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 ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

  الزميالت والزمالء أعضاء الهيئة العامة لنقابة الصحفيين المحترمين، 
 ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ، 

للهيئة  العادي  ال�سنوي  اأجمل ترحيب يف االجتماع  اأن يرحب بكم  ال�سحفيني  نقابة   ي�سر جمل�س 
العامة لنقابة ال�سحفيني والذي ياأتي يف ظل التحديات الكبرية اأمام القطاع ال�سحفي واالإعالمي على 
اأكرث من �سعيد، والتي ازدادت ب�سبب جائحة وباء كورونا، وقد ا�ستمر جمل�س النقابة ببذل اجلهود كافة 

ملواجهة تلك التحديات وجتنيب اال�سرة ال�سحفية واالعالمية اآثارها ال�سلبية.

ووا�سل املجل�س عمله لتحقيق اآمال وطموحات اأع�ساء النقابة على �سعيدي تعزيز احلريات وحت�سني 
االأو�ساع املعي�سية.

ونتاجا لتلك اجلهود فقد حتققت واحلمد هلل تعالى، اإجنازات عديدة خالل نحو اأربع �سنوات و�ستة 
اأ�سهر.

تطلعاتكم  الى  ا�ستند  متكامل  عمل  برنامج  وفق  ال�سنوات  تلك  خالل  النقابة  جمل�س  عمل  وقد 
للنهو�س بالنقابة انطالقًا من املبادئ االأ�سا�سية التي قامت على اأ�سا�سها قبل اأكرث من 70 عامًا.

وبهذه املنا�سبة يرفع جمل�س النقابة حتية اإجالل واإكبار جلاللة امللك عبداهلل الثاين الذي يويل 
مع  مو�سع  بلقاء  النقابة  جمل�س  ت�سرف  وقد  الدائم،  والدعم  االهتمام  وال�سحفيني  ال�سحفي  القطاع 

جاللته، لبحث التحديات التي تواجه الوطن و�سبل النهو�س باجل�سم ال�سحفي ودوره الوطني.

ويتقدم جمل�س النقابة بال�سكر والتقدير للزميالت والزمالء يف الهيئة العامة الذين كان لتفاعلهم 
م�سبوق  غري  هو  ما  ومنها  مهمة  اإجنازات  حتقيق  يف  االأثر  بالغ  املجل�س  الأعمال  ومتابعتهم  نقابتهم  مع 
وبخا�سة على �سعيد الت�سدي ملحاوالت النيل من حقوق الزمالء يف عدد من املوؤ�س�سات ال�سحفية وتهديد 

اأمنهم الوظيفي واالنتقا�س من حقوقهم.

 الزميالت والزمالء، 

  ن�سع بني اأيديكم خال�سة اأعمال جمل�س النقابة من خالل العر�س املوجز التايل:

واجهت  التي  والعرثات  املعيقات  ورغم  املتوا�سل،    العمل  من  ون�سف  �سنوات  اأرب��ع  نحو  مدار  على 
نقابة  فاإن  طويلة،  الأ�سهر  كورونا  وباء  جائحة  رافقت  التي  والظروف  ال�سحفيني،  نقابة  جمل�س  عمل 
يف  الزمالء  ومطالب  وحقوق  املهني  امل�ستوى  على  �سواء  امللفات  من  عدد  يف  تقدما  حققت  ال�سحفيني 
املوؤ�س�سات ال�سحفية واالإعالمية كافة والدفاع عن احلريات ال�سحفية وا�ستحقاقات اجل�سم ال�سحفي، 
ونوجز  العامة،  الهيئة  والزميالت يف  للزمالء  املقدمة  النقابة واخلدمات  اأداء  م�ستوى تطوير  اأو على 

اأبرزها فيما يلي:  



8

 • دعم امل�ؤ�ص�صات ال�صحفية واالعالمية والعاملني فيها 
 1. الت�سدي لبع�س حماوالت الهيكلة يف بع�س املوؤ�س�سات :

كانت  والتي  الورقية  ال�سحفية   املوؤ�س�سات  يف  الهيكلة  حماوالت  من  لعدد  النقابة  جمل�س  ت�سدى   
ال�سحف  اإدارات  مع  امل�ستمر  التوا�سل  خالل  من  اأعمالهم،  من  ال�سحفيني  من  عدد  ف�سل  ت�ستهدف 

واحلكومة.

 2. وقف تنقالت موؤ�س�سة االإذاعة والتلفزيون: 

- يجري العمل حتى وقت اإعداد هذا التقرير، على اإبرام  تفاهمات وهي يف مراحلها االأخرية، بني 
جمل�س نقابة ال�سحفيني واحلكومة من خالل وزير الدولة ل�سوؤون االعالم ووزير الثقافة، لوقف العمل 
اإلى موؤ�س�سات اأخرى، والعمل جار على اإعادة من  بقرارات نقل عاملني يف موؤ�س�سة االإذاعة والتلفزيون 
مت نقلهم موؤخرا، و�سي�سار اإلى االإعالن عن اإنهاء امللف خالل اأيام اإ�سافة الى اإيقاف اإجراءات نقل عدد 

اآخر من الزمالء. 

3. دعم ال�سحف الورقية : 

ال�سحف  اإدارات  مع  وبتن�سيق  الورقية،  ال�سحافة  اأزمة  ملعاجلة  حماور  عدة  على  املجل�س  عمل   -
وروؤ�ساء التحرير فيها ونتيجة للجهود املتوا�سلة مت التو�سل اإلى ما يلي:

- رفع �سعر االإعالن احلكومي بن�سبة 120%، حيث ارتفع �سعر الكلمة من 25 الى 55 قر�سا .

- زيادة عدد ال�سحف امل�ستفيدة من االإعالنات الق�سائية لي�سبح االختيار �سحيفتني من بني الثالثة 
�سحف االأكرث انت�سارًا، بعد اأن كانت حم�سورة ب�سحيفتني فقط .

اأن يتم زيادة اأي  - زيادة ا�ستفادة ال�سحف من االإعالن الق�سائي من خالل رفع �سعر االإعالن دون 
عموالت ملكاتب االإعالن، مما زاد اإيرادات ال�سحف بنحو  20% الى 25% من االإعالنات الق�سائية.

 - دعم اتفاقيات ال�سراء امل�سبق لالإعالنات احلكومية لبع�س ال�سحف لتوفري �سيولة نقدية لها.

- التدخل لدى بع�س اجلهات الر�سمية، جلدولة م�ستحقات مالية على بع�س ال�سحف بخا�سة �سركة 
الكهرباء.

املالية  اإعفاءات من الر�سوم وااللتزامات  - ا�ستمرار املطالبات بتخفي�س ال�سرائب، ومنح ال�سحف 
املرتتبة عليها ودعمها ب�سكل مبا�سر. 

- ح�سول بع�س ال�سحف على ت�سهيالت مالية من احلكومة، لدفع جزء من رواتب العاملني لديها.  

- يجري العمل حاليًا مع اجلهات الر�سمية، لتبني حزمة جديدة لدعم ال�سحف واالإعالم ب�سكل عام 
مبا فيها اطالق �سندوق دعم املحتوى ورفع �سعر االإعالن احلكومي. 

دعم العاملني يف االإعالم الر�سمي واإقرار عالوة املهنة لعدد من ال�سحفيني:   .4 
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»برتا«  االأردنية  االأنباء  وكالة   / الر�سمي  االعالم  يف  العاملني  والزمالء  الزميالت  عالوة  رفع    -  
الى  ا�سافة  املهني.  امل�سار  تطبيق  بعد  �سرتتفع  كما   ،%130 الى  والتلفزيون  االذاعة  وموؤ�س�سة 
عدد من الزمالء يف موؤ�س�سات ر�سمية خمتلفة، وكانت النقابة عملت يف هذا اجلانب مع احلكومة   

ب�سكل منفرد ويف م�سار اآخر مع النقابات املهنية.

يف  العاملني  ال�سحفيني  الزمالء  �سمول  يتم  ومتابعتها،  النقابة  مطالب  على  وبناء  مرة  الأول   -
 %130 وبن�سبة  لل�سحفيني،  املهنة  بعالوة  اإعالمية  وبوظائف  مواقعهم  كانت  اأي��ا  احلكومة 
يف  العاملني  بالزمالء  حم�سورة  �سابقًا  العالوة  كانت  حيث  املهني  امل�سار  تطبيق  بعد  و�سرتتفع 

موؤ�س�سة االإذاعة والتلفزيون ووكالة برتا .

االنباء  وكالة  يف  امل�سورين  الزمالء  من   )8( �سمول  من  املجل�س  متكن  حثيثة  وجهود  مبتابعة    -
بناء على ذلك، وكان مت حجب  العالوات  منح  تعليمات  املهنة وتعديل  »برتا« بعالوة  االأردنية 

العالوة عن الزمالء امل�سورين الجتهادات لي�ست يف مكانها من قبل ديوان اخلدمة املدنية .

-  تابعت النقابة يف اإطار جمل�س النقباء، وبتن�سيق مع ادارتي »االإذاعة والتلفزيون« و«برتا« م�سروع 
امل�سار املهني، ومت االأخذ باملالحظات املتعلقة به من االدارتني، ورفعها الى جمل�س اخلدمة املدنية 

من خالل  ممثل جمل�س النقباء يف حينه نقيب املمر�سني الدكتور خالد ربابعة.

لعدم  مقرتحة  كانت  التي  الدمج  وتوجهات  الر�سمي  االعالم  هيكلة  اآليات  على  االعرتا�س  مت    -
ات�ساقها مع امل�سهد االإعالمي ب�سكل عام، حيث مت توا�سل املجل�س مع الزمالء يف االإعالم الر�سمي 

للت�سدي ملو�سوع الدمج وعدم امل�سا�س باأي حق من حقوق ومكت�سبات الزمالء. 

العاملني  اأو�ساع  لتح�سني  لها  املالية  املخ�س�سات  بزيادة  الر�سمي  االإعالم  موؤ�س�سات  مطالب  دعم    -
لديها.

عالوة  لرفع  اخلا�س  القطاع  يف  واالإعالمية  ال�سحفية  املوؤ�س�سات  ملطالبة  عملية  اإج��راءات  بدء   -
املهنة للزميالت والزمالء اأع�ساء الهيئة العامة.

-  تابع املجل�س مو�سوع زيادة الرواتب ومو�سوع التاأمني ال�سحي للزمالء يف �سحيفة الغد.

-  خماطبة كافة املوؤ�س�سات االإعالمية وال�سحفية ل�سرف عالوة املهنة الأع�ساء النقابة.

واملهنة:  ال�صحفية  واحلريات  • الت�صريعات 
 1.  قانون نقابة ال�سحفيني : 

-  مت ت�سكيل جلنة من اأع�ساء املجل�س ملراجعة وتعديل قانون نقابة ال�سحفيني النافذ، حيث قدمت 
تو�سيات ا�سرت�ساديه للجنة التي �سكلها املجل�س من اأع�ساء الهيئة العامة لتعديل القانون، لكن املناق�سات 

مل ت�ستكمل.
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ملف احلريات ال�سحفية واملهنية :   .2

-  الدفاع  عن عدد كبري من الزمالء يف ق�سايا ذات �سلة باحلريات والن�سر وبلغ عدد الق�سايا التي 
تكفلت النقابة بالرتافع عنهم اأمام املحاكم: 45 ق�سية يف العام 2017 و 29  يف العام 2018 و 87 ق�سية 
من العام 2019 – 2021، اإ�سافة الى متابعة حاالت التوقيف واالحتجاز ل�سحفيني يف ق�سايا مماثلة 

واآخرين مت ا�ستدعاوؤهم اإلى املحاكم واجلهات املخت�سة. 

-   التحرك املكثف واالت�ساالت مع جمل�س النواب الإلغاء التعديالت التي كانت مقرتحة على م�سروع 
تعديل قانون هيئة النزاهة ومكافحة الف�ساد، والتي كانت جترم ن�سر االأخبار الكاذبة وتعتربها ف�سادا، 

وت�ساوي بني فعل الن�سر وفعل الف�ساد ذاته، ومت الغاء ذلك التعديل.

- الت�سدي للتعديالت التي كانت مقرتحة على اأنظمة االإعالم، واملتعلقة بتجديد رخ�س املطبوعات 
�سبكة  عرب  واالذاع��ي  التلفزيوين  البث  على  ر�سوم  فر�س  اإلى  اإ�سافة  التجديد،  ر�سوم  ورفع  الدورية 

االنرتنت، و�سوال اإلى اإعالن احلكومة عن وقف التعديالت وا�ستمرار العمل باالأنظمة النافذة. 

االأردن  يف  واحلريات  ال�سحافة  واقع  ت�سمن  ال�سحافة  حلرية  العاملي  اليوم  يف  تقرير  ا�سدار   -
ورفع ورقة موقف بذلك الى رئي�س الوزراء، ت�سمنت املطالبات باإجناز قوانني العمل االإعالمي العالقة 

واملقرتحة للتعديل، كقانون حق   احل�سول على املعلومة وقانون اجلرائم االلكرتونية. 

”   اليومية، ق�سية �سد اثنني من الزمالء ال�سحفيني    - اأنهى املجل�س ملف رفع الزميلة �سحيفة “الغد
�سحفية  مواد  ن�سرهما  خلفية  على  بحقهما،  ق�سائية  اأحكام  فيها  �سدرت  مالية  مبالغ  لتح�سيل  لديها 

خر يف املراحل النهائية. حيث مت توقيع اتفاق على ا�ضقاط الق�ضية عن احدهم و ا�آل

جلنة �سبط املهنة    .3

التي  ا�ختال�ت  ملعاجلة  العري�ضة  اخلطوط  املجل�س،  �ضكلها  والتي  املهنة«  ل�ضبط  »جلنة  و�ضعت 
اأي  حدوث  وعدم  ال�سحفيني،  نقابة  لقانون  االأمثل  التطبيق  ي�سمن  مبا  ال�سحافة،  مهنة  منها  تعاين 
جتاوزات عليه من اال�سخا�س الذين ينتحلون مهنة �سحفي من غري اأع�ساء النقابة بخالف ما ن�س عليه 

القانون.

• و�صييع االآليات املنا�صبيية لتعزيز عمل الزمالء ال�صحفيييني و�صقل مهاراتهم على 
اأكيير من �صعيد وت�جيييه الييدورات التدريبية التييي تخدم الزمييالء يف كافة جماالت 

عملهم ال�صحفية واالعالمية.
التدريب والع�سوية   .4

و�سمن هذا املحور فقد عمل جمل�س النقابة على، عقد مركز التدريب يف النقابة العديد من الدورات 
التدريبية املتقدمة ا�ستفاد منها نحو 200 زميلة وزميل بالتعاون مع هيئات حملية وخارجية.

»جلنة  للنقابة  ان�سمامهم  قبل  اجلدد  املتدربني  واختبار  بتاأهيل  املكلفة  اللجنة  عمل  تفعيل    -
التدريب« من خالل تو�سيع الربنامج التدريبي للمتدربني اجلدد ومراعاة اإدراج فنون �سحفية جديدة، 
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واإدراج القانون الدويل االإن�ساين �سمن برنامج التدريب والرتكيز على م�ساريع املواد ال�سحفية ومناق�ستها 
لغايات القبول.

