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بسم اهلل الرحمن الرحيم

 حضرات الّسادة المساهمين الكرام،،

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد،، 
االأردنّية  ال�ضحفّية  امل�ؤ�ض�ضة  �ضركة  اإدارة  جمل�ص  اأع�ضاء  وزمالئي  وي�ضّرفني  لي�ضعدين  اإّنه 
تقرير  لكم  لنقّدم  والثالثني،  الرابع  العادّي  ال�ّضن�ي  االجتماع  يف  بكم  نرّحب  اأن  )الراأي( 
احلوكمة؛  و�شروط  القانونّية  املتطلبات  وفق   2019 �ضنة  خالل  ال�ضركة  اأعمال  عن  املجل�ص 
وكاّفة  احل�ضابات  مدققي  وتقرير   2019 ل�ضنة  اخلتامّية  املالّية  البيانات  التقرير  ي�ضّم  اإذ 

االإي�ضاحات واالإف�ضاحات الالزمة.

حضرات  الّسادة المساهمين الكرام،، 
العق�د  خالل  امل�ض�ؤولّية  هذه  حمل�ا  من  م�ضرية  لنكمل  امل�ض�ؤولّية  اأمانة  وزمالئي  ت�ّليت  لقد 
املا�ضّية، واإذ ُنقّدر لهم جميعًا جه�دهم واإخال�ضهم، كما ُنقّدر لكّل العاملني يف امل�ؤ�ض�ضة اأّيًا 
كانت م�اقعهم، يف االإدارات واالأق�ضام ال�ضحفّية واالإدارّية والفنّية، هذا اجلهد واالإخال�ص، 
اأن تبقى م�ؤ�ض�ضتنا كما هي على الّدوام: عن�انًا وطنّيًا،  اأي�ضًا حر�ضنا معهم على  فاإننا ن�ؤّكد 

ومنارًة اإعالمّيًة وثقافّيًة اأردنّيًة متمّيزة.

 حضرات الّسادة المساهمين الكرام،،
يحر�س املجل�س على اال�شتمرار يف تطبيق ال�شيا�شات واالإجراءات التي حتقق هدف اال�شتقرار 
يف املوؤ�ش�شة، واإدارة مواردها بحكمٍة وجدّيٍة وفق ما تتطلبه االأولويات املن�شجمة مع هذه الغاية، 

وما ي�شتلزمه ال�ّشعي لتحقيق ما ُوجدت الأجله من اأهداف.

معالي ايمن هزاع المجالي
رئيس مجلس اإلدارة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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كما يعمل املجل�ص، وبالتعاون مع االإدارة التنفيذّية، على تبّني كّل اخلط�ات اجلاّدة على �ضعيد 
االأداء  تعزيز  اإلى  اإ�ضافًة  للم�ؤ�ض�ضة،  والفنّي  االإدارّي  اجلهاز  كفاءة  ورفع  امل�ؤ�ض�ضّي  التط�ير 
املهنّي للج�ضم ال�ضحفّي الذي يحمل على عاتقه ر�ضالة الّدولة االأردنّية والدفاع عن م�ضاحلها 

وم�ضالح االأردنيني.

حضرات الّسادة المساهمين الكرام،، 
اإّن م�ضرية هذه امل�ؤ�ض�ضة ال�طنّية ت�اجه بالتاأكيد العديد من العقبات والتحّديات التي ناأمل اأن 
نتمّكن باجلهد اجلماعّي لكافة مكّوناتها، ومن خالل العمل والتعاون بروح الفريق الواحد، من 

حتقيق كّل الغايات واالأهداف املاأمولة يف هذا املجال.

واإننا لناأمل اأن حتمل املرحلة القادمة املزيد من اخلطوات اجلاّدة واالإجناز املدرو�س يف اإدارة 
امللّفات الكربى للموؤ�ش�شة مبا يحقق اال�شتقرار املايّل واالإدارّي لها، ويزيد من قدرتنا كذلك 
املوؤ�ش�شة  ر�شالة هذه  والب�شرّية مبا يحقق  املالّية  اإدارة مواردنا  االإيرادات وح�شن  زيادة  على 

ويتفق مع دورها الوطني.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،
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تقرير مجلس اإلدارة
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العمليات
العام  ال�ضركة خالل  ال�ضلبية على عمليات  وانعكا�ضاته  واملحلي  العاملي  االقت�ضاد  بها  التي مير  الظروف  نتيجة 
2019 اأدى اإلى االنخفا�س يف اإيرادات ال�شركة بن�شبة )16%(، ومع ذلك حافظت ال�ضركة على م�ضت�اها وح�ضتها 
بت�زيع  تق�م  التي  االعالمية  امل�ؤ�ض�ضات  ال�حيدة من بني جميع  باأنها  علمًا  والت�زيع  االإعالن  ال�ض�قية يف جمال 

ال�ضحف خارج العا�ضمة عمان.
بني  االأولى  املرتبة  حتتل  باأنها  علمًا  الرائد  ال�شحفي  العمل  يف  بال�شدارة  ال�شركة   تزال  ما  التحديات  ورغم 
للدورات  ال�ضامل  التدريب  بالعمل يف مركز  ال�ضركة  با�ضرت  مناف�ضيها يف جمال ال�ضحافة واالإعالم، هذا وقد 
التعليمية والتدريبية املخت�شة مبجال ال�شحافة واالإعالم  واإدارة االزمات وال�شحافة االقت�شادية املتخ�ش�شة 

ومهارات االت�شال املتعددة والتوا�شل االجتماعي وانتاج وحترير الفيديوهات.

اقت�ضاديات الت�ضغيل
و كلفة  بن�ضبة %2.5  انها خف�ضت كلفة ا�ضدار ال�ضحف  الت�ضغيلية  حيث  التكالف  ال�ضركة على تخفي�ص  عملت 
نظام  خالل  من  االدارية  الكلف  تخفي�ص  على  اي�ضا  وعملت   2019 العام  خالل   %30 بن�ضبة  التجارية  املطبعة 
احلوافز للموظفني  كما قامت بتلبية احتياجات ال�شوق من خالل اال�شرتاكات ال�شهرية ونقاط البيع حيث بلغت 
كميات الطباعة جلريدة الراأي 10.201.826 ن�ضخة و كمية الطباعة جلريدة اجل�ردن تاميز 735.781 ن�ضخة ، 

علما انه بلغت اال�ضتهالكات مبلغ 2.218.544 دينار خالل العام 2019.

املركز املايل
بلغت حقوق امللكية حوايل )12.3( مليون دينار مبا يغطي �شعف راأ�شمالها اال�شمي فيما بلغ اجمايل مطلوباتها 

ح�ايل )20.8(ملي�ن دينار وت�ضكل امل�ج�دات املتداولة ما ن�ضبة 12.1% من جمم�ع م�ج�دات ال�ضركة.

متطلبات االإف�ضاح
عماًل باأحكام الفقرة ب من املادة 5 من تعليمات اإف�شاح ال�شركات امل�شدرة ومعايري املحا�شبة ومعايري التدقيق 

نورد متطلبات االإف�شاح املالية:
ن�شاط ال�شركة الرئي�شي واأماكنها اجلغرافية وعدد املوظفني يف كل منها وحجم اال�شتثمار الراأ�شمايل  .1

تتمثل اأن�ضطة ال�ضركة باإ�ضدار وبيع �ضحيفتي الراأي واجل�ردن تاميز الي�ميتني ومتتلك امل�ؤ�ض�ضة »مطبعة  اأ- 
البحث  اأعمال  املوؤ�ش�شة  ومتار�س  املحلي،  لل�شوق  التجارية  الطباعة  باأعمال  تقوم  التي  التجارية«  الراأي 
والدرا�ضات واال�ضتطالعات وقيا�ص اجتاهات الراأي العام وخدمة املجتمع املحلي من خالل »مركز الراأي 
للدرا�شات« وتقوم ال�شركة باإعداد دورات تدربية خمت�شة بال�شحافة واالإعالم واإدارة االأزمات ..الخ من 

خالل » مركز الراأي للتدريب «.
ويبلغ عدد  رانيا  امللكة  �ضارع  يقع يف  والرئي�ضي  االول  املركز  لل�ضركة م�ج�دة يف عمان  الرئي�ضية  املراكز  ب- 
ولها  موظفًا   44 فيه  العاملني  عدد  ويبلغ  الب�شاتني  ام  يف  يقع  الثاين  واملركز  موظفًا   467 فيه  العاملني 

مندوب�ن يف املحافظات،  .
يبلغ �ضايف  حجم اال�ضتثمار الراأ�ضمايل 29 ملي�ن دينار متثل م�ج�دات ال�ضركة الثابتة وط�يلة االأجل. ج- 

ال يوجد �شركات تابعة ل�شركة املوؤ�ش�شة ال�شحفية االأردنية »الراأي«.  .2

تقرير مجلس اإلدارة لسنة 2019
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ال�ضم
ا

ال�ضفة 
ظيفية

الو
تاريخ

 الع�ضوية
تاريخ 
الد

املي
ت 

ال
املوؤه

العلمية
ف

ظائ
الو

يل 
مين هزاع بركات املجا

يل ا
معا

جمل�س
رئي�س 

 2018 / 6 / 10
1949

بكالوريو�س 
تاريخ / لبنان

- رئي�س ت�شريفات ملكية 
ب رئي�س الوزراء 

-  نائ
الم  

-  وزير دولة و�شباب و ريا�شة و اع
ب برملان 

- نائ
ين 

ك التجاري االرد
جمل�س االدارة البن

ب رئي�س 
- نائ

حلويان
المة ا

حممد �ش
احمد 

ع�شو
2017 / 11 / 15

1978

ري ادارة اعمال  
ماج�شت

ك 
جامعة نيويور

للتكنولوجيا
) ادارة اعمال(

- مدير دعم القرار و املتابعة / �شندوق ا�شتثمار اموال ال�شمان االجتماعي
جمل�س �شندوق ا�شتثمار اموال ال�شمان االجتماعي

- ع�شو 
- م�شت�شار دولة رئي�س الوزراء لل�شوؤون االقت�شادية

جهاد ال�شرع
�شو

ع
2017/4/23

1958
بكالوريو�س اقت�شاد 

ري اقت�شاد
ماج�شت

جمل�س اإدارة يف العديد من البنوك وال�شركات منها:
- ع�شو 

جمل�س اإدارة يف بنك االإ�شكان.
- ع�شو 

جمل�س اإدارة يف �شركة البوتا�س العربية.
- ع�شو 

جمل�س اإدارة يف �شركة مناجم الفو�شفات االأردنية.
- ع�شو 

ال�شتثمار واالدخار.
- مدير عام �شركة راما ل

منال عودة علي عريقات
�شو

ع
2018 / 9 / 2

1981
حما�شبة 

بكالوريو�س 
جلامعة االردنية  

ا
C

PA
  / JC

PA

- قائم باعمال مدير مديرية الرقابة املالية يف �شندوق ا�شتثمار اموال 
ال�شمان االجتماعي

هم: 
س اإلدارة ونبذة تعريفية عن

جمل
ضاء 

سماء أع
3 . أ - أ

ها:
مثل

ي وي
ماع

مان االجت
ض

سة ال
س

مؤ
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عبد الرحيم البقاعي
ب رئي�س 

نائ
املجل�س

2017 / 4 / 27
1959

بكالوريو�س يف الهند�شة 
املدنية من جامعة والية 

كاليفورنيا

حلديد وال�شلب
جمل�س وموؤ�ش�س اإدارة ال�شركة املتحدة ل�شناعة ا

- ع�شو 
رتول االأردنية

جمل�س اإدارة �شركة م�شفاة الب
- ع�شو 

جمل�س اإدارة وموؤ�ش�س و�شريك يف مكتب البقاعي لالإ�شت�شارات الهند�شية
- ع�شو 

ين
طوير وت�شنيع املبا

ك يف �شركة ت
جمل�س اإدارة و�شري

- ع�شو 
جمل�س اإدارة �شركة املجموعة اال�شت�شارية 

ب رئي�س  
- نائ

اال�شتثمارية- امل�شت�شفى اال�شت�شاري

مازن علي فهيد ال�شوابكة  
الدخار و اال�شتثمار

 �شركة راما ل
�شو

ع
2018/9 /19

1963
بكالوريو�س اقت�شاد وعلوم 

ك
ريمو

ادارية / جامعة ال
-  م�شت�شار تاأمينات  اجتماعية / ال�شمان االجتماعي

جلنة  االجراءات
ب رئي�س 

- نائ

نافذ �شعيد بدوي عليان
ع�شو

2018 / 6 / 20
1951

بكالوريو�س ادارة اعمال  
جامعة القاهرة

- مدير يف �شركة خا�شة
- ع�شو موؤ�ش�س يف �شركة هيونداي

ني
جمل�س ادارة يف �شركة القد�س للتاأم

- ع�شو 
جتارة عمان

جمل�س ادارة يف غرفة 
- ع�شو 

حملية و عاملية
جمال�س ادارة 

- ع�شو  يف عدة 

ري ه�شام ال�شباغ
حممد خ

�شو
ع

2018 / 6 / 20
1962

القات 
يل يف الع

دبلوم عا
الدولية / املعهد 

ين
الدبلوما�شي االرد

بكالوريو�س قانون 
 جامعة موؤتة

ين لعدد من ال�شركات و يف ق�شايا التحكيم
ري و م�شت�شار قانو

- خب
جمل�س ادارة يف �شركة توزيع الكهرباء 

- ع�شو 
جمل�س التاأمينات  

ب رئي�س 
- نائ

حممد عزمي فوؤاد قا�شم الزربا
�شو

ع
2018 / 5 / 14

1941
بكالوريو�س هند�شة مدنية  

جامعة القاهرة

- مهند�س االبنية يف وزارة اال�شغال
- مدير ا�شغال يف وزارة اال�شغال العامة

ظبي
- م�شاريع  و ا�شغال و مقاوالت يف ابو 

- مقاوالت  ا�شكان  يف االردن
ني

جلنة اال�شتثمار يف اال�شهم / نقابة املهند�ش
- ع�شو 

مثله
ص و ي

ع الخا
طا

الق
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ال�ضفة اال�ضم
الوظيفية

تاريخ
 امليالد

املوؤهالت
 العلمية

تاريخ 
التعيني

الوظائف
 ال�ضابقة

1960/03/18املدير العامفريد ابراهيم ال�ضل�اين

بكال�ري��ص عل�م 
اإدارية و�ضرطية/ 

جامعة م�ؤتة
2014/09/21

- م�ضاعد مدير االأمن العام/ 
مفت�ص عام 2013

1972/07/28رئي�س حترير الراأيراكان علي ال�ضعايدة
بكال�ري��ص 

2019/02/3�ضحافة واعالم
- نقيب ال�ضحفيني

- ع�ض� جمل�ص نقابة

حممد تي�شري غزال
رئي�س حترير 

1983/01/02اجل�ردن تاميز

- ماج�ضتري اإعالم 
وعالقات عامة

- بكال�ري��ص اأدب 
اإجنليزي

2019/06/1

- مدير حترير
- مدير مندوبني

- �ضحفي
- مرتجم

د. خالد عبدالكرمي 
ال�ضقران

مدير مركز 
1968/05/01الدرا�ضات

دكت�راه عل�م 
2010/12/06�ضيا�ضية

-  اأ�ضتاذ يف الفكر ال�ضيا�ضي
-  خبري يف بناء القدرات 

االإعالميه والتنم�ية

2019/2/28بكال�ري��ص حما�ضبة1986/2/20املدير املايلحمزة م��ضى اب�عمرية
-  رئي�ص ق�ضم املحا�ضبة

-  م�ضاعد مدير املايل

4 . اأ�ضماء امل�ضاهمني الذين ميلكون 5 % فاأكرث من راأ�ضمال ال�ضركة 

اال�ضــــم
عدد االأ�ضهمعدد االأ�ضهم

الن�ضبة2018الن�ضبة2019

54.92%54.925.492.000%5.492.000امل�ؤ�ض�ضة العامة لل�ضمان االجتماعي

10%101.000.000%1.000.000البنك العربي

5 . الو�شع التناف�شي لل�شركة: حتتل ال�شركة املرتبة االأولى بني ال�شحف اليومية املحلية من حيث حجم املبيعات 
اإ�ضافة الى مرتبتها االأولى يف ال�ضدارة يف جمال االإعالنات.

6 . ال تعتمد ال�شركة على موردين حمدودين اأو عمالء رئي�شيني يف اال�شترياد، وتطبق اأ�شلوب العطاءات بالن�شبة للم�شرتيات 
الرئي�شية من ورق ال�شحف والورق التجاري واالأحبار واالأفالم والبليتات وغريها من املواد.

3 . ب- اأ�ضماء االإدارة العليا ونبذة تعريفية عنهم: 
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3 . ب- اأ�ضماء االإدارة العليا ونبذة تعريفية عنهم: 
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7 . اأ - ال تتمتع ال�شركة باأي حماية حكومية اأو امتيازات الأي من منتجاتها مبوجب القوانني واالأنظمة .
7.  ب – ال يوجد اأي براءة اخرتاع او حقوق امتياز ح�شلت ال�شركة عليها .

اأو  اأثر مادي على ال�شركة  اأو غريها لها  اأو املنظمات الدولية  اأ - ال يوجد اأي قرارات �شادرة عن احلكومة   . 8
قدراتها التناف�ضية.

8. ب - ال توجد معايري جودة دولية حتكم عمل ال�شحف واملطبوعات.

9 . اأ- يعمل يف امل�ؤ�ض�ضة 467 موظفًا منهم 397 من الذك�ر و 70 من االإناث، يتوزع هوؤالء املوظفون 
ح�ضب امل�ؤهالت العلمية على النح� التايل 

العدد املوؤهالت

9 دكت�راه

21 ماج�ضتري

1 دبل�م عايل

173 بكال�ري��ص 

42 دبل�م كلية جمتمع 

221 ت�جيهي وما دون

467 املجموع

9 . ب- يتمتع اجلهاز الوظيفي مبوؤهالت اأكادميية وخربات تقنية متخ�ش�شة يف اأن�شطة واأعمال املوؤ�ش�شة ويرتكز 
العلمية  واملوؤهالت واخلربات  الكفاءات  يراعي  اإداري حمدد  التعيني على نظام  و�شيا�شة  التنظيمي  الهيكل 

والعملية. وت�فر امل�ؤ�ض�ضة للعاملني العديد من الدورات املتخ�ض�ضة داخل اململكة وخارجها.
• املطابع، 	 العامة )256(منهم )44(يف  االإدارة  العاملون يف  التالية:  الوظيفية  الفئات  املوظفون على  يتوزع 

والعامل�ن يف �ضحيفتي الراأي واجل�ردان تاميز وعددهم )206( منهم )146( ع�ض�ًا يف نقابة ال�ضحفيني،  
باال�ضافة الى العاملني يف مركز الراأي  للدرا�ضات وعددهم )5( موظفني.

• بلغ معدل دوران املوظفني ل�شنة 2019 ح�ايل )4%(، حيث مت تعيني )10( موظف باإجمايل راتب )5391( 	
والتقاعد  واإنهاء اخلدمة  اال�شتقالة  ب�شبب  موظفًا  العمل )27(  ترك  وقد   . وبن�ضبة )%1.248(،   دينارًا 

باإجمايل رواتب)38.242( دينارًا وبن�ضبة )%8.850( .

التدريب والتاأهيل 
قامت دائرة امل�ارد الب�ضرية - ق�ضم التدريب – بامل�ضاهمة يف خدمة املجتمع املحلي بتدريب )14(طالبا وطالبة من 

خمتلف اجلامعات والكليات االردنية يف عدد من دوائر واق�ضام امل�ؤ�ض�ضة. 
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جدول باأ�شماء الدورات وعدد املوظفني يف كل دورة

العددا�ضم الدورة

1دورة اإك�ضل متقدم 

10.  يوجد عدد من املخاطر التي تتعر�س لها ال�شركة منها ال�شحافة االلكرتونية وارتفاع ا�شعار الورق.
11.  االإجنازات التي حققتها ال�ضركة خالل عام 2019

اأ- االإيرادات
�ضحف. مبيعات  دينار  الف   )682( ح�ايل  ال�ضركة  	••حققت 

اإعالنات. اإيرادات  دينار  ملي�ن   )6.98( ح�ايل  ال�ضركة  	••حققت 
ح�ايل )828( الف دينار  اإيرادات املطبعة التجارية. ال�ضركة  	••حققت 

ب- التط�ير التقني والفني:
متكنت امل�ؤ�ض�ضة خالل العام 2019 من حتقيق اإجناز امل�شاريع التالية:

اإيرادات  اإلى خلق  اأدى  الراأي من خالل موقعها االإلكرتوين مما  اإ�شراك قراء �شحيفة  املوؤ�ش�شة  1.  ا�شتطاعت 
)اإعالنات( جديدة للموؤ�ش�شة وانت�شارها بزيادة قرائها خارج االأردن من خالل �شبكة االنرتنت .

