتائج القطاع
الربح من العمليات قبل االستهالكات واإلطفاءات والفوائد والرضيبة

684.935

57.469.663

44.672.070

102.826.668

االستهالكات واإلطفاءات

()54.106.066

صايف فروقات العمالت األجنبية

1.687.107

تكاليف التمويل

()55.287

دخل التمويل

6.034.712

أرباح بيع ممتلكات ومعدات

1.841.605

الربح قبل الرضيبة

58.228.739

مرصوف رضيبة الدخل

()16.552.646

ربح السنة من العمليات املستمرة

41.676.093

العمليات املتوقفة
ربح السنة من العمليات املتوقفة

447.775

الربح للسنة

42.123.868

يضاف :الدخل الشامل اآلخر

-

الدخل الشامل للسنة

42.123.868

املوجودات واملطلوبات
موجودات القطاع

243.481.465

316.074.872

39.756.243

599.312.580

مطلوبات القطاع

132.697.537

101.725.164

10.355.863

244.778.564

معلومات القطاع األخرى

38

املمتلكات واملعدات

97.120.215

87.734.401

4.759.792

189.614.408

موجودات غري ملموسة

15.041.226

80.779.409

6.255.691

102.076.326

خطوط الهواتف الثابتة
دينــــار أردني

الهواتف املتنقلة
دينــــار أردني

خدمات البيانات
دينــــار أردني

املجموع

دينــــار أردني

صايف اإليرادات
صايف اإليرادات ألطراف خارجية

159.013.350

149.509.831

47.847.422

356.370.603

صايف اإليرادات الداخلية بني القطاعات

69.885.080

10.969.032

3.982

80.858.094

228.898.430

160.478.863

47.851.404

437.228.697

نتائج القطاع
الربح من العمليات قبل االستهالكات واإلطفاءات والفوائد والرضيبة

5.183.460

61.382.246

42.127.519

108.693.225

االستهالكات واإلطفاءات

()47.609.423

صايف فروقات العمالت األجنبية

1.157.131

تكاليف التمويل

()60.618

دخل التمويل

7.732.081

أرباح بيع ممتلكات ومعدات

410.682

الربح قبل الرضيبة

70.323.078

مرصوف رضيبة الدخل

()19.067.494

ربح السنة من العمليات املستمرة

51.255.584

العمليات املتوقفة
ربح السنة من العمليات املتوقفة

460.654

الربح للسنة

51.716.238

يضاف :الدخل الشامل اآلخر

-

الدخل الشامل للسنة

51.716.238

املوجودات واملطلوبات
موجودات القطاع

271.115.779

318.153.347

29.023.949

618.293.075

مطلوبات القطاع

136.703.742

111.625.708

5.816.093

254.145.543

معلومات القطاع األخرى
املمتلكات واملعدات

93.803.479

90.558.185

4.477.162

188.838.826

موجودات غري ملموسة

14.977.658

38.293.014

1.682.203

54.952.875
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 -4ممتلكات ومعدات

 -5موجودات غري ملموسة
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أرايض ومباني

شبكة ومـعدات

ممتلكات ومعدات

مشاريع تحت

املجمـوع

دينــــار أردني

دينــــار أردني

دينــــار أردني

دينــــار أردني

دينــــار أردني

االتصاالت

أخرى

التنفيذ

2014
الكلفة:
كما فـي أول كانون الثاني 2014

79.880.312

787.737.964

63.515.377

إضافات

826.520

34.111.506

1.095.183

3.622.168

املحول من املشاريع تحت التنفيذ

-

3.800.356

-

()3.800.356

استبعادات

()1.163.950

()1.066.753

()753.932

املحول من موجودات متداولة أخرى*

4.435.471

-

-

-

كما فـي  31كانون األول 2014

83.978.353

824.583.073

63.856.628

2.358.994

االستهالك املرتاكم:

