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أجندة االجتماع

مناقش��ة التقارير اإلدارية والمهني��ة المتعلقة بأعمال المجلس  أ � 
عن الفترة من 2021/10/22 وحتى تاريخ 2022/4/30.

ب � مناقش��ة التقرير المالي  وتصديق الحس��ابات الختامية للس��نة 
المنتهية 2021. 

ج � اقرار الموازنة التقديرية للسنة الجديدة2022.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

السادة/ أعضاء الهيئة العامة لنقابة الصحفيين،، المحترمين،،

الزمالء والزميالت،، حفظكم اهلل ورعاكم،،

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته..

يَس���عَد مجلس نقابة الصحفيي���ن، بكامل هيئته، بالترحي���ب بكم، في االجتماع 
الس���نوي العادي للهيئة العامة للنقابة، الذي يلتئم في ظالل تحديات جسام، تواجه 
الصحافيين والصحافيات، والقطاع الإعالمي عموماً، وفي ظل مشهد مهني تحيق به 

التحديات من كل صوب.
وينتهز مجلس النقابة مناسبة انعقاد االجتماع السنوي للهيئة العامة وتوافقه مع 
ش���هر رمضان المبارك واقتراب حلول عيد الفطر الس���عيد، ليرفع – باسمه واسمكم 
– تحية إجالل وإكبار إلى مقام صاحب الجاللة الملك عبد هللا الثاني ابن الحس���ين 
)أع���زه هللا(، الذي يولي الصحافيين والصحافيات، والقطاع اإلعالمي أيضاً، االهتمام 

والدعم الدائمين.
وكذل���ك، يتقدم مجلس النقابة بالش���كر والتقدير للزمي���الت والزمالء الذين كان 
لتفاعله���م، م���ع القضاي���ا النقابي���ة، بالغ األثر، ف���ي دعم توجهات المجل���س، ومؤازرة 

الزمالء في مختلف المفاصل.

الأكارم.. زمالء وزميالت..

مجلس النقابة، الذي مضى على انتخابه في 2021/10/22 ستة أشهر، بدأ دورته 
بأقصى طاقته، في محاولة للحد من التداعيات التي يمر بها القطاع، سواء ألسباب 
ذاتي���ة أو موضوعي���ة، تتعل���ق بالبيئ���ة المحيط���ة، وارت���دادات جائحة كورون���ا، وآثارها 

المستمرة حتى اآلن.
وسعى المجلس - مع بداية واليته - إلى وضع إستراتيجية لعمله، تتبنى تطلعاتكم، 
وتلب���ي آمالك���م، وتس���ندها المب���ادئ األساس���ية، التي أرس���ى قواعدها المؤسس���ون 
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األوائ���ل، م���ن الصحافيين والصحافيات، وم���ع اإلقرار بجملة التباين���ات النقابية بين 
أعضاء المجلس، التي تأتي كنتيجة لطبيعية االنتخابات في نقابتنا، إال أنها لم تكن 
عقب���ة أم���ام المصلحة العامة، التي ظل���ت بوصلة المجلس ف���ي مختلف المحطات، 

وشكّلت بيئةَ عمل نقابية صحية، فالتباين داللةٌ إلعمال العقل واجتهاده.
ودون إنكار للمعيقات والعثرات، ورغم تواضع المنجز أمام ما يليق بالهيئة العامة، 
ف���إن نقاب���ة الصحفيين حقق���ت تقدماً على غير صعيد، وهو م���ا يوجزه المجلس بين 

يديكم فيما يلي:

أوالً: دعم وتمكين الصحافيين والصحافيات:

يتص���در الصحاف���ي والصحافي���ة مح���ور أي جُهدٍ نقاب���ي، وفي قناع���ة المجلس أن 
دعَمهم وتمكينهم يتصّدر األولويات كلها، وفي هذا الجانب عمد المجلس إلى:

1- فرص العمل:

اس���تهل مجلس النقابة دورته بتوجيه خطاب إلى دولة رئيس الحكومة د. بش���ر 
الخصاونة ومعالي وزير الدولة لشؤون اإلعالم الزميل فيصل الشبول، تبنى فيه جملة 
م���ن المطالبات، التي من ش���أنها دعم وتمكي���ن الزمالء والزميالت معيش���ياً، وتوفير 
فرص العمل لهم، بما يحقق لهم الفرصة البديلة، وال يزال العمل جارياً بشأنها، من 

بينها:
حص���ر التعيين���ات في الوظائ���ف اإلعالمية الحكومية، في الوزارات والمؤسس���ات 	 

الحكومية، بالصحافيين أعضاء النقابة.
تعيين الملحقين اإلعالميين في البعثات الدبلوماس���ية األردنية من الصحافيين 	 

أعضاء النقابة.
إلزام الش���ركات الكبرى - عبر تعديل القانون - بتعيين مستشارين إعالميين من 	 

أعضاء النقابة.
إلزام المؤسس���ات اإلعالمية كافة، عبر تعديل تش���ريعات هيئة اإلعالم السارية، 	 

بتعيين رئيس تحرير من أعضاء النقابة، أسوة بالصحف والمواقع االلكترونية.
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2- الرواتب والأجور:

ال تزال الرواتب واألجور، التي يتقاضاها الصحافيون والصحافيات في القطاعين، 
الحكوم���ي والخ���اص، دون الحد األدنى المقبول، ومع اإلقرار بتباين واقع الحال بين 
القطاعين، وصعوبة إحداث »فارق نوعي« في أجور العاملين في مؤسس���ات القطاع 
الخاص، إال أن واقعها الحالي ال يمكن السكوت عنه، فيما يدرس المجلس خياراته 

في هذا المجال.

أم���ا ف���ي القط���اع الحكومي فاآلف���اق متاحة، وهو م���ا عمل المجل���س عليه بدعوة 
الحكومة إلى إنش���اء نظام خاص لوسائل اإلعالم الرسمية، يتيح تجاوز العقبات التي 
يفرضه���ا قان���ون الخدمة المدني���ة، خاصة في بند األجور والروات���ب، وبحث األمر في 
لقاءات رسمية متعددة، من بينها لقاء رئيس مجلس النواب، واللجان النيابية ذات 
الصل���ة )لجن���ة التوجيه الوطن���ي واللجنة اإلدارية(، وكذلك في لق���اءات عدة مع وزير 

الدولة لشؤون اإلعالم.

3- المسار المهني:

طال���ب مجل���س النقابة الحكومة، ف���ي خطابه إلى دولة الرئيس، بالمس���ارعة في 
المباشرة بتطبيق المسار المهني، بما يعزز الواقع المعيشي للصحافيين والصحافيات 
العاملين في مؤسسات اإلعالم الحكومي )مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون ووكالة األنباء 

األردنية - بترا(.

وفي هذا الس���ياق، ش���كّل المجلس لجنةً لمتابعة الملف، وضمان تطبيق المسار 
المهن���ي، فض���الً ع���ن بحثه مع وزير الدولة لش���ؤون اإلع���الم ورئيس دي���وان الخدمة 
المدني���ة، وم���ع الجهات ذات الصلة، فيما ال تزال االتصاالت مس���تمرةً مع المعنيين 

في مجلس النقباء.

4- الحوافز والبدالت:

عم���ل مجلس النقابة عل���ى رفع الموازنات المالية، المخصصة للحوافز والبدالت، 
للصحافيي���ن والصحافيات، في المؤسس���ات الصحافية عموماً، والرس���مية وتلفزيون 
المملكة على وجه الخصوص، وذلك لتحس���ين ظروف العمل لديهم، وبما يتناس���ب 
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وطبيعة العمل الصحافي، الذي يتسم بالخصوصية، مقارنة بمختلف المهن األخرى، 
فيما ال يزال العمل جارياً في هذا الملف بالتعاون مع الحكومة وإدارات المؤسسات.

5- عالوة المهنة – تلفزيون المملكة:

عمد مجلس النقابة، منذ بداية دورته، إلى مخاطبة إدارة تلفزيون المملكة بشأن 
تطبيق عالوة المهنة للصحافيين والصحافيات، ووضع حد أدنى للعالوة يبدأ من 100 
دينار شهرياً، وأن تدرج ضمن الراتب المحتسب لدى مؤسسة الضمان االجتماعي، 
وهو ما أبدت إدارة المؤسسة تفهمها له، ويواصل المجلس جهوده في هذا الشأن.

6- عالوة المصورين - بترا:

خاط���ب المجل���س الحكومة وديوان الخدمة المدنية لرف���ع عالوة المهنة، للزمالء 
المصورين في وكالة األنباء األردنية - بترا، من 100% إلى 135%، أسوة بزمالئهم، وال 

يزال يواصل العمل في هذا الجانب.

7- الإعالم الإلكتروني - عقد العمل الموحد:

أقر مجلس النقابة، بقراءة أوّلية، مسوّدة »عقد العمل الموحد« للزمالء والزميالت 
رؤساء تحرير المطبوعات اإللكترونية الشاملة، ما من شأنه تعزيز العاملين في قطاع 
اإلع���الم اإللكترون���ي، وضمان حقوقه���م الوظيفي���ة والمهنية، وهو ف���ي مراحل إقراره 

بصيغته النهائية، التي ستعلن للهيئة العامة في وقت الحق.

8- تحصيل حقوق الزمالء المالية:

اتخ���ذ مجل���س النقابة ق���راراً بتحصيل حق���وق الصحافيين والصحافي���ات المالية، 
المتراكم���ة ف���ي ذم���ة المؤسس���ات التي يعملون فيها، تتناس���ب وواقع كل مؤسس���ة 
عل���ى ح���دة، وفي هذا الجانب وضع المجلس خطة عملي���ة متدرجة لتحصيل حقوق 
الزم���الء والزمي���الت ف���ي صحيفة الرأي، وب���دأ بتنفي���ذ مرحلتها األولى، فيم���ا ال يزال 
ي���درس الخيارات المتاحة لتحصيل حقوق الزمالء، العاملين والمتقاعدين، المتأخرة 

في ذمة صحيفة الدستور.
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9- الدفاع عن الزمالء:

س���عى مجل���س النقابة، منذ الي���وم األول، إلى الحف���اظ على االس���تقرار الوظيفي 
والمعيشي للزمالء والزميالت، خاصة في ظل التردي المالي الذي تمر به المؤسسات 
الصحافية، وكذلك ضمان موضوعية اإلدارات في التعامل مع مطالباتهم وقضاياهم 

وشكواهم:
ال ت���زال قضية الزمالء المنقولين من مؤسس���ة اإلذاع���ة والتلفزيون إلى المكتبة 	 

الوطنية عالقة، رغم الوعود الرسمية بإعادتهم إلى مؤسستهم، وفي هذا المجال 
س���عى المجل���س إلى التواصل مع مختلف أط���راف العالقة إلنهاء الملف، فيما ال 
ت���زال اإلج���راءات بطيئة وغير مقبولة، رغم ما يصدر ع���ن الجهات المعنية باألمر 

من تطمينات.
ش���كّلت أزم���ة صحيف���ة الرأي اختب���اراً مهم���اً للمجلس، خاصة م���ع فصل 6 من 	 

العاملي���ن )صحافيي���ن وإداريي���ن( نتيج���ة مطالباته���م المعيش���ية، فيم���ا كان رد 
المجل���س واضح���اً وصارم���اً بتبن���ي تلك المطالب، م���ا دفع إدارة المؤسس���ة إلى 
االستجابة وإعادتهم إلى أعمالهم، وعمد – في ذلك - إلى إيصال رسالة واضحة 

في هذا المجال.
استجابت إدارة صحيفة الغد مشكورة لتدخل مجلس النقابة، واسقطت الغرامة 	 

المالية، التي ترتبت على الزميل موس���ى برهومة نتيجة الحكم القضائي الصادر 
لصالح الصحيفة، وذلك على خلفية نشر مواد صحافية أضرت بطرف ثالث.

