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

عشرون عاماً واإلنجاز مستمر
حضرات المساهمين الكرام،
باألصالــة عــن نفســي وبالنيابــة عــن أعضــاء مجلــس إدارة شــركة االتصــاالت األردنيــة -
وأرحــب بكــم فــي االجتمــاع
ّ
 Orangeاألردن وإدارتهــا التنفيذيــة ،يســعدني أن أحييكــم
الســادس والعشــرين للهيئــة العامــة للعــام  ،2020وأضــع بيــن أيديكــم التقريــر الســنوي
لشــركتكم للعــام  2020للمناقشــة ،متضمنــاً األداء ،البيانــات والنتائــج الماليــة ،تقريــر
الحوكمــة ،وخطــة اإلدارة للعــام .2021
شـ ّـكل العــام  2020عالمــة فارقــة في تاريخ شــركة االتصاالت األردنيــة  Orange -األردن،
بمناســبة مــرور  20عامــاً علــى خصخصــة الشــركة .لقــد كنــا الــرواد فــي تحقيــق قفــزات
نوعيــة فــي قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات ،وخــال العقديــن الماضييــن
واصلنــا تنفيــذ التزامنــا تجــاه الوطــن وتجــاه أصحــاب الشــركة وتجــاه زبائنهــا وتجــاه
موظفيهــا .أخذنــا علــى عاتقنــا تحقيــق رؤيــة جاللــة الملــك عبــد اللــه الثانــي ابــن الحســين
(حفظــه اللــه) المتمثلــة فــي نشــر ثقافــة اإلنترنــت التــي أصبحــت فــي حياتنــا أســلوباً
جديــداً يسـ ّـهل تســيير شــؤوننا ويرفــع إنتاجيتنــا .كنــا األوائــل فــي تجذيــر المعرفــة الفنيــة
والماليــة واإلداريــة بمســاندة الشــريك االســتراتيجي ،مجموعــة  Orangeالعالميــة ،التــي
مكنّ ــت  Orangeاألردن مــن ريــادة قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات المحلــي.
علــى مــدار العشــرين عامــاً الماضيــة رســمنا قصــة نجــاح لبرنامــج الخصخصــة فــي
المملكــة وأصبحنــا المشـ ّـغل المرجعــي ،ولعبــت الشــراكة االســتراتيجية دوراً فاعــاً فــي
ـاف
تجســير الفجــوة الرقميــة بيــن األردن والــدول المتقدمــة ومكنتنــا مــن أن نصبــح بمصـ ّ
تلــك الــدول مــن حيــث جــودة الخدمــات وتنــوع االســتخدامات التكنولوجيــة ومواكبــة
التطــورات وتقديــم مــا هــو أفضــل لألردنييــن ،ألنهــم بقناعتنــا يســتحقون األفضــل دائماً .
تــم ذلــك مــن خــال تنفيــذ العديــد مــن الخطــط االســتثمارية التــي تجــاوزت قيمتهــا
اإلجماليــة مبلــغ  1,3مليــار دينــار علــى مــدار عشــرين عامــاً لبنــاء شــبكات متعــددة التقنيات
لتتــواءم مــع التغيــرات المتســارعة فــي صناعــة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات
ومــع التغيــر فــي أســلوب حيــاة مشــتركيها وتقــدم الخدمــات الرقميــة لهــم فــي جميــع
أنحــاء المملكــة ،وتكفــي اإلشــارة إلــى أنــه فــي العــام  2000كانــت اشــتراكات اإلنترنــت
محصــورة بـــ  %1مــن الســكان وارتفعــت إلــى  %73مــن الســكان فــي نهايــة الربــع الثالــث
مــن العــام  ،2020ليصبــح اإلنترنــت ثقافــة ســائدة فــي المجتمــع ،إضافــة إلــى أن %67
مــن األردنييــن اآلن يســتخدمون الهاتــف النقــال ألغــراض الصــوت ونقــل المعلومــات
واالتصــال بعائالتهــم أو بأعمالهــم وفــق بيانــات هيئــة تنظيــم القطــاع.
وضمــن مبــادرات الشــركة لتمكيــن التحــول الرقمــي مــن خــال نشــر خدمــات النطــاق
العريــض الســلكي والالســلكي فــي المملكــة ،كانــت  Orangeاألردن وال تــزال الوحيــدة
التــي تقــدم تقنيــة اإلنترنــت عريــض النطــاق الثابــت “ ،”ADSLكمــا أننــا ال زلنــا الشــركة
التــي تنفــرد بخدمــات الجيــل الرابــع المتقــدم  4G+فــي المملكــة .كمــا وفــرت Orange
األردن لمشــتركيها أكبــر وأحــدث شــبكة أليــاف ضوئيــة “ ”Fiberعلــى مســتوى المملكــة
تمتــد إلــى  27000كــم باســتخدام المعرفــة الفنيــة مــن مجموعــة  Orangeالعـــــالمية،
لتمكــن هــذه التقنيــة المؤسســات واألفــراد مــن التمتــع بســرعات عاليــة غيــر مســبوقة
فــي المملكــة.
خــال العشــرين عامــاً الماضيــة كانــت  Orangeاألردن داعمــاً كبيــراً لخزينــة الدولــة،
حيــث قمنــا بتحويــل مــا يزيــد علــى  ٢مليــار دينــار للخزينــة ،تمثــل مــا دفعــه المســتثمرون
للحكومــة ومجمــل أثمــان التــرددات (الرخــص) والضرائــب والرســوم ومشــاركة العوائــد،
وترفــد الشــركة خزينــة الدولــة بمبلــغ يتــراوح مــا بيــن  120-100مليــون دينــار ســنوياً .
تفتخــر  Orangeاألردن بمســؤوليتها تجــاه المجتمــع األردنــي علــى مــدى العقديــن
الماضييــن ،إذ صممــت اســتراتيجيتنا للمســؤولية االجتماعيــة وتكيفــت بمــا يتناســب
مــع احتياجــات المجتمعــات المحليــة باســتمرار .ويقــدر مجمــوع مــا تــم إنفاقــه تحــت
بنــد المســؤولية المجتمعيــة بمبلــغ  32مليــون دينــار مــن خــال إطــاق ودعــم مبــادرات
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متنوعــة تخــدم األردنييــن بكافــة أطيافهــم وتســاهم فــي تســهيل حياتهــم وتحســين
مســتوى معيشــتهم والتخفيــف مــن مســتويات الفقــر ودعــم التعليــم ونشــر ثقافــة
اإلنترنــت ودعــم النشــاطات الرياضيــة والفنيــة.
وســيبقى لنــا دور فاعــل فــي دعــم الشــمول الرقمــي والتعليــم واالبتــكار وريــادة األعمــال.
وتجســد ذلــك فــي إطالقنــا للقريــة الرقميــة ( )Orange Digital Villageالتــي تضــم
الموجــه لتســريع نمــو األعمــال الرياديــة،
ّ
عــدداً مــن المبــادرات مثــل برنامــج BIG
وأكاديميــة البرمجــة  ،Coding Academy by Orangeكمــا قمنــا بإنشــاء ( )14مركــزاً
رقميــاً فــي أنحــاء األردن المختلفــة .إن تلــك البرامــج تتبنــى الشــباب األردنــي المبــدع،
وتحــول أفكارهــم إلــى مشــاريع علــى أرض الواقــع وتســاهم فــي النمــو االقتصــادي
ّ
وتخفــف معــدل البطالــة.
ولنتمكــن مــن تعزيــز أداء شــركتكم بمــا يتــواءم مــع دورهــا المحــوري لنشــر الرقمنــة فــي
المملكــة ،واصلــت الشــركة جهودهــا لتمكيــن كوادرهــا بمــا يتــاءم مــع ديناميكيــة هــذا
القطــاع ،وذلــك مــن خــال تدريبهــم علــى كل مــا هــو جديــد وتأهيلهــم ورفــع مســتوى
أدائهــم ،وتعزيــز انتمائهــم لشــركتهم ولعالمتهــا التجاريــة  ،Orangeليكونــوا دائمــاً
قريبيــن مــن مشــتركينا وخيــر ممثليــن لمــا نقدمــه مــن خدمــات ذات قيمــة مضافــة.
لقــد كان العــام  2020اســتثنائياً بــكل المقاييــس ليــس علــى المســتوى المحلــي فحســب
بــل العالمــي كذلــك ،بســبب جائحــة فيــروس كورونــا التــي ترتبــت عليهــا تداعيــات عـ ّـدة.
وألننــا شــركة تمتلــك “اســتراتيجية إلدارة األزمــات” تتــم مراجعتهــا مطلــع كل عــام،
كانــت جاهزيتنــا عاليــة قبــل وبعــد انتشــار الجائحــة ،وقــد قمنــا بالتعديــل عليهــا بمــا
يتناســب مــع متطلبــات وطبيعــة األزمــة ،إلدارتهــا بكفــاءة عاليــة ،وهــذا مــا انعكــس علــى
نتائــج الشــركة منــذ األشــهر األولــى لألزمــة ،حيــث بقيــت معظــم المؤشــرات الماليــة
ومؤشــرات األداء األخــرى إيجابيــة ومنســجمة مــع الموازنــة كمــا فــي نهايــة حزيــران .2020
واســتمرت المؤشــرات علــى هــذا المنــوال بــل وتجــاوزت فــي معظمهــا التقديــرات لنهايــة
العــام ،باســتثناء تأثيــر هــذه األزمــة علــى ســيولة الشــركة التــي تراجعــت جــراء اإلغالقــات
التــي فرضتهــا اإلجــراءات االحترازيــة الحكوميــة فــي النصــف األول مــن العــام .وتمــت
معالجــة هــذا األثــر خــال النصــف الثانــي مــن .2020
وأثنــاء الشــهور األولــى النتشــار الفيــروس ،وفــي إطــار التزامنــا الوطنــي واألخالقــي
ودورنــا كشــركة وطنيــة ،قمنــا بتوريــد أكثــر مــن  17مليــون دينــار لخزينــة الدولــة كضرائــب
واســتحقاقات ماليــة دون تأخيــر للتخفيــف مــن انعكاســات الجائحــة علــى خزينــة الدولــة.
كذلــك قمنــا بالتبــرع بمبلــغ مليــون و 260ألــف دينــار لإلســهام المباشــر فــي معالجــة آثــار
األزمــة الماليــة منهــا مليــون دينــار لصنــدوق (همــة وطــن).
وهنــا ال يســعني إال أن أشــكر اإلدارة التنفيذيــة برئاســة الرئيــس التنفيــذي ،الســيد تيــري
مارينــي ،وزمــاءه المــدراء التنفيذييــن وكافــة موظفــي الشــركة لســرعة اســتجابتهم
لمواجهــة تداعيــات كوفيــد والحــد مــن تأثيراتهــا الســلبية ،وأقـ ّـدر الكفــاءة العاليــة وااللتــزام
المطلــق الــذي بــدا جليــاً ليــس نحــو الشــركة فحســب بــل نحــو تعليــم أبنائنــا الطلبــة عــن
بُ عــد بالمجــان.
لقــد قدمــت شــركة االتصــاالت األردنيــة  Orange -األردن لكــم عائــداً جيــداً علــى
اســتثماركم فيهــا منــذ خصخصتهــا عــام  .2000وهــي ال زالــت تحقــق أرباحــاً مرضيــة
وإن كان معــدل العائــد علــى الموجــودات خــال الســنوات األخيــرة قــد شــهد انخفاضــاً
ألســباب مــن أهمهــا مــا شــهده االقتصــاد الوطنــي مــن انكمــاش وارتفــاع معــدالت
الضرائــب علــى القطــاع وارتفــاع أثمــان الرخــص وأســعار التــرددات التــي أصبحــت مــن
ضمــن أعلــى األســعار فــي العالــم كمــا أظهرتــه دراســات مؤسســات عالميــة مثــل
 ،GSMAوذلــك باإلضافــة الرتفــاع أســعار الطاقــة .كل ذلــك يــؤدي إلــى ضغــوط كبيــرة
علــى أرباحكــم.
أمــا بالنســبة للتقنيــات الجديــدة مثــل  ،5Gفإنــه بضغــوط أســعار التــرددات الســائدة
يصبــح مــن غيــر المجــدي اقتصاديــاً بنــاء الشــبكات بســبب االرتفــاع الكبيــر فــي كلــف
االســتثمار وكلــف التشــغيل فــي تلــك التقنيــات .لقــد أكــد االتحــاد الدولــي لالتصــاالت
بــأن دعــم الحكومــات شــرط أساســي لبنــاء وتشــغيل شــبكة الجيــل الخامــس  .5Gإن
مواكبــة التطــورات العالميــة فــي التكنولوجيــا أمــر أساســي لنمــو وتقــدم األردن ،ممــا
يتطلــب منــح التراخيــص بالمجــان أو بأســعار رمزيــة كمــا فعلــت بعــض الــدول .وبخــاف
ذلــك ،ســتتولد فجــوة رقميــة جديــدة بالمقارنــة مــع العالــم المتقــدم ترتفــع كلفــة
تجســيرها مــع اتســاعها بمــرور الوقــت.
وباعتبارنــا شــركة عالميــة تعمــل بــروح محليــة ،تشــارك  Orangeاألردن المجموعــة
العالميــة اســتراتيجية “ ،”Engage 2025والتــي تمثــل خارطــة طريــق لتحقيــق أهــداف
تمكيــن حيــاة األشــخاص الرقميــة وتحفيــز نمــو مســتدام فــي األردن ،فضــاً عــن كونهــا
التزامــاً بتجســير الفجــوات الرقميــة بمســاعدة الحكومــة وآخــرَ بــأن نكــون مشــغالً نظيفــاً
يحمــي البيئــة .لقــد بنينــا أكبــر مشــروع لتوليــد الطاقــة مــن أشــعة الشــمس فــي القطــاع
الخــاص األردنــي.
وفــي الختــام ،ال يســعني إال أن أتوجــه بجزيــل الشــكر ألعضــاء مجلــس إدارة الشــركة
علــى جهودهــم وإســهاماتهم فــي تحقيــق النجاحــات المتتاليــة ،كمــا أتقــدم بالشــكر
لــوزارة االقتصــاد الرقمــي والريــادة وهيئــة تنظيــم قطــاع االتصــاالت ،والشــكر موصــول
لمســاهمينا الكــرام لثقتهــم ودعمهــم المتواصــل .كمــا أســجل الشــكر لزبائننــا لوالئهــم
ولمجموعــة  Orangeالعالميــة للدعــم المســتمر الــذي يعــزز قــدرات شــركتكم فــي العديــد
مــن المجــاالت ،لعـ ّـل أهمهــا المجــال التقنــي.
مع أطيب األمنيات وفائق االحترام
عماري
الدكتور شبيب فرح ّ
رئيس مجلس اإلدارة

كلمة الرئيس التنفيذي

المساهمون الكرام،
ونحــن علــى أعتــاب االحتفــال بالمئويــة األولــى لتأســيس الدولــة األردنيــة ،أتقــدم
باألصالــة عــن نفســي وعــن  Orangeاألردن بأحــر التهانــي للمملكــة األردنيــة الهاشــمية
قيــادة وشــعباً بهــذه المناســبة العزيــزة علــى قلــوب الجميــع ،فعلــى مــدار  100عــام،
تمكنــت المملكــة مــن أن تحظــى بثقــة العالــم وأن تقــدم صــورة حقيقيــة لدولــة تتمتــع
باألمــن واالســتقرار يشــهد لهــا فــي أنحــاء المعمــورة.
فرضــت جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد تغييــرات تطلبــت مجموعــة مــن اإلجــراءات
الرســمية التــي اتخذتهــا العديــد مــن الــدول مــن بينهــا األردن .اســتمر اإلغــاق الكامــل
عــدة أشــهر ،لتــزداد أهميــة شــبكات االتصــاالت والتحــول الرقمــي فــي ضمــان اســتمرارية
الحيــاة بشــكل لــم نعهــده مــن قبــل ،خاصــة العمليــة التعليميــة وبيئــة األعمــال التــي كان
عليهــا التكيــف مــع هــذا الواقــع الجديــد.
ورغــم التحديــات ،بــرز دور البنيــة التحتيــة لقطــاع االتصــاالت فــي المملكــة والتــي أثبتــت
تحمــل الزيــادة غيــر المســبوقة فــي اســتخدام اإلنترنــت ،فقــد ّأكــدت
جدارتهــا فــي ّ
 Orangeاألردن أنهــا أســاس لعمليــة الرقمنــة فــي المملكــة وذراع فاعــل فــي مســاندة
الحكومــة الحتــواء تداعيــات األزمــة.
اآلثــار االقتصاديــة للجائحــة ومــا ترتــب عليهــا مــن إجــراءات وقائيــة للحــد مــن انتشــار
الفيــروس ألقــت بظاللهــا علــى كافــة القطاعــات ،وشــركات االتصــاالت وتكنولوجيــا
المعلومــات ليســت بمعــزل عــن هــذا ،كنّ ــا أمــام معادلــة صعبــة ،فبدأنــا بإعــادة النظــر في
أولوياتنــا فــي ظــل الوضــع الســائد ،مــع مراعــاة الحفــاظ علــى جــودة خدماتنــا وشــبكاتنا
فــي كل األوقــات ،ونجحنــا مــن خــال هــذه االســتراتيجية المســتنيرة فــي تحقيــق نمـ ّـو
فــي حجــم إيراداتنــا التشــغيلية (قبــل الفوائــد والضرائــب واالســتهالك واإلطفــاءات)
بنســبة .%3.5
تمحــورت اســتراتيجية  Orangeاألردن إلدارة األزمــة حــول الجائحــة بــدءاً مــن الداخــل ،اتخذنا
التدابيــر االحترازيــة منــذ اليــوم األول ،وشـ ّـكلنا خليــة داخليــة إلدارة األزمــة لتحديــد إرشــادات
وأن الموظفيــن رأســمال الشــركة الحقيقــي.
الصحــة والســامة الواجــب اتباعهــا ،ال ســيما ّ
ّ
تربّ عــت الســامة علــى ســلم األولويــات ،إذ تبنــت  Orangeاألردن مجموعــة إجــراءات
أهمهــا ضمــان تقديــم خدماتنــا خــال فتــرات الحجــر
للحفــاظ علــى اســتمرارية العمــلّ ،
زودت الشــركة الموظفين بكافــة األدوات الالزمة
المنزلــي عبــر «العمــل عــن بُ عــد» ،حيــث ّ
للتأقلــم مــع الظــروف االســتثنائية للحفــاظ علــى الكفــاءة التشــغيلية واالســتمرارية.
ونظــراً لطبيعــة األزمــة ،لــم تنقطــع الشــركة عــن إجــراءات التعقيــم المنتظــم لمبانيهــا
ومعارضهــا فــي مختلــف مناطــق المملكــة وتوفيــر الفحوصــات لضمــان ســامة
الموظفيــن والزبائــن.
قدمــت
واصلــت  Orangeاألردن دورهــا الــذي تعتــزّ بــه كونهــا شــركة وطنيــة ،حيــث ّ
الدعــم للجهــات الحكوميــة مــن خــال العديــد مــن المبــادرات الهامــة للتخفيــف مــن
تداعيــات الجائحــة ،فقــد منحــت مــا مجموعــه مليــون و 260ألــف دينــار أردنــي منهــا
همــة وطــن 20 ،ألــف دينــار لدعــم مبــادرة «يوميتهــم
مليــون دينــار لصالــح صنــدوق ّ
لعمــال المياومــة وعائالتهــم المتضرريــن ونحــو  120ألــف دينــار للقطــاع الصحــي.
علينــا» ّ
وبالتعــاون مــع مؤسســة  ،Orangeذراع المجموعــة العالميــة لألعمــال الخيريــة
قدمــت الشــركة تبرعــات نقديــة ومعــدات طبيــة بقيمــة 120
والمســؤولية المجتمعيــةّ ،
ألــف دينــار لــوزارة الصحــة.
لعـ ّـل مــا ميّ ــز نهــج  Orangeاألردن خــال الجائحــة هــو تســخير مواردهــا الرقميــة ،فقــد
منحــت  4500خــط خلــوي مجانــاً للممرضــات والممرضيــن العامليــن فــي مستشــفيات
أمــا التعليــم اإللكترونــي،
العــزل بمــا قيمتــه  150ألــف دينــار ،تقديــراً لجهودهــم الجبّ ــارةّ .

المجانــي لمنصــة «درســك»
ّ
فقــد حظــي باهتمــام الشــركة مــن خــال توفيرهــا التصفــح
التــي أطلقتهــا وزارة التربيــة والتعليــم الســتكمال العمليــة التعليميــة ،باإلضافــة إلــى
حــزم إنترنــت لجميــع طلبــة الجامعــات الحكوميــة .وتضمنــت المبــادرات األخــرى قــرار
عــدم فصــل خطــوط اشــتراكات الفواتيــر مســتحقة الدفــع ومنــح جيجابايــت مجانيــة فــي
ظــل الحجــر المنزلــي ،فضــاً عــن منــح حــزم إنترنــت مجانيــة لكافــة زبائننــا تقـ ّـدر قيمتهــا بـــ
 6,400,000دينــار خــال فتــرة منــع التجـ ّـول.
ترتّ ــب علــى قــرار الحكومــة وشــركة الكهربــاء الوطنيــة لمعالجــة اختــال التــوازن بيــن
اإلنتــاج واالســتهالك فــي شــبكة الكهربــاء الوطنيــة فصــل محطاتنــا للطاقــة الشمســية
خــال فتــرات اإلغــاق العــام ومنــع التجـ ّـول ،األمــر الــذي أثــر بشــكل كبيــر علــى تكاليفنــا
بســبب ارتفــاع تعرفــة الكهربــاء المحــددة لشــركات االتصــاالت فــي المملكــة.
واصلــت  Orangeاألردن خــال العــام  2020اســتثماراتها الهائلــة فــي شــبكات األليــاف
الضوئيــة «الفايبــر المنزلــي» فــي عــدة محافظــات لضمــان عــدم اقتصارهــا علــى
العاصمــة ،فقــد امتــدت فــي إربــد ،العقبــة ،الزرقــاء ومأدبــا ،لتبقــى بذلــك األولــى فــي
الفايبــر المنزلــي علــى مســتوى المملكــة بفضــل كفــاءة خدماتهــا وســرعاتها .ونعمــل
حاليــاً علــى توســيع شــبكتنا لمزيــد مــن المناطــق والمحافظــات.
دور رئيســي آخــر ســاهمت بــه الشــركة تمثــل فــي الشــمول المالــي الــذي اتضحــت أهميته
خــال فتــرة الجائحــة ،مــن خــال تعزيــز مفهــوم المدفوعــات الرقميــة لضمــان اســتمرارية
الحيــاة ،فمــن خــال محفظتهــا اإللكترونيــة « »Orange Moneyأســهمت الشــركة فــي
وصــول األمــوال بأمــان وســهولة ،علمــاً أن هــذه المحفظــة متاحــة للمشــتركين بــأي
مــن الشــبكات .وقــد بلــغ مقــدار التــداوالت الماليــة التــي تمــت عبــر محفظــة «Orange
 88 »Moneyمليــون دينــار خــال العــام .2020
نجحــت عــروض خدماتنــا فــي تعزيــز الشــمول الرقمــي فــي مختلــف مناطــق المملكــة
وتطويــر تجربــة زبائننــا ،وقــد ســاعدنا مشــتركينا فــي التكيــف مــع الرقمنــة بشــكل
فعــال فــي كافــة مناحــي الحيــاة عبــر توفيــر عــدد مــن التطبيقــات والخدمــات المتطـ ّـورة
مثــل تطبيــق  My Orangeالــذي يســتخدمه أكثــر مــن  660,000مســتخدماً للتحكــم
باالشــتراكات بــكل ســهولة وروبــوت الــذكاء االصطناعــي  Chatbotللتعامــل مــع
متطلبــات الزبائــن بكفــاءة وســرعة.
حرصــت  Orangeاألردن علــى تحديــث خدماتهــا وإعــادة تصميــم عروضهــا لتتناســب
مــع المتطلبــات المتغيــرة لقطــاع األعمــال“ ،”B2Bفعلــى ســبيل المثــال قمنــا بتطويــر
حــزم تتضمــن منتجــات متنوعــة للشــركات بمختلــف أحجامهــا وقطاعاتهــا منهــا الحلــول
الســحابية ،االســتضافة (الســحابة المحليــة الخاصــة ،المحــركات المرنــة) ،اتصــاالت
الســحابة ،شــبكة محلية عريضــة النطــاق متكاملــة وخدمــات األمــن الســيبراني
والعــدادات الذكيــة.
أمــا فــي مجــال دعــم االبتــكار وريــادة األعمــال ،حظيــت  Orangeاألردن بثقــة االتحــاد
األوروبــي إلطــاق مشــروعهما المشــترك «مســاحة االبتــكار» الممــول بالشــراكة مع برنامج
االبتــكار مــن أجــل نمــو المشــاريع والوظائــف التابــع لالتحــاد األوروبــي والمعــروف باســم
ابتكــر األردن  .Innovate Joفــي إطــار المشــروع ،ســيتم إنشــاء المزيــد مــن مراكــز Orange
الرقميــة فــي مختلــف أنحــاء المملكــة بواقــع  9مراكــز جديــدة 5 ،أكاديميــات برمجــة5 ،
مختبــرات تصنيــع رقمــي  3 ،FabLabحاضنــات أعمــال و 5مســرّ عات نمو لألعمال الناشــئة
الموجــه لتســريع نمــو األعمــال الرياديــة “.”BIG
ّ
علــى غــرار برنامــج Orange
ويســعدنا كذلــك أن ننفــذ مشــروعاً آخــر فــي غايــة األهميــة ،ضمــن اتفاقيــة شــراكة تجمــع
مؤسســة  Orangeاألردن بالوكالــة األلمانيــة للتعــاون الدولــي ( )GIZفــي األردن مــن
الموجــه نحــو ســوق
ّ
خــال مشــروع التدريــب والتعليــم المهنــي والتقنــي والتعليــم العالــي
العمــل ( ،)MOVE-HETإلطــاق ودعــم مركــز  Orangeللتطويــر الرقمــي واالبتــكار
.(ODC) Orange Digital Center
يمثــل هــذا المركــز امتــداداً لمبــادرات تواصــل تنفيذهــا  Orangeاألردن لزيــادة فــرص
الشــباب فــي ســوق العمــل والريــادة مــن خــال التدريــب والتعليــم ،بمــا يتضمنــه مــن
برامــج مجانيــة متكاملــة.
وأود أن أشــكر
ّ
تميّ ــزت  Orangeاألردن فــي التغلــب علــى تحديــات الجائحــة العالميــة،
المقــدم،
ّ
عمــاري علــى الدعــم
مجلــس اإلدارة الموقــر برئاســة معالــي الدكتــور شــبيب ّ
واإلدارة التنفيذيــة علــى جهودهــا ومســاهمينا األفاضــل علــى ثقتهــم بقدرتنــا علــى
مواصلــة العمــل والنجــاح فــي ظــل ظــروف اســتثنائية.
أتوجــه أيضــاً بالشــكر إلــى موظفينــا األعــزاء لتنفيذهم اســتراتيجيات الشــركة وخططها بكل
ّ
ـان ،كمــا نعدكــم بمواصلــة مســيرة النجــاح علــى كافــة الصعــد والمحافظــة علــى
تميــز وتفـ ٍ
ريادتنــا فــي ســوق االتصــاالت المحلــي .لقــد عملنــا ســوية علــى تطويــر ثقافــة الشــركة
المتميــزة التــي تــم نشــرها وتجســيدها خــال األزمــة ،وقــد أتــت بثمارهــا ،حيــث حصلنــا
للعــام الخامــس علــى شــهادة أفضــل صاحــب عمــل من معهــد «صاحب العمــل األفضل».
الكــرام علــى ثقتهــم بنــا وتقديرهــم لجهودنــا ،وأعدهــم بمواصلــة
وختامــاً  ،أشــكر زبائننــا ِ
تقديــم خدمــات مميــزة تتناســب مــع تطــور احتياجاتهــم ،إذ ســنبقى ملتزميــن بتقديــم
األفضــل لزبائننــا ،موظفينــا ومجتمعنــا.
تيري ماريني
الرئيس التنفيذي
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العليا لمجموعة االتصاالت األردنية  Orangeاألردن 2020
أعضاء اإلدارة ُ

أعضاء مجلس اإلدارة لمجموعة االتصاالت األردنية  Orangeاألردن 2020

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

السيدة نائلة الداود

المدير التنفيذي للتسويق وخدمات الزبائن

المدير التنفيذي للموارد البشرية

عضو مجلس إدارة

السيد سامر الحاج

المدير التنفيذي للمبيعات  -وحدة المستهلك

السيد جالل باسو

نائب المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات
والشبكات

السيدة دوروتي فينالو

عضو مجلس إدارة

السيد ويلفريد إيفر
المدير التنفيذي

لـ Digital, Data, Innovation & Money

مدققو الحسابات :إرنست ويونـغ
المستشار القانوني لمجلس اإلدارة
األستاذ :ثائر النجداوي

6

7

9

8

تقدمه
عدة رغم التحديات التي رافقت العام  ،2020وقد انعكست المرونة في األداء والحرص على التميز في كل ما ّ
سجلت مجموعة االتصاالت األردنية إنجازات ّ
ّ

الصعد بما في ذلك المالي والتجاري.
على كافة ّ

ركزت على العميل
يعد ثمرة جهود حثيثة واستراتيجية ّ
وقد حققت مجموعة االتصاالت األردنية في العام  2020نمواً بنسبة  ٪4.6في سوق البيع بالتجزئة ،ما ّ

ومتطلباته ،مع السعي المتواصل لتقديم قيمة مضافة.

