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ينعقد املؤمتر العارش التحاد الكتاب العرب يف مرحل ٍة هي األخطر واألصعب واألقىس
من أي مرحلة مرت بها سورية يف تاريخها القديم أو الحديث أو املعارص ،إذ تكالبت عليها
ٍ
اصطفاف غاد ٍر
قوى الرش يف العامل متمثلة بأمريكا وأوروبا وبعض الحكام العرب يف
وظامل مل يشهد له التاريخ مثيالً ،وكل ذلك من أجل خدمة قضايا ومصالح الكيان الصهيون
الذي زرعه الغرب يف منطقتنا كرأس حربة متقدمة له؛ لرضب املصالح العربية ،والوقوف
حجر عرثة يف وجه أي تضامن عريب يك يبقى العرب مفتتني مترشذمني ،وعاجزين عن
اتخاذ أي قرار من شأنه صيانة مصالحهم ،وتوظيف قدراتهم وإمكانياتهم لدفع عجلة
التطور نحو األمام ،األمر الذي يضعف موقفهم ،ويفتت جهودهم ،ويسهم يف جعلهم تابعني
لقوى الهيمنة االستعامرية الغربية ،وللكيان الصهيون الذي مي ّده الغرب بكل وسائل التقنية
الحديثة ،وبالسالح الفتاك...
وملا كانت سورية هي البلد ،واألصلب موقفاً ،واألكرث ثباتاً يف املنطقة ،إلمالءات اإلذعان
وحمالت لتشويه املغرضة ،لذا فقد توجهت إليها األنظار ،وتحالفت قوى الرش والعدوان
ضدها ،وعملت ــ وبشكل ممنه ٍج ومدروس ــ عىل رضب البنى التحتية فيها ،وتهديم بيوت
اآلمنني عىل أصحابها ،وترشيدهم من وطنهم وديارهم ليعيشوا غرباء فوق أرصفة بالد
غريبة ،بعد أن تفرقت األرس العربية السورية وأصبح السوريون مرضب املثل لشدة ما يعانون
ويكابدون...
أما الذين صمدوا يف بيوتهم وتشبثوا بأرضهم ،فقد عمدت الدول االستعامرية إىل هدم
هذه البيوت فوق رؤوس قاطنيها ،واستخدمت بعض العمالء العرب يف املنطقة ممن ميلكون
املال الالزم لتدمري سورية ،كذلك العثامن أردوغان الذي انتهز الفرصة إلحياء اإلمرباطورية
العثامنية التي اضطهدت العرب ملدة أربعة قرون ونرشت الجهل والتخلف والتفرقة ،وأ ّخرت
تطور العرب وتقدمهم حتى أوصلتهم إىل مرحلة العجز عن اللحاق بركب الحضارة والتقدم،
ومل يكن أردوغان العثامن الوحيد الطامح لقضم األرض السورية وتوسيع حدود سلطنته
مقتنصاً الفرصة السانحة لالنقضاض عىل األرايض السورية ونرش اإلرهاب يف جميع
مناطقها ،بل كان هناك الكيان الصهيون الذي لعب دورا ً قذرا ً يف الحرب عىل سورية،
وذلك عندما دعم «تنظيم داعش» ،وأدخله إىل املناطق السورية ،وأطلق يده يف القتل
الوحيش الهمجي الذي تجىل يف جز الرؤوس ،وإحراق األحياء يك تبعث الرعب بني صفوف
السوريني ويُجربهم عىل الخضوع واالستسالم...
وحينام تبني ألعدائنا بأن سورية ليست لقمة سائغة ،وأن استباحة أرضها والدخول إليها
ليس نزه ًة كام كانوا يظنون لجؤوا للحرب االقتصادية الجائرة والحصار الظامل الذي
مارسوه ،وكان آخره ما سمي بقانون قيرص الذي فرضته اإلمربيالية األمريكية عىل سورية
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وعىل كل من يتعاون معها أو مي ّدها بأي سلعة حتى إنها حرمت السوريني من الدواء والغذاء
والكساء.
ناهيك عن نهب النفط السوري ،وحرق املحاصيل والغابات ،إذ ُج ّند لذلك بعض العمالء
والخونة يف الداخل ،وكل ذلك من أجل حرمان السوريني من أبسط وسائل العيش التي
نصت عليها قرارات األمم املتحدة والرشعية الدولية التي يفرتض بها أن تصون حقوق
اإلنسان وكرامتَه...
أمام ذلك كله ــ ويف ظل هذه الظروف الصعبة التي يندر أن نجد لها مثي ًال يف التاريخ
ـــ صمد السوريون شعباً وجيشاً بقيادة السيد الرئيس بشار األسد ،ووقفوا ببسالة الشجعان
املؤمنني بقدسية قضيتهم ،وبحقهم يف الدفاع عن تراب وطنهم يف وجه هذه اإلبادة
رشد ،ونذروا حياتهم ونفوسهم صابرين
املمنهجة ،وتح ّملوا قسوة الحياة من جو ٍع وعري وت ُّ
متامسكني صامدين؛ للذود عن الوطن وترابه املقدس.
وقد تصدى الجيش العريب السوري البطل لكل هذه الحمالت والهجامت التي شنت
عليه ،قوى الهيمنة االستعامرية عرب أدواتها من اإلرهابيني والقتلة املجرمني ،وق َّدم قوافل
الشهداء من خرية شبابنا ،وق َّدم ذلك كلّه من أجل عزة الوطن وسيادته ورفعته وصموده يف
وجه الغزاة الطامعني بـأرضنا ومبقدرات شعبنا...
ويقتيض الوفاء هنا أن ال ننكر وقوف األصدقاء إىل جانبنا ،مق ِّدمني شتى أشكال الدعم
من أن أجل أن تنترص سورية عىل اإلرهاب وعىل داعميه ومم ّوليه ،وتجىل ذلك بأبهى صوره
يف استخدام ٍّكل من روسيا والصني ،باستعامل حق النقض «الفيتو» يف وجه القرارات
الدولية الجائرة مرات ع ّدة ،فضالً عن قيام كل من روسيا وإيران بتقديم املال والسالح،
والمشاركة ميدانياً يف مالحقة فلول اإلرهابيني عىل امتداد الجغرافيا السورية.
يف مثل هذه الظروف القاسية والصعبة ظل اتحاد الكتاب العرب مصمامً عىل التشبث
مبرشوعه الوطني والثقايف يف ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس بشار األسد ،وتوجيه دفة
الثقافة يك تكون رافدا ً من الروافد املهمة والداعمة لصمود الشعب والجيش ،وكانت الكلمة
الهادفة هي السالح األمىض يف محاربة اإلرهاب بكافة صنوفه وأشكاله.
عىل الرغم من قسوة ظروف الحرب ،وظروف الحصار ،وجائحة الكورونا ،استمر
االتحاد بإصدار الدوريات ،متحدياً كل الصعوبات ،و ُعقدت املؤمترات املحلية والعربية يف
سورية لتثبت للعامل أجمع أن املثقفني السوريني والكتاب الذين دفعوا العديد من الشهداء
عىل مذبح الوطن قادرون عىل أن يكونوا الصخرة الصلبة يف وجه هذا املد االستعامري
البغيض.
ولعل من أهم منجزات الدورة التاسعة ذلك اللقاء املثمر والبناء الذي حظي به الكتاب
مع قائد الوطن بتاريخ  ،2019/12/18وقيام االتحاد باالحتفال بالذكرى الخمسني لتأسيسه،
وبرعاية كرمية من السيد الرئيس بشار األسد ،إذ كانت االحتفالية عرساً ثقافياً مميزا ً ع َّزز
املقولة التي أصبحت متداولة بكرثة ويف جميع األوساط :إن السوريني ورغم األحداث
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الجسام التي مروا بها ــ وما زالوا حتى اآلن ميرون بها ـــ قادرون عىل إعالء صوتهم
وإقامة أعراسهم الثقافية ملواجهة التكفرييني واإلرهابيني.
ويف ظل هذه الهجمة الرشسة ألعدائنا ،ولهاث بعض الحكام العرب للتطبيع مع الكيان
الصهيون نرى أن املسؤولية امللقاة عىل عاتق الكتاب العرب قد أصبحت مضاعف ًة ملواجهة
حملة التطبيع هذه ،ولتعرية العمالء ،والتامسك الداخيل حتى نُحبط املخططات االستعامرية
ونواصل مسرية الصمود ،لنثبت للعامل بأرسه أن سورية حدودها منيعة ،وهي عصي ٌة عىل
الرتويض أو االستسالم..
ونؤكد أنها يف كل هذه السنوات العجاف التي انقضت مل تتزعزع ومل تَ ِح ْد عن موقفها
النضايل املقاوم ،مرتجم ًة قول السيد الرئيس بشار األسد« :ليكن عنوان عملنا ومنهجنا ودليلنا
( )...يف املرحلة املقبلة العمل من أجل الغري ال من أجل الذات ،متاماً كام فعل الجريح
وكل من ضحى وما زال..».
والشهيد ّ
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التقـريـر العـام
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الزميالت والزمالء أعضاء املؤمتر العام التاسع التحاد الكتــاب العــرب نضــع بــني
أيديكم تقرير املكتب التنفيذي عن األعــامل والنشــاطات املنفــذة خــالل مــدة الــدورة
التاسعة من  2015/10/15ولغاية .2020/12 /31
وقد حرصنا عىل أن يكون التقرير شامالً بإيجاز ومعتمدا ً عىل األرقــام والوقــائع
والجداول كلام دعت الرضورة لذلك.
آملني منكم التكرم باإلطالع عليه وإغنائه بآرائكم ومالحظاتكم ملــا يف ذلــك مــن
أهمية ملسرية اتحادنا ،مع اإلشــارة إىل أن بعــض املــؤمترات الســنوية يف املــدة املشــار
إليها مل تعقد بسبب الظروف الراهنة التي متر فيهــا ســورية وقــد نــاب عنــه مجلــس
االتحاد الذي ناقش وأقر يف اجتامعاته الدورية املنتظمــة جميــع القضــايا واملواضــيع
وتنفيذ خطط العمل وفق ما جاء يف هذا التقرير.

أوالً ــ املؤمترات السنوية
متكن االتحاد من عقد املؤمترات بانتظام:
املؤمتر املنعقد يف  ،2016/2/22 ،2015/10/12واملــؤريف يف  ،2017/2/27واملــؤريف
يف  ،2018/2/27واملؤريف يف  2019/2/19وقد تعذر عقد املؤمتر يف عام  2020بسبب
وباء كورونا.
وقد قدم لكل مؤمتر من املؤمترات التي عقدت الوثائق التالية:
ــ تقرير املكتب التنفيذي عن املدة بني مؤمترين.
ـ الحساب الختامي للعام املايل السابق عىل تاريخ انعقاد املؤمتر.
ــ خطة االتحاد للعام الذي ينعقد فيه املؤمتر.
ــ موازنة االتحاد للعام الذي ينعقد فيه املؤمتر.
وجرى يف كل مؤمتر مناقشة مستفيضة لألمور املطروحة يف التقــارير والخطــط
وما يطرحه األعضاء من أمور ،وسادت املؤمترات روح املسؤولية والجدية يف مناقشــة
القضــايا والحــر عــىل مصــلحة االتحــاد العامــة يف امليــادين السياســية والثقافيــة
واالجتامعية.
وصادقت املؤمترات عىل تقريــر مفـ تش الحســابات الســنوي يف كــل عــام وعــىل
الحســاب الختــامي للســنة املاليــة املعنيــة يف كــل مــؤمتر عــدا عــام  2019حيــث ت ـ َّم
اعتامدها من قبل مجلس االتحاد ،كام أقرت الخطط السنوية والتقرير املرفــوع إليهــا
من مجلس االتحاد ،واتخذت القرارات والتوصيات املناسبة.

8

ثانيـاً ـ مجلس االتحاد
عقد مجلس االتحاد يف الدورة التاسعة  /24/جلسة وفق الجدول اآليت:
العام
2015
2016

عدد الجلسات
1
4

2017

4

2018

6

2019

5

2020

4

التاريخ
2015/10/15
2016/2/21
2016/5/24
2016/8/22
2016/10/4
2017/2/14
2017/2/26
2017/7/12
2017/10/3
2018/2/26
2018/5/2
2018/5/23
2018/7/17
2018/8/14
2018/12/5
2019/1/14
2019/2/18
2019/4/29
2019/6/18
2019/11/3
2020/1/8
2020/3/24
2020/8/18
2020/10/21

وقد ق َّدم املكتب التنفيذي تقاريره إىل املجلس ومشاريع القــرارات واالقرتاحــات،
وقد أقرها أصو ًال وكان عمل املجلس منتظامً ومؤثرا ً بشكل إيجايب يف مسرية االتحاد،
وعالج قضايا ثقافية ومهنية وسياســية ،واتخــذ بشــأنها قــرارات وتوصــيات ومواقــف،
وكان االنسجام بني أعضائه جيدا ً ،وقد انضمت الزميلة فاديا غيبــور والزميــل محمــد
حمدان من قامئة االحتياط لعضوية املجلس بسبب وفاة الزميل محمد راتــب الحــالق
واستقالة الزميل نضال الصالح.
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ثالثاً ــ املكتب التنفيذي
عقد املكتب التنفيذي  /224/اجتامعاً خالل الدورة موزعة عــىل الســنوات اعتبــارا ً
من .2010/10/15
ـ من  2015/10/15ـ حتى نهاية عام  14 2015جلسة.
ـ يف العام  2016ـ  42جلسة.
ـ يف العام  2017ـ  41جلسة.
ـ يف العام  2018ـ  44جلسة.
ـ يف العام  2019ـ  45جلسة
ـ من  2020/1/1ولغاية  2020/ 12/31ـ 38جلسة
وقام املكتب التنفيذي بتسيري األعــامل واألنشــطة يف االتحــاد ،وواكــب األحــداث
وأصدر بيانات مؤيدة للمقاومة ضد االحتالل الصهيون يف فلســطني ،وضــد التــدخل
يف الشؤون الداخلية للبلدان العربية ،واستمر يف مقاومة التطبيــع ورفــض االعــرتاف
بالعدو وفضح املامرسات الصــهيونية .وأعلــن مواقفـ ه الواضــحة إزاء مــا تعرضــت لــه
سورية طيلة سنوات الحرب ،وأسهم يف الكثري من الفعاليــات الثقافيــة ضــد العــدوان
الصهيون ،وتصدى وما يزال للعدوان املستمر عىل العروبة واإلسالم ومحاولــة تشــويه
كل منهام ومالحقة أبنائهام بتهم اإلرهــاب وتشــويه القــيم ومقومــات الهويــة ،وأقــام
عددا ً كبريا ً من الندوات املركزية والسياسية والثقافية واألدبية بالتعاون مع مؤسســات
وفعاليات ثقافية وطنية وعربية.
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رابعاً ـ األمور اإلدارية والتنظيمية
أ ـ الشؤون اإلدارية:
عقد املؤمتر العام التاسع التحاد الكتاب العــرب يف الســاعة الحاديــة عرشــة مــن
صباح يوم االثنني 2015/10/12م يف مكتبة األسد ،حيث تم اعــتامد تقــارير االتحــاد
خالل الدورة الثامنة وال سيام تقرير عمل االتحاد عن الفرتة  1/1إىل 2015/10/12م.
وانتهى بإقرار تقريــر املــؤمتر العــام ،واعــتامده مــن قبــل الســيد رئــيس املــؤمتر
د .حسني جمعة ،واللجنة القضــائية املعتمــدة وممثــل وزارة الثقافــة ،وتنفيــذا ً ملقــررات
املؤمتر ونتائجه ،وعمالً بأحكام املرسوم الترشيعي  72لعام  1969وتعديالته ،والنظــام
الداخيل لالتحاد.
 1ـ عقد مجلس االتحــاد املنتخــب ثــالث اجتامعــات انتهــت بانتخــاب أعضــاء املكتــب
التنفيذي لالتحاد املؤلف من الزمالء:
 1ـ فلك حرصية
 2ـ محمد حديفي
 3ـ باسم عبدو
 4ـ مالك صقور
 5ـ جابر سلامن
 6ـ األرقم الزعبي
 7ـ حسن حميد
 8ـ نضال الصالح
 9ـ بديع صقور
ثم عقد املكتب التنفيذي اجتامعه األول بتاريخ 2015/10/15م وجرى التوافــق عــىل اختيــار
الدكتور نضال الصالح رئيساً لالتحاد والزميــل مالــك صــقور نائبـاً للــرئيس ،ويف االجــتامع الثــان
بتاريخ  2015/10/20جرى بالتوافق توزيع اإلدارات عىل النحو اآليت:
مدير إداريت االنتساب واملخطوطات
رئيس االتحاد
د .نضال الصالح
مديرا ً إلدارة االستثامر
نائب رئيس االتحاد
أ .مالك صقور
مديرا ً إلدارة الشؤون اإلدارية واملالية
أ .األرقم الزعبي
مديرا ً إلدارة الجمعيات تويف بتاريخ 2015/11/27م
أ .باسم عبدو
مديرا ً إلدارة الفروع
أ .بديع صقور
مديرا ً إلدارة التوجيه األديب
أ .محمد حديفي
مديرا ً إلدارة النشاط الثقايف
أ .فلك حرصية
مديرا ً إلدارة العالقات الخارجية
د .حسن حميد
مديرا ً إلدارة الشؤون االجتامعية.
أ .جابر سلامن
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 2ـ وقد تم تشكيل مجلس إلدارة صندوق التقاعد وهم:
رئيس مجلس اإلدارة
د .نضال الصالح
رئيس مجلس اإلدارة
أ .موفق نادر
عضوا ً
أ .إسامعيل امللحم
عضوا ً
أ .صبحي الجايب
عضوا ً
أ .أسعد الديري
عضوا ً
أ .فرحان الخطيب
عضوا ً
أ .مأمون الجنان
 3ـ جرى اإلبقاء عىل هيئات تحرير الدوريات ،وتســمية أعضــاء يف هيئــات التحريــر
بد ًال من أعضاء املكتب التنفيذي السابقني.
 4ـ عمل املكتب التنفيذي عىل إصــدار القــرارات التنفيذيــة ملقــررات املــؤمتر والعمــل
مبضمونها أصو ًال وهي:
أ ـ القرار رقم  /1739/تاريخ 2015/12/20م املتضمن زيادة تعويضــات األعضــاء
بنسبة  /%25/اعتبارا ً من 2016/1/1م.
ب ـ القرار رقم  /58/تاريخ 2016/1/25م مضمون زيادة الراتب التقاعــدي مبل ـ
/1000/ل .س اعتبارا ً من تاريخ
ج ـ القرار رقم  /1740/تاريخ 2015/12/20م املتضمن تشكيل لجنة لدراسة تعديل
قانون التقاعد رقم  /20/لعام  1993واملرسوم  /72/الناظم لعمل االتحاد.
د ـ القرار رقم  /1732/تاريخ 2015/12/20م رفع تعــويض الضــامن الصــحي إىل
 /20/ألف لرية سورية سنوياً يوزع عىل نصفني.
 5ـ فتح قيد مايل جديد لفروع االتحاد التي تعرضت للتــدمري والةــقة والنهــب مــن
قبل العصابات املسلحة.
 6ـ زيادة قيمة الضامن الصحي ليصبح  /26000/بد ًال من  /22000/ل .س سنوياً
 7ـ زيادة املكافآت الواردة بالقرار رقم  /260/تاريخ  2016/4/25بنسبة .%/50/
 8ـ تفويض املكتب التنفيذي يف اإلعالن عن املشاريع االستثامرية العائدة لالتحاد.
 9ـ تفويض مجلس االتحاد يف اجتامع يعقد لــه إجــراء قرعــة الختيــار العضــو املــتمم
ملجلس االتحــاد بحضــور الزميــل محمــد حمــدان والزميلــة فاديــة غيبــور وذلــك
لتساوي أصوات كل منهام يف انتخابــات املــؤمتر العــام التاســع املنعقــد بتــاريخ
.2015/10/12
 10ـ تفــويض املكتــب التنفيــذي بتصــفية العقــد املــربم مــع رشكــة عــودة للــنفط
(ال سيام ما يتعلق مبوضوع شبكة الحاسب وإجراء التقــا الــالزم مــع الرشــكة
املذكورة).
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 11ـ توزيع رئاسات تحرير الدوريات وإداراتها عىل السادة أعضاء املكتب التنفيذي وفق اآليت:
مديرا ً مسؤو ًال عن دوريات االتحاد ،ثم أصبح
رئيس االتحاد
د .نضال الصالح
أ .مالك صقور مديرا ً مسؤوالً.
األسبوع األديب:
رئيساً للتحرير
أ .محمد حديفي
مديرا ً للتحرير
أ .حسن حميد
املوقف األديب:
رئيساً للتحرير
أ .مالك صقور
مديرا ً للتحرير
أ.فلك حرصية

الفكر السيايس:
أ .جابر سلامن
أ .األرقم الزعبي
الرتاث العريب:
د .عيل دياب
د .عبد الكريم حسني
اآلداب العاملية:
أ .بديع صقور
د .طالب عمران

رئيساً للتحرير
مديرا ً للتحرير
رئيساً للتحرير
مديرا ً للتحرير
رئيساً للتحرير
مديرا ً للتحرير

