تقـريـر
 عمل املكتب التنفيذي بدورته التاسعة خالل عام 8102تتبع خطة عمل االتحاد لعام 8102
 -الخطة املقرتحة لعام 8102

مرفوع إىل:
املؤمتر السنوي لالتحاد املنعقد بتاريخ 2191/2/ 91

تم اعتامد التقرير من:
املكتب التنفيذي يف جلسته رقم  / 941 /تاريخ 2191/ 2 / 92م

جلسة مجلس االتحاد تاريخ 2191/2/ 91


فهرس
القسم األول:
أ ــ تتبع خطة االتحاد لعام  8102ما نفذ وما مل ينفذ.
أ 0 /ــ الخطة الثقافية /املركز والفروع.
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أ 8 /ــ شهادة مفتش الحسابات وجداول امليزانية الختامية املعتمدة من قبله لعام 8102

 6ـ 04

أ 3 /ــ تنفيذ الخطة االستثامرية لعام 8102
أ 4 /ــ تتبع الخطة االجتامعية لعام .8102
أ 1 /ــ تتبع خطة العالقات الخارجية لعام 8102
أ 6 /ـ تتبع خطة التنضيد الضويئ لعام .8102
أ 1 /ـ تتبع خطة األسبوع األديب لعام 8102
أ 2 /ـ تتبع خطة اآلداب العاملية لعام 8102
أ 2 /ـ تتبع خطة مجلة الرتاث العريب لعام 8102
أ 01 /ـ تتبع خطة مجلة الفكر السيايس لعام 8102
أ 00 /ـ تتبع خطة إدارة التوجيه األديب لعام 8102
القسم الثاين:
ب ـ مرشوع الخطة السنوية لالتحاد لعام 8102
ب 0 /ــ الخطة الثقافية لعام .8102
ب 8 /ـ مجلة املوقف األديب لعام 8102
ب 3 /ـ مجلة الرتاث العريب لعام 8102
ب 4 /ـ مجلة الفكر السيايس لعام 8102
ب 1 /ـ مجلة األسبوع األديب لعام 8102
ب 6 /ـ مجلة اآلداب العاملية لعام 8102
ب 1 /ـ الفروع
ب 2 /ـ الجمعيات
ب 2 /ــ الخطة االستثامرية لعام 8102
ب 2/ــ الخطة االجتامعية لعام 8102
ب 2 /ـــ العالقات الخارجية لعام 8102
ب 01 /ــ مرشوع املوازنة التقديرية لعام 8102

01
06
01
01
02
02
02
02
02

القسم الثالث:
ج ــ الوضع املايل واإلداري لصندوق تقاعد الكتاب العرب لعام 8102
وخطة الصندوق لعام .8102
د ــ التوصيات

81
 81ـ 88
83
84
84
81
81
86
81
82
82
31
 30ـ 31
36
40
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انتظمت اجتامعات املكتب التنفيذي خالل العام  8102وبلغ عدد الجلسات
 /43/جلسـة ،وعقد مجلس االتحاد  /6/جلسات.
وقد عالج املكتب التنفيذي يف جلساته القضايا اإلدارية واملالية والشؤون الخاصة
بالزمالء األعضاء ،بروح التعاون واملسؤولية ،واتخذت القرارات باإلجامع ،وميكن تلخيص
أهم أعامل املكتب التنفيذي خالل عام  8102عىل النحو اآليت:

القسم األول
أ ـ تنفيذ خطة عام « 2191ما نفذ منها وما مل ينفذ».
أ 9 /ـ تتبع تنفيذ الخطة الثقافية لعام :2191

 9ــ جدول نشاطات الفروع:
الفرع

اجتامع

أمسية

محارضة

ندوة

مهرجان
وملتقيات

مسابقة

0
0
2
8
32

معرض

24

024

1

تكريم

86
2
2

1
81
01
2
84

8

86
2
8

تأبني

3
2

مشاركة

6
دمشق
0
ريف دمشق 06
8
القنيطرة
3
08
درعا
4
34
السويداء
1
84
حمص
6
4
حامة
1
إدلب
2
80
حلب
2
2
 01الالذقية
 00طرطوس 01
83
 08الحسكة
 03دير الزور 84
 04الرقة
023
املجموع

8
04
4
3
18
01
81

1
8
8
0
3
3
6

أصبوحة

م

0
0
0
0
8
0
3

8
4

0
8
0
0
3

8
0
0
0

06

0

0

0
0
8

4
01
01
81

01
32

02

0
8
4

08

8
0
0
0
8

6

00
31
8
01
3

81
81
01
083

3

001

 2ـ نشاطات مركزية:
 0ـ عقد مؤمتر األمانة العامة لالتحاد العام لألدباء والكتاب العرب والفعاليات الثقافية املصاحبة الجتامع
املكتب الدائم لالتحاد العام لألدباء والكتاب العرب يف دمشق.
 8ـ عرض فيلم وثائقي بعنوان /سورية أسطورة صمود «الوجه املخفي للحرب عىل سورية» من إعداد
وإخراج الكاتب أ .عدنان عزام يوم األربعاء 8102/00/04
 3ـ ندوة فكرية سياسية بعنوان سورية ..يف مواجهة املشاريع الدولية واإلقليمية أقيمت بالتعاون مع فرع
االتحاد بالرقة وجمعية البحوث والدراسات يوم الثالثاء 8102/6/08
 4ـ احتفاء بالذكرى الخامسة واألربعني لحرب ترشين التحريرية املجيدة أقام فرع االتحاد بالرقة ندوة
فكرية بعنوان دور املثقف يف املرحلة الراهنة بتاريخ .8102/01/3
 1ـ ندوة بعنوان الغزو الثقايف وسبل مواجهته بتاريخ . 8102/01/2
 6ـ بالتعاون مع املجمع العاملي للمقاومة يف إيران أقام االتحاد امللتقى الشعري األول للمقاومة بتاريخ 1
ــ .8102/3/2
 1ـ اتحاد الكتاب العرب يف سورية و املكتب اإلعالمي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني بدمشق (هيئة
غسان كنفاين) أقم احتفالية خاصة باألديب الشهيد غسان كنفاين ورافق االحتفالية معرض تشكييل،
وندوة نقدية ،وتوقيع كتاب ،وتكريم عدد من املبدعني بتاريخ .8102/1/00
 2ـ ندوة بعنوان دور األحزاب واملنظامت الشعبية والنقابات املهنية يف النهوض باملجتمع العريب السوري
بتاريخ 8102/00/82
 2ـ املشاركة يف معرض الكتاب الذي تقيمه الجامعة السورية الخاصة خالل الفرتة من
 84/ـ .8102/3/31
 01ـ املشاركة يف مرشوع  /01/آالف كتاب بالتعاون مع الجامعة السورية الخاصة.
 00ـ املشاركة يف معرض الخرطوم الدويل للكتاب باسم االتحاد بناء عىل كتاب وزارة الخارجية
واملغرتبني رقم  300 )11 /01( 20/تاريخ  8102/4/4املتضمن دعوة من وزارة الثقافة يف
السودان للمشاركة يف املعرض املذكور.
 08ـ املشاركة يف معرض مكتبة األسد الوطنية بدمشق.
 03ـ املشاركة يف معرض كتاب القرم.
 04ـ تكريم الزميل /حنا عبود /يف محافظة حمص.
 01ـ إقامة احتفالية ثقافية وطنية بعنوان درعا ..درع الصمود واالنتصار ملدة ثالثة أيام
( 91/1/1ـ  2191/)91يف صالة البعث يف مقر فرع حزب البعث العريب االشرتايك يف
درعا حيث أقيم عدد من الفعاليات القصة القصرية والشعر وندوة فكرية بعنوان
((تحديات ثقافة التنوير وآفاقها)).
 06ـ املشاركة يف معرض الكتاب الريفي املتنقل بالتعاون مع املؤسسة العامة لتوزيع
املطبوعات.
 01ـ إقامة ثالثة معارض يف محافظة حمص بالتعاون مع جامعة البعث.
 02ـ إقامة ثالثة معارض يف محافظة حامة بالتعاون مع مديرية الثقافة وفرع الجامعة بالسلمية.
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 3ـ املخطوطات:
أ ـ املخطوطـات الواردة إىل االتحاد:
بـلغ عدد املخطوطات الواردة التحاد الكتاب العرب  /16/مخطوط من  8102/0/0ولغاية
8102/08/30م ،موزعة عىل األجناس اآلتية:
شعــر

دراسـات أطفـال

روايـة

مكرمون

مسـرح

قصـة

ترجمـة نقـد

نصوص املجموع

الخطة

01

81

08

08

1

6

81

01

01

1

081

الوارد

84

83

3

1

0

3

01

1

ـــ

0

21

املوافق

8

0

8

ــ

0

0

8

8

1

1

00

عدم موافقة

1

00

0

0

0

6

0

قراءة

01

00

4

0

1

8

املنشور ـ املدور
قيد النرش

01

3

0

8

8

ــ

3

0

82
40

0

88

ب ـ املخطوطات الواردة من وزارة اإلعـالم:
بلغ عدد املخطوطات الواردة من وزارة اإلعالم من  8102/0/0وحتى 8102/08/30
 /0188/مخطوط.
عدم موافقة طباعة
86

موافقة تداول
022

موافقة الطباعة
642

عـدم موافقـة تداول
1

املجموع
0188

قراءة
012

4ـ يف مجال العضوية:
عضو

عضو مشارك

عضو رشف

2

2

3

مرشح متديد فرتة ترشيح

88

4

إلغاء ترشيح إعادة صفة
العضوية

ــ

ـــ

عدم قبول
بصفة مرشح

عدم املوافقة
عىل التزكية

6

18
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أ 2 /ـ شهادة مفتش الحسابات والجداول املفصلة لإلنفاق واإليرادات
املعتمدة من قبل مفتش الحسابات موقوفة بتاريخ

.8102/08/30

أوال ـ شهادة مفتش الحسابات:

السادة رئيس وأعضاء مجلس االتحاد
وأعضاء املؤمتر العام التحاد الكتاب العرب املحرتمون:

تحية طيبة وبعد:
قمت بتدقيق امليزانية الختامية التحاد الكتاب العرب عن عام  8102مع مرفقاتها من
التقارير املالية.
مسؤولية اإلدارة عن البيانات املالية:
إن إدارة االتحاد مسؤولة عن إعداد هذه البيانات وعرضها بصورة عادلة وفقا للمعايري
املطبقة يف الجمهورية العربية السورية.
مسؤولية مدقق الحسابات:
إن مسؤوليتنا هي يف إبداء الرأي حول هذه البيانات املالية استنادا ألعامل التدقيق
التي قمت بها.

الرأي:
إن مضمون امليزانية الختامية التحاد الكتاب العرب عن الفرتة من  8102/0/0ولغاية
تعب وتظهر بعدالة الوضع املايل لالتحاد ،ونويص باملصادقة عليها.
8102/08/30م ّ
مدقق حسابات اتحاد الكتاب العرب
املحاسب القانوين نزار سكر
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ثانيا ـ جداول املفصلة للميزانية الختامية لعام  8102واملعتمدة من قبل مفتش الحسابات:
حساب النفقات الجارية واإليرادات عن الدورة املالية 2191
موقوفا بالعملة السورية يف 2191/92/39
.

