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ــا مــن رؤيــٍة لجاللــة امللكــة رانيــا العبداللــه، ســعى متحــف األطفــال األردن إىل  منــذ ٢٠٠٧ وانطالقً

 توفري تجارب معرفية عديدة، وبيئة للتعلّم التفاعيل حيث ميكن لألطفال ١ - ١٢ ســنة أن يستكشــفوا

ــا لذلــك، يضــم متحــف األطفــال ــة. وتحقيًق ــٍة ويســتنتجوا بعــد تحليــٍل، ويتعلمــوا عــن تجرب  بحري

 عــىل مســاحة ٨,٥٠٠ مــرت مربــع ١٨٥ معروضة تعليميــة تفاعلية داخل قاعة معروضاته ويف ســاحته

 الخارجيــة، ويقــدم عــىل مــدار العــام برامــج، ومناســبات، وعــروض، ومخيــامت. باإلضافــة إىل

ــتديو ــف، كاس ــل املتح ــة داخ ــق التعليمي ــدم يف املراف ــي تُق ــة الت ــطة اليومي ــن األنش ــد م  العدي

الفن، ومخترب االخرتاع، واملكتبة، والحديقة الرسية.ه
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كلمة من جاللة امللكة رانيا العبدالله املعظمة

”التعلّم املمتع هو ما ينّمي فضول األطفال وحب البحث عن املعرفة،

“.

