ﻛﻠﻤﺔ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى
اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺣﻮل اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
 ٦ﻧﻴﺴﺎن٢٠١٩ ،
”ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺼﺪر اﻷﻛﺜﺮ أﻫﻤﻴﺔ ﻟﻘﻮﺗﻨﺎ ﻫﻮ ﻣﻮاردﻧﺎ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﻬﺎرات ﻋﺎﻟﻴﺔ .ﻓﺸﺒﺎﺑﻨﺎ
ﻣﻨﻔﺘﺤﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻳﺘﻘﻨﻮن اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﻤﻬﺎرة ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺗﻘﺎﻧﻬﻢ ﻟﻐﺎت ﻣﺘﻌﺪدة،
وﻫﻢ ﻋﺎﻗﺪون اﻟﻌﺰم ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺠﺎح .ﺷﺒﺎﺑﻨﺎ ﻣﻜﺴﺐ ﻷي ﻣﺆﺳﺴﺔ ،وﻗﺪ رأﻳﻨﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ذﻟﻚ ﻓﻲ
ﻧﺠﺎح ﻗﻄﺎع ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ اﻷردن ،واﻟﺬي وﻓﺮ اﻵﻻف ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺠﺪﻳﺪة وﻓﺘﺢ آﻓﺎق اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﺳﻮاق اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟﻌﺎﻟﻢ“.

المعظم
صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ُ
ملك المملكة األردنية الهاشمية
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

ولتطويــر شــبكتنا ومواكبــة توظيــف مخرجــات التقــدم التكنولوجــي لالرتقــاء بمســتوى

مشــغل فــي المملكــة يوظــف
ّ
خدماتنــا وتنويعهــا ،أصبحــت  Orangeاألردن أول

رسالة الرئيس التنفيذي

تقنيــات الــذكاء االصطناعــي فــي مشــروع  Chatbotالــذي يــزود الزبائــن بالمعلومــات

الفوريــة المتعلقــة بعروضنــا وخدماتنــا أوالً بــأول .وكذلــك وظفنــا تقنيــة الـــ Cloudair
لتخفيــض مســتويات ازدحــام الشــبكة فــي أوقــات الــذروة.

ولحرصنــا والتزامنــا ببنــاء عالقــات متينــة مــع زبائننــا أساســها الثقــة ،قمنــا بزيــادة عــدد
معارضنــا لتصبــح اليــوم  63معرضــاً موزعــة فــي مختلــف مناطــق المملكــة ،منهــا 13
معرضــاً ذكيــاً تــم تصميمــه لتســهيل خدمــة الزبائــن ،فضــاً عــن تحديــث تطبيقنــا My
تخطــى عــدد مســتخدميه  300ألــف مســتخدم يتمكنــون مــن الحصــول
ّ
 Orangeالــذي
علــى الخدمــات وطــرح االستفســارات بأســهل وأســرع طريقــة ممكنــة.

إن شــركتكم هــي األكبــر واألقــوى فــي خدمــات اإلنترنــت Orange .األردن هــي الشــركة

الوحيــدة التــي توظــف تقنيــة  ،4G+األســرع علــى الخلــوي فــي األردن ،وفــي نفــس
الوقــت هــي الرائــدة واألوســع انتشــاراً فــي شــبكة الفايبــر للمنــازل ولألعمــال ،فضــاً عــن

انفرادهــا بتقديــم خدمــات شــبكة الـــ .ADSL

أســهمتم علــى مــدار الســنوات الماضيــة فــي تنميــة المجتمعــات المحليــة مــن خــال

وخــال العاميــن الماضييــن ،توجهــت أهــداف اســتراتيجيتنا للمســؤولية االجتماعيــة
للتركيــز أكثــر علــى موضــوع االســتدامة ،حيــث انصبــت جهودنــا فــي محاورهــا الرئيســية
المتمثلــة بتعزيــز مفهــوم الشــمول الرقمــي ودعــم التعليــم لزيــادة فــرص الشــباب
والمــرأة واألشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي الحصــول علــى عمــل ،ومســاعدتهم علــى أداء
دور ريــادي فــي التنميــة االقتصاديــة واالجتماعــي.

إن أبــرز مــا قدمنــاه فــي هــذه المرحلــة هــو اســتكمالنا «للقريــة الرقميــة Digital -

وبــكل فخــر ،افتتحنــا هــذا العام أكاديميــة  Orangeللبرمجة ،وهــي أول أكاديمية تقدم برامج
تدريبيــة مجانيــة فــي لغــات البرمجــة للشــباب فــي األردن ،للمســاعدة في تحقيــق هدفنا.

العديــد مــن المبــادرات والبرامــج التــي كان لهــا دور فاعــل فــي التخفيــف مــن معانــاة

الفقــراء ،ودعــم التعليــم والرياضــة ،ونشــر ثقافــة اإلنترنــت .لقــد أصبــح التزامكــم
بمســؤوليتكم االجتماعيــة مــن خــال  Orangeاألردن تقليــداً عريقــاً يــازم أعمالنــا

اليوميــة .مــن ضمــن ذلــك ،تركيزنــا علــى دعــم الريــادة والمبــادرة وإبــداع شــبابنا األردنــي.
عمــان والتــي تســكنها «أكاديميــة البرمجــة  »Coding Academy -التــي
 »Villageفــي ّ

تــدرب وتخــرج الشــباب والشــابات لتلبيــة متطلبــات البرمجــة الرقميــة للقطــاع الخــاص.

حضرات المساهمين الكرام  ...أسعد الله أوقاتكم

كمــا يســكن القريــة فريــق رقمنــة عمليــات شــركتكم ،وســوف يســكنها قريبــاً مركــز

باســم مجلــس إدارة شــركة االتصــاالت األردنيــة –  Orangeاألردن ،أحييكــم وأرحــب بكــم

الشــباب األردنــي وتحويلهــا إلــى مشــاريع منــذ عــام  .2015لقــد أســهمت منصــة  BIGفــي

للمناقشــة ،التقريــر الســنوي للعــام المنتهــي بتاريــخ .2019/12/31

 »Listening Room -التــي تتيــح لــإدارة التعــرف الفــوري علــى ردود فعــل المواطــن،

فــي االجتمــاع الســنوي العــادي الخامــس والعشــرين للهيئــة العامــة .وأضــع بيــن أيديكــم،

تســريع نمــو األعمــال والشــركات الناشــئة ( )BIGالــذي باشــر أعمالــه فــي دعــم مبــادرات
نمــو وتوســع  37شــركة أردنيــة ناشــئة .كمــا تســكن فــي القريــة الرقميــة «غرفــة االســتماع

المساهمون الكرام،
نشهد يومياً تطور إمكانيات التكنولوجيا بشكل هائل ،وبالتوازي يزيد تأثيرها على حياة
اإلنسان في كل جوانبها .ونفخر في  Orangeاألردن بأننا شركة االتصاالت الرائدة في
إيصال أحدث الحلول التكنولوجية التي تسهم في تحسين حياة الناس من خالل االبتكار
المستمر لخدمات جديدة.

وخاصــة الزبائــن ،علــى عملياتنــا وعلــى عروضنــا فــي الســوق ،كمــا تســهم فــي اختصــار

يســعدني أن أبــدأ بتوجيــه الشــكر لــإدارة التنفيذيــة فــي مســتوياتها المختلفــة لجهودهــا

المنضميــن إليهــا بأهــم المهــارات
ّ
مركــزاً والمنتشــرة فــي أنحــاء المملكــة ،علــى تزويــد

وعلــى الرغــم مــن أن ســوق االتصــاالت األردنــي يشــهد منافســة شــديدة وتحديــات
كبيــرة ،إال أننــا تمكنــا خــال العــام  2019مــن تحقيــق نمــو ملحــوظ فــي إيراداتنــا ،لنجنــي
بذلــك ثمــار اإلنجــازات الرائعــة التــي حققناهــا بتفانينــا المتواصــل فــي تقديــم خدمــات
االتصــال المتميــزة ،حيــث تمكنــا مــن زيــادة األربــاح التشــغيلية (قبــل الفوائــد والضرائــب
واالســتهالك واإلطفــاءات) بنســبة .%١,٥

القــرار .ولعـ ّـل اســتخدام التكنولوجيــا للتحــول الرقمــي لعمليــات الشــركة بغــرض زيــادة

للمزيــد مــن أبنــاء المجتمــع ليســتفيدوا مــن مفهــوم «التدريــب مــن أجــل التشــغيل».

إن النمــو الــذي أحرزنــاه يتجلــى فــي الخدمــات الجديــدة التــي طرحناهــا ،واســتمرارنا فــي
توســيع شــبكاتنا الممتــدة فــي كافــة أنحــاء المملكــة وتحســين أدائهــا ،حيــث تمكنــا مــن
الحصــول علــى تــرددات إضافيــة لتوســعة انتشــار شــبكاتنا لـــ  4Gو ،4G+وحافظنــا علــى
ـزود خدمــات  4G+الوحيــد فــي الســوق المحلــي للعــام الثالــث علــى التوالــي.
مكانتنــا كمـ ّ
مــن أبــرز أنجازاتنــا فــي العــام  2019تفوقنــا فــي تقديــم خدمــة الفايبــر ،فقــد تمكنــت
 Orangeاألردن مــن تحقيــق إنجــازات مشــهود لهــا وبقيــت محافظــة علــى موقعهــا
المتقــدم خاصــة وأنهــا أول مشــغل اتصــاالت طــرح خدمــات الفايبــر فــي المملكــة،
وللمحافظــة علــى مكانتنــا قمنــا بزيــادة اســتثمارتنا فــي هــذا العــام لتعزيــز خدمــات
األليــاف الضوئيــة للمنــازل ( )FTTHواألعمــال ( .)FTTBاليــوم ،تغطــي شــبكاتنا أكثــر مــن
 470.000منــزل ،مــا يمثّ ــل الحصــة األكبــر مــن مســتخدمي شــبكات الفايبــر المنزلــي فــي
الســوق المحلــي ،إلــى جانــب مواصلــة االســتثمار فــي جميــع شــبكاتنا لضمــان تغطيــة
مختلــف مناطــق المملكــة.

نســتعرض فــي هــذا التقريــر أداء الشــركة وبياناتهــا ونتائجهــا الماليــة ،باإلضافــة إلــى
تقريــر الحوكمــة ،بمــا فيــه بيانــات اإلفصــاح ،وخطــة عمــل اإلدارة لعــام .2020

المســتمرة الهادفــة لرفــع اإلنتاجيــة ولتعزيــز كفــاءة عمــل الفريــق وســرعة صناعــة واتخــاذ

الربــح التشــغيلي أوالً ومشــاركة الموظفيــن اإلدارة العليــا فــي طــرح األفــكار والمبــادرات
ثانيــاً  ،هــي أبــرز البرامــج اإلداريــة التــي تعــزّ ز التزامنــا بمنــح زبائننــا تجربــة فريــدة مــن خــال

تحســين أداء وأســلوب الخدمــة وســرعة االســتجابة .إن زبائننــا هــم رأس المــال األهــم
وهــم يســتحقون األفضــل دائمــاً .

لــم تقتصــر جهــود اإلدارة التنفيذيــة علــى االرتقــاء بمســتوى رضــى الزبائــن ودعــم والئهــم
للعالمــة التجاريــة  ،Orangeبــل تجــاوزت ذلــك بالعمــل علــى راحــة الموظفيــن ورفــع

مســتوى مهاراتهــم كونهــم المحــرك الــذي يصنــع المنتــج ويقــدم الخدمــة ويحقــق
األهــداف.

الوقــت إلــى الحــدود الدنيــا فــي التعــرف علــى األزمــات وأعطــال الشــبكات ومعالجتهــا.
وفــي ســياق متّ صــل ،عملنــا مــن خــال مراكزنــا المجتمعيــة الرقميــة البالــغ عددهــا 14

التقنيــة والذاتيــة الالزمــة لدخــول ســوق العمــل بــكل ثقــة وتقديــم الدعــم والمشــورة
مكنــت مبادراتنــا للمســؤولية االجتماعيــة فــي  Orangeاألردن العديــد مــن الشــباب
وقــد ّ

ـاوزة بتأثيرهــا اإليجابــي
أصحــاب الكفــاءات مــن إيجــاد فــرص عمــل فــي مجتمعاتهــم ،متجـ ً

صاحــب المشــروع إلــى مجتمعــه المحلــي .وعلــى صعيــد آخــر ،نســتمر فــي تجســير
الفجــوة الرقميــة بيــن العاصمــة والمحافظــات المختلفــة وفــي تمويــل رســوم الجامعــات

لطلبــة متفوقيــن يحتاجــون الدعــم.

كذلــك ،فــإن دورنــا فــي نقــل المعرفــة والتكنولوجيــا وتنميــة القطــاع وتطويــره ســيبقى
دائمــاً التزامــاً علينــا ،وســتبقى  Orangeاألردن الرائــدة فــي هــذا المجــال.

وفــي ظـ ّـل مــا ذكرتــه مــن إنجــازات ،ننظــر بعيــن التفــاؤل إلــى المســتقبل ،ال ســيما وأننــا

وتوجــت جهودهــا بحصولنــا
لقــد اهتمــت اإلدارة باالرتقــاء بثقافــة العمــل داخــل الشــركةّ ،

ماضــون فــي مســيرة التميّ ــز والمســاهمة فــي الوصــول إلــى االقتصــاد الرقمــي وفــق

العالمــي ،وذلــك للســنة الرابعــة علــى التوالــي .باإلضافــة لذلــكُ ،منحــت  Orangeاألردن

الغالــي.

علــى جائــزة «أفضــل صاحــب عمــل لعــام  »2019مــن معهــد صاحــب العمــل األفضــل
شــهادة االعتــراف بالتميــز مــن ِقبــل مركــز الملــك عبداللــه الثانــي للتميــز ،بصفتــه الممثــل
للمؤسســة األوروبيــة إلدارة الجــودة  ،EFQMلتكــون أول شــركة اتصــاالت أردنيــة تفــوز
بهــذه الجائــزة وذلــك اعترافــاً بالتزامنــا بالمعاييــر الدوليــة.

رؤيــة جاللــة الملــك عبداللــه الثانــي -حفظــه اللــه -لمــا فيــه خيــر ورفعــة هــذا الوطــن

أتوجــه بالشــكر لمعالــي وزيــر االقتصــاد الرقمــي والريــادة،
ّ
ختامــاً  ،ال يســعني إال أن
ولســعادة رئيــس وأعضــاء مجلــس مفوضــي هيئــة تنظيــم قطــاع االتصــاالت لدعمهــم

وأثمــن ألعضــاء مجلــس اإلدارة
ّ
المتواصــل ،كمــا أشــكر زبائننــا الكــرام لوالئهــم،

ولتخفيــض كلــف التشــغيل ،اســتكملنا بنــاء محطــات توليــد الطاقــة الكهربائية من أشــعة

مســاهمتهم فــي صياغــة سياســات الشــركة واســتراتيجياتها وتوجيهاتهــم الحكيمــة

فــي الربــع األول مــن عــام  .2019إن مشــروعنا هــذا هــو أكبــر مشــروع لتوليــد الطاقــة

مجموعــة  Orangeالعالميــة الســتمرارها فــي تحويــل المعرفــة وتجذيرهــا فــي األردن.

الشــمس فــي ثالثــة حقــول تبلــغ اســتطاعتها اإلجماليــة  37ميجــاواط ،وبدأنــا تشــغيلها

مــن الشــمس فــي القطــاع الخــاص األردنــي وهــو باكــورة جهودنــا بالتحــول إلــى شــركة

خضــراء مــن أجــل بيئــة أردنيــة نظيفــة .ينســجم هــذا المشــروع مــع اســتراتيجية الحكومــة
األردنيــة للطاقــة ومــع اســتراتيجية مجموعــة  Orangeالعالميــة للتحــول لطاقــة نظيفــة.

لــإدارة التنفيذيــة .والشــكر موصــول لكــم جميعــاً لمؤازرتكــم ،وأخــص بالتقديــر هنــا
أدعــو اللــه تعالــى أن يكــون عــام  2020عــام الخيــر واألمــان والنمــو لكــم ولشــركتكم ولهــذا
الوطــن العزيــز.

وبغــرض زيــادة مصــادر اإليــرادات اســتكملنا بنــاء خدمــة  Orange Moneyالتــي تــم
تشــغيلها وطرحهــا لزبائننــا فــي بدايــة عــام  ،2020وتشــتمل تلــك الخدمــات علــى دفــع

الفواتيــر المختلفــة مثــل الكهربــاء والمــاء واالتصــاالت ،وإعــادة شــحن البطاقــات الخلويــة

المدفوعــة مســبقاً وتحويــل المبالــغ النقديــة والتســوق عبــر اإلنترنــت باســتخدام أجهــزة

الهواتــف الخلويــة الذكيــة.
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ومــع مواصلــة تقدمنــا فــي مجــاالت عملنــا المختلفــة ،أود أن أعبــر عــن اعتــزازي بــكل
موظــف فــي  Orangeاألردن ،فالخدمــات المتطــورة التــي نقدمهــا يرافقهــا التــزام
الموظفيــن وحرصهــم علــى التميــز ،ونتيجــة لهــذا فقــد تكللــت جهودنــا وحرصنــا علــى
تطويــر بيئــة العمــل بحصولنــا علــى شــهادة "أفضــل صاحــب عمــل" مــن قبــل معهــد
صاحــب العمــل األفضــل.

مع أطيب األمنيات وكل االحترام،
عماري
الدكتور شبيب فرح ّ
رئيس مجلس اإلدارة

وفــي العــام  2019اتخذنــا خطــوات كبيــرة نحــو التحـ ّـول الرقمــي ،فقــد بنينــا فريــق عمــل
متعــدد الكفــاءات ،وأنشــأنا مركــز متميــزاً للبيانــات وواصلنــا نشــر مفهــوم المرونــة فــي
كافــة الوحــدات ،وهــذا كلــه يأتــي فــي إطــار تجديــد كامــل للتقنيــات وهيكليــة األداء
ّ
بهــدف تعزيــز أصولنــا وجلــب كل مــا هــو مهــم فــي هــذا المجــال ،والهــدف مــن هــذه
الخطــوة ضمــان الفعاليــة مــن خــال تحســين تجربــة الزبائــن وبيئــة العمــل.
إن  Orangeاألردن تُ عــد ركيــزة االبتــكار فــي المملكــة ،حيــث نحــرص باســتمرار علــى
تشــجيع االبتــكار المفيــد ودعــم الفكــر البنّ ــاء لمواجهــة التطــورات البيئيــة واالجتماعيــة.
ففــي ظــل تزايــد الطلــب علــى البيانــات قطعنــا شــوطاً طويــاً فــي مجــال التحــول
للطاقــة الصديقــة للبيئــة .يواجــه العالــم اليــوم أزمــة تغيــر المنــاخ الــذي نعانــي مــن آثــاره
جميعــاً  ،وفــي هــذا الجانــب تعكــس  Orangeاألردن رؤيــة مجموعــة  Orangeالعالميــة
المســؤولة تجــاه البيئــة واإلنســانية.
وفيمــا يتعلــق بالخدمــات الجديــدة ،كنــا أول مشــغل اتصــاالت يطــرح فــي الســوق
الشــريحة االلكترونيــة ( ،)E-SIMكمــا قدمنــا مجموعــة واســعة مــن الخدمــات المخصصــة
لخدمــة الشــركات (.)B2B
أمــا مركــز بيانــات  Orangeفهــو ّأول مركــز بيانــات فــي المملكــة يحصــل علــى شــهادة
( )Tier IIIعــن فئتــي التصميــم والتشــغيل مــن ِقبل معهــد  Uptime Instituteاألمريكي
المتخصــص فــي دراســة وتقييــم مراكــز البيانــات فــي العالــم.

وتتمثــل أهدافهــا بتقديــم الدعــم للشــباب مــن خــال تطويــر مهاراتهــم ومســاعدتهم
علــى الحصــول علــى فــرص عمــل ،تحقيقــاً لمبدئنــا "التدريــب مــن أجــل التشــغيل" الــذي
صممنــاه للتصــدي ألزمــة البطالــة المتزايــدة فــي المملكــة وإلفســاح المجــال أمــام
األجيــال القادمــة للوصــول إلــى مســتقبل متميــز.
ونظــراً ألهميــة مشــاركة الشــباب فــي التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة ،واصلنــا دعــم
مشــاريع الريادييــن الشــباب لمســاعدتهم للمضــي ُقدمــاً نحــو مســتقبل مزدهــر مــن
خــال برنامــج تســريع نمــو األعمــال والشــركات الناشــئة (.)BIG
وفــي إطــار المســاهمة فــي دعــم الشــركات الناشــئة نشــرنا خــال انعقــاد قمــة BIG
 by Orangeفــي نســختها الثانيــة نتائــج دراســة أجرتهــا  Orangeاألردن بالتعــاون مــع
الوكالــة األلمانيــة للتعــاون الدولــي ( )GIZوجمعيــة شــركات تقنيــة المعلومــات "إنتــاج"
تمكنهــم مــن فهــم مســاهمة الشــركات الناشــئة
لنقـ ّـدم لصنّ ــاع القــرار نظــرة شــمولية ّ
فــي تعزيــز االقتصــاد الوطنــي.
ومــع إصرارنــا لتحقيــق أهدافنــا والمســاهمة فــي تحقيــق الشــمول الرقمــي إلحــداث
تغييــرات إيجابيــة فــي المجتمعــات المحليــة ،قمنــا بتمكيــن األشــخاص مــن كل الفئــات
العمريــة علــى اختــاف اهتماماتهــم ،وذلــك مــن خــال مراكــز  Orangeالرقميــة
المجتمعيــة البالــغ عددهــا  1٤مركــزاً تنتشــر فــي جميــع أنحــاء المملكــة وتهتــم بالنســاء
والشــباب لمســاعدتهم للنهــوض بمجتمعاتهــم خاصــة فــي المناطــق النائيــة .وتقــدم
هــذه المراكــز دورات تدريبيــة للمســتفيدين لتطويــر مهاراتهــم العمليــة والذاتيــة إلنشــاء
مشــاريعهم الخاصــة أو العثــور علــى فــرص عمــل مناســبة.
كان العــام  2019متميــزاً  ،وحمــل فــي طياتــه الكثيــر مــن التغيــرات والتقـ ّـدم الملمــوس
علــى مســتوى الخدمــات المقدمــة مــن الشــركة ،ورافــق هــذا التقديــر الــذي حصلــت
عليــه الشــركة ،فقــد نالــت  3شــهادات مــن المنظمــة الدوليــة للمعاييــر الدوليــة ()ISO
ألنظمــة إدارة الســامة والصحــة المهنيــة ،ولمعاييــر نظــام إدارة البيئــة ،ومراكــز البيانــات
الخاصــة الخاليــة مــن التلــوث البيئــي الداخلــي .ولحرصنــا علــى التميــز حصلــت Orange
األردن علــى شــهادة االعتــراف بالتميــز مــن مركــز الملــك عبداللــه الثانــي للتميــز بصفتــه
الممثــل للمؤسســة األوروبيــة إلدارة الجــودة ( ،)EFQMلتكــون بذلــك أول شــركة
اتصــاالت أردنيــة تحصــل علــى هــذا التقديــر علــى مســتوى القطــاع المحلــي وثانــي شــركة
علــى مســتوى المملكــة.
إن نجــاح شــركتكم لــم يكــن ممكنــاً دون الدعــم المســتمر مــن مجلــس اإلدارة الموقــر،
عمــاري ،وبجهــود مــدراء اللجنــة التنفيذيــة المحترميــن
برئاســة معالــي الدكتــور شــبيب ّ
وثقــة مســاهمينا الكــرام .أود أن أشــكركم جميعــاً وأن أؤكــد لكــم أننــا ســنمضي بثقــة
التقــدم فــي المســتقبل ،كمــا أود أن أقــدم خالــص امتنانــي
ّ
وتفــاؤل نحــو المزيــد مــن
لموظفينــا ،الذيــن يمثــل التزامهــم وتفانيهــم ومســاهماتهم الكبيــرة أهم ِدعامة لشــركتنا.
وفــي الختــام أود أن أشــكر جميــع زبائننــا علــى والئهــم ودعمهــم ،ونعــد بمواصلــة
تقديــم الخدمــات المتميــزة التــي يســتحقونها ،وسنســتمر فــي خدمــة زبائننــا وموظفينــا
ومجتمعنــا والمســاهمة فــي مســتقبل أكثــر إشــراقاً يقرّ بنــا عبــر التواصــل الفعــال
والتعــاون البنــاء.
تيري ماريني
الرئيس التنفيذي
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العليا لمجموعة االتصاالت األردنية  Orangeاألردن 2019
أعضاء اإلدارة ُ

أعضاء مجلس اإلدارة لمجموعة االتصاالت األردنية  Orangeاألردن 2019

عماري
معالي الدكتور شبيب ّ

السيد الطيب بلكاهية

السيد بشر جردانه

السيد جيروم هاينك

العميد الدكتور المهندس هشام
خريسات

السيد عبدالله أبو جاموس

رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس إدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد تيري ماريني

الرئيس التنفيذي  – Orangeاألردن

نائب الرئيس التنفيذي

السيد سامي سميرات

السيد وليد الدوالت

المدير التنفيذي للقطاع المؤسسي والشركات

المدير التنفيذي للمالية واالستراتيجية

المدير التنفيذي للمبيعات الكلية (الجملة)

المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والشبكات

عضو مجلس إدارة

الدكتور إبراهيم حرب

المدير التنفيذي للشؤون القانونية ،التنظيمية،
المصادر والتزويد

عضو مجلس إدارة

السيد رسالن ديرانية

اآلنسة غادة فارس

المدير التنفيذي للموارد البشرية

عضو مجلس إدارة

السيدة نائلة الداود

المدير التنفيذي للتسويق وخدمات الزبائن

السيد سامر الحاج

المدير التنفيذي للمبيعات  -وحدة المستهلك

السيدة دوروتي فينالو

عضو مجلس إدارة

السيد ميدريك شومل

نائب المدير التنفيذي لالستراتيجية والمدير التنفيذي
لـ  Digital & Innovationوسكرتير لمجلس اإلدارة

السيد جالل باسو

نائب المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات
والشبكات

مدققو الحسابات :إرنست ويونـغ
المستشار القانوني لمجلس اإلدارة

6

األستاذ :ثائر النجداوي
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2019

شهدت مجموعة االتصاالت األردنية عاماً ناجحاً آخر ،حافالً باإلنجازات الكبرى،

مشروع يخدم مزود خدمات االتصاالت في المنطقة .وستتمكن المجموعة

وضع معايير جديدة للمسؤولية االجتماعية والبيئية المستدامة للمجموعة.

وبالتالي خفض تكلفة استهالك الكهرباء بنسبة  ٪50تقريباً باإلضافة إلى

التي لم تقتصر على الجوانب المالية والتجارية فحسب ،بل امتدت لتشمل

من خالل هذا المشروع من تغطية استهالكها من الكهرباء بنسبة  ٪75سنوياً ،

في عام  ،2019حققت مجموعة االتصاالت األردنية نمواً بنسبة  ٪3في سوق

انخفاض التعرفة مقارنة بعام .2018

قائمة على القيمة .وبالفعل ،بالنسبة لسوق األفراد ،واصلت المجموعة

على نطاق القيمة المطلقة والنسبية مقارنة بعام  2018وتحقيق أرباح

البيع بالتجزئة مدفوعة بنهج تجاري يركز على العمالء واستراتيجية استثمارية
االستفادة من محفظة عروض الهاتف المحمول ،مدعومة بخدمات إضافية

ذات قيمة مضافة ومسارات دولية مع شركائنا من المشغلين الدوليين.
وفيما يتعلق بخدمة اإلنترنت عريض النطاق ،واصلت المجموعة توسيع

تغطيتها لشبكة األلياف الضوئية لتصل إلى ما يقارب  470.000منزل يمكن

أن تقدم لهم خدمة البيانات عبر األلياف الضوئية بسرعة تصل إلى  1جيجابت
في الثانية وهي األسرع في المملكة.

وقد ساعدت هذه المبادرة على تحسين أرباحنا من العمليات التشغيلية

من العمليات التشغيلية بالحد األعلى من أهداف عام  .2019وقد ساعد
ذلك المجموعة على توفير األموال الالزمة الستيعاب النفقات التشغيلية

اإلضافية دون التأثير على أداء الربحية .وهذا نتيجة لجهودنا المستمرة الهادفة

إلى زيادة الكفاءة وتحسين نموذج التشغيل لدينا.

كما تميز عام  2019بتطبيق معايير التقارير المالية الدولية رقم ( ،)16وهو
تحديث جديد للمعيار الدولي الذي يحدد مبادئ محاسبة عقود اإليجار طويل

وبالنسبة للقطاع المؤسسي والشركات ،أكدت مجموعة االتصاالت األردنية

األمد واإلفصاح عنها .في عام  2019طبقت مجموعة االتصاالت األردنية

المعلومات واالتصاالت .باإلضافة إلى الشبكات السلكية والالسلكية ،قامت

إلدخال معايير التقارير المالية الدولية رقم ( )16أثر على قائمة المركز المالي

موقعها كمشغل متعدد الخدمات وفاعل رئيسي في سوق تكنولوجيا

المجموعة بإدخال أنظمة األمن السيبراني ،باإلضافة لخدمات مراكز البيانات

إلى محفظة منتجات وخدمات القطاع المؤسسي والشركات.

ومن المنظور المالي ،وعلى الرغم من التحديات التشغيلية ،تمكنا من خفض

نفقاتنا التشغيلية من خالل مبادرات التحول الرئيسية .في عام  ،2019افتتحت

مجموعة االتصاالت األردنية مشروع مزارع الطاقة الشمسية ،وهو أكبر

المعيار الجديد على بياناتها المالية اعتباراً من  1كانون الثاني  .2019وكان

وقائمة الدخل بسبب الزيادة في حقوق استخدام األصول المستاجرة

والتزامات عقود اإليجار.