املبالغ
إجاميل

كشف رقم 8

املصاريف
جزيئ

227,072,881.25
64,271,308.00
38,786,475.00
19,565,004.00
17,098,901.00
0.00
5,098,953.00
32,297,332.00
49,954,908.25
227,072,881.25

رئيس قسم املحاسبة
أ.حازم الشيخة

املبالغ
إجاميل

إجاميل النفقات
الباب األول ( الرواتب واألجور)

جزيئ

227,072,881.25
1,937,980.00

الباب الثاين ( تكلفة اصدار مطبوعات)
الباب الثالث ( النفقات االدارية )
الباب الرابع ( أنشطة االتحاد )
الباب الخامس (التزامات عربية ودولية)
الباب السادس ( نفقات أخرى )
الباب السابع ( نفقات الفروع )
الرصيد ( الوفر )
227,072,881.25
اإلجاميل

مفتش الحسابات ـ املحاسب القانوين
أ .نزار سكر

اإليرادات

3,669,062.00
155,071,628.00
66,394,211.25

إجاميل اإليرادات
الباب األول (اشرتاكات األعضاء)
الباب الثاين ( إيرادات مطبوعات
االتحاد)

الباب الثالث ( عوائد االستثامر )
الباب الرابع ( موارد مختلفة )

اإلجاميل

رئيس الشؤون اإلدارية واملالية رئيس اتحاد الكتاب العرب
أ .األرقم الزعبي

د .نضال الصالح

1

بيان إجاميل النفقات واإليرادات عن الدورة املالية 2191
موقوفا بالعملة السورية يف 2191/92/39
تفصيل كشف رقم 8+ 3
املصاريف
اإلجاميل
177,117,973.00

الجزيئ
19,289,399.00
198,180.00
3,821,507.00
423,950.00
347,854.00
1,526,418.00
3,848,599.00
136,000.00
7,066,901.00
22,000,000.00
0.00
6,250.00
5,606,250.00
0.00
6,777,550.00
13,674,190.00
1,269,000.00
9,344,887.00
2,442,500.00
1,989,280.00
0.00
1,089,651.00
2,199,417.00
9,636,398.00
7,796,726.00
2,131,880.00
1,292,625.00
147,050.00
15,162,091.00
497,135.00
0.00
3,244,604.00
1,854,349.00
0.00
17,355,442.00
9,356,050.00

اسم الحساب
إجاميل النفقات اإلدارية
رواتب الدامئني
رواتب مؤقتني ومتعاقدين
تعويض مكتب تنفيذي
تعويض طبيعة عمل
تعويض عن أعامل إضافية
تعويضات أخرى
التأمينات االجتامعية(حصة رب العمل)

بدل لباس
ضامن صحي
إعانة صندوق التقاعد
إعانة سكنية
إعانة والدة
إعانة وفاة
إعانة زواج
تكلفة إصدار كتب
تكلفة إصدار جريدة األسبوع األديب
تكلفة إصدار تراث عريب
تكلفة إصدار موقف أديب
تكلفة إصدار اآلداب العاملية
تكلفة إصدار فكر سيايس
تكلفة إصدار األدب العريب
تنازل الكتاب
نفقات البيع والتوزيع
نفقات خدمية
نفقات سلعية
نفقات صيانة
امسيات ومحارضات
قراءة يف الجمعيات
املؤمترات واالجتامعات والنقل
واالنتقال
دراسة طلبات االنتساب
املساهمة يف األمانة العامة التحاد
الكتاب
اعباء االهتالكات واملؤونات
نفقات سنوات سابقة
مرسوقات
نفقات رواتب العاملني بالفروع
نفقات الفروع النرثية

اإليرادات
اإلجاميل

الجزيئ

227,072,881.25

1,937,980.00
2,313,712.00
648,490.00
115,800.00
330,020.00
181,020.00
80,020.00
150,000,000.00
2,000,000.00
2,100,000.00
911,628.00
60,000.00
3,535,000.00
43,534,838.25
974,487.00
290,500.00
107,126.00
17,820,410.00
131,850.00

اسم الحساب
إجاميل اإليرادات
اشرتاكات أعضاء االتحاد العام
إيرادات مبيع الكتب
إيرادات مبيع جريدة األسبوع األديب
إيرادات مبيع تراث عريب
إيرادات مبيع موقف اديب
إيرادات مبيع آداب العاملية
إيرادات مبيع الفكر السيايس
إيرادات استثامر مبنى االتحاد
إيراد استثامر الوجيبة الشاملية ملبنى االتحاد

إيراد إيجار الجدار الغريب
إيراد استثامر لوحة السطح
إيراد إيجار أكشاك(الحسكة )
إيراد رسم وفيات
إيراد فوائد مرصفية
اقتطاعات ضامن صحي
رسم انتساب وهويات
ايراد حسميات وعقوبات رواتب
موارد أخرى مختلفة
ايرادات رسم مخطوطات
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4,684,400.00
901,440.00
8,094,700.00
0.00
785,000.00
989,700.00
20,000.00
6,300,000.00
0.00
185,212,673.00

رئيس قسم املحاسبة

نفقات الضامن الصحي للفروع
نفقات نشاط ثقايف فروع
إجاميل النفقات االستثامرية
تصوينة أرض الالذقية
مفروشات وأثاث
تجهيزات ومعدات
مكتبة االتحاد
وسائط نقل
أرايض
إجاميل النفقات

مفتش الحسابات ـ املحاسب القانوين
أ .نزار سكر

أ.حازم الشيخة

227,072,881.25

رئيس الشؤون اإلدارية واملالية

إجاميل اإليرادات

رئيس اتحاد الكتاب العرب
د .نضال الصالح

أ .األرقم الزعبي

كشف إجاميل النفقات من اعتامدات الدورة املالية 2191
ورصيد كل باب من أبواب امليزانية
موقوفا بالعملة السورية يف 2191/92/39
كشف رقم 5
الفرق
-1,813,692
-1,313,525
-1,169,996
-51,099
0
-201,047
-1,202,668
-24,520,300
-30,272,327

رئيس قسم املحاسبة
أ.حازم الشيخة

النفقات
64,271,308
38,786,475
19,565,004
17,098,901
0
5,098,953
32,297,332
8,094,700
185,212,673

االعتامد
66,085,000
40,100,000
20,735,000
17,150,000
0
5,300,000
33,500,000
32,615,000
215,485,000

مفتش الحسابات ـ املحاسب القانوين
أ .نزار سكر

دليل الحسابات
الباب األول (الرواتب واألجور والتعويضات
واملكافآت)
الباب الثاين (تكاليف إصدار مطبوعات االتحاد)
الباب الثالث (النفقات اإلدارية العامة)
الباب الرابع (نفقات أنشطة االتحاد)
الباب الخامس (التزمات عربية ودولية)
الباب السادس (نفقات أخرى)
الباب السابع (نفقات الفروع)
الباب الثامن (نفقات استثامرية)
اإلجاميل

11
12
13
14
15
16
17
18

رئيس الشؤون اإلدارية واملالية رئيس اتحاد الكتاب العرب
أ .األرقم الزعبي

د .نضال الصالح
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كشف إجاميل النفقات من الباب األول ـ الرواتب واألجور والتعويضات واملكافآت
ورصيد بنود هذا الباب عن الدورة املالية 2191
موقوفا بالعملة السورية يف 2191/92/39
الفرق
-1,112,421
-380,271
-721,000
-2,213,692

رئيس قسم املحاسبة

النفقات
19,487,579
6,119,729
38,664,000
64,271,308

مفتش الحسابات ـ املحاسب القانوين

أ.حازم الشيخة

كشف رقم 9-5
دليل الحسابات
كتلة الرواتب
التعويضات
املزايا العينية والنقدية
اإلجاميل

االعتامد
20,600,000
6,500,000
39,385,000
66,485,000

رئيس الشؤون اإلدارية واملالية رئيس اتحاد الكتاب العرب

أ .نزار سكر

د .نضال الصالح

أ .األرقم الزعبي

كشف إجاميل النفقات لفقرة الرواتب من الباب األول ـ الرواتب واألجور والتعويضات واملكافآت
ورصيد بنود هذه الفقرة
موقوفا بالعملة السورية يف 2191/92/39
كشف رقم 9-9-5
الفرق

رئيس قسم املحاسبة
أ.حازم الشيخة

النفقات

االعتامد

دليل الحسابات

-710,601

19,289,399

20,000,000

رواتب الدامئني

-1,820

198,180

200,000

رواتب مؤقتني ومتعاقدين

-712,421

19,487,579

20,200,000

اإلجاميل

مفتش الحسابات ـ املحاسب القانوين
أ .نزار سكر

رئيس الشؤون اإلدارية واملالية رئيس اتحاد الكتاب العرب
أ .األرقم الزعبي

د .نضال الصالح
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كشف إجاميل النفقات لفقرة املزايا العينية والنقدية من الباب األول ـ الرواتب واألجور والتعويضات واملكافآت
موقوفا بالعملة السورية يف 2191/92/39
الفرق

النفقات

دليل الحسابات

االعتامد

-151,401

3,848,599

4,000,000

التأمينات االجتامعية

-14,000

136,000

150,000

بدل لباس

-133,099

7,066,901

7,200,000

ضامن صحي

-422,500

27,612,500

28,035,000

االعانات (كشف رقم ( )4-0-1التقاعد  /سكنية  /إعانة والدة  /إعانة وفاة)

-721,000

38,664,000

39,385,000

رئيس قسم املحاسبة

مفتش الحسابات ـ املحاسب القانوين
أ .نزار سكر

أ.حازم الشيخة

اإلجاميل

رئيس الشؤون اإلدارية واملالية رئيس اتحاد الكتاب العرب
أ .األرقم الزعبي

د .نضال الصالح

كشف إجاميل النفقات لفقرة اإلعانات من الباب األول ـ الرواتب واألجور والتعويضات واملكافآت عن الدورة املالية 2191
موقوفا بالعملة السورية يف 2191/92/39

النفقات
22,000,000
0
6,250
0
5,606,250
27,612,500

الفرق
0
-15,000
-3,750
-10,000
-393,750
-422,500

رئيس قسم املحاسبة
أ.حازم الشيخة

مفتش الحسابات ـ املحاسب القانوين
أ .نزار سكر

االعتامد
22,000,000
15,000
10,000
10,000
6,000,000
28,035,000

كشف رقم 4-9-5
دليل الحسابات
إعانة صندوق التقاعد
إعانة سكنية
إعانة والدة
إعانة زواج
إعانة وفاة
اإلجاميل

رئيس الشؤون اإلدارية واملالية رئيس اتحاد الكتاب العرب
أ .األرقم الزعبي

د .نضال الصالح

00

كشف إجاميل النفقات من الباب الثالث ـ النفقات اإلدارية الجارية
من اعتامدات الدورة املالية  2191ورصيد بنود هذا الباب
موقوفا بالعملة السورية يف 2191/92/39

كشف رقم -3-5أ
الفرق
-598,602
-303,274
-268,120
-1,169,996

رئيس قسم املحاسبة

النفقات
9,636,398
7,796,726
2,131,880
19,565,004

االعتامد
10,235,000
8,100,000
2,400,000
20,735,000

مفتش الحسابات ـ املحاسب القانوين
أ .نزار سكر

أ.حازم الشيخة

دليل الحسابات
نفقات خدمية  -الحظ الكشف املرفق رقم 0-3-1
نفقات سلعية  -الحظ الكشف املرفق رقم 0-3-1
نفقات صيانة  -الحظ الكشف املرفق رقم 0-3-1
اإلجاميل