ومراجعة  تدقيق  مبهام  تكليفها  خالل  من  الع�سوية  جلنة  عمل  اإلى  جديدة  مهام  الإ�سافة  كان   -
يف  كبري  اأثر  ال�سحفي،  لعملهم  ممار�ستهم  من  والتحقق  املتدربني  �سجالت  يف  امل�سجلني  املتدربني  طلبات 

دقة وعدالة قبول طلبات االنت�ساب الى النقابة.

-  انت�سب الى ع�سوية النقابة يف الفرتة  الواقعة يف اأيار / مايو   2017 الى اأيلول / �سبتمرب 2021  
)105( زميالت وزمالء. 

5. ملف تدقيق الع�سوية 

  ،  متت مراجعة ملفات 351 زميال وزميلة مبوجب تو�سية للهيئة العامة يف اجتماعها يف ني�سان 2019 
من املنت�سبني للنقابة خالل دورتي املجل�س 2011-2014 ومن 2014- 2017 العتبارات تتعلق مبخالفة 
قانون النقابة ،واأحال املجل�س 23 زميال وزميلة اإلى �سجل فاقدي الع�سوية بقرار منه ومت الطعن به من 
املت�سررين واأعاد الق�ساء 16 من الزمالء والزميالت حتى تاريخه، اإلى �سجل الع�سوية بقرارات قطعية.          

العالقات اخلارجية للنقابة مع امل�ؤ�ص�صات ال�صحفية العربية  والدولية: 
1. اإعادة بناء العالقات مع احتاد ال�سحفيني العرب : 

 - اأعاد جمل�س النقابة تنظيم عالقاته مع احتاد ال�سحفيني العرب، وتوطيد اأ�س�س التوا�سل معه 
ومع النقابات العربية كافة عرب ماأ�س�سة تفاهمات جديدة، بعد فرتة من تراجع االت�ساالت على خلفية 

مالحظات اأبدتها النقابة يف وقت �سابق على عمل االحتاد.

 وبناء على االت�ساالت واحلوارات التي متت مع ادارة االحتاد والنقابات العربية ، والتوافق على 
اآليات للنهو�س باحتاد ال�سحفيني العرب، فقد قرر جمل�س النقابة بتاريخ 2019/10/16 الغاء قرار 
تعليق ع�سوية نقابة ال�سحفيني االأردنيني يف االحتاد ومت ت�سكيل جلنة مب�ساركة االأردن لو�سع نظام 

اأ�سا�سي جديد لالحتاد بناء على مقرتحات نقابة ال�سحفيني االأردنيني.

2.  االحتاد الدويل لل�سحفيني 

 -  مت تعزيز وتر�سيخ التعاون مع االحتاد الدويل لل�سحفيني مبا ي�سهم يف خدمة اهداف واأغرا�س 
النقابة، وخا�سة يف جماالت التدريب وتبادل اخلربات والدفاع عن احلريات.

3. امل�ساركات اخلارجية 

- امل�ساركة يف موؤمتر االحتاد الدويل لل�سحفيني حول »احلريات االعالمية« يف املغرب. 

- ا�ستقبال وفد اعالمي عراقي كبري لتعزيز التعاون بني البلدين ال�سقيقني.

- ا�ستقبال وفد جمعية �سحفيي عموم ال�سني وزيارة وفد من النقابة لل�سني بدعوة من اجلمعية.
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 - امل�ساركة يف اجتماع االمانة العامة الحتاد ال�سحفيني العرب يف القاهرة.

- امل�ساركة يف موؤمتر االحتاد الدويل لل�سحفيني يف تون�س

امل�ساركة يف اجتماع اللجنة الدائمة للحريات باالحتاد العام لل�سحفيني العرب يف القاهرة.

- امل�ساركة يف موؤمتر اجلوار يف بغداد بدعوة من االحتاد العام لل�سحفيني العرب

: املالية  النقابة  وحق�ق  •    اال�صتثمار 
 1. م�ساريع  اأرا�سي الزرقاء 

 اأولى جمل�س النقابة منذ بداية عهده اهتمامه مبلف اال�ستثمار، لتعزيز املوارد املالية للنقابة �سمن 
تتعلق  العتبارات  االآخر،  بع�سها  اإجناز  تعرثرّ  فيما  بع�سها  باإجناز  املجل�س  جنح  مقرتحة،  م�ساريع  عدة 
مبعيقات داخل املجل�س واأخرى خارجية اأثرت على اتخاذ القرار، رغم ا�ستكمال �سل�سلة اإجراءات لبع�س 
بع�س  حتقيق  مت   باملقابل  ينجز.  مل  لكنه  طرببور  يف  النقابة  اأر�س  ا�ستثمار  ملف  بينها  من  امل�ساريع 

االإجنازات املهمة يف هذا ال�سياق ومنها:

قبل  من  الزرقاء  مدينة  يف  للنقابة  خم�س�ستني  اأر���س  قطعتي  على  بناء،  م�سروعي  اإن�ساء  مت   -  
لغايات  االأرا�سي،   دائرة  املالية/  وزارة  الى  الالزمة  الر�سمية  املخاطبات  ار�سال  مت  ،وقت  احلكومة، 
ال�سري بنقل ملكية القطعتني با�سم نقابة ال�سحفيني. والتزاما بغايات التخ�سي�س، مت تخ�سي�س املوقع 
االأول كناد لل�سحفيني ومت تخ�سي�س امل�سروع الثاين كمقر لفرع النقابة يف الزرقاء، اإلى اأن يتم ت�سجيل 
القطعتني با�سم نقابة ال�سحفيني وبعد   االنتقال الى مرحلة اال�ستثمار ب�سكل اأو�سع، على اأن يبقى كال 
ال�ستعادة  حثيثة  جهودا  بذل   النقابة،  جمل�س  اأن  العلم  مع   . امل�سروعني  من  جزءا  والنادي،  املقر  من 

قطعتي االأر�س ب�سبب انتهاء فرتة التخ�سي�س لعدم ا�ستثمارهما. 

وافتتحت نقابة ال�سحفيني يوم 4 اأكتوبر 2021 املقرين اجلديدين. 

-   مت و�سع خمططات جاهزة للتنفيذ، مل�سروع مقرتح اقامته يف اأر�س النقابة يف طرببور.

-  مت ا�ستكمال اأعمال البنى التحتية الأر�س ال�سحفيني يف م�سروع الغباوي/ الزرقاء بدعم ومتويل 
من احلكومة بناء، على مطالبات ومتابعات حثيثة من جمل�س النقابة احلايل ، ومت فتح وتعبيد الطرق 
واي�سال الكهرباء واملياه وبكلفة قدرت بنحو 2.5  مليون دينار، دون اأن تتحمل النقابة اأي تكاليف، فيما 

ا�ستفاد من امل�سروع نحو 600 زميال وزميلة. 

2. ملف االأك�ساك 

ان للنقابة منذ �سنوات طويلة، وهو االن   متت مراجعة ملف االك�ساك املخ�س�سة من قبل اأمانة عمرّ
يف مرحلة اخالء االك�ساك وطرحها لال�ستثمار وااليجار جمددا ، لتعظيم   العائد املادي وو�سع مزيد من 
معايري املاأ�س�سة يف العالقة بني النقابة وامل�ستاأجرين يف حدود القانون، وتتولى جلنة من جمل�س النقابة 

وامل�ست�سار القانوين للنقابة متابعة ذلك .
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-  مت خماطبة اأمانة عمان لتغيري غايات تخ�سي�س االك�ساك، وذلك لزيادة العائدة املادي منها للنقابة .

ال�سواربة قبل نحو �سهرين، مت طلب  الدكتور يو�سف  ان  اأمني عمرّ النقابة مع   - خالل لقاء جمل�س 
وعودا  وتلقينا  للنقابة  ا�ستثماري  وم�سروع  مبنى  الإقامة  عمان،  يف  للنقابة  اأر���س  قطعة  تخ�سي�س 

اإيجابية بذلك .

3. عوائد ال�1% من اإعالنات املوؤ�س�سات ال�سحفية واالإعالمية 

على  املرتتبة  النقابة  م�ستحقات  لتح�سيل  جلنة  اأع�سائه  بني  من  جلنة  النقابة  جمل�س  �سكل 
النقابة  اإيرادات  للمحافظة على  وذلك  �سنوات  منذ عدة  واملرتاكمة  واالإعالمية  ال�سحفية  املوؤ�س�سات 
وتعزيزها، حيث بداأت �سحف )الراأي – الد�ستور – الغد( بتوريد م�ستحقات النقابة املالية من عوائد 
ال� 1% من االإعالنات اعتبارا من �سهر متوز/ يوليو املا�سي، ويتم التوا�سل معها الإجراء ت�سويات عن املبالغ 
امل�ستحقة املرتاكمة عن �سنوات �سابقة، كما متت خماطبة املوؤ�س�سات ال�سحفية واالإعالمية كافة، لذات 
الغاية واجلهود م�ستمرة   معها بهذا ال�ساأن. ومت تكليف امل�ست�سار القانوين للنقابة باتخاذ االإجراءات 

القانونية الالزمة لتح�سيل حقوق النقابة قانونيا يف حال امتناع اأي جهة عن ذلك.

ال�ستيفاء  املجل�س،  عمر  �سنوات  مدار  على  ا�ستمرت  حماوالت  عدة  اأن  اإلى  االإ�سارة  املجل�س  ويود 
املالية  االأو�ساع  بينها  من  ذلك  اأمام  وقفت  كثرية  عوائق  لكن  املوؤ�س�سات،  من  املالية  حقوقها  النقابة 
ل  يتحمرّ ال  هنا  النقابة  جمل�س  اأن  يعني  وال  كورونا،  جائحة  فرتة  خالل  خا�سة  ال�سحفية  للموؤ�س�سات 

امل�سوؤولية عن هذا التاأخري، حيث يعترب هذا امللف من امللفات العالقة منذ �سنوات.

  4. اأمتتة ن�سر االإعالنات

 اتفق جمل�س النقابة مع مراقب عام ال�سركات،  على اآلية ل�سبط االإعالنات ال�سادرة عن مراقبة 
ال�سركات و�سمان ا�ستفادة �سندوق النقابة منها بال�سكل االأمثل من خالل املكتب التابع للنقابة يف وزارة 
املتخ�س�سة  ال�سركات  من  عرو�س  ال�ستدراج  عطاء  دعوة  ن�سر  مت  حيث  والتموين  والتجارة  ال�سناعة 
الإن�ساء النظام الذي �سيوؤدي الى ارتفاع اإيرادات النقابة من اإعالنات مراقبة ال�سركات بن�سبة كبرية، 
اإ�سافة الى معاجلة االختالالت القائمة وميكن ا�ستخدام ذات النظام الأمتتة كثريا من عمليات النقابة 
واجراءاتها ، مبا يف ذلك   اإمكانية ت�سديد الر�سوم وااللتزامات املالية االأخرى مبا�سرة،  دون احلاجة 
ملراجعة النقابة واحل�سول على وثيقة ملن يهمه االمر للممار�سني ، وكذلك اإمكانية متابعة الزميل مللفه 

ال�سخ�سي اأوال باأول عن بعد. 

 •  �صبط النفقات الداخلية يف نقابة ال�صحفيني 
املالية جلهة تر�سيقها، ومن ذلك  النفقات  ل�سبط  الداخلية،  العديد من االإجراءات  املجل�س  - اتخذ   
تخفي�س نفقات ال�سفر الأع�ساء جمل�س النقابة وماأ�س�سة امل�ساعدات املالية، وبن�سب كبرية تزيد عن 50 %. 

لتخفي�س  �سم�سية  خاليا  اأنظمة  لرتكيب   ،  2021 اجلاري  �سبتمرب  اأيلول/  يف  اتفاقية  توقيع   -    
فاتورة الطاقة ال�سنوية. 

النقابة  اأمانة عمان بعد طلب جمل�س  ال�سحفيني، بتربع من  نقابة  ملبنى  اأعمال �سيانة  اإجراء     -
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اجراء ال�سيانة، ومت ا�ستبدال وحدات االنارة وال�سرف ال�سحي وغريها على ح�ساب االأمانة ما حقق 
وفرا ماليا على �سندوق النقابة نظرا حلاجة النقابة املا�سة لعملية ال�سيانة.

 • �سناديق النقابة وتعديالت االأنظمة   

 1.  تعديالت االنظمة 

على  بناء  وذلك  االجتماعي،  وال�سمان  والتعاون  الداخلي  النظامني  اكمال  اجراءات  ا�ستكمال  مت 
م�سادقة الهيئة العامة على تعديالت النظامني.

 2. �سندوق التقاعد 

 حيث متت  ت�سفية �سندوق التقاعد، وذلك تنفيذا لقرار الهيئة العامة املتخذ يف اجتماعها بتاريخ 
.2019 / 4 / 27

 3. �سندوق التاأمني ال�سحي  ) عدد امل�ستفيدين(

ا�ستمر املجل�س باآلية »االدارة الذاتية« للتاأمني ال�سحي و�سبط عملية االنفاق وزيادة املنافع للزمالء 
اأع�ساء الهيئة العام من خالل جتديد التعاقد مع �سركة »مد نت« يف العام 2020، بعد طرح عطاء لكافة 
ال�سركات، كما مت يف العام 2021 توقيع اتفاقية مع �سركة »جلوب مد«.وقد ا�ستفاد من التاأمني ال�سحي 

االف الزمالء واأ�سرهم منذ ت�سلم املجل�س احلايل مهام عمله.

عمل جمل�س النقابة على اإعادة النظر مبلف اإدارة التاأمني ال�سحي، جلهة تر�سيد الفاتورة االإجمالية 
ال�سنوية، مع املحافظة على خدمات ومنافع طبية بجودة عالية. 

 4. �سندوق التعاون والتكافل االجتماعي : 

حاول املجل�س احل�سول على دعم  لل�سندوق من �سركات حملية كربى نتيجة لتعرثه ومتت التو�سية 
للهيئة العامة يف االجتماع املقبل الإجراء درا�سة اكتواريه �ساملة وتعك�س الواقع لل�سندوق نتيجة حلالة 

التعرث املايل التي يعاين منها وو�سعت الهيئة العامة يف �سورة الو�سع املايل لل�سندوق.

اأيار 2017 حتى تاريخ اإعداد  وقد ا�ستفاد من �سرف ن�سف قيمة امل�ساعدة املالية من اخلام�س من 
التقرير، 75 زميال وزميلة. 

الورثة على  ذاتها، وح�سل  ال�سابقة  الفرتة  توفاهم اهلل خالل  والزميالت ممن  الزمالء  اأما عدد   
�سول، فقد بلغوا 18  زميال وزميلة. خم�س�سات امل�ساعدة املالية ح�سب االأ

 5.  �سندوق االإ�سكان 

بهدف  الإدارت��ه  جلنة  وت�سكيل   2003 عام  ال�سادر  لل�سحفيني  االإ�سكان  �سندوق  نظام  تفعيل  مت 
م�ساعدة الزمالء على امتالك امل�سكن املالئم وكذلك عمل ال�سندوق على اأ�س�س ا�ستثمارية . وبلغ عدد 
اأعباء  اأي  ال�سندوق ال يرتب  باأن  زميلة وزميال، علما  امل�سرتكني فيه اختياريا حتى االن حوايل 120 

مالية على �سندوق النقابة.
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 • الت�صهيالت االئتمانية مع البنك التجاري و�صندوق ت�فري الربيد 
 -  مت يف بداية عهد جمل�س النقابة، جتديد توقيع اتفاقية الت�سهيالت املالية مع �سندوق توفري 
الربيد مت مبوجبها زيادة مبلغ القرو�س للزمالء ال�سحفيني من )6( اآالف الى )8( اآالف دينار ، وزيادة 
عدد امل�ستفيدين منها وكذلك توفري قر�س ح�سن بقيمة 1000 دينار ، وذلك �سمن ترتيبات مالية اتفق 
عليه بني النقابة وال�سندوق وب�سعر مرابحة 2 % فقط ، وقد ا�ستفاد من هذه القرو�س اأكرث من 200 

زميلة وزميل.