~



 نحن نعي الفرق الفاصل الذي يُحدثه يف مستقبلنا جميًعا توفري فرٍص

 للتعلم الُحر املدفوع بحرية االستنتاج واالستنباط دون صواٍب أو خطأ؛

 ذلك عندما ننىشء جيًال يعتمد التفكري الناقد والعلمي يف إيجاد حلوٍل

منل أو  نكل  ولن  مجتمعاتنا.  تواجه  ملشكالت  عادية  وغري   حاسمٍة 

 بالوصول إىل أكرب عدٍد من األطفال كل عاٍم داخل وخارج املتحف لنقدم

لهم هذه التجارب الفريدة املحفزة لعقولهم وإبداعهم.ه

شغٍف من  مزيًجا  كان  سبقته،  التي  عرشة  االثنتي  كاألعوام  العام   هذا 

ورشكائنا ومتطوعينا،  فريقنا،  من  كًال  شغف  فيه  شهدنا   وتعلّم؛ 

لصنع قلوبهم  من  أعطوا  الذين  اإلدارة،  مجلس  وأعضاء   وداعمينا 

يف وعائالتهم  األطفال  زوارنا  من   ٢٤٤٫٣٥٤ لـ  تُنىس  ال  تعليمية   تجارب 

مجانًا عليها  حصلوا  منهم  األردنية،٤٣٪  واملحافظات  عاّمن   العاصمة 

عرب برامجنا املختلفة ضمن مبادرتنا "متحفنا للكل".ه

أصدقاء متحف األطفال األردن،

األطفال متحف  أجلها  من  تأسس  التي  رسالتنا  كانت   لطاملا 

 نصب أعيننا، وكان التزامنا بخدمة مجتمعنا محركنا األسايس

فرص توفري  سبيل  يف  مساعينا  جميع   لتوظيف 

محافظات كافة  يف  لألطفال   التعلم-من-خالل-اللعب 

اململكة األردنية الهاشمية.ه

يلّخص الذي   ،٢٠١٩ لعام  السنوي  تقريرنا  أيديكم  بني   نضع 

 بشكٍل مخترص وممتع أيًضا أبرز منجزاتنا، تحدياتنا، واملدى

رسمها بعد  االسرتاتيجية  أهدافنا  تحقيق  يف  قطعناه   الذي 

التخطيط يف  جهودنا  شهد  الذي  العام  ٢٠١٨؛  عام   يف 

٢٠١٩ يف  بارشنا  وقد  قادمة.  سنوات  لخمس   االسرتاتيجي 

املؤسيس لألداء  والتقييم  القياس  أدوات  ووضع   بالتنفيذ 

 ككل، مستعينني من جهٍة بأساليب علمية وتقنية، ومن جهٍة

أخرى بجهوٍد حثيثة يف جمع آراء زوارنا عىل مدار العام.ه

 نستطيع القول بأنها كانت سنة جيدة ملتحف األطفال األردن،

 ملسنا فيها نتائج أولية لالسرتاتيجيات املحّدثة، بدًءا باالرتفاع

 امللحوظ يف عدد زوارنا من العائالت، والذي تناسب طرًدا مع

 قيامنا بتعديل ساعات فتح أبوابنا باإلضافة إىل متديدها خالل

 فرتة الصيف، والذي جاء بعد دراسة وتقييم احتياجات زوارنا

،
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رسالة اإلدارة

تواكب متجددة  بربامج  الخروج  مع  أيًضا  تناسب  والذي  زياراتهم،   ومنط 

متطلبات العرص من مهاراٍت ووعٍي وبُعٍد عن التلقني.ه

وأخريًا، نشكركم جميًعا ونسرتشد بحبكم للمعرفة يف متابعة مسريتنا
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 عــدد املـتــعلمــيـــن

 واملكتشفيــن الذيـــن

 حرضوا مهرجان األردن

للعلــوم والفنــون ٢٠١٩

٤٫٥٠٠

 عـدد البـرامــج التعليــمـيـــة

 املتخصـصـة فـي الط�ـفولــة

 املبكرة التي تم تصـميمــهـــا

وتقدميها لألطفال ١-٥ سنوات

٢٠٢

عام ۹ ٢٠١ باألرقام

 الزوار الذين قدم املتحف لهم

 تجربته التعـليمـية والفريـ�ـدة

فـي عّمـان وفـي املحافـظ�ـات

٢٤٤٫٣٥٤

٦
 عـدد املشـاريع الخارجــــية

 التي تـم اختــيــار متــحــــف

 األطـفــال لتطـويــرهــا فـي

 مجــــــاالت املحــــتـــــــوى

 التفاعيل/ التعليـ�ـم غــــ   ري

الرسـمـي وفـي الـــتــدريـــب

عدد أعضاء املتحف من العائالت
٩٧۰

١٠٠١

٨۰۰٨

متطوع ومتطوعة

منحــوا املتحـــف

ساعــة  تطوعـيــة 

 عـدد البـرامــج التـعليــمـيــة التـي تــــم

تصميمها وتقدميها لألطفال ٦ – ١٢ سنة

٢٣٢

 مناسبة خاصة أُقيمـــت يف مرافـــق

 متحف األطفال ضمن فئة التأجريات

١٥

عدد التقييامت واستبيانات

آراء الــــزوار خــالل الــعــام 

 

٥٫٤١٥

 عدد الزوار بدخول مجاين عرب

برامج مبادرة "متحفنا للكـل"

١٠٤٫۹ ٤٩

٣٤٫٠٠٠
 زاروا متحف األطفال

 املتنقل يف مختلف

 محافظات اململكة

 واستكشفوا محطاته

التعليمية والتفاعلية
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مهرجان األردن للعلوم والفنون ٢٠١٩ 
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عيد الفطر

مهرجان األردن للعلوم والفنون ٢٠١٩ 

أبرز محطاتنا يف  ٢٠١٩

املميز أعيادنا"  "برنامج  ضمن  احتفاالٍت  خمسة  املتحف   أقام 

 واملفضل لدى زوارنا: احتفال عيد األم، عيد العامل، عيد الفطر، عيد

إقباًال العام  االحتفاالت هذا   األضحى، وعيد امليالد املجيد. وقد القت 

كبريًا نفخر ونعتز به.ه

مع التواصل  "برنامج  ضمن  خاصة  برامج  عدة  املتحف   طرح 

 املجتمع" للتوعية وتعليم األطفال عن قضايا وتواريخ هامة تؤثر عىل

 حياة كل شخص  والتي كان أبرزها: أسبوع املال العاملي، يوم الصحة

لألطفال خاصة  وورشات  رمضان،  شهر  العاملي،  الطفل  يوم   العاملي، 

ذوي اإلعاقة.ه

والنشاطات الربامج  من  املزيد  والربامج  التعليم  فريق  قّدم   كذلك، 

  التي متيّز بها املتحف خالل سنوات كثرية وبعضها تم طرحه ألول مرة.