رئيس الشؤون اإلدارية واملالية رئيس اتحاد الكتاب العرب
د .نضال الصالح

أ .األرقم الزعبي

كشف إجاميل النفقات من الباب الثالث ـ النفقات االستثامرية
من اعتامدات الدورة املالية  2191ورصيد بنود هذا الباب
موقوفا بالعملة السورية يف 2191/92/39
كشف رقم -1-5ب
الفرق
-24,520,300
-24,520,300

رئيس قسم املحاسبة
أ.حازم الشيخة

النفقات
8,094,700
8,094,700

االعتامد
32,615,000
32,615,000

دليل الحسابات
نفقات استثامرية  -الحظ التفصيل يف الكشف املرفق -3-1ب
اإلجاميل

مفتش الحسابات ـ املحاسب القانوين
أ .نزار سكر

رئيس الشؤون اإلدارية واملالية رئيس اتحاد الكتاب العرب
أ .األرقم الزعبي

د .نضال الصالح
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كشف تفصييل النفقات لفقرات الباب الثالث ـ النفقات اإلدارية الجارية
من اعتامدات الدورية املالية 2191
كشف رقم -3-5أ9-
إجاميل
9,636,398

جزيئ
126,223
2,370,500
243,800
857,851
60,000
30,000
96,000
350,000
285,000
2,843,434
1,761,605
51,113
0
212,472
0
348,400

7,796,726
715,128
5,885,835
896,563
299,200
2,131,880
21,600
15,960
129,150
1,183,650
14,450
514,570
252,500
19,565,004

رئيس قسم املحاسبة
أ.حازم الشيخة

البيان
إجاميل النفقات الخدمية
نفقات دعاية وإعالن
طباعة
مرصوفات بريد ية
هاتف
االنرتنت
املجالت والجرائد
إيجار مباين
أجور مفتش الحسابات
أجور محامني
الضيافة والوفود والعالقات العامة
مكافآت أعضاء وآخرين
عموالت مرصفية
نفقات خدمية متنوعة
ترسيم سيارات
اشرتاك معارض
مهامت عاملني
إجاميل النفقات السلعية
قرطاسية ومطبوعات
الوقود واملحروقات
نفقات سلعية متنوعة
حب طابعات
إجاميل نفقات صيانة
صيانة البناء
صيانة مقر االتحاد (تنظيفات )
صيانة اثاث
صيانة وسائط النقل
صيانة التأسيسات املائية والكهربائية
صيانة التجهيزات
غيار زيت وسائط نقل
اإلجاميل

مفتش الحسابات ـ املحاسب القانوين
أ .نزار سكر

رئيس قسم

رئيس الشؤون اإلدارية واملالية رئيس اتحاد الكتاب العرب
أ .األرقم الزعبي

د .نضال الصالح

03

كشف إجاميل النفقات لفقرة تكلفة طباعة الدوريات من الباب الثاين
تكاليف إصدار مطبوعات االتحاد
من اعتامدات الدورة املالية  2191ورصيد بنود هذا الباب
موقوفا بالعملة السورية يف 2191/92/39
الفرق
-31,000
-655,113
-57,500
-10,720
0
-754,333

رئيس قسم املحاسبة
أ.حازم الشيخة

النفقات
1,269,000
9,344,887
2,442,500
1,989,280
15,045,667

االعتامد
1,300,000
10,000,000
2,500,000
2,000,000
0
15,800,000

مفتش الحسابات ـ املحاسب القانوين
أ .نزار سكر

كشف رقم 9-2-5
دليل الحسابات
تكلفة طباعة تراث عريب
تكلفة طباعة موقف اديب
تكلفة طباعة اآلداب العاملية
تكلفة طباعة فكر سيايس
تكلفة طباعة أدب عريب
اإلجاميل

رئيس الشؤون اإلدارية واملالية رئيس اتحاد الكتاب العرب
أ .األرقم الزعبي

د .نضال الصالح

04

أ 3 /ــ تتبع تنفيذ الخطة االستثامرية لعام :2191
 0ـ تم إعداد دفرت الرشوط الخاص مبرشوع أرض الالذقية بعد أن تم إقراره يف املكتب
التنفيذي ومجلس االتحاد وإرساله إىل وزارة السياحة لإلعالن عن املرشوع وبالفعل تم
اإلعالن عن املرشوع ضمن سوق االستثامر الذي تعلن عنه وزارة السياحة سنويا وتم
وضع إعالن رشيط إخباري يف التلفزيون السوري ..ولكن مل يتقدم أحد لالستثامر
لتاريخه بالتزامن قامت مديرية السياحة يف الالذقية بعرض دفرت الرشوط عىل مجلس
مدينة الالذقية ،وأشارت إىل وجود اعرتاض من مالك العقار املجاور للمرشوع ..وقد
تقدم االتحاد باعرتاض عىل اعرتاض الجوار ،وقام االتحاد باالعرتاض عىل االعرتاض
املقدم من الجوار وحصلنا عىل موافقة من مجلس محافظة الالذقية ،وتم إرسال
املوافقات الالزمة إىل وزارة السياحة مبوجب كتاب االتحاد رقم  /622/تاريخ
 8102/ 00 /82وسيصار إىل اإلعالن عن املرشوع مجددا يف منتصف عام .8102
 8ـ جرى الكشف عىل األرض املخصصة لالتحاد يف منطقة ظهر الجبل يف السويداء وهي
منطقة ذات جذب سياحي وسيصار إىل طرح املوضوع لالستثامر خالل عام  8102ورفع
النتائج ،حيث سيتم وضع دفرت الرشوط بالتنسيق مع وزارة السياحة.
 3ـ تتم املتابعة السادة املحافظني يف محافظتي :الحسكة وحامة وأمني فرع الحزب يف
حمص وإرسال مراسالت للحصول عىل أراض أو مبان بأسعار رمزية عائدة لالتحاد.
 4ـ بعد أن متت مراسلة السيد :محمد سامر الشالح مستثمر املطعم املجاور ملبنى االتحاد
مبوجب العقد املوقع معه لعام 8101م بخصوص رضورة رفع بدل االستثامر إىل /11/
مليون لرية سورية سنويا حيث ينص العقد عىل أن يكون بدل االستثامر مبلغ  /81/مليون
لرية سورية عن الخمس سنوات القادمة تسدد خالل عام  8102ولكن املستثمر رفض
الزيادة ومتسك مبضمون العقد مبوجب كتابه املسجل يف ديوان االتحاد برقم /832/
تاريخ  8102/8/1املعطوف عىل كتاب االتحاد املرسل إليه رقم  /608/ص تاريخ
 8101/01/88جرى أخريا تنظيم ملحق عقد رقم  /3/تاريخ  8102/2/2خالصة قيام
املستثمر بتسديد مبلغ  /31/مليون لرية سورية واإلبقاء عىل مضامني العقود املبمة
السابقة ومنحه موافقة عىل بعض الرتاخيص.
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 1ـ تم متابعة التحصيل املايل للعقود املبمة سابقا من االتحاد وهي:
ـ العقد رقم  3 /4021/تاريخ 8101/6/01م استثامر طابق يف مبنى االتحاد يف الالذقية.
ـ العقد رقم  /83/ع تاريخ 8104/2/0م استثامر الوجيبة الشاملية املبم مع السيد سامر
الشالح وملحق العقد املبم معه.
ـ العقد رقم  /01/تاريخ 8104/4/06م املبم مع رشكة سرييتل.
ـ العقد أو محرض االتفاق بالرتايض رقم  /81/ع تاريخ 8104/2/31م املبم مع السيد زياد
السقال.
ـ العقد رقم /313/ص تاريخ  8101/2/81املبم مع السيد الشالح الستثامر املطعم املجاور
ملبنى االتحاد.
 6ـ زيارة موقع أرض الفرقان بحلب ،ويجري إعداد إضبارة للمرشوع متهيدا لإلعالن عنه
بعد أن استقر الوضع األمني للمدينة.

أ 4 /ــ تتبع خطة اإلدارة االجتامعية لعام : 2191
 0ـ تابعت إدارة الشؤون االجتامعية زيارة الحاالت الخاصة للزمالء أعضاء االتحاد حيث تم
زيارة عدد من أعضاء االتحاد لالطمئنان عىل أوضاعهم الصحية وتقديم هدايا رمزية
لهم ،وقد شملت هذه الزيارات محافظات «الحسكة ــ درعا ــ الالذقية ــ طرطوس ــ
دمشق ــ ريف دمشق.»....
 8ـ تتابع اإلدارة موضوع الحصول عىل أرض (لزوم بناء) للجمعية السكنية لالتحاد.
 3ـ تم الحصول عىل موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء عىل تخصيص االتحاد بخمس شقق
سكنية ألغراض وظيفية ،عىل أن تباع لالتحاد بالسعر الرسمي ،إال أن مجلس االتحاد أقر
بأغلبيته عدم املوافقة عىل ذلك.
 4ــ تم رصف عون الوفاة لألعضاء املتوفني ونصف العون لألعضاء الذين يستحقون.
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أ 5 /ــ تتبع خطة العالقات الخارجية لعام 2191
 0ـ عقد املؤمتر العام لالتحاد العام لألدباء والكتاب العرب يف دمشق حيث تكرم السيد
رئيس الجمهورية العربية السيد الدكتور بشار األسد باستقبال رؤساء الوفود املشاركة.
 8ـ تثبيت حضور االتحاد يف األمانة العامة التحاد الكتاب واألدباء والعرب بعد أن كان
املطلوب تجميد عضوية االتحاد وذلك باملشاركة يف اجتامع األمانة العامة الذي عقد يف
ديب بتاريخ  8106/1/83وكان لالتحاد رشف صياغة البيان وتضمينه العبارات الدالة
عىل الثوابت الوطنية ،وعقد اجتامع املؤمتر العام لألمانة العامة لالتحاد العام لألدباء
والكتاب العرب يف دمشق خالل الشهر األول من عام .8102
 3ــ تم التواصل مع عدد من االتحادات العربية «العراق ـ الجزائرـ تونس» لعقد اتفاقية
لتبادل الوفود التي ستنفذ خالل عام .8102
أ 6 /ــ تتبع خطة التنضيد الضويئ لعام :2191
يقوم قسم التنضيد الضويئ بتنضيد اآليت:
 -0تنضيد خاص باالتحاد ويشمل املخطوطات التي يصدرها االتحاد.
 -8تنضيد تجاري وتنضيد مساعدة للكتاب حسب قرارات املكتب التنفيذي.
 -3تنضيد دوريات االتحاد وهي املوقف األديب وكتاب الجيب امللحق باملوقف األديب ـ الرتاث
العريب ـ الفكر السيايس ـ اآلداب العاملية.
التنضيد الخاص باالتحاد تم إنجاز ما ييل:
خالل الفرتة من 8102/0/0م ولغاية .8102/08/30
 0ـ دخل قسم التنضيد الضويئ اعتبارا من  8102/0/0ولغاية  /36/ 8102/08/30مخطوطا.
دوريات االتحاد:
اآلداب العاملية:
تم إنجاز األعداد 013 :ـ  014ـ  011ـ .016
الرتاث العريب:
تم إنجاز األعداد 042 :ـ  042ـ  011ـ .010
الفكر السيايس:
تم إنجاز األعداد 61 :ـ  66ـ  61ـ .62
املوقف األديب
تم إنجاز من العدد  /160/حتى العدد  /110/مع كتاب الجيب امللحق بكل عدد.
باإلضافة للتنضيد الخارجي والتجاري
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أ 7 /ــ تتبع خطة صحيفة األسبوع األديب لعام .2191
منذ األسبوع األول للدورة الحالية حرصت األسبوع األديب عىل تحقيق األهداف التالية:
 0ــ االنحياز التام للكتابات الرصينة التي من شأنها نرصة الجيش العريب السوري وإلقاء
األضواء عىل بطوالته وتضحياته ،والتي توضح األبعاد الخطرية للمؤامرة التي تعرضت
وتتعرض لها سورية حتى اآلن.
 8ـ توخي العدالة يف إعطاء فرص النرش ألعضاء االتحاد وعدم إهامل أي عمل جيد ومن
سوية عالية يتناسب مع توجهات األسبوع األديب.
 3ـ حققت الصحيفة إنجازات كبرية يف إعداد ملفات هامة ومتنوعة أسهم فيها عدد من
الكتاب املختصني.
 4ـ أضاءت الصحيفة عىل أعالم من سورية توفاهم هللا من أجل أن يبقوا يف الذاكرة.
 1ـ حرصت الصحيفة عىل وضع صورة شخصية للكاتب جانب مقاله أو قصيدته وقد أدى
ذلك لكثري من الرىض واالستحسان.
 6ـ اهتمت الصحيفة بأمور التهنئة والتعازي املتعلقة بجميع الكتاب.
 1ـ نرشت الصحيفة البيانات الرسمية الصادرة عن االتحاد.
 2ـ حرصت الصحيفة عىل أن يكون الوطن حارضا يف كل ما يكتب عن طريق نرشه والتنويه
به عىل صفحتها األوىل.
وقد تم إنجاز  /42/عدد أسبوع أديب من تاريخ  8102/0/1ولغاية  8102/08/31من العدد
 /0118/لغاية العدد ./0680/
كام تم إنجاز  /1/مالحق أطفال من امللحق  /30/لغاية ./31/
أ 1 /ــ تتبع خطة مجلة اآلداب العاملية لعام :2191
صدرت املجلة بانتظام ،فأصدرت األعداد  013و 014و 011و.016
مل تتمكن املجلة من إصدار أعداد خاصة أو ملفات بسبب ندرة املواد الواردة ،واملكافآت التي
تدفعها املجلة ال تتناسب مع الجهد املبذول ،واملنافسة من املجالت األخرى املامثلة.