 - ا�ستمرار اتفاقية الت�سهيالت املالية والودائع مع البنك التجاري مت مبوجبها زيادة مقدار القر�س 
اإ�سافة  اآالف دينار وتخفي�س �سعر الفائدة من 3% الى %2  اآالف الى )8(  للزمالء ال�سحفيني من )5( 
الى زيادة �سعر الفائدة على الودائع اخلا�سة بالنقابة لدى البنك وذلك �سمن ترتيبات مالية ت�سمنتها 

االتفاقية. 

يعزز  مبا  الربيد،  توفري  �سندوق  مع  املوقع  االئتمانية  الت�سهيالت  اتفاقية  تقييم  اإع��ادة   متت   -  
العائدة املايل للنقابة  و�سبق ذلك اعادة النظر باالتفاقيات القائمة مع منح القرو�س للزمالء من خالل 

ال�سندوق والبنك التجاري وذلك بتخفي�س  اأ�سعار الفائدة وتب�سيط االجراءات . 

 - وفيما يلي اأعداد امل�ستفيدين من كل من �سندوق الربيد والبنك التجاري خالل 2021-2019 

 : التجاري  •  البنك 
  - يف العام 2019 ا�ستفاد 43 زميال وزميلة 

- يف العام 2020 ا�ستفاد 31 زميال وزميلة 

- يف العام 2021 ا�ستفاد 27 زميال وزميلة 

 : احل�صن(  )القر�ض  الربيد  ت�فري   • �صندوق 

-يف العام 2019 ا�ستفاد 50 زميال وزميلة 

-يف العام 2020 ا�ستفاد 18 زميال وزميلة 

- يف العام 2021 ا�ستفاد 27 زميال وزميلة 

)التم�يل( الربيد  ت�فري   • �صندوق 

- يف العام 2019 ا�ستفاد 10 زمالء وزميالت   

 - يف العام 2020  ال اأحد 

- يف العام  2021 ا�ستفاد زميل واحد 
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النقابة • فروع 
-    ا�ستئجار مقر جديد لفرع النقابة يف اقليم ال�سمال ، وت�سكيل جلنة جديدة الإدارة الفرع حيث 

تقوم اللجنة بتنظيم العديد من الن�ساطات.

- ت�سكيل جلنة جديدة الإدارة فرع النقابة يف اقليم اجلنوب.

- نظم الفرعان العديد من الن�ساطات والفعاليات والدورات التدريبية.

االأردنية  احلج  • بعثة 
قام املجل�س باختيار الزمالء امل�ستفيدين من بعثة احلج وفق اأ�س�س عادلة ووا�سحة مع االأخذ بعني 

االعتبار اإعطاء االأولوية ملن مل يوؤدي منا�سك احلج �سابقًا �سمن البعثة ال�سحفية.

الالزم  واإج��راء  املقد�سة  الديار  يف  تواجدها  خالل  البعثة  مع  التوا�سل  على  النقابة  حر�ست  كما 
ل�سمان تاأديتهم لعملهم وت�سهيل مهمتهم. 

العامة  الثان�ية  يف  الناجحني  الزمالء  اأبناء  وتكرمي  اجلامعية  • املنح 
عمل املجل�س على توفري منح جامعية الأبناء الزمالء الناجحني بالثانوية العامة، حيث يتم �سنويا 
بالتكرمي  املجل�س  ا�ستمرار  و  خا�سة،  جامعات  عدة  يف  خ�سومات  الى  اإ�سافة  منحة   15 حوايل  توفري 

ال�سنوي الأبناء الزمالء الناجحني يف الثانوية العامة.

 : ال�صم�صية  ال�صخانات  •  م�صروع  
ا�ستفاد عدد كبري من الزمالء من االتفاقية التي وقعتها النقابة مع �سندوق دعم الطاقة املتجددة،  
مع  اأخرى  اتفاقية  توقيع  مت  كما  مدعومة،  باأ�سعار  ال�سحفيني  للزمالء  ال�سم�سية  ال�سخانات  لتوفري 
اأنظمة اخلاليا ال�سم�سية ملنازلهم،  باأ�سعار مدعومة وا�ستفاد منها  ال�سندوق ل�سمول ال�سحفيني مبزايا 

عدد من الزمالء .

ووقعت النقابة اتفاقية لرتكيب خاليا �سم�سية ملبنى النقابة لتوفري كلف الكهرباء.

اأخرى وج�ائز  ال�صحفي  لالإبداع  احل�صني  • جائزة 
 1. جائزة احل�سني لالإبداع ال�سحفي  

ال�سحفي  لالإبداع  احل�سني  الئحة  بتعديل  املجل�س  قام  فقد  واملو�سوعية  ال�سفافية  ملبداأ  تعزيزًا 
ا كانت مواقع عملهم، اإ�سافة الى و�سع  بحيث يتاح املجال لكافة الزمالء ال�سحفيني امل�ساركة باجلائزة اأيرّ
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منهجية وا�سحة للجائزة بدءا من ا�ستالم طلبات املتقدمني للجائزة والى حني اإعالن ا�سماء الفائزين 
من  النقابة  جمل�س  اأع�ساء  منع  مت  فقد  احلوكمة  باب  ومن  النتائج،  على  لالعرتا�س  املجال  واإتاحة 

امل�ساركة باجلائزة. 

ل جمل�س النقابة جلنة من الزمالء والزميالت من الهيئة  وبهدف مراجعة اآليات عمل اجلائزة، �سكرّ
العامة من اأ�سحاب االخت�سا�س، حيث اأنهت عملها يف و�سع نظام جديد مقرتح ، لعمل اجلائزة مبا يرتقي 
بها ويعالج االختالالت واالعرتا�سات ال�سنوية التي ت�ساحب اعالن النتائج، ومت عر�سها على جمل�س 

النقابة لعر�سها على اجتماع الهيئة العامة املقبل.

2.جائزة معركة  الكرامة 

– اجلي�س العربي بالتعاون مع نقابة ال�سحفيني جائزة اليوبيل  اأطلقت مديرية التوجيه املعنوي 
الذهبي – معركة الكرامة الأف�سل مقالة �سحفية بخ�سو�س معركة الكرامة عن عام 2018، والتي فاز 

بها عدد من الزمالء. 

 3. جائزة حملة �سنع يف االأردن 

العامة  الهيئة  الأع�ساء  متخ�س�سة  االأردن«  يف  �سنع  »حملة  مع  بالتعاون  �سنوية  جائزة  ا�ستحداث 
تتكفل بجوائزها احلملة، حيث مت االعالن عن فوز عدد من الزمالء باجلائزة يف عامها االأول.

4. تقييم جائزة اأف�سل تقرير عن العقبة  

�ساركت النقابة يف تقييم جائزة اأف�سل تقرير �سحفي يتحدث عن االجنازات واال�ستثمار يف العقبة، 
يف العام االأول للجائزة

االحمر  والهالل  االحمر  لل�سليب  الدولية  اللجنة  مع  بالتعاون  االن�سانية  امل�سابقة  جائزة   .5
زالت  وما  والزمالء  الزميالت  من  عدد  بها  و�سارك  االن�سانيتني  وال�سورة  بالق�سة  تعنى  والتي  االردين 

جلنة التحكيم تعمل على تقييم الرت�سيحات املعرو�سة عليها .

متفرقة  • ن�صاطات 
ا�سدار العديد من البيانات ال�سحفية عن الق�سايا التي تهم ال�ساأن العام.

اإقامة العديد من الن�ساطات االجتماعية والثقافية والندوات احلوارية برتتيب اللجنة الثقافية.

الفل�صطينية:  الق�صية  •  دعم 
نفذت النقابة العديد من الن�ساطات املتعلقة بدعم الق�سية املركزية الق�سية الفل�سطينية، والتنديد 
مبمار�سات االحتالل ومن ذلك التوا�سل امل�ستمر مع نقابة ال�سحفيني الفل�سطينيني، واإقامة فعالية غري 
م�سبوقة امام النقابة وم�ساركة نقيب ال�سحفيني الفل�سطينيني عرب تقنية االت�سال املرئي وامل�سموع فيها 

تنديدا بالعدوان ال�سهيوين على غزة.
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- امل�ساركة بالفعاليات التي نظمها جمل�س النقباء بالفعاليات الداعم ل�سمود االأهل يف فل�سطني.

ل�سمود  دعما  النقابة  من  مببادرة  االأردنية  ال�سحف  يف  كاملة  �سفحة  على  ن�سر  خا�س  ا�سدار   -
املقد�سيني.

- متابعة كافة االجراءات لو�سول ال�سحفي الفل�سطيني معاذ عمارنة الذي ا�سيب بعينه من قبل 
قوات االحتالل اال�سرائيلي الى عمان وجتديد جواز �سفره وذلك ال�ستكمال اجراءات عالجه بتوجيهات 

جاللة امللك عبداهلل الثاين حفظه اهلل . 

-  اإ�سدار العديد من البيانات املنددة ب�سفقة القرن .

اإدانة  -  مطالبات متكررة الحتاد ال�سحفيني العرب واالحتاد الدويل لل�سحفيني، التخاذ مواقف 
�سد  جرائمها  على  اال�سرائيلي،  االحتالل  �سلطات  مبقا�ساة   واملطالبة  االإ�سرائيلية  لالعتداءات 

ال�سحفيني.

من  املزيد  حتققت  وقد  العامة  للهيئة  املقبل  االجتماع  ينعقد  اأن  تعالى  اهلل  ن�ساأل  اخلتام  ويف 
االجنازات وتعززت احلريات يف وطننا االردن ونلتم�س من الزمالء العذر عن اي تق�سري قد حدث بدون 

ق�سد خالل دورة جمل�س النقابة.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته 

جمل�س نقابة ال�سحفيني االردنيني

 من �سهر اأيار 2017/ مايو  حتى اأيلول/ �سبتمرب  2021
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 . المحترمين الصحفيين نقابة أعضاء والزميالت الزمالء

 
 وصنـدوق للنقابة المـالً الموقف إلٌكم ٌقدم أن الصحفٌٌن نقابة مجلس ٌسر

وصندوق التقاعد  االجتماعً والضمان التعاون وصـندوق الصـحً التأمٌن
 وفق 53/34/4242 فً المنتهٌة المالٌة للسـنةومركز تدرٌب الصحفٌٌن 

 .علٌها المتعارف صولاأل حسب المنظـمة المحاسبٌة السـجالت
 

 الصحفيين نقابة:  أوال:  
 
 

 النقابة ونفقات إٌرادات أوجه مختلف ةالمرفق الختامٌة المحاسبٌة البٌانات توضح
 . 4242 عام خالل داتهاجوووم
 

 بلغت قد النقابة إٌرادات أن 4242عن عام  والنفقات اإلٌرادات بٌان وٌظهر
 قد نفـقاتها وانخمسمائة وخمسة وثمانون دٌنار  و ألفا وتسعون وتسعةمائتان 
 ونتـٌـجة ، رة دٌناراربعمائة وثالثة وعشرون الف وثمانمائة وثمانٌة عش بلغت
مائة واربعة  مقـداره عجزا العام نهاٌة فً النقابة لدى أن ٌتضح البــٌـان لهذا

 .وعشرون الف ومائتان وثالثة وثالثون دٌنار 
 
 ورســـــــــــوم اشــــــــــــترا  رســـــــــــوم اإلٌـــــــــــرادات شــــــــــــملت:  اإليررررررررررررا ات  -3

 الصـــــــــحفٌة والمؤســــــــــسات ألعضـــــــــا واعـــــــــادة التســـــــــجٌل ل انـتــــــــــساب
ــــــــرادات ــــــــات وإٌ ــــــــة واالذاعــــــــات  صــــــــحفال إعالن ــــــــو االلكترونٌ والمواق
ــــــد ــــــة والفوائ ــــــب خدمــــــ وإٌجــــــارات البنكٌ ــــــرادات مكت ــــــً  ة اإلعــــــالنوإٌ ف
 ورسوم بطاقات ورسوم شكاوي. والتجارة ةلصناعوزارة ا

 
ــم الـعـــامة النــفــقــــات شـــملت:  اتالنفـررـق -4  والضـــمان التـعـــاون صـــندوق دع

 الشـمـــــال فـــــرو  ودعــــم الصـــــحً الـتـــــأمٌن صـــــندوق ودعــــم االجتـــــماعً
 والرواتــب األعضا  ومـسـاعدة ومسقفات على اإلٌجارات والمبانً والجـنـوب

 ومصــارٌف تشــغٌل كفتٌرٌـــا والصـٌـانـــة التـدرٌبـٌـــة والـــدورات والتـنـقـــالت
 ومصـــارٌف تشـــغٌل مكتـــب خدمـــة اإلعالنـــات فـــً وزارة الصـــناعة والتجـــارة

 والضـــٌافة األثـــا  تهال واســـ والبرٌـــد والهـــاتف المحامـــاة وأتعـــاب ورســـوم
 . الخ..  والحفالت

 
 ملٌـون (5)مبلـغ  4242-34-53كما فـً  الموجودات إجمالً بلغ:  الموجو ات -5

( 4) ، وتشمل النقـد فـً الصـندوق ولـدى البنـو  دٌنارا (:69)و  ألفا (33;) و
دٌنـارا ، والـذمم المدٌنـة علـى الصـحف والمواقـو ( 66;)ألفا و  (795)وملٌون 
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 (667) و ـلفـــأ(485ملٌــون و) (3)ات االعضــا  ورٌر ــا مبلــغ وذمــم اشــتراك
( 3)دٌنار واسـتثمارات اراضـً ( 34:22822) دٌنار واستثمارات اوراق مالٌة

ــون و ــا و( أ6:5)ملٌ ــار و (863)لف ــةموجــودات صــافً ال دٌن ــد خصــم  الثابت بع
 (دٌنار.82;73788)تاالستهالكا

 
 االجتماعي والضمان التعاون صن وق حساب:  ثانيا 

 
 خــالل االجتــماعً والضـمــان الـتـعـاون صـنـدوق إٌرادات بلـغـت:  اإليرا ات -1

 نقــابة دعـم دٌنـارألف  (72) منها دٌنارا (633)و  ألفا (338) مبـلغ 4242 عام
 562و األعضــا  اشـتراكـــات رســـوم دٌنــارا  (92)وألفــا  (88) و الصحفٌـــٌن

 . دٌنار رسوم انتساب

 األعضـا  مسـاعدات وشـملتدٌنـار  (::ا و)ألفـ (4;3) النفقـات بلغت:  النفقات -2
 عجـزا ،ونتٌجة لهذه البٌانات ٌتضح ان لدى الصندوق بنكٌة وفوائد النظام حسب
 الصـندوق نفقات كانت حٌـ  دٌنار (899)و  فال( أ97) مقداره 4242عامعن 
 . العام لهذا إٌراداته من اكبر

 وألفـا  (;4)مبلـغ  4242-34-53كما فً  الموجودات إجمالً بلغ:  الموجو ات -3
 (725)ألـف و  (36)، وتشمل النقـد فـً الصـندوق ولـدى البنـو   دٌنارا (628)

 (25;) لفـا وأ (36) وذمم اخرى عضا أاشتراكات من دٌنارا ، و الذمم المدٌنة 
 دٌنار.