شهد اإلنترنت عريض النطاق زيادة استثمار المجموعة فيه من أجل توسيع تغطية شبكة األلياف الضوئية (الفايبر) الذي يتيح لمستخدميه إنترنت فائق السرعة

المتقدمة وتميز أورنج األردن في هذه الخدمة على مستوى السوق المحلي.
ّ
وكفاءة عالية ،ال سيما في ظل زيادة االعتماد على الحلول الرقمية

دشنت مجموعة االتصاالت
من المنظور المالي ،تمكنّ ا من خفض نفقاتنا التشغيلية بالرغم من التغييرات االستثنائية التي ترتبت على الجائحة ،خاصة بعد أن ّ
األردنية في عام  2019مشروع حقول الطاقة الشمسية ،وهو أكبر مشروع يخدم مزود خدمات االتصاالت في المنطقة.

اإلضافية والحفاظ على أداء الربحية.

إنه لمن دواعي سرورنا أن نقدم أبرز المعالم المالية السنوية الموحدة لمجموعة االتصاالت األردنية لعام 2020
مقارنة بالعام ٢٠١٩

قائمة الدخل الموحدة

2020

*2019

نسبة التغير

317.1
()123.8

()135.2

(%)8.4

مصاريف بيعية وتسويقية ومخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

()38.8

()38.0

%2.0

مصاريف اتفاقية دعم األعمال

()3.3

تكلفة الخدمات

مصاريف إدارية

حصة الحكومة من اإليرادات
رسوم العالمة التجارية

االستهالكات واإلطفاءات

()27.7
()4.1

()4.2

()26.5
()4.0

()3.3
()3.8

(%)0.5

%4.8
%3.5

%0.0
%9.8

()75.4

()69.6

%8.3

استهالكات موجودات الطاقة المتجددة المستأجرة

()2.1

()1.7

%25.9

األرباح التشغيلية

33.1

استهالكات حقوق أستخدام األصول المستأجرة
مجموع المصاريف التشغيلية

هامش الربح التشغيلي

()4.6

()284.0

()286.5

%10.4

%10.1

%3.0

()2.5

()2.5

(%)2.1

تكاليف تمويل موجودات الطاقة المتجددة المستأجرة

صافي فروقات العمالت األجنبية وتكاليف التمويل ودخل التمويل

()6.9

الربح قبل ضريبة الدخل

إيرادات أخرى

()4.5

%2.8

(%)0.9

()2.6

تكاليف تمويل األصول المستأجرة

4.3

32.3
()2.5

()6.9
5.1

%2.5
%5.5

25.3
17.5

19.0

(%)8.1

مساهمي الشركة

17.5

19.0

(%)8.1

حصة السهم من ربح السنة (دينار)

0.093

ربح السنة

هامش الربح

المعدل المرجح لعدد األسهم (مليون سهم)

مجموع الموجودات غير المتداولة

541.5

556.9

(%)2.8

مجموع الموجودات

692.9

691.2

%0.3

مجموع المطلوبات المتداولة

258.9

252.6

%2.5

مجموع المطلوبات غير المتداولة

160.0

167.1

(%)4.2

مجموع حقوق الملكية

274.0

271.5

%0.9

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

692.9

691.2

%0.3

()7.8

%5.5

187.5

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

()6.4

%6.0

0.102

187.5

* تم إعادة تصنيف أرقام عام  2019لتتوافق مع العروض التقديمية في عام  .2020وال تؤثر إعادة التصنيف هذه على األرباح أو حقوق الملكية التي تم اإلبالغ

عنها مسبقاً .

ملخص قائمة التدفقات النقدية الموحدة
(ماليين الدنانير)

2020

2019

نسبة التغير

صافي النقد من األنشطة التشغيلية

93.2

87.3

%6.7

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

()48.7

()99.4

(%)51.1

صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

()41.0

()6.4

%539.4

صافي الزيادة (النقص) في النقد وما في حكمه

3.5

()18.5

(%)119.0

النقد وما في حكمه في  31كانون األول

0.9

()2.8

%134.0

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

(%)16.3

25.5

العائد إلى:

موجودات غير المتداولة األخرى

290.4

309.9

(%)6.3

%0.3

(%)0.6

ضريبة الدخل

الممتلكات والمعدات

251.1

247.0

%1.7

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

318.7

المصاريف التشغيلية

مجموع الموجودات المتداولة

151.4

134.3

%12.8

المطلوبات وحقوق الملكية

بفضل نموذج التشغيل المستدام والمرِ ن الذي تبنّ ته المجموعة ،وازنت أورنج األردن بين إدارة األموال الالزمة الستيعاب النفقات التشغيلية والرأسماليه

اإليرادات

(ماليين الدنانير)

2020

*2019

نسبة التغير

الموجودات

في سوق األفراد ،عززت المجموعة عروض الهاتف الخلوي المتنوعة لتضمن إثراءها بالمزايا اإلضافية بالتعاون مع قاعدة واسعة من الشركاء.

(ماليين الدنانير)

ملخص الميزانية الموحدة

%21.7

(%)7.6

(%)8.1
-

* تم إعادة تصنيف أرقام عام  2019لتتوافق مع العروض التقديمية في عام  .2020وال تؤثر إعادة التصنيف هذه على األرباح أو حقوق الملكية التي تم اإلبالغ

عنها مسبقاً .
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تحليل للنسب المالية

اإليرادات
2020

2019

نسبة التغير

العائد على إجمالي الموجودات

%2.5

%2.8

(%)8.2

العائد على حقوق الملكية

%6.4

%7.0

(%)8.5

نسب السيولة
نسبة التداول

0.58

0.53

%10.0

نسبة النقدية

0.17

0.13

%34.5

نسب الرفع المالي
نسبة المديونية إلى حقوق الملكية

%152.9

%154.6

(%)1.1

نسبة الدين بفائدة إلى حقوق الملكية*

%16.7

%19.0

(%)12.1

نسبة المديونية

%60.5

%60.7

(%)0.4

0.68

0.63

%7.1

نسبة تغطية األصول
نسب إدارة األصول
معدل دوران األصول

0.46

0.4٨

(%)٥,٥

معدل دوران الموجودات الثابتة

1.27

1.33

(%)4.0

معدل دوران رأس المال

1.16

1.17

(%)1.0

نسب النمو
األرباح المقترح توزيعها للسهم الواحد (بالدينار)
نسبة األرباح المقترح توزيعها إلى ربح السنة
نسبة عائد السهم إلى سعر السوق

انخفضت إيرادات مجموعة االتصاالت األردنية بنسبة  %0.5حيث بلغت

بموجب اتفاقية رخصة االتصاالت الخلوية ويتم دفعها إلى هيئة تنظيم

أردني عام  ،2019جاء هذا االنخفاض بشكل أساسي نتيجة االنخفاض في

الخلوية  4.1مليون دينار أردني في عام  2020لتسجل ارتفاعاً بنسبة %3.5

اإليرادات  317.1مليون دينار أردني في عام  2020مقارنة بـ  318.7مليون دينار

إيرادات خدمات المبيعات الكلية.

نسب الربحية

0.١٠

0.٠٨

%٢٥,0

%107.1

%٧٨.8

%36,0

%6.8

%٥.٦

%22,4

المصاريف التشغيلية

تتكون المصاريف التشغيلية من تكلفة الخدمات والمصاريف اإلدارية
والمصاريف البيعية والتسويقية ومخصص الخسائر االئتمانية وحصة

الحكومة من اإليرادات ومصاريف اتفاقية دعم األعمال ورسوم العالمة
التجارية واالستهالكات واإلطفاءات واستهالكات االصول المستأجرة

واستهالكات موجودات الطاقة المتجددة المستأجرة .مجموع المصاريف

التشغيلية للمجموعة واصلت االنخفاض وانخفضت بنسبة  %0.9لتصل إلى
 284.0مليون دينار أردني في نهاية العام  2020مقارنة بـ  286.5مليون دينار

أردني في نهاية العام .2019

تكلفة الخدمات واصلت االنخفاض وانخفضت بنسبة  %8.4لتصل إلى
 123.8مليون دينار أردني في العام  2020مقارنة بـ  135.2مليون دينار أردني

في العام  ،2019وجاء هذا االنخفاض نتيجة االنخفاض في إيرادات قطاع

المبيعات الكلية (مكالمات الترانزيت) ،وانخفاض تكلفة إنهاء الخدمة.

القيمة الدفترية للسهم

1.46

1.45

نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية

1.01

0.99

%1.2

مضاعف السعر إلى العائد

14.7

18.0

(%)18.3

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

*مجموع الديون /مجموع حقوق الملكية  +مجموع الديون

قطاع االتصاالت .وقد بلغت حصة الحكومة من صافي إيرادات االتصاالت
مقارنة بالعام  2019نتيجة ارتفاع إيرادات المكالمة الصوتية.

مصاريف اتفاقية دعم األعمال هي الرسوم الواجب دفعها إلى مجموعة

 Orangeحسب اتفاقية دعم األعمال حيث بلغت  3.3مليون دينار أردني في

مساو للمبلغ الذي دفع في العام .2019
ٍ
العام  2020وهو

رسوم العالمة التجارية وتبلغ  %1.6من اإليرادات التشغيلية والتي تدفعها

المجموعة لـ  Orangeمقابل رسوم استخدام اسمها التجاري في جميع
الشركات التابعة ،حيث بلغت  4.2مليون دينار أردني في العام  2020مقارنة بـ
 3.8مليون دينار في العام  2019بزيادة مقدارها .% 9.8

مصاريف االستهالكات واإلطفاءات ارتفعت بنسبة  %8.3لتصل الى 75.4

مليون دينار أردني في نهاية العام  2020مقارنة بـ  69.6مليون دينار أردني في

نهاية العام .2019

استهالكات حقوق استخدام األصول المستأجرة ارتفعت بنسبة  %2.8لتصل

الى  4.6مليون دينار اردني في نهاية العام  2020مقارنة بـ  4.5مليون دينار

ارتفعت المصاريف اإلدارية بنسبة  %4.8لتصل إلى  27.7مليون دينار أردني

اردني في نهاية العام .2019

أساساً إلى ارتفاع قيمة التبرعات.

مصروف استهالكات موجودات الطاقة المتجددة المستأجرة تمثل استهالك

في العام  2020مقارنة بـ  26.5مليون دينار أردني في العام  .2019ويرجع ذلك

التزامات إيجار موجودات الطاقة المتجددة المعترف بها تجاه مشغل مشروع

ارتفعت المصاريف البيعية والتسويقية ومخصص الخسائر اإلئتمانية

المزارع الشمسية خالل فترة االتفاقية.

 2020مقارنة بـ  38.0مليون دينار أردني في نهاية العام  ،2019نتيجة ارتفاع

ارتفعت استهالكات موجودات الطاقة المتجددة بنسبة  %25.9حيث بلغت

المتوقعة بنسبة  %2.0لتصل إلى  38.8مليون دينار أردني في نهاية العام
المبيعات ،باإلضافة إلى عمولة .Orange Money

 2.1مليون دينار أردني في نهاية العام  2020مقارنة بـ  1.7مليون دينار في

العام .2019

األرباح التشغيلية

نسب التقييم
%0.9

تمثل حصة الحكومة  %10من صافي إيرادات االتصاالت الخلوية الصوتية

تمثل األرباح التشغيلية العوائد مخصوماً منها المصاريف التشغيلية والتي

تشمل االستهالكات واإلطفاءات واستهالكات موجودات الطاقة المتجددة

المستأجرة.

٣١٧.١

٣١٨.٧
٢٨٤.٠

٢٨٦.٥

٣٣.١

٢٠٢٠
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٣٢.٣

٢٠١٩
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تكاليف تمويل موجودات الطاقة المتجددة المستأجرة

السيولة ومصادر رأس المال

تشير تكاليف تمويل موجودات الطاقة المتجددة المستأجرة إلى تكاليف

إن المصدر األساسي للسيولة يأتي من صافي النقد من األنشطة التشغيلية

الطاقة المتجددة  2.6مليون دينار أردني في عام  2020مقارنة بـ  2.5مليون

مقارنة بمبلغ  87.3مليون دينار أردني في العام .2019

التمويل على مشروع مزارع الطاقة الشمسية .بلغت مصاريف فوائد عقود
دينار في عام  2019بنسبة زيادة بلغت .%5.5

تكاليف تمويل األصول المستأجرة

والذي ارتفع في العام  2020بنسبة  %6.7ليصل إلى  93.2مليون دينار أردني

وبالنسبة لصافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية وصل في العام
 2020إلى  48.7مليون دينار أردني مقارنة بـ  99.4مليون دينار أردني في العام

تشير تكاليف تمويل األصول المستأجرة إلى مصاريف الفوائد على التزامات

.2019

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

بلغ صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية  41.0مليون دينار أردني

إيجارات المباني ومواقع شبكات االتصاالت التي تزيد مدة إيجارها عن 12

في العام  2020وهو مساو تقريباً للمبلغ الذي تم تسجيله في العام .2019

صافي فروقات العمالت األجنبية تكاليف التمويل
ودخل التمويل

في العام  2020مقارنة بـ  6.4مليون دينار أردني من األنشطة التمويلية في

العام  .2019وترجع الزيادة إلى عدم الحصول على تمويل طويل األجل في
العام .2020

إن صافي فروقات العمالت األجنبية الموحدة ينتج عن معامالت المجموعة

النقد وما في حكمه

التمويل الموحدة من الفوائد والعموالت األخرى التي تدفعها الشركة فيما

أردني عام  2020مقارنة بـ  2.8-مليون دينار أردني عام .2019

بالعمالت األجنبية وتقييم الموجودات والمطلوبات المالية .تتألف تكاليف

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

من اإليرادات المتحققة على الودائع النقدية بالعمالت المختلفة .التكلفة

اإلجمالية للمدخالت الثالثة ارتفعت بنسبة  %0.3لتصل إلى  6.94مليون دينار
أردني في  2020مقارنة بـ  6.92مليون دينار أردني لعام .2019

إيرادات أخرى

شهد النقد وما في حكمه ارتفاعاً بنسبة  %134.0ليصل الى  0.94مليون دينار

النفقات الرأسمالية

النفقات الرأسمالية لمجموعة االتصاالت األردنية بلغت  60.5مليون دينار
أردني في عام  2020مقارنة بـ  61.3مليون دينار أردني في عام .2019

قاعدة المشتركين

تتألف اإليرادات األخرى من األرباح والخسائر الناتجة عن بيع األصول الثابتة

شهدت قاعدة المشتركين ارتفاعاً نسبته  %4.4لتصل بذلك إلى  3.2مليون

مليون دينار أردني في العام  2020مقارنة بـ  5.1مليون دينار أردني في عام

جاء هذا االرتفاع نتيجة زيادة اعداد مشتركين خطوط الفايبر إنترنت ،وخدمات

إضافة إلى إيرادات أخرى متنوعة .وقد بلغت قيمة اإليرادات األخرى 4.3
.2019

ضريبة الدخل

سجلت مجموعة االتصاالت األردنية ضريبة دخل بمبلغ  7.8مليون دينار أردني
في العام  2020مقابل  6.4مليون دينار أردني في العام .2019

ربح السنة

مشترك في عام  2020مقارنة بـ  3.1مليون مشترك في نهاية عام ،2019

االتصاالت الخلوية ومحفظة  Orange Moneyاإللكترونية.

الموارد البشرية

ارتفع عدد العاملين في مجموعة االتصاالت األردنية بنسبة بلغت  %0.7من
 1,611في العام  2019إلى  1,623في العام  .2020كما انخفض عدد الموظفين

المؤقتين بنسبة  %3.9من  102في العام  2019الى  98في العام .2020

تحليل قطاعات أعمال المجموعة
فيما يلي اإليرادات لقطاعات أعمال المجموعة في المجموعة:
■ قطاع االتصاالت الثابتة وخدمات اإلنترنت
■ قطاع االتصاالت الخلوية
■ قطاع الطاقة المتجددة

■ محفظة  Orange Moneyاإللكترونية.
(ماليين الدنانير)

2020

2019

نسبة التغير

اإليرادات
خدمات االتصاالت الثابتة وخدمات اإلنترنت

203.6

204.5

(%)0.4

خدمات االتصاالت الخلوية

164.8

167.2

(%)1.4

الطاقة المتجددة

5.7

4.9

%17.0

محفظة  Orange Moneyاإللكترونية

0.4

0.0

-

إيرادات داخلية بين القطاعات

57.5

57.9

(%)0.7

صافي اإليرادات

317.1

318.7

(%)0.5

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

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)

انخفضت اإليرادات اإلجمالية  Orangeثابت و Orangeإنترنت بنسبة  %0.4في العام  2020مقارنة بعام  2019نتيجة االنخفاض في إيرادات قطاع المبيعات الكلية

(مكالمات الترانزيت) ،و الذي تم تعويضه جزئياً من النمو في إيرادات ذات النطاق العريض الثابت.

حققت مجموعة االتصاالت األردنية  17.5مليون دينار صافي ربح بعد الضريبة

كفاءة الكادر

ويعزى هذا االنخفاض بشكل رئيسي إلى ارتفاع االستهالكات واإلطفاءات،

حيث سجلت  195ألف دينار في العام  2020بالمقارنة مع  198ألف دينار أردني

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

 1.996خط مقارنة بـ  1.924خطاً في العام  2019أي بزيادة قدرها  %3.7عن

األردن.

لعام  ،2020بانخفاض قدره  ٪8.1مقارنة بـ  19.0مليون دينار في عام .2019

باإلضافة إلى ارتفاع نفقات ضريبة الدخل.

سجلت مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية للعاملين الدائمين انخفاضاً بنسبة %1.3

االتصاالت الخلوية ( Orangeخلوي)

خالل العام  .2019هذا وقد سجل عدد الخطوط لكل موظف خالل العام 2020

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

العام .2019

اإليرادات ( Orangeخلوي)

شهدت  Orangeخلوي انخفاضاً في اإليرادات بنسبة  ٪1.4مقارنة بعام  .2019ويعزى 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.

محفظة  Orange Moneyاإللكترونية

هي خدمة لتحويل األموال والدفع والخدمات المالية األخرى ،يتم توفيرها عبر حساب النقود اإللكترونية المرتبط برقم  Orangeالخلوي.

اإليرادات (محفظة  Orange Moneyاإللكترونية)

سجلت إيرادات  0.4 Orange Moneyمليون دينار في عام  ،2020في السنة األولى من عملياتها.

14

15

 .1األنشطة الرئيسية في مجموعة االتصاالت األردنية Orange -
■ خدمة االتصاالت الثابتة  +األلياف الضوئية

■ خدمات االتصاالت الخلوية (صوتية  +نقل بيانات)

■ خدمات اإلنترنت ()ADSL ،FTTH
■ خدمة البيع الكلي للمشغلين

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

■ الدفع بواسطة الهواتف النقالة ()Orange Money
■ تطوير مشاريع الطاقة المتجددة

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

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

عدد الموظفين

المحافظة
مبنى اإلدارة (عمان)

1

493

عمان

62

669

عجلون

12

6

إربد

57

89

جرش

13

7

المفرق

37

15

البلقاء

21

22

مأدبا

9

15

الزرقاء

17

34

العقبة

13

24

الكرك

34

29

معان

17

12

الطفيلة

12

6

المجموع

305

1,421

 -بلغ حجم االستثمار الرأسمالي في عام  2020لشركة االتصاالت األردنية ( )38,408,009دينار أردني.

 -بلغ حجم االستثمار الرأسمالي الموحد لمجموعة االتصاالت األردنية لعام  )60,561,841( 2020دينار أردني.

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

رأسمال الشركة

نسبة

الملكية

الموظفين

%100

247
22

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

**-

شركة البتراء لخدمات الدفع بواسطة الهواتف النقالة ()Orange Money

الدفع بواسطة الهواتف النقالة

2,000,000

***%100

31

مؤسسة  Orangeللعمل االجتماعي

15,000

****%100

**-

شركة رواد المستقبل للتنمية والمبادرات

التابعة بالدينار

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

المتنقلة.

** تم دمج موظفي شركة األبعاد لبناء وتطوير البيانات رقمياً ذ.م.م (إي  -دايمنشن) و موظفي شركة رواد المستقبل للتنميه والمبادرات مع موظفي شركة

االتصاالت األردنية.

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

كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة استثمار الموارد الوطنية

مدير سالح الالسلكي الملكي ( ،)RSCوآمر كلية الشريف ناصر بن جميل

في  1993بتخصص اقتصاد وإدارة مالية.

عماري
معالي الدكتور شبيب فرح ّ

ورئيس مجلس إدارة شركة العبدلي بوليفارد ،ورئيس مجلس إدارة شركة

للقوات المسلحة (مفتش ومقيم ألنظمة القيادة والسيطرة واالتصاالت).

العليا
.3ب -أعضاء اإلدارة ُ

رئيس مجلس اإلدارة

تاريخ الميالد1941/2/22 :

وتنميتها ،ونائب رئيس مجلس إدارة شركة العبدلي لالستثمار والتطوير،

الضمان لتطوير المناطق التنموية ،ورئيس مجلس أعمال المعماريين

والمهندسين ،وعضو لجنة األجندة الوطنية األردنية.

لالتصاالت العسكرية ،ومندوب سالح الالسلكي في مكتب المفتش العام
رئيس شعبة الشيفرة وأمن االتصاالت في مديرية سالح الالسلكي

الملكي ،آمر مركز “القيادة والسيطرة واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

يتولّ ى الدكتـــور شـــبيب عمـــاري منصـــب رئيـــس مجلـــس اإلدارة فــــي

والســيد جردانــه هــو أحــد مؤسســي منتــدى االستراتيجيات األردني وشــغل

واالستخبارات” ( )C4Iفي مديرية سالح الالسلكي الملكي ،قائد مشاغل

 2000وحتــى اآلن ،حيــث كان بدايــة يمثــل الحكومــة األردنيــة .وقــد أعيــد

الشــباب ( )YPOوجمعيــة المهندســين األردنيين ورابطــة رجــال االعمال

والسيطرة واالتصاالت ،مدرس في كلية الشريف ناصر بن جميل لالتصاالت

مجموعـة االتصاالت األردنيــــة  Orange -األردن منـــذ كانـــون الثانــي عــــام
عماري تكراراً رئيســــاً لمجلــــس اإلدارة بعــــد أن أصبــــح يمثل
انتخــاب الدكتــور ّ

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

األردنيين ،وجمعيــة االعمال األردنية األوروبية.

مجموعة اتصاالت القيادة العامة ،ركن تزويد ومشتريات في مديرية القيادة
العسكرية ،مراقب دولي في مهمات حفظ السالم ،ضابط ركن اتصاالت

ويحمــل الســيد جردانــه درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة المدنيــة مــن

وتدريب في مهمات حفظ سالم.

عمـاري ضمن الذوات
شملت اإلرادة الملكية السامية تعيين معالي الدكتور ّ

كاليفورنيــا /بيركلــي فــي أمريــكا.

اإلسالمية العالمية ( )WISEباإلضافة إلى حصوله على درجة الماجستير في

اإلدارة خالل تلك الفترة.

مجموعــة فرانــس تيليكــــوم (حاليــــاً  )Orangeعــــام  .2006وتــــم تجديــــد
انتخابــــه رئيســــاً يــــوم  2018/10/24لفتــــرة المجلــــس الحاليــة.

أعضاء مجلس األعيان (من  2013/10وحتى  )2016/10وبقي رئيســاً لمجلس

جامعــة إلينــوي ،ودرجــة الماجســتير فــي إدارة اإلنشاءات مــن جامعــة

تاريخ الميالد1963/4/15 :

يمتلك السيد تيري ماريني خبرة تزيد على ثالثين عاماً في قطاع االتصاالت

هندسة علوم الكمبيوتر /األنظمة المضمنة من جامعة اليرموك ،وحاصل

التخطيط االستراتيجي واالتصال المؤسسي .وقبل تقلده لمنصب الرئيس

األوسط وأفريقيا ،واكتسب خبرة قوية في اإلدارة الدولية ،التسويق،

السيد جيروم هاينك

على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية /االتصاالت من جامعة مؤتة.

التنفيذي لـ  Orangeاألردن في  ،2018اكتسب السيد ماريني خبرة واسعة

تاريخ الميالد1969/11/27 :

األردن ممثالً عن القوات المسلحة األردنية وشغل سابقاً منصب مفوض في

التنفيذي لدى سوناتل التابعة لمجموعة  Orangeفي داكار ،والتي تغطي

الطراونــة مــن  2012/5وحتــى  ،2012/10وبتاريــخ  2012/10/24عــاد وانضــم

يمتلك السـيد جيروم هاينك خبرة تزيد على  25عاماً في قطاع االتصاالت

هيئة تنظيم قطاع االتصاالت ( )TRCمندوباً عن القوات المسلحة األردنية،

عمــاري منصــب نائــب رئيــس مجلــس أمنــاء الجمعيــة
تولّ ــى الدكتــور ّ

بينهـا فرنسا ،إسـبانيا ،السـنغال واألردن ،اكتسـب بفضلها خبـرة واسـعة فـي

المستوى الوطني ،وهو أيضاً رئيس للعديد من اللجان الفنية على مستوى

عضــواً فــي مجلــس التخاصيــة ،لجنــة الحــوار االقتصادي ،مجلــس أمنــاء

االتصاالت.

العلميــة الملكيــة (ســمو األمير الحســن بــن طالل المعظــم رئيســاً ) .وكان

الرئيس التنفيذي  - Orangeاألردن

يحمل الدكتور خريسات درجة الدكتوراه في فلسفة اإلدارة من جامعة العلوم

عمـاري وزيـراً للصناعـة
كما شـــملت اإلرادة الملكيـــة السـامية الدكتـور ّ

إلــى مجلــس إدارة المجموعــة وأعيــد انتخابــه رئيســاً للمجلــس.

السيد تيري ماريني

وتكنولوجيا المعلومات ،عمل خاللها في عدد من األسواق في أوروبا والشرق

عضو مجلس اإلدارة

والتجـارة فــــي حكومــــة جاللة الملــــك التــي ترأســها دولــة الدكتــور فايــز

وهي اإلدارة المنوط بها إدارة أعمال مجموعة االتصاالت األردنية Orange

وتكنولوجيا المعلومات ،عمل خاللها في العديد مـن أسـواق العالـم مـن

مجـاالت إدارة فـرق العمـل الدوليــة ،إدارة األرباح والخسائر وتطوير سوق

يشغل الدكتور خريسات حالياً منصب عضو مجلس إدارة في شركة Orange

كما أنه رئيس لجنة االتصاالت واإللكترونيات للمواصفات والمقاييس على

القوات المسلحة.