 12ـ تشكيل لجنة االستثامر يف اتحاد الكتاب العرب اعتبارا ً من 2015/10/28م وفق اآليت:
رئيساً ثم أصبح أ .مالك صقور رئيساً للجنة
رئيس االتحاد
د .نضال الصالح
نائباً للرئيس
مدير إدارة االستثامر
أ .مالك صقور
عضواً
عضو املكتب التنفيذي
د .جابر سلامن
عضواً
عضو املكتب التنفيذي
أ .األرقم الزعبي
عضواً
مستشار اقتصادي
د .مصطفى العبد الله الكفري
املستشار القانون لالتحاد عضواً
أ .يوسف أبو حمود
مهندس مدن /عضو اتحاد عضواً
م .أمين الحسن
عضواً
أمني رس إدارة االستثامر
أ .بديعة يونس
عضواً
رئيس قسم املحاسبة
أ .حازم الشيخة
 13ـ إعادة تشكيل لجنة التمكني للغة العربية يف االتحاد وفق اآليت:
رئيساً ثم أصبح
رئيس االتحاد
د .نضال الصالح
أ .مالك صقور رئيساً للجنة.
نائباً للرئيس
عضو املكتب التنفيذي
د .جابر سلامن
عضواً
عضو مجلس االتحاد
د .عيل دياب
عضواً
عضو االتحاد
أ .فاديا غيبور
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 14ـ عقد اجتامع لالتحاد العام لألدباء والكتاب العرب يف دمشق يف .2015/6/15
ـ سورية كانت عضواً أساسياً يف صياغة البيان الختامي لالجتامع ،وبعد املناقشة مثن
املجتمعون ما تحقق خالل االجتامع وتقرر تخصيص عدد األسبوع األديب القادم لعرض
وقائع اجتامع املكتب الدائم لالتحاد ،وما تم تحقيقه يف املؤمتر والنشاطات املرافقة له.
 15ـ تسمية الزميلة فلك حرصية ممثالً لالتحاد يف اتحاد النارشين.
 16ــ تسمية الزميلني محمد حديفي واألرقم الزعبي ممثلني لالتحاد يف صندوق التقاعد.
 17ـ تشكيل لجنة قانونية مؤلف من السادة التالية أسامؤهم:
رئيساً ثم أصبح أ .مالك صقور
ـ الدكتور نضال الصالح رئيس االتحاد
رئيساً للجنة بعد استقالة د .نضال الصالح.
ـ أ .األرقم الزعبي مدير إدارة الشؤون اإلدارية واملالية نائباً لرئيس اللجنة
ـ القايض عبد األحد سفر عضو إدارة الترشيع يف وزارة العدل
عضو اتحاد الكتاب العرب
عضو اتحاد الكتاب العرب
ـ محمد رجب
عضو اتحاد الكتاب العرب
ـ فايز سلهب
املستشار القانون لالتحاد
ـ املحامي يوسف أبو حمود
مهمتها دراسة تعديل قانون إحداث صندوق تقاعد الكتاب العرب رقم  /20/لعام
 1993الذي قامت وزارة الثقافة بإعداده ،وتقدم اللجنة تقريرها خالل خمسة عرش يوماً
من تبلغهم هذا القرار.
 18ـ أخذ املكتب التنفيذي علامً مبضــمون كتــاب رئــيس االتحــاد الـ دكتور نضــال الصــالح
املســجل بــرقم  /371/تــاريخ  2019/2/27املتضــمن اســتقالته مــن رئاســة االتحــاد
وعضوية كل من املكتب التنفيذي ومجلس االتحاد.
وبعد الدراسة تقرر املوافقة عىل االستقالة من املكتــب التنفيــذي ورفــع موضــوع االســتقالة
إىل القيادة للتوجيه ،وإحالة طلب االستقالة إىل مجلس االتحاد إلقرار الالزم.
 19ـ وقد أخذ املكتب علامً مبضمون حاشية السيدة نائب رئيس الجمهوريــة املســطرة عــىل
كتاب القيادة املركزية رقم  /5 /536/ق .م تــاريخ  2019/4/1بخصــو اإلشــارة إىل
اآليت:
«ألخذ العلم بأن الســيد مالــك صــقور نائــب رئــيس االتحــاد الســابق هــو اآلن رئــيس
االتحاد يف الوقت الراهن وهو اآلن أيضاً آمر الرصف».
 20ـ أخذ أيضاً املكتــب علـامً مبضــمون محرضـ اســتالم األســتاذ مالــك صــقور للحســاب
الجاري لالتحاد موقوفاً بتاريخ  2019/4/7وذلك عىل النحو اآليت:
أ ـ بل رصيد الحساب الجاري لالتحاد بتاريخ  2019/4/7مبل  /211,238,929,77/ل .س.
مبل  /460,638,382/ل .س
ب ـ بل رصيد حساب وديعة االتحاد بتاريخ 2019/4/7
ج ـ بل رصيد الحساب الجاري لصندوق التقاعد بتاريخ  2019/4/7مبل مقداره
/295,433,26/ل.س.
د ـ بل رصيد حساب وديعة صندوق التقاعد  /10,000,000/ل .س
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رشاء مقطــع

 21ـ درس املكتب الكتاب املقدم من الخبري الفني معتز الجعفري بخصــو
آللة الريزو قبل رشاء اآللة وتقرر اآليت:
أـ تكليف الخبري الفني معتز الجعفري بإعداد دراسة جدوى اقتصادية وفنية ملرشوع
رشاء آلة ريزو  +آلة التجميع  +املقطع .ب ـ التأكيد عىل اللجنة املشكلة لفض العرض
املقدم آللة الريزو برئاسة الزميلة فلك حرصية وتقديم تقريرها للمكتب أصوالً.
ج ـ عىل ضوء ما تقدم ميكن متابعة رشاء اآللة أصوالً.
 22ـ درس املكتب كتاب الزميلــة فلــك حصـــرية رئــيس لجنــة املطبعــة املســجل يف ديــوان
االتحــاد بــرقم  /1312/تــاريخ  2019/6/25واملرفــق بــه كتــاب الجمعيــة التعاونيــة
االســتهالكية لعــامل املصــارف والتجــارة والتــأمني رقــم  /80/تــاريخ 2019/6/25
املعطوف عىل كتــاب االتحــاد رقــم  /1366/تــاريخ  2019/6/24واملنتهــي إىل تحديــد
أسعار آلة الريزو وملحقاتها وفق اآليت:
 4,500,000ل .س
آلة Rico a3
 4,000,000ل .س
آلة تجميع يوشيدا Uchida – uc – 110
مقطع صيني ( 4,500,000 Wuhao 7208 HD )100 × 70ل .س
 8,000,000ل .س
آلة تجليد برش سيليكون Lamibind
باإلضافة إىل سعر رشاء آلة طباعة هوية والبال سعرها  /1,250,000/ل .س
وبذلك يبلـ املجمــوع الكــيل  /22,250,000/فقــط اثنــان وعشـــرون مليــون ومئتــان
وخمسني ألف لرية سورية.
وبعد الدراسة وافق كل من :أ .مالك صقور ـ فلك حصـرية.
د .عيل دياب وافق يف حال االكتفاء بعرض واحد من القطاع العام
األرقــم الزعبــي وافــق بنــا ًء عــىل قــرار مجلــس االتحــاد بجلســته رقــم  /3/تــاريخ
2019/6/18
بديع صقور موافق ـ جابر سلامن موافق ،محمد حديفي موافق ـ حسن حميد غري موافق
وبذلك تقرر املوافقة عىل رشاء اآللــة الــواردة تفاصــيلها ونوعهــا وســعرها يف كتــاب
الجمعيــة التعاونيــة لعــامل املصــارف رقــم  /80/تــاريخ  2019/6/25والبــال مثنهــا
 /21/مليون لرية سورية .تحول إىل حســاب مرصــف الجمعيــة التعاونيــة االســتهالكية
لعامل املصارف والتجارة والتأمني بعد استالم اآللة وتجريبها وتركيبها لــدى االتحــاد
واستالم الكفالة ملدة عام.
مالحظة :تم التوقيع عىل كتاب جمعية املصارف رقم  /80/باإلضافة إىل املحرض.
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ب ـ األنظمة:

 1ـ بغية تنظيم عمل دوريات االتحاد تقرر ما ييل:
أ ـ تخصيص بريد الكرتون لكل مجلة.
ب ـ تخصيص موظفة خاصة بصفة أمني رس الدورية لتسجيل املواد الواردة إىل الدورية
وتنضيدها إذا لزم األمر عدا الدوريات الفصلية فيخصص موظفة واحدة فقط.
ج ـ نرش إعالن يف دوريات االتحاد يتضمن الطلب من الكتاب تزويد االتحاد بنبذة عن حياته ــ
عنوانه وبريده االلكرتون.
د ـ إعالم الكاتب مبوعد نرش املادة يف الدورية أو االعتذار عن النرش.
هـ ـ حرص املسؤولية برئيس التحرير يف كل ما ينرش يف الدورية.
 2ـ املوافقة عىل تحويل قيمة استكتاب األعضاء يف دوريات االتحاد بعد ميض سنة من عدم قبضها
إىل صندوق التقاعد أصوالً ،وتعميم ذلك عىل الفروع عرب وسائل االتصال املتاحة يف االتحاد.
 3ـ اعتامد القانون األسايس للعاملني يف الدولة فيام يتعلق بالعاملني يف االتحاد.
 4ـ حذف لقب (الدكتور) ألي كاتب يف دوريات االتحاد ونرش املادة باالسم فقط عند نرشها يف
دوريات االتحاد عدا مجلة الرتاث العريب كونها محكمة.
 5ـ العمل ببالغ مجلس الوزراء رقم  1 /334/تاريخ  2015/1/11القايض بالحد من إبرام عقود
االستخدام العرضية واملوسمية من قبل االتحاد وذلك عىل ضوء الحاجة العلنية لذلك واإلمكانات
الخاصة.
 6ـ إيقاف إصدار مجلة األدب العريب بنسختيها اإلنكليزية والفرنسية مؤقتاً ألسباب تتعلق بالوضع
العام اعتبارا ً من 2016/1/1م.
 7ـ التعميم عىل الفروع بااللتزام التزاماً تاماً مبصداقية النشاطات الخاصة بأعضاء االتحاد.
 8ـ اعتبار تاريخ 2015/10/18م بداية ألعامل الدورة التاسعة ملجلس االتحاد الجديد واملكتب
التنفيذي.
 9ــ املوافقة عىل أن تسند رئاسة التحرير وإدارة التحرير ملدة سنة ،وبعدها يعاد النظر بتوزيع
الدوريات.
 10ـ تفري السادة أعضاء املكتب التنفيذي التالية أسامؤهم تفريغاً كامالً اعتبارا ً من
2015/10/18م.
أ .مالك صقور ـ د .حسن حميد ـ أ .فلك حرصية ـ أ .األرقم الزعبي ـ محمد حديفي.
 11ـ تعديل قرار املكتب التنفيذي السابق بخصو تحديد سقف رصف النفقات من قبل
رئيس االتحاد مبارشة من دون العودة للمكتب التنفيذي بحيث يصبح  /150,000/فقط
مئة وخمسون ألف لرية سورية ال غري بد ًال من  /100,000/ل .س بسبب ارتفاع األسعار.
 12ـ التعميم عىل الفروع بإرسال نشاطاتهم الثقافية إىل املركز لنرشها يف األسبوع األديب مرفقاً
بالصور عرب الربيد االلكرتون.
 13ـ يف غياب السيد رئيس االتحاد ينوب عنه السيد نائب رئيس االتحاد ويف غيابه يكلف
السيد املدير اإلداري واملايل لالتحاد.
 14ـ تفعيل الصفة الوظيفية لهيئة املكتب الفرعي.
 15ـ التعميم عىل الفروع بااللتزام التزاماً تاماً مبصداقية النشاطات الخاصة بأعضاء االتحاد.
 16ـ التعميم عىل الفروع بأن الضامن الصحي ال يقبض إال شخصياً ،أو مبوجب تفويض
مرفقاً به صورة عن الهوية مؤرشة من السيد رئيس الفرع ،وعدم رصف املبل إذا كان
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مسافرا ً خارج القطر ،والطلب من الفروع تزويد قسم املحاسبة والضامن الصحي
وأمانة الصندوق بالسادة أعضاء االتحاد املوجودين خارج القطر.
 17ـ تخصيص سيارة رئيس االتحاد بـ  250لرت بنزين شهرياً وسيارة عضو املكتب التنفيذي
بـ /125/لرت شهرياً.
ـ يغطي االتحاد نفقات رصف البنزين للسيارات املخصصة عند قيام عضو املكتب
التنفيذي أو رئيس االتحاد مبهمة خارجية ومبا يتناسب مع املسافة املقطوعة.
 18ــ تم دراسة االستعدادات الخاصــة بعقــد اجــتامع األمانــة العامــة لالتحــاد العــام لألدبــاء
والكتاب العرب املقرر عقده يف دمشق خالل الفرتة ( 13ــ 2018/1/)17م
حيث بني السيد رئيس االتحاد اآليت:
 1ـ تقدير موافقة القيادة السياسية املمثلة بالقيادة القطرية لحزب البعــث العــريب االشــرتايك
/حيث وافق الرفيق األمني القطري املساعد للحزب عىل تغطية تكاليف اإلقامــة واإلطعــام
الجتامع األمانة العامة.
وقد تم تشكيل اللجان للعمل خالل املؤمتر العام لألدباء والكتاب العرب الــذي عقــد يف
دمشق خالل الفرتة من  13ــ  2018/1/15تعمل بشكل متضامن ومتكافل مــع لحــا االهــتامم
املركز لعمل كل لجنة.
 19ـ أخــذ املكتــب عل ـامً مبضــمون كتــاب القيــادة القطريــة رقــم  32 /2492/تــاريخ 2018/9/16
املتضمن طي القرار رقم  32 /2245تاريخ  2018/8/15القايض بإنهاء تفري الرفيق الــدكتور
عيل دياب مدير مدرسة اإلعداد الحزيب املركزية املتفرغ للعمل العلمي والسيايس بسبب إنهاء
مهمته يعمل لدى وزارة التعليم العايل جامعة دمشق ونقل تفريغه مــن متفــرغ مــديراً ملدرســة
اإلعداد الحزيب املركزية إىل متفرغ عضواً يف املكتب التنفيذي التحاد الكتاب العرب دكتــوراه
لغة عربية.
 20ـ  1ـ تحديد عدد النسخ املطبوعة من كل دورية بـ  /700/نسخة.
 2ـ تحديد عدد النسخ املخصصة لكل من السادة رؤساء ومدراء وأمناء التحرير.
 3ـ تحديد عدد مالزم مطبوعات االتحاد وفق اآليت:
أ ـ الدراسات والبحوث والنقد األديب عىل أال يزيد الكتاب عن  /14/ملزمــة أي /224/
صفحة وميكن لرئيس االتحاد زيادة ملزمة واحدة أو اثنتان أي ( 16أو  )32صــفحة
عند الرضورة.
ب ـ الشعر والقصــة وأدب األطفــال عــىل أال يزيــد عــن ( )9مــالزم أي ( )144صــفحة
وميكن لرئيس االتحاد زيادة ملزمة واحدة عند الرضورة.
وذلك بسبب ضعف توزيع مطبوعــات االتحــاد وبيعهــا مــام يــؤدي إىل تراكمهــا واهرتائهــا يف
املستودع فتقرر املوافقة عىل املذكرة املذكورة وعىل توزيع األعداد عىل أكشاك املدينة.
 21ـ نظرا ً إللغاء البطاقة الذكية للمــنظامت والشـــركة اعتبــارا ً مــن  2020/5/10وبالتــايل عــدم
استفادة سيارات االتحاد من رشاء البنزين بالسعر املدعوم.
تقرر رصف بدل قيمة املحروقات للسيارات املخصصة بالسعر الحر اعتبارا ً من  2020/5/10كاآليت:
ــ  /125/لرتا ً شهرياً للسيارات املخصصة ألعضاء املكتب التنفيذي.
ــ  /250/لرتا ً شهرياً للسيارة املخصصة للسيد رئيس االتحاد.
التويوتا رقم  /315503/بد ًال من السكودا رقم  /009396/لحني إصالحها.
رفع كتاب إىل القيادة املركزية مبضمونه التخاذ اإلجراء الالزم.
17

خامسـاً ــ االستثامر
عام 2015
 1ـ اطلع املكتب عىل االتفاق املبديئ الذي تم بني اتحــاد الكتــاب العــرب ممــثالً بالــدكتور نضــال
الصالح رئيس االتحاد ومستثمر الطابق األريض السيدة تغريد سليامن وناب عنها وكيلهــا عبــد
الوهاب الخطيب فتقرر املوافقة املبدئية عىل االتفــاق عــىل أن يأخــذ املكتــب بــرأي املستشــار
القانون لالتحاد فيام يخص التعديالت املقرتحة من قبله.
ويحدد اإليجار السنوي للطابق املذكور وفق اآليت:
 /2,000,000/ل .س
السنة األوىل
 /2,300,000/ل .س
السنة الثانية
 /2,500,000/ل .س
السنة الثالثة
 /2,750,000/ل .س
السنة الرابعة
 /3,500,000/ل .س
السنة الخامسة
ويكون الدفع وفق اآليت:
2015/8/25م
السنة األوىل 1000000 :ل .س
2016/2/25م
 1000000ل .س
2016/8/25م
السنة الثانية 1150000 :ل .س
2017/2/25م
 1150000ل .س
2017/8/25م
السنة الثالثة 2250000 :ل .س
2018/2/25
 2250000ل .س
2018/8/25
السنة الرابعة 1,375,000 :ل .س
 1,375,000ل .س 2019/2/25
2019/8/25
السنة الخامسة 1750000 :ل .س
2020/2/25
 1750000ل .س
وتكليف إدارة الشؤون اإلدارية واملالية بإعداد مرشوع العقد الالزم.
 2ـ اطلع املكتب عىل مالحظات محامي االتحاد يوسف أبو حمود عىل مسودة عقد االستثامر
املزمع توقيعه مع السيدة تغريد سليامن فتقرر املوافقة عىل ما ييل وتضمينها العقد.
أ ـ رضورة تحديد عنوان للفريق الثان يوضع تحت بند موطن مختار.
ب ـ إضافة عبارة (عدم إدخال رشيك آخر معه) إال مبوافقة الفريق األول إىل الفقرة
الثانية من بند التزامات الفريق الثان.
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عام 2016
 3ــ تم تشكيل لجنة فنية متخصصة «قانون ـــ فني ـــ مايل »..من املستشارين مهمتها تدقيق
العقود الجديدة ملشاريع االتحاد.
 4ــ تم إعداد دفرت الرشوط الخا ملرشوع أرض الالذقية وإقراره يف املكتب التنفيذي ومجلس
االتحاد وإرساله إىل وزارة السياحة وهو مسجل لديها برقم  /7903/وتاريخ 2016/8/31م.
 5ــ تم تأجري منفذ بيع الكتب ضمن وجيبة االتحاد مببل  /2,000,000/ل .س سنوياً وبزيادة %5/
للسنة األوىل والثانية و /%10/يف بداية الخمس سنوات األوىل وبرشوط مدة العقد املربم
سابقاً مع السيد الشالح.
 6ــ تم استالم مبنى االتحاد من رشكة عودة وتسليمه لرشكة سرييتل ضمن مدة العقد بتاريخ
. 2016/1/1
 7ــ تم التوقيع عىل محرض تسوية وتقا بني االتحاد ورشكة عودة واملؤسسة العامة للنفط
بتاريخ 2016/10/13م حيث تم مبوجبه تقدير قيمة اإلدخاالت التي أدخلتها رشكة عودة
وال سيام شبكة الحواسيب البال تكلفتها  /23/مليون لرية سورية مبوجب عقد مربم للتنفيذ
مصادق عليه من املؤسسة السورية للنفط باإلضافة إىل تركيب منظومة حريق ومانع تشظي
للنوافذ وإضافات أخرى ،تحفظت رشكة عودة ورشيكتها الرشكة السورية للنفط عن دفع بدل
اآلجار املتبقي لديها والبال  /40/مليون لرية سورية بحجة رضورة تسديد قيمة اإلضافات
التي قدرت بقيمة تزيد عىل بدل اآلجار املتبقي.
وبعد املناقشة والتفاوض تم تطبيق نسب اهتالك عىل قيمة اإلدخاالت وال سيام شبكة الحاسب
بنسبة  /%10/ملدة  /6/سنوات وانتهى املوضوع إىل تقدير قيمة النواقص بعد حسم االهتالك
 /3,220,500/ل .س واإلضافات بعد حسم النواقص /17,382,050/ل.س ،وبذلك تسدد
املؤسسة العامة للنفط مبل  /25,838,450/ل.س تم تحويله لالتحاد وهم يتابعون تسديد قيمة
استجرار الكهرباء واملاء وباقي الرسوم عن عام 2015م والعالقة معهم بطور التصفية
النهائية.
 8ــ تم تعديل عقد مستأجر الطابق األريض من مبنى فرع الالذقيةاملربم سابقاً
و«ملدة خمس سنوات» مبوجب العقد رقم  /33/تاريخ2016 /1/21بحيث أصبح وسطي آجار
السنة الواحدة  /2,610,000/ل .س بدالً من وسطي اآلجار السنوي السابق /1,343,780/ل .س
بفارق /1,082,780/ل .س عام كان عليه سنوياً من قبل لجنة مؤلفة من الزمالء :رئيس
االتحاد الدكتور نضال الصالح رئيساً ــد .جابر سلامن ـ األرقم الزعبي.
 9ـ جرى الكشف عىل مقر االتحاد يف فرع الحسكة من لجنة مؤلفة من السادة (د .جابر سلامن ـ
األرقم الزعبي ـ منري الخلف) الكائن يف منطقة غويران الذي تعرض للنهب والتخريب
«األبواب ــ التمديدات الكهربائية ــ النوافذ ــ الكهرباء.»...
ولكن الكتلة اإلنشائية للمبنى ما زالت بحال جيدة وبعد املتابعة والتنسيق مع هيئة الفرع ومحافظة
الحسكة تم إرسال تقدير لقيمة األرضار إىل وزارة اإلدارة املحلية من محافظة الحسكة مبوجب
الكتاب رقم  /3408/تاريخ 2016/10/7م.
 10ـ متت إعادة تأهيل فرعي «حامة وحمص» .األول مبساعدة جزئية من محافظة حامة والثان
بتغطية مالية من االتحاد بلغت  /700,825/ل .س نفذت مبعرفة هيئة الفرع «دهان ـ تأهيل
النوافذ ـ قاعة املحارضات».
 11ـ متت تصفية العقد املربم مع متعهد سور أرض الالذقية وتحويل مستحقاته البالغة
 /1,459,075/ل .س يف الشهر السابع لعام 2016م ،وتوقيع محرض تصفية حقوق الطرفني.
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 12ـ تم تعديل أجور نرش دوريات االتحاد الكرتونياً املربم مع مؤسسةاملنظومة عىل النحو اآليت:
تعديل البند الخامس من اتفاقية التعاون بحيث تصبح عىل النحو اآليت:
«من املتفق عليه بني طريف هذه االتفاقية بأن يقوم الطرف األول بتسليم األعداد الجديدة
من الدوريات الصادرة عن اتحاد الكتاب العرب.
[الفكر السيايس واآلداب العاملية والرتاث العريب «مجالت فصلية» ـ املوقف األديب /شهرية]
ويقوم الطرف الثان بدفع مبل وقدره /125/دوالراً أمريكياً (مئة وخمسة وعرشون دوالراً
أمريكياً فقط ال غري) بدل عن  /$75/لكل عدد من األعداد التي سوف تصدر بعد تاريخ
2016/1/1م بحيث يكون املبل اإلجاميل السنوي  /3125/دوالراً أمريكياً».
ويتم تصفية حسابها نهاية كل سنة مالية أي يف  12/31من كل عام ،بحيث يلتزم الطرف
الثان بسداد ما يستحق عليه يف مدة أقصاها الشهر الثان من العام املايل الجديد.
علامً أن العقد موقع بني االتحاد ومؤسسة املنظومة سابقاً وملدة عرش سنوات.
عام 2017
 13ـ تم إعداد دفرت الرشوط الخا 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 سنوياً 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 ونحن بصدد االنتهاء من الحصول عىل املوافقات الالزمة لرد
االعرتاض.
 14ـ جرى الكشف عىل األرض املخصصة لالتحاد يف منطقة ظهر الجبل يف السويداء وهي
منطقة ذات جذب سياحي وسيصار إىل طرح املوضوع لالستثامر خالل عام  2018ورفع
النتائج.
 15ـ تم االجتامع مع السادة املحافظني يف محافظتي :الحسكة وحامة وأمني فرع الحزب يف
حمص وإرسال مراسالت للحصول عىل أراض أو مبان بأسعار رمزية عائدة لالتحاد.
 16ـ تم مراسلة السيد :محمد سامر الشالح مستثمر املطعم املجاور ملبنى االتحاد مبوجب العقد
املوقع معه لعام 2010م بخصو رضورة رفع بدل االستثامر إىل  /75/مليون لرية سورية
سنوياً حيث ينص العقد عىل أن يكون بدل االستثامر مبل  /25/مليون لرية سورية عن الخمس
سنوات القادمة تسدد خالل عام  2018ولكن املستثمر رفض الزيادة ومتسك مبضمون العقد
مبوجب كتابه املسجل يف ديوان االتحاد برقم  /238/تاريخ  2018/2/7املعطوف عىل كتاب
االتحاد املرسل إليه رقم  /612/تاريخ . 2017/10/22
 17ـ تم متابعة التحصيل املايل للعقود املربمة سابقاً من االتحاد وهي:
ـ العقد رقم  3 /4180/تاريخ 2015/6/15م استثامر طابق يف مبنى االتحاد يف الالذقية.
ـ العقد رقم  /23/ع تاريخ 2014/9/1م استثامر الوجيبة الشاملية املربم مع السيد سامر الشالح
وملحق العقد املربم معه.
ـ العقد رقم  /15/تاريخ 2014/4/16م املربم مع رشكة سرييتل.
ـ العقد أو محرض االتفاق بالرتايض رقم  /25/ع تاريخ 2014/9/30م املربم مع السيد زياد السقال.
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تاريخ  2010/8/25املربم مع السيد الشالح الستثامر املطعم املجاور ملبنى