اس���تقبل المجل���س ش���كوى ع���دد من الزم���الء في صحيف���ة الغد، وش���كّل لجنة 	 
لمتابعتها، والتوصل إلى تس���وية عادلة بشأنها، وذلك بضمانة نقابة الصحفيين، 
وه���و ما أب���دت حياله مختلف األطراف اس���تعدادها للتع���اون، وال يزال المجلس 

يتابع مالحظات الزمالء بهذا الشأن.
إخ���الء س���بيل الزميلة تغريد الرش���ق إث���ر توقيفها ف���ي المطار، ل���دى عودتها إلى 	 

المملك���ة، وذل���ك عل���ى خلفي���ة ش���كوى بحقها لمنش���ور عل���ى مواق���ع التواصل 
االجتماعي.
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10- المساعدة القانونية:

واصل مجلس النقابة توفير الخدمات القانونية للصحافيين والصحافيات، س���واء 
في قضايا المطبوعات والنش���ر، أو تلك المرتبطة بحقوقهم المالية والوظيفية، فضالً 
ع���ن تقدي���م االستش���ارات القانونية الالزمة له���م، وذلك من خالل وحدة المس���اعدة 
القانونية لدى النقابة، فيما بلغ عدد القضايا المرفوعة لصالح الزمالء والزميالت، منذ 
بداية دورة المجلس 3 قضايا حقوقية و22 قضية جزائية في قضايا مطبوعات ونشر، 

وكذلك 3 قضايا عمالية. 
وعلى مس���ار موازٍ، استجاب وزير التعليم العالي مشكوراً، لجهود مجلس النقابة، 
بالتن���ازل ع���ن القضية المرفوعة على الزمالء العاملين ف���ي 12 موقعاً إلكترونياً، منهياً 

بذلك ملفها.

ثانياً: المؤسسات الصحافية:

تُش���كّل المؤسس���ات الصحافية، بش���قيها الرس���مي والخاص، محور اهتمام موازٍ 
لدى مجلس النقابة، الذي يؤمن بضرورة أن تنعكس جهوده في تعزيز المؤسس���ات 
إيجاباً على الزمالء والزميالت، عبر تحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية، وفي هذا 

السياق عمد المجلس إلى جملة من الخطوات، يمكن إيجازها فيما يلي:

1- الصحف الورقية:

يعرب مجلس النقابة عن عدم قناعته بالجهود المبذولة، على مستويي الحكومة 
واإلدارات، الهادف���ة إنق���اذ الصح���ف الورقية مما ح���ل بها من تردٍ، وي���رى أنها ال تزال 
عاجزة وقاصرة عن فهم المش���كلة وحجمها بشكل حقيقي، واجتراح الحلول الناجعة 
له���ا، ورغم ذلك س���عى المجل���س إلى عرض خبرات النقابة لمس���اعدة المؤسس���ات 
الصحافي���ة، وكذل���ك رؤية المجلس للجهات الحكومية، وذل���ك في خطابه إلى دولة 
رئيس الوزراء ووزير الدولة لش���ؤون اإلعالم، غير أن ذلك لم يلق آذاناً صاغية- حتى 
اآلن - من مختلف األطراف المعنية، وفيما يلي إيجاز لما تضمنه خطاب المجلس:

دعوة الحكومة إلى إطالق صندوق دعم الصحافة.	 
تمديد برامج مؤسس���ة الضم���ان االجتماعي لتأمين الروات���ب للزمالء والزميالت 	 

حتى نهاية 2022.
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تأجي���ل األقس���اط المترتبة للحكومة أو مؤسس���ة الضمان االجتماع���ي إلى العام 	 
المقبل.

إلغ���اء ضريب���ة المبيع���ات ع���ن اإلعالن���ات بجميع أش���كالها، بم���ا فيه���ا القضائي 	 
والحكومي.

إعف���اء مدخ���الت إنتاج الصحف )ال���ورق، األحبار، وقطع غي���ار آالت الطباعة( من 	 
الرسوم والضرائب.

مخاطب���ة وزارة الع���دل إلتاح���ة تنظيم نش���ر اإلعالنات القضائية م���ن خالل نقابة 	 
الصحفيين.

إعطاء األولوية في المطبوعات الحكومية عموماً، وعطاءات وزارة التربية والتعليم 	 
والهيئة المستقلة لالنتخاب، لمطابع المؤسسات الصحافية.

زيادة سعر الكلمة في اإلعالن الحكومي من 55 قرشاً إلى 2.5 دينار. 	 
احتساب إعالنات العطاءات الحكومية على أسس تجارية، وليس بسعر الكلمة 	 

وفق المعمول به.
إع���ادة االش���تراكات الحكومية ف���ي الصحف الورقية إلى ما كان���ت عليه قبل عام 	 

.2010
منح الصحف لوحات إعالنية لتصبح رافداً مالياً جديداً لها.	 

2- الإعالم الرسمي:

ال يزال موقف الجهات الحكومية غير واضح بش���أن المس���تقبل الهيكلي لوس���ائل 
اإلعالم الرس���مية )مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون، وكالة األنباء األردنية – بترا، ومحطة 
اإلع���الم المس���تقلة – تلفزي���ون المملك���ة(، فيما لم تفصح عن أية خطط مس���تقبلية 
بهذا الشأن، رغم ما يدور في األروقة المغلقة بشأن إخضاع بعض المؤسسات لنظام 
خاص، يعزلها عن أنظمة ديوان الخدمة المدنية، بينما ال تزال مش���كلة الميزانيات، 
ومحاوالت تقييدها، حاضرة في مش���هد المؤسس���ات الثالث، وفيما يتعلق بمشكلة 

العاملين على بند شراء الخدمات ال تزال عالقة.
وفي هذا السياق، قدم مجلس النقابة رؤيته لألطراف المعنية، وذلك في خطابه 
إل���ى رئي���س الحكوم���ة، فيما لم يتل���ق المجلس أي���ة ردود حتى إعداد ه���ذا التقرير، 
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ويمكن تلخيص تلك الرؤية فيما يلي:
إعطاء األولوية لتولي المواقع القيادية ألعضاء نقابة الصحفيين.	 
هيكلة المسميات الوظيفية للصحافيين بما يتوافق مع قانون وأنظمة النقابة.	 
إع���ادة النظ���ر ف���ي س���لم الروات���ب المعم���ول ب���ه، بما يضم���ن أن تتناس���ب أجور 	 

الصحافيين والصحافيات وطبيعة المهنة.
تثبي���ت العاملي���ن في المه���ن الصحافية على عقود الش���راء والخاصة في وظائف 	 

دائمة.
تجن���ب اإلح���االت على التقاعد المبك���ر، لما يلحقه ذلك من ض���رر بالصحافيين 	 

والسوية المهنية للمؤسسات.
العمل الجاد إلخراج مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون ووكالة األنباء األردنية – بترا من 	 

مظلة ديوان الخدمة المدنية، وذلك بوضع نظام خاص لكل منهما، يحقق لهما 
االستقالل المالي واإلداري.

تعزيز ميزانيات المؤسسات بما يتيح لها النهوض بواقعها المهني والتقني.	 

3- الإذاعات والتلفزيونات الخاصة:

يسعى مجلس النقابة إلى إعادة بناء العالقة مع اإلذاعات والتلفزيونات الخاصة، 
بما يسهم في تعزيزها وتطويرها، لتكون قادرة على اإليفاء بمتطلبات التشغيل، وفي 
الوقت نفس���ه تك���ون قادرة على توليد ف���رص عمل للصحافيي���ن والصحافيات، فيما 

ينظر المجلس إلى العمل على:
عقد لقاء موسع مع إدارات اإلذاعات والتلفزيونات الخاصة، كخطوة أولى باتجاه 	 

بناء خطة عمل مشتركة، تحقق غايات الطرفين.
العم���ل مع إدارات اإلذاعات والتلفزيونات الخاص���ة وهيئة اإلعالم، إلحياء موقع 	 

رئيس التحرير في المؤسسات.
االجتهاد في تخفيض التكلفة التأسيس���ية والتش���غيلية لهذه المؤسس���ات، بما 	 

يحقق لها وفراً يصار إلى توظيفه في األوجه التي تخدم النقابة والمؤسسات.
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4- الإعالم الإلكتروني:

ال تزال نقابة الصحفيين تقف بعيدة عن االنخراط في مشهد اإلعالم اإللكتروني، 
ال���ذي خط���ى خطوات متعددة، وب���ات واحداً من عالمات المش���هد اإلعالمي األردني 
الب���ارزة، وه���و م���ا اتج���ه حيال���ه مجل���س النقابة ب���� »خطة اس���تجابة«، ج���اري إعداد 
مس���وّدتها األولية، وتقّدم تصورات مبدئية، س���يصار إلى عرضها على طرفي العالقة، 
المشغلين والصحافيين العاملين، لتعديلها وإقراراها بصيغتها النهائية، لتكون خطة 

عمل هدفها:
تطوير قطاع اإلعالم اإللكتروني.	 
تخفيض التكلفة التأسيس���ية والتش���غيلية، وذلك بالتعاون مع مختلف األطراف 	 

المعنية.
المساعدة في تعظيم عوائد القطاع، عبر العمل التشاركي مع مختلف المؤسسات 	 

والشركات الكبرى.
تمكين القطاع من تخليق فرص عمل جاذبة للصحافيين والصحافيات.	 

ثالثاً: شؤون النقابة:

عَمِ���ل المجلس، مع بداية دورته، لتعظيم الدور المؤسس���ي، وتلبية المتوقع من 
اإلطار النقابي في مجمل أدواره الوظيفية وذلك عبر محاور متعددة:

1- الشراكة مع الهيئة العامة:

انتهج المجلس، مع بدء دورته، مبدأ الشراكة الكاملة مع الهيئة العامة، مقرراً – 
وألول مرة في تاريخ النقابة - إعالن محاضر اجتماعاته ب� »النص الكامل« على لوحة 
اإلع���الن والموقع اإللكتروني، وذل���ك الطالع الهيئة العامة عل���ى القرارات المتخذة، 

وبناء جسور الشراكة معها لتطوير العمل وتصويب ما شذ منه.

2- الشفافية وضبط الإنفاق:

أرس���ى مجلس النقابة قواعَد صارمةً لضمان ش���فافية اإلنفاق المالي وضبطه في 
ح���دود الضرورة، وذلك بس���عيه إلى التدقيق في مختلف أوجهه، وترش���يدها بأقصى 
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ما أمكن:
خفض تكلفة االتصاالت واالنترنت في مبنى النقابة الرئيسي.	 
خفض التكلفة التشغيلية لتجهيزات النقابة، عبر ضبطها وتوحيدها.	 
ترشيد مختلف المكافآت الشهرية التي تصرف للكادر اإلداري.	 
ضبط المشتريات االستهالكية في حدودها الدنيا.	 

3- حقوق النقابة المالية:

ب���دأ المجلس واليته بتحرك جاد لتحصيل حق���وق النقابة المالية، المتراكمة في 
ذم���ة المؤسس���ات الصحافي���ة واإلعالمية، بمختل���ف أنواعها، مُتخذاً ف���ي هذا الملف 

خطواٍت عدةً، يمكن إيجازها في:
تشكيل لجنة مالية المؤسسات، مكلّفة بمتابعة وتحصيل حقوق النقابة المالية 	 

لدى المؤسسات، بما في ذلك تحصيل نسبة ال� 1% الخاصة باإلعالنات، والجدولة 
المرتبطة بالديون المتراكمة، فضالً عن متابعة ملف اإلعالن القضائي.