للدكتور هشام العديد من المؤلفات واألوراق البحثية والعلمية في مجاالت

في تطوير مشغلي االتصاالت كان آخرها عندما شغل منصب نائب الرئيس

خمس دول في منطقة غرب أفريقيا.

وشغل باإلضافة إلى منصبه األخير ،منصب الرئيس التنفيذي لـ Orange

تونس ،نائب الرئيس التنفيذي لشركة سيليس في لبنان والمدير التنفيذي

للتسويق في  Orangeبلجيكا .كما شغل السيد ماريني منصب نائب الرئيس
لعالمة  Orangeالعالمية ونائب الرئيس للتسويق وخدمات الخلوي.

يمتلك السيد ماريني ،إلى جانب خبراته وإنجازاته السابقة فهماً واسعاً لبيئة

وقبل تعيينه عام  2018نائباً للرئيس التنفيذي ورئيساً للعمليات في Orange

اإلدارة وعلم االتصاالت.

عماري درجـة الدكتـوراه فـي االقتصاد عـام ( )1980مـن جامعـة
يحمـل الدكتـور ّ

في أيلول  .2015شغل السيد هاينك منصب نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة

السيد عبدالله أبو جاموس

 Cityneoفي فرنسا وهي من المشاريع الناشئة في إدارة تطبيقات الخلوي

وفـي جامعـة كاليفورنيـا /لونـج بيتـش وجامعـة كاليفورنيـا /بومونـا حتـى عـام

 Orangeفي أربع دول في غرب أفريقيا ،وذلك خالل األعوام ما بين 2010

تاريخ الميالد1977/1/30 :

يحمل السيد ماريني شهادة الماجستير في التسويق والمالية من جامعة

جامعــة األميرة ســــمية لتكنولوجيــــا المعلومــــات ،مجلــس أمنــــاء جامعــة

الحســين بــن طالل ومجلــس إدارة بنــك االستثمار العربــي األردنــي.

جنــوب كاليفورنيــا /الواليات المتحــدة األمريكية ،وقــد عمــل محاضــراً فيهــا
1985عندمـا عـاد لـألردن مديـراً عامـاً فـي القطـاع الخـاص.
السيد الطيب بلكاهية

الشرق األوسط وأفريقيا ،انضم لفريق عمل  Orangeاألردن كرئيس تنفيذي
“سوناتل” التابعة لمجموعة  Orangeالعالمية في داكار ،والتي تدير عمليات
و  ،2015هذا باإلضافة لشغله منصب رئيس مجلس اإلدارة وعضوية العديد

من مجالس إدارة المجموعة.

و ،2010حيث قاد فرق التسويق الدولي في باريس ولندن ونيويورك حتى

االستراتيجي في المؤسسة العامة للضمان االجتماعي .وعمل مستشاراً

يشـــغل الســـيد الطيـــب بلكاهيـة منصـــب نائـب الرئيـس التنفيـــذي لــ

أصبح عضواً من أعضاء اللجنة التنفيذية لـ .Orange

الشــؤون القانونيــة ،التنظيــم واالستراتيجية ،األمن والخدمــات العامــة،

لسوق المستهلك لدى  Orangeفرنسا خالل األعوام ما بين  2006و،2009

مكتــب إدارة المشــاريع فــي  Orangeالمغــرب منــذ أيــار  2005وحتــى اآلن.

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

تاريخ الميالد1961/3/13 :

السيد رسالن ديرانية

نائب الرئيس التنفيذي

للتخطيط وإدارة المشاريع في االتحاد الدولي لإلعالم اإللكتروني UNIEM

المدير التنفيذي للمالية االستراتيجية

المخاطر والمشاريع داخل وخارج المملكة.

يتولّ ى السيد رسالن ديرانية حالياً منصب نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة

تاريخ الميالد1963/11/17 :

حيث قاد العمليات التسويقية بنجاح كبير ،مسهماً في تعزيز حصتها السوقية

يحمل السيد عبدالله أبو جاموس شهادة  MBAبمرتبة الشرف في تخصص

وتقلد السيد هاينك منصب المدير التنفيذي للتسويق لدى شركة “وانادوو”

محاسبة من جامعة اليرموك .كما يحمل شهادات مهنية متخصصة في

واألنظمة وعن أمن المعلوماتية وحماية الشبكات.

عمليات الشركة التسويقية على مستوى البالد ،وثم منصب المدير التنفيذي

المشاريع األمريكي ( )PMIوفي مجال التخطيط االستراتيجي ( )CSPمن

لقطاع النطاق العريض.

حصل الطيب بلكاهية على الدبلوم العالي من معهد دراسات اإلدارة العليا في

السيد بشر جردانه

من معهد  Telecom - Institut Minesفي فرنسا.

االتصاالت األردنية  Orangeاألردن باإلضافة إلى منصب المدير التنفيذي

للتسويق لدى مجموعة “وانادوو” منذ  2003وحتى .2006

عضو مجلس إدارة

دوفين  Dauphineفي باريس .كما حصل على الماجستير في إدارة االتصاالت

وعالوة على ذلك ،شغل السيد هاينك منصب المدير التنفيذي للتسويق

وشـــغل الســـيد بلكاهيـــة منصـــب مديـر إدارة الشـؤون القانونيـة لـدى بنـك

 1992والدبلوم العالي في الدراسات العدلية من جامعة تولوز بفرنسا في .1987

أبو جاموس سابقاً منصب مدير إدارة الموارد البشرية ومدير للتخطيط

وخدمات تحديد المواقع.

للفترة  ،2013 -2012ومدرباً متخصصاً في مجاالت اإلدارة االستراتيجية وإدارة

في إسبانيا خالل األعوام ما بين  2000و ،2003حيث تولى آنذاك إدارة

ابن عمـرو فـرع المغـرب منـذ شـباط  1998حتـى تشـرين ثانـي .2001

االتصاالت األردنية  Orangeمنذ آب  ،2017كما يعمل حالياً مدير إدارة دعم

قبل انضمامه إلى سوناتل ،تسلم السيد هاينك منصب المدير التنفيذي

نائب رئيس مجلس اإلدارة

 Orangeالشــرق األوسط وأفريقيــا ومنصــب األمين العــام المســؤول عــن

يتولّ ى السيد عبدالله أبو جاموس منصب عضو مجلس إدارة مجموعة

وتقييم اللجان لدى المؤسسة العامة للضمان االجتماعي .وشغل السيد

للتسويق االستراتيجي في مجموعة  Orangeخالل األعوام ما بين 2009

تاريخ الميالد1962/5/22 :

عضو مجلس إدارة

الرقمنة ،حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة سيتي نيو

نظم إدارة معلومات منذ عام  2015من جامعة البلقاء التطبيقية ،وبكالوريوس
مجال إدارة المشاريع ( )PMPوإدارة المخاطر ( )RMP -PMIمن معهد إدارة
معهد المستشارين المعتمدين األمريكي وفي مجال تقييم الجودة

يذكر بأن السيد جيروم هاينك حاصل على درجة الماجستير في إدارة شبكات

( )EFQM Assessorمن الجمعية األوروبية للجودة.

كما أنه حاصل على درجة البكالوريوس في االقتصاد والتسويق والتمويل من

(جائزة الموظف المثالي الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية).

األعمال من الكلية الوطنية العليا للبريد واالتصاالت ( )ENSPTTفي باريس،
معهد باريس للدراسات السياسية.

كما أنه حاصل على جائزة أفضل موظف على مستوى المملكة لعام 2012

للمالية واالستراتيجية لـ  Orangeاألردن ،ومسؤول عن االمتثال للقوانين
وكان قد انتقل للعمل في شركة االتصاالت األردنية في عام  1998متولياً

حينها مهام مدير إدارة الخزينة .وقبل ذلك ،عمل السيد ديرانية بمنصب

رئيس قسم االستثمارات األجنبية في البنك المركزي األردني.

وهو حالياً عضو في مجلس إدارة البنك المركزي األردني ،و عضو مجلس

كلية اآلداب في الجامعة األردنية ،وعضو مجلس إدارة في الجمعية األردنية
للمحاسبين اإلداريين ،ورئيس مجلس إدارة شركة إي  -دايمنشن ،ورئيس

مجلس إدارة شركة البتراء لخدمات الدفع بواسطة الهواتف النقالة.

السيدة دوروتي فينالو

فضالً عن عضويته السابقة في مجلس إدارة بنك صفوة اإلسالمي،

تاريخ الميالد1970/1/2 :

شركة اليت سبيد في البحرين.

وعضويته في الشركة األردنية لخدمات نقل البيانات ،ورئاسته مجلس إدارة

يشــغل الســيد المهنــدس بشــر جردانــه منصــب عضــو مجلــس إدارة

العميد الدكتور المهندس هشام خريسات

عضو مجلس إدارة

لمجموعة أرابتــك جردانــه ،ومنصــب رئيــس مجلــس إدارة البنــك االستثماري.

تاريخ الميالد1965/12/25 :

السيدة دوروتي فينالو هي حالياً عضو في مجلس إدارة  Orangeاألردن

هذا وقد مثّ ل السيد ديرانية المؤسسة العامة للضمان االجتماعي في عضوية

وكانت قبل ذلك تشغل منصب رئيس قسم المراقبة المركزية في مركز

السيد ديرانية حصل على شهادة الماجستير في المحاسبة من الجامعة األردنية

 Orangeاألردن ،كمــا يشــغل منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة التنفيذي

باإلضافة لذلــك ،الســيد جردانــه عضــو مجلــس أمنــاء فــي جامعــة األميرة

ســمية للتكنولوجيــا ،ورئيــس مجلــس أمنــاء جمعيــة التعــاون /جنيــف،
ورئيــس الجمعيــة الثقافيــة العربيــة (مدرســة الرائــد العربــي) ،وعضو مجلس

إدارة المنتدى االستراتيجي األردني.

عضو مجلس إدارة

العميد الدكتور المهندس هشام خريسات هو مهندس اتصاالت له أكثر

ونائب الرئيس التنفيذي للمالية في  Orangeالشرق األوسط وأفريقيا.

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،باإلضافة إلى خبرة عملية في تخطيط

خدمات  Orangeلألعمال منذ كانون الثاني  .2014كما شغلت منصب رئيس

من ثالثين عاماً من الخبرة في مجال اإلدارة التنفيذية لمشاريع وخدمات
وإدارة عمل الشبكات وتطوير سياسة االتصاالت وكذلك في مجال الدراسات

وقد كان عضواً في اللجنة الملكية لـ “كلّ نا األردن” ،الهيئة الملكية الستراتيجية

اإلدارية المختلفة ويعمل حالياً مدير عام هيئة االتصاالت.

عمان الكبرى وترأس لجنتها المالية،
(فيديك) في جنيف ،ومجلس أمانة ّ

العديد من المناصب القيادية واإلدارية خالل مسيرته العسكرية من أهمها:

المياه في األردن ،واللجنة التنفيذية لالتحاد الدولي لالستشارات الهندسية

18

التحق د .هشام في القوات المسلحة األردنية في عام  ،1984حيث شغل

قسم حلول الرقابة والمرجعية في اإلدارة المالية لمجموعة  Orangeمن

أيلول  2003حتى كانون األول  . 2013وتقلدت منصب المستشار وبعدها

مدير مشروع في اإلدارة المالية لفرانس تيليكوم من أيلول  - 1994آب . 2003

حصلت السيدة فينالو على درجة الماجستير من جامعة Sciences Po Paris

مجلس إدارة المؤسسة الصحفية األردنية (الرأي) ،وشركة حديد األردن سابقاً.

( )1992وشهادة  Orangeفي المالية والرقابة من ESCP Business School

(.)2008

كما أنه حصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة وعلم الحاسوب بدرجة

الشرف من جامعة اليرموك ( )1985وحاصل على درع التفوق العلمي من

جامعة اليرموك ودرع التميّ ز لخريجي جامعة اليرموك.

19

السيد سامي سميرات

حرب بمنصب مدير إدارة الشؤون القانونية والتنظيمية لـ  Orangeاألردن

المدير التنفيذي للقطاع المؤسسي والشركات

خالل الفترة ( .)2010-2005وقد شغل الدكتور حرب في عام  2004منصب

يتولّ ى السيد سامي سميرات حالياً منصب الرئيس التنفيذي للشركة األردنية

باإلضافة إلى أنه كان مديرً ا للتدريب ومديرً ا لمركز التدريب في الشركة خالل

التنفيذي للقطاع المؤسسي والشركات التي تقدم حلول خدمات االتصاالتية

ويحمل الدكتور حرب شهادة الدكتوراه في هندسة االتصاالت.

تاريخ الميالد1971/4/13 :

لخدمات نقل البيانات ،وذلك منذ  ،2007باإلضافة إلى منصب المدير

من (خلوي وإنترنت وثابت) لكافة المؤسسات من القطاعين العام والخاص

في سوق االتصاالت األردنية.

المدير التنفيذي للموارد البشرية بالوكالة في شركة االتصاالت األردنية،

الفترة (.)2004-1999

السيدة نائلة الداود

عمل السيد سميرات رئيساً تنفيذياً لشركة وانادوو في عام  2003حتى تاريخ

المدير التنفيذي للتسويق وخدمات الزبائن

لتصبح شركة  Global Oneالموزع الحصري لـ إيكوانت في األردن ،وعمل

تولّ ت السيدة نائلة الداود منصبها الحالي المدير التنفيذي للتسويق وخدمات

تبنّ يها العالمة التجارية  .Orangeكما أسس شراكة حصرية مع شركة إيكوانت

على تغيير العالمة التجارية لـ  Global Oneلتصبح وانادوو في ذلك الوقت.

تاريخ الميالد1968/4/3 :

الزبائن في  Orangeاألردن منذ تموز  . 2017وتمتلك السيدة الداود أكثر من

وقبل ذلك ،عمل السيد سميرات في عام  2001كمؤسس مشارك في

 25سنة من الخبرة في  Orangeاألردن ومجموعة  ،Orangeقامت خاللها

التجاري ومدير مبيعات المؤسسات في  Global Oneوذلك خالل الفترة

عاما من العمل في
والتسويق .وكانت قد غيرت مسارها الوظيفي بعد ً 12

شركة سيبيريا األردن ،حيث تقلد منصب نائب الرئيس التنفيذي والمدير
التي سبقت عمله كمدير لمبيعات الزبائن والمؤسسات منذ عام  ،1999وقد

عمل السيد سميرات مسبقاً كمساعد بحث وتدريس في الجامعة األردنية

لمدة عامين.

بشغل عدد مختلف من المواقع اإلدارية في صميم عمل قطاع االتصاالت

قطاع تكنولوجيا المعلومات بهدف استكشاف تحديات جديدة في ميدان

التسويق والميدان التجاري.

وقبل شغلها لمنصبها الحالي ،تقلدت السيدة الداود منصب مدير إدارة

ويذكر بأن السيد سميرات يحمل شهادتي ماجستير ،إحداهما في إدارة

التسويق لسبع سنوات لدى  Orangeاألردن .كما تقلدت قبلها عدداً من

هندسة االتصاالت ،باإلضافة إلى أنه يحمل درجة البكالوريوس في الهندسة

أغنت الداود خبرتها من خالل إدارة برامج متعددة لتكنولوجيا المعلومات

األعمال ( )MBAمن جامعة نيويورك لتقنية المعلومات ( ،)NYITوالثانية في
الكهربائية من الجامعة األردنية
المهندس وليد الدوالت

المدير التنفيذي للمبيعات الكلية (الجملة)

المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والشبكات

المناصب اإلدارية في  Orangeاألردن و Orangeفرانس .وفي عام 2006
والشبكات لدى مجموعة  Orangeفي فرنسا.

يحمل السيد باسو درجة الماجستير في المشتريات الدولية من جامعة نانسي

شغل السيد إيفر قبل انضمامه إلى  Orangeاألردن عدة مناصب في

في فرنسا.

مجاالت االبتكار والتكنولوجيا ،بيانات المجموعة والذكاء االصطناعي في
 Orangeالشرق األوسط وأفريقيا وفرنسا ،حيث شغل منصب رئيس قسم

السيد ويلفريد إيفر

البيع بالجملة في  Orangeفرنسا ونائب الرئيس  MVNOوVISP Business

المدير التنفيذي لـ Digital, Data, Innovation & Money

 Lineفي  Orange Horizonsبباريس ،فضالً عن عمله كمدير تنفيذي

يمتلك السيد إيفر خبرة ومعرفة دولية واسعة في أوروبا والبلدان الناشئة،

السيد إيفر حاصل على درجتي ماجستير ،األولى ماجستير في إدارة األعمال

عاماً في مجال االتصاالت والخدمات الرقمية ،التجارة اإللكترونية والبيانات

االستراتيجي ،والثانية ماجستير في إدارة األعمال من كلية نورماندي لإلدارة

تاريخ الميالد1972/2/21 :

للتسويق و لــ  Orange Moneyفي  Orangeمالي.

وقد انضم إلى  Orangeاألردن في  1كانون األول  2020بخبرة تزيد على 20

من كلية أندرسون في جامعة نيومكسيكو في تخصص التمويل والتسويق

الضخمة ،والممارسات العالمية في مجال التسويق والمبيعات.

مع التركيز على إدارة األعمال الدولية.

 .4أسماء المساهمين وحصة كل منهم في رأس المال ممن يملكون  %5فأكثر من رأس المال بتاريخ 2019/12/31
و 2020/12/31
عددد األسهم

نسبة المساهمة

عدد األسهم

شركة االستثمار المشترك لالتصاالت

95,624,999

%51

95,624,999

Noor Telecommunications Holding Company Limited

17,437,794

المساهمون

2019/12/31

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي
المجموع

2019

%28.88

54,150,000

 -حصة الشركة من إجمالي السوق المحلي:

ومن بداية تموز  2016تولّ ى منصب المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات

تم تعيين السيد سامر الحاج بموقع المدير التنفيذي للمبيعات  -وحدة

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

خبرة تمتد ألكثر من  20عاماً في قطاع االتصاالت شغل خاللها العديد من

قامت مجموعة االتصاالت بشراء ما يزيد عن  %10من إجمالي المشتريات من:

وشغل الحاج منصب مدير إدارة المبيعات في  Orangeاألردن لست سنوات

)%13( Huawei

اإلدارية في شركة فيفا بحرين ،وزين األردن والتي أثبت خاللها قدرة قيادية

ال يوجد اعتماد على عمالء رئيسين محليً ا و /أو خارجيً ا يشكلون  %10فأكثر من إجمالي اإليرادات

السيد سامر الحاج

تاريخ الميالد1976/8/27 :

المستهلك في  Orangeاألردن بتاريخ  .2017 /7 /1ويمتلك السيد الحاج

المناصب اإلدارية أغنت خبرته في هذا القطاع.

ويحمل السيد الدوالت شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية تخصص

عددا من المناصب
ً
قبل أن يتم تعيينه في منصبه الحالي .كما تقلد قبلها

وعمل فيها مساعداً للبحث والتدريس حتى نهاية عام .1991

فائقة على تطوير مشاريع األعمال وبناء وحدة عمليات تجارية وتطوير

اتصاالت من جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية التي تخرج منها عام 1989

الدكتور إبراهيم حرب

المدير التنفيذي للشؤون القانونية ،التنظيمية ،المصادر والتزويد
المدير التنفيذي للموارد البشرية

تاريخ الميالد1961/5/17 :

استراتيجيات توزيع.

وحصل الحاج على درجة البكالوريوس في العلوم التربوية من الجامعة األردنية،

باإلضافة إلى دورة متقدمة في إدارة األعمال من أكاديمية االتصاالت.
السيد جالل باسو

يتولّ ى الدكتور إبراهيم حرب حالياً منصب المدير التنفيذي للشؤون القانونية،

نائب المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والشبكات

.2020

يشغل السيد جالل باسو منصب نائب المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات

التنظيمية ،المصادر ،التزويد والموارد البشرية لـ  Orangeاألردن من يوليو

قبل ذلك عمل الدكتور إبراهيم حرب بمنصب قائم بأعمال المدير التنفيذي

للموارد البشرية باإلضافة لمنصب المدير التنفيذي للشؤون القانونية،
التنظيمية والمصادر لـ  Orangeاألردن خالل الفترة ( آذار  -2020يوليو )2020

تاريخ الميالد1974/3/15 :

والشبكات في  Orangeاألردن ويعمل عضواً في اللجنة التنفيذية منذ

تشرين األول  ،2019وهو مسؤول عن مراقبة الميزانية ،وخدمات تكنولوجيا

المعلومات والشبكة وبرامج الكفاءة التشغيلية.

قبل ذلك عمل الدكتور إبراهيم حرب بمنصب المدير التنفيذي للشؤون

تولى السيد باسو منصب مدير أول في  Orangeالمغرب منذ عام 2015

.)2020

منصب مدير نشر الشبكات والعمليات في  Orangeتونس.

القانونية ،التنظيمية ،المصادر والتزويد لـ  Orangeاألردن خالل الفترة (-2017

%89.18

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

اليرموك ،باإلضافة إلى حصولها على دبلوم في الهندسة التطبيقية  -تصميم

تولّ ى السيد وليد الدوالت منصب المدير التنفيذي للمبيعات الكلية (الجملة)

إلى المركز الذي يشغله حاليً ا.

%9.3

كما أن االتصاالت الخلوية قد أثرت على حصة الشركة في السوق المحلي.

المدير التنفيذي للمبيعات  -وحدة المستهلك

كمهندس تشغيل وصيانة لشبكات التراسل ،ثم تابع تقدمه المهني وصوالً

%28.88

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

 Orangeانترنت

وكان السيد الدوالت قد انضم إلى االتصاالت األردنية عام  ،1992حيث عمل

%51

وحصلت الداود على شهادة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر من جامعة

()%45-40

والشبكات ،باإلضافة إلى منصب المدير التنفيذي للمبيعات الكلية (الجملة).

167,212,793

2020

 .5الوضع التنافسي للشركة

 Orangeثابت أكثر من

لمجموعة االتصاالت األردنية  Orange -األردن منذ كانون الثاني .2010

17,437,794

%89.18

%90

تاريخ الميالد1966/5/2 :

54,150,000

%9.30

167,212,793

2020/12/31

نسبة المساهمة

		
 Orangeخلوي

()%35-30

)%18( Nokia Solutions and Networks Oy

 .7الحماية الحكومية واالمتيازات التي تتمتع بها الشركة
 ال توجد أية حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين واألنظمة أو غيرها. -ال توجد أية براءات اختراع.

 -حصلت الشركة على حقوق استخدام العالمة التجارية العالمية .Orange

 .8القرارات الحكومية:

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

تلتزم الشركة بحسب الرخصة الممنوحة لها بمعايير الجودة الدولية وكذلك يتم تطبيق المعايير التالية:

)- Tier III Design Certificate (QTY 1

)- Tier III Constructed Facility Certificate (QTY 1

)- ISO 14644 Technical Environment Cleanroom certificate (QTY 9

حتى  ،2019حيث كان مسؤوالً عن النشر والعمليات وتجربة الزبائن ،فضالً عن

)- Data Center International Award (QTY 1

قبل ذلك عمل الدكتور إبراهيم حرب بمنصب المدير التنفيذي للشؤون

يحظى السيد باسو مناصب عليا بخبرة  20عاماً في قطاع االتصاالت

- ISO 45001:2018 Occupational health & safety

وقبل ذلك عمل الدكتور حرب بمنصب المدير التنفيذي للشؤون القانونية

 Orangeو ،Ooredooباإلضافة لعمله في فروع شركة  Orangeفي أوروبا

- COPC - Customer Operations Performance Centre.

القانونية ،التنظيمية والمصادر لـ  Orangeاألردن خالل الفترة (.)2017-2014

والتنظيمية لـ  Orangeاألردن خالل الفترة ( .)2014-2010كما عمل الدكتور

20

والتقنيات الدولي ،حيث تولى مناصب إدارية هامة في تونس في شركتي
وجنوب أمريكا.

- GEEIS – Gender Equality European & International Standard
- ISO 14:001:2015 Environmental

- EFQM Excellence Model - Recognised for Excellence(R4E)-4 stars

21

رسالن ديرانية

للمالية

واالستراتيجية

سامي سميرات

والشركات

للقطاع

المؤسسي

المدير التنفيذي

شركة البتراء األردنية

الشركة األردنية لخدمات نقل

شركة البتراء لخدمات الدفع

 Orangeخلوي

 Orangeإنترنت

Orange Money

3

1
0

المؤهل

شركة االتصاالت األردنية

لالتصاالت المتنقلة

دكتوراه

4

0

ماجستير

68

20

دبلوم عالي

3

1

0

بكالوريوس

905

204

15

29

دبلوم

268

14

0

0

توجيهي

48

6

2

0

أقل من توجيهي

125

2

2

1

1,421

247

22

31

المجموع

 Orangeالثابت

البيانات

بواسطة الهواتف النقالة
0

0

للمبيعــات الكلية

وليد الدوالت
إبراهيم حرب

المعلومات

لتكنولوجيا

(الجملة) /

والشبكات

المدير التنفيذي

عدد الموظفين

للتسويق

نائلة الداود

وخدمات الزبائن

المدير التنفيذي

الرقم

طبيعة الدورة

1

مالية

299

2

إدارية

690

3

تسويق ومبيعات

501

4

جودة

67

5

فنية

373

6

حاسوب

7

لغات

1,003
20

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

سامر الحاج

المستهلك

جالل باسو
ويلفريد إيفر

والشبكات

المعلومات

التنفيذي

Money

لـ Digital,

& Innovation

– وحدة

لتكنولوجيا

Data,

للمبيعات

المدير التنفيذي

الرئيس التنفيذي

نائب المدير

 .11اإلنجازات التي حققتها الشركة
تم ذكر االنجازات في نتائج أعمال المجموعة (.)10

 .12العمليات ذات الطبيعة غير المتكررة في العام 2020
ال يوجد أي أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية وال تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي.

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

المستشار القانوني
األستاذ ثائر النجداوي

المدير التنفيذي

لجنة إدارة المخاطر

الرئيس التنفيذي  -تيري ماريني

المدير التنفيذي
للشؤون
القانونية،
التنظيمية،
المصادر
والتزويد/
المدير التنفيذي
للموارد البشرية

 .9ج -برنامج التأهيل والتدريب خالل عام 2020

مجلس اإلدارة

لجنة حوكمة الشركات

المدير التنفيذي

لجنة الترشيحات والمكافآت

التنفيذي/

نائب الرئيس

المدير التنفيذي

لجنة التدقيق

.9أ -الهيكل التنظيمي للشركة
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 .9ب -عدد الموظفين وفئات مؤهالتهم

2016

2017

2018

2019

2020

األرباح بالدينار

18,074,087

24.030.280

21,307,063

19,044,843

17,502,121

األرباح الموزعة بالدينار

18,000,000

24,000,000

21,500,000

15,000,000

*18,750,000

النسبة المئوية لألرباح

%8.8

%12.8

%11.46

%8

%10

268,213,941

274,244,221

273,936,814

271,481,657

273,983,778

2.31

2.14

1.39

1.44

1.47

حقوق المساهمين بالدينار
أسعار األسهم بالدينار

*األرباح المقترح توزيعها عن عام 2020
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 .18المزايا والمكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة العليا

 .14تحليل المركز المالي للشركة
تم بيان التحليل المالي في نتائج أعمال المجموعة.