ـ العقد رقم /303/
االتحاد.
 18ـ زيارة موقع أرض الفرقان بحلب ،ويجري إعداد إضبارة للمرشوع متهيداً لإلعالن عنه بعد أن
استقر الوضع األمني للمدينة.
 19ـ املوافقة باإلجامع عىل اعتامد محرض استالم مبنى االتحاد من رشكة عودة واستكامل توقيعه
من اللجنة املشكلة من قبل االتحاد ورشكة عودة وتوجيه اللجنة بتسليم املبنى لرشكة
سرييتل أصوالً ،والتي جاءت وفق اآليت:
املوضوع :مذكرة حول عمل لجنة استالم املبنى من رشكة عودة (لجنة القرار رقم /1656/
تاريخ 2015/11/16م).
العرض :تنفيذا ً للمهام املوكلة للجنة تم االجتامع مع اللجنة املشكلة من رشكة عودة لتسليم املبنى
وقد وجدت لجنة االستالم املالحظات اآلتية:
 1ـ تم تتبع االستالم وفق جداول التسليم لرشكة عودة تاريخ  2009/12/19حيث ظهرت
نواقص مجدولة وفق مسودة محرض االستالم املرفق بهذه املذكرة.
 2ـ يوجد إضافات من خارج جداول التسليم تم حرصها بجداول مفصلة تحت عنوان
/اإلضافات والتحسينات /من أهمها املخدمات األساسية وشبكة الحواسب البال طولها
وفق تقديرات رشكة عودة /90000/م ـ باإلضافة إىل منظومة إطفاء الحريق وعزل
النوافذ بلواصق مانعات التشظي ،علامً أن اإلضافات الخاصة باألعامل (جدول رقم ،2
 )5 ,4من مسودة املحرض.
نشري إىل موضوع املادة  /11/فقرة ج من العقد املربم مع رشكة سرييتل رقم /915/
لعام  2015م املتضمن تسليم املبنى املستأجر مع كامل متديدات شبكة الكمبيوتر بكافة املآخذ
والتوصيالت املوجودة فيه ،وبصورة جيدة وفعالة وقابلة لالستخدام مبارشة وموصولة بكافة
غرف املخدمات ،باإلضافة إىل مآخذ وتوصيالت الكهرباء ،يف حني أن محرض التسليم لرشكة
عودة ال يتضمن وجود شبكة أو متديدات فقط متديدات كهربائية.
إن أي تأخري يف استالم املبنى وتسليمه لرشكة سرييتل الحقاً ،وبعد تاريخ 2016/1/1م،
يرتب عىل االتحاد مسؤولية قانونية ومالية.
مام تقدم نقرتح اآليت:
أ ـ اتخاذ القرار الالزم بتوجيه اللجنة باالستالم وفق مسودة املحرض املرفق أو اقرتاح مدون
باإلضافة أو الحذف للفقرات ،ألن البت يف موضوع اإلضافات ليس من عمل اللجنة.
ب ـ اللجنة أدرجت يف مسودة املحرض أنها شاهدت هذه اإلضافات ولكنها مل تستلمها لحني
إجراء تسوية بني االتحاد وعودة وسرييتل.
وقد أبدت اللجنة بنا ًء عىل توجيهاتكم املبلغة لرئيسها عدم رغبة االتحاد برشاء اإلضافات.
ج ـ األمر يتطلب اعتامد املحرض أوالً ،ومن ثم عقد جلسة تسوية عىل مستوى اإلدارة العليا
بني الجهات الثالث (اتحاد الكتاب ـ رشكة عودة ـ سرييتل) لدى سرييتل مصلحة يف
رشاء املخدمات يف حني لدى االتحاد مصلحة يف رشاء الشبكة كونه ملتزم بتسليم املبنى
لسرييتل مبا فيه الش بكة الحاسوبية وفق ما هو مفصل يف املادة  /11/من الفقرة /ج).
د ـ يبقى موضوع تسديد قيمة النواقص (إذا مل يتم تقا لها) واملستحقات املالية املرتتبة
عىل رشكة عودة من إيجارات مالية ورسوم رضيبية ومالية واستجرار ماء  +كهرباء..
وغري ذلك مجال متابعة خارج عمل اللجنة.

21

هـ ـ وجد يف املبنى بعض األدراج الرخامية املكسورة ونقص يف أبواب غرف القبو مع كة
يف إطارها الرخامي ،كام يوجد كسور يف بعض األطر الرخامية ألبواب املصعد يف
الطوابق العليا.

عام 2018

 20ـ تم إعداد دفرت الرشوط الخا 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 سنوياً 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  /698/تاريخ  2018/ 11 /28وسيصار إىل اإلعالن عن
املرشوع مجدداً يف منتصف عام .2019
 21ـ جرى الكشف عىل األرض املخصصة لالتحاد يف منطقة ظهر الجبل يف السويداء وهي
منطقة ذات جذب سياحي وسيصار إىل طرح املوضوع لالستثامر خالل عام  2019ورفع
النتائج ،حيث سيتم وضع دفرت الرشوط بالتنسيق مع وزارة السياحة.
 22ـ تتم املتابعة السادة املحافظني يف محافظتي :الحسكة وحامة وأمني فرع الحزب يف حمص
وإرسال مراسالت للحصول عىل أراض أو مبان بأسعار رمزية عائدة لالتحاد.
 23ـ بعد أن متت مراسلة السيد :محمد سامر الشالح مستثمر املطعم املجاور ملبنى االتحاد مبوجب
العقد املوقع معه لعام 2010م بخصو رضورة رفع بدل االستثامر إىل  /75/مليون لرية
سورية سنوياً حيث ينص العقد عىل أن يكون بدل االستثامر مبل  /25/مليون لرية سورية عن
الخمس سنوات القادمة تسدد خالل عام  2018ولكن املستثمر رفض الزيادة ومتسك
مبضمون العقد مبوجب كتابه املسجل يف ديوان االتحاد برقم  /238/تاريخ 2018/2/7
املعطوف عىل كتاب االتحاد املرسل إليه رقم  /612/تاريخ  2017/10/22جرى أخرياً
تنظيم ملحق عقد رقم  /3/تاريخ  2018/8/9خالصة قيام املستثمر بتسديد مبل  /37/مليون
لرية سورية واإلبقاء عىل مضامني العقود املربمة السابقة ومنحه موافقة عىل بعض
الرتاخيص.
 24ـ تم متابعة التحصيل املايل للعقود املربمة سابقاً من االتحاد وهي:
ـ العقد رقم  3 /4180/تاريخ 2015/6/15م استثامر طابق يف مبنى االتحاد يف الالذقية.
ـ العقد رقم  /23/ع تاريخ 2014/9/1م استثامر الوجيبة الشاملية املربم مع السيد سامر الشالح
وملحق العقد املربم معه.
ـ العقد رقم  /15/تاريخ 2014/4/16م املربم مع رشكة سرييتل.
ـ العقد أو محرض االتفاق بالرتايض رقم  /25/ع تاريخ 2014/9/30م املربم مع السيد زياد السقال.
ـ العقد رقم  /303/تاريخ  2010/8/25املربم مع السيد الشالح الستثامر املطعم املجاور ملبنى االتحاد.
 25ـ زيارة موقع أرض الفرقان بحلب ،ويجري إعداد إضبارة للمرشوع متهيداً لإلعالن عنه بعد أن
استقر الوضع األمني للمدينة.
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عام 2019

 26ـ ت َّم اإلعالن للمرة الثانية عن رغبة االتحاد يف تقديم عروض لبناء وتأهيل األرض العائدة
لالتحاد يف محافظات (حلب ـ الالذقية ـ درعا ـ القنيطرة ـ السويداء).
 27ـ متت متابعة التحصيل املايل للعقود املربمة سابقاً من االتحاد ،وهي:
ـ العقد رقم  3 /4180/تاريخ 2015/6/15م استثامر طابق مببنى االتحاد يف الالذقية.
ـ العقد رقم  /23/ع تاريخ 2014/9/1م استثامر الوجيبة الشاملية املربم مع السيد سامر الشالح
وملحق العقد املربم معه.
ـ العقد رقم  /15/تاريخ 2014/4/16م املربم مع رشكة سرييتل.
ـ العقد أو محرض االتفاق بالرتايض رقم  /25/ع تاريخ 2014/9/30م املربم مع السيد زياد
السقال.
ـ العقد رقم  /303/تاريخ  2010/8/25املربم مع السيد الشالح الستثامر املطعم املجاور ملبنى
االتحاد ،وملحق العقد رقم  /3/تاريخ  2019/8/9املربم مع السيد سامر الشالح أيضاً.
 28ـ تم اعتامد عقد إدارة وتشغيل املطبعة املربم مع السيد معتز الجعفري خالل الفرتة (/)7/1
 2019ولغاية .2020/6/30

عام 2020

 29ــ إعادة اإلعالن مرة ثانية الستدراج عروض ألرض [الالذقية ـ درعا ـ القنيطرة ـ حلب]
واالعتذار عن قبول عرض استثامر أرض حلب وعدم فتح العرض كونه عرضاً وحيداً،
واالعتذار عن قبول عرض استثامر أرض الالذقية العائد لرشكة وليم كبيبو للتجارة
واملقاوالت لعدم رغبة االتحاد بالتنازل عن جزء من أرض الالذقية مقابل البناء.
ب ـ درس املجلس دفرت رشوط استثامر عقار بغاية الطباعة بني االتحاد ومجموعة سحلول
للطباعة بغاية إقامة مطبعة تقدم مجموعة سحلول التجهيزات واآلالت الطباعية ويقدم
االتحاد األرض العائدة له يف جديدة عرطوز.
وبعد املناقشة قرر املوافقة املبدئية عىل دفرت الرشوط الخا بذلك والتعاقد بالرتايض
وباالتصال املبارش عىل استثامر عقار بغاية الطباعة .بعد تقديم لجنة القرار رقم  /748/تاريخ
 2019/11/4محرضاً نهائياً عن أعاملها تويص به باقرتاح قبول «مرشوع عقد استثامر عقار بغاية
الطباعة» والتوقيع عىل مرشوع العقد.
وتفويض السيد رئيس االتحاد بالتوقيع عىل مرشوع العقد بعد استمزاج رأي القيادة املتابع من قبله.
ج ــ تشكيل لجنة مؤلفة من الزمالء:
رئيساً
ـ أ .فلك حرصية
عضواً
ـ صبحي سعيد
عضواً
ـ محمد رجب رجب
عضواً
ـ إبراهيم عباس ياسني
عضواً
ـ أمين الحسن
لدراسة العروض املقدمة لتأهيل واستثامر مبنى فرع االتحاد بدرعا وهي:
 30ـ عرض السيد حسام الحوران /مدة االستثامر /القبو ملدة  /15/سنة وباقي املبنى ملدة /13/
سنة وتسليم فرع االتحاد كامل الطابق األول ،تكلفة التأهيل  /37/مليون ،مدة التنفيذ:
شهرين والتأهيل ال يشمل التدفئة املركزية.
23

ـ عرض أنور مصطفى املحاميد :مدة االستثامر  /20/عاماً ،تكلفة الرتميم  /50/مليون
«ال يوجد إشارة ملوضوع التدفئة» دفع بدل آجار سنوي  /75/ألف لرية سورية يشمل تأهيل الطابق
األول العائد لالتحاد.
ـ عرض السيد عيل أحمد رشدات :كلفة الرتميم  /55/مليون مدة االستثامر  /25/سنة ـ أجر سنوي
 / 50/ألف ال يوجد إشارة ملوضوع التدفئة املركزية تسلم الجزء املخصص لفرع االتحاد بعد
التأهيل.
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سادساً ـ االنتساب
كانت حركة طلبات االنتساب يف االتحاد خالل الفرتة من  2015/10/15ولغايــة  2020/10/30عــىل
الشكل املبني يف الجدول التايل:
2015
عدد الذين تم قبولهم بصفة مرشح 3
3
الذين تم متديد فرتة ترشيحهم
ــ
عدد الذين تم إلغاء ترشيحهم
عدد الطلبات التي مل تتم تزكيتها 3
عدد الذين تم قبولهم بصفة أعضاء ـ
عدد املقبولني بصفة أعضاء
ــ
مشاركني
عدد الذين تم قبولهم بصفة عضو
1
رشف
ــ
إعادة صفة العضوية
ــ
عدم قبول بصفة مرشح

 2020 2019 2018 2017 2016املجموع
92
22
15
22
18
12
23
2
6
4
4
4
8
3
1
ــ
2
2
221
43
32
52
31
59
63
15
13
8
11
16
3
27
9
9
4
2
6

3

3

12

3
17

ــ
10

ــ
6

ــ
21

25

5
ــ
6

30
3
60

سابعـاً ـ النشاطات الثقافية
ـ يف املركـز:

عام 2016

 1ـ ندوة القدس عىل مدار يومني شارك بها  /12/زميالً وزميلة.
 2ـ النشاطات املتزامنة مع معرض الكتاب:
ــ أيام القصة السورية عىل مدار يومني ومبعدل جلستني يومياً شارك بها  /31/زميالً وزميلة.
ــ أيام الشعر السوري عىل مدار يومني ومبعدل جلستني يومياً شارك بها  /30/زميالً وزميلة.
ــ ندوة الثقافة الوطنية عقدت بجلستني صباحية وأخرى مسائية ،شارك بها  /9/زمالء.
 3ـ ندوة خاصة بحفل التكريم الزميل /ممدوح سكاف /يف محافظة حمص
 4ـ إطالق جائزة مسابقة الرواية السورية وقد تقدم للمشاركة بها  /25/كاتباً من داخل القطر
وخارج القطر واألعامل تعرض أمام لجنة التحكيم ،وسيتم إعالن النتيجة خالل شهر آذار.
 5ـ تأبني األديب الشهيد ناهض حرت.
 6ـ إطالق الحملة العاملية السورية ــ الفلسطينية ضد مئوية وعد بلفور.
 7ـ تأبني الراحل شحادة الخوري.
 8ـ ملتقى الحوار القومي الثامن بعنوان« :يف مواجهة التطرف».
 9ـ ملتقى الحوار القومي التاسع بعنوان« :نحو خطاب عريب موحد ضد اإلرهاب».
 10ـ املشاركة يف سنوية الراحل حمزة برقاوي.
 11ـ امللتقى الفكري األديب حول القدس

عام 2017

 12ـ النشاطات املتزامنة مع معرض الكتاب:
ــ أيام القصة السورية عىل مدار يومني ومبعدل جلستني يومياً شارك فيها  /32/زميالً وزميلة.
ــ أيام الشعر السوري عىل مدار يومني ومبعدل جلستني يومياً شارك فيها  /32/زميالً وزميلة.
ــ ندوة حول الحرب عىل سورية «أسئلة الثقافة والسياسة» التي عقدت عىل مدار يومني
متتالني ومعدل جلستني يف كل يوم شارك فيها  /10/زمالء.
 13ـ تكريم الزميل /زهري جبور /يف محافظة الالذقية بتاريخ .2017/11/13
 14ـ تكريم الزميل /محمود حسن /يف محافظة طرطوس
 15ـ تكريم الزميل /عبد الكريم الناعم /يف محافظة حمص يومي  21ـ 2017/10/22م.
 16ـ تأبني املرحوم /نجيب غزاوي /يف محافظة الالذقية.
 17ـ تأبني للمرحوم الدكتور عبد الله أبو هيف بتاريخ .2017/5/25
 18ـ املشاركة يف معرض الكتاب يف جامعات (دمشق ـ البعث ـ ترشين ـ حامة) وإقامة معارض
للكتاب يف السلمية ومعرض الكتاب الريفي املتنقل بالتعاون مع املؤسسة العامة لتوزيع
املطبوعات الذي جال عىل ريف محافظات :حامة ــ طرطوس ـ الالذقية.
 19ـ املشاركة يف معرض كتاب مشهد حيث تم عرض مطبوعات االتحاد واملشاركة يف فعاليات
املعرض /محارضات ـ ندوات /حول أدب املقاومة.