12. ال يوجد اأثر مايل لعمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل العام.
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13. ال�شل�شلة الزمنية لالأرباح واالأرباح املوزعة ون�شبة التوزيع و�شايف حقوق امل�شاهمني وراأ�س املال واأ�شعار �شهم 
ال�ضركة بالدينار.

14. حتليل املركز املايل لل�شركة ونتائج اعمالها
بلغ جمم�ع امل�ج�دات 33.103.726 ملي�ن دينار.

37% من جمم�ع امل�ج�دات. ن�شبته  ما  امل�شاهمني  حقوق  �شكلت  •	
2.036.255 دينارًا. االجباري  االحتياطي  بلغ  •	

 6 يبلغ  اختياري  باحتياطي  الحتفاظها  باالإ�شافة  دينار،  ماليني   5 يبلغ  خا�س  باحتياطي  املوؤ�ش�شة  حتتفظ  •	
ماليني دينار.

وفيما يلي مقارنة ملعدالت العوائد على اال�شتثمار وحقوق امل�شاهمني والن�شب املالية االأخرى

20192018املعدل

)0.561( دينار)0.764( دينارح�ضة ال�ضهم من �ضايف الربح )اخل�ضارة(

)16%( )0.231%( العائد على اال�ضتثمار

0.312 مرة0.211 مرةن�ضبة التداول

)0.985( مرة)1.504( مرة�ضايف راأ�ص املال العامل / راأ�ص املال

)28%( )0.619%( العائد على حقوق امل�شاهمني

--ن�شبة االأرباح النقدية املوزعة اإلى راأ�س املال املدفوع

0.23 مرة0.052 مرةمعدل دوران االأ�ض�ل الثابتة

ال�ضنة
�ــــــــــضــــــــــايف 
)اخلـــ�ـــضـــارة(
ال�ضريبة بعد 

االأرباح
املوزعة

ن�ضبة
التوزيع

�ضايف حقوق 
امل�ضاهمني

راأ�س املال
�ضعر اإغالق 

ال�ضهم/دينار

2019)7.635.315(--12.332.89710.000.0000.240

2018)5.614.526(--19.867.96510.000.0000.280

2017)4.507.181(--25.582.73810.000.0000.450

2016)2.289.167(--30.089.91910.000.0000.229

2015)3.276.696(--32.379.08610.000.0000.870

2014)2.631.389(--35.655.78210.000.0002.020
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15. النتائج املالية
1. بلغت التكاليف يف �ضنة 2019 ما جمم�عه 16.366.595 دينارًا م�زعة كما يلي:

20192018
ن�ضبةمبلغن�ضبةمبلغ

43.5%40.46.9%6.6رواتب واأجور ومنافع اأخرى

16%14.42.6%2.4ورق وم�شتلزمات مواد طباعة

11%5.31.8%0.8م�ضاريف اإدارية وعم�مية

3.2%2.60.5%0.4م�ضاريف بيع وت�زيع

15%13.62.2%2.2ا�ضتهالكات

2.5%2.90.4%0.5م�ضاريف التم�يل

0.6%0.70.1%0.1ا�شرتاكات )وكاالت اأنباء(

0.6%0.50.1%0.1بدل مقاالت  )كتاب(

7.6%19.71.2%3.2م�شاريف اأخرى

100%10015.8%16.4املجم�ع

2. بلغ جمم�ع االإيرادات 8.731.280 دينارًا م�زعة كما يلي :

20192018
ن�ضبةمبلغن�ضبةمبلغ

78%807.9%6.98االإعالنات

8%0.080.85%0.682مبيعات ال�ضحف

13%11.4%0.828املطبعة التجارية

1%0.020.135%0.235اإيرادات اأخرى

100%10010.2%8.7املجم�ع

3. بلغ �ضايف اخل�ضارة 7.635.315 دينارًا
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تطور ايرادات االعالنات ) مليون دينار (

تطور ايرادات بيع ال�ضحف ) مليون دينار (

تطور ايرادات املطبعة التجارية ) مليون دينار (

14.30
12.60

11.50

9.20
7.00

0.00
2.00
4.00
6.00
8.00

10.00
12.00
14.00
16.00

2015 2016 2017 2018 2019

)(

0.00

0.50

1.00

1.50

2015 2016 2017 2018 2019

1.50 1.40 1.40
1.30

0.90

)(

2.70
3.10

3.40

1.70

0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00

2015 2016 2017 2018 2019

)(

0.80

Series1

14.30
12.60

11.50

9.20
7.00

0.00
2.00
4.00
6.00
8.00

10.00
12.00
14.00
16.00

2015 2016 2017 2018 2019

)(

0.00

0.50

1.00

1.50

2015 2016 2017 2018 2019

1.50 1.40 1.40
1.30

0.90

)(

2.70
3.10

3.40

1.70

0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00

2015 2016 2017 2018 2019

)(

0.80

Series1

14.30
12.60

11.50

9.20
7.00

0.00
2.00
4.00
6.00
8.00

10.00
12.00
14.00
16.00

2015 2016 2017 2018 2019

)(

0.00

0.50

1.00

1.50

2015 2016 2017 2018 2019

1.50 1.40 1.40
1.30

0.90

)(

2.70
3.10

3.40

1.70

0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00

2015 2016 2017 2018 2019

)(

0.80

Series1



25

التقرير السنوي الرابع والثالثون 2019

تطور اجمايل الربح ) مليون دينار (

االرباح املوزعة من 2015-2019 ) مليون دينار (
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16. تدقيق احل�شابات / اأتعاب مدققي احل�شابات 
مت تدقيق ح�شابات املوؤ�ش�شة ل�شنة 2019 من قبل ال�شادة »اإرن�شت ويونغ« مبوجب قرار الهيئة العامة يف اجتماعها 

الذي مت حتديده الحقًا  ومت حتديد اأتعابهم من قبل جمل�س االإدارة مببلغ  12.000 دينار.

17. بيان بعدد االأوراق املالية اململوكة الأع�شاء جمل�س االإدارة واأ�شخا�س االإدارة العليا واأقاربهم.
17. اأ- ملكية اأع�ضاء جمل�ص االإدارة الأ�ضهم امل�ؤ�ض�ضة كما يف 2019/12/31

2018 2019
ال�ضفة الوظيفية اال�ضم

الن�ضبة عدد اال�ضهم الن�ضبة عدد اال�ضهم
%54.92 5.492.000 %54.92 5.492.000 املوؤ�ض�ضة العامة لل�ضمان

- - - - امين هزاع املجايل رئي�ص جمل�ص
- - - - ع�ض� جهاد علي ال�ضرع
- - - - ع�ض� احمد حممد �ضالمة احل�يان
- - - - منال ع�دة علي العريقات ع�ض�

القطاع اخلا�س  وميثله
%0.10 10.000 %0.10 10.000 عبد الرحيم فتحي �ضليم البقاعي نائب رئي�ص جمل�ص االدارة
%0.06 6.000 ــــــــ ــــــــ ع�ض� نافذ �ضعيد بدوي عليان
%0.01 1.100 ــــــــ ــــــــ حممد خري ه�ضام ال�ضباغ ع�ض�
%0.15 14.500 %0.06 5.500 حممد عزمي ف�ؤاد قا�ضم  الزربا ع�ض�

�ضركة راما لال�ضتثمار
%0.01 1.000 %0.01 1.000 مازن علي فهيد ال�ض�ابكة ع�ض�

17. ب- ملكية اأ�ضخا�ص االإدارة العليا الأ�ضهم امل�ؤ�ض�ضة كما يف 2019/12/31
2018 2019

ال�ضفة الوظيفية اال�ضم
الن�ضبة  عدد

اال�ضهم الن�ضبة  عدد
اال�ضهم

0.01 1000 %1 1،000 مدير عام فريد ابراهيم ال�ضل�اين
ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ رئي�س حترير الراي طارق املومني
ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ رئي�س حترير الراي راكان علي  ال�ضعايدة

%0.002 200 %0.002 200 رئي�س حترير اجلوردن تاميز �ضمري بره�م
ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ رئي�س حترير اجلوردن تاميز حممد تي�شري غزال
ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ مدير مركز الدرا�ضات خالد ال�ضقران
ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ مدير مايل حمزة م��ضى اب� عمرية

17. ج- اليوجد اأوراق مالية مملوكة من قبل اأقارب اأع�شاء جمل�س االإدارة اأو اأقارب ا�شخا�س االدارة العليا ذوي 
ال�ضلطة التنفيذية
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17. د- ال يوجد اأوراق مالية م�شدرة من قبل ال�شركة ومملوكة من قبل ال�شركات امل�شيطر عليها من قبل اأع�شاء 
جمل�ص االدارة واأ�ضخا�ص االدارة العليا ذوي ال�ضلطة التنفيذية واأقاربهم

 18. اأ- املزايا واملكافاآت التي يتمتع بها رئي�ص واأع�ضاء جمل�ص االإدارة لعام 2019 

اجمايل
 �ضفر

وتنقل
رواتب ال�ضفة الوظيفية اجلن�ضية اال�ضم

28800 4800 24000 رئي�ص جمل�ص االدارة اأردين امين هزاع املجايل

4800 4800 - نائب رئي�ص جمل�ص االدارة اأردين عبد الرحيم فتحي �ضليم البقاعي

4800 4800 - ع�ض� اأردين جهاد علي ال�ضرع

4800 4800 - ع�ض� اأردين احمد حممد �ضالمة احل�يان

4800 4800 - ع�ض� اأردين منال ع�دة علي العريقات

4800 4800 - ع�ض� اأردين مازن علي فهيد ال�ض�ابكة

4800 4800 - ع�ض� اأردين نافذ �ضعيد بدوي عليان

4800 4800 - ع�ض� اأردين حممد خري ه�ضام ال�ضباغ

4800 4800 - ع�ض� اأردين
  حممد عزمي ف�ؤاد قا�ضم

الزربا

67200 43200 24000 املجم�ع

 *  عالوات بدل التنقالت حل�شور جل�شات جمل�س االإدارة اخلا�شة مبمثلي املوؤ�ش�شة العامة لل�شمان االجتماعي
و �شركة راما حتول حل�شاب املوؤ�ش�شة العامة لل�شمان االجتماعي و �شركة راما.
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18. ب- املزايا واملكافاآت التي يتمتع بها اأ�ضخا�ص االإدارة العليا :

رواتب/ال�ضفة الوظيفيةاجلن�ضيةاال�ضم
دينار

�ضفر 
اجمايل/ مكافاأةوتنقل

دينار

�ضيارة40000املدير العام اأردينفريد ال�ضل�اين
2117-42117

4628-�ضيارة4628رئي�ص التحرير الراأياأردينطارق املومني

�ضيارة48948رئي�ص التحرير الراأياأردينراكان ال�ضعايدة
1854-50802

21912-21580332رئي�س حترير اجلورداناأردين�ضمري بره�م

14839-136421197رئي�س حترير اجلورداناأردينحممد تي�شري غزال

29203-273281875مدير مركز الدرا�ضاتاأرديند. خالد ال�ضقران

31211--31211املدير املايلاأردينحمزة اب� عمرية

1873377375194712املجموع

19. ال ي�جد عق�د وم�ضاريع وارتباطات عقدتها ال�ضركة مع اأي �ضركة تابعة او �ضقيقة اأو حليفة اأو رئي�ص جمل�ص 
االإدارة اأو اأع�شاء املجل�س اأو املدير العام اأو اأي موظف بال�شركة اأو اأقاربهم خالل ال�شنة املالية با�شتثناء ما 

ه� وارد يف الق�ائم املالية.
20. اأ- م�شاهمة ال�شركة يف حماية البيئة:

تعمل امل�ؤ�ض�ضة ال�ضحفية االأردنية “الراأي” على تطبيق معايري ال�شالمة وال�شحة املهنية املعتمدة من اجلهات 
الدفاع املدين من  والعمل ومديرية  ال�شحة  الرقابية لدى وزارتي  واملتمثلة يف اجلهات  العالقة  املخت�شة وذات 
ت�شمل  التي  العمل  بيئة  على  للمحافظة  النافذة  والتعليمات  االأنظمة  وفق  الذاتية  واحلماية  الوقاية  ق�شم  خالل 

املمتلكات واالأفراد وفق اأحدث االأ�شاليب واملعايري.
تقوم املوؤ�ش�شة با�شتخدام اأدوات االإنتاج املتمثلة باملاكينات واالآالت غري النافثة للغازات امل�شرة بالبيئة وا�شتخدام 
باتباع  املجال  الريادية يف هذا  املوؤ�ش�شات  البيئة. وهي من  توؤثر على  ال  ومواد  املنا�شبة  العامة  ال�شالمة  و�شائل 
الطرق ال�شليمة واالآمنة للمحافظة على البيئة املتمثلة يف منع التدخني داخل مباين املوؤ�ش�شة  و�شاالت االإنتاج من 

خالل اللوحات التحذيرية مبنع التدخني.
تراعي املوؤ�ش�شة ا�شتخدام املواد الكيماوية داخل املباين واتباع الطرق ال�شحية لرت�شيد ا�شتخدامها واال�شتعانة 

باملخت�شني يف تركيب اأجهزة التربيد والتكييف والتدفئة عند تعبئتها بالغاز اخلا�س بها.
كما تراعي امل�ؤ�ض�ضة تر�ضيد ا�ضتخدام امل�اد الكيماوية العازلة للحرارة  والرط�بة لتجنب التعر�ص للمخاطر ال�ضحية.
تعمل املوؤ�ش�شة على حتديث املاكينات لتوفري اأنظمة حديثة تعمل على تقليل ن�شبة املخلفات الناجتة عن الطباعة 
متعهدين  اإلى  والزيوت  الكيماوية  واملواد  الورق  من  الطباعة  بعد  ما  خملفات  بت�شليم  وتقوم  االأدنى  احلد  اإلى 

خمت�شني الإعادة تدويرها وتكريرها وا�شتخدامها يف جماالت اأخرى ذات فائدة.
تقوم املوؤ�ش�شة بتوفري نظام يعمل على �شفط خملفات غبار وق�شا�شات الورق الناجتة عن �شاالت االإنتاج.
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اإلى احلد  امل�ؤ�ض�ضة  داخل  وامل�لدات  باملاكنات  ال�ضجيج اخلا�ص  لتقليل  املتبعة  االأنظمة  بتحديث  امل�ؤ�ض�ضة  تق�م 
امل�شموح به عامليًا.

املجتمع  اأفراد  لتوعية  تهدف  التي  البيئي  باجلانب  املتعلقة  التوعوية  والن�شرات  االإعالنات  بن�شر  املوؤ�ش�شة  تقوم 
للحفاظ على البيئة.

20. ب- م�ضاهمة ال�ضركة يف خدمة املجتمع املحلي
ال�شحفية  املوؤ�ش�شة  �شركة  حتر�س  املجتمعي،  بدورها  اميانها  من  املنبثق  االأردين  للمجتمع  خدمتها  اإطار  يف 
وامل�ضاندة  التعاون  ج�ض�ر  ومد  املحلي  املجتمع  مع  واندماجها  تفاعلها  عمليات  تعزيز  على  االردنية)الراأي( 
والت�شبيك واإقامة عالقات وثيقة مع املوؤ�ش�شات والهيئات واملنظمات املحلية من اأهلية ور�شمية، خدمة لالأهداف 
وغري  احلكومية  والهيئات  واملنظمات  املوؤ�ش�شات  كل  دور  اإبراز  يف  االإعالمي  ن�شاطها  اإلى  فباالإ�شافة  الوطنية، 
اجلامعات  وتزود  واالأجنبية،  واالأهلية  الر�ضمية  ال�ف�د  امل�ؤ�ض�ضة  ت�ضتقبل  املدين،  املجتمع  وم�ؤ�ض�ضات  احلك�مية 
التدريبية  الدورات  وتعقد  الراأي،  مكتبة  �ضل�ضلة  من  باإ�ضداراتها  املدار�ص  ومكتبات  العامة  واملكتبات  والكليات 
لطلبة اجلامعات، وتتعاون مع امل�ؤ�ض�ضات االأكادميية والتعليمية ومراكز البحث يف اإقامة امل�ؤمترات وور�ص العمل 

وعقد الندوات وتنظيم املحا�ضرات.
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احلكومية  غري  للمنظمات  والتوعية  االإر�شاد  حمالت  ل�شالح  املجانية  االإعالنات  من  العديد  الراأي  وتن�شر   
وامل�ؤ�ض�ضات الر�ضمية واجلمعيات وامل�ؤ�ض�ضات اخلريية. 

�ضنة 2019 ت�ضعة اجتماعات. خالل  االإدارة  جمل�ص  اجتماعات  عدد  	•بلغ 
كما يلي :                    وهي  جلان    6 االدارة   جمل�ص  عن  املنبثقة  اللجان  عدد  	•بلغ 

1- جلنة التدقيق عدد اأجتماعاتها 14 اجتماع
2- جلنة الرت�شيحات واملكافات عدد اأجتماعاتها  6 اجتماعات 

3- جلنة احل�كمة عدد اأجتماعاتها 1 اجتماع
4- جلنة ادارة املخاطر عدد اأجتماعاتها 1 اجتماع

5- جلنة الت�زيع واالعالن عدد اأجتماعاتها 2 اجتماع
6- جلنة العطاءات عدد ا اأجتماعاتها 7 اجتماعات

ق�اعد احل�كمة 

تلتزم ال�ضركة بالق�اعد االآمرة وال�اردة بدليل ح�كمة ال�ضركات امل�ضاهمة املدرجة يف ب�ر�ضة عمان وال�ضادر من 
هيئة االوراق املالية امل�شتندة الى الن�شو�س القانونية امللزمة والواردة بالت�شريعات النافذة.

كما تلتزم ال�ضركة بالبن�د االر�ضادية ال�اردة يف دليل ح�كمة ال�ضركات فيما عدا بع�ص البن�د لال�ضباب التالية:

�ضبب عدم االلتزامالبند

الف�ضل االأول: مهام وم�ضوؤوليات جمل�س االإدارة

البند )1( ي�ضع جمل�ص االإدارة نظامًا داخليًا يتم مراجعته 
ب�ضكل �ضن�ي مف�ضل مهام و�ضالحيات املجل�ص وم�ض�ؤولياته

االأخرى  واالأنظمة  ال�شركات  وقانون  املوؤ�ش�شة  نظام  تطبيق  يتم 
املعم�ل بها على اأعمال املجل�ص ومهامه وم�ض�ؤولياته

البند )17( و�شع اإجراءات عمل خطية لتطبيق قواعد احلوكمة 
الر�شيدة يف ال�شركة ومراجعتها وتقييم مدى تطبيقها

عمل  اإجراءات  ب��ضع  احلايل  العام  من  اعتبارًا  ال�ضركة  �ضتق�م 
خطية لتطبيق قواعد احلوكمة الر�شيدة يف ال�شركة ومراجعتها

الباب اخلام�س: االإف�ضاح وال�ضفافية

خطية  عمل  اإجراءات  ال�ضركة  ت�ضع   )1( رقم  البند 
وفقًا ل�شيا�شة االإف�شاح املعتمدة من قبل جمل�س االإدارة 
لتنظيم �شوؤون االإف�شاح عن املعلومات ومتابعة تطبيقها 

وفقًا ملتطلبات اجلهات الرقابية والت�ضريعات النافذة

التي  امل�شتجدات  مبتابعة  م�شتمر  وب�شكل  املوؤ�ش�شة  اإدارة  تقوم 
تطراأ على االإف�شاحات وتقوم مبتابعة تطبيقها وااللتزام بها وفقًا 

ملتطلبات اجلهات الرقابية والت�ضريعات النافذة
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اخلطة امل�ضتقبلية 

ترتكز اخلطة امل�شتقبلية لل�شركة ل�شنة 2020 على ما يلي:
1- قامت ال�ضركة بعمل خطة م�ضقبلية لالع�ام 2019 و2020 ومت عر�ص هذه اخلطة على جمل�ص االإدارة وجاري 

درا�ضة و اعتماد هذه اخلطة. 
2- قامت ادارة ال�ضركة باإعداد خطة مالية ل�ضنة 2020 من موقعها اجلديد وتهدف الى �شبط النفقات وتر�شيدها 

يف خمتلف اوجه االنفاق الت�شغيلية واالإدارية والراأ�شمالية ومت عر�شها على جمل�س االدارة.
3- ت�شعى ادارة املوؤ�ش�شة الى تنمية االإيرادات من خالل زيادة احل�شة ال�شوقية للموؤ�ش�شة يف �شوق االعالن و�شوق 

املبيعات واملطب�عات التجارية ومركز الراأي للتدريب.
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التو�ضيات 
عمال باأحكام القانون ونظام ال�شركة فاإننا نو�شي هيئتكم الكرمية، باملوافقة على ما يلي :

	••تقرير جمل�ص االإدارة عن اأعمال ال�ضركة ل�ضنة 2019 واخلطة امل�ضتقبلية لها.