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

 .16أتعاب مدققي حسابات الشركة والشركات التابعة خالل عام 2020
أتعاب التدقيق بالدينار

الشركة
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 ()Orange Money

8,000

عدد األسهم كما في

األردنية

95,624,999

95,624,999

1

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

شركة االستثمار المشترك لالتصاالت ويمثلها:

اعتبارية

 1.1معالي الدكتور شبيب فرح عماري

2

3

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي ويمثلها:

الــقـوات المــسلــحة األردنيــة /حـكومة
المــملكـة األردنية الهاشمية ويمثلها:

 3.1العميد الدكتور المهندس هشام خريسات

اعتبارية

اعتبارية
عضو مجلس

2

السيد الطيب بلكاهية*

6,000

3

السيد بشر جردانه**

6,000

7,200

4

السيد جيروم هاينك*

0

7,200

5,000

5

العميد الدكتور المهندس هشام خريسات

6,000

7,200

5,000

18,200

6

السيد عبدالله أبو جاموس**

6,000

7,200

5,000

18,200

7

السيدة دوروتي فينالو*

6,000

7,200

5,000

18,200

137,800

50,400

35,000

223,200

7,200

5,000

18,200

5,000

18,200
12,200

المبالغ المدفوعة لإلدارة العليا
التسلسل اإلدارة العليا

عدد األسهم كما في

الرقم أعضاء مجلس اإلدارة

1

عماري
معالي الدكتور شبيب فرح ّ

• عقد مجلس اإلدارة ( )5اجتماعات خالل عام 2020

كشف أعضاء مجلس اإلدارة االعتباريين وممثليهم وملكية كل منهم:
الصفة

107,800

7,200

5,000

120,000

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

واحدا فقط والعميد الدكتور المهندس هشام أحمد صالح خريسات ثالثمائة وخمسة وسبعين سهماً في شركة االتصاالت األردنية.

المنصب

اتعاب وبدل لجان

تنقالت

عام )2019

*يتم دفع كافة المبالغ لمجموعة Orange

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

الجنسية

التسلسل

أعضاء مجلس االدارة

المجموع

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

2019/12/31

مكافات سنوية (عن

المجموع

2020/12/31

الرواتب

منحة

توزيع نهاية

مكافات

تنقالت

سفر

أخرى

المجموع

0

360

0

69,423

0

2,862

285,796

2,470

232,600
216,350

إضافية

الخدمة

1

السيد تيري ماريني

69,063

0

0

0

2

السيد رسالن ديرانية

157,200

26,200

13,100

76,834

9,600

3

السيد سامي سميرات

126,636

21,106

10,553

61,815

9,600

420

4

السيد وليد الدوالت

116,400

19,400

9,700

58,091

9,600

960

2,199

5

الدكتور إبراهيم حرب

102,000

17,000

8,500

50,381

9,600

240

2,199

189,920

6

السيدة نائلة الداود

78,000

13,000

6,500

38,568

9,600

720

0

146,388

7

السيد سامر الحاج

74,400

12,400

6,200

36,634

9,600

0

0

139,234

8

السيد جالل باسو

84,000

0

0

9,705

2,400

0

0

96,105

٩

السيد ميدريك شومل

15,268

0

0

0

0

900

0

16,168

١٠

اآلنسة غادة فارس

18,753

3,126

1,563

17,736

2,587

0

0

43,765

المجموع

841,720

112,232

56,116

349,764

62,587

3,600

9,730

1,435,749

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

وخمسمائة سهم في شركة االتصاالت األردنية.
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 .21أهم مساهمات الشركة في خدمة البيئة والمجتمع المحلي

 .19التبرعات والمنح
التسلسل

الجهة المتبرع لها

1

همة وطن

2

النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة

85,000

3

بلدية السلط الكبرى

30,000

4

بلدية الزرقاء

20,000

5

التبرعات لجمعيات خيرية

17,500

6

التبرعات لجهات حكومية مواد وقائية للجائحة

7,753

7

نقابة الممرضين والممرضات والقابالت القانونيات

5,000

8

جمعية نادي متقاعدي مجموعة االتصاالت األردنية الخيرية

3,500

9

تكية أم علي /طرود رمضان

3,000

10

تبرعات رياضية

2,250

11

تبرعات تعلمية

2,000

المجموع

القيمة
1,000,000

1,176,003

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

 .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

نطاق العمل الطبيعي اليومي.

 Orangeاألردن
العام  :2020إنجازات رغم التحديات
لقد غيّ ر العام  2020الحياة بشكلها المعهود ،في ظل ظروف غير مسبوقة

الرقمي الرائد والمسؤول ليخط فصالً جديداً من حكاية اإلنجاز والتميز ،فقد

والتحديات التي فرضتها تغيير أنماط الحياة وأساليب العمل ،لتبرز Orange

بوسيلة سهلة وسريعة وآمنة ألداء التزاماتهم المالية ،إلى جانب تزويدها

تعامل معها األردن والعالم ،حيث استوجبت جائحة كورونا المستجد
األردن بوقوفها إلى جانب المجتمع بأكمله وتكون داعماً رئيسياً للمملكة
لمساعدتها في مواجهة تداعيات الجائحة ،بتوفيرها أفضل الخدمات ومساندة

الجهود الرسمية للحد من انتشار الفيروس .وقد كان لـ  Orangeدور هام
في إبقاء األردنيين على اتصال بكل ما يهمهم بفضل بناها التحتية القوية
وتقنياتها الحديثة.

عززت الشركة محافظها الرقمية  Orange Moneyليحظى المستخدمون
القطاع المؤسسي والشركات بمجموعة واسعة من الحلول المتقدمة

للحفاظ على استمرارية أعمالها.

توجت جهود  Orangeالمتواصلة بتكيّ فها بنجاح مع معطيات الوضع
ّ
مقدمتها تلك التي تساند
ّ
وتحقيق أهداف برامجها الداعمة للمجتمع ،وفي

الشباب في سعيهم لتحقيق األحالم ،سواءً من خالل أكاديمية Orange

بدءاً من الداخل ،توالت إنجازات الشركة في تطوير تجارب الموظفين واالرتقاء

الموجه
ّ
للبرمجة التي استقبلت طلبة موسمها الثاني أو برنامج Orange

بحصولها على شهادة “أفضل صاحب عمل” للعام  ،2020والتي يمنحها

للشركات المنضمة للموسم الثامن.

بها وتعزيز بيئة العمل ،فقد تكللت جهود  Orangeاألردن في هذا المجال

معهد صاحب العمل األفضل العالمي ،للعام الخامس على التوالي.

لتسريع نمو األعمال الريادية  BIGالذي اختتم موسمه السابع وفتح أبوابه
الحفاظ على البيئة بقي أحد العناوين الرئيسية التي تبنّ تها الشركة للمساهمة

ولدعم المملكة في ظل ما تطلبته الجائحة من استجابة سريعة ،ساهمت

في الحد من آثار التغير المناخي ،إذ أصبح مشروع الحقول الشمسية من

السلبية الناجمة عن األزمة بما في ذلك الصحية واالجتماعية واالقتصادية.

توجه الشركة لخفض انبعاثات الكربون واالعتماد على الطاقة النظيفة
إطار ّ

الحد من اآلثار
ّ
 Orangeاألردن بحوالي  8مليون دينار لمساعدة الحكومة في
وأتاحت الشركة بفضل مواردها الرقمية التصفح المجاني لعدد من المنصات

التعليمية اإللكترونية وقناة اتصال لتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من طلب

الدعم في حاالت الطوارئ أو االستفسار عن كورونا من كافة الشبكات،
باإلضافة إلى قيامها بدور توعوي لتشجيع األردنيين على االلتزام باإلجراءات

الوقائية.

التحول الرقمي،
ّ
كرّ ست  Orangeاألردن جهودها على مدار أعوام لتسريع
واتضحت أهمية ذلك هذا العام بشكل خاص ،حيث اتجهت األنظار للمزود

 Orangeيغطي أكثر من  %60من احتياجات الشركة من الطاقة ،ما يقع في

يمس العالم الذي
ّ
والمتجددة ،وهو إنجاز بكل ما للكلمة من معنى كونه
نعيش فيه جميعاً .

لعل أبرز ما ميّ ز العام  2020الدور الذي أدته  Orangeاألردن كشريك رقمي
ّ

للمملكة وشركة وطنية تتسم بالكفاءة والمسؤولية تجاه موظفيها ،المجتمع
والبيئة ،األمر الذي يجعلها تستذكر بكل فخر واعتزاز ما تم تحقيقه من إنجازات

التقدم المتواصل
ّ
مشرّ فة ،بل ورسم رؤية مشرقة للمستقبل أهم مالمحها
في مختلف المجاالت.

 -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 الشركة

أو أقاربهم.

التعليم والشمول الرقمي
شهد العام  2020تحقيق نجاحات خففت من وطأة الجائحة وانعكست على حياة الشباب ،إذ سارت الشركة عاقدة التدريبات واالختبارات واللقاءات عبر
اإلنترنت ،كما جمعت كافة مبادراتها في قرية  Orangeالرقمية في منطقة العبدلي التي تعد
نموذجاً يحتذى به ،وشمل ذلك:

■ تخريج الفوج األول من أكاديمية  Orangeللبرمجة ،واستقبال  50منتسباً جديداً للفوج الثاني

في األكاديمية.

■ تجديد شراكة أكاديمية  Orangeللبرمجة مع  Simplon.coوإبرام اتفاقية مع جامعة األميرة

سمية للتكنولوجيا العتماد الشهادات التدريبية لخريجي أكاديمية البرمجة.

■ تعاون مميز بين االتحاد األوروبي و Orangeاألردن نتج عنه إطالق مشروع “مساحة االبتكار”

لدعم الرياديين في األردن.

■ مواصلة مختبر  Orangeاليرموك اإلبداعي عقد دورات تدريبية عبر اإلنترنت وتخريج الدفعة

الخامسة من طلبة المختبر.

■ عقد دورات مهارات رقمية لمنتسبي مراكز  Orangeالمجتمعية الرقمية ،باإلضافة إلى التدريبات المجانية بالتعاون مع “سيسكو” وورش العمل التي رعتها
بالشراكة مع فنان الكاريكاتير عمر عدنان العبدالالت.

■ إطالق  Orangeاألردن و“لومينوس شمال ستارت” مختبر التصنيع المتنقل لتزويد الشباب في مختلف أنحاء المملكة بمهارات التصنيع الرقمي وأدواته.
■ توقيع اتفاقية مع وزارة االقتصاد الرقمي والريادة إلنشاء  3مراكز رقمية جديدة ضمن مظلة مراكز  Orangeالمجتمعية الرقمية.

■ رعاية إعالن نتائج التوجيهي للعام  2020وتقديم جوائز ألول  78طالباً على المملكة شملت خطوط  YOللشباب ورصيداً بقيمة  150ديناراً بمحفظة Orange
 Moneyاإللكترونية.

■ إتاحة التصفح المجاني لمنصة “درسك” التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم العتماد التعلم عن بُ عد لطلبة المدارس.

لمنصة “إدراك” لتمكين مستخدميها من الوصول إلى مواد المنصة وتنزيلها دون استهالك حزم اإلنترنت الخاصة بهم.
ّ
■ دعم التصفح المجاني
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محفظة  Orange Moneyاإللكترونية

تعتبر محفظة  Orangeاإللكترونية من أهم المشاريع التي نفذتها الشركة ولعبت دوراً بارزاً منذ إطالقها العام  ،2020وكانت ذراعاً فاعالً خالل الجائحة
مكنت  Orangeاألردن مستخدمي الهواتف الخلوية من فتح محفظتها اإللكترونية Orange
وسهلت استقبال وإرسال حركات األموال بكل أمان ،حيث ّ
 Moneyبطريقة ميسرة وآمنة عن طريق التسجيل الذاتي ،كما شهدت عدداً من النقالت النوعية منها:
■ إتاحة السحب واإليداع دون بطاقة عبر صرافات بنك اإلسكان للتجارة والتمويل.

■ إطالق البطاقة المرافقة من  Visaللدفع في كافة نقاط البيع ،باإلضافة إلى خدمة السحب من كافة شبكات الصراف اآللي محلياً وعالمياً وإتاحة التسوق
عبر اإلنترنت.

■ توقيع اتفاقيات استراتيجية عديدة للدفع االلكتروني والتبرعات وإطالق شبكة واسعة لشركائها من محالت الصرافة في كافة أنحاء المملكة.

■ إطالق مجموعة متنوعة من القسائم اإللكترونية التي يمكن شراؤها بأمان فورياً من خالل محفظة  Orange Moneyمثل:

مجال الريادة الشبابية

الشمول الرقمي لألشخاص ذوي اإلعاقة

واصلت  Orangeاألردن اهتمامها بالريادة خالل عام الجائحة ،بما في

في إطار مظلة “قدراتنا مختلفة ولكن إمكانياتنا أكيدة” ،واصلت Orange

مستمر على االستفادة من مواهبهم وإنشاء مشاريع ذات فائدة لهم

من خدماتها خالل الجائحة عبر:

ذلك مشاريعها التحفيزية لحث الشباب على اإلبداع وتشجيعهم بشكل

ولمجتمعاتهم ،ومن هذه المبادرات:

■ إطالق جائزة  Orangeلمشاريع التنمية المجتمعية ( )OSVPللعام .2020

األردن شمول األشخاص ذوي اإلعاقة ونجحت في تمكينهم من االستفادة
 ■ التعاون مع المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة للتعامل
مع الطلبات الطارئة في ظل الجائحة ،حيث ساهمت تقنية SignBook

الموجه لتسريع نمو األعمال
ّ
■ اختتام الموسم السابع من برنامج Orange

في خدمة أكثر من  6000حالة عبر تسهيل وصولهم للخط الساخن الخاص

جديدة في أواخر العام  2020في مقره الجديد في قرية  Orangeالرقمية.

■ التعاون مع وزارة الصحة ورحمة حول العالم لإلغاثة والتنمية لتوفير

الريادية  ،BIGوبدء الموسم الثامن الذي انضمت إليه ست شركات ناشئة

■ استثمار مبلغ  50ألف يورو في شركة ريادية ناشئة

") "Back Office for Business (BOBعبر تحدي Orange Ventures
.MEA Seed

■ إطالق المنشأة التدريبية لأللعاب  Orange Gaming Hubبالتعاون مع
.FATE Esports

 iTunes ،Google Play ،Sony PlayStation ،Xbox Live ،Steamو.PUBG

بفيروس كورونا المستجد.

االتصال المرئي لألشخاص ذوي اإلعاقة السمعية باستخدام تقنية
 SignBookفي مختلف المراكز الصحية التابعة للوزارة.

■ توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة تنظيم قطاع االتصاالت ومديرية األمن
العام وشركة جلوبيتال لغايات إتاحة رقم الطوارئ  114لألشخاص ذوي

اإلعاقة السمعية.

مجال البيئة

تجربة الزبائن

وحدة قطاع األعمال

وتوجه المجموعة العالمية لخفض انبعاثات الكربون
ّ
تقع البيئة ضمن أولويات  Orangeاألردن

زبائن  Orangeاألردن على رأس اهتماماتها ،وقد سارعت خالل الجائحة

أما قطاع األعمال ،فعادة ما يحتاج لخدمات مختلفة تلبي متطلباته لتتميز

جهودها هذا العام في:

وتُ رجمت جهودها في هذا اإلطار بحصولها على أعلى شهادة دولية في

■ دعم النموذج الجديد لقطاع األعمال خالل جائحة الكورونا المستجد،

تركزت
والمساهمة في الحفاظ على البيئة باالعتماد أكثر على مصادر متجددة ونظيفة ،وقد ّ
■ إطالق  Orangeاألردن حملتها البيئية “التزامنا عشان عالمنا”.

إلضفاء ميزات جديدة على عروض مشتركيها لتناسب متطلباتهم،

خدمة المشتركين “ ،”COPCحيث واصلت الشركة:

■ تغطية مشروع الحقول الشمسية من  %60 Orangeتقريباً من احتياجات الشركة من الطاقة

■ االلتزام بتقديم أفضل خدمات الصوت واإلنترنت لمشتركيها عبر زيادة

■ خفض انبعاثات الكربون بمقدار  50كيلو طن باستخدام الطاقة المولدة من محطاتها للطاقة

■ مراعاة إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا التي اعتمدت اإلغالقات

■ إتاحة االطالع على العروض والخدمات من خالل رمز االستجابة السريع  QR codeواعتماد

فعالة وأبواب معارضها مفتوحة أمام مشتركيها ،متخذة االحتياطات

الكهربائية للعام .2020

وعمان منذ تشغيل المشروع.
ّ
الشمسية في المفرق

الفواتير اإللكترونية بدالً من الورق للحفاظ على البيئة.

التضامن االجتماعي والعمل الخيري

حرصت  Orangeاألردن خالل العام  2020على المساهمة في إطار التضامن االجتماعي والعمل الخيري كعادتها كل عام ،بل وكثفت جهودها لمالئمة

التحديات المترتبة على الجائحة ،ومنها:

■ تقديم الدعم للحملة الشتوية “بكرمك دفاهم  ”3التي أطلقتها اللجنة االجتماعية في وزارة االقتصاد الرقمي والريادة للعام الثالث على التوالي ،إضافة إلى
رعايتها حملة “دفء” لمساعدة األسر المحتاجة.

سعات اإلنترنت لكافة مشتركي خطوطها الخلوية.

الكاملة والجزئية ،من خالل إبقاء خطوط االشتراكات مستحقة الفواتير

الصحية الواجب اتباعها.

■ تعزيز خدمات المتجر اإللكتروني وتطبيق  My Orangeلتلبية متطلبات
المستخدمين بما يتناسب مع اإلجراءات الوقائية بكل سهولة وأمان.

■ تسخير شبكاتها لكافة القطاعات منذ بداية األزمة فكانت داعماً للقطاع
العام وعلى وجه الخصوص القطاع الصحي وقطاع التعليم ،والقطاع

 Orangeاألردن في هذا المجال من خالل:

وإبرام شراكة استراتيجية مع “أﭬايا” لتوفير حلول العمل عن بُ عد “Avaya
.”Spaces

■ تزويد شبكة الجامعات األردنية بخدمات اإلنترنت وتزويد االتصاالت
الدولية لتسهيل أداء مؤسسات التعليم.
الحصريّ ة لمدرسة السامية ّ

■ تجديد اتفاقية الخطوط األرضية مع القوات المسلحة.

■ تولّ ي مهام إدارة وتشغيل ومتابعة عملية الربط اإللكتروني لالنتخابات
النيابية  ،2020حيث قامت  Orangeاألردن بربط  18٤5مركز اقتراع

وفرز في مختلف أنحاء المملكة وأكثر من  8500نقطة للتصويت بغرفة

العمليات الرئيسية لالنتخابات في الهيئة المستقلة لالنتخاب.

■ تزويد مشروع الريتز  -كارلتون عمان بخدمات االتصاالت.

الخاص واألفراد.

“همة وطن”.
ّ
■ تبرع بمليون دينار لصندوق

■ تبرع نقدي لوزارة الصحة بقيمة  100ألف دوالر ،باإلضافة إلى  20ألف دينار لدعم عمال المياومة من خالل مبادرة “يوميتهم علينا” ،وتبرع الشركة ومؤسسة
 Orangeبما قيمته  120ألف يورو للوزارة ،ومنح خطوط خلوية للكوادر التمريضية بقيمة  1٥0ألف دينار.

■ إتاحة التصفح المجاني لمنصة “حكيم” لتوصيل أدوية األمراض المزمنة وتطبيق “أمان”.

■ استفادة أكثر من  2500شخص من عيادة جهد المتنقلة و 17طالباً من المنح الجامعية المقدمة ،منهما
اثنان من ذوي اإلعاقة الحركية ،في إطار شراكة  Orangeاألردن مع الصندوق األردني الهاشمي

للتنمية البشرية (جهد) بعد تجديد شراكتهما.

■ توفير الخدمات ألبناء الوطن العائدين للمملكة خالل أزمة كورونا المستجد عبر تعزيز شبكاتها وسرعة
اإلنترنت في فنادق الحجر الصحي في البحر الميت.

■ استمرار دعمها لمبادرة “رقم الخير” لمرضى المركز عبر شراكتها مع مركز الحسين للسرطان ،وتقديم
دعمها لمبادرة “األردن ضد السرطان” للمرضى غير المقتدرين في المركز.

■ رعاية  39عائلة من أسر تكية أم علي ،باإلضافة إلى توزيع وجبات إفطار الصائم على األسر في منازلهم
ودعم عدد من طالب األسر بخطوط إنترنت وأجهزة ماي فاي  MiFiلضمان استمرارية التعلّ م عن بُ عد.
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العروض والخدمات الجديدة

تميزت  Orangeاألردن بمواكبة عروضها لمتطلبات واحتياجات مشتركيها المتغيرة باستمرار والزيادة في حجم استخدام اإلنترنت ،لتستمر في تعزيز

استثمارتها في شبكتها الفايبر لضمان تغطية كفؤة وسرعات غير مسبوقة ،وقد قدمت مجموعة واسعة من الحمالت والعروض مثل:
بيوقف تسليتنا”.
ّ
■ طرح عروض منصتها للشباب “ ”YOالجديدة بمزايا فريدة وإطالق المنصة حملة “وال شي
■ إطالق منصة  Orangeلحلول “الحياة الذكية”.

■ إطالق حملة فايبر ألسرع وأقوى إنترنت في المملكة.
■ إطالق الخدمات المتطورة لألمن السيبراني.
■ إطالق خدمة “المهارات الحياتية”.

إقـرار

 .1يقرّ مجلس إدارة الشركة بعدم وجود أيّ ة أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خالل السنة المالية التالية .20٢١
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

■ طرح أجهزة جديدة من سالسل الهواتف الذكية  Infinix ،Tecnoو.Itel

■ توسيع مجموعة الهواتف الذكية بتقنية الـ  4Gوإطالق جهاز  Orangeالجديد .Sanza XL
■ إطالق حملة أجهزة لوحية (تابلت) بالتقسيط مع خطوط  Orangeفايبر.

■ توسيع مجموعة المعارض التي تبيع اإلكسسوارات ومستلزمات الهواتف.

■ حمالت واسعة وشمولية لخطوط  YOللشباب من ضمنها مسابقة دوالب الحظ “الكل ربحان” وحملة خطوط حماة الوطن بما في ذلك الخلوي ،النطاق
العريض ،الحزم و.Orange Money

■ إطالق حملة رمضان.

■ طرح حزم “خليك في البيت” وتعزيز رصيد الطوارئ لمساعدة الزبائن على االلتزام باإلجراءات الوقائية المتخذة للحد من تفشي كورونا المستجد.
■ تقديم ترفيه غير محدود على  OSNضمن عروض  Orangeفايبر ،ضمن شراكة تجمع الطرفين.

عضو

عضو

عضو

السيد جيروم هاينك

العميد الدكتور المهندس هشام خريسات

السيد عبدالله أبو جاموس

عضو
السيدة دوروتي فينالو

الموقعون أدناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في تقرير مجلس اإلدارة للعام .2020
ّ
 .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

31

تقرير حوكمة الشركات
يسرنا أن نعرض عليكم تقرير حوكمة الشركات لعام ( ،)2020والذي 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 أربع جلسات وتغيب عن الجلسة الثالثة

نائب الرئيس

وحضر بدالً عنه السيد أنيس حمداني)

السيد جيروم هاينك (حضر أربع جلسات وتغيب عن الجلسة األولى وحضر بدالً

عضو مجلس

عنه السيد أنيس حمداني)

السيدة دوروتي فينالو (حضرت كافة الجلسات)
2

3

عضو مجلس
االعتبارية

السيد بشر جردانه (حضر كافة الجلسات)

عضو مجلس

السيد عبدالله أبو جاموس (حضر كافة الجلسات)

عضو مجلس

القوات المسلحة األردنية /حكومة المملكة األردنية الهاشمية ويمثلها:
العميد الدكتور المهندس هشام أحمد خريسات (حضر كافة الجلسات)

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

البنك االستثماري

االعتبارية
عضو مجلس

 -جميع أعضاء مجلس اإلدارة غير تنفيذيين

 -عدد جلسات مجلس اإلدارة خالل عام  2020هو ( )٥جلسات
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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 /المدير التنفيذي للموارد البشرية

السيدة نائلة الداود

المدير التنفيذي للتسويق وخدمات الزبائن

السيد سامر الحاج

المدير التنفيذي للمبيعات – وحدة المستهلك

السيد جالل باسو

نائب المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والشبكات

السيد ويلفريد إيفر

المدير التنفيذي لـ ( Digital, Data, Innovation & Moneyتم تعيينه اعتباراً من شهر )2020/12

السيد ميدريك شومل
اآلنسة غادة فارس
ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة

نائب المدير التنفيذي لالستراتيجية والمدير التنفيذي لـ  Digital & Innovationوسكرتير لمجلس اإلدارة
(استقال بتاريخ )2020/8/31

المدير التنفيذي للموارد البشرية (استقالت بتاريخ )2020/3/8

األمين العام المسؤول عن الشؤون القانونية ،التنظيم واالستراتيجية ،األمن والخدمات العامة ،مكتب إدارة

السيد الطيب بلكاهية
(رئيس اللجنة)

■ لجنة إدارة المخاطر

المشاريع في  Orangeالمغرب منذ أيار  2005وحتى اآلن .كما كان مديرً ا إلدارة الشؤون القانونية منذ تشرين
ثاني  2001حتى آيار  2005في ميدي تيليكوم ( Orangeالمغرب) .شغل السيد بلكاهية منصب مدير إدارة

الشؤون القانونية لدى بنك ابن عمرو فرع المغرب منذ شباط  1998حتى تشرين ثاني  .2001حصل الطيب

٣

بلكاهية على الدبلوم العالي من معهد دراسات اإلدارة العليا في  1992والدبلوم العالي في الدراسات العدلية

من جامعة تولوز بفرنسا في .1987

يتولّ ى السيد عبدالله أبو جاموس منصب عضو مجلس إدارة مجموعة االتصاالت األردنية  Orangeمنذ آب
 ،2017كما يعمل حالياً مدير إدارة دعم وتقييم اللجان لدى المؤسسة العامة للضمان االجتماعي .وشغل السيد

أبو جاموس سابقاً منصب مدير إدارة الموارد البشرية ومدير للتخطيط االستراتيجي في المؤسسة العامة

للضمان االجتماعي .وعمل مستشاراً للتخطيط وإدارة المشاريع في االتحاد الدولي لإلعالم اإللكتروني UNIEM

السيد عبدالله أبو
جاموس

للفترة  ،2013 - 2012ومدرباً متخصصاً في مجاالت اإلدارة اإلستراتيجية وإدارة المخاطر والمشاريع داخل وخارج

المملكة .يحمل السيد عبدالله أبو جاموس شهادة  MBAبمرتبة الشرف في تخصص نظم إدارة معلومات
منذ عام  2015من جامعة البلقاء التطبيقية ،وبكالوريوس محاسبة من جامعة اليرموك .كما ويحمل شهادات

4

مهنية متخصصة في مجال إدارة المشاريع ( )PMPوإدارة المخاطر ( )PMI-RMPمن معهد إدارة المشاريع

األمريكي ( )PMIوفي مجال التخطيط االستراتيجي ( )CSPمن معهد المستشارين المعتمدين األمريكي وفي

السيد عماد سعدات جالل الكيالي

مجال تقييم الجودة ( )EFQM ASSESSORمن الجمعية األوروبية للجودة .كما أنه حاصل على جائزة أفضل

موظف على مستوى المملكة لعام ( 2012جائزة الموظف المثالي الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية).

السيدة دوروتي فينالو هي حاليا@ عضو في مجلس إدارة  Orangeاألردن ونائب الرئيس التنفيذي للمالية
في  Orangeالشرق األوسط وأفريقيا .وكانت قبلها تشغل منصب رئيسة قسم المراقبة المركزية

■ لجنة التدقيق

■ لجنة حوكمة الشركات

تم حضورها

يشغل السيد الطيب بلكاهية منصب نائب الرئيس التنفيذي لـ  Orangeالشرق األوسط وأفريقيا ومنصب

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

■ لجنة الترشيحات والمكافآت

نبذة عن مؤهالتهم وخبراتهم المتعلقة باألمور المالية والمحاسبية

عدد االجتماعات التي

السيدة دوروتي فينالو

في مركز خدمات  Orangeلألعمال منذ كانون الثاني  .2014كما شغلت منصب رئيسة قسم حلول

الرقابة والمرجعية في اإلدارة المالية لمجموعة  Orangeمن أيلول  2003حتى كانون األول  .2013وتقلدت
منصب المستشار وبعدها مديرة مشروع في اإلدارة المالية لفرانس تيليكوم من أيلول  – 1994آب .2003

٤

حصلت السيدة فينالو على درجة الماجستير من جامعة  Sciences Po Parisفي  1993بتخصص اقتصاد
وإدارة مالية.