2.537.182

-

كما فـي أول كانون الثاني 2014

40.051.932

653.209.592

52.655.471

االستهالك للسنة

1.500.425

39.411.620

1.017.330

-

استبعادات

()893.103

()1.053.968

()736.659

كما يف  31كانون األول 2014

40.659.254

691.567.244

52.936.142

-

صافـي القيمـة الدفرتية كما فـي  31كانون األول 2014

43.319.099

133.015.829

10.920.486

-

2.358.994

934.755.821
38.570.391
()2.984.635
4.435.471
974.777.048

745.916.995
41.929.375
()2.683.730
785.162.640
189.614.408

حقوق استخدام كوابل

رخصة تشغيل الهواتف

دينــــار أردني

دينــــار أردني

فالج

املتنقلة وحقوق الرتددات

موجودات غري ملموسة
أخرى

دينــــار أردني

املجموع

دينــــار أردني

الكلفــــة :
الرصيد كما يف أول كانون الثاني 2014

22.782.573

59.664.336

2.328.051

إضافات

1.185.700

53.189.440

4.925.002

الرصيد كما يف  31كانون األول 2014

23.968.273

112.853.776

7.253.053

84.774.960

59.300.142
144.075.102

اإلطفاء املرتاكم:
الرصيد كما يف أول كانون الثاني 2014

7.804.915

21.371.322

645.848

إطفاءات

1.122.133

10.703.045

351.513

الرصيد كما يف  31كانون األول 2014

8.927.048

32.074.367

997.361

29.822.085

12.176.691

41.998.776

صايف القيمة الدفرتية:
كما يف  31كانون األول 2014

15.041.225

80.779.409

6.255.692

102.076.326

كما يف  31كانون األول 2013

14.977.658

38.293.014

1.682.203

54.952.875

يتم إطفاء حقوق استخدام كوابل فالج ،رخصة تشغيل الهواتف املتنقلة وحقوق الرتددات واملوجودات غري امللموسة األخرى عىل مدى العمر املتوقع لها والبالغ  20سنة و 15سنة عىل التوايل.
تتضمن رخص تشغيل الهواتف املتنقلة ترددات خدمات الجيل الثالث ( )3Gوالتي تم إطالقها تجاريا ً يف آذار  ،2010يتم إطفاؤها عىل مدى العمر املتوقع لها والبالغ  15سنة.
إن رخصة استخدام وتشغيل الجيل الثاني الذي تمتلكها رشكة البرتاء األردنية لالتصاالت املتنقلة ( Orangeموبايل) والتي حصلت عليها بتاريخ  8آيار  1999ملدة خمسة عرش عاما ً لتقديم

خدمات الجيل الثاني ،انتهت بتاريخ  8آيار  .2014ولذلك قامت  Orangeموبايل خالل العام  2013بتقديم طلب لتجديد تلك الرخصة لتقديم نفس الخدمات .إال أن  Orangeموبايل استلمت

- 2013

خالل األسبوع األخري من شهر نيسان  2014كتابا ً صادرا ً عن هيئة تنظيم قطاع االتصاالت يتضمن قرارا ً يقيض بإلزام الرشكة بدفع مبلغ  156.4مليون دينار أردني كرسم تجديد واستخدام

الكلفة:
كما فـي أول كانون الثاني 2013

77.913.141

754.453.896

64.164.433

إضافات

1.967.171

33.261.689

377.753

736.493

املحول من املشاريع تحت التنفيذ

-

79.265

-

() 79.265

استبعادات

-

()56.886

()1.026.809

كما فـي  31كانون األول 2013

79.880.312

787.737.964

63.515.377

2.964.940

-

3.622.168

وتشغيل رخصة حزم الرتددات  900ميجاهيت عىل أن يسدد بموعد أقصاه  9آيار  .2014بالرغم من االعرتاض الذي قدمته الرشكة ،اضطرت  Orangeموبايل لتجديد رخصة حزم الرتددات

897.267.963

 900ميجاهيت ملدة خمسة أعوام بقيمة  52.437.750دينار أردني.

-

إن القرار املشار إليه والصادر عن هيئة تنظيم قطاع االتصاالت قائم عىل افرتاض أن  Orangeموبايل سوف تقوم باستخدام حزم الرتددات وفق “حيادية التكنولوجيا” لطلب االستحواذ عىل

38.571.553
()1.083.695
934.755.821

الرتددات ألول مرة وليس تجديد للرخصة بالرغم من أن معظم الرتددات مدار البحث مشغولة من قبل مستخدمني حاليني لخدمات الجيل الثاني( ،)2Gناهيك عن أن القرار قد كان مخالفا ً ملا طلبته
الرشكة لتجديد ترخيص الرتددات لخدمات الجيل الثاني ( )2Gوليس عىل أساس “حيادية التكنولوجيا”.

قامت إدارة الرشكة باتخاذ كافة اإلجراءات القانونية للحفاظ عىل حقوق الرشكة وضمان استمرارية عملياتها ،حيث أن املبلغ التي أجربت الرشكة عىل دفعة لهيئة تنظيم قطاع االتصاالت كان مبالغا ً

فيه وال يتناسب مع الرسوم التي دفعت من قبل املشغلني اآلخرين يف األردن .وبنا ًء عليه ال يمكن تحديد املبلغ الذي يمكن اسرتداده من الرخصة حتى تتوضح نتيجة اإلجراءات القانونية التي قامت

االستهالك املرتاكم:
كما فـي أول كانون الثاني 2013

38.509.101

613.369.856

52.612.302

االستهالك للسنة

1.542.831

39.880.536

1.046.036

-

استبعادات

-

()40.800

()1.002.867

كما يف  31كانون األول 2013

40.051.932

653.209.592

52.655.471

-

صافـي القيمـة الدفرتية كما فـي  31كانون األول 2013

39.828.380

134.528.372

10.859.906

3.622.168

-

704.491.259

بها الرشكة ،وعليه لم يتم تسجيل أي تدنٍّ بتاريخ القوائم املالية.

42.469.403
()1.043.667
745.916.995
188.838.826

* يتضمن مبالغ مستحقه للمجموعة مقابل قطع أرايض تبلغ  4.262.321دينار أردني والتي تم تصنيفها ضمن أرصدة مدينة أخرى يف العام  .2009ان هذا الرصيد يمثل تكلفة األرايض التي تمت
مصادرتها من قبل أمانة عمان الكربى حيث تقوم املجموعة باستبعادها بنا ًء عىل قرار صادر من قبل املحكمة لصالح املجموعة.
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رشكة مساهمة عامة محدودة

رشكة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة

 -6العمليات املتوقفة

 -7رضيبة الدخل

قامت املجموعة بتاريخ  11آيار  2014ببيع  ٪100من حصتها يف رشكة اليت سبيد لالتصاالت ذ.م.م بمبلغ  1.419.227دينار .تم إدراج النقد الناتج من بيع العمليات املتوقفة خالل  2014يف

إن العنارص األساسية ملرصوف رضيبة الدخل لعامي  2014و 2013هي كما ييل:

 31كانون األول 2014

 31كانون األول 2014

قائمة التدفقات النقدية كجزء من األنشطة االستثمارية.