	••تقرير مدققي ح�ضابات ال�ضركة عن ال�ضنة املنتهية يف 31 كان�ن االأول 2019.

	••الق�ائم املالية اخلتامية لل�ضركة عن �ضنة 2019.

	••اإبراء ذمة اأع�ضاء جمل�ص االإدارة عن �ضنة 2019.

	••انتخاب مدققي ح�ضابات ال�ضركة لل�ضنة املالية 2020، وحتديد اأتعابهم اأو تفوي�س جمل�س االإدارة بتحديدها.

اإدراجها على جدول اعمال اجلمعية العامة لل�شركة قبل انعقاد اجلل�شة  اأمور اأخرى، يطلب امل�شاهمون  اأية  • •	
بثالثة اأيام.

ح�ضرات امل�ضاهمني الكرام
هذه خال�ضة عمليات امل�ؤ�ض�ضة ونتائج اأعمالها ومركزها املايل ل�ضنة 2019، وخططها ل�ضنة 2020، ن�ضعها بني 

اأيديكم مبنتهى ال�شفافية.
ويف اخلتام ال بد من توجيه ال�شكر اخلال�س لقراء �شحف املوؤ�ش�شة وم�شرتكيها ومعلنيها و وكالء توزيعها واإعالنها 
قيام  خري  ب�اجباتهم  قام�ا  الذين  وفنيني  و�ضحفيني  اإداريني  من  العاملني  كافة  واإلى  ثقتهم،  منح�ها  الذين 

وا�ضتحق�ا ال�ضكر والتقدير.

رئي�ص جمل�ص االإدارة 
امين هزاع املجايل
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املالية  ال�ضنة  خالل  ال�ضركة  ا�ضتمرارية  على  ت�ؤثر  قد  ج�هرية  اأم�ر  اأي  وج�د  بعدم  ال�ضركة  اإدارة  جمل�ص  يقر 
القادمة.

يقر جمل�س االإدارة مب�شوؤوليته عن اإعداد البيانات املالية وتوفري نظام رقابي فعال يف ال�شركة.

اأع�ضاء جمل�س االإدارة
امل�ؤ�ض�ضة العامة لل�ضمان االجتماعي وميثلها كل من: 

يقر رئي�ص جمل�ص االإدارة واملدير العام واملدير املايل ب�ضحة ودقة واكتمال املعل�مات والبيانات ال�اردة يف 
التقرير ال�ضن�ي ل�ضنة 2019.

رئي�س جمل�س االإدارة
امين املجايل

املدير العام
جهاد ال�ضرع

املدير املايل
حمزة ابو عمرية

اإلقرار

جهاد ال�شرع
ع�ض�

نافذ عليان
ع�ض�

احمد احلويان
ع�ض�

حممد ال�شباغ
ع�ض�

نائب رئي�س املجل�س
عبد الرحيم البقاعي

منال العريقات
ع�ض�

حممد  الزربا
ع�ض�

�شركة راما لال�شتثمار / مازن ال�شوابكة
ع�ض�

القطاع اخلا�س وميثله كل من:
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القوائم المالية
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�ضركة املوؤ�ض�ضة ال�ضحفية االأردنية امل�ضاهمة العامة املحدودة / الراأي

القوائم املالية 

31 كانون االأول 2019
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تقرير مدققي احل�ضابات امل�ضتقلني 
الى م�ضاهمي �ضركة املوؤ�ض�ضة ال�ضحفية االأردنية / الراأي  

عمان -اململكة االأردنية الها�ضمية

تقرير حول تدقيق القوائم املالية 

الـــراأي املتحفظ 
لقد قمنا بتدقيق القوائم املالية املرفقة ل�شركة املوؤ�ش�شة ال�شحفية االأردنية / الراأي )ال�شركة( والتي تتكون من 
قائمة املركز املايل كما يف 31 كان�ن االأول 2019 وقائمة الدخل ال�شامل وقائمة التغريات يف حقوق امللكية وقائمة 
ال�ضيا�ضات  الأهم  وملخ�ص  املالية  الق�ائم  واالي�ضاحات ح�ل  التاريخ  املنتهية يف ذلك  لل�ضنة  النقدية  التدفقات 

املحا�ضبية.
يف راأينا، با�ضتثناء االأثر املحتمل ملا ورد يف فقرة اأ�ضا�ص الراأي املتحفظ، اإن الق�ائم املالية املرفقة ُتظهر بعدالة، 
من كافة الن�احي اجل�هرية، املركز املايل لل�ضركة كما يف 31 كان�ن االأول 2019 واأداءها املايل وتدفقاتها النقدية 

لل�ضنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقًا ملعايري التقارير املالية الدولية.

اأ�ضا�س الراأي املتحفظ
274ر533ر38 دينار و�شايف قيمتها الدفرتية  يت�شمن بند ممتلكات واآالت ومعدات جممع املطابع وبلغت كلفته 
557ر900ر25 دينار وقد مت االنتهاء من تنفيذها يف نهاية عام 2013. هذا وقد تكبدت ال�ضركة خ�ضائر خالل 
ال�ضن�ات املا�ضية، وباالإ�ضافة اإلى ذلك مل يتم ا�ضتخدام املطبعة التجارية بكامل طاقتها االإنتاجية، والذي يعد 
م�ؤ�ضرًا على وج�د تدين يف قيمة املطبعة، مل تقم ال�ضركة بعمل بدرا�ضة تدين للمطبعة لتحديد خم�ض�ص التدين 

يف قيمة املطبعة. وبالتايل مل نتمكن من حتديد اأثر ذلك على القوائم املالية.
بند  �شمن  اأكرث  مف�شلة  املعايري  لهذه  وفقًا  م�شوؤولياتنا  اإن  للتدقيق،  الدولية  للمعايري  وفقًا  بتدقيقنا  قمنا  لقد 
ال�شركة  عن  م�شتقلون  نحن  هذا.  تقريرنا  يف  الواردة  املالية  القوائم  تدقيق  عن  احل�شابات  مدققي  م�شوؤولية 
عن  ال�شادرة  الدولية(  اال�شتقاللية  معايري  ذلك  يف  )مبا  القانونيني  للمحا�شبني  املهني  ال�شلوك  لقواعد  وفقًا 
املجل�س الدويل ملعايري ال�شلوك املهني للمحا�شبني باالإ�شافة اإلى متطلبات ال�شلوك املهني االخرى املالئمة لتدقيق 
القوائم املالية يف االأردن، وقد التزمنا مبتطلبات ال�شلوك املهني ومتطلبات املجل�س الدويل ملعايري ال�شلوك املهني 

للمحا�شبني. لقد قمنا باحل�شول على اأدلة تدقيق كافية ومالئمة وتوفر اأ�شا�شًا الإبداء الراأي.

عدم التاأكد اجلوهري املتعلق مببداأ اال�ضتمرارية 
 31 يف  كما  لل�شركة  املرتاكمة  اخل�شائر  جتاوزت  املرفقة،  املالية  القوائم  حول   )27( اإي�شاح  اإلى  االنتباه  نلفت 
كان�ن االأول 2019 والبالغة 841ر249ر13 دينار 75% من راأ�ضمال ال�ضركة. هذا وتن�ص املادة )266( من قان�ن 
ال�ضركات رقم )22( ل�ضنة 1997 وتعديالته على اأنه يف حالة زيادة اخل�شائر املرتاكمة لل�شركة امل�شاهمة العامة 
عن 75٪ من راأ�شمالها فيجب ت�شفية ال�شركة اإال اإذا قررت الهيئة العامة يف اجتماع غري عادي لزيادة راأ�شمال 
اإعداد هذه الق�ائم املالية. كما  اأو معاجلة اخل�ضائر. هذا ومل يتم عقد مثل هذا االجتماع حتى تاريخ  ال�ضركة 
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جتاوزت مطلوبات ال�شركة املتداولة موجوداتها املتداولة مببلغ 268ر036ر15 دينار كما يف 31 كان�ن االأول 2019. 
اإن هذه الظروف ت�ضري اإلى حالة عدم تاأكد ج�هري ح�ل قدرة ال�ضركة على اال�ضتمرار كمن�ضاأة م�ضتمرة. اإن قدرة 
ال�شركة على اال�شتمرار كمن�شاأة م�شتمرة تعتمد على حتقيق اأرباح ت�شغيلية م�شتقبلية باالإ�شافة اإلى توفر التمويل 

الالزم لل�فاء بالتزاماتها عند ا�ضتحقاقها. اإن هذا االأمر ال يعدل راأينا ح�ل الق�ائم املالية.

امور التدقيق الهامة
ان اأمور التدقيق الهامة هي تلك االأمور التي وفقًا الجتهادنا املهني كانت االأكرث جوهرية خالل تدقيق القوائم 
املالية لل�شنة احلالية. باالإ�شافة لالأمور املبينة يف فقرة اأ�شا�س الراأي املتحفظ وفقرة عدم التاأكد اجلوهري املتعلق 
االأمور  الهامة يف تقريرنا. متت درا�شة هذه  االأمور  اأدناه كاأحد  املو�شح  االأمر  مببداأ اال�شتمرارية قمنا بتحديد 
�شمن االإطار الكلي لتدقيق القوائم املالية الإبداء راأينا حول هذه القوائم وال نبدي راأيًا منف�شاًل حول هذه االأمور. 

مت و�شف اإجراءات التدقيق املتعلقة باأمر التدقيق الهام امل�شار اإليه اأدناه.
لقد قمنا باملهام املذكورة يف فقرة م�شوؤولية مدقق احل�شابات واملتعلقة بتدقيق القوائم املالية. باالإ�شافة لكافة 
لتقييمنا  لال�ضتجابة  ت�ضميمها  مت  التي  االإجراءات  تنفيذ  ي�ضمل  تدقيقنا  فاأن  عليه  بناء  بذلك.  املتعلقة  االأم�ر 
ملخاطر االأخطاء اجلوهرية يف القوائم املالية . ان نتائج اإجراءات التدقيق التي قمنا بها، مبا يف ذلك االإجراءات 

املتعلقة مبعاجلة االأمور امل�شار اليها ادناه، توفر اأ�شا�شا لراأينا املتحفظ حول تدقيق القوائم املالية املرفقة.

االعرتاف باالإيرادات

يف  املنتهية  لل�ضنة  املتحققة  االإيرادات  قيمة  بلغت 
مت  دينار.  392ر496ر8  مبلغ   2019 االأول  كان�ن   31
االأمور  كاأحد  باالإيرادات  االعرتاف  على  الرتكيز 
اإلى  باالإ�ضافة  الأدائها.  الرئي�ضي  امل�ؤ�ضر  الهامة ك�نه 
اخلاطئ  االعرتاف  يف  تتمثل  خماطر  هنالك  ذلك، 
يف  باالإيرادات  االعرتاف  عدم  وحتديدًا  باالإيرادات 

الفرتة املالية ال�شحيحة.

اإجراءات التدقيق

ا�شتجابة  بها  قمنا  التي  التدقيق  اإجراءات  ت�شمنت 
لل�ضركة  الداخلي  الرقابة  نظام  درا�ضة  االأمر  لهذا 
كما  باالإيرادات،  االعرتاف  وتوقيت  باملوافقة  املتعلق 
ت�ضمنت اإجراءاتنا درا�ضة عينة من عمليات البيع قبل 
االأول  كان�ن  املنتهية يف 31  املالية  الق�ائم  تاريخ  وبعد 
2019 من اأجل تقييم فيما اإذا مت االعرتاف باالإيرادات 
قمنا  لقد  ذلك  الى  باالإ�ضافة  ال�ضحيحة،  ال�ضنة  يف 
اأي�شا باإجراءات تدقيق حتليلية لهام�س الربح ال�شهري 
للمبيعات الرئي�ضة. كما قمنا بدرا�ضة تاأييدات وت�ض�يات 
اأر�ضدة العمالء الرئي�ضني وعينة من القي�د الي�مية من 

ح�ضابات االإيرادات للتاأكد من االأدلة امل�ؤيدة لها.
اإي�شاح  يف  تظهر  باالإيرادات  املتعلقة  االف�شاحات  اإن 
)17( ح�ل الق�ائم املالية كما اأن االف�ضاحات املتعلقة 
بال�شيا�شات املحا�شبية لالعرتاف باالإيرادات تظهر يف 

اإي�شاح )5( ح�ل الق�ائم املالية.
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املعلومات االأخرى الواردة يف التقرير ال�ضنوي لل�ضركة لعام 2019
تتكون املعلومات االأخرى من املعلومات الواردة يف التقرير ال�شنوي غري القوائم املالية وتقرير مدقق احل�شابات 
حولها. ان االإدارة هي امل�شوؤولة عن املعلومات االأخرى. اننا نتوقع ان يتم تزويدنا بالتقرير ال�شنوي بتاريخ الحق 

لتقريرنا. ان راأينا ال ي�شمل املعلومات االأخرى واأننا ال نبدي اي تاأكيد حول املعلومات االأخرى.
فيما يتعلق بتدقيق القوائم املالية، ان م�شوؤوليتنا هي قراءة املعلومات االأخرى عندما ت�شبح متاحة لنا، بحيث 
ُنقّيم فيما اذا كانت املعلومات االأخرى تتعار�س جوهريا مع القوائم املالية او من معرفتنا خالل عملية تدقيق 

الق�ائم املالية.

م�ضوؤولية جمل�س االإدارة وامل�ضوؤولني املكلفني باحلوكمة عن القوائم املالية
املالية  التقارير  ملعايري  وفقا  عادلة  ب�ض�رة  وعر�ضها  املالية  الق�ائم  اإعداد هذه  م�ض�ؤول عن  االإدارة  اإن جمل�ص 
الدولية، باالإ�شافة الى حتديد نظام الرقابة الداخلي ال�شروري الإعداد قوائم مالية خالية من االأخطاء اجلوهرية 

�شواء الناجتة عن احتيال اأو عن غلط.
اأن جمل�س االإدارة م�شوؤول عن تقييم قدرة ال�شركة على اال�شتمرار كمن�شاأة م�شتمرة واالإف�شاح عن االأمور  كما 
املتعلقة مببداأ اال�شتمرارية مبا يف ذلك ا�شتخدام مبداأ اال�شتمرارية يف املحا�شبة عند اإعداد القوائم املالية، اإال 
اإذا كان يف نية جمل�س االإدارة ت�شفية ال�شركة اأو اإيقاف عملياتها اأو عدم وجود اأي بديل واقعي اآخر �شوى القيام 

بذلك.
اإن املكلفني باحل�كمة م�ض�ؤول�ن عن اال�ضراف على عملية اإعداد التقارير املالية لل�ضركة.

م�ضوؤولية مدققي احل�ضابات عن تدقيق القوائم املالية
اإن اأهدافنا تتمثل باحل�ض�ل على تاأكيد معق�ل باأن الق�ائم املالية ككل خالية من االأخطاء اجل�هرية �ض�اء الناجتة 
عن اإحتيال اأو عن غلط واإ�شدار تقرير التدقيق الذي يت�شمن راأينا. ان التاأكيد املعقول هو تاأكيد عايل امل�شتوى 
ولكنه لي�س �شمانة اإن التدقيق الذي يجري وفقًا للمعايري الدولية �شيك�شف دائما خطاأ جوهريا عند وجوده. اإن 
االأخطاء قد حتدث نتيجة الحتيال اأو غلط ويتم اعتبارها جوهرية، اإذا كانت منفردًة اأو جمتمعًة ميكن ان يكون 

لها تاأثري على القرارات االقت�ضادية املتخذة من قبل م�ضتخدمي هذه الق�ائم املالية.
الدولية  للمعايري  وفقا  التدقيق  من  كجزء  املهني  ال�شك  على  واملحافظة  املهني  االجتهاد  مبمار�شة  نقوم  اإننا 

للتدقيق، وكذلك نقوم مبا يلي:
حتديد وتقييم خماطر االخطاء اجلوهرية يف القوائم املالية، �شواء الناجتة عن احتيال اأو غلط، وت�شميم وتنفيذ 
اجراءات تدقيق ت�شتجيب لهذه املخاطر واحل�شول على اأدلة تدقيق كافية ومالئمة توفر اأ�شا�شًا الإبداء الراي. اإن 
خطر عدم اكت�شاف خطاأ جوهري ناجت عن احتيال يعد اأكرب من ذلك الناجت عن غلط، ملا قد يت�شمنه االحتيال 

من تواطوؤ اأو تزوير اأو حذف متعمد اأو تاأكيدات غري �شحيحة اأو جتاوز لنظام الرقابة الداخلي.
اإجراءات تدقيق مالئمة للظروف  احل�شول على فهم لنظام الرقابة الداخلي املتعلق بالتدقيق وذلك لت�شميم 

ولي�س بهدف ابداء راأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي لل�شركة.
تقييم مالءمة ال�ضيا�ضات املحا�ضبية املطبقة ومعق�لية التقديرات املحا�ضبية واالي�ضاحات املتعلقة بها التي قامت 

بها االدارة.
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التو�شل الى نتيجة حول مالءمة ا�شتخدام االدارة ملبداأ اال�شتمرارية يف املحا�شبة، وبناًء على اأدلة التدقيق التي 
مت احل�شول عليها، وفيما اإذا كان هناك عدم تيقن جوهري مرتبط باأحداث اأو ظروف قد تلقي ب�شكوك كبرية 
ح�ل قدرة ال�ضركة على اال�ضتمرار. و اذا ما ت��ضلنا الى نتيجة باأن هناك �ضك ج�هري، فعلينا االإ�ضارة يف تقرير 
اإن  كافية.  غري  االي�شاحات  هذه  كانت  اذا  راأينا  تعديل  اأو  ال�شلة  ذات  املالية  القوائم  اي�شاحات  اإلى  التدقيق 
ا�شتنتاجاتنا مبنية على اأدلة التدقيق التي ح�شلنا عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق، ومع ذلك فاإن االأحداث او 

الظروف امل�ضتقبلية قد ت�ؤدي اإلى عدم ا�ضتمرار ال�ضركة يف اعمالها كمن�ضاأة م�ضتمرة.
تقييم العر�س العام لهيكل القوائم املالية وحمتواها مبا يف ذلك االي�شاحات حولها وفيما اإذا كانت القوائم املالية 

متثل املعامالت واالأحداث التي حتقق العر�س العادل.
اإننا نتوا�شل مع امل�شوؤولني املكلفني باحلوكمة فيما يتعلق بنطاق التدقيق وتوقيته ومالحظات التدقيق املهمة التي 

تت�شمن اأي نقاط �شعف مهمة يف نظام الرقابة الداخلية التي يتم حتديدها من قبلنا خالل عملية التدقيق.
نقوم كذلك بتزويد امل�شوؤولني املكلفني باحلوكمة مبا يفيد التزامنا مبتطلبات ال�شلوك املهني املتعلقة باال�شتقاللية 
على  توؤثر  انها  على  تظهر  التي  االخرى  واالمور  العالقات  كل  عن  باحلوكمة  املكلفني  للم�شوؤولني  واالف�شاح 

ا�ضتقالليتنا وما �ضاأنه ان يحافظ على هذه اال�ضتقاللية.
اأهمية على  من تلك االأم�ر التي يتم الت�ا�ضل بها مع امل�ض�ؤولني املكلفني باحل�كمة، نق�م بتحديد االأم�ر االكرث 
تدقيق القوائم املالية لل�شنة احلالية والتي متثل اأمور التدقيق الهامة. اننا نقدم و�شف عن هذه االأمور يف تقرير 
التدقيق اال اذا كان القانون اأو التعليمات متنع االإف�شاح عن ذلك االمر، او يف حاالت نادرة جدا والتي بناءًا عليها 
ال يتم االف�شاح عن ذلك االمر يف تقريرنا الن العواقب ال�شلبية املتوقعة لالإف�شاح قد تفوق املنفعة العامة الناجتة 

عنه.