 -عدد اجتماعات لجنة التدقيق خالل عام  )4( 2020اجتماعات

 -عدد اجتماعات لجنة التدقيق خالل عام  2020مع 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( 2020اجتماع

أعضاء لجنة حوكمة الشركات:
أعضاء لجنة حوكمة الشركات
السيد الطيب بلكاهية :حضر كافة االجتماعات
السيد بشر جردانه :حضر كافة االجتماعات
العميد الدكتور المهندس هشام أحمد خريسات :حضر كافة االجتماعات
عدد اجتماعات لجنة حوكمة الشركات خالل عام  )2( 2020اجتماع

أعضاء لجنة إدارة المخاطر:
أعضاء لجنة إدارة المخاطر
السيد عبدالله أبو جاموس :حضر كافة االجتماعات
السيد الطيب بلكاهية :حضر كافة االجتماعات
السيدة دوروتي فينالو :حضرت كافة االجتماعات
عدد اجتماعات لجنة إدارة المخاطر خالل عام  )1( 2020اجتماع ( بسبب ظروف الجائحة)

رئيس مجلس اإلدارة

الدكتور شبيب فرح عمّـاري
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شركة االتصاالت األردنية

شركة مساهمة عامة محدودة
قائمة المركز المالي الموحدة

كما في  31كانون األول 2020
إيضاحات
الموجـودات

موجودات غير متداولة
ممتلكات ومعدات

موجودات غير ملموسة

موجودات عقود العمالء

حقوق إستخدام األصول المستأجرة

موجودات الطاقة المتجددة المستأجرة
ذمم مدينة طويلة األجل

موجودات ضريبية مؤجلة
موجودات متداولة
مخزون

4

5

2020

دينــــار أردني

251.107.964

247.005.972

203.324.050

.20ب
.6ب

38.456.419

40.568.762

7

3.331.055

3.152.598

.6أ

427.521

541.486.821

8

مبالغ مستحقة من مشغلي شبكات االتصاالت

10

3.284.593

نقد وودائع قصيرة األجل

11

موجودات عقود العمالء

222.676.001

778.775

44.061.037

6.533.060

ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

2019

دينــــار أردني

9

.20ب

مجموع الموجودات

94.558.531
2.333.682

44.730.808

151.440.674

692.927.495

644.418

41.383.972
1.453.066

556.884.789
6.728.043

87.428.317
5.513.581

2.157.419

32.448.249

134.275.609

691.160.398

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية

رأس المال المدفوع
إحتياطي إجباري
أرباح مدورة

12

13

مجموع حقوق الملكية
المطلوبات

مطلوبات غير متداولة

مطلوبات رخصة حزم الترددات
قروض طويلة األجل

التزامات عقود االيجار

التزام ايجار موجودات الطاقة المتجددة
التزامات عقود العمالء
تعويض نهاية الخدمة

15

16

.6أ

.6ب

.20ج
17

187.500.000

187.500.000

23.983.778

21.481.657

62.500.000

62.500.000

273.983.778

271.481.657

46.164.811

44.388.918

41.312.631
35.305.297

50.117.267
32.929.478

36.699.915

39.097.547

318.316

316.532

224.737

224.737

160.025.707

167.074.479

أورنج موني ( - )Orange Moneyوحدات نقود الكترونية متداولة

18

3.441.683

2.900

مبالغ مستحقة إلى مشغلي شبكات االتصاالت

10

25.766.804

مطلوبات متداولة

ذمم وأرصدة دائنة أخرى

الجزء المتداول من القروض طويلة األجل
بنوك دائنة

التزامات عقود االيجار

التزام ايجار موجودات الطاقة المتجددة

التزامات عقود العمالء
تعويض نهاية الخدمة
مجموع المطلوبات

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

19

16

11

.6أ

.6ب

.20ج
17

160.242.429

161.716.173

13.482.377

13.393.854

38.717.495

6.511.761

3.098.575

26.033.693

35.208.570

6.874.962

2.187.629

7.615.373

7.146.858

258.918.010

252.604.262

692.927.495

691.160.398

41.513

418.943.717

39.623

419.678.741

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  ١إلى  ٢٩جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة.
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45

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 2020

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2020

إيضاحات
صافي االيرادات

317.066.340

تكلفة التشغيل المباشرة

()123.806.022

()135.156.799

الربح اإلجمالي

193.260.318

183.582.964

مصاريف إدارية

()27.745.617

()26.465.888

مصاريف بيعية وتسويقية

()37.225.292

()37.017.344

حصة الحكومة من اإليرادات

21

()4.116.342

()3.977.839

مصاريف اتفاقية دعم األعمال ورسوم العالمة التجارية

22

()7.460.437

()7.083.367

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

9

()1.565.136

()1.000.177

استهالك الممتلكات والمعدات

4

()51.536.013

()45.887.058

إطفاء الموجودات غير الملموسة

5

()23.822.496

()23.721.735

استهالك حقوق أستخدام األصول المستأجرة

.6أ

()4.607.530

()4.481.829

.6ب

()2.112.343

()1.678.094

الربح التشغيلي

33.069.112

32.269.633

صافي فروقات العمالت األجنبية

()614.290

240.101

.6أ

()2.452.937

()2.505.461

.6ب

()2.609.701

()2.472.892

()5.503.633

()5.584.188

()1.775.893

()2.460.769

ايراد فوائد

956.465

889.313

أرباح بيع ممتلكات ومعدات

4.277.154

1.758.478

تكاليف تمويل األصول المستأجرة
تكاليف تمويل موجودات الطاقة المتجددة المستأجرة
تكاليف التمويل
تكاليف تمويل رخصة حزم الترددات

15

-

ايرادات أخرى
الربح قبل ضريبة الدخل
ضريبة الدخل

7

الربح للسنة

25.346.277
()7.844.156

()6.442.926

17.502.121

19.044.843

-

مجموع الدخل الشامل للسنة

حصة السهم من األرباح

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  ١إلى  ٢٩جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة.
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23

187.500.000

62.500.000

21.481.657

271.481.657

أرباح موزعة (إيضاح )14

-

-

()15.000.000

()15.000.000

مجموع الدخل الشامل للسنة

-

-

17.502.121

17.502.121

23.983.778

273.983.778

دينــــار أردني

الرصيد كما في أول كانون الثاني 2020

الرصيد كما في  31كانون األول 2020

الرصيد كما في أول كانون الثاني 2019

187.500.000

دينــــار أردني

62.500.000

المجموع

187.500.000

62.500.000

23.936.814

273.936.814

أرباح موزعة (إيضاح )14

-

-

()21.500.000

()21.500.000

مجموع الدخل الشامل للسنة

-

-

19.044.843

19.044.843

21.481.657

271.481.657

الرصيد كما في  31كانون األول 2019

187.500.000

62.500.000

3.353.554
25.487.769

يضاف :الدخل الشامل اآلخر

أرباح مدورة

دينــــار أردني
318.739.763

استهالك موجودات الطاقة المتجددة المستأجرة

20,3

2020

دينــــار أردني

2019

رأس المال المدفوع

احتياطي إجباري

دينــــار أردني

دينــــار أردني

-

17.502.121

19.044.843

0.093

0.102

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

شركـة مساهمة عامة محدودة

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2020

 31كانون األول 2020

إيضاحات
األنشطـــة التشغيليــة

الربح قبل ضريبة الدخل

التعديالت غير النقدية لتسوية األرباح قبل ضريبة الدخل لصافي التدفقات النقدية
تكاليف التمويل

تكاليف تمويل رخصة حزم الترددات

ايراد فوائد

تكاليف تمويل األصول المستأجرة

تكاليف تمويل موجودات الطاقة المتجددة المستأجرة
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

مخصص المخزون التالف وبطيء الحركة

استهالك الممتلكات والمعدات

إطفاء الموجودات غير الملموسة

استهالك حقوق استخدام األصول المستأجرة

استهالك موجودات الطاقة المتجددة المستأجرة
تعويض نهاية الخدمة للموظفين
أرباح بيع ممتلكات ومعدات

15
.6أ

.6ب
9
8

2020

2019

دينــــار أردني

دينــــار أردني

25.346.277

25.487.769

5.503.633

5.584.188

1.775.893

2.452.937

2.505.461

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

1.565.136

1.000.177

ان شركة االتصاالت األردنية مملوكة بنسبة  ٪51من قبل شركة االستثمار المشترك لالتصاالت شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة أورنج (فرنسا).

()956.465

2.609.701
100.000

()889.313

2.472.892
249.692

4

إن األنشطة األساسية لشركة االتصاالت األردنية وشركاتها التابعة تتضمن تقديم العديد من خدمات االتصاالت واالنترنت ونقل البيانات والدفع بواسطة

.6أ

4.607.530

4.481.829

االنترنت ( )ADSLوالفايبر وخدمات الدفع بواسطة الهواتف النقالة باإلضافة الى إنشاء مراكز ومبادرات أكاديمية غير هادفة للربح ،ان تفاصيل األهداف

5

.6ب
17

مخزون

23.822.496

2.112.343

70.259

23.721.735

الهواتف النقالة .إن الخدمات المقدمة تتضمن خدمات خطوط الهواتف الثابتة وخدمات خطوط الهواتف المتنقلة المدفوعة مقدماً والمدفوعة الحقاً وخدمات

1.678.094

األساسية للشركة وشركاتها التابعة مبينة في اإليضاح رقم (.)3

59.932

()4.277.154

()1.758.478

()310.620

536.068

مبالغ مستحقة من مشغلي شبكات االتصاالت

2.228.988

3.259.691

مبالغ مستحقة إلى مشغلي شبكات االتصاالت

()266.889

ذمم وأرصدة مدينة أخرى

()7.775.974

ذمم وأرصدة دائنة أخرى

األنشطـــة االستثمارية

شراء ممتلكات ومعدات

شراء موجودات غير ملموسة

المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات

17
7

4
5

تسديدات مطلوبات رخصة حزم الترددات

()4.976.297
468.515

1.286.301

()66.585

()6.168.710

األنشطـــة التمويليـة

()49.796.743

()52.759.795

4.730.445

2.060.133

()4.470.545

-

تسديدات قروض طويلة األجل

التزامات عقود اإليجار المدفوعة

تكاليف تمويل رخصة حزم الترددات المدفوعة

-

()4.590.815

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية
صافي فروقات العمالت األجنبية

198.814

()65.585

النقد وما في حكمه كما في  1كانون الثاني

النقد وما في حكمه كما في  31كانون األول

11

939.393

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

()7.290.183

()41.044.991

()2.763.221

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

()3.434.572

()6.419.670

صافي الزيادة (النقص) في النقد وما في حكمه

أعدت القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية.

()59.738

()14.794.418

3.503.800

 1-2أسس اإلعداد

45.000.000

()21.524.124

()7.724.914

 -2أسس اإلعداد والسياســات المحاسبية الهامة

()99.399.271

()5.503.633

التزامات إيجار موجودات الطاقة المتجددة المدفوعة

تم اعتماد القوائم المالية الموحدة بقرار من مجلس اإلدارة بتاريخ  27كانون الثاني .2021

825.146

()5.584.188

()4.096.387

يقع المقر الرئيسي للمجموعة في البوليفارد ،العبدلي – األردن.

()47.534.185

()8.914.927

دفعات مقابل تخفيض رأس المال المدفوع

.6أ

()1.990.570

()8.936.050

()10.712

تكاليف تمويل مدفوعة

()58.132

()3.774.423

93.201.457

()48.652.666

المتحصل من قروض طويلة األجل

()1.710.882

87.334.763

-

ايراد الفوائد المقبوضة

()9.404.902
()7.298.748

884.177

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

أرباح موزعة مدفوعة

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

51.536.013

موجودات عقود العمالء

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

للشركة كما في  31كانون األول  2020من الشركة األم والشركات التابعة لها (يشار إليهم معا باسم “المجموعة”).

2.460.769

()6.199.570

ضريبة دخل مدفوعة

أورنج في عام  .2007بلغ رأس مال الشركة األم المصرح به والمدفوع  187.500.000دينار أردني مقسم إلى  187.500.000سهم .تتألف القوائم المالية الموحدة

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

()8.442.015

تعويض نهاية الخدمة المدفوع للموظفين

سجلت شركة االتصاالت األردنية (“الشركة األم”) كشركة مساهمة عامة بتاريخ  8تشرين األول  .1996كما حصلت الشركة على امتياز استخدام العالمة التجارية

45.887.058

تغيرات رأس المال العامل

إلتزامات عقود العمالء

 -1معلومات المنشأة

()18.484.178
15.786.542

()2.763.221

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

 -2أسس اإلعداد والسياســات المحاسبية الهامة (تتمة)

 -2أسس اإلعداد والسياســات المحاسبية الهامة (تتمة)

 2-2أسس التوحيد

 3-2التغير في السياسات المحاسبية

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

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

شركة البتراء األردنية لالتصاالت المتنقلة) وشركة البتراء لخدمات الدفع بواسطة الهواتف النقالة والمملوكة بالكامل من قبل شركة البتراء األردنية لالتصاالت

والتفسيرات الجديدة والتعديالت الصادرة وغير النافذة بعد وستقوم المجموعة بتطبيق هذه التعديالت ابتداءً من تاريخ التطبيق االلزامي.

 31كانون األول 2020

المتنقلة والشركة األردنية لخدمات نقل البيانات و ٪51من شركة األبعاد لبناء وتطوير البيانات رقمياً (اي-دايمنشن) (إن النسبة المتبقية والبالغة  ٪49مملوكة من
المتنقلة اضافة الى شركة رواد المستقبل للتنمية والمبادرات شركة ذات مسؤولية محدودة غير هادفة للربح والمملوكة بالكامل من قبل شركة البتراء األردنية

لالتصاالت المتنقلة والتي تأسست بتاريخ  19كانون الثاني  2020هذا ولم تمارس الشركة اعمالها حتى تاريخ القوائم المالية الموحدة.

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

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

 سيطرة المجموعة على الشركة المستثمر بها (الحقوق القائمة التي تمنح المجموعة القدرة على توجيه النشاطات ذات الصلة للشركة المستثمر بها). تعرض المجموعة أو حقوقها في العوائد المتغيرة الناتجة عن ارتباطها بالشركة المستثمر فيها. -القدرة على ممارسة السيطرة على الشركة المستثمر فيها والتأثير على عوائدها.

بشكل عام ،هناك افتراض بأن غالبية حقوق التصويت تؤدي إلى السيطرة .لدعم هذا االفتراض وعندما تمتلك المجموعة أقل من اغلبية 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 فيها. -الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدية األخرى.

 31كانون األول 2020

األول  ،2019باستثناء أن المجموعة قامت بتطبيق بعض التعديالت اعتباراً من  1كانون الثاني  .2020لم تقوم المجموعة بالتطبيق المبكر للمعايير المالية الدولية

هنالك تعديالت وتفسيرات اصبحت نافذة منذ بداية العام  2020ولكن لم يكن لها أثرعلى القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( :)3تعريف “األعمال”

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على تعريف “األعمال” في معيار التقارير المالية الدولي رقم (“ )3اندماج األعمال” ،لمساعدة المنشآت على
تحديد ما إذا كانت مجموعة األنشطة والموجودات المستحوذ عليها ينطبق عليها تعريف “األعمال” أم ال .توضح هذه التعديالت الحد األدنى لمتطلبات األعمال،

تلغي تقييم ما إذا كان المشاركون في السوق قادرين على استبدال أي عناصر أعمال غير موجودة ،وتضيف توجيهات لمساعدة المنشآت على تقييم ما إذا كانت

العملية المستحوذ عليها جوهرية ،وتضييق تعريفات األعمال والمخرجات ،وادخال اختبار تركيز القيمة العادلة االختياري.

تم تطبيق التعديالت على المعامالت التي تكون إما اندماج األعمال أو استحواذ على األصول التي يكون تاريخ استحواذها في أو بعد بداية أول فترة ابالغ سنوية

التي بدأت في أو بعد  1كانون الثاني  .2020وبالتالي ،لم يتعين على المجموعة إعادة النظر في هذه المعامالت التي حدثت في فترات سابقة .يسمح بالتطبيق

المبكر لهذه التعديالت ويجب اإلفصاح عنها.

لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( :)8تعريف “الجوهري”

 -حقوق التصويت الحالية وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة.

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

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

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

من عناصر السيطرة الثالثة .يتم توحيد القوائم المالية للشركة التابعة إبتداءاً من تاريخ ممارسة السيطرة وحتى توقف هذه السيطرة .يتم توحيد موجودات،

مطلوبات ،ايرادات ومصاريف الشركات التابعة في قائمة الدخل الموحدة من تاريخ سيطرة المجموعة على الشركات التابعة وحتى تتوقف هذه السيطرة.

يتم تحميل األرباح والخسائر 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
للمجموعة.

والتغييرات في التقديرات واألخطاء المحاسبية لتوحيد تعريف ما هو “الجوهري” 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”.
لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت 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  9ومعيار التقارير المالية الدولي 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 من عدم التيقن بشأن توقيت و /

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،

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

باألرباح أو الخسائر الناتجة عن عملية فقدان السيطرة .يتم االعتراف بقيمة االستثمار المحتفظ به بالقيمة العادلة.

يؤدي ذلك إلى عدم التيقن فيما إذا كانت المعاملة المتوقعة محتملة للغاية وما إذا كان من المتوقع أن تكون عالقة التحوط فعالة للغاية.

تقوم المجموعة بإلغاء اإلعتراف بموجودات (بما فيها الشهرة) ومطلوبات الشركة التابعة وحقوق غير المسيطرين ومكونات حقوق الملكية األخرى واإلعتراف

المساهمون الذين لديهم تأثير جوهري على المجموعة

تملك كل من شركة االستثمار المشترك لالتصاالت (شركة تابعة لشركة أورنج – فرنسا) ،والمؤسسة العامة للضمان االجتماعي وشركة نور لالستثمارات المالية

النقدية المستندة إلى المعيار ،لبند التحوط أو أداة التحوط ،خالل الفترة السابقة الستبدال معيار معدل الفائدة الحالي بسعر فائدة خالي من المخاطر ( .)RFRقد

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

ما نسبته  ٪51و ٪28.88و ٪9.3على التوالي من أسهم الشركة.
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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)

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

 31كانون األول 2020

تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم (“ )16االيجارات” -تخفيضات او تأجيالت االيجار المتعلقة بوباء COVID-19

 31كانون األول 2020

العقود الخاسرة – كلفة التزامات العقود  -تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ()37

قام المجلس الدولي للمعايير المحاسبية بتاريخ  28أيار  2020بإصدار تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم (“ )16االيجارات” والتي تتعلق بتخفيضات او

قام المجلس الدولي للمعايير المحاسبية خالل أيار  ،2020بإصدار تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )37والتي تحدد التكاليف التي يجب على المنشأة ان

المحاسبية لعقود االيجار على تخفيضات او تأجيالت االيجار الناتجة بشكل مباشر عن وباء  .COVID-19يتعلق هذا التعديل بتخفيض لدفعات االيجار المستحقة

تطبق التعديالت طريقة “التكلفة المباشرة” .ان التكاليف المباشرة المتعلقة بعقود بيع البضائع أو الخدمات تتضمن كال من التكاليف اإلضافية والتكاليف

تأجيالت االيجار الناتجة عن وباء  .COVID-19تمنح هذه التعديالت إعفاءات للمستأجر من تطبيق متطلبات معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )16حول التعديالت
قبل  30حزيران  .2021كحل عملي ،يجوز للمستأجر اختيار عدم اعتبار تخفيضات او تأجيالت االيجار الناتجة عن وباء  COVID-19كتعديل على عقد اإليجار.

تأخذها بعين االعتبار عند تقييم ما اذ كان العقد الخاسر او سينتج عنه خسارة.
الموزعة المتعلقة بأنشطة العقد بشكل مباشر.

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

ال تتعلق المصاريف االدارية والعمومية بالعقود بشكل مباشر ولذلك يتم استبعادها إال إذا تم تحميلها الى الطرف االخر بموجب شروط العقد.

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

سيتم تطبيق التعديالت اعتباراً من  1كانون الثاني  .2022تطبق هذه التعديالت على العقود التي لم يتم الوفاء بجميع شروطها كما في بداية السنة المالية التي

قام المجلس الدولي للمعايير المحاسبية خالل كانون الثاني  2020بإصدار تعديالت على فقرات ( )69الى ( )76من معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1لتحديد متطلبات

من غيرالمتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( :)1تصنيف المطلوبات المتداولة مقابل غير المتداولة
تصنيف المطلوبات المتداولة مقابل غير المتداولة .توضح هذه التعديالت:
 -تعريف الحق لتأجيل التسوية،

تطبق فيها التعديالت للمرة األولى.

معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9األدوات المالية – اختبار ’ ’%10إللغاء االعتراف بالمطلوبات المالية

تعديل على معيار التقارير المالية
ً
كجزء من التحسينات على معالجة معايير التقارير المالية الدولية لألعوام من  ،2020-2018أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية

 -الحق لتأجيل التسوية يجب ان يكون موجود عند تاريخ اعداد القوائم المالية،

اختالفا
ً
الدولي رقم ( .)9يوضح التعديل الرسوم التي تأخذها المجموعة بعين االعتبار عند تقييم ما إذا كانت شروط المطلوبات المالية الجديدة أو المعدلة تختلف

 -وفي حال كانت المشتقات المتضمنة في المطلوبات القابلة للتحويل في حد ذاتها أداة حقوق ملكية عند اذ ال تؤثر شروط المطلوبات على تصنيفها.

المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض أو المقرض نيابة عن اآلخر.

سيتم تطبيق التعديالت بأثر رجعي اعتباراً من  1كانون الثاني .2023

تقوم المجموعة بتطبيق التعديل على المطلوبات المالية التي يتم تعديلها أو تبادلها في أو بعد بداية السنة المالية التي تطبق فيها المجموعة التعديل.

إشارة الى اإلطار المفاهيمي  -تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ()3

سيتم تطبيق هذه التعديالت اعتباراً من  1كانون الثاني  ،2022مع السماح بالتطبيق المبكر.

 -ان التصنيف ال يتأثر باحتمالية المنشأة ممارسة حقها في التأجيل،

قام المجلس الدولي للمعايير المحاسبية خالل أيار  2020بإصدار تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )3اندماج األعمال  -إشارة الى اإلطار المفاهيمي.

تحل هذه التعديالت محل اإلشارة الى اإلطار المفاهيمي إلعداد وعرض القوائم المالية والذي صدر في عام  1989ومع اإلشارة الى اإلطار المفاهيمي للتقارير

المالية والذي صدر في اذار  2018دون تغيير جوهري على متطلبات اإلطار المفاهيمي.

كما أضاف المجلس استثناء لمبدأ االعتراف بمعيار التقارير المالية الدولي رقم ( )3لتجنب إمكانية ظهور أرباح أو خسائر “اليوم الثاني” ( )Day 2للمطلوبات
وااللتزامات المحتملة المشمولة ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم ( )37أو تفسير لجنة تفسير معايير التقارير المالية الدولية رقم ( )21في حال تم تكبدها
بشكل منفصل.

جوهريً ا عن شروط المطلوبات المالية األصلية .تشمل هذه الرسوم فقط تلك المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض والمقرض ،بما في ذلك الرسوم

 5-2استخدام التقديرات
إن إعداد القوائم المالية الموحدة وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من اإلدارة أن تقوم بتقديرات واجتهادات وفرضيات والتي بدورها تؤثر على المبالغ التي
يتم االعتراف بها كايرادات ومصاريف وموجودات ومطلوبات باإلضافة الى االفصاحات المتعلقة بتلك المبالغ واإلفصاحات المتعلقة بااللتزامات المحتملة .إن

عدم التأكد المتعلق بهذه التقديرات واالجتهادات قد يؤثر بشكل جوهري على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات في المستقبل.

خالل تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة ،قامت اإلدارة باعتماد التقديرات التالية والتي في رأي اإلدارة لها تأثير كبير على المبالغ المعترف بها في القوائم

في الوقت ذاته قرر المجلس توضيح التوجيهات الحالية على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )3لألصول المحتملة التي لن تتأثر باستبدال اإلطار المفاهيمي

المالية الموحدة:

سيتم تطبيق هذه التعديالت بأثر مستقبلي اعتباراً من  1كانون الثاني  .2022من غيرالمتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة

التقديرات الهامة المتعلقة بتحديد مدة عقد اإليجار للعقود التي تتضمن خيار تجديد العقد وانهاؤه (المجموعة كمستأجر)

إلعداد وعرض القوائم المالية .يجب تطبيق التعديالت.
للمجموعة.

الممتلكات واآلالت والمعدات :المتحصل من البيع قبل االستخدام المعني  -تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ()16

قام المجلس الدولي للمعايير المحاسبية خالل أيار  2020بإصدار تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )16الممتلكات واآلالت والمعدات :المتحصل من البيع

قبل االستخدام المعني والذي يمنع المنشئات من تخفيض كلفة الممتلكات واآلالت والمعدات بقيمة المبالغ المتحصلة من بيع منتج تم انتاجه في الفترة خالل

إحضار األصل إلى الموقع وتجهيزه للحالة الالزمة للعمل بالطريقة المقصودة التي تحددها اإلدارة .وفقا لذلك يجب على المنشأة االعتراف بالمبالغ المتحصلة

من بيع هذه المنتجات وتكلفة انتاجها في قائمة االرباح أو الخسائر.

سيتم تطبيق التعديالت بأثر رجعي اعتباراً من  1كانون الثاني  2022على بنود الممتلكات واآلالت والمعدات والتي تم البدء باستخدامها في بداية أول فترة مالية

تم عرضها في السنة المالية التي تطبق فيها التعديالت للمرة األولى.

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 أو انهاء العقود .تقوم المجموعة ببعض التقديرات عند تقييم ما إذا

كان من المؤكد ممارسة خيار التجديد أو انهاء العقد.

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

تقييم 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 التجديد أو االنهاء (على سبيل المثال ،القيام بانشاءات جوهرية أو تحسينات على األصل المستأجر).

من غير المتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 -2أسس اإلعداد والسياســات المحاسبية الهامة (تتمة)

 -2أسس اإلعداد والسياســات المحاسبية الهامة (تتمة)

 5-2استخدام التقديرات (تتمة)

 6-2ملخص السياســات المحاسبية الهامة

 31كانون األول 2020

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة والمبالغ المستحقة من مشغلي شبكات االتصاالت وموجودات عقود العمالء

 31كانون األول 2020

الممتلكات والمعدات

تستخدم المجموعة مصفوفة الحتساب مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة والمبالغ المستحقة من مشغلي شبكات االتصاالت وموجودات

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

تستند مصفوفة المخصص مبدئيً ا إلى معدالت التخلف عن السداد التاريخية للمجموعة .تقوم المجموعة على ادخال بعض التعديالت على المصفوفة لألخذ

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

عقود العمالء .تحتسب معدالت المخصص على أساس عدد األيام المتجاوزة لتاريخ االستحقاق لمجموعات متعددة من فئات العمالء ذوي نمط خسائر متشابه.

بعين االعتبار بعض المعلومات المستقبلية وتضمينها في نمط الخسائر التاريخية للمجموعة .على سبيل المثال  ،إذا كان من المتوقع أن تتدهور الظروف

االقتصادية المتوقعة (أي الناتج المحلي اإلجمالي) خالل العام المقبل مما قد يؤدي إلى زيادة عدد حاالت التخلف عن السداد  ،يتم تعديل معدالت التخلف عن

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

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

باستخدام النسب السنوية التالية (باستثناء األراضي):
سنة
25
 5إلى 20
 2إلى 7

إن تقييم العالقة بين معدالت التخلف عن السداد التاريخية والظروف االقتصادية المتوقعة والخسائر االئتمانية المتوقعة يعتبر تقدير له أثر جوهري .إن مبلغ

مبانـــــي
معدات االتصاالت
موجودات أخرى

المستقبلية قد ال تكون ممثلة لمعدل تخلف العمالء عن السداد الفعلي في المستقبل .تم اإلفصاح عن المعلومات حول مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

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

الخسائر االئتمانية المتوقعة حساس للتغيرات في الظروف والظروف االقتصادية المتوقعة .ان خسارة االئتمان التاريخية للمجموعة والظروف االقتصادية

للذمم المدينة والمبالغ المستحقة من مشغلي شبكات االتصاالت وموجودات عقود العمالء في اإليضاحات  9و 10و 20حول القوائم المالية الموحدة.