26

عام 2018

 20ـ عقد مؤمتر األمانة العامة لالتحاد العام لألدباء والكتاب العرب والفعاليات الثقافية املصاحبة
الجتامع املكتب الدائم لالتحاد العام لألدباء والكتاب العرب يف دمشق.
 21ـ عرض فيلم وثائقي بعنوان /سورية أسطورة صمود «الوجه املخفي للحرب عىل سورية» من إعداد
وإخراج الكاتب أ .عدنان عزام يوم األربعاء 2018/11/14
 22ـ ندوة فكرية سياسية بعنوان سورية ..يف مواجهة املشاريع الدولية واإلقليمية أقيمت بالتعاون مع
فرع االتحاد بالرقة وجمعية البحوث والدراسات يوم الثالثاء 2018/6/12
 23ـ احتفا ًء بالذكرى الخامسة واألربعني لحرب ترشين التحريرية املجيدة أقام فرع االتحاد بالرقة
ندوة فكرية بعنوان دور املثقف يف املرحلة الراهنة بتاريخ .2018/10/3
 24ـ ندوة بعنوان الغزو الثقايف وسبل مواجهته بتاريخ . 2018/10/9
 25ـ بالتعاون مع املجمع العاملي للمقاومة يف إيران أقام االتحاد امللتقى الشعري األول للمقاومة بتاريخ
 7ــ .2018/3/8
 26ـ اتحاد الكتاب العرب يف سورية و املكتب اإلعالمي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني بدمشق (هيئة
غسان كنفان) أقم احتفالية خاصة باألديب الشهيد غسان كنفان ورافق االحتفالية معرض تشكييل،
وندوة نقدية ،وتوقيع كتاب ،وتكريم عدد من املبدعني بتاريخ .2018/7/11
 27ـ ندوة بعنوان دور األحزاب واملنظامت الشعبية والنقابات املهنية يف النهوض باملجتمع العريب
السوري بتاريخ 2018/11/29
 28ـ املشاركة يف معرض الكتاب الذي تقيمه الجامعة السورية الخاصة خالل الفرتة من
 24/ـ .2018/3/30
 29ـ املشاركة يف مرشوع  /10/آالف كتاب بالتعاون مع الجامعة السورية الخاصة.
 30ـ املشاركة يف معرض الخرطوم الدويل للكتاب باسم االتحاد بنا ًء عىل كتاب وزارة الخارجية
واملغرتبني رقم  311 )70 /15( 91/تاريخ  2018/4/4املتضمن دعوة من وزارة الثقافة
يف السودان للمشاركة يف املعرض املذكور.
 31ـ املشاركة يف معرض مكتبة األسد الوطنية بدمشق.
 32ـ املشاركة يف معرض كتاب القرم.
 33ـ تكريم الزميل /حنا عبود /يف محافظة حمص.
 34ـ إقامة احتفالية ثقافية وطنية بعنوان درعا ..درع الصمود واالنتصار ملدة ثالثة أيام
( 10/9/8ـ  2018/)10يف 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)).
 35ـ املشاركة يف معرض الكتاب الريفي املتنقل بالتعاون مع املؤسسة العامة لتوزيع
املطبوعات.
 36ـ إقامة ثالثة معارض يف محافظة حمص بالتعاون مع جامعة البعث.
 37ـ إقامة ثالثة معارض يف محافظة حامة بالتعاون مع مديرية الثقافة وفرع الجامعة بالسلمية.
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 38ـ احتفالية االتحاد بالذكرى الخمسني لتأسيسه:
 1ـ ت َّم االحتفال بالعيد الذهبي لتأسيس االتحاد تحت شعار «دوركم أسايس يف مواجهة الغزو الفكري
وبناء ثقافة عربية معارصة» وقد حرض االحتفال عدد من رؤساء الروابط األدبية من:
(األردن ـ العراق ـ لبنان ـ فلسطني ـ روسيا) وأقيمت االحتفالية برعاية كرمية من السيد رئيس
الجمهورية العربية السورية بتاريخ  ،2019/12/15وتو ّجت االحتفالية باستقبال السيد الرئيس الوفود
بتاريخ .2019/12/18
وكان برنامج االحتفالية عىل النحو اآليت:
اليوم األول :األحد  ،2019/12/15الساعة  11,30يف مكتبة األسد الوطنية بدمشق
 oدقيقة صمت
 oالنشيد الوطني
الدكتورة نجاح العطار نائب رئيس الجمهورية
 oكلمة راعي الحفل
محطات من مسرية االتحاد خالل السنوات الخمسني املاضية
 oفيلم قصري
لـِ د .رشيف الشوباش
 oكلمة رئيس اتحاد كتاب آسيا وإفريقيا وأمريكا الالتينية
مراد السودان /األمني العام التحاد كتاب فلسطني (األرض املحتلة)
 oكلمة الوفود املشاركة
رئيس اتحاد الكتاب العرب
أ .مالك صقور
 oكلمة اتحاد الكتاب العرب يف سورية
(الدعوة عامة للحضور)
 oحفل استقبال يف رشفة املكتبة
حفل موسيقي يف دار األوبرا
 oالساعة  /19,00/مسا ًء
االثنني  ،2019/12/16الساعة  12,00ظهراً
ندوة القدس /املكانة /التاريخ /املستقبل
مالك صقور
• افتتاح الندوة :رئيس اتحاد الكتاب العرب
• مدير الندوة الباحث :د .حسن حميد
• املشاركون يف الندوة
د .رشاد أبو شاور ـ د .خلف املفتاح ـ د .خالد عبد املجيد ـ د .محمد بهجت قبييس ـ د .طالل أبو عفيفة ـ
أ .األرقم الزعبي.
االثنني  ،2019/12/16الساعة  6,00مسا ًء
أمسية شعرية
• إدارة األمسية :أ .محمد حديفي
• املشاركون يف األمسية:
 oأ .شوقي بغدادي ـ أ .مراد السودان ـ أ .أكرم الزعبي ـ أ .منري خلف ـ أ .صالح سلامن ـ محيي
الدين محمد ـ محمد حمدان.
الثالثاء  ،2019/12/17الساعة الواحدة ظهراً:
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مهرجان شعري
• إدارة املهرجان :د .جابر سلامن
• املشاركون يف األمسية:
د .جابر سلامن ـ د .ثائر زين الدين ـ أ .هيالنة عطا الله ـ أ .محمد حديفي ـ أ .يحيى محيي الدين ـ أ.
بديع صقور ـ أ .محمد رجب رجب ـ أ .أمري ساموي ـ أ .ليندا إبراهيم ـ أ .محمد إبراهيم عياش ـ أ .أحالم
غانم.
الثالثاء  ،2019/12/17الساعة  11,00ظهراً:
ندوة (سورية ..الحرب واالنتصار):
• إدارة الندوة األديبة :د .حسن حميد
• املشاركون يف الندوة
 oد .عيل دياب ـ د .سليم بركات ـ د .عبد الله الشاهر ـ أ .نبيل نوفل.
ب ـ إقامة ندوة تكرميية لألديب املفكر الراحل الكبري صدقي إسامعيل /رئيس اتحاد الكتاب
العرب السابق ،وذلك بتاريخ .2019/9/3
ج ـ ندوة فكرية سياسية بعنوان (القمم االقتصادية العربية) أقيمت بتاريخ .2019/3/14
د ـ ندوة فكرية سياسية حول القدس (الواقع والتحديات)
هـ ـ املشاركة يف معرض مكتبة األسد الوطنية بدمشق.
و ـ تم إجراء مسابقة للشباب يف مجايل (الشعر والقصــة) عــىل مســتوى كــل محافظــة ،وكــان
املضمون الفكري لهذه املسابقات متجيد بطوالت الجيش العريب السوري.
ز ـ االنطالق باملشـروع الوطني لتوثيق شهادات وقصص واقعيــة وثائقيــة مــن أبطــال الجــيش
العريب السوري يف الفروع.
 39ـ ندوة يف جامعة دمشق /كلية اآلداب.
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 39ـ محارضة بعنوان الجرميـة االلكرتونيـة والغـزو الثقافـي يلقيهــا القــايض املستشــار عبــد
األحد سفر وذلك يف متام الساعة  12من ظهر يوم االثنني الواقع يف 2020/ 10/ 12
 40ــ ندوة بعنوان «املتنبي ويوم اللغة العربية العاملي» املؤريف يف  2020/9/27يشارك فيها:
د .جورج جبور ـ د .عيل دياب ـ د .جهاد بكفلون ـ د .أحمد عيل محمد ـ أ .أمري ساموي ـ
د .نزار بريك هنيدي ـ مالك صقور.
 41ـ محارضة بعنوان املوقف السوري يف إطار الرصاعات اإلقليمية والدولية يلقيها د .سمري
أبو صالح وذلك يف متام الساعة  12من ظهر يوم الثالثاء الواقع يف 2020/ 9/ 29
يف قاعة مبنى اتحاد الكتاب العرب /أتوسرتاد املزة
42ـ مهرجان القصة القصرية السنوي تحت عنوان /الحب والحرب يف القصة السورية /املؤريف
يف  2أيلول لعام 2020
األديب مالك صقور رئيس اتحاد الكتاب العرب
• كلمة اتحاد الكتاب العرب
• كلمة جمعية القصة والرواية
املشاركون يف املهرجان:
ـ مالك صقور ـ حسن حميد ـ فلك حرصية ـ أمين الحسن ـ عامد نداف ـ عوض سعود
عوض ـ محمد الحفري ـ سهيل الذيب ـ مطانيوس مخول ـ نزيه بدور ـ عيىس إسامعيل ـ
رياض طربة ـ داود أبو شقرة ـ نرص محسن.
 34ـ مهرجان الشعر ومشاركة جمعية الشعر.
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ثامنــاً ـ الفــروع
هيئـات املكاتب الفرعية خــالل الدورة التاسعة ( 2015ــ  )2020وجرى إجراء التعديالت
عىل هيئات بعض الفروع بسبب اعتذار بعض الزمالء وأصبحت كالتايل
الفرع
ريف دمشق
القنيطرة
حلبطرطوس
حمص
حامة
درعا
دير الزور
دمشق
السويداء
الالذقية
إدلب
الحسكة
الرقة

أمني الة
غسان غنيم
عبد الكريم حسني
محمد جمعة حامدة
لينا حمدان
محمد الفهد
رضوان حزوان
هالة املحاميد
أمية جاسم العبيد
إبراهيم زعرور
زياد العودة
مناة الخري

رئيس الفرع
زهري هدلة
عيل املزعل
أحمد زياد محبك
محي الدين محمد
عبد الرحمن البيطار
مصطفى صمودي
إبراهيم عباس ياسني
زبري سلطان
محمد الحوران
فايز عز الدين
صالح الدين يونس

مالحظات

أمني الصندوق
رجب كامل عثامن
محمد أسامة مرعشيل
صالح سلامن
محمد بري العوان
سامي طه
سعاد القادري
تروندا املنديل
إبراهيم سعيد
جهاد األحمدية
صالح سمية

خلدون إبراهيم
أحمد إدريس
منري خلف
منري الحافا
عيل الشعيبي
عيد الدرويش
وكانت محارض جلسات الفروع الدورية تعــرض بانتظــام عــىل املكتــب التنفيــذي الــذي كــان يتخــذ
بشأنها القرارات املناسبة ،علامً بأن هيئات املكاتــب الفرعيــة قــد طــرأت عــىل تشــكيالتها تغــريات خــالل
الدورة الثامنة وأصبحت بشكلها النهايئ كام موضح يف الجدول السابق.
وفيام ييل الجداول الخاصة بنشاطات فروع االتحاد خالل الدورة الثامنة من عمر االتحاد:

عام 2015
ويشري الجدول التايل إىل نشاط الفروع خالل الفرتة من  2015/1/1ولغاية :2015/12/31
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

الفرع
دمشق
ريف دمشق
القنيطرة
درعا
السويداء
حمص
حامة
إدلب
حلب
الالذقية
طرطوس
الحسكة
دير الزور
الـرقـة

اجتامع
13

أمسية
29

محارضة
3

ندوة
7

مهرجان
2

19

20

3

1

2

17
7

42

14
23

2
2

1

22

4

11

16

47

22

مسابقة

معرض

تكريم
4

تأبني
8

9
1
2

25
3

1

1

31

مشاركة

أصبوحة
5

1

8
1

29

10
15

عام 2016
الفرع

اجتامع

أمسية

محارضة

ندوة

مهرجان
وملتقيات

مسابقة

38

20

معرض

3

2

تكريم

22
15
12
19
21
2
198

5
22
27
10
5
3
152

11
21
18
24
12
6
225

3
5
1

1
2
1

تأبني

12
12
16
12
24
24
7

13
8
2
8
20
14
15

27
8
4
3
37
14
40

7
1
4
2
5
7

1
1
1
1
2

1

1

مشاركة

7
1
1
1
3

3

أصبوحة

دمشق
1
ريف دمشق
2
القنيطرة
3
درعا
4
السويداء
5
حمص
6
حامة
7
إدلب
8
حلب
9
 10الالذقية
 11طرطوس
 12الحسكة
 13دير الزور
 14الرقة
املجموع

1

3

6

2

3
7

15
6

22

15

2
2
1
1

1
1
2

10
35

1
20

5

9

86

6
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عام 2017
الفرع

اجتامع

أمسية

محارضة

ندوة

مهرجان
وملتقيات

مسابقة

125

5
25
11
14
15
4
183

3
1
1
4
1
26

معرض

1
30
35
6
9

2
1
5
1

1
1
1
2

تكريم

22
10
10
11
26
8
175

26
10

1

تأبني

18
24
23
2

8

2
14
1
4
42
18
28

5
2

1
2
1

1

1
1
4

1

2
1
1
2

5
15

32

1
3

12

مشاركة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
املجموع

دمشق
ريف دمشق
القنيطرة
درعا
السويداء
حمص
حامة
إدلب
حلب
الالذقية
طرطوس
الحسكة
دير الزور
الرقة

4
16

1

أصبوحة

م

4

3
7

15
10

1

1
1

4

1

25

1
1
1
2

10
25
20
7

6

101

38

63

عام 2018
الفرع

اجتامع

أمسية

محارضة

ندوة

مهرجان
وملتقيات

183

94

194

1
1
9
2
39

مسابقة

26
8
8

5

معرض

21
9
10
23
24

7
27
10
9
24

2

تكريم

12
34
24
4

26
8
2

تأبني

6
16

3
8

مشاركة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
املجموع

دمشق
ريف دمشق
القنيطرة
درعا
السويداء
حمص
حامة
إدلب
حلب
الالذقية
طرطوس
الحسكة
دير الزور
الرقة

2
14
4
3
52
17
25

7
2
2
1
3
3
6

أصبوحة

م

1
1
1
1

1

1
2
1
3

2
4

1
2
1
1
3

2
1
1
1

4
10
10
25

1
1
2

18

1

16

2
4

2
1
1
1
2

12

25
20
10
123

6

10
38
11
30
2
15
3
110

عام 2019
الفرع

اجتامع

أمسية

محارضة

ندوة

مهرجان
وملتقيات

مسابقة

معرض

تكريم

1
8
3
1
14
1
70

تأبني

34
15
5
23
24
5
203

8
16
27
8
19
21
22
7
5
3
166

2

مشاركة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
املجموع

دمشق
ريف دمشق
القنيطرة
درعا
السويداء
حمص
حامة
إدلب
حلب
الالذقية
طرطوس
الحسكة
دير الزور
الرقة

8
11
3
24
24
24
3

13
14
3

7
15
6
4
63
17
24
4
25
20
8
7
15
3
218

18
3
2
3
2
5
9

1

أصبوحة

م

3
2

1
2
3
2
2
12
1
2
2
1
3
32

33

1
2

1
1
1
1
1
1
2
9

3
4

4
6
8

8

1
35

2

6

1
2
1
1
2

1
0
3

1
0

10
15
13

0
15
0

16

10

3

91
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عام  2020من  1/1ولغاية 2020/10/31
الفرع

اجتامع

أمسية

محارضة

ندوة

مهرجان
وملتقيات

مسابقة

معرض
1

14

8

13

2

1

1

10

30

6

2

1

1

4

5

1
4

1

15

تكريم

6

2
4

2
2

34

5
1
5

1

1

25
2

2

تأبني

9

16

8

مشاركة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
املجموع

دمشق
ريف دمشق
القنيطرة
درعا
السويداء
حمص
حامة
إدلب
حلب
الالذقية
طرطوس
الحسكة
دير الزور
الرقة

7

7

1

1

أصبوحة

م

2
2

6

تاسعاً ــ الجمعيات
انتخبت كل جمعية من الجمعيات مقررا ً وأميناً للة يف مطلع كل عام من الــدورة التاســعة لألعــوام
من ( 2015ـ  )2020ورشحت أعضاء منها لعضوية لجان :القراءة والتزكية ،كام رشحت أعضاء منها للسفر
ضمن الوفــود إىل خــارج القطــر ـ وعقــدت نــدوات ســنوية وقامــت بأنشــطة داخــل كــل جمعيــة .وكانــت
املسؤوليات يف كل جمعية وفق اآليت:
 1ـ التأكيد عىل أعضاء االتحاد لرضورة حضور اجتامعات الجمعيات من خالل مجموعة من
الخطوات التي تساعد عىل تحقيق ذلك.
 2ـ الطلب إىل كل جمعية وضع خطة سنوية تتوافق مع مصفوفة األهداف لخطة االتحاد لعام 2020
يُ ِق ُّرها املكتب التنفيذي.
 3ـ دعوة الجمعيات إىل إعداد ملفات خاصة يف دوريات االتحاد.
 4ـ تجسري عالقات التعاون والتكامل بني الجمعيات والفروع.
 5ـ تفعيل أداء الجمعيات يف خارج اجتامعاتها الشهرية يف املركز.
 6ـ إصدار عدد سنوي من املوقف األديب لألبحاث والدراسات املتميزة يف الجمعيات من خالل
املكتب التنفيذي.
 7ـ تشكيل م جموعات عمل إلنجاز دراسة ميدانية حول موضوعات يحددها املكتب التنفيذي.
 8ـ ميكن أن تقوم كل جمعية عن طريق املكتب التنفيذي بدعوة شخصية واحدة عربية أو عاملية من
الشخصيات األدبي ة والفكرية كل يف مجالها لزيارة القطر ،ولعقد لقاءات وإلقاء محارضة يف
موضوع يجري تحديده مسبقاً ،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.
 9ـ تنمية العالقة بني املقررين ومدير إدارة الجمعيات مبارشة وتطويرها لالرتقاء بعمل الجمعيات.
 10ـ تقويم ربعي لعمل الجمعيات ،يرشف عليه مدير إدارة الجمعيات.
 11ـ ميكن أن تقيم كل جمعية نشاطاتها بالتعاون مع فروع االتحاد أو الجامعات أو املنظامت
الشعبية والنقابات املهنية يف القطر ،ب عد موافقة املكتب التنفيذي ،وتبلي مقرر الجمعية بذلك.
 12ـ تقرتح كل جمعية اسامً واحداً خالل عام  2020لتكرميه عىل أن يختار املكتب التنفيذي ثالثة
فقط لتكرميهم.
ال عن
 13ـ ترشح الجمعية املعنية بالجائزة التشجيعية والتقديرية لعام 2020م أحد أعضائها فض ً
األعضاء الذين يطلبون ترشيح أنفسهم أصوالً ،ويُلغى الرتشيح إن مل تَ ْب ُل املشاركات عرشا ً.
 14ـ اإلعداد الجيد للنشاطات املقررة واإلعالن املناسب والتغطية اإلعالمية املالمئة.
 15ـ تقيم كل من جمعيتي (القصة والرواية) و(الشعر) مهرجاناً يعد له بشكل جيد ،وت ُق َّد ُم فيه
دراسات نقدية ملا يُق َّدم من نصو إبداعية ،وميكن أن تدعى إليه شخصيات ثقافية أدبية
عربية أو عاملية.
تحدد مد ُة املهرجان وجلساته ،ويحدد عدد املشاركني فيه بالتنسيق مع إدارة الجمعيات ،وبعد
موافقة املكتب التنفيذي.
 16ـ العمل عىل ضبط االجتامعات الشهرية؛ وإذا تعذَّر حضور األعضاء ال بد من اقرتاح البديل،
وعىل املقرر وأمني الة وضع الروائز املطلوبة إلنجاح االجتامع وجذب الزمالء إليه بوصفهام
مسؤولني عن االجتامع.
35