أ 1 /ــ تتبع خطة مجلة الرتاث العريب لعام :2191
تابعت مجلة الرتاث العريب إصداراتها الدورية لعام  ،8102وأصدرت العددين املزدوجني ( 042ـ
 )042والعدد ( 011ــ  )010لتنجز خطتها السنوية عىل مدار العام ،كام تم إضافة السيدين إىل هيئة
التحرير الدكتور عبد هللا املجيدل والدكتور عقبة فاكوش بتاريخ  8102/2/1كام وأقامت ندوة فكرية
مبناسبة اليوم العاملي للغة العربية يف شهر شباط بحضور عدد ال بأس به من املختصني واملفكرين.
أضافت إىل إصدارها األخري الرتقيم الدويل املطلوب يف املنشورات الرسمية.
وعدلت املجلة من رشوط النرش فيها لرتقى إىل مستوى التحكيم العاملي.
تسعى مجلة الرتاث العريب إىل االلتزام يف الصدور الدوري الفصيل وإىل زيادة االنتشار
والتوزيع.
02

أ 91 /ــ تتبع خطة مجلة الفكر السيايس لعام :2191
أوال ــ انتظم صدور املجلة خالل العام حيث صدر أربعة أعداد.
ثانيا ــ تم عقد ندوة سنوية للمجلة تحت عنوان «دور األحزاب واملنظامت والنقابات يف
النهوض باملجتمع العريب السوري» ،شارك فيها:
أمني عام الحزب الشيوعي السوري املو ّحد
 0ــ أ .حنني منر
رئيس االتحاد العام لنقابات العامل
 8ــ أ .جامل القادري
عضو املكتب التنفيذي ـــ رئيس تحرير مجلة الرتاث الفصلية
 3ــ د .عيل دياب
 4ــ د .بسام أبو عبد هللا مدير مدرسة اإلعداد الحزيب املركزية
املتح ِّدثة باسم حزب الجبهة الدميقراطية السورية املعارضة
 1ــ أ .ميس كريدي
وقد أدار الندوة الدكتور جابر سلامن /رئيس التحرير.
ثالثا ــ عقدت هيئة التحرير أربعة اجتامعات مخصصة لدراسة األبحاث املقدمة ،واختيار ما
يناسب النرش منها.
رابعا ــ ضمن خطة املجلة لضغط التكاليف تم نرش ثالثة إعالنات مأجورة غطت ما نسبته
 /%81/من تكلفة املجلة.

أ 99 /ــ تتبع خطة إدارة التوجيه األديب لعام :2191
حرصت إدارة التوجيه عىل أن تكون النشاطات التي يقيمها االتحاد سواء كان ذلك يف اإلدارة
املركزية أو فروع االتحاد متضمنا العمل عىل تفعيل الشعار الذي اتخذه االتحاد منذ بداية هذه
الدورة هدفا له يعمل عىل تحقيقه وهو ثقافة التنوير ،وبخاصة أن سورية تتعرض منذ ما يقارب
السبع سنوات إىل حرب قل مثيلها يف التاريخ الحديث.
وبالفعل كانت النشاطات املقامة داخل االتحاد وخارجه ويف الفروع متضمنة هذه األهداف
فقد أقيمت عدة مهرجانات أدبية داخل االتحاد وخارجه فألقيت محارضات عديدة وأمسيات
شعرية اتجهت جميعها باتجاه تفعيل ثقافة التنوير...
وقد كان للحرب الظاملة التي ألقت بظاللها عىل حياة السوريني دور يف توجيه األفكار
املطروحة واملواد املقدمة يف الندوات واألمسيات والنشاطات كافة ،وقد أسهمت الكتابات املقدمة
يف دوريات االتحاد وبخاصة املوقف األديب واألسبوع األديب دور كبري يف تفعيل هذا الشعار
املطروح.

02

القسـم الثانـي
ب ـ مرشوع الخطة السنوية لالتحاد لعام 2191
ب 9 /ـ الخطـة الثقافيـة لعـام 2191
 9ــ متهيد:
بعد دراسة األنشطة املركزية والفرعية وتقييمها ،ومقدار تفاعل االتحاد مع الجهات األخرى
املعنية بالنشاط الثقايف وجدوى النشاط الثقايف املنفذ ..ومتابعة حال االستقرار املتنامي
التي تعيشها أغلب املحافظات مام يقتيض رضورة مواكبة العمل الثقايف لهذا االستقرار.

فإن خطته الثقافية تتضمن اآليت:
 2ـ األهداف األساسية للخطة الثقافية لعام 2191م  :التأكيد عىل:
 0 /8ــ إبطال مفاعيل الحرب الفكرية والثقافية التي تخاض ضد سورية.
 8 /8ــ التأكيد عىل الوحدة الوطنية من خالل الرتكيز عىل املشرتك وتوسيعه واملختلف
وتضييقه.
 3 /8ــ الدفاع عن محور املقاومة واملامنعة وتصويب املعركة نحو العدو الصهيوين عدوا أوال
وأخريا لألمة العربية.
 4 /8ــ االعتزاز بالجيش العريب السوري ومتجيد تضحياته.
 1 /8ــ تعزيز دور الكاتب والكتاب يف آن عن طريق النقد والقراءة والجوائز األدبية.
 6 /8ــ التأكيد عىل دور الدولة ومؤسساتها حاملة وراعية للخطة الثقافية الوطنية الشاملة
وذلك بالتنسيق مع وزارة الثقافة واملنظامت الشعبية األخرى.
 1 /8ــ جذب الكفاءات ورضورة وجود عالقة بني املحارض ومادة املحارضة.
 2 /8ــ االبتعاد عن قضايا التلقني ووهم السيطرة الثقافية.
 2 /8ــ االلتزام بالنظام الداخيل فيام يخص النشاط الثقايف وأهداف االتحاد.
 01 /8ــ وضع معايري (كمية ــ فكرية) لقياس إنتاجية الخطة قابلة للتطبيق ،وفق استبيان تم
إعداده لهذا الخصوص /مرفق./
 00 /8ـ التعاون مع منظامت املجتمع املدين واملحيل وإرشاكهم بتنفيذ الخطة وتصويبها إن
اقتىض األمر.
 08 /8ــ شمولية الوصول إىل الفئات املستهدفة (ثقافة للجميع) من خالل التواصل املبارش
معها أو إرشاكها يف نشاط الفروع أو نقل النشاط للحيز الجغرايف التي تشغله
«مدارس ـــ جامعات ـــ مجالس مدن.»....
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 03 /8ــ إنشاء منتدى لقراء كتب االتحاد يف كل فرع.
 04 /8ــ تطبيق مبدأ "اشرت وبدل".
 01 /8ـ وضع مكتبات بسيطة يف املطارات ومحطات القطارات وكراجات البوملن تتضمن
عرض لبعض كتب االتحاد ميكن للمسافرين تصفحها أثناء فرتة االنتظار..
 06 /8ـ نقل الفعل الثقايف من محيل إىل عريب وإقليمي عن طريق استضافة وفود ثقافيه
وتبادل الوفود.
 3ــ يف مفردات الخطة

 9 /3ــ يف مجال الجوائز:
 0 /0 /3ــ اإلعالن عن جائزة لألدباء الشباب تكون ترويجا إلقامة مهرجان األدباء الشباب
األول يف الشهر الرابع والثاين يف الشهر الثامن يف كل محافظة وتشكيل لجنة
لتقييم النصوص املشاركة وإقامة مهرجان مركزي لعرض األعامل املشاركة وتتويج
الفائزين ،ورفع الجوائز إىل  /11/ألف للجائزة األوىل و /41/ألف للثانية و /31/ألف
للثالثة.
 8 /0 /3ـ إقامة مهرجان شعر الشباب العريب.
 3 /0 /3ـ إقامة ندوات وأمسيات لضيوف عرب وأجانب تحت عنوان /ضيف الشهر /حيث
يتم اختيار قامة فكرية أو أدبية واستضافته وإقامة نشاطات له يف دمشق وباقي
املحافظات.
 4 /0 /3ـ اإلعالن عن جائزة اإلبداع التحاد الكتاب العرب يف مجال القصة (أفضل مجموعة
قصصية سورية أو غري سورية لعام  )8102تعنى بالحرب عىل سورية ،متنح لثالث
مجموعات.
 1 /0 /3ــ اإلعالن عن جائزة االتحاد التشجيعية يف مجال البحوث والدراسات لعام 8102م
يف مجال التنوير.
 6/0 /3ـ اإلعالن عن مسابقة يف مختلف األجناس األدبية تتناول بطوالت الجيش العريب
السوري وقيمة الشهادة والشهداء.
 1/0 /3ــ اإلعالن عن جوائز الدوريات يف مجال ثقافة التنوير ،ويتم تحديد
املوضوعات من هيئة تحرير كل دورية ،وتحدد قيمة كل جائزة الحقا ،وذلك
للدوريات اآلتية:
 0ـ املوقف األديب
 8ـ األسبوع األديب
 3ـ اآلداب العاملية.
السيايس.
 4ـ الفكر
ّ
 1ـ الرتاث العريب.
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 2/0/3ـ التشارك مع اإلدارة السياسية يف الجيش العريب السوري ألرشفة األعامل األدبية
(شعر ـ قصة ـ مرسح )..والدراسات والرتجامت والكتب الصادرة ذات الصلة
بالحرب الكونية الظاملة التي حيكت ضد سورية متهيدا لنرش املناسب منها.