2014

دينـــار أردني

إن نتائج رشكة اليت سبيد لالتصاالت ذ.م.م للفرتة كما ييل:

قائمة الدخل الشامل املوحدة
 31كانون األول *2014

 31كانون األول 2013

إيرادات

1.214.633

4.167.799

تكاليف خدمات

()545.189

()1.974.216

إجمايل الربح

669.444

2.193.583

ناقصا ً :مصاريف أخرى

()480.485

()1.711.004

الربح التشغييل

188.959

482.579

ناقصا ً مصاريف تمويلية

()3.654

()21.925

ربح الفرتة

185.305

460.654

دينـــــار

دينـــــار

الربح قبل الرضائب من العمليات املتوقفة

185.305

460.654

الربح الناتج عن بيع الرشكة التابعة

262.470

-

املجموع

447.775

460.654

التدفق النقدي من البيع
املبلغ املستلم

1.419.227

-

صايف التدفق النقدي

1.419.227

-

تعويض نهاية الخدمة للموظفني

مخصص ذمم مشكوك يف تحصيلها

رضيبة الدخل الظاهرة يف قائمة الدخل الشامل املوحدة

 31كانون األول *2014

 31كانون األول 2013

األنشطة التشغيلية

173.137

259.903

األنشطة االستثمارية

()13.806

()133.075

األنشطة التمويلية

()119.734

()207.904

39.597

()81.076

دينـــــار

دينـــــار

دينـــار أردني
17.942.517

1.160.454

-

16.552.646

19.067.494

892.303

1.124.977

يبني الجدول أدناه التسوية بني مرصوف رضيبة الدخل حسب النسبة القانونية ومرصوف رضيبة الدخل حسب النسبة الفعلية لعامي  2014و:2013
2014

2013

دينـــار أردني

دينــــار أردني

الربح املحاسبي قبل رضيبة الدخل وحقوق غري املسيطرين

58.585.715

14.060.572

70.558.011

16.933.923

(أرباح) رشكات تابعة

()32.316

()58.998

()2.572.530

-

()1.144.737

()1.221.957

16.552.646

19.067.494

رضيبة الدخل حسب النسبة القانونية ٪24

تعديالت رضيبية

مخصص ذمم مشكوك يف تحصيلها

333.155

مصاريف ومخصصات غري مقبولة رضيبيا ً

3.855.745

موجودات رضيبية مؤجلة
رضيبة الدخل الظاهرة يف قائمة الدخل الشامل املوحدة حسب املعدل الفعيل لرضيبة الدخل ٪28

2.052.757

فروقات إقرارات سنوات سابقة

()٪27 :2013

427.200

1.862.349

1.124.977

فيما ييل الحركة عىل مخصص رضيبة الدخل لعامي  2014و:2013
2014

دينـــار أردني
كما يف  1كانون الثاني

صايف التدفقات النقدية الناتجة عن رشكة اليت سبيد لالتصاالت ذ.م.م كما ييل:

* تمثل الفرتة التشغيلية قبل تاريخ االستبعاد يف  11آيار .2014

تعديالت موجودات رضيبية مؤجلة

ديون معدومة

مجموع الربح قبل الرضائب

صايف التدفقات النقدية

رضيبة الدخل – للسنة الحالية

14.499.889

2013

19.925.105

2013

دينـــار أردني
29.105.586

مرصوف رضيبة الدخل للسنة

14.499.889

يطرح :رضيبة دخل مدفوعة

()16.856.393

()26.734.306

17.267.049

19.925.105

يطرح :رضيبة دخل مقتطعة عىل الفوائد البنكية
كما يف  31كانون األول

34.424.994

()301.552

17.942.517

47.048.103

()388.692

املوجودات الرضيبية املؤجلة كما يف  31كانون األول تتعلق بما ييل:
2014

2013

دينـــار أردني

دينـــار أردني

مخصص ذمم مشكوك يف تحصيلها

192.000

1.084.303

تعويض نهاية الخدمة للموظفني

1.164.012

مخصص قضايا

401.416

1.757.428

401.416

2.324.466

3.810.185

تمت املوافقة من قبل دائرة رضيبة الدخل واملبيعات عىل التقديرات الرضيبية لجميع السنوات حتى تاريخ  31كانون األول  .2011تقوم دائرة رضيبة الدخل واملبيعات بمراجعة رضيبة الدخل
للمجموعة للعام .2012
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة

 -8مخزون

 -9ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى  -تتمة

 31كانون األول 2014

 31كانون األول 2014

2014

2013

دينــــار أردني

دينـــــار أردني

مواد ولوازم *

2.858.824

3.417.325

أجهزة هواتف خلوية وأخرى

2.095.507

3.240.881

مخصص املخزون التالف وبطيء الحركة

()1.582.785

()1.672.785

3.371.546

4.985.421

* املواد واللوازم مخصصة الستعمال املجموعة الخاص وليست للبيع.

