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أعضاء مجلس اإلدارة

الرئي�س 

لغاية 01 / 04 / 2021    امل�ؤ�س�سة العامة لل�سمان االجتماعيحممد ح�سن التل

امل�ؤ�س�سة العامة لل�سمان االجتماعيالدكت�ر ماهر ي��سف املدادحة

نائب رئي�س املجل�س

امل�ؤ�س�سة العامة لل�سمان االجتماعيعدنان احمد ح�سن اب� الراغب

االع�ضاء

امل�ؤ�س�سة العامة لل�سمان االجتماعي�سعد عبد ال�دود ب�سري يا�سني

امل�ؤ�س�سة العامة لل�سمان االجتماعيمنال ع�دة علي العريقات                                             

�سركة راما لال�ستثمارمازن علي فهيد ال�س�ابكة

قطاع خا�صنافذ �سعيد بدوي عليان                                                

 قطاع خا�صحممد خري ه�سام ال�سباغ

قطاع خا�صحممد عزمي ف�ؤاد قا�سم  الزربا                                     

لغاية 29 / 09 / 2021  قطاع خا�ص حممد عبداحلاج ار�سيد العبداالت

قطاع خا�صاأحمد منر عبد الرزاق �سالح
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أعضاء مجلس اإلدارة

نافذ سعيد عليان 
القطاع الخاص

عضو  

محمد خير  الصباغ
القطاع الخاص

عضو  

سعد ياسين
المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

عضو  

منال عودة العريقات
المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

عضو  

الدكتور ماهر يوسف المدادحة
المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

الرئيس  

محمد عزمي  الزربا
القطاع الخاص

عضو  

أحمد نمر عبد الرزاق صالح 
القطاع الخاص

عضو  

عدنان ابو الراغب
المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

نائب الرئيس

مازن الشوابكة
شركة راما لالستثمار

عضو  
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15 تقرير جملس اإلدارة       

36 تقرير مدقق احلسابات عن سنة 21 20    

40 كما هي يف 31 كانون أول 21 20    قائمة املركز املايل 

41 قائمة الدخل والدخل الشامل للسنة املنتهية يف 31 كانون أول 21 20 

42 قائمة التغريات يف حقوق املساهمني    

43 قائمة التدفقات النقدية     

44 إيضاحات حول القوائم املالية     

المحتويات
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الدكتور ماهر يوسف المدادحة
رئيس مجلس اإلدارة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
بسم اهلل الرحمن الرحيم

حضرات السادة المساهمين الكرام ،،

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

فانه لي�سعدين وي�سرفني وزمالئي اأع�ساء جمل�ص ادارة �سركة امل�ؤ�س�سة ال�سحفية 
االردنية “الراأي”  ان نرحب بكم يف االجتماع ال�سن�ي ال�ساد�ص والثالث�ن ، لنقدم 
لكم تقرير املجل�ص عن اعمال ال�سركة خالل �سنة 2021وفق املتطلبات القان�نية 
و�سروط احلوكمة ، اذ ي�سم التقرير البيانات اخلتامية ل�سنة 2021 وتقرير مدققي 

احل�سابات وكافة االي�ساحات واالف�ساحات الالزمة.

حضرات السادة المساهمين الكرام 

تعلم�ن حجم التحديات التي متر بها ال�سحافة ال�رقية ب�سكل عام و�سحيفة الراأي 
ب�سكل خا�ص من تراجع يف االنت�سار والت�زيع وتراجع م�ست�يات االعالن الذي يعترب 
امل�رد الرئي�ص للم�ؤ�س�سة ب�سبب مناف�سة االعالم الرقمي وكذلك تاأثريات جائحة 
ذلك  من  وبالرغم  حتديدًا  االعالن  �س�ق  وعلى  ال�طني  االقت�ساد  على  ك�رونا 
ا�سرتاتيجية  وو�سعت  واالدارية  املالية  االختالالت  ملعاجلة  اجله�د  ا�ستمرت  فقد 
دور  اعادة  وكذلك  الرقمي  االعالم  نح�  التح�ل  اال�سا�سية  ركيزتها  م�ستقبلية 
زخم امل�ؤ�س�سة ال�طني والريادي لتبقى املنرب االعالمي املدافع عن ر�سالة ال�طن 

و�سيا�ساته.
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حضرات الساده المساهمين الكرام 

ا�ستمرت االدارة يف تطبيق ال�سيا�سات واالجراءات الالزمة ال�ستمرار عمل امل�ؤ�س�سة  
ازمتها  من  بها  واخلروج  امل�ؤ�س�سة  تط�يرها  تعرت�ص  التي  امل�ساكل  بكل  والنظر 
اآليات العمل  احلالية ، وان االدارة مبختلف م�ست�ياتها تعمل بكل جد على تط�ير 
امل�ؤ�س�سي وتاأهيل اجلهاز االداري والفني للم�ؤ�س�سة لي�سبح قادرًا على حتمل اعباء 

وحتدياتاملرحلة امل�ستقبلية.

حضرات الساده المساهمين الكرام 

�س�اء  اجله�د  كافة  تكاتف  يتطلب  ال�طني  بدورها  بالقيام  امل�ؤ�س�سة  ا�ستمرار  ان 
من امل�ؤ�س�سة او احلك�مة لتعزيز اال�ستدامة واال�ستقرار لتمكني الراأي من النه��ص 

بدورها ال�طني.

اأملني التقدم واالزدها للراأي يف وطننا العزيز حتت الراية الها�سمية بقيادة 
جاللة امللك عبداهلل الثاين املعظم حفظه اهلل ورعاه.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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تقرير مجلس اإلدارة
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العمليات
اأهداف  اإي�سال  لغايات  والكمي  اجلغرايف  انت�سار  على  )الراأي(  االأردنية  ال�سحفية  امل�ؤ�س�سة  ال�سركة  حتر�ص 
واالإقليمي،  العاملي  امل�سهد  يف  تناق�سات  �س�ء  يف  امل�اطن  وهم  عبء  وحتمل  الها�سمية  االأردنية  اململكة  ر�سائل 

وت�سعى على املحافظة يف انت�سارنا.
وانخفا�ص  بارتفاع  واالإجنليزية  العربية  باللغة  ب�سقيها  ال�سحفية  للطباعة  االأولية  امل�اد  تكاليف  اأن  العلم  مع 

االإيرادات االإعالمية الأننا ن�ؤمن باأهمية ال�سحافة واالإعالم يف ف�ساء االإعالم.

اقت�ضاديات الت�ضغيل 
عملت ال�سركة على تخفي�ص التكاليف الت�سغيلية حيث اأنها خف�ست كلفة اإ�سدار ال�سحف بن�سبة 19٫9% وكلفة 
املطبعة التجارية بن�سبة 27% خالل العام 2021 وعملت اأي�سًا على تخفي�ص الكلف االإدارية بن�سبة 27٫7%  كما 
قامت بتلبية اإحتياجات ال�سوق من خالل الإ�سرتاكات ال�سهرية ونقاط البيع ، علمًا اأنه بلغت الإ�ستهالكات مبلغ 

2،160،758 دينار خالل العام 2021 .

املركز املايل 
دينار  ملي�ن  اإجمايل مطل�باتها ح�ايل )27٫4(  بلغ  فيما  دينار  الف  امللكية ح�ايل )531٫883(  بلغت حق�ق 

وت�سكل امل�ج�دات املتداولة مان�سبته 11٫2% من جمم�ع م�ج�دات ال�سركة.

متطلبات االإف�ضاح 
عماًل باأحكام الفقرة ب من املادة 5 من تعليمات اإف�ساح ال�سركات امل�سدرة ومعايري املحا�سبة ومعايري التدقيق 

ن�رد متطلبات االإف�ساح املالية :
1.  ن�ساط ال�سركة الرئي�سي واأماكنها اجلغرافية وعدد املوظفني يف كل منها وحجم ال�ستثمار الراأ�سمايل :

امل�ؤ�س�سة  وتتملك  الي�ميتني  تاميز  الراأي واجل�ردن  ت�زيع �سحيفتي  و  وبيع  باإ�سدار  ال�سركة  اأن�سطة  تتمثل  اأ- 
)مطبعة الراأي التجارية ( التي تق�م باأعمال الطباعة التجارية لل�س�ق املحلي ، ومتار�ص امل�ؤ�س�سة اأعمال 
البحث والدرا�سات واال�ستطالعات وقيا�ص اجتاهات الراأي العام وخدمة املجتمع املحلي من خالل )مركز 
الراأي للدرا�سات( وتق�م ال�سركة باإعداد دورات تدريبية متخ�س�سة بال�سحافة واالإعالم اإدارة االأزمات  

.. الخ من خالل ) مركز الراأي للتدريب( .
ويبلغ عدد  رانيا  امللكة  �سارع  يقع يف  والرئي�سي  االأول  املركز  لل�سركة م�ج�دة يف عمان  الرئي�سية  املراكز  ب- 
ولها  م�ظفًا   31 فيه  العاملني  عدد  ويبلغ  الب�ساتني  اأم  يف  يقع  الثاين  واملركز  م�ظفًا   322 فيه  العاملني 

مندوب�ن يف املحافظات .
ج- يبلغ �سايف حجم االإ�ستثمار الراأ�سمايل 27٫9 ملي�ن دينار متثل م�ج�دات ال�سركة الثابتة وط�يلة االأجل .