 
 الصحي التأمين صن وق:  ثالثا 
 

 الصـــــــــــحً التـــــــــــأمٌن صـــــــــــندوق إٌـــــــــــرادات بلغـــــــــــت:  اإليررررررررررررا ات -3
 (93)و  ألفـــــــــــا (:58) مبلـــــــــــغ 4242 عـــــــــــام لخـــــــــــال للصـــــــــــحفٌٌن

ــــــــارا  د ــــــــملت ٌن ــــــــرادات وش  بمبلــــــــغ الصــــــــحفٌٌن نقابــــــــة تبــــــــر  اإلٌ
ـــــــ (399) ـــــــار   (:64ا و)ألف ـــــــغ األعضـــــــا  اشــــــــترا  ورســـــــوم دٌن  بمبل
 .دٌنارا  (844)ألفا و (2;3)

ـــــــغ:  النفقرررررررات -4 ــــــــمو  بل ـــــــأمٌن الصـــــــحً  مج ـــــــد الت ـــــــن نفقـــــــات عق ع
ــــــــــغ  عالجــــــــــاتلمشــــــــــتركٌن / ا ،  ٌنــــــــــارا  د (93)ألفــــــــــا  و  (:58)مبل

دٌنـــــــار (838) مقـــــــداره 4242 عـــــــام  العجـــــــز عـــــــن ٌكــــــــون وبـــــــذل 
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ـــــة  ـــــد بنكٌ ـــــة وفوائ ـــــارة عـــــن مصـــــارٌف ادارٌ ـــــط و ـــــً عب ــــــ  فق  حٌ
 . العام لهذا نفقاته من اقل الصندوق إٌرادات كانت

ــــــــب:  وجو اتـالمررررررر  -5 ـــــــ غـل ـــــــ ًـإجمال ـــــــ وجوداتـالم ـــــــً ـك -34-53ما ف
ـــــــغ  4242 ـــــــا (486)مبل ـــــــارا (937)و  ألف ـــــــً ، وتشـــــــمل الن دٌن ـــــــد ف ق

ــــــو  ــــــدى البن ــــــف  (97) وشــــــٌكات برســــــم التحصــــــٌل الصــــــندوق ول أل
علــــــى الـــــــزمال   تــــــأمٌن صـــــــحًدٌنــــــارا ، وذمــــــم أقســـــــاط  (462)و 

ـــــــا ( :7)وســـــــنوات ســـــــابقه  4242 لعـــــــام  ـــــــار وذمـــــــة 382و)ألف ( دٌن
نقابـــــــة الصــــــــحفٌٌن مــــــــن مبلــــــــغ اصـــــــل مبلــــــــغ الــــــــدعم للصــــــــندوق 

ـــــــــــــف و )339) ـــــــــــــار :64(ال ـــــــــــــغ ( دٌن ـــــــــــــا و( 35)و مبل ( 9::)ألف
ـــــار  ـــــاملٌن دٌن ـــــة الصـــــحفٌٌن الع ـــــل ذم قضـــــٌة صـــــحٌفة الدســـــتور وتمث

ـــــم تـــــورد  4236فـــــً الصـــــحٌفة اقتطعـــــت مـــــن رواتـــــبهم فـــــً عـــــام  ول
 المبالغ لصندق التامٌن الصحً من قبل الصحٌفة .

 مركز ت ريب الصحفيين رابعا : 
 

-34-53ً ـتدرٌب كمـــــــا فــــــــز الــــــــركــــــــ: بلغـــــــت اٌـــــــرادات م را اتـااليررررررر -3
 .نشاطات خالل العام لعدم وجوددٌنار  (2)مبلغ  4242

ــــــ قاتـالنفرررررر -4 ــــــدرٌب الصحفٌ ــــــز ت ــــــات مرك ــــــت نفق ــــــً ـ: بلغ ــــــا ف -53ٌن كم
ضــــــــــٌافة دورتــــــــــٌن تمثــــــــــل ار و ــــــــــً ٌنــــــــــد (:54)مبلــــــــــغ  34-4242

ـــــــدرٌبٌتٌن خـــــــالل العـــــــام  ـــــــذل ت  4242 عـــــــام العجـــــــز عـــــــن  ٌكــــــــون وب
 مـــــــن اقـــــــل الصـــــــندوق إٌـــــــرادات كانـــــــت حٌــــــــ (دٌنـــــــار :54) مقـــــــداره

 . العام لهذا نفقاته

ــــــــً : ب الموجررررررررو ات -3 ــــــــغ اجمــــــــالً الموجــــــــودات كمــــــــا ف   4242-34-53ل
الصــــــنادٌق ولــــــدى  دٌنــــــار ، وٌشــــــمل النقدٌــــــة فــــــً (26:)ألفــــــا و  (36)

 .فقط 4242-34-53البنو  كما فً 
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اٌمبئّخاٌصفسخ

1-

أ2

ة3

خـ4

د5

15-6-

َمابت انصحافٍُُ االردٍَُُ
انًًهكـت األردَُت انهاشًُـت- عًاٌ 

انـــــفــهــرش

15 - 1ئَعبزبد زىي اٌمىائُ اٌّبٌُخ 

2020 وبٔىْ األوي 31لبئّخ االَشاداد وإٌفمبد اٌشبٍِخ ٌٍغٕخ إٌّزهُخ فٍ 

2020 وبٔىْ األوي 31لبئّخ اٌّشوض اٌّبٌٍ وّب فٍ 

2020 وبٔىْ األوي 31لبئّخ اٌزذفمبد إٌمذَخ ٌٍغٕخ إٌّزهُخ فٍ 

2020 وبٔىْ اوي 31لبئّخ اٌزغُشاد فٍ اٌفبئط اٌّزشاوُ  ٌٍغٕخ إٌّزهُخ فٍ 

رمشَش ِذلك اٌسغبثبد اٌّغزمً
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لائًت أ

20202019إَعاحاث

دَُار أردٍَدَُار أردٍَ
2,573,9442,857,671(ة.2)،3

00شُىبد ثشعُ اٌزسصًُ
41,263,4451,197,219رُِ ِذَٕخ

574,08914,790
3,911,4784,069,680

765,873765,746(ج.2)،6
(250,204)(235,607)

515,669530,139

12,80013,760(و.2)،7اعزثّبساد فٍ اوساق ِبٌُخ ِؼذح ٌٍجُغ
1,483,6411,483,641(و.2)،8اعزثّبساد اساظٍ

5,923,5886,097,220

94,2975,240رُِ دائٕخ
10209,236260,267أِبٔبد

118,7156,140أسصذح دائٕخ أخشي
222,248271,647

1,448,4651,448,465ِزشاوُ اٌمُّخ اٌؼبدٌخ ٌالساظٍ
(18,240)(19,200)ِزشاوُ اٌمُّخ اٌؼبدٌخ اوساق ِبٌُخ ِؼذح ٌٍجُغ

4,272,0754,395,348
5,701,3405,825,573
5,923,5886,097,220

َمابت انصحافٍُُ االردٍَُُ
انًًهكـت األردَُت انهاشًُـت- عًاٌ 

2020 كاَىٌ األول 31لائًت انًركس انًانٍ كًا فٍ 

اٌّىخىداد اٌثبثزخ 

انًىخىداث

انًىخىداث انًتذاونت
ٔمذ فٍ اٌصٕذوق وٌذي اٌجٕىن

أسصذح ِذَٕخ أخشي
يدًىع انًىخىداث انًتذاونت

االعزهالن اٌّزشاوُ
صافٍ انمًُت انذفترَت نهًىخىداث انثابتت 

يدًىع انًىخىداث

يطهىباث يتذاونت 
انًطهىباث وانفائط انًتراكى

انفائط انًتراكى

يدًىع انًطهىباث انًتذاونت

لبئّخ ة- اٌفبئط اٌّزشاوُ 
يدًىع انفائط انًتراكى

يدًىع انًطهىباث وانفائط انًتراكى

2إٌ اإليضاحاخ انًشفقح تشكم جضءَأ ال يتجضأ يٍ ْزِ انقٕائى انًانيح ٔتقشأ يعٓا
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لائًت ب

20202019إَعاحاث
دَُار أردٍَدَُار أرد12ٍَ 

127,805 50,652(أ)12اَشاداد االػالٔبد
110,805 77,832اَشاداد زدض اػالْ

15,380 15,380اَشاداد االوشبن
23,530 25,460سعىَ اشزشاوبد االػعبء
31,000 58,000(ة).12سعىَ اشزشاوبد اٌصسف

950 1,650سعىَ أزغبة االػعبء
9,050 5,500سعىَ اػبدح رغدًُ

0988اَشاداد رشغًُ اٌىبفزُشَب
59,27178,718فىائذ ثٕىُخ

5,30816,284(ج)،12اَشاداد اخشي
299,053414,510

(202,592)(177,428)دػُ صٕذوق اٌزبُِٓ اٌصسٍ
(50,000)(50,000)دػُ صٕذوق اٌزؼبوْ واٌعّبْ االخزّبػٍ

(6,200)(550)دػُ وِغبػذاد االػعبء
(500)(500)ِصبسَف ِىزت خذِبد وصاسح اٌصٕبػخ 

(4,878)(4,150)ٔفمبد ِىزت اٌشّبي
(2,120)(1,700)ٔفمبد ِىزت اٌدٕىة

(648)(652)اشزشان االرسبد اٌذوٌٍ ٌٍصسبفخ
0(2,860)اشزشان ارسبد اٌصسفُٓ اٌؼشة

(7,768)0ِصبسَف اعزمجبي وفىد
(90,105)(57,251)13 اخشي

(295,091)(364,811)

3,96249,699انىفر لبم انًصارَف االدارَت وانعًىيُت

 14(111,690)(104,512)
(16,723)(16,077)االعزهالوبد

5320أسثبذ ثُغ ِىخىداد ثبثزخ 
(123,273)(71,536)

4,395,3484,416,138
050,746رؼذَالد ػًٍ اٌىفش اٌّزشاوُ 

4,272,0754,395,348

(123,273)(71,536)
(960)4,480

124,233-(67,056)

2020 كاَىٌ األول 31لائًت االَراداث وانُفماث انشايهت نهسُت انًُتهُت فٍ 

َمابت انصحافٍُُ االردٍَُُ
انًًهكـت األردَُت انهاشًُـت- عًاٌ 

االَراداث

فشق اٌمُّخ اٌؼبدٌخ ٌالعهُ
انذخم انشايم نهسُت

فبئط اٌغٕخ/ (ػدض)
:انذخم انشايم نهسُت

لائًت أ- انفائط انًتراكى انًذور 

فائط انسُت/ (عدس)

اخًانٍ االَراداث

ِصبسَف اداسَخ وػّىُِخ

اخًانٍ انُفماث

اٌفبئط اٌّزشاوُ ِٓ عٕىاد عبثمخ

انُفماث

3إٌ اإليضاحاخ انًشفقح تشكم جضءَا ال يتجضأ يٍ ْزِ انقٕائى انًانيح ٔتقشأ يعٓا
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لائًت د

20202019
دَُار أردٍَدَُار أردٍَ

(71,536)(123,273)فبئط اٌغٕخ/ (ػدض)
تعذَالث نبُىد غُر َمذَت

16,07716,723ئعزهالوبد

(165,467)(66,226)رُِ ِذَٕخ 
(12,726)(59,299)أسصذح ِذَٕخ أخشي

(5,344)0شُىبد ثشعُ اٌزسصًُ
4,350(943)رُِ دائٕخ

51,821(51,031)أِبٔبد
2,5751,933أسصذح دائٕخ أخشي

(282,120)(180,246)

(16,185)(1,713)ششاء اٌّّزٍىبد واِالد واٌّؼذاد
00اٌّزسصً ِٓ رخفُط زصخ إٌمبثخ ِٓ اعهُ ِؼذح ٌٍجُغ

(16,185)(1,713)األَشطت اإلستثًارَت (انًستخذو فٍ  )صافٍ انُمذ 

(196,431)(283,833)صافٍ انسَادة فٍ انُمذ وانُمذ انًعادل
2,857,6712,895,523إٌمذ و إٌمذ اٌّؼبدي فٍ ثذاَخ اٌغٕخ

2,573,8382,699,092لائًت أ- انُمذ و انُمذ انًعادل فٍ َهاَت انسُت 

: انتغُر فٍ بُىد رأش انًال انعايم  

انتذفماث انُمذَت يٍ األَشطت اإلستثًارَت 

صافٍ انُمذ انُاتح عٍ األَشطت انتشغُهُت

َمابت انصحافٍُُ االردٍَُُ
انًًهكـت األردَُت انهاشًُـت- عًاٌ 

2020 كاَىٌ األول 31لائًت انتذفماث انُمذَت نهسُت انًُتهُت فٍ 

انتذفماث انُمذَت يٍ األَشطت انتشغُهُت

5إٌ االيضاحاخ انًشفقح تشكم جضء ال يتجضأ يٍ ْزِ انقٕائى انًانيح ٔتقشأ يعٓا

لائًت د

20202019
دَُار أردٍَدَُار أردٍَ

(71,536)(123,273)فبئط اٌغٕخ/ (ػدض)
تعذَالث نبُىد غُر َمذَت

16,07716,723ئعزهالوبد

(165,467)(66,226)رُِ ِذَٕخ 
(12,726)(59,299)أسصذح ِذَٕخ أخشي

(5,344)0شُىبد ثشعُ اٌزسصًُ
4,350(943)رُِ دائٕخ

51,821(51,031)أِبٔبد
2,5751,933أسصذح دائٕخ أخشي

(282,120)(180,246)

(16,185)(1,713)ششاء اٌّّزٍىبد واِالد واٌّؼذاد
00اٌّزسصً ِٓ رخفُط زصخ إٌمبثخ ِٓ اعهُ ِؼذح ٌٍجُغ

(16,185)(1,713)األَشطت اإلستثًارَت (انًستخذو فٍ  )صافٍ انُمذ 

(196,431)(283,833)صافٍ انسَادة فٍ انُمذ وانُمذ انًعادل
2,857,6712,895,523إٌمذ و إٌمذ اٌّؼبدي فٍ ثذاَخ اٌغٕخ