ه

 • مهرجان األردن للعلوم والفنون ٢٠١٩ يف نسخته الرابعة   

 • املخيم الشتوي

 • أسبوع الفن

االحتفاالت والربامج البارزة خالل  ٢٠١٩

استضافة العرض العلمي العاملي

"جاسرتونات: مغامرات يف الطعام"

الطعام. علوم  املمتعة؛  العلوم  جلبنا  املرة  هذه  املتحدة  اململكة   من 

عىل ُعرض  والذي  املبتكر  جيتس  ستيفان  الربيطاين  الفنان  بعرض   استمتع 

مرسح مركز الحسني الثقايف أكرث من ١,٧٥٠ زائر من األطفال وعائالتهم.ه

 نسعى ألن يخترب األطفال داخل األردن تجارب عاملية يف توصيل العلوم، لتحفيز

فضولهم نحو مجاالته املختلفة وتطبيقات.ه

العرض العلمي :جاسرتونات  

العرض العلمي :جاسرتونات  

من معروضات وبرامج تعليمية وتفاعلية

أسبوع الفن
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 استجابًة النخفاض عدد زوارنا من املدارس يف

للرحالت الجديدة  التعليامت  مراجعة   ضوء 

أنشطًة فريقنا  صمم   ،٢٠١٨ يف   املدرسية 

يذهبون باملنهاج  مرتبطة  تفاعلية   وبرامج 

لتقدميها للطلبة داخل مدارسهم.ه

افتتاح املعرض املؤقت بعنوان: برنامج املتحف يف املدرسة

العدوى  األوبئة يف عامل مرتابط"    

االحتفال بأسبوع املال العاملي

برامج الطفولة املبكرة ١-٥ سنوات

 قطع املتحف شوطًا إضافيًا يف تعزيز الثقافة املالية لدى األطفال بعد افتتاحه معروضة البنك التفاعلية يف

 مطلع العام، وذلك بانضاممه إىل أكرث من  ١٦٠ دولة يف االحتفال بهذا الحدث العاملي. حيث طرحنا برنامًجا

 تفاعليًا بدعم من البنك العريب، وبالرشاكة مع صندوق الحسني للتميز واإلبداع، امتّد ألسبوٍع كامل. ضم

إدارة يف  األساسية  املهارات  تعلم  عىل  األطفال  حّفزت  ممتعة  مالية  وألعاب  وورشات  أنشطة   الربنامج 

أموالهم.د

 يف يوم الصحة العاملي الذي يصادف ٧ نيسان من

تم الذي  التعليمي  املعرض  افتتاح  تم  عام،   كل 

الوطني سميثسونيان  متحف  ِقبل  من   تطويره 

 للتاريخ الطبيعي وضّم املعرض محتوى محيل تم

 تنفيذه بالرشاكة مع مرشوع                     األردن،

للتنمية األمريكية  الوكالة  مرشوع  من  جزء     وهو 

العاملية املراقبة  يتيح  الذي   الدولية       

الجائحات عن  املبكر  والكشف   للفريوسات 

 املحتملة وقد سلَّط محتوى املعرض الضوء عىل

املرشوع هذا  تطبيق  يف  أردنيني  علامء   جهود 

 بواسطة تحالف الصحة  البيئية

ه

املبكرة، الطفولة  برامج  عىل  أكرب  بشكل  بالرتكيز  املتحف  بدأ   ٢٠١٢  منذ 

وتصميم املهمة،  العمرية  الفئة  هذه  يف  لألطفال  خاصة  منطقة   بتطوير 

 أنشطة وبرامج يومية ومميزة تستهدف بناء قدراتهم ومهاراتهم األساسية.ه

تحت إضافية  مساحٍة  تخصيص  العام  هذا  الربامج  تلك  أبرز  من   وكان 

تفاعلية زوايا  إىل  ثالثة أشهر  التي حّولها فريقنا كل  العجائب"،   مسمى"غرفة 

بتصميمها وبديعة،  مبهجة  مواضيع  وتحت  الفطري  الصغار  لفضول   محفزة 

الداخيل والتجربة التفاعلية املقدمة بداخلها.ه

"

املتحف يف املدرسة

غرفة العجائب

PREDICT- 2  

(Echohealth Alliance)وجامعة العلوم والتكنولوجيا 

األردنية، بهدف تحديد األمراض الحيوانية املنشأ 

الجديدة واالستجابة لها قبل أن تنترش إىل البرش.