2. الي�جد �سركات تابعة ل�سركة امل�ؤ�س�سة ال�سحفية االأردنية »الراأي« .

تقرير مجلس اإلدارة لسنة 2021
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3 . أ - أسماء أعضاء جملس اإلدارة ونبذة تعريفية عنهم: 

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي ويمثلها:

ال�ضفة اال�ضم
الوظيفية

تنفذي 
/غري 

تنفيذي

تاريخ
 الع�ضوية

تاريخ 
امليالد

املوؤهالت 
الوظائفالعلمية

معايل الدكتور  ماهر يو�سف عبد 
املعطي املدادحة

رئي�س جمل�س  
171961 / 05 / 2021 غري تنفيذي/ غري م�ستقل

دكتوراه متويل
 ماج�ستري متويل

 بكالوريو�س ادارة و 
اقت�ساد

- وزير تطوير القطاع العام
- امني عام وزارة التخطيط و التعاون الدويل

- م�ست�سار يف رئا�سة الوزراء
- رئي�س جمل�س ادارة �سركة اخلربة ال�سمرا لتوليد الكهرباء

- امني عام الهيئة التن�سيقية للتكافل االجتماعي

رئي�س جمل�س  حممد ح�سن التل
بكالوريو�س101965 / 08 / 2020 غري تنفيذي/ غري م�ستقل

 �سحافة واإعالم
- رئي�س حترير جريدة الد�ستور .

- ع�سو نقابة ال�سحفيني

منال عودة علي عريقات
ع�سو/ غري 

21981 / 9 / 2018 غري تنفيذيم�ستقل
بكالوريو�س حما�سبة 

اجلامعة االردنية  
CPA  / JCPA

- قائم باعمال مدير مديرية الرقابة املالية يف �سندوق ا�ستثمار اموال 
ال�سمان االجتماعي

- ع�سو هيئة مديرين يف �سركة تطوير ال�سمال 
- رئي�س وع�سو يف عدد من اللجان يف �سندوق االإ�ستثمار

ع�سو/ غري �سعد عبد الودود ب�سري يا�سني 
بكالوريو�س حقوق / 131965 / 10 / 2020غري تنفيذيم�ستقل

اجلامعة االردنية 

- ع�سو غرفة �سناعة عمان
- ع�سو غرفة �سناعة االردن

- ع�سو جلنة الت�سريعات اال�ستثمارية يف غرفة �سناعة االردن
- ع�سو جلنة ت�سويب او�ساع ال�سركات املتعرثة لدى مراقبة ال�سركات وزارة 

ال�سناعة و التجارة
- ع�سو جمل�س امانة عمان الكربى

ع�سو / غري   عدنان احمد ح�سن ابو الراغب
2020/5/191955غري تنفيذيم�ستقل

- رئي�س جمل�س ادارة �سركة اجل�سر العربي للمالحة
- رئي�س نقابة ا�سحاب املطابع

- رئي�س جمل�س ادارة غرفة �سناعة االردن
- ع�سو جمل�س ادارة منظمة العمل الدولية / �سوي�سرا

- ع�سو جمل�س ادارة �سركة توليد الكهرباء
- ع�سو جمل�س ال�سيا�سات االقت�سادية
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ال�ضفة اال�ضم
الوظيفية

تنفذي /غري 
تنفيذي

تاريخ
 الع�ضوية

تاريخ 
امليالد

املوؤهالت 
الوظائفالعلمية

حممد عبداحلاج ار�سيد 
العبدالالت

ع�سو / 
بكالوريو�س 161941 / 11 / 2020غري تنفيذيم�ستقل

جتارة/ القاهرة

- املدير التنفيذي ملجموعة �سركات نقل/االردن
- ع�سو جمل�س ادارة / امني ال�سندوق-غرفة �سناعة االردن .

- ع�سو جمل�س ادارة/ ال�سركة العاملية احلديثة ل�سناعة الزيوت 
النباتية .

- رئي�س جمل�س ادارة �سركة اللوؤلوؤة ل�سناعة الورق ال�سحي .
- ع�سو جمل�س ادارة االحتاد العربي لل�سناعات الورقية و الطباعة 

و التغليف .
- م�ست�سار رئا�سة الوزراء .

مازن علي فهيد ال�سوابكة 
�سركة راما لالدخار و اال�ستثمار 

ع�سو/ غري 
بكالوريو�س اقت�ساد وعلوم 191963/ 2018/9غري تنفيذيم�ستقل

ادارية / جامعة الريموك
-  م�ست�سار تاأمينات  اجتماعية / ال�سمان االجتماعي

- نائب رئي�س جلنة  االجراءات

نافذ �سعيد بدوي عليان
ع�سو / 
بكالوريو�س ادارة اعمال  201951 / 6 / 2018غري تنفيذيم�ستقل

جامعة القاهرة

- مدير يف �سركة خا�سة
- ع�سو موؤ�س�س يف �سركة هيونداي

- ع�سو جمل�س ادارة يف �سركة القد�س للتاأمني
- ع�سو جمل�س ادارة يف غرفة جتارة عمان

- ع�سو  يف عدة جمال�س ادارة حملية و عاملية

حممد خري ه�سام ال�سباغ
ع�سو / 
201962 / 6 / 2018غري تنفيذيم�ستقل

دبلوم عايل يف العالقات 
الدولية / املعهد 

الدبلوما�سي االردين
بكالوريو�س قانون 

 جامعة موؤتة

- خبري و م�ست�سار قانوين لعدد من ال�سركات و يف ق�سايا التحكيم
- ع�سو جمل�س ادارة يف �سركة توزيع الكهرباء 

- نائب رئي�س جمل�س التاأمينات  

حممد عزمي فوؤاد قا�سم الزربا
ع�سو / 
141941 / 5 / 2018غري تنفيذيم�ستقل

بكالوريو�س هند�سة مدنية  
جامعة القاهرة

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

- م�ساريع  و ا�سغال و مقاوالت يف ابو ظبي
- مقاوالت  ا�سكان  يف االردن

- ع�سو جلنة اال�ستثمار يف اال�سهم / نقابة املهند�سني

اأحمد منر عبد الرزاق �سالح
ع�سو / 
281959 / 10 / 2021غري تنفيذيم�ستقل

بكالوريو�س علم  احلا�سوب
جامعة دي مونتفورت

اململكة املتحدة

- م�ست�سار معايل الوزير وزارة ال�سياحة واالآثار
- م�ست�سار ا�سرتاتيجي اأول ، االحتاد االأوروبي / ديناميات ب�سرية
- رئي�س جمموعة امل�سادر واللوج�ستيات و�سابط �سمان اجلودة ، 

جمموعة االت�ساالت االأردنية ) اورجن (
- رئي�س ق�سم �سمان اجلودة والعمليات للمجموعة - جمموعة 

االت�ساالت االأردنية ) اورجن (
- كبري موظفي املوارد الب�سرية - جمموعة االت�ساالت االأردنية ) اورجن (

- كبري م�سوؤويل املبيعات - جمموعة االت�ساالت االأردنية ) اورجن (
- رئي�س اإدارة اأعمال EMEA - البيع باجلملة IP وعر�س النطاق  

الرتددي ، �سركة االت�ساالت الربيطانية )BT( ، اململكة املتحدة
- مدير اأنظمة االأعمال وا�سرتاتيجيات تكنولوجيا املعلومات ، �سركة 

االت�ساالت الربيطانية )BT( ، اململكة املتحدة

القطاع الخاص و يمثله :
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تاريخال�ضفة الوظيفيةاال�ضم
 امليالد

املوؤهالت
 العلمية

تاريخ 
التعيني

الوظائف
 ال�ضابقة

2022/4/20دكت�رة يف التم�يل1963/4/17املدير العامد.جالل الدبعي

- خبري يف االإدارة املالية العامة 
يف جماالت تخطيط امل�ازنة 

واإعدادها وتنفيذها 
 -ان�سم اإلى العديد من بعثات 

�سندوق النقد الدويل و�سندوق 
النقد العربي .

1958/03/21املدير العامجهاد علي ال�سرع
بكال�ري��ص اقت�ساد 

ماج�ستري اقت�ساد

2020/03/18
لغالية

2022/04/19

 - مدير عام �سركة راما لال�ستثمار 
واالدخار. 