 2 /3ــ يف مجال التكريم:
تقدير الزمالء أعضاء االتحاد الذين كان لهم دور يف تثمري الحياة الثقافية السورية
يقل عن ثالثة ممن ترشحهم الجمعيات والفروع ،ويتخذ املكتب
والعربية ،وتكريم ما ال ّ
التنفيذي قرارا بذلك ،أو ممن يرشحهم املكتب نفسه ،وت ُح ّدد آليات جديدة بهذا الشأن
ليك ال يكون التكريم تقليديا.

 3 /3ــ يف مجال النرش:
أ ــ نرش الكتب:
 0ـ العمل عىل نرش  /34/مخطوطة تتضمن كتب اإلبداع والرتجمة والبحوث والدراسات.
ويراعى يف خطة النرش اآليت:
أ 0 /ــ الجدوى الثقافية واالقتصادية ما أمكن.
أ 8 /ــ نرش الكتب للزمالء الذين مل يسبق أن نرش لهم.
أ 3 /ــ الكتب التي تحايك الحالة السورية مبا يخدم تعزيز الوحدة الوطنية.
أ 4 /ـ تحقيق شعار الدورة يف مجال التنوير.
أ 1 /ـ عدم نرش كتب للزمالء الذين لديهم كتب سابقة مل تسوق رغم طرحها يف املعارض
ونافذة البيع يف املحافظات
 8ـ متابعة معالجة الواقع املأساوي للكتب املك ّدسة يف مستودع االتحاد ،عىل ضوء قرار
مجلس االتحاد واملؤمتر العام.
 3ـ البحث عن آليات تسويق فاعلة لكتب االتحاد الصادرة التي ستصدر.
 4ـ توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات التالية لتسويق إصدارات االتحاد من جهة ،ولتمكينها
من الوصول إىل أكب عدد ممكن من القراء من جهة ثانية:
 وزارة الثقافة. وزارة الرتبية. وزارة اإلعالم. الجامعات الحكومية والخاصة. 1ـ تفعيل آليات املشاركة يف معارض الكتب داخل سورية وخارجها.
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ب ــ نرش الدوريات:
 .0تطوير الدوريات عىل مستويني بآن :الشكل واملحتوى ،ومبا يتسق مع شعار "ثقافة التنوير".
 .8إعداد ملفات خاصة بثقافة التنوير وفكر التنوير وقضاياه.
 .3متكني الدوريات من وصولها إىل أعضاء االتحاد والقراء مبختلف الوسائل املمكنة.

ب 2 /ـ املوقف األديب:
ـ العمل عىل إصدار مجلة املوقف األديب يف املواعيد املحددة لصدورها.
ـ السعي الحثيث الكتساب املجلة حلَّة برصية جاذبة ،ضمن إخراج فني للمواد واألبواب
الثابتة واملتحركة :اعتامد اللوحات الفنية املتنوعة والتبنيط املتغري يف الخطوط وتوزيع
األعمدة ،وكذلك اعتامد املوتيفات والرسوم التزينية والعناوين الجذَّابة والالفتة
لالهتامم والقراءة.
ـ اعتامد مضمون لزوايا متحركة ومتجددة تحمل أهمية /وطنية ـ أدبية ـ ثقافية ـ فكرية/
تبعا لجنس من األجناس األدبية.
إضافة إىل اعتامد ملفات لها عالقة وثيقة بثقافة التنوير ،وملفات أدب الشباب املبدعني
يف مجاالت :الشعر ـ أدب األطفال ـ القصة والرواية ـ الدراسات والبحوث ـ النقد
األديب ـ الـمرسح ـ الرتجمة ،وذلك بالتنسيق والتعاون والعمل املشرتك مع جمعيات
االتحاد وهيئات الفروع كافة.
ـ إعادة ارتباط القامات األدبية من متقاعدي االتحاد واالستفادة من كتاباتهم الق َّيمة يف
مجاالت متعددة.
ـ حوارات وندوات مع قامات الوطن يف األدب والقصة والشعر ،وقامات عربية معروفة.
ـ ملفات لألجناس األدب َّية واملهرجانات التي تنفذ عىل مستوى املركز /االتحاد /أو
الفروع.
ـ التنسيق مع اتحاد الفنانني التشكيليني لالستفادة من إبداعاتهم /كأغلفة للمجلة /أو
/كدراسات فنية جاملية وثقافية وإبداعية.
ـ يراعى يف اختيار كتاب الجيب الرتجمة الفعلية للشعار الذي طرحه اتحاد الكتاب
العرب بدورته التاسعة (ثقافة التنوير) شخصيات ومقاالت ودراسات.
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ب 3 /ـ الرتاث العريب:
ـ االستمرار يف إصدار املجلة بشكل دوري ويف موعدها املحدد.
ـ تطوير أداء املجلة من خالل تعدد وسائل التواصل مع األقالم العربية ذات الكفاءة
العلمية واملعرفية املتميزة.
ـ إعادة النظر يف تبويب املجلة وسوية املوضوعات الواردة إليها.
ـ إعداد ملفات شبه دورية تعنى بفكر التنوير وقضاياه يف الرتاث العريب.
ـ إمكانية عقد ندوة نصف سنوية عىل املستوى العريب تعنى بإحدى قضايا الرتاث.
ـ إقامة ندوتني محليتني حول محاور تختارها هيئة تحرير مجلة املوقف األديب.
ـ عقد ندوات بحثية حول قضايا تراثية وعرضها يف املجلة.

ب 4 /ـ مجلة الفكر السيايس:
أوال ـ إصدار أربعة أعداد يف العام.
ثانيا ـ إيالء االهتامم للدراسات التي تبحث يف الحالة السورية الراهنة.
ثالثا ـ تتبَّع التقارير الصادرة عن مركز البحوث والدراسات االسرتاتيجيّة ،ونرش ما
ينسجم منها مع أهداف املجلّة وتوجهاتها الفكرية والسياس َّية وتخصيص باب
ملوضوعات مرتجمة نوعية.
رابعا ـ نرش امللفات اآلتية:
ظل العوملة وعالقته مبا يجري...
 0ــ الفكر االقتصادي يف ِّ
 8ــ دور األحزاب واملنظامت السياس ّية يف املجتمع السوري الراهن..
بالدولة..
 3ــ عالقة املجتمع ّ
 4ــ إعادة البناء واملشاركة السياس َّية...
 1ــ املواطنة مبدأ ،وأهميتُها حارضا ومستقبال...
 6ــ مسألة االندماج االجتامعي ـ السيايس ـ الثقايف ــ واالستغالل الخارجي لها...
والسلطة وتحديات الدولة الوطنية..
السيادة ُّ
 1ــ ّ
 2ــ النظام السيايس (مفاهيم ومقاربات).
الوطني..
 2ــ الثقافة السياس َّية ودو ُرها يف إعادة تكوين الوعي
ّ
 01ــ دور الدولة الوطنية يف مواجهة الحرب االقتصادية والعقوبات...
 00ــ الفكر االقتصادي العريب..
 08ــ العمل االقتصادي العريب املشرتك...
 03ــ الحروب االقتصادية ،وسياسة العقوبات..
 04ـ السياسة االقتصادية يف سورية...
الساحة الوطنية السورية يف معالجة املشكالت السياسية واالقتصادية
 01ــ االنطالق من ّ
أو االنطالق من الساحة القوم َّية ملعالجة املشكالت السياسية واالقتصادية.
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 06ــ املسائل القانونية املتعلقة بالدعوة إىل اإلصالحات الدستورية.
 01ــ الفكر القانوين يف مواجهة التحديات الراهنة..
 02ــ التضليل اإلعالمي ودو ُره يف تغييب الحقائق.
خامسا ـ استكتاب شخصيات فكرية عربية.
سادسا ـ التنسيق مع وزارات الدولة ومؤسساتها املعنية بالفكر لالشرتاك باملجلّة يف إطار
تأمني مصادر متويل جديدة لها.

ب 5 /ـ األسبوع األديب:
ـ انتظام صدور املالحق حول األعالم والقضايا ،ومنها ملحق أدب األطفال.
ـ االهتامم بثقافة التنوير ،الشعار الذي طرحته دورة املكتب التنفيذي الجديدة.
ـ العناية بأدب الشباب.
وسوف تقوم الجريدة يف خطتها الثقافية لعام  8102باآليت:
 0ـ االستمرار بإصدار املالحق األدبية حول:
ـ أعالم النهضة.
ـ الحرب والثقافة.
ـ الشهداء ،الفداء ،التضحية.
ـ الرواية والحرب عىل سورية.
ـ القصة القصرية عىل سورية.
ـ الشعر والحرب عىل سورية.
ـ أدب األطفال والحرب عىل سورية.
ـ الجوالن العريب السوري.
أدبا ،وأعالما ،وتواريخ ،وجغرافية.
ـ لواء اسكندرون:
أدبا ،وأعالما ،وتواريخ ،وجغرافية.
ـ السرية الذاتية وأدب الحرب
 8ـ إقامة مسابقة أدبية باسم الصحيفة حول قصة الحرب.