وض���ع مجلس النقاب���ة خطةً تنفيذيةً متدرج���ةً لتحصيل حق���وق النقابة المالية، 	 
المتراكم���ة في ذم���ة صحيفة الرأي، بمختلف الوس���ائل، التفاوضي���ة والقانونية، 

ومضي بها قدماً، وهي ال تزال في مراحل التنفيذ.
قرر مجلس النقابة – أخيراً – رفع »قضايا جزائية«، على مختلف وسائل اإلعالم، 	 

وذلك لتحصيل نس���بة ال� 1% الخاصة باإلعالنات، وكذلك اشتراكات المؤسسات 
المتراكمة، وكلّف المستشار القانوني للنقابة بالسير في اإلجراءات دون تأخير.

4- ملف العضوية:

سعى مجلس النقابة، منذ بدء دورته، إلى ضبط إيقاع ملف العضوية، بما يضمن 
توفيق قبول طلبات االنتس���اب مع مقتضيات القانون واألنظمة الس���ارية، وهو ما أثار 
ع���دة احتجاج���ات بين الزم���الء والزميالت المرش���حين لدورة كان���ون أول 2021، التي 

تأخرت عن موعد انعقادها ألسباب متعددة، وسيواصل مسعاه في هذا النهج.
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5- اللجان الرئيسية والمساندة:

اتبع مجلس النقابة نهجاً جديداً في تشكيل وعمل اللجان الرئيسية والمساندة، 
وذلك بمنحها هوامش أوسع للحركة والعمل النقابي، وذلك ب�:

دع���وة الزم���الء والزميالت الراغبين بالمش���اركة ف���ي اللجان إلى التق���دم بطلبات 	 
مرفق معها »تصورات أولية« لعمل اللجنة التي يرغب أي منهم باالنضمام إليها.

تَرك شأن اختيار رئاسة اللجان إلى أعضاء اللجان أنفسهم، وذلك باالختيار من 	 
بينهم رئيساً لكل منها.

ّ���ف المجل���س أحد أعضائه لمتابعة ش���ؤون اللجان، وتيس���ير عمله���ا، وليكون 	  كل
ضابطَ االرتباط بينها وبين المجلس.

6- فروع النقابة:

س���عى مجلس النقابة إلى مأسسة فروع النقابة في المحافظات، وإعادة تنظيمها 
بما يلبي تطلعات الهيئة العامة، وتوقعاتها من الفروع، وفي هذا الشأن عمد إلى:

اس���تحداث الئحة تعليمات خاصة بالفروع، تعالج كل ما يتعلق بالفروع وعملها، 	 
وجاري العمل على إقرارها بصيغتها النهائية.

انتهاج آلية اختيار إدارات الفروع باالنتخاب، بدالً من التعيين.	 
تكليف أحد أعضاء المجلس متابعة شؤون الفروع، وتيسير عملها، ويتولى مهمة 	 

ضابط االرتباط بينها والمركز.
وعل���ى صعيد اختي���ار إدارات الفروع في المحافظات، اتج���ه الزمالء في فرع الجنوب 
إل���ى تزكي���ة رئيس وأعضاء لجنة الفرع، فيما اتجه الزمالء في فرع الش���مال الى انتخاب 
ممثليه���م، إال أن اللجنة ش���هدت اس���تقالة عضويها، ما اضطر المجل���س إلى تبني خيار 
تشكيل لجنة مؤقتة تدير الفرع، لمدة ثالثة أشهر، وذلك لحين إعادة إجراء االنتخابات.

ويجته���د المجل���س إلقرار الئح���ة تعليمات الف���روع، ليصار إل���ى تطبيقها في فرع 
الزرقاء – تحت التأسيس – وذلك توطئة الختيار أعضاء أول لجنة فرع في المحافظة.

أما في العقبة، فيس���عى المجلس إلى تكليف منس���ق أو لجنة تنس���يقية، وذلك 
لتولي شؤون الزمالء في المحافظة.
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7- صندوق التأمين الصحي:

عمد مجلس النقابة إلى تمديد عقد التأمين الصحي، للسنة التأمينية المنتهية، 
لمدة شهر واحد، وذلك حتى يتسنى للمجلس دراسة ملف صندوق التأمين الصحي 
بشكل شامل، بما يحقق مصلحة الهيئة العامة، ويقدم تغطية تأمينية تلبي الطموح، 

وذلك بتحقيق جملة األهداف التالية:
تخفيض التكلفة التأمينية على الصحافيين والصحافيات.	 
توسعة قائمة المنافع التأمينية، بما يتوافق مع ما يتيحه نظام التأمين الصحي الساري.	 
توفيق الممارسة التأمينية مع مقتضيات نظام التأمين الصحي الساري.	 
إسناد قرارات المجلس بقاعدة بيانات واضحة بشأن التأمين الصحي.	 

8- مركز التدريب:

أول���ى مجل���س النقاب���ة - م���ع بداية دورت���ه - أهمية قص���وى لتدريب وتأهي���ل الزمالء 
والزميالت، والمس���اهمة في تمكينهم المهني من المس���تجدات في قطاع اإلعالم، وفي 
هذا السياق عمد إلى تنظيم عدة دورات تدريبية، وفق خطة عمل أعدها مركز التدريب، 

نفذت في مقر النقابة الرئيسي وفروعها.

9- ملف أكشاك النقابة:

ال ي���زال ملف أكش���اك النقابة بحاج���ة إلى معالجات جذرية، تحق���ق أعلى عائد مالي 
ممكن، وهو ما س���عى مجلس النقابة إليه باس���تكمال اإلج���راءات القانونية في التعامل 
مع المس���تفيدين من األكشاك، والعمل على إخالء عدد منها النخفاض أجرته، وعرضه 

لالستثمار على الراغبين، فيما ال تزال اإلجراءات بطيئة، وتشهد تعقيدات متعددة.

10- المساعدات المالية:

اس���تهل مجلس النقابة دورت���ه بوضع »الئحة تعليمات داخلي���ة«، مخصصة لصرف 
المس���اعدات المالية للزمالء والزميالت المحتاجين، اس���تطاعت ضبط إيقاع اإلنفاق في 
هذا الملف، والحقاً قرر تعليق الصرف لمدة 3 أشهر، واستفاد من المساعدات 5 زمالء 

فقط خالل ال� 6 أشهر األولى من عمر المجلس.
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11- مشروع الطاقة الشمسية:

سرّع مجلس النقابة تنفيذ اتفاقية تركيب الخاليا الشمسية لمبنى النقابة الرئيسي، 
وذل���ك في س���ياق مس���اعيه خف���ض تكلفة فات���ورة الطاقة، وج���رى فعلياً تركي���ب الخاليا 

الشمسية وتجربتها بنجاح، فيما االنتقال الكلي إليها بانتظار موافقة شركة الكهرباء.

12- القروض:

واص���ل مجل���س النقاب���ة إص���دار الكت���ب للزم���الء والزمي���الت الراغبي���ن باالنتفاع من 
امتي���ازات القروض المتاحة عبر البن���ك التجاري )قرض ال� 8 آالف دينار( وصندوق توفير 

البريد )القرض الحسن 500 دينار(، واستفاد منها:
البنك التجاري: 18 زميالً وزميلة.	 
صندوق توفير البريد 12 زميالً وزميلة.	 

14- نادي النقابة:

باش���ر مجلس النقابة واليته بإعادة افتت���اح نادي النقابة، ليكون محطةً الئقةً اللتقاء 
الزم���الء والزميالت، وإفس���اح المجال لهم ولضيوفهم باالس���تفادة م���ن خدمات النادي، 

وبقائمة أسعار رمزية.

15- أرشيف النقابة:

اتخذ مجلس النقابة قراراً بتأس���يس أرش���يف ورقي لنقابة الصحفيين، هو األول من 
نوعه منذ تأسيسها، وبدأ بتنفيذ اإلجراءات الالزمة لذلك، توطئة لتوثيق التجربة النقابية 

ورقياً، وأتمتتها بما يحفظها لألجيال المقبلة من الصحافيين والصحافيات.

رابعاً: الأنشطة النقابية:

أولى مجلس النقابة اهتماماً خاصاً بتوس���عة دائرة األنش���طة والفعاليات النقابية، في 
محاولة الس���تعادة دور النقابة في مجمل المش���هد المهني والوطني، وكذلك اس���تجاب 
لمقترح اللجنة الثقافية، القاضي بتأسيس »منتدى الصحافيين«، وذلك ليتولى تنظيم 
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الن���دوات والمحاضرات والفعاليات، وه���و بانتظار أن تقدم اللجنة تصوراتها مكتملة بهذا 
الشأن.

أما على صعيد األنشطة المنجزة، فتالياً إيجازها: 

1- الدورات التدريبية:

نفذ المجلس - عبر مركز التدريب - عدة دورات، فيما يلي إيجازها:
ورشة عمل شبكة مدربات ومدربي السالمة المهنية – مقر النقابة.	 
ورشة عمل شبكة مدربات ومدربي السالمة المهنية – فرع النقابة في الشمال.	 
دورة التغطية الصحافية النتخابات البلديات والالمركزية.	 

2- الندوات والمحاضرات:

نظمت النقابة عدة فعاليات وندوات، في مقرها الرئيسي والفروع، كما يلي: 
- محاضرة »مس���تقبل األزمة األوكرانية وتأثيراتها على المنطقة العربية« وألقاها 	 

أستاذ المستقبليات البروفيسور وليد عبد الحي – المقر الرئيسي.
فعالية أردن الكرامة - فرع الجنوب.	 
احتفالية لجنة المرأة باليوم العالمي للمرأة وعيد األم – المقر الرئيسي.	 
حفل توقيع رواية »بقايا رغوة« لمؤلفها الزميل الروائي جهاد الرنتيس���ي – المقر 	 

الرئيسي.
محاض���رة »أين س���نكون مس���تقبالً؟« وألقاها دولة رئيس الوزراء األس���بق طاهر 	 

المصري – المقر الرئيسي.

3- التفاعل والتعاون:

أب���دى مجلس النقاب���ة اهتماماً بتعزيز مكانة النقابة وعالقاته���ا عبر التفاعل والتعاون 
مع العديد من الجهات، وفي هذا الشأن:

بحث التعاون وتبادل المنفعة مع جامعة األميرة سمية.	 
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 بحث التعاون مع جمعية الكتاب اإللكترونيين.	 
 التفاعل مع بيانات اتحاد الصحفيين العرب واالتحاد الدولي للصحفيين.	 

4- الأنشطة الخارجية:

نفذ مجلس النقابة نشاطاً خارجياً واحداً:
المش���اركة ف���ي اجتماعات لجنة الحريات في اتح���اد الصحفيين العرب المنعقدة 	 

في موريتانيا.

5- البيانات:

أصدر مجلس النقابة عدة بيانات، خالل األشهر المنقضية من دورته، تناولت قضايا 
طارئة على المستويين المهني والوطني، وفيما يلي موجز بشأنها:

 بيان دعم الزمالء في صحيفة الرأي.	 
 بيان تضامني بالتشارك مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين.	 
 بيان انسحاب وسائل اإلعالم من سباق ألباها/ وادي رم التطبيعي.	 
 بيان توضيحي بشأن اشتراطات االنتساب الى النقابة.	 
 بيان ذكرى معركة الكرامة ويوم األرض.	 
 بيان االنتصار لألقصى ودعم مقاومة الشعب الفلسطيني.	 

ختاماً، نسأل المولى – عز وجل – أن يكون عمل المجلس مُتقباّلً، وأن تلتئم الهيئة 
العام���ة مج���دداً وقد تحققت اآلمال والطموحات النقابية، ونجدد العهد والوعد والقس���م 

على ما ينفع الزمالء والزميالت.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته
مجلس نقابة الصحفيين االردنيين

 من 22/ تشرين أول/ 2021 حتى 30/ نيسان/ 2022
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نقابة الصحفيين

التقرير المالي والحسابات الختامية
للسنة المنتهية

2021
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الزمالء والزميالت أعضاء نقابة الصحفيين المحترمين .