2014

2013

دينـــــار أردني

الرصيد كما يف أول كانون الثاني

1.672.785

1.681.925

إضافات

-

1.067

استبعادات

()90.000

()10.207

الرصيد كما يف  31كانون الثاني

1.582.785

1.672.785

2014

دينـــار أردني
57.515.418

2013

دينـــــار أردني
70.552.587

إيرادات لم يصدر بها فواتري

11.324.409

مخصص الذمم املشكوك يف تحصيلها

()19.924.058

()29.254.787

مبالغ مستحقة من أطراف ذات العالقة

4.636.097

4.869.896

أرصدة مدينة أخرى

الذمم غري املستحقة وغري

68.839.827

48.915.769
24.338.398
77.890.264

12.480.224

83.032.811

53.778.024
29.986.659

88.634.579

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

2014
2013

ديون معدومة

44

10.319.692

10.199.788

5.105.115

15.813.500

10.123.174

48.915.769

12.339.929

53.778.024

 -10مبالغ 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 2014

و 2013كما ييل:

2014

2013

دينـــار أردني

دينـــار أردني

29.254.787

27.554.787

()10.718.873

-

1.388.144

19.924.058

1.700.000

2013

دينـــــار أردني

دينـــــار أردني

املبالغ املستحقة من مشغيل شبكات اتصاالت

37.649.970

35.596.072

املبالغ املستحقة من أطراف ذات عالقة

606.062

1.031.143

مخصص الذمم املشكوك يف تحصيلها

()3.917.493

()3.917.493

املبالغ املستحقة من مشغيل شبكات اتصاالت

34.338.539

32.709.722

املبالغ املستحقة إىل مشغيل شبكات اتصاالت

79.360.439

85.517.236

املبالغ املستحقة ألطراف ذات عالقة

1.701.816

1.471.873

املبالغ املستحقة إىل مشغيل شبكات اتصاالت

81.062.255

86.989.109

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

2014

رصيد نهاية السنة

14.814.460

10.746.195

11.722.375

1.509.565

دينـــار أردني

دينـــار أردني

دينـــار أردني

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.

فيما ييل الحركة عىل مخصص الذمم املشكوك يف تحصيلها:

املخصص للسنة

دينـــار أردني

دينـــار أردني

دينـــار أردني

بلغت الذمم التجارية املشكوك يف تحصيلها  19.924.058دينار كما يف  31كانون األول  2014مقابل ( 29.254.787دينار كما يف  31كانون األول )2013والتي تم إطفاؤها.

رصيد بداية السنة

املشكوك يف تحصيلها

 30- 1يوم

 90 – 31يوم

 180 – 91يوم

أكرب من  180يوم

املجموع

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
دينــــار أردني

ذمم مدينة تجارية

الذمم املستحقة وغري املشكوك يف تحصيلها

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

فيما ييل الحركة عىل مخصص املخزون التالف والبطيء الحركة:

 -9ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

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

دينـــار أردني

2014
2013

14.402.327
13.423.296

 90- 1يوم

املبالغ املستحقة وغري املشكوك يف تحصيلها

دينـــار أردني

 180 – 91يوم
دينـــار أردني

 270 – 181يوم

أكرب من  271يوم

املجموع

8.096.012

5.464.333

1.219.864

5.156.003

34.338.539

6.912.190

4.462.713

1.923.392

5.988.131

32.709.722

دينـــار أردني

دينـــار أردني

دينـــار أردني

من املتوقع تحصيل الذمم غري املشكوك يف تحصيلها بالكامل.

29.254.787
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة

 -11نقد وودائع قصرية األجل

 -15القروض التي تحمل فائدة  -تتمة

يتضمن بند النقد والودائع قصرية األجل ودائع قصرية األجل لدى البنوك التجارية لفرتات ترتاوح بني يوم وثالثة أشهر بالدينار األردني واليورو والدوالر األمريكي بمبلغ  181.825.285دينار

 -قرض بروتوكول الحكومة الفرنسية الثاني

أردني  ٪4.43يورو  ٪0.99ودوالر األمريكي .)٪0.70

قامت حكومة اململكة األردنية الهاشمية ممثلة بوزارة التخطيط بتاريخ  23شباط  1995بتوقيع بروتوكول مايل مع حكومة الجمهورية الفرنسية ،وبنا ًء عىل هذا الربوتوكول فإن الحكومة الفرنسية

 31كانون األول 2014

 31كانون األول 2014

أردني كما يف  31كانون األول  2014و  242.566.337دينار أردني كما يف  31كانون األول  2013وقد بلغ معدل الفائدة الفعيل عليها  ٪3.9و  ٪0.78و  ٪1.03عىل التوايل ( :2013دينار

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

تتضمن الودائع قصرية األجل وديعة ذات معدل فائدة متزايد مع مجموعة ( Orangeفرنسا) بمبلغ 900ر160ر 7دينار ( 10.100.000دوالر أمريكي) .إن نسبة الفائدة الفعلية كما يف 31

سحب وتدفع بشكل نصف سنوي  ،ويسدد أصل القرض لكل سحب عىل  40قسطا ً نصف سنوي متساوية ومتتابـعة حيث يستحق القسط األول لكل سحب بعد  126شهرا ً من نهاية الربع الذي

 -12رأس املـال

تم البدء يف السداد لهذا القرض بتاريخ  31آذار .2006

يتكـون رأسمال رشكة االتصاالت األردنية املرصح به واملدفوع من  250.000.000سهم ،قيمة السهم االسمية دينار واحد.