إنه لمن دواعي سرورنا أن نقدم أبرز المعالم المالية السنوية الموحدة لمجموعة
االتصاالت األردنية لعام .2019

قائمة الدخل الموحدة
(ماليين الدنانير)

اإليرادات

المصاريف التشغيلية
تكلفة الخدمات

مصاريف إدارية

مصاريف بيعية وتسويقية

حصة الحكومة من اإليرادات

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
اﻟﻤﺎﻟﻲ

2019

318.7

324.4

(%)1.7

()138.1

()152.2

(%)9.3

()38.5

()39.3

(%)2.1

()3.3

-

()27.6
()4.0

مصاريف اتفاقية دعم األعمال

()3.3

االستهالكات واإلطفاءات

رسوم العالمة التجارية

()3.8

()286.5

()292.8

(%)2.2

%10.1

%9.7

()2.5

0.0

األرباح التشغيلية

تكاليف تمويل موجودات الطاقة المتجددة المستأجرة

()2.5

صافي فروقات العمالت األجنبية وتكاليف التمويل ودخل التمويل

()6.9

0.0

31.6

%2.2

0.0

()6.7

%3.7

الربح قبل ضريبة الدخل

25.5

29.1

(%)12.4

ربح السنة

19.0

21.3

(%)10.6

مساهمي الشركة

19.0

21.3

(%)10.6

حصة السهم من ربح السنة

0.102

إيرادات أخرى

ضريبة الدخل
العائد إلى:

هامش الربح

المعدل المرجح لعدد األسهم (مليون سهم)

5.1

()6.4

%6.0

187.5

عما ورد في البيانات المالية نظراً لعامل التقريب في األرقام
نسبة التغير المحسوبة يمكن أن تختلف ّ

8

()3.8

%0.9

()69.6

32.3

تكاليف تمويل األصول المستأجرة

()4.4

(%)8.8

()68.2

استهالكات موجودات الطاقة المتجددة المستأجرة

هامش الربح التشغيلي

()21.7

%27.1

%2.0

()1.7

مجموع المصاريف التشغيلية

2018

نسبة التغير

4.2

()7.8

%6.6

0.114

187.5

%21.2

(%)17.5

(%)9.0

(%)10.6
-
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ملخص الميزانية الموحدة
(ماليين الدنانير)

تحليل للنسب المالية
2019

2018

نسبة التغير

الموجودات

2019

2018

نسبة التغير

نسب الربحية

مجموع الموجودات المتداولة

131.6

142.1

(%)7.4

العائد على إجمالي الموجودات

%2.9

%3.3

(%)13.0

الممتلكات والمعدات

247.0

233.9

%5.6

العائد على حقوق الملكية

%7.0

%7.8

(%)10.2

الموجودات غير المتداولة األخرى

309.9

248.4

%24.8

نسب السيولة

مجموع الموجودات غير المتداولة

556.8

482.2

%15.5

نسبة التداول

0.53

0.50

%5.4

مجموع الموجودات

688.4

624.3

%١٠,3

نسبة النقدية

0.13

0.16

(%)16.4

المطلوبات وحقوق الملكية

نسب الرفع المالي

مجموع المطلوبات المتداولة

249.9

284.4

(%)12.1

نسبة المديونية إلى حقوق الملكية

%153.6

%127.9

%20,1

مجموع المطلوبات غير المتداولة

167.1

٦٦,٠

%153.2

نسبة الدين بفائدة إلى حقوق الملكية*

%19.0

%9.1

%107,7

مجموع حقوق الملكية

271.5

273.9

(%)0.9

نسبة المديونية

%٦٠,٦

%56.1

%7.9

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

688.4

624.3

%10.3

نسبة تغطية األصول

0.63

0.37

%73,1

عما ورد في البيانات المالية نظراً لعامل التقريب في األرقام
نسبة التغير المحسوبة يمكن أن تختلف ّ

نسب إدارة األصول

ملخص قائمة التدفقات النقدية الموحدة
(ماليين الدنانير)

2019

2018

نسبة التغير

صافي النقد من األنشطة التشغيلية

87.2

71.1

%22.7

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

()99.4

()53.8

%84.6

صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

()6.4

()42.5

(%)84.9

صافي النقص في النقد وما في حكمه

()18.5

()25.2

(%)26.3

النقد وما في حكمه في  31كانون األول

()2.8

15.8

(%)117.5

عما ورد في البيانات المالية نظراً لعامل التقريب في األرقام
نسبة التغير المحسوبة يمكن أن تختلف ّ

معدل دوران األصول

0.49

0.51

(%)4.4

معدل دوران الموجودات الثابتة

1.33

1.43

(%)7.2

معدل دوران رأس المال

1.17

1.18

(%)1.2

نسب النمو
األرباح المقترح توزيعها للسهم الواحد (بالدينار)

0.102

0.114

(%)10.6

نسبة األرباح المقترح توزيعها إلى ربح السنة

%99.8

%100.9

(%)1.1

نسبة عائد السهم إلى سعر السوق

%7.0

%8.20

%14.7

نسب التقييم
القيمة الدفترية للسهم

1.45

1.46

(%)0.9

نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية

0.99

0.95

%4.5

مضاعف السعر إلى العائد

14.2

12.2

%15.9

*مجموع الديون( /مجموع حقوق الملكية  +مجموع الديون)
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اإليرادات

تمثل حصة الحكومة  %10من صافي إيرادات االتصاالت الخلوية الصوتية

تكاليف تمويل موجودات الطاقة المتجددة المستأجرة

قطاع االتصاالت .وقد بلغت حصة الحكومة من صافي إيرادات االتصاالت

التمويل على مشروع مزارع الطاقة الشمسية .بلغت مصاريف فوائد عقود

انخفضت إيرادات مجموعة االتصاالت األردنية بنسبة  %1.7حيث بلغت

بموجب اتفاقية رخصة االتصاالت الخلوية ويتم دفعها إلى هيئة تنظيم

أردني عام  ،2018جاء هذا االنخفاض بشكل أساسي نتيجة االنخفاض في

الخلوية  4مليون دينار أردني في عام  2019لتسجل انخفاضاً بنسبة %8.8

اإليرادات  318.7مليون دينار أردني في عام  2019مقارنة بـ  324.4مليون دينار
إيرادات خدمات االتصاالت الثابتة واإلنترنت للمبيعات الكلية.

المصاريف التشغيلية

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

اتفاقية دعم األعمال ورسوم العالمة التجارية واالستهالكات واإلطفاءات

واستهالكات موجودات الطاقة المتجددة المستأجرة .مجموع المصاريف
التشغيلية للمجموعة واصل االنخفاض وانخفض بنسبة  %2.2ليصل إلى
 286.5مليون دينار أردني في نهاية العام  2019مقارنة بـ  292.8مليون دينار

أردني في نهاية العام .2018

مقارنة بالعام  2018نتيجة انخفاض إيرادات المكالمة الصوتية.

تشير تكاليف تمويل موجودات الطاقة المتجددة المستأجرة إلى تكاليف

إن المصدر األساسي للسيولة يأتي من صافي النقد من األنشطة التشغيلية

الطاقة المتجددة  2.5مليون دينار أردني في عام  2019ولم تكن موجودة قبل

مقارنة بمبلغ  71.1مليون دينار أردني في العام .2018

عام  2018حيث تم إطالق المشروع في عام .2019

مصاريف اتفاقية دعم األعمال هي الرسوم الواجب دفعها إلى مجموعة

تكاليف تمويل األصول المستأجرة

مساو للمبلغ الذي دفع في العام .2018
ٍ
العام  2019وهو

إيجارات المباني ومواقع شبكات االتصاالت التي تزيد مدة إيجارها عن 12

 Orangeحسب اتفاقية دعم األعمال حيث بلغت  3.3مليون دينار أردني في

شهراً  .وصلت تكاليف تمويل األصول المستأجرة إلى  2.5مليون دينار أردني

اعتباراً من  1كانون الثاني .2019

معيار محاسبة اإليجار الجديد ،المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية (،)16

تكلفة الخدمات واصلت االنخفاض وانخفضت بنسبة  %9.3لتصل إلى 138.1

مصاريف االستهالكات واإلطفاءات ارتفعت بنسبة  %2لتصل إلى 69.6

صافي فروقات العمالت األجنبية ،تكاليف التمويل
ودخل التمويل

العام  ،2018وجاء هذا االنخفاض نتيجة االنخفاض في كل من إيرادات قطاع

في نهاية العام .2018

بالعمالت األجنبية وتقييم الموجودات والمطلوبات المالية .تتألف تكاليف

مليون دينار أردني في العام  2019بالمقارنة مع  152.2مليون دينار أردني في
المبيعات الكلية (مكالمات الترانزيت) ،تكلفة الكهرباء وتكلفة اإليجار ،نتيجة
تطبيق معايير التقارير المالية الدولي رقم ( )16الذي أدى إلى إعادة جزء من

تكلفة اإليجار إلى تكاليف تمويل األصول المستأجرة.

ارتفعت المصاريف اإلدارية بنسبة  %27.1لتصل إلى  27.6مليون دينار أردني
في العام  2019مقارنة بـ  21.7مليون دينار أردني في العام  .2018ويرجع ذلك

أساساً إلى ارتفاع ضريبة ورسوم الترددات.

المصاريف البيعية والتسويقية واصلت االنخفاض وانخفضت بنسبة %2.1

لتصل إلى  38.5مليون دينار أردني في نهاية العام  2019مقارنة بـ  39.3مليون
دينار أردني في نهاية العام  2018متأثرة بانخفاض عمولة نقاط البيع.

مصروف استهالكات موجودات الطاقة المتجددة المستأجرة تمثل استهالك

التزامات إيجار موجودات الطاقة المتجددة المعترف بها تجاه مشغل مشروع

المزارع الشمسية خالل فترة االتفاقية.

يتعلق بمديونيتها المالية .من ناحية أخرى ،يتألف دخل التمويل الموحد من

اإليرادات المتحققة على الودائع النقدية بالعمالت المختلفة.

التكلفة اإلجمالية للمدخالت الثالثة ارتفعت بنسبة  %3.7لتصل إلى 6.9

تتألف اإليرادات األخرى من األرباح والخسائر الناتجة عن بيع األصول الثابتة

إضافة إلى إيرادات أخرى متنوعة .وقد بلغت قيمة اإليرادات األخرى 5.1

مليون دينار أردني في العام  2019مقارنة بـ  4.2مليون دينار أردني في عام
.2018

ضريبة الدخل

٢٨٦,٥

٣١٨,٧

٢٩٢,٨

٣٢٤,٤

سجلت مجموعة االتصاالت األردنية ضريبة دخل بمبلغ  6.4مليون دينار أردني
في العام  2019مقابل  7.8مليون دينار أردني في العام .2018

ربح السنة

أردني في عام  2019مقارنة بـ  61.8مليون دينار أردني في عام .2018

قاعدة المشتركين

شهدت قاعدة المشتركين انخفاضاً نسبته  %3.9لتصل بذلك إلى  3.1مليون
مشترك في عام  2019مقارنة بـ  3.2مليون مشترك في نهاية عام  ،2018جاء
هذا االنخفاض نتيجة الشروط والضوابط التي تم تشديدها على نقاط البيع

والضرائب التي تم فرضها على خدمات حزم البيانات ومبيعات االشتراكات.

الموارد البشرية

انخفض عدد العاملين في مجموعة االتصاالت األردنية بنسبة بلغت  %0.7من
 1.622في العام  2018إلى  1.611في العام  .2019كما انخفض عدد الموظفين

المؤقتين بنسبة  %5.6من  108في العام  2018إلى  102في العام .2019

كفاءة الكادر

ويعزى هذا االنخفاض بشكل رئيسي إلى ارتفاع المصاريف اإلدارية بسبب زيادة

 .2018هذا وقد سجل عدد الخطوط لكل موظف خالل العام  2019انخفاضاً

إلعداد التقارير المالية رقم ( )16كما هو موضح في القوائم المالية وإيضاحاتها.
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النفقات الرأسمالية

النفقات الرأسمالية لمجموعة االتصاالت األردنية بلغت  61.3مليون دينار

حققت مجموعة االتصاالت األردنية  19.0مليون دينار صافي ربح بعد الضريبة

رسوم الترددات ،وارتفاع االستهالكات واإلطفاءات ،وإدخال المعيار الدولي

٢٠١٩

شهد النقد وما في حكمه انخفاضاً بنسبة  %117.5ليصل إلى  2.8مليون دينار

انخفضت مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية للعاملين الدائمين بنسبة  %1لتصل إلى

لعام  ،2019بانخفاض قدره  ٪10.6مقارنة بـ  21.3مليون دينار في عام .2018

٣٢,٣

لتمويل رسوم ترخيص حزم الترددات  900م.ه في األنشطة االستثمارية.

التمويل الموحدة من الفوائد والعموالت األخرى التي تدفعها الشركة فيما

في عام .2019

يمثل أداءً جيداً لعمليات الشركة.

في العام  2019مقارنة بـ  42.5مليون دينار أردني من األنشطة التمويلية في

العام  .2018وترجع الزيادة إلى المتحصل من قروض طويلة األجل الصادرة

أردني عام  2019مقارنة بـ  15.8مليون دينار أردني عام .2018

إيرادات أخرى

مقارنة بالعام  ٢٠١٨ما
ً
ارتفعت األرباح التشغيلية للعام  ٢٠١٩بنسبة ٪٢,٢

بلغ صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية  6.4مليون دينار أردني

إن صافي فروقات العمالت األجنبية الموحدة ينتج عن معامالت المجموعة

بلغت استهالكات موجودات الطاقة المتجددة  1.7مليون دينار أردني في

األرباح التشغيلية

بقيمة  52.1مليون دينار أردني المدفوعة للحكومة بموجب االتفاقية مع

النقد وما في حكمه

مليون دينار أردني في  2019مقارنة بـ  6.7مليون دينار أردني لعام .2018

نهاية العام  2019و لم تكن موجودة قبل عام  2018حيث تم إطالق المشروع

 2019إلى  99.4مليون دينار أردني مقارنة بـ  53.8مليون دينار أردني في

هيئة تنظيم قطاع االتصاالت (.)TRC

الشركات التابعة ،حيث بلغت  3.8مليون دينار أردني في العام  201٩وهو

مليون دينار أردني في نهاية العام  2019مقارنة بـ  68.2مليون دينار أردني

وبالنسبة لصافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية وصل في العام

تشير تكاليف تمويل األصول المستأجرة إلى مصاريف الفوائد على التزامات

في عام  2019ولم تكن موجودة في عام  2018حيث كان ذلك نتيجة لتطبيق

مساو للمبلغ الذي دفع في العام .2018
ٍ

والذي ارتفع في العام  2019بنسبة  %22.7ليصل إلى  87.2مليون دينار أردني

العام  ،2018ويرجع ذلك أساساً إلى رسوم ترخيص حزم الترددات  900م.ه

رسوم العالمة التجارية وتبلغ  %1.6من اإليرادات التشغيلية والتي تدفعها

المجموعة لـ  Orangeمقابل رسوم استخدام اسمها التجاري في جميع

السيولة ومصادر رأس المال

 198ألف دينار أردني خالل العام  2019مقارنة بـ  200ألف دينار أردني في العام
بنسبة  %3.5ليصل إلى  1.924خطاً مقارنة بـ  1.994خطاً في العام .2018

٣١,٦

٢٠١٨
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فيما يلي اإليرادات لقطاعات أعمال المجموعة:
■ قطاع االتصاالت الثابتة وخدمات اإلنترنت
■ قطاع االتصاالت الخلوية
■ قطاع الطاقة المتجددة
(ماليين الدنانير)

2019

2018

نسبة التغير

خدمات االتصاالت الثابتة وخدمات اإلنترنت

204.5

204.1

%0.2

4.9

0.0

-

اإليرادات

خدمات االتصاالت الخلوية
الطاقة المتجددة

إيرادات داخلية بين القطاعات
صافي اإليرادات

167.2
57.9

318.7

عما ورد في البيانات المالية نظراً لعامل التقريب في األرقام
نسبة التغير المحسوبة يمكن أن تختلف ّ

169.8
49.5

324.4

2019

تحليل قطاعات أعمال المجموعة

(%)1.5
%16.9

(%)1.7

خدمات االتصاالت ( Orangeثابت) و( Orangeإنترنت)

تشكل خدمات االتصاالت الثابتة أكبر قطاعات أعمال المجموعة ،وما زالت تستحوذ على غالبية الحصة السوقية بالرغم من تقديم المنافسين خدمات مماثلة

مثل خدمة الفايبر إنترنت واالتصاالت الدولية الصادرة والواردة إلى المملكة.

تقوم شركة  Orangeإنترنت بتقديم خدمات اإلنترنت لألفراد والشركات مثل خدمات الخطوط السريعة ( ،)ADSLالدارات المؤجرة ،استضافة المواقع اإللكترونية

وغيرها من الخدمات ،باإلضافة إلى خدمات البيانات وتكنولوجيا المعلومات.

باإلضافة إلى خدمات االتصاالت التقليدية ،تقوم شركة  Orangeالخط الثابت بتقديم خدمات اإلنترنت فائقة السرعة لألفراد والشركات من خالل شبكة الفايبر

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

إيرادات ( Orangeثابت) و( Orangeإنترنت)

ارتفعت اإليرادات اإلجمالية  Orangeثابت و Orangeإنترنت بنسبة  %0.2في العام  2019مقارنة بعام  2018على الرغم من االنخفاض في إيرادات قطاع

المبيعات الكلية (مكالمات الترانزيت) ،وخدمات الشركات وبشكل رئيسي في إدارة مشاريع الخدمات ومنتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

االتصاالت الخلوية ( Orangeخلوي)

يتألف قطاع أعمال االتصاالت الخلوية من الخدمات والمنتجات الخلوية المقدمة من قبل  Orangeخلوي والتي تم تسجيلها في أيلول  1999بهدف بناء شبكة

ثان لخدمات االتصاالت الخلوية في
اتصاالت خلوية جديدة ومتطورة لخدمة المملكة .وقد بدأت  Orangeخلوي عملياتها التشغيلية في أيلول  2000كمزود ٍ

األردن.

اإليرادات ( Orangeخلوي)

شهدت  Orangeخلوي انخفاضاً في اإليرادات بنسبة  ٪1.5مقارنة بعام  .2018ويعزى هذا االنخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض إيرادات خدمات المكالمات

المنتهية للهاتف المحمول على الرغم من زيادة إيرادات عروض البيع بالتجزئة عبر األجهزة المحمولة.

الطاقة المتجددة

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

اإليرادات (الطاقة المتجددة)

سجلت الطاقة المتجددة  4.9مليون دينار إيرادات في عام  2019من إنتاج الطاقة الشمسية للشركات التابعة لمجموعة االتصاالت األردنية ( Orangeثابت،

 Orangeإنترنت و Orangeخلوي).
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ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻹﻓﺼﺎح
ﻟﻠﻌﺎم  2019ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻫﻴﺌﺔ
اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
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 .1األنشطة الرئيسية في مجموعة االتصاالت األردنية Orange -
■ خدمة االتصاالت الثابتة  +األلياف الضوئية

 .3أ -أعضاء مجلس اإلدارة

وتنميتهــا ،ونائــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة العبدلــي لالســتثمار والتطويــر،

عماري
معالي الدكتور شبيب فرح ّ

الضمــان لتطويــر المناطــق التنمويــة ،ورئيــس مجلــس أعمــال المعمارييــن

ورئيــس مجلــس إدارة شــركة العبدلــي بوليفــارد ،ورئيــس مجلــس إدارة شــركة
والمهندســين ،وعضــو لجنــة األجنــدة الوطنيــة األردنيــة.

■ خدمات االتصاالت الخلوية (صوتية  +نقل بيانات)

رئيس مجلس اإلدارة

■ خدمة البيع الكلي للمشغلين

يتولّ ى الدكتـــور شـــبيب عمـــاري منصـــب رئيـــس مجلـــس اإلدارة فــــي مجموعـة

منصــب نائــب رئيــس المجلــس ،كمــا أنّ ــه عضــو فــي منظمــة الرؤســاء الشــباب

اآلن ،حيــث كان بدايــة يمثــل الحكومــة األردنيــة .وقــد أعيــد انتخــاب الدكتــور

وجمعيــة األعمــال األردنيــة األوروبيــة.

تاريخ الميالد1941/2/22 :

■ خدمات اإلنترنت ()ADSL ،FTTH

المصممة خصيصاً لقطاع الشركات (( )B2Bخدمات إدارة الشبكات وخدمات متطورة أخرى كمركز البيانات ،الخدمة السحابية أو خدمات الربط اآللي
ّ
■ الخدمات
ما بين األجهزة)

يمثــل مجموعــة فرانــس
عماري تكراراً رئيســــاً لمجلــــس اإلدارة بعــــد أن أصبــــح ّ
ّ
تيليكــــوم (حاليــــاً  )Orangeعــــام  .2006وتــــم تجديــــد انتخابــــه رئيســــاً يــــوم

 -المواقع الجغرافية لشركة االتصاالت األردنية وعدد الموظفين في كل منها:

 2018/10/24لفتــــرة المجلــــس الحاليــة.

عمان  11118األردن.
الموقع الرئيسي إلدارة الشركة :العبدلي ،البوليفارد ،شارع السوسنة السوداء ،مدخل رقم  1و  ،2ص.ب ّ 1689
المحافظة

عدد المواقع التابعة للشركة
61

661

58

91

(عمان)
مبنى اإلدارة ّ
عجلون

12

جرش

13

إربد

المفرق

40

مأدبا

9

البلقاء
الزرقاء

العقبة
الكرك
معان

الطفيلة

المجموع

عمــــاري ضمــــن
شــــملت اإلرادة الملكيــــة الســــامية تعييــــن معالــــي الدكتــــور ّ
عدد الموظفين

1

عمان
ّ

الـــذوات أعضـــاء مجلـــس األعيـــان (مـــن  2013/10وحتـــى  )2016/10وبقـــي رئيـساً
لمجلــــس اإلدارة خــــال تلــــك الفتــــرة.

٤٩٩

عمـــاري وزيـراً للصناعـة والتجـارة
كمـــا شـــملت اإلرادة الملكيـــة السـامية الدكتـور ّ
فــــي حكومــــة جاللــــة الملــــك التــي ترأســها دولــة الدكتــور فايــز الطراونــة مــن

6

 2012/5وحتــى  ،2012/10وبتاريــخ  2012/10/24عــاد وانضــم إلــى مجلــس إدارة

المجموعــة وأعيــد انتخابــه رئيســاً للمجلــس.

7

14
16

21

15

19

13

22

18

12

34
12

جنــوب كاليفورنيــا /الواليــات المتحــدة األميركيــة ،وقــد عمــل محاضــراً فيهــا
وفـي جامعـة كاليفورنيـا /لونـج بيتـش وجامعـة كاليفورنيـا /بومونـا حتـى عـام

٣١١

1985عندمـا عـاد لـألردن مديـراً عامـاً فـي القطـاع الخـاص.

1,4٢1

السيد الطيب بلكاهية

 -بلغ حجم االستثمار الرأسمالي في عام  2019لشركة االتصاالت األردنية ( )37,667,٧١٧دينار أردني.

رأسمال الشركة

الملكية

نسبة

اسم الشركة التابعة

طبيعة ونشاط عمل الشركة

شركة البتراء األردنية لالتصاالت المتنقلة ذ.م.م ( Orangeخلوي)

خدمات االتصاالت المتنقلة

70,000,000

الشركة األردنية لخدمات نقل البيانات ذ.م.م ( Orangeإنترنت)

خدمات تزويد اإلنترنت ونقل البيانات

750,000

%100

شركة األبعاد لبناء وتطوير البيانات رقمياً ذ.م.م (إي  -دايمنشن)

تطوير مشاريع الطاقة المتجددة

220,000

*%100

**-

الدفع بواسطة الهواتف النقالة

2,000,000

***%100

١٧

()Orange Money

التابعة بالدينار

تاريخ الميالد1969/11/27 :

يمتلــك الســيد جيــروم هاينــك خبــرة تمتــد لمــا يزيــد علــى  20عامــاً أمضاهــا
فــي قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات ،حيــث عمــل فــي العديــد

مـن أسـواق العالـم ومـن بينهـا فرنسـا وإسـبانيا والسـنغال واألردن ،اكتسـب

الدوليــة ،وســلوكيات المســتهلكين ،باإلضافــة إلــى التخطيــط االســتراتيجي

وســابقاً لتعيينــه عــام  2018نائبــاً للرئيــس التنفيــذي ورئيســاً للعمليــات فــي

 Orangeالشــــرق األوســــط وأفريقيــــا ،انضــــم لفريــــق عمــــل  Orangeاألردن

كرئيـــس تنفيـــذي للمجموعـــة فـــي أيلـــول  .2015شـغل الســـيد هاينـك منصـب
نائــــب الرئيــــس التنفيــــذي لمجموعــة «ســوناتل» التابعــــة لمجموعــة Orange

العالميــة فــي داكار ،والتــي تديــر عمليــات  Orangeفــي أربــع دول فــي غــرب

أفريقيــــا ،وذلــــك خـــال األعــــوام مــــا بيــــن  2010و ،2015هذا باإلضافة لشغله
منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة وعضويــة العديــد مــن مجالــس إدارة المجموعــة.
وقـد أسـهمت قيـادة السـيد هاينـك المتبصـرة وخبراتـه ومعارفـه الواسـعة فـي

يشـــغل الســـيد الطيـــب بلكاهيـة منصـــب نائـب الرئيـس التنفيـــذي لــ Orange

هـــذا وقـــد شـــغل الســـيد هاينـــك فيمـا ســـبق ذلـك ،منصـــب المديـر التنفيـذي

القانونيــة ،التنظيــم واالســتراتيجية ،األمــن والخدمــات العامــة ،مكتــب إدارة

بيــــن  2009و ،2010حيــــث قــــاد فــــرق التســــويق الدولــي فــــي كل مــن باريــس

المشــاريع فــي  Orangeالمغــرب منــذ أيــار  2005وحتــى اآلن .كمــا كان مديــراً
عدد

عضو مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

الشــرق األوســط وأفريقيــا ومنصــب األميــن العــام المســؤول عــن الشــؤون

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

السيد جيروم هاينك

التسـويق والتركيـز علـى الزبـون ،فـي ازدهـار مبيعات “سـوناتل” لدرجــة قياســية

تاريخ الميالد1962/5/22 :

 .2الشركات التابعة

بيركلــي فــي أمريــكا.

مجلــس التخاصيــة ،لجنــة الحــوار االقتصــادي ،مجلــس أمنــاء جامعــة األميــرة

عمـاري درجـة الدكتـوراه فـي االقتصـاد عـام ( )1980مـن جامعـة
يحمـل الدكتـور ّ

9

إلينــوي ،ودرجــة الماجســتير فــي إدارة اإلنشــاءات مــن جامعــة كاليفورنيــا/

واالتصــال المؤسســي.

ومجلــس إدارة بنــك االســتثمار العربــي األردنــي.

31

ويحمــل الســيد جردانــه درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة المدنيــة مــن جامعــة

عمــاري منصــب نائــب رئيــس مجلــس أمنــاء الجمعيــة العلميــة
تولّ ــى الدكتــور ّ

ســــمية لتكنولوجيــــا المعلومــــات ،مجلــس أمنــــاء جامعــة الحســين بــن طــالل

38

( )YPOوجمعيــة المهندســين األردنييــن ورابطــة رجــال األعمــال األردنييــن،

ضمنهـا خبـرة واسـعة ودرايـة كبيـرة فـي مجـاالت إدارة فـرق العمـل العالميـة/

الملكيــة (ســمو األميــر الحســن بــن طــالل المعظــم رئيســاً ) .وكان عضــواً فــي

 -بلغ حجم االستثمار الرأسمالي الموحد لمجموعة االتصاالت األردنية لعام  )٦١,283,324( 2019دينار أردني.

شركة البتراء لخدمات الدفع بواسطة الهواتف النقالة

االتصـــاالت األردنيــــة –  Orangeاألردن منـــذ كانـــون الثانــي عــــام  2000وحتــى

والســيد جردانــه هــو أحــد مؤسســي منتــدى االســتراتيجيات األردني وشــغل فيه

إلدارة الشـــؤون القانونيـــة منـــذ تشـــرين ثانـــي  2001حتـــى أيـــار  2005فـي ميـدي
تيليكــــوم ( Orangeالمغــرب).

علــى مــدى الســنوات األربــع الماضيــة ،مــا دفــع عجلــة النمــو الســريع فيهــا.

للتســــويق االســــتراتيجي فــــي مجموعــــة  ،Orangeوذلــــك خـــال األعــوام مــا
ولنــــدن ونيويــــورك حتــــى أصبــــح عضــــواً مــــن أعضــــاء اللجنــــة التنفيذيــــة لــــ
 .Orangeوعــــاوة علــــى ذلــــك ،فقــــد شــغل الســيد هاينــك منصــب المديــر
التنفيـــذي للتســـويق فـــي الســـوق االسـتهالكية لـــدى  Orangeفرنسـا ،وذلـك

الموظفين

%100

252

وشـــغل الســـيد بلكاهيـــة منصـــب مديـر إدارة الشـؤون القانونيـة لـدى بنـك ابن

خــالل األعــوام مــا بيــن  2006و ،2009حيــث قــاد العمليــات التســويقية بنجــاح

23

حصـل الطيـب بلكاهيـة علـى الدبلـوم العالي من معهـد دراسـات اإلدارة العليا في

وتقلــد الســيد هاينــك قبــل ذلــك منصــب المديــر التنفيــذي للتســويق لــدى

عمـرو فـرع المغـرب منـذ شـباط  1998حتـى تشـرين ثانـي .2001

كبيــــر ،مســــهماً فــــي تعزيــــز حصتهــا الســوقية لقطــــاع النطــاق العريــض.

 1992والدبلـوم العالـي فـي الدراسـات العدلية من جامعة تولوز بفرنسـا فـي .1987

شــركة «وانــادوو» فــي إســبانيا ،وذلــك خــالل األعــوام مــا بيــن  2003و،2006

السيد بشر جردانه

ويذكــر بــأن الســيد جيــروم هاينــك حاصــل علــى درجــة الماجيســتير فــي إدارة

عضو مجلس إدارة

تاريخ الميالد1961/3/13 :

حيــث تولــى آنــذاك إدارة عمليــات الشــركة التســويقية علــى مســتوى البـالد.

شـــبكات األعمـــال مـــن الكليـــة الوطنيـة العليـــا للبريـد واالتصـــاالت ()ENSPTT
فــــي باريــــس ،كمــــا أنــــه حاصــــل علــــى درجــــة البكالوريــــوس فــــي االقتصــــاد

*نسبة الملكية في شركة األبعاد لبناء وتطوير البيانات رقمياً ذ.م.م (إي  -دايمنشن) %51 :لشركة االتصاالت األردنية و %49لشركة البتراء األردنية لالتصاالت

يشــغل الســيد المهنــدس بشــر جردانــه منصــب عضــو مجلــس إدارة Orange

والتســــويق والتمويــــل مــــن معهــــد باريــس للدراســــات السياســية.

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

أرابتــك جردانــه ،ومنصــب رئيــس مجلــس إدارة البنــك االســتثماري.

العميد الدكتور المهندس هشام خريسات

المتنقلة.

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

األردن ،كمــا يشــغل منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة والمدير التنفيذي لمجموعة
باإلضافــة لذلــك ،الســيد جردانــه عضــو مجلــس أمنــاء فــي جامعــة األميــرة

ســمية للتكنولوجيــا ،ونائــب رئيــس مجلــس أمنــاء جمعيــة التعــاون /جنيــف،
ورئيــس الجمعيــة الثقافيــة العربيــة (مدرســة الرائــد العربــي).

تاريخ الميالد1965/12/25 :

العميــد الدكتــور المهنــدس هشــام خريســات هــو مهنــدس اتصــاالت لــه أكثــر

وقد كان عضواً في اللجنة الملكية لـ «كلّ نا األردن» ،الهيئة الملكية الستراتيجية

مـــن ثالثيـــن عامـــاً مـــن الخبـرة فـــي مجـال اإلدارة التنفيذيـــة لمشـاريع وخدمـات

عمــان الكبــرى وتــرأس لجنتهــا الماليــة،
(فيديــك) فــي جنيــف ،ومجلــس أمانــة ّ

وإدارة عمــــل الشــــبكات وتطويــــر سياســــة االتصــــاالت وكذلــــك فــــي مجــــال

الميــاه فــي األردن ،واللجنــة التنفيذيــة لالتحــاد الدولــي لالستشــارات الهندســية
كمــا شــغل منصــب رئيــس مجلــس إدارة مؤسســة اســتثمار المــوارد الوطنيــة

16

عضو مجلس إدارة

االتصـاالت وتكنولوجيـا المعلومـات ،باإلضافـة إلـى خبـرة عمليـة فـي تخطيـط
الدراســــات اإلداريــــة المختلفــــة ويعمــل حاليــــاً مديــر عــام هيئــة االتصــاالت.