 - ع�س� جمل�ص اإدارة البنك 
التجاري 

1974/2/24نائب املدير العامهيام الكركي 
بكال�ري��ص 
2021/3/25علم حا�س�ب

-  مدير وحدة املجل�ص
-  مدير امل�ارد الب�سرية

د. خالد عبدالكرمي 
ال�سقران

رئي�ص 
2021/6/14دكت�راه عل�م �سيا�سية1968/05/01حترير الراأي

-  اأ�ستاذ يف الفكر ال�سيا�سي
-  خبري يف بناء القدرات االإعالميه 

والتنم�ية

حممد تي�سري غزال
رئي�ص حترير 
1983/01/02اجل�ردن تاميز

- ماج�ستري اإعالم 
وعالقات عامة

- بكال�ري��ص اأدب 
اإجنليزي

2019/06/1

- مدير حترير
- مدير مندوبني

- �سحفي
- مرتجم

2021/12/16ماج�ستري  حما�سبة1991/6/18املدير املايل�سهيب ال�سرعة

- م�ساعد مدير مايل  امل�ؤ�س�سة 
ال�سحفية االردنية

- رئي�ص ق�سم اال�ستثمار 
اجلامعة االردنية

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

اال�ضــــم
عدد االأ�ضهمعدد االأ�ضهم

الن�ضبة2020الن�ضبة2021

54٫92%54٫925٫492٫000%5٫492٫000امل�ؤ�س�سة العامة لل�سمان االجتماعي

10%101٫000٫000%1٫000٫000البنك العربي

3 . ب- اأ�ضماء االإدارة العليا ونبذة تعريفية عنهم: 
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الهيكل التنظيمي3 . ب- اأ�ضماء االإدارة العليا ونبذة تعريفية عنهم: 
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5 . ال��سع التناف�سي لل�سركة: حتتل ال�سركة املرتبة االأولى بني ال�سحف الي�مية املحلية من حيث حجم املبيعات 
اإ�سافة الى مرتبتها االأولى يف ال�سدارة يف جمال االإعالنات.

6 . ال تعتمد ال�سركة على م�ردين حمدودين اأو عمالء رئي�سيني يف اال�سترياد، وتطبق اأ�سل�ب العطاءات بالن�سبة للم�سرتيات 
الرئي�سية من ورق ال�سحف وال�رق التجاري واالأحبار واالأفالم والبليتات وغريها من امل�اد.

7 . اأ - ال تتمتع ال�سركة باأي حماية حك�مية اأو امتيازات الأي من منتجاتها مب�جب الق�انني واالأنظمة .
7.  ب – ال ي�جد اأي براءة اخرتاع او حق�ق امتياز ح�سلت ال�سركة عليها .

اأو  اأثر مادي على ال�سركة  اأو غريها لها  اأو املنظمات الدولية  اأ - ال ي�جد اأي قرارات �سادرة عن احلك�مة   . 8
قدراتها التناف�سية.

8. ب - ال ت�جد معايري ج�دة دولية حتكم عمل ال�سحف واملطب�عات.

9 . اأ- يعمل يف امل�ؤ�س�سة 353 م�ظفًا منهم 297 من الذك�ر و 56 من االإناث، يت�زع ه�ؤالء امل�ظف�ن 
ح�سب امل�ؤهالت العلمية على النح� التايل 

العدد املوؤهالت

8 دكت�راه

16 ماج�ستري

1 دبل�م عايل

137 بكال�ري��ص 

37 دبل�م كلية جمتمع 

154 ت�جيهي وما دون

353 املجموع

9 . ب- يتمتع اجلهاز ال�ظيفي مب�ؤهالت اأكادميية وخربات تقنية متخ�س�سة يف اأن�سطة واأعمال امل�ؤ�س�سة ويرتكز 
العلمية  وامل�ؤهالت واخلربات  الكفاءات  يراعي  اإداري حمدد  التعيني على نظام  و�سيا�سة  التنظيمي  الهيكل 

والعملية. وت�فر امل�ؤ�س�سة للعاملني العديد من الدورات املتخ�س�سة داخل اململكة وخارجها.
• املطابع، 	 العامة )190(منهم )31(يف  االإدارة  العامل�ن يف  التالية:  ال�ظيفية  الفئات  امل�ظف�ن على  يت�زع 

والعامل�ن يف �سحيفتي الراأي واجل�ردان تاميز وعددهم )156( منهم )105( ع�س�ًا يف نقابة ال�سحفيني،  
باال�سافة الى العاملني يف مركز الراأي  للدرا�سات وعددهم )3( م�ظفني.

• راتب 	 باإجمايل  م�ظفني   )5( تعيني  مت  حيث   ،)%4٫4( ح�ايل   2021 ل�سنة  امل�ظفني  دوران  معدل  بلغ 
)3٫815( دينارًا وبن�سبة )2٫192%(،  . وقد ترك العمل )120( م�ظفًا ب�سبب اال�ستقالة واإنهاء اخلدمة 

والتقاعد باإجمايل رواتب)117٫517( دينارًا وبن�سبة )%6٫678( .
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التدريب والتاأهيل 
قامت دائرة امل�ارد الب�سرية - ق�سم التدريب – بامل�ساهمة يف خدمة املجتمع املحلي بتدريب )12(طالبا وطالبة من 

خمتلف اجلامعات والكليات االردنية يف عدد من دوائر واق�سام امل�ؤ�س�سة. 

10.  ي�جد عدد من املخاطر التي تتعر�ص لها ال�سركة منها ال�سحافة االلكرتونية وارتفاع ا�سعار ال�رق.
11.  االإجنازات التي حققتها ال�سركة خالل عام 2021

اأ- االإيرادات
�سحف. مبيعات  دينار  الف   )686( ح�ايل  ال�سركة  	••حققت 

اإعالنات. اإيرادات  دينار  ملي�ن   )4٫4( ح�ايل  ال�سركة  	••حققت 
ح�ايل )114( الف دينار  اإيرادات املطبعة التجارية. ال�سركة  	••حققت 

ب- التط�ير التقني والفني:
متكنت امل�ؤ�س�سة خالل العام 2021 من حتقيق اإجناز امل�ساريع التالية:

اإيرادات  اإلى خلق  اأدى  الراأي من خالل م�قعها االإلكرتوين مما  اإ�سراك قراء �سحيفة  امل�ؤ�س�سة  1.  ا�ستطاعت 
وت�زيع  االنرتنت  �سبكة  خالل  من  االأردن  خارج  قرائها  بزيادة  وانت�سارها  للم�ؤ�س�سة  جديدة  )اإعالنات( 

ال�سحيفة و�سحف اخرى ذاتيًا.

12. ي�جد اأثر مايل لعمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل العام.
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13. ال�سل�سلة الزمنية لالأرباح واالأرباح امل�زعة ون�سبة الت�زيع و�سايف حق�ق امل�ساهمني وراأ�ص املال واأ�سعار �سهم 
ال�سركة بالدينار.

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

2021)4٫187٫407(--531٫88310٫000٫0000٫21

2020)7٫613٫607(--4٫719٫29010٫000٫0000٫220

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

.14. حتليل املركز املايل لل�سركة ونتائج اعمالها
بلغ جمم�ع امل�ج�دات 27٫971٫067 ملي�ن دينار.

1٫9% من جمم�ع امل�ج�دات. ن�سبته  ما  امل�ساهمني  حق�ق  �سكلت  •	

. دينار  ماليني   %5٫5 يبلغ  اختياري  باحتياطي  امل�ؤ�س�سة  حتتفظ  •	

وفيما يلي مقارنة ملعدالت الع�ائد على اال�ستثمار وحق�ق امل�ساهمني والن�سب املالية االأخرى

20212020املعدل

)0٫761( دينار)0٫419( دينارح�سة ال�سهم من �سايف الربح )اخل�سارة(

)0٫261( %)0٫147( %العائد على اال�ستثمار

0٫101 مرة0٫150 مرةن�سبة التداول

)1٫982( مرة)1٫786( مرة�سايف راأ�ص املال العامل / راأ�ص املال

)1٫613( %)0٫340( %العائد على حق�ق امل�ساهمني

--ن�سبة االأرباح النقدية امل�زعة اإلى راأ�ص املال املدف�ع

0٫173 مرة0٫204 مرةمعدل دوران االأ�س�ل الثابتة
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15. النتائج املالية
1. بلغت التكاليف يف �سنة 2021 ما جمم�عه 10٫29٫621 دينارًا م�زعة كما يلي:

20212020
ن�ضبةمبلغن�ضبةمبلغ

48٫2%396٫0%3٫9رواتب واأج�ر ومنافع اأخرى

10٫7%121٫3%1،2ورق وم�ستلزمات م�اد طباعة

6٫2%30٫8%0٫3م�ساريف اإدارية وعم�مية

2%20٫3%0٫2م�ساريف بيع وت�زيع

17٫5%222٫2%2٫2ا�ستهالكات

3٫2%40٫4%0٫4م�ساريف التم�يل

6%0٫70٫08%0٫07ا�سرتاكات )وكاالت اأنباء(

3%20٫3%0٫2بدل مقاالت  )كتاب(

11٫4%15٫31٫4%1٫53م�ساريف اأخرى

100%10012٫5%12٫5املجم�ع

2. بلغ جمم�ع االإيرادات 5٫842٫214 دينارًا م�زعة كما يلي :

20212020
ن�ضبةمبلغن�ضبةمبلغ

83%764٫0%4٫5االإعالنات

7%120٫34%0٫7مبيعات ال�سحف

6%20٫3%0٫1املطبعة التجارية

4%100٫18%0٫6اإيرادات اأخرى

100%1004٫82%5٫90املجم�ع

3. بلغ �سايف اخل�سارة 4٫187٫407 دينارًا
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تطور ايرادات االعالنات ) مليون دينار (

تطور ايرادات بيع ال�ضحف )الف دينار (

تطور ايرادات املطبعة التجارية ) الف دينار (
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تطور اجمايل الربح ) مليون دينار (

االرباح املوزعة من 2021-2017 
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16. تدقيق احل�سابات / اأتعاب مدققي احل�سابات 
مت تدقيق ح�سابات امل�ؤ�س�سة ل�سنة 2021 من قبل ال�سادة »اإرن�ست وي�نغ« مب�جب قرار الهيئة العامة يف اجتماعها 

الذي مت حتديده الحقًا  ومت حتديد اأتعابهم من قبل جمل�ص االإدارة مببلغ  15٫000 دينار.