 -قرض بروتوكول الحكومة الفرنسية الثالث

 -13احتياطـي إجبـاري

قامت حكومة اململكة األردنية الهاشمية ممثلة بوزارة التخطيط بتاريخ  24ترشين أول  1996بتوقيع بروتوكول مايل مع حكومة الجمهورية الفرنسية ،وبنا ًء علـى هذا الربوتوكول فإن الحكومة

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

تستحق الفائدة عىل إجمايل الرصيد القائم وتحتسب عند كل عملية سحب وتدفع بشكل نصف سنوي ،ويسدد أصل القرض لكل سحب عىل  30قسطا ً نصف سنوي متساوية ومتتابعة حيث يستحق

كانون األول  ٪0.83 ،2014من تاريخ اإليداع وحتى  31كانون األول .2014

تم به السحب .بدأ السحب من القرض فــي أول تموز .1995

الفرنسية تقوم بتمويل عدة برامج تطوير من ضمنها مبلغ  15.000.000فرنك فرنيس لتمويل عملية استرياد وبناء مقسم األرشفية بفائدة  ٪1سنويا ً ويكون السحب منه حسب مراحل املرشوع.

ويمكن للمجموعة إيقاف هذا التحويل السنوي إذا بلغ رصيد االحتياطي اإلجباري ربع رأسمال املجموعة .استنادا ً إىل ذلك فقد قررت املجموعة اعتبارا ً من عام  2005عدم تحويل أي مبلغ إىل
االحتياطي اإلجباري.

القسط األول لكل سحب بعد  90شهرا ً من نهاية الربع الذي تمت به عملية السحب .بدأ السحب من القرض يف  1تموز .1997
تم البدء يف السداد لهذا القرض بتاريخ  31آذار .2005

إن هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع عىل املساهمني.

 -16تعويض نهاية الخدمة

 -14األرباح املوزعة واملقرتح توزيعها

تقوم املجموعة بتكوين مخصص لتعويض نهاية الخدمة ملوظفيها الذين اختاروا أن يتم تجميع تعويض نهاية الخدمة الخاص بهم بدءا ً من  1كانون األول  2012وفقا ً ملا هو منصوص عليه يف

سيتقدم مجلس اإلدارة إىل الهيئة العامة للمساهمني بتوصية لتوزيع أرباح عن العام الحايل بمبلغ  0.168دينار أردني للسهم الواحد بمجموع  42.000.000دينار أردني .خالل العام الحايل تم

النظام الداخيل للمجموعة .إن املبالغ املدرجة يف قائمة املركز املايل املوحدة املتعلقة بتعويض نهاية الخدمة هي كما ييل:

توزيع األرباح املعلنة واملوزعة عىل املساهمني عن عام  2013والتي بلغت  0.21دينار أردني للسهم بمجموع قدره  52.500.000دينار أردني.

 -15قروض التي تحمل فائدة

املخصص كما يف أول كانون الثاني
2014

دينـــــار أردني

2013

دينـــــار أردني

الجزء املتداول
قرض برتوكول الحكومة الفرنسية /الثاني

342.464

384.497

قرض برتوكول الحكومة الفرنسية /الثالث

131.733

147.901

474.197

532.398

الجزء غري املتداول
قرض برتوكول الحكومة الفرنسية /الثاني

3.695.248

4.533.282

قرض برتوكول الحكومة الفرنسية /الثالث

594.005

814.813

4.289.253

5.348.095

دينـــــار أردني
900.395

582.847

()420.237

()101.704

مرصوفات مثبتة يف قائمة الدخل الشامل

318.695

املخصص كما يف  31كانون األول

798.853

تعويضات نهاية الخدمة املدفوعة

تعويض نهاية الخدمة – الجزء املتداول

تعويض نهاية الخدمة – الجزء غري املتداول

125.067
673.786

419.252

900.395

373.115
527.280

خالل شهر آيار  ،2011وقعت املجموعة اتفاقا ً مع النقابة العامة للعاملني بالخدمات واملهن الحرة حيث تمنح املجموعة بموجبه مزايا إضافية للموظفني ،والتي تشمل إعطاء الخيار لجميع املوظفني

بتصفية مستحقاتهم من تعويض نهاية الخدمة حتى  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 للموظفني.

 -17ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

الدائنون التجاريون
تأمينات املشرتكني
مخصص رضيبة الدخل
إيرادات مؤجلة
مصاريف مستحقة
حصة الحكومة من اإليرادات
مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة
أمانات مساهمني

46

2014

2013

دينـــــار أردني

2014

2013

دينـــــار أردني

دينـــــار أردني

85.305.955
20.358.950
17.267.049
14.031.935
8.446.032
8.321.577
3.034.822
1.387.686
158.154.006

80.709.754
20.527.609
19.925.105
12.592.750
11.994.173
7.751.098
2.198.933
1.422.678
157.122.100
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة

 -18حصة الحكومة من اإليرادات

 -21األطراف ذات العالقة  -تتمة

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

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

 31كانون األول 2014

 31كانون األول 2014

 -19مصاريف اتفاقية دعم األعمال ورسوم العالمة التجارية

2014

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

بنود قائمة املركز املايل املوحدة:

قامت املجموعة خالل شهر تموز  2007بالتوقيع عىل اتفاقية مع  Orangeبراند سريفيسز ليمتد ( )Orange Brand Services Limitedمنحت بموجبها رشكة االتصاالت األردنية

مجموعة  Orangeورشكاتها التابعة (مساهم)

عرش سنوات من تاريخ االتفاقية.