تقرير حول املتطلبات القانونية
بامل�شادقة  ونو�شي  املالية  القوائم  تتفق مع  اأ�شولية  بقيود و�شجالت حما�شبية منظمة ب�شورة  ال�شركة  حتتفظ 

عليها، اآخذين بعني االعتبار ما ورد يف فقرة اأ�ضا�ص الراأي املتحفظ والفقرة التاأكيدية ح�ل اال�ضتمرارية.

عمان – اململكة االأردنية الها�ضمية
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20192018
دينـــاردينـــار
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شركة المؤسسة الصحفية األردنية
�أ��لا /ةدو���لاةماعلاة��ا��لاة��د�ألاة����لاة�س��لاة����
�ما�لا���لاة�ئاق
٢٠١٩لوألان��ا�٣١يفة�����لاة���ل

ة�لا�لا�ئا��لاه���ما��ج٣٠�ق�ىلا١�ق��مة�ف��لا�ا�ا���ا���ع�

٢٠١٩٢٠١٨تا�ا��إ
را����یدرا����ید

٨٤٧ ر٦٨١١٤٦ ر١٧٩٦٦����ا���تادا�یإ
٧ ر٨٥٩ ر٦٥٢٦ ر٩٨٦ ر١٧٥٧١  ����ايفتانالعاتادا�یإ
١ ر٤٣٦ ر٨٢٧٩٧٠ ر١٧٨٥٥ة�را���اة�����اتادا�یإ

١٠ ر١٤٣ ر٨٦٤٢ ر٤٩٦ ر٣٩٢

)٨ر٣١٠ر٥٠٤()٨ر١٠١ر٧٧٤(١٧  ����ارا��إةفلك
)١ر٧٩٣ر٦٦٦()١ر٢٥١ر٦٣٤(١٧ة�را���اة�����اةفلك

)١٠ر١٠٤ر١٧٠()٩ر٣٥٣ر٤٠٨(

٣٩ ر٤٧٢)٨٥٧ر٠١٦(١٧���لا�ة�ا��لا�يلا�جإ

١٣٥ ر٢٣٤٣٣٠ ر٨٨٨ ����تادا�یإ
)٥٣٢ر٨٥٤()٤٢٠ر٥٢٦(١٨ �����������را��
)٤ر٨١٦ر٦٩٨()٣ر٥٤٠ر٤٨٢(١٩ ة�رادإ��را��
)٣٩٤ر٢١٥()٤٧٤ر٩٤٩(  �������را��
)٣٢٧ ر٧٥٤٩ة����ا�ي�� ن�������� )٤٥ر٥٦١((
-)٢٤٩ر٩٩٦(٨ ة�����ة�نا���ا��ا������
-)٢ر٠٠٠ر٠٠٠(  �������ا�ف����

)٥ر٦١٤ر٥٢٦()٧ر٦٣٥ر٣١٥(ة��لاة�ا��

--��آلا��ا��ا����اد��� :�ا��

)٥ر٦١٤ر٥٢٦()٧ر٦٣٥ر٣١٥(ة���ل�ما�لا���لا����م

را��ید/�لفرا��ید/�لف

)٥٦١/٠()٧٦٤/٠(٢١ة��لاة�ا���مة����لاوة�ساسألا���لاة��

اإي�ضاحات
20192018
دينـــاردينـــار

تعترب االي�شاحات املرفقة من رقم 1 الى رقم 30 جزءا من هذه الق�ائم املالية
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شركة المؤسسة الصحفية األردنية

�أ��لا / ��و���لاةماعلاة��ا��لاة�ن�رألاة����لاة����لاة���
ة����لا�ا�ف��لاة��اق
٢٠١٩لوألان�نا�٣١يفة�ه���لاة���ل

ة�لا�لا��ا��لا����ما��ج٣٠�قرىلا١�قر�مة�ف��لا�ا�ا���ا���ع�

٢٠١٩٢٠١٨ تا�ا��إ
را��������درا��������د

ة������لاة��نألا
)٥ر٦١٤ر٥٢٦()٧ ر٦٣٥ ر٣١٥(����اةرا��

-����ع�
٢ر٢٢٠ ر٢٥٣٠ر٢١٨ ر٦٥٤٤تا�����ا
)٤٣ ر٤٩٠()٧٨ ر٩٧٩(تا��موتالآوتا����مع���ا�رأ
)١ ر٠٩٢()٨٢٢(�������ا�فتادا��إ
٤٥ ر٣٢٧٥٦١ ر٧٤٩٥�����ا�ي��نو��م���م
-٢٢٣ ر٨٠٧٧يفاص–�����م���ا���ا��ا�����م
-٢ر٠٠٠ ر٠٠٠ ���أ���ا�ف���م
٣٩٤ ر٤٧٤٢١٥ ر٩٤٩������ا��را�م

-لماعلالا�لاسأر�ا����
٤١٦ ر٢٧٠١٦٣ ر١٩٧ نو��م
١ر٢٧٠ ر٧٥٢)٢٠٦ ر٥٨٣(����م�م�
٢٣٤ ر١٤٩١٣٤ ر١٧٥�����م���و�����متادا��إ
)٢٣٢ ر١٨٧()٢٦٧ ر٦٠٤( ���أ����مة�صرأ
)١٥٥ ر٥١٧()٣٢ ر٠٣٣(������ا����تا���
٨١١ ر٣٩٩)٤١ ر٤٧٠(���اد�م�
١ر٤٦٥ ر٢٩١١ر٧٨٨ ر٥٧٩ � ��أ���ادة�صرأ
)٤٣ ر٦٩٤()١١١ ر٦٨٨(١٣��ف���ا�م���ا��ا��ةأفا�م���م

٧٦٨ ر٧٧٩١٥ ر٥٢٢ة������لاة��نألا�م����لا�ف��لايفاص

ة�را�����اة��نألا
)٥٠ ر٨٧٢()١٧ ر٩٩٦(٦تا��موتالآوتا����م�ا��
٤٣ ر٩٢٩٦٧ ر٢٩٣تا��موتالآوتا����مع���م������ا
١ ر٨٢٢٠٩٢�����م�������ا�فتادا��إ

)٥ ر٨١٣(٧٥ ر١١٩ة�را�����اة��نألا)يف������لا(�م����لا�ف��لايفاص

ة������لاة��نألا
٧٥٠ ر٨٤٣٠٩٢ ر٠٨٢ضو��تا�����
)٦٦٢ ر٦٩٤()٣١٧ ر٠٢٢(ض و��تا����م
)٣٧٠ ر٩٦٤(٦٧ ر٢٣٩عفدقاروأ)�����(را�صا
)٣٩٤ ر٢١٥()٤٧٤ ر٩٤٩(���ف�م�������را�م

)٥٢٥ ر٠٣٣(١١٨ ر٣٥٠ة������لاة��نألا)يف������لا(�م����لا�ف��لايفاص
٢٣٧ ر٢٧٠٣١٣ ر٩٩١����يفامو���لايف��ا��لايفاص
)٢ ر٣٨٠ ر٦٤٧()٢ ر١٤٣ ر٣٣٤(����ا��ا��يف����يفامو����ا
)٢ ر١٤٣ ر٣٣٤()١ ر٨٧٢ ر٣٤٣(١٠ة��لاة�اهنيف����يفامو���لا

اإي�ضاحات
20192018
دينـــاردينـــار

تعترب االي�شاحات املرفقة من رقم 1 الى رقم 30 جزءا من هذه الق�ائم املالية
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التقرير السنوي الرابع والثالثون 2019 ����لا /��و���لاةماعلاة��ا��لاة����ألاة����لاة����لاة���
ة�لا�لا��ا��لال���ا�ا���

٢٠١٩لوألان��ا�٣١

-١-

ماع)١(

،١٩٧١ماعلالخة����خة��ا�مة�����ة���لا��أ�لا / �دو���لاةماعلاة��ا��لاة�ندرألاة����لاة����لاة��������
ينا�لان�نا�لوأ�مارا��عايعجر����ةماعة��ا�مة���ىلاة���للة�ن�ناقلاة��لا�����١٩٨٦راذآ١٦�� را������ وا��

���١٠ر٠٠٠ر٠٠٠ىلع���مرا��د١٠ ر٠٠٠ ر٠٠٠����ل�ا���لالالخ��دا�����را��د١ ر٠٠٠ ر٠٠٠لا��أ��١٩٨٦
.��ا�لا���للرا��دة���اة��ق�

رانید١٠ ر٤٥٣ ر٥١٧ةغلابلاةمكارتملارئاسخلالماكءافطإ٢٠١٨رایأ١٤خیراتبدقعنملااھعامتجابةكرشللةماعلاةئیھلاتررق
 .ءافطإلادعبرانید٢ر٥٤٦ر٤٨٣رادصإلاةوالعباسحدیصرحبصیل٢٠١٧لوألانوناك٣١يفامك

ة����و�أ�لاة����ا������م���������را����ة�� �لام �ق�و.�����لاو���لاوةعا��لاو���لارا��إة���لا�ا�ا��م
.�ا�ار�لاو����لل�أ�لا���ملالخ�ميل��لا�����لاةم�خو���لالا�عأ�را��و ���ا�ندر��لا

.٢٠٢٠----خیراتبةدقعنملاھتسلجيفةرادإلاسلجملبقنم ةیلاملامئاوقلارارقامت

ة�لا�لا��ا��لا�ا�ع����)٢(

 .ة���را�لاة�ل�لاأ���لًاقفوة�لا�لا��ا�قلادا�عإ��

.ة�لو�لاة�لا�لا��راق�لا���اع�ل ًاقفوة���للة�لا�لا��ا�قلادا�عإ��

.ة���للة�����لاةل�علا������لاوة�لا�لا��ا�قلارا��إةل�ع��يندرألارا���لانإ

ة���ا��لا�ا�ا��لايف�ا����لا)٣(

  نوناك٣١يفةیھتنملاةنسللةیلاملامئاوقلادادعايفتعبتايتلاكلتعمةقفتمةیلاملامئاوقلادادعايفةعبتملاةیبساحملاتاسایسلانا
:٢٠١٩يناثلانوناك١نمًارابتعاةیلاتلا  تالی دعتلاورییاعملاقیبطتبتماقةكرشلانأءانثتساب،٢٠١٨لوألا

"�ا�ا���ا")١٦(���يلو�لاة�لا�لا���ا��لا�ا�عم
ةنجلریسفتو "راجیإلادوقع" )١٧(مقريلودلاةبساحملارایعمنمًالدب"تاراجیالا" )١٦(مقريلودلاةیلاملاریراقتلارایعملحی
رییاعمریسفتةنجلتاریسفتو "راجیادقعىلعيوتحیبیترتلاناكاذإامدیدجت" )٤(مقرةیلودلاةیلاملاریراقتلارییاعمریسفت
  ةینوناقلاةغیصلانمضتتيتلاتایلمعلاىوتحممییقت" )٢٧(مقرو "زفاوحلا–ةیلیغشتلاراجیالادوقع" )١٥(مقرةیلودلاةبساحملا
نیرجأتسملانمرایعملابلطتیو .تاراجیإللحاصفالاوضرعلاوسایقلاوفارتعالابةقلعتملائدابملارایعملاددحی ."راجیإلادوقعل
.يلاملازكرملاةمئاقلخاددحومجذومنلاًقفوراجیإلادوقعمظعمبفارتعالا

  تابلطتمعمةنراقملابریبكدحىلإریغتیمل)١٦(مقريلودلاةیلاملاریراقتلارایعمبجومبنیرجؤمللراجیالادوقعبفارتعالانإ
  كلتلةلثاممئدابممادختسابةیلیومتوأةیلیغشتدوقعكامإراجیإلادوقعفینصتيفرجؤملارمتسیس .)١٧(مقريلودلاةبساحملارایعم
يتلاراجیإلادوقعىلع)١٦(مقريلودلاةیلاملاریراقتلارایعم قیبطترثؤیمل،يلاتلابو .)١٧(مقريلودلاةبساحملارایعميفيتلا
. رجؤملايھةكرشلااھیفنوكت
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شركة المؤسسة الصحفية األردنية
���لا / ة�و���لاةماعلاة��ا��لاة����ألاة����لاة����لاة���
ة�لا�لا��ا��لال���ا�ا���

٢٠١٩لوألان��ا�٣١

-٢-

  يناثلانوناك١يفقیبطتلاخیراتبيعجررثأبلدعملاقیبطتلاةقیرطب)١٦(مقريلودلاةیلاملاریراقتلارایعمقیبطتبةكر شلاتماق
  رایعملاقیبطتبحمستيتلاوةیلمعلالاقتنالاةقیرطمادختساةكرشلاتررق .ةقباسلاةنسللةیلاملامئاوقلالیدعتمتیملھیلعًءانبو،٢٠١٩

  ریراقتلاریسفتةنجلریسفتلًاقفوو)١٧(مقريلودلاةبساحملارایعملًاقفوراجیإدوقعاھنأىلعاًقباساھدیدحتمتيتلادوقعلاىلعطقف
  اھتدمنوكتيتلاراجیإلادوقعبفارتعالابةقلعتملاتاءافعإلامادختسااًضیأةكرشلاتررق .قیبطتلاخیراتيف)٤(مقرةیلودلاةیلاملا

  نوكیيتلاراجیإلادوقعو)"لجألاةریصقراجیإدوقع"(ءارشرایخىلعيوتحتاليتلاوقیبطتلاخیراتيفامكلقاوااًرھش١٢
. )"ةمیقلاةضفخنملوصألا"(ةضفخنمةمیقوذرجأتسملالصألااھیف

.تاراجیادوقعيففرطتسیلةكرشلاناثیحةكرشلليلاملازكرملاةمئاقىلعرایعملاقیبطتنعرثأيأجتنیمل

لخدلاةبیرضةجلاعملوحدكأتلامدع–ةیلودلاةیلاملاریراقتلارییاعمتاریسفتةنجل-)٢٣(مقرریسفت
قیبطتىلع رثؤتيتلاوةبیرضلابقلعتیامیفدكأتلامدعنمةجرددوجودنعلخدلاةبیرضلةیبساحملاةجلاعملاریسفتلااذھحضوی
مقريلودلاةبساحملارایعمقاطنيفةنمضتملاریغموسرلاوبئارضلاىلعریسفتلاقبطنیال .)١٢(مقريلودلاةبساحملارایعم
ناكاذإامدیدحتةأشنملاىلعبجی .ةدكؤمریغلاةبیرضلاتاجلاعملابةقلعتملاتامارغلاوموسرللةصاختابلطتمنمضتتالو)١٢(
.ىرخأةیبیرضتاجلاعمعماھرابتعاوأادحىلعةدكؤمریغةیبیرضةجلاعملك رابتعابجی

.ةكرشللةیلاملامئاوقلاىلعتالیدعتلاهذھقیبطتنع رثأيأجتنیمل

يبلستارشؤميذضیوعتعمقبسملاعفدلاتازیم :)٩(مقريلودلاةیلاملاریراقتلارایعمىلعتالیدعت
رخآلالماشلالخدلالالخنمةلداعلاةمیقلابوأةأفطملاةفلكتلابنیدلاةادأسایقنكمی،)٩(مقريلودلاةیلاملاریراقتلارایعمبجومب
لمعلاجذومن(قحتسملايلصألاغلبملاىلعدئاوفلاونیدلالصألتاعفدنعةرابعيھةیدقاعتلاةیدقنلاتاقفدتلانوكتنأطر شب
حضوت .فینصتلاكلذلب سانملالمعلاجذومننمضوھةادألانمضرغلانوكیناو)SPPIةیدقاعتلاةیدقنلاتاقفدتلالیلحتو
فرظلاوأثدحلانعرظنلاضغبSPPIجذومناھیلعقبطنیةیلاملاتادوجوملانأ)٩(مقريلودلاةیلاملاریراقتلارایعمتالیدعت
 .دقعللركبملاءاغلإلاببسباضیوعتىقلتیوأعفدیيذلافرطلانعرظنلافرصبودقعللركبملاءاغلإلاىلإيدؤیيذلا

.ةكرشللةیلاملامئاوقلاىلعتالیدعتلاهذھقیبطتنعرثأيأجتنیمل

نیبتادوجوملالیوحتوأعیب :)٢٨(مقريلودلاةبساحملارایعمو)١٠(مقريلودلاةیلاملاریراقتلارایعمىلعتالیدعت
ةكرتشملاھعیراشموأةفیلحلاھتاكرشورمثتسملا
نادقفبقلعتیامیف)٢٨(مقريلودلاةبساحملارایعمو)١٠(مق ريلودلاةیلاملا ریراقتلارایعمنیبضقانتلاىلعتالیدعتلازكرت
عی را شموأةفیلحةكرشيفرامثتساىلاةعباتلاةكرشلايفرامثتسالالیوحتوأعیبةیلمعنعةجتانلاوةعباتلاةكرشلاىلعةرطیسلا
فیرعتاھیلعقبطنیيتلالوصألالیوحتوأعیبنعةجتانلارئاسخلاوأحابرألالماكبفارتعالامتیھنأتالیدعتلاحضوت .ةكرتشم
فارتعالامتینیحيف .ةكرتشملاعیراشملاوأةفیلحلاةكرشلاورمثتسملانیب-)٣(مقريلودلاةیلاملاریراقتلارایعملًاقفو-ةأشنملا
وأةفیلحلاةكرشلاورمثتسملانیبةأشنملافیرعتاھیلعقبطنیاليتلالوصألالیوحتوأعیبنعةجتانلارئاسخلاوأحاب رألاب
.ةكرتشمعیراشملاوأةفیلحلاةكرشلايفرمثتسملاةصحىدمىلاةكرتشملاعیراشملا

تالیدعتلاقبطتيتلاةكرشلاىلعبجینكلو،ىمسمریغلجأىلإتالیدعتلاهذھقیبطتخیراتلیجأتبةبساحملليلودلاسلجملاماق
 .يلبقتسمرثأباھقیبطتمتیناو ركبمتقويف

.ةكرشللةیلاملامئاوقلاىلعتالیدعتلاهذھقیبطتنع رثأيأجتنیمل
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اھتیوستوأاھصیلقتوأةطخلالیدعت :)١٩(مقريلودلاةبساحملارایعمىلعتالیدعت
لالخاھتیوستوأاھصیلقتوأةطخلالیدعتثدحیامدنعةیبساحملاةجلاعملا)١٩(مقريلودلاةبساحملارایعمىلعتالیدعتلاحضوت
ذخألانود،ةیوستلانمةراسخوأحبروأ،ةقباسةمدخةفلكتيأدیدحتًالوأةكرشلاىلعنأًاضیأتالیدعتلاحضوت .ةیلاملاةنسلا
.رئاسخلاوأحابرالاةمئاقيفغلبملااذھتابثإمتی.لصألافقس ریثأترابتعالانیعب

يفاصنمضغلابملاءانثتساب،رییغتيأتابثإمتی .اھتیوستوأاھصیلقتوأةطخلالیدعتدعبلصألافقسىلعرثالادیدحتمتینأدعب
.رخآلالماشلالخدلاةمئاقنمضةدئافلا