17. بيان بعدد االأوراق املالية اململ�كة الأع�ساء جمل�ص االإدارة واأ�سخا�ص االإدارة العليا واأقاربهم.
17. اأ- ملكية اأع�ساء جمل�ص االإدارة الأ�سهم امل�ؤ�س�سة كما يف 2021/12/31

2020 2021
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
- - - - ماهر املدادحة رئي�ص جمل�ص
- - - - نائب رئي�ص جمل�ص االإدارة عدنان احمد ح�سن اب� الراغب
- - - - ع�س� �سعد عبد ال�دود ب�سري يا�سني
- - - - منال ع�دة علي العريقات ع�س�

القطاع اخلا�س  وميثله
- - %.٫02 2000 ع�س� اأحمد منر عبد الرزاق �سالح

%0٫06 6٫000 %.٫06 6000 ع�س� نافذ �سعيد بدوي عليان
%0٫011 1٫100 %0٫011 1100 حممد خري ه�سام ال�سباغ ع�س�
%0٫236 23٫566 %0٫236 23٫566 حممد عزمي ف�ؤاد قا�سم  الزربا ع�س�

�ضركة راما لال�ضتثمار
%0٫01 1٫000 %0٫01 1٫000 مازن علي فهيد ال�س�ابكة ع�س�

17. ب- ملكية اأ�سخا�ص االإدارة العليا الأ�سهم امل�ؤ�س�سة كما يف 2021/12/31
2020 2021

ال�ضفة الوظيفية اال�ضم
الن�ضبة  عدد

اال�ضهم الن�ضبة  عدد
اال�ضهم

ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ املدير العام جهاد علي ال�سرع
ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ نائب املدير العام هيام الكركي 

0٫002 213 0٫002 213 رئي�ص حترير الراي خالد ال�سقران
ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ رئي�ص حترير اجل�ردن تاميز حممد تي�سري غزال
ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ املدير املايل �سهيب ال�سرعة

17. ج- الي�جد اأوراق مالية ممل�كة من قبل اأقارب اأع�ساء جمل�ص االإدارة اأو اأقارب ا�سخا�ص االدارة العليا ذوي 
ال�سلطة التنفيذية
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17. د- ال ي�جد اأوراق مالية م�سدرة من قبل ال�سركة وممل�كة من قبل ال�سركات امل�سيطر عليها من قبل اأع�ساء 
جمل�ص االدارة واأ�سخا�ص االدارة العليا ذوي ال�سلطة التنفيذية واأقاربهم

 18. اأ- املزايا واملكافاآت التي يتمتع بها رئي�ص واأع�ساء جمل�ص االإدارة لعام 2021 

اجمايل
 �ضفر

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

2994 2994 - رئي�ص جمل�ص االدارة اأردين ماهر املدادحة

1200 1200 - رئي�ص جمل�ص االدارة اأردين  حممد ح�سن التل

4800 4800 -
 نائب رئي�ص جمل�ص

االدارة
اأردين عندنان احمد ح�سن اب� الراغب

4800 4800 - ع�س� اأردين �سعد عبد ال�دود ب�سري يا�سني

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

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

4800 4800 - ع�س� اأردين نافذ �سعيد بدوي عليان

4800 4800 - ع�س� اأردين حممد خري ه�سام ال�سباغ

4800 4800 - ع�س� اأردين حممد عزمي ف�ؤاد قا�سم  الزربا

3587 3587 - ع�س� اأردين حممد عبداحلاج ار�سيد العبداالت

800 800 - ع�س� اأردين اأحمد منر عبد الرزاق �سالح

42181 42181 - املجم�ع

 *  عالوات بدل التنقالت حل�س�ر جل�سات جمل�ص االإدارة اخلا�سة مبمثلي امل�ؤ�س�سة العامة لل�سمان االجتماعي
و �سركة راما حت�ل حل�ساب امل�ؤ�س�سة العامة لل�سمان االجتماعي و �سركة راما.
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18. ب- املزايا واملكافاآت التي يتمتع بها اأ�سخا�ص االإدارة العليا للعام 2021:

رواتب/ال�ضفة الوظيفيةاجلن�ضيةاال�ضم
دينار

�ضفر 
اجمايل/ مكافاأةوتنقل

دينار

�سيارة30407املدير العاماأردينجهاد ال�سرع
1646-32053

10243--10243نائب املدير العاماأردينهيام الكركي

22136--22136رئي�ص حترير الراأياأرديند. خالد ال�سقران

19333-182121121رئي�ص حترير اجل�رداناأردينحممد تي�سري غزال

�سيارة10649رئي�ص حترير الراأياأردينراكان ال�سعايدة
454-11103

21858--21858املدير املايلاأردينحمزة اب� عمرية

3000--3000املدير املايلاأردين�سهيب ال�سرعة

1165053221119726املجموع

19. ال ي�جد عق�د وم�ساريع وارتباطات عقدتها ال�سركة مع اأي �سركة تابعة او �سقيقة اأو حليفة اأو رئي�ص جمل�ص 
االإدارة اأو اأع�ساء املجل�ص اأو املدير العام اأو اأي م�ظف بال�سركة اأو اأقاربهم خالل ال�سنة املالية با�ستثناء ما 

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

تعمل امل�ؤ�س�سة ال�سحفية االأردنية “الراأي” على تطبيق معايري ال�سالمة وال�سحة املهنية املعتمدة من اجلهات 
الدفاع املدين من  والعمل ومديرية  ال�سحة  الرقابية لدى وزارتي  واملتمثلة يف اجلهات  العالقة  املخت�سة وذات 
ت�سمل  التي  العمل  بيئة  على  للمحافظة  النافذة  والتعليمات  االأنظمة  وفق  الذاتية  واحلماية  ال�قاية  ق�سم  خالل 

املمتلكات واالأفراد وفق اأحدث االأ�ساليب واملعايري.
تق�م امل�ؤ�س�سة با�ستخدام اأدوات االإنتاج املتمثلة باملاكينات واالآالت غري النافثة للغازات امل�سرة بالبيئة وا�ستخدام 
باتباع  املجال  الريادية يف هذا  امل�ؤ�س�سات  البيئة. وهي من  ت�ؤثر على  ال  وم�اد  املنا�سبة  العامة  ال�سالمة  و�سائل 
الطرق ال�سليمة واالآمنة للمحافظة على البيئة املتمثلة يف منع التدخني داخل مباين امل�ؤ�س�سة  و�ساالت االإنتاج من 

خالل الل�حات التحذيرية مبنع التدخني.
تراعي امل�ؤ�س�سة ا�ستخدام امل�اد الكيماوية داخل املباين واتباع الطرق ال�سحية لرت�سيد ا�ستخدامها واال�ستعانة 

باملخت�سني يف تركيب اأجهزة التربيد والتكييف والتدفئة عند تعبئتها بالغاز اخلا�ص بها.
كما تراعي امل�ؤ�س�سة تر�سيد ا�ستخدام امل�اد الكيماوية العازلة للحرارة  والرط�بة لتجنب التعر�ص للمخاطر ال�سحية.
تعمل امل�ؤ�س�سة على حتديث املاكينات لت�فري اأنظمة حديثة تعمل على تقليل ن�سبة املخلفات الناجتة عن الطباعة 
متعهدين  اإلى  والزي�ت  الكيماوية  وامل�اد  ال�رق  من  الطباعة  بعد  ما  خملفات  بت�سليم  وتق�م  االأدنى  احلد  اإلى 

خمت�سني الإعادة تدويرها وتكريرها وا�ستخدامها يف جماالت اأخرى ذات فائدة.
تق�م امل�ؤ�س�سة بت�فري نظام يعمل على �سفط خملفات غبار وق�سا�سات ال�رق الناجتة عن �ساالت االإنتاج.
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اإلى احلد  امل�ؤ�س�سة  داخل  وامل�لدات  باملاكنات  ال�سجيج اخلا�ص  لتقليل  املتبعة  االأنظمة  بتحديث  امل�ؤ�س�سة  تق�م 
امل�سم�ح به عامليًا.