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

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

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

تحديد مبلغ الموجودات الضريبية المؤجلة التي يمكن االعتراف بها يتطلب من اإلدارة أن تقوم بتقديرات ذات تأثير جوهري ،بناءً على التوقيت المحتمل ومستوى

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

الضريبة

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

ضمن قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة عند استبعاد األصل.

األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة ،باإلضافة الى استراتيجيات التخطيط الضريبي المستقبلية.

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

تقوم المجموعة برسملة التكاليف المتعلقة بمشاريع تطوير بعض الخدمات .تتطبق رسملة التكاليف األولية بناءا على تقديرات اإلدارة بأن قابلية التنفيذ

الموجودات غير الملموسة

المتوقعة للمشروع ومعدالت الخصم التي سيتم تطبيقها والفترة المتوقعة للمنافع .بلغت قيمة تكاليف التطوير التي تم رسملتها  1.329.812دينار أردني كما

بعد تنزيل التدني في القيمة المتراكمة ،إن وجدت.

تكاليف التطوير

التكنولوجية واالقتصادية للمشروع مؤكدة .عند تحديد مبالغ التي ينبغي رسملتها ،تقوم اإلدارة بتحديد التقديرات التي تتعلق بالتدفقات النقدية المستقبلية
في  31كانون األول  :2019( 2020ال شيء).

اإليجارات – تقدير معدل االقتراض اإلضافي

ال يمكن للمجموعة تحديد سعر الفائدة الضمني في عقود اإليجار بسهولة ،لذلك فإنها تستخدم معدل االقتراض اإلضافي لقياس التزامات االيجار .معدل

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

تشمل الموجودات غير الملموسة رخص اتصاالت وبرمجيات باإلضافة الى حقوق استخدام كوابل نقل المعلومات .يتم إثبات المشاريع تحت التنفيذ بالكلفة،

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

بالقيمة (إن وجد).

االقتراض اإلضافي هو معدل الفائدة الذي يترتب على المجموعة عند االقتراض على فترة زمنية مماثلة لعمر عقد االيجار وبقيمة ضمان مماثل للحصول على

يتم تقدير العمر اإلنتاجي للموجودات الغير ملموسة ليكون إما محدداً او غير محدد .ال يوجد لدى المجموعة موجودات غير ملموسة بعمر انتاجي غير محدد ويتم

المجموعة” والذي يتطلب تقديرً ا في حالة عدم توفر معدالت ملحوظة.

عند وجود مؤشرات بتدني قيمتها .يتم مراجعة العمر اإلنتاجي وطريقة اإلطفاء للموجودات غير الملموسة محددة العمر االقتصادي في نهاية كل سنة مالية .إن

تقدر المجموعة معدل االقتراض اإلضافي باستخدام معلومات ملحوظة (مثل أسعار الفائدة في السوق) عند توفرها.

وتعتبر تغيرات في تقديرات محاسبية .يتم تسجيل مصروف اإلطفاء على الموجودات غير الملموسة ذات العمر المحدد في قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة.

أصول بقيمة مماثلة لموجودات حقوق استخدام األصول المستأجرة في ظروف اقتصادية متشابهة .يمثل معدل االقتراض اإلضافي ما “يجب أن تدفعه

إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات العمر المحدد على فترة العمر االقتصادي المتوقع بطريقة القسط الثابت ويتم تقييم التدني في قيمة هذه الموجودات

التغيرات المتعلقة بالعمر اإلنتاجي أو نمط االستهالك المتوقع للمنفعة االقتصادية المستقبلية لألصل تعد تعديل على مدة أو طريقة اإلطفاء ،حسب االقتضاء،

ويتم استبعاد كلفة الموجودات غير الملموسة واالطفاء المتراكم المتعلق بها عند بيعها أو التخلص منها ويتم اثبات أية أرباح أو خسائر في قائمة األرباح 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.

يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة على مدى العمر المتوقع لها باستخدام النسب السنوية التالية:
حقوق استخدام كوابل فالج
رخصة تشغيل الهواتف المتنقلة وحقوق الترددات
والموجودات غير الملموسة األخرى
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سنة
20
15
 4إلى 25
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 -2أسس اإلعداد والسياســات المحاسبية الهامة (تتمة)

 -2أسس اإلعداد والسياســات المحاسبية الهامة (تتمة)

 6-2ملخص السياســات المحاسبية الهامة (تتمة)

 6-2ملخص السياســات المحاسبية الهامة (تتمة)

 31كانون األول 2020

توزيعات األرباح النقدية

تقوم المجموعة باثبات التزام مقابل توزيع أرباح عندما يكون التوزيع موكدا وخارج سيطرة المجموعة .يكون التوزيع مؤكدا عندما تتم الموافقة عليه من قبل

المساهمين .يتم اثبات المبلغ مباشرة في حقوق الملكية.
موجودات ومطلوبات عقود العمالء

 31كانون األول 2020

الضرائب (تتمة)
ضريبة المبيعات

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

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

 -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

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

 -الذمم الدائنة والمدينة والمتضمنة مبلغ ضريبة المبيعات.

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

تملك الموجود أو كجزء من المصروف قدر االمكان.

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

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

وتحدد الكلفة بإتباع طريقة متوسط الكلفة المرجح.

(المسجلة سابقاً في االيرادات المؤجلة).

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

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

الضرائب
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

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

للموجودات وااللتزامات وقيمها الدفترية لغايات التقرير المالي.

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

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

غير المعترف بها عند تاريخ القوائم المالية الموحدة ويتم االعتراف بها قادمة إلى الحد المتوقع الذي يكون فيه هنالك أرباح ضريبية يمكن استردادها.

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

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

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

إلى الحد المتوقع الذي يكون فيه هنالك أرباح ضريبية يمكن االستفادة منها لخصم هذه الفروقات المؤقتة والموجودات والخسائر الضريبية غير المستغلة ما عدا:
 -عندما ينشأ أصل الضريبة المؤجلة المتعلق بالفرق المؤقت القابل للخصم من االعتراف األولي بأصل أو التزام من خالل معاملة ال تمثل دمج أعمال وال يؤثر

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.

النقد وما في حكمه

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

التغير في القيمة .في حال كان تاريخ االستحقاق يزيد عن ثالثة أشهر يتم تصنيفها كاستثمارات قصيرة االجل.

لغرض قائمة التدفقات النقدية الموحدة فإن النقد وما في حكمه يشتمل على النقد في الصندوق ولدى البنوك وودائع قصيرة األجل والتي لديها تاريخ

استحقاق ثالثة أشهر أو أقل بعد تنزيل أرصدة البنوك الدائنة واألرصدة المحتجزة.

وفقا لشروط االتفاقيات.
ً
يتم االحتفاظ بالنقد المقيّ د من المنح فقط لألغراض التي يتم االحتفاظ بها من أجلها ،وال يتم استخدامها إال
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 التكلفة المطفأة من خالل االخذ بعين االعتبار أي خصم او عالوة عند االستحواذ والرسوم أو التكاليف التي تشكل جزءاً من معدل الفائدة الفعلي.

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

على الربح المحاسبي وال الربح أو الخسارة الخاضعين للضريبة عند اكمال المعاملة.

 فيما يتعلق بالفروقات المؤقتة القابلة للخصم المرتبطة باالستثمارات في الشركات التابعة والشركات الحليفة واالئتالف يتم االعتراف بموجودات الضريبةمتاحا مقابل التي يمكن االستفادة منه من
ً
المؤجلة فقط إلى الحد الذي يحتمل فيه رد الفروقات المؤقتة في المستقبل ويكون الربح الخاضع للضريبة

الفروقات المؤقتة.
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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)

 6-2ملخص السياســات المحاسبية الهامة (تتمة)

 6-2ملخص السياســات المحاسبية الهامة (تتمة)

 31كانون األول 2020

تعويض نهاية الخدمة

 31كانون األول 2020

تدني الموجودات غير المالية

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

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

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

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

كانون الثاني  2012على أساس مدة الخدمة المتراكمة والراتب لكل موظف في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة وبشرط إكمال حد أدنى لمدة الخدمة وفقاً
المخصص كإلتزام متداول وغير متداول.
الذمم الدائنة واألرصدة الدائنة األخرى

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

اختبار سنوي لالنخفاض في القيمة ،تقوم المجموعة بتقييم المبلغ الممكن تحصيله لألصل .إن مبلغ األصل الممكن تحصيله هو القيمة العادلة لألصل أو وحدة
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.

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

اإليجارات

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

موجودات حق االستخدام

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

التبرعات المقيدة من المنح

يتم االعتراف بالتبرعات عندما يكون هناك ضمان معقول باستالم المنحة والتقيد بالشروط المتعلقة بها.
عندما تتعلق المنح بأحد بنود المصاريف ،يتم االعتراف بها كدخل على مدى الفترة الالزمة لمقابلة المصاريف التي تم منح هذه التبرعات لتعويضها على أساس

منتظم مع التكاليف التي تهدف إلى تعويضها.

أورنج موني ( – )Orange Moneyوحدات نقود الكترونية متداولة

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

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

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

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 اقل.

تخضع موجودات أصول حق االستخدام إلى اختبار التدني في القيمة .األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات هي كما يلي:
سنة
 2إلى 15
 2إلى 20
2

أورنج موني ( )Orange Moneyهي خدمة تعتمد حلول تحويل االمول والدفع من خالل حساب نقود إلكتروني (وحدات إلكترونية) باستخدام رقم هاتف متنقل

محالت تجارية ومبانـــــي
مواقع شبكات اتصاالت (ثابتة ومتنقلة)
أخرى

تمثل الوحدات اإللكترونية المتداولة حسابات العمالء للوحدات اإللكترونية .تقوم المجموعة بإيداع مبلغ نقدي يعادل الوحدات اإللكترونية المتداولة في حساب

إذا تم تحويل ملكية األصل المؤجر إلى المجموعة في نهاية مدة اإليجار أو كانت التكلفة تعكس ممارسة خيار الشراء ،يتم احتساب االستهالك باستخدام العمر

فعال.

مصرفي مقيد يتم مراقبته من قبل البنك المركزي األردني .يتم االعتراف بالوحدات اإللكترونية المتداولة عندما يقوم العمالء بإيداع نقدي بالقيمة ذاتها في أي

من معارض المجموعة أو في الحساب المصرفي.
تصنيف المتداول مقابل غير المتداول

أيضا النخفاض القيمة.
اإلنتاجي المقدر لألصل .تخضع موجودات عقود العمالء ً
التزامات عقود اإليجار

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

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

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

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

القيمة المستحقة عند ممارسة خيار الشراء والذي من المؤكد أن تمارسه المجموعة وقيمة غرامات إنهاء عقد اإليجار ،إذا كانت المجموعة تنوي ان تمارس خيار

 -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.

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

 -محتفظ بها في االساس لغرض التداول.

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

يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة .تكون المطلوبات متداولة عندما:

أيضا
تعتمد على مؤشرات أو معدالت متفق عليها وفقا لشروط العقد ،والمبالغ المتوقع تحصيلها بموجب ضمانات القيمة المتبقية .تتضمن دفعات اإليجار ً

اإلنهاء وفقا لشروط العقد

الشرط الذي يؤدي الى دفع تلك المبالغ.

عند احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار ،تستخدم المجموعة لغايات خصم دفعات االيجار المستقبلية معدل االقتراض عند بدء اإليجار إذا كان سعر الفائدة

 -من المتوقع أن تتم تسويتها في دورة التشغيل العادية.

الضمني في عقد اإليجار غير قابل للتحديد .الحقا يتم زيادة التزامات اإليجار بقيمة الفائدة المستحقة ويتم تخفيضها بقيمة دفعات اإليجار الفعلية .باإلضافة

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

مضمونها تعتبر دفعات إيجار ثابتة أو عند تغير التقييم المتعلق بشراء األصل.

 -وجدت في االساس لغرض التداول.

 -ال يوجد أي حق غير مشروط في تأجيل تسوية االلتزام لمدة اثني عشر شهرً ا على األقل بعد تاريخ القوائم المالية.

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

يتم تصنيف جميع المطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة .يتم تصنيف الموجودات والمطلوبات الضريبية كموجودات ومطلوبات غير متداولة.

58

59

شركة اإلتصاالت األردنية

شركـة مساهمة عامة محدودة

شركة اإلتصاالت األردنية

شركـة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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إثبات اإليرادات (تتمة)

 31كانون األول 2020

عقود إيجار قصيرة األجل وأصول منخفضة القيمة

 31كانون األول 2020

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

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

سبيل المثال  3أشهر مجانية) ،تقوم هذه المجموعة بتأجيل هذه الخصومات أو العروض المجانية على مدة العقد القابلة للتنفيذ (الفترة الزمنية خالل التي يكون

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

عقد .إذا لم يتم تصنيف التزامات األداء على أنها مستقلة ،يتم االعتراف بإيرادات العرض بشكل متساوي على مدى فترة العقد .تعد خدمة توصيل الخط الهاتفي

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

على أساس القسط الثابت على مدة اإليجار.

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.

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

جيدا .وال يمكن فصله بشكل عام عن عقد الخدمة وعروض االتصاالت ،وبالتالي يتم االعتراف به في االيرادات
مثال ً
ً
من خالل عقد الخدمة وعروض االتصاالت

على المدى المتوسط للعالقة التعاقدية المتوقعة.
مبيعات اجهزة منفصلة

تتيح المجموعة عدة طرق لعمالء األفراد والشركات/المؤسسات لشراء اجهزتهم (بشكل اساسي الهواتف المتنقلة) .تكون مبيعات االجهزة اما منفصلة أو
متضمنة في حزمة تتضمن عروض خدمات .عندما تكون مبيعات االجهزة منفصلة عن عروض الخدمات ،يتم االعتراف بالمبلغ الذي تم اصدار الفاتورة به في

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

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

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

عروض األجهزة والخدمات المحزمة

ممارسة خيار التجديد.

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

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

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.
إثبات اإليرادات

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

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

يتم االعتراف بموجودات عقود العمالء عند نقل سيطرة السلع أو الخدمات الى العمالء بالقيمة التي تتوقع المجموعة أن يكون لها الحق بها مقابل تلك السلع

والخدمات .استنتجت المجموعة بشكل عام أنها الطرف الرئيسي في ترتيبات عقودها.

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

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

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

بإيرادات مرحلة البناء عند اكتمالها إذا كانت هذه المرحلة مؤهلة لتكون مرحلة محددة .عند تعديل بنود العقد ،تقوم المجموعة بتقييم تعديل النطاق أو تأثيره
على سعر العقد من أجل تحديد ما إذا كان التعديل يجب أن يعامل كعقد مستقل ،كما لو انه تم إنهاء العقد الحالي وتوقيع عقد جديد ،أو ما إذا كان التعديل يجب

اعتباره كتغيير على العقد الحالي.

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

عروض خدمات مبيعات الجملة

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

شركات النقل الدولية:

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

يتم االعتراف بإيرادات الخدمة عند تقديم الخدمة ،بناءً على االستخدام (مثل دقائق حركة المرور) أو الفترة (على سبيل المثال ،تكاليف الخدمة الشهرية).
بموجب عروض محتوى معينة ،يمكن للمجموعة التصرف فقط كوكيل يسمح بتوريد طرف ثالث للسلع أو الخدمات للعميل وليس كموكل في عرض المحتوى.

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

ال تتضمن العقود مع العمالء بشكل عام أي حق جوهري ،حيث أن السعر الذي يتم تحرير الفواتير به يمثل سعر بيع الخدمات التي تم شراؤها واستهالكها من

قبل العميل خارج نطاق الشركة (مثل االستهالك اإلضافي والخيارات وما إلى ذلك) .ليس لدى المجموعة أي تأثير كبير يتعلق بالتعديالت على هذا النوع من

العقود .يتم التعامل مع التزامات الخدمة المحولة إلى العميل بنفس الوتيرة على أنها التزام فردي.
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يوجد لدى المجموعة ثالثة أنواع من االتفاقيات التجارية مع عمالء الجملة (مثل مشغلي االتصاالت اآلخرين) متعلقة بأنشطة البيع بالجملة المحلية وعروض

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

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

المدى التعاقدي

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

التي يتم استهالكها خالل فترة االلتزام .تشمل فئة العقد هذه بشكل خاص بعض عقود  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.
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شرط التزام بمستوى الخدمة

تتضمن بعض التعاقدات التجارية للمجموعة التزامات متعلقة بمستوى الخدمة (وقت التسليم ،وقت إعادة الخدمة).
تتضمن هذه االتفاقيات التزامات مقابل الخدمات التي تقدمها المجموعة والمتعلقة بعمليات تقديم الطلبات للخدمات وتسليمها وخدمات ما بعد البيع .إذا

أخفقت المجموعة في تنفيذ أحد هذه االلتزامات ،فإنها تقوم بدفع تعويض للعميل ،والذي عادة ما يكون تخفيض لألسعار ويتم اقتطاع تلك الخصومات من
اإليرادات .يتم خصم المبلغ المتوقع من هذه الغرامات من اإليرادات بمجرد ان تخفق المجموعة بتنفيذ تلك االلتزامات او عند وجود احتمالية مرتفعة بعدم قدرة

المجموعة على تنفيذها.
قياس القيمة العادلة

 31كانون األول 2020

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.

 -3القطاعات التشغيلية
تم تحديد أسلوب عرض القطاعات الرئيسية بحيث يكون على أساس القطاعات التشغيلية وذلك بناءاً على أن المخاطر والمنافع المتعلقة بالمجموعة تتأثر بشكل

جوهري باالختالفات في المنتجات والخدمات المقدمة من قبل تلك القطاعات.

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

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

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

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

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

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

بتاريخ القياس.

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.

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.

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

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

خالل الهواتف المتنقلة.

القطاع غير الربحي – يقوم هذا القطاع بدعم التنمية االجتماعية واالقتصادية المحلية من خالل المبادرات األكاديمية في مجاالت االقتصاد المستدام والمسؤولية

االجتماعية والبيئة والصحة والثقافة والعلوم .لم يمارس هذا القطاع اية نشاط حتى تاريخ هذه القوائم المالية الموحدة.

تقوم إدارة المجموعة بمتابعة النتائج التشغيلية للقطاعات التشغيلية التخاذ القرارات ولتقييم أداء القطاعات المعتمد على األرباح او الخسائر التشغيلية.
إن الجداول التالية تمثل معلومات عن إيرادات ونتائج أعمال وموجودات ومطلوبات هذه القطاعات للسنوات المنتهية في  31كانون األول  2020و.2019

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.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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شركـة مساهمة عامة محدودة

شركـة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 -3القطاعات التشغيلية (تتمة)

 -3القطاعات التشغيلية (تتمة)

 31كانون األول 2020

للسنة المنتهية في  31كانون

األول 2020

صافي اإليرادات

صافي االيرادات ألطراف خارجية
صافي االيرادات الداخلية بين
القطاعات

نتائج القطاع

 31كانون األول 2020

خطوط

الهواتف الثابتة
دينــار أردني

الهواتف

خدمات

دينــار أردني

دينــار أردني

المتنقلة

البيانات

الطاقة

المتجددة

دينــار أردني
-

121.608.954

161.161.965

34.048.626

47.552.670

3.631.762

386.272

5.719.077

169.161.624

164.793.727

34.434.898

5.719.077

الدفعات من خالل

أنشطة غير

دينــار أردني

دينــار أردني

الهواتف المتنقلة

دينــار أردني

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019

246.795

-

317.066.340

صافي اإليرادات

171.534

-

57.461.315

418.329

-

374.527.655

الربح من العمليات قبل

االستهالكات واالطفاءات

وفروقات العمالت األجنبية

15.388.127

79.731.946

25.378.431

()740.656

ربحية

المجموع

()333.200

-

والمعدات والموجودات غير

119.424.648

()75.358.509

الملموسة
استهالكات حقوق استخدام

األصول المستأجرة
استهالكات موجودات الطاقة
المتجددة المستأجرة

صافي فروقات العمالت األجنبية

تكاليف تمويل األصول

المستأجرة
تكاليف تمويل موجودات الطاقة
تكاليف التمويل

الترددات

الربح قبل ضريبة الدخل

مصروف ضريبة الدخل

المستأجرة
حقوق استخدام األصول
المستأجرة
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الربح من العمليات قبل االستهالكات

واالطفاءات وفروقات العمالت األجنبية
وتكاليف التمويل والضريبة*

9.620.072

75.474.857

28.694.716

()628.045

()11.219

200.515.569

384.180.831

136.435.917

226.752.824

148.585.284

92.889.922

16.070.963
7.409.465

185.131.694
35.399.726

56.153.219
6.721.233

6.711.619

43.449.660

6.995.979

42.061.062

5.340.444

2.179.468

741.671

1.632.237
1.632.237

()4.481.829

()614.290
()2.452.937

المستأجرة

()1.678.094

المستأجرة

تكاليف تمويل موجودات الطاقة المتجددة

()2.472.892

تكاليف التمويل

()5.584.188

ايراد فوائد

889.313

تكاليف تمويل رخصة حزم الترددات

()2.460.769

()1.775.893

الربح قبل ضريبة الدخل

25.487.769

مصروف ضريبة الدخل

()6.442.926

25.346.277

مجموع الربح والدخل الشامل للفترة

19.044.843

692.927.495

418.943.717

-

38.456.419

-

-

38.456.419

-

1.251.846

-

-

44.061.037

2.121.393

-

والموجودات غير الملموسة
استهالكات حقوق استخدام األصول

تكاليف تمويل األصول المستأجرة

-

-

()69.608.793

()2.505.461

251.107.964

-

113.150.381

()2.112.343

17.502.121

للفترة

موجودات الطاقة المتجددة

165.542.036

167.207.586

38.960.682

4.890.055

-

376.600.359

صافي فروقات العمالت األجنبية

()7.844.156

مجموع الربح والدخل الشامل

موجودات غير ملموسة

صافي االيرادات الداخلية بين القطاعات

48.102.886

4.847.874

19.781

4.890.055

-

57.860.596

240.101

956.465

تكاليف تمويل رخصة حزم

الممتلكات والمعدات

صافي االيرادات ألطراف خارجية

117.439.150

162.359.712

38.940.901

-

318.739.763

()4.607.530

()5.503.633

ايراد فوائد

معلومات القطاع األخرى

-

دينــــار أردني

المستأجرة
استهالكات موجودات الطاقة المتجددة

()2.609.701

المتجددة المستأجرة

مطلوبات القطاع

دينــــار أردني

دينــــار أردني

دينــــار أردني

دينــــار أردني

دينــــار أردني

استهالكات واطفاءات الممتلكات والمعدات

استهالكات واطفاءات الممتلكات

موجودات القطاع

الهواتف الثابتة

المتنقلة

البيانات

المتجددة

الهواتف المتنقلة

المجموع

نتائج القطاع

وتكاليف التمويل والضريبة*

الموجودات والمطلوبات

خطوط

الهواتف

خدمات

الطاقة

الدفعات من خالل

203.324.050

الموجودات والمطلوبات
موجودات القطاع

191.418.623

398.262.273

54.279.093

45.104.560

2.095.849

691.160.398

مطلوبات القطاع

141.173.784

228.479.227

6.250.389

43.691.378

83.963

419.678.741

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

-

-

-

31.370.616

-

موجودات الطاقة المتجددة المستأجرة
حقوق استخدام األصول المستأجرة

8.698.126

357.080

247.005.972

2.211.770
-

-

222.676.001

40.568.762

-

40.568.762

1.315.230

-

41.383.972

* الربح التشغيلي يتضمن أرباح بيع ممتلكات ومعدات و ايرادات أخرى الغراض عرض القطاعات التشغيلية.
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شركـة مساهمة عامة محدودة

شركـة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 -4ممتلكات ومعدات

 -4ممتلكات ومعدات (تتمة)

 31كانون األول 2020

2020

 31كانون األول 2020

أراضي

ومباني

دينــــار أردني

شبكة ومـعدات

ممتلكات ومعدات

دينــــار أردني

دينــــار أردني

االتصاالت

أخرى

المجمـوع

دينــــار أردني

الكلفة:
كما فـي أول كانون الثاني 2020

87.782.169

971.031.214

63.749.242

1.122.562.625

إضافات

2.483.292

46.474.313

839.138

49.796.743

المحول من المخزون (إيضاح )8

-

6.294.553

-

6.294.553

استبعادات

()534.350

()18.681

()177.467

()730.498

كما فـي  31كانون األول 2020

89.731.111

1.023.781.399

64.410.913

1.177.923.423

كما فـي أول كانون الثاني 2020

47.856.624

773.617.417

54.082.612

875.556.653

االستهالك للسنة

2.014.964

48.948.259

572.790

51.536.013

استبعادات

()102.048

()18.307

()156.852

()277.207

كما في  31كانون األول 2020

49.769.540

822.547.369

54.498.550

926.815.459

صافـي القيمـة الدفترية

2019

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

ستحصل المجموعة من أمانة عمان الكبرى على قطع أراضي مقابل تلك االراضي التي تم استمالكها.

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

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

وفقا لالتفاقية ستقوم أمانة عمان الكبرى بتقييم االراضي التي تم اختيارها من قبل المجموعة قبل الموافقة على العملية وعلى نقل ملكية هذه االراضي

للمجموعة .استلمت المجموعة تقييمات أمانة عمان الكبرى ودائرة االراضي والمساحة والتي جاءت بقيمة اعلى من تقييم المجموعة.

نظرا لألحداث االخيرة المتعلقة بوباء فايروس كورونا ( )COVID-19والتي قد تؤثر على تقييم تلك االراضي التي تم اختيارها سابقا فان إدارة المجموعة اتفقت

االستهالك المتراكم:

كما فـي 31كانون األول 2020

أراضي مستملكة

تتضمن األراضي والمباني تكلفة قطع أراضي بمبلغ  2.147.435دينار أردني ( )2.504.970 :2019دينار أردني والتي تم استمالكها من قبل أمانة عمان الكبرى خالل

39.961.571

201.234.030

أراضي

شبكة ومـعدات

ممتلكات ومعدات

دينــــار أردني

دينــــار أردني

ومباني

دينــــار أردني

االتصاالت

9.912.363

أخرى

251.107.964

مع أمانة عمان الكبرى باعادة تقييم االراضي حتى يتم التوصل للمبلغ النهائي وذلك قبل الحصول على الموافقة النهائية.

وبسبب التأخير في عملية التقييم ،أرسلت اإلدارة كتابً ا إلى أمانة عمان الكبرى خالل شهر تشرين االول  2020تطلب من خالله الحصول على تعويض نقدي فوري

وفقا لشروط اتفاقية التسوية .وعليه ،استلمت المجموعة حتى تاريخ القوائم المالية الموحدة مبلغ  4.626.220دينار أردني كجزء من التسوية .إن إدارة المجموعة
ً
في طور التفاوض على التسوية إما عن طريق تسديد نقدي أو عن طريق تبادل قطع أراضي .لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق نهائي حتى تاريخ القوائم المالية

الموحدة.