عمل الجمعيات عن عام 2020
جمعية القصة والرواية:
يف اجتامعها األول يوم األربعاء  2020/1/15تم انتخاب مقرر وأمني رس للجمعية.
بعد ذلك أوقفت االجتامعات بسبب جائحة كورونا ويف اجتامعها األول بعد فك الحظر قدم الكاتب
عامد الفياض قراءة يف الروايات التي تحدثت عن الحرب عىل سورية.
يف كل جلسة نستمع إىل قصتني من زميلني يف الجمعية ويف الشهر التاسع أقمنا مهرجاناً للقصة
قرأ فيه تسعة زمالء يف الشهر العارش االجتامع املايض قرأ األستاذ مالك صقور والزميلة حنان درويش.
جمعية النقد األديب:
ـ تجتمع جمعية النقد األديب يف الثالثاء الثان من كل شهر.
ـ نفذت جمعية النقد األديب ندوتها املركزية يف الشهر الثان من عام  2020يف محافظة حلب برعاية
السيد محافا حلب.
ـ يق ّدم أعضاء الجمعية قراءات نقدية يف ِّكل اجتامع من االجتامعات النقدية.
ـ عدد الحضور يف االجتامعات قليل جدا ً عىل الرغم من محاوالت تدارك ذلك.
تقرير جمعية أدب األطفال:
أجريت االنتخابات يف االجتامع األول وفاز الزميالن أميمة إبراهيم مقررا ً وعبد النارص الحمد أميناً
للة ،وحتى تاريخه عقدت  /7/اجتامعات وتوقفت خالل أشهر آذار ـ نيسان ـ أيار.
فقدت الزميل محمد بري العوان ،ويف شهر آب الزميل عبد النارص الحمد
ـ شاركت بندوة حملت عنوان /أدب األطفال بني الواقع والطموح يوم االثنني  .2020/10/12ونفذت
ندوتها املركزية يف الشهر الثان من عام  2020يف محافظة حلب برعاية السيد محافا حلب.
ـ وتتعاون الجمعية مع فروع منظمة طالئع البعث وتقيم باستمرار املناشط الثقافية كالندوات
واالستضافات يف املدارس وكذلك منشط ق ّراء األطفال وملتقى طالئع البعث الحواري الثقايف يف
املراكز الثقافية.
عقدت حتى تاريخه سبعة اجتامعات وتوقفت خالل أشهر :آذار ـ نيسان ـ أيار.
البحوث والدراسات:
عقدت الجمعية  /9/اجتامعات دورية بعد انتخاب مقررها وأمني رسها ،ومتيزت بكافة النشاطات
والحيوية واملشاركة الف ّعالة من قبل الزمالء أعضاء الجمعية ،وبخاصة أن يف الجمعية زمالء أعضاء يف
املكتب التنفيذي الذين كانوا يُغنون االجتامعات مبشاركاتهم وإجاباتهم عن أسئلة الزمالء الحضور.
وما تجدر اإلشارة إليه أن الجمعية اقرتحت عىل املكتب الذي وافق عىل املقرتح ،أن يتم طباعة
ونرش مجموعة من األبحاث حول املواضيع املهمة التي تتصل بالواقع الراهن يف بالدنا ،والتي كان منها
ما قُرئ ونُوقش من الزمالء يف االجتامعات ومنها:
الشيل.
 1ــ أمريكا تفتح معركة تغيري األيديولوجيات للدكتور أكرم محمود ّ
 2ـ أرقام الخلق الكونية (األرقام ودورها يف بناء العقل) للدكتور حسني عجمية.
 3ـ أهمية جزيريت :تريان وصنافري لألمن القومي العريب ،للدكتور إبراهيم أحمد سعيد.
كام أن هناك عددا ً من الدراسات واألبحاث التي س ُتعرض أمام الزمالء مستقبالً.
كذلك كانت استجابة املكتب التنفيذي ملقرتح الجمعية بزيادة تعويضات أعضاء االتحاد عىل
أنشطتهم من استكتاب واجتامعات وندوات وما يتصل بكل ذلك.
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ومن األنشطة املقررة أن الجمعية كلفت عددا ً من الزمالء لتقديم بعض الخالصات عن أبحاث
وأنشطة الزمالء الذين افتقدتهم الجمعية بسبب وفاتهم وهم :راتب الحالق ـ محمد عيل رسحان ـ
محمد منري الكيال ـ أحمد عبد الكريم ـ محمود عامر ـ محمد أحمد.
هذا إضافة إىل استقبال الجمعية عددا ً من الزمالء الجدد كمشاركني ومرشحني لالتحاد ،كام ق ّيم
الزميلني املقرر وأمني الة أعامل عدد من املرشحني إضافة إىل مشاركاتهم يف األنشطة الثقافية التي
نفذها املكتب التنفيذي وفرعي دمشق وريف دمشق لالتحاد ،هذا عدا عن مشاركتهام يف تعزية بعض
الزمالء الذين فقدهم االتحاد خالل العام الحايل.
جمعية الرتجمة:
كان عدد اجتامعات الجمعية  /10/اجتامعات وعدد القراءات عرش قراءات وشاركت يف فعاليات
يوم الرتجمة يف مكتبة األسد الوطنية بدمشق
جمعية الشعر:
عقدت الجمعية  /8/اجتامعات بعد انتخابها يف الشهر األول مقرر الجمعية قحطان بريقدار
وأمني رسها عباس حريوقة.
ومتت خالل االجتامعات إقامة نشاطات مشرتكة مع فعاليات وهيئات ثقافية فاعلة ذات صلة
وثيقة باملشهد الثقايف السوري ،ومد جسور تعاون وتشاركية أكرث متانة وحيوية مع املراكز الثقافية
واالتحادات.
ـ إرشاك بعض الشعراء الشباب املميزين ممن ليسوا أعضاء يف االتحاد واالستامع إىل تجاربهم
وإبداء اآلراء فيها واستطالع آرائهم فيام يقدمه الزمالء يف الجمعية.
ـ كام شارك مقرر الجمعية قحطان بريقدار يف لقاء تلفزيون عىل الفضائية السورية مع الزميل
أمين الحسن مقرر جمعية القصة والرواية يف برنامج كالم الورق من إعداد عامد نداف وتقديم زهر
اليوسف.
توقفت الجمعية عن االنعقاد خالل فرتة الحجر الصحي املنزيل خالل أشهر آذار ونيسان وأيار.
ـ شاركت الجمعية يف الوقفة االحتجاجية عىل العقوبات الجائرة املفروضة عىل الشعب السوري
ولفك الحصار االقتصادي عن سورية والتنديد بالسياسة العنرصية التي تنتهجها اإلدارة األمريكية.
ـ إقامة مهرجان شعري تزامناً مع اجتامع الجمعية الدوري يوم االثنني الواقع يف .2020/11/9
ـ وكان للجمعية تغطية إعالمية يف الوكالة العربية السورية لألنباء /سانا ويف جريدة الفداء
واألسبوع األديب.
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عاشـراً ـ العالقات الخارجية
2016
 1ـ توقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد كتاب فلسطني «األرض املحتلة» وكان لالتحاد رشف التنسيق
واإلرشاف إلعالن مرشوع اندماج األمانة العامة التحاد الكتاب الفلسطينيني يف دمشق مع
األمانة العامة يف األرايض املحتلة.
 2ـ مشاركة السيد رئيس االتحاد يف مؤمتر الوحدة اإلسالمية الذي عقد يف طهران.
3ـ مشاركة االتحاد ممثالً بالسيد رئيس االتحاد يف مهرجان إطالق مشهد عاصمة للثقافة يف
إيران ومؤمتر التقريب بني املذاهب.
 4ــ إعداد مسودة تفاهم مع مجموعة من املثقفني األردنيني والكتاب الذين حرضوا حفل تأبني
املرحوم ناهض حرت وعىل رأسهم رئيس اتحاد الكتاب األردنيني األسبق السيد سعود قبيالت
لتعزيز التعاون الثقايف ووحدة املوقف القومي.
 5ــ تم التواصل مع عدد من االتحاد العربية «العراق ـ الجزائرـ تونس ـ املغرب ـ مرص ـ سلطنة
عامن» إلعادة تجديد اتفاقيات التعاون خالل حضور مؤمتر األمانة العامة الذي عقد يف أبو
ظبي ،ومن املتوقع إنجاز هذه االتفاقيات خالل عام 2017م.
2017
 6ـ 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
 2016/7/23وكان لالتحاد رشف صياغة البيان وتضمينه العبارات الدالة عىل الثوابت
الوطنية ،وأخذ املوافقة عىل إقامة اجتامع املؤمتر العام لألمانة العامة لالتحاد العام لألدباء
والكتاب العرب يف دمشق الذي عقد فعالً خالل الشهر األول من عام .2018
 7ــ تم التواصل مع عدد من االتحادات العربية «العراق ـ الجزائرـ تونس ـ املغرب ـ مرص ـ
سلطنة عامن» إلعادة تجديد اتفاقيات التعاون خالل حضور مؤمتر األمانة العامة الذي عقد
يف أبو ظبي ،ومن املتوقع إنجاز هذه االتفاقيات خالل عام 2018م ،بعد أن جرى تسليم
مسودات مذكرات التفاهم للوفود املشاركة يف اجتامع املؤمتر العام لالتحاد العام لألدباء
والكتاب العرب.
2018
 8ـ عقد املؤمتر العام لالتحاد العام لألدباء والكتاب العرب يف دمشق حيث تكرم السيد رئيس
الجمهورية العربية السيد الدكتور بشار األسد باستقبال رؤساء الوفود املشاركة.
 9ـ 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
 2016/7/23وكان 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 .2018
 10ــ تم التواصل مع عدد من االتحادات العربية «العراق ـ الجزائرـ تونس» لعقد اتفاقية لتبادل
الوفود التي ستنفذ خالل عام .2019
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2019
 11ـ مل يُ ْد َع االتحاد الجتامع املؤمتر العام لالتحاد العام لألدباء والكتاب العرب املنعقد يف القاهرة.
 12ـ قام السيد يوسف شقرة رئيس اتحاد الكتاب الجزائريني بزيارة إىل سورية مكلفاً من األمانة
العامة لالتحاد العام لألدباء والكتاب العرب ،حيث اجتمع مع أعضاء املكتب التنفيذي ،وجرى
التأكيد عىل أن التغيريات التي جرت يف االتحاد هي ضمن األصول القانونية وتعرب عن إرادة
أعضاء االتحاد ،وقد تلقى االتحاد رسالة تأكيد بقانونية عضويته يف األمانة العامة.
 13ـ دعا االتحاد وفوداً عربية وأجنبية لحضور احتفالية االتحاد بالذكرى الخمسني لتأسيسه،
فحرض األمني العام التحاد كتاب آسيا وإفريقيا وأمريكا الالتينية ونائب األمني العام لالتحاد
العام لألدباء والكتاب العرب ،ووفود من فلسطني واألردن ولبنان والعراق وروسيا ،وشاركوا
يف أمسيات شعرية وندوات فكرية.
 14ــ تم التواصل مع عدد من االتحادات العربية «العراق ـ الجزائرـ تونس ـ األردن» لعقد
اتفاقية لتبادل الوفود.
 15ـ بنا ًء عىل كتاب اتحاد كتاب إفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية متت مشاركة السيد األستاذ
مالك صقور رئيس اتحاد الكتاب العرب يف املؤمتر الدويل للكتاب يف مدينة إسالم آباد
يف الباكستان خالل الفرتة من ( 21ـ .2019/11/)25
16ـ قدم السيد رئيس االتحاد عرضاً ألعامل اجتامع األمانة العامة التحاد كتاب آسيا وإفريقيــا
املنعقد يف إسالم آباد خالل الفرتة ( 20ــ 2019/11/)24م تحت عنوان «دور املثقفني يف
مكافحة اإلرهاب» وبني االتصاالت التي أجراها مع الوفود املشاركة ورغبة العديــد مــنهم
يف مشاركة االتحاد بالعيد الذهبي لالتحاد والتأكيد عىل دور ســورية الريــادي يف العمــل
الثقايف.
17ـ شارك االتحاد ممثالً برئيسه أ .مالك صقور يف املؤمتر الدويل للكتاب يف باكستان خــالل
الفرتة من ( 22ـ  )24ترشين الثان لعام 2019

2020
 18ــ تلقى االتحاد دعوة لحضور منتدى األدب الصيني العريب يف بكني منتصف متوز 2020
بعنوان (طريق الحرير الجديد لألدب) لكنه مل ينعقد بسبب ظروف جائحة كورونا.
 19ــ زار االتحاد وفد اللجنة التنفيذية لجائزة فلسطني العاملية لآلداب من  14ـــ  17متوز لعام
 ،2019وعقد مؤمتراً صحفياً يف مقر االتحاد للتعريف بالجائزة بدعوة من اتحاد كتاب آسيا
وإفريقيا وأمريكا.
 20ـ جرى استقبال سعادة سفري جمهورية كوريا الشاملية والسكرتري الثقايف للسفارة لتوطيد
العالقات بني البلدين.
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حادي عشــر ـ الدوريات
 1ـ مجلة (املوقف األديب):
استمر صدور مجلة «املوقــف األديب» بانتظــام عــىل الــرغم مــن كــل الظــروف،
ظروف الحرب العدوانية الظاملة عىل سورية ،هذا العدوان الذي شارك فيه أكرث مــن
مثانني بلدا ً برئاسة اإلمربيالية األمريكية واالستعامر القديم بريطانيا وفرنســا ،وتركيــا
واستخدام الدول العربية الرجعية ،ويف مجابهة هــذا العــدوان الغاشــم الســافر ،بــرز
دور الثقافة يف مواجهة شعبنا وجيشنا لهذه الحرب الظاملة عىل سورية األبية وشــعبها
الصامد .من خالل دور اتحاد الكتــاب العــرب (ســورية) يف نرش ـ الثقافــة والتوعيــة،
واإلرصار عىل إصــدار الــدوريات بانتظــام .ومجلــة املوقــف األديب واحــدة مــن هــذه
الدوريات التــي صــدرت بانتظــام ،واســتطاعت أن تواكــب يف افتتاحياتهــا األحــداث
الكــربى ،السياســية والثقافيــة ،ورصــدت املواقــف وال ســيام عــىل الثقافــة الوطنيــة،
والقومية ،ومعنى االنتامء .والال منتمي ،وصور املثقف ،وخيانة املثقفني ،باإلضافة إىل
األبواب الثابتة :دراسات وبحــوث ،ومتابعــات نقديــة ،وشــعر ،وقصــة ،وفتحــت أبواب ـاً
وزوايا جديدة مثل :أسامء يف الذاكرة ،ونافذة ،وحــوار العــدد ،وإىل اللقــاء .وضــفاف
وشخصية العدد .وحرصت هيئة التحرير عىل إكساب املجلة حلة برصــية جاذبــة .كــام
توخت هيئة التحرير الدقة يف اختيار املقــاالت والدراســات والبحــوث ،كــام حرصــت
هيئة التحرير عن اإلنصاف وتقديم األفضل من البحوث والدراسات.
وتفتخر أيضاً أن مجلة «املوقف األديب» لهــا قــراء يف املغــرب العــريب ،الجزائــر،
تونس ،مرص والسعودية ،والعراق ،ونشـرت املجلة أبحاث ـاً عــدة للبــاحثني مــن الــوطن
العريب وإيران أيضاً.
ويبني الجدول التايل حركة نرش املجلة خالل الدورة التاسعة:
العام
2015

األعداد
من  525إىل 536

2016

من  537إىل 548

2017

من  549ـ 560

2018

من  561إىل 572

كتب الجيب املرفقة
ملاذا تأخر املسلمون وملاذا تقدم غريهم ـ الــدين والعلــم واملــال ـ
غابة الحق ـ يف الحياة واألدب.
ـ إن األدب كـــان مســـؤو ًال ـ أرسة املـــراش األدبـي ـ ة يف حلـــب ـ
الجوهر الرجعي للصهيونية ـ رسيــال وقصــائد أخــرى ـ حضــارة
الطني ـ رضورة الفن ج + 1ج 2قــادة الفكــر ـ جــرائم تركيــا يف
سورية والعراق والحجاز ولبنان ـ خارج الحريم ـ عيىس عصــفور
بالغة البازلت.
رحلة الشام إلبراهيم عبد القادر املازن
عمالء النفوذ وتفكيك االتحاد السوفييتي ـ املذابح يف أرمينيــا ــــ
نزاريات أيقونة الحب والوطن ـ من ديوان الجرح السوري ـ الله
والفقر ـ قسطنطني زريق مفكــرا ً ومؤرخ ـا ً ـ جــرح الــوطن ـ فــن
القصة واملقامــة ـ فالســفة الحكــم يف العرص ـ الحــديث ـ أشــعب
ملك الطفيليني ـ فيلسوف الفريكة.
الخيال الشعري عند العرب ـ قميص الصوف ـ أيقونات ـ الحيــاة
يف الظل ـ سيد هارتا ـ وجوه الراحلني ـ خصام ونقــد ـ أصــوات
شــعرية مــن الجزيــرة الســورية ـ أفــاعي الفــردوس ـ اعرتافــات
شبايب ـ فن القصة القصرية ـ شواعر العرب وعظمة الشاعرية.
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2019

من  573إىل 584

2020

من  585إىل 596

عبقرية العرب يف العلم والفلســفة ـ علمتنــي الحيــاة ـ البطــوالت
يف الشــعر العــريب ـ األدب يف حرضــة الجليــل ـ وحيــدا ً وســط
السهب العاري ـ نريان تحت عــرش الطــاووس ـ شــعر ميســلون ـ
الشجرة التي غرستها أمي ـ األندلس يف التاريخ ـ املرأة يف شعر
البحرتي ـ زامر الحي
الوجيز يف تاريخ املةح العاملي ـ قمــم يف األدب العــاملي ـ بــني
الفكر الرتبوي والفكر القــومي ـ الفــرح لــيس مهنتــي ـ املــذهب
الجديل واملذهب الوضعي ـ أحىل قصــائدي ـ كتــاب التســاؤالت ـ
زمن الهجرات القصرية ـ طوق الحاممة يف األلفة واآلالف ـ يوم
اللغة العربية ـ سارة.

والجدير بالذكر استمرار صدور كتــاب الجيــب هديــة املجلــة ،فقــد صــدر خــالل
الدورة التاسعة من العدد  92إىل العدد .160

 2ـ مجلة (الفكر السيايس):
رصمة
مجلّة الفكر السيايس ومسرية خمسة أعوام ُم ْن َ ِ
تنتهي الدورة التاسعة ملجلس اتحاد ال ُك ّتاب العــرب يف ســورية بعــد رحلــة خمســة
أعوام من ال ِج ِّد واملثابرة والعمل الشّ ّ
زت به هــذه الفــرتة الزمنيــة
اق وامل ُْض ِن ْي ،وما مت ّي ْ
من مسرية االتحاد أنها كانت األقىس يف تاريخ سورية الحديث ،حيث الحصار الــذي
ِ
مختلف جوانبها.
طال مك ِّونات الحياة االجتامعية والسياسيّة واالقتصادية يف
وقــد واكبــت مجلّ ـة الفكــر الســيايس الفصــل ّية الحــدث طيلــة الســنوات الخمــس،
ونجحت ـ عرب كُتّابِها والعاملني فيها من إداريني وأعضاء هيئة تحرير ـ يف تتبُّ ـع مــا
ْ
جرى ويجري من وقائع وأحداث ،وما مت ّخض عنها من نتــائج ،والعمــل عــىل تحليلهــا
تحليالً علم ّياً دقيقاً ،وتقديم ال ُّرؤى واملقرتحات ملواجهتِهــا والح ـ ِّد مــن آثارِهــا الســلب ّية
عىل املجتمع..
وما يُس َّج ُل ملجلّة الفكر السيايس التــي تُع ـ ُّد واحــد ًة مــن دوريــات اتحــاد الكُتّ ـاب
العرب الفصل َّية أنها ـ منذ نشأتِها ـ َح َملَ ـ ْت بُ ْع ـدا ً قوميّ ـاً ووطنيّ ـاً توعويّـاً ،والســيام يف
األعوام الخمسة األخرية ،دا ِف ُعها تسليط الضوء عــىل الحيــاة التــي عاشــها شــعبنا ومــا
ِ
خوضها ضــد ســورية
رافق ذلك من مستجدات ج ّراء الحرب الكونية التي شاركت يف
ٍ
بتخطيط من مراكز صنع القــرار يف الواليــات املتحــدة
أكرث من مئة دول ٍة يف العامل،
األمريكية وأوروبا الغرب ّية ،وبتنفيذ أنظمة رجعي ٍة عربية وإقليمية وفصائل إرهابية تــم
استقدا ُمها من شتّى أصقاع األرض ،لهدم حضارات شعب املنطقة ،والعودة به إىل مــا
قبل العرص الحجري؛ يك يتسنّى للقوى املهيمنة عىل مراكز صنع القرار السيطرة عــىل
ِ
نهوض ـه واالنطــالق إىل مواكبــة ركْ ـب
مق ّدرات شعبنا ،ونهب خرياتـ ه ،والحيلولــة دون
الحضارة البرشية..
وقد عملت املجلّة عىل أدا ِء رسالتها الوطنية الفكرية والسياس ّية ،وغالِباً مــا كانــت
اب وبــاحثني مــن ذوي الخــربة
ـأقالم كُتّ ـ ٍ
تُحقّق َس ْبقاً يف رصد الحــدث ويف تحليل ـ ِه بـ ِ
والكفاء ِة العلميَّة ِم ّمن احرتفوا الكتابة ،وكانوا أمنــا َء يف صــياغ ِة أفكــارِهم ون ْقلِهــا إىل
قُ ّرائِها بلغ ٍة عرصيّة ُم َي َّة ٍة خالي ٍة من التعقيد أو التّ َكلُّف أو االبتذال..
وما يُس َّج ُل للمجلَّة أيضاً ــ يف خالل تلك الفرتة ــ ذلك التعاون ال َبنَّاء واملثمر بني
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مجلس إدارتِها وهيئ ِة تحريرِها ،والذي كان لــه الفضــل يف ترجم ـ ِة املرشــوع الثقــايف
لالتحاد يف دورتِه التاســعة الــذي تبنّ ـى شــعا َر اثقاف ـ ِة التنــويرا يف مواجهــة اثقافــة
ري وسيل ٍة لتحص ِ
ني منظوم ِة القيم الوطنيــة والقوميّ ـة ،ولتعميــقِ
التكفريا ،وكان ذلك خ َ
االنتام ِء للوطنِ ولأل ّمة..
برنامج عملٍ ملرشوعها
وانطالقاً من الشّ عار املذكور الذي اعتمدته الدورة التاسعة
َ
ِ
مفاصلِ املشهد الســيايس
الثقايف تضافرت جهود ال ُكتّاب واملثقفني لإلضاءة عىل أبرز
املرتبطة بقضايا الوطن الكربى ،وكان الب ّد من العــودة إىل التــاريخ :قدمي ـ ِه وحديثــه،
فانربت أقال ُمهم للتذكري بــ ااألسس الرتاثية للتنــوير العــريبا التــي جــاءت َر ّدا ً عــىل
الرصـاع بــني
القوى الظالم ّية اإلقصــائية يف العصــور القدميــة ،مــع اإلشــارة إىل أنّ ّ
ٍ
مقارنات بــني
الحضارات قدي ٌم متت ُّد جذو ُره إىل تاريخ نشوء تلك الحضارات ،وعقدوا
ٍ
رصاعات فكريــة :سياســية
ما جرى باألمس البعيد منه والقريب وما يجري اليوم من
وثقافية واقتصــادية ،فكــان مثّـة مــن تح ـ ّدث عــن اتركيــا بــني الطورانيــة (بــاألمس)
والعثامنية الجديدة (اليوم)ا ،وعــن االعثامنيــة الجديــدة ومرشــو ِعها االســتعامري يف
املنطقة،ا وعن اتنا ُغ ِمها مع الخطِّ الصهيون املتط ِّرفا.
واستكام ًال لدائرة التنــوير الثقــايف؛ يك تصــبح أكـ رث قــدر ًة عــىل مواجهــة ثقافــة
ـب ملعــارف العرص ـ
اإلقصاء التي اتخذ منهــا التكفرييــون الظالميــون أداة قم ـعٍ وتغييـ ٍ
اب يف الحــديث عــن ااملرشــوع
هب الكتّ ـ ُ
وعلومه عن عقول الناشئة من أبناء األمة أَ ْس َ
القومي العريب يف مواجهة املرشوع الصهيونا ،وعن االعروبة وموقعها الحضــاريا،
وعن امفهومها ...يف ظل الحرب عىل سوريةا.
ومن اله ِّم القومي إىل اله ِّم الوطني الذي أبد َع فيه الزمال ُء ال ُكتّاب عنــدما َز ّودوا
بدراسات فكري ٍة حملت من ِ
ٍ
الح ِّس الوطني ما َح ّرك الساكن لدى القارئ ،ون ّبهه
املجلَّة
إىل خطورة ما يتع ّرض له الوطن من عدوانٍ
غاشم يستهدف وجو َده ومق ِّومات الحياة
ٍ
الح ّرة الكرمية فيه..
ُتبت يف هذا املجال:
وكان من أبرز املوضوعات التي ك ْ
ــ دور املؤسسات وأهمية الوحدة الوطنية يف مواجهة الفكر التكفريي اإلرهايب.
ــ بناء الدولة الوطنية السورية ،واإلصالح اإلداري بني الوطن واإلنسان.
ــ الحرب الكونية الظاملة عىل سوريةوخسائر االقتصاد السوري.
ــ الهوية الوطنية السورية ودور اإلعالم الوطني يف مواجهة التطرف.
ويف القضايا الفكرية تح ّدث الكُتّ ـاب عــن االداعشــية بــني الوهابيــة والســلفيةا،
واالثقافة بني االنتامء والتغريبا ،وعن االلغــة والثقافــة ودور املثقــف يف تطــويعهام
لخدمة قضايا الوطن واألمةا.
كــام تحــدثوا عــن ااإلرهــاب وارتداداتــه عــىل مص ـ ِّدريه وداعميــها ،ووجــدوا يف
االتفكري بداية التنويرا.
فضالً عن عناوين أخرى لها عالقة بالهويــة الوطنيــة والقــرار املســتقل ،كــام لهــا
عالقة باملقاومة نهجاً وسلوكاً ،وبرسالة األديب بني األمــس واليــوم ،وبتحــديات ثقافــة
التنوير والحرية الثقافية.
ومل يُ ْغ ِفلُوا الحديث عن ااإلرهاب بوصفه صناع ًة غربيــة صــهيونيةا ،وكــذلك عــن
االتضليل اإلعالمي ودوره يف تزويــر الحقــائق وتغييبهــاا ،كــام مل يُ ْغ ِفلــوا اإلشــارة إىل
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ااالستثامر الثقايف ودوره يف بناء اإلنسانا ،وإىل االلغة ودورها يف تحصـ ني الثقافــة
الوطنيــةا ..إىل غــري ذلــك مــن املوضــوعات :السياســية واالجتامعيــة العــابر ِة لحــدود
اإلقصاء الفكري الظالمي التكفريي..
وقد حملت املجلّة عىل صفحاتها ملفــات غايــة يف األهميــة ،فض ـالً عــن نــدوتني
فكريّتني :ففي باب امللفّات كان هناك خمسة ملفّات نُرشت عىل صفحات املجلّة ،هي:
ً1ــ ملف عن القضية الفلسطينية من النكبة عام 1948م وحتى عام 2016م.
ً2ــ ملف عن الفكر القومي العريب.
ً3ــ ملف عن العالقات العربية ــ الروس ّية :الجذور واآلفاق.
ً4ــ ملف عن الجوالن السوري املحتل.
ً5ــ ملف عن الحرب االقتصادية عىل سورية.
أما يف الندوات الفكرية فقد تم تنفيذ ندوتني فكريّتني:
ُعقدت األوىل تحت عنوان :األحزاب واملــنظامت والنقابــات ودورهــا يف املجتمــع
العريب السوري ،بينام عقدت الندوة الثانية تحت عنوان :االقمم االقتصادية العربيةا.
ـاب ملحــق بعنــوان دور الواليــات
وقد َ
ص َدر مع العدد رقم  /63/للعــام 2017م كتـ ٌ
املتحدة يف صناعة اثوراتا الشارع العريب ،تأليف أحمد بن سعادة (وهو كنــدي مــن
أصل جزائري) ،وترجمة :وئام خلف الجراد.
وهكذا جاءت امل َد َّونة الفكريــة للمجلّ ـة غني ـ ًة مبا ّدتِهــا ،دقيق ـ ًة مبعطياتِهــا ،شــامل ًة
املنرصمة ،وكانت ترجم ًة صادق ًة ملرشوع االتحــاد
بعناوي ِنها يف خالل السنوات الخمس
َ
غيض من فــيض
الثقايف الذي اتخذ من اثقافة التنويرا شعارا ً له ،وما أرشنا إليه هو ٌ
ـات االتحــاد
نشاطات االتحاد وبرامجه الثقافيــة التــي شــاركت مبهمــة إنجازهــا جمعيـ ُ
وفروع ُه يف املحافظات.