 USAID 
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يف فريقه  من  بأعضاء  ممثًال  املتحف   شارك 

  الدورة الرابعة من

ترشين   ٣١  –٢٧ من  الكويت  مدينة  يف   أُقيمت 

العلمي املركز  من  وتنظيم  باستضافة   األول 

حول عمل  ورقة  بتقديم  وذلك   بالكويت، 

مهارات توظّف  التي  اإلدارية   االسرتاتيجيات 

 والتواصل وعلم التسويق يف حمالت ناجحة لجمع

الدعم لصالح املؤسسات والجهات غري الربحية.ه

 املشاركة يف املدرسة الصيفية

 لتوصيل العلوم مبنطقة البحر

املتوسط والرشق األوسط

تحديث استديو الفن

 ألنه مساحة ملِهمة، وأحد أكرث مرافق املتحف شعبيًة

 لدى زوارنا الصغار؛ قمنا بإضفاء تجديدات وتجهيزات عىل

من بدعٍم  وذلك  وعملية،  جديدة  بُحلٍة  ليظهر   االستديو 

 بنك األردن، كرشيك اإلبداع يف استديو الفن. والفن هو

املتحف برامج  تغطيها  التي  الرئيسية  املواضيع   أحد 

بتصميم املختص  التعليم  فريق  فيقوم   التعليمية، 

مع التعاون  يتم  كام  العام،  مدار  عىل  الفنية   الربامج 

 فنانني لتقديم األنشطة وتعليم التقنيات الفنية املتنوعة

لتحفيز الجانب اإلبداعي لدى األطفال.ه

تحديث استديو الفن بدعم من بنك األردن

 املتحف كمساحة فريدة

وخارجة عن املألوف

 وكان من أبرزها:ه

عىل عاًما   ٦٠ مبرور  الضخم   االحتفال 

من األردين  األملاين  اإلمنايئ   التعاون 

الذي األردنية  األملانية   الرشاكة 

 نظمته الوكالة األملانية للتعاون الدويل، والسفارة األملانية يف األردن وبدعم من

الوزارة األملانية االتحادية للتعاون االقتصادي والتنمية.ه

رشكة   أقامته  الذي  اململكة  يف  الذيك  بطوين"  "سمكة  وتطبيق  كتاب   إطالق 

نستله بالتعاون مع الجمعية امللكية للتوعية الصحية.ه

لألطفال اإلبداعي  لإلنتاج  شومان  الحميد  عبد  بجائزة  الفائزين  تكريم   حفل 

واليافعني "أبِدع".ه

•

•

•

 شهد عام ٢٠١٩ استضافتنا للعديد من

 املناسبات املميزة التي اختار أصحابها

ومساحاته الداخلية  املتحف   مرافق 

املهمة لحظاتهم  ليحتضن   الخارجية 

وضيـــوفهم،هــ

 
أجــواء   مدركني فـرادة    

املتحف الخالقة. 

EMME Summer Schoolالتي

٨



 

 شــارك فريــق متحــف األطفــال املختــص يف توصيــل العلــوم يف

 املهرجــان الســنوي الضخــم لعــام  ٢٠١٩ بتقدميه العــرض العلمي

 "العمــل تحــت الضغــط" يف مدينــة أبــو ظبــي، لــزوار املهرجــان

من العائالت واملدارس

ــال ــف األطف ــه متح ــا يقدم ــم م ــد أه ــي أح ــة ه ــروض العلمي  الع

واملنطقــة األردن  يف  التفاعــيل  التعلّــم  مجــال  يف   األردن 

 العربيــة، حيــث يتــم تصميمهــا وتطويرهــا مــن ِقبــل فريــق

 التعليــم يف املتحــف لتتنــاول موضوعــات علميــة متنوعــة يف

قالٍب كوميدي/ درامي

مشاركة متحف األطفال األردن يف

مهرجان أبو ظبي للعلوم ٢٠١٩

.