يس���ر مجلس نقاب���ة الصحفيين أن يق���دم إليكم الموق���ف الم�الي للنقاب���ة وصن�دوق 
التأمي���ن الص�ح���ي وص�ن���دوق التعاون والضم���ان االجتماع���ي ومركز تدري���ب الصحفيين 
وصندوق اس���كان الصحفيين للس����نة المالية المنتهية في 2021/12/31 وفق الس�جالت 

المحاسبية المنظ�مة حسب األصول المتعارف عليها.

أوال : نقابة الصحفيين: 

توضح البيانات المحاس���بية الختامية المرفق���ة مختلف أوجه إيرادات ونفقات النقابة 
وموجوداتها خالل عام 2021 .

ويظه���ر بي���ان اإليرادات والنفقات ع���ن عام 2021 أن إيرادات النقاب���ة قد بلغت )301( 
الف و )619( دينارا وان نف�قاتها قد بلغت )359( الفا و )16(دينارا ، ونت�ي�جة لهذا الب��ي�ان 
يتض���ح أن ل���دى النقابة في نهاية العام عجزا مق�داره )57( الف���ا و)431( دينارا وذلك الن 

النفقات أكبر من اإليرادات .
 اإليرادات : ش�ملت اإليرادات رسوم اش�تراك ورسوم ان�ت�ساب واعادة التسجيل 	 

لألعضاء والمؤس�سات الصحفية وإيرادات إعالنات الصحف والمواقع االلكترونية 
واالذاع���ات والفوائد البنكية وإيجارات وإي���رادات مكتب خدمة اإلعالن في وزارة 

الصناعة والتجارة ورسوم بطاقات ورسوم شكاوى.
النف��ق���ات : ش����ملت الن��ف��ق�����ات ال�ع�ام���ة دع���م ص�ن���دوق الت�ع����اون والض�م���ان 	 

االجت�ماع���ي ودع���م ص�ندوق ال�ت�أمي���ن الص�حي ودعم ف�روع الش����م�ال والج�ن�وب 
ومس���قفات على اإليجارات والمباني وم�س����اعدة األعضاء والروات����ب والت�ن�ق�الت 
وال����دورات الت�دريب�ي�ة والص�ي�ان�ة ومصاريف تش���غيل كفتيريا ومصاريف تش���غيل 
مكت���ب خدمة اإلعالن���ات في وزارة الصناعة والتجارة ورس���وم وأتع���اب المحاماة 

والهاتف والبريد واستهالك األثاث والضيافة والحفالت .. الخ .
الموج���ودات : بل���غ إجمال���ي الموج���ودات حت���ى 31-12-2021 مبل���غ اجمالي )3( 	 

مليون و )807( آالف و )67( دينارا ، وتش���مل النقد في الصندوق ولدى البنوك 
مبل���غ )2( ملي���ون و)419( ألف���ا و )331( دين���ارا , والذم���م المدين���ة على الصحف 
والمواقع وذمم اشتراكات االعضاء وغيرها بمبلغ )1( مليون و)332(ألف�ا و )578( 
دينارا وايضا ش���ملت مش���اريع تح���ت التنفيذ في وادي الحج���ر والبتراوي بقيمة 
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)55(الف���ا و )158( دين���ارا واس���تثمارات اوراق مالية )12,160( دينارا واس���تثمارات 
اراض���ي بقيم���ة )1( مليون و)483( ألفا و)641( دين���ارا و صافي الموجودات الثابتة 

بعد خصم االستهالكات)499(الفا و)841( دينارا.

ثانيا : حساب صندوق التعاون والضمان االجتماعي

اإلي���رادات : بل�غ�ت إيرادات ص�ن�دوق ال�ت�ع����اون والض�م�ان االجت�ماعي خ�الل عام 	 
2021 مب�لغ )117( ألفا و )942( دينارا منها )50( ألف دينار دعم نق�ابة الصحافي�ين 
و )67( ألفا و)710(  دنانير رس�وم اش�تراك�ات األعضاء و230 دينارا رسوم انتساب 

ومبلغ )2( دينار إيرادات بنكيه.
النفقات : بلغت النفقات )129( ألفا و)324( دينارا وش���ملت مس���اعدات األعضاء 	 

حس���ب النظ���ام وفوائ���د بنكية ,ونتيجة له���ذه البيانات يتض���ح ان لدى الصندوق 
عجزا عن عام 2021 مقداره )11( ألفا و )382( دينارا حي�ث كانت نفقات الصندوق 

اكبر من إيراداته لهذا العام .
الموجودات : بلغ إجمالي الموجودات حتى 31-12-2021 مبلغ )16( ألفا و )399( 	 

دينارا ، وتشمل النقد في الصندوق ولدى البنوك مبلغ )4( آالف و )926( دينارا 
, و الذمم المدينة من اشتراكات أعضاء وذمما اخرى )11( ألفا و )473( دينارا.

ثالثا : صندوق التأمين الصحي

اإلي���رادات : بلغت إيرادات صندوق التأمين الصحي للصحفيين خالل عام 2021 	 
مبلغ )369( ألفا و )593( ديناراً وشملت اإليرادات تبرع نقابة الصحافيين بمبلغ 
)108( ألف���ا و)327( ديناراً ورس���وم اش����تراك األعض���اء بمبل���غ )261( ألفا و)248( 

دينارا وايرادات اخرى مبلغ )18( دينارا فقط .
النفق���ات : بلغ مج�موع نفقات عقد التأمين الصحي عن المش���تركين / عالجات 	 

وب���دل إدارة تامي���ن  مبل���غ )369( ألفاً و )593( دين���اراً , وبذلك يك�ون العجز عن  
عام 2021 مقداره )0(دينار 

 الم�وج���ودات : ب�ل����غ إجمال�ي الم�وجودات حت���ى 31-12-2021 مبلغ )249( ألفا و 	 
)86( دينارا .
وتاليا التفاصيل:
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 -  النقد في الصندوق ولدى البنوك وشيكات برسم التحصيل )5( آالف و )968( دينارا 
-  ذمم أقساط تأمين صحي على الزمالء لعام  2021 وسنوات سابقه )120( ألفا و)904( دنانير.

- ذمة نقابة الصحفيين لصالح الصندوق بقيمة )108(آالف و )327( دينارا وهي تمثل 
مقدار دعم نقابة الصحافيين للصندوق عن عام 2021 

-  مبل���غ )13( ألف���ا و)887( دين���ارا وه���ي تمثل قضي���ة صحيفة الدس���تور والناتجة عن 
عق���ود التامي���ن الصحي للصحفيين  العاملين في الصحيفة حيث اقتطع المبلغ من 

رواتبهم في عام 2014 لكن الصحيفة لم تورد المبالغ لصندوق التأمين الصحي .

رابعا : مركز تدريب الصحفيين

االي����رادات : بلغ���ت اي���رادات م�رك�ز ال�تدري���ب حتى 31-12-2021 مبل���غ )0( دينار 	 
لعدم وجود نشاطات خالل العام.

النف�ق���ات : بلغ���ت نفقات مركز تدري���ب الصحفي�ين كما ف���ي 31-12-2021 مبلغ 	 
)70( دين���ارا و تمثل قرطاس���ية للمركز خالل الع���ام وبذلك يك�ون العجز عن  عام 
2021 مقداره )70(دينار فقط حي�ث كانت إيرادات الصندوق اقل من نفقاته لهذا 

العام .
الموج���ودات : بل���غ اجمال���ي الموج���ودات حت���ى 31-12-2021  )14( ألف���ا و )804( 	 

دناني���ر , ويش���مل المبالغ النقدية ف���ي الصناديق ولدى البن���وك كما في 12-31-
2021 فقط.

خامسا : صندوق اسكان الصحافيين

االي����رادات : بلغت ايرادات صندوق االس���كان حتى 31-12-2021 مبلغ )17( الف 	 
دينار فقط  .

النف�ق���ات : ال يوج���د نفقات خالل عام 2021 وبالتال���ي يكون الوفر المتحقق لعام 	 
2021 مقدار )17( الف دينار .

الموج���ودات : بل���غ إجمال���ي الموجودات حت���ى 31-12-2021  )17( ألف���ا و )720( 	 
دين���ارا , ويش���مل النقدية في الصناديق ولدى البنوك وذمم منتس���بي الصندوق 

من الهيئة العامة حتى 31-12-2021 فقط.



تقرير مجلس نقابة الصحفيين األردنيين - نيسان- 2022

27

نقابة الصحفيين األردنيين

القوائم المالية
تقرير مدقق الحسابات المستقل

للسنة املنتهية 31/كانون االول 2021
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نقابة الصحفيين األردنيين
عمان المملكة االردنية الهاشمية

الـــــفــهــرس

القائمةالصفحة

-29تقرير مدقق الحسابات المستقل

أ32قائمة المركز المالي كما في 31 كانون األول 2021

المنتهية  للسنة  الشاملة  والنفقات  االي��رادات  قائمة 
في 31 كانون األول 2021

ب33

قائمة التغيرات في الفائض المتراكم  للسنة المنتهية 
ج�34في 31 كانون اول 2021

 31 ف��ي  المنتهية  للسنة  النقدية  التدفقات  قائمة 
د35كانون األول 2021

-36-45إيضاحات حول القوائم المالية 1 - 15
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لائًت أ

20212020إَعاحاث
دَُار أردٍَدَُار أردٍَ

2,419,3312,573,944(ة.2)،3
55,1580ِشبسَغ رسذ اٌزٕفُز

41,319,9191,263,445رُِ ِذَٕخ
512,65974,089

3,807,0673,911,478

765,993765,873(ج.2)،6
(266,152)(250,204)

499,841515,669

12,16012,800(و.2)،7اعزثّبساد فٍ اوساق ِبٌُخ ِؼذح ٌٍجُغ
1,483,6411,483,641(و.2)،8اعزثّبساد اساظٍ

5,802,7095,923,588

915,4334,297رُِ دائٕخ
10134,635209,236أِبٔبد

117,7388,715أسصذح دائٕخ أخشي
157,806222,248

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

4,214,6784,272,075
5,644,9035,701,340
5,802,7095,923,588

َمابت انصحافٍُُ االردٍَُُ
انًًهكـت األردَُت انهاشًُـت- عًاٌ 

2021 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

لائًت أ

20212020إَعاحاث
دَُار أردٍَدَُار أردٍَ

2,419,3312,573,944(ة.2)،3
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117,7388,715أسصذح دائٕخ أخشي
157,806222,248

1,448,4651,448,465ِزشاوُ اٌمُّخ اٌؼبدٌخ ٌالساظٍ
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انًًهكـت األردَُت انهاشًُـت- عًاٌ 
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اٌّىخىداد اٌثبثزخ 

انًىخىداث

انًىخىداث انًتذاونت
ٔمذ فٍ اٌصٕذوق وٌذي اٌجٕىن
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يدًىع انًىخىداث انًتذاونت

االعزهالن اٌّزشاوُ
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يدًىع انًىخىداث
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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

20212020إَعاحاث
دَُار أردٍَدَُار أرد12ٍَ 

50,652 47,386(أ)12اَشاداد االػالٔبد
77,832 105,354اَشاداد زدض اػالْ

15,380 15,380اَشاداد االوشبن
25,460 25,840سعىَ اشزشاوبد االػعبء
58,000 39,000(ة).12سعىَ اشزشاوبد اٌصسف

1,650 1,500سعىَ أزغبة االػعبء
5,500 13,600سعىَ اػبدح رغدًُ

46,67959,271فىائذ ثٕىُخ
6,9495,308(ج)،12اَشاداد اخشي

301,688299,053
 13

(177,428)(108,327)دػُ صٕذوق اٌزبُِٓ اٌصسٍ
(50,000)(50,000)دػُ صٕذوق اٌزؼبوْ واٌعّبْ االخزّبػٍ