2,573,8382,699,092لائًت أ- انُمذ و انُمذ انًعادل فٍ َهاَت انسُت 

: انتغُر فٍ بُىد رأش انًال انعايم  

انتذفماث انُمذَت يٍ األَشطت اإلستثًارَت 

صافٍ انُمذ انُاتح عٍ األَشطت انتشغُهُت

َمابت انصحافٍُُ االردٍَُُ
انًًهكـت األردَُت انهاشًُـت- عًاٌ 

2020 كاَىٌ األول 31لائًت انتذفماث انُمذَت نهسُت انًُتهُت فٍ 

انتذفماث انُمذَت يٍ األَشطت انتشغُهُت

5إٌ االيضاحاخ انًشفقح تشكم جضء ال يتجضأ يٍ ْزِ انقٕائى انًانيح ٔتقشأ يعٓا
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 َزُ ئثجبد وبفخ اٌّىخىداد اٌثبثزخ ثبٌزىٍفخ اٌزبسَخُخ ِؽشوزًب ِٕهب اإلعزهالن اٌّزشاوُ ورزجغ إٌمبثخ ؼشَمخ اٌمغػ
%.20و% 2اٌثبثذ فٍ ئززغبة اإلعزهالن ػًٍ اٌّىخىداد اٌثبثزخ ثاعزخذاَ ٔغت ِئىَخ رزشاوذ ِبثُٓ 

. رّىُٓ اٌصسفُُٓ ِٓ اداء سعبٌزهُ اٌصسفُخ واٌؼًّ ػًٍ ظّبْ اٌسشَخ اٌالصِخ ٌٍمُبَ ثهب

انعرف انًحاسبٍ. أ

:رُ ػشض اٌمىائُ اٌّبٌُخ اٌّشفمخ وفمًب ٌّؼبَُش اٌّسبعجخ اٌذوٌُخ، وفُّب ٍٍَ ٍِخصَب ألهُ اٌغُبعبد اٌّسبعجُخ اٌّزجؼخ

.أػذد اٌمىائُ اٌّبٌُخ وفمب ٌّجذأ اٌزىٍفخ اٌزبسَخُخ

 .6/10/2021ثزبسَخ  (192)رُ الشاس اٌمىائُ اٌّبٌُخ ِٓ لجً اٌّدٍظ ثّىخت ِسعش اخزّبع سلُ 

.رزجغ إٌمبثخ اعبط االعزسمبق فٍ اثجبد اٌّؼبِالد اٌّبٌُخ

ألهذاف ئػذاد لبئّخ اٌزذفمبد إٌمذَخ، فاْ ثٕذ إٌمذ وإٌمذ اٌّؼبدي َزّثً فٍ إٌمذ فٍ اٌصٕذوق واٌسغبثبد اٌدبسَخ

ٌذي اٌجٕىن واٌىدائغ  رسذ اٌؽٍت واٌىدائغ اٌثبثزخ اٌّىدػخ ٌفزشح ثالثخ أشهش ِٓ ربسَخ سثؽهب وَؽشذ ِٓ ثٕذ إٌمذ

.وإٌمذ اٌّؼبدي زغبثبد اٌجٕىن اٌّىشىفخ اٌزٍ رززثزة ثُٓ اٌّذَٓ واٌذائٓ

انُمذ و انُمذ انًعادل . ب 

رزّثً ِىاسد إٌمبثخ ِٓ سعىَ اٌزغدًُ وسعىَ اػبدح اٌزغدًُ وسعىَ اٌزششُر وسعىَ االشزشاوبد  اٌغٕىَخ 
ِٓ لُّخ فبرىسح االػالْ ِٓ % 1ٌّّبسعخ اٌّهٕخ واالشزشاوبد اٌغٕىَخ ٌٍّإعغبد اٌصسفُخثبالظبفخ اًٌ

.اٌّإعغبد اٌصسفُخ واَخ ػىائذ اعزثّبسَخ ورجشػبد وهجبد َىافك ػٍُهب اٌّدٍظ

. اٌّسبفظخ ػًٍ اداة اٌّهٕخ وِجبدئهب ورٕظُُ ِّبسعزهب

 زّبَخ اٌسمىق اٌّهُٕخ ٌالػعبء ورمذَُ اٌخذِبد االخزّبػُخ واٌثمبفُخ ٌهُ ورىفُش اٌزإُِٔبد االخزّبػُخ ٌّىاخهخ 
.زبالد اٌشُخىخخ واٌؼدض واٌىفبح

انسُاساث انًحاسبُت انهايت. 2

انًىخىداث انثابتت . ج

:اٌّىاسد اٌّبٌُخ ٌٍٕمبثخ-ة

.رؽهش اٌزُِ اٌّذَٕخ ثبٌزىٍفخ اٌزبسَخُخ

:ِٓ ٔشبؼبد إٌمبثخ ِب ٍٍَ- أ

َمابت انصحافٍُُ االردٍَُُ

انًًهكـت األردَُت انهاشًُـت- عًاٌ 
إَعاحاث حىل انمىائى انًانُت 

 .1953ٌغٕخ  (17)رأعغذ ٔمبثخ اٌصسفُُٓ  ثّىخت لبٔىْ ٔمبثخ  اٌصسفُُٓ سلُ 
انكُاٌ انماَىٍَ وانُشاغ. 1

 6
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رؼشف األداح اٌّبٌُخ ثأٔهب أٌ ػمذ َٕزح ػٕه أصً ِبٌٍ او ئٌزضاَ ِبٌٍ أو أداح زمىق ٍِىُخ فٍ ِٕشأح أخشي، رزأٌف
األدواد اٌّبٌُخ ٌصٕذوق إٌمبثخ ثشىً سئُغٍ ِٓ إٌمذ وأسصذح اٌجٕىن واٌزُِ اٌّذَٕخ واٌذائٕخ  واالعزثّبس فٍ

.اوساق ِبٌُخ ِؼذح ٌٍجُغ 

ارض ويًُُ انُمابت . د

رالع اٌشّبٌٍ (1) زىض سلُ 484ِجًٕ إٌمبثخ ِمبَ ػًٍ لؽؼخ اسض ِغبززهب دؤُ وازذ ِغدٍخ رسذ سلُ 
ػّبْ لُّخ اٌّجًٕ واالسض رظهش ثزىٍفزهب اٌزبسَخُخ/

يشروع انًذَُت انُمابُت. هـ

 ِغبززهب دؤُ وازذ ِٓ 2009/3/10 ربسَخ 233300/2152اسض خصصذ ثّىخت وزبة ٔمبثخ اٌّهٕذعُٓ سلُ 
.َبخىص ِششوع اٌّذَٕخ إٌمبثُخ ورظهش ثىٍفزهب اٌزبسَخُخ/ ػُٓ اٌجُعبء 6 زىض 424لؽؼخ اسض سلُ 

 َزُ اظهبس االعزثّبساد فٍ اوساق ِبٌُخ ِؼذح ٌٍجُغ ثبٌمُّخ اٌؼبدٌخ ثزبسَخ اٌمىائُ اٌّبٌُخ وَظهش اٌفشق ػٓ وٍفزهب 
.اٌزبسَخُخ فٍ ِزشاوُ اٌمُّخ اٌؼبدٌخ ظّٓ لبئّخ اٌفبئط اٌّزشاوُ 

االعزثّبساد فٍ االساظٍ رظهش ثبٌمُّخ اٌؼبدٌخ ورمُُ االساظٍ زغت ِزىعػ رمُُُ اعؼبس االساظٍ وَغدً اٌفشق 
.فٍ اٌمُّخ اٌؼبدٌخ ظّٓ اٌفبئط اٌّزشاوُ

االستثًاراث . و

األدواث انًانُت. ز

 7
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20202019
دَُار اردٍَدَُار اردٍَ

0610,000ودائغ/اٌجٕه اٌزدبسٌ
819,285423,819خبسٌ/اٌجٕه اٌزدبسٌ

9,79970,237
300,000300,000

1,041,0001,051,670
400,000400,000

3,8601,945
2,857,671 2,573,944 اٌّدّىع

20202019
دَُار أردٍَدَُار أردٍَ

645,063644,062خشَذح اٌشاٌ
371,535355,693خشَذح اٌذعزىس
2712,737خشَذح األٔجبغ

13,88813,888خشَذح اٌؼشة اٌُىَ
111,911110,911خشَذح اٌغذ

0144صسُفخ صذي اٌشؼت
00خشَذح اٌغجًُ
086خشَذح األُِ

4,3154,610رُِ اشزشاوبد
21,30014,970رُِ اوشبن

5,3104,469رِخاالراػخ واٌزٍفضَىْ
3,5686,907لٕبح سؤَب/ ششوخ وؼٓ اٌفعبئُخ

4,0003,000رِخ ِضاج اف اَ
80,33635,742رُِ ِىالغ اٌىزشؤُخ

1,9480لٕبح اٌٍّّىخ / ِسؽخ االػالَ اٌؼبَ اٌّغزمٍخ 
 1,263,445 1,197,219

20202019
دَُار أردٍَدَُار أردٍَ

3,1723,171ِصبسَف ِذفىػخ ِمذِب
180180اشزشاوبد ِغزسمخ

3,9274,727عٍف ِىظفُٓ
5,7505,750وفبالد ثٕىُخ

188188رإُِٔبد ِغزشدح
385385ِىخىداد اعزُىشاد شؼبس إٌمبثخ 

60,0000أِبٔبد صٕذوق اٌزأُِٓ اٌصسٍ ٌٍصسفُٓ
980أِبٔبد ِشوض رذسَت اٌصسفُٓ 

389389رُِ أخشي
 74,089 14,790

:َزبٌف هزا اٌجٕذ ِّب ٍٍَ

لشوض زغٕخ/ صٕذوق رىفُش ثشَذٌ 
ودائغ ألخً/ صٕذوق رىفُش ثشَذٌ 

انًدًىع

أرصذة يذَُت أخري. 5
:َزبٌف هزا اٌجٕذ ِّب ٍٍَ

انًدًىع

صٕذوق واٌغٍف إٌمذَخ

َمذ فٍ انصُذوق ونذي انبُىن. 3
:َزبٌف هزا اٌجٕذ ِّب ٍٍَ

خبسٌ/ ثٕه  اٌمبهشح 
خبسٌ/صٕذوق رىفُش ثشَذٌ 

ريى يذَُت. 4

8
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6 .
ث

ث وانًعذا
ث واِال

انًًتهكا
ف هزا اٌجٕذ ِّب ٍٍَ

  َزأٌ
:

ظٍ
ارا

يباٍَ
ث

انسُارا
ث 

أثا
ث

ويفروشا
ث 

اِال
واالخهسة

انًدًىع
دَُار اردٍَ 

دَُار اردٍَ 
دَُار اردٍَ 

دَُار اردٍَ 
دَُار اردٍَ 

دَُار اردٍَ 
انتكهفت

وّب فٍ 
31

 وبٔىْ اوي  
2019

82,110
570,297

16,000
66,855

30,484
765,746

د  
ظبفب

اال
0

0
0

0
1,713

1,713
د

االعزجؼبدا
0

0
0

0
(

1,586
)

(
1,586

)
كًا فٍ 

31
 كاَىٌ اول  

2020
82,110

570,297
16,000

66,855
30,611

765,873

االستهالن انًتراكى

وّب فٍ 
31

 وبٔىْ اوي  
2019

0
136,261

5,333
66,392

27,621
235,607

د
ظبفب

اال
0

11,406
3,200

82
1,389

16,077
د

االعزجؼبدا
0

0
0

0
(

1,480
)

(
1,480

)
كًا فٍ 

31
 كاَىٌ اول  

2020
0

147,667
8,533

66,474
27,530

250,204

صافٍ انمًُت انذفترَت

كًا فٍ 
31

 كاَىٌ اول 
2019

 - 
لائًت أ

82,110
434,036

10,667
463

2,863
530,139

كًا فٍ 
31

 كاَىٌ اول 
2020

 - 
لائًت أ

82,110
422,630

7,467
381

3,081
515,669

 9
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20202019
دَُار أردٍَدَُار أردٍَ

327,500327,500(أ).8اسض اٌضسلبء

951,641951,641(أ).8اسض ؼجشثىس

204,500204,500(أ).8اسض اٌدجُهخ
 1,483,641 1,483,641

:انغباوٌ/ارض انسرلاء 

:ارض طبربىر

:ارض اندبُهت

20202019
دَُار أردٍَدَُار أردٍَ

01,871
00

924814
1,054850

1,0031,003صسُفخ اٌغذ
5240
792528

0174لٕبح اٌٍّّىخ
 4,2975,240

استثًاراث فٍ اوراق يانُت يعذة نهبُع. 7
.َّثً هزا اٌجٕذ ِغبهّخ إٌمبثخ فٍ اٌششوخ اٌّهُٕخ ٌالعزثّبساد اٌؼمبسَخ واالعىبْ  ورغبهُ فُهب إٌمبثبد اٌّهُٕخ 

استثًاراث اراظٍ.8
:َزبٌف هزا اٌجٕذ ِّب ٍٍَ

ريى دائُت. 9

انًدًىع

استثًاراث اراظٍ (أ).8

ٌىزخ (3) لؽؼخ ِخزٍفخ اٌّغبزبد ظّٓ ِششوع اعىبْ اٌصسفُُٓ فٍ اٌضسلبء زىض سل20َُّثً هزا اٌجٕذ 
لشَخ اٌغجبوٌ خصصذ ٌزٕفُز اٌجٕخ اٌزسزُخ ٌٍّششوع رُ الزؽبػهب ِٓ اٌّششوع ػٕذ افشاصح لجً رىصَؼه  (6)سلُ 

.ػًٍ االػعبء اٌّغزفُذَٓ

ػّبْ رجشػذ /  اٌُّبٌخ 8 زىض سلُ 2811 دؤّبد رمشَجب وِغدٍخ رسذ سلُ 7َّثً هزا اٌجٕذ  اسض ِغبززهب 
.1998ثهب اٌمىاد اٌّغٍسخ االسدُٔخ ػبَ 

صسُفخ االٔجبغ
صسُفخ اٌذعزىس

صسُفخ صذي اٌشؼت
صسُفخ االِخ اٌُىَ

ػّبْ /  اٌدجُهه12زىض سلُ 1285 ِزشا  ِشثؼب وِغدٍخ رسذ سلُ 818َّثً هزا اٌجٕذ  اسض ِغبززهب 
.1983رجشػذ ثهب خّؼُخ اعىبْ اٌصسفُُٓ اٌزؼبؤُخ 

صسُفخ اٌغجًُ
صسُفخ اٌشأٌ

:َزبٌف هزا اٌجٕذ ِّب ٍٍَ

10
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20202019
دَُار أردٍَدَُار أردٍَ

080,000
30,79957,798

177,428120,172
1,0092,297

209,236260,267

امانات صندوق التعاون للصحفين
أمانات صندوق التقاعد

اخرى

.اياَاث صُذوق انتعاوٌ . 10

.أياَاث . 10
:َزبٌف هزا اٌجٕذ ِّب ٍٍَ

ثالثٌٕ أنف  .(1)انثُذ سقى   (ب)انفقشج  (4)انًادج  . 2007نسُح  (97)تًٕجة انُظاو انًعذل نُظاو انتعأٌ ٔانضًاٌ االجتًاعي سقى 
ديُاس تخصص نّ سُٕيا يٍ يٕاصَح صُذٔق انُقاتح فيًا عذا انثالث سُٕاخ االٔنى انتي تهي تاسيخ َفار احاو ْزا انُظاو انًعذل فيكٌٕ 