.
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عمله خالل  اكتسبها  التي  خربته  األطفال  متحف   وظّف 

تصميم يف  التفاعيل،  املحتوى  إيصال  يف  عاًما   ١٢  مدة 

 املسار األول من "برنامج امليرس امليداين" بالتعاون مع

واملهارات القدرات  بناء  بهدف  عاّمن،  يف  غوته   معهد 

التعليم مجال  يف  يعملون  الذين  للميرسين   األساسية 

املحلية واملؤسسات  املنظامت  يف  الرسمي   غري 

 والدولية. سيوفر الربنامج أدوات واسرتاتيجيات أساسية

غري للتعلم  مختلفة  أُطر  يف  األطفال  مع   لعملهم 

الرسمي.ه

إطالق برنامج تدريب امليرسين (١)ه

بالتعاون مع معهد غوته 

مرشوع تدريبي ضمن صون الرتاث الثقايف -  بالرشاكة مع اليونيسكو

 كجزء من الجهود الوطنية، وجهود منظمة األمم املتحدة يف تعزيز الوعي بأهمية الرتاث الثقايف غري املادي ونقله بني األجيال

 الناشئة؛ صّمم فريق متحف األطفال بالرشاكة مع مكتب اليونيسكو يف عاّمن، دليًال تدريبيًا للمعلمني ووسائل تعليمية متّكنهم

 من تقديم برامج وأنشطة ال منهجية للطالب بعد املدرسة. يهدف الدليل يف مضمونه إىل مساعدة املعلمني والطالب يف فهم

الرتاث الثقايف بأشكاله املختلفة كاأللعاب الشعبية واملوسيقى الفلكلورية وطرق املحافظة عليه عرب األجيال.ه

رشاكات ومشاريع

خارجية نفخر بها

 تصميم وتقديم تدريب متخصص إىل برنامج ماهر الفريد - مكتبة املسجد األقىص املبارك

 من خالل ورشات عمل يف مواضيع التواصل من خالل العلوم، ومراحل منو األطفال وغريها؛ قدم متحف األطفال تدريبًا ميدانيًا

 عن التعليم يف املساحات غري الرسمية لفريق برنامج ‘ماهر الفريد’. وهو برنامج علمي ثقايف موجه لألطفال من ٤ – ١٢ سنة يف

مكتبة املسجد األقىص املبارك.ه
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شومان، الحميد  عبد  مؤسسة  مع  اتفاقيًة  األطفال  متحف   وقع 

لتطوير االجتامعية  الثقافية  للمسؤولية  العريب  البنك   ذراع 

 محطتي "القبة الفلكية"، و"جسم اإلنسان" التعليميتني، لتشمال

 معروضاٍت جديدة وتقنيات حديثة تسهم يف نقل املعرفة بشكل

أن املتوقع  ومن  املحافظات.  يف  املتنقل  املتحف  لزوار   أفضل 

لزوار جاهزة  للمحطتني  الجديدة  واإلضافات  التحديثات   تكون 

،٢٠٢١ عام  يف  األوىل  الجولة  يف  األطفال  من  املتنقل   املتحف 

يحملها التي  األخرى  العديدة  التعليمية  املحطات  إىل   لتنضام 

 فريق املتحف إىل مواقع مختلفة خالل جوالته يف املحافظات عىل

مدار العام.ه

يف طور التنفيذ

املتنقل األطفال  متحف  ضمن  تعليميتني  محطتني  تطوير 

لرشائح البيئية  التوعية  نرش  بهدف  البيئة  ووزارة  األطفال  متحف  بني  سنوات   ٣ من  أكرث  منذ  بدأت  لرشاكٍة   استكامًال 

 مختلفة من زوار املتحف، تم تجديد هذه الرشاكة يف ٢٠١٩ لالستعانة بخربات فريق متحف األطفال يف التوعية مبوضوع

 إدارة النفايات بأساليب تعليمية مبتكرة.وقد بدأ املتحف يف تطوير حقيبة تعليمية تفاعلية عن هذا املوضوع، وتطوير

 محتواها ليكون مرتكزًا عىل البحث واملفاهيم املطروحة يف املناهج املدرسية، ثم سيتم استكامل العمل عىل تدريب

 مجموعة من املعلمني وامليرسين عىل تنفيذها ليتوسع نطاق تطبيقها مستقبًال عىل أكرب عدد ممكن من املدارس

والجمعيات.ه

 منذ ٢٠١٣ كانت منطقة "أنا التغيري" ومعروضاتها التفاعلية يف املتحف مصدًرا لتعزيز وعي األطفال عن البيئة، وتحديات موارد

الطاقة واملياه، وعن ارتباط ترشيدهام بجودة حياتنا اليومية.ه

بإعادة بدأنا  الواليات املتحدة يف األردن،  التابع لسفارة  للبيئة والعلوم والتكنولوجيا والصحة،   وبتمويل من املكتب اإلقليمي 