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

ورشكة البرتاء األردنية لالتصاالت املتنقلة والرشكة األردنية لخدمات نقل البيانات الحق باستخدام  Orangeكعالمة تجارية مقابل رسوم بنسبة  ٪1.6من اإليراد التشغييل .مدة هذه االتفاقية

وديعة قصرية األجل

مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

 -20حصة السهم من الربح للسنة
2014

ربح السنة العائد إىل مساهمي الرشكة (دينار)

42.033.069

51.490.517

املتوسط املرجح لعدد األسهم خالل السنة

250.000.000

250.000.000

الحصة األساسية للسهم من ربح السنة

0.168

0.206

ربح السنة من العمليات املستمرة العائد إىل مساهمي الرشكة (دينار)

41.676.093

51.255.584

املتوسط املرجح لعدد األسهم خالل السنة

250.000.000

250.000.000

الحصة األساسية للسهم من ربح السنة

0.167

0.205

مجموعة  Orangeورشكاتها التابعة (مساهم)

5.242.159

4.736.638

5.901.039

3.670.806

مصاريف اتفاقية دعم األعمال ورسوم العالمة التجارية

7.363.957

7.450.050

إيرادات

16.052.166

17.167.040

مصاريف تشغيلية

حكومة اململكة األردنية الهاشمية (مساهم)
حصة الحكومة من اإليرادات
موظفو اإلدارة العليا

أتعاب ومكافآت اإلدارة العليا

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

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

4.557.469

8.321.577

1.375.114

210.210

5.822.637

7.751.098

1.194.944

210,189

إن األرصدة املدينة والدائنة الناتجة عن املعامالت مع األطراف ذات العالقة املتضمنة يف قائمة املركز املايل املوحدة تم اإلفصاح عنها يف اإليضاحات رقم  11 ،10 ،9و 17من هذه القوائم املالية املوحدة.

 -21األطراف ذات العالقة

 -22االرتباطات وااللتزامات املحتملة

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

ارتباطات عقود التأجري التشغيلية
النسبة املئوية للملكية

تقوم املجموعة باستئجار مباني وأرايض الستخدامها يف عمليات املجموعة بموجب عقود إيجار تشغيلية تنتهي بتواريخ مستقبلية ال تتجاوز السنة كما ييل:

بلد التأسيس

2014

2013

النشـاط

رشكة البرتاء األردنية لالتصاالت املتنقلة

األردن

٪100

٪100

الهواتف املتنقلة

الرشكة األردنية لخدمات نقل البيانات

األردن

٪100

٪100

البيانات

رشكة األبعاد لبناء وتطوير البيانات رقميا ً

األردن

٪100

٪100

املحتوى

رشكة اليت سبيد لالتصاالت ذ.م.م(إيضاح )6

البحرين

٪0

٪ 51

البيانات

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

تكون عمليات الرشاء والبيع من/إىل األطراف ذات العالقة برشوط تعادل تلك الرشوط التي تسود يف املعامالت التي تتم عىل أساس حرية االختيار ،ان األرصدة القائمة يف نهاية السنة ال تحمل
فائدة وغري مرهونة ويتم سدادها نقدا ً.

7.160.900

-

بنود قائمة الدخل الشامل املوحدة:
2013

اسم الرشكة

دينـــــار أردني

2013

دينـــــار أردني

2014

خالل سنة

دينـــــار أردني
6.799.132

2013

دينـــــار أردني
7.040.902

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  2014مبلغ  16.339.631دينار أردني ( 15.779.646 :2013دينار أردني).
القضايـا

إن املجموعة ُمدّعى عليها يف عدد من القضايا بلغت قيمتها  19.844.717دينار أردني لعام  19.772.717 :2013( 2014دينار أردني) وتتمثل يف مطالبات قانونية متعلقة بنشاطاتها ،هذا وقد
قامت إدارة املجموعة بتحليل املخاطر املتعلقة بهذه القضايا واحتماليات حدوثها ،وعليه فقد قامت بأخذ مخصص ملواجهة تلك القضايا بمبلغ  1.554.232دينار أردني.

خالل العام صدر قرار املحكمة لصالح املجموعة يقتيض بدفع مبلغ  4.847.410دينا أردني وذلك كتعويض عن قطع أرايض مصادرة من قبل امانة عمان الكربى يف عام  ،2009تم تحديد مبلغ
 3.857.910دينار أردني كأصول محتملة والذي سيسجل كإيراد عند استالمه وذلك لعدم وجود – يف تاريخ القوائم املالية -معلومات عن قيمة ،طريقة ووقت محدد للدفعة.
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة

 -22االرتباطات وااللتزامات املحتملة  -تتمة

 -23إدارة املخاطر  -تتمة

الكفـاالت

يلخص الجدول أدناه توزيع املطلوبات املالية كما يف  31كانون األول  2014و 2013عىل أساس الفرتة املتبقية لالستحقاق التعاقدي:

 31كانون األول 2014

 31كانون األول 2014

أقل من

من  3أشهر إىل

من سنة حتى

أكثر من

 31كانون األول 2014
ذمم دائنة ومبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

دينــار أردني
44.979.448

دينــار أردني
21.439.861

دينــار أردني
20.721.468

دينــار أردني
1.200.000

دينــار أردني
88.340.777

قروض

115.134

359.063

58.210.435

2.273.168

55.569.995

2.016.085

3.348.701

4.763.450

24.515.409

20.493.800

450.000

82.908.687

أصدرت املجموعة كفاالت بنكية محددة بمبلغ  15.844.554دينار أردني ( 15.902.075 :2013دينار أردني) ملقابلة دعاوى قضائية وكفاالت حسن تنفيذ.