17

التحـــق د .هشـــام فـــي القـــوات المســـلحة األردنيـة فـي عـــام  ،1984حيـث شـغل

فــــي اإلدارة الماليــــة لمجموعــــة  Orangeمــــن أيلــول  2003حتــــى كانــون

( )1992وشــــهادة  Orangeفــــي الماليــــة والرقابــة مــن جامعــة ،)2008( ESCP

كمـا عمـل الدكتـور حـرب بمنصـب مديـر إدارة الشـؤون القانونيـة والتنظيميـة لــ

مديــر ســالح الالســلكي الملكــي ( ،)RSCوآمــر كليــة الشــريف ناصــر بــن جميــل

فــــي اإلدارة الماليــــة لفرانــــس تيليكــــوم مــــن أيلــول  -1994آب .2003

الشـــرف مـــن جامعـــة اليرمـــوك ( )1985وحاصـل علـى درع التفـوق العلمـي مـن

وقـــد شـــغل الدكتـــور حـــرب فـي عـــام  2004منصــب المديــر التنفيــذي للمــوارد

العديـد مـن المناصـب القياديـة واإلداريـة خـالل مسـيرته العسـكرية مـن أهمها:
لالتصـاالت العسـكرية ،ومنـدوب سـالح الالسـلكي فـي مكتـب المفتـش العـام

للقـوات المسـلحة (مفتـش ومقيـم ألنظمـة القيـادة والسـيطرة واالتصـاالت).

رئيــــس شــــعبة الشــــيفرة وأمــــن االتصــــاالت فــــي مديريــــة ســــاح الالســلكي

الملكـــي .آمـــر مركـز «القيـــادة والسـيطرة واالتصـاالت وتكنولوجيـا المعلومـات

واالســتخبارات» ( )C4Iفــي مديريــة ســالح الالســلكي الملكــي .قائــد مشــاغل
مجموعــــة اتصــــاالت القيــــادة العامــــة .ركــــن تزويــــد ومشــتريات فــــي مديريــة

القيـــادة والســـيطرة واالتصـــاالت .مـــدرس فـي كليـة الشـريف ناصـر بـن جميـل
لالتصـاالت العسـكرية .مراقـب دولـي فـي مهمـات حفـظ السـالم .ضابـط ركـن

األول  .2013وتقلــــدت منصــــب المستشــــار وبعدهــا مديـــر مشــــروع
حصلت الســيدة فينالــو على درجة الماجستير مــن جامعــة

 Sciences Po Parisفــــي  1993بتخصــــص اقتصــــاد وإدارة ماليــــة.

كمـــا أنـــه يحمـــل شـــهادة البكالوريـوس فـــي المحاسـبة وعلـــم الحاسـوب بدرجـة

جامعـــة اليرمـــوك ودرع التميّ ـز لخريجـي جامعـة اليرمـوك.
السيد سامي سميرات

 Orangeاألردن خـــال الفترة (.)2010 - 2005

البشــــرية بالوكالــــة فــــي شــــركة االتصــــاالت األردنيــة ،باإلضافــــة إلــى أنــه كان

مديـراً للتدريـب ومديـراً لمركـز التدريـب فـي الشـركة خـالل الفتـرة (.)2004 - 1999

ويحمــل الدكتــور حــرب شــهادة الدكتــوراه فــي هندســة االتصــاالت.

العليا
.3ب -أعضاء اإلدارة ُ

المدير التنفيذي للقطاع المؤسسي والشركات

وهي اإلدارة المنوط بها إدارة أعمال مجموعة االتصاالت األردنية .Orange

يتولّ ى الســــيد ســــامي ســــميرات حاليــــاً منصــــب الرئيــــس التنفيــــذي للشــركة

المدير التنفيذي للموارد البشرية

السيد تيري ماريني

المديـــر التنفيـــذي للقطـــاع المؤسســـي والشـــركات التـي تقـدم حلـــول خدمـات

تشــــغل اآلنســة غــــادة فــــارس فــــي الوقــــت الحالــــي منصــــب المديــــر

تاريخ الميالد1971/4/13 :

األردنيــة لخدمــات نقــل البيانــات ،وذلــك منــذ  ،2007باإلضافــة إلــى منصــب

اآلنسة غادة فارس

تاريخ الميالد1977/10/18 :

الرئيس التنفيذي  - Orangeاألردن

االتصاالتيـــة مـــن (خلـــوي وإنترنـــت وثابـت) لكافـة المؤسســـات مـن القطاعيـن

يمتلــــك الســــيد تيــــري مارينــــي خبــــرة تزيــــد علــى ثالثيــــن عامــــاً فــــي قطــــاع

عمــل الســيد ســميرات رئيســاً تنفيذيــاً لشــركة وانــادوو فــي عــام  2003حتــى

حتــى  .2018وفــي عــام  2004كانــت تشــغل منصــب مديــر المحاســبة الماليــة

فـــي أوروبـــا والشـــرق األوســـط وأفريقيـــا ،واكتســب خبـــرة قويـــة فـــي اإلدارة

شــــركة إيكوانــــت لتصبــــح شــــركة  Global Oneالمــوزع الحصــري لــ إيكوانــت

مديـــر الرقابـــة الماليـــة لـــدى شـــركة  ABCلالســتثمارات الماليــــة التابعــة لبنــك

يشـــغل الدكتـــور خريســـات حاليـــاً منصـــب عضــو مجلـــس إدارة فــي شـــركة

تقلـــده لمنصـــب الرئيـــس التنفيــذي لــــ  Orangeاألردن فــي  ،2018اكتســـب

وانــــادوو فــــي ذلــك الوقــت.

منصــب مفــوض فــي هيئـــة تنظيـــم قطـــاع االتصـــاالت ( )TRCمندوبـــاً عـــن

عندمـا شـغل منصـب نائـب الرئيـس التنفيـذي لـدى سـوناتل التابعـة لمجموعـة

للمواصفـــات والمقاييـــس علـــى المسـتوى الوطنـي ،وهـو أيضـاً رئيس للعديـد

وشـغل باإلضافـة إلـى منصبـه األخيـر ،منصـب الرئيـس التنفيـذي لــ Orange

اتصــــاالت وتدريــــب فــي مهمــات حفــظ ســالم.

يحمــــل الدكتــــور خريســــات درجــــة الدكتــوراه فــي فلســــفة اإلدارة مــن جامعــة

تاريخ الميالد1963/4/15 :

الماجســــتير فــــي هندســــة علــوم الكمبيوتــر /األنظمــة المضمنــة مــن جامعــة

االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات ،عمــل خاللهــا فــي عــدد مــن األســواق

العلــــوم اإلســــامية العالميــــة ( )WISEباإلضافــــة إلــــى حصولــــه علــــى درجــــة

اليرمــــوك ،وحاصــــل علــــى درجــــة البكالوريــــوس فــــي الهندســــة الكهربائيــــة/
االتصــــاالت مــــن جامعــــة مؤتــة.

ممثــا عــن القــوات المســـلحة األردنيــة وشـــغل ســـابقاً
ً
 Orangeاألردن

القـــوات المســـلحة األردنيـــة ،كمـــا أنـــه رئيـــس لجنـــة االتصـــاالت واإللكترونيـات
مـــن اللجـــان الفنيـــة علـــى مســـتوى القــوات المســـلحة.

للدكتــــور هشــــام العديــــد مــــن المؤلفــــات واألوراق البحثيــــة والعلميــــة فــــي

مجــــاالت اإلدارة وعلــــم االتصــــاالت.

الدوليــــة ،التســــويق ،التخطيــــط االســــتراتيجي واالتصــــال المؤسســــي .وقبـل
الســــيد مارينــــي خبــــرة واســــعة فــــي تطويــــر مشــغلي االتصــــاالت كان آخرهــا
 Orangeفــي داكار ،والتــي تغطــي خمــس دول فــي منطقــة غــرب أفريقيــا.

تونـس ،نائـب الرئيـس التنفيـذي لشـركة سـيليس فـي لبنـان والمديـر التنفيـذي

للتســــويق فــــي  Orangeبلجيــــكا .كمــــا شــغل الســيد مارينــي منصــب نائــب
الرئيـس لعالمـة  Orangeالعالميـة ونائـب الرئيس للتسـويق وخدمات الخلوي.
يمتلــــك الســــيد مارينــــي ،إلى جانب خبراتــــه وإنجازاتــه الســابقة فهــماً واســعاً

السيد عبدالله أبو جاموس

لبيئــة الرقمنــة ،حيــث شــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي والمؤســس لشــركة

تاريخ الميالد1977/1/30 :

تطبيقــات الخلــوي وخدمــات تحديــد المواقــع.

عضو مجلس إدارة

ســــيتي نيــــو  Cityneoفــــي فرنســــا وهــــي مــن المشــاريع الناشــــئة فــي إدارة

العــــام والخــــاص فــي ســوق االتصــــاالت األردنيــة.

تاريــــخ تبنّ يهــــا العالمــــة التجاريــــة  .Orangeكمــــا أســــس شــــراكة حصريــــة مــع

فــــي األردن ،وعمــــل علــــى تغييــــر العالمــــة التجاريــــة لــ  Global Oneلتصبــــح

التنفيــــذي للمــــوارد البشــــرية لــــدى  Orangeاألردن منــــذ آذار .2018
وقبــــل ذلــــك كانــــت تتقلــــد منصــــب مديــــر إدارة الرقابــــة الماليــــة منــــذ 2012

حتــــى  .2012وســــابقاً لعملهــــا فـــي  Orangeاألردن شـــغلت غـــادة منصـــب
المؤسســة العربيــة المصرفيــة  -األردن  .ABCكمــا عملــت لــدى ايرنســت انــد
عمان فــــي منصــــب مدقــــق أول.
يونــــغ – مكتــــب ّ

وقبــل ذلــك ،عمــل الســيد ســميرات فــي عــام  2001كمؤســس مشــارك فــي

حصلــــت اآلنســة غــــادة علــــى شــــهادة  CPAمــــن كاليفورنيــــا – الواليــــات

التجـــاري ومديـــر مبيعـــات المؤسســـات فـــي  Global Oneوذلـك خالل الفتـرة

الجامعــة األردنيــة فـــي .1999

شـــركة ســـيبيريا األردن ،حيـــث تقلـــد منصـــب نائـب الرئيـــس التنفيـذي والمديـر
التــي ســبقت عملــه كمديــر لمبيعــات الزبائــن والمؤسســات منــذ عــام ،1999
وقــد عمــل الســيد ســميرات مســبقاً كمســاعد بحــث وتدريــس فــي الجامعــة

األردنيــة لمــدة عاميــن.

المتحــــدة فــــي عــــام  .2002وتحمـــل درجـــة البكالوريـــوس فـــي المحاســـبة مــن

السيدة نائلة الداود

المدير التنفيذي للتسويق وخدمات الزبائن

ويذكــــر بــــأن الســــيد ســميرات يحمــل شــهادتي ماجســتير ،إحداهمــا فــي إدارة

تاريخ الميالد1968/4/3 :

فــي هندســة االتصــاالت ،باإلضافــة إلــى أنــه يحمــل درجــة البكالوريــوس فــي

وخدمــــات الزبائــــن فــــي  Orangeاألردن منــــذ تمــــوز  .2017وتمتلــــك الســــيدة

األعمـــال ( )MBAمـــن جامعـــة نيويـــورك لتقنيـــة المعلومـــات ( ،)NYITوالثانيـة
الهندســة الكهربائيــة مــن الجامعــة األردنيــة.

تولّ ــــت الســــيدة نائلــــة الــــداود منصبهــــا الحالــــي المديــــر التنفيــــذي للتســويق
الــــداود أكثــــر مــــن  25ســــنة مــــن الخبــــرة فــــي  Orangeاألردن ومجموعــــة
 ،Orangeقامــــت خاللهــــا بشــــغل عــــدد مختلــف مــن المواقــــع اإلداريــة فــي

صميــــم عمــــل قطــــاع االتصــــاالت والتســــويق .وكانــــت قــــد غيــــرت مســــارها

يتولّ ــى الســيد عبداللــه أبــو جامــوس منصــب عضــو مجلــس إدارة مجموعــة

يحمـــل الســـيد مارينـــي شـــهادة الماجسـتير فـي التســـويق والماليـة مـن جامعـة

المهندس وليد الدوالت

دعم وتقييم اللجان لــــدى المؤسســــة العامــــة للضمــــان االجتماعــــي .وشــــغل

االتصــــاالت مــــن معهــــد  Institut Mines-Telecomفــــي فرنســــا.

المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والشبكات

استكشــــاف تحديــــات جديــــدة فــــي ميــــدان التســــويق والميــــدان التجــاري.

للتخطيــط االســتراتيجي فــي المؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي .وعمــل

السيد رسالن ديرانية

تولّ ــــى الســــيد وليــــد الــــدوالت منصــــب المديــــر التنفيــــذي للمبيعــــات الكليــة

التســـويق لســـبع ســـنوات لـــدى  Orangeاألردن .كمـا تقلـدت قبلهـا عـدداً مـن

المدير التنفيذي للمالية االستراتيجية

 .2010ومــــن بدايــــة تمــــوز  2016تولّ ــــى منصــــب المديــر التنفيــذي لتكنولوجيــا

أغنـــت الـــداود خبرتهـــا مـــن خـــال إدارة برامـج متعـــددة لتكنولوجيـا المعلومـات

يحمـل السـيد عبداللـه أبـو جامـوس شـهادة  MBAبمرتبـة الشـرف فـي تخصـص

يتولّ ــى الســـيد رســـان ديرانيـــة حاليـــاً منصـــب نائـــب الرئيــس التنفيـــذي

الكليــة (الجملــة).

وبكالوريــوس محاســبة مــن جامعــة اليرمــوك .كمــا يحمــل شــهادات مهنيــة

المديـــر التنفيـــذي للماليــة واالســـتراتيجية لـــ  Orangeاألردن .ومســؤول عــن

عمـل كمهنـدس تشـغيل وصيانـة لشـبكات التراسـل ،ثـم تابـع تقدمـه المهنـي

االتصــــاالت األردنيــــة  Orangeمنــــذ آب  ،2017كمــــا يعمــــل حاليــــاً مديــــر إدارة

الســــيد أبــــو جامــــوس ســــابقاً منصــــب مديــــر إدارة المــوارد البشــرية ومديــــر
مستشــاراً للتخطيـط وإدارة المشـاريع فـي االتحـاد الدولـي لإلعـالم اإللكترونـي

 UNIEMللفتــــرة  ،2013 - 2012ومدربــــاً متخصصــــاً فــــي مجــــاالت اإلدارة

االستراتيجية وإدارة المخاطـــر والمشـــاريع داخـــل وخـــارج المملكـــة.

نظـــم إدارة معلومـــات منــــذ عــــام  2015مــــن جامعــــة البلقــــاء التطبيقيــــة،

متخصصــــة فــــي مجــــال إدارة المشــــاريع ( )PMPوإدارة المخاطــــر (PMI -

 )RMPمــــن معهــــد إدارة المشــــاريع األمريكــي ( )PMIوفــي مجــال التخطيــط

االســــتراتيجي ( )CSPمــــن معهــــد المستشــارين المعتمديــن األمريكــي وفــي
مجــال تقييــم الجــودة ( )EFQM Assessorمــن الجمعيــة األوروبيــة للجــودة.

كمــــا أنــــه حاصــــل علــــى جائــــزة أفضـــل موظـف علـى مســـتوى المملكـة لعـام
( 2012جائـــزة الموظـــف المثالـــي الصــــادرة عــن ديــــوان الخدمــة المدنيــة).

دوفيــــن  Dauphineفــــي باريــــس .كمــــا حصــــل علــــى الماجســــتير فــــي إدارة

نائب الرئيس التنفيذي

تاريخ الميالد1963/11/17 :

لمجموعــة االتصـــاالت األردنيـــة  Orangeاألردن باإلضافـــة إلـــى منصـــب

االمتثــال للقوانيــن واألنظمــة وعــن أمــن المعلوماتيــة وحمايــة الشــبكات.
وكان قـد انتقـل للعمـل فـي شـركة االتصـاالت األردنيـة فـي عـام  1998متوليـاً

حينهـــا مهـــام مديـــر إدارة الخزينـــة .وقبـــل ذلـــك ،عمـل الســـيد ديرانيـة بمنصـب
رئيـــس قســـم االسـتثمارات األجنبيـة فـي البنـــك المركـزي األردنـي.

وهــو حاليــاً عضــو فــي مجلــس كليــة اآلداب فــي الجامعــة األردنيــة ،وعضــو
مجلــس إدارة فــي الجمعيــة األردنيــة للمحاســبين اإلدارييــن ،ورئيــس مجلــس

المدير التنفيذي للمبيعات الكلية (الجملة)
تاريخ الميالد1966/5/2 :

(الجملــة) لمجموعــة االتصــاالت األردنيــة  Orange -األردن منــذ كانــون الثانــي
المعلومــات والشــبكات ،باإلضافــة إلــى منصــب المديــر التنفيــذي للمبيعــات

الوظيفـي بعـد  12عامـاً مـن العمـل فـي قطـاع تكنولوجيـا المعلومـات بهـدف
وقبــل شــغلها لمنصبهــا الحالــي ،تقلــدت الســيدة الــداود منصــب مديــر إدارة
المناصـــب اإلداريـــة فـــي  Orangeاألردن و Orangeفرانـــس .وفـــي عـــام 2006
والشـــبكات لـــدى مجموعـة  Orangeفـي فرنسـا.

وحصلـــت الـــداود علـــى شـهادة البكالوريـوس فـي علـوم الكمبيوتـر مـن جامعـة

وكان الســيد الــدوالت قــد انضــم إلــى االتصــاالت األردنيــة عــام 1992؛ حيــث

اليرمــــوك ،باإلضافــــة إلــــى حصولهــــا علــــى دبلــوم فــــي الهندســة التطبيقيــة

وصـوال إلـى المركـز الـذي يشـغله حاليـاً .

طوكيــــو – اليابــان.

ويحمــــل الســــيد الــــدوالت شــــهادة البكالوريــــوس فــــي الهندســــة الكهربائيــــة
تخصـص اتصـاالت مـن جامعـة العلـوم والتكنولوجيـا األردنيـة التـي تخـرج منه

عــــام  1989وعمــــل فيهــــا مســاعداً للبحــــث والتدريــس حتــى نهايــة عــام .1991
الدكتور إبراهيم حرب

– تصميــــم وتطويــــر االتصــــاالت مــــن مركــــز التعــاون الدولــــي للحوســبة فــي

السيد سامر الحاج

المدير التنفيذي للمبيعات  -وحدة المستهلك

تاريخ الميالد1976/8/27 :

تــــم تعييــــن الســــيد ســــامر الحــــاج بموقــــع المديــــر التنفيــــذي للمبيعــــات -

إدارة شــــركة إي  -دايمنشــــن ،ورئيــس مجلــس إدارة شــركة البتــراء لخدمــات

المدير التنفيذي للشؤون القانونية ،التنظيمية ،المصادر والتزويد

وحــــدة المســــتهلك فــــي  Orangeاألردن بتاريــــخ  .2017/7/1ويمتلــك الســيد

فضــــاً عــــن عضويتــــه الســــابقة فــي مجلــس إدارة بنــــك صفــوة اإلســالمي،

يتولّ ـــى الدكتـــور إبراهيـــم حـــرب حاليـــاً منصــب المديــر التنفيــذي للشـــؤون

خاللهــــا العديــــد مــــن المناصــــب اإلداريــــة أغنــــت خبرتــــه فــــي هــــذا القطــــاع.

الســـيدة دوروتـــي فينالـــو هـــي حاليـــاً عضـــو فـــي مجلـــس إدارة Orange

إدارة شــــركة اليــــت ســبيد فــي البحريــن.

.2017

وأفريقيــــا .وكانــــت قبــل ذلــك تشــــغل منصــــب رئيــس قســــم المراقبــــة

عضويــــة مجلــــس إدارة المؤسســــة الصحفيــــة األردنيــــة (الــــرأي) ،وشــركة حديــد

السيدة دوروتي فينالو
عضو مجلس إدارة

تاريخ الميالد1970/1/2 :

األردن ونائــــب الرئيــــس التنفيــــذي للماليــــة فــــي  Orangeالشــــرق األوســــط
المركزيــــة فــــي مركــــز خدمــــات  Orangeلألعمــــال منــــذ كانــون الثانــي
 .2014كمــــا شــــغلت منصــــب رئيــس قســــم حلــــول الرقابــــة والمرجعيــــة
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الدفــع بواســطة الهواتــف النقالــة.

وعضويتــــه فــــي الشــــركة األردنيــة لخدمــــات نقــل البيانــات ،ورئاسته مجلــس

هــــذا وقــــد مثّ ل الســــيد ديرانيــــة المؤسســــة العامــــة للضمــــان االجتماعــــي فــي

األردن ســــابقاً.

يحمـل السـيد ديرانيـة شـهادة الماجسـتير فـي المحاسـبة مـن الجامعـة األردنيـة

تاريخ الميالد1961/5/17 :

الحــــاج خبــــرة تمتــــد ألكثــــر مــــن  19عامــــاً فــــي قطــــاع االتصــــاالت شــــغل

القانونية ،التنظيميـــة ،المصـــادر والتزويـــد لــ  Orangeاألردن وذلك منذ أيلول

وشــــغل الحــــاج منصــــب مديــــر إدارة المبيعــــات فــــي  Orangeاألردن لســت

قبــل ذلــك عمــل الدكتــور إبراهيــم حــرب بمنصــب المديــر التنفيــذي للشــؤون

المناصـب اإلداريـة فـي شـركة فيفـا بحريـن ،وزيـن األردن والتـي أثبـت خاللهـا

وقبـل ذلـك عمـل الدكتـور حـرب بمنصـب المدير التنفيـذي للشـؤون القانونية

تجاريــة وتطويــر اســتراتيجيات توزيــع .وحصـل الحـاج علـى درجـة البكالوريوس

القانونيـة ،التنظيميـة والمصـادر لــ  Orangeاألردن خـالل الفتـرة ()201٧ - 201٤
والتنظيميــة لـــ  Orangeاألردن خالل الفتــرة (.)201٤ - 201٠

سـنوات قبـل أن يتـم تعيينـه فـي منصبـه الحالـي .كمـا تقلـد قبلهـا عـدداً مـن
قــــدرة قياديــــة فائقــــة علــــى تطويــر مشــاريع األعمــال وبنــــاء وحــدة عمليــات
فــي العلــوم التربويــة مــن الجامعــة األردنيــة ،باإلضافــة إلــى دورة متقدمــة
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السيد ميدريك شومل

جامعــة .Ecole Polytechnique

مــــن جامعــــة  Ecole Nationale des Pontsوالماجســــتير فــــي العلــــوم مــن

رسـالن

ديرانية

سـميرات

 Orangeفرنســا والســنغال.

سـامي

الســــنغال .كمــــا شــــغل عــــدة مناصــــب فــــي قطــــاع التســــويق للــ  B2Cلــدى

والشركات

السـكرتير العـام لمجلـس إدارة الشـركة ولجانـه .وقبـل انضمامـه إلـى Orange

باإلضافــة لعملــه فــي فــروع شــركة  Orangeفــي أوروبــا وجنــوب أمريــكا.

يحمــل باســو درجــة الماجســتير فــي المشــتريات الدوليــة مــن جامعــة نانســي
وليد

الدوالت

والشبكات

المعلومات

لتكنولوجيا

المدير التنفيذي

للمبيعات

الكلية (الجملة)/

حرب

إبراهيم

والتزويد

المصادر

التنظيمية،

فارس

غادة

البشـرية

الداود

نائلة

الزبائن

 Orangeانترنت تقريباً

%٤٥

		
 Orangeخلوي

وخدمات

 Orangeثابت أكثر من

للتسويق

 -حصة الشركة من إجمالي السوق المحلي:

المدير التنفيذي

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

()%35 - %30

الحاج

سامر

المستهلك

وحدة

للمبيعات

المدير التنفيذي

قامت مجموعة االتصاالت بشراء ما يزيد عن  %10من إجمالي المشتريات من:
)%٢٣( Nokia

باسو

جالل

والشبكات

المعلومات

التنفيذي

لتكنولوجيا

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

نائب المدير

)%13( Huawei

الرئيس التنفيذي

محددين أو عمالء رئيسيين محلياً وخارجياً
ّ
 .6درجة االعتماد على مورّ دين

لجنة إدارة المخاطر

 .5الوضع التنافسي للشركة
كما أن االتصاالت الخلوية قد أثرت على حصة الشركة في السوق المحلي.

للشؤون

القانونية،

المجموع

167,212,793

%89.18

167,212,793

%89.18

للموارد

Noor Telecommunications Holding Company Limited

17,437,794

%9.30

17,437,794

%9.30

التنفيذي

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

54,150,000

%28.88

54,150,000

%28.88
المدير

شركة االستثمار المشترك لالتصاالت

95,624,999

%51

95,624,999

%51

الرئيس التنفيذي  -تيري ماريني

2018

2019/12/31

2019

مجلس اإلدارة

2018/12/31

نسبة المساهمة

عدد األسهم

المدير التنفيذي

عدد األسهم

نسبة المساهمة

لجنة حوكمة الشركات

 .4أسماء المساهمين وحصة كل منهم في رأس المال ممن يملكون  %5فأكثر من رأس المال بتاريخ 2018/12/31
و2019/12/31

المدير التنفيذي

فــي فرنســا.

%90

للقطاع

األردن ،شــــغل منصــــب المديــــر التنفيــذي للتســــويق للــ  B2Bلــدى Orange

مناصــب إداريــة مهمــة فــي تونــس فــي شــركتي  Orangeو،Ooredoo

شــغل الســيد باســو مناصــب عليــا فــي قطــاع االتصــاالت دوليــاً  .حيــث تولــى

المؤسسي

والمديـر التنفيـذي للرقمنـة واإلبـداع فـي  Orangeاألردن ،باإلضافـة إلـى كونه

تكنولوجيــا المعلومــات والشــبكة ،وعمليــات الشــبكة.

المدير التنفيذي

تشــرين األول  .2019وهــو مســؤول عــن مراقبــة الميزانيــة ،وجــودة خدمــات

لجنة الترشيحات والمكافآت

يشــغل الســيد ميدريــك حاليــاً منصــب نائــب المديــر التنفيــذي لالســتراتيجية

للمالية

والتســــويق باإلضافــــة إلــــى امتالكــــه خبــــرة قويــــة فــــي قطــــاع االتصــــاالت

واالستراتيجية

العالمــي.

المعلومــات والشــبكات فــي  Orangeاألردن وانضــم للجنــة التنفيذيــة فــي

يشــغل الســيد جــال باســو منصــب نائــب المديــر التنفيــذي لتكنولوجيــا

التنفيذي/

يمتلــــك الســــيد شــــومل خلفيــــة مهنيــــة فــــي مجــــال االســــتراتيجية ،الرقمنــة

تاريخ الميالد1974/3/15 :

المدير التنفيذي

تاريخ الميالد1980/10/1 :

نائب المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والشبكات

نائب الرئيس

 Innovationوسكرتير لمجلس اإلدارة

السيد جالل باسو

لجنة التدقيق

نائب المدير التنفيذي لالستراتيجية والمدير التنفيذي لـ & Digital

المساهمون

.9أ -الهيكل التنظيمي للشركة

في إدارة األعمال من أكاديمية االتصاالت.

يحمـــل الســـيد ميدريـــك شـومل شـهادة الماجسـتير فـــي الهندسـة الميكانيكيـة

 .7الحماية الحكومية واالمتيازات التي تتمتع بها الشركة

الرخصة الممنوحة لها بمعايير الجودة الدولية وقد حصلت الشركة على شهادة .EFQM Recognized for Excellence 4 Star Company
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شومل

.8

ال توجد أية قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية ،وتلتزم الشركة بحسب

ميدريك

 -حصلت الشركة على حقوق استخدام العالمة التجارية العالمية .Orange

نائب المدير
لالستراتيجية
والمدير
التنفيذي لـ
& Digital
Innovation
وسكرتير
لمجلس اإلدارة

 -ال توجد أيّ ة براءات اختراع.

المستشار القانوني

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

21

 .14تحليل المركز المالي للشركة

.9ب -عدد الموظفين وفئات مؤهالتهم
شركة البتراء األردنية

الشركة األردنية لخدمات

شركة البتراء لخدمات الدفع

المتنقلة  Orangeخلوي

 Orangeإنترنت

()Orange Money

دكتوراه

3

0

0

0

ماجستير

60

19

3

1

دبلوم عالي

3

1

0

0

بكالوريوس

896

210

17

16

دبلوم

275

14

0

0

توجيهي

64

7

1

0

أقل من توجيهي

120

1

2

0

1,421

252

23

17

المؤهل

شركة االتصاالت األردنية

المجموع

لالتصاالت

الثابت Orange

نقل البيانات

بواسطة الهواتف النقالة

الرقم
1

مالية

67

2

إدارية

2,508

3

تسويق ومبيعات

727

4

جودة

93

5

فنية

405

6

حاسوب

105

7

لغات

128

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

 .16أتعاب مدققي حسابات الشركة والشركات التابعة خالل عام 2019
الشركة

.9ج -برنامج التأهيل والتدريب خالل عام 2019
طبيعة الدورة

تم بيان التحليل المالي في نتائج أعمال المجموعة.

شركة االتصاالت األردنية ( Orangeثابت)

38,610

شركة البتراء األردنية لالتصاالت المتنقلة ( Orangeخلوي)

38,610

الشركة األردنية لخدمات نقل البيانات ( Orangeإنترنت)

5,085

شركة األبعاد لبناء وتطوير البيانات رقمياً (إي  -دايمنشن)

5,000

شركة البتراء لخدمات الدفع بواسطة الهواتف النقالة

5,000

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

عدد الموظفين

عماري حيث يملك سهماً
أ .ال يملك أي من أعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم والشركات المسيطر عليها من قبلهم أية أوراق مالية ،باستثناء معالي الدكتور شبيب ّ

واحداً فقط والعميد الدكتور المهندس هشام أحمد صالح خريسات ثالثمائة وخمسة وسبعين سهماً في شركة االتصاالت األردنية.
كشف أعضاء مجلس اإلدارة االعتباريين وممثليهم وملكيّ ة كل منهم
الرقم

أعضاء مجلس اإلدارة

الصفة

1

شركة االستثمار المشترك لالتصاالت ويمثلها:

اعتبارية

تواجه الشركة مخاطر المنافسة الشديدة في سوق االتصاالت الثابتة وسوق االتصاالت الخلوي.
2

 .11اإلنجازات التي حققتها الشركة
تم ذكر اإلنجازات في نتائج أعمال المجموعة (.)٩

 .12العمليات ذات الطبيعة غير المتكررة في العام 2019

3

 .13السلسلة الزمنية لألرباح أو الخسائر المحققة واألرباح الموزعة والمقترح توزيعها وحقوق المساهمين وأسعار
األوراق المالية المصدرة من قبل الشركة لمدة خمس سنوات:
2015

2016

2017

2018

2019

األرباح بالدينار

16.105.838

18,074,087

24.030.280

21,307,063

19,044,843

األرباح الموزعة بالدينار

16,000,000

18,000,000

24,000,000

21,500,000

*19,000,000

النسبة المئوية لألرباح

%6.4

%8.8

%12.8

%11.46

%10.13

328,639,854

268,213,941

274,244,221

273,936,814

271,481,657

3.51

2.31

2.14

1.39

1.44

حقوق المساهمين بالدينار
أسعار األسهم بالدينار

في 2018/12/31

األردنية

95,624,999

95,624,999

رئيس المجلس

األردنية

1

1

 1.2السيد الطيب بلكاهية

نائب الرئيس

المغربية

0

0

 1.3السيد جيروم هاينك

عضو مجلس

الفرنسية

0

0

 1.4السيدة دوروتي فينالو

عضو مجلس

الفرنسية

0

0

األردنية

54,150,000

54,150,000

 2.1السيد عبدالله أبو جاموس

عضو مجلس

األردنية

0

0

 2.2السيد بشر جردانه

عضو مجلس

األردنية

0

0

األردنية

3,000,001

3,000,001

األردنية

375

375

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي ويمثلها:

الــقـوات المــسلــحة األردنيــة /حـكومة
المــملكـة األردنية الهاشمية ويمثلها:

 3.1العميد الدكتور المهندس هشام خريسات

ال يوجد أي أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية وال تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي.