.يقذاس انًثهغ نٓزِ انغايح خًسٌٕ أنف ديُاس سُٕيا 

أمانات صندوق التأمين الصحي 

11
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20202019
دَُار أردٍَدَُار أردٍَ

2,4732,473اعزذسان رؼىَط اٌّىظفُٓ
5,2423,667ِصبسَف ِغزسمخ

1,0000رُِ اخشي
 8,715 6,140

20202019
دَُار أردٍَدَُار أردٍَ

50,652127,805أ.12
15,38015,380اَشاد االوشبن

25,46023,530سعىَ اشزشان اػعبء إٌمبثخ
58,00031,000ة.12سعىَ اشزشان اٌصسف
1,650950سعىَ أزغبة االػعبء

5,5009,050سعىَ اػبدح رغدًُ
77,832110,805اَشاداد زدض اػالٔبد
0988اَشاد رشغًُ اٌىبفُزُشَب

319,508 234,474 انًدًىع

20202019
دَُار أردٍَدَُار أردٍَ
20,63698,137

225642
29,79129,026

50,652127,805 انًدًىع

اَشاداد اػالْ اٌّىالغ االٌىزشؤُخ
اَشاداد اػالْ اٌمٕىاد اٌفعبئُخ

اَشاداد اػالْ اٌصسف اٌىسلُخ

اَراداث االعالَاث. أ.12

أرصذة دائُت أخري.11
:َزأٌف هزا اٌجٕذ ِّب ٍٍَ

انًدًىع

:َزأٌف هزا اٌجٕذ ِّب ٍٍَ

االَراداث انتشغُهُت. 12
:َزأٌف هزا اٌجٕذ ِّب ٍٍَ

اَشاد االػالٔبد

12
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20202019
دَُار أردٍَدَُار أردٍَ

7,0007,000
47,00019,000
1,0001,000
3,0004,000

58,00031,000 انًدًىع

20202019
دَُار أردٍَدَُار أردٍَ

2,62010,700اَشاد رصىَش وسق وفبوظ
0960اَشاداد رىصَغ اسثبذ اعهُ

1,4201,875سعىَ ثؽبلبد
1050سعىَ شىبوٌ 
850675سعىَ رذسَت

4082,024(1.ج).12أخشي
16,284 5,308 انًدًىع

رسىو اشتران انصحف. ب.12

:َزأٌف هزا اٌجٕذ ِّب ٍٍَ

اَشاداد اشثشن اٌصسف اٌىسلُخ

اَراداث اخري. ج.12
:َزأٌف هزا اٌجٕذ ِّب ٍٍَ

اَشاداد اشزشان اٌّىالغ االٌىزشؤُخ

وسػبَخ زفً رىشَُ ٌٍؽٍجخ إٌبخسُٓ فٍ اٌثبٔىَخ ،  ( 2019 )َّثً هزا اٌّجٍغ دػُ االِغُخ اٌشِعبُٔخ  ػبَ  
.ورّثً اٌذػُ ِٓ ثٕه االعىبْ واالرصبالد االسُٔخ ، اٌؼبِخ ِٓ اثٕبء اٌصسفُٓ 

اَشاداد اشزشان االراػبد 
اَشاداد اشزشان اٌمٕىاد اٌفعبئُخ

اخري (1.ج) 12

13
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20202019
دَُار أردٍَدَُار أردٍَ

0420ٔفمبد اخزّبػبد اٌهُئخ اٌؼبِخ
6,2006,200ٔفمبد اٌزىشَُ

2,4041,950خذِخ اٌشعبئً االٌىزشؤُخ
0450دػُ ششاء وزت

1,3505,150ِصبسَف عفش وُِبوِبد
00ِصبسَف ظشَجخ اػالٔبد ِدبُٔخ

0382ِصبسَف رشغًُ وبفُزُشَب
1,9753,671ِصبسَف دوساد ؤذواد

50450اَدبس اوشبن
20100ِصبسَف دَىْ ِؼذوِخ

2,0001,000ٔفمبد ِدّغ إٌمبثبد
02,404اصذاس ثؽبلبد صسفُخ

3520ِصبسَف صَبساد واعزمجبي وفىد
4,9139,608وصاسح اٌصٕبػخ/رشغًُ ِىزت خذِبد االػالَ

37,98758,320ِىزت خذِبد االػالٔبد-ِصشوف فىارُش زدض اػالٔبد 
90,105 57,251 انًدًىع

.انُفماث اخري . 13
:َزأٌف هزا اٌجٕذ ِّب ٍٍَ

14
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20202019
دَُار أردٍَدَُار أردٍَ

63,107 66,241 اٌشوارت واٌّىبفبد وٍِسمبرهب 
8,338 6,519 ِغبهّخ إٌمبثخ فٍ اٌعّبْ االخزّبػٍ

34 1,742 ظشَجخ اٌذخً واٌّغمفبد
3,558 3,460 اٌصُبٔخ اٌؼبِخ

8,000 8,000 اعزشبساد وارؼبة لبٔىُٔخ
2,576 4,501 سعىَ لعبَب
1,500 1,500 (رذلُك زغبثبد )ارؼبة ِهُٕخ 

240 240 ظشَجخ ِجُؼبد ارؼبة رذلُك
232 232 اشزشان ِىلغ اٌُىزشؤٍ وشجىبد رىاصً اخزّبػٍ

2,195 2,099 ِصبسَف هىارف وأزشٔذ
1,187 1,187 ُِبح

3,563 3,094 وهشثبء
 1,893 1,304

740 633 اٌّىاصالد واٌزٕمالد
200 0ِصبسَف سعىَ زىىُِخ

175 631 دسوع/هذاَب /صهىس 
2,136 1,917 ِصبسَف ظُبفخ
649 827 ِصبسَف ٔظبفخ 
2,331 1,844 غبص وِسشولبد

861 1,183 رصبسَر ػًّ
393 406 ػّىالد ثٕىُخ

544568
2,2280اساظٍ - سعىَ فشص ؤمً ٍِىُخ 

625 769 ِزفشلخ ؤثشَخ
104,512 111,690 انًدًىع

.رُ اػبدح رصُٕف ثؼط ثٕىد اٌمىائُ اٌّبٌُخ الغشاض اٌّمبسٔخ  - 

انًصارَف االدارَت وانعًىيُت. 14
:َزأٌف هزا اٌجٕذ ِّب ٍٍَ

ِؽجىػبد ولشؼبعُخ

ارلاو انًمارَت . 15

ربُِٓ ورشخُص اٌغُبساد

15
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صندوق التعاون والضمان االجتماعي
  نقابة الصحفيين 

القوائم المالية 
تقرير مدقق الحسابات المستقل 

2020
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اٌثُـــاْاٌصفحح

1-

أ2

ب3

ج4

د5

7-6-

صُذوق انتعاوٌ وانضًاٌ االجتًاعي

انـــــفــهــرس

َمابت انصحافييٍ االردَييٍ
انًًهكـت األردَيت انهاشًيـت- عًاٌ 

5 - 1إَضاحاخ حىي اٌمىائُ اٌّاٌُح 

ذمشَش ِذلك اٌحضاتاخ اٌّضرمً

2020 وأىْ االوي 31لائّح اٌّشوز اٌّاٌٍ وّا فٍ 

2020 وأىْ االوي 31لائّح االَشاداخ واٌّصشوفاخ ٌٍضٕح إٌّرهُح فٍ 

2020 وأىْ االوي 31لائّح اٌرذفماخ إٌمذَح ٌٍضٕح إٌّرهُح فٍ 

2020 وأىْ االوي 31لائّح اٌرغُش فٍ اٌفائط اٌّرشاوُ ٌٍضٕح إٌّرهُح فٍ 
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لائًت أ

20202019إيضاحاث
ديُار أردَيديُار أردَي

انًىجىداث انًتذاونت
14,50310,225(ب.2),3

14,80315,933(ج.2)رُِ سصىَ اشرشاواخ
080,000أِأاخ صٕذوق ٔماتح اٌصحفُُٓ

100100أسصذج ِذَٕح أخشي
 29,406 106,258

 29,406 106,258

انًطهىباث انًتذاونت 

13,62514,800اِأاخ دائٕح

 13,62514,800

انفائض انًتراكى  

15,78191,458

 29,406 106,258 يجًىع انًطهىباث وانفائض انًتراكى

لائّح ب- اٌفائط اٌّرشاوُ  

يجًىع انًطهىباث انًتذاونت

يجًىع انًىجىداث

صُذوق انتعاوٌ وانضًاٌ االجتًاعي
َمابت انصحافييٍ االردَييٍ

انًًهكـت األردَيت انهاشًيـت- عًاٌ 

2020 كاَىٌ االول 31لائًت انًركز انًاني كًا في 

يجًىع انًىجىداث انًتذاونت

انًطهىباث وانفائض انًتراكى

انًىجىداث

ٔمذ  ٌذي اٌثٕىن

2إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءَأ ال يتجزأ مه هذه القىائم المالية وتقرأ معها
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2إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءَأ ال يتجزأ مه هذه القىائم المالية وتقرأ معها
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لائًت ب

20202019إيضاحاث
ديُار أردَيديُار أردَي

340160ايراداث رسىو اَتساب
 50,000 50,000
66,07063,050

10
116,411113,210

(163,075)(192,000)ٔفماخ دػُ االػضاء
(49,865)(75,589)لبم طرح انًصاريف االداريت وانعًىييت (عجز)فائض 

(357)(88)4 اٌّصاسَف االداسَح واٌؼّىُِح
(75,677)(50,222)

91,458141,680
15,78191,458 لائًت أ- انفائض انًتراكى  

اٌفائط اٌّرشاوُ ِٓ اٌضٕىاخ اٌضاتمح

انسُت  (عجز)فائض 

اجًاني االيراداث

َفماث انًعانجاث

اشرشاواخ اػضاء
 جىائز وفىائذ تٕىُح

صُذوق انتعاوٌ وانضًاٌ االجتًاعي
َمابت انصحافييٍ االردَييٍ

انًًهكـت األردَيت انهاشًيـت- عًاٌ 

االيراداث

دػُ ٔماتح اٌصحفُُٓ

2020 كاَىٌ االول 31لائًت االيراداث وانًصروفاث نهسُت انًُتهيت في 

3إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءَا ال يتجزأ مه هذه القىائم المالية وتقرأ معها
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3إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءَا ال يتجزأ مه هذه القىائم المالية وتقرأ معها



55

141,680141,680

50,22250,222

91,45891,458

91,45891,458

75,67775,677

15,78115,781

312020

312019

312020

4ان االيضاحات المرفقة تشكل جزء ال يتجزأ مه القىائم المالية وتقرأ معها 

141,680141,680

50,22250,222

91,45891,458

91,45891,458

75,67775,677

15,78115,781

312020

312019

312020

4ان االيضاحات المرفقة تشكل جزء ال يتجزأ مه القىائم المالية وتقرأ معها 
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لائًت د

20202019
ديُار أردَيديُار أردَي

(50,222)(75,677)اٌضٕح  (ػجز)فائط 

1,13010,970رُِ سصىَ اشرشاواخ
(20,000)80,000أِأاخ صٕذوق ٔماتح اٌصحفُُٓ

060اسصذج ِذَٕح اخشي
2,800(1,175)اِأاخ دائٕح

(4,000)0ِصاسَف ِضرحمح 
4,278(60,392)

(60,392)4,278انزيادة في انُمذ وانُمذ انًعادل (انُمص)صافي 
10,22570,617إٌمذ و إٌمذ اٌّؼادي فٍ تذاَح اٌضٕح

14,50310,225لائًت أ- انُمذ و انُمذ انًعادل في َهايت انسُت 

صُذوق انتعاوٌ وانضًاٌ االجتًاعي
َمابت انصحافييٍ االردَييٍ

انًًهكـت األردَيت انهاشًيـت- عًاٌ 

2020 كاَىٌ االول 31لائًت انتذفماث انُمذيت نهسُت انًُتهيت في 

انتذفماث انُمذيت يٍ األَشطت انتشغيهيت

: انتغير في انًىجىداث و انًطهىباث انًتذاونت  

انُاتج عٍ األَشطت انتشغيهيت  (انًستخذو في)صافي انُمذ

5إن االيضاحات المرفقة تشكل جزء ال يتجزأ مه هذه القىائم المالية وتقرأ معها
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.َّثً هزا اٌثٕذ رُِ سصىَ اشرشاواخ  أػضاء  وذظهش تمُّرها اٌراسَخُح

20202019
ديُار اردَيديُار اردَي

1,2812,933
12,9426,512

280780
10,225 14,503 انًجًىع
صٕذوق

ٌضٕح (15)ِٓ لأىْ ٔماتح اٌصحفُُٓ سلُ  (58)ذأصش صٕذوق اٌرؼاوْ واٌضّاْ االجرّاػٍ   تّىجة اٌّادج 
وَهذف اٌصٕذوق اًٌ ذمذَُ اٌّضاػذج اٌّاٌُح ٌٍؼضى اثٕاء حُاذح وٌٍّٕرفؼُُٓ ػٕذ وفاذه وفما الحىاَ إٌظاَ , 1998

  .2007 ٌضٕح97سلُ 

ألهذاف إػذاد لائّح اٌرذفماخ إٌمذَح, فإْ تٕذ إٌمذ وإٌمذ اٌّؼادي  َرّثً فٍ إٌمذ فٍ اٌصٕذوق واٌحضاتاخ اٌجاسَح
ٌذي اٌثٕىن واٌىدائغ  ذحد اٌطٍة واٌىدائغ اٌثاترح اٌّىدػح ٌفرشج ثالثح أشهش ِٓ ذاسَخ ستطها وَطشح ِٓ تٕذ إٌمذ

.وإٌمذ اٌّؼادي حضاتاخ اٌثٕىن اٌّىشىفح اٌرٍ ذرزتزب تُٓ اٌّذَٓ واٌذائٓ

انُمذ و انُمذ انًعادل . ب 

.أػذخ اٌمىائُ اٌّاٌُح وفما ٌّثذأ اٌرىٍفح اٌراسَخُح
.َرثغ اٌصٕذوق أصاس االصرحماق  فٍ اثثاخ اٌّؼاِالخ اٌّاٌُح

ٔمذ ٌذي تٕه اٌماهشج ػّاْ ذىفُش

َمذ نذي انبُىن. 3

صُذوق انتعاوٌ وانضًاٌ االجتًاعي

َمابت انصحافييٍ االردَييٍ
انًًهكـت األردَيت انهاشًيـت- عًاٌ 

إيضاحاث حىل انمىائى انًانيت 

:ذُ ػشض اٌمىائُ اٌّاٌُح اٌّشفمح وفمًا ٌّؼاَُش اٌّحاصثح اٌذوٌُح, وفُّا ٍٍَ ٍِخصَا ألهُ اٌضُاصاخ اٌّحاصثُح اٌّرثؼح

 .6/10/2021تراسَخ  (192)ذُ الشاس اٌمىائُ اٌّاٌُح ِٓ لثً اٌّجٍش تّىجة ِحضش اجرّاع سلُ 

انسياساث انًحاسبيت انهايت. 2

جاسٌ- ٔمذ ٌذي اٌثٕه اٌرجاسٌ 

:َراٌف هزا اٌثٕذ ِّا ٍٍَ

ريى رسىو اشراكاث.ج

انكياٌ انماَىَي وانُشاط. 1

انعرف انًحاسبي. أ

 6
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20202019
ديُار أردَيديُار أردَي