 -23إدارة املخاطر
مخاطر أسعار الفائدة

مبالغ مستحقة إىل مشغيل شبكات اتصاالت

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

املجموع

57.037.351

تتمثل حساسية قائمة الدخل الشامل املوحدة بأثر التغريات املفرتضة املمكنة بأسعار الفوائد عىل ربح املجموعة لسنة واحدة ،ويتم احتسابها عىل املوجودات واملطلوبات املالية التي تحمل سعر فائدة

ذمم دائنة ومبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

 31كانون األول 2013

37.449.478

قروض

129.265

متغريا ً كما يف  31كانون األول .2014

مبالغ مستحقة إىل مشغيل شبكات اتصاالت

يوضح الجدول التايل حساسية قائمة الدخل الشامل املوحدة للتغريات املمكنة املعقولة عىل أسعار الفائدة  ،مع بقاء جميع املتغريات األخرى املؤثرة ثابتة.
2014
العملـــة

التغري يف سعر الفائدة
1

1.347.738

٪

دينار أردني

1

يورو

2013
العملـــة

املجموع
األثر عىل ربح السنة

دوالر أمريكي

1

التغري يف سعر الفائدة

دينار أردني

دوالر أمريكي

يورو

٪
1

1

1

دينـــار

147.919
136.495

األثر عىل ربح السنة

11.942.769

36.411.511

1.897.857

324.511

166.545

مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي املخاطر التي قد تنجم عن تخل ّف أو عجز املدينيني واألطراف األخرى عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه املجموعة.
وترى املجموعة بأنها ليست معرضة بدرجة كبرية ملخاطر االئتمان حيث تقوم بوضع سقف ائتماني للعمالء وفصل الخدمة عن العمالء يف حال تجاوزهم السقف املحدد لهم وخالل فرتة محددة .كما

إن قاعدة عمالء املجموعة متنوعة وتشمل أفرادا ً ورشكات وجهات حكومية ،وذلك يحد من مخاطر االئتمان .وأيضا ً لدى املجموعة دائرة تحصيل والتي تقوم بمراقبة الذمم القائمة بشكل مستمر.

32.575.359

132.616

20.046.768

40.186.708

26.597.981

157.652

57.625.511

65.105.250

49.221.378

3.826.150

403.133

2.129.597

3.218.498

81.062.255

174.166.482

86.989.109

5.880.493

175.778.289

مخاطر العمالت
إن معظم تعامالت املجموعة هي بالدينار األردني والدوالر األمريكي .إن سعر رصف الدينار مربوط بسعر ثابت مع الدوالر األمريكي ( 1/41دوالر لكل دينار).
لدى املجموعة قروض لجهات أجنبية يتم سدادها باليورو وودائع قصرية األجل باليورو .إن التغري يف سعر رصف اليورو من املمكن أن يؤثر بشكل جوهري عىل قيمة هذه القروض.
فيما ييل جدول يوضح أثر التغري املمكن املعقول يف سعر رصف الدينار األردني مقابل العمالت األجنبية عىل قائمة الدخل الشامل املوحدة ،مع بقاء جميع املتغريات األخرى املؤثرة ثابتة.

دينـــار

يف حال هنالك تغري سلبي يف أسعار الفائدة يكون األثر مساويا ً للتغري أعاله مع عكس اإلشارة.
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 3أشهر

 12شهر

 5سنوات

 5سنوات

املجموع

العملـــة
2014

يورو

2013

يورو

التغري يف سعر رصف العملة مقابل

األثر عىل الربح

()٪

دينـــار أردني

الدينار األردني

5

5

قبل الرضيبة

444.303

538.698

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

 -24القيمة العادلة لألدوات املالية

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

تتمثل األدوات املالية يف املوجودات املالية واملطلوبات املالية.

مخاطر السيولة

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.

تعمل املجموعة عىل إدارة مخاطر السيولة وذلك عن طريق التأكد من توفر التسهيالت البنكية .تتطلب سياسة البيع يف املجموعة أن يتم السداد خالل  30يوما ً من تاريخ البيع.

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

رشكة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
 31كانون األول 2014

الرؤية املستقبلية لعام ٢٠١5
لقد انصبّ تركيزنا خالل العام  ٢٠١٤عىل صياغة وتنفيذ اسرتاتيجيات فعالة ،هدفنا من خاللها مواجهة مجموعة التحّ ديات التي قيّدت القدرة عىل مواصلة تطوير وتنمية قطاع االتصاالت

وتكنولوجيا املعلومات املحيل ،والتي كان من أبرزها :الرضائب الحكومية املرتفعة ،والسياسات التنظيمية قصرية النظر ،إىل جانب التقييم املبالَغ به من ِقبَل الحكومة لقيمة رسوم تجديد ترخيص
استخدام وتشغيل الرتددات ضمن النطاق ( )۹٠٠ميجاهريتز ،ما اعت ُِب اختبارا ً آخر لقدراتنا وكفاءتنا ال سيما يف ضوء تركيزنا الشديد عىل عدة مجاالت أهمها :رىض زبائننا ،مواصلة االبتكار وضخ

 -25إدارة رأس املال

االستثمارات طويلة املدى.