املجتمع  اأفراد  لت�عية  تهدف  التي  البيئي  باجلانب  املتعلقة  الت�ع�ية  والن�سرات  االإعالنات  بن�سر  امل�ؤ�س�سة  تق�م 
للحفاظ على البيئة.

20. ب- م�ساهمة ال�سركة يف خدمة املجتمع املحلي
ال�سحفية  امل�ؤ�س�سة  �سركة  حتر�ص  املجتمعي،  بدورها  اميانها  من  املنبثق  االأردين  للمجتمع  خدمتها  اإطار  يف 
وامل�ساندة  التعاون  ج�س�ر  ومد  املحلي  املجتمع  مع  واندماجها  تفاعلها  عمليات  تعزيز  على  االردنية)الراأي( 
والت�سبيك واإقامة عالقات وثيقة مع امل�ؤ�س�سات والهيئات واملنظمات املحلية من اأهلية ور�سمية، خدمة لالأهداف 
وغري  احلك�مية  والهيئات  واملنظمات  امل�ؤ�س�سات  كل  دور  اإبراز  يف  االإعالمي  ن�ساطها  اإلى  فباالإ�سافة  ال�طنية، 
اجلامعات  وتزود  واالأجنبية،  واالأهلية  الر�سمية  ال�ف�د  امل�ؤ�س�سة  ت�ستقبل  املدين،  املجتمع  وم�ؤ�س�سات  احلك�مية 
التدريبية  الدورات  وتعقد  الراأي،  مكتبة  �سل�سلة  من  باإ�سداراتها  املدار�ص  ومكتبات  العامة  واملكتبات  والكليات 
لطلبة اجلامعات، وتتعاون مع امل�ؤ�س�سات االأكادميية والتعليمية ومراكز البحث يف اإقامة امل�ؤمترات وور�ص العمل 

وعقد الندوات وتنظيم املحا�سرات.

احلك�مية  غري  للمنظمات  والت�عية  االإر�ساد  حمالت  ل�سالح  املجانية  االإعالنات  من  العديد  الراأي  وتن�سر   
وامل�ؤ�س�سات الر�سمية واجلمعيات وامل�ؤ�س�سات اخلريية. 
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تقرير احلوكمة 
تلتزم  امل�ؤ�س�سة ال�سحفية االردنية بتعليمات ح�كمة ال�سركات امل�ساهمة املدرجة ل�سنة 2017 .

* �سابط ارتباط احلوكمة متارة �سامي �سنك .
�سنة 2021 اربعة ع�سر اجتماع. خالل  االإدارة  جمل�ص  اجتماعات  عدد  	•بلغ 

كما يلي :                    وهي  جلان    7 االدارة   جمل�ص  عن  املنبثقة  اللجان  عدد  	•بلغ 
1- جلنة التدقيق عدد اإجتماعاتها 8 اجتماع.

2- جلنة احل�كمة عدد اإجتماعاتها  2 اجتماع.
3- جلنة املخاطر عدد اإجتماعاتها 2 اجتماع.

4- اللجنة القان�نية عدد اأجتماعاتها 2 اجتماع.
5- جلنة العطاءات عدد اإجتماعاتها 12 اجتماع.

6- اللجنة االإدارية واملالية عدد اإجتماعاتها 6 اجتماع.
7- جلنة الت�زيع االإعالن عدد اإجتماعاتها 7 اجتماع.

 

اجتماعات جمل�س االإدارة خالل �ضنة 2021

عدد الغيابعدد احل�ضوراال�ضم

9ماهر املدادحة

14منال ع�دة علي عريقات

14مازن علي فهيد ال�س�ابكة

14عدنان احمد ح�سن اب� الراغب

4حممد ح�سن التل

14�سعد عبدال�دود ب�سري يا�سني

14حممد عزمي ف�ؤاد الزربا

14نافذ �سعيد بدوي عليان

14حممد خري ال�سباغ

2احمد منر �سالح

عدد االجتماعات  14  خالل عام 2021
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جلنة التدقيق

تنفيذي/غري تنفيذياالع�ضاءرئي�س اللجنة
م�ضتقل/غري 

م�ضتقل

عدد 
مرات 

احل�ضور

عدد 
مرات 

الغياب 

-8م�ستقل غري تنفيذي -عزمي الزربا 

-8غري م�ستقل غري تنفيذيمنال عريقات -

- 
حممد خري ال�سباغ
من 2020/8/19

71م�ستقل غري تنفيذي

53غري م�ستقل غري تنفيذي�سعد يا�سني-

عدد االجتماعات 8  خالل عام 2021

* اإجتمعت جلنة التدقيق مبدقق احل�سابات اخلارجي  دون ح�س�ر اي من ا�سخا�ص  االإدارة التنفيذية 
العليا او من ميثلها مرة واحدة. 

جلنة احلوكمة

االع�ضاءرئي�س اللجنة
تنفيذي/غري 

تنفيذي
م�ضتقل/غري م�ضتقل

عدد مرات 
احل�ضور

عدد مرات 
الغياب 

 -2م�ستقلغري تنفيذي - نافذ عليان

-2غري م�ستقلغري تنفيذيمنال عريقات -

 -2م�ستقلغري تنفيذيعزمي الزربا -

عدد االجتماعات 2  خالل عام 2021

جلنة املخاطر

تنفيذي/غري تنفيذياالع�ضاءرئي�س اللجنة
م�ضتقل/غري 

م�ضتقل
عدد مرات 

احل�ضور
عدد مرات 

الغياب 

 -2م�ستقل غري تنفيذي -عزمي الزربا

 -2غري م�ستقلغري تنفيذيمنال عريقات - 

 -2م�ستقلغري تنفيذيحممد ال�سباغ -

11غري م�ستقل غري تنفيذي�سعد يا�سني

عدد االجتماعات 2  خالل عام 2021
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جلنة التوزيع و االعالن

تنفيذي/غري تنفيذياالع�ضاءرئي�س اللجنة
م�ضتقل/غري 

م�ضتقل
عدد مرات 

احل�ضور
عدد مرات 

الغياب 

2 5غري م�ستقلغري تنفيذي -عدنان اب� الراغب

61م�ستقل غري تنفيذينافذ عليان -

 -7م�ستقل غري تنفيذيحممد خري ال�سباغ -

عدد االجتماعات 7 خالل عام 2021  

اللجنة القانونية

تنفيذي/غري تنفيذياالع�ضاءرئي�س اللجنة
م�ضتقل/غري 

م�ضتقل
عدد مرات 

احل�ضور
عدد مرات 

الغياب 

1 1م�ستقل غري تنفيذي -حممد خري ال�سباغ
 -2غري م�ستقل غري تنفيذيعدنان اب� الراغب -
 -2غري م�ستقل غري تنفيذي�سعد يا�سني -

عدد االجتماعات 2 خالل عام 2021  

جلنة العطاءات

تنفيذي/غري تنفيذياالع�ضاءرئي�س اللجنة
م�ضتقل/غري 

م�ضتقل
عدد مرات 

احل�ضور
عدد مرات 

الغياب 

1 11غري م�ستقلغري تنفيذي -عدنان اب� الراغب

 -12غري م�ستقل غري تنفيذيمازن ال�س�ابكة -

1 11م�ستقل غري تنفيذيحممد خري ال�سباغ -
عدد االجتماعات 12 خالل عام 2021  

اللجنة االإدارية واملالية

تنفيذي/غري تنفيذياالع�ضاءرئي�س اللجنة
م�ضتقل/غري 

م�ضتقل
عدد مرات 

احل�ضور
عدد مرات 

الغياب 

-6غري م�ستقلغري تنفيذي -عدنان اب� الراغب
2 4م�ستقل غري تنفيذيحممد العبداالت  -

 -6م�ستقل غري تنفيذيحممد خري ال�سباغ -

 -6م�ستقل غري تنفيذينافذ عليان-

 -6غري م�ستقلغري تنفيذيمنال عريقات-

-1م�ستقل غري تنفيذياحمد �سالح-

عدد االجتماعات 6 خالل عام 2021  
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اخلطة امل�ضتقبلية 

ترتكز اخلطة امل�ستقبلية لل�سركة ل�سنة 2022 على ما يلي:
1- قامت ال�سركة بعمل خطة م�سقبلية لالع�ام )2022 -2024 ( ومت عر�ص هذه اخلطة على جمل�ص االإدارة 

وجاري درا�سة و اعتماد هذه اخلطة. 
2- قامت ادارة ال�سركة باإعداد خطة مالية ل�سنة 2022 من م�قعها اجلديد وتهدف الى �سبط النفقات وتر�سيدها 

يف خمتلف اوجه االنفاق الت�سغيلية واالإدارية والراأ�سمالية ومت عر�سها على جمل�ص االدارة.
3- ت�سعى ادارة امل�ؤ�س�سة الى تنمية االإيرادات من خالل زيادة احل�سة ال�س�قية للم�ؤ�س�سة يف �س�ق االعالن و�س�ق 

املبيعات واملطب�عات التجارية ومركز الراأي للتدريب ومن خالل الت�زيع الراي لل�سحيفة.
4- ت�سعى اإدارة امل�ؤ�س�سة الى زيادة �سعر االعالن احلك�مي والق�سائي.