ب 6 /ـ مجلة اآلداب العاملية:
 0ـ إصدار أربعة أعداد من املجلة.
 8ـ نرش ترجامت من اآلداب العاملية املختلفة ،أو دراسات عنها.
 3ـ يف حال توافرت املواد الالزمة ،تعتزم املجلة إصدار ملفني:
أ .األول :عن «األدب الفرنيس املعارص».
ب .الثاين :عن «أدب أمريكا الالتينية».
 4ـ دراسة إعادة اإلعالن عن جائزة مجلة اآلداب العاملية.
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ب 7 /ـ الفروع:
 0ـ العمل عىل تأمني كل ما تحتاج إليه الفروع عامة ،والفروع التي تعرضت لويالت
الحرب وآثارها الهمجية خاصة ،حيث تقدر الخسائر املالية الواقعة عىل فروع
االتحاد مبوجب محارض اللجان الخاصة بتقدير األرضار بتاريخه بحوايل  21مليون
لرية سورية لفروع (درعا ـ دير الزور ـ حلب) وهي مبالغ كبرية يجري مراسلة وزارة
اإلدارة املحلية والجهات املعنية باملساعدة يف التعويض عن هذه األرضار ،علام أنه
جرى تأهيل مؤقت لفرع حلب وتركيب باب خارجي ونوافذ لفرع درعا حامية للفرع
من دون إجراء أي إصالح.
 8ـ القيام بزيارات دورية إىل الفروع ومتابعة أنشطتها وفعالياتها ،وعقد اجتامعات
نوعية إلرشاك هيئات الفروع يف توجهات االتحاد بشكل أفضل.
 3ـ متكني الفروع من أداء دورها يف الثقافة الوطنية عىل النحو األمثل.
 4ـ متتني عالقات التواصل بني الفروع ومديريات الثقافة والجمعيات الثقافية األهلية.
 1ـ إصدار التعليامت التنفيذية لعمل هيئات الفروع ومبا يتوافق مع النظام الداخيل.
 6ـ متابعة فعاليات الفروع وأنشطتها بشكل دائم.
 1ـ دعوة الفروع إىل إعداد سجالت خاصة مبوجودات كل فرع ،وجدولة ذلك يف رئاسة االتحاد.
 2ـ تقويم أداء هيئات مكتب الفروع ومنح الفروع املميزة يف أدائها درع التميز خالل
املؤمتر السنوي القادم.
 2ـ العمل عىل أن يكون مقر الفرع خلية ثقافية منفتحة عىل الجميع وتغطية نشاطاته
وأخباره يف الصحافة واإلعالم.
 01ـ العمل عىل تخصيص قطعة أرض للفروع التي ال متلك مقرات لها ،ومتابعة املوضوع
مع الجهات العامة يف املحافظات مجانا أو بسعر رمزي تستثمر أصوال لخدمة األعضاء.
 00ـ تنفيذ أمسيات ،ومحارضات ،وندوات غري ذات طابع تقليدي.
 08ـ تنفيذ مهرجان أديب متميز ونوعي وفق الخطة املقررة.
 03ـ التقويم الشهري للنشاطات املختلفة ودراستها يف هيئة املكتب وإرسالها إىل املكتب
التنفيذي دوريا.
 04ـ تنفيذ معارض كتب ثابتة يف الفرع وجوالة وبالتعاون مع الجهات الثقافية املختلفة،
وتقويم التجربة ورفع املقرتحات.
 -01تنشيط مبيع منشورات االتحاد والتعاون مع اإلدارات واملؤسسات والجامعات
واملدارس يف املحافظات ومن يف حكمها لتحقيق ذلك.
 06ـ إقامة مهرجانني سنويا لألدباء الشباب.
 01ـ متكني مجمل أعضاء االتحاد باملشاركة يف النشاطات.
 02ـ التعاون مع الجهات الثقافية والفنية األخرى يف مجاالت /املوسيقا ـ الفنون ـ
النحت ـ الرسم /إلقامة نشاطات مشرتكة.
86

ب 1 /ــ الجمعيات:
 0ـ التأكيد عىل أعضاء االتحاد لرضورة حضور اجتامعات الجمعيات من خالل مجموعة
من الخطوات التي تساعد عىل تحقيق ذلك.
 8ـ الطلب إىل كل جمعية وضع خطة سنوية تتوافق مع مصفوفة األهداف لخطة االتحاد
لعام  8102تقر من املكتب التنفيذي.
 3ـ دعوة الجمعيات إىل املشاركة يف تحقيق شعار "ثقافة التنوير".
 4ـ دعوة الجمعيات إىل إعداد ملفات خاصة يف دوريات االتحاد.
 1ـ تجسري عالقات التعاون والتكامل بني الجمعيات والفروع.
 6ـ تفعيل أداء الجمعيات خارج اجتامعاتها الشهرية يف املركز.
 1ـ إصدار عدد سنوي من املوقف األديب لألبحاث والدراسات املتميزة يف الجمعيات
من خالل املكتب التنفيذي.
 2ـ تشكيل مجموعات عمل إلنجاز دراسة ميدانية حول موضوعات يحددها املكتب
التنفيذي.
 2ـ ميكن أن تقوم كل جمعية عن طريق املكتب التنفيذي بدعوة شخصية واحدة عربية
أو عاملية من الشخصيات األدبية والفكرية كل يف مجالها لزيارة القطر ،ولعقد
لقاءات وإلقاء محارضة يف موضوع يجري تحديده مسبقا ،عىل أال تزيد مدة
اإلقامة عىل أسبوع ،ويراعى قَ ْد َر اإلمكان أن تكون هذه الشخصيات من البلدان
التي تقوم بني اتحادنا واتحاد الكتاب فيها عالقات ثقافية واتفاقيات متبادلة وأن
تكون املشاركة يف الندوة السنوية للجمعية أو املهرجان السنوي.
 01ـ تنمية العالقة بني املقررين ومدير إدارة الجمعيات مبارشة وتطويرها لالرتقاء بعمل
الجمعيات.
 00ـ تقويم ربعي لعمل الجمعيات ،يرشف عليه مدير إدارة الجمعيات.
 03ـ ميكن أن تقيم كل جمعية نشاطاتها بالتعاون مع فروع االتحاد أو الجامعات أو
املنظامت الشعبية والنقابات املهنية يف القطر ،بعد موافقة املكتب التنفيذي ،وتبليغ
مقرر الجمعية بذلك.
 04ـ تقرتح كل جمعية اسام واحدا خالل عام  8102لتكرميه عىل أن يختار املكتب
التنفيذي ثالثة فقط لتكرميهم.
 01ـ ترشح الجمعية املعنية بالجائزة التشجيعية والتقديرية لعام 8102م أحد أعضائها
فضال عن األعضاء الذين يطلبون ترشيح أنفسهم أصوال ،ويُلغى الرتشيح إن مل تبلغ
املشاركات عرشا.
 06ـ اإلعداد الجيد للنشاطات املقررة واإلعالن املناسب والتغطية اإلعالمية املالمئة.
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 01ـ تقيم كل من جمعيتي (القصة والرواية) و(الشعر) مهرجانا يعد له بشكل جيد وتقدم
فيه دراسات نقدية ملا يقدم فيه من نصوص إبداعية ،وميكن أن تدعى إليه
شخصيات ثقافية أدبية عربية أو عاملية.
تحدد مدته وجلساته ،ويحدد عدد املشاركني فيه بالتنسيق مع املكتب التنفيذي وفق
األصول النافذة.
 02ـ العمل عىل ضبط االجتامعات الشهرية؛ وإذا تعذَّر حضور األعضاء ال بد من اقرتاح
البديل وعىل املقرر وأمني الرس وضع الروائز املطلوبة إلنجاح االجتامع وجذب
الزمالء إليه بوصفهام مسؤولني عن االجتامع.
 02ـ إجراء احتفالية مركزية وفرعية مبناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيس االتحاد.

82

ب 1/ـ الخطة االستثامرية لعام : 2191
 0ـ متابعة تنفيذ العقود املبمة.
 8ـ متابعة الحصول عىل أرض أو مباين خاصة لالتحاد.
 3ـ رشاء خمس شقق من مؤسسة اإلسكان وبأسعارها بغرض وظيفي.
 4ـ تنظيم أضابري لإلعالن عن مشاريع يف حلب أرض الفرقان /القنيطرة /أرض مدينة
البعث /السويداء /أرض ظهر الجبل.

ب 91 /ــ خطة إدارة الشؤون االجتامعية لعام : 2191
 0ــ الحصول عىل أرض لزوم الجمعية السكنية العائدة لالتحاد.
 8ـ الحصول عىل خمس شقق سكنية ملك لالتحاد.
 3ــ إقامة حفل تكريم للمتقاعدين.
 4ــ متابعة حصول األعضاء لبطاقة ارتياد نوادي الجيش والقوات املسلحة.
 1ــ التواصل مع الوزارات والرشكات للحصول عىل حسومات خاصة باألعضاء.
 6ــ التواصل مع املتقاعدين والزمالء األعضاء الذين لهم وضع صحي خاص.
 1ــ تكريم ذوي الشهداء من أعضاء االتحاد أو من العاملني فيه.
 2ــ السعي لتنظيم رحالت داخلية وخارجية ألعضاء االتحاد والعاملني فيه.
 2ــ متابعة إقامة حفالت التكريم لألعضاء واملشاركة يف تأبني املتوفني منهم بالشكل
املناسب وتغطية ذلك يف الصحف وبقية وسائل اإلعالم.
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ب 99 /ــ خطة العالقات الخارجية لعام : 2191
 0ـ استقبال وفود من األدباء والكتاب العرب الذين كان لهم دور يف الدفاع عن سورية.
 8ـ تجديد االتفاقات املوقعة مع االتحادات العربية والصديقة ،ومتتني عالقات التواصل
معها ،واستعادة دور االتحاد ومكانته عربيا ودوليا.
 3ـ التواصل مع الكتاب من أصل عريب يف أمريكا الالتينية ،ومع املغرتبني العرب يف
مختلف أجزاء الجغرافية الدولية.
 4ـ متابعة ما يتعلق بإرسال الوفود واستقبال وفود االتحادات األخرى ومتابعة برامجها
حسب االتفاقيات املبمة.
 1ـ االتصال باتحاد كتّاب آسيا وإفريقيا عن طريق االتحاد العام لألدباء والكتاب العرب.
 6ـ متتني العالقة مع األمانة العامة لالتحاد العام لألدباء والكتّاب العرب ،وحضور
اجتامعاتها الدورية ،وتأكيد دور االتحاد يف فعاليات وأنشطة االتحاد العام لألدباء
والكتّاب العرب.
 1ـ تعزيز دور نائب األمني العام لالتحاد (رئيس االتحاد) يف فعاليات األمانة العامة مبا
يخدم االتحاد عىل غري مستوى.
 2ـ إقامة مؤمترات فكرية نوعية يف دمشق ذات بعد قومي.
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ب 92/ـ مرشوع املوازنة التقديرية لعام  2191مقدرة بالعملة السورية واملعتمد من
قبل مفتش الحسابات
أوال ــ اإليرادات املقدرة
نوع 2

الرمز
نوع  9بند باب
1
1
2
1
2
1
3
1
2
3
4
5
3
1
1
2
1
2
3
4
5
6

رئيس قسم املحاسبة
أ.حازم الشيخة

اسم الحساب

جزيئ

الباب األول  -اشرتاكات أعضاء االتحاد
االشرتاكات
الباب الثاين  -إيرادات مطبوعات االتحاد
إيرادات مبيعات كتب
إيرادات مبيعات جريدة
إيراد مبيع جريدة األسبوع األديب
إيرادات مبيع الدوريات
إيرادات مبيع موقف أديب
إيرادات مبيع تراث عريب
إيرادات مبيع فكر سيايس
إيرادات مبيع آداب عاملية
إيرادات مبيع األدب العريب
الباب الثالث  -عوائد االستثامر
إيرادات استثامر املباين
إيراد استثامر املبنى 2191
إيرادات اإليجار
إيرادات إيجار الجدار الغريب
إيراد إيجار لوحات اإلعالن عىل السطح
إيرادات استثامر قطعة األرض الغربية
إيراد استثامر الوجيبة الشاملية الغربية
إيراد استثامر القسم الخاص باالتحاد من
الوجيبة الشاملية الغربية
إيراد إيجار أكشاك