المنصب

الجنسية

عدد األسهم كما

عدد األسهم كما

في 2019/12/31

عماري
 1.1معالي الدكتور شبيب فرح ّ

 .10المخاطر التي تتعرض لها الشركة

البيان

أتعاب التدقيق بالدينار

اعتبارية

اعتبارية
عضو مجلس

ب .ال يملك أي من اإلدارة العليا وأقاربهم والشركات المسيطر عليها من قبلهم أية أوراق مالية باستثناء السيد رسالن ديرانية حيث يملك واحداً وعشرين ألف

وخمسمائة سهم في شركة االتصاالت األردنية.

*األرباح المقترح توزيعها عن عام 2019

22
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 .19التبرعات والمنح

 .18المزايا والمكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة العليا
مكافآت سنوية

أتعاب بدل لجان

تنقالت

التسلسل

أعضاء مجلس اإلدارة

7,200

5,000

1

عماري
معالي الدكتور شبيب ّ

107,800

161

0

2

السيد الطيب بلكاهية*

6,000

7,200

0

4,839

3

السيد ميشيل مونزاني*

0

0

4,839

18,725

4

السيد عبدالله أبو جاموس**

6,000

7,200

5,000

525

5

السيدة دوروتي فينالو*

6,000

7,200

4,691

0

17,891

6

العميد الدكتور المهندس هشام خريسات

6,000

7,200

2,500

525

16,225

7

السيد جيروم هاينك*

0

7,200

2,542

0

9,742

8

السيد بشر جردانه**

6,000

7,200

296

525

14,021

9

معالي الدكتور محمد أبو حمور**

0

0

4,059

0

4,059

10

السيد جان مارك فنيول*

0

0

2,458

0

2,458

11

العميد المهندس علي العساف

0

0

2,500

0

2,500

12

السيدة ساندرين فاالنتي*

0

0

309

0

309

1٣

السيد عماد القضاة**

0

0

645

0

645

المجموع

137,800

50,400

35,000

1,750

224,950

*يتم دفع كافة المبالغ لمجموعة Orange

(عن عام )2018

بدل السفر

المجموع

175

120,175
13,361

التسلسل

اإلدارة العليا

3

صندوق الزكاة /سهم الغارمات

10,000

4

التبرعات لجمعيات خيرية

7,700

5

جمعية نادي متقاعدي مجموعة االتصاالت األردنية الخيرية

4,000

6

تبرعات لمسابقات تعليمية

3,600

7

ترميم منازل األسر العفيفة /نقابة المهندسين األردنيين

3,000

8

األمن العام

1,740

9

مؤسسة المرأة العربية

1,500

10

وزارة العمل

1,١٦٠

المجموع

118,٢٠٠

 .20العقود التي عقدتها الشركة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء
المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم
 -تم عقد اتفاقية إدارة بين شركة االتصاالت األردنية ومجموعة  .Orangeكما يوجد العديد من االتفاقيات بين الشركة والشركات التابعة والتي تدخل ضمن

الشركة أو أقاربهم.

منحة

توزيع نهاية

إضافية

الخدمة

مكافآت

تنقالت

سفر

أخرى

المجموع

1

السيد تيري ماريني

69,063

0

0

0

0

3,410

0

72,473

2

السيد رسالن ديرانية

155,100

25,850

12,925

77,785

9,600

1,080

2,862

285,202

3

السيد سامي سميرات

126,636

21,106

10,553

61,016

9,600

2,160

2,470

233,541

4

السيد وليد الدوالت

116,400

19,400

9,700

57,361

9,600

5,600

2,199

220,260

5

الدكتور إبراهيم حرب

99,000

16,500

8,250

49,392

9,600

2,480

2,199

187,421

6

اآلنسة غادة فارس

77,080

12,847

6,423

34,970

9,600

2,580

0

143,500

7

السيدة نائلة الداود

78,000

13,000

6,500

37,518

9,600

2,445

0

147,063

8

السيد سامر الحاج

74,400

12,400

6,200

35,685

9,600

2,205

0

140,490

9

السيد ميدريك شومل

22,902

0

0

0

0

2,790

0

25,692

10

السيد جالل باسو

21,000

0

0

0

600

300

0

21,900

11

السيد إتيان دو تابول

24,000

0

0

0

0

1,200

0

25,200

12

السيد طموح الخولي

15,000

2,500

1,250

22,500

1,600

120

464

43,434

المجموع

878,581

123,603

61,801

376,227

69,400

26,370

10,194

1,546,176

24

2

تبرعات رياضية

12,500

 -علماً بأنه ال يوجد أي عقود أو مشاريع أو ارتباطات عقدتها الشركة مع رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء مجلس اإلدارة أو المدير العام أو أي موظف في

• عقد مجلس اإلدارة ( )6اجتماعات خالل عام 2019

الرواتب

1

النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة

73,000

نطاق العمل الطبيعي اليومي.

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

المبالغ المدفوعة لإلدارة العليا

التسلسل

الجهة المتبرع لها

القيمة

25

 .21أهم مساهمات الشركة في خدمة البيئة والمجتمع المحلي

الريادة الشبابية

 Orangeاألردن :تخطينا الحاضر واستشرفنا المستقبل الرقمي

■ دعم مشاركة رياديي الموسم السادس من  BIGوعدد من اإلعالميين في مؤتمر  / VivaTechnologyباريس ،ومنحهم تدريباً متكامالً بالتعاون مع مركز

كان العام  2019مختلفاً بامتياز عن األعوام السابقة ،جملة ما تمكنت  Orangeاألردن من تحقيقه وعكسه واقعاً ملموساً هو درة التاج لعمل دؤوب مستمر تمثل

■ دعم مشاركة شركتين ناشئتين في المؤتمر العالمي للهواتف المتنقلة "."MWC 2019

ولتمكن كافة فئات المجتمع في مختلف مدن
ّ
اقتصادياً هاماً  ،لتتجاوز معه الشركة الخدمات وتصبح مشاركاً فاعالً في العملية التنموية واالقتصادية في األردن،

■ دعم مسابقة «ابتكر لتبدأ» في الجامعة األردنية.

 Orangeمبادرات كثيرة ،وتبنت أخرى تعددت أهدافها وغاياتها ،إال أنها اجتمعت على أن تلعب دوراً بارزاً في جوانب اجتماعية مختلفة ،فقد تمكنت الشركة من

■ دعم حاضنة األعمال  THE COREفي جامعة الحسين التقنية بخدمة الفايبر.

في تعزيز استثماراتها في شبكاتها المختلفة وإتاحة تكنولوجيات جديدة توفر خدمات غير مسبوقة في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،الذي يعد عصباً

ومحافظات المملكة من االستفادة من التكنولوجيا لتطوير أعمالهم وتغيير حياتهم ،وبذلك تتخطى الحاضر وتستشرف متطلبات المستقبل الرقمي .أطلقت
تجسيد مفهوم «التدريب من أجل التشغيل» من خالل مراكزها الرقمية وبرامجها الريادية ،وأكاديميتها للبرمجة؛ فجميعها أسهمت في تدريب وتعليم شابات

قمة  ،BIG by Orangeوالتي أعلنت خاللها نتائج دراسة حجم تأثير الشركات الريادية في الناتج المحلي اإلجمالي.
■ تنظيم ّ

الملكة رانيا للريادة.

■ انضمام  5شركات ناشئة للموسم السابع من .BIG

■ تكريم  3شركات ناشئة فازت بالنسخة الثالثة محلياً والتاسعة عالمياً من جائزة  Orangeلمشاريع التنمية المجتمعية.

وشباب مؤهلين لدخول سوق العمل ومسلحين بخبرات مطلوبة.

كما كانت  Orangeاألردن داعماً رئيسياً للتوجه الحكومي نحو تعزيز مفهوم الشمول المالي ،من خالل إطالقها لخدمات المحفظة اإللكترونية “”Orange Money

التي تتمتع بدرجات أمان عالية وسهولة في االستخدام وتنوع في الخدمات المالية.

وعلى المستوى الداخلي ،حصدت الشركة شهادة «أفضل صاحب عمل» للعام الرابع على التوالي ،والمقدمة من «معهد صاحب العمل األفضل العالمي»،
إلى جانب  3شهادات  ISOتُ عنى بأنظمة إدارة السالمة والصحة المهنية ،ومعايير نظم إدارة البيئة ومراكز البيانات الخاصة الخالية من التلوث البيئي الداخلي.

وباإلضافة لما سبق ،فكانت  Orangeاألردن أول شركة اتصاالت على مستوى القطاع المحلي تحصل على شهادة االعتراف بالتميز لفئة األربع نجوم من مركز

الملك عبدالله الثاني للتميز ،بصفته الممثل للمؤسسة األوروبية إلدارة الجودة  .EFQMوباإلضافة لذلك ،حصل مركز بيانات  Orangeاألردن على شهادة الجيل
الثالث « »Tier IIIلإلنشاء والتنفيذ من معهد  Uptimeالمتخصص بدراسة وتقييم مراكز البيانات العالمية ،وهو تكريم لم تحصده أي مراكز بيانات أخرى في
المملكة.

أما مشروع محطات الطاقة الشمسية  ،Solar Farmsالذي تم افتتاحه رسمياً عام  ،2019فيمثّ ل أكبر مشروع من نوعه على مستوى القطاع الخاص في المملكة

في خطوة تهدف إلى مساعدة الحكومة في تحقيق استراتيجية الطاقة ،وجعلت منها شركة خضراء صديقة للبيئة.

عدا عن ذلك كان للنساء والشباب والطلبة وذوي اإلعاقة نصيب وافر من الخدمات التي قدمتها الشركة لهم لدمجهم في مجتمعاتهم ومساعدتهم ليكونوا

أفراداً فاعلين فيه.

البيئة

محطات إنتاج للطاقة الشمسية رسمياً  ،بسعة  37ميجا واط.
ّ
■ تدشين ثالث
محطتين لشحن السيارات الكهربائية.
ّ
■ تشغيل

■ الحصول على شهادة ) (ISO14001:2015الخاصة بمعايير نظم إدارة البيئة.

■ حصد شهادة ( )ISO 14644 - Class 8الممنوحة لمراكز البيانات الخاصة الخالية من التلوث البيئي الداخلي.

■ رعاية مسابقة "أفضل مشاريع تخرج في مجال الطاقة المتجددة" التي نظمتها الشركة بالتعاون مع مركز التميز األلماني للطاقة الشمسية.
وما يلي يلخص أبرز إنجازات الشركة ومساهماتها في قطاعات التحول الرقمي والمسؤولية المجتمعية:

التعليم والشمول الرقمي

■ افتتاح أكاديمية البرمجة من .Orange

■تخريج الفوج األول من النساء المشاركات ببرنامج المراكز الرقمية المجتمعية للسيدات بالتعاون مع الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد).

■ افتتاح ثالثة مراكز رقمية مجتمعية جديدة بالتعاون مع وزارة الشباب.

■تنظيم دورات تدريبية على المهارات التقنية والشخصية في مختبر  Orangeاليرموك اإلبداعي وتخريج عدد من طالبه.

■ عقد شراكة استراتيجية مع لومينوس شمال ستارت إلطالق مختبر التصنيع الرقمي المتنقل “ ”Mobile Fablabالذي يعد األول من نوعه في المملكة.
■ دعم نموذج األمم المتحدة " "MUNفي الجامعات والمدارس.

■ تكريم المعلمين المتميزين ضمن مشروع «منهاجي التفاعلي» بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم.
■ تقديم  30منحة دراسية للمتفوقين في التوجيهي من أبناء الموظفين.

■ تقديم  33منحة دراسية لطلبة جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا في المساقات التكنولوجية.

■ تقديم  15منحة للطالب من ذوي الدخل المحدود الذين يدرسون التخصصات التكنولوجية في الجامعات الحكومية بالتعاون مع جهد.
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محفظة  Orange Moneyاإللكترونية

■ الحصول على ترخيص من البنك المركزي األردني لتقديم خدمات الدفع اإللكتروني.

■ توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة  Gate to Payلتطوير محافظ  Orange Moneyاإللكترونية.
■ توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة  HyperPayللمدفوعات اإللكترونية.

الدمج والشمول الرقمي لألشخاص ذوي اإلعاقة

ولكن إمكانياتنا أكيدة».
ّ
■ إطالق برنامج لدمج ذوي اإلعاقة تحت شعار «قدراتنا مختلفة
■ إطالق خدمة لغة اإلشارة لألشخاص ذوي اإلعاقة السمعية في المعارض.
■ دعم ورش عمل فنية أقامها عمر عدنان العبدالالت لألطفال ذوي اإلعاقة.
■ رعاية ورشة عمل لألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية.

■ توفير منح دراسية جامعية الثنين من ذوي اإلعاقة الحركية.

■ رعاية حملة «قادرون» لتسليط الضوء على قصص نجاح األشخاص ذوي اإلعاقة.
■ رعاية مؤتمر الوصول للمحتوى المعرفي لألشخاص ذوي اإلعاقة.

تجربة الزبائن

■ الحصول على شهادة االعتراف بالتميز من مركز الملك عبدالله الثاني للتميز بصفته ممثل المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة .EFQM
■ افتتاح الموقع الجديد لمركز خدمات المشتركين في الكرك.
■ تحديث المعرض الذكي في السلط.

■ افتتاح معارض ذكية في المناطق التالية :الجامعة األردنية ،والبوليفارد /العبدلي وضاحية الياسمين.
■ طرح العديد من العروض الترويجية من خالل المتجر اإللكتروني "."eShop

التضامن االجتماعي والعمل الخيري

■ تجديد االتفاقية مع الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد).

■ إطالق مبادرة «فن بكل مكان» لدعم مواهب الفنانين األردنيين بالتعاون مع راديو فرح الناس

التابع لجهد.

«مجددون» الخيرية خالل شهر رمضان المبارك.
ّ
■ دعم حمالت
■ دعم مبادرة مؤسسة الحسين للسرطان «رقم الخير».

■ توزيع الطرود الغذائية على العائالت المحتاجة بالتعاون مع تكية أم علي.
■ التبرع لحملة الغارمات.

■ زيارة جمعية األسرّ ة البيضاء للمسنين ضمن مبادرة «ارسم بسمة».
■ إقامة يوم طبّ ي مجاني في الطفيلة.

■ دعم الحملة الشتوية «بكرمك دفاهم  »3التي نظمتها وزارة االقتصاد الرقمي والريادة.

وحدة قطاع األعمال

■ توقيع اتفاقية مع مركز العبدلي الطبي لتزويده بمنظومة خدمات اتصاالت وأنظمة تكنولوجيا معلومات متكاملة.
■ تجديد اتفاقية الخط الثابت مع القوات المسلحة األردنية.

■ حصول مركز  Orangeللبيانات على شهادة الجيل الثالث « »Tier IIIعن فئتي التصميم والتشغيل.

■ توقيع اتفاقية شراكة مع جامعتي الشرق األوسط واليرموك لتصبح مزود االتصاالت الحصري للجامعتين.
■ دعم مدارس البكالوريا في الماراثون السنوي كمزود االتصاالت الحصري.

■ تقديم رعاية االتصاالت الحصرية لمؤتمر التأمين الصحي الشامل بتنظيم من الجمعية األردنية للتأمينات الصحية.
■ توقيع اتفاقية شراكة مع كابيتال بنك لتصبح مزود االتصاالت الحصري للبنك.
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الدعم المؤسسي

■ دعم ورعاية الفريق الوطني لكرة السلة في تصفيات كأس العالم.
■ رعاية مؤتمر «نساء على خطوط المواجهة».
■ رعاية األسبوع الفرنسي للعام الرابع.
■ رعاية جائزة األردن لألعمال.

■ دعم منتدى «تعزيز التنافسية في القطاع الهندسي».
■ دعم بطولة وزارة الشباب لكرة القدم.

■ رعاية معرض أخطبوط الوظيفي العاشر.

إقـرار

 .1يقرّ مجلس إدارة الشركة بعدم وجود أيّ ة أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خالل السنة المالية التالية .20٢٠
فعال في الشركة.
 .2يقرّ مجلس اإلدارة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة ّ
رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو

عماري
الدكتور شبيب ّ

السيد الطيب بلكاهية

السيد بشر جردانه

عضو

عضو

عضو

السيد جيروم هاينك

العميد الدكتور المهندس هشام خريسات

السيد عبدالله أبو جاموس

العروض والخدمات الجديدة

■ طرح عروض برودباند منزلي وأسرع فايبر في المملكة بسرعة  1000ميجابت /ثانية.

■ إطالق خطوط للمقيمين في األردن من الفلبين ومصر ،باإلضافة لحزمة التجوال في السعودية.
■ طرح عروض مميزة للمشتركين في شهر رمضان المبارك.

عضو

■ إطالق خط األطفال اآلمن ألول مرة في المملكة.

■ إطالق عروض خطوط الجيش  10و 15المدفوعة الحقاً .
■ تحديث عروض  YOالشبابية.

السيدة دوروتي فينالو

■ طرح هاتف  Orange Sanzaألول مرة في المملكة.

■ إطالق حملة الهدية “ ”The Giftلرفع الوعي باالستخدام اآلمن للتقنيات الحديثة واإلنترنت في المملكة.
■ توفير الشريحة اإللكترونية “ ”eSIMألول مرة في المملكة.

■ طرح سلسلة هواتف  Samsung Galaxy S10و ،Note 10وسلسلة هواتف  ،iPhone 11باإلضافة إلى العديد من الهواتف الذكية األخرى في مختلف
معارض .Orange

■ توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع كل من شركة  Talabatوشركة  Careemضمن برنامج «تِ كرم”.

الموقعون أدناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في تقرير مجلس اإلدارة للعام .2019
ّ
 .3نقرّ نحن
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رئيس مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

عماري
الدكتور شبيب ّ

السيد تيري ماريني

نائب الرئيس التنفيذي المدير

التنفيذي للمالية واالستراتيجية
السيد رسالن ديرانية
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تقرير حوكمة الشركات
يسرنا أن نعرض عليكم تقرير حوكمة الشركات لعام ( )2019والذي يلخص المعلومات والتفاصيل المتعلقة بتطبيق تعليمات وقواعد حوكمة الشركات وفقاً

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

أعضاء مجلس اإلدارة:
الرقم
1

أعضاء مجلس اإلدارة
شركة االستثمار المشترك لالتصاالت ويمثلها:

الصفة

رئيس المجلس

السيد الطيب بلكاهية (حضر كافة الجلسات).

نائب الرئيس

السيد جيروم هاينك (حضر ثالث جلسات وتغيب بعذر عن الجلسة الخامسة

عضو مجلس

والسادسة ،وحضر بدالً عنه السيد أنيس حمداني الجلسة الثانية).

السيدة دوروتي فينالو (حضرت الجلسة األولى وتغيبت عن الجلسة الثانية

عضو مجلس

وحضر باقي الجلسات بدالً عنها السيد أنيس حمداني).

2

3

السيد بشر جردانه (حضر كافة الجلسات).
السيد عبدالله أبو جاموس (حضر كافة الجلسات).

عضو مجلس

العميد الدكتور المهندس هشام أحمد خريسات (حضر كافة الجلسات).
جميع أعضاء مجلس اإلدارة غير تنفيذيين

عدد جلسات مجلس اإلدارة خالل عام  )6( 2019جلسات

ﺗﻘﺮﻳﺮ
اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
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االعتبارية
عضو مجلس

القوات المسلحة األردنية /حكومة المملكة األردنية الهاشمية ويمثلها:

العامة التي يشغل عضو

مجلس اإلدارة عضوية فيها

االعتبارية

عماري (حضر كافة الجلسات).
معالي الدكتور شبيب فرح ّ

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي ويمثلها:

المنصب

أسماء الشركات المساهمة

االعتبارية
عضو مجلس

البنك االستثماري

أعضاء لجنة التدقيق:

أعضاء اإلدارة العليا:
اإلدارة العليا

اسم أعضاء لجنة
التدقيق

السيد تيري ماريني

الرئيس التنفيذي لـ  Orangeاألردن.

السيد رسالن ديرانية

نائب الرئيس التنفيذي /المدير التنفيذي للمالية واالستراتيجية.

السيد سامي سميرات

المدير التنفيذي للقطاع المؤسسي والشركات.

السيد وليد الدوالت

المدير التنفيذي للمبيعات الكلية (الجملة) /المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والشبكات.

الدكتور إبراهيم حرب

المدير التنفيذي للشؤون القانونية ،التنظيمية ،المصادر والتزويد.

اآلنسة غادة فارس

المدير التنفيذي للموارد البشرية.

السيدة نائلة الداود

المدير التنفيذي للتسويق وخدمات الزبائن.

السيد سامر الحاج

المدير التنفيذي للمبيعات – وحدة المستهلك.

السيد ميدريك شومل

نائب المدير التنفيذي لالستراتيجية والمدير التنفيذي لـ  Digital & Innovationوسكرتير لمجلس اإلدارة.

السيد جالل باسو

نائب المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والشبكات (تم تعيينه اعتباراً من شهر .)2019/10

السيد إتيان ڤنسنت دو تابول

نائب المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والشبكات (استقال بتاريخ .)2019/9/30

السيد طموح الخولي

المدير التنفيذي ألمن المعلوماتية وحماية الشبكات (استقال بتاريخ .)2019/2/28

ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة

السيد الطيب بلكاهية
(رئيس اللجنة)

السيد عبدالله أبو
جاموس

السيد عماد سعدات جالل الكيالي

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
■ لجنة التدقيق
■ لجنة الترشيحات والمكافآت
■ لجنة حوكمة الشركات
■ لجنة إدارة المخاطر

السيدة دوروتي فينالو

نبذة عن مؤهالتهم وخبراتهم المتعلقة باألمور المالية والمحاسبية
يشـغل السـيد الطيـب بلكاهيـة منصـب نائـب الرئيـس التنفيـذي لــ  Orangeالشــرق األوســط وأفريقيــا
ومنصــب األميــن العــام المســؤول عــن الشــؤون القانونيــة ،التنظيــم واالســتراتيجية ،األمــن والخدمــات
العامــة ،مكتــب إدارة المشــاريع فــي  Orangeالمغــرب منــذ أيــار  2005وحتــى اآلن .كمــا كان مديــراً إلدارة
الشـؤون القانونيـة منـذ تشـرين ثانـي  2001حتـى أيـار  2005فـي ميـدي تيليكــوم ( Orangeالمغــرب).
وشـغل السـيد بلكاهيـة منصـب مديـر إدارة الشـؤون القانونيـة لـدى بنـك ابن عمـرو فـرع المغـرب منـذ شـباط
 1998حتـى تشـرين ثانـي .2001
حصـل الطيـب بلكاهيـة علـى الدبلـوم العالي من معهـد دراسـات اإلدارة العليا في  1992والدبلـوم العالـي فـي
الدراسـات العدلية من جامعة تولوز بفرنسـا فـي .1987
يتولّ ــى الســيد عبداللــه أبــو جامــوس منصــب عضــو مجلــس إدارة مجموعــة االتصــاالت األردنيــة Orange
منــذ آب  ،2017كمــا يعمــل حاليــاً مديــر إدارة دعم وتقييم اللجان لــدى المؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي.
وشــغل الســيد أبــو جامــوس ســابقاً منصــب مديــر إدارة الموارد البشرية ومديــر التخطيــط االســتراتيجي فــي
المؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي .وعمــل مستشــاراً للتخطيـط وإدارة المشـاريع فـي االتحـاد الدولـي
لإلعـالم اإللكترونـي  UNIEMللفتــرة  ،2013-2012ومدربــاً متخصصــاً فــي مجــاالت اإلدارة اإلســتراتيجية
وإدارة المخاطـر والمشـاريع داخـل وخـارج المملكـة.
يحمـل السـيد عبداللـه أبـو جامـوس شـهادة  MBAبمرتبـة الشـرف فـي تخصـص نظـم إدارة معلومـات منــذ
عــام  2015مــن جامعــة البلقــاء التطبيقيــة ،وبكالوريــوس محاســبة مــن جامعــة اليرمــوك .كمــا يحمــل
شــهادات مهنيــة متخصصــة فــي مجــال إدارة المشــاريع ( )PMPوإدارة المخاطــر ( )PMI-RMPمــن معهــد
إدارة المشــاريع األمريكــي ( )PMIوفــي مجــال التخطيــط االســتراتيجي ( )CSPمــن معهــد المستشــارين
المعتمديــن األمريكــي وفــي مجــال تقييــم الجــودة ( )EFQM Assessorمــن الجمعيــة األوروبيــة للجــودة.
كمــا أنــه حاصــل علــى جائــزة أفضـل موظـف علـى مسـتوى المملكـة لعـام ( 2012جائـزة الموظـف المثالـي
الصــادرة عــن ديــوان الخدمــة المدنيــة).
السـيدة دوروتـي فينالـو هـي حاليـاً عضـو فـي مجلـس إدارة  Orangeاألردن ونائــب الرئيــس التنفيــذي للماليــة
فــي  Orangeالشــرق األوســط وأفريقيــا .وكانــت قبلهــا تشــغل منصــب رئيس قســم المراقبــة المركزيــة
فــي مركــز خدمــات  Orangeلألعمــال منــذ كانون الثاني  .2014كمــا شــغلت منصــب رئيس قســم حلــول
الرقابــة والمرجعيــة فــي اإلدارة الماليــة لمجموعــة  Orangeمــن أيلول  2003حتــى كانون األول  .2013وتقلــدت
منصــب المستشــار وبعدهــا مديــر مشــروع فــي اإلدارة الماليــة لفرانــس تيليكــوم مــن أيلول  1994لغاية آب
.2003
حصلت الســيدة فينالــو على درجة الماجستير مــن جامعــة  Sciences Po Parisفــي  1993بتخصــص اقتصــاد
وإدارة ماليــة.

عدد االجتماعات التي
تم حضورها

4

4

1

عدد اجتماعات لجنة التدقيق خالل عام  )4( 2019اجتماعات

عدد اجتماعات لجنة التدقيق خالل عام  2019مع المدقق الخارجي ( )4اجتماعات
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أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
السيد بشر جردانه :حضر كافة االجتماعات.
العميد الدكتور المهندس هشام أحمد خريسات :حضر كافة االجتماعات.
السيد الطيب بلكاهية :حضر كافة االجتماعات.
عدد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خالل عام  )2( 2019اجتماع

أعضاء لجنة حوكمة الشركات:
أعضاء لجنة حوكمة الشركات
السيد بشر جردانه :حضر كافة االجتماعات.
العميد الدكتور المهندس هشام أحمد خريسات :حضر كافة االجتماعات.
السيد الطيب بلكاهية :حضر كافة االجتماعات.
عدد اجتماعات لجنة حوكمة الشركات خالل عام  )2( 2019اجتماع

أعضاء لجنة إدارة المخاطر:
أعضاء لجنة إدارة المخاطر
السيد الطيب بلكاهية :حضر كافة االجتماعات.
السيدة دوروتي فينالو :حضرت اجتماعاً واحداً .
السيد عبدالله أبو جاموس :حضر كافة االجتماعات.
عدد اجتماعات لجنة إدارة المخاطر خالل عام  )2( 2019اجتماع

رئيس مجلس اإلدارة

الدكتور شبيب فرح عمّاري

اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤـﻮﺣـﺪة
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شركة االتصاالت األردنية

شركة مساهمة عامة محدودة
قائمة المركز المالي الموحدة

كما في  31كانون األول 2019
إيضاحات

2019
دينــــار أردني

2018
دينــــار أردني

4

246.965.892

233.861.850

الموجـودات

موجودات غير متداولة
ممتلكات ومعدات

موجودات غير ملموسة

موجودات عقود العمالء

5

موجودات ضريبية مؤجلة

7

موجودات متداولة
مخزون

ذمم وأرصدة مدينة أخرى

1.453.066

-

6

41.383.972

موجودات الطاقة المتجددة المستأجرة
ذمم مدينة طويلة األجل

40.568.762

-

20

644.418

6

حقوق إستخدام األصول المستأجرة

222.676.001

244.407.166

8

9

3.152.598

556.844.709

6.728.043

482.238.082

5.108.760

2.157.419

2.305.949

مبالغ مستحقة من مشغلي شبكات االتصاالت

نقد وودائع قصيرة األجل

11

32.445.349

مجموع الموجودات

2.937.110

84.725.075

10

موجودات عقود العمالء

-

81.689.130

5.513.581

20

1.031.956

131.569.467

688.414.176

8.773.272

44.184.568

142.061.679

624.299.761

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية

رأس المال المدفوع

13

أرباح مدورة

15

إحتياطي إجباري

مجموع حقوق الملكية

14

187.500.000

187.500.000

21.481.657

23.936.814

62.500.000

62.500.000

271.481.657

273.936.814

مطلوبات رخصة حزم الترددات

12

44.388.918

42.613.026

التزام إيجار موجودات الطاقة المتجددة

6

39.097.547

-

التزامات عقود العمالء

20

224.737

-

ذمم وأرصدة دائنة أخرى

18

المطلوبات

مطلوبات غير متداولة

قروض طويلة األجل

التزامات عقود اإليجار

تعويض نهاية الخدمة
مطلوبات متداولة

مبالغ مستحقة إلى مشغلي شبكات االتصاالت

مطلوبات رخصة حزم الترددات

التزام إيجار موجودات الطاقة المتجددة

16
6

17

10

12
6

50.117.267
32.929.478
316.532

23.064.471
-

312.842

167.074.479

65.990.339

166.119.709

172.300.086

-

51.440.123

26.033.693

2.187.629

27.744.575
-

الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

16

13.393.854

4.448.285

التزامات عقود اإليجار

6

6.874.962

-

بنوك دائنة

تعويض نهاية الخدمة
مجموع المطلوبات

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

19
17

35.208.570

39.623

28.398.026
41.513

249.858.040

284.372.608

688.414.176

624.299.761

416.932.519

350.362.947

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  ١إلى  ٢٩جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة.
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شركة اإلتصاالت األردنية

شركة اإلتصاالت األردنية

شركة مساهمة عامة محدودة

شركة مساهمة عامة محدودة

قائمة الدخل الشامل الموحدة

قائمة التغيـرات فـي حقـوق الملكية الموحدة

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019

إيضاحات

2019
دينــــار أردني

2018
دينــــار أردني

20

318.739.763

324.351.983

تكلفة التشغيل المباشرة

()138.077.645

()152.159.217

الربح اإلجمالي

180.662.118

172.192.766

مصاريف إدارية

()27.575.476

()21.702.356

مصاريف بيعية وتسويقية

()38.468.916

()39.286.625

حصة الحكومة من اإليرادات

21

()3.977.839

()4.363.824

مصاريف اتفاقية دعم األعمال ورسوم العالمة التجارية

22

()7.083.367

()7.047.861

استهالك الممتلكات والمعدات

4

()45.887.058

()45.658.302

إطفاء الموجودات غير الملموسة

5

()23.721.735

()22.573.052

استهالكات موجودات الطاقة المتجددة المستأجرة

6

()1.678.094

-

32.269.633

31.560.746

240.101

214.476

تكاليف تمويل موجودات الطاقة المتجددة المستأجرة

6

()2.472.892

-

تكاليف تمويل األصول المستأجرة

6

()2.505.461

-

()5.584.188

()3.805.154

()2.460.769

()3.728.862

889.313

653.405

أرباح بيع ممتلكات ومعدات

1.758.478

4.217.558

ايرادات أخرى

3.353.554

-

25.487.769

29.112.169

()6.442.926

()7.805.106

19.044.843

21.307.063

-

-

19.044.843

21.307.063

صافي االيرادات

الربح التشغيلي

صافي فروقات العمالت األجنبية

تكاليف التمويل
تكاليف تمويل رخصة حزم الترددات

12

إيراد فوائد

الربح قبل ضريبة الدخل
ضريبة الدخل

7

الربح للسنة
يضاف :الدخل الشامل االخر
مجموع الدخل الشامل للسنة

رأس المال المدفوع
دينــــار أردني

احتياطي إجباري

دينــــار أردني

دينــــار أردني

23.936.814

273.936.814

أرباح موزعة (إيضاح )15

-

-

()21.500.000

()21.500.000

مجموع الدخل الشامل للسنة

-

-

19.044.843

19.044.843

187.500.000

62.500.000

21.481.657

271.481.657

الرصيد كما في أول كانون الثاني 2019

الرصيد كما في  31كانون األول 2019

الرصيد كما في أول كانون الثاني 2018

187.500.000

187.500.000

دينــــار أردني

أرباح مدورة

المجموع

62.500.000

62.500.000

24.244.221

274.244.221

2.385.530

2.385.530
276.629.751

أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم ()15

-

-

الرصيد المعدل كما في أول كانون الثاني 2018

187.500.000

62.500.000

26.629.751

أرباح موزعة (إيضاح )15

-

-

()24.000.000

()24.000.000

مجموع الدخل الشامل للسنة

-

-

21.307.063

21.307.063

187.500.000

62.500.000

23.936.814

273.936.814

الرصيد كما في  31كانون األول 2018

حصة السهم من االرباح
الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  ١إلى  ٢٩جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة.