تطوير إحدى املعروضات املهمة داخل املنطقة وهي "معروضة تدفق املياه".ه

لألطفال تسمح  التي  االفرتاضية  املحاكاة  تكنولوجيا  إىل  باإلضافة  للمعروضة،  الرقمية  الجرافيكية  الواجهة  تحديث   سيتم 

بالتعريف باملوارد املحدودة للمياه يف  بالتفاعل باستخدام أجسامهم. كام تهدف التحسينات إىل تعريف األطفال وعائالتهم 

األردن ورحلة توصيلها من مصادرها الطبيعية إىل منازلهم.ه

املــرشوع االستشــاري: تطوير حقيبــة تعليمية إدارة النفايات بالرشاكة مع وزارة البيئــة وصندوق حامية البيئة

١٢

إعــادة تطوير وتحديــث معروضة "تدفق املياه" التفاعلية بدعم من الســفارة األمريكية يف األردن



 أحب العلوم، وأستمتع بإجراء التجارب العلمية واكتشاف األشياء الجديدة

كام  أريد أن أصبح كالسّيد واي حينام أكرب ألجعل جميع األطفال يستمتعون بالعلوم مثيل 

محمود، ٨ سنوات  – زار متحف األطفال املتنقل يف الزرقاء

!

.
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كيف نعمل عىل الوصول بتجربتنا التعليمية

إىل كل أطفال األردن؟ 

 يف حني يتعذر عىل العديد من األطفال القدوم إىل متحفنا، بسبب ظروٍف اقتصادية أو بسبب بُعد املسافة وغريها من الظروف،

 إّال أننا نبذل قصارى جهدنا لنصل نحن إليهم. وللسنة الحادية عرشة عىل التوايل تستمر برامجنا املجانية تحت مبادرة "متحفنا

للكل" لنحقق بها هدفنا بالشمولية. وتغطي املبادرة رشائح مختلفة من زوارنا من خالل هذه الربامج:ه

الحكومية   املدارس  طلبة  زيارات   برنامج 

( (األونروا الغوث  وكالة  مدارس  طلبة  زيارات   برنامج 

األيتام رعاية  ودور  الخريية  الجمعية  زيارات   برنامج 

•

•

•

•

•

متحف األطفال املتنقل يف العاصمة

واملحافظات:ه 

من بزواره  وُمرحبًا  اململكة،  محافظات  بني  متنقًال  الثامن  عامه  املتنقل  متحفنا  دخل   ٢٠١٩ عام   يف 

يف موقًعا   ١٨ غطت  التي  الثالث  جوالته  يف  زائر  ألف   ٣٤ استقبل  وقد  مجانًا.  واملدارس   العائالت 

محافظات البلقاء، والزرقاء، والعاصمة عاّمن، وعجلون، وإربد، واملفرق، ومادبا، ومعان، وجرش.ه

 

املقتدرة) غري  (للعائالت  املفتوحة  األيام   برنامج 

املتنقل األطفال   متحف 
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قامئة اإليرادات واملصاريف

للسنة املنتهية يف ٣١ كانون األول ٢٠١٩ 
شركاء برنامج التواصل مع المجتمع

 إيرادات تشغيلية

اإليرادات

إيرادات منح نقدية

إيرادات منح غري نقدية

إطفاء إيرادات منح مؤجلة

إيرادات أخرى

مجموع الدخل

 مصاريف إدارية

املصاريف

مصاريف تشغيلية

مجموع املصاريف

عجز السنة

    ٢٠١٨     ٢٠١٩ 

 ٢٠١٨     ٢٠١٩ 
١,١٢٦,٦٩٥

٥١٨,٩٧٩

٣٥,٦٨٠

٢٤٠,٨٧٧

١٥,١٢٢

١,٩٣٧,٣٥٣

٤٦٤,٥١٥

١,١٠٨,٠٣٠

٢٥,٧٠٠
٥٠٦,١٤٣ 

١,٤٣٤,٧٥٧

١,٩٤٠,٩٠٠

٥٣٩,٩٤٩

١,٤٣١,٧٦٠

١,٩٧١,٧٠٩
٢٤١,٢٥٥

٦٩,٠٣٣

١,٩٠٨,٥٣٣
(٣,٥٤٧)(٦٣,١٧٦)

*جميع املبالغ املذكورة أعاله بالدينار األردين. 
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