2827
60330دَىْ ِؼذوِح

357 88 انًجًىع

.ذُ اػادج ذصُٕف تؼط تٕىد اٌمىائُ اٌّاٌُح الغشاض اٌّماسٔح - 

انًصاريف االداريت وانعًىييت. 4
:َرأٌف هزا اٌثٕذ ِّا ٍٍَ

ارلاو انًمارَت. 5

ػّىٌح وفىائذ تٕىُح

 7
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صندوق التأمين الصحي
  نقابة الصحفيين 

القوائم المالية 
تقرير مدقق الحسابات المستقل 

2020
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انثيـــاٌانصفحح

1-

أ2

ب3

ج4

د5

6,7-

صُذوق انتأييٍ انصحي 

انـــــفــهــرس

َمابت انصحافييٍ االردَييٍ
انًًهكـت األردَيت انهاشًيـت- عًاٌ 

5 - 1إيضاحاخ حىل انمىائى انًانيح 

ذمشيش يذلك انحضاتاخ انًضرمم

2020 كاَىٌ االول 31لائًح انًشكز انًاني كًا في 

2020 كاَىٌ االول 31لائًح االيشاداخ وانًصشوفاخ نهضُح انًُرهيح في 

2020 كاَىٌ االول 31لائًح انرذفماخ انُمذيح نهضُح انًُرهيح في 

2020 كاَىٌ االول 31لائًح انرغيش في انفائط انًرشاكى نهضُح انًُرهيح في 
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لائًت أ

20202019إيضاحاث
ديُار أردَيديُار أردَي

انًىجىداث انًتذاونت
62,98919,247(ب.2),3

12,251200شيكاخ تشصى انرحصيم
58,16060,160(ج.2)ريى اشرشاكاخ أػضاء

13,88713,887ريى لضايا
117,428120,172اياَاخ صُذوق انُماتح 

05أسصذج يذيُح أخشي
 264,715 213,671

 264,715 213,671

184,267132,607 ريى دائُح 
 184,267 132,607

80,44881,064
 264,715 213,671

انًىجىداث

َمذ في انصُذوق و نذي انثُىن

يجًىع انًىجىداث انًتذاونت

انًطهىباث وانفائض انًتراكى

يجًىع انًطهىباث وانفائض انًتراكى
لائًح ب- انفائط انًرشاكى  

صُذوق انتأييٍ انصحي 
َمابت انصحافييٍ االردَييٍ

انًًهكـت األردَيت انهاشًيـت- عًاٌ 

2020 كاَىٌ االول 31لائًت انًركز انًاني كًا في 

يطهىباث يتذاونت 

يجًىع انًىجىداث

يجًىع انًطهىباث انًتذاونت

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءَأ ال يتجزأ مه هذه القىائم المالية وتقرأ معها
2
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إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءَأ ال يتجزأ مه هذه القىائم المالية وتقرأ معها
2
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لائًت ب

20202019إيضاحاث
ديُار أردَيديُار أردَي
177,428202,592
190,622190,403

035
210ايشاداخ اخشي

368,071393,030

(392,996)(368,071)َفماخ يؼانجاخ انًشرشكيٍ
034انفائض لبم طرح انًصاريف االداريت وانعًىييت

(960)(616)4 انًصاسيف االداسيح وانؼًىييح
(616)(926)

81,06481,990
80,44881,064

صُذوق انتأييٍ انصحي 
َمابت انصحافييٍ االردَييٍ

انًًهكـت األردَيت انهاشًيـت- عًاٌ 

انفائط انًرشاكى يٍ انضُىاخ انضاتمح

فائض انسُت 

2020 كاَىٌ االول 31لائًت االيراداث وانًصروفاث نهسُت انًُتهيت في 

اشرشاكاخ اػضاء
فىائذ تُكيح

االيراداث
دػى َماتح انصحفييٍ

اجًاني االيراداث

َفماث انًعانجاث

لائًت أ- انفائض انًتراكى  

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءَا ال يتجزأ مه هذه القىائم المالية وتقرأ معها
3
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58,16060,160(ج.2)ريى اشرشاكاخ أػضاء

13,88713,887ريى لضايا
117,428120,172اياَاخ صُذوق انُماتح 

05أسصذج يذيُح أخشي
 264,715 213,671

 264,715 213,671

184,267132,607 ريى دائُح 
 184,267 132,607

80,44881,064
 264,715 213,671

انًىجىداث

َمذ في انصُذوق و نذي انثُىن

يجًىع انًىجىداث انًتذاونت

انًطهىباث وانفائض انًتراكى

يجًىع انًطهىباث وانفائض انًتراكى
لائًح ب- انفائط انًرشاكى  

صُذوق انتأييٍ انصحي 
َمابت انصحافييٍ االردَييٍ

انًًهكـت األردَيت انهاشًيـت- عًاٌ 

2020 كاَىٌ االول 31لائًت انًركز انًاني كًا في 

يطهىباث يتذاونت 

يجًىع انًىجىداث

يجًىع انًطهىباث انًتذاونت

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءَأ ال يتجزأ مه هذه القىائم المالية وتقرأ معها
2
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81,99081,990
926926

81,06481,064

81,06481,064
616616

80,44880,448

312020

312019

312020

ان االيضاحات المرفقة تشكيل جزء ال يتجزأ مه القىائم المالية وتقلرأ معها
4

لائًت أ

20202019إيضاحاث
ديُار أردَيديُار أردَي

انًىجىداث انًتذاونت
62,98919,247(ب.2),3

12,251200شيكاخ تشصى انرحصيم
58,16060,160(ج.2)ريى اشرشاكاخ أػضاء

13,88713,887ريى لضايا
117,428120,172اياَاخ صُذوق انُماتح 

05أسصذج يذيُح أخشي
 264,715 213,671

 264,715 213,671

184,267132,607 ريى دائُح 
 184,267 132,607

80,44881,064
 264,715 213,671

انًىجىداث

َمذ في انصُذوق و نذي انثُىن

يجًىع انًىجىداث انًتذاونت

انًطهىباث وانفائض انًتراكى

يجًىع انًطهىباث وانفائض انًتراكى
لائًح ب- انفائط انًرشاكى  

صُذوق انتأييٍ انصحي 
َمابت انصحافييٍ االردَييٍ

انًًهكـت األردَيت انهاشًيـت- عًاٌ 

2020 كاَىٌ االول 31لائًت انًركز انًاني كًا في 

يطهىباث يتذاونت 

يجًىع انًىجىداث

يجًىع انًطهىباث انًتذاونت

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءَأ ال يتجزأ مه هذه القىائم المالية وتقرأ معها
2
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لائًت  د

20202019
ديُار أردَيديُار أردَي

(926)(616)فائط انضُح 

(15,682)2,000ريى اشرشاكاخ أػضاء
(200)(12,051)شيكاخ تشصى انرحصيم

5171أسصذج يذيُح أخشي
(120,172)2,744اياَاخ صُذوق انُماتح 

51,66058,950ريى دائُح
43,742(77,859)

(77,859)43,742انزيادة في انُمذ وانُمذ انًعادل  (انُمص)صافي 
19,24797,106انُمذ و انُمذ انًؼادل في تذايح انضُح

62,98919,247لائًت أ- انُمذ و انُمذ انًعادل في َهايت انسُت 

انتذفماث انُمذيت يٍ األَشطت انتشغيهيت

: انتغير في انًىجىداث و انًطهىباث انًتذاونت  

انُاتج عٍ األَشطت انتشغيهيت  (انًستخذو في)صافي انُمذ

صُذوق انتأييٍ انصحي 
َمابت انصحافييٍ االردَييٍ

انًًهكـت األردَيت انهاشًيـت- عًاٌ 

2020 كاَىٌ االول 31لائًت انتذفماث انُمذيت نهسُت انًُتهيت في 

إن االيضاحات المرفقة تشكل جزء ال يتجزأ مه هذه القىائم المالية وتقرأ معها
5

لائًت أ

20202019إيضاحاث
ديُار أردَيديُار أردَي

انًىجىداث انًتذاونت
62,98919,247(ب.2),3

12,251200شيكاخ تشصى انرحصيم
58,16060,160(ج.2)ريى اشرشاكاخ أػضاء

13,88713,887ريى لضايا
117,428120,172اياَاخ صُذوق انُماتح 

05أسصذج يذيُح أخشي
 264,715 213,671

 264,715 213,671

184,267132,607 ريى دائُح 
 184,267 132,607

80,44881,064
 264,715 213,671

انًىجىداث

َمذ في انصُذوق و نذي انثُىن

يجًىع انًىجىداث انًتذاونت

انًطهىباث وانفائض انًتراكى

يجًىع انًطهىباث وانفائض انًتراكى
لائًح ب- انفائط انًرشاكى  

صُذوق انتأييٍ انصحي 
َمابت انصحافييٍ االردَييٍ

انًًهكـت األردَيت انهاشًيـت- عًاٌ 

2020 كاَىٌ االول 31لائًت انًركز انًاني كًا في 

يطهىباث يتذاونت 

يجًىع انًىجىداث

يجًىع انًطهىباث انًتذاونت

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءَأ ال يتجزأ مه هذه القىائم المالية وتقرأ معها
2
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.يًثم هزا انثُذ ريى اشرشاكاخ االػضاء  وذظهش تميًرها انراسيخيح

20202019
ديُار اردَيديُار اردَي

2,1862,463انصُذوق
60,80316,784

19,247 62,989 انًجًىع

انعرف انًحاسبي. أ

 .16/10/2021تراسيخ  (192)ذى الشاس انمىائى انًانيح يٍ لثم انًجهش تًىجة يحضش اجرًاع سلى 

صُذوق انتأييٍ انصحي 

َمابت انصحافييٍ االردَييٍ
انًًهكـت األردَيت انهاشًيـت- عًاٌ 

إيضاحاث حىل انمىائى انًانيت 

انُمذ و انُمذ انًعادل . ب 

.أػذخ انمىائى انًانيح وفما نًثذأ انركهفح انراسيخيح
.يرثغ انصُذوق أصاس االصرحماق  في اثثاخ انًؼايالخ انًانيح

انسياساث انًحاسبيت انهايت. 2

انكياٌ انماَىَي وانُشاط. 1

َمذ نذي انثُىن

َمذ في انصُذوق ونذي انبُىن. 3
:يرانف هزا انثُذ يًا يهي

ويهذف , 1998نضُح  (15)يٍ لاَىٌ َماتح انصحفييٍ سلى  (58)ذأصش صُذوق انرأييٍ انصحي  تًىجة انًادج 
.2001 نضُح 95انصُذوق انً ذىفيش انًؼانجح نهصحفييٍ وافشاد ػائالذهى انًُرفؼييٍ يؼهى وفما الحكاو انُظاو سلى 

ريى اشتراكاث أعضاء. ج

ألهذاف إػذاد لائًح انرذفماخ انُمذيح, فإٌ تُذ انُمذ وانُمذ انًؼادل  يرًثم في انُمذ في انصُذوق وانحضاتاخ انجاسيح
نذي انثُىن وانىدائغ  ذحد انطهة وانىدائغ انثاترح انًىدػح نفرشج ثالثح أشهش يٍ ذاسيخ ستطها ويطشح يٍ تُذ انُمذ

.وانُمذ انًؼادل حضاتاخ انثُىن انًكشىفح انري ذرزتزب تيٍ انًذيٍ وانذائٍ

:ذى ػشض انمىائى انًانيح انًشفمح وفمًا نًؼاييش انًحاصثح انذونيح, وفيًا يهي يهخصَا ألهى انضياصاخ انًحاصثيح انًرثؼح

 6
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20202019
ديُار أردَيديُار أردَي

1535
581903ديىٌ يؼذويح

2022يصاسيف َثشيح
960 616 انًجًىع

.ذى اػادج ذصُيف تؼط تُىد انمىائى انًانيح الغشاض انًماسَح - 

انًصاريف االداريت وانعًىييت. 4
:يرأنف هزا انثُذ يًا يهي

ارلاو انًمارَت. 5

ػًىالخ تُكيح

 7
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مركز تدريب الصحفيين
  نقابة الصحفيين 

القوائم المالية 
تقرير مدقق الحسابات المستقل 

2020
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اٌثُـــاْاٌصفحح

1-

أ2

ب3

ج4

د5

7-6-

يركز تذرية انصحفييٍ

انـــــفــهــرس

َقاتح انصحافييٍ االردَييٍ
انًًهكـح األردَيح انهاشًيـح- عًاٌ 

5 - 1إَعاحاخ حىي اٌمىائُ اٌّاٌُح 

ذمشَش ِذلك اٌحضاتاخ اٌّضرمً

2020 وأىْ االوي 31لائّح اٌّشوز اٌّاٌٍ وّا فٍ 

2020 وأىْ االوي 31لائّح االَشاداخ واٌّصشوفاخ ٌٍضٕح إٌّرهُح فٍ 

2020 وأىْ االوي 31لائّح اٌرذفماخ إٌمذَح ٌٍضٕح إٌّرهُح فٍ 

2020 وأىْ االوي 31لائّح اٌرغُش فٍ اٌفائط اٌّرشاوُ ٌٍضٕح إٌّرهُح فٍ 
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قائًح أ

20202019إيضاحاخ
ديُار أردَيديُار أردَي

انًىجىداخ انًتذاونح
14,80415,035(ب.2),3

 14,804  15,035

 14,804 15,035

انًطهىتاخ انًتذاونح 
970اِأاخ ٔماتح اٌصحفُٓ

970

انفائض انًتراكى  

14,70715,035
 14,804 15,035

يركز تذرية انصحفييٍ
َقاتح انصحافييٍ االردَييٍ

انًًهكـح األردَيح انهاشًيـح- عًاٌ 

2020 كاَىٌ االول 31قائًح انًركز انًاني كًا في 

يجًىع انًىجىداخ انًتذاونح

انًطهىتاخ وانفائض انًتراكى

انًىجىداخ

ٔمذ فٍ اٌصٕذوق و ٌذي اٌثٕىن

يجًىع انًطهىتاخ وانفائض انًتراكى
لائّح ب- اٌفائط اٌّرشاوُ  

يجًىع انًطهىتاخ انًتذاونح

يجًىع انًىجىداخ

2إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءَأ ال يتجزأ مه هذه القىائم المالية وتقرأ معها

قائًح أ

20202019إيضاحاخ
ديُار أردَيديُار أردَي

انًىجىداخ انًتذاونح
14,80415,035(ب.2),3

 14,804  15,035

 14,804 15,035

انًطهىتاخ انًتذاونح 
970اِأاخ ٔماتح اٌصحفُٓ

970

انفائض انًتراكى  

14,70715,035
 14,804 15,035

يركز تذرية انصحفييٍ
َقاتح انصحافييٍ االردَييٍ

انًًهكـح األردَيح انهاشًيـح- عًاٌ 

2020 كاَىٌ االول 31قائًح انًركز انًاني كًا في 

يجًىع انًىجىداخ انًتذاونح

انًطهىتاخ وانفائض انًتراكى

انًىجىداخ

ٔمذ فٍ اٌصٕذوق و ٌذي اٌثٕىن

يجًىع انًطهىتاخ وانفائض انًتراكى
لائّح ب- اٌفائط اٌّرشاوُ  

يجًىع انًطهىتاخ انًتذاونح

يجًىع انًىجىداخ

2إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءَأ ال يتجزأ مه هذه القىائم المالية وتقرأ معها
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قائًح ب