46

23

0.102

0.114

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  ١إلى  ٢٩جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة.

47

شركة اإلتصاالت األردنية

شركة اإلتصاالت األردنية

شركة مساهمة عامة محدودة

شركـة مساهمة عامة محدودة

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019

 31كانون األول 2019

دينــــار أردني

دينــــار أردني

الربح قبل ضريبة الدخل

25.487.769

29.112.169

 .2007بلغ رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع  187.500.000دينار مقسم إلى  187.500.00سهم.

تكاليف التمويل

5.584.188

3.805.154

وافقت الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ  10كانون األول  2015على تخفيض رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع بنسبة  ٪25ليصبح

()889.313

()653.405

األنشطـــة التشغيليــة

إيضاحات

2019

2018

 -1معلومات المنشأة

تعديالت

تكاليف تمويل رخصة حزم الترددات
إيراد فوائد

12

تكاليف تمويل األصول المستأجرة

تكاليف تمويل موجودات الطاقة المتجددة المستأجرة

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة والذمم المشكوك في تحصيلها

مخصص (المسترد من مخصص) المخزون التالف وبطيء الحركة

موجودات عقود العمالء

استهالكات الممتلكات والمعدات

إطفاء الموجودات غير الملموسة

استهالكات حقوق استخدام األصول المستأجرة

استهالكات موجودات الطاقة المتجددة المستأجرة
تعويض نهاية الخدمة للموظفين

2.460.769
2.505.461

9
8
4

2.472.892

1.000.177
249.692

536.068

45.887.058

3.728.862
-

1.030.000

()85.361

()952.375

45.658.302

5

23.721.735

22.573.052

6

1.678.094

-

6

17

4.481.829

59.932

-

92.521

سجلت شركة االتصاالت األردنية كشركة مساهمة عامة بتاريخ  8تشرين األول  .1996كما حصلت الشركة على امتياز استخدام العالمة التجارية  Orangeفي عام

 187.500.000سهم ،قيمة السهم االسمية دينار أردني واحد .حصلت الشركة على موافقة وزارة الصناعة والتجارة والتموين على تخفيض رأسمال بتاريخ  6نيسان

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

ان شركة االتصاالت األردنية مملوكة بنسبة  ٪51من قبل شركة االستثمار المشترك لالتصاالت شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة ( Orangeفرنسا).
تم اعتماد القوائم المالية الموحدة لشركة االتصاالت األردنية المساهمة العامة (المجموعة) للسنة المنتهية في  31كانون األول  2019بقرار من مجلس اإلدارة

بتاريخ  30كانون الثاني .2020

إن األنشطة األساسية لشركة االتصاالت األردنية وشركاتها التابعة تتضمن تقديم العديد من خدمات االتصاالت واالنترنت ونقل البيانات .إن الخدمات المقدمة
تتضمن خدمات خطوط الهواتف الثابتة وخدمات خطوط الهواتف المتنقلة المدفوعة مقدماً والمدفوعة الحقاً باإلضافة إلى خدمات االنترنت ( )ADSLوالفايبر.

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

صافي فروقات العمالت األجنبية

()1.758.478

()65.585

()4.217.558

يقع المقر الرئيسي للشركة في البوليفارد ،العبدلي – األردن.

مخزون

()8.442.015

()6.038.502

 -2أسس اإلعداد والسياســات المحاسبية الهامة

مبالغ مستحقة من مشغلي شبكات االتصاالت

3.259.691

()2.252.263

 1-2أسس اإلعداد

مبالغ مستحقة إلى مشغلي شبكات االتصاالت

()1.710.882

أرباح بيع ممتلكات ومعدات

تغيرات رأس المال العامل

()6.701.660

ذمم وأرصدة مدينة أخرى
ذمم وأرصدة دائنة أخرى

تعويض نهاية الخدمة المدفوع للموظفين

ضريبة دخل مدفوعة

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

األنشطـــة االستثمارية

شراء ممتلكات ومعدات

شراء موجودات غير ملموسة

المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات

()8.755.769

17
7

4

5

()58.132

()3.774.423

()114.744

()1.452.109
()11.287.475

()494.644
()201.701

()7.161.424

87.229.098

71.088.499

()52.719.715

()53.975.171

2.060.133

1.598.020

()1.990.570

()2.042.828

تسديدات مطلوبات رخصة حزم الترددات

()47.534.185

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

()99.359.191

()53.812.833

45.000.000

2.300.000

إيراد الفوائد المقبوضة
األنشطـــة التمويليـة

المتحصل من قروض طويلة األجل
تسديدات قروض طويلة األجل

825.146

16

تخفيض رأس المال المدفوع

()8.936.050

()16.923.717

()5.584.188

()3.805.154

()21.524.124

()23.942.079

()59.738

تكاليف تمويل مدفوعة

تسديد التزامات إيجار موجودات الطاقة المتجددة

()3.434.572

تسديد التزامات عقود اإليجار

()7.290.183

أرباح موزعة مدفوعة

تسديد تكاليف تمويل رخصة حزم الترددات

-

607.146

()4.590.815

النقد وما في حكمه كما في  1كانون الثاني

15.786.542

النقد وما في حكمه كما في  31كانون األول

تتضمن القوائم المالية الموحدة القوائم المالية لشركة االتصاالت األردنية وجميع الشركات التابعة لها والمملوكة بالكامل وهي :شركة البتراء األردنية لالتصاالت

المتنقلة والشركة األردنية لخدمات نقل البيانات و ٪51من شركة األبعاد لبناء وتطوير البيانات رقمياً (اي-دايمنشن) (إن النسبة المتبقية والبالغة  ٪49مملوكة
من شركة البتراء األردنية لالتصاالت المتنقلة) اضافة إلى شركة البتراء لخدمات الدفع بواسطة الهواتف النقالة والمملوكة بالكامل من قبل شركة البتراء األردنية

لالتصاالت المتنقلة والتي تأسست بتاريخ  27حزيران  2019هذا ولم تمارس الشركة اعمالها حتى تاريخ القوائم المالية الموحدة.

-

40.969.250

19

 2-2أسس التوحيد

-

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

()2.763.221

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

-

()6.419.670

صافي النقص في النقد وما في حكمه

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

()87.424

()42.458.374

()18.549.763

أعدت القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية.

()25.182.708

15.786.542

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  ١إلى  ٢٩جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة.
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شركة اإلتصاالت األردنية

شركـة مساهمة عامة محدودة

شركة اإلتصاالت األردنية

شركـة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 -2أسس اإلعداد والسياســات المحاسبية الهامة (تتمة)

 -2أسس اإلعداد والسياســات المحاسبية الهامة (تتمة)

 2-2أسس التوحيد (تتمة)

 3-2التغير في السياسات المحاسبية

تتحقق السيطرة عندما يكون للمجموعة حقوق في العوائد المتغيرة الناتجة عن ارتباطها بالشركة المستثمر فيها ولديها القدرة على التأثير على هذه العوائد من

ان السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية الموحدة متفقة مع تلك التي اتبعت في اعداد القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون

 -سيطرة المجموعة على الشركة المستثمر بها (الحقوق القائمة التي تمنح المجموعة القدرة على توجيه النشاطات ذات الصلة للشركة المستثمر بها).

معيار التقارير المالية الدولي رقم (« )16اإليجارات»

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

الدولية رقم (« )4تحديد ما إذا كان الترتيب يحتوي على عقد إيجار» وتفسيرات لجنة تفسير معايير المحاسبة الدولية رقم (« )15عقود اإليجار التشغيلية – الحوافز»

 31كانون األول 2019

خالل قدرتها على السيطرة على الشركة المستثمر فيها .وتتم السيطرة على الشركة المستثمر فيها فقط عند تحقق ما يلي:

 -تعرض المجموعة أو حقوقها للعوائد المتغيرة الناتجة عن ارتباطها بالشركة المستثمر بها.

عندما تمتلك المجموعة أقل من أغلبية حقوق التصويت أو ما شابهها في الشركة المستثمر فيها ،تقوم المجموعة بأخذ جميع الحقائق والظروف ذات العالقة

بعين االعتبار لتحديد فيما إذا كانت تمتلك سيطرة على الشركة المستثمر فيها ويتضمن ذلك:
 الترتيبات التعاقدية مع حملة حقوق تصويت اآلخرين في الشركة المستثمر بها. -الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدية األخرى.

 -حقوق التصويت الحالية وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة.

 31كانون األول 2019

األول  ،2018باستثناء أن المجموعة قامت بتطبيق التعديالت التالية بدأً من  1كانون الثاني :2019

يحل معيار التقارير المالية الدولية رقم (« )16اإليجارات» بدالً من معيار المحاسبة الدولي رقم (« )17عقود اإليجار» وتفسير لجنة تفسير معايير التقارير المالية
ورقم (« )27تقييم محتوى العمليات التي تتضمن الصيغة القانونية لعقود اإليجار» .يحدد المعيار المبادئ المتعلقة باالعتراف والقياس والعرض واالفصاح

وفقا لنموذج موحد داخل قائمة المركز المالي.
ً
لإليجارات .ويتطلب المعيار من المستأجرين االعتراف بمعظم عقود اإليجار

إن االعتراف بعقود اإليجار للمؤجرين بموجب معيار التقارير المالية الدولية رقم ( )16لم يتغير إلى حد كبير بالمقارنة مع متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (.)17

سيستمر المؤجر في تصنيف عقود اإليجار إما كعقود تشغيلية أو تمويلية باستخدام مبادئ مماثلة لتلك التي في معيار المحاسبة الدولي رقم ( .)17وبالتالي،

لم يؤثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم ( )16على عقود اإليجار التي تكون فيها المجموعة هي المؤجر.

قامت المجموعة بتطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم ( )16بطريقة التطبيق المعدل بأثر رجعي بتاريخ التطبيق في  1كانون الثاني  ،2019وبناءً عليه لم

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

يتم تعديل القوائم المالية الموحدة للسنة السابقة .قررت المجموعة استخدام طريقة االنتقال العملية والتي تسمح بتطبيق المعيار فقط على العقود التي تم

يتم توحيد موجودات ومطلوبات الشركة التابعة في قائمة المركز المالي الموحدة وحتى تتوقف السيطرة على الشركة التابعة .يتم توحيد ايرادات ومصاريف

أيضا استخدام اإلعفاءات المتعلقة باالعتراف بعقود اإليجار التي تكون مدتها  12شهراً أو أقل كما في تاريخ التطبيق والتي ال تحتوي على خيار شراء
المجموعة ً

عناصر السيطرة الثالثة .يتم توحيد القوائم المالية للشركة التابعة ابتداءً من تاريخ ممارسة السيطرة على الشركة المستثمر بها وحتى توقف هذه السيطرة.
الشركات التابعة في قائمة الدخل الموحدة من تاريخ سيطرة المجموعة على الشركات التابعة وحتى توقف هذه السيطرة.

يتم تحميل األرباح أو الخسائر وكل بند من بنود الدخل الشامل األخرى على حقوق حملة األسهم في الشركة األم وحقوق غير المسيطرين حتى لو أدى ذلك إلى

عجز في رصيد حقوق غير المسيطرين .وإذا اقتضت الحاجة ،يتم تعديل القوائم المالية للشركات التابعة لتتماشى سياساتها المحاسبية مع السياسات المحاسبية

سابقا على أنها عقود إيجار وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( )17ووفقاً لتفسير لجنة تفسير التقارير المالية الدولية رقم ( )4في تاريخ التطبيق .قررت
ً
تحديدها

(«عقود إيجار قصيرة األجل») وعقود اإليجار التي يكون فيها األصل المستأجر ذو قيمة منخفضة («األصول منخفضة القيمة»).

فيما يلي أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم ( :)16األثر على قائمة المركز المالي الموحدة (الزيادة ( /النقص)) كما في  1كانون الثاني :2019

للمجموعة.

يتم استبعاد الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات واألرباح والخسائر المتعلقة بالمعامالت فيما بين المجموعة والشركات التابعة

عند توحيد القوائم المالية.

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

تقوم المجموعة بما يلي:

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

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

2019

دينار أردني
موجودات غير متداولة
حقوق استخدام األصول المستأجرة
مطلوبات متداولة
مصاريف مدفوعة مقدما
التزامات عقود اإليجار
حقوق الملكية

 -إعادة تصنيف حصة الشركة المالكة التي تم تسجيلها سابقاً في بنود الدخل الشامل األخرى إلى األرباح والخسائر وفقاً للمتطلبات كما لو ان المجموعة قامت

أ) طبيعة أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم ()16

المساهمون الذين لديهم تأثير جوهري على المجموعة

تملك كل من شركة االستثمار المشترك لالتصاالت ،والمؤسسة العامة للضمان االجتماعي وشركة نور لالستثمارات المالية ما نسبته  ٪51و ٪28.9و ٪9.3على

التوالي من أسهم الشركة.

40.080.390
-

لم تقم المجموعة بتسجيل أي اثر على حقوق الملكية حيث أن أرصدة اإليجارات المستحقة لم تكن جوهرية ،وبناء على ذلك ،تم احتساب األثر على العقود التي

تبدأ من  1كانون الثاني .2019

باستبعاد تلك األصول وااللتزامات.

()1.276.639

مطلوبات غير متداولة

 -اإلعتراف بالقيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به في الشركة التابعة.

 -اإلعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن عملية فقدان السيطرة.

41.357.029

يوجد لدى المجموعة عقود إيجار مختلفة لبعض الممتلكات والمعدات .قبل تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم ( )16كانت المجموعة ،تقوم بتصنيف عقود
اإليجار (التي تمثل فيها الطرف المستأجر) عند بدايتها إما كعقود إيجار تمويلية أو عقود إيجار تشغيلية .كان يتم تصنيف عقد اإليجار على أنه عقد إيجار تمويلي في

حال كان العقد يقوم بتحويل جميع المخاطر والمنافع المرتبطة بامتالك األصل المستأجر إلى المجموعة بشكل جوهري .وفي حال العقد الذي ال يقوم بتحويل
جميع المخاطر والمنافع المرتبطة بامتالك األصل المستأجر كان يتم تصنيفه على أنه عقد إيجار تشغيلي .كانت المجموعة تقوم برسملة عقود اإليجار التمويلي

عند بداية العقد بالقيمة العادلة لألصل المستأجر او بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار ايهما اقل.

ويتم االعتراف بدفعات اإليجار الفعلية مقسمة ما بين الفائدة على عقد اإليجار (المعترف بها كتكاليف تمويل) وتخفيض التزامات اإليجار التمويلي .في حالة

عقود اإليجار التشغيلية ،لم تكن المجموعة تقوم برسملة االصل المستأجر ولكن يتم االعتراف بدفعات اإليجار كمصروف إيجار في األرباح او الخسائر على أساس
القسط الثابت وعلى مدة اإليجار .ويتم االعتراف باإليجار المدفوع مقدماً واإليجار المستحق في الذمم واألرصدة المدينة األخرى والذمم واالرصدة الدائنة األخرى

على التوالي.

50

51

شركة اإلتصاالت األردنية

شركة اإلتصاالت األردنية

شركـة مساهمة عامة محدودة

شركـة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 -2أسس اإلعداد والسياســات المحاسبية الهامة (تتمة)

 -2أسس اإلعداد والسياســات المحاسبية الهامة (تتمة)

 3-2التغير في السياسات المحاسبية (تتمة)

 3-2التغير في السياسات المحاسبية (تتمة)

عند تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( ،)16قامت المجموعة باستخدام طريقة موحدة لالعتراف بجميع عقود اإليجار ،باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل

تم توزيع استهالكات حقوق استخدام األصول المستأجرة للسنة المنتهية في  31كانون األول  2019كما يلي:

 31كانون األول 2019

 31كانون األول 2019

وعقود اإليجار لألصول منخفضة القيمة .يقدم المعيار متطلبات تطبيق محددة وحلول عملية ،والتي قامت المجموعة باستخدامها عند تطبيق المعيار.

 31كانون األول 2019

عقود اإليجار والتي تم االعتراف بها سابقاً كعقود إيجار تشغيلية

دينار أردني

سابقا كعقود إيجار
ً
قامت المجموعة باالعتراف بموجودات حقوق استخدام األصول المستأجرة ومطلوبات اإليجار التشغيلي لعقود اإليجار التي تم تصنيفها
تشغيلية ،باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة .قامت المجموعة باالعتراف بأصل حق االستخدام لبعض عقود اإليجار
سابقا .تم االعتراف بالتزامات
ً
باستخدام قيمة التزام اإليجار بعد تعديلها بقيمة مدفوعات اإليجار المقدمة وقيمة اإليجارات المستحقة ذات الصلة والمعترف بها
اإليجار بناءً على القيمة الحالية لدفعات اإليجار المتبقية ،مخصومة باستخدام معدل االقتراض بتاريخ التطبيق.

 -استخدمت معدل خصم واحد ألي مجموعة من عقود اإليجار والتي لها خصائص متشابهة.

موجودات حق االستخدام

تقوم المجموعة باالعتراف بموجودات حق االستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار (أي ،التاريخ الذي يكون األصل فيه قابل لالستخدام) .يتم االعتراف بأصل حق

 -استخدمت المجموعة إعفاءات عقود اإليجار قصيرة األجل للعقود قصيرة االجل والتي تنتهي خالل  12شهرا من تاريخ التطبيق.

االستخدام بالتكلفة ،بعد تنزيل االستهالك المتراكم وخسائر التدني في القيمة ،ويتم تعديل القيمة عند إعادة تقييم التزامات اإليجار.

 -استبعدت المجموعة التكاليف المباشرة األولية عند قياس أصل حق االستخدام في تاريخ التطبيق.

 -استخدمت المجموعة معلومات الحقة عند تحديد مدة عقد اإليجار للعقود التي تحتوي على خيارات لتمديد أو إنهاء عقد اإليجار.

تتضمن تكلفة موجودات حقوق االستخدام قيمة التزامات اإليجار المعترف بها ،باإلضافة إلى التكاليف المباشرة األولية المتكبدة ،ودفعات اإليجار التي تمت
مطروحا منها أي حوافز مستلمة متعلقة بعقد اإليجار .في حال لم تكن المجموعة متيقنة من الحصول على ملكية األصل المؤجر
ً
في أو قبل تاريخ بدء العقد،

إن التسوية ما بين التزامات عقود اإليجار المعترف بها عند التطبيق والتزامات عقود اإليجار التشغيلية كما في  31كانون األول  2018هي كما يلي:

في نهاية مدة العقد ،يتم استهالك قيمة حق استخدام االصل المعترف به على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي لألصل او مدة اإليجار ايهما

أقل .تخضع موجودات أصول حق االستخدام إلى اختبار التدني في القيمة.

دينار أردني
التزامات عقود اإليجار التشغيلية كما في  31كانون األول 2018

التزامات عقود اإليجار

53.331.739

المتوسط المرجح لمعدل اإلقراض كما في  1كانون الثاني 2019

تقوم المجموعة في تاريخ بدء عقد اإليجار ،باالعتراف بالتزامات عقد اإليجار بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار التي يتعين دفعها خالل مدة العقد .تتضمن دفعات

٪6

قيمة التزامات عقود اإليجار التشغيلية المخصومة كما في  1كانون الثاني 2019

مطروحا منها حوافز اإليجار المستحقة ودفعات اإليجار المتغيرة
ً
اإليجار الدفعات الثابتة (والتي تتضمن الدفعات التي في مضمونها تعتبر دفعات إيجار ثابتة)

40.811.911

ينزل :االلتزامات المتعلقة بعقود اإليجار قصيرة االجل

()731.521

التزامات عقود اإليجار كما في  1كانون الثاني 2019

40.080.390

التي تعتمد على مؤشرات أو معدالت متفق عليها وفقا لشروط العقد ،والمبالغ المتوقع تحصيلها بموجب ضمانات القيمة المتبقية .تتضمن دفعات اإليجار
أيضا القيمة المستحقة عند ممارسة خيار الشراء والذي من المؤكد أن تمارسه المجموعة وقيمة غرامات إنهاء عقد اإليجار ،إذا كانت المجموعة تنوي ان تمارس
ً

خيار اإلنهاء وفقا لشروط العقد.

يتم االعتراف بدفعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشرات أو معدالت متفق عليها وفقا لشروط العقد كمصاريف في الفترة التي يقع فيها الحدث أو

ب) المبالغ التي تم االعتراف بها في قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة األرباح أو الخسائر.

الشرط الذي يؤدي إلى دفع تلك المبالغ.

يوضح الجدول أدناه القيمة الدفترية لحقوق استخدام األصول المستأجرة والتزامات عقود اإليجار والحركة عليها خالل السنة:

كما في  1كانون الثاني 2019

االستهالكات

()1.524.677

إضافات

تكاليف التمويل
الدفعات

كما في  31كانون األول 2019

1.592.675
-

10.476.951

مصاريف بيعيه وتسويقية

451.396

ج) فيما يلي السياسات المحاسبية الجديدة للمجموعة والتي تم تطبيقها من تاريخ تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم (:)16

 -اعتمدت المجموعة على تقييمها السابق قبل تاريخ التطبيق والمتعلق بعقود اإليجار التي سينتج عنها خسارة.

10.408.953

مصاريف إدارية

1.109.588
4.481.829

قامت المجموعة أيضا باستخدام الحلول العملية المتاحة وفقاً للمعيار بحيث:

محالت تجارية
ومباني
دينار أردني

تكلفة التشغيل المباشرة

2.920.845

مواقع شبكات اتصاالت
(ثابتة ومتنقلة)
دينار أردني
30.857.775

2.916.097

()2.920.845
-

30.853.027

أخرى
دينار أردني
90.301
-

المجموع
دينار أردني

41.357.029

4.508.772

التزامات عقود
اإليجار
دينار أردني
40.080.390

4.508.772

()36.307

()4.481.829

-

-

-

()7.290.183

-

53.994

-

41.383.972

2.505.461

39.804.440

عند احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار ،تستخدم المجموعة لغايات خصم دفعات اإليجار المستقبلية معدل االقتراض عند بدء اإليجار إذا كان سعر الفائدة
الضمني في عقد اإليجار غير قابل للتحديد .الحقا يتم زيادة التزامات اإليجار بقيمة الفائدة المستحقة ويتم تخفيضها بقيمة دفعات اإليجار الفعلية .باإلضافة

إلى ذلك ،يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار إذا كان هناك أي تعديل أو تغيير على مدة اإليجار أو عند حدوث اي تغيير على الدفعات التي في

مضمونها تعتبر دفعات إيجار ثابتة أو عند تغير التقييم المتعلق بشراء األصل.
عقود إيجار قصيرة األجل وأصول منخفضة القيمة

تقوم المجموعة بتطبيق اإلعفاء المتعلق باالعتراف بعقود اإليجار قصيرة االجل على بعض عقود اإليجار قصيرة األجل (أي :عقود اإليجار التي تبلغ مدتها  12شهرً ا

أو أقل من تاريخ البدء وال تتضمن خيار شراء االصل) .كما تقوم المجموعة أيضا بتطبيق اإلعفاء المتعلق بعقود اإليجار لألصول منخفضة القيمة على بعض

عقود اإليجار لألصول التي تعتبر منخفضة القيمة .يتم االعتراف بدفعات اإليجار لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود أيجار األصول منخفضة القيمة كمصروفات

على أساس القسط الثابت على مدة اإليجار.

إن قيمة مصروف اإليجار للعقود قصيرة االجل والتي تم االعتراف بها في قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون األول  2019بلغت  731.521دينار
أردني.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 -2أسس اإلعداد والسياســات المحاسبية الهامة (تتمة)

 -2أسس اإلعداد والسياســات المحاسبية الهامة (تتمة)

 3-2التغير في السياسات المحاسبية (تتمة)

 3-2التغير في السياسات المحاسبية (تتمة)

 31كانون األول 2019

التقديرات الهامة المتعلقة بتحديد مدة عقد اإليجار للعقود التي تتضمن خيار تجديد العقد

تقوم المجموعة بتحديد مدة عقد اإليجار على أنها المدة الغير قابلة لإللغاء ،مع االخذ بعين االعتبار الفترات المشمولة بخيار تمديد عقد اإليجار إذا كان من المؤكد

أن تتم ممارسة هذا الخيار ،أو أي فترات متعلقة بخيار إنهاء عقد اإليجار ،إذا كان من المؤكد أال تقوم المجموعة بممارسة هذا الخيار.

بموجب بعض عقود اإليجار يوجد لدى المجموعة الحق في استئجار األصول لفترات إضافية .تقوم المجموعة ببعض التقديرات عند تقييم ما إذا كان من المؤكد

ممارسة خيار التجديد.

 31كانون األول 2019

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( :)28االستثمارات طويلة األجل في الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة

توضح التعديالت أن على الشركة تطبيق متطلبات معيار التقارير المالية الدولية رقم ( )9على االستثمارات طويلة األجل في الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة

التي ال يتم االعتراف بها وفقاً لطريقة حقوق الملكية ولكن في جوهرها تشكل جزءاً من صافي االستثمار في الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة (على المدى

الطويل) .يعتبر هذا التعديل مناسب حيث ان نموذج خسارة االئتمان المتوقع في معيار التقارير المالية الدولية رقم ( )9ينطبق على هذه االستثمارات طويلة االجل.
توضح التعديالت أيضاً أنه عند تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم ( ،)9ال تسجل الشركة أي خسائر للشركات الحليفة والمشاريع المشتركة ،أو أي خسائر
انخفاض في صافي قيمة االستثمار ،كتعديالت على صافي االستثمار في الشركة الحليفة أو المشروع المشترك التي قد تنشأ نتيجة تطبيق معيار المحاسبة

وهذا يعني ،أن المجموعة تأخذ بعين االعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تشكل حافزا اقتصاديا لممارسة خيار التجديد .الحقا ،تقوم المجموعة بإعادة تقييم

الدولي رقم ( )28االستثمارات في الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة.

التجديد (على سبيل المثال ،تغيير في استراتيجية العمل).

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

مدة عقد اإليجار في حال حصول حدث هام أو تغيير في الظروف الواقعة تحت سيطرتها االمر الذي قد يؤثر على قدرتها على ممارسة (أو عدم ممارسة) خيار

قامت المجموعة بتضمين فترة التجديد كجزء من مدة عقد اإليجار نظرً ا ألهمية هذه األصول في عملياتها التشغيلية .ان مدة العقد الغير قابلة للفسخ لبعض

هذه األصول تعتبر قصيرة نسبيا وفي حال فسخ تلك العقود فأن العمليات التشغيلية ستتأثر بشكل سلبي في حال عدم وجود بدائل لتلك األصول.
تفسير رقم ( - )23لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية – عدم التأكد حول معالجة ضريبة الدخل

يوضح هذا التفسير المعالجة المحاسبية لضريبة الدخل عند وجود درجة من عدم التأكد فيما يتعلق بالضريبة والتي تؤثر على تطبيق معيار المحاسبة الدولي

رقم ( .)12ال ينطبق التفسير على الضرائب والرسوم غير المتضمنة في نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم ( )12وال تتضمن متطلبات خاصة للرسوم والغرامات
المتعلقة بالمعالجات الضريبة الغير مؤكدة .يجب على المنشأة تحديد ما إذا كان يجب اعتبار كل معالجة ضريبية غير مؤكدة على حدا أو اعتبارها مع معالجات

ضريبية أخرى.

لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذا التفسير على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( :)9ميزات الدفع المسبق مع تعويض ذي مؤشرات سلبية

 4-2معايير التقارير المالية الدولية والتفسيرات الجديدة والتعديالت الصادرة وغير النافذة بعد
إن المعايير المالية الدولية والتفسيرات الجديدة والتعديالت الصادرة وغير النافذة بعد حتى تاريخ القوائم المالية الموحدة مدرجة أدناه ،وستقوم المجموعة

بتطبيق هذه التعديالت ابتداءً من تاريخ التطبيق االلزامي:
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )17عقود التأمين

يقدم المعيار نموذجاً شامالً لالعتراف والقياس والعرض وااليضاحات المتعلقة بعقود التأمين .ويحل هذا المعيار محل معيار التقارير المالية الدولي رقم (– )4

عقود التأمين .ينطبق المعيار على جميع أنواع عقود التأمين (مثل عقود الحياة وغيرها من عقود التأمين المباشرة وعقود إعادة التأمين) دون النظر للمنشأة
المصدرة لعقد التأمين ،كما ينطبق على بعض الضمانات واألدوات المالية التي تحمل خاصية المشاركة .ان اإلطار العام للمعيار يتضمن استخدام طريقة الرسوم

المتغيرة وطريقة توزيع األقساط.

سيتم تطبيق هذا المعيار اعتبارا من  1كانون الثاني  2021مع ارقام المقارنة ،مع السماح بالتطبيق المبكر شريطة ان المنشأة طبقت معيار التقارير المالية الدولي

بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم ( ،)9يمكن قياس أداة الدين بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بشرط أن تكون

رقم ( )9ومعيار التقارير المالية الدولي رقم ( )15قبل أو مع تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( .)17ال تتوقع المجموعة ان ينتج أثر من تطبيق هذا المعيار.

وان يكون الغرض من األداة هو ضمن نموذج العمل المناسب لذلك التصنيف .توضح تعديالت معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9أن الموجودات المالية

تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( :)3تعريف "األعمال"

التدفقات النقدية التعاقدية هي عبارة عن دفعات ألصل الدين والفوائد على المبلغ األصلي المستحق (نموذج العمل وتحليل التدفقات النقدية التعاقدية )SPPI
ينطبق عليها نموذج  SPPIبغض النظر عن الحدث أو الظرف الذي يؤدي إلى اإللغاء المبكر للعقد وبصرف النظر عن الطرف الذي يدفع أو يتلقى تعويضا بسبب

اإللغاء المبكر للعقد.

أصدر المجلس الدولي للمحاسبة تعديالت على تعريف "األعمال" في معيار التقارير المالية الدولي رقم ( - )3اندماج األعمال لمساعدة المنشئات على تحديد ما

إذا كانت مجموعة األنشطة والموجودات المستحوذ عليها ينطبق عليها تعريف "األعمال" أم ال .وتوضح هذه التعديالت الحد األدنى لمتطلبات األعمال ،وتحذف
تقييم ما إذا كان المشاركين في السوق قادرين على استبدال أي عناصر أعمال غير موجودة ،وتضيف التعديالت توجيهات لمساعدة المنشئات على تقييم ما

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

إذا كانت العملية المستحوذ عليها جوهرية ،وتحديد تعريفات األعمال والمخرجات ،واضافة اختبار تركيز القيمة العادلة االختياري.

تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )10ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( :)28بيع أو تحويل الموجودات بين المستثمر وشركاته الحليفة أو

تطبيق هذه التعديالت في تاريخ االنتقال.

مشاريعه المشتركة

نظرً ا ألن التعديالت تطبق بأثر مستقبلي على المعامالت أو األحداث األخرى التي تحدث عند أو بعد تاريخ التطبيق األولي ،فلن ينتج أثر على المجموعة من

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( :)8تعريف "الجوهري"

تركز التعديالت على التناقض بين معيار التقارير المالية الدولية رقم ( )10ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( )28فيما يتعلق بفقدان السيطرة على الشركة التابعة

أصدر المجلس الدولي للمحاسبة تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( - )1عرض القوائم المالية ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( -)8السياسات المحاسبية

أو الخسائر الناتجة عن بيع أو تحويل األصول التي ينطبق عليها تعريف المنشأة  -وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولية رقم ( - )3بين المستثمر والشركة الحليفة

على أن "المعلومات تعتبر جوهرية إذا نتج عن حذفها أو إغفالها أو إخفاءها ،تأثير بشكل معقول على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون للقوائم

والناتجة عن عملية بيع أو تحويل االستثمار في الشركة التابعة إلى استثمار في شركة حليفة أو مشاريع مشتركة .توضح التعديالت أنه يتم االعتراف بكامل األرباح

أو المشاريع المشتركة .في حين يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع أو تحويل األصول التي ال ينطبق عليها تعريف المنشأة بين المستثمر والشركة

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

قام المجلس الدولي للمحاسبة بتأجيل تاريخ تطبيق هذه التعديالت إلى أجل غير مسمى ،ولكن يجب على الشركة التي تطبق التعديالت في وقت مبكر وان

يتم تطبيقها بأثر مستقبلي.

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

والتغييرات في التقديرات واألخطاء المحاسبية لتوحيد تعريف ما هو "جوهري" ضمن المعايير كافة وتوضيح جوانب معينة من التعريف .ينص التعريف الجديد

المالية لألغراض العامة على أساس تلك القوائم المالية ،والتي توفر معلومات مالية محددة حول المنشأة ".

من غير المتوقع أن يكون للتعديالت على تعريف ما هو "جوهري" أثر على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
تعديل معدالت الفائدة على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9ومعيار التقارير المالية الدولي رقم ()7

إن تعديالت معايير معدالت الفائدة لمعيار التقارير المالية الدولي رقم  9والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  7تشمل عدد من عمليات اإلعفاءات التي تنطبق

على جميع عالقات التحوط التي تتأثر بشكل مباشر بتعديل معايير معدالت الفائدة .تتأثر عالقة التحوط إذا أدى التعديل إلى حالة عدم تيقن بشأن توقيت و  /أو
حجم التدفقات النقدية المستندة إلى المعيار ،لبند التحوط أو أداة التحوط .نتيجة لهذا التعديل ،قد يكون هناك عدم تيقن حول توقيت و  /أو حجم التدفقات

النقدية المستندة إلى المعيار ،لبند التحوط أو أداة التحوط ،خالل الفترة السابقة الستبدال معيار معدل الفائدة الحالي ببديل يخلو من المخاطر ( .)RFRقد يؤدي

ذلك إلى عدم التيقن فيما إذا كانت الصفقة المتوقعة مرجحة وما إذا كانت عالقة التحوط مستقبالً فعالة أم ال.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 -2أسس اإلعداد والسياســات المحاسبية الهامة (تتمة)

 -2أسس اإلعداد والسياســات المحاسبية الهامة (تتمة)

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

 ٦-2ملخص السياســات المحاسبية الهامة (تتمة)

نتيجة لهذا التعديل ،قد يكون هناك عدم تيقن حول توقيت و  /أو حجم التدفقات النقدية المستندة إلى المعيار ،لبند التحوط أو أداة التحوط خالل الفترة

تتم مراجعة العمر اإلنتاجي وطريقة االستهالك بشكل دوري للتأكد من أن طريقة وفترة االستهالك تتناسب مع المنافع االقتصادية المتوقعة من الممتلكات

 31كانون األول 2019

 31كانون األول 2019

السابقة الستبدال معيار معدل الفائدة الحالي ببديل يخلو من المخاطر ( .)RFRتسري التعديالت على الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد  1كانون الثاني 2020
مسبقا عند تطبيق الطلب ،وال يمكن تعيين أي عالقات
ً
مع السماح بالتطبيق المبكر .ويتم تطبيق بأثر رجعي .إال أنه ال يمكن إعادة أي عالقات تحوط تم إلغائها

تحوط باالستفادة من التجارب السابقة.

بعد االنتهاء من المرحلة األولى ،يحول مجلس معايير المحاسبة الدولية تركيزه إلى المسائل التي قد تؤثر على التقارير المالية عند استبدال معيار معدل الفائدة
الحالي بـ  .RFRويشار إلى ذلك بالمرحلة الثانية من مشروع .IASB

والمعدات.

تتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات بخصوص االنخفاض في القيمة عندما تشير االحداث او التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال

يمكن استردادها .عند وجود مثل تلك المؤشرات وعندما تزيد القيمة الدفترية عن القيمة القابلة لالسترداد ،يتم تخفيض قيمة الممتلكات والمعدات إلى قيمتها

القابلة لالسترداد ويتم تسجيل مخصص تدني القيمة في قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة.
الموجودات غير الملموسة

لم تطبق المجموعة التعديالت مبكراً حيث أن عدم التيقن الناشئ عن التعديل ال يؤثر على عالقات التحوط إلى الحد الذي يتطلب إنهاء العالقة.

تشمل الموجودات غير الملموسة رخص اتصاالت وبرمجيات باإلضافة إلى حقوق استخدام كوابل نقل المعلومات.

 ٥-2استخدام التقديرات

يتم قياس الموجودات غير الملموسة عند االقتناء .بعد االعتراف األولي بقيمة هذه الموجودات يتم إدراجها بالكلفة بعد تنزيل اإلطفاء المتراكم وأي تدني متراكم

إن إعداد القوائم المالية الموحدة وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من اإلدارة أن تقوم بتقديرات واجتهادات والتي تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات

واإلفصاحات المتعلقة بااللتزامات المحتملة .إن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر أيضا على اإليرادات والمصاريف والمخصصات .إن التقديرات المذكورة مبنية
بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وإن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات في

المستقبل في أوضاع وظروف تلك المخصصات.

خالل تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة ،قامت اإلدارة باعتماد تقديرات مختلفة .تم اإلفصاح عن تلك التقديرات والتي في رأي اإلدارة لها تأثير كبير على

المبالغ المعترف بها في القوائم المالية الموحدة في اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة .

أيضا باإلفصاح عن االفتراضات الرئيسية المستقبلية وأية عوامل رئيسية أخرى قد تؤثر على دقة تلك التقديرات كما في تاريخ القوائم المالية
قامت اإلدارة ً

بالقيمة (إن وجد).

يتم تقدير العمر اإلنتاجي للموجودات الغير ملموسة ليكون إما محدداً او غير محدد ويتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات العمر المحدد على فترة العمر

االقتصادي المتوقع بطريقة القسط الثابت ويتم تقييم التدني في قيمة هذه الموجودات عند وجود مؤشرات بتدني قيمتها .يتم مراجعة العمر اإلنتاجي وطريقة
اإلطفاء للموجودات غير الملموسة محددة العمر االقتصادي في نهاية كل سنة مالية .إن التغيرات المتعلقة بالعمر اإلنتاجي أو نمط االستهالك المتوقع للمنفعة

االقتصادية المستقبلية لألصل تعد تعديل على مدة أو طريقة اإلطفاء ،حسب االقتضاء ،وتعتبر تغيرات في تقديرات محاسبية .يتم تسجيل مصروف اإلطفاء

على الموجودات غير الملموسة ذات العمر المحدد في قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة.

يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة على مدى العمر المتوقع لها باستخدام النسب السنوية التالية:

الموحدة والتي قد تؤدي إلى تعديل جوهري في القوائم المالية الموحدة للعام المالي المقبل ،في االيضاحات حول القوائم المالية الموحدة .تقوم المجموعة
ببناء الفرضيات والتقديرات بناءً على عوامل متوفرة بتاريخ اعداد القوائم المالية الموحدة .ان الظروف والفرضيات القائمة حول التطورات المستقبلية قد تتغير

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

 ٦-2ملخص السياســات المحاسبية الهامة

حقوق استخدام كوابل فالج

20

رخصة تشغيل الهواتف المتنقلة وحقوق الترددات

15

الموجودات غير الملموسة األخرى

الممتلكات والمعدات

تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم وأي مخصص مقابل التدني .يتم االعتراف بتكاليف الصيانة واإلصالح في األرباح

أو الخسائر عند تكبدها إال اذا كانت ستؤدي إلى تحسين إنتاجية األصل أو زيادة عمره اإلنتاجي.

(عادة من دون احتساب قيمة متبقية لألصل) باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لها
ً
تستهلك الممتلكات واآلالت والمعدات

باستخدام النسب السنوية التالية (باستثناء األراضي):

سنة
مبانـــــي

سنة

25

معدات االتصاالت

 5إلى 20

موجودات أخرى

 2إلى 7

ويتم استبعاد كلفة الممتلكات واآلالت والمعدات واالستهالك المتراكم المتعلق بها عند بيعها أو التخلص منها ويتم اثبات أية أرباح أو خسائر في قائمة األرباح

 4إلى 25

موجودات ومطلوبات عقود العمالء

تنشأ موجودات ومطلوبات عقود العمالء بشكل رئيسي من الفروقات فيما بين اإليرادات المعترف بها والمبالغ التي تم اصدار فواتير بها .تتعلق موجودات

عقود العمالء ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻟﻎ الموزعة وﻓﻘﺎً لمعيار التقارير المالية الدولية رقم ( )15بين اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺣوﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﯾل ﺣﯾث ﯾﻛون للمجموعة اﻟﺣق

ﻏﯾر اﻟﻣﺷروط ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل ﺧﺎﺿﻌﺎً ﻟﻧﻘل ﺳﻠﻊ أو ﺧدﻣﺎت أﺧرى ﺗﺣت ﻧﻔس اﻟﻌﻘد (أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻘود) .هذه هي الحالة في عروض الحزم والتي تجمع بين بيع

االجهزة والخدمات لفترة محددة ،حيث يتم اصدار فواتير االجهزة بسعر مخفض مما يؤدي إلى إعادة توزيع جزء من المبالغ التي سيتم إصدار فواتير بها لقاء
الخدمات لعملية بيع االجهزة .يتم إثبات الزيادة في المبلغ المعاد توزيعه للمعدات عن السعر الذي تم اصدار الفواتير به كموجودات عقود عمالء ويتم تحويلها

إلى الذمم المدينة عند إصدار فاتورة مقابل الخدمات .إن موجودات عقود العمالء ،كالذمم المدينة ،خاضعة للتدني بسبب مخاطر االئتمان .كما يتم التحقق من
أيضا قابلية االسترداد
قابلية استرداد المبالغ المعاد توزيعها كموجودات عقود العمالء وبشكل خاص مخاطر الخسارة في القيمة بسبب توقف العقد .قد تتأثر ً

بالتغيير في البيئة القانونية التي تحكم العروض.

تمثل مطلوبات عقود العمالء المبالغ التي يدفعها العمالء قبل استالم البضائع و/أو الخدمات الموعودة في العقد .هذا هو الحال المبالغ المستلمة مقدماً من

مقدما
ً
مسبقا أو الحزم المدفوعة
ً
العمالء أو المبالغ التي تم تحرير فواتيرها ودفعها مقابل سلع أو خدمات لم يتم نقلها بعد ،مثل العقود المستحقة الدفع

(المسجلة سابقاً في االيرادات المؤجلة).

أو الخسائر الموحدة .يتم إثبات األرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد األصل (محتسبة على أساس الفرق ما بين المتحصالت النقدية والقيمة الدفترية لألصل

المستبعد) ضمن قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة عند استبعاد األصل.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 -2أسس اإلعداد والسياســات المحاسبية الهامة (تتمة)

 -2أسس اإلعداد والسياســات المحاسبية الهامة (تتمة)

 ٦-2ملخص السياســات المحاسبية الهامة (تتمة)

 ٦-2ملخص السياســات المحاسبية الهامة (تتمة)

الضرائب

النقد وما في حكمه

 31كانون األول 2019

ضريبة الدخل الحالية

يتم قياس موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل للفترة الحالية والفترات السابقة بالقيمة المتوقع استردادها أو دفعها لدائرة ضريبة الدخل.
إن نسب الضريبة والقوانين الضريبية المستخدمة لحساب مبلغ ضريبة الدخل الحالية هي تلك المطبقة في تاريخ التقارير المالية في المملكة األردنية الهاشمية.
تقوم اإلدارة دورياً بتقييم وضعها الضريبي في االقرارات الضريبية فيما يتعلق بالحاالت التي تخضع فيها القوانين الضريبية السارية للتفسير أو االجتهادات،

ويتم تسجيل المخصصات عند الحاجة.
ضريبة الدخل المؤجلة

 31كانون األول 2019

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

التغير في القيمة .في حال كانت تواريخ االستحقاق تزيد عن ثالثة أشهر يتم تصنيفها كاستثمارات قصيرة االجل .لغرض قائمة التدفقات النقدية الموحدة فإن
النقد وما في حكمه يشتمل على النقد في الصندوق ولدى البنوك وودائع قصيرة األجل والتي لديها تواريخ استحقاق ثالثة أشهر أو أقل بعد تنزيل أرصدة

البنوك الدائنة واألرصدة المحتجزة.

القروض وااللتزامات طويلة األجل

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

عملية االطفاء.

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

يتم احتساب التكلفة المطفأة من خالل االخذ بعين االعتبار أي خصم او عالوة عند االستحواذ والرسوم أو التكاليف التي تشكل جزءاً من معدل الفائدة الفعلي.

يتم احتساب الموجودات الضريبية المؤجلة لجميع الفروقات المؤقتة والمقبولة ضريبيا ،ويتم تدوير الموجودات والخسائر الضريبية غير المستغلة لفترات قادمة

تعويض نهاية الخدمة

للموجودات وااللتزامات وقيمها الدفترية لغايات التقرير المالي.

إلى الحد المتوقع الذي يكون فيه هنالك أرباح ضريبية يمكن االستفادة منها لخصم هذه الفروقات المؤقتة والموجودات والخسائر الضريبية غير المستغلة.

يتم االعتراف بإطفاء معدل الفائدة الفعلي كتكاليف تمويل من قائمة األرباح والخسائر.

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

كانون الثاني  2012على أساس مدة الخدمة المتراكمة والراتب لكل موظف في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة وبشرط إكمال حد أدنى لمدة الخدمة وفقاً

يتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة ،ويتم تخفيض قيمة هذه الموجودات إذا ما تبين انه من غير

للنظام الداخلي للمجموعة .يتم تسجيل مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين بكامل مدة الخدمة كما في تاريخ القوائم المالية الموحدة .يتم اإلفصاح

يتم احتساب موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة وفقا لنسب الضريبة المتوقع تطبيقها مستقبال وعلى الفترة المطلوبة لتحقق الموجودات أو سداد

الذمم الدائنة واألرصدة الدائنة األخرى

ضريبة المبيعات

المخصصات

المحتمل وجود دخل ضريبي كاف مستقبالً يسمح باالستفادة الكاملة او الجزئية من الموجودات الضريبية المؤجلة.

المطلوبات وبناءً على القوانين النافذة المفعول في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة.

عن المخصص كإلتزام متداول وغير متداول.

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

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

يتم االعتراف بالمخصصات إذا كان على المجموعة التزام (قانوني أو فعلي) ناتج عن حدث سابق وكانت كلفة تسوية االلتزام محتملة وقابلة للتقدير والقياس

 -ضريبة المبيعات الناتجة عن شراء موجودات أو خدمات غير قابلة لالسترداد من دائرة ضريبة الدخل ،وفي مثل هذه الحالة يتم االعتراف باإليراد كجزء من كلفة

ولكنه فقط عندما يكون السداد شبه مؤكد .يتم االعتراف بالمصاريف المتعلقة بالمخصص في قائمة الدخل الشامل الموحدة بعد خصم أي تعويض.

تملك الموجود أو كجزء من المصروف قدر االمكان.

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

الموحدة.
المخزون

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

وتحدد الكلفة بإتباع طريقة متوسط الكلفة المرجح.

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

بشكل يمكن االعتماد عليه وتتوقع المجموعة استرداد بعض او جميع المخصصات على سبيل المثال ،بموجب عقد التأمين يتم السداد على انه أصل منفصل،

التقــاص

يتم اجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ بالصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عندما تتوفر الحقوق القانونية

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

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

 -من المتوقع أن تتحقق أو يُ عتزم بيعها أو استهالكها في دورة التشغيل العادية.

 -محتفظ بها في االساس لغرض التداول.

 -من المتوقع أن تتحقق في غضون اثني عشر شهرا بعد تاريخ القوائم المالية ،أو

 -النقد أو ما في حكمه ما لم يُ حظر تبادلها أو استخدامها لتسوية أي التزام لمدة اثني عشر شهرا على األقل بعد تاريخ القوائم المالية.

الذمم المدينة

تظهر الذمم المدينة بمبلغ الفاتورة األصلي بعد تنزيل المخصصات لقاء المبالغ المقدر عدم تحصيلها والمخصصات المتعلقة بالخسائر االئتمانية المتوقعة .تقوم

المجموعة بتطبيق الطريقة المبسطة الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة وموجودات عقود العمالء .وفقا لتلك الطريقة ال تقوم المجموعة
بمتابعة التغيرات في المخاطر االئتمانية للعمالء ولكنها تقوم بتاريخ القوائم المالية باحتساب مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر الذمم .قامت

المجموعة بإعداد جدول بنسب الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقا للخبرة التاريخية للخسائر االئتمانية مع االخذ بعين االعتبار العوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين

والبيئة االقتصادية.
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 -2أسس اإلعداد والسياســات المحاسبية الهامة (تتمة)

 ٦-2ملخص السياســات المحاسبية الهامة (تتمة)

 ٦-2ملخص السياســات المحاسبية الهامة (تتمة)

يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.

إثبات اإليرادات (تتمة)

 -من المتوقع أن تتم تسويتها في دورة التشغيل العادية.

مبيعات أجهزة منفصلة
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تكون المطلوبات متداولة عندما:

 -وجدت في االساس لغرض التداول.

 -من المقرر تسويتها في غضون اثني عشر شهراً بعد تاريخ القوائم المالية ،أو

 ال يوجد أي حق غير مشروط في تأجيل تسوية االلتزام لمدة اثني عشر شهرً ا على األقل بعد تاريخ القوائم المالية.يتم تصنيف جميع المطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة .يتم تصنيف الموجودات والمطلوبات الضريبية كموجودات ومطلوبات غير متداولة.
تدني الموجودات غير المالية

تقوم المجموعة بتاريخ إعداد التقارير المالية بتقييم فيما إذا كان هناك دليل بأن األصل قد انخفضت قيمته .إذا وجد أي دليل على ذلك ،أو عندما يتطلب إجراء

اختبار سنوي لالنخفاض في القيمة ،تقوم المجموعة بتقييم المبلغ الممكن تحصيله لألصل .إن مبلغ األصل الممكن تحصيله هو القيمة العادلة لألصل أو
وحدة توليد النقد ناقصاُ تكاليف البيع وقيمته المستخدمة أيهما أعلى ويتم تحديده لألصل الفردي ،إال إذا كان األصل ال يولد تدفقات نقدية داخلية مستقلة إلى

حد كبير عن تلك الناتجة من الموجودات األخرى أو موجودات المجموعة .عندما يتجاوز المبلغ المدرج لألصل أو وحدة توليد النقد المبلغ الممكن تحصيله ،يعتبر

األصل منخفضاً ويتم تخفيضه إلى المبلغ الممكن تحصيله .أثناء تقييم القيمة العادلة المستخدمة ،يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة العادلة
الحالية لها باستخدام سعر خصم ما قبل الضريبة والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر المحددة لألصل .أثناء تحديد القيمة

العادلة ناقصاً تكاليف البيع ،تؤخذ المعامالت الحديثة في السوق في االعتبار إذا كانت متوفرة .وإذا لم يكن ممكناً تحديد مثل تلك المعامالت ،يتم استخدام

نموذج التقييم المناسب .يتم تثبيت هذه االحتسابات بمضاعفات تقييم أسعار أسهم الشركات التابعة المتداولة أو مؤشرات القيمة العادلة المتوفرة األخرى.
إثبات اإليرادات
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تتيح المجموعة عدة طرق لعمالء األفراد والشركات/المؤسسات لشراء اجهزتهم (بشكل اساسي الهواتف المتنقلة) .تكون مبيعات االجهزة اما منفصلة أو
متضمنة في حزمة تتضمن عروض خدمات .عندما تكون مبيعات االجهزة منفصلة عن عروض الخدمات ،يتم االعتراف بالمبلغ الذي تم اصدار الفاتورة به في

اإليرادات عند التسليم .عندما يتم استالم المبالغ على أقساط ،فان العرض في هذه الحالة يشتمل على مكون مالي وبالتالي يتم احتساب الفوائد وخصمها من

المبلغ الذي تم اصدار الفاتورة به ويتم االعتراف بهذا الفرق كدخل تمويل خالل فترة السداد.
عروض األجهزة والخدمات المحزمة

تتيح المجموعة لعمالء األفراد والشركات/المؤسسات العديد من العروض التي تضم معدات (مثل اجهزة هواتف متنقلة) وخدمات (مثل عقود اتصاالت).
يتم االعتراف بإيرادات المعدات بشكل منفصل إذا كان المكونان قابلين للفصل (بمعنى أنه يمكن للعميل الحصول على الخدمات بشكل منفصل) .عندما ال
يكون أحد مكونات العرض مقيم بسعر البيع المنفصل الخاص به ،يتم إعادة توزيع اإليرادات لكل مكون بما يتناسب مع أسعار البيع الفردية الخاصة بتلك

المكونات .وهذا هو الحال على وجه الخصوص في العروض التي تجمع ما بين بيع الهاتف المتنقل بسعر مخفض  ،حيث يعتبر سعر البيع الفردي للهاتف

المتنقل مساويا لسعر البيع في تاريخ بيعه بناء على ممارسة السوق.
الخدمات التي تحتوي على مرحلة البناء والتشغيل

تشمل بعض عقود عمالء الشركات  /المؤسسات مرحلتين :مرحلة البناء ومرحلة إدارة منصات تكنولوجيا المعلومات.
يتطلب التحقق من اإليرادات تحليالً لوقائع وظروف كل عقد من أجل تحديد ما إذا كانت هناك التزامات أداء قابلة للتحديد .بناءً على العقد ،تعترف المجموعة

ان معظم إيرادات المجموعة تقع ضمن نطاق تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم (“ )15اإليرادات من العقود مع العمالء” .تقوم المجموعة بتقديم منتجاتها

بإيرادات مرحلة البناء عند اكتمالها إذا كانت هذه المرحلة مؤهلة لتكون مرحلة محددة .عند تعديل بنود العقد ،تقوم المجموعة بتقييم تعديل النطاق أو تأثيره

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

يجب اعتباره كتغيير على العقد الحالي.

وخدماتها لمجموعة من العمالء بموجب عقود فقط باإلضافة إلى بعض العقود التي تجمع بين المعدات المستخدمة للوصول إلى الخدمات و/أو عروض

على سعر العقد من أجل تحديد ما إذا كان التعديل يجب أن يعامل كعقد مستقل ،كما لو انه تم إنهاء العقد الحالي وتوقيع عقد جديد ،أو ما إذا كان التعديل

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

عروض خدمات مبيعات الجملة

تقدم المجموعة مجموعة من خدمات الهاتف الثابت والمتنقل وخدمات الوصول إلى اإلنترنت الثابت والمتنقل وعروض المحتوى (الوسائط ،خدمة الصوت

شركات النقل الدولية:

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

عادة على األنشطة “القديمة” الخاضعة للتنظيم (خدمة إنهاء المكالمات ،خدمة النفاذ local
ً
نموذج الدفع عند االستخدام :تستخدم هذه النوعية من العقود

ذات القيمة المضافة ،إلخ) إلى عمالء األفراد والشركات/المؤسسات .ان بعض العقود محددة لمدة ثابتة (تتراوح بين  12إلى  36شهرا) ،في حين أن البعض اآلخر

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

 ،loopالتجوال وبعض عقود حلول البيانات) ،حيث ال تتضمن التزام ثابت .يتم االعتراف باإليرادات عند تقديم الخدمات (التي تتوافق مع نقل السيطرة) على

يتم االعتراف بإيرادات الخدمة عند تقديم الخدمة ،بناءً على االستخدام (مثل دقائق حركة المرور) أو الفترة (على سبيل المثال ،تكاليف الخدمة الشهرية).

المدى التعاقدي.

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

نموذج إرسال أو دفع :يتم في هذه النوعية من العقود تحديد السعر والحجم والمدة .يلتزم العميل بدفع المبلغ المحدد في العقد بغض النظر عن الحركة الفعلية

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

ال تتضمن العقود مع العمالء بشكل عام أي حق جوهري ،حيث أن السعر الذي يتم تحرير الفواتير به يمثل سعر بيع الخدمات التي تم شراؤها واستهالكها من
قبل العميل خارج نطاق الشركة (مثل االستهالك اإلضافي والخيارات وما إلى ذلك) .ليس لدى المجموعة أي تأثير كبير يتعلق بالتعديالت على هذا النوع من

العقود .يتم التعامل مع التزامات الخدمة المحولة إلى العميل بنفس الوتيرة على أنها التزام فردي.

التي يتم استهالكها خالل فترة االلتزام .تشمل فئة العقد هذه بشكل خاص بعض عقود  MVNOو IDDو .Hubbingيتم االعتراف باإليرادات تدريجياً على أساس

الحركة الفعلية خالل الفترة ،لتعكس نقل السيطرة إلى العميل.

وفقاً لبعض االتفاقيات بين شركات النقل بالعبور الرئيسية ( )free peeringال يتم إصدار فواتير وبالتالي ال يتم االعتراف بها في اإليرادات.
شرط التزام بمستوى الخدمة

مشروطا عند بلوغ حد استهالك) أو عروض مجانية (على
ً
بنودا تعاقدية تغطي الخصومات التجارية (خصم مبدئي على توقيع العقد أو
ً
عندما تتضمن العقود

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

وفقا للشروط واألحكام المحددة
ً
لدى المجموعة والعميل التزام ثابت) .إذا كان قابل للتطبيق ،يتم االعتراف بالمبلغ المستحق للعميل كخصم من اإليرادات

تتضمن هذه االتفاقيات التزامات مقابل الخدمات التي تقدمها المجموعة والمتعلقة بعمليات تقديم الطلبات للخدمات وتسليمها وخدمات ما بعد البيع .إذا

سبيل المثال  3أشهر مجانية) ،تقوم هذه المجموعة بتأجيل هذه الخصومات أو العروض المجانية على مدة العقد القابلة للتنفيذ (الفترة الزمنية خالل التي يكون
لكل عقد .إذا لم يتم تصنيف التزامات األداء على أنها مستقلة ،يتم االعتراف بإيرادات العرض بشكل متساوي على مدى فترة العقد .تعد خدمة توصيل الخط
جيدا .وال يمكن فصله بشكل عام عن عقد الخدمة وعروض االتصاالت ،وبالتالي يتم االعتراف به في
مثال ً
ً
الهاتفي من خالل عقد الخدمة وعروض االتصاالت

االيرادات على المدى المتوسط للعالقة التعاقدية المتوقعة.
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أخفقت المجموعة في تنفيذ أحد هذه االلتزامات ،فإنها تقوم بدفع تعويض للعميل ،والذي عادة ما يكون تخفيض لألسعار ويتم اقتطاع تلك الخصومات من

اإليرادات .يتم خصم المبلغ المتوقع من هذه الغرامات من اإليرادات بمجرد ان تخفق المجموعة بتنفيذ تلك االلتزامات او عند وجود احتمالية مرتفعة بعدم
قدرة المجموعة على تنفيذها.

61

شركة اإلتصاالت األردنية

شركـة مساهمة عامة محدودة

شركة اإلتصاالت األردنية

شركـة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 -2أسس اإلعداد والسياســات المحاسبية الهامة (تتمة)

 -3القطاعات التشغيلية

 ٦-2ملخص السياســات المحاسبية الهامة (تتمة)

تم تحديد أسلوب عرض القطاعات الرئيسية بحيث يكون على أساس القطاعات التشغيلية وذلك بناءاً على أن المخاطر والمنافع المتعلقة بالمجموعة تتأثر بشكل

تقوم المجموعة بقياس األدوات المالية بتاريخ القوائم المالية الموحدة كما يتم اإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية.

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

تمثل القيمة العادلة السعر الذي سيتم الحصول عليه عند بيع الموجودات أو الذي سيتم دفعه لتسوية إلتزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق

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

بتاريخ القياس.

يتم قياس القيمة العادلة بناءاً على فرضية أن عملية بيع الموجودات أو تسوية اإللتزام تم من خالل األسواق الرئيسية للموجودات والمطلوبات .في حال غياب

السوق الرئيسي ،يتم استخدام السوق األكثر مالئمة للموجودات أو المطلوبات .تحتاج الشركة المتالك فرص الوصول للسوق الرئيسي أو السوق األكثر مالئمة.

تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات باستخدام اإلفتراضات المستخدمة من المشاركين في السوق عند تسعير الموجودات أو

المطلوبات على افتراض أن المشاركين في السوق يتصرفون وفقاً لمصلحتهم اإلقتصادية.

إن قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية يأخذ بعين االعتبار قدرة المشاركين في السوق على توليد المنافع اإلقتصادية من خالل استخدام الموجودات

بأفضل طريقة أو بيعه لمشارك آخر سيستخدم الموجودات بأفضل طريقة.

 31كانون األول 2019

جوهري باالختالفات في المنتجات والخدمات المقدمة من قبل تلك القطاعات.

قطاع خدمات البيانات  -يقوم هذا القطاع بتزويد وتجهيز وتركيب وصيانة وسائل االتصاالت الهندسية والتشغيلية لتزويد العمالء بخدمات نقل البيانات وخدمات

استخدام اإلنترنت ومساعدة الشركات لتكون أكثر كفاءة في طريقة إدارة أعمالها عبر اإلنترنت.

قطاع الطاقة المتجددة  -يقوم هذا القطاع بتزويد المجموعة بحاجاتها من الكهرباء من خالل إدارة محطات توليد الطاقة ومشاريع الطاقة المتجددة.
قطاع مدفوعات الهواتف المتنقلة  -توفر للعمالء خدمات المحافظ اإللكترونية التي تمكنهم من تنفيذ المدفوعات المالية من خالل هواتفهم المتنقلة .لم يتم

تشغيل هذا القطاع حتى تاريخ إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة.

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

تقوم المجموعة باستخدام أساليب تقييم مالئمة وتتناسب مع الظروف وتوفر المعلومات الكافية لقياس القيمة العادلة وتوضيح استخدام المدخالت الممكن

مالحظتها بشكل مباشر وتقليل استخدام المدخالت الممكن مالحظتها بشكل غير مباشر.

تقوم المجموعة باستخدام الترتيب التالي ألساليب وبدائل التقييم وذلك في تحديد وعرض القيمة العادلة لألدوات المالية:
جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم استخدام القيمة العادلة لقياسها أو تم اإلفصاح عنها في القوائم المالية الموحدة أو تم شطبها باستخدام المستويات

التالية للقيمة العادلة ،وبناءاً على أدنى مستوى للمدخالت التي لديها تأثير مهم لقياس القيمة العادلة ككل:
 -المستوى األول :األسعار السوقية المعلنة في األسواق الفعالة للموجودات والمطلوبات المشابهة.