التو�ضيات 
عمال باأحكام القان�ن ونظام ال�سركة فاإننا ن��سي هيئتكم الكرمية، بامل�افقة على ما يلي :

	••تقرير جمل�ص االإدارة عن اأعمال ال�سركة ل�سنة 2021 واخلطة امل�ستقبلية لها.

	••تقرير مدققي ح�سابات ال�سركة عن ال�سنة املنتهية يف 31 كان�ن االأول 2021.

	••الق�ائم املالية اخلتامية لل�سركة عن �سنة 2021.

	••اإبراء ذمة اأع�ساء جمل�ص االإدارة عن �سنة 2021.

	••انتخاب مدققي ح�سابات ال�سركة لل�سنة املالية 2022، وحتديد اأتعابهم اأو تف�ي�ص جمل�ص االإدارة بتحديدها.

اإدراجها على جدول اعمال اجلمعية العامة لل�سركة قبل انعقاد اجلل�سة  اأم�ر اأخرى، يطلب امل�ساهم�ن  اأية  • •	
بثالثة اأيام.

ح�ضرات امل�ضاهمني الكرام
هذه خال�سة عمليات امل�ؤ�س�سة ونتائج اأعمالها ومركزها املايل ل�سنة 2021، وخططها ل�سنة 2022، ن�سعها بني 

اأيديكم مبنتهى ال�سفافية.
ويف اخلتام ال بد من ت�جيه ال�سكر اخلال�ص لقراء �سحف امل�ؤ�س�سة وم�سرتكيها ومعلنيها و وكالء ت�زيعها واإعالنها 
قيام  خري  ب�اجباتهم  قام�ا  الذين  وفنيني  و�سحفيني  اإداريني  من  العاملني  كافة  واإلى  ثقتهم،  منح�ها  الذين 

وا�ستحق�ا ال�سكر والتقدير.

رئي�ص جمل�ص االإدارة 
الدكتور ماهر املدادحة
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املالية  ال�سنة  خالل  ال�سركة  ا�ستمرارية  على  ت�ؤثر  قد  ج�هرية  اأم�ر  اأي  وج�د  بعدم  ال�سركة  اإدارة  جمل�ص  يقر 
القادمة.

يقر جمل�ص االإدارة مب�س�ؤوليته عن اإعداد البيانات املالية وت�فري نظام رقابي فعال يف ال�سركة.

اأع�ضاء جمل�س االإدارة
امل�ؤ�س�سة العامة لل�سمان االجتماعي وميثلها كل من: 

يقر رئي�ص جمل�ص االإدارة واملدير العام واملدير املايل ب�سحة ودقة واكتمال املعل�مات والبيانات ال�اردة يف 
التقرير ال�سن�ي ل�سنة 2021.

رئي�س جمل�س االإدارة
الدكتور ماهر املدادحة

املدير العام
الدكتور جالل الدبعي

املدير املايل
�ضهيب ال�ضرعة

اإلقرار

�سعد يا�سني
ع�س�

نافذ عليان
ع�س�

عدنان ابو الراغب
نائب رئي�س املجل�س

حممد ال�سباغ
ع�س�

اأحمد �سالح 
ع�س�

منال العريقات
ع�س�

حممد  الزربا
ع�س�

�سركة راما لال�ستثمار / مازن ال�سوابكة
ع�س�

القطاع اخلا�س وميثله كل من:



القوائم المالية
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�ضركة املوؤ�ض�ضة ال�ضحفية االأردنية امل�ضاهمة العامة املحدودة / الراأي

القوائم املالية 

31 كانون االأول 2021
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 االردن        رنست ويونغ ا

 محاسبون قانونيون 
 1140صندوق بريد  

 المملكة األردنية الهاشمية  – 11118عمان 
 00962  6552  6111 – 00962 6580 0777هاتف 
  00962 6553 8300فاكس 
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 تقرير مدقق الحسابات المستقلين  

    شركة المؤسسة الصحفية األردنية / الرأيالى مساهمي 
 المملكة األردنية الهاشمية -عمان  

 
 

 القوائم المالية   تدقيق  تقرير حول
 

   المتحفظ الـــرأي
 

المالي كما والتي تتكون من قائمة المركز  (  )الشركة  المؤسسة الصحفية األردنية / الرأيلشركة  المرفقة  لقد قمنا بتدقيق القوائم المالية  
في ذلك    2021كانون األول    31في   المنتهية  للسنة  النقدية  التدفقات  وقائمة  الملكية  التغيرات في حقوق  وقائمة  الشامل  الدخل  وقائمة 

 التاريخ وااليضاحات حول القوائم المالية وملخص ألهم السياسات المحاسبية.
 

المحتمل اء  في رأينا، باستثن النواحي ل  األثر  كافة  من  المرفقة تُظهر بعدالة،  المالية  القوائم  إن  المتحفظ،  الرأي  أساس  فقرة  في  ورد  ما 
وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً   2021كانون األول    31الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في  

 .مالية الدوليةلمعايير التقارير ال
 

 أساس الرأي المتحفظ
 
المطابع  يتضمن بند ممتلكات وآالت ومعدات   .1  38ر533ر274كلفته    بلغت .  2013الذي تم االنتهاء من تنفيذه خالل عام  مجمع 

الدفترية   قيمته  وصافي  في  دينار    22ر103ر428دينار  األول    31كما  خالل  .  2021كانون  خسائر  الشركة  السنوات  تكبدت 
على وجود تدني في قيمة   اً يعد مؤشر والذي، وباإلضافة إلى ذلك لم يتم استخدام المطبعة التجارية بكامل طاقتها اإلنتاجية، الماضية
من تحديد أثر ذلك بدراسة تدني للمطبعة لتحديد مخصص التدني في قيمة المطبعة. وبالتالي لم نتمكن  عملبتقم الشركة  لم المطبعة،

 على القوائم المالية.
 

والبالغة   2021  كانون األول  31( حول القوائم المالية، تجاوزت الخسائر المتراكمة للشركة كما في  27إيضاح )  كما هو وارد في  .2
وتعديالته   1997( لسنة  22( من قانون الشركات رقم )266رأسمال الشركة. هذا وتنص المادة )من    % 75دينار    9ر 468ر 117

% من رأسمالها فيجب تصفية الشركة إال إذا قررت  75على أنه في حالة زيادة الخسائر المتراكمة للشركة المساهمة العامة عن  
الشركة أو معا  العامة في اجتماع غير عادي لزيادة رأسمال  الخسائر. هذا ولم يتم عقد مثل هذا االجتماع حتى تاريخ الهيئة  لجة 

دينار كما   17ر 852ر 136إعداد هذه القوائم المالية المرفقة. كما تجاوزت مطلوبات الشركة المتداولة موجوداتها المتداولة بمبلغ  
( المشار اليه في  19-كوفيدا )ان هذه األحداث والظروف وباإلضافة الى أثر جائحة فيروس كورون.  2021  كانون األول   31في  

( حول القوائم المالية المرفقة على أنشطة الشركة قد تثير شكوك جوهرية حول قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة  28إيضاح )
   .مستمرة

 
لهذه المعايير مفصلة أكثر ضمن بند مسؤولية مدققي الحسابات  للمعايير الدولية للتدقيق، إن مسؤولياتنا وفقاً  عن    لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً 

لقواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين )بما في ذلكتدقيق القوائم المالية الواردة في تقريرنا هذا.     نحن مستقلون عن الشركة وفقاً 
الصادر الدولية(  االستقاللية  للمحاسبين    ةمعايير  المهني  السلوك  لمعايير  الدولي  المجلس  المهني  عن  السلوك  متطلبات  إلى  باإلضافة 

السلوك   لمعايير  الدولي  المجلس  ومتطلبات  المهني  السلوك  بمتطلبات  التزمنا  وقد  األردن،  في  المالية  القوائم  لتدقيق  المالئمة  االخرى 
 توفر أساساً إلبداء الرأي. على أدلة تدقيق كافية ومالئمة و  سبين. لقد قمنا بالحصولالمهني للمحا

 
 الهامة امور التدقيق 

 
الحالية. للسنة  المالية  القوائم  تدقيق  خالل  جوهرية  األكثر  كانت  المهني  الجتهادنا  وفقاً  التي  األمور  تلك  هي  الهامة  التدقيق  أمور   ان 

األمور   الى  القوائم باإلضافة  لتدقيق  الكلي  األمور ضمن اإلطار  لقد تمت دراسة هذه  المتحفظ،  الراي  أساس  فقرة  في  تم ذكرها  التي 
منفصالً حول هذه األمور باستثناء ما تم ذكره في فقرة أساس الرأي المتحفظ، فإنه .  المالية إلبداء رأينا حول هذه القوائم وال نبدي رأياً 

 . ال يوجد أمور تدقيق مهمة أخرى
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 2021كانون األول  31للعام المنتهي في  المؤسسة الصحفية األردنية / الرأي شركة   تقرير تدقيق 
 

 

 

 
 2021المعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي للشركة لعام 

 
  غير القوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات   2021لعام    للشركة تتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي  

 الحق   تاريخ ب   2021لعام    للشركةن يتم تزويدنا بالتقرير السنوي  أ  إننا نتوقع. ان اإلدارة هي المسؤولة عن المعلومات األخرى.  حولها
 ي تأكيد حول المعلومات األخرى. أالمعلومات األخرى وأننا ال نبدي تقريرنا. ان رأينا ال يشمل ل

 
المالية،   القوائم  بتدقيق  يتعلق  كانت إفيما  اذا  فيما  نُقيّم  بحيث  لنا،  متاحة  تصبح  عندما  األخرى  المعلومات  قراءة  هي  مسؤوليتنا  ن 

 المعلومات األخرى تتعارض جوهريا مع القوائم المالية او من معرفتنا خالل عملية تدقيق القوائم المالية.
 