مفتش الحسابات ـ املحاسب القانوين
أ .نزار سكر

االعتامد املطلوب لعام 2191
جزيئ
جزيئ

إجاميل
2,000,000

2,000,000
4,550,000
3,000,000
700,000
700,000
850,000
400,000
150,000
100,000
200,000
0
180,960,000
150,000,000
150,000,000
30,960,000
1,000,000
900,000
25,000,000
2,000,000
2,000,000
60,000

رئيس الشؤون اإلدارية واملالية رئيس اتحاد الكتاب العرب
د .نضال الصالح
أ .األرقم الزعبي
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مرشوع املوازنة التقديرية التحاد الكتاب العرب
لعام  2191مقدرة بالعملة السورية
أوال ــ اإليرادات املقدرة
نوع 2

الرمز
بند
نوع 9

باب

اسم الحساب

الباب الرابع  -موارد مختلفة
5
إيرادات إعالنات
1
إيرادات رسم وفيات
2
إيراد فوائد مرصفية
3
اقتطاعات ضامن صحي
4
ايراد رسم انتساب وهويات
5
موارد أخرى مختلفة
6
ايراد رسم مخطوط
7
ايراد حسميات وعقوبات
8
اإلجاميل العام العتامدات الدورة املالية لعام 2191

رئيس قسم املحاسبة
أ.حازم الشيخة

مفتش الحسابات ـ املحاسب القانوين
أ .نزار سكر

االعتامد املطلوب لعام 2191
اجاميل
جزيئ
جزيئ جزيئ
87,150,000
0
3,500,000
44,000,000
1,000,000
300,000
38,000,000
150,000
200,000
274,660,000

رئيس الشؤون اإلدارية واملالية رئيس اتحاد الكتاب العرب
د .نضال الصالح
أ .األرقم الزعبي
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مرشوع املوازنة التقديرية التحاد الكتاب العرب
لعام  2191مقدرة بالعملة السورية
ثانيا ــ النفقات املقدرة
نوع 2

الرمز
نوع  9بند باب
1
1
1
2
2
1
2
3
4
3
1
2
3
4

1
2
3
4
5
2
1
2
1
3
1
2
3
2
3
4
5

رئيس قسم املحاسبة
أ.حازم الشيخة

اسم الحساب

جزيئ

الباب األول  -نفقات األفراد العاملني
نفقات الرواتب
رواتب الدامئني
رواتب املؤقتني واملتعاقدين
التعويضات
تعويض املكتب التنفيذي
تعويض طبيعة عمل
تعويضات عن األعامل االضافية
تعويضات أخرى
املزايا النقدية والعينية
التأمينات االجتامعية
بدل لباس
صندوق الضامن الصحي
االعانات
اعانة صندوق التقاعد
اعانة سكنية
اعانة والدة
اعانة زواج
اعانة وفاة
الباب الثاين -تكاليف اصدار مطبوعات االتحاد
تكلفة اصدار كتب
تكلفة اصدار جرائد
تكلفة اصدار االسبوع األديب
تكلفة اصدار الدوريات
تكلفة اصدار تراث عريب
تكلفة اصدار موقف أديب
تكلفة اصدار اآلداب العاملية
تكلفة اصدار الفكر السيايس
تكلفة اصدار األدب العريب
تنازل كتاب
نفقات بيع وتوزيع

مفتش الحسابات ـ املحاسب القانوين
أ .نزار سكر

االعتامد املطلوب لعام 2191
جزيئ
جزيئ

اجمالي

70,695,000
24,000,000
23,000,000
1,000,000
6,500,000
4,000,000
500,000
400,000
1,600,000
40,195,000
4,000,000
150,000
8,000,000
28,045,000
22,000,000
15,000
20,000
10,000
6,000,000
42,800,000
7,000,000
14,000,000
14,000,000
15,800,000
1,300,000
10,000,000
2,500,000
2,000,000
0
1,000,000
5,000,000

رئيس الشؤون اإلدارية واملالية رئيس اتحاد الكتاب العرب
د .نضال الصالح
أ .األرقم الزعبي
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مرشوع املوازنة التقديرية التحاد الكتاب العرب
لعام  2191مقدرة بالعملة السورية
ثانيا ـ النفقات املقدرة
الرمز
نوع  2نوع  9بند باب
3
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2
1
2
3
4
3
1
2
3
4
5
6
7

رئيس قسم املحاسبة
أ.حازم الشيخة

اسم الحساب

جزيئ

االعتامد املطلوب لعام 2191
جزيئ
جزيئ

23,965,000

الباب الثالث  -النفقات اإلدارية العامة  -الجارية

النفقات الخدمية
نفقات طباعة
نفقات دعاية وإعالن
مرصفات بريدية
الهاتف وانرتنيت
مجالت وجرائد
ضيافة ووفود
مكافآت أعضاء وآخرين
عموالت مرصفية
رضائب ورسوم
نفقات خدمية منوعة
ايجار مباين
اجور املحامني
اجور مفتش حسابات
اشرتاك معارض
مهامت عاملني
ترسيم سيارات
النفقات السلعية
قرطاسية ومطبوعات
وقود ومحروقات
حرب طابعات وآالت تصوير
نفقات سلعية منوعة
نفقات صيانة
صيانة بناء
صيانة مقر االتحاد ( تنظيف )
صيانة وسائط نقل
صيانة تجهيزات ومعدات
صيانة أثاث ومفروشات
صيانة التأسيسات املائية والكهربائية املنوعة
غيار زيت وسائط نقل

مفتش الحسابات ـ املحاسب القانوين
أ .نزار سكر

إجاميل

10,965,000
2,500,000
150,000
300,000
1,000,000
50,000
3,000,000
2,000,000
50,000
5,000
10,000
300,000
300,000
350,000
50,000
400,000
500,000
8,300,000
600,000
6,000,000
700,000
1,000,000
4,700,000
700,000
100,000
1,500,000
1,000,000
1,000,000
100,000
300,000

رئيس الشؤون اإلدارية واملالية رئيس اتحاد الكتاب العرب
د .نضال الصالح
أ .األرقم الزعبي

34

مرشوع املوازنة التقديرية التحاد الكتاب العرب
لعام  2191مقدرة بالعملة السورية
ثانيا ـ النفقات املقدرة
الرمز
نوع  9بند

اسم الحساب

باب
نوع 2
الباب الرابع  -نفقات أنشطة اتحاد
4
أمسيات ومحارضات
1
قراءة يف الجمعيات
2
مؤمترات واجتامعات ونقل وانتقال
3
دراسة طلبات انتساب
4
الباب الخامس  -التزامات عربية
ودولية
5
املساهمة يف األمانة العامة لالتحاد
العام للكتاب العرب
1
املساهمة يف املنظامت الدولية
2
الباب السادس  -نفقات أخرى
6
أعباء االهتالكاتواملؤونات
1
نفقات سنوات سابقة
2
الباب السابع  -نفقات الفروع
4
نفقات رواتب العاملني يف الفروع
1
النفقات االدارية للفروع
2
نفقات الضامن الصحي للفروع
3
نفقات النشاط الثقايف للفروع
4
الباب الثامن -النفقات االستثامرية
2
االجاميل العام العتامدات الدورة املالية لعام 2191

رئيس قسم املحاسبة
أ.حازم الشيخة

مفتش الحسابات ـ املحاسب القانوين
أ .نزار سكر

جزيئ

االعتامد املطلوب لعام 2191
جزيئ
جزيئ

اجاميل
17,000,000

1,300,000
200,000
15,000,000
500,000
1,100,000
1,000,000
100,000
8,500,000
3,500,000
5,000,000
36,000,000
20,000,000
10,000,000
5,000,000
1,000,000
74,600,000
274,660,000

رئيس الشؤون اإلدارية واملالية رئيس اتحاد الكتاب العرب
د .نضال الصالح
أ .األرقم الزعبي
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القسم الثالث
ج ـ الوضع املايل واإلداري لصندوق تقاعد الكتاب العرب لعام :2191

التقرير السنوي ملدقق حسابات صندوق تقاعد اتحاد الكتاب العرب
عن حسابات الصندوق وامليزانية الختامية للعام 1028

السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة صندوق التقاعد املحرتمون:
تحية طيبة وبعد:
قمت خالل عام  8102مبراجعة وتدقيق قيود وحسابات صندوق التقاعد مبا يتوافق مع
معايري التدقيق املعمول بها يف الجمهورية العربية السورية.
علام بأن عمليات التدقيق شملت كافة القيود املحاسبية املنظمة وكذلك كافة أوامر
الرصف والكشوف املرصفية الشهرية وكذلك رواتب املتقاعدون والورثة املستحقة املرصوفة
وكذلك الرواتب املستحقة غري املرصوفة حتى .8102/08/30
وأبني فيام ييل بعض اإليضاحات املالية لألنشطة املنفذة خالل عام  8102وكذلك
املالحظات املشاهدة ،مع التنويه بأنني قدمت ملجلس إدارة الصندوق خالل عام  8102ثالثة
تقارير ربعية واعتب هذا التقرير الشامل متمام لها:
 9ـ بلغ عدد املتقاعدون حتى  /813/ 8102/08/30متقاعد إضافة إىل  /803/ورثة متقاعدون
أو أعضاء متوفون ،يف حني كان العدد عام ./024/ 8101
 2ـ بلغت كتلة رواتب املتقاعدون والورثة املستحقة حتى  /8801130208/ 8102/08/30ل .س
سدد منها  /203100121/ل .س والباقي البالغ  /0301180881/ل .س مستحق وغري مسدد.
مع التنويه بأن هذه األرقام ليست رواتب عام  8102فقط بل هنالك عدد من املتقاعدون
والورثة مل يقبضوا رواتبهم منذ أكرث من ثالثة سنوات لعدة أسباب أهمها وجودهم خارج
القطر إضافة إىل أن هنالك من الورثة قد تويف ومل يتم إعالم الصندوق بذلك وبالتايل
يجب يف هذا العام قيام الصندوق بالتحقق من أن املتقاعدون والورثة الذين مل يستلموا
رواتبهم منذ أكرث من ثالثة سنوات هم عىل قيد الحياة.
وقد أرفقت مع هذا التقرير جدول باملتقاعدين الذين مل يستلموا رواتبهم البالغة
 /201310114/ل .س وعددهم  /30/متقاعد وجدول آخر بالورثة الذين مل يستلموا رواتبهم
البالغة  /101360180/ل .س وعددهم ./62/
مع الرجاء من مجلس إدارة الصندوق تخصيص جلسة الستعراض األسامء الواردة يف
الجدولني وإقرار ما يلزم بشأن كل اسم وذلك يف ضوء أنظمة االتحاد املعمول بها.
36