20202019إيضاحاخ
ديُار أردَيديُار أردَي

050

050

(1,203)(328)4 اٌّصاسَف االداسَح واٌؼّىُِح

(328)(1,153)

15,03516,188

14,70715,035 قائًح أ- انفائض انًتراكى  

اٌفائط اٌّرشاوُ ِٓ اٌضٕىاخ اٌضاتمح

انسُح  (عجز)فائض 

اجًاني االيراداخ

اَشادخ أخشي

يركز تذرية انصحفييٍ
َقاتح انصحافييٍ االردَييٍ

انًًهكـح األردَيح انهاشًيـح- عًاٌ 

االيراداخ

2020 كاَىٌ االول 31قائًح االيراداخ وانًصروفاخ نهسُح انًُتهيح في 

3إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءَا ال يتجزأ مه هذه القىائم المالية وتقرأ معها

قائًح ب

20202019إيضاحاخ
ديُار أردَيديُار أردَي

050

050

(1,203)(328)4 اٌّصاسَف االداسَح واٌؼّىُِح

(328)(1,153)

15,03516,188

14,70715,035 قائًح أ- انفائض انًتراكى  

اٌفائط اٌّرشاوُ ِٓ اٌضٕىاخ اٌضاتمح

انسُح  (عجز)فائض 

اجًاني االيراداخ

اَشادخ أخشي

يركز تذرية انصحفييٍ
َقاتح انصحافييٍ االردَييٍ

انًًهكـح األردَيح انهاشًيـح- عًاٌ 

االيراداخ

2020 كاَىٌ االول 31قائًح االيراداخ وانًصروفاخ نهسُح انًُتهيح في 

3إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءَا ال يتجزأ مه هذه القىائم المالية وتقرأ معها
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16,18816,188

1,1531,153

15,03515,035

15,03515,035

328328

14,70714,707

312020

312019

312020

4ان االيضاحات المرفقة تشكل جزء ال يتجزأ مه القىائم المالية وتقرأ معها 

16,18816,188

1,1531,153

15,03515,035

15,03515,035

328328

14,70714,707

312020

312019

312020

4ان االيضاحات المرفقة تشكل جزء ال يتجزأ مه القىائم المالية وتقرأ معها 
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قائًح د

20202019
ديُار أردَيديُار أردَي

(1,153)(328)اٌضٕح  (ػجز)فائط 

(1,739)97اِأاخ ٔماتح اٌصحفُٓ

(231)(2,892)

(2,892)(231)انزيادج في انُقذ وانُقذ انًعادل (انُقص)صافي 

15,03517,927إٌمذ و إٌمذ اٌّؼادي فٍ تذاَح اٌضٕح

14,80415,035قائًح أ- انُقذ و انُقذ انًعادل في َهايح انسُح 

انتذفقاخ انُقذيح يٍ األَشطح انتشغيهيح

: انتغير في انًىجىداخ و انًطهىتاخ انًتذاونح  

انُاتج عٍ األَشطح انتشغيهيح  (انًستخذو في)صافي انُقذ

يركز تذرية انصحفييٍ
َقاتح انصحافييٍ االردَييٍ

انًًهكـح األردَيح انهاشًيـح- عًاٌ 

2020 كاَىٌ االول 31قائًح انتذفقاخ انُقذيح نهسُح انًُتهيح في 

5إن االيضاحات المرفقة تشكل جزء ال يتجزأ مه هذه القىائم المالية وتقرأ معها

قائًح د

20202019
ديُار أردَيديُار أردَي

(1,153)(328)اٌضٕح  (ػجز)فائط 

(1,739)97اِأاخ ٔماتح اٌصحفُٓ

(231)(2,892)

(2,892)(231)انزيادج في انُقذ وانُقذ انًعادل (انُقص)صافي 

15,03517,927إٌمذ و إٌمذ اٌّؼادي فٍ تذاَح اٌضٕح

14,80415,035قائًح أ- انُقذ و انُقذ انًعادل في َهايح انسُح 

انتذفقاخ انُقذيح يٍ األَشطح انتشغيهيح

: انتغير في انًىجىداخ و انًطهىتاخ انًتذاونح  

انُاتج عٍ األَشطح انتشغيهيح  (انًستخذو في)صافي انُقذ

يركز تذرية انصحفييٍ
َقاتح انصحافييٍ االردَييٍ

انًًهكـح األردَيح انهاشًيـح- عًاٌ 

2020 كاَىٌ االول 31قائًح انتذفقاخ انُقذيح نهسُح انًُتهيح في 

5إن االيضاحات المرفقة تشكل جزء ال يتجزأ مه هذه القىائم المالية وتقرأ معها
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.َّثً هزا اٌثٕذ رُِ سصىَ اشرشاواخ  أػعاء  وذظهش تمُّرها اٌراسَخُح

20202019
ديُار اردَيديُار اردَي
14,16114,387

637637اٌثٕه اٌرجاسٌ
611

15,035 14,804 انًجًىع
ٔمذ فٍ اٌصٕذوق

ِٓ لأىْ ٔماتح  (58) واٌصادس تّمرعً اٌّادج 2013ٌضٕح  (61)ذأصش ِشوز ذذسَة اٌصحفُُٓ تّىجة ٔظاَ سلُ 
وَهذف اٌصٕذوق اًٌ ذذسَة اٌصحفُُٓ اٌّّاسصُٓ واٌؼآٍُِ فٍ ِجاي  , 1998ٌضٕح  (15)اٌصحفُُٓ سلُ 

.وذُّٕح لذساخ اٌصحفُُٓ وذؼزَزها وذطىَش ِهاساذهُ, اٌصحافح واالػالَ وذأهٍُهُ

ألهذاف إػذاد لائّح اٌرذفماخ إٌمذَح, فإْ تٕذ إٌمذ وإٌمذ اٌّؼادي  َرّثً فٍ إٌمذ فٍ اٌصٕذوق واٌحضاتاخ اٌجاسَح
ٌذي اٌثٕىن واٌىدائغ  ذحد اٌطٍة واٌىدائغ اٌثاترح اٌّىدػح ٌفرشج ثالثح أشهش ِٓ ذاسَخ ستطها وَطشح ِٓ تٕذ إٌمذ

.وإٌمذ اٌّؼادي حضاتاخ اٌثٕىن اٌّىشىفح اٌرٍ ذرزتزب تُٓ اٌّذَٓ واٌذائٓ

انُقذ و انُقذ انًعادل . ب 

.َرثغ اٌّشوز أصاس االصرحماق  فٍ اثثاخ اٌّؼاِالخ اٌّاٌُح

انسياساخ انًحاسثيح انهايح. 2

ٔمذ ٌذي تٕه اٌماهشج ػّاْ

َقذ نذي انثُىك. 3
:َراٌف هزا اٌثٕذ ِّا ٍٍَ

ريى رسىو اشراكاخ.ج

.أػذخ اٌمىائُ اٌّاٌُح وفما ٌّثذأ اٌرىٍفح اٌراسَخُح

انكياٌ انقاَىَي وانُشاط. 1

انعرف انًحاسثي. أ

يركز تذرية انصحفييٍ

َقاتح انصحافييٍ االردَييٍ
انًًهكـح األردَيح انهاشًيـح- عًاٌ 

إيضاحاخ حىل انقىائى انًانيح 

:ذُ ػشض اٌمىائُ اٌّاٌُح اٌّشفمح وفمًا ٌّؼاَُش اٌّحاصثح اٌذوٌُح, وفُّا ٍٍَ ٍِخصَا ألهُ اٌضُاصاخ اٌّحاصثُح اٌّرثؼح

.6/10/2021تراسَخ  (192)ذُ الشاس اٌمىائُ اٌّاٌُح ِٓ لثً اٌّجٍش تّىجة ِحعش اجرّاع سلُ 

 6
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20202019
ديُار أردَيديُار أردَي

0800وسشاخ ذذسَثح
328331ظُافح

059ِصاسَف اصذاس شهاداخ ِشاسوح 
013ػّىالخ وِصاسَف تٕىُح

1,203 328 انًجًىع

.ذُ اػادج ذصُٕف تؼط تٕىد اٌمىائُ اٌّاٌُح الغشاض اٌّماسٔح - 

انًصاريف االداريح وانعًىييح. 4
:َرأٌف هزا اٌثٕذ ِّا ٍٍَ

ارقاو انًقارَح. 5

 7
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اإليرادات2021
 األعضاء اشتراكات25,500.000
أكشاك إيرادات15,380.000

الشكاوي رسوم50.000
بطاقات رسوم700.000
دولية صحفية بطاقه رسوم500.000

(37297.730)بنك+(41420.25)بريد/ والبريد بنكية فوائد43,000.000

واإلعالمية  الصحفية المؤسسات إعالنات130,000.000
السنوية االعالمية الصحفية المؤسسات اشتراكات34,000.000
انتساب رسوم1,600.000
تدريب رسوم700.000

تسجيل إعادة رسوم14,000.000
والتجارة الصناعة وزارة إعالنات مكتب إيراد90,000.000
اخرى ايرادات2,000.000

استيكرات بيع ايرادات0.000
اسهم استثمار ارباح ايراد900.000

المتوقعة اإليرادات مجموع358,330.000

المصاريف2021
الصيانة مصاريف3500.000

 الصحي التامين دعم211000.000
 التعاون صندوق دعم50000.000

األعضاء مساعدة0.000
الكتب شراء دعم150.000

صحفيه وفود استضافة مصاريف0.000
للصحفيين الدولي االتحاد اشتراك2055.000
$4000 العرب الصحفيين االتحاد اشتراك2860.000

فلسطين في للصحفيين وتبرعات غزة قافلة دعم0.000
الموظفين رواتب57000.000

2021 لعام المتوقعة والمصاريف لإليرادات التقديرية الموازنة
الصحفيين نقابة
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واجازات اضافي وبدل مكافآت2750.000
االجتماعي الضمان اشتراك6600.000
استشارات\القانونية الوحدة8000.000
وتدقيق محاسبة أتعاب1740.000
د3270 االيجار/ الشمال مكتب ومصاريف إيجار4000.000
1700االيجار/ الجنوب مكتب ومصاريف إيجار2100.000

أرضية هواتف مصاريف1900.000
شرب ومياه مياهنا مصاريف1600.000
كهرباء مصاريف2700.000

العامة الهيئة اجتماعات مصاريف11000.000
ومسقفات دخل ضريبة600.000

الضيافة مصاريف2500.000
تنقالت بدل750.000
النظافة مصاريف650.000

ودروع وهدايا زهور0.000
واحبار قرطاسيه مصاريف1000.000
خلوي هاتف مصاريف150.000
استيكرات بيع وتكلفة مستهلكة واصول نثرية مصاريف900.000
لألمانة أكشاك إيجار800.000
صحفية بطاقات إصدار مصاريف200.000

النقابات لمجمع مساهمات1000.000
قضايا رسوم3700.000
ديزل و وغاز محروقات2000.000
واالمسيات التكريم مصاريف7000.000
سفر مياومات1500.000
أثاث استهالك250.000

أجهزة استهالك1600.000
مباني استهالك11405.000

محاسبية برامج استهالك200.000
خدمات سيارة استهالك3200.000
تدريبية دورات مصاريف1000.000
عمل تصاريح مصروف870.000
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صحفي مرصد مصاريف0.000
والتجارة الصناعة/إعالنات حجز مكتب45000.000

مؤتمرات عقد مصاريف0.000
اإللكترونية الرسائل خدمة2000.000

الراي/مجانية اعالنات ضريبة0.000
host/  السنوي االشتراك350.000

االراضي معامالت رسوم150.000
الدومين اشتراك51.000

بنكية ومصاريف عموالت410.000
الصناعة وزارة/االعالنات خدمة مكتب ايجار500.000
خدمات سيارة وتامين ترخيص مصروف600.000

والراسمالية االستثماريه النفقات قبل المتوقعة المصاريف مجموع459291.000
2019عام من مقرره/ استثمار مخصص/ راسمالية نفقات300000.000

والراسمالية االستثماريه النفقات و المتوقعة المصاريف مجموع759291.000
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2021اإليرادات
69500.00 األعضاء اشتراكات

500.00 انتساب رسم
50000.00النقابه دعم ايراد

120000.00المتوقعة اإليرادات مجموع

2021المصاريف
119970.00االعضاء دعم مصروف
30.00بنكيه مصاريف
120000.00المتوقعة المصاريف مجموع

2021 تقديرية موازنه
التعاون صندوق

2021
210000.00
210035.00

25.00
420060.00

2021
420000.00

25.00
35.00

420060.00
بنكيه ومصاريف عموالت
المتوقعة المصاريف مجموع

اخرى ايرادات
المتوقعة اإليرادات مجموع

المصاريف
الصحي التامين عقد مصروف
 طوابع/ متفرقه مصاريف

2021 لعام المتوقعة والمصاريف لاليرادات التقديرية الموازنة

الصحي التامين صندوق

اإليرادات
األعضاء اشتراكات

النقابه من دعم ايراد
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2021اإليرادات

500.000 االعضاء غير تدريب بدل ايراد

50.000التدريب قاعة حجز بدل/اخرى ايرادات

550.000المتوقعة اإليرادات مجموع

2021المصاريف
100.000الضيافة مصاريف
50.000تدريبية ورشات مصروف
50.000مشاركة شهادات اصدار مصروف
100.000قرطاسية مصروف
5.000بنكيه ومصاريف عموالت
305.000المتوقعة المصاريف مجموع

الصحفيين تدريب مركز

2021 لعام المتوقعة والمصاريف لاليرادات التقديرية الموازنة
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2021اإليرادات

2600.00 انتساب رسم ايراد

15600.00 شهرية اقساط ايراد

200.00 االشتراكات دفع تاخير غرامات

780.00والتضامن التكافل رسوم

21201.00المتوقعة اإليرادات مجموع

2021المصاريف
10.000بنكية ومصاريف عموالت
10.000المتوقعة المصاريف مجموع

االسكان صندوق
2021 لعام المتوقعة والمصاريف لاليرادات التقديرية الموازنة
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نقيب الصحفييننائب النقيبعضو - أمين السرعضو عضو  

مؤيد أبو صبيح  
أمين صندوق للفترتين
2018/10/9-2017/9/5
و 2020/5/27 حتى تاريخه

عمر المحارمة
 أمين صندوق للفترتين
2017/9/4-2017/5/14

و 2020/5/26-2018/10/10

زين الدين خليل
ينال البرماوي
قائم بأعمال النقيب 

للفترة 2021/4/22-
حتى تاريخه

راكان السعايدة
للفترة 2017/5/5 - 

2021/4/21

 

عضوعضوعضوعضو

فيصل علي فريحاتفايز أبو قاعود
بصبوص

خالد 
القضاة

عضوعضوعضو

صالح ملكاوي
للفترة 2020/5/21  

حتى تاريخه

هديل غبونهبة الصباغ

مجلس نقابة الصحفيني 
2021/10/ ... - 2017/5/5