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

وهو العنرص الحاسم الذي شكل تطلعاتنا املستقبلية لهذا العام ،كما دفعنا لالستثمار يف تقنيات اإلنرتنت الحديثة كتقنية الجيل الرابع وتقنية األلياف الضوئية ،اللتني تقدمان خيارات اتصال أرسع

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

هذا إىل جانب عزمنا مواصلة وضع اسرتاتيجيات فعّالة لتحديد مجاالت عمل جديدة تسهم يف توليد إيرادات إضافية للرشكة ،سواء من خالل إطالق العروض أو الخدمات املبتكرة ،أو عرب إدخال

كما يف  31كانون األول  365.000.947 :2013( 2014دينار أردني).

وحيث أننا نقرتب من موعد اإلطالق التجاري لشبكتنا للجيل الرابع ،فإننا نثق يف  Orangeاألردن بقدرتنا عىل املحافظة عىل مكانتنا الريادية ودورنا األسايس الذي نلعبه يف قيادة تشكيل التوجهات

 -26أحداث الحقة

االستفادة من أصولنا السلكية والالسلكية لتعزيز قدرتنا عىل توفري باقة متوازنة من حلول االتصاالت املتكاملة واملتقاربة ،ما يحتل أهمية بالغة عىل طريق حفاظنا عىل مكانتنا كمشغّل مرجعي

الحقا ً لتاريخ القوائم املالية وبتاريخ  25يناير  2015تم منح  Orangeموبايل املوافقة من هيئة تنظيم قطاع االتصاالت للحصول عىل رخصة الرتددات (10 + 10م.ه) يف النطاق  1800م.ه

وكما جرت عادتنا ،سوف نواصل يف  Orangeاألردن عملنا عىل تحقيق رؤى جاللة امللك عبدالل�ه الثاني بجعل األردن مركزا ً إقليميا ً لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،األمر الذي يع ّد حافزنا

رأس املال خالل السنة الحالية والسنة السابقة .إن البنود املتضمنة يف رأس املال تتمثل يف رأس املال املدفوع واالحتياطي اإلجباري واألرباح املدورة والبالغ مجموعها  354.534.016دينار أردني

لتطبيق الجيل الرابع ( )4Gوغريها من الخدمات وذلك ملدة  15عاما ً بكلفة  71مليون دينار أردني و 426الف دينار أردني كرسوم طوابع عىل أن تسدد خالل شهر من تاريخ املوافقة.

أما فيما يتعلق برتكيزنا للعام  ،٢٠١٥فسينصبّ عىل تحقيق رغبة األردنيني باالنفتاح والحصول عىل كل ما هو جديد يف عالم التكنولوجيا خاص ًة يف مجال اإلنرتنت وعىل إثراء تجربتهم باستخدامه،

وأكثر موثوقية تلبي مختلف االحتياجات.وعليه ،فإننا عازمون بكل تأكيد عىل االستفادة من الطلب املتنامي عىل الحصول عىل تجربة إنرتنت متفوقة من أجل تعزيز حصتنا السوقية يف هذا املجال.

تحسينات تكتيكية فعّالة ومستدامة عىل عملياتنا سيتم تنفيذها ضمن برنامجنا للتحول االسرتاتيجي .NAMBAU

الجديدة ضمن قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،خاصة مع تعزيزنا لالستثمار بتقنية وشبكة الجيل الرابع باالستثمار أيضا ً يف شبكتنا لأللياف الضوئية ،األمر الذي سعينا من ورائه لتعظيم

لسوق االتصاالت املحيل وملسرية بناء اقتصاد ومجتمع معريف قائم عىل التكنولوجيا الحديثة.

األسايس لتحقيق العديد من أهدافنا املؤسسية ،والذي دفعنا لوضع مجموعة من االلتزامات عىل عاتقنا لتنفيذها والوفاء بها ،والتي يع ّد من أهم األمثلة عليها مواصلة قيادتنا لالبتكار عىل مستوى

مجموعة  Orangeملنطقة آسيا والرشق األوسط وشمال أفريقيا نحو األمام من خالل مركزنا للبحوث التقنية “ ،”Technocenterوذلك عن طريق عملياته البحثية والتطويرية التقنية غري
املسبوقة والتي تع ّد نموذجا ً يُحتذى به يف هذا املجال .وسيواصل مركز  Orangeللبحوث التقنية جهوده خالل العام  ٢٠١٥من أجل ابتكار املزيد من الحلول التي ال تركز فقط عىل مهمة تلبية

 -27أرقام املقارنة

املتطلبات املختلفة للزبائن من املستهلكني األفراد والرشكات عىل حد سواء وعىل مستوى املنطقة بكاملها ،إنما تعتمد عىل أفضل املمارسات العاملية كمعيار ذهبي إلرسائه يف القطاع.

تم إعادة تبويب بعض أرقام القوائم املالية لعام  2013لتتناسب مع أرقام القوائم لعام  ،2014ولم ينتج عن إعادة التبويب أي أثر عىل الربح أو حقوق امللكية لعام .2013

إعادة إرساء معايري جديدة لصناعة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات .وكما يف السنوات السابقة سنواصل يف  Orangeاألردن انتهاز كل الفرص املتاحة واملمكنة من أجل تعظيم القيمة املضافة

وعىل الرغم من إدراكنا بأن التحديات التي واجهها القطاع خالل العام  ٢٠١٤ستظل قائمة يف العام  ،٢۰۱٥إالّ أننا ما زلنا نتوقع سنة مليئة بالعديد من اإلنجازات التي سنحققها والتي ستمكّننا من
التي نقدمها لألردنيني أينما كانوا لنبقى الرشيك األول واملفضل لهم عىل صعيد حياتهم الرقمية.
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