 المستوى الثاني :تقنيات تقييم تأخذ في االعتبار المدخالت ذات التأثير المهم على القيمة العادلة ويمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر. المستوى الثالث :تقنيات تقييم حيث تستخدم مدخالت لها تأثير مهم على القيمة العادلة ولكنها ليست مبنية على معلومات في السوق يمكن مالحظتها.تقوم المجموعة بتحديد إذا ما تم تحويل أي من الموجودات والمطلوبات ما بين مستويات القيمة العادلة من خالل إعادة تقييم التصنيفات (بناءاً على أدنى

مستوى للمدخالت ذات األثر الجوهري على قياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة مالية.

لغايات إيضاح القيمة العادلة ،تقوم المجموعة بتحديد تصنيفات الموجودات والمطلوبات حسب طبيعتها ومخاطر الموجودات أو المطلوبات ومستوى القيمة

العادلة.

العمالت األجنبية

يجـري قيد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة وقت إجراء المعامالت ،كما يتم تقييم الموجودات والمطلوبات المالية المثبتة

بالعمالت األجنبية في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة بأسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ  ،وتدرج األرباح أو الخسائر الناتجة عن عمليات التقييم في

قائمة الدخل الشامل الموحدة.
تكاليف التمويل

يتم إثبات تكاليف التمويل كمصاريف في قائمة الدخل الشامل الموحدة عند تحققها .يتم رسملة تكاليف التمويل المتعلقة باالستحواذ أو انشاء او انتاج األصول
المؤهلة.
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إن الجداول التالية تمثل معلومات عن إيرادات ونتائج أعمال وموجودات ومطلوبات هذه القطاعات للسنوات المنتهية في  31كانون األول  2019و.2018
خطوط

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019

الهواتف

الهواتف

خدمات

دينــــار أردني

دينــــار أردني

دينــــار أردني

الثابتة

المتنقلة

البيانات

الطاقة

المتجددة

دينــــار أردني

مدفوعات
الهواتف
المتنقلة

دينــــار أردني

المجموع

دينــــار أردني

صافي اإليرادات
-

صافي االيرادات ألطراف خارجية

117.439.150

162.359.712

38.940.901

صافي االيرادات الداخلية بين القطاعات

48.102.886

4.847.874

19.781

4.890.055

165.542.036

167.207.586

38.960.682

4.890.055

-

318.739.763

-

57.860.596

-

376.600.359

نتائج القطاع
الربح من العمليات قبل االستهالكات

واالطفاءات وفروقات العمالت األجنبية
وتكاليف التمويل والضريبة

8.173.902

72.455.044

28.694.716

()643.891

()11.219

استهالكات واطفاءات الممتلكات

108.668.552
()69.608.793

والمعدات والموجودات غير الملموسة
استهالكات حقوق استخدام األصول

()1.678.094

وموجودات الطاقة المتجددة المستأجرة
صافي فروقات العمالت األجنبية

240.101

تكاليف تمويل األصول المستأجرة

()4.978.353

تكاليف التمويل

()5.584.188

دخل التمويل

889.313

تكاليف تمويل رخصة حزم الترددات

()2.460.769

الربح قبل ضريبة الدخل

25.487.769

مصروف ضريبة الدخل

()6.442.926

مجموع الربح والدخل الشامل للسنة

19.044.843

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018

خطوط

الهواتف الثابتة
دينــــار أردني

الهواتف

خدمات

دينــــار أردني

دينــــار أردني

المتنقلة

البيانات

المجموع

دينــــار أردني

صافي اإليرادات
صافي اإليرادات ألطراف خارجية

117.674.330

163.838.745

42.838.908

324.351.983

صافي اإليرادات الداخلية بين القطاعات

43.550.434

5.924.709

38.521

49.513.664

161.224.764

169.763.454

42.877.429

373.865.647

نتائج القطاع
الربح من العمليات قبل االستهالكات ،االطفاءات،

صافي فروقات العمالت األجنبية ،الفوائد والضريبة

()1.947.078

70.082.148

35.874.588

104.009.658

استهالكات واطفاءات

()68.231.354

صافي فروقات العمالت األجنبية

214.476

تكاليف التمويل

()3.805.154

دخل التمويل

653.405

تكاليف تمويل رخصة حزم الترددات

()3.728.862

الربح قبل الضريبة

29.112.169

مصروف ضريبة الدخل

()7.805.106

مجموع الدخل الشامل للسنة

21.307.063

الموجودات والمطلوبات
موجودات القطاع

172.295.724

400.606.803

51.397.234

624.299.761

مطلوبات القطاع

129.871.156

209.853.151

10.638.640

350.362.947

معلومات القطاع األخرى
الممتلكات والمعدات

125.069.909

100.647.690

8.144.251

233.861.850

موجودات غير ملموسة

13.456.841

227.843.942

3.106.383

244.407.166

الموجودات والمطلوبات
موجودات القطاع

191.418.623

398.262.273

51.535.771

45.104.560

2.092.949

688.414.176

مطلوبات القطاع

138.430.462

228.479.227

6.250.389

43.691.378

81.063

416.932.519

معلومات القطاع األخرى
الممتلكات والمعدات

140.020.921

98.250.380

6.165.821

موجودات غير ملموسة

13.411.489

206.575.824

2.688.688

موجودات الطاقة المتجددة المستأجرة
حقوق استخدام األصول المستأجرة
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8.698.126

31.370.616

317.000

246.965.892

2.211.770

-

222.676.001

-

40.568.762

-

40.568.762

-

1.315.230

-

41.383.972

-
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 31كانون األول 2019

أراضي

ومباني

دينــــار أردني

شبكة ومـعدات

ممتلكات ومعدات

مشاريع

دينــــار أردني

دينــــار أردني

دينــــار أردني

االتصاالت

أخرى

تحت التنفيذ

األراضي والمباني
المجمـوع

دينــــار أردني

الكلفة:
كما فـي أول كانون الثاني 2019

87.634.777

914.283.341

64.079.913

-

1.065.998.031

إضافات

1.096.850

51.229.040

393.825

-

52.719.715

-

-

6.573.040

استبعادات

()949.458

()1.094.287

()724.496

-

()2.768.241

كما فـي  31كانون األول 2019

87.782.169

970.991.134

63.749.242

-

1.122.522.545

المحول من المخزون (إيضاح )8

-

6.573.040

االستهالك المتراكم:

تتضمن األراضي والمباني تكلفة األراضي البالغة  2.504.970دينار أردني والتي تم استمالكها من قبل أمانة عمان الكبرى .ﺧﻼل اﻟﻌﺎم  ،2018وقعت المجموعة
اتفاقية تسوية مع أمانة عمان الكبرى لتسوية دعوى استمالك كافة األراضي بإستثناء ارض واحدة ليست من ضمن اتفاقية التسوية تكلفتها  207.882دينار
أردني ،وتقوم ادارة المجموعة بالتفاوض على اتفاقية تسوية مستقلة لهذه األرض .اﺳﺘﻨﺎداً إلى االتفاقية ستستلم المجموعة من أمانة عمان الكبرى قطع

أراضي مقابل تلك األراضي المستملكة.

خالل شهر آب  2019تسلمت إدارة المجموعة قائمة باألراضي المقترحة التي سيتم تبادلها من أجل إختيار القطع المناسبة للمجموعة .قامت إدارة المجموعة

بتقييم كافة األراضي المقترحة من أمانة عمان الكبرى وقامت بتسليم كشف ألمانة عمان الكبرى يتضمن قطع األراضي التي تم اختيارها من قبل المجموعة.

وحسب االتفاق ستقوم أمانة عمان الكبرى بتقييم األراضي المختارة من قبل المجموعة قبل الموافقة على نقل ملكية هذه األراضي للمجموعة .استلمت

المجموعة تقييم دائرة األراضي والمساحة والذي جاء بقيمة أعلى من تقييم المجموعة .حتى تاريخ القوائم المالية الموحدة ،لم تتسلم إدارة المجموعة الموافقة

النهائية من قبل أمانة عمان الكبرى.
االستهالك

كما فـي أول كانون الثاني 2019

46.549.088

731.367.815

54.219.278

-

832.136.181

االستهالك للسنة

1.994.162

43.321.882

571.014

-

45.887.058

استبعادات

()686.626

()1.072.280

()707.680

-

()2.466.586

وعليه ،تم تخفيض االستهالك لعام  2018بمبلغ  895.447دينار أردني.

كما في  31كانون األول 2019

47.856.624

773.617.417

54.082.612

-

875.556.653

39.925.545

197.373.717

9.666.630

-

246.965.892

 -5موجودات غير ملموسة

شبكة ومـعدات

ممتلكات ومعدات

مشاريع

دينــــار أردني

دينــــار أردني

دينــــار أردني

صافـي القيمـة الدفترية كما فـي

 31كانون األول 2019

قامت المجموعة خالل عام  2018بمراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة لبعض معدات اتصاالت آخذين بعين االعتبار سياسات واجراءات المجموعة باإلضافة إلى

الممارسات ذات العالقة في قطاع االتصاالت .وبناء عليه ،قامت المجموعة بزيادة األعمار اإلنتاجية لهذه االصول لتتناسب مع المنافع االقتصادية المتوقعة

٢٠١٩

201٨

أراضي

ومباني

دينــــار أردني

االتصاالت

أخرى

تحت التنفيذ

المجمـوع

دينــــار أردني

الكلفة:
كما فـي أول كانون الثاني 2018

87.333.214

856.040.007

64.075.679

إضافات

821.286

52.866.014

287.871

المحول من المخزون (إيضاح )8

-

5.780.543

-

المحول من مشاريع تحت التنفيذ

-

6.812

-

1.007.455.712

6.812
-

53.975.171

-

5.780.543
-

()6.812

حقوق استخدام

رخصة تشغيل الهواتف

دينــــار أردني

دينــــار أردني

كوابل فالج

المتنقلة وحقوق الترددات

موجودات غير

ملموسة أخرى
دينــــار أردني

المجموع

دينــــار أردني

الكلفــــة:
الرصيد كما في أول كانون الثاني 2019

27.677.477

334.430.294

9.210.677

371.318.448

اضافات

1.390.136

312.750

287.684

1.990.570

()700.000

()700.000

8.798.361

372.609.018

استبعادات
الرصيد كما في  31كانون األول 2019

29.067.613

334.743.044

اإلطفاء المتراكم:

استبعادات

()519.723

()410.035

()283.637

-

()1.213.395

الرصيد كما في أول كانون الثاني 2019

14.220.636

107.769.888

4.920.758

126.911.282

كما فـي  31كانون األول 2018

87.634.777

914.283.341

64.079.913

-

1.065.998.031

اطفاءات

1.435.487

21.448.372

837.876

23.721.735

()700.000

()700.000

15.656.123

129.218.260

5.058.634

149.933.017

13.411.490

205.524.784

3.739.727

222.676.001

استبعادات
الرصيد كما في  31كانون األول 2019

االستهالك المتراكم:
كما فـي أول كانون الثاني 2018

44.655.514

688.978.719

53.676.579

-

787.310.812

االستهالك للسنة

2.065.507

42.796.027

796.768

-

45.658.302

استبعادات

()171.933

()406.931

()254.069

-

()832.933

كما في  31كانون األول 2018

46.549.088

731.367.815

54.219.278

-

832.136.181

41.085.689

182.915.526

9.860.635

-

233.861.850

صافـي القيمـة الدفترية كما فـي

 31كانون األول 2018
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كما في  31كانون األول 2019

-

-
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 31كانون األول 2019

حقوق استخدام

رخصة تشغيل الهواتف المتنقلة

موجودات غير

دينــــار أردني

دينــــار أردني

دينــــار أردني

كوابل فالج

وحقوق الترددات

ملموسة أخرى

المجموع

دينــــار أردني

الكلفــــة:
334.430.294

الرصيد كما في أول كانون الثاني 2018

27.950.235

اضافات

1.879.903

-

استبعادات

()2.152.661

-

الرصيد كما في  31كانون األول 2018

27.677.477

334.430.294

9.547.752

371.928.281

162.925

2.042.828

()500.000

()2.652.661

9.210.677

371.318.448

اإلطفاء المتراكم:
الرصيد كما في أول كانون الثاني 2018

13.335.811

87.198.484

3.803.935

104.338.230

اطفاءات

1.674.134

20.571.404

1.116.823

23.362.361

استبعادات

()789.309

الرصيد كما في  31كانون األول 2018
صافي القيمة الدفترية

كما في  31كانون األول 2018

()789.309

-

-

14.220.636

107.769.888

4.920.758

126.911.282

13.456.841

226.660.406

4.289.919

244.407.166

أ) حقوق إستخدام األصول المستأجرة (تتمة)
يتم خصم التزامات عقود اإليجار المتعلقة بحقوق استخدام األصول المستأجرة بنسب تتراوح بين ( ٪4.4لسنتين كمدة المتبقية من االلتزام) و ( ٪7.56لعشرون

سنة كمدة المتبقية من االلتزام) وهي متفقة مع سياسات المجموعة.

يوضح الجدول أدناه القيمة الدفترية اللتزامات عقود اإليجار والحركة عليها خالل السنة:
التزامات عقود اإليجار
دينار أردني

كما في  1كانون الثاني 2019

40.080.390

إضافات

4.508.772

تكاليف التمويل

2.505.461

الدفعات

()7.290.183

كما في  31كانون األول 2019

39.804.440

الجزء المتداول

6.874.962

الجزء غير المتداول

32.929.478

يوضح الجدول أدناه المبالغ التي تم االعتراف بها في قائمة الدخل الشامل الموحدة:

 -6األصول المستأجرة

2019

أ) حقوق إستخدام األصول المستأجرة

يوجد لدى المجموعة عقود إيجار مختلفة لبعض المحالت التجارية والمباني ومواقع شبكات اتصاالت ومعدات أخرى تستخدم في عملياتها .تتراوح مدة اإليجار

للمحالت التجارية والمباني بين  15-2سنة بينما تتراوح مدة اإليجار لمواقع شبكات االتصاالت بين  20-2سنة .ان التزامات عقود اإليجار للمجموعة مؤكدة وذلك

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

كما يوجد لدى المجموعة عقود إيجار لشقق بعض الموظفين األجانب بمدة إيجار  12شهراً أو أقل وتعتبرها المجموعة عقود قصيرة األجل .قامت المجموعة

بتطبيق اإلعفاء المتعلق بعقود اإليجار قصيرة األجل على هذه العقود.

يوضح الجدول أدناه القيمة الدفترية لحقوق استخدام األصول المستأجرة والحركة عليها خالل السنة:
مواقع شبكات اتصاالت

أخرى

محالت تجارية ومباني
كما في  1كانون الثاني 2019

10.408.953

30.857.775

90.301

إضافات

1.592.675

2.916.097

-

دينار أردني

مصروف استهالكات من ضمن تكلفة التشغيل المباشرة

2.920.845

مصروف استهالكات من ضمن المصاريف اإلدارية

1.109.588

مصروف استهالكات من ضمن المصاريف البيعية والتسويقية

451.396

تكاليف تمويل األصول المستأجرة

2.505.461

مصروف اإليجار للعقود قصيرة األجل

731.521
7.718.811

(ثابتة ومتنقلة)
دينار أردني

دينار أردني

المجموع

دينار أردني

دينار أردني
41.357.029
4.508.772

االستهالكات

()1.524.677

()2.920.845

()36.307

()4.481.829

كما في  31كانون األول 2019

10.476.951

30.853.027

53.994

41.383.972

ب) اإليجار التمويلي لمشروع الطاقة المتجددة

خالل عام  ،2018دخلت المجموعة من خالل شركتها التابعة «شركة األبعاد لبناء وتطوير البيانات رقمياً محدودة المسؤولية” في اتفاقية تصميم ،بناء ،تمويل
وفقا لالتفاقية ،قامت المجموعة بالتعاقد
ً
وتشغيل محطات توليد الكهرباء من خالل الطاقة الشمسية الستخدامات المجموعة في مواقع مختلفة في األردن.

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

وفقا لمتطلبات معيار التقارير المالية الدولية رقم
ً
بناءً على بنود االتفاقية ،قامت اإلدارة بمراجعة بنود االتفاقية وتقييم ما إذا كان العقد يحتوي على عقد إيجار
(“ )16اإليجارات” وتبين أن العقد يحتوي على عقد إيجار حسب متطلبات المعيار.

خالل العام  ،2019انتهت الشركة المتعاقد معها من أجل أعمال التخطيط ،التصميم ،الهندسة ،التوريد ،البناء ،التمويل والتشغيل لمحطات الطاقة من أعمال
االنشاء وبدء التشغيل في جميع المواقع .بناء على ذلك تم رسملة عقد اإليجار التمويلي بتاريخ بدء العقد بالقيمة الحالية من الحد األدنى من دفعات اإليجار بمبلغ
 42.246.856دينار بما يتوافق مع متطلبات معيار التقارير المالية الدولية رقم (« )16اإليجارات» وباستخدام معدل الفائدة والبالغ  .٪7.56تم تقسيم دفعات اإليجار

بين فائدة (معترف بها كتكاليف تمويل) وتخفيض التزامات إيجار موجودات الطاقة المتجددة.
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شركة اإلتصاالت األردنية

شركة اإلتصاالت األردنية

شركـة مساهمة عامة محدودة

شركـة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 -6األصول المستأجرة (تتمة)

 -7ضريبة الدخل

ب) اإليجار التمويلي لمشروع الطاقة المتجددة (تتمة)

إن العناصر األساسية لمصروف ضريبة الدخل لعامي  2019و 2018هي كما يلي:

 31كانون األول 2019

 31كانون األول 2019

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

2019

موجودات الطاقة المتجددة المستأجرة
دينــــار أردني

كما في  1كانون الثاني 2019

-

إضافات

42.246.856

استهالكات

()1.678.094

كما في  31كانون األول 2019

40.568.762

دينـــار أردني

 31كانون األول 2019

ضريبة الدخل – للسنة الحالية

6.079.527

المساهمة الوطنية– للسنة الحالية

578.887

ضريبة مؤجلة  -أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم ()16
خسائر مدورة

أكثر من سنة واقل من خمس سنوات

17.245.506

أكثر من خمس سنوات

56.265.086

مجموع الدفعات المؤجلة

77.783.281

يطرح :تكاليف التمويل

()36.498.105

القيمة الحالية لاللتزام

41.285.176

خالل سنة  ،2019تم االعتراف بتكاليف تمويل بمبلغ  2.472.892دينار كتكاليف تمويل.

دينــــار أردني

الجزء غير المتداول

39.097.547

الجزء المتداول

2.187.629

-

-

2.128.729

6.442.926

7.805.106

2018

دينـــار أردني

دينـــار أردني

الربح المحاسبي قبل ضريبة الدخل وحقوق غير المسيطرين

25.487.769

29.112.169

ضريبة الدخل حسب النسبة القانونية )٪24 :2018( ٪26

6.626.820

6.986.921

تعديالت ضريبية:
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة والذمم مشكوك في تحصيلها (إيضاح )9

260.046

247.200

ديون معدومة (إيضاح )9

()1.244.598

()2.623.069

مصاريف ومخصصات غير مقبولة ضريبياً

1.194.379

4.231.312

أرباح بيع أراضي غير خاضعة للضريبة

()393.721

()988.850

ضريبة الدخل الظاهرة في قائمة الدخل الشامل الموحدة حسب
 31كانون األول 2019

()215.488

2019

فروقات إقرارات سنوات سابقة

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

-

يبين الجدول أدناه التسوية بين مصروف ضريبة الدخل حسب النسبة القانونية ومصروف ضريبة الدخل حسب النسبة الفعلية لعامي  2019و:2018

دينــــار أردني
خالل سنة واحدة

5.676.377

تعديالت موجودات ضريبية مؤجلة

الدفعات

4,272,689

دينـــار أردني

قائمة الدخل الشامل الموحدة

ضريبة الدخل الظاهرة في قائمة الدخل الشامل الموحدة

إن الدفعات المستقبلية التفاقية اإليجار التمويلي مع القيمة الحالية للدفعات هي كما يلي:

2018

المعدل الفعلي لضريبة الدخل )٪26.8 :2018( ٪25.3

6.442.926

()48.408
7.805.106

تم احتساب مخصص لضريبة الدخل الناتج عن أعمال المجموعة وفقاً لقانون ضريبة الدخل رقم ( )38لسنة  2018و قانون رقم ( )34لسنة  2014والذي يحتوي

على نسبة ضريبة الدخل القانونية  ٪24ونسبة المساهمة الوطنية والبالغة .٪2

41.285.176
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شركة اإلتصاالت األردنية

شركة اإلتصاالت األردنية

شركـة مساهمة عامة محدودة

شركـة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 -7ضريبة الدخل (تتمة)

 -8مخزون (تتمة)

فيما يلي الحركة على مخصص ضريبة الدخل لعامي  2019و:2018

فيما يلي الحركة على مخصص المخزون التالف والبطيء الحركة:

 31كانون األول 2019

 31كانون األول 2019

2019

2018

2019

دينـــار أردني

دينـــار أردني

كما في أول كانون الثاني

9.727.013

11.247.088

الرصيد كما في أول كانون الثاني

مصروف ضريبة الدخل للسنة

6.079.527

5.676.377

إضافات (مسترد)

249.692

15.806.540

16.923.465

الرصيد كما في  31كانون األول

1.422.339

يطرح :ضريبة دخل مدفوعة

()3.774.423

()7.161.424

يطرح :تسوية ضريبة دخل

()3.353.554

-

يطرح :ضريبة دخل مقتطعة على الفوائد البنكية

()54.337

()35.028

كما في  31كانون األول (إيضاح )18

8.624.226

9.727.013

الموجودات الضريبية المؤجلة كما في  31كانون األول تتعلق بما يلي:
2019

2018

دينـــار أردني

دينـــار أردني

خسائر منقولة من فترات سابقة

2.576.742

2.576.742

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

215.488

مخصص قضايا

360.368

360.368

3.152.598

2.937.110

دينـــار أردني

دينـــار أردني

1.172.647

1.258.008
()85.361
1.172.647

 -9ذمم وأرصدة مدينة أخرى
2019

دينـــار أردني
ذمم مدينة تجارية

57.358.081

53.675.866

إيرادات لم يصدر بها فواتير

6.530.397

8.411.448

مبالغ مستحقة من أطراف ذات العالقة

60.038

3.775.924

63.948.516

65.863.238

()7.930.380

()11.717.120

56.018.136

54.146.118

28.706.939

27.543.012

84.725.075

81.689.130

مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة والذمم المشكوك في تحصيلها
أرصدة مدينة أخرى

ال تحمل الذمم التجارية فوائد .ال تحصل المجموعة على ضمانات مقابل الذمم المدينة التجارية األخرى إال في حالة بعض الذمم المدينة التجارية لبعض الموزعين

قامت المجموعة بتقديم كشوفات التقدير الذاتي لألعوام من  2015إلى  .2018قامت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بمراجعة حسابات شركة االتصاالت األردنية

والشركة األردنية لخدمات نقل البيانات لألعوام  2015و 2016حيث لم يتم التوصل إلى مخالصة نهائية للضريبة لغاية تاريخ هذه البيانات المالية الموحدة.

وذلك من خالل كفاالت بنكية.

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

 -8مخزون

2019

2019

2018

دينـــار أردني

-

قامت المجموعة وشركاتها التابعة بالتوصل إلى تسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حتى نهاية عام .2014

2018

2018

دينـــار أردني

دينـــار أردني

مواد ولوازم *

5.766.485

4.001.133

أجهزة هواتف خلوية وأخرى

2.383.897

2.280.274

مخصص المخزون التالف وبطيء الحركة

()1.422.339

()1.172.647

6.728.043

5.108.760

2018

دينـــار أردني

دينـــار أردني

كما في أول كانون الثاني

11.717.120

21.616.574

المخصص للسنة

1.000.177

1.030.000

ديون معدومة

()4.786.917

()10.929.454

كما في  31كانون األول

7.930.380

11.717.120

* خالل عام  2019تم االعتراف بمبلغ  11.198.614دينار أردني ( 11.700.093 :2018دينار أردني) كمصروف للمخزون والذي تم تصنيفه من ضمن تكلفة التشغيل

المباشرة.

المواد واللوازم مخصصة الستعمال المجموعة الخاص وليست للبيع.
خالل عام  2019قامت المجموعة بتحويل مخزون بمبلغ  6.573.040دينار أردني ( 5.780.543 :2018دينار أردني) من المواد و اللوازم إلى الممتلكات و المعدات.

72

73

شركة اإلتصاالت األردنية

شركة اإلتصاالت األردنية

شركـة مساهمة عامة محدودة

شركـة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 -9ذمم وأرصدة مدينة أخرى (تتمة)

 -10مبالغ مستحقة من/إلى مشغلي شبكات االتصاالت (تتمة)

وفيما يلي المعلومات المتعلقة بمخاطر االئتمان على الذمم المدينة للمجموعة:

وفيما يلي المعلومات المتعلقة بالتعرض لمخاطر االئتمان على مبالغ مستحقة من مشغلي شبكات االتصاالت للمجموعة:

 31كانون األول 2019

 31كانون األول 2019

 31كانون األول 2019

الذمم المستحقة وغير المشكوك في تحصيلها
ذمم غير المستحقة

 30- 1يوم

دينـــار أردني

دينـــار أردني

نسبة مخاطر االئتمان المتوقعة

٪0

٪5

٪5

٪20-5

مبلغ المخاطر اإلجمالي المتوقع

8.945.166

11.967.853

9.005.228

7.253.688

26.776.581

598.393

450.261

797.906

6.083.820

مخاطر االئتمان المتوقعة

 31كانون األول 2018

دينـــار أردني

-

 90 – 31يوم

 180 – 91يوم

أكبر من  180يوم
٪100-20

63.948.516
7.930.380

دينـــار أردني

دينـــار أردني

دينـــار أردني

الذمم المستحقة وغير المشكوك في تحصيلها
ذمم غير المستحقة

 30- 1يوم

دينـــار أردني

دينـــار أردني

نسبة مخاطر االئتمان المتوقعة

٪0

٪5

٪5

٪20-5

مبلغ المخاطر اإلجمالي المتوقع

7.585.319

11.879.674

8.059.272

5.233.531

33.105.442

593.984

402.964

889.700

9.830.472

مخاطر االئتمان المتوقعة

المجموع

دينـــار أردني

-

 90 – 31يوم

 180 – 91يوم

٪100-20
65.863.238
11.717.120

دينـــار أردني

ذمم غير

90- 1

180 – 91

270 – 180

أكبر من

دينـــار أردني

دينـــار أردني

دينـــار أردني

دينـــار أردني

دينـــار أردني

نسبة مخاطر االئتمان المتوقعة

٪0

٪50-30

٪50

٪50

٪50

مبلغ المخاطر اإلجمالي المتوقع

2.681.423

2.086.193

2.514.864

778.898

1.369.696

9.431.074

-

1.016.823

1.257.432

389.449

1.253.789

3.917.493

 31كانون األول 2019

المستحقة

مخاطر االئتمان المتوقعة

دينـــار أردني

تقوم إدارة المجموعة بتحديد الذمم المشكوك في تحصيلها بشكل تفصيلي على مستوى أرصدة العمالء وتقوم أيضاً ببناء مخصص بناءً على أعمار الذمم.

يوم

ذمم غير

90- 1

180 – 91

270 – 180

أكبر من

دينـــار أردني

دينـــار أردني

دينـــار أردني

دينـــار أردني

دينـــار أردني

نسبة مخاطر االئتمان المتوقعة

٪0

٪20-40

٪20-40

٪50

٪50

مبلغ المخاطر اإلجمالي المتوقع

2.391.348

4.025.733

2.222.128

781.518

3.270.038

12.690.765

-

1.006.433

885.282

390.759

1.635.019

3.917.493

 31كانون األول 2018

مخاطر االئتمان المتوقعة

المستحقة

يوم

في تقدير إدارة المجموعة فإنه من المتوقع تحصيل الذمم غير المشكوك في تحصيلها بالكامل .إن لدى المجموعة دائرة تحصيل تقوم بمراقبة الذمم القائمة

من المتوقع تحصيل الذمم غير المشكوك في تحصيلها بالكامل.

محددة ويتم متابعة تحصيلها من قبل دائرة متخصصة بمتابعة التحصيل.

 -11نقد وودائع قصيرة األجل

بشكل مستمر وسياسة متابعة تحصيل معتمدة لجميع عمالئها حيث يتم فصل الخدمات عن العمالء الذين ال يقومون بتسديد المستحقات عليهم خالل مدة

يوم

يوم

 271يوم

المجموع

دينـــار أردني

الذمم المستحقة وغير المشكوك في تحصيلها

المجموع

أكبر من  180يوم
دينـــار أردني

الذمم المستحقة وغير المشكوك في تحصيلها

يوم

يوم

 271يوم

المجموع

دينـــار أردني

 -10مبالغ مستحقة من/إلى مشغلي شبكات االتصاالت

يتضمن بند النقد والودائع قصيرة األجل ودائع قصيرة األجل لدى البنوك التجارية لفترات تتراوح بين يوم وثالثة أشهر بالدينار األردني والدوالر األمريكي بمبلغ

لدى المجموعة اتفاقيات مع مشغلي شبكات اتصاالت محلية ودولية يتم بموجبها تقاص األرصدة المدينة واألرصدة الدائنة لنفس المشغل .وقد بلغت المبالغ

 ٪2.11والدوالر األمريكي  :2018( ٪1.68دينار أردني  ٪2.05والدوالر األمريكي .)٪2.53

الصافية في  31كانون األول  2019و 2018كما يلي:

2019

2018

دينـــار أردني

دينـــار أردني

المبالغ المستحقة من مشغلي شبكات اتصاالت

8.819.489

11.893.344

المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة (إيضاح )٢٤

611.585

797.421

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة والذمم المشكوك في تحصيلها

()3.917.493

()3.917.493

المبالغ المستحقة من مشغلي شبكات اتصاالت

5.513.581

8.773.272

المبالغ المستحقة إلى مشغلي شبكات اتصاالت

24.538.943

27.147.879

المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة (إيضاح )24

1.494.750

596.696

المبالغ المستحقة إلى مشغلي شبكات اتصاالت

26.033.693

27.744.575

 32.162.711دينار أردني كما في  31كانون األول  2019و 43.802.124دينار أردني كما في  31كانون األول  2018وقد بلغ معدل الفائدة الفعلي عليها دينار أردني

 -12مطلوبات رخصة حزم الترددات
خالل شهر تشرين األول  ،2016قامت المجموعة مع مجموعة  Orangeفرنسا بالتوقيع على اتفاقية تسوية مع حكومة المملكة األردنية الهاشمية والتي من
خاللها تم االتفاق على تجديد رخصة حزم الترددات  900م.ه لمدة  10سنوات اضافية تبدأ من  9ايار  2019بمبلغ  104.250.000دينار أردني تدفع على دفعتين

متساوية تبلغ كل منها  52.125.000دينار أردني في  8ايار  2019و 8ايار .2024

قامت المجموعة باحتساب السعر النقدي المعادل للدفعات المؤجلة بطريقة خصم التدفقات النقدية حيث بلغت  86.595.425دينار أردني والتي تم قيدها

كموجودات غير ملموسة مقابل التزام بنفس المبلغ كما هو بتاريخ هذه القوائم المالية .تم استخدام  ٪4كنسبة خصم والتي تمثل معدل سعر االقتراض

للمجموعة.

سيتم االعتراف بالفرق ما بين هذا المبلغ ومجموع الدفعات كتكاليف تمويل على طول المدة .خالل عام  2019تم االعتراف بمبلغ  2.460.769دينار أردني مقابل
( 3.728.862دينار أردني  )2018 :كتكاليف تمويل.