 3ـ مجلة (الرتاث العريب):
تابعــت مجلــة الــرتاث العـ ريب إصــداراتها الدوريــة مــن عــام  2015ــــ 2020م
وأصدرت األعداد مــن ( 136ـ  137ـ ( )139 + 138ــــ ( )141 + 140ـ ( 142ـ  )143ـ
( 144ـ  )145ـ ( 146ـ  )147ـ ـــ ( 148ـ ـــ  150( )149ـ ـــ  )151ـ  152ـ  153ـ  154ـ
 155من بني أعداد مفردة ومزدوجة بحسب توافر املواد وغزارتها.
إذ تخضع جميع األبحاث للتحكيم من قبل املحكمني اثنني وإذا كان أحدهام غــري
موافق تحال إىل محكم ثالث للبث النهايئ بشأن البحث.
ترأس تحرير مجلة الرتاث العريب يف دورتها التاسعة األستاذ الدكتور عيل ديــاب
عضو املكتب التنفيذي كام شغل موقع مدير التحرير الــدكتور محمــد موعــد وتألفــت
هيئة التحرير من كل من األساتذة:
أ.د .وهب رومية ـ أ .د .ممدوح خسارة ـ أ .د .عقبة فاكوش ـ أ .د .نبيل أبو عمشة،
أ .د .أحمد الخرض ـ أ .د .بديع السيد اللحام ـ أ .د .عبد الله املجيدل.
وأ .غادة األحمد أميناً للتحرير
أضافت املجلة رشوطاً جديدة للنرش تعمق مسريتها يف تنوير الرتاث لنبنــي عليــه
بنا ًء جديدا ً يعمق القيم اإلنسانية والحضارية ،ومن تلك الرشوط اإليجاز الذي يجعــل
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الباحثني يتخلصون من التكرار واالجرتار بصــحائف األبحــاث بــني عرشــين وخمــس
وعرشين ورقة لرتقى إىل املستوى العاملي.
وعىل وجه واحد وأضافت الرتقيم الدويل املطلوب يف املنشورات الرسمية ،دعــت
املجلة إىل إصدار ملفات خاصة فصدر ملفان يف عــددين عــن تــاريخ العلــوم ،وعــن
اللغة ،فكانا إضافة هامة للباحثني.
كام أقامت املجلة ندوة فكرية مبناسبة اليوم العاملي للغة العربية ،نرشت تفاصيلها
عىل صفحات املجلة ،كام كنا نطلب من الكتاب يف أن املجلة تزداد قوة بإسهامكم يف
الكتابة إليها ،وتوجيه نقدكم البناء ملا ينرش فيها ،والســعي لعــودة الطباعــة وإصــدارها
إصدارا ً ورقياً يحافا عىل مادتها باإلضافة لإلصــدار االلكــرتون الــذي جــاء ضــمن
ظروف جائحة كورونا.

 4ـ مجلة (اآلداب العاملية):
صدرت املجلة بانتظام فصدرت األعداد من  /164/إىل /184/
تم دعوة املرتجمني والكتاب من أعضاء االتحاد وغريهم للنرش يف املجلة.
ـ ملف عن األدب الفرنيس املعارص.
والثان :عن «أدب أمريكا الالتينية».
ـ اإلعالن عن جائزة مجلة اآلداب العاملية.
ومل تتمكن املجلة من إصدار أعداد خاصة أو ملفات بسبب نــدرة املــواد الــواردة،
واملكافآت التي تدفعها املجلة ال تتناسب مع الجهــد املبــذول ،واملنافســة مــن املجــالت
األخرى املامثلة.

 5ـ صحيفة (األسبوع األديب):
واصلت صحيفة األسبوع األديب صدورها بانتظام ،وسعت خالل الشــهور املاضــية
إىل اســتقطاب أســامء إبداعيــة جديــدة مــن جيــل الشــباب ،فخصصــت لهــم صــفحة
أسبوعية كاملة تناوبت عليها نصو القصة والشعر والقــراءات النقديــة ،وقــد القــت
صدى طيباً لدى جيل الشباب؛ كام استقطبت الصحيفة مساهامت أدبية
هذه الصفحة
ً
ألدباء عرب من األردن وفلسطني والعــراق ولبنــان وروســيا ،فكانــت ممثلــة للمشــاهد
الثقافية العربية إىل ح ّد ما؛ كام نرشت الصحيفة بعض امللفات األدبيـ ة حــول تجــارب
أدبي ة ألدباء أغنوا الحركة الثقافيــة العربيــة بإبــداعهم ،مثــل الكاتــب العراقــي حميــد
سعيد ،وسوف تنرش الصحيفة ملفــات أدبيـ ة أخـ رى حــول تجــارب إبداعيــة ،وظــواهر
ثقافية وفكرية وفنية يف أعدادها القادمة.
اغتنت صفحات األسبوع األديب بصفحات النقد األديب التي شكلت متابعــة مهمــة
ألجناس األدب التي احتفى بها املبدعون ،وكذلك بصفحات الحوار التي أعطت فكــرة
عام يفكر به املبدع واألديب وما يحلم به ،وما عانــاه وهــو يــزاول عملــه األديب
واسعة َّ
والفني.
يف زمن جائحة كورونا ،واصلت الجريدة الصدور ولكن عىل نحو الكرتون ،ومــا
زالت عىل هذه الحال أسوة بالصحف يف بالدنــا ،وتــاليف الطبعــة االلكرتونيــة قبــو ًال
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ومشاهدة ومتابعة من مثقفني وأدباء يف مختلف البالد العربية ،وهذا مــا تشــري إليــه
املشاركات القادمة من العراق ،والجزائر ،واألردن ،واملغرب ،وفلســطني ،ولبنــان .وقــد
بقيــت الصــفحات األساســية يف الجريــدة تقــوم بــدورها بنرش ـ القصــص والقصــائد
واملقاالت النقدية والحوارات وسري األعالم ،واالهتامم بأدب الشــباب ونرشــه مجــاورة
إىل نصو األدباء ألن ذلك يعطيهم الحافز مــن أجــل تجديــد نصوصــهم والحــر
عىل جاملياتها لتكون أهالً للنرش.
وقد رصدت الجريدة أخبــار الكتــب الصــادرة عــن اتحــاد الكتــاب العــرب ووزارة
الثقافة ودور النرش يف سورية ولــذلك كانــت مرافقــة لألحــداث الثقافيــة واألنشــطة
األدبية بصورة عامة.

 6ـ مجلة شام الطفولة:
صدر العدد األول من مجلة (شام الطفولة) الشهرية عن اتحاد الكتاب العرب يف
طبعة الكرتونية ،يف الشهر الخامس مــن عــام  2020وشــكلت أول هيئــة تحريــر مــن
الســيد مالــك صــقور رئــيس اتحــاد الكتــاب العــرب مــديرا ً مســؤوالً ،وصــبحي ســعيد
قضياميت رئيساً للتحرير وأسعد الديري مديرا ً للتحرير وخالد معــامري مــديرا ً فني ـاً..
وأصبحت مها حسن مديرا ً فنياً ومخرجة يف العدد الثــان للمجلــة ..واســتمرت مجلــة
(شام الطفولة) يف الصدور إىل العدد السادس حتــى نهايــة عــام  ..2020وشــارك يف
أعدادها املتتاليــة ،العديــد مــن الشــعراء واألدبــاء مــن أعضــاء جمعيــة أدب األطفــال،
وجمعية الشعر والقصة والرواية ..وشكل صدور هذه املجلــة املخصصــة ألدب األطفــال
وثقافتهم ،مســاحة مهمــة لتنشــيط ونرش ـ العديــد مــن املواضــيع املهمــة ،عــن الــوطن
والطبيعة ،وعن التعاون وأهمية الجد ،وعن أهمية األخالق يف املسرية الرتبوية.
وتدرس هيئة التحرير توسيع دائرة اهتامماتها الرتبوية والثقافية واإلبداعية ،مبــا
يف ذلك تنشيط وتفعيل طاقات األطفال ،ليكونوا عنرصـا ً مه ـامً يف صــفحات املجلــة..
وأملنا أن تكون أقالم األطفال ،الصفحات األهم يف مجلة (شــام الطفولــة) ..والكتابــة
لألطفال حقــل مهــم يف مســريتنا الثقافيــة واإلبداعيــة ...أملنــا أن تأخــذ مجلــة شــام
الطفولة طريقها يف تنشيط وتفعيل أدب األطفال يف واقعنا ،ليكون لها مكانة مرموقة
بني مجالت األطفال يف العامل العريب ..ونؤكــد بــأن صــدور هــذه املجلــة ،لتقــف إىل
جانب دوريات اتحاد الكتاب العرب ،كان بدعم واهتامم خــا مــن األديــب األســتاذ
مالك صقور رئيس اتحاد الكتاب العرب.
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ثانـي عرش ـ قسم التنضيد الضويئ
عام 2015

يقوم قسم التنضيد الضويئ بتنضيد اآليت:
 -1تنضيد خا باالتحاد ويشمل املخطوطات التي يصدرها االتحاد.
 -2تنضيد تجاري وتنضيد مساعدة للكتاب حسب قرارات املكتب التنفيذي.
 -3تنضيد دوريات االتحاد وهي املوقــف األديب وكتــاب الجيــب امللحــق بــاملوقف األديب ـ الــرتاث
العريب ـ الفكر السيايس ـ اآلداب العاملية.
 -1التنضيد الخا باالتحاد تم إنجاز ماييل:
خالل الفرتة من  2015/1/1ولغاية .2015/12/31
 1ـ دخل قسم التنضيد الضويئ اعتباراً من  /1/1ولغاية  /25/ 2015/12/31مخطوطاً.
تتم إعادة طباعة جريدة األسبوع األديب يف فرع طرطوس ويتم العمل يف األعداد الباقية.
دوريات االتحاد:
اآلداب العاملية:
164 - 163
تم إنجاز العدد املزدوج  .162 – 161والعدد املزدوج
الرتاث العريب:
تم إنجاز العددان  .137 – 136والعدد املزدوج 139 - 138
الفكر السيايس:
تم إنجاز العدد املزدوج  .54 – 53والعدد املزدوج 56 - 55
املوقف األديب :تم إنجاز األعداد
من العدد  /525/حتى العدد  /536/مع كتاب الجيب امللحق بكل عدد.
مجلة املوقف االقديما
تم إنجــاز األعــداد 12 :نيســان  1974ـ  270ترشــين أول  1993ـ  106شــباط  1980ـ  67ترشــين
الثان  1976ـ  12نيسان  .1972عددان  6ـ  7سنة ثانية ـ عــددان  5 – 4ســنة ثالثــة آب وأيلــول –
عدد  91ترشين الثان .1987
عام 2017

يقوم قسم التنضيد الضويئ بتنضيد اآليت:
 -1تنضيد خا باالتحاد ويشمل املخطوطات التي يصدرها االتحاد.
 -2تنضيد تجاري وتنضيد مساعدة للكتاب حسب قرارات املكتب التنفيذي.
 -3تنضيد دوريات االتحاد وهي املوقــف األديب وكتــاب الجيــب امللحــق بــاملوقف األديب ـ الــرتاث
العريب ـ الفكر السيايس ـ اآلداب العاملية.
 -1التنضيد الخا باالتحاد تم إنجاز ماييل:
خالل الفرتة من 2017/1/1م ولغاية .2017/12/31
 1ـ دخل قسم التنضيد الضويئ اعتباراً من  2017/1/1ولغاية 2017/12/31م،
/13/مخطوطاً.
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دوريات االتحاد:
اآلداب العاملية:
تم إنجاز األعداد  168ـ  169ـ  170ـ .171
الرتاث العريب:
تم إنجاز األعداد املزدوجة ـ  144ـ  / 145و 146/ـ 147
الفكر السيايس:
تم إنجاز األعداد ـ  61ـ  62ـ  63ـ .64
املوقف األديب
تم إنجاز من العدد  /549/حتى العدد  /560/مع كتاب الجيب امللحق بكل عدد.
باإلضافة للتنضيد الخارجي والتجاري
عام 2018

يقوم قسم التنضيد الضويئ بتنضيد اآليت:
 -1تنضيد خا باالتحاد ويشمل املخطوطات التي يصدرها االتحاد.
 -2تنضيد تجاري وتنضيد مساعدة للكتاب حسب قرارات املكتب التنفيذي.
 -3تنضيد دوريات االتحاد وهي املوقــف األديب وكتــاب الجيــب امللحــق بــاملوقف األديب ـ الــرتاث
العريب ـ الفكر السيايس ـ اآلداب العاملية.
 -1التنضيد الخا باالتحاد تم إنجاز ماييل:
خالل الفرتة من 2018/1/1م ولغاية .2018/12/31
 1ـ دخل قسم التنضيد الضويئ اعتباراً من  2018/1/1ولغاية 2018/12/31م،
/36/مخطوطاً.
دوريات االتحاد:
اآلداب العاملية:
تم إنجاز األعداد  173ـ  174ـ  175ـ .176
الرتاث العريب:
تم إنجاز األعداد  148:ـ  150 149ـ 151
الفكر السيايس:
تم إنجاز األعداد  65 :ـ  66ـ  67ـ .68
املوقف األديب
تم إنجاز من العدد  /561/حتى العدد  /571/مع كتاب الجيب امللحق بكل عدد.
باإلضافة للتنضيد الخارجي والتجاري وأعامل األعضاء
عام 2019

يقوم قسم التنضيد الضويئ بتنضيد اآليت:
 -1تنضيد خا باالتحاد ويشمل املخطوطات التي يصدرها االتحاد.
 -2تنضيد تجاري وتنضيد مساعدة للكتاب حسب قرارات املكتب التنفيذي.
 -3تنضيد دوريات االتحاد وهي املوقــف األديب وكتــاب الجيــب امللحــق بــاملوقف األديب ـ الــرتاث
العريب ـ الفكر السيايس ـ اآلداب العاملية.
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 -1التنضيد الخا باالتحاد تم إنجاز ما ييل:
خالل الفرتة من 2019/1/1م ولغاية .2019/12/31
 1ـ دخل قسم التنضيد الضويئ اعتباراً من  2019/1/1ولغاية 2019/12/31م،
/49/مخطوطاً.
دوريات االتحاد:
اآلداب العاملية:
تم إنجاز األعداد 177 :ـ  178ـ  179ـ .180
الرتاث العريب:
تم إنجاز األعداد 152 :ـ  153ـ  154ـ .155
الفكر السيايس:
تم إنجاز األعداد 69 :ـ  70ـ  71ـ .72
املوقف األديب
تم إنجاز من العدد  /572/حتى العدد  /584/مع كتاب الجيب امللحق بكل عدد.
باإلضافة للتنضيد الخارجي والتجاري وأعامل األعضاء.
عام 2020

يقوم قسم التنضيد الضويئ بتنضيد اآليت:
 -1تنضيد خا باالتحاد ويشمل املخطوطات التي يصدرها االتحاد.
 -2تنضيد تجاري وتنضيد مساعدة للكتاب حسب قرارات املكتب التنفيذي.
 -3تنضيد دوريات االتحاد وهي املوقــف األديب وكتــاب الجيــب امللحــق بــاملوقف األديب ـ الــرتاث
العريب ـ الفكر السيايس ـ اآلداب العاملية.
 -2التنضيد الخا باالتحاد تم إنجاز ماييل:
خالل الفرتة من 2020/1/1م ولغاية .2020/12/31
 1ـ دخل قسم التنضيد الضويئ اعتباراً من  2020/1/1ولغاية 2020/12/31م،
/35/مخطوطاً.
دوريات االتحاد:
اآلداب العاملية:
تم إنجاز األعداد 181 :ـ  182ـ  183ـ 184

الرتاث العريب:

تم إنجاز األعداد  156والعدد املزدوج 157/ـ /158

الفكر السيايس:

تم إنجاز األعداد 73 :ـ والعدد املزدوج 74/ـ  /75والعدد76

املوقف األديب:
تم إنجاز من العدد  / 585/حتى العدد / 596/مع كتاب الجيب امللحق بكل عدد.
باإلضافة للتنضيد الخارجي والتجاري وأعامل األعضاء.
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ثالـث عرش ـ قسم األرشيف
ـ حفا /جميع الكتب والدوريات /من منشورات االتحاد من مختلف األجناس األدبية:
(خمس نسخ من كل كتاب باإلضافة إىل املخطوط األصيل والتــدقيق األول والثــان
ومونتاجات الكتب ومونتاجات األغلفة).
ـ أرشفة أعداد دوريات االتحاد (املوقف األديب ـ الــرتاث العــريب ـ اآلداب األجنبيــة ـ
الفكر الســيايس) الصــادرة خــالل الفــرتة املــذكورة بواقــع خمــس نســخ لكــل عــدد
باإلضافة إىل النصو األصلية ومونتاجات كل عدد.

رابع عرش ـ قسم التوثيق والحفظ
 1ـ إدخال محارض جلسات التقاعد مع التقارير املتعلقة بها (تقرير مفتش الحسابات
ـ حساب النفقات و اإليرادات ـ مقارنة اإليرادات والنفقات ـ امليزانية املراجعة
ـ امليزانية التقديرية ـ امليزانية الختامية ـ تفاصيل االشرتاكات).
 2ـ ترتيــب الــدوريات (الــرتاث العــريب ـ املوقــف األديب ـ الفكــر الســيايس ـ اآلداب
العاملية من عام  2015حتى نهاية عام  2019ونسخها ثالث مرات عىل.CD
 3ـ ترتيب وجمع املخطوطات من عام  2015حتى عــام  2019ونســخها ثــالث مــرات
عىل .CD
 4ـ إدخال أغلفة الكتب الصادرة عن االتحاد ونسخها ثالث نسخ عىل .CD
الشعر :من عام  2015إىل نهاية عام .2019
القصة :من عام  2015إىل نهاية عام .2019
األطفال :من عام  2015إىل نهاية عام .2019
الدراسات والدوريات :من عام  2015إىل نهاية عام .2019
 5ـ تم نسخ محتويات األجهزة التالية ثالث نسخ عىل CD
1ـ قسم املحاسبة من عام  2015إىل نهاية عام . 2019
2ـ التنضيد من  2015إىل نهاية عام 2019
3ـ اإلخراج من  2015إىل نهاية عام 2019
4ـ املستودع من  2015إىل نهاية عام 2019
5ـ االنرتنت من  2015إىل نهاية عام 2019
6ـ األرشيف من  2015إىل نهاية عام 2019
7ـ الذاتية من  2015إىل نهاية عام 2019
 8ـ الديوان ـ االشرتاكات ـ من  2015إىل نهاية عام 2019
9ـ املكتبة من  2015إىل نهاية عام 2019
10ـ مخطوطات إعالم من  2015إىل نهاية عام 2019
11ـ املخطوطات من  2015إىل نهاية عام 2019
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خامـس عرش ـ املكتبة
 1ـ تم تزويد املكتبة بخمس نسخ من الكتب الصــادرة عــن اتحــاد الكتــاب العــرب مــن
 2015إىل بداية الشهر السادس  2020حيث خضعت هــذه العنــاوين إىل عمليــات
الفهرسة والتصنيف واإلدخال عىل الحاسب.
 2ـ تزويد املكتبة بخمس نسخ من الدوريات الصادرة عــن االتحــاد (الــرتاث العــريب ـ
الفكر سيايس ـ اآلداب العاملية ـ املوقف األديب ـ األسبوع األديب).
3ـ تزويد املكتبة بالكتب الصادرة عن وزارة اإلعالم باإلضــافة إىل الكتــب املهــداة مــن
الوزارات واملؤسسات ومن خارج القطر وخضعت إىل عمليات الفهرسة والتصنيف
وتم إدخالها عىل الحاسب.
 4ـ تزويد املكتبة بالكتب التي تم اقتناؤها عن طريق الرشاء حيث خضعت إىل عمليات
الفهرسة والتصنيف وتم إدخالها عىل الحاسب.
5ـ أرشفة عدد من الصحف واملجالت العربية السورية.