االستهالك

قامت المجموعة خالل عام  2020بمراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة لبعض معدات اتصاالت آخذين بعين االعتبار سياسات واجراءات المجموعة باإلضافة الى

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

وعليه ،تم زيادة االستهالك بمبلغ  51.190دينار أردني.
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

51.269.120

393.825

52.759.795

المحول من المخزون (إيضاح )8

-

6.573.040

-

6.573.040

استبعادات

()949.458

()1.094.287

()724.496

()2.768.241

كما فـي  31كانون األول 2019

87.782.169

971.031.214

63.749.242

1.122.562.625

االستهالك المتراكم:
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

كما في  31كانون األول 2019

47.856.624

773.617.417

54.082.612

875.556.653

صافـي القيمـة الدفترية
كما فـي  31كانون األول 2019
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39.925.545

197.413.797

9.666.630

247.005.972
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شركـة مساهمة عامة محدودة

شركـة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 -5موجودات غير ملموسة

 -6األصول المستأجرة

 31كانون األول 2020

2020

 31كانون األول 2020

حقوق استخدام

رخصة تشغيل الهواتف

دينــــار أردني

دينــــار أردني

كوابل فالج

المتنقلة وحقوق الترددات

موجودات غير

ملموسة اخرى
دينــــار أردني

مشاريع

تحت التنفيذ

دينــــار أردني

المجمـوع

دينــــار أردني

الكلفة:
كما فـي أول كانون الثاني 2020

29.067.613

334.743.044

إضافات

3.136.308

-

كما فـي  31كانون األول 2020

32.203.921

334.743.044

8.798.361

-

372.609.018

4.425

1.329.812

4.470.545

8.802.786

1.329.812

377.079.563

اإلطفاء المتراكم:
كما فـي أول كانون الثاني 2020

15.656.123

129.218.260

5.058.634

-

149.933.017

اطفاءات

1.552.660

21.456.126

813.710

-

23.822.496

كما فـي  31كانون األول 2020

17.208.783

5.872.344

-

173.755.513

150.674.386

صافـي القيمـة الدفترية
كما في 31كانون األول 2020

٢٠١٩

14.995.138

184.068.658

حقوق استخدام

رخصة تشغيل الهواتف

دينــــار أردني

دينــــار أردني

كوابل فالج

المتنقلة وحقوق الترددات

2.930.442
موجودات غير

ملموسة اخرى
دينــــار أردني

1.329.812

203.324.050

تحت التنفيذ

المجمـوع

مشاريع

دينــــار أردني

دينــــار أردني

الكلفة:
كما فـي أول كانون الثاني 2019

27.677.477

334.430.294

9.210.677

-

371.318.448

إضافات

1.390.136

312.750

287.684

-

1.990.570

()700.000

-

()700.000

8.798.361

-

372.609.018

استبعادات
كما فـي  31كانون األول 2019

-

-

29.067.613

334.743.044

كما فـي أول كانون الثاني 2019

14.220.636

107.769.888

4.920.758

-

اطفاءات

1.435.487

21.448.372

837.876

-

23.721.735

()700.000

-

()700.000

5.058.634

-

149.933.017

-

-

15.656.123

129.218.260

صافـي القيمـة الدفترية
كما في 31كانون األول 2019
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ألن ملكية االصول المستأجرة تعود للمؤجر .وبشكل عام ،ال يحق للمجموعة تخصيص او اعادة تأجير هذه االصول المستأجرة.

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

خالل السنة:

محالت تجارية

مواقع شبكات اتصاالت

دينار أردني

دينار أردني

كما في  1كانون الثاني 2020

10.476.951

30.853.027

إضافات

364.805

6.919.790

2020

ومباني

(ثابتة ومتنقلة)

أخرى

المجموع

دينار أردني

دينار أردني

53.994

41.383.972

-

7.284.595

االستهالكات

()1.432.532

()3.137.512

()37.486

()4.607.530

كما في  31كانون االول 2020

9.409.224

34.635.305

16.508

44.061.037

٢٠١٩

محالت تجارية
ومباني

مواقع شبكات اتصاالت
(ثابتة ومتنقلة)

دينار أردني

دينار أردني

كما في  1كانون الثاني 2019

10.408.953

30.857.775

إضافات

1.592.675

2.916.097

أخرى

المجموع

دينار أردني

دينار أردني

90.301

41.357.029

-

4.508.772

االستهالكات

()1.524.677

()2.920.845

()36.307

()4.481.829

كما في  31كانون االول 2019

10.476.951

30.853.027

53.994

41.383.972

و ٪7.56حسب مدة العقود والتي تتراوح ما بين  2و 20سنة .يوضح الجدول ادناه القيمة الدفترية اللتزامات عقود اإليجار والحركة عليها خالل السنة:

126.911.282

كما فـي  31كانون األول 2019

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

يتم خصم التزامات عقود اإليجار المتعلقة بحقوق استخدام األصول المستأجرة وفقا لسياسات المجموعة .يتم خصم االلتزامات بنسب تتراوح ما بين ٪4.4

اإلطفاء المتراكم:

استبعادات

أ) حقوق إستخدام األصول المستأجرة

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

13.411.490

205.524.784

3.739.727

-

222.676.001

2020

2019

دينار أردني

دينار أردني

كما في  1كانون الثاني

39.804.440

40.080.390

إضافات

7.284.595

4.508.772

تكاليف التمويل

2.452.937

2.505.461

الدفعات

()7.724.914

()7.290.183

كما في  31كانون األول

41.817.058

39.804.440
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 -6األصول المستأجرة (تتمة)

 -6األصول المستأجرة (تتمة)

أ) حقوق إستخدام األصول المستأجرة (تتمة)

ب) االيجار التمويلي لمشروع الطاقة المتجددة (تتمة)

ان توزيع الجزء المتداول وغير المتداول اللتزامات عقود اإليجار هي كما يلي:

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

 31كانون األول 2020

 31كانون األول 2020

2020

2020

2019

2019

دينــــار أردني

دينــــار أردني

الجزء المتداول

6.511.761

6.874.962

خالل سنة واحدة

الجزء غير المتداول

35.305.297

32.929.478

أكثر من سنة واقل من خمس سنوات

17.116.201

41.817.058

39.804.440

أكثر من خمس سنوات

52.355.687

56.265.086

مجموع الدفعات المؤجلة

73.686.894

77.783.281

يطرح :تكاليف التمويل

()33.888.404

()36.498.105

القيمة الحالية لاللتزام

39.798.490

41.285.176

ب) االيجار 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

17.245.506

يوضح الجدول ادناه الحركة على التزامات ايجار موجودات الطاقة المتجددة:
2020

خالل العام  ،2019انتهت الشركة المتعاقد معها من اجل اعمال التخطيط ،التصميم ،الهندسة ،التوريد ،البناء ،التمويل والتشغيل لمحطات الطاقة من اعمال

االنشاء وبدء التشغيل في جميع المواقع .بناء على ذلك تم رسملة 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  .٪7.56يتم استهالك موجودات

الطاقة المتجددة المستأجرة على معدل  20عام والذي يمثل عمر العقد وتم تقسيم دفعات اإليجار بين فائدة (معترف بها كتكاليف تمويل) وتخفيض التزامات

إيجار موجودات الطاقة المتجددة.

يوضح الجدول ادناه القيمة الدفترية لموجودات الطاقة المتجددة المستأجرة والحركة عليها خالل السنة:
2020

دينــــار أردني
إضافات

4.215.006

4.272.689

خالل عام  ،2020تم االعتراف بمبلغ  2.609.701دينار أردني ( 2.472.892 :2019دينار أردني) كتكاليف تمويل.

(“ )16اإليجارات” وتبين أن العقد يحتوي على عقد إيجار حسب متطلبات المعيار.

كما في  1كانون الثاني

دينــــار أردني

دينــــار أردني

40.568.762
-

2019

دينــــار أردني

كما في  1كانون الثاني
إضافات

استهالكات

()2.112.343

()1.678.094

كما في  31كانون األول

38.456.419

40.568.762

دينار أردني

دينار أردني

41.285.176

-

-

42.246.856

تكاليف التمويل

2.609.701

2.472.892

الدفعات

()4.096.387

()3.434.572

كما في  31كانون األول

39.798.490

41.285.176

ان توزيع الجزء المتداول وغير المتداول اللتزامات ايجار موجودات الطاقة المتجددة هي كما يلي:
2020

42.246.856

2019

2019

دينــــار أردني

دينــــار أردني

الجزء المتداول

3.098.575

2.187.629

الجزء غير المتداول

36.699.915

39.097.547

39.798.490

41.285.176

هذا االلتزام هو بكفالة من قبل شركة االتصاالت األردنية وشركة البتراء األردنية لالتصاالت المتنقلة.
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 -7ضريبة الدخل

 -7ضريبة الدخل (تتمة)

إن العناصر األساسية لمصروف ضريبة الدخل كما في  31كانون األول  2020و  2019هي كما يلي:

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

 31كانون األول 2020

 31كانون األول 2020

2020

دينـــار أردني

2019

دينـــار أردني

قائمة الدخل الشامل الموحدة
ضريبة الدخل – للسنة الحالية

7.405.343

6.079.527

المساهمة الوطنية – للسنة الحالية

617.270

578.887

تعديالت موجودات ضريبية مؤجلة
ضريبة مؤجلة  -معيار التقارير المالية الدولية رقم ()16

()178.457

()215.488

ضريبة الدخل الظاهرة في قائمة الدخل الشامل الموحدة

7.844.156

6.442.926

يبين الجدول أدناه التسوية بين مصروف ضريبة الدخل حسب النسبة القانونية ومصروف ضريبة الدخل حسب النسبة الفعلية لعامي  2020و:2019
2020

2020

2019

2019

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

393.945

215.488

مخصص قضايا

360.368

360.368

3.331.055

3.152.598

* لم يتم االعتراف بموجودات الضريبية المؤجلة فيما يتعلق بالمبلغ الكامل لهذه الخسائر حيث قد ال يتم استخدامها لتقاص األرباح الخاضعة للضريبة في

المجموعة  ،وقد نشأت هذه الموجودات الضريبية في شركة البتراء األردنية لالتصاالت المتنقلة والتي كانت تتكبد خسائر لبعض الوقت ،وال توجد فرص أخرى

للتخطيط الضريبي أو دليل آخر على قابلية االسترداد في المستقبل القريب.
الوضع الضريبي

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

دينـــار أردني

دينــــار أردني

الربح المحاسبي قبل ضريبة الدخل

25.346.277

25.487.769

ضريبة الدخل حسب النسبة القانونية *٪26

6.590.032

6.626.820

والشركة األردنية لخدمات نقل البيانات لألعوام  2015و 2016هذا ولم تتوصل الشركة لتسوية نهائية لهذه السنوات حتى تاريخ هذه القوائم المالية الموحدة.

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

406.935

260.046

قامت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بمراجعة كشوفات التقدير الذاتي لشركة البتراء األردنية لالتصاالت المتنقلة لعامي  2015و .2016وأثار مدققو دائرة ضريبة

ديون معدومة (إيضاح )9

()78.916

()1.244.598

مصاريف ومخصصات غير مقبولة ضريبياً

2.025.707

1.194.379

()1.099.602

()393.721

قامت المجموعة بتقديم كشف التقدير الذاتي للعام  2019وفقاً لقانون ضريبة الدخل رقم ( )38لسنة .2018

7.844.156

6.442.926

 -8مخزون

تعديالت ضريبية:

أرباح بيع أراضي غير خاضعة للضريبة

ضريبة الدخل الظاهرة في قائمة الدخل الشامل الموحدة حسب المعدل الفعلي

لضريبة الدخل )٪25.3 :2019( ٪30.9

قامت المجموعة بتقديم كشوفات التقدير الذاتي لألعوام من  2015الى  .2019قامت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بمراجعة االقرارات لشركة االتصاالت األردنية

الدخل والمبيعات بعض النقاط والتي اعترضت عليها المجموعة .في رأي إدارة المجموعة والمستشارين القانونيين والضريبيين للمجموعة ،فإن موقف المجموعة

قوي وليس هناك حاجة إلى مخصص إضافي.

* تم احتساب مخصص لضريبة الدخل الناتج عن أعمال المجموعة وفقاً لقانون ضريبة الدخل رقم ( )38لسنة  2018والذي يحتوي على نسبة ضريبة الدخل القانونية

2020

 ٪24ونسبة المساهمة الوطنية والبالغة .٪2

فيما يلي الحركة على مخصص ضريبة الدخل لعامي  2020و :2019
2020

2019

دينـــار أردني

دينـــار أردني

كما في  1كانون الثاني

8.622.343

9.727.013

مصروف ضريبة الدخل للسنة

7.405.343

6.079.527

16.027.686

15.806.540

()6.168.710

()3.774.423

-

()3.353.554

يطرح :ضريبة دخل مدفوعة
تسوية ضريبة دخل
ضريبة دخل مقتطعة على الفوائد البنكية
كما في  31كانون االول (إيضاح )19
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()66.443

()56.220

9.792.533

8.622.343

2019

دينــــار أردني

دينـــــار أردني

مواد ولوازم *

5.955.775

5.766.485

أجهزة هواتف خلوية وأخرى

2.099.624

2.383.897

مخصص المخزون التالف وبطيء الحركة

()1.522.339

()1.422.339

6.533.060

6.728.043

* المواد واللوازم مخصصة الستعمال المجموعة الخاص وليست للبيع .خالل عام  2020تم االعتراف بمبلغ  11.904.723دينار أردني ( 11.198.614 :2019دينار

أردني) كمصروف والذي تم تصنيفه من ضمن تكلفة التشغيل المباشرة .خالل عام  2020قامت المجموعة بتحويل مخزون بمبلغ  6.294.553دينار أردني (:2019
 6.573.040دينار أردني) من المواد و اللوازم الى الممتلكات و المعدات (إيضاح .)4
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شركـة مساهمة عامة محدودة

شركـة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 -8مخزون (تتمة)

 -9ذمم وأرصدة مدينة أخرى (تتمة)

فيما يلي الحركة على مخصص المخزون التالف والبطيء الحركة:

وفيما يلي المعلومات المتعلقة بمخاطر االئتمان على الذمم المدينة للمجموعة:

 31كانون األول 2020

 31كانون األول 2020

2020

2019

دينــــار أردني

دينـــــار أردني

كما في  1كانون الثاني

1.422.339

1.172.647

إضافات

100.000

249.692

كما في  31كانون األول

1.522.339

1.422.339

2020

دينـــار أردني

دينـــار أردني

دينـــار أردني

دينـــار أردني

نسبة مخاطر االئتمان المتوقعة

-

٪5

٪5

٪20-5

٪100-20

مبلغ المخاطر االجمالي المتوقع

8.538.970

13.449.873

7.869.453

5.498.058

39.437.037

74.793.391

-

672.494

393.472

504.708

7.807.471

9.378.145

 31كانون األول 2020

المستحقة

يوم

2019

دينـــار أردني

دينـــــار أردني

ذمم مدينة تجارية

65.353.245

57.358.081

موجودات عقود عمالء

5.608.105

6.530.397

مبالغ مستحقة من أطراف ذات العالقة

3.832.041

2.803.360

74.793.391

66.691.838

()9.378.145

()7.930.380

65.415.246

58.761.458

29.143.285

28.666.859

94.558.531

87.428.317

أرصدة مدينة أخرى

30- 1

90 – 31

مخاطر االئتمان المتوقعة

 -9ذمم وأرصدة مدينة أخرى

مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة والذمم المشكوك في تحصيلها

ذمم غير

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

وذلك من خالل كفاالت بنكية.

أعمار الذمم
يوم

180 – 91

أكبر من

دينـــار أردني

يوم

 180يوم

المجموع

دينـــار أردني

أعمار الذمم
ذمم غير

30- 1

90 – 31

180 – 91

أكبر من

دينـــار أردني

دينـــار أردني

دينـــار أردني

دينـــار أردني

دينـــار أردني

نسبة مخاطر االئتمان المتوقعة

-

٪5

٪5

٪20-5

٪100-20

مبلغ المخاطر االجمالي المتوقع

8.945.166

11.967.853

9.005.228

7.253.688

29.519.903

66.691.838

-

598.393

450.261

797.906

6.083.820

7.930.380

 31كانون األول 2019

المستحقة

مخاطر االئتمان المتوقعة

يوم

يوم

يوم

 180يوم

المجموع

دينـــار أردني

تقوم إدارة المجموعة بتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة بشكل تفصيلي على مستوى أرصدة العمالء وتقوم أيضاً ببناء مخصص بناءً على عدة عوامل والتي

تشمل تحليل سلوك العمالء أو مجموعة من العمالء.

في تقدير إدارة المجموعة فإنه من المتوقع تحصيل الذمم بالكامل .إن لدى المجموعة دائرة تحصيل تقوم بمراقبة الذمم القائمة بشكل مستمر وسياسة متابعة

تحصيل معتمدة لجميع عمالئها حيث يتم فصل الخدمات عن العمالء الذين ال يقومون بتسديد المستحقات عليهم خالل مدة محددة ويتم متابعة تحصيلها من

قبل دائرة متخصصة بمتابعة التحصيل.

فيما يلي الحركة على مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة والذمم المشكوك في تحصيلها:
2020

2019

دينـــار أردني

دينـــار أردني

كما في  1كانون الثاني

7.930.380

11.717.120

المخصص للسنة

1.565.136

1.000.177

ديون معدومة

()117.371

()4.786.917

كما في  31كانون األول

9.378.145

7.930.380
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 -10مبالغ مستحقة من  /إلى مشغلي شبكات االتصاالت

 -11النقد وما في حكمه

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

النقد وما في حكمه

 31كانون األول 2020

 31كانون األول 2020

الصافية في  31كانون األول  2020و 2019كما يلي:

2020

الدائنة والنقد المقيد كما في  31كانون األول .2020

2019

دينـــــار أردني

دينـــــار أردني

المبالغ المستحقة من مشغلي شبكات اتصاالت

4.926.236

8.218.182

المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة (إيضاح )24

1.508.799

631.993

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة والذمم المشكوك في تحصيلها

()3.150.442

()3.336.594

المبالغ المستحقة من مشغلي شبكات اتصاالت

3.284.593

5.513.581

المبالغ المستحقة إلى مشغلي شبكات اتصاالت

25.184.617

24.538.764

المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة (إيضاح )24

582.187

1.494.929

المبالغ المستحقة الى مشغلي شبكات اتصاالت

25.766.804

26.033.693

ال تحمل المبالغ المستحقة من مشغلي شبكات االتصاالت فوائد وال يوجد ضمانات متعلقة بتلك المبالغ.

ذمم غير

دينـــار أردني

دينـــار أردني

دينـــار أردني

نسبة مخاطر االئتمان المتوقعة

-

٪50-30

٪50

٪50

٪50

مبلغ المخاطر االجمالي المتوقع

1.635.104

1.492.151

1.415.519

363.896

1.528.365

6.435.035

-

746.076

707.760

181.948

1.514.658

3.150.442

ذمم غير

90- 1

180 – 91

مخاطر االئتمان المتوقعة

 31كانون األول 2019
نسبة مخاطر االئتمان المتوقعة

مبلغ المخاطر االجمالي المتوقع

مخاطر االئتمان المتوقعة

من المتوقع تحصيل الذمم بالكامل.

أعمار الذمم

270 – 180

أكبر من 271
دينـــار أردني

يوم

يوم

270 – 180

أكبر من 271

دينـــار أردني

دينـــار أردني

دينـــار أردني

دينـــار أردني

دينـــار أردني

-

٪50-30

٪50

٪50

٪50

المستحقة

2.681.423
-

يوم

2.086.193
1.016.823

يوم

2.514.864
1.257.432

أورنج موني ( - )Orange Moneyنقود الكترونية مقيدة السحب*

المنح  -نقد مقيد **

()1.632.237

-

()3.441.683
939.393

()2.900

()2.763.221

يتضمن بند النقد والودائع قصيرة األجل ودائع قصيرة األجل لدى البنوك التجارية لفترات تتراوح بين يوم وثالثة أشهر بالدينار األردني والدوالر األمريكي بمبلغ
 44.034.975دينار أردني كما في  31كانون األول  2020و  32.162.711دينار أردني كما في  31كانون األول  2019وقد بلغ معدل الفائدة الفعلي عليها دينار أردني

 ٪2.35والدوالر األمريكي  :2019( ٪1.98دينار أردني  ٪3.09والدوالر األمريكي .)٪1.68

للمجموعة والبرامج األكاديمية األخرى .ان هذه المنح مقيدة حسب شروط العقود (إيضاح .)19

دينـــار أردني

 31كانون األول 2020

المستحقة

ينزل :بنوك دائنة

()38.717.495

** خالل عام  ،2020حصلت المجموعة على منحتين لتوفير التمويل لتعزيز مبادرات االبتكار الخاصة بشركة االتصاالت األردنية ،بما في ذلك أكاديمية الترميز التابعة

90- 1
يوم

نقد وودائع قصيرة األجل

44.730.808

32.448.249

()35.208.570

البنك المركزي األردني (إيضاح .)18

180 – 91
يوم

2020

دينــــار أردني

2019

دينــــار أردني

* يمثل هذا الحساب المبالغ المقيدة المتعلقة بالوحدات اإللكترونية المتداولة لدى شركة البتراء لخدمات الدفع بواسطة الهواتف النقالة بما يتوافق مع متطلبات

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

ان النقد وما في حكمه كما في  31كانون األول  2020والظاهر في قائمة التدفقات النقدية الموحدة يمثل النقد والودائع قصيرة األجل مطروحا منه رصيد البنوك

يوم

778.898
389.449

يوم

788.797
672.890

المجموع

دينـــار أردني

بنوك دائنة

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 أردني لتبلغ سقوف تلك التسهيالت  40مليون دينار أردني .ان معدل سعر الفائدة

على هذه التسهيالت البنكية يتراوح ما بين  ٪5.15الى  .٪5.75إن هذه التسهيالت غير مضمونة.

 -12رأس المـال
يتكـون رأسمال شركة االتصاالت األردنية المصرح به والمدفوع من  187.500.000سهم ( 187.500.000 :2019سهم) ،قيمة السهم االسمية دينار أردني واحد.

المجموع

دينـــار أردني
8.850.175
3.336.594

 -13إحتياطـي إجبـاري
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 الى ذلك فقد قررت المجموعة اعتباراً من عام  2005عدم تحويل أي

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

 -14األرباح الموزعة والمقترح توزيعها
سيتقدم مجلس االدارة الى الهيئة العامة للمساهمين في اجتماعها الذي سيعقد خالل العام  2021بتوصية لتوزيع ارباح عن العام الحالي بمبلغ  0.10دينار أردنيا

للسهم الواحد بمجموع  18.750.000دينار أردني.

وافقت الهيئة العامة في اجتماعها المنعقد في  23تموز  2020على توزيع أرباح بمبلغ  0.08دينار أردنيا للسهم بمجموع قدره  15.000.000دينار أردني لعام .2019
وافقت الهيئة العامة في اجتماعها المنعقد في  23نيسان  2019على توزيع أرباح بمبلغ  0.1146دينار أردنيا للسهم بمجموع قدره  21.500.000دينار أردني لعام
.2018
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 -15مطلوبات رخصة حزم الترددات

 -16قروض طويلة األجل (تتمة)

يمثل هذا المبلغ السعر النقدي المعادل لـقيمة الدفعات المؤجلة لتجديد رخصة حزم الترددات في النطاق  900م.ه والبالغة  104.250.000دينار أردني والتي تم

 -قرض بروتوكول الحكومة الفرنسية الثاني

السعر النقدي المعادل للدفعات المؤجلة والبالغ  86.595.425دينارأردني بطريقة خصم التدفقات النقدية .تم استخدام  ٪4كنسبة خصم والتي تمثل معدل سعر

البروتوكول فان الحكومة الفرنسية تقوم بتمويل عدة برامج تطويرية من ضمنها  52.000.000فرنك فرنسي لتمويل عملية استيراد وبناء مقسم تالع العلي

 31كانون األول 2020

 31كانون األول 2020

وفقا التفاقية التسوية الموقعة مع الحكومة األردنية خالل شهر تشرين االول  .2016قامت المجموعة باحتساب
ً
تجديدها في  9ايار  2019لمدة  10سنوات إضافية،

االقتراض للمجموعة بتاريخ اإلتفاقية.

أول تموز .1995
2019

2020

الدفعات

أكثر من سنة واقل من خمس سنوات
أكثر من خمس سنوات

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

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

خالل سنة واحدة

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

الدفعات

دينـــــار أردني

دينـــــار أردني

-

-

52.125.000

52.125.000

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 االشرفية

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

-

-

مجموع الدفعات المؤجلة

52.125.000

52.125.000

يطرح :تكاليف التمويل

()5.960.189

()7.736.082

تمت به عملية السحب .بدأ السحب من القرض في  1تموز .1997

القيمة الحالية لاللتزام

46.164.811

44.388.918

تم البدء في سداد هذا القرض بتاريخ  31آذار .2005

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

 -قرض البنك العربي

خالل الفترة المنتهية في  31كانون األول  ،2020تم االعتراف بمبلغ  1.775.893دينار أردني ( 2.460.769 :2019دينار أردني) كتكاليف تمويل.

قامت شركة البتراء األردنية لالتصاالت المتنقلة (أورنج موبايل) بتاريخ  24كانون االول  2017بتوقيع اتفاقية قرض مع البنك العربي في االردن وذلك لتمويل

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

 -16قروض طويلة األجل

إن نسبة الفائدة السنوية المتغيرة يتم احتسابها بسعر  ٪5.375والذي يمثل سعر االقراض الرئيسي مطروحا منه  .٪3يتم احتساب الفائدة على المبلغ المستغل

2020

دينـــــار أردني

2019

دينـــــار أردني

الجزء المتداول

من القرض وتسديدها بشكل شهري.

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

من تاريخ توقيع اتفاقية القرض.

قرض برتوكول الحكومة الفرنسية /الثاني

343.207

311.597

قرض برتوكول الحكومة الفرنسية /الثالث

22.153

30.851

قرض البنك العربي

3.258.000

3.258.000

قرض بنك سوسيتيه جينيرال  -االردن

859.017

793.406

قرض بنك األسكان للتجارة و التمويل

5.000.000

5.000.000

قرض بنك القاهرة عمان

4.000.000

4.000.000

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

13.482.377

13.393.854

ان نسبة الفائدة السنوية المتغيرة يتم احتسابها بسعر  .٪5.75يتم احتساب الفائدة على المبلغ المستغل من القرض وتسديدها بشكل شهري.

الجزء غير المتداول
قرض برتوكول الحكومة الفرنسية /الثاني

1.644.021

1.804.204

قرض برتوكول الحكومة الفرنسية /الثالث

11.078

30.171

قرض البنك العربي

9.768.000

13.026.000

قرض بنك سوسيتيه جينيرال  -االردن

2.889.532

3.756.892

قرض بنك األسكان للتجارة و التمويل

15.000.000

17.500.000

قرض بنك القاهرة عمان

12.000.000

14.000.000

41.312.631

50.117.267
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ان القرض اعاله بكفالة شركة االتصاالت األردنية.
 -قرض بنك سوسيتيه جينيرال  -األردن

قامت شركة البتراء األردنية لالتصاالت المتنقلة (أورنج موبايل) بتاريخ  26كانون االول  2017بتوقيع اتفاقية قرض مع بنك سوسيته جينيرال األردن وذلك لتمويل

يتم سداد رصيد القرض على اربعة عشر قسطا نصف سنوية متساوية  ،يستحق القسط االول بتاريخ  30حزيران  2019ويستحق القسط األخير بعد سبعة سنوات

من تاريخ توقيع اتفاقية القرض.
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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

 -16قروض طويلة األجل (تتمة)

 -17تعويض نهاية الخدمة

 31كانون األول 2020

 31كانون األول 2020

 -قرض بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

قامت شركة البتراء األردنية لالتصاالت المتنقلة (أورنج موبايل) بتاريخ  8ايار  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  .٪5.75يتم احتساب الفائدة على المبلغ المستغل من القرض
وتسديدها بشكل نصف سنوي (ايضاح .)15

يستحق المبلغ المستغل من القرض على  10اقساط نصف سنوية متساوية ويستحق القسط االول منه في  7تشرين الثاني .2019

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 االول 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:
٢٠٢٠

إن القرض اعاله بكفالة شركة االتصاالت األردنية.
بسبب تأثير وباء فايروس كورونا ( ، )COVID-19طلبت إدارة المجموعة تأجيل قسط شهر أيار  2020و البالغ  2.500.000دينار أردني و الممنوح من بنك اإلسكان

للتجارة والتمويل حيث وافق البنك خالل شهر نيسان  2020بتأجيل القسط وضمه الى القسط الذي يستحق في ايار .2024
 -قرض بنك القاهرة عمان

قامت شركة البتراء األردنية لالتصاالت المتنقلة (أورنج موبايل) 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  .٪5.9يتم احتساب الفائدة على المبلغ المستغل من القرض وتسديدها بشكل

نصف سنوي (ايضاح .)15

يستحق المبلغ المستغل من القرض على  10اقساط نصف سنوية متساوية ويستحق القسط االول منه في  7تشرين الثاني .2019
ان القرض اعاله بكفالة شركة االتصاالت األردنية

دينـــــار أردني

دينـــــار أردني

المخصص كما في  1كانون الثاني

356.155

354.355

مصروفات مثبتة في قائمة الدخل الشامل الموحدة

70.259

59.932

تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة

()66.585

()58.132

المخصص كما في  31كانون األول

359.829

356.155

ان توزيع الجزء المتداول وغير المتداول لتعويض نهاية الخدمة هي كما يلي:
2020

إن قيمة الدفعات السنوية واستحقاقاتها ألقساط القروض طويلة األجل:

دينـــــار أردني
تعويض نهاية الخدمة  -الجزء المتداول

41.513

39.623

تعويض نهاية الخدمة  -الجزء غير المتداول

318.316

316.532

359.829

356.155

2022

13.521.406

2023

13.563.354

2024

13.613.473
614.398
41.312.631
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 -18أورنج موني ( – )Orange Moneyوحدات نقود الكترونية متداولة
يمثل هذا الحساب وحدات النقود اإللكترونية للعمالء لدى شركة البتراء لخدمات الدفع بواسطة الهواتف النقالة (أورنج موني .)Orange Money -يتمثل نشاط

دينار أردني

 2025وما بعدها

2019

دينـــــار أردني

بسبب تأثير وباء فايروس كورونا ( ، )COVID-19طلبت إدارة المجموعة تأجيل قسط شهر أيار  2020و البالغ  2.000.000دينار أردني و الممنوح من بنك القاهرة

عمان حيث وافق البنك خالل شهر نيسان  2020بتأجيل تسديد القرض لمدة ستة شهور ليستحق في تشرين الثاني .2024

2019

شركة أورنج موني ( )Orange Moneyفي تحويل األموال وحلول تحويل األموال والدفع من خالل حساب نقود إلكتروني (وحدات إلكترونية) باستخدام رقم
هاتف متنقل فعال.