(550)(300)دػُ وِغبػذاد االػعبء
(500)0ِصبسَف ِىزت خذِبد وصاسح اٌصٕبػخ 

(4,150)(4,070)ٔفمبد ِىزت اٌشّبي
(1,700)(2,265)ٔفمبد ِىزت اٌدٕىة

(652)(2,055)اشزشان االرسبد اٌذوٌٍ ٌٍصسبفخ
(2,860)0اشزشان ارسبد اٌصسفُٓ اٌؼشة

(57,251)(77,171)13 اخشي
(244,188)(295,091)

57,5003,962انىفر لبم انًصارَف االدارَت وانعًىيُت

 14(98,949)(111,690)
(16,077)(15,948)االعزهالوبد

0532أسثبذ ثُغ ِىخىداد ثبثزخ 
(57,397)(123,273)

4,272,0754,395,348
00رؼذَالد ػًٍ اٌىفش اٌّزشاوُ 

4,214,6784,272,075

(57,397)(123,273)
(960)(960)

58,357-(124,233)

2021 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

20212020
دَُار أردٍَدَُار أردٍَ

(123,273)(57,397)فبئط اٌغٕخ/ (ػدض)
تعذَالث نبُىد غُر َمذَت

15,94816,077ئعزهالوبد
1,6000رؼذَالد ػًٍ االعزثّبس

(66,226)(56,474)رُِ ِذَٕخ 
(59,299)61,430أسصذح ِذَٕخ أخشي

(943)11,136رُِ دائٕخ
(50,925)(74,601)أِبٔبد

2,575(977)أسصذح دائٕخ أخشي
(99,335)(282,014)

(1,713)(120)ششاء اٌّّزٍىبد واِالد واٌّؼذاد
0(55,158)ِشبسَغ رسذ اٌزٕفُز

(1,713)(55,278)األَشطت اإلستثًارَت (انًستخذو فٍ  )صافٍ انُمذ 

(283,727)(154,613)صافٍ انسَادة فٍ انُمذ وانُمذ انًعادل
2,573,9442,857,671إٌمذ و إٌمذ اٌّؼبدي فٍ ثذاَخ اٌغٕخ

2,419,3312,573,944لائًت 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 

2021 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 أ

20212020إَعاحاث
دَُار أردٍَدَُار أردٍَ

2,419,3312,573,944(ة.2)،3
55,1580ِشبسَغ رسذ اٌزٕفُز

41,319,9191,263,445رُِ ِذَٕخ
512,65974,089

3,807,0673,911,478

765,993765,873(ج.2)،6
(266,152)(250,204)

499,841515,669

12,16012,800(و.2)،7اعزثّبساد فٍ اوساق ِبٌُخ ِؼذح ٌٍجُغ
1,483,6411,483,641(و.2)،8اعزثّبساد اساظٍ

5,802,7095,923,588

915,4334,297رُِ دائٕخ
10134,635209,236أِبٔبد

117,7388,715أسصذح دائٕخ أخشي
157,806222,248

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

4,214,6784,272,075
5,644,9035,701,340
5,802,7095,923,588

َمابت انصحافٍُُ االردٍَُُ
انًًهكـت األردَُت انهاشًُـت- عًاٌ 

2021 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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 َ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

 .2022/04/13ثزبسَخ  (21)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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20212020
دَُار اردٍَدَُار اردٍَ

0ودائغ/اٌجٕه اٌزدبسٌ
574,350819,285خبسٌ/اٌجٕه اٌزدبسٌ

55,9599,799
0300,000

1,282,6791,041,000
50,000400,000
1,3433,860

455,0000
2,573,944 2,419,331 اٌّدّىع

20212020
دَُار أردٍَدَُار أردٍَ

646,062645,063خشَذح اٌشاٌ
388,969371,535خشَذح اٌذعزىس
1,250271خشَذح األٔجبغ

13,88813,888خشَذح اٌؼشة اٌُىَ
110,069111,911خشَذح اٌغذ

5,0540ششوخ االعزمالي ٌٍصسبفخ
3,4754,315رُِ اشزشاوبد

32,63021,300رُِ اوشبن
9,8255,310رِخاالراػخ واٌزٍفضَىْ
6,0643,568لٕبح سؤَب/ ششوخ وؼٓ اٌفعبئُخ

8,0004,000رِخ ِضاج اف اَ
94,63380,336رُِ ِىالغ اٌىزشؤُخ

01,948لٕبح اٌٍّّىخ / ِسؽخ االػالَ اٌؼبَ اٌّغزمٍخ 
 1,319,919 1,263,445

20212020
دَُار أردٍَدَُار أردٍَ

3,1723,172ِصبسَف ِذفىػخ ِمذِب
180180اشزشاوبد ِغزسمخ

2,4873,927عٍف ِىظفُٓ
5,7505,750وفبالد ثٕىُخ

188188رإُِٔبد ِغزشدح
385385ِىخىداد اعزُىشاد شؼبس إٌمبثخ 

060,000أِبٔبد صٕذوق اٌزأُِٓ اٌصسٍ ٌٍصسفُٓ
16898أِبٔبد ِشوض رذسَت اٌصسفُٓ 

329389رُِ أخشي
 12,659 74,089

:َ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
لشض رّىٍٍَ- صٕذوق رىفُش ثشَذ

َ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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20212020
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

20212020
دَُار أردٍَدَُار أردٍَ

4,5640
1,091924
1,2091,054

1,0031,003صسُفخ اٌغذ
1,365524
2,604792

3,5970لٕبح اٌٍّّىخ
 15,4334,297

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 

صسفُخ االعزمالي

:َزبٌف هزا اٌجٕذ ِّب ٍٍَ

10



تقرير مجلس نقابة الصحفيين األردنيين - نيسان- 2022

41

20212020
دَُار أردٍَدَُار أردٍَ
13,88830,799

108,327177,428
11,3740امانات صندوق اسكان الصحفيين

1,0461,009
134,635209,236

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



تقرير مجلس نقابة الصحفيين األردنيين - نيسان- 2022

42

20212020
دَُار أردٍَدَُار أردٍَ

2,4732,473اعزذسان رؼىَط اٌّىظفُٓ
5,0155,242ِصبسَف ِغزسمخ

2501,000رُِ اخشي
 7,738 8,715

20212020
دَُار أردٍَدَُار أردٍَ

47,38650,652أ.12
15,38015,380اَشاد االوشبن

25,84025,460سعىَ اشزشان اػعبء إٌمبثخ
39,00058,000ة.12سعىَ اشزشان اٌصسف
1,5001,650سعىَ أزغبة االػعبء

13,6005,500سعىَ اػبدح رغدًُ
105,35477,832اَشاداد زدض اػالٔبد

234,474 248,060 انًدًىع

20212020
دَُار أردٍَدَُار أردٍَ
25,12520,636

184225
22,07729,791

47,38650,652 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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20212020
دَُار أردٍَدَُار أردٍَ
12,0007,000
17,00047,000
4,0001,000
6,0003,000

39,00058,000 انًدًىع

20202019
دَُار أردٍَدَُار أردٍَ

4,1212,620اَشاد رصىَش وسق وفبوظ
9601,420سعىَ ثؽبلبد
3510سعىَ شىبوٌ 
575850سعىَ رذسَت

258408أخشي
1,000سعىَ رششُر ٌالٔزخبثبد

5,308 6,949 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
اَشاداد اشزشان االراػبد 

اَشاداد اشزشان اٌمٕىاد اٌفعبئُخ

13
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20212020
دَُار أردٍَدَُار أردٍَ

12,4540ٔفمبد اخزّبػبد اٌهُئخ اٌؼبِخ
7,4566,200ٔفمبد اٌزىشَُ

2,2042,404خذِخ اٌشعبئً االٌىزشؤُخ
1,2001,350ِصبسَف عفش وُِبوِبد
2810ِصبسَف رشغًُ وبفُزُشَب
6171,975ِصبسَف دوساد ؤذواد

5050اَدبس اوشبن
020ِصبسَف دَىْ ِؼذوِخ

02,000ٔفمبد ِدّغ إٌمبثبد
1480اصذاس ثؽبلبد صسفُخ

0352ِصبسَف صَبساد واعزمجبي وفىد
4,4884,913وصاسح اٌصٕبػخ/رشغًُ ِىزت خذِبد االػالَ

48,27337,987ِىزت خذِبد االػالٔبد- فىارُش زدض اػالٔبد 
57,251 77,171 انًدًىع

.انُفماث اخري . 13
:َزأٌف هزا اٌجٕذ ِّب ٍٍَ

14
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20212020
دَُار أردٍَدَُار أردٍَ

66,241 60,709 اٌشوارت واٌّىبفبد وٍِسمبرهب 
6,519 6,736 ِغبهّخ إٌمبثخ فٍ اٌعّبْ االخزّبػٍ

1,742 511 ظشَجخ اٌذخً واٌّغمفبد
3,460 1,011 اٌصُبٔخ اٌؼبِخ

8,000 8,000 اعزشبساد وارؼبة لبٔىُٔخ
4,501 4,623 سعىَ لعبَب
1,740 1,740 (رذلُك زغبثبد)ارؼبة ِهُٕخ 

232 401 اشزشان ِىلغ اٌُىزشؤٍ وشجىبد رىاصً اخزّبػٍ
2,099 2,053 ِصبسَف هىارف وأزشٔذ

1,187 1,452 ُِبح
3,094 2,570 وهشثبء

 737 1,893
633 691 اٌّىاصالد واٌزٕمالد

631 0دسوع/هذاَب /صهىس 
1,917 2,707 ِصبسَف ظُبفخ
827 561 ِصبسَف ٔظبفخ 
1,844 1,779 غبص وِسشولبد

1,183 571 رصبسَر ػًّ
406 363 ػّىالد ثٕىُخ

496544
1102,228اساظٍ - سعىَ فشص ؤمً ٍِىُخ 

769 945 ِزفشلخ ؤثشَخ
1140 ِصبسَف اػزصبِبد

690 خغبئش االعهُ
111,690 98,949 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 األردنيين

القوائم المالية
تقرير مدقق الحسابات المستقل

للسنة املنتهية 31/كانون االول 2021
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نقابة الصحفيين األردنيين
عمان المملكة االردنية الهاشمية

الـــــفــهــرس

القائمةالصفحة

-48تقرير مدقق الحسابات المستقل

أ49قائمة المركز المالي كما في 31 كانون األول 2021

ق��ائ��م��ة االي������رادات وال��م��ص��روف��ات ال��ش��ام��ل��ة للسنة 
المنتهية في 31 كانون األول 2021

ب50

قائمة التغيرات في الفائض المتراكم  للسنة المنتهية 
ج�51في 31 كانون اول 2021

 31 ف��ي  المنتهية  للسنة  النقدية  التدفقات  قائمة 
د52كانون األول 2021

-55إيضاحات حول القوائم المالية 1 - 4
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لائًت أ

20212020إيضاحاث
ديُار أردَيديُار أردَي

انًىجىداث انًتذاونت
4,92614,503(ب.2),3

11,37314,803(ج.2)رُِ سصىَ اشرشاواخ
00أِأاخ صٕذوق ٔماتح اٌصحفُُٓ

100100أسصذج ِذَٕح أخشي
 16,399  29,406

 16,399 29,406

انًطهىباث انًتذاونت 
12,00013,625اِأاخ دائٕح

00ِصاسَف ِضرحمح 
 12,00013,625

انفائض انًتراكى  

4,39915,781

 16,399 29,406 يجًىع انًطهىباث وانفائض انًتراكى

لائّح ب- اٌفائط اٌّرشاوُ  

يجًىع انًطهىباث انًتذاونت

يجًىع انًىجىداث

صُذوق انتعاوٌ وانضًاٌ االجتًاعي
َمابت انصحافييٍ االردَييٍ

انًًهكـت األردَيت انهاشًيـت- عًاٌ 

2021 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

لائًت أ

20212020إيضاحاث
ديُار أردَيديُار أردَي

انًىجىداث انًتذاونت
4,92614,503(ب.2),3

11,37314,803(ج.2)رُِ سصىَ اشرشاواخ
00أِأاخ صٕذوق ٔماتح اٌصحفُُٓ

100100أسصذج ِذَٕح أخشي
 16,399  29,406

 16,399 29,406

انًطهىباث انًتذاونت 
12,00013,625اِأاخ دائٕح

00ِصاسَف ِضرحمح 
 12,00013,625

انفائض انًتراكى  

4,39915,781

 16,399 29,406 يجًىع انًطهىباث وانفائض انًتراكى

لائّح ب- اٌفائط اٌّرشاوُ  

يجًىع انًطهىباث انًتذاونت

يجًىع انًىجىداث

صُذوق انتعاوٌ وانضًاٌ االجتًاعي
َمابت انصحافييٍ االردَييٍ

انًًهكـت األردَيت انهاشًيـت- عًاٌ 

2021 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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لائًت ب