.ةكرشللةیلاملامئاوقلاىلعتالیدعتلاهذھقیبطتنع رثأيأجتنیمل

ةكرتشملاعیراشملاوةفیلحلاتاكرشلايفلجألاةلیوطتارامثتسالا :)٢٨(مقريلودلاةبساحملارایعمىلعتالیدعت
يفلجألاةلیوطتارامثتسالاىلع)٩(مقريلودلاةیلاملاریراقتلارایعمتابلطتمقیبطتةكرشلاىلعنأتالیدعتلاحضوت
يفاصنمًاءزجلكشتاھرھوجيفنكلوةیكلملاقوقحةقیرطلًاقفواھبفارتعالامتیاليتلاةكرتشملاعیراشملاوةفیلحلاتاكر شلا
نامتئالاةراسخجذومنناثیحبسانملیدعتلااذھربتعی .)لیوطلاىدملاىلع(ةكرتشملاعیراشملاوةفیلحلاتاكرشلايفرامثت سالا
.لجالاةلیوطتارامثتسالاهذھىلعقبطنی)٩(مقريلودلاةیلاملاریراقتلارایعميفعقوتملا

ةفیلحلاتاكرشللرئاسخيأةكرشلالجستال،)٩(مقريلودلاةیلاملاریراقتلارایعمقیبطتدنعھنأًاضیأتالیدعتلاحضوت
وأةفیلحلاةكرشلايفرامثت سالايفاصىلعتالیدعتك،رامثتسالاةمیقيفاصيفضافخنارئاسخيأوأ،ةكرتشملاعیراشملاو
عیراشملاوةفیلحلاتاكرشلايفتا رامثتسالا)٢٨(مقريلودلاةبساحملارایعمقیبطتةجیتنأشنتدقيتلاكرتشملاعور شملا
.ةكرتشملا

.ةكرشللةیلاملامئاوقلاىلعتالیدعتلاهذھقیبطتنعرثأيأجتنیمل

�ا�����لا�ا�����)٤(

تاد�ج��لا�لا�مىلع����تاداه�جاوتا���ق��ما�قلاة���لاةرادإ�م�ل���ة���ا��لاتا�ا��لا�����وة�لا�لا��ا �قلادا�ع إنإ
  تا����لاو��را��لاوتادا���اىلعا��أ����تاداه�ج�اوتا���ق�لا��هنإ .ةل����لاتاما��ل�ا�ع�ا�ف�اوتا��ل��لاو
�عة�جا�لاة�ل�ق���لاة��ق�لاتاقف��لاتاقوأو�لا�م���ق�لةماهتاداه�جاوما����ما�قلاة� � �لاةرادإ�م�ل���صاخ����و
ة�وا��متاجرداهلةد���م�ما�عوتا�ض�فىلعةرو��لا�ة���مةر����لاتا���ق�لانإ .��ق���لايفتا���ق�لا�ل�فو��وعاضوا
  �ل�فو �� وعاضوأيف��ق���لايفتا����لاة�����ل�وتا���ق�لا�ع�ل����قة�ل��لاج�ا��لان�و�ق��لام�عو���ق�لا�م
.تا����لا

�ا�ع�لاو�ا������ل��ا���ا��علا
لدعمساسأىلعىنبیریدقتلااذھ .يونسلاكالھتسالاباسحضارغألتادعملاوتاكلتمملليجاتنإلارمعلاریدقتبةكرشلاموقت
كالھتسالارادقملدعیكلذىلعًاءانبوًایونسةیجاتنإلارامعألاةعجارمبةرادإلاموقت .كالھتسالالدعمولصأللعقوتملالامعتسالا
.ةقباسلاتاریدقتلانعفلتختدقةیجاتنإلارامعألانأنمنقیتلادنعيونسلا
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ةعقوتملاةینامتئالارئاسخصصخم
  عیمجىلعةعقوتملاةینامتئالارئاسخلالیجستل)٩(مقريلودلاةیلاملا ریراقتلارایعمنمةطسبملاةقیرطلاقیبطتبةكرشلاتماق
ةربخلاىلإدنتستةسارددادعإبةكرشلاتماق .نیدلاتاودأرمعلماكىلعةعقوتملاةینامتئالارئاسخلاباسحو،نیدلاتاودأ
 .ةیداصتقالاةئیبلاونینیدملابةصاخلاةیلبقتسملالماوعلارابتعالانیعبذخألاعمةینامتئالاةراسخللةیخیراتلا

ایاضقلاصصخم
  ���اه�����ي�لاوة���لايما�مل�ق�مة�عمة����اقةسا ردىلعًادا��عاة���لا�ضةماق�لاا�ا�قلاءاقل���م����ت���
.�رودل���تاسار�لا�لتيف���لاداع�و،ل�ق���لايفاهثو��ل����لا��ا��لا����ت

ةكرحلاءيطبنوزخمصصخم
ھلباقمدعیوةكرحلاءيطبنوزخمىلاھفینصتمتیكلذىلعًءانبونو زخملارمعلوحةیونسةسارددادعأبةكرشلاةرادإموقت
.ءارشلاخیراتنمنوزخملااذھرمعوبسانتیامبصصخم

ة���ا��لاتا�ا��لا��أ)٥(

 تا�عموتالآ وتا����م
  تالآلاوتا�ل���لاة�ل�داع��سا ���و ،اه���قيفي��ت �أ و ��ا���لا��ه�سالال���ت�ع�ة�ل�لا�تا�ع�لاو تالآلاوتا�ل���لا�ه�ت
  لخ� لاة��اقيف��ا�خوأ �ا�رأة�أتا�ثا���واه�م�ل��لاوأتا�ع�لاوتالآلاوتا�ل���لاع�������ا���لا��ه�سالاوتا�ع�لاو
 .لما�لا

  ي�ا��الا��علا��مىلع��ا�لا��قلاةق�����ا���س�لة��ا� ن��تام��ع)يضارألاءا���سا�(تا�ع�لاوتالآلاوت ا�ل���لا��ه�سا���
 �ة�لا�لاة����لا���لا �ا���سا�اهلعق���لا

٪     

٢ي�ا�م
١٥-١٢ تا�و��موثاثأ
٩-٨ تا�عموة�ه�أوتالآ
١٥ تارا�س
٢٠ يلآلا�سا�لاة���أوة�ه�أ

�مةعق���لاة�دا��ق�اعفا��لاعم�سا��ت��ه�س�اة ��فوةق� ��نأ�م����لل   �رودل���  ��ه�سالا  ةق� ��وي�ا���ا��علاةع�ا�م  ��ت
.تا�ع�لاوتالآلاوتا�ل���لا

 ةـ��قلا ىـل� اـه���ق ��ـ��ت ��ـ��ـ��ف ةـ���ف�لا اـه���ق يفاـص �ـعتا� ـع�لاوتالآلا و تاـ�ل���لا�م�أ�م�داد��سا����لا�ل��لالق�ام��ع
.لما�لالخ�لاة��اقيفي���لاة��قل��توا�داد��سا����لا

 نو��م
 .لقأا�ه�أة�ع��لاة��قلايفاصوا����لا�س���لاةق����ا���سا�ة�ل�لا�ع��نو���لا��ع�ت���
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ةكرحلاءيطبنوزخمصصخم
ھلباقمدعیوةكرحلاءيطبنوزخمىلاھفینصتمتیكلذىلعًءانبونوزخملارمعلوحةیونسةسارددادعأبةكرشلاة رادإموقت
.ءارشلاخیراتنمنوزخملااذھرمعوبسانتیامبصصخم

ة���م�م�
ةكرشلاتماق .نیدلاتاودأرمعلماكىلعةعق���لاة�نا���الا��ا��لل���مل���ت�ع�يلصألا�ر�تافلا�ل���ة�ی��لا�م�لا�ر�ت
  ةئیبلاونینیدملابةصاخلاةیلبقتسملالماوعلارابتعالانیعبذخألاعمةینامتئالاةراسخللةیخیراتلاةربخلاىلإدنتستةسارددادعأب
.)٩(مقريلودلاةیلاملاریراقتلارایعمتابلطتملًاقفوةیداصتقالا

����يفامو���لا
ال���� �ه��ةثال�لا�وا��تال�اقاق���ا�وة��ا�لا����لال���ت�ع�����لا��لوقو���لايف�ق�لا���حيفامو�ق�لال���
 .ة��قلايف����لا��ا�م����ت

�������لةم��لاة�ا��ة�فا�م
ىلإ��ف���لا�ا��نال�ق���فلل�ل�وة�لا�لا��ا�قلاخ�را�ب��ف���للة��ا���لاةم��لا��م�عةم��لاة�اهن��فا�م�ا��حا��ی
.ة��اه�لا��ف���لا�تا و رىلعً�ا�بيعا��جالانا��للةماعلاة����لا

تا����موة��اد�م�
ل�ق�ماهبة�لا� �لا��ت�لوا��ت�ا��ة�ل���لا�ام��لاوا��ا��للل�ق���لايفدا��لاةق����لا�لا��لل�ا��ل��لا�ا�ثا��ی
.در ��لا

تا���م
ل���م�اما��لإلا�ی��تناو،�با���ح�عجتان)يلعفواين�ناق(�ا��لاة���لاىلعن���ام��ع�ا����لا��ا��عالا��ی
 .��لع���ع�ل���اه���ق�ا�ق����و

���ا��لاوتادا���ا����
نمثلاودقعلادیدحتنمضتیيذلاو)١٥(مق ريلودلاةیلاملاریراقتلارایعمنمتاوطخسمخلاجذومنلًاقفوتاداریالالیجستمتی
فحصلاعیبتاداریإبفارتعالابةكرشلاموقت .ءادالامازتلاة یدأتىلعءانبتاداریإلابفارتعالاودقعلايفءادالامازتلادیدحتو
ىلإلصألاىلعةرطی سلالقنھیفمتیيذلاتقولايفنم زلانمةنیعمةطقندنعةیراجتلاةعبطملاتاداریاوتانالعالاعیزوتو
 .عئاضبلامیلستدنع،لیمعلا

 .قاق���الا����لًاقفوة����لا��ا� فلا�ادا�یإ�ق�ت��ی

 .قاق���اللًاقفو��را��لال���ت��ی

�و��
  ةق����ا����ا���ف��لاةفل�لا�اقحالاهل���ت ���و�و�قلا�ةقلع��لا���ا��لا��لا��لااه�مل���وةلداعلاة��قلا��و�قلا��ا��عالا��ی
 .ة�لعفلا���افلا

  ��ت��را��لال����للجألاةل����و�قلاىلع� �ا�فلااما،اهب�ق���اي�لاة��لالالخلجألاةل����و�قلاىلع��ا�فلا��ق��ی
 .��را��لا�����را�م�م����اه�ل��ر ���ف��ف��لا
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���لاة����
 ن�ناقل ًاقفوةر�ق�لاة���ا��لا���لا�� �����ا��لا���ت و،ةل���لا��ا��لاوةق����لا��ا ��لاغلا�م��ا��لا�� را�مل��ت

.)١٢(��ريلو�لاة�سا��لارا�ع�لًاقفووة���اهلاة�ندرالاة�ل��لايف�����ع�لال��لاة����

ة�لا�لا�ا�����لاة���يفي���لا
�اد����لاع���ىلعةع���مة�نا���ا��ا�����مل����لة�لا�لا��ا�قلاخ� راتيفة�لا�لا�اد����لاةع�ا���ة���لا��قت
.ةع���مل��ىلعواًا�دا�فا

  ةرا��للة���را�لاة���لاىلإ����تةسارددا�ع��ة����لاة�ل�لا��ه�تي�لاة�لا�لا�اد����لاة���يفين��لاغل�م�ی��ت��ی
  .ة�دا���الاة���لا و���ی��لا�ةصا�لاة�ل�ق���لالما�علارا��عالا��ع���ألاعمة�نا���الا
 ين���لا ة����ن ة�ق��لا ة���لا ي�ف ��فو �ال����ت ���ی ا���لما�لال��لاة��ا�يفةع���مة�نا���ا��ا�������ين��لال���ت��ی
.لما�لال��لاة��ا�يفة�لا�لا�اد����لايف��ا�لا

ة�لا�لا��غ�ا�����لاي���
وأ،�لذىلعل�لد�أ��واذإ.���������نا��لصألان��ل�لد�ا��نا�اذإا��ف���ق��ة�لا�لا��راق�لادا�عإخ�را��ة� ��لا��قت
  ����لالصألاغل�منإ.لصألل�ل���ت����لاغل��لا���ق��ة���لا��قت،ة��قلايف�ا��ن�ل���سرا���ا�ا��إ�ل��یام��ع
،�د��لالصألل��ی��ت���وىلعأا�هیأةم�����لا�����وع��لا��لا�تُا��ان�ق�لا��ل�تة��ووألصأللةلداعلاة�� قلا���ل���ت
.ة���لا�اد���موأ���ألا�اد����لا�مة�تا�لا�لت�ع������ىلإةلق��مة�ل�ادة��قن�اقف�ت�ل�یاللصألانا�اذإالإ
غل��لاىلإ�����ت���وًا����ملصألا ���ع�،�ل���ت����لاغل��لا�ق�لا��ل�تة��ووألصأللج ر��لاغل��لا �وا��یام��ع
�عس�ا���سا�اهلة�لا�لاةلداعلاة��قللة�ل�ق���لاة��ق�لا�اقف��لا�����ی،ةم�����لاةلداعلاة��قلا���قت�ا��أ .�ل���ت����لا
ة��قلا�ی��ت�ا��أ .لصأللةد���لا��ا��لاو�ا�مأللة��م�لاة��قللة�لا�لاق� �لا�ا���ق ت��ع���لاوة����لال��ام���
  �لتل�م�ی��تًا���م����لاذ�و .ة�ف��م�نا�اذإرا��عالايفق��لايفة�ی��لا��ماع�لا���ت،ع��لا��لا�ت ًا��انةلداعلا
  ةلوا���لاةع�ا�لا�ا���لا�هسأراعسأ���قت�ا�عا����ا�ا��� إلا�������ت��ی.�سا��لا���ق�لاجذ��ن�ا���سا��ی،��ماع�لا
 .���ألاة�ف���لاةلداعلاة��قلا�ا���موأ

لوادتملاریغلباقملوادتملافینصتلا
.لوادتملاریغولوادتملافینصتلاساسأىلعيلاملازكرملاةمئاقيفتابولطملاوتادوجوملاةكرشلاضرعت

:امدنعًالوادتملصألا ربتعی

؛ةیدایتعالاةیلیغشتلاةرودلايفھكالھتساوأھعیبىونیوأھقیقحتعقوتی-
؛ةرجاتملاضرغلةیساساةروصبھبظفتحی-
وأ؛ریراقتلادادعإةرتفدعبًارھشرشعىنثألالخھقیقحتعقوتی-
ةرتفدعبلقألاىلعًارھشرشعىنثأةدملتامازتلاةیوستلھمادختساوأھلادبتسامتینإنمدیقمناكاذإالإھمكحيفامودقنلا-

.ریراقتلادادعإ

.ةلوادتمریغاھنأىلعىرخألاتادوجوملاعیمجةكرشلافنصت
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���لا / ةدو���لاةماعلاة��ا��لاة��د�ألاة����لاة����لاة���
ة�لا�لا��ا��لال���ا�ا���

٢٠١٩لوألان��ا�٣١

-٧-

 :امدنعًالوادتمبولطملاربتعی
؛ةیدایتعالاةیلیغشتلاةرودلايفھتیوستعقوتی-
؛ةرجاتملاضرغلةیساساةرو صبھبظفتحی-
وأ؛ریراقتلادادعإة رتفدعبًارھشرشعىنثألالخدادسلاقحتسمنوكیامدنع-
.ریراقتلادادعإةرتفدعبلقألاىلعًارھشرشعىنثأةدملبولطملاةیوستلیجأتلطو رشمریغقحكانھسیل-

.ةلوادتمریغاھنأىلعىرخألاتابولطملاعیمجةكرشلافنصت

ةلداعلاة���لا�ا��
���ة���مةلماعميفما��لإة����لهعفد���س��لاوأتاد�ج��لاع����عه�لعل���لا���س��لا�ع�لاةلداعلاة� �قلال��ت
.�ا�قلا��را��ق��لايف���را��لا

تاد�ج��للة���ئ �لاقا�سألالالخ�م�تما��لإلاة���توأتاد�ج��لاع��ة�ل�عنأة���فىلعًءا��ةلداعلاة��قلا�ا����ی
�ال�م�ة���لا�ا��ت .تا��ل��لاوأتاد�ج��للة�ئالم���ألاق��لاما���سا��ی،ي��ئ�لاق��لا�ا��لاحيف .تا��ل��لاو
.ة�ئالم���ألاق��لاوأي��ئ�لاق��للل���لا��ف

��ع�ت��عق��لايف���را��لا�مةم�����لاتا�ا��فإلاما���سا�تا��ل��لاوتاد�ج��للةلداعلاة��قلا�ا�ق�ة���لام�قت
 .ة�دا���إلا�ه��ل��لًاقفون�ف ���یق��لايف���را��لانأ�ا��فاىلعتا��ل��لاوأتاد�ج��لا

لالخ�مة�دا� ��إلاعفا��لا��ل�تىلعق��لايف���را��لاةر��را��ع�ا��ع��خأ�ة�لا�لا���تاد�ج��للةلداعلاة��قلا�ا��نإ
.ةق���ل�فأ�تاد�ج��لام�����س�خ��را��لهع��وأةق���ل�فأ�تاد�ج��لاما���سا
ما���سا����توةلداعلاة��قلا�ا�قلة�فا�لاتام�لع�لا�ف�تو�و��لاعم�سا��توة�ئالم���قت��لاسأما���سا�ة���لام �قت
.��ا�م���ل���اه��حالم����لاتالخ��لاما���سال�لقتو��ا�مل���اه��حالم����لاتالخ��لا

 �ة�لا�لاتاودأللةلداعلاة��قلا��عو�ی��تيف�لذ و���ق�لالئا��و��لاسأليلا�لا��ت��لاما���سا�ة���لام�قت

ما���سا�اه����توأة�لا�لا�ئا�قلايفاه�ع�ا�فإلا�توأاهسا�قلةلداعلاة��قلاما���سا��یي�لاتا��ل��لاوتاد�ج��لاع��ج
:ل��ةلداعلاة��قلا�ا�قل�هم���أتاهی�لي�لاتالخ��لل����مىندأىلعًءا��و،ةلداعلاة��قللة�لا�لاتا�����لا

.ةه�ا��لاتا��ل��لاوتاد�ج��للةلاعفلاقا�سألايفة�لع�لاة����لاراعسألا:لوألا�����لا
وأ��ا�مل���اه��حالم����وةلداعلاة��قلاىلع�ه�لا���أ�لاتاذتالخ��لارا��ع�ايف�خأت���قتتا��قت:ينا�لا��� ��لا

.��ا�م���
ق��لايفتام�لعمىلعة���م���لاه��لوةلداعلاة��قلاىلع�هم���أتاهلتالخ�مم����ت��ح���قتتا��قت:�لا�لا� ����لا

.اه��حالم����

تاف����لا���قتةداعإلالخ�مةلداعلاة��قلاتا����م���امتا��ل��لاوتاد�ج��لا�م�أل���ت�تاماذإ�ی����ة���لام�قت
.ة�لامة��فل�ة�اهنيف�ل��ةلداعلاة��قلا�ا��ىلع�����لا��ألاتاذتالخ��لل����مىندأىلعًءا��(

تا��ل��لاوأتاد�ج��لا��ا�مواه�ع�����حتا��ل��لاوتاد�ج ��لاتاف���ت�ی����ة���لام�قت،ةلداعلاة��قلا�ا��إتا�ا�ل
 .ةلداعلاة��قلا����مو
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���لا / ة�و���لاةماعلاة��ا��لاة����ألاة����لاة����لاة���
ة�لا�لا��ا��لال���ا�ا���

٢٠١٩لوألان��ا�٣١

-٨-

��ة����ألا���علا
���رأ����ت��یا�����ماع�لا�ا�ج���راتيف��ئا�لا���لاراعس��ة���جألا���علا���تي�لا��ماع�لا����ت��ی
ة�تا�لا�ئا��لاو�ا�رألا����ت��ی .يلا�لا����لاة�ئاق��را����ئا�لا���لاراعس��ة���جألا���علا��ا��ل��لاو�ا��ج��لا
.�ما�لا���لاة�ئاقيفة���جألا���علا����ت�م

�ا����لا
ق�ق�لا�ف��تام��ع�قفيلا�لا����لاة�ئاقيفيفا�لا�ل��لاراه�اوة�لا�لا�ا��ل��لاوة�لا�لا�ا��ج��لا���صاقت�ا�جا��ی
.�ق�لا���يف�ا��ل��لاة���تو�ا��ج��لا�ق�تن���واصاق�لاساسأىلعاه����ت��یام��ع�ل��وةم�ل�لاة����اقلا



