السيد الدكتور

نضال الصالح

املحرتم
رئيس اتحاد الكتاب العرب

تحية طيبة وبعد:
أقدم لكم تقرير الربع الثالث من العام  ،8102واملتضمن نتائج التدقيق املايل الجاري
عن الفرتة من  8102/0/0ولغاية  8102/2/10حيث تم مراجعة وتدقيق القيود املحاسبية
ومرفقاتها عن تلك الفرتة ،ونورد فيام ييل تفاصيل إيرادات االتحاد ونفقاته ومن ثم
املالحظات عليها.
 0ـ إيرادات االتحاد ونفقاته عن الفرتة من  8102/0/0ولغاية  8102/2/10حيث بلغت
اإليرادات املخصصة ( )060,629,891ل .س يف حني بلغت النفقات املرصوفة
( )019,106,901ل .س.
ونورد فيام ييل البنود الرئيسية لإليرادات والنفقات مقارنة مع مثيالتها بنفس الفرتة
من العام املايض .8106

أ ـ اإليرادات:
البيان

حتى 7132/8/13

ـــ
إيجار مبنى االتحاد
استثامر الجدار الغريب ــ
 292,802ل .س
استثامر لوحة السطح
استثامر الوجيبة الشاملية ــ
 0,061,110ل .س
اشرتاكات األعضاء
 8,096,622ل .س
إيرادات املطبوعات
 92,069,962ل .س
املوارد املختلفة
 91,111ل .س
إيجار كشك الحسكة
 61,816,226ل .س
املجموع
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حتى 7138/8/13
 001,111,111ل .س
 8,011,101ل .س
 292,802ل .س
 8,111,111ل .س
 0,129,201ل .س
 8,062,060ل .س
 11,116,816ل .س
 91,111ل .س
 060,629,891ل .س

مالحظات

ونورد فيام ييل تفاصيل إيرادات املطبوعات مقارنة بتكاليفها:
مالحظات
7138
7132
البيان
املبيعات
التكلفة
املبيعات
التكلفة
0169660
1,691118 0,211,200 8,066002
الكتب
190,261
6,210,091
األسبوع األديب 122921 6,216,111
090,681
9,800,120
املوقف األديب 812,011 0,000,901
16,111
918,010
09,111
الرتاث العريب 901,926
60,181
0,118,980
اآلداب العاملية 20,011 0,019,160
06,861
0,180,201
الفكر السيايس 86,001 0,110,866
8,062,060 80,106,109 8,096,622 06,019,861
املجموع
من قرائه وتحليل تفاصيل تكاليف املطبوعات ومبيعاتها يتضح التايل:
ــ زادت تكاليف املطبوعات ما بني عامي  8106و 8102مببلغ  /8,820,119/ل .س يف حني
تراجعت مبيعاتها عن نفس الفرتة من العام املايض مببلغ  /160,101/ل .س.
ونبني تفاصيل كل مطبوعة عىل حدة:
الكتب :زادت تكاليف طباعتها مببلغ  /0,129,061/ل .س يف حني تراجعت مبعياتها مببلغ
 /112,121/ل .س ،علامً بأن مبيعات الكتب تشكل نسبة  %12من تكاليف
طباعتها.
األسبوع األديب :بقيت تكلفتها بنفس املستوى تقريباً وكذلك مبيعاتها ،علامً بأن مبيعات
األسبوع األديب ال تعادل سوى  %1.9من تكلفتها.
املوقف األديب :زادت تكاليف طباعتها مببلغ  /610,282/ل .س وباملقابل تراجعت مبعياتها
مببلغ  /19021/ل .س علامً بأن مبيعاتها تشكل نسبة  %8.9فقط من تكاليف
طباعتها.
اآلداب العاملية :زادت تكلفتها مببلغ  /119,011/ل .س وهي الوحيدة بني املطبوعات التي
زادت مبيعاتها مببلغ  /9081/ل .س علامً بأن مبعياتها تشكل  %9من تكاليف
طباعتها.
الفكر السيايس :تراجعت تكاليف طباعتها مببلغ  /081,191/ل .س بيد أن مبيعاتها تراجعت
مببلغ  /6221/ل.س علامً بأن مبيعاتها تشكل نسبة  %0.1من تكاليف طباعتها.
الرتاث العريب :تراجعت تكلفتها وتراجعت أيضاً مبيعاتها ومبيعاتها تشكل نسبة  %2من
تكلفتها.
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ب ـ النفقات:

البيان
الرواتب
التعويضات
املزايا العينية والنقدية

حتى 7132/8/13
01,196,968
1,010,121
81,011,161

حتى 7138/8/13
08,698,811
1,268,021
86,196,918

مالحظات
منها إعانة لصندوق
التقاعد  09مليون

81,000,289
00,112,800
01,122,089
0,100,696
00,986,168
ـــ
019,106,901

تكاليف إصدار املطبوعات 80,188,092
01,201,112
النفقات اإلدارية
تضاعف املبلغ
0,661,601
أنشطة االتحاد
1,060,091
نفقات أخرى
09,268,982
نفقات الفروع
0,111,211
التزامات عربية ودولية
011,112,011
املجموع
واملالحظ يف كشف النفقات ما ييل:
 0ــ تراجعت كتلة الرواتب مببلغ  /010,186/ل .س يف حني زادت التعويضات مببلغ 619610/
ل .س وتراجعت النفقات اإلدارية مببلغ  8,160,286/ل .س (وهذا دليل إيجايب جيد).
 8ــ تضاعف اإلنفاق عىل أنشطة االتحاد من  0,661,601ل .س إىل  01,122,089ل .س.
 1ــ تراجعت النفقات األخرى من  /1,060,091/ل .س إىل  /0,100,696/ل .س.
كام تراجعت نفقات الفروع مببلغ  /0,810,019/ل .س مع التنويه برضورة االهتامم
باملالحظة الخاصة بنفقات فرع السويداء.

املالحظات العامة:
 3ــ املطبوعات لدى الفروع (بضاعة األمانة):
سبق يل يف التقريرين األول والثاين من هذا العام أن أرشت إىل رضورة معالجة
موضوع املطبوعات لدى الفروع والتي بلغت قيمتها الدفرتية لدى املحاسبة حوايل خمسني
مليون لرية سورية ،وقد تم اإلشارة يف حينه أن معالجة املوضوع تبدأ بالقيام بجرد فعيل
للمطبوعات حيث تم إعداد منوذج لكشوف الجرد ومنوذج آخر لكشوف بيع املطبوعات،
وقامت إدارة االتحاد بإرسال النامذج إىل الفروع وطلبت منها إجراء جرد فعيل موقوفا ً
بتاريخ  8102/6/11وذلك مبوجب الكتاب رقم  /118ص تاريخ .8102/6/06
وعلمت مؤخراً من السيد مدير الشؤون املالية واإلدارية أنه جرى التأكيد عىل ذلك،
أعود وأرجو مجددا ً من إدارة االتحاد إعالم رؤساء الفروع إليالء هذا املوضوع االهتامم
املطلوب سيام ونحن يف الربع األخري من العام ويجب أن تكون األرقام الواردة يف امليزانية
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الختامية صحيحة ومطابقة للواقع ،علامً بأنني علمت من قسم املحاسبة أن كشوف الجرد مل
ترد حتى تاريخه من الفروع.
 7ــ النفقات اإلدارية والنرثية لدى الفروع:
لدى قيامي بالتدقيق يف تفاصيل كشوف اإلنفاق التي ترسلها الفروع إىل قسم
املحاسبة الحظت أن النفقات اإلدارية والنرثية لدى فرع السويداء مرتفع باملقارنة مع بقية
الفروع ،وها هي األمثلة:
الفرع
حزيران 7138
أيار 7138
فرع الالذقية
11,980,11
01,011
فرع حمص
09,611,11
66.260.11
فرع حامه
16,611,11
16.660,11
فرع طرطوس
60,111,11
16111,11
فرع السويداء
086,196,11
081,266,11
ولدى التدقيق تبني أن من بني النفقات النرثية يف فرع السويداء رشاء (قهرة مره)
شهرياً مببلغ  /06111/ل .س ،وهذا أمر قائم منذ أكرث من عام ،لذا أرجو من إدارة االتحاد
إعالم رئاسة فرع السويداء إىل ظاهرة ارتفاع نفقات الفرع اإلدارية عن بقية الفروع
ورضورة الحد من هذه الظاهرة.
 1ــ تصفية الذمم القدمية الدائنة واملدنية:
توجد ذمم قدمية مىض عليها أكرث من خمسة عرش عاماً منها ما هو دائن ومنها ما
هو مدين ،فمن له ذمة عىل االتحاد ومىض عليها أكرث من خمسة عرش عاماً أرى من
الرضوري تصفية هذه الذمة وإدراجها ضمن إيرادات االتحاد وها هي بعض األمثلة:
أ ــ الذمم الدائنة:
ما قبل عام 8111
املتعهد عبد الرحمن دياب له 11111
ما قبل عام 8111
09800
املهندس ميالد أبو عيىس
ما قبل عام 8111
(متعهد النظافة لدى الفرات) 1208
باسل عبادي
ما قبل عام 8111
01111
محمود محمد حامد
عام  8119تأمني كشك االتحاد
6011
شاهيناز استانبويل
تأمني منذ عام 8112
61111
املهندس عامر الصالح
تأمني صالة درعا عام 8101
811,111
هيثم الرفاعي
عام 8101
80111
مركز الناقد الثقايف
ب ــ الذمم املدنية:
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قيمة مطبوعات عام 8110
قيمة مطبوعات عام 8110
قيمة مطبوعات عام 8116
سلفة نقدية
كاتب عراقي

معرض وزارة الثقافة اإليرانية 01121,11
010801,11
الدار العاملية
181,061,11
مؤسسة فلسطني للثقافة
08211,11
نذير الشبعان
291,11
محمد رايض جعفر
 4ـ ذمم املتقاعدون واملتوفون:
رغم أن إدارة االتحاد أصدرت قرارا ً بتحصيل الذمم املرتتبة عىل بعض املتقاعدين
واملتوفني (من الورثة) وتم إبالغ القرار إىل محاسبة التقاعد واملحاسبة املركزية إال أن هذا
القرار مل ينفذ وها هي األمثلة:
80111,11
املرحوم محمد إبراهيم حمدان
62180,11
املرحوم رضا رجب
0211,11
املرحوم الياس خوري
1011,11
املرحوم خليل جاسم الحميدي
واملرجو اإليعاز إىل املحاسبة املركزية وصندوق التقاعد ملعالجة املوضوع.

مع خالص التقدير واالحرتام
مدقق حسابات اتحاد الكتاب العرب
املحاسب القانوين نزار سكر
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