 بالحوكمة عن القوائم المالية المكلفين مسؤولية اإلدارة والمسؤولين 
 

الى تحديد    ةإن اإلدارة مسؤول الدولية، باإلضافة  المالية  التقارير  المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا لمعايير  القوائم  عن إعداد هذه 
 عن غلط. نظام الرقابة الداخلي الضروري إلعداد قوائم مالية خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو 

 
عن تقييم قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة واإلفصاح عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية بما    ةكما أن اإلدارة مسؤول

اإلدارة تصفية الشركة أو إيقاف  مجلس  ، إال إذا كان في نية  ةفي ذلك استخدام مبدأ االستمرارية في المحاسبة عند إعداد القوائم المالي
 ملياتها أو عدم وجود أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك.ع 
 

 المالية للشركة.  التقاريرإن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن االشراف على عملية إعداد 
 

 مسؤولية مدقق الحسابات عن تدقيق القوائم المالية 
 

الناتجة عن إحتيال أو عن   ككلإن أهدافنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية   خالية من األخطاء الجوهرية سواء 
ان التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى ولكنه ليس ضمانة إن التدقيق الذي يجري   غلط وإصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا.

جة الحتيال أو غلط ويتم اعتبارها جوهرية، إذا معايير الدولية سيكشف دائما خطأ جوهريا عند وجوده. إن األخطاء قد تحدث نتيلوفقاً ل
 كانت منفردةً أو مجتمعةً يمكن ان يكون لها تأثير على القرارات االقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي هذه القوائم المالية.

 
 ة للتدقيق، وكذلك نقوم بما يلي:إننا نقوم بممارسة االجتهاد المهني والمحافظة على الشك المهني كجزء من التدقيق وفقا للمعايير الدولي

 
تدقيق  • اجراءات  وتنفيذ  أو غلط، وتصميم  احتيال  الناتجة عن  المالية، سواء  القوائم  في  الجوهرية  وتقييم مخاطر االخطاء  تحديد 

ي  تستجيب لهذه المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة توفر أساساً إلبداء الراي. إن خطر عدم اكتشاف خطأ جوهر
ناتج عن احتيال يعد أكبر من ذلك الناتج عن غلط، لما قد يتضمنه االحتيال من تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تأكيدات غير  

 صحيحة أو تجاوز لنظام الرقابة الداخلي.
 
بهدف ابداء رأي   الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقيق وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة للظروف وليس •

 حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي للشركة. 
 
 تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية وااليضاحات المتعلقة بها التي قامت بها االدارة.  •
 
المحاسبة، وبناًء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها،  التوصل الى نتيجة حول مالءمة استخدام االدارة لمبدأ االستمرارية في   •

وفيما إذا كان هناك عدم تيقن جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تلقي بشكوك كبيرة حول قدرة الشركة على االستمرار. و اذا  
ئم المالية ذات الصلة أو تعديل  ما توصلنا الى نتيجة بأن هناك شك جوهري، فعلينا اإلشارة في تقرير التدقيق إلى ايضاحات القوا

رأينا اذا كانت هذه االيضاحات غير كافية. إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق،  
 . كمنشأة مستمرة في اعمالها ومع ذلك فإن األحداث او الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار الشركة
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 2021كانون األول  31للعام المنتهي في  المؤسسة الصحفية األردنية / الرأي شركة   تقرير تدقيق 
 

 

 

 
 2021المعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي للشركة لعام 

 
  غير القوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات   2021لعام    للشركة تتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي  

 الحق   تاريخ ب   2021لعام    للشركةن يتم تزويدنا بالتقرير السنوي  أ  إننا نتوقع. ان اإلدارة هي المسؤولة عن المعلومات األخرى.  حولها
 ي تأكيد حول المعلومات األخرى. أالمعلومات األخرى وأننا ال نبدي تقريرنا. ان رأينا ال يشمل ل

 
المالية،   القوائم  بتدقيق  يتعلق  كانت إفيما  اذا  فيما  نُقيّم  بحيث  لنا،  متاحة  تصبح  عندما  األخرى  المعلومات  قراءة  هي  مسؤوليتنا  ن 

 المعلومات األخرى تتعارض جوهريا مع القوائم المالية او من معرفتنا خالل عملية تدقيق القوائم المالية.
 

 بالحوكمة عن القوائم المالية المكلفين مسؤولية اإلدارة والمسؤولين 
 

الى تحديد    ةإن اإلدارة مسؤول الدولية، باإلضافة  المالية  التقارير  المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا لمعايير  القوائم  عن إعداد هذه 
 عن غلط. نظام الرقابة الداخلي الضروري إلعداد قوائم مالية خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو 

 
عن تقييم قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة واإلفصاح عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية بما    ةكما أن اإلدارة مسؤول

اإلدارة تصفية الشركة أو إيقاف  مجلس  ، إال إذا كان في نية  ةفي ذلك استخدام مبدأ االستمرارية في المحاسبة عند إعداد القوائم المالي
 ملياتها أو عدم وجود أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك.ع 
 

 المالية للشركة.  التقاريرإن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن االشراف على عملية إعداد 
 

 مسؤولية مدقق الحسابات عن تدقيق القوائم المالية 
 

الناتجة عن إحتيال أو عن   ككلإن أهدافنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية   خالية من األخطاء الجوهرية سواء 
ان التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى ولكنه ليس ضمانة إن التدقيق الذي يجري   غلط وإصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا.

جة الحتيال أو غلط ويتم اعتبارها جوهرية، إذا معايير الدولية سيكشف دائما خطأ جوهريا عند وجوده. إن األخطاء قد تحدث نتيلوفقاً ل
 كانت منفردةً أو مجتمعةً يمكن ان يكون لها تأثير على القرارات االقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي هذه القوائم المالية.

 
 ة للتدقيق، وكذلك نقوم بما يلي:إننا نقوم بممارسة االجتهاد المهني والمحافظة على الشك المهني كجزء من التدقيق وفقا للمعايير الدولي

 
تدقيق  • اجراءات  وتنفيذ  أو غلط، وتصميم  احتيال  الناتجة عن  المالية، سواء  القوائم  في  الجوهرية  وتقييم مخاطر االخطاء  تحديد 

ي  تستجيب لهذه المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة توفر أساساً إلبداء الراي. إن خطر عدم اكتشاف خطأ جوهر
ناتج عن احتيال يعد أكبر من ذلك الناتج عن غلط، لما قد يتضمنه االحتيال من تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تأكيدات غير  

 صحيحة أو تجاوز لنظام الرقابة الداخلي.
 
بهدف ابداء رأي   الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقيق وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة للظروف وليس •

 حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي للشركة. 
 
 تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية وااليضاحات المتعلقة بها التي قامت بها االدارة.  •
 
المحاسبة، وبناًء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها،  التوصل الى نتيجة حول مالءمة استخدام االدارة لمبدأ االستمرارية في   •

وفيما إذا كان هناك عدم تيقن جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تلقي بشكوك كبيرة حول قدرة الشركة على االستمرار. و اذا  
ئم المالية ذات الصلة أو تعديل  ما توصلنا الى نتيجة بأن هناك شك جوهري، فعلينا اإلشارة في تقرير التدقيق إلى ايضاحات القوا

رأينا اذا كانت هذه االيضاحات غير كافية. إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق،  
 . كمنشأة مستمرة في اعمالها ومع ذلك فإن األحداث او الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار الشركة
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 2021كانون األول  31للعام المنتهي في  المؤسسة الصحفية األردنية / الرأي شركة   تقرير تدقيق 

 

 

 

 
لعرض العام لهيكل القوائم المالية ومحتواها بما في ذلك االيضاحات حولها وفيما إذا كانت القوائم المالية تمثل المعامالت  تقييم ا•

واألحداث التي تحقق العرض العادل. 

نتواصل تت  إننا  التي  المهمة  التدقيق  ومالحظات  وتوقيته  التدقيق  بنطاق  يتعلق  فيما  بالحوكمة  المكلفين  المسؤولين  نقاط مع  أي  ضمن 
ضعف مهمة في نظام الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها من قبلنا خالل عملية التدقيق.