كما في  31كانون األول  ،2020بلغت أرصدة حسابات العمالء للوحدات اإللكترونية المتداولة  3.441.683دينار أردني ( 31كانون االول  2.900 :2019دينار أردني).
وفقا لمتطلبات البنك المركزي األردني ،يتعين على الشركة إيداع مبلغ قيمته ما يعادل الوحدات اإللكترونية المتداولة في حساب مصرفي مقيد يتم مراقبته
ً

من قبل البنك المركزي األردني (إيضاح .)11
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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

 -19ذمم وأرصدة دائنة أخرى

 -20عقود العمالء

 31كانون األول 2020

 31كانون األول 2020

2020

2019

أ) اإليرادات

دينـــــار أردني

دينـــــار أردني

الدائنون التجاريون

56.939.459

66.886.670

مخصصات أخرى

40.916.584

36.870.765

مصاريف مستحقة

18.815.651

18.439.918

تأمينات المشتركين

16.659.402

16.765.558

مخصص ضريبة الدخل (إيضاح )7

9.792.533

8.622.343

الخدمات الصوتية

حصة الحكومة من اإليرادات

4.116.342

3.977.839

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

مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة (إيضاح )24

9.524.659

8.502.388

أمانات المساهمين  -ارباح موزعة

1.578.294

1.372.712

منح مقيدة* (ايضاح )11

1.632.237

أمانات المساهمين  -تخفيض رأس المال

267.268

277.980

160.242.429

161.716.173

-

* خالل عام  ، 2020حصلت المجموعة على منحتين لتوفير التمويل لتعزيز مبادرات االبتكار الخاصة باالتصاالت األردنية  ،بما في ذلك أكاديمية الترميز التابعة

للمجموعة والبرامج األكاديمية األخرى .المنح مقيدة حسب شروط العقود .ان تفاصيل المنح كما يلي:

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

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

خدمات البيانات

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

خدمات اخرى

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

خدمات التطبيقات  ،خدمات امن البيانات  ،مبيعات المعدات وكذلك خدمات الدفع من خالل الهواتف النقالة المتعلقة بالخدمات المذكورة أعاله.
إن تفاصيل اإليرادات حسب نوع الخدمات ونوع العمالء هي كما يلي:

منحة االتحاد األوروبي

2020

خالل عام  ، 2020وقعت شركة االتصاالت األردنية اتفاقية منحة مع االتحاد األوروبي ( )EUلتمويل مساحة االبتكار التي تعزز ثقافة االبتكار وتوفر مساحة لفرص
االبتكار على الصعيدين الفعلي والمادي واستشارات ودعم وتمويل االبتكار في القطاع الخاص .تقدم منحة االتحاد األوروبي للمجموعة مبلغ  6.400.000يورو

وفقا لشروط االتفاقية ،المنحة مقيدة االستخدام
ً
على مدى ثالث سنوات .خالل كانون االول  ،2020استلمت المجموعة الدفعة األولى بمبلغ  1.656.450يورو.

حسب الشروط المحددة في االتفاقية.

منحة الوكالة األلمانية للتعاون الدولي

خالل عام  ، 2020وقعت شركة رواد المستقبل للتنمية والمبادرات ( )Orange Foundationاتفاقية منحة مع الوكالة االلمانية للتعاون الدولي ( )GIZلتمويل

مركز  Orange Digitalالذي يشجع على إنشاء نظام إيكولوجي لالبتكار لرواد األعمال الشباب في تعزيز المهارات الرقمية المتعلقة بالوظائف وإمكانية توظيفهم
وبالتالي المساهمة في الحد من بطالة الشباب في األردن .تقدم منحة  GIZللمجموعة  591.000يورو على مدى عامين ونصف .خالل كانون االول ،2020

وفقا لشروط االتفاقية ،المنحة مقيدة االستخدام حسب الشروط المحددة في االتفاقية.
ً
استلمت المجموعة الدفعة األولى البالغة  269.461يورو.

دينـــــار أردني

2019

دينـــــار أردني

قطاع عمالء االفراد
الخدمات الصوتية

77.690.464

76.510.659

خدمات البيانات

102.699.010

95.418.080

خدمات أخرى

6.613.366

2.867.033

187.002.840

174.795.772

قطاع عمالء الشركات/المؤسسات
الخدمات الصوتية

33.478.876

35.460.877

خدمات البيانات

22.919.025

21.452.216

خدمات أخرى

9.641.074

10.092.888

66.038.975

67.005.981

قطاع عمالء الجملة
الخدمات الصوتية

53.301.679

65.670.104

خدمات البيانات

7.999.008

7.080.190

خدمات أخرى

2.723.838

4.187.716

64.024.525

76.938.010

317.066.340

318.739.763

مجموع اإليرادات
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شركـة مساهمة عامة محدودة

شركـة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 -20عقود العمالء (تتمة)

 -20عقود العمالء (تتمة)

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 /او الخدمة المتفق عليها في العقد .ان 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).

 31كانون األول 2020

 31كانون األول 2020

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

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

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

فيما يلي توزيع التزامات عقود العمالء القصيرة والطويلة األجل:

إن الحركة على موجودات عقود العمالء هي كما يلي:
2020

2020

دينـــــار أردني

2019

دينـــــار أردني

دينـــــار أردني

كما في  1كانون الثاني

2.801.837

3.337.905

إضافات

3.367.744

4.555.143

إطفاءات

()3.057.124

()5.091.211

كما في  31كانون األول

3.112.457

2.801.837

2019

دينـــــار أردني

الجزء غير المتداول من التزامات عقود العمالء

224.737

224.737

الجزء المتداول من التزامات عقود العمالء

7.615.373

7.146.858

7.840.110

7.371.595

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

2020

دينـــــار أردني

دينـــــار أردني
الجزء غير المتداول من موجودات عقود العمالء

778.775

644.418

الجزء المتداول من موجودات عقود العمالء

2.333.682

2.157.419

3.112.457

2.801.837

2022

205.639

2023

19.098
224.737

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

إن قيمة الدفعات السنوية واستحقاقاتها لموجودات عقود العمالء طويلة األجل:
دينار أردني

معرف في االتفاقية بين المجموعة والهيئة.

2022

765.560

2023

13.215

 -22مصاريف اتفاقية دعم األعمال ورسوم العالمة التجارية

778.775

تقوم المجموعة باحتساب ودفع مصاريف دعم أعمال الى مجموعة أورنج حسب ما هو معرف في اتفاقية دعم األعمال الموقعة بين المجموعة ومجموعة أورنج.
قامـــت المجموعة خالل شهر تموز  2007بالتوقيع على اتفاقية مع أورنج براند سيرفيسز ليمتد( )Orange Brand Services Limitedمنحت بموجبها شركة

االتصاالت األردنية وشركة البتراء األردنية لإلتصاالت المتنقلة والشركة األردنية لخدمات نقل البيانات الحق باستخدام أورنج كعالمة تجارية مقابل رسوم بنسبة
 ٪1.6من اإليراد التشغيلي .مدة هذه االتفاقية عشر سنوات من تاريخ االتفاقية .تم تجديد االتفاقية لمدة عشر سنوات اخرى من شهر تموز .2017
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شركـة مساهمة عامة محدودة

شركـة مساهمة عامة محدودة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 -23حصة السهم من الربح للسنة

 -24األطراف ذات العالقة (تتمة)

 31كانون األول 2020

 31كانون األول 2020

2020

2019

ربح السنة العائد الى مساهمي الشركة األم (دينار أردني)

17.502.121

19.044.843

المتوسط المرجح لعدد األسهم خالل السنة

187.500.000

187.500.000

الحصة األساسية للسهم من ربح السنة

0.093

0.102

 -24األطراف ذات العالقة
تتضمن القوائم المالية الموحدة القوائم المالية لشركة االتصاالت األردنية والشركات التابعة التالية:
اسم الشركة

دينـــــار أردني

دينـــــار أردني

بنود قائمة المركز المالي الموحدة:
مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

5.340.840

3.435.353

مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

10.106.846

9.997.317

بنود قائمة الدخل الشامل الموحدة:

النسبة المئوية للملكية

النشـاط

التأسيس

2020

2019

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

٪100

مدفوعات الهواتف النقالة

شركة رواد المستقبل للتنمية و المبادرات

األردن

٪100

-

أنشطة غير هادفة للربح

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

بالتعامالت مع األطراف ذات العالقة من قبل إدارة المجموعة.

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

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

2020

2019

حكومة المملكة األردنية الهاشمية (مساهم) ومجموعة  Orangeوشركاتها التابعة (مساهم)

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

بلد

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

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

7.460.437

7.083.367

مصاريف تشغيلية

5.592.853

6.193.896

إيرادات

5.325.505

4.216.051

حكومة المملكة األردنية الهاشمية (مساهم)
حصة الحكومة من اإليرادات

4.116.342

3.977.839

إيرادات

12.331.351

9.340.962

موظفو االدارة العليا
أتعاب ومكافأة اإلدارة العليا

1.432.147

1.519.806

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

223.200

224.950

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 19من هذه القوائم المالية الموحدة.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 -25االرتباطات وااللتزامات المحتملة

 -26إدارة المخاطر (تتمة)

 31كانون األول 2020

ارتباطات رأسمالية

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

االتصاالت وقد بلغت ارتباطات المشاريع الرأسمالية القائمة كما في  31كانون األول  2020مبلغ  31.858.752دينار أردني ( 25.336.027 :2019دينار أردني).
االلتزامات التشغيلية

دخلت المجموعة في التزام دعم لمدة  6سنوات .بلغت المصروفات التشغيلية غير المسددة  4.500.000دينار أردني كما في  31كانون األول :2019( 2020
 6.000.000دينار أردني).

القضايـا

إن المجموعة مدعى عليها في عدد من القضايا بلغت قيمتها  22.128.728دينار أردني لعام  26.336.659 :2019( 2020دينار 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
القضايا بمبلغ  9.678.985دينار أردني ( 9.678.985 :2019دينار أردني).

تم ابالغ المجموعة خالل شهر تموز  2019بدعوى قضائية مقامة من قبل شركة اتصاالت اخرى والمتعلقة بخدمات الخطوط الجغرافية الثابتة .قامت المجموعة
بتقديم الئحة الدفاع الخاصة بها للمحكمة وفي رأي ادارة المجموعة ومستشارها القانوني ان موقف المجموعة قوي وال داعي لتسجيل مخصص في هذه

المرحلة من التقاضي.
الكفـاالت

 31كانون األول 2020

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

العملـــة
2020

التغير في

سعر الفائدة
٪

األثر على ربح السنة
دينـــار أردني

دينار أردني

1

88.639

دوالر أمريكي

1

563

يورو

1

78

العملـــة
2019

التغير في

سعر الفائدة
٪

األثر على ربح السنة
دينـــار أردني

أصدرت المجموعة كفاالت بنكية محددة بمبلغ  23.437.015دينار أردني ( 19.235.087 :2019دينار أردني) لمقابلة دعاوى قضائية وكفاالت حسن تنفيذ.

دينار أردني

1

()107.426

دوالر أمريكي

1

3.582

 -26إدارة المخاطر

يورو

1

70

ان المجموعة معرضة لمخاطر أسعار الفائدة ،االئتمان والسيولة .تشرف اإلدارة العليا للمجموعة على إدارة هذه المخاطر .يتم دعم اإلدارة العليا للمجموعة من

قبل لجنة مخاطر االئتمان التي تقدم المشورة بشأن المخاطر المالية وإطار حوكمة المخاطر المالية المناسب للمجموعة.

كنتيجة لتفشي فايروس كورونا ( )COVID-19قامت اإلدارة بوضع إطار الستمرارية اعمالها وإدارة االزمات لتقييم ومراقبة اثار الوباء .باإلضافة الى ذلك فقد
قامت اإلدارة بأعداد تحليل لتأثير الوباء كجزء من تقييم قدرة المجموعة على االستمرارية باستخدام المعلومات المتوفرة حتى تاريخ القوائم المالية الموحدة.

تضمن تحليل االثار الناتجة عن الوباء تقييم للمخاطر ذات الصلة والمتضمنة :االعتراف باإليرادات وتحصيل الذمم المدينة ومخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
واالثر على العقود القائمة وتمديد فترات السداد وتسديدات القروض وأسعار الفوائد المتعلقة بها وأسعار صرف العمالت األجنبية وتدني قيمة الممتلكات

وتوزيعات األرباح واالثار المتعلقة بالسيولة النقدية لدى المجموعة.
مخاطر أسعار الفائدة

مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات في أسعار الفائدة في السوق .إن تعرض

المجموعة لمخاطر التغيرات في أسعار الفائدة في السوق يتعلق بشكل أساسي بالتزامات الديون طويلة األجل للمجموعة بأسعار فائدة متغيرة

في حال هنالك تغير سلبي في أسعار الفائدة يكون األثر مساوي للتغير أعاله مع عكس اإلشارة.
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.
تحتفظ المجموعة باألرصدة والودائع لدى مؤسسات مصرفية رائدة ولديها سياسة تحدد المبالغ المودعة لدى كل مؤسسة.
مخاطر السيولة

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

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

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

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

والمطلوبات المالية التي تحمل سعر فائدة متغير كما في  31كانون األول .2020
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 -26إدارة المخاطر (تتمة)

 -26إدارة المخاطر (تتمة)

مخاطر السيولة (تتمة)

مخاطر العمالت (تتمة)

يلخص الجدول أدناه توزيع المطلوبات المالية كما في  31كانون األول  2020و 2019على أساس الفترة المتبقية لالستحقاق التعاقدي:

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

 31كانون األول 2020

 31كانون األول 2020

أقل من

 3شهور

دينــار أردني

من  3شهور إلى

من سنة حتى

أكثر من

دينــار أردني

دينــار أردني

دينــار أردني

 12شهر

 5سنوات

 5سنوات

المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة.
المجموع

العملـــة

دينــار أردني

 31كانون األول 2020
ذمم دائنة ومبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

28.760.253
-

رخصة تشغيل الهواتف المتنقلة

30.366.660
-

36.758.069

11.500.713

52.125.000

-

مبالغ مستحقة إلى مشغلي شبكات اتصاالت

16.647.339

1.834.324

7.285.141

-

25.766.804

قروض طويلة األجل

101.457

15.912.584

45.221.534

78.023

61.313.598

التزامات عقود االيجار

5.953.470

2.170.379

26.262.589

23.302.266

57.688.704

التزامات ايجار موجودات الطاقة المتجددة

-

4.215.006

17.116.201

52.355.687

73.686.894

المجموع

51.462.519

54.498.953

184.768.534

87.236.689

377.966.695

رخصة تشغيل الهواتف المتنقلة

47.000.348
-

35.976.656
-

14.352.569

11.932.485

109.262.058

52.125.000

-

مبالغ مستحقة إلى مشغلي شبكات اتصاالت

15.697.179

2.679.042

7.657.472

-

26.033.693

قروض طويلة األجل

98.835

17.059.951

56.921.221

402.014

74.482.021

التزامات عقود االيجار

5.826.420

1.777.306

26.967.429

27.384.688

61.955.843

4.272.689

17.245.506

56.265.086

77.783.281

61.765.644

175.269.197

95.984.273

401.641.896

المجموع

يورو

68.622.782

مخاطر العمالت

2019
يورو

5

()108.102

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

أعلنت منظمة الصحة العالمية بتاريخ  30كانون الثاني  2020تفشي فايروس كورونا ( )COVID-19باإلضافة الى اعالن حالة الطوارئ الصحية الدولية .أدى تفشي
فايروس كورونا الى تقييد النشاطات االقتصادية بشكل جوهري على مستوى العالم .قامت حكومات العديد من الدول باتخاذ إجراءات احترازية تضمنت فرض

قيود على السفر وعلى بعض أنشطة االعمال باإلضافة الى تقييد حركة األفراد خارج منازلهم.

تقوم اإلدارة بمراقبة تأثير جائحة كورونا على المجموعة وعلى قطاع االتصاالت عموماً باإلضافة الى األثر على االقتصاد األردني التي تقوم المجموعة بممارسة

نشاطها فيه ،فيما يلي تأثير جائحة كورونا على المجموعة.
االعتراف باإليرادات

نظراً لألثر السلبي الكبير الناتج عن وباء كورونا على بعض قطاعات االعمال قامت المجموعة بتأجيل االعتراف باإليرادات من بعض العمالء في تلك القطاعات

وذلك لعدم التيقن المتعلق بإمكانية تحصيل تلك اإليرادات .وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولية رقم ( )15تستطيع المجموعة مراجعة العقود مع العمالء في حال

مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية .إن تعرض

وجود تغير جوهري في الحقائق والظروف والتي تضمن تدهور قدرة العميل على سداد المبالغ المستحقة.

محددة بعملة أجنبية).

قامت المجموعة بتأجيل إيرادات بقيمة  311.505دينار أردني للسنة المنتهية في  31كانون األول .2020

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

ال تتوقع اإلدارة اية أثر جوهري على أنواع اإليرادات األخرى الخاصة بها او على اية عقود أخرى مع العمالء.

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

الذمم المدينة

المجموعة لمخاطر التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية يتعلق بشكل أساسي باألنشطة التشغيلية للمجموعة (عندما تكون اإليرادات أو المصروفات

قيمة هذه القروض.

5

14.127

تم اعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ االستمرارية وبناءً على مبدأ التكلفة التاريخية.
52.125.000

التزامات ايجار موجودات الطاقة المتجددة

()٪

دينـــار أردني

أثر فايروس كورونا ()COVID-19

 31كانون األول 2019
ذمم دائنة ومبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

مقابل الدينار األردني

األثر على الربح قبل الضريبة

2020

107.385.695
52.125.000

التغير في سعر صرف العملة

قامت اإلدارة بأعداد دراسة للتعرضات بناءا على القطاع االقتصادي للعمالء لتقييم ومراقبة األثر المتوقع على المجموعة باإلضافة الى دراسة ارصدة الذمم

المدينة لكل قطاع على حداً وذلك لتقييم معرفة أثر الوباء على هذه القطاعات.

باإلضافة الى ذلك قامت اإلدارة بإعطاء مهلة شهرين على تسديد الفواتير تماشيا مع قرارات الحكومة كما قامت اإلدارة بتقييم األثر على التحصيالت وبناءا عليه
قامت المجموعة بتسجيل مخصص إضافي للخسائر اإلئتمانية المتوقعة بقيمة  1.565.136دينار أردني .باإلضافة الى ذلك وكما هو مبين في النقطة أعاله لم

تقم اإلدارة بتسجيل مبلغ  311.505دينار أردني حيث انه في رأي اإلدارة يوجد عدم تيقن من تحصيل تلك اإليرادات.
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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

 -26إدارة المخاطر (تتمة)

 -27القيمة العادلة لألدوات المالية

أثر فايروس كورونا (( )COVID-19تتمة)

تتمثل األدوات المالية في الموجودات المالية والمطلوبات المالية.

ان تفاصيل الذمم المدينة لعمالء الشركات والمؤسسات للمجموعة حسب القطاعات هي كما في  31كانون األول  2020و  2019هي كما يلي:

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

 31كانون األول 2020

 31كانون األول 2020

قطاع الشركات/المؤسسات
عمالء افراد قطاع حكومي قطاع الفندقة مؤسسات مالية قطاع التجارة والتجزئة القطاع الطبي

أخرى

والقروض وبعض األرصدة الدائنة األخرى.
المجموع

 31كانون األول 6.482.357 2020

3.730.002

875.684

941.042

131.925

2.515.809

17,601,840 2.925.021

 31كانون األول 6.654.836 2019

3.687.139

693.967

758.835

200.325

3.261.290

17.585.167 2.328.775

كجزء من خطة المجموعة الستمرارية أعمالها وإدارة االزمات فقد قامت اإلدارة بتطبيق سياسة تحصيل صارمة لمتابعة التحصيالت وتقييمها وذلك لتحصيل أكبر

قدر ممكن من الذمم في ظل الظروف السائدة.
العقود مع الموردين

قامت المجموعة بالتفاوض مع الموردين بما يخص بعض العقود وذلك كجزء من إدارة التدفقات النقدية خالل فترة الجائحة .ان العقود التي تم التفاوض عليها

أثرت بشكل كبير على مصاريف البيع والتوزيع.
قروض

تم تخفيض معدل أسعار الفائدة على القروض من  %6.5الى  %5.8ابتداءا من تاريخ  1نيسان  2020وذلك بناءا على متطلبات البنك المركزي األردني.
بسبب تأثير وباء فايروس كورونا ( ,)COVID-19طلبت ادارة المجموعة تأجيل أقساط شهر ايار  2020والبالغة  2.500.000دينار أردني و  2.000.000دينار أردني من
اقساط القروض الممنوحة من بنك األسكان للتجارة والتمويل و بنك القاهرة عمان على التوالي حيث وافق بنك القاهرة عمان على تأجيل تسديد القرض لمدة

ستة شهور كما وافق بنك األسكان للتجارة والتمويل خالل شهر نيسان  2020بتأجيل تسديد االقساط وضمه الى القسط الذي يستحق في ايار .2024
تدني الموجودات

قامت المجموعة بتقييم ما إذا كان هناك اية مؤشرات على تدني األصول كما في تاريخ القوائم المالية الموحدة ،بناءا على هذا التقييم تبين للمجموعة عدم

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

 -28إدارة رأس المال
يتمثل الهدف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأسمال المجموعة بالتأكد من المحافظة على نسب رأسمال مالئمة بشكل يدعم نشاط المجموعة ويعظم حقوق

الملكية.

تقوم المجموعة بإدارة هيكلة رأس المال وإجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات ظروف العمل.
وافقت الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي المنعقد في  10كانون االول  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

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  273.983.778دينار أردني كما في 31
كانون األول  271.481.657 :2019( 2020دينار أردني).

 -29أرقام المقارنة
تم اعادة تبويب بعض ارقام القوائم المالية لعام  2019لتتناسب مع ارقام القوائم لعام  ،2020ولم ينتج عن اعادة التبويب أي أثر على الربح او حقوق الملكية

لعام .2019

وجود اية مؤشرات لتدني الموجودات وان الظروف المحيطة بتفشي الوباء لم يكن لها أثر على موجودات المجموعة.

ستستمر اإلدارة بتقييم وجود اية مؤشرات تدني والتي تضمن انخفاض سعر السهم ،انخفاض أسعار الفوائد في السوق ،اغالق المحالت او انخفاض في الطلب

على المعدات والخدمات او االنخفاض في أسعارها.
توزيعات األرباح

قرر مجلس اإلدارة للمجموعة في  30كانون الثاني  ،2020التوصية الى الهيئة العامة للمساهمين في اجتماعها الذي سيعقد خالل العام  2020بتوزيع ارباح عن

العام  2019بمبلغ  0.1013دينار أردني للسهم الواحد والتي بلغ مجموعها  19.000.000دينار أردني .نظرا لتفشي وباء فايروس كورونا ( ،)COVID-19قام مجلس

االدارة بإعادة النظر بقرار توزيع االرباح وقرر التوصية بتوزيع  13.125.000دينار أردني ،والتي ال تتجاوز  ٪70من ارباح عام . 2019

قررت الهيئة العامة للمساهمين في اجتماعها الذي عقد في  23تموز  2020زيادة االرباح الموزعة عن العام  2019لتصبح  0.08دينار أردني للسهم الواحد والتي

بلغ مجموعها  15.000.000دينار أردني.
السيولة النقدية للمجموعة

قامت اإلدارة بأعداد دراسة والتي تشير الى ان مركز المالءة المالية سيبقى على األرجح ضمن األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بإدارة رأس مال

المجموعة .في اعتقاد اإلدارة ان اعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ االستمرارية ال يزال مناسبا.
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Engage 2025
تشكل الخطة االستراتيجية لمجموعة  Orangeالعالمية خارطة للمستقبل ،وقد رسمت استراتيجية  Engage 2025المحاور الرئيسية التي نسعى في Orange

األردن لتحقيقها خالل األعوام الخمسة المقبلة ،بهدف منح الجميع مفاتيح عالم رقمي مسؤول.

كمزود رقمي رائد ومسؤول كونها شركة محلية تعمل بروح عالمية من استراتيجية المجموعة.
ّ
تستلهم  Orangeاألردن دورها
وتضم استراتيجية  Engage 2025أربعة محاور رئيسية:

كمشغل للخدمات ،حيث نسعى لتحقيق ذلك من خالل تطوير جودة التغطية لزبائننا من األفراد والقطاع المؤسسي
ّ
■ المحور األول ،إعادة هيكلة نموذج أعمالنا
والشركات ،واالستمرار في الحفاظ على مكانتنا الرائدة من خالل البنى التحتية ذات القيمة األعلى واألكثر توافراً .

■ المحور الثاني ،تسريع نمو أهم منتجاتنا ،ما يتطلب جعل  Orangeالشرق األوسط وأفريقيا المشغل الرقمي المرجعي في المنطقة ،تسريع تطوير خدمات
تكنولوجيا المعلومات لزبائن القطاع المؤسسي والشركات وتعزيز األمن السيبراني ،باإلضافة إلى مواصلة التوسع في الخدمات المالية.

■ المحور الثالث ،التركيز على وضع البيانات والذكاء االصطناعي في قلب نموذج االبتكار الخاص بنا ،إلعادة تشكيل تجارب الزبائن ،وتوفير شبكات أذكى وتعزيز
الكفاءة التشغيلية.

■ المحور الرابع ،بناء شركة المستقبل عبر تعزيز مهارات موظفينا والسعي ألن نكون إحدى أكثر الشركات جذباً للموظفين.
التحول الرقمي الذي يعد ركيزة أساسية للتقدم االقتصادي
ّ
تعزز هذه المحاور األربعة التزامنا المتواصل بالمساواة الرقمية ،إذ نستمر بدعم الجميع كونهم جزءاً من
والمجتمعي.

ويتصل دورنا الرائد في التقنيات الرقمية بالتزامنا بالحفاظ على البيئة من خالل االعتماد على مصادر الطاقة المستدامة والنظيفة بهدف مواجهة التغير المناخي
والحد من األضرار البيئة في إطار التزام المجموعة بالحد من انبعاثات الكربون بنسبة  %30بحلول العام  ،2025وبهدف خفض انبعاثات الكربون إلى الصفر بحلول
ّ

العام .2040
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