53

التقرير السنوي الرابع والثالثون 2019 ���لا / ة�و���لاةماعلاة��ا��لاة����ألاة����لاة����لاة���
ة�لا�لا��ا��لال��تا�ا���

٢٠١٩لوألان��ا�٣١

-٩-

تا�عموتالآ وتا����م)٦(

 :يلیا��يه���لاا�ه���ا��نا

ي�ا�م يضارأ
 ثاثأ

 تا�و��مو
  ����أتالآ

 تارا�� تا�عمو
 ة���أو����أ
 �����لا يلآلا  ��ا�لا

 را����ید را����ید را����ید را����ید را����ید را����ید را����ید-٢٠١٩

-ة���لا

٥٨ر٠٢٧ر٢١٧٩ر٣٤٥ر٣٤٠٢٣٦ر٣٢١٩٥ر٤٩٠ر١٩٢٣ر٤٠٧ر١٩١٠٩ر٧٩٦ر١٧٢٨ر٦٤٦ر٩٨٨  ي�ا�لان��ا�لوايفا����ص�لا
١٧ر١٩٩٦ر٣٧٧--١٦ر٦١٩-- تافاضإ

 )١٩٩ر١٤٣(- )١٧٤ر١٦٠( )٢٤ر٩٨٣(---  تاداع���ا

٥٧ر٨٤٦ر٢٠٣٢ر٣٤٦ر١٦٦٦١٣ر٣٢٠٣٥ر٤٦٥ر١٩٤٠ر٤٢٣ر١٩٧٢٨ر٧٩٦ر١٧٢٨ر٦٤٦ر٩٨٨  لوألان��ا�٣١ يفا����ص�لا

-��ا���لا�����الا

٢٦ر٧٣٣ر٢٤٠٥ر٢٩٨ر٣٠٣٠٨٢ر١٩٠٦٦ر٩٦٥ر١٩٣٩ر٣٠٦ر٢٠٨٢ر٨٦٠ر٢٣٦-  ي�ا�لان��ا�لوايفا����ص�لا
٢ر٢١٨ر٢٧٥٤٤ر١٧٥٩٤ر١٥٩٥ر٧٤١ر٣٦٣٣٥ر٣٩٥٥٨٥ر٤٣٥-*تا�����ا

 )١٨٥ر٨٢٩(- )١٦٠ر٨٤٦( )٢٤ر٩٨٣(--- تاداع���ا

٢٨ر٧٦٦ر٢١٢٠ر٣٢٥ر١٥٩٦٧٦ر٢١٨١٥ر٦٨٢ر١٢٩١ر٣٤٢ر٣٦٦٧ر٢٥٥ر٦٧١-  لوألان��ا�٣١يفا����ص�لا

-ة� ��ف�لاة� ��لايفاص

٢٩ر٠٧٩ر٢٠٩١٢ر٦٩٣٧ر١٠٢٢٠ر٧٨٣ر٨١٦٤٩ر١٦٠٦١ر٥٤١ر١٠٥٧ر٦٤٦ر٩٨٨  لوألان��ا�٣١يفا��

٢٠١٨-

-ة���لا

٥٨ر١٥٢ر٢٩٠٣ر٣٧٧ر٤٤٥٤٥١ر٣٢٥٧٧ر٤٨٢ر١٨٢٠ر٤٠٣ر١٩٣٣٩ر٧٩٦ر١٧٢٨ر٦٤٦ر٩٨٨  ي�ا�لان��ا�لوايفا����ص�لا
٥٠ر٢٨٧٢ر٣٠٠-٨ر٤٠٢٥٥ر٣١٧-- تافاضإ

 )١٧٦ر٥٩٦( )٣٤ر٥١٥( )١٠٥ر٣٨٢( )١٥٢( )٣٦ر٥٤٧(--  تاداع���ا

٥٨ر٠٢٧ر٢١٧٩ر٣٤٥ر٣٤٠٢٣٦ر٣٢١٩٥ر٤٩٠ر١٩٢٣ر٤٠٧ر١٩١٠٩ر٧٩٦ر١٧٢٨ر٦٤٦ر٩٨٨  لوألان��ا�٣١ يفا����ص�لا

-��ا���لا�����الا

٢٤ر٦٨٨ر٢٩٩٤ر٢٩٦ر٣٨٠٧٧٥ر١٨٢١٠ر٢٤٢ر١٥٢٣ر٣٠٤ر٢٦٨٨ر٤٦٤ر٧٩٨-  ي �ا�لان ��ا�لوايفا����ص�لا
٢ر٢٢٠ر٣٥٥٣٠ر٢٨٧٥٨ر١٢٣٣ر٧٢٣ر٣٧٥٦٤ر٣٩٥٥٣٧ر٤٣٨-*تا�����ا

 )١٧٦ر١١٩( )٣٤ر٤٥١( )١٠٥ر٣٧٧( )١٤٨( )٣٦ر١٤٣(-- تاداع���ا

٢٦ر٧٣٣ر٢٤٠٥ر٢٩٨ر٣٠٣٠٨٢ر١٩٠٦٦ر٩٦٥ر١٩٣٩ر٣٠٦ر٢٠٨٢ر٨٦٠ر٢٣٦-  لوألان��ا�٣١يفا����ص�لا

-ة���ف�لاة���لايفاص

٣١ر٢٩٣ر٤٧٧٧٤ر٣٧١٥٤ر١٢١٢٩ر٥٢٤ر١٠١٩٨٤ر١٦٠٢٧ر٩٣٦ر١٤٩٢ر٦٤٦ر٩٨٨  لوألان��ا�٣١يفا��

اأثاثمبايناأرا�ضي
ومفرو�ضات

اآالت اأجهزة 
اأجهزة واأنظمة�ضياراتومعدات

املجم�عاحلا�ضب االآيل

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار2019-
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���لا / ة�و���لاةماعلاة��ا��لاة����ألاة����لاة����لاة���
ة�لا�لا��ا��لال���ا�ا���

٢٠١٩لوألان��ا�٣١

-١٠-

:يلیا��ع ��مة�����اتا�ف���اة��اق و�ما��ا�خ��اة��اقيف������ا������انإ*

٢٠١٩٢٠١٨
را����یدرا����ید

٢ ر١٣٩ ر٢٢١٠ ر١٤٠ ر٨٠٦)١٧حا��إ(تا�����اةفلك
٨١ ر٧٧٣٢٠ ر٧٣٨)١٩حا��إ(ة�رادإ��را�م

٢ ر٢٢٠ ر٢٥٣٠ ر٢١٨ ر٥٤٤

 نو��م)٧(

:يلیام����اا������
٢٠١٩٢٠١٨

را����یدرا����ید

١ ر٩٣٠ ر١٤٢١ ر٦٧٤ ر١٠٢ماخدا�م
١ ر٠٥١ ر١٥٢٧ ر٠٣٩ ر٨١٠ را����ق
٥٦ ر٥٦٨١٧ ر٦٩٦�����ايف نو��م
٩ ر٧٩٣١ ر٨٩١ ��خأ

٣ ر٠٤٨ ر٢٦٩٦ ر٧٧٨ ر٤٩٩
)١ ر٠٣١ ر٠٠٤()١ ر٣٥٨ ر٤٩٩(*ة����اءي�� نو��م���م

٢ ر٠١٧ ر١٦٩٢ ر٤٢٠ ر٠٠٠

:ة����اءي��نو��م���مىلعة����ايلیا��ف*
٢٠١٩٢٠١٨

را����یدرا����ید

٩٨٥ ر١٤٤٣ ر٠٣١ ر٠٠٤ي�ا��ان��ا�لوأيفا�������ا
٤٥ ر٣٢٧٥٦١ ر٤٩٥ة��ل������ا
١ ر٠٣١ ر١٠٠٤ ر٣٥٨ ر٤٩٩لوألان��ا�٣١يفا�������ا

ة���م�م�)٨(

 :يلیام����اا������
٢٠١٩٢٠١٨

را����یدرا����ید

٧ ر١٥٠ ر٧٧٠٨ ر٣٥٧ ر٢٩١ة�ی�م�م�
)٦ ر٤٣٠ ر٣١٥()٦ ر٦٥٣ ر٣٩٢(ة�ق��مة��ا���ا��ا�خ���م :ل��ی

٧٢٠ ر٧٠٣٣٩٣ ر٨٩٩

20192018
دينـــاردينـــار

20192018
دينـــاردينـــار

20192018
دينـــاردينـــار

20192018
دينـــاردينـــار
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�أ�لا / ة�و���لاةماعلاة��ا��لاة���رألاة����لاة����لاة���
ة�لا�لا��ا��لال���ا�ا���

٢٠١٩لوألان��ا�٣١

-١١-

:�ع���م��نا���ا��ا�����مىلع����لايلیا��ف
٢٠١٩٢٠١٨

را����یدرا����ید

٦ ر٤٣٠ ر٦٣١٥ ر٤٣٠ ر٣١٥ينا�لان�نا�لوأيفا������لا

-٢٤٩ ر٩٩٦���لل����لا
-)٢٦ر٩١٩(����لا�مد����لا
٦ ر٤٣٠ ر٦٣١٥ ر٦٥٣ ر٣٩٢لوألان�نا�٣١يفا������لا

�م�لباقمتانا�ضىلعل���لا�����لا��قت .لما�لا����قلا��ن��م����م�لال���ت�����لا�مهنإف����لاةرادإ�ی�قتيف
:٢٠١٨(٢٠١٩لوألان�نا�٣١يفا��را�ید٦٤١ر٩٧٩اه������لب����متا��� و����بت�ا���ل���تنالعإلا�ال�و

.)را�ید١ ر١١٥ ر٦٢٠

 ���أة���مة��رأ)٩(
٢٠١٩٢٠١٨

را����یدرا����ید

١٨٥ ر٢٣٣٥٢٧ ر٥٩٨�یدر��لل�م�قمتاعفد
١٢٤ ر١٦٣٢٢٨ ر٨٤٥�����م�م�
٧٨ ر٢٥٢٧١٦ ر٠٨٦ةد���متا��م�ت
١٤ ر٢٣٣١٩ ر٥٣١تاع���لاول��لا����ضتانامأ
١١ ر١١٦٥٨ ر٦٥٨��ا��لا��لة����م�لا�م
٢ ر٦٦٦- ًام�قم�ع�ف�م��را�م

٤١٧ ر٦٨٤١١٤ ر٧١٨

����لا��لة�� رأوقو���لايف���)١٠(
٢٠١٩٢٠١٨

را����یدرا����ید

٤ ر٣٤٨٤٤٧ ر٨٧٢ قو���لايف�قن
٣٧٠ ر٤٥٥٣٤ ر٦٦٣����لا��لة��رأ

٣٧٤ ر٣٩٤٩٨١ ر٥٣٥

20192018
دينـــاردينـــار

20192018
دينـــاردينـــار

20192018
دينـــاردينـــار
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شركة المؤسسة الصحفية األردنية
�أ�لا / ة�و���لاةماعلاة��ا��لاة���رألاة����لاة����لاة���
ة�لا�لا��ا��لال���ا�ا��إ

٢٠١٩لوألان��ا�٣١

-١٢-

:يلیامكيھھمكحيفامودقنلالیصافتنإ،ةیدقنلاتاقفدتلاةمئاقضارغأل

)٢ ر٥١٨ ر٣١٥()٢ ر٢٦٦ ر٨٧٨( )١٤حاضیإ(ةنئادكونب:لزنی

)٢ ر١٤٣ ر٣٣٤()١ ر٨٧٢ ر٣٤٣(

ة����لاق���)١١(

-لا���لاسأر
يفا����اورا��دة���الا�ه�لاة��ق�ه�١٠ ر٠٠٠ ر٠٠٠ىلع���مرا��د١٠ ر٠٠٠ ر٠٠٠��ف��لاوه������لالا�لاسأر�ل��
.٢٠١٨و٢٠١٩لوألان�نا�

-را��إلاةوالع
١٩٩٣ماعلالخ�ت��لا�ا�لا�ا���الل�ه�٥٠٠ ر٠٠٠����ة�ا�لارا���اةوالع�ا��لاا�هيفة�����لا�لا��لال��ت
١٢ ر٥٠٠ ر٠٠٠�ل�مو،���ها��لاىلعة�نا�م�ه���اه����ت�ترا��د٤ر٠٠٠ ر٠٠٠�ل�مل���ت����ه�لل��ناندة��تل����
.�ه �لل ��ناند٦����٢٠١١ماعلالخاهرا��ا�ت�ه�٢ ر٥٠٠ ر٠٠٠را��اةوالع��ناند٥ل���ورا��د

را���اةوالع�ا���م٢٠١٨لوألا ن�نا�٣١يفا��را��د١٠ر٤٥٣ ر٥١٧ة�لا�لاة��ا���لا��ا��لا�ا����ة���لا�ماق
.)١�ا����را��د٢ ر٥٤٦ ر٤٨٣����ل

- �را��اي�ا���إ
ن�ناقلاقف وتا���لالالخ٪١٠ة���ب��ا��لال�قة����لا �ا�رألا�مهل���ت�تام�ا��لاا�هيفة�����لا�لا��لال���
.���ها��لاىلع��� ��لللباق ����هوتا���لا

- �را��خاي�ا���إ
�����لللباق�هوة����لال�ق�ا�رألا�م٪٢٠�ع���تالة���بتا���لالالخ�ا�رألا�مهل���ت�تام�ا��لاا�ه���رل���
.���ها��لاىلع

-صاخي�ا���إ
ةهجا ��ل�ل�وة����لال�ق�ا�رألا�م٪٢٠�ع���تالة���بةق�ا�لاتا���لالالخ�ا�رألا�مهل���ت�تام�ل��لاا�هل���
ة���للة�ل�ق���لاتا����لا



57

التقرير السنوي الرابع والثالثون 2019

20192018
االأق�شاطاالأق�شاط

ت�شتحق
خالل عام

ط�يلة 
االأجل

ت�شتحق
خالل عام

ط�يلة 
االأجل

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــار
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شركة المؤسسة الصحفية األردنية ���لا / ةدو���لاةماعلاة��ا��لاة��درألاة����لاة����لاة���
ة�لا�لا��ا��لال���ا�ا���

٢٠١٩لوألان��ا�٣١

-١٤-

ندرالا��ب���
بجومبضرقلاددسی،٪٩ةدئافلدعمبورانید٣٩٠ ر٠٠٠ةمیقبندرألاكنبنمضرقىلع٢٠١٩لوالانوناكيفةكرشلاتلصح
  يناثلانوناك١٥ خیراتبلو ألاطسقلاقحتسیو،دیصرلايقاببریخألاطسقلاادعرانید١٠٠ ر٠٠٠اھنملكةمیقةیرھشطاسقأ٣

٣٠٠ ر٠٠٠ضرقلادیصرغلب .ةكرشلاتاجایتحالیومتلضرقلامادختسامت .٢٠٢٠ راذأ١٥خیراتبریخألاطسقلاقحتسیو٢٠٢٠
.٢٠١٩لوألانوناك٣١يفامكرانید

ةم��لاة�ا��ةأ�ا�م���م)١٣(

 :ةم��لاة�ا�ن��فا�م���مىلعة���لايلیا��ف
٢٠١٩٢٠١٨

راـــ�یدراـــ�ید

٣٥٠ ر٣٠٦٤٨٣ ر٧٨٩ينا�لان�نا�لوأيفا������لا
)٤٣ ر٦٩٤()١١١ ر٦٨٨(ة��لالالخ��ف��لا

٣٠٦ ر١٩٥٧٨٩ ر١٠١ينا�لان�نا�٣١يفا������لا

ة��اد���ب)١٤(

 :يلیا�م���لاا�� ن���ی
٢٠١٩٢٠١٨

راـــ�یدراـــ�ید

٩٨٤ ر١٠١٨ ر٠٠٣ ر١٧٥�د�ع��ب
٣٤٧ ر٥١١٨٤٨ ر٤٥٦ي����لايندرألا���لا
٤٨٠ ر٥٢٥١٢٤ ر٣٦٤نا�ع���اقلا��ب
٥١٢ ر٥٤٦٠٦ ر٤٣٩ي���لا���لا
١٩٣ ر١٧٢٧١٩ ر٤٤٤ندرألا��ب

٢ ر٥١٨ ر٢٣١٥ ر٢٦٦ ر٨٧٨

٢ ر٥٠٠ ر٠٠٠ هع ���مفق��وة�ل�م���ب��ع�مة���للة�����لاة�نا��� الا�ال����لا�مل����لا����لا���لاا��ل���
��م��.ًا���س٪٩.٢٥ىلإ٪٧.٥�م�وا������ا��و)را�ید٢ر٥٠٠ر٢٠١٨:٠٠٠(٢٠١٩لوألان�نا�٣١يفا��را�ید
فقس�وا����ا���س�ا�������لاةقفا�مىلع٢٠١٨ماعلالخة���لا�ل��.ة�را��عالاة���لاةنا���ة���لل�ال����
  �ل����ال����لا���لباقمة��ق�لا�ا��م�ـ�لا��لب.�اق��سالا��را��م���سألالخ�دا�س��یناىلع�����لا��ا�لا���لا

 .٢٠١٩لوألان�نا�٣١يفا��را�ید١١١ ر٤٢٠

20192018
دينـــاردينـــار

20192018
دينـــاردينـــار
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�أ�لا / ةدو���لاةماعلاة��ا��لاة��درألاة����لاة����لاة���
ة�لا�لا��ا��لال���ا�ا���

٢٠١٩لوألان��ا�٣١

-١٥-

عفدقاروأ)١٥(

��������،٪٩���اف�ع�ل�ع��وماخدا�مءا�������ءاقلندرألا�������ما���خ����را��قاروأعف�لاقاروا����
.ءا��لا�ر��اف��را��م���أ�ع���ع�تاعف�لا

 ���أة��ادة��رأ)١٦(
٢٠١٩٢٠١٨

را�����درا�����د

٢ ر٠٠٦ ر٢٠٥٩ ر٧٨٤ ر٧٨٢*�عا����انا��لاتانامأ
٥٧ ر٢٨٣١ ر١٠٧ ر٨٣١** ��خأتاما ��لا���م
١ ر٢٧٦ ر٢٢٣٧ ر٠٦٤ ر٩٤٤تاع���لا��� �ضتانامأ
١ ر٥٧٣ ر١١٠٤ ر٨٣١ ر١٤٧���اد�����م�مذ
٣٨٥ ر٩٨٨٣٩٨ ر٥٠٤تانالعإءال�ع�م�م�قمتاعفد
٥٧٨ ر٦٤٧٤١٣ ر٩٣٨������لا��اقنتاناما

١١٣ ر٣٩٥٥٨٨ ر١٨٥����متا���
٢٧٧ ر٢٧٩٤٠٥ ر٧٦٧����ا��لاتانامأ

٣٥٩ ر٢٤٣٥١٠ ر٤١٣���لا��م��لاقو���
١٢١ ر١٢١٠٧٧ ر٠٧٧�فاق�لا�عدقو���تاناما
٢٦ ر١٠٥١٥١ ر٢٣٥تانامأ
٣٦ ر٥٦٩٢٧ ر٢٢٥�ق���م��را�م
٧٤ ر٤٨٧٥٠ ر٩٨١ ًام�قم�ض��قمتا�ا���اتادا��إ

٦ ر٨٨٦ ر١١٤٥٠ ر٦٧٥ ر٠٢٩

  تاقحتسملادیدستىلعصنت٢٠١٩ماعنميناثلاعبرلالالخيعامتجالانامضلاةسسؤمعمةیلامةیوستءارجإبةكر شلاتماق*
  ةغلابلاوةكرشلاىلعةبترتملاتامارغلاودئاوفلاعم رانید٣ ر٤٥٧ ر٢٤٤ةغلابلاويعامتجالانامضلاتاكارتشالةرخأتملا

ةیرھشتالایبمكلالخنماھدیدستمتیسوىرخأتاما زتلاصصخميفنیبموھامكاھلصصخمباستحامتيتلاو٨٥٥ ر٧٥٠
سلجمرارقىلعءانبةدودایلايضارأنمعاطقملاوةعبطملاىنبموةكرشلاىنبمىلعمئاقلا زجحلاةلافكبورانید٣٠ ر٠٠٠ةمیقب
.٢٠١٩زومت٣يفخرؤملاو٣١/٩/٢٠١٩مقرةرادإلا