ن نقوم كذلك بتزويد المسؤولين المكلفين بالحوكمة بما يفيد التزامنا بمتطلبات السلوك المهني المتعلقة باالستقاللية واالفصاح للمسؤولي
العالقات واال انها تؤثر على استقالليتناالمكلفين بالحوكمة عن كل  التي تظهر على  اإلفصاح عن مور االخرى  ، وحيثما كان مالئماً 

 .اإلجراءات المتخذة إللغاء مخاطر االستقاللية واإلجراءات المعززة المطبقة
 

أهمية على تدقيق القوائم المالية من تلك األمور التي يتم التواصل بها مع المسؤولين المكلفين بالحوكمة، نقوم بتحديد األمور االكثر  
التعليمات تمنع  األمور في تقرير التدقيق اال اذا كان القانون أو   عن هذه. اننا نقدم وصف  الهامةة الحالية والتي تمثل أمور التدقيق  سنلل

العواقب السلبية   الن قريرنا  االفصاح عن ذلك االمر في ت  بناءاً عليها ال يتمنادرة جدا والتي  حاالت    اإلفصاح عن ذلك االمر، او في 
 .الناتجة عنهالمتوقعة لإلفصاح قد تفوق المنفعة العامة 

 
تقرير حول المتطلبات القانونية 

 
بعين   آخذين  عليها،  بالمصادقة  ونوصي  المالية  القوائم  مع  تتفق  أصولية  بصورة  منظمة  محاسبية  وسجالت  بقيود  الشركة  تحتفظ 

الرأي المتحفظ. االعتبار ما ورد في فقرة أساس 

إرنست ويونغ/ األردن 
 
 

 وضاح عصام برقاوي 
 591ترخيص رقم 

 
 المملكة األردنية الهاشمية –عمان 

2022 اذار 31
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20212020اإي�ضاحات

دينـــاردينـــار

قائمة املركز املايل
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20212020اإي�ضاحات

دينـــاردينـــار

قائمة الدخل ال�ضامل
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20212020اإي�ضاحات

دينـــاردينـــار

قائمة التدفقات النقدية
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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 2021 2020

Earning per share JD (0.419) JD (0.761)

Return on investment (0.147) % (0.261) %

Return on shareholders equity (0.340) % (1.613) %

Current ratio 0.150 time 0.101 time

Net working capital / capital (1.786) time (1.982) time

Fixed asset turnover 0.204 time 0.173 time

Financial results:
1. Total expenditure in 2021 amounted to JD 10,029,621 classified as follows:

The rate 2021 2020

Advertising 76 % 83%

Sales and subscriptions 12 % 7%

Commercial  Press 2 % 6%

Other revenue 10 % 4%

100% 100%

3. Net loss  reached to JD (4,187,407)

The rate 2021 2020

Salaries, Wages, and other benefits 39 % 48٫2%

Paper and other printing materials 12 % 10٫7%

Administrative and general expenses 3 % 6٫2%

Selling and distribution expenses 2 % 2%

Depreciation 22 % 17٫5%

Financing costs 4 % 3.2%

Subscriptions 7 % 6%

Payment per articles 2 % 3 %

Other expenses 15٫3% 11٫4%

100% 100%

2. Total revenues in 2021 amounted to JD 5,842,214 from the following activites:
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Statement of Cash Flows
2021 2020

JOD JOD

Cash Flows from Operating Activities
 (Loss) for the year before income tax (4,187,407) (7,613,607) 

Adjustment for
Depreciation of property, plant and equipment 2,160,758 2,174,696

 Loss (gain) on disposal of  property, plant and equipment - 1,095 

Interest income revenue - -

Provision for expected credit losses 404,200 297,607

Provision for slow moving inventories - 236,085

Financing expenses 410,705 394,383

Provision for interest 650,000 431,468

End of service expense 103,875 180,071

 Changes in working capital items
Inventory 319,149 422,219

Account receivables (584,354) (7,337) 

Accrued revenue - 14,064 

Other debit balances (640,488) (272,791) 

Checks under collection 26,677 779,921 

Accounts payable 261,920 797,480 

Other credit balances (2,278,810) 2,135,329

Deferred revenue 4,448,000 -

Paid portion of end of service indemnity (179,591) (87,294) 

Net cash flows from (used in) operating activities 914,634 (116,611) 

Cash Flows from Investing Activities
Purchase of property, plant and equipment (6,370) (10,370) 

Sales of property, plant and equipment - -

Interest income revenue - -

Net cash flows from (used in) investing activities (6,370) (10,370) 

Cash Flows from Financing Activities
Due to banks (47,849) (208,224) 

Notes payable - 640,000 

paid of Notes payable - (74,721)

Paid financing expenses (216,865) (394,383)

Net cash flows from (used in) financing activities (246,714) (37,328) 

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

643,550 (164,309) 

Cash on hand and bank balances beginning of the year (2,036,652) (1,872,343) 

Cash on hand and bank balances ending of the year (1,393,021) (2,036,652) 
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Statement of Changes In Shareholders’ Equity

5

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 1,2021 10,000,000 - 2,036,255 5,546,483 - (12,863,448) 4,719,290

losses amortization( not26) - - (2,036,255) (5,546,483) - 7,582,738 -

Comprehencive (loss) for the year - - - - - (4,187,407) (4,187,407) 

Ending balance as of Dec 31,2021 10,000,000 - - - - (9,468,117) 531,883

Beginning balance as of Jan 1,2020 10,000,000 2,546,483 2,036,255 6,000,000 5,000,000 (13,249,841) 12,332,897

losses amortization( not26) - (2,546,483) - (453,517) (5,000,000) 8,000,000 -

Comprehencive (loss) for the year - - - - - (7,613,607) (7,613,607) 

Ending balance as of Dec 31,2020 10,000,000 - 2,036,255 5,546,483 - (12,863,448) 4,719,290
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Statement of Income and Comprehensive Income

2021 2020

JOD JOD

Newspapers sales revenue 686,269 343,372

Advertisements in newspapers revenue 4,469,534 4,021,999

Commercial prenting revenue 114,688 301,480

Total Revenue 5,270,491 4,666,851

Newspapers issuing cost 5,622,813 (7,028,509) 

commercial printing cost 561,188 (768,922) 

Total Cost of Revenue 6,184,001 (7,797,431) 

Gross Profit (913,510) (3,130,580) 

Other income 571,723 175,383

Selling and distribution expenses (174,176) (245,446) 

General and administrative expenses (2,206,539) (3,053,421) 

Financing expenses (410,705) (394,383) 

Provision for expected credit losses (404,200) (297,607) 

Provision for slow moving inventories - (236,085) 

Provision for intrest (650,000) (431,468) 

 (Loss) for the year before income tax (4,187,407) (7,613,607) 

Income tax provision - -

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

(4,187,407) (7,613,607) 

Earnings per share Basic and Diluted (0.419) (0.761) 
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Statement of Financial Position

2021 2020
JOD JOD

Assets
Non-Current Assets: 24,820,103 26,914,491

Current Assets:
Inventories - net 442,547 761,696
Accounts receivable - net 533,783 413,629
Accrued revenue - -
Other debit balances 1,597,997 957,509
Checks under collection - 26,677

Cash on hand and banks balances 576,638 67,731

Total current assets 3,150,965 2,227,242

Total assets 27,971,068 29,141,733

Liabilities and Shareholders›Eduity

Shareholders›Equity
Paid-up capital 10,000,000 10,000,000
Additional paid in capital - -
Statutory reserve - 2,036,255
Voluntary reserve - 5,546,483
Special reserve - -
Retained ernings (9,468,117) (12,863,448) 
Total shareholders›equity 531,883 4,719,290

Non-current liabilities
Long term loan installment 2,331,922 2,091,897
Deferred revenue 3,892,000 -

Provision for end of service indemnity 212,162 287,878

Total non-current liabilities 6,436,084 2,379,775

Current laibilities
Due to banks 1,969,740 2,104,383
Accounts payable 5,451,956 5,190,036
Short term loan installment 412,389 506,423
Notes payable - -
Other credit balances 13,169,016 14,241,826
Total current liabilities 21,003,101 22,042,668
Total Liabilities 27,439,185 24,422,443

Total Liabilities and Shareholders›Equity 27,971,068 29,141,733
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 Chairman

Dr. Maher Yousef Madadha The Social Security Corporation

 Deputy Chairman

Adnan A. H. Abu Al Ragheb Private sector

Members

Sa’ad ABD AL WADWOUD BASHR YASSIN The Social Security Corporation

Manal Odeh Ali Al-Ereikat The Social Security Corporation

Mazen Ali Fheid Al-Shawabkeh Rama for Investments Company

Nafez Said Badawi Aliyyan Private sector

Muhammad Kheir Hisham Al-Sabbagh Private sector

Muhammad Azmi Fuad Qasem Zorba Private sector

Ahmed Nimer Abdel Razzaq Salah Private sector

Board members
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