20212020إيضاحاث
ديُار أردَيديُار أردَي

230340ايراداث رسىو اَتساب
 50,000 50,000
67,71066,070

21
117,942116,411

(192,000)(129,300)ٔفماخ دػُ االػضاء
(75,589)(11,358)لبم طرح انًصاريف االداريت وانعًىييت (عجز)فائض 

انًصاريف االداريت وانعًىييت
2428

060دَىْ ِؼذوِح
2488يجًىع انًصاريف االداريت

(11,382)(75,677)

15,78191,458
4,39915,781

اشرشاواخ اػضاء
فىائذ تٕىُح

صُذوق انتعاوٌ وانضًاٌ االجتًاعي
َمابت انصحافييٍ االردَييٍ

انًًهكـت األردَيت انهاشًيـت- عًاٌ 

االيراداث

دػُ ٔماتح اٌصحفُُٓ

2021 كاَىٌ االول 31لائًت االيراداث وانًصروفاث نهسُت انًُتهيت في 

اٌفائط اٌّرشاوُ ِٓ اٌضٕىاخ اٌضاتمح

انسُت  (عجز)فائض 

اجًاني االيراداث

َفماث انًعانجاث

ػّىٌح وفىائذ تٕىُح

لائًت أ- انفائض انًتراكى  

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

لائًت أ

20212020إيضاحاث
ديُار أردَيديُار أردَي

انًىجىداث انًتذاونت
4,92614,503(ب.2),3

11,37314,803(ج.2)رُِ سصىَ اشرشاواخ
00أِأاخ صٕذوق ٔماتح اٌصحفُُٓ

100100أسصذج ِذَٕح أخشي
 16,399  29,406

 16,399 29,406

انًطهىباث انًتذاونت 
12,00013,625اِأاخ دائٕح

00ِصاسَف ِضرحمح 
 12,00013,625

انفائض انًتراكى  

4,39915,781

 16,399 29,406 يجًىع انًطهىباث وانفائض انًتراكى

لائّح ب- اٌفائط اٌّرشاوُ  

يجًىع انًطهىباث انًتذاونت

يجًىع انًىجىداث

صُذوق انتعاوٌ وانضًاٌ االجتًاعي
َمابت انصحافييٍ االردَييٍ

انًًهكـت األردَيت انهاشًيـت- عًاٌ 

2021 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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91,45891,458
75,67775,677
15,78115,781

15,78115,781
11,38211,382
4,3994,399

312020

312021

312021

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

لائًت أ

20212020إيضاحاث
ديُار أردَيديُار أردَي

انًىجىداث انًتذاونت
4,92614,503(ب.2),3

11,37314,803(ج.2)رُِ سصىَ اشرشاواخ
00أِأاخ صٕذوق ٔماتح اٌصحفُُٓ

100100أسصذج ِذَٕح أخشي
 16,399  29,406

 16,399 29,406

انًطهىباث انًتذاونت 
12,00013,625اِأاخ دائٕح

00ِصاسَف ِضرحمح 
 12,00013,625

انفائض انًتراكى  

4,39915,781

 16,399 29,406 يجًىع انًطهىباث وانفائض انًتراكى

لائّح ب- اٌفائط اٌّرشاوُ  

يجًىع انًطهىباث انًتذاونت

يجًىع انًىجىداث

صُذوق انتعاوٌ وانضًاٌ االجتًاعي
َمابت انصحافييٍ االردَييٍ

انًًهكـت األردَيت انهاشًيـت- عًاٌ 

2021 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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لائًت د

20212020
ديُار أردَيديُار أردَي

(75,677)(11,382)اٌضٕح  (ػجز)فائط 

3,4301,130رُِ سصىَ اشرشاواخ
080,000أِأاخ صٕذوق ٔماتح اٌصحفُُٓ

(1,175)(1,625)اِأاخ دائٕح
(9,577)4,278

4,278(9,577)انزيادة في انُمذ وانُمذ انًعادل (انُمص)صافي 
14,50310,225إٌمذ و إٌمذ اٌّؼادي فٍ تذاَح اٌضٕح

4,92614,503لائًت أ- انُمذ و انُمذ انًعادل في َهايت انسُت 

صُذوق انتعاوٌ وانضًاٌ االجتًاعي
َمابت انصحافييٍ االردَييٍ

انًًهكـت األردَيت انهاشًيـت- عًاٌ 

2021 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

لائًت أ

20212020إيضاحاث
ديُار أردَيديُار أردَي

انًىجىداث انًتذاونت
4,92614,503(ب.2),3

11,37314,803(ج.2)رُِ سصىَ اشرشاواخ
00أِأاخ صٕذوق ٔماتح اٌصحفُُٓ

100100أسصذج ِذَٕح أخشي
 16,399  29,406

 16,399 29,406

انًطهىباث انًتذاونت 
12,00013,625اِأاخ دائٕح

00ِصاسَف ِضرحمح 
 12,00013,625

انفائض انًتراكى  

4,39915,781

 16,399 29,406 يجًىع انًطهىباث وانفائض انًتراكى

لائّح ب- اٌفائط اٌّرشاوُ  

يجًىع انًطهىباث انًتذاونت

يجًىع انًىجىداث

صُذوق انتعاوٌ وانضًاٌ االجتًاعي
َمابت انصحافييٍ االردَييٍ

انًًهكـت األردَيت انهاشًيـت- عًاٌ 

2021 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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.َّثً هزا اٌثٕذ رُِ سصىَ اشرشاواخ  أػضاء  وذظهش تمُّرها اٌراسَخُح

20212020
ديُار اردَيديُار اردَي

3,1911,281
1,49512,942
240280

14,503 4,926 انًجًىع

جاسٌ- ٔمذ ٌذي اٌثٕه اٌرجاسٌ 
صٕذوق

عاو. 4
.ذُ اػادج ذصُٕف تؼط تٕىد اٌمىائُ اٌّاٌُح الغشاض اٌّماسٔح - 

.اَشاداخ االشرشان فٍ اٌصٕذوق ال ذغطٍ ٔفماخ اٌصٕذوق 

ٔمذ ٌذي تٕه اٌماهشج ػّاْ ذىفُش

انعرف انًحاسبي. أ
.أػذخ اٌمىائُ اٌّاٌُح وفما ٌّثذأ اٌرىٍفح اٌراسَخُح

.َرثغ اٌصٕذوق أصاس االصرحماق  فٍ اثثاخ اٌّؼاِالخ اٌّاٌُح

انُمذ و انُمذ انًعادل . ب 

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

ريى رسىو اشراكاث.ج

َمذ نذي انبُىن. 3
:َراٌف هزا اٌثٕذ ِّا ٍٍَ

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

صُذوق انتعاوٌ وانضًاٌ االجتًاعي

َمابت انصحافييٍ االردَييٍ
انًًهكـت األردَيت انهاشًيـت- عًاٌ 

إيضاحاث حىل انمىائى انًانيت 
انكياٌ انماَىَي وانُشاط. 1

ٌ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 

.2022/04/13تراسَخ  (21)ذُ الشاس اٌمىائُ اٌّاٌُح ِٓ لثً اٌّجٍش تّىجة ِحضش اجرّاع سلُ 

انسياساث انًحاسبيت انهايت. 2

 6
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صندوق التأمين الصحي 
نقابة الصحفيين األردنيين

القوائم المالية
تقرير مدقق الحسابات المستقل

للسنة املنتهية 31/كانون االول 2021
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نقابة الصحفيين األردنيين
عمان المملكة االردنية الهاشمية

الـــــفــهــرس

القائمةالصفحة

-59تقرير مدقق الحسابات المستقل

أ60قائمة المركز المالي كما في 31 كانون األول 2021

قائمة االيرادات والمصروفات للسنة المنتهية في 31 
كانون األول 2021

ب61

قائمة التغيرات في الفائض المتراكم  للسنة المنتهية 
ج�62في 31 كانون اول 2021

 31 ف��ي  المنتهية  للسنة  النقدية  التدفقات  قائمة 
د63كانون األول 2021

-64إيضاحات حول القوائم المالية 1 - 4
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لائًت أ

20212020إيضاحاث
ديُار أردَيديُار أردَي

انًىجىداث انًتذاونت
5,69762,989(ب.2),3

27112,251شيكاخ تشصى انرحصيم
120,90458,160(ج.2)ريى اشرشاكاخ أػضاء

13,88713,887ريى لضايا
108,327117,428اياَاخ صُذوق انُماتح 

 249,086 264,715

 249,086 264,715

184,267 168,638 ريى دائُح 
 168,638 184,267

80,44880,448
 249,086 264,715

يجًىع انًطهىباث انًتذاونت

صُذوق انتأييٍ انصحي 
َمابت انصحافييٍ االردَييٍ

انًًهكـت األردَيت انهاشًيـت- عًاٌ 

2021 كاَىٌ االول 31لائًت انًركز انًاني كًا في 

يطهىباث يتذاونت 

يجًىع انًىجىداث

انًىجىداث

َمذ في انصُذوق و نذي انثُىن

يجًىع انًىجىداث انًتذاونت

انًطهىباث وانفائض انًتراكى

يجًىع انًطهىباث وانفائض انًتراكى
لائًح ب- انفائط انًرشاكى  

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

81,06481,064
616616

80,44880,448

80,44880,448
00

80,44880,448

312020

312021

312021

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

20212020إيضاحاث
ديُار أردَيديُار أردَي
108,327177,428
261,248190,622

1821ايشاداخ اخشي
369,593368,071

(368,071)(352,010)َفماخ يؼانجاخ انًشرشكيٍ
17,5830انفائض لبم طرح انًصاريف االداريت وانعًىييت

انًصاريف االداريت وانعًىييت
1415

0581ديىٌ يؼذويح
1720يصاسيف َثشيح

17,5520يصاسيف اداسج انراييٍ
17,583616

0(616)

80,44881,064
80,44880,448 لائًت أ- انفائض انًتراكى  

ػًىالخ تُكيح

يجًىع انًصاريف االداريت

صُذوق انتأييٍ انصحي 
َمابت انصحافييٍ االردَييٍ

انًًهكـت األردَيت انهاشًيـت- عًاٌ 

انفائط انًرشاكى يٍ انضُىاخ انضاتمح

انسُت  (عجز)/فائض  

2021 كاَىٌ االول 31لائًت االيراداث وانًصروفاث نهسُت انًُتهيت في 

اشرشاكاخ اػضاء

االيراداث
دػى َماتح انصحفييٍ

اجًاني االيراداث

َفماث انًعانجاث

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

81,06481,064
616616

80,44880,448

80,44880,448
00

80,44880,448

312020

312021

312021

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



تقرير مجلس نقابة الصحفيين األردنيين - نيسان- 2022

64

81,06481,064
616616

80,44880,448

80,44880,448
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80,44880,448
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312021

312021

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

81,06481,064
616616

80,44880,448

80,44880,448
00

80,44880,448

312020

312021

312021

ان االيضاحات المرفقة تشكيل جزء ال يتجزأ مه القىائم المالية وتقلرأ معها
4
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81,06481,064
616616

80,44880,448

80,44880,448
00

80,44880,448

312020

312021

312021

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

لائًت  د

20212020
ديُار أردَيديُار أردَي

(616)0انضُح  (ػجز)/فائط  

2,000(62,744)ريى اشرشاكاخ أػضاء
(12,051)11,980شيكاخ تشصى انرحصيم

05أسصذج يذيُح اخشي
9,1012,744أياَاخ صُذوق انُماتح

51,660(15,629)ريى دائُح
(57,292)43,742

43,742(57,292)انزيادة في انُمذ وانُمذ انًعادل  (انُمص)صافي 
62,98919,247انُمذ و انُمذ انًؼادل في تذايح انضُح

5,69762,989لائًت 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 

2021 كاَىٌ االول 31لائًت انتذفماث انُمذيت نهسُت انًُتهيت في 

إن االيضاحات المرفقة تشكل جزء ال يتجزأ مه هذه القىائم المالية وتقرأ معها
5
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.يًثم هزا انثُذ ريى اشرشاكاخ االػضاء  وذظهش تميًرها انراسيخيح

20212020
ديُار اردَيديُار اردَي

2,5372,186انصُذوق
3,16060,803

62,989 5,697 انًجًىع
عاو. 4

.ذى اػادج ذصُيف تؼط تُىد انمىائى انًانيح الغشاض انًماسَح - 
.يحمك انصُذوق ػجز حيث اٌ ايشاداخ انصُذوق ال ذغطي َفماخ  - 

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

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

انعرف انًحاسبي. أ

 .2022/04/13تراسيخ  (21)ذى الشاس انمىائى انًانيح يٍ لثم انًجهش تًىجة يحضش اجرًاع سلى 

 6
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مركز تدريب الصحفيين 
نقابة الصحفيين األردنيين

القوائم المالية
تقرير مدقق الحسابات المستقل

للسنة املنتهية 31/كانون االول 2021
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نقابة الصحفيين األردنيين
عمان المملكة االردنية الهاشمية

الـــــفــهــرس

القائمةالصفحة

-69تقرير مدقق الحسابات المستقل

أ70قائمة المركز المالي كما في 31 كانون األول 2021

قائمة االيرادات والمصروفات للسنة المنتهية في 31 
كانون األول 2021

ب71

قائمة التغير في الفائض المتراكم  للسنة المنتهية 
ج�72في 31 كانون اول 2021

 31 ف��ي  المنتهية  للسنة  النقدية  التدفقات  قائمة 
د73كانون األول 2021

-74إيضاحات حول القوائم المالية 1 - 4
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قائًح أ

20212020إيضاحاخ
ديُار أردَيديُار أردَي

انًىجىداخ انًتذاونح
14,80414,804(ب.2),3

 14,804  14,804

 14,804 14,804

انًطهىتاخ انًتذاونح 
16797اِأاخ ٔماتح اٌصحفُٓ

16797

انفائض انًتراكى  

14,63714,707
 14,804 14,804

يركز تذرية انصحفييٍ
َقاتح انصحافييٍ االردَييٍ

انًًهكـح األردَيح انهاشًيـح- عًاٌ 

2021 كاَىٌ االول 31قائًح انًركز انًاني كًا في 

يجًىع انًىجىداخ انًتذاونح

انًطهىتاخ وانفائض انًتراكى

انًىجىداخ

ٔمذ  ٌ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

20212020إيضاحاخ
ديُار أردَيديُار أردَي

انًىجىداخ انًتذاونح
14,80414,804(ب.2),3

 14,804  14,804

 14,804 14,804

انًطهىتاخ انًتذاونح 
16797اِأاخ ٔماتح اٌصحفُٓ

16797

انفائض انًتراكى  

14,63714,707
 14,804 14,804

يركز تذرية انصحفييٍ
َقاتح انصحافييٍ االردَييٍ

انًًهكـح األردَيح انهاشًيـح- عًاٌ 

2021 كاَىٌ االول 31قائًح انًركز انًاني كًا في 

يجًىع انًىجىداخ انًتذاونح

انًطهىتاخ وانفائض انًتراكى

انًىجىداخ

ٔمذ  ٌ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

20212020إيضاحاخ
ديُار أردَيديُار أردَي

00
00

4 انًصاريف االداريح وانعًىييح
0328ِصاسَف ظُافح

700لشطاصُح وِطثىػاخ
70328ِجّىع اٌّصاسَف االداسَح

(70)(328)

14,70715,035
14,63714,707

يركز تذرية انصحفييٍ
َقاتح انصحافييٍ االردَييٍ

انًًهكـح األردَيح انهاشًيـح- عًاٌ 

االيراداخ
اَشاداخ ذذسَة

2021 كاَىٌ االول 31قائًح االيراداخ وانًصروفاخ نهسُح انًُتهيح في 

اٌفائط اٌّرشاوُ ِٓ اٌضٕىاخ اٌضاتمح

انسُح  (عجز)فائض 

اجًاني االيراداخ

قائًح أ- انفائض انًتراكى  

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

قائًح أ

20212020إيضاحاخ
ديُار أردَيديُار أردَي

انًىجىداخ انًتذاونح
14,80414,804(ب.2),3

 14,804  14,804

 14,804 14,804

انًطهىتاخ انًتذاونح 
16797اِأاخ ٔماتح اٌصحفُٓ

16797

انفائض انًتراكى  

14,63714,707
 14,804 14,804

يركز تذرية انصحفييٍ
َقاتح انصحافييٍ االردَييٍ

انًًهكـح األردَيح انهاشًيـح- عًاٌ 

2021 كاَىٌ االول 31قائًح انًركز انًاني كًا في 

يجًىع انًىجىداخ انًتذاونح

انًطهىتاخ وانفائض انًتراكى

انًىجىداخ

ٔمذ  ٌ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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15,03515,035
328328

14,70714,707

14,70714,707
7070

14,63714,637

312021

312020

312021

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

قائًح أ

20212020إيضاحاخ
ديُار أردَيديُار أردَي

انًىجىداخ انًتذاونح
14,80414,804(ب.2),3

 14,804  14,804

 14,804 14,804

انًطهىتاخ انًتذاونح 
16797اِأاخ ٔماتح اٌصحفُٓ

16797

انفائض انًتراكى  

14,63714,707
 14,804 14,804

يركز تذرية انصحفييٍ
َقاتح انصحافييٍ االردَييٍ

انًًهكـح األردَيح انهاشًيـح- عًاٌ 

2021 كاَىٌ االول 31قائًح انًركز انًاني كًا في 

يجًىع انًىجىداخ انًتذاونح

انًطهىتاخ وانفائض انًتراكى

انًىجىداخ

ٔمذ  ٌ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 د

20212020
ديُار أردَيديُار أردَي

(328)(70)اٌضٕح  (ػجز)فائط 

7097اِأاخ ٔماتح اٌصحفُٓ
0(231)

(231)0انزيادج في انُقذ وانُقذ انًعادل (انُقص)صافي 
14,80415,035إٌمذ و إٌمذ اٌّؼادي فٍ تذاَح اٌضٕح

14,80414,804قائًح 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 

2021 كاَىٌ االول 31قائًح انتذفقاخ انُقذيح نهسُح انًُتهيح في 

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

قائًح أ

20212020إيضاحاخ
ديُار أردَيديُار أردَي

انًىجىداخ انًتذاونح
14,80414,804(ب.2),3

 14,804  14,804

 14,804 14,804

انًطهىتاخ انًتذاونح 
16797اِأاخ ٔماتح اٌصحفُٓ

16797

انفائض انًتراكى  

14,63714,707
 14,804 14,804

يركز تذرية انصحفييٍ
َقاتح انصحافييٍ االردَييٍ

انًًهكـح األردَيح انهاشًيـح- عًاٌ 

2021 كاَىٌ االول 31قائًح انًركز انًاني كًا في 

يجًىع انًىجىداخ انًتذاونح

انًطهىتاخ وانفائض انًتراكى

انًىجىداخ

ٔمذ  ٌ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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.َّثً هزا اٌثٕذ رُِ سصىَ اشرشاواخ  أػعاء  وذظهش تمُّرها اٌراسَخُح

20212020
ديُار اردَيديُار اردَي
14,16114,161

637637اٌثٕه اٌرجاسٌ
66

14,804 14,804 انًجًىع

عاو. 4
.ذُ اػادج ذصُٕف تؼط تٕىد اٌمىائُ اٌّاٌُح الغشاض اٌّماسٔح - 
 .2021ٌُ َّاسس اٌّشوز اٌرذسَة اٌ ٔشاغ خالي ػاَ  - 

ريى رسىو اشراكاخ.ج

.أػذخ اٌمىائُ اٌّاٌُح وفما ٌّثذأ اٌرىٍفح اٌراسَخُح

ٔمذ فٍ اٌصٕذوق

ٔمذ ٌذي تٕه اٌماهشج ػّاْ

َقذ نذي انثُىك. 3
:َراٌف هزا اٌثٕذ ِّا ٍٍَ

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

 .2022/04/13تراسَخ (21)ذُ الشاس اٌمىائُ اٌّاٌُح ِٓ لثً اٌّجٍش تّىجة ِحعش اجرّاع سلُ 

ِٓ 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

 6
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صندوق اسكان 
نقابة الصحفيين األردنيين

القوائم المالية
تقرير مدقق الحسابات المستقل

للسنة املنتهية 31/كانون االول 2021
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نقابة الصحفيين األردنيين
عمان المملكة االردنية الهاشمية

الـــــفــهــرس

القائمةالصفحة

-79تقرير مدقق الحسابات المستقل

أ80قائمة المركز المالي كما في 31 كانون األول 2021

التأسيس  للفترة منذ  والمصروفات  االيرادات  قائمة 
ولغاية 31 كانون األول 2021

ب81

منذ  للفترة  ال��م��ت��راك��م  ال��ف��ائ��ض  ف��ي  التغير  ق��ائ��م��ة 
التأسيس ولغاية 31 كانون األول 2021

ج�82

قائمة التدفقات النقدية للفترة منذ التأسيس ولغاية 
31 كانون األول 2021

د83

-84إيضاحات حول القوائم المالية 1 - 4
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لائًت أ

2021إيضاحاث
ديُاس أسدَي

انًىجىداث انًتذاونت
126(ب.2),3

6,220ريى االػضاء
11,374اياَاخ َماتح انصحفييٍ

  17,720

 17,720

انًطهىباث انًتذاونت 
720أياَاخ صُذوق انركافم وانرضايٍ

720

انفائض انًتشاكى  

17,000
 17,720

صُذوق أصكاٌ انصحفييٍ
َمابت انصحافييٍ االسدَييٍ

انًًهكـت األسدَيت انهاشًيـت- عًاٌ 

2021 كاَىٌ االول 31لائًت انًشكز انًاني كًا في 

يجًىع انًىجىداث انًتذاونت

انًطهىباث وانفائض انًتشاكى

انًىجىداث

َمذ  في انصُذوق

يجًىع انًطهىباث وانفائض انًتشاكى
لائًح ب- انفائط انًرشاكى  

يجًىع انًطهىباث انًتذاونت

يجًىع انًىجىداث

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

لائًت أ

2021إيضاحاث
ديُاس أسدَي

انًىجىداث انًتذاونت
126(ب.2),3

6,220ريى االػضاء
11,374اياَاخ َماتح انصحفييٍ

  17,720

 17,720

انًطهىباث انًتذاونت 
720أياَاخ صُذوق انركافم وانرضايٍ

720

انفائض انًتشاكى  

17,000
 17,720

صُذوق أصكاٌ انصحفييٍ
َمابت انصحافييٍ االسدَييٍ

انًًهكـت األسدَيت انهاشًيـت- عًاٌ 

2021 كاَىٌ االول 31لائًت انًشكز انًاني كًا في 

يجًىع انًىجىداث انًتذاونت

انًطهىباث وانفائض انًتشاكى

انًىجىداث

َمذ  في انصُذوق

يجًىع انًطهىباث وانفائض انًتشاكى
لائًح ب- انفائط انًرشاكى  

يجًىع انًطهىباث انًتذاونت

يجًىع انًىجىداث

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

2021إيضاحاث
ديُاس أسدَي

انًىجىداث انًتذاونت
126(ب.2),3

6,220ريى االػضاء
11,374اياَاخ َماتح انصحفييٍ

  17,720

 17,720

انًطهىباث انًتذاونت 
720أياَاخ صُذوق انركافم وانرضايٍ

720

انفائض انًتشاكى  

17,000
 17,720

صُذوق أصكاٌ انصحفييٍ
َمابت انصحافييٍ االسدَييٍ

انًًهكـت األسدَيت انهاشًيـت- عًاٌ 

2021 كاَىٌ االول 31لائًت انًشكز انًاني كًا في 

يجًىع انًىجىداث انًتذاونت

انًطهىباث وانفائض انًتشاكى

انًىجىداث

َمذ  في انصُذوق

يجًىع انًطهىباث وانفائض انًتشاكى
لائًح ب- انفائط انًرشاكى  

يجًىع انًطهىباث انًتذاونت

يجًىع انًىجىداث

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

لائًت ب

2021
 

2,600
14,400ايشاد االشرشان

17,000

4 انًصاسيف االداسيت وانعًىييت
0

0يجًىع انًصاسيف االداسيح

 17,000

0
17,000

انفائط انًرشاكى يٍ انضُىاخ انضاتمح

انضُت  (عجز)فائض 

اجًاني االيشاداث

لائًت أ- انفائض انًتشاكى  

صُذوق أصكاٌ انصحفييٍ
َمابت انصحافييٍ االسدَييٍ

انًًهكـت األسدَيت انهاشًيـت- عًاٌ 

االيشاداث
ايشاد االَرضاب

2021 كاَىٌ االول 31لائًت االيشاداث وانًصشوفاث نهفتشة يُز انتاصيش ونغايت 

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

2021
ديُاس أسدَي

17,000انضُح  (ػجز)فائط 

(6,220)ريى االػضاء
(11,374)اياَاخ َماتح انصحفييٍ

720أياَاخ صُذوق انركافم وانرضايٍ
126

126انزيادة في انُمذ وانُمذ انًعادل (انُمص)صافي 
0انُمذ و انُمذ انًؼادل في تذايح انضُح

126لائًت أ- انُمذ و انُمذ انًعادل في َهايت انضُت 

انتذفماث انُمذيت يٍ األَشطت انتشغيهيت

: انتغيش في انًىجىداث و انًطهىباث انًتذاونت  

انُاتج عٍ األَشطت انتشغيهيت  (انًضتخذو في)صافي انُمذ

صُذوق أصكاٌ انصحفييٍ
َمابت انصحافييٍ االسدَييٍ

انًًهكـت األسدَيت انهاشًيـت- عًاٌ 

2021 كاَىٌ االول 31لائًت انتذفماث انُمذيت نهفتشة يُزا انتاصيش ونغايت

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

لائًت أ

2021إيضاحاث
ديُاس أسدَي

انًىجىداث انًتذاونت
126(ب.2),3

6,220ريى االػضاء
11,374اياَاخ َماتح انصحفييٍ

  17,720

 17,720

انًطهىباث انًتذاونت 
720أياَاخ صُذوق انركافم وانرضايٍ

720

انفائض انًتشاكى  

17,000
 17,720

صُذوق أصكاٌ انصحفييٍ
َمابت انصحافييٍ االسدَييٍ

انًًهكـت األسدَيت انهاشًيـت- عًاٌ 

2021 كاَىٌ االول 31لائًت انًشكز انًاني كًا في 

يجًىع انًىجىداث انًتذاونت

انًطهىباث وانفائض انًتشاكى

انًىجىداث

َمذ  في انصُذوق

يجًىع انًطهىباث وانفائض انًتشاكى
لائًح ب- انفائط انًرشاكى  

يجًىع انًطهىباث انًتذاونت

يجًىع انًىجىداث

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

2021
ديُاس اسدَي

126
126 انًجًىع

يٍ لاَىٌ  (58) وانصادس تًمرضً انًادج 2003نضُح  (82)ذأصش صُذوق اصكاٌ انصحفييٍ تًىجة َظاو سلى 
 .1998نضُح  (15)َماتح انصحفييٍ سلى 

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

انُمذ و انُمذ انًعادل . ب 

.يرثغ انًشكز أصاس االصرحماق  في اثثاخ انًؼايالخ انًانيح

انضياصاث انًحاصبيت انهايت. 2

انكياٌ انماَىَي وانُشاط. 1

انعشف انًحاصبي. أ

صُذوق أصكاٌ انصحفييٍ

َمابت انصحافييٍ االسدَييٍ
انًًهكـت األسدَيت انهاشًيـت- عًاٌ 

إيضاحاث حىل انمىائى انًانيت 

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

.2022/04/13تراسيخ  (21)ذى الشاس انمىائى انًانيح يٍ لثم انًجهش تًىجة يحضش اجرًاع سلى 

عاو. 4
.ذؼرثش انثياَاخ انًانيح انًشفمح اول تياَاخ يانيح يذلمه ذصذسها اداسج انصُذوق - 

ريى سصىو اششاكاث.ج

.أػذخ انمىائى انًانيح وفما نًثذأ انركهفح انراسيخيح

َمذ في انصُذوق

َمذ في انصُذوق. 3
:يرانف هزا انثُذ يًا يهي

 6
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نقابة الصحفيين األردنيين

املوازنات التقديرية
2019
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2022 اإليرادات
26,000.00 اشتراكات األعضاء 
14,000.00 إيرادات أكشاك

50.00 رسوم الشكاوي
700.00 رسوم بطاقات
300.00 رسوم بطاقه صحفية دولية

52,500.00 فوائد بنكية والبريد 
90,000.00 إعالنات المؤسسات الصحفية  واإلعالمية
75,000.00 اشتراكات المؤسسات الصحفية االعالمية السنوية
1,500.00 رسوم انتساب
700.00 رسوم تدريب

12,000.00 رسوم إعادة تسجيل
110,000.00 إيراد مكتب إعالنات وزارة الصناعة والتجارة
2,500.00 ايراد تشغيل كفتيريا النقابة
300.00 ايرادات اخرى
10.00 ايرادات بيع استيكرات

800.00 ايراد ارباح استثمار اسهم
0.00 رسوم ترشح لالنخابات

386,360.00 مجموع اإليرادات المتوقعة

املوازنة التقديرية لإليرادات واملصاريف املتوقعة لعام 2022

نقابة الصحفيين األردنيين
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2022 المصاريف
1500.00 مصاريف الصيانة

120000.00 دعم التامين الصحي 
50000.00 دعم صندوق التعاون 
5000.00 مساعدة األعضاء
1000.00 دعم شراء الكتب
5000.00 مصاريف استضافة وفود صحفيه
1450.00 اشتراك االتحاد الدولي للصحفيين
2860.00 اشتراك االتحاد الصحفيين العرب

0.00 دعم قافلة غزة وتبرعات للصحفيين في فلسطين
58000.00 رواتب الموظفين
2000.00 مكافآت وبدل اضافي واجازات
6735.00 اشتراك الضمان االجتماعي
8000.00 الوحدة القانونية\استشارات
1740.00 أتعاب محاسبة وتدقيق
4000.00 إيجار ومصاريف مكتب الشمال
2500.00 إيجار ومصاريف مكتب الجنوب
900.00 مصاريف هواتف أرضية
1500.00 مصاريف مياهنا ومياه شرب
2800.00 مصاريف كهرباء
1000.00 مصاريف اجتماعات الهيئة العامة
600.00 ضريبة دخل ومسقفات
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2022 المصاريف
2500.00 مصاريف الضيافة
700.00 بدل تنقالت
600.00 مصاريف النظافة
0.00 زهور وهدايا ودروع

1000.00 مصاريف قرطاسيه واحبار
100.00 مصاريف هاتف خلوي
800.00 مصاريف نثرية واصول مستهلكة وتكلفة بيع استيكرات
800.00 إيجار أكشاك لألمانة
0.00 اعتصامات

150.00 مصاريف إصدار بطاقات صحفية
1000.00 مساهمات لمجمع النقابات
4500.00 رسوم قضايا
1000.00 محروقات وغاز و ديزل
7500.00 مصاريف التكريم واالمسيات
10000.00 مياومات سفر
100.00 استهالك أثاث
1000.00 استهالك أجهزة
11405.00 استهالك مباني

0.00 استهالك برامج محاسبية
3200.00 استهالك سيارة خدمات
1000.00 مصاريف دورات تدريبية
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2022 المصاريف
600.00 مصروف تصاريح عمل
0.00 مصاريف مرصد صحفي

55000.00 مكتب حجز إعالنات/الصناعة والتجارة
0.00 مصاريف عقد مؤتمرات

2500.00 خدمة الرسائل اإللكترونية
0.00 ضريبة اعالنات مجانية/الراي

350.00 host / االشتراك السنوي
150.00 رسوم معامالت االراضي
51.00 اشتراك الدومين
400.00 عموالت ومصاريف بنكية
500.00 ايجار مكتب خدمة االعالنات/وزارة الصناعة
450.00 مصروف ترخيص وتامين سيارة خدمات
1500.00 مصروف تشغيل كفتيريا النقابه

385441.00 مجموع المصاريف المتوقعة 
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2022اإليرادات
66000.00اشتراكات األعضاء 

500.00رسم انتساب 
50000.00ايراد دعم النقابه

116500.00مجموع اإليرادات المتوقعة

2022المصاريف
119970.00مصروف دعم االعضاء

30.00مصاريف بنكيه

صندوق التعاون املوازنة التقديرية لاليرادات والنفقات املتوقعة لعام 2022 

صندوق التعاون

املوازنة التقديرية لاليرادات واملصاريف املتوقعة لعام 2022

صندوق التامين الصحي 

2022اإليرادات
260000.00اشتراكات األعضاء

120000.00ايراد دعم من النقابه
30.00ايرادات اخرى

380030.00مجموع اإليرادات المتوقعة

2022المصاريف
380000.00مصروف عقد التامين الصحي

15.00مصاريف متفرقه /طوابع 
15.00عموالت ومصاريف بنكيه

380030.00مجموع المصاريف المتوقعة
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املوازنة التقديرية لاليرادات واملصاريف املتوقعة لعام 2022

مركز التدريب

2022اإليرادات
1000.000ايراد بدل تدريب غير االعضاء 

50.000ايرادات اخرى/بدل حجز قاعة التدريب
1050.000مجموع اإليرادات المتوقعة

2022المصاريف
200.000مصاريف الضيافة

100.000مصروف ورشات تدريبية
100.000مصروف اصدار شهادات مشاركة

150.000مصروف قرطاسية
5.000عموالت ومصاريف بنكيه

555.000مجموع المصاريف المتوقعة
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2022اإليرادات
200.00ايراد رسم انتساب 

32000.00ايراد اقساط شهرية 
1900.00غرامات تاخير دفع االشتراكات 

1600.00رسوم التكافل والتضامن
37722.00مجموع اإليرادات المتوقعة

2019المصاريف
10.000عموالت ومصاريف بنكية

10.000مجموع المصاريف المتوقعة

املوازنة التقديرية لاليرادات واملصاريف املتوقعة لعام 2022

صندوق االسكان
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أمين    عضو
نقيب الصحفييننائب النقيبأمين السرالصندوق

راكان السعايدةجمال الشتويعدنان بريهإبراهيم قبيالتخالد القضاة

عضوعضوعضوعضوعضو
علي فريحاتأمجد السنيدزين الدين خليلبالل العقايلةموفق كمال

مجلس نقابة الصحفيني



تقرير مجلس نقابة الصحفيين األردنيين - نيسان- 2022

96