ال تحمل المبالغ المستحقة من مشغلي شبكات االتصاالت فوائد وال يوجد ضمانات متعلقة بتلك المبالغ.
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 31كانون األول 2019

 31كانون األول 2019

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

2019

2019

الدفعات

خالل سنة واحدة
أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات
أكثر من خمس سنوات

2018

الدفعات

دينـــــار أردني

دينـــــار أردني

-

52.125.000

52.125.000

-

-

52.125.000

مجموع الدفعات المؤجلة

52.125.000

104.250.000

يطرح :تكاليف التمويل

()7.736.082

()10.196.851

القيمة الحالية لاللتزام

44.388.918

94.053.149

-

51.440.123

44.388.918

42.613.026

مطلوبات رخصة حزم الترددات -المتداولة
مطلوبات رخصة حزم الترددات -غير المتداولة

 -13رأس المـال
يتكـون رأسمال شركة االتصاالت األردنية المصرح به والمدفوع من  187.500.000سهم ( 187.500.000 :2018سهم) ،قيمة السهم االسمية دينار أردني واحد.

 -14إحتياطـي إجبـاري

دينـــار أردني

أي مبلغ إلى االحتياطي اإلجباري .إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على المساهمين.

 -15األرباح الموزعة والمقترح توزيعها
سيتقدم مجلس االدارة إلى الهيئة العامة للمساهمين بتوصية لتوزيع ارباح عن العام الحالي بمبلغ  0.1013دينار أردنياً للسهم الواحد بمجموع  19.000.000دينار
أردني.

وافقت الهيئة العامة في اجتماعها المنعقد في  23نيسان  2019على توزيع أرباح عن العام  2018بمبلغ  0.1146دينار أردنياً للسهم بمجموع قدره  21.500.000دينار
أردني ( 24.000.000 :2018دينار).

دينـــار أردني

الجزء المتداول
قرض برتوكول الحكومة الفرنسية /الثاني

311.597

319.928

قرض برتوكول الحكومة الفرنسية /الثالث

30.851

123.064

قرض البنك العربي

3.258.000

3.258.000

قرض بنك سوسيتيه جينيرال  -األردن

793.406

747.293

قرض بنك األسكان للتجارة و التمويل

5.000.000

-

قرض بنك القاهرة عمان

4.000.000

-

13.393.854

4.448.285

الجزء غير المتداول
قرض برتوكول الحكومة الفرنسية /الثاني

1.804.204

2.172.366

قرض برتوكول الحكومة الفرنسية /الثالث

30.171

62.655

قرض البنك العربي

13.026.000

16.284.000

قرض بنك سوسيتيه جينيرال  -األردن

3.756.892

4.545.450

قرض بنك األسكان للتجارة و التمويل

17.500.000

-

قرض بنك القاهرة عمان

14.000.000

-

50.117.267

يقتطع االحتياطي اإلجباري من األرباح وفقاً ألحكام قانون الشركات األردني وبمعدل  ٪10من صافي ربح السنة القابل للتوزيع قبل الضريبة .ويمكن للمجموعة

إيقاف هذا التحويل السنوي إذا بلغ رصيد االحتياطي اإلجباري ربع رأسمال المجموعة .استناداً إلى ذلك فقد قررت المجموعة اعتباراً من عام  2005عدم تحويل

2018

23.064.471

 -قرض بروتوكول الحكومة الفرنسية الثاني

قامت حكومة المملكة األردنية الهاشمية ممثلة بوزارة التخطيط بتاريخ  23شباط  1995بتوقيع بروتوكول مالي مع حكومة الجمهورية الفرنسية ،وبناءً على هذا

البروتوكول فان الحكومة الفرنسية تقوم بتمويل عدة برامج تطويرية من ضمنها  52.000.000فرنك فرنسي لتمويل عملية استيراد وبناء مقسم تالع العلي
بفائدة  ٪1سنويا تستحق على إجمالي الرصيد القائم وتحسب عند كل عملية سحب وتدفع بشكل نصف سنوي  ،ويسدد أصل القرض لكل سحب على 40
قسط نصف سنوي متساوي ومتتابـع حيث يستحق القسط األول لكل سحب بعد  126شهر من نهاية الربع الذي تم به السحب .بدأ السحب من القرض فــي

أول تموز .1995

تم البدء في سداد هذا القرض بتاريخ  31آذار .2006
 -قرض بروتوكول الحكومة الفرنسية الثالث

قامت حكومة المملكة األردنية الهاشمية ممثلة بوزارة التخطيط بتاريخ  24تشرين أول  1996بتوقيع بروتوكول مالي مع حكومة الجمهورية الفرنسية ،وبناءً علـى

هذا البروتوكول فان الحكومة الفرنسية تقوم بتمويل عدة برامج تطوير من ضمنها مبلغ  15.000.000فرنك فرنسي لتمويل عملية استيراد وبناء مقسم األشرفية

بفائدة  ٪1سنوياً ويكون السحب منه حسب مراحل المشروع .تستحق الفائدة على إجمالي الرصيد القائم وتحتسب عند كل عملية سحب وتدفع بشكل نصف

سنوي ،ويسدد أصل القرض لكل سحب على  30قسط نصف سنوي متساوي ومتتابع حيث يستحق القسط األول لكل سحب بعد  90شهر من نهاية الربع الذي

تمت به عملية السحب .بدأ السحب من القرض في  1تموز .1997
تم البدء في سداد هذا القرض بتاريخ  31آذار .2005
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 -قرض البنك العربي

قامت شركة البتراء األردنية لالتصاالت المتنقلة ( Orangeموبايل) بتاريخ  24كانون األول  2017بتوقيع اتفاقية قرض مع البنك العربي في األردن وذلك لتمويل

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

إن نسبة الفائدة السنوية المتغيرة يتم احتسابها بسعر  ٪6.5والذي يمثل سعر االقراض الرئيسي مطروحا منه  .٪3يتم احتساب الفائدة على المبلغ المستغل

من القرض وتسديدها بشكل شهري.

يتم سداد رصيد القرض على أربعة عشر قسطاً نصف سنوية متساوية  ،يستحق القسط األول بتاريخ  30حزيران  2018ويستحق القسط األخير بعد سبعة سنوات

من تاريخ توقيع اتفاقية القرض.

إن القرض أعاله بكفالة شركة االتصاالت األردنية.

 31كانون األول 2019

 -قرض بنك القاهرة عمان

قامت شركة البتراء األردنية لالتصاالت المتنقلة ( Orangeموبايل) بتاريخ  8ايار  2019بتوقيع اتفاقية قرض مع بنك القاهرة عمان لتمويل الدفعة األولى من

رخصة الترددات في النطاق  900م.ه بمبلغ  20.000.000دينار أردني بفائدة سنوية ثابتة  .٪6.5يتم احتساب الفائدة على المبلغ المستغل من القرض وتسديدها

بشكل نصف سنوي (ايضاح .)12

يستحق المبلغ المستغل من القرض على  10أقساط نصف سنوية متساوية ويستحق القسط األول منه في  7تشرين الثاني .2019
إن القرض أعاله بكفالة شركة االتصاالت األردنية.
إن قيمة الدفعات السنوية واستحقاقاتها ألقساط القروض طويلة األجل:
دينار أردني

 -قرض بنك سوسيتيه جينيرال  -األردن

قامت شركة البتراء األردنية لالتصاالت المتنقلة ( Orangeموبايل) بتاريخ  26كانون األول  2017بتوقيع اتفاقية قرض مع بنك سوسيته جينيرال األردن وذلك

لتمويل الحصول على رخصة ترددات اضافية ( 10 + 10م.ه) في النطاق  2600م.ه بمبلغ  6.000.000دينار أردني.

إن نسبة الفائدة السنوية المتغيرة يتم احتسابها بسعر  .٪6.75يتم احتساب الفائدة على المبلغ المستغل من القرض وتسديدها بشكل شهري.
يتم سداد رصيد القرض على اربعة عشر قسطاً نصف سنوية متساوية ،يستحق القسط األول بتاريخ  30حزيران  2018ويستحق القسط األخير بعد سبعة سنوات

2021

13.437.577

2022

13.485.716

2023

13.537.850

2024

9.098.311
557.813

 2025وما بعدها

50.117.267

من تاريخ توقيع اتفاقية القرض.

 -قرض بنك األسكان للتجارة و التمويل

قامت شركة البتراء األردنية لالتصاالت المتنقلة ( Orangeموبايل) بتاريخ  8أيار  2019بتوقيع اتفاقية قرض مع بنك اإلسكان للتجارة والتمويل لتمويل الدفعة

األولى من رخصة الترددات في النطاق  900م.ه بمبلغ  25.000.000دينار أردني بفائدة سنوية ثابتة  .٪6.5يتم احتساب الفائدة على المبلغ المستغل من القرض
وتسديدها بشكل نصف سنوي (ايضاح .)12

يستحق المبلغ المستغل من القرض على  10أقساط نصف سنوية متساوية ويستحق القسط األول منه في  7تشرين الثاني .2019
إن القرض أعاله بكفالة شركة االتصاالت األردنية.

 -17تعويض نهاية الخدمة
وقعت المجموعة خالل شهر أيار  2011اتفاقية مع النقابة العامة للعاملين بالخدمات والمهن الحرة حيث تمنح المجموعة بموجبه مزايا اضافية للموظفين والتي
تشمل اعطاء الخيار لجميع الموظفين بتصفية مستحقاتهم من تعويض نهاية الخدمة حتى  31كانون األول  2011خالل عام  2012مع وجود خيار إما البدء بتجميع

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

تقوم المجموعة بتكوين مخصص لتعويض نهاية الخدمة لموظفيها اللذين اختاروا أن يتم تجميع تعويض نهاية الخدمة الخاص بهم بدءاً من  1كانون األول 2012

وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجموعة .إن المبالغ المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة المتعلقة بتعويض نهاية الخدمة هي كما يلي:
2019

78

2018

دينـــار أردني

دينـــار أردني

المخصص كما في أول كانون الثاني

354.355

463.535

مصروفات مثبتة في قائمة الدخل الشامل الموحدة

59.932

92.521

تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة

()58.132

()201.701

المخصص كما في  31كانون األول

356.155

354.355

تعويض نهاية الخدمة – الجزء المتداول

39.623

41.513

تعويض نهاية الخدمة – الجزء غير المتداول

316.532

312.842
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2019

2018

دينـــار أردني

دينـــار أردني

الدائنون التجاريون

66.632.228

70.006.416

مخصصات أخرى

36.870.765

32.704.589

مصاريف مستحقة

18.692.477

19.009.458

تأمينات المشتركين

16.765.558

16.684.891

مخصص ضريبة الدخل (إيضاح )7

8.624.226

9.727.013

إيرادات مؤجلة  -التزامات عقود العمالء (إيضاح )20

7.146.858

6.085.294

حصة الحكومة من اإليرادات

3.977.839

4.363.824

مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة (إيضاح )24

5.759.066

11.984.047

أمانات المساهمين  -أرباح موزعة

1.372.712

1.396.836

أمانات المساهمين  -تخفيض رأس المال

277.980

337.718

166.119.709

172.300.086

أ) اإليرادات

يتم عرض اإليرادات في معلومات القطاع على أساس وحدات األعمال االستراتيجية (ايضاح .)3
تم تقسيم اإليرادات حسب نوع العمالء ونوع الخدمات كما يلي:
الخدمات الصوتية

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

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

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

خدمات أخرى

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

خدمات التطبيقات ،خدمات أمن البيانات ،وكذلك مبيعات المعدات المتعلقة بالخدمات المذكورة أعاله.

 -19بنوك دائنة

2019

يمثل هذا البند المبلغ المستغل من التسهيالت البنكية الممنوحة للمجموعة من ثالثة بنوك تجارية بسقف  30مليون دينار أردني خالل العام  .2016خالل شهر أيار
 2019قامت المجموعة برفع سقف أحد التسهيالت بمبلغ  10مليون دينار .لتبلغ سقوف تلك التسهيالت  40مليون دينار .ان معدل الفائدة على هذه التسهيالت

البنكية يتراوح ما بين  ٪6.02إلى  .٪6.5إن هذه التسهيالت غير مضمونة.

ان النقد وما في حكمه كما في  31كانون األول  2019والظاهر في قائمة التدفقات النقدية الموحدة يمثل النقد والودائع قصيرة األجل مطروحا منه رصيد

البنوك الدائنة كما في  31كانون األول .2019

2019

2018

دينـــار أردني

دينـــار أردني

نقد وودائع قصيرة األجل

32.445.349

44.184.568

ينزل :بنوك دائنة

()35.208.570

()28.398.026

()2.763.221

15.786.542

دينـــار أردني
قطاع عمالء االفراد
الخدمات الصوتية

76.510.659

79.451.715

خدمات البيانات

95.418.080

84.403.813

الخدمات أخرى

2.867.033

4.731.129

174.795.772

168.586.657

قطاع عمالء الشركات/المؤسسات
الخدمات الصوتية

35.460.877

36.684.979

خدمات البيانات

21.452.216

21.032.029

خدمات أخرى

10.092.888

7.903.062

67.005.981

65.620.070

قطاع عمالء الجملة
الخدمات الصوتية

65.670.104

77.487.600

خدمات البيانات

7.080.190

7.529.292

خدمات أخرى

4.187.716

5.128.364

76.938.010

90.145.256

318.739.763

324.351.983

مجموع اإليرادات

80

2018

دينـــار أردني

81

شركة اإلتصاالت األردنية

شركة اإلتصاالت األردنية

شركـة مساهمة عامة محدودة

شركـة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 -20عقود العمالء (تتمة)

 -20عقود العمالء (تتمة)

 31كانون األول 2019

 31كانون األول 2019

ب) موجودات عقود العمالء

ج) التزامات عقود العمالء

عمالً بمتطلبات معيار التقارير المالية الدولي رقم (“ )15اإليرادات من العقود مع العمالء” وبسبب االختالف ما بين توقيت تحقق اإليرادات وتوقيت اصدار

تمثل التزامات عقود العمالء المبالغ المدفوعة من العمالء قبل تلقي البضاعة و /أو الخدمة المتفق عليها في العقد .إن هذا يشابه عندما تقوم المجموعة بقبض

المعدات بسعر مخفض والذي يؤدي إلى إعادة توزيع جزء من اإليرادات الناتجة من تقديم الخدمات األخرى إليراد بيع المعدات .يتم االعتراف بموجودات عقود

(والتي تم اثباتها سابقا كايرادات مؤجلة).

الفواتير للعمالء ،والذي قد ينتج في أغلب األوقات من عروض الحزم والتي تجمع بين بيع المعدات وتقديم خدمات أخرى لفترة محددة ،حيث يتم اصدار فواتير

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

مبالغ من العمالء مقدما أو تسديد قيمة فواتير من العمالء قبل نقل البضاعة أو الخدمة من قبل المجموعة ،مثل التزام العقود أو الخدمات المدفوعة مسبقاً

فيما يلي توزيع التزامات عقود العمالء القصيرة والطويلة األجل:

إن الحركة على موجودات عقود العمالء هي كما يلي:
2019

2019

2018

دينـــار أردني

دينـــار أردني

كما في  1كانون الثاني

3.337.905

2.385.530

إضافات

4.555.143

2.894.906

إطفاءات

()5.091.211

()1.942.531

2.801.837

3.337.905

2018

دينـــار أردني

دينـــار أردني

-

الجزء غير المتداول من التزامات عقود العمالء

224.737

الجزء المتداول من التزامات عقود العمالء (ايضاح )18

7.146.858

6.085.294

7.371.595

6.085.294

إن قيمة الدفعات السنوية واستحقاقاتها اللتزامات عقود العمالء طويلة األجل هي كما يلي:
دينار أردني

فيما يلي توزيع موجودات عقود العمالء القصيرة والطويلة األجل:
2019

2021

2018

دينـــار أردني

2022

دينـــار أردني

الجزء غير المتداول من موجودات عقود العمالء

644.418

1.031.956

الجزء المتداول من موجودات عقود العمالء

2.157.419

2.305.949

2.801.837

3.337.905

205.639
19.098

2023

224.737

 -21حصة الحكومة من اإليرادات
بناءً على االتفاقية الموقعة بين المجموعة وهيئة تنظيم قطاع االتصاالت فإن على المجموعة احتساب ودفع نسبة من صافي إيرادات الخدمات حسب ما هو

إن قيمة الدفعات السنوية واستحقاقاتها لموجودات عقود العمالء طويلة األجل:

معرف في االتفاقية بين المجموعة والهيئة.
دينار أردني

2021

592.451

2022

48.252

2023

3.715
644.418

 -22مصاريف اتفاقية دعم األعمال ورسوم العالمة التجارية
تقوم المجموعة باحتساب ودفع مصاريف دعم أعمال إلى مجموعة  Orangeحسب ما هو معرف في اتفاقية دعم األعمال الموقعة بين المجموعة ومجموعة

.Orange

قامـــت المجموعة خالل شهر تموز  2007بالتوقيع على اتفاقية مع أورانج براند سيرفيسز ليمتد ( )Orange Brand Services Limitedمنحت بموجبها شركة

االتصاالت األردنية وشركة البتراء األردنية لإلتصاالت المتنقلة والشركة األردنية لخدمات نقل البيانات الحق باستخدام  Orangeكعالمة تجارية مقابل رسوم
بنسبة  ٪1.6من اإليراد التشغيلي .مدة هذه االتفاقية عشر سنوات من تاريخ االتفاقية .تم تجديد االتفاقية لمدة عشر سنوات أخرى من شهر تموز .2017

 -23حصة السهم من الربح للسنة
2019

2018

دينـــار أردني

دينـــار أردني

ربح السنة العائد إلى مساهمي الشركة األم (دينار أردني)

19.044.843

21.307.063

المتوسط المرجح لعدد األسهم خالل السنة

187.500.000

187.500.000

الحصة األساسية للسهم من ربح السنة

0.102

0.114

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

82

83

شركة اإلتصاالت األردنية

شركة اإلتصاالت األردنية

شركـة مساهمة عامة محدودة

شركـة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 -24األطراف ذات العالقة

 -25االرتباطات وااللتزامات المحتملة

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

ارتباطات رأسمالية

 31كانون األول 2019

 31كانون األول 2019

اسم الشركة

بلد

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

النسبة المئوية للملكية

النشـاط

التأسيس

2019

2018

شركة البتراء األردنية لالتصاالت المتنقلة

األردن

٪100

٪100

الهواتف المتنقلة

الشركة األردنية لخدمات نقل البيانات

األردن

٪100

٪100

البيانات

شركة األبعاد لبناء وتطوير البيانات رقمياً

األردن

٪100

٪100

المحتوى والطاقة المتجددة

شركة البتراء لخدمات الدفع بواسطة الهواتف النقالة

األردن

٪100

-

مدفوعات الهواتف النقالة

االتصاالت وقد بلغت ارتباطات المشاريع الرأسمالية القائمة كما في  31كانون األول  2019مبلغ  25.336.027دينار أردني ( 20.584.146 :2018دينار أردني).
القضايـا

إن المجموعة مدعى عليها في عدد من القضايا بلغت قيمتها  26.336.659دينار أردني لعام  14.964.561 :2018( 2019دينار أردني) وتتمثل في مطالبات قانونية
متعلقة بنشاطاتها ،هذا وقد قامت إدارة المجموعة بتحليل المخاطر المتعلقة بهذه القضايا واحتماليات حدوثها ،وعليه فقد قامت بأخذ مخصص لمواجهة تلك

تشمل األطراف ذات العالقة المساهمين وموظفي اإلدارة العليا للمجموعة والشركات التي يكون فيها مالكين رئيسيين .يتم اعتماد األسعار والشروط المتعلقة

بالتعامالت مع األطراف ذات العالقة من قبل إدارة المجموعة.

القضايا بمبلغ  9.538.985دينار أردني ( 1.538.985 :2018دينار أردني).

خالل شهر تموز  ،2019تم ابالغ المجموعة بدعوى قضائية مقامة من قبل شركة اتصاالت أخرى والمتعلقة بفتح الخطوط الجغرافية .وبرأي ادارة المجموعة

ومستشارها القانوني ان موقف المجموعة قوي وال داعي لتسجيل مخصص في هذه المرحلة من التقاضي.
الكفـاالت

تكون عمليات الشراء والبيع من/إلى األطراف ذات العالقة بشروط تعادل تلك الشروط التي تسود في المعامالت التي تتم على أساس حرية االختيار ،ان األرصدة

القائمة في نهاية السنة ال تحمل فائدة وغير مرهونة ويتم سدادها نقدا.

المعامالت مع األطراف ذات العالقة المتضمنة بقائمة المركز المالي الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة كاآلتي:
2019

دينـــار أردني

أصدرت المجموعة كفاالت بنكية محددة بمبلغ  19.235.087دينار أردني ( 19.388.912 :2018دينار أردني) لمقابلة دعاوى قضائية وكفاالت حسن تنفيذ.

 -26إدارة المخاطر
مخاطر أسعار الفائدة

2018

دينـــار أردني

إن المجموعة معرضة لمخاطر أسعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها والتي تحمل فائدة مثل الودائع لدى البنوك والقروض.
تتمثل حساسية قائمة الدخل الشامل الموحدة بأثر التغيرات المفترضة الممكنة بأسعار الفوائد على ربح المجموعة لسنة واحدة ،ويتم احتسابها على الموجودات

والمطلوبات المالية التي تحمل سعر فائدة متغير كما في  31كانون األول .2019

بنود قائمة المركز المالي الموحدة:
حكومة المملكة األردنية الهاشمية (مساهم) ومجموعة  Orangeوشركاتها التابعة (مساهم)
مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

671.623

4.573.345

مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

7.253.816

12.580.743

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

بنود قائمة الدخل الشامل الموحدة:

التغير في سعر الفائدة
٪

األثر على ربح السنة
دينـــار أردني

2019

مجموعة  Orangeوشركاتها التابعة (مساهم)
مصاريف اتفاقية دعم األعمال ورسوم العالمة التجارية

7.083.367

7.047.861

دينار أردني

1

527.685

مصاريف تشغيلية

6.193.896

6.806.102

دوالر أمريكي

1

3.582

إيرادات

4.216.051

3.831.190

يورو

1

70

التغير في سعر الفائدة

األثر على ربح السنة

حكومة المملكة األردنية الهاشمية (مساهم)
حصة الحكومة من اإليرادات

3.977.839

4.363.824

إيرادات

9.340.962

9.672.355

موظفو االدارة العليا
أتعاب ومكافأة اإلدارة العليا

1.519.806

1.574.368

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

224.950

220.955

العملـــة

٪

دينـــار أردني

2018
دينار أردني

1

531.566

دوالر أمريكي

1

3.557

يورو

1

341

في حال هنالك تغير سلبي في أسعار الفائدة يكون األثر مساوي للتغير أعاله مع عكس اإلشارة.

إن األرصدة المدينة والدائنة الناتجة عن المعامالت مع األطراف ذات العالقة المتضمنة في قائمة المركز المالي الموحدة تم اإلفصاح عنها في اإليضاحات رقم
 10 ،9و 18من هذه القوائم المالية الموحدة.

84

85

شركة اإلتصاالت األردنية

شركة اإلتصاالت األردنية

شركـة مساهمة عامة محدودة

شركـة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 -26إدارة المخاطر (تتمة)

 -26إدارة المخاطر (تتمة)

 31كانون األول 2019

 31كانون األول 2019

مخاطر االئتمان

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

سقف ائتماني للعمالء وفصل الخدمة عن العمالء في حال تجاوزهم السقف المحدد لهم وخالل فترة محددة .كما أن قاعدة عمالء المجموعة متنوعة وتشمل

أفراد وشركات وجهات حكومية وذلك يحد من مخاطر االئتمان .وأيضاً لدى المجموعة دائرة تحصيل والتي تقوم بمراقبة الذمم القائمة بشكل مستمر.

تعمل المجموعة على إدارة مخاطر السيولة وذلك عن طريق إجراء تحليل لتوقعات نقدية باإلضافة إلى إجراء تحليل تفصيلي للذمم الدائنة .تجاوزت الذمم الدائنة

مبلغ الذمم المدينة لدى المجموعة .قامت المجموعة بتحليل مخاطر السيولة المتعلقة برأس مال عامل بالموجب وبناءاً على ذلك ترى المجموعة بأنها ليست

معرضة بدرجة كبيرة لمخاطر السيولة .باإلضافة إلى ذلك ،من إمكانية المجموعة بإدارة الطلبات النقدية من خالل توفر تسهيالت بنكية.

 3شهور

دينــار أردني

5

()108.102

من  3شهور إلى

من سنة حتى

أكثر من

دينــار أردني

دينــار أردني

دينــار أردني

 5سنوات

يورو

5

()124.187

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

تتمثل األدوات المالية في الموجودات المالية والمطلوبات المالية.
المجموع

دينــار أردني

 31كانون األول 2019
ذمم دائنة ومبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

2019

 -27القيمة العادلة لألدوات المالية

يلخص الجدول أدناه توزيع المطلوبات المالية كما في  31كانون األول  2019و 2018على أساس الفترة المتبقية لالستحقاق التعاقدي:

 12شهر

مقابل الدينار األردني

قبل الضريبة

2018

مخاطر السيولة

 5سنوات

()٪

دينـــار أردني

يورو

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

أقل من

العملـــة

التغير في سعر صرف العملة

األثر على الربح

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

والقروض وبعض األرصدة الدائنة األخرى.

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

47.000.348

35.976.656

14.352.569

11.932.485

109.262.058

-

-

52.125.000

-

52.125.000

مبالغ مستحقة إلى مشغلي شبكات اتصاالت

15.697.179

2.679.042

7.657.472

-

26.033.693

 -28إدارة رأس المال

قروض طويلة األجل

98.835

17.059.951

56.921.221

402.014

74.482.021

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

التزامات عقود اإليجار

-

6.874.962

7.109.198

25.820.280

39.804.440

التزامات إيجار موجودات الطاقة المتجددة

-

2.187.629

5.756.623

33.340.924

41.285.176

64.778.240

143.922.083

71.495.703

342.992.388

رخصة تشغيل الهواتف المتنقلة

المجموع

62.796.362

40.932.813

40.704.689

12.121.350

20.936.200

114.695.052

-

52.125.000

-

52.125.000

104.250.000

مبالغ مستحقة إلى مشغلي شبكات اتصاالت

16.665.111

7.399.930

4.233.722

-

28.298.763

رخصة تشغيل الهواتف المتنقلة

تقوم المجموعة بإدارة هيكلة رأس المال وإجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات ظروف العمل.
وافقت الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي المنعقد في  10كانون األول  2015على تخفيض رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع بنسبة  ٪25ليصبح

 187.500.000سهم ،قيمة السهم االسمية دينار أردني واحد .حصلت الشركة على موافقة وزارة الصناعة والتجارة على تخفيض رأسمال بتاريخ  6نيسان  2016كما

 31كانون األول 2018
ذمم دائنة ومبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

الملكية.

قروض طويلة األجل

107.558

5.898.108

21.475.356

5.390.476

32.871.498

المجموع

57.705.482

106.127.727

37.830.428

78.451.676

280.115.313

مخاطر العمالت

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

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

إن البنود المتضمنة في رأس المال تتمثل في رأس المال المدفوع واالحتياطي اإلجباري واألرباح المدورة والبالغ مجموعها  271.481.657دينار أردني كما في 31

كانون األول  273.936.814 :2018( 2019دينار أردني).

 -29ارقام المقارنة
تم اعادة تبويب بعض أرقام القوائم المالية لعام  2018لتتناسب مع أرقام القوائم لعام  ،2019ولم ينتج عن إعادة التبويب أي أثر على الربح أو حقوق الملكية

لعام .2018

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

على قيمة هذه القروض.

فيما يلي جدول يوضح أثر التغير الممكن المعقول في سعر صرف الدينار األردني مقابل العمالت األجنبية على قائمة الدخل الشامل الموحدة ،مع بقاء جميع

المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة.
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 :Engage 2025الطريق لنمو مستدام
لطالما كانت رؤى مجموعة  Orangeمنارة تنير الطريق نحو المستقبل ،ننفذها ونطورها بأعلى المعايير ألن  Orangeاألردن شركة عالمية تعمل بروح محلية.

لتحل محل سابقتها
ّ
أعلنت المجموعة في كانون األول /ديسمبر من عام  2019عن خطتها االستراتيجية لألعوام الخمسة القادمة ،بعنوان "،"Engage 2025
"."Essentials 2020

تمثل خطط المجموعة االستراتيجية إطار عمل لتحقيق هدف  Orangeاألردن األهم ،أال وهو تمكين األفراد من استخدام التقنيات الرقمية لتعزيز النمو المستدام
في المملكة.

كمشغل للخدمات ،وتسريع نمو أهم منتجاتنا ،والتركيز على مجالي البيانات
ّ
تركز  Engage 2025على أربعة أهداف رئيسية :إعادة هيكلة نموذج أعمال Orange
ّ

والذكاء االصطناعي في خلق نموذجها الخاص باالبتكار وبناء مستقبل الشركة.

لذا ،تمثل هذه االستراتيجية التزاماً جاداً ينبع من مسؤوليتها االجتماعية والبيئية ،حيث ستتبنّ ى من خاللها تعزيز نموذج أعمال مسؤول يتمحور حول موظفيها
وزبائنها والمجتمع ككل.

وتعكس الخطة التزام المجموعة وكافة الشركات التابعة لها في  26دولة بالتصدي لمشكلة التغير المناخي من خالل السعي لمعادلة أثر االنبعاث الكربوني أو

ما يعرف بالحياد الكريوني بحلول العام .2040

ولمواجهة التغير السريع الذي تفرضه الثورة الرقمية ،ولضمان استفادة الجميع من ميزاتها ،ستعمل مجموعة  Orangeعلى تطوير جودة التغطية لزبائنها من

األفراد والشركات من خالل التركيز على محورين أساسين :توفير اتصال باالنترنت أسرع بعشر مرات ،والخدمات الجديدة ذات العالقة.
وفي إطار هذه الخطة ،ستعمل مجموعة  Orangeعلى االستفادة من بنيتها التحتية وتطويرها والمحافظة على ميزتها التنافسية.

يتطلب تسريع نمو بعض النطاقات تطوير خدمات تكنولوجيا المعلومات المصممة لزبائن قطاع األعمال والشركات ،والتوسع في مجال الخدمات المالية ،حيث

ستركز  Orangeاألردن جهودها في السنة القادمة على االستفادة من خدمتها المالية  ،Orange Moneyوهي محفظة إلكترونية تتيح لمستخدميها دفع الفواتير
ّ

وتحويل األموال والتسوق على اإلنترنت وشحن رصيد خطوط الخلوي المدفوعة مسبقاً بسهولة وبأمان.

فالتطورات التكنولوجية والرقمية وتطبيقات الذكاء
ّ
الخاص بها،
ّ
وستسخر مجموعة  Orangeتطبيقات الذكاء االصطناعي والبيانات في تطوير نموذج االبتكار
ستمكننا من إعادة تشكيل تجارب الزبائن ورفع الكفاءة التشغيلية وقيمة رأس المال.
ّ
االصطناعي

تطمح  Engage 2025إلى تطوير المهارات ،نظراً ألهمية دور موظفي  Orangeفي تقديم خدمات متميزة وتعزيز تجربة الزبائن .لذا ،سنمكن وندعم ونشجع

كل موظف في .Orange
ّ

فالتطورات التكنولوجية ستسهم في منح الزبائن تجربة أفضل وفي
ّ
النمو المستدام والتميّ ز،
ّ
نحن في  Orangeاألردن واثقون بأن التغيير ضروري لتحقيق

جعل العالم أكثر شمولية وتطوراً واستدامة.
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