.ةكرشللتامازتلاىلعةبترتم ریخأتتامارغودئاوفرانید٢ر٠٠٠ ر٠٠٠ىلعدنبلااذھلمشی**

20192018
دينـــاردينـــار
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شركة المؤسسة الصحفية األردنية
���لا / ة�و���لاةماعلاة��ا��لاة���رألاة�ف��لاة����لاة���
ة�لا�لا��ا��لال���ا�ا���

٢٠١٩لوألان��ا�٣١

-١٦-

���لا)ةرا��لا(يلا���)١٧(

 :يلیا�م���لاا�هن���ی

 ة�را��لاةع���لا ���اتندر��لا �أ�لا
  )�را��لا(يلا�جإ

���لا
 را���ید را���ید را���ید را���ید

٢٠١٩-
٦٨١ر٩٦٦-٨٩ر٥٩٢٦٢٥ر٣٤١ ف��لاع�بتادا�یإ
٦ر٩٨٦ر٥٧١-١٣٧ر٦٣٨٢ر٨٤٩ر١٨٩ ف�� لا  تانالعإتادا�یإ
٨٢٧ر٨٢٧٨٥٥ر٨٥٥-- ة�را��لاةع���لاتادا�یإ

٨ر٤٩٦ر٨٢٧٣٩٢ر٢٢٧٨٥٥ر٧٠٠٧ر٤٤١ر٥٣٠�ا�ا��إلا����م

-ة�را��لاةع���لاوف��لارا��إة�ل� :���ی
)٢ ر٣٥١ر٣٥٢( )٣٥١ر٤٥١()٨٣ر٣٤٠( )١ر٩١٦ر٥٦١( ماخدا�م
)٣ ر٦٣٩ر٨٢٤( )٥٣٩ر٤٧٣( )٣٦٦ر٥٠٨()٢ ر٧٣٣ر٨٤٣( ��خأعفا�مور�جأو�تاور
 )٣٨٢ر٧٨٠()٦٥ر٤٤٥()٣٨ر١٦٦()٢٧٩ر١٦٩( يعا ��جالانا� �لايفة�ها��لا
)٨٥ر٤٥٣(-)٢٨ر٧٧٥()٥٦ر٦٧٨( تالاقم��ب
)٢ ر١٤٠ر٨٠٦( )١٥٥ر٢٩٨()٧ر٨٢٤()١ ر٩٧٧ر٦٨٤( �تاكاله��ا
)٢٦ر٥٨٧(-)٥٦٠()٢٦ر٠٢٧( ةما��و���
 )١١٣ر٨٧٧()١٠٧()٥٣ر٢٦٨()٦٠ر٥٠٢( تاكا���ا
)٢٣ر٠٢٠()٢ر٦٩٢()١ر١١٢()١٩ر٢١٦(تادرا وع�ا��وفتاهوق��و���ب

 )٣٤٢ر٠٣٥()٨٢ر٨٦٤()٩ر٧٨٨( )٢٤٩ر٣٨٣(  ةنا��
 )١٤٨ر٨٩٢()٤١ر٧١٤()٤ر٧٧٧( )١٠٢ر٤٠١( �ا��ه�وها�م
)٩٨ر٧٨٢()١١ر٤٦٣()٤ر٨٥٩()٨٢ر٤٦٠( ��خأ

)٩ ر٣٥٣ر٤٠٨()١ ر٢٥٠ر٥٠٧( )٥٩٨ر٩٧٧()٧ ر٥٠٣ر٩٢٤(-ة�را��لاةع���لاوف��لارا���ةفلك

 )٨٥٧ر٠١٦( )٤٢٢ر٦٥٢( )٣٧١ر٩٧٠()٦٢ر٣٩٤( ةرا��لايلا��ا

٢٠١٨  -
٨٤٧ر١٤٦-١١٤ر٧٣٢٥٨٦ر٥٦٠  ف��لاع�بتادا�یإ
٧ر٨٥٩ر٥٢٦-١٥٠ر٧٤٦٣ر٧٠٩ر٠٦٣ ف��لا  تانالعإتادا�یإ
١ر٤٣٦ر١٩٧٠ر٤٣٦ر٩٧٠-- ة�را��لاةع���ل اتادا �یإ

١٠ر١٤٣ر١٦٤٢ر٤٣٦ر٢٦٥٩٧٠ر٨٠٤٩ر٤٤١ر٦٢٣�ا�ا��إلا����م

-ة�را��لاةع���لاوف��لارا���ةفل� :ل���
)٢ ر٦١٠ر١٤٨( )٨٠٠ر٥٢٠()٧٦ر٨٥٠()١ ر٧٣٢ر٧٧٨( ماخدا�م
)٣ ر٩٦٨ر٦٦٢( )٦٦٦ر٠٧١( )٣٨٠ر٩٥٩()٢ ر٩٢١ر٦٣٢( ��خأعفا�مور�جأو�تاور
 )٤٥٧ر٦٢٨()٧٥ر٣٧٩()٤٤ر٠٨١( )٣٣٨ر١٦٨( يعا��جالانا��ل ايفة�ها ��لا
 )١٦٠ر٢١٣(-)٦٢ر٨٥٣()٩٧ر٣٦٠( تالاقم��ب
)٢ ر١٣٩ر٢١٠( )١٦٢ر٤٥٤()٧ر٩٧٨()١ ر٩٦٨ر٧٧٨( �تاكاله��ا
)١٨ر٠٣٦()٢ر٣٥٨()٣ر٢٩٧()١٢ر٣٨١( ةما��و���
 )١٣٧ر٩٦١(-)٦١ر٥٨١()٧٦ر٣٨٠( تاكا���ا
)٤١ر٢٣٠()٤ر٠٣٩()٢ر٤٦٥()٣٤ر٧٢٦(تادراوع�ا �� وفتاهوق��و���ب

 )١٤٦ر٣٧٦()١٨ر٠٧٧()١٠ر٦٤٥( )١١٧ر٦٥٤( ةنا��
 )٣٣١ر٢٧٥()٤٧ر٤٠٥()٥ر٤٩٤( )٢٧٨ر٣٧٦( �ا��ه�وها�م
)٩٣ر٤٣١()١٧ر٣٦٢()٤ر٥٠٩()٧١ر٥٦٠( ��خأ

)١٠ ر١٠٤ر١٧٠()١ ر٧٩٣ر٦٦٥( )٦٦٠ر٧١٢()٧ ر٦٤٩ر٧٩٣(-ة� را��لاةع���لاوف��لارا���ةفلك

٣٩ر٤٧٢ )٣٥٦ر٦٩٥( )٣٩٥ر٦٦٣(٧٩١ر٨٣٠)ةرا��لا(���لايلا��ا

:٢٠١٨(٢٠١٩ماعلل�أ�لاع�ا�مع��م�اله��ا���� م������لاورا�ید٢ ر١٤٠ ر٨٠٦�ل�متاكاله��ا��ب����ی*
.)را�ید٢ ر١٣٩ ر٢١٠

اجل�ردنالراأي
 تاميز

املطبعة
 التجارية

اإجمايل)اخل�ضارة(
 الربح 

دينــاردينــاردينــاردينــار2019
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���لا / ة�و���لاةماعلاة��ا��لاة����ألاة����لاة����لاة���
ة�لا�لا��ا��لال���ا�ا���

٢٠١٩لوألان��ا�٣١

-١٧-

�������و������ا�م)١٨(
٢٠١٩٢٠١٨

 را��د را��د

٣٣٧ ر٣٩٠٣٥٤ ر٢٢٣نالعإلاءال��ل��فاضإلاتال��علا
١٩٥ ر٣٠٥٠٠ ر٠٤٢ع����لا وع��لا��را�م�عديفا��ر�لا��ل����لا��ها �م

٥٣٢ ر٤٢٠٨٥٤ ر٢٦٥

ة��ا�����ا�م)١٩(
٢٠١٩٢٠١٨

را�����درا�����د

٢ ر٣٠٨ ر٢٧٤٧ ر٢٩٢ ر٧٤٣ ��خأعفا�مور��أ و�تاور
٣٢٠ ر٣٠٤٧٥٤ ر٣١٤يعا���الانا��لايف�� ��لا��ها �م
٢٩٣ ر٢٩١٧١٨ ر٨٥٣��م�ت��را�م
٨١ ر٧٧٣٢٠ ر٧٣٨تا�ال���ا
١١٣ ر٧٠٠٥١ ر٦٠٤�����مت�فا�م
١١١ ر٦٥٤٢٤ ر٦٨٣تا�ار�لاو�����ل�أ�لا���م��را�م
٤١ ر٥٩٤٣٦ ر٥١٣تارا���او����مباعتأ
١١٥ ر٥٥٦٢٣ ر٠٣٧��ا����را�م
١٥ ر٤٨٥٤٠ ر٢٧٦تام�خو�ا�موءا����
٣٩ ر٤٣٧٦٨ ر٢٠٠ةرادالا���مءا�عأتال��ت��ب
٧٢ ر٢٧٨٢٦ ر٥٩١��لا�عتا��� �موتا�لا�م
١ ر٠٩٠ ر٢٥٨٦٩ ر١٤٧��ا�موا�ا����را�م
٤٩ ر٢١٦٣١ ر٢٤٣�����را�م
٧ ر١٥٦٦٨ ر٤١٠�فا�ض��را�م
١٥٦٢٦ ر٣٧٣��ر�ت��را�م
٦٣ ر٦٥٤٢٣ ر٠٧١��خ�ت���ر
٤٥ ر١٣٦٨٣ ر٠٨١تادراوع�ا��وفتاهو���ب
١٢ ر١٢٢٤٤ ر٩١٧�فا��لا��را�م
٣٢ ر٣٥٣٤٧ ر٦٨٨ ��خأ

٤ ر٨١٦ ر٣٦٩٨ ر٥٤٠ ر٤٨٢

20192018
دينـــاردينـــار

20192018
دينـــاردينـــار
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شركة المؤسسة الصحفية األردنية ���لا / ة�و���لاةماعلاة��ا��لاة����ألاة����لاة�س��لاة���
ة�لا�لا��ا��لال��تا�ا���

٢٠١٩لوألان��ا�٣١

-١٨-

���لاة����)٢٠(

  ةلوبقملاتافورصملاةدایزلكلذو٢٠١٩لوألانوناك٣١يفامكيفةیھتنملاةنسللةقحتسملالخدلاةبیرضصصخمباستحامتیمل
.٢٠١٨ةنسل)٣٨(مقرلخدلاةبیرضنوناقلاق فوةبیرضللةعضاخلاتاداریإلانعًایبیرض

   ةلوبقملاتافورصملاةدایزلكلذو٢٠١٨لوألانوناك٣١يفامكيفةیھتنملاةنسللةقحت سملالخدلاةبیرضصصخمباستحامتیمل
ًایبیرض .٢٠١٤ةنسل)٣٤(مقرلخدلاةبیرضنوناقلاق فوةبیرضللةعضاخلاتاداریإلانع 

 ���� دا��عإ ��را�� ى��� ي�ا���لاا�������تا�ع���لاو لخ��لا ة����ض ة���اد ر���� ��لو ا���،٢٠١٨ماعة�ا�لتارا�قالا������ة���لا�ماق
.ة�لا�لا��ا��لا

.٢٠١٧ماعى��لخ�لاة���ضة��اد�مة�لا�مىلعة���لا�ل��

ة��لاة�ا���مة����لاوة�ساسألا�ه�لاة��)٢١(
٢٠١٩٢٠١٨

)٥ ر٦١٤ ر٥٢٦()٧ر٦٣٥ر٣١٥()را�ید(ة��لاةرا�خ
١٠ ر٠٠٠ ر١٠٠٠٠ ر٠٠٠ ر٠٠٠)��س(��سألاد�عل����لا�س���لا

)٥٦١/٠()٧٦٤/٠(ة��لاةرا�خ�مة����لاوة�ساسألا���لاة��

.ة� �لاةرا�خ�م���للة� ساسألاة��للة�وا�مة��لاةرا�خ�م���للة����لاة��لانإ

ةقالعتاذتاهجعمتالماعم)٢٢(

دا��عا���وا�� .�����ر����ا�ما��ف��ي�لاتا���لاوة���للا�لعلاة������لاةرادإلاو������لا�ا���لاةقالعلاتاذتا��لال���
.ة���لاةرادإ�ل�مل�ق�متالماع�لا����ة�لع��لا�و��لا وراعسالا

:يلا�لا�� ��لاة��اقيفة��ا�لاةقالعلاتاذتا��لاعمة��رألا��لميلیا��ف

٢٠١٩٢٠١٨ ةقالعلاةع���
را����یدرا����ید

�����لا

٥١٢ ر٥٤٦٠٦ ر٤٣٩ي���ر��ا�مي��علا���لا–ة��اد����

١ ر١٨١ ر١٤٠٢ ر٦٧٨ ر٩٠٧ي���ر��ا�م)١٢�ا��إ(ي��علا���لا�و�ق

20192018

طبيعة
 العالقة

20192018
دينـــاردينـــار
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التقرير السنوي الرابع والثالثون 2019
���لا / ة�و���لاةماعلاة��ا��لاة����ألاة����لاة����لاة���
ة�لا�لا��ا��لال��تا�ا���

٢٠١٩لوألان��ا�٣١

-١٩-

:يلیا��يهلما�لال��لاة��اقيفة�����لاةقالعلاتاذتا��لاعمتالماع�لانإ

٢٠١٩٢٠١٨ ةقالعلاةع���
راـــ�یدراـــ�ید

١٧١ ر٥٥٥٢٣ ر١٩٣ي���ر�ها�مي��علا���لا-ة�ی�م��ا�ف

٧٨٩ ر٦٩٤٨١٩ ر٠٠٢ي���ر�ها�ميعا���الانا��لايفة�ها��لا

٢ ر٠٠٦ ر٢٠٥٩ ر٧٨٤ ر٧٨٢ي���ر�ها�م)١٦حا��إ(يعا���الانا��لاتانامأ

:ة���للا�لعلاة������لاةرادإلا)���أعفا�م وتآفا�م و��اور(عفا��لا��لميلیا��ف

٢٠١٩٢٠١٨
راـــ�یدراـــ�ید

٢١٥ ر١٤٢٥٣٤ ر٠١٦ا�لعلاة������لاةرادإلاتآفا�مو��او ر

ةل���متاما��لا)٢٣(

  :٢٠١٨(را�ید١٣١ ر٦٧٩�ل���������متادا��عاوة���بتالا��يفل����أ���نأل���متاما��لاة�لا�لا��ا�قلا�� را�بة� ��لاىلع
 .) را�ید٨٠ ر٥٠٠  :٢٠١٨(  را�ید١٣١ ر٦٧٩ة��ق�لاا��ا��م����لب)را�ید٢٣٩ ر٩٢٥

ة���لاىلعةما��لاا�ا��لا)٢٤(

  كلذو)را�ید٣ ر٩٨٠ ر٢٠١٨:٣٩١( را�ید٥٥٠ ر٧٨٨�ل�م٢٠١٩لوألان�نا�٣١يفا��ة���لاىلعةماق�لاا�ا�قل اة��ق��لب
راسملاىلعيباجیإرثااھلةكرشلاىلعةماقملاایاضقلاناينوناقلا راشتسملاوةرادإلايأريفو،ةكرشلليعیبطلاطاشنلانمض

 .ایاضقلاهذھلباقمتاصصخمدصرليعاددجویالھناوھخیراتةیاغللاحلاعقاوبسحينوناقلا

طبيعة
 العالقة

20192018
دينـــاردينـــار

20192018
دينـــاردينـــار
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شركة المؤسسة الصحفية األردنية �أ�لا / ةدو���لاةماعلاة��ا��لاة��درألاة����لاة�س��لاة���
ة�لا�لا��ا��لال��تا�ا��إ

٢٠١٩لوألان��ا�٣١

-٢٠-

ة�لا�لاتاودأللةلداعلاة���لا)٢٥(

 .ة�لا�لاتا��ل��لا وة�لا�لاتاد����لايفة�لا�لاتاودألال���ت

ة��رألا�ع�ول����لا�س��تا���لاوة����لا�م�لا،����لا��لة��رألاوقو���لايف���لا�مة�لا�لاتاد����لان���ت
 .��خألاة��ا�لاة��رألا�ع�وعف�لاقا روأو�و��لا وة��ا�لا����لا وة��ا�لا�م�لا�مة� لا�لاتا� �ل��لان���ت .��خألاة����لا

 .تاودألا��هلة���ف�لاة���لا�ع�����ل���فل��تالة� لا�لاتاودأللةلداعلاة���لانإ

��ا��لاةرادإ)٢٦(

ة��ا�لاراعسأ��ا�م
.عفدقار وأو�و��لا��ا�فل�مة��غ�مة��افل��تي�لاواهتا��ل�مىلعة��افلاراعسأ��ا��لة��عمة� ��لانا

 ��ــ�و ،ة�ــ�اوة�ـ ـ�ل ة��ــ�لل لماــ�لا لخ�ــلا ىــلع�ــ�ا�فلا راعــس�� ةــ����لاةــ���ف�لا تا�ــ�غ�لا ���ــ�لماـ ـ�لالخ�ــلا ةــ��ا� ة�ــسا�� لــ���ت
.لوألان�نا�٣١يفا����غ�مة��اف�عسل��تي�لاة�لا�لاتاد����لاىلعاه�ا���ا

�اـ��عـم،لوألا ن�ناـ�٣١ يـف اـ��ة�ـ�افلاراعـسأ ىـلع ةـل��ع�لا ةـ����لا تا�ـ�غ�لللماـ�لالخ�ـلا ةـ��ا� ة�ـسا�� يلاـ�لالو��لا����
.ة��ا�ة����لا��خألاتا��غ��لاع���

٢٠١٩-

ةـــل�علا
�ع��ةدا��لا

  ة��افلا
لخ�لاىلع��ألا

لما�لا
راـــ��د ة��ن

١١ ر٢٥٨٣٠يندرأرا��د

ةـــل�علا
�ع�����لا

  ة��افلا
لخ�لاىلع��ألا

لما�لا
راـــ��د ة��ن

)١١ر٨٣٠(٢٥يندرأ را��د

العملـــة
الزيادة ب�ضعر 

الفائدة 
االأثر على 

الدخل ال�ضامل 
دينـــارنقطة

العملـــة
النق�ص ب�ضعر 

الفائدة 
االأثر على 

الدخل ال�ضامل 
دينـــارنقطة
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التقرير السنوي الرابع والثالثون 2019 ���لا / ة�و���لاةماعلاة��ا��لاة����ألاة����لاة����لاة���
ة�لا�لا��ا��لال���ا�ا���

٢٠١٩لوألان��ا�٣١

-٢١-

٢٠١٨-

�ـــل��لا
����ةدا��لا

  ة�ئافلا
ل��لاىلع���ا

لما�لا
راـــ�ید ��قن

١٠ ر٢٥٧٠٠يندرأرا�ید

�ـــل��لا
�����ق�لا

  ة�ئافلا
ل��لاىلع���ا

لما�لا
راـــ�ید ��قن

)١٠ر٧٠٠(٢٥يندرأرا�ید

نا����ا��ا�م
 �ف�ـ��.����لا�ا�����اما��لا�ءاف�لا�ع����ا�ا���اون��ی��لا��عوأ�ل���ع�����قي�لا��ا��لايهنا��ئالا��ا�م
���ــ�م ل�ــ�� �ــ�ئاقلا �م�ــلا �ــ�قا �م عــمءالــ��لل�ــ�نا��ئالا��ق ـ�لا �ی�ــ��ب ���ــ�لام�ــق� اــ�� .ة� ــئار ��ف�ــ�م تاــ���م ��ــلة�ـ�ر�ا�
.تانا��لا���ىلعل ���لاو��ی��لا�م�لالباقمتا���م��أ و

ةل���لا��ا�م
.قاق���الا��ع��لا�لاا��اما��لا�ءاف�لاىلع����لاةر�قم�عيف�ل���لا��ا�مل����

.ك���لاوءا���لا�ممزاللال����لا�ف���م����لا�����ع�لذو�ل���لا ��ا�مة رادإىلع����لال���

 قاق��ـــ�الل �ـــ�ق���لاة� ـــ�فلا �اـــ�أ ىـــلع لو�ا ن�ناـــ�٣١ يـــف اـــ��)�م�ـــ��م �ـــ��( �ـــ�لا�لا تاـــ��ل��لاعـــ�ز�� �اـــندأ لو�ـــ�لا �ـــ�لی
:��قا��لا

�ملقأ
ر���٣

ر���٣�م
���١٢ىلا

����م
��ــ���لاتا���٥ىلإ

راــــ�یدراــــ�یدراــــ�یدراــــ�ید
٢٠١٩–

٤ ر٣٩٢ ر٥٥٦-٤ ر٣٩٢ ر٥٥٦-��ئاد�مذ
٢ ر٤٧٠ ر٨٩٧-٢ ر٤٧٠ ر٨٩٧-  ��ئادك ��ب
٨١ ر٤٤٦-٨١ ر٤٤٦-عفدقاروأ
٢ ر٣٦١ ر١٥٣٢ ر٦٥٢ ر٧٠٩٠٥٤ ر٤٧٨-�و�ق

٩ ر٣٠٦ ر١٤٣٢ ر٦٥٢ ر٧٠٥٤ ر٦٥٤ ر٣٧٧-

العملـــة
الزيادة ب�ضعر 

الفائدة 
االأثر على 

الدخل ال�ضامل 
دينـــارنقطة

العملـــة
النق�ص ب�ضعر 

الفائدة 
االأثر على 

الدخل ال�ضامل 
دينـــارنقطة

اأقل من
3 �ضه�ر

من 3 �ضه�ر
الى 12 �ضهر

من �ضنة
املجمــ�عاإلى 5 �ضن�ات

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــار
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شركة المؤسسة الصحفية األردنية �أ�لا / ةدو���لاةماعلاة��ا��لاة��درألاة����لاة����لاة���
ة�لا�لا��ا��لال���ا�ا��إ

٢٠١٩لوألان��ا�٣١

-٢٢-

�ملقأ
ر�هش٣

ر �هش٣�م
�هش١٢ىلا

ة�س�م
��ــ���لاتا��س٥ىلإ

راــــ�یدراــــ�یدراــــ�یدراــــ�ید
–٢٠١٨لوالان��ا�٣١

٤ ر٤٣٤ ر٠٢٦-٤ ر٤٣٤ ر٠٢٦-ة��اد�م�
٢ ر٧٤٤ ر٩٦٣-٢ ر٧٤٤ ر٩٦٣-  ة��اد���ب
٨ ر١٥٥-٨ ر١٥٥-عفدقاروأ
١ ر٧٨٨ ر١١٢٨ ر٢٧٢ ر٥١٥٨٠٠ ر٣٢٨-�و�ق

٨ ر٩٧٥ ر١٢٧٢ ر٢٧٢ ر٧٨٠٠ ر٧٠٢ ر٤٧٣-

���علا��ا�م
ق�فيفتا����لا�����ل�وة�لا�لاتاودأللة�ل�ق���لاة��ق�لاتاقف��للةلداعلاة��قلا�لقت��ا�ميهة����ألاتال�علا��ا�م
�ع������مرا�ی�لا����عسنإ .ي���مألارالو�لاويندرألارا�ی�لا�يهة� ��لاتالماعت��عمنإ .ة����ألاتال�علاراعسأ
 �ة�لا�لا��ا�قلاىلع��ه����غتال�علا ��ا�م��أنإفيلا�لا�و��را�یدل�لرالود٤١/١(ي���مألارالو�لاعم�با�

لا�لاسأرةرادإ)٢٧(

ة���لا�ا�ن�ع�یل���ة��الملا�سأر��نىلعة�فا��لا�م����لا�ة���لالا�سأرةرادإ��لع�یا��في����لا��هلال���ی
.ة��ل�لاق�ق���ع�و

تالی�عتة���ة���لا�قت�لوا�ه .ل�علا�و��تا���ت���يفاه�لعةم زاللاتالی�ع�لا�ا���ولا�لاسأرةل��هةرادإ�ة���لا��قت
.ةق�ا�لاة��لاوة�لا�لاة� �لالالخلا�لاسأرةل��هبةقلع��لاتا�ا���اوتاسا��لاو�ا�هألاىلع

اذھ .ةك رشلالامسأ رنم٪٧٥رانید١٣ ر٢٤٩ ر٨٤١ةغلابلاو٢٠١٩لوألانوناك٣١يفامكةكرشللةمكا رتملارئاسخلاتزواجت
ةكرشللةمكارتملارئا سخلاةدایزةلاحيفھنأىلعھتالیدعتو١٩٩٧ةنسل)٢٢(مقرتاك رشلانون اقنم)٢٦٦(ةداملاصنتو
ةكرشلالامسأرةدایزليداعریغعامتجايفةماعلاةئیھلاتررقاذإالإةكرشلاةی فصتبجیفاھلامسأرنم٪٧٥نعةماعلاةمھاسملا
ةلوادتملاةكرشلاتابولطمتزواجتامك.ةیلاملامئاوقلاهذھدادعإخیراتىتحعامتجالااذھلثمدقعمتیملواذھ. رئاسخلاةجلاعموأ
.٢٠١٩لوألانوناك٣١يفامك رانید١٥ ر٠٣٦ ر٢٦٨غل بمبةلوادتملااھتادوجوم

٢٠١٨لوألانوناك١١خیراتبدقعنملاھعامتجابةكرشلاة رادإسلجمررقثیح،ةیرارمتسالاأدبملاقفوةیلاملامئاوقلادادعإمت
متینأىلعةكرشلاهذھىلاةیراجتلاةعبطملالیوحتوةدیدجةكرشسیسأتنمضتیيجیتارتساكیرشعمةكارشدقعىلعةقفاوملا
.ةدیدجلاةكرشلاىلاىنبملانمءزجوةیفحصلاةعبطملاریجأت

�را��خالاي�ا���الا و�را��الاي�ا���الا ورا��الاةوالعو��ف��لالا�لاسأريفل���تلا�لاسأ رةل��هيفة�����لاد���لانا
لباقم٢٠١٩لوألان�نا�٣١يفا��را�ید١٢ر٣٣٢ ر٨٩٧اهع���م�لا�لاوة��ا���لا��ا��لا و�ا�لاي�ا���الاو

.٢٠١٨لوألان�نا�٣١يفا��را�ید١٩ ر٩٦٨ ر٢١٢

اأقل من
3 �ضه�ر

من 3 �ضه�ر
الى 12 �ضهر

من �ضنة
املجمــ�عاإلى 5 �ضن�ات

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــار
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ة�لا�لا��ا��لال���ا�ا���

٢٠١٩لوألان��ا�٣١

-٢٣-

دعبةذفانلاریغوةرداصلاتالیدعتلاوةدیدجلاتاریسفتلاوةیلودلاةیلاملاریراقتلارییاعم)٨٢(

موقتسو،هاندأةجردمةیلاملامئاوقلاخیراتىتحدعبةذفانلاریغوةرداصلاتالیدعتلاوةدیدجلاتاریسفتلاوةیلودلاةیلاملا رییاعملانإ
 :يما زلالاقیبطتلاخی راتنمًءادتباتالیدعتلاهذھقیبطتبةكرشلا

نیمأتلادوقع)١٧(مقريلودلاةیلاملاریراقتلارایعم
ریراقتلارایعملحم رایعملااذھلحیو .نیمأتلادوقعبةقلعتملاتاحاضیالاوضرعلاوسایقلاوفارتعاللًالماشًاجذومنرایعملامدقی
  نیمأتلادوقعنماھریغوةایحلادوقعلثم(نیمأتلادوقععاونأعیمجىلعرایعملاقبطنی .نیمأتلادوقع–)٤(مقريلودلاةیلاملا
يتلاةیلاملاتاودألاوتانامضلاضعبىلعقبطنیامك،نیمأتلادقعلةردصملاةأشنمللرظنلانود)نیمأتلاةداعإدوقعوةرشابملا
.طاسقألاعی زوتةقیرطوةریغتملاموسرلاةقیرطمادختسانمضتیرایعمللماعلاراطإلانا .ةكراشملاةیصاخلمحت

تقبطةأشنملاناةطیرشركبملاقیبطتلابحامسلاعم،ةنراقملاماقراعم٢٠٢٣يناثلانوناك١نمارابتعا رایعملااذھقیبطتمتیس
مقريلودلاةیلاملاریراقتلارایعمقیبطتعموألبق)١٥(مقريلودلاةیلاملاریراقتلارایعمو)٩(مقريلودلاةیلاملاریراقتلارایعم
.رایعملااذھقیبطتنمرثأجتنیناةكرشلاعقوتتال .)١٧(

"لامعألا" فیرعت :)٣(مقريلودلاةیلاملاریراقتلارایعمىلعتالیدعت
لامعألاجامدنا-)٣(مقريلودلاةیلاملاریراقتلارایعميف "لامعألا"فیرعتىلعتالیدعتةبساحملليلودلاسلجملاردصأ
.المأ "لامعألا" فیرعتاھیلعقبطنیاھیلعذوحتسملاتادوجوملاوةطشنألاةعومجمتناكاذإامدیدحتىلعتائشنملاةدعاسمل
يألادبتساىلعنی رداققوسلايفنیكراشملاناكاذإاممییقتفذحتو،لامعألاتابلطتملىندألادحلاتالیدعتلاهذھحضوتو
اھیلعذوحتسملاةیلمعلاتناكاذإاممییقتىلعتائشنملاةدعاسملتاھیجوتتالیدعتلافیضتو،ةدوجومریغلامعأرصانع
.يرایتخالاةلداعلاةمیقلازیكرترابتخاةفاضاو،تاجرخملاولامعألاتافیرعتدیدحتو،ةیرھوج

جتنینلف،يلوألاقیبطتلاخی راتدعبوأدنعثدحتيتلاىرخألاثادحألاوأتالماعملاىلعيلبقتسمرثأبقبطتتالیدعتلانألاًرظن
 .لاقتنالاخیراتيفتالیدعتلاهذھقیبطتنمةكرشلاىلعرثأ

 "يرھوجلا" فیرعت :)٨(مقريلودلاةبساحملارایعمو)١(مقريلودلاةبساحملارایعمىلعتالیدعت
مق ريلودلاةبساحملارایعموةیلاملامئاوقلاضرع-)١(مقريلودلاةبساحملارایعمىلعتالیدعتةبساحملليلودلاسلجملاردصأ
  ةفاكرییاعملانمض "يرھوج" وھامفیرعتدیحوتلةیبساحملاءاطخألاوتاریدقتلايفتارییغتلاوةیبساحملاتاسایسلا-)٨(
وأاھلافغإوأاھفذحنعجتناذإةیرھوجربتعتتامولعملا"نأىلعدیدجلافیرعتلاصنی .فیرعتلانمةنیعمبناوجحیضوتو
كلتساسأىلعةماعلاضارغأللةیلاملامئاوقللنویساسألانومدختسملااھذختیيتلاتارارقلاىلعلوقعملكشبریثأت،اھءافخإ
." ةأشنملالوحةددحمةیلامتامولعمرفوتيتلاو،ةیلاملامئاوقلا

.ةكرشلاةیلاملامئاوقلاىلعرثأ"يرھوج" وھامفیرعتىلعتالیدعتللنوكینأعقوتملاریغنم

ة�را��لاماقرأ)٢٩(

������لاةداعإ�ع�����لو٢٠١٩ماعل��لا�لا��ا��لاماقرأ�����عم��ا���ل٢٠١٨ماعل��لا�لا��ا��لاماقرأ�ع������ةداعإ��
.٢٠١٨ماعل���ل�لاق���وأ���لاىلع���أ�أ
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شركة المؤسسة الصحفية األردنية
���لا / ة�و���لاةماعلاة��ا��لاة����ألاة����لاة����لاة���
ة�لا�لا��ا�قلال�ح�احا���

٢٠١٩لوألان��ا�٣١

-٢٤-

ةقحاللا�ا�ح�ا     )٠٣(

  يملاعلاداصتقالايف ریبكبارطضاىلاىدأيذلاوانوروكسوریفيشفتبيملاعلاداصتقالا رثأت،ةیلاملامئاوقلاخیراتلًاقحال
لامعألاةطشنأقیلعتبرثأتيذلافحصلاعیزوتوةعابطوةفاحصلاعاطقىلعكلذسكعنايلاتلابو .لامعألاتاعاطقفلتخمو
.سوریفلاةحفاكملتذختاىرخأةیموكحتاءارجإریثأتىلاةفاضإلابھضرفمتيذلاعسوملايحصلارجحلاو

رظحنوناقضرفةیمشاھلاةیندرألاةكلمملاةموكحءارزوسیئرررق،)١(مقرعافدلانوناقلادانتسا٢٠٢٠راذأ١٧خیراتب
  ةحفاكملةموكحلااھتعبتايتلاةیزارتحالاتاءارجإلانمءزجكرخأراعشاىتحةكلمملايفلامعألاةطشنأةفاكقیلعتولوجتلا
.ةیقرولافحصلارشنفاقیإمتو رارقللةجیتنترثأتدقةكلمملايفلامعألاةطشنأةیبلاغيلاتلابو .انوروكسوریفراشتنا

راشتنالدعملثميلاحلاتقولايفةقدباھبؤبنتلانكمیالةیلبقتسمتا روطتىلعدمتعتوةددحمریغراثألاهذھةدموىدمنا
رثألوحةقوثومتاریدقتلمعنكمیاليلاحلايداصتقالابارطضالاءوضيف .ھئاوتحالةذختملاتاءارجإلاةیلاعفىدموسوریفلا
اھعضووةیدقنلااھتاقفدتوةیلبقتسملاةكرشلاجئاتنىلعرثأتدقةیلبقتسملاتاروطتلاناهذھةیلاملامئاوقلارارقإخیراتىتحسوریفلا
.يلاملا
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Following is a comparison of certain ratio:

Following is a comparison of certain ratio:

Following is a comparison of certain ratio:

The rate 2019 2018

Earning per share JD (0.764) JD (0.561)

Return on investment (0.231) (16%)

Return on shareholders equity (0.619) (28%)

Current ratio 0.211 time 0.312 time

Net working capital / capital (1.504) time (0.985) time

Fixed asset turnover 0.052 time 0.23 time

Financial results:
1. Total expenditure in 2019 amounted to JD 16,366,595 classified as follows:

The rate 2019 2018

Advertising 80% 78%

Sales and subscriptions 0٫08% 8%

Commercial  Press 1% 13%

Other revenue 0٫02% 1%

100% 100%

3. Net loss  reached to JD (7,635,315)

The rate 2019 2018

Salaries, Wages, and other benefits 40٫4% 43.5%

Paper and other printing materials 14٫4% 16%

Administrative and general expenses 5٫3% 11%

Selling and distribution expenses 2٫6% 3.2%

Depreciation 13٫6% 15%

Financing costs 2.9% 2.5%

Subscriptions 0.7% 0.6%

Payment per articles 0.5% 0.6%

Other expenses 19٫7% 7.6%

100% 100%

2. Total revenues in 2019 amounted to JD 8,731,280 from the following activites:
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Statement of Cash Flows

2019 2018

JOD JOD

Cash Flows from Operating Activities
 (Loss) for the year before income tax (7,635,315) (5,614,526) 

Adjustment for
Depreciation of property, plant and equipment 2,218,544 2,220,530

 Gain on disposal of  property, plant and equipment (78,979) (43,490) 

Interest income revenue (822) (1,092) 

Provision for doubtful debts 223,077 -

Provision for slow moving inventories 327,495 45,561

Financing expenses 474,949 394,215

Provision for intrest 2,000,000 -

 Changes in working capital items
Inventory 270,197 416,163

Account receivables (206,583) 1,270,752 

Accrued revenue 149,175 234,134 

Other debit balances (267,604) (232,178) 

Checks under collection (32,033) (155,517) 

Accounts payable (41,470) 811,399 

Other credit balances 2,788,579 1,465,911 

Paid portion of end of service indemnity (111,688) (43,694) 

Net cash flows from (used in) operating activities 77,522 768,159 

Cash Flows from Investing Activities
Purchase of property, plant and equipment (17,996) (50,872) 

Sales of property, plant and equipment 92,293 43,967

Interest income revenue 822 1,092

Net cash flows from (used in) investing activities (75,119) (5,813) 

Cash Flows from Financing Activities
Due to banks (526,060) 240,146 

Notes payable 67,239 (370,964) 

Paid financing expenses (474,949) (394,215)

Net cash flows from (used in) financing activities (118,350) (525,033) 

Net increase (decrease) in cash on hand and bank 
balances

270,991 237,313 

Cash on hand and bank balances beginning of the year (2,143,334) (2,380,647) 

Cash on hand and bank balances ending of the year (1,872,343) (2,143,334) 
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Statement of Changes In Shareholders’ Equity

Reserves

Paid-Up 
Capital

Additional 
Paid-Up 
Capital

Statutory Voluntary Special Retaned 
Ernings Total

JOD JOD JOD JOD JOD JOD JOD

Beginning balance as of Jan 1,2019 10,000,000 2,546,483 2,036,255 6,000,000 5,000,000 (5,614,526) 19,968,212

Comprehencive (loss) for the year - - - - - (7,635,315) (7,635,315) 

Ending balance as of Dec 31,2019 10,000,000 2,546,483 2,036,255 6,000,000 5,000,000 (13,249,841) 12,332,897

Beginning balance as of Jan 1,2018 10,000,000 13,000,000 2,036,255 6,000,000 5,000,000 (10,453,517) 25,582,738

Comprehencive (loss) for the year - - - - - (5,614,526) (5,614,526) 

Accumulated losses amortization( not1) - (10,453,517) - - - 10,453,517 -

Ending balance as of Dec 31,2018 10,000,000 2,546,483 2,036,255 6,000,000 5,000,000 (5,614,526) 19,968,212
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Statement of Income and Comprehensive Income

2019 2018

JOD JOD

Newspapers sales revenue 681,966 847,146

Advertisements in newspapers revenue 6,986,571 7,859,526

Commercial prenting revenue 827,855 1,436,970

Total Revenue 8,496,392 10,143,642

Newspapers issuing cost (8,101,774) (8,310,504) 

commercial printing cost (1,251,634) (1,793,666) 

Total Cost of Revenue (9,353,408) (10,104,170) 

Gross Profit (857,016) 39,472 

Other income 234,888 135,330

Selling and distribution expenses (420,265) (532,854) 

General and administrative expenses (3,540,482) (4,816,698) 

Financing expenses (474,949) (394,215) 

Provision for doubtful debts (249,996) -

Provision for slow moving inventories (327,495) (45,561) 

Provision for intrest (2,000,000) -

 (Loss) for the year before income tax (7,635,315) (5,614,526) 

Income tax provision - -

 (Loss) for the year \ Comprehensive (Loss) for the 
year

(7,635,315) (5,614,526) 

Earnings per share Basic and Diluted (0.764) (0.561) 
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Statement of Financial Position

2019 2018
JOD JOD

Assets
Non-Current Assets: 29,079,912 31,293,774

Current Assets:
Inventories - net 1,420,000 2,017,692
Accounts receivable - net 703,899 720,393
Accrued revenue 14,064 163,239
Other debit balances 684,718 417,114
Checks under collection 806,598 774,565

Cash on hand and banks balances 394,535 374,981

Total current assets 4,023,814 4,467,984

Total assets 33,103,726 35,761,758

Liabilities and Shareholders›Eduity

Shareholders›Equity
Paid-up capital 10,000,000 10,000,000
Additional paid in capital 2,546,483 2,546,483
Statutory reserve 2,036,255 2,036,255
Voluntary reserve 6,000,000 6,000,000
Special reserve 5,000,000 5,000,000
Retained ernings (13,249,841) (5,614,526) 
Total shareholders›equity 12,332,897 19,968,212

Non-current liabilities
Long term loan installment 1,515,646 1,167,607

Provision for end of service indemnity 195,101 306,789

Total non-current liabilities 1,710,747 1,474,495

Current laibilities
Due to banks 2,266,878 2,518,315
Accounts payable 4,392,556 4,434,026
Short term loan installment 650,898 472,778
Notes payable 74,721 7,482
Other credit balances 11,675,029 6,886,450
Total current liabilities 19,060,082 14,319,051
Total Liabilities 20,770,829 15,793,546

Total Liabilities and Shareholders›Equity 33,103,726 35,761,758
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