سادس عرش ـ قسم التوزيع
شارك االتحاد يف معارض الكتاب السنوية يف مكتبة األسد ومعارض كتاب الطفل باإلضافة إىل
معارض أخرى يف الدول العربية عن طريق دار رسالن التي تم التعاقد معها لهذه الغاية.
وتم استكامل قاعدة البيانات املتعلقة باالشرتاكات يف دوريــات االتحــاد وإرســال
عدد كبري من األعداد الناقصــة والتــي طالــب بهــا املشــرتكون ،وتوقفــت اإلصــدارات
بسبب عطلة وباء كورونا وارتفاع سعر الورق.
واستكامل قاعدة البيانات املتعلقة بإصدارات االتحاد من الكتب منــذ عــام 1970
وحتى نهاية الشهر ترشين األول لعام  2020وتتضمن اسم الكتاب واسم املؤلف وعدد
الصفحات والسعر داخل وخارج القطر ،وهي موضحة يف الجداول املرفقة.
وقام بجرد رصيد املستودع عىل الحاسب بعد تعديل األسعار وتطبيق الســعر املوحــد
عــىل إصــدارات االتحــاد ،تــم الحصــول عــىل إيــداع نظــامي (كتــاب مطبــوع) لهــذه
املخطوطات جميعاً.
ـ متابعة حركة الكتاب منذ استالمه من قسم املخطوطات وضبط موضوع الحصول عىل رقــم
إيداع وبطاقة إيداع من مكتبة األسد الوطنية بدمشق.
ويجــري بانتظــام إيــداع  5نســخ مــن الــدوريات جميعهــا باإلضــافة إىل جريــدة
األسبوع األديب وفق إيصاالت نظامية تالفياً للخلــل يف تزويــد مكتبــة األســد الوطنيــة
بسلسلة الدوريات كاملة ،وتزويد مؤسسة التوزيع بنسخ من دوريات االتحاد وتوزيعهــا
إىل املكتبات ،وتنظــيم األمــور املاليــة واملحاســبية عــن طريــق ملفــات محفوظــة عــىل
الحاسب وفيام ييل:
جدول بإصدارات االتحاد من  1970وحتــى شــهر ترشــين األول مــن عــام 2020
مبوبة حسب األجناس األدبية:
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املجموع

5
10
19
15
22
20
30
25
51
55
53
50
35
48
36
45
36
36
28
35
51
29
62
55
50
35
73
68
95
89
152
121
92
100
95
112

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
4
5
7
6

مكرمون

0
0
1
4
2
0
6
0
3
4
5
4
3
3
4
1
2
2
2
5
4
1
3
3
2
2
4
7
2
2
2
5
6
6
4
7

مةح

أطفال

0
0
0
0
0
0
0
1
4
6
5
5
4
7
1
3
8
6
1
0
0
4
2
3
3
3
6
5
4
9
4
11
5
6
8
4

رواية

0
1
2
0
4
6
5
10
6
3
6
3
4
2
4
4
2
3
3
4
8
3
7
3
1
2
5
7
8
5
12
3
7
4
6
10
51

دراسة

0
1
3
4
6
0
4
6
13
16
11
19
7
16
5
12
7
12
3
8
14
9
16
9
12
12
26
19
28
27
62
47
21
31
28
37

قصة

2
7
4
3
4
5
8
3
9
11
11
7
6
7
8
6
7
5
13
5
10
8
11
9
7
6
13
13
29
18
26
23
28
16
9
13

شعر

3
1
9
4
6
9
7
5
16
15
15
12
11
13
14
19
10
8
6
13
15
4
23
28
25
10
19
17
24
28
46
29
21
32
33
35

العام
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

املجموع
92
79
83
69
35
71
46
47
37
29
25
31
18
15
36

مكرمون
11
2
5
3
3
10
1
0
0
0
0
0
1
0
0

5
4
3
1
1
1
1
3
1
1
0
0
1
1
2

مةح

9
5
6
5
2
5
6
5
4
3
0
2
3
1
3

أطفال

9
4
8
8
2
6
0
2
1
1
3
2
0
0
3
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رواية

دراسة
32
20
22
18
6
16
16
15
14
8
4
2
4
6
11

قصة شعر
17
7
26
14
21
14
21
10
12
9
22
11
15
7
15
7
13
4
13
3
13
5
19
6
7
2
6
1
9
8

العام
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

سابــع عرش :املخطوطات
املخطوطات الواردة التحاد الكتاب العرب:
عام 2016
بل عدد املخطوطات الــواردة التحــاد الكتــاب العــرب مــن  2016/1/1ولغايــة
 /120/ ،2016/12/30مخطوطاً موزعة عىل النحو التايل:
دراسـا
ت
شعــر

أطفـال

روايـة

مكرمون

قصـة
مسـرح

ترجمـة

نصـو

نقـد

2
1

مقـاالت

5
3

10

املجموع

الخطة
الوارد
املوافقة
عدم املوافقة
القراءة
املنشور
قيد النرش
املدور

5 10 10 15 15
15 6 17 47
2
3 8
10 5 9 22
3 1 5 17
1
3 7
2
3

5 10 15
4 6 22
1 2 4
2
12
1 4 6
2 4
1 2

100
120
20
62
38
17
5
3

عام 2017
بل عدد املخطوطات الواردة التحاد الكتاب العرب من  2017/1/1ولغاية ،2017/12/31
 /89/مخطوطاً موزعة عىل األجناس التالية:
شعــر

دراسـات

أطفـال

روايـة

مكرمون

مسـرح

قصـة

ترجمـة

نصـو

نقـد

مقـاالت

53

املجموع

15
الخطة
49
الوارد
8
املوافقة
8
عدم املوافقة
23
القراءة
املنشــور ـ املــدور ـ قيــد 11
النرش

12 12 20
8 8 13
0 0 4
4 2 5
4 6 4
1
4

5

6
3
0
2
1

5 10 20
2 3 15
0 1 1
2 0 8
0 2 6
2 4

15
2
0
1
1

120
103
14
32
47
22

عام 2018
بل عدد املخطوطات الواردة التحاد الكتاب العرب من  2018/1/1ولغايــة /76/ ،2018/12/31
مخطوطاً موزعة عىل األجناس التالية:
دراسـات
شعــر

أطفـال

روايـة

مكرمون

مسـرح

قصـة

ترجمـة

نقـد

1

نصو

1
25
24
7
1
15
0

املجموع

الخطة
الوارد
املوافقة
عدم املوافقة
القراءة
املنشور ـ املدور ـ قيد النرش

12 12 20
5 3 23
2 1
1 1 11
4
11
3 3

5
1
1

6
3
1
1
1
1

10 20
5 15
2 2
1 6
2 7
2 2

120
80
11
28
41
22

5 15
1
0 0
1

عام 2019

بل عدد املخطوطات الواردة التحاد الكتاب العرب من  2019/1/1ولغاية /104/ ،2019/12/31
مخطوطاً موزعة عىل األجناس التالية:
شعــر

دراسـات

أطفـال

روايـة

مقاالت
مكرمون

مسـرح

قصـة

ترجمـة

نقـد

نصو

املجموع

الخطة
الوارد
املوافقة
عدم املوافقة
القراءة
املدور من 2013

15
29
14
10
5
20

5 12 12 20
14 5 27
3 3 13
9 1 7
2 1 7
1 3 12

6
1

5 15 10 20
6 17 5
3 3 2
0 6 2
3 8 1
4 3 1

120

240
104
41
35
27
45

1

عام 2020
بل عدد املخطوطات الواردة التحاد الكتاب العرب من  2020/1/1ولغايــة /76/ ،2020/12/31
مخطوطاً موزعة عىل األجناس التالية:
شعــر

دراسـات

أطفـال

روايـة

مكرمون

مسـرح

54

1

قصـة

1

1

نصو
ترجمة

الوارد
املوافقة
عدم املوافقة
قراءة
املنشور  +املدور

27
11
11
5
19

20
9
5
6
10

6
2
4

9
4
2
3
4

1

3
2

6
2
3
1
5

2

1
2

2
2

املجموع

الخطة

15

20

12

12

6

20

10

120 5
2
1
1
1

76
32
26
18
45

املخطوطات الواردة من وزارة اإلعالم:
2016
املخطوطات الواردة من وزارة اإلعالم من  2016/1/1حتى تاريخ 2016/12/30
 /479/مخطوط
موافقة الطباعة عدم موافقة الطباعة موافقة تداول عدم موافقة تداول القراءة
13
2
68
71
325

املجموع
479

2017
املخطوطات الواردة من وزارة اإلعالم  2017/1/1ـ  /606/ 2017/12/31مخطوط:
موافقة طباعة
581

موافقة تداول
61

قراءة
35

عدم موافقة طباعة
29

عدم موافقة تداول
0

املجموع
606

2018
املخطوطات الواردة من وزارة اإلعالم  /1022/مخطوط من  2018/1/1وحتى :2018/12/31
موافقة طباعة
649

موافقة تداول
188

قراءة
159

عدم موافقة
26

عدم موافقة تداول
0

املجموع
1022

2019
املخطوطات الواردة من وزارة اإلعالم  /1247/مخطوط من  2019/1/1وحتى :2019/12/31
عدم موافقة طباعة
93

موافقة الطباعة
818

موافقة التداول
235

قراءة
102

عدم موافقة تداول
0

2020
املخطوطات الواردة من وزارة اإلعالم من  2020/1/1وحتى 2020/12/31
عدم موافقة طباعة
63

موافقة التداول
147

موافقة الطباعة
455

55

قراءة
90

املجموع
755

املجموع
1248

ثامــن عرش ـ االنرتنت
عمل القسم عىل تزويد املوقع بكل ما هو جديد من سري ذاتية ألعضــاء تــم قبــولهم مــؤخراً أو
تعديل السري الذاتية لألعضاء القدامى كام يتم نرشـ الــدوريات الصــادرة عــن االتحــاد (األســبوع
األديب ـ املوقف األديب ـ اآلداب العاملية ـ الفكر السيايس ـ الرتاث العريب ـ شام الطفولة.
 1ـ السري الذاتية
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ
6ـ
7ـ

أعداد األسبوع األديب من العدد  1444إىل 1699
املوقف األديب من العدد  530إىل العدد 592
اآلداب العاملية من العدد  164 – 163إىل 184
الفكر السيايس من العدد  56 – 55إىل العدد 76
الرتاث العريب من العدد  137إىل العدد 156
شام الطفولة من العدد  1إىل العدد 4

تعديل  112سرية
وإضافة  36سرية جديدة
 255عددا ً
 60عددا ً (يعترب العدد املزدوج عددا ً واحدا ً)
 24عددا ً (يعترب العدد املزدوج عددا ً واحدا ً).
 20عددا ً (يعترب العدد املزدوج عددا ً واحدا ً).
 13عددا ً (يعترب العدد املزدوج عددا ً واحدا ً).
 4أعداد

كام تم نرش نبذة تعريفية عن كل كتاب من إصدارات اتحاد الكتاب العرب بعد أن توقف نرشـ
الكتاب كامالً بصورة .PDF
يتم تزويد املوقع باألخبار والبيانات والنشاطات الثقافية املركزيــة والفرعيــة وتحــديث كــل مــا
يلزم وبالةعة املمكنة.

تاســع عرش ـ الخدمات االجتامعية
عام 2016
 1ــ تم إعادة إحياء الجمعية السكنية لالتحاد ،بعد أن كانت يف طور إلغاء ترخيص الجمعيــة ،وتــم
انتخاب مجلس إدارة جديد مبوجب اجتامع الهيئة العامة للجمعية بتاريخ  2016/11/27املؤلف
من الزمالء :د .ممدوح أبو الوي رئيساً ود .ياسني فاعور نائبـاً للــرئيس ورجــب كامــل عــثامن
أميناً للصندوق ـ منري الرفاعي أميناً للة ـ عيل بدوان عضواً؛ وتم إعداد مراسلة للسيد رئيس
مجلس الوزراء لتخصيص الجمعية مبحرضين يف ضاحية الفيحاء يف دمشق.
 2ــ استناداً إىل موافقة مجلس االتحاد بجلسته رقم  /3/لعــام  2016عــىل تفــويض املكتــب التنفيــذي
إجراء مناقلة بني اعتامدات املوازنة التقديرية لعام  2016عىل رصف عون الوفاة لــ  /24/عضواً
توفاهم الله خالل عام 2016م بعد أن كانت االعتامدات املخصصة تغطي ورثة  /12/عضواً.
 3ــ متت متابعة تقديم عون لصندوق التقاعد لعام  2016مبل  /16/مليون لرية سورية.
 4ـ بعد االتصال واملتابعة مع رشكة الحافا للصناعات املنزلية تم الحصول عىل تخفيض بنسبة
 /%25/عىل سعر املبيع ملنتجات الرشكة ،حيث ميكن لألعضاء والعاملني يف االتحاد الحصول
عىل هذه املنتجات من صاالت الرشكة يف املحافظات بعد تزويدهم بكتاب من إدارة االتحاد.
 5ـ جرى التأكيد عىل إدارة الشؤون اإلدارية واملالية متابعة إدراج بند ملزم يف عقود االستثامر
املستقبلية لالتحاد يتضمن حسم نسبة  /%35/من أجور خدمات املنشآت العائدة لالتحاد
واملستثمر من «الالذقية ـــ حلب» ،وتم تضمينه يف دفرت الرشوط ملرشوع الالذقية.
 6ـ تأمني بطاقات اشرتاك يف النوادي العائدة للجيش والقوات املسلحة ملن يرغب من الزمالء.
 7ــ السعي لتأمني اسرتاحة ومنامة للزمالء أعضاء االتحاد يف دمشق.
56

عام 2017

 8ــ إقامة حفل تكريم للمتقاعدين.
 9ــ متابعة حصول األعضاء لبطاقة ارتياد نوادي الجيش والقوات املسلحة.
 10ــ التواصل مع املتقاعدين والزمالء األعضاء الذين لهم وضع صحي خا .
 11ــ تكريم ذوي الشهداء من أعضاء االتحاد أو من العاملني فيه.
 12ــ السعي لتنظيم رحالت داخلية وخارجية ألعضاء االتحاد والعاملني فيه.
 13ــ متابعة إقامة حفالت التكريم لألعضاء واملشاركة يف تأبني املتوفني منهم بالشكل املناسب
وتغطية ذلك يف الصحف وبقية وسائل اإلعالم.

2017

 14ــ تم رصف عون وفاة لـ  /12/عضواً توفاهم الله خالل عام 2017م بعد أن كانت االعتامدات
املخصصة تغطي ورثة  /12/عضواً.
 15ــ متت متابعة تقديم عون لصندوق التقاعد لعام  2017مبل  /10/مليون لرية سورية.
 16ــ متت متابعة الحالة الخاصة للزمالء وأرس املتوفني منهم ،حيث حر املكتب التنفيذي عىل
مشاركة ذوي الزمالء والحضور الشخيص ألغلب حاالت الوفاة أو املرىض أو تفويض هيئات
فروع االتحاد للمشاركة.
 17ـ تم إدراج بند ملزم يف عقود االستثامر املستقبلية لالتحاد يتضمن حسم نسبة  /%35/من
أجور خدمات املنشآت العائدة لالتحاد واملستثمر من «الالذقية ـــ حلب» ،وتم تضمينه يف
دفرت الرشوط ملرشوع الالذقية.
 18ــ السعي لتأمني اسرتاحة ومنامة للزمالء أعضاء االتحاد يف دمشق.
2018
 19ـ 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.»....
 20ـ تتابع اإلدارة موضوع الحصول عىل أرض (لزوم بناء) للجمعية السكنية لالتحاد.
 21ـ 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.
 22ــ إقامة حفل تكريم للمتقاعدين.
 23ــ التواصل مع املتقاعدين والزمالء األعضاء الذين لهم وضع صحي خا .
 24ــ تكريم ذوي الشهداء من أعضاء االتحاد أو من العاملني فيه.
 25ــ متابعة إقامة حفالت التكريم لألعضاء واملشاركة يف تأبني املتوفني منهم بالشكل املناسب
وتغطية ذلك يف الصحف وبقية وسائل اإلعالم.
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2019
 26ـ واصلت إدارة الشؤون االجتامعية متابعة الحاالت الخاصة للزمالء أعضاء االتحاد ،حيث متت
زيارة عدد من الزمالء أعضاء االتحاد لالطمئنان عىل أوضاعهم الصحية وتقديم هدايا رمزية
لهم ،وقد شملت هذه الزيارات محافظات «درعا ــ الالذقية ــ طرطوس ــ دمشق ــ ريف
دمشق ـ حلب ـ السويداء ـ حمص ـ حامه.»....
2020
 27ـ استمرار عمل إدارة الشؤون االجتامعية يف مجال:
 28ـ زيارة الحاالت الخاصة للزمالء أعضاء االتحاد وتقديم عون اجتامعي مببل  /25000/ل .س.
 29ـ املشاركة يف الواجبات االجتامعية يف حاالت الوفاة أو املرض.
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عقد مجلس إدارة صندوق تقاعد الكتاب العرب خــالل دورتــه االنتخابيــة الرابعــة
 /60/جلسة وهي الدورة املوازية لدورة االتحــاد الســابعة؛ وقــد اتســمت هــذه الجلســة
بروح التعاون واملســؤولية؛ واتخــذت القــرارات جميعهــا بــاإلجامع ،ونبــني أدنــاه أهــم
األعامل التي أنجزت خالل هذه الدورة:
أوالً ـ الجانب التنظيمي واإلداري:
 1ـ ضم سنوات الرتشــيح املؤهلــة لإلحالــة عــىل التقاعــد عم ـالً بالقــانون  /25/لعــام
2001م حيث تم ضم سنوات الرتشيح لـ  /68/عضوا ً تقدموا بطلباتهم أصوالً.
 2ـ زيــــــــــادة الراتــــــــــب التقاعــــــــــدي الشــــــــــهري مــــــــــن  /6000/ل .س إىل
 /7000/ل.س مقابل مدة خمسة وعرشين عاماً يف العضوية.
 3ـ السامح لألعضاء املتقاعدين باملشاركة بنشاطات االتحاد (محارضات ـ مقاالت ضمن منشورات
االتحاد) لقاء مكافأة  /%40/من املكافآت النافذة لألعضاء غري املتقاعدين بعــد أن كانــت
هذه النشاطات غري مأجورة.
 4ـ إقامة حفل تكريم سنوي لعدد من املتقاعدين ،وإقامة حفل تكريم مركزي بتاريخ
 2015/6/15بالتعاون مع وزارة الثقافة حيث تم تكريم  /55/متقاعدا ً ومــنحهم
مكافأة مبل  /25/ألف لرية سورية ودرع االتحاد وشهادات تقديرية.
 5ـ السامح لألعضاء املتقاعدين بحضــور املــؤمتر الســنوي أو املــؤمتر العــام لالتحــاد
بصفة مراقب.
 6ـ االستمرار مبسك السجالت اإلدارية واملالية أصوالً.
 7ـ أرشفة جميع وثائق الصندوق ورقياً وحاسوبياً.
 8ـ فتح ذاتية خاصة بالصندوق لكل عضو من أعضاء الصندوق البال عددهم /624/
عضوا ً.
 9ـ االستمرار بالعمل بالربامج الحاسوبية الخاصة بالصندوق وال سيام:
 1 /12برنامج ضم سنوات العضوية والرتشيح املؤهلة لإلحالة عىل التقاعد.
 2 /12برنامج حساب املعاش التقاعدي للمتقاعد أو للورثة.
 10االستمرار يف منح املتقاعد بطاقة خاصة ابطاقة متقاعدا بدالً من بطاقة االتحاد.
 11ـ االستمرار بالحفاظ عىل الوديعة املاليــة الخاصــة بالصــندوق ورفعهــا إىل عرشــة
ماليني لرية سورية ال غري واالستفادة من فوائدها.
 12ـ بل عدد املستفيدين من الصــندوق موقوف ـاً  /362/ 2015/7/31عضــوا ً مــوزعني
عىل النحو اآليت:
 1 /16ـ  /199/عضوا ً متقاعدا ً يستفيدون بشكل شخيص.
 2 /16ـ  /237/عضو ًا متوىف يستفيد ورثتهم من املعاش التقاعدي.
وبذلك تكون نسبة املســتفيدين مــن الصــندوق /متقاعــدين  +ورثــة /%70/ /مــن
مجموع عدد أعضاء االتحاد الذين يحق لهم االستفادة من الصندوق.
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ثانياً ـ الوضع املايل:
ال يزال عون االتحاد السنوي هو األساس يف نفقات الصندوق حيث يشــكل نســبة
 /%80/من إجاميل إيرادات الصندوق.
ونفصل الوضع املايل للصندوق خالل سنوات الدورة الخامسة وفق اآليت:
ـ بلــــ إجــــاميل إيــــرادات الصــــندوق خــــالل الــــدورة الخامســــة مبلــــ
 /142,495,020/ل.س.
ـ بلــــ إجـــــاميل نفقـــــات الصـــــندوق خـــــالل الـــــدورة الخامســـــة مبلــــ
 /151,578,580/ل.س.
والفرق هو عبارة عن عجز مبل  /9,083,560/تم تغطيته من عون االتحاد.
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2016

2015

2018

2017

2020

2019

البيـــــــــــــــــــــــــــان
عدد املتقاعدين
عدد املتوفني ( الورثة )
مجموع عدد املستفدين من الصندوق

193
170
363

204
188
392

191
191
382

203
213
416

198
224
422

199
240
439

املجموع الرتاكمي

الرقم القيايس
103
141
121

إجاميل النفقات
رواتب متقاعدين
منهــــــــــا
نسبة الرواتب اىل إجاميل االنفاق

19,156,839
22,423,134
117

19,453,713
21,283,683
109

23,309,475
23,390,003
100

23,560,022
22,073,812
94

38,687,425
37,041,496
96

27,411,106
36,164,746
132

151,578,580
152,260,376
100

143
161
113

إجاميل اإليرادات

22,423,234
16,000,000

21,283,683
16,000,000

21,510,639
16,000,000

22,538,248
16,000,000

28,789,400
24,000,000

25,949,816
24,000,000

142,495,020
108,000,000

116
150

1,278,530
75
6

1,131,010
74
5

1,252,130
71
6

1,194,380
83
4

1,493,410
92
6

7,658,505
76
5

102
130
88

عدد الجلســـــــات

12

12

12

12

12

12

72

100

معونة االتحاد
منهــــا
االشرتاكات
1,466,145
ومتمامتها
71
نسبة املعونة اىل إجاميل اإليرادات
نسبة االشرتاكات اىل إجاميل اإليرادات 7
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يتألف التتبع املايل من قسمني:
ــ القسم األول:
ـ دراسة شاملة للوضع املايل (إيرادات والنفقات خالل الدورة التاسعة  2016/ـ /2020
ـ تتبع النفقات خالل الدورة التاسعة «دراسة وتحليل».
ـ تتبع اإليرادات خالل الدورة التاسعة «دراسة وتحليل».
ـ قراءة مستقبلية للوضع املايل خالل الدورة العارشة «توصيات رضورية».
ـ تتبع حركة رصيد االتحاد (الجاري والودائع) خالل الدورة التاسعة.
ـ تطور حركة حساب الوديعة:
ـ القسم الثان:
جداول مفصلة للميزانية الفعلية لسنوات الدورة التاسعة:
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أ ـ النفقات:
الوحدة ل .س
النفقات

2016

الباب األول -نفقات األفراد 11-
العاملني
الباب الثان  -تكاليف إصدار 12-
مطبوعات االتحاد
الباب الثالث  -النفقات اإلدارية العامة13-
الباب الرابع  -نفقات أنشطة االتحاد14-
الباب الخامس  -التزامات عربية 15-
ودولية

الباب السادس  -نفقات أخرى16-
الباب السابع  -نفقات الفروع17-

املجموع

اسم الحساب :النفقات الفعلية
اعتبارا ً من  2016ولغاية 2020
2018
2017

2019

2020

املجموع

53,020,413.00

50,252,019.00

64,271,308.00

70,023,186.00

323,172,139.00 85,605,213.00

36,451,944.00

32,086,312.00

38,786,475.00

40,731,170.00

180,995,833.00 32,939,932.00

18,010,328.00
6,096,104.00

18,311,325.00
11,765,512.00

19,565,004.00
17,098,901.00

25,785,061.00
12,594,788.00

106,333,711.00 24,661,993.00
68,455,337.00 20,900,032.00

0.00

1,034,840.00

0.00

0.00

0.00

1,034,840.00

37,616,655.56 10,407,099.56 6,379,440.00 5,098,953.00 7,942,086.00 7,789,077.00
160,554,436.00 44,816,331.00 34,097,768.00 32,297,332.00 25,716,615.00 23,626,390.00
878,162,951.56 219,330,600.56 189,611,413.00 177,117,973.00 147,108,709.00 144,994,256.00

يالحا من خالل الجدول أعاله اآليت:
ـ الزيادة املتنامية عىل الباب األول «نفقات األفراد العاملني» الذي يشمل رواتب العاملني وعون
االتحاد لصندوق التقاعد ،ويعود السبب لزيادة عون االتحاد حيث لصندوق التقاعد البال
مجموعه خالل الدورة التاسعة  /96/مليون لرية سورية يف حني بل مجموع اإلنفاق عىل
رواتب العاملني والتعويضات األخرى  /227/مليون لرية سورية بسبب الزيادة الدورية للرواتب
والزيادة الناتجة عن مراسيم ،وقد بلغت نسبة اإلنفاق عىل حساب الباب األول يف اإلنفاق
(نفقات األفراد والعاملني  /%37/من إجاميل إنفاق الدورة البال  /878/مليون ل .س يف حني
بل إجاميل اإلنفاق عىل الباب الثان (تكاليف املطبوعات «كلفة الطباعة والتوزيع ومكافآت
املستكتبني» مبل  /181/مليون لرية سورية تشكل نسبة  /%21/من إجاميل إنفاق الدورة
التاسعة /بل إجاميل اإلنفاق عىل الباب الثالث (اإلنفاق اإلداري /وقود /كهرباء /ماء /إصالح)..
مبل  /105/مليون لرية سورية تشكل نسبة  /%12/من إجاميل اإلنفاق.
ـ بل إجاميل اإلنفاق عىل الباب الرابع /أنشطة االتحاد  /69/مليون لرية سورية تشكل نسبة %8
من إجامل إنفاق الدورة حيث يالحا زيادة اإلنفاق عىل نشاطات االتحاد.
ـ بل إجاميل اإلنفاق عىل الباب السادس (نفقات أخرى ـ أعباء اهتالك ـ نفقات سنوات سابقة)
 /37/مليون تشكل نسبة  %4من إجاميل إنفاق الدورة.
ـ بل إجاميل اإلنفاق عىل الباب السابع /نفقات الفروع /مبل  /168/مليون لرية سورية تشكل نسبة
 %18من إجاميل نفقات الدورة.
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ب ـ تتبع إيرادات االتحاد حسب بنود اإليرادات وسنوات الدورة:
يبني الجدول أدناه رقم  /2/اإليرادات املحققة فعالً خالل الدورة التاسعة.
2016

اسم الحساب -2 :اإليرادات الفعلية
اعتبارا ً من  2016ولغاية 2020
2018
2017

2019

2020

اإليرادات
8,378,173.00
1,770,000.00
1,419,650.00
1,937,980.00
1,485,630.00
الباب األول  -اشرتاكات األعضاء1,764,913.00 21-
الباب الثان  -إيرادات مطبوعات 22-
20,256,010.00
1,324,118.00
3,984,495.00
3,669,062.00
3,354,308.00
7,924,027.00
االتحاد العام
الباب الثالث  -عوائد االستثامر731,637,231.00 191,685,000.00 179,685,500.00 155,071,628.00 100,928,218.00 104,266,885.00 23-
385,324,975.36 51,163,488.99 141,108,387.77 66,394,211.25 89,198,375.92 37,460,511.43
الباب الرابع  -موارد مختلفة26-
1,145,596,389.3 245,942,606.9 326,198,032.7 227,072,881.2 194,966,531.9 151,416,336.4
املجموع
6
9
7
5
2
3

ب ـ يف تحليل مصادر اإليرادات وتتبع رصيد الحساب الجاري والودائع:
ب 1 /ـ تشكل إيرادات آجار مبنى االتحاد لرشكة سرييتل اإليراد األسايس لالتحاد ،ويذكر
أنه تم تسديد  /50/مليون لرية سورية من أجر السنتني األوىل والثانية (2015
و )2016البال مجموعها  /250/مليون لرية سورية قبل بداية الدورة التاسعة؛ يف
حني سدد آجار الثالث سنوات املتبقية والبال  /450/مليون خالل الدورة الخامسة؛
وتشكل إيرادات رشكة سرييتل نسبة ( )57%من إجاميل اإليرادات املحققة خالل
الدورة ،وإيرادات عقد الشالح نسبة  /%15/من إجاميل اإليرادات بعد أن جرى
إبرام اتفاق بالرتايض مع الشالح خالل الدورة التاسعة يقيض بدفع مبل /37/
مليون سنوياً زيادة عىل قيمة العقود املربمة معه.

ج ـ قراءة مستقبلية للوضع املايل خالل الخمس سنوات القادمة:
ـ مبوجب العقد الجديد آلجار املبنى املربم مع رشكة سرييتل ممثلة برئيس مجلس اإلدارة
«الحارس القضايئ» املسمى من قبل الحكومة.
وبعد أن أرسلت رشكة سرييتل إشعار تحويل قيمة بدل اآلجار سلفاً مببل
 /1,800,000,000/ل .س مليار ومثامنائة مليون لرية سورية عن الخمس سنوات مدة العقد.
[( 2021/1/1ولغاية  ])2025/12/31باإلضافة إىل وجود رصيد مدور مقدر مببل /177/
مليون لرية سورية ،يف بداية السنة املالية  2021/1/1وبذلك يقدر رصيد االتحاد مع بداية
الدورة العارشة حوايل ملياري لرية سورية يف الحساب الجاري أي مبعدل  /400/مليون لرية
سورية لكل سنة /ويف حال مل يوظف املبل املودع /فضالً عن الوديعة السابقة مبل /460/
مليون لرية سورية /يزيد عن وسطي اإلنفاق السنوي لالتحاد حوايل املتوقع ( 225إىل )250
سنوياً.
وبالتايل االتحاد مستقر مالياً خالل الدورة العارشة.
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املجموع

د ـ تطور حركة رصيد الحساب الجاري لالتحاد خالل الدورة التاسعة
( 2015/10إىل :)2020/12/31
الوحدة :ل .س
66,046,691 2015/11/30
رصيد بداية حركة الحساب
77,026,896
رصيد 2015/12/31
129,509,967
رصيد 2017/12/31
20,664,695,25
رصيد 2018/12/31
145,292,139,02
رصيد 2019/12/31
 177,095,323عدا اآلجار املحول من رشكة
الرصيد يف بداية عام / 2021نهاية /2020
سرييتل

هـ ـ تطور حركة حساب الوديعة:
ــ وديعة قدمية مببل  /310/مليون تعطي فوائد مبل  /29,958,889/ل .س سنوياً.
ـ وديعة تم وضعها عام 2016م مبل  /150/مليون تعطي فوائد مببل  /13,500,000/ل .س سنوياً.
 43,458,889ل .س سنوياً
مجموع فوائد الودائع
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القسم الثانـي
مفصل ميزانيات سنوات الدورة التاسعة
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امليزانية الختامية موقوفة يف 31/12/2020
املبل باللريات السورية

إجاميل
298,022,246.00

املبال
جزيئ 1
63,525,094.00
136,472,110.00
71,647,303.00
19,508,676.00
6,607,738.00
250,875.00
10,450.00

21,903,987.00
9,100,385.00
2,642,083.00
5,052,444.00
3,650,000.00
1,459,075.00
188,145,600.00
167,075,435.00

21,070,165.00

املوجودات  /األصول
جزيئ 2
املوجودات الثابتة
أرايض
مبان وإنشاءات
تجهيزات ومعدات
وسائط نقل
مفروشات وأثاث
مركز التحويل
تأمينات مجمدة
مرشوعات تحت التنفيذ
دراسات مبنى حلب
دراسات مبنى القنيطرة
دراسات فندق الالذقية
أرض فرع السويداء
تصوينة أرض الالذقية
املوجودات املتداولة
املخزون
 118,726,851.00مستودع كتب ودوريات
 47,963,155.00بضاعة أمانة ودوريات
مكتبة أرشيف االتحاد
385,429.00
املدينون
 16,506,440.00سلف الفروع
سلف العاملني
4,351,895.00

إجاميل
267,120,160.00
12,484,609.00

143,202,904.56

725,589,974.45

1,800,000,000.00
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املبال
جزيئ 1

املطاليب  /الخصوم
جزيئ 2

احتياطي املخزون (الجاهزة )
الدائنون
مستحقات دائنة
6,923,521.00
ذمم دائنة مختلفة
21,000.00
توقيفات متعهدين
1,114,193.00
دائنون متنوعون
4,425,895.00
 2,246,041.00دوائر مالية  -رضيبة الدخل
 1,570,883.00التأمينات االجتامعية
اقتطاعات لصالح صندوق التقاعد
608,971.00
مجمع االهتالك
 75,358,148.65مبان وإنشاءات
 48,403,683.91تجهيزات ومعدات
 4,724,439.40مفروشات وأثاث
 14,465,757.60وسائط نقل
مركز التحويل
250,875.00
الوفورات
وفورات سنوات سابقة
698,977,968.02
وفر عام 2020
26,612,006.43
حسابات تحت التسوية دائنة
أجور استثامر مبنى االتحاد عن  5سنوات قادمة
من  2021حتى 2025

إجاميل

املبال
جزيئ 1

2,440,325,815.01
2,448,637.00
131,551.00
1,977,095,323.01
11,922.00
460,638,382.00
0.00
2,948,397,648.01

املوجودات  /األصول
جزيئ 2
211,830.00

املطاليب  /الخصوم

املبال
إجاميل

سلف غري العاملني
املوجودات النقدية
صندوق العملة السورية
صندوق القطع
مرصف جاري بالعملة السورية
مرصف جاري قطع
مرصف ودائع
حسابات تحت التسوية مدينة
2,948,397,648.01
مجموع املوجودات
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جزيئ 1

جزيئ 2

مجموع املطاليب

حساب النفقات الجارية و اإليرادات عن الدورة املالية 2020
موقوفا بالعملة السورية يف 2020- 12-31
كشف رقم 2

.

املبال
إجاميل
245,942,606.99

املصاريف
جزيئ

85,605,213.00
32,939,932.00
24,661,993.00
20,900,032.00
0.00
10,407,099.56
44,816,331.00
26,612,006.43
245,942,606.99

إجاميل النفقات
الباب األول ( الرواتب واألجور وإعانة
تقاعد )
الباب الثان ( تكلفة إصدار مطبوعات)
الباب الثالث ( النفقات اإلدارية )
الباب الرابع ( أنشطة االتحاد )
الباب الخامس ( التزامات عربية ودولية)
الباب السادس ( نفقات أخرى )
الباب السابع ( نفقات الفروع )
الرصيد ( الوفر )
اإلجاميل

املبال
إجاميل
245,942,606.99

اإليرادات
جزيئ
إجاميل اإليرادات
 1,770,000.00الباب األول ( اشرتاكات األعضاء )
 1,324,118.00الباب الثان ( إيرادات مطبوعات االتحاد)
 191,685,000.00الباب الثالث ( عوائد االستثامر )
 51,163,488.99الباب الرابع ( موارد مختلفة )

245,942,606.99
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اإلجاميل

بيان إجاميل النفقات و اإليرادات عن الدورة املالية 2020
موقوفا بالعملة السورية يف 2020- 12-31
تفصيل كشف رقم 2+ 3
املصاريف
اإلجاميل

الجزيئ

219,330,600.56

اإليرادات
اإلجاميل

اسم الحساب

الجزيئ

37,299,532.00
0.00
3,931,320.00
498,900.00
3,316,398.00
0.00
7,884,288.00
348,000.00

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

1,770,000.00
134,493.00
539,075.00
123,100.00
292,800.00
197,050.00
37,600.00
150,000,000.00

4,644,580.00

ضامن صحي

37,000,000.00

24,000,000.00

إعانة صندوق التقاعد

2,125,000.00

0.00
6,250.00
3,633,945.00
42,000.00
8,419,040.00
6,436,730.00
1,531,340.00
6,962,747.00
1,721,496.00
1,130,140.00
2,466,466.00
4,271,973.00
7,200,061.00
12,099,232.00
5,362,700.00
16,290,100.00
117,800.00
3,924,130.00
568,002.00

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
تنازل الكتاب
نفقات البيع والتوزيع
نفقات خدمية
نفقات سلعية
نفقات صيانة
أمسيات ومحارضات
قراءة يف الجمعيات
املؤمترات واالجتامعات والنقل واالنتقال
دراسة طلبات االنتساب
املساهمة يف األمانة العامة التحاد
الكتاب
أعباء االهتالكات واملؤونات
نفقات سنوات سابقة

2,500,000.00
60,000.00
3,374,100.00
37,235,710.99
1,028,334.00
680,200.00
218,594.00
8,495,200.00
131,350.00

0.00
7,112,989.56
3,294,110.00

245,942,606.99
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اسم الحساب
إجاميل اإليرادات
اشرتاكات أعضاء االتحاد العام
إيرادات مبيع الكتب
إيرادات مبيع جريدة األسبوع األديب
إيرادات مبيع تراث عريب
إيرادات مبيع موقف أديب
إيرادات مبيع آداب العاملية
إيرادات مبيع الفكر السيايس
إيرادات استثامر مبنى االتحاد
إيراد استثامر الوجيبة الشاملية ملبنى
االتحاد
إيراد استثامر الجزء الخا باالتحاد
من الوجيبة الغربية
إيراد استثامر الجزء الخا
باملستثمر من الوجيبة الغربية
إيراد إيجار أكشاك(الحسكة )
إيراد رسم وفيات
إيراد فوائد مرصفية
اقتطاعات ضامن صحي
رسم انتساب وهويات
إيراد حسميات وعقوبات رواتب
موارد أخرى مختلفة
إيرادات رسم مخطوطات

املصاريف
اإلجاميل

الجزيئ
28,580,720.00
8,170,721.00
6,236,230.00
1,828,660.00

20,000.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
219,350,600.56

اإليرادات
اإلجاميل

اسم الحساب
نفقات رواتب العاملني بالفروع
نفقات الفروع النرثية
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

245,942,606.99
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الجزيئ

اسم الحساب

إجاميل اإليرادات

ميزان املراجعة باألرصدة عن الدورة املالية 2020
موقوفا بالعملة السورية بتاريخ 31/12/2020
4
رصيد مدين
250,875.00
10,450.00
63,525,094.00
136,472,110.00
6,607,738.00
19,508,676.00
71,647,303.00
5,052,444.00
9,100,385.00
2,642,083.00
1,459,075.00
3,650,000.00
385,429.00
118,726,851.00
47,963,155.00
16,506,440.00
4,351,895.00
211,830.00
0.00
1,977,095,323.01
11,922.00
460,638,382.00
2,448,637.00
131,551.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,948,397,648.01

اسم الحساب
مركز التحويل
تأمينات مجمدة
أرايض
مبان وإنشاءات
مفروشات وأثاث
وسائط نقل
تجهيزات ومعدات
مبنى فندق الالذقية تحت التنفيذ
مبنى حلب تحت التنفيذ
مبنى القنيطرة تحت التنفيذ
تصوينة أرض الالذقية
أرض فرع السويداء
مكتبة االتحاد
مستودع كتب ودوريات
بضاعة أمانة ودوريات
سلف الفروع
سلف العاملني
سلف غري العاملني
حسابات تحت التسوية
مرصف جاري
مرصف قطع
ودائع
صندوق
صندوق قطع
جاهزة
رضيبة الدخل
املستحقات
تأمينات اجتامعية
توقيفات متعهدين
صندوق التقاعد
مخصص اهتالك مركز التحويل
مخصص اهتالك مبان وإنشاءات
مخصص اهتالك وسائل نقل
مخصص اهتالك تجهيزات ومعدات
مخصص اهتالك مفروشات وأثاث
وفورات سنوات سابقة
ذمم دائنة
حسابات تحت التسوية دائنة
نتيجة الدورة
اإلجاميل
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رصيد دائن
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
267,120,160.00
2,246,041.00
6,923,521.00
1,570,883.00
1,114,193.00
608,971.00
250,875.00
75,358,148.65
14,465,757.60
48,403,683.91
4,724,439.40
698,977,968.02
21,000.00
1,800,000,000.00
26,612,006.43
2,948,397,648.01

كشف إجاميل النفقات من اعتامدات الدورة املالية 2020
ورصيد كل باب من أبواب امليزانية
موقوفا بالعملة السورية يف 2020- 12-31
الفرق
-3,654,787
-12,460,068
-9,353,007
3,000,032
-1,100,000
-592,900
816,331
-17,065,000
-40,409,399

النفقات
85,605,213
32,939,932
24,661,993
20,900,032
0
10,407,099.56
44,816,331
20,000
219,350,600.56

االعتامد
89,260,000
45,400,000
34,015,000
17,900,000
1,100,000
11,000,000
44,000,000
17,085,000
259,760,000

كشف رقم 5

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

11
12
13
14
15
16
17
18

كشف إجاميل اإليرادات الفعلية من اإليرادات املقدرة للدورة املالية 2020
ورصيد كل باب من أبواب امليزانية
موقوفا بالعملة السورية يف  2020- 12 -31كشف رقم 6
الفرق

اإليراد الفعيل

دليل الحسابات

اإليراد املقدر

-230,000

1,770,000.00

2,000,000

الباب األول  -اشرتاكات أعضاء االتحاد  +فوائد

21

-2,775,882

1,324,118.00

4,100,000

الباب الثان  -إيرادات مطبوعات االتحاد -

22

-2,575,000
-8,236,511
-13,817,393

191,685,000.00
51,163,488.99
245,942,606.99

194,260,000
59,400,000
259,760,000

الباب الثالث  -عوائد االستثامر -
الباب الرابع  -موارد مختلفة -
اإلجاميل

23
26
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كشف باملوجودات النقدية يف صندوق االتحاد
موقوفا ً بالعملة السورية يف 2020/12/31
كشف رقم 7
البيان
املوجود بصندوق اللرية السورية
املوجود بصندوق القطع
املجموع

اإلجاميل ل.س
2,448,637
131,551
2,580,188

كشف باألموال الجاهزة لدى املصارف
موقوفا بالعملة السورية يف 2020- 12 -31
كشف رقم 8
البيان

اإلجاميل ل.س
1,977,095,323.01
460,638,382.00
11,922.00

املرصف التجاري السوري فرع رقم  5حساب جاري بالدوالر األمرييك -دمشق /سوريا

2,437,745,627.01

املجموع

املرصف التجاري السوري فرع رقم  5حساب جاري بالعملة السورية -دمشق /سوريا
املرصف التجاري السوري فرع رقم  5حساب ودائع بالعملة السورية -دمشق /سوريا

كشف تفصييل لحساب الودائع موقوفا بالعملة السورية يف 2020- 12 -31
كشف رقم 1-8
اإلجاميل ل.س

جزيئ ل.س

460,638,382

إجاميل مبال الودائع املودعة
100,000,000
50,000,000
75,000,000
35,638,382
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000

460,638,382

البيان
أصل الوديع األوىل  -املودعة خالل األعوام السابقة -
أصل الوديع الثانية  -املودعة خالل األعوام السابقة -
أصل الوديعة الثالثة  -املودعة خالل عام - 2002
أصل الوديعة الرابعة  ( -هي عبارة عن فوائد الودائع السابقة )
أصل الوديعة الخامسة  -املودعة بعام 2014
أصل الوديعة السادسة  -املودعة بعام 2016
أصل الوديعة السابعة  -املودعة بعام 2016
أصل الوديعة الثامنة  -املودعة بعام 2016
الرصيد
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امليزانية الختامية موقوفة يف 31/12/2019
املبل باللريات السورية

إجاميل

املبال
جزيئ 1

املوجودات  /األصول
جزيئ 2

298,022,246.00

إجاميل
املوجودات الثابتة
أرايض
مبان وانشاءات
تجهيزات ومعدات
وسائط نقل
مفروشات وأثاث
مركز التحويل
تأمينات مجمدة

63,525,094.00
136,472,110.00
71,647,303.00
19,508,676.00
6,607,738.00
250,875.00
10,450.00
21,903,987.00
9,100,385.00
2,642,083.00
5,052,444.00
3,650,000.00
1,459,075.00
181,843,947.00
167,469,463.00
119,419,211.00

املبال
جزيئ 1

املطاليب  /الخصوم
جزيئ 2

263,572,178.00
9,262,537.00
5,236,139.00
313,125.00
1,114,193.00
2,599,080.00
1,552,846.00
324,662.00
721,572.00

مرشوعات تحت التنفيذ
دراسات مبنى حلب
دراسات مبنى القنيطرة
دراسات فندق الالذقية
أرض فرع السويداء
تصوينة أرض الالذقية
املوجودات املتداولة
املخزون
مستودع كتب ودوريات

136,089,915.00
73,791,124.00
44,327,704.00
4,515,184.00
13,205,028.00
250,875.00
698,977,968.02
562,391,348.25

77

احتياطي املخزون (الجاهزة
)
الدائنون
مستحقات دائنة
ذمم دائنة مختلفة
توقيفات متعهدين
دائنون متنوعون
دوائر مالية  -رضيبة الدخل
التأمينات االجتامعية
اقتطاعات لصالح صندوق
التقاعد
مجمع االهتالك
مبان وانشاءات
تجهيزات ومعدات
مفروشات وأثاث
وسائط نقل
مركز التحويل
الوفورات
وفورات سنوات سابقة

إجاميل

املبال
جزيئ 1

املوجودات  /األصول
جزيئ 2
47,684,823.00
365,429.00

14,374,484.00
11,809,157.00
2,442,247.00
123,080.00
606,132,418.02
58,424.00
131,551.00
145,292,139.02
11,922.00
460,638,382.00
0.00
1,107,902,598.02

إجاميل
بضاعة أمانة ودوريات
مكتبة أرشيف االتحاد
املدينون
سلف الفروع
سلف العاملني
سلف غري العاملني
املوجودات النقدية
صندوق العملة السورية
صندوق القطع
مرصف جاري بالعملة
السورية
مرصف جاري قطع
مرصف ودائع