مع التنويه بأنني أرشت يف تقريري السنوي للعام  8101إىل رضورة إجراء دراسة
تفصيلية للمتقاعدين والورثة الذين مل يستلموا رواتبهم من عدة سنوات وذلك لشطب
الرواتب غري املستحقة إما لسبب وفاة الوريث أو ألسباب أخرى.
مع األمل أن تتم هذه الدراسة واملعالجة يف هذا العام . 8102
 3ـ بلغت املعونة املقررة من االتحاد لصندوق االتحاد عن عام  8102مبلغ /0601110111/ل.س
فقط ستة عرش مليون لرية سورية ،وقد استلم الصندوق من االتحاد يف عام  8102مبلغ
 /8801110111/ل .س اثنا وعرشون مليون لرية سورية منها ستة ماليني تتمة إعانة عام
. 8101
 4ـ قرر مجلس إدارة صندوق التقاعد يف جلسته رقم  /34/تاريخ  8102/2/04زيادة رواتب
املتقاعدين والورثة اعتبارا من  8102/0/0بنسبة  ،%11وقد قرر املكتب التنفيذي لالتحاد
عرض املوضوع عىل مجلس االتحاد واملؤمتر ألخذ املوافقة ومن ثم التنفيذ.
ويف حال تنفيذ هذه الزيادة فمن الرضوري زيادة املعونة السنوية التي يقدمها االتحاد
لصندوق التقاعد لتغطية الزيادة املقرتحة.
 1ـ بلغت اقتطاعات االتحاد لصالح صندوق التقاعد عام  /4320081/ 8102ل .س سيتم
تحويلها للصندوق خالل الربع األول من العام الحايل  8102مع التنويه بأن هذه
االقتطاعات متثل نسبة  %1من تعويضات وأتعاب أعضاء االتحاد عن األنشطة األدبية
املنفذة من قبلهم مع التنويه بأن االتحاد حول يف عام  8102إىل الصندوق مبلغ
 /001410211/وهو ميثل اقتطاعات عام 8101
 6ـ إضافة إىل معونة االتحاد السنوية وكذلك االقتطاعات املنوه عنها أعاله فقد عمد االتحاد
بغية زيادة واردات صندوق التقاعد إىل تحويل إيرادات بدالت استثامر مرافق فرع
االتحاد يف الالذقية إىل صندوق التقاعد وقد بلغت يف عام  /302210111/ 8102ل .س.
 7ــ إيرادات صندوق التقاعد:
بلغت إجاميل إيرادات الصندوق خالل عام  /8801320842/ 8102ل .س موزعة كاآليت:
معونة االتحاد
 0601110111ل .س
اقتطاعات االتحاد
 4320081ل .س
االشرتاكات ومتمامتها
 008180031ل .س
اقتطاعات دار البعث
 820611ل .س
بدالت استثامر مرافق فرع االتحاد بالالذقية
 302210111ل .س
 2310111ل .س /عن عرشة ماليني لرية ودائع /فوائد مرصفية عن الودائع املرصفية
إيرادات مختلفة
 80383ل .س
املجموع
 8801320842ل .س
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 1ــ نفقات صندوق التقاعد:
بلغ إجاميل نفقات الصندوق خالل عام  /8301610188/ 8102ل .س موزعة كاآليت:
الرواتب املسددة للمتقاعدين والورثة
 203100121ل .س
الرواتب املستحقة وغري املسددة
 0301180881ل .س
تعويضات مجلس اإلدارة
 008110321ل .س
املصاريف املختلفة
 0210211ل .س
قسط اهتالك الحاسب املحمول
 340211ل .س
املجموع
 8301610188ل.س
ونتيجة زيادة النفقات السنوية عن اإليرادات فقد نتج عن ذلك وجود عجز قدره
 /001800114/ل .س.
 1ــ مقارنة بني نفقات عام  2191وعام :2197
إجاميل رواتب املتقاعدون والورثة
تعويضات مجلس إدارة الصندوق
املصاريف املختلفة
االهتالكات

2191
2197
 8803210113ل .س  8801130208ل .س
 008110321ل .س
 2010061ل .س
 0210211ل .س
 140431ل .س
 340211ل .س
 340211ل .س
 8303120411ل .س  8301610188ل .س

 91ـ مقارنة بني إيرادات عام  2191وعام :2197
2197
 0601110111ل .س
معونة االتحاد
 001410211ل .س
اقتطاعات االتحاد
 000300101ل .س
االشرتاكات ومتمامتها
 802110111ل .س
بدالت استثامر مرافق الالذقية
 4200282ل .س
فوائد الودائع املرصفية
 420281ل .س
اقتطاعات دار البعث
ـــ
إيرادات مختلفة
 8001010632ل .س

2191
 0601110111ل .س
 4320081ل .س
 008180031ل .س
 302210111ل .س
 2310111ل .س
 820611ل .س
 80383ل .س
 8801320842ل .س

مالحظات

مالحظات
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املالحظات العامة
 9ـ عدم االلتزام بالقانون رقم :/21/
سبق يل وأن أرشت مرارا إىل رضورة بذل الجهود لحث كافة الجهات املعنية لتنفيذ
القانون رقم  /81/الخاص بتقاعد الكتاب العرب والذي ينص يف إحدى فقراته عىل االلتزام
بتحويل نسبة  %1من األتعاب التي يستفيد منها أعضاء اتحاد الكتاب العرب لقاء أنشطتهم
األدبية يف تلك الجهات وتحويلها إىل صندوق تقاعد الكتاب العرب ،وتشمل الجهات املعنية
الصحف اليومية واألسبوعية واملجالت وهيئة اإلذاعة والتلفزيون والجامعات السورية الخاصة
والعامة ووزارات ومؤسسات الدولة سيام وزاريت الثقافة واإلعالم.
وكانت تلك الجهات تقوم سنويا بتحويل النسبة املذكورة ثم تقاعست الواحدة بعد األخرى
وسنة بعد أخرى بحيث مل تبقى سوى مؤسسة واحدة هي دار البعث امللتزمة حتى تاريخه
بتنفيذ القانون املذكور حيث حولت عام  8102مبلغ  /820611/ل .س.
إنني أرى أن عدم تنفيذ أي قانون أو تجاهله ليست مشكلة صغرية بل هي جرمية .لذلك
أعود وأرجو برضورة قيام السيد رئيس مجلس إدارة الصندوق وكذلك أعضاء مجلس اإلدارة
بإجراء االتصاالت الرضورية لحث الجهات املعنية عىل تنفيذ القانون املذكور.
مع التنويه بأن املبالغ املستحقة لصندوق التقاعد لدى تلك الجهات ال تعتب نفقة جارية
عىل تلك الجهات تقتطع من موازناتها وإمنا هي مبالغ يتم اقتطاعها من التعويضات
واملكافآت املستحقة ألعضاء اتحاد الكتاب العرب حني ينفذون أنشطة أدبية وثقافية.
إن املسؤولية املبارشة لعدم تنفيذ القانون املذكور يف الجهات املعنية تقع عىل محاسبي
تلك الجهات وكذلك عىل رؤساء تلك الجهات والذي سبق لالتحاد أن أرسل الكتب العديدة
لهم مع نسخ من القانون املذكور.
كام تم إعالم رئاسة مجلس الوزراء والهيئة املركزية للرقابة والتفتيش ووزاريت اإلعالم
والثقافة بكتب خطية بأن الجهات املعنية ال تلتزم بتنفيذ القانون.
بقي أمامنا اآلن أن يتم بذل جهود شخصية عن طريق زيارات لرئيس وأعضاء مجلس
اإلدارة ملسؤويل تلك الجهات مزودين بنسخ من القانون رقم  /81/وبنسخ من الكتب
واملراسالت السابقة ،ويف حال عدم التجاوب يتم الكتابة مجددا للسيد رئيس مجلس الوزراء
والهيئة املركزية للرقابة والتفتيش والجهاز املركزي للرقابة املالية ولوزيري الثقافة واإلعالم.
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 2ـ اقرتاح بزيادة حجم الودائع املرصفية:
ظهر يف امليزانية الختامية أن رصيد الحساب الجاري املرصيف للصندوق يف 8102/0/0
هو مبلغ  /0801320111/ل .س فإذا تم تحويل مبلغ خمسة ماليني لرية من الحساب الجاري
إىل حساب الودائع يصبح حجم الودائع خمسة عرش مليون لرية سورية ويبقى يف الحساب
الجاري مبلغ  /101320111/ل .س.
حيث سيضاف لهذا املبلغ معونة االتحاد واقتطاعاته وكذلك إيرادات أخرى للصندوق
وبذلك يتم تغطية نفقات الصندوق وأهمها رواتب املتقاعدين والورثة.
راجيا عرض املوضوع يف أول اجتامع ملجلس إدارة الصندوق التخاذ القرار املناسب
وذلك بهدف االستفادة من الفوائد املرصفية للودائع حيث أن األموال املوجودة يف الحساب
الجاري والفائضة عن االستخدام ال تعطي أية فائدة.
السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة صندوق التقاعد املحرتمون:
عىل ضوء املستندات والقيود والوثائق التي اطلعت عليها خالل عام  8102ونتيجة
أعامل التدقيق التي قمت بها فإن املبالغ الظاهرة يف امليزانية الختامية لصندوق التقاعد
للعام  8102وكذلك الحسابات الختامية املرفقة بها تعب عن املركز املايل الحقيقي لصندوق
التقاعد كام هو يف .8101/08/30
وقد أرفقت مع هذا التقرير شهادة املحاسب القانوين عن ميزانية عام .8102

مع خالص التقدير واالحرتام
مدقق حسابات صندوق التقاعد
املحاسب القانوين نزار سكر
املرفقات:
 0ـ شهادة مدقق الحسابات.
 8ـ كشف بالرواتب املستحقة للمتقاعدين وغري املسددة.
 3ـ كشف بالرواتب املستحقة للورثة وغري املسددة.
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د ـ التوصيات:
 9ـ زيادة قيمة الضامن الصحي مبلغ  /31111/فقط ثالثون ألف لرية سورية.بدال
من  /260111/ل .س.
 2ـ زيادة مكافآت وفق جدول املقارنة املبني أدناه:
نوع املكافأة
حضور جمعيات

نشاطات ثقافية
أمسية
ندوة
محارضة
استضافة
تعويض نقل

قراءة يف الجمعية
الضامن الصحي

املحافظات
دمشق-ريف-القنيطرة-
الحسكة-الرقة-دير الزور
درعا-السويداء
باقي املحافظات

قيمة الحضور
111
2251
9611
9151

2511
3111
3511
2111
دمشق-حلب-الالذقية
3111
الحسكة
9511
بقية املحافظات
61
حمص حامة
درعا-السويداء-القنيطرة-ريف دمشق 41
911
طرطوس
925
الالذقية
911
دير الزور-الحسكة
931
حلب-إدلب

2195
211
8811
0611
0211
8111
3111
3111
8111
3111
0111
61
41
011
081
021
031
0111
19000

%25× 2196
9111
2111
2111
2311
3925
3751
4375
2511
3751
9175
75
51
925
961
225
965
0811
22000

2197
0111
8211
8111
8311
3081
3111
4311
8111
3111
0211
11
11
081
061
881
061
0811
22000

2191
9511
4211
3111
3451
3751
4511
5251
3111
4511
2251
11
61
951
241
915
251
0211
26000

مالحظة :يحق للعضو إنجاز نشاط مركزي واحد يف العام ينجزه يف محافظة أخرى ،ونشاطني فرعيني
ينجزهام ضمن الفرع الذي ينتسب إليه

 3ـ رشاء خمس شقق ألغراض وظيفية يف ضاحية قدسيا.
 5ـ اإلعالن عن مشاريع استثامر جديدة مام يعزز الوضع املايل لالتحاد يف حلب ـ
السويداء ـ القنيطرة ـ درعا.
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2191
8111
1111
3111
4111
4111
1111
6111
3111
1111
3111
111
111
411
611
211
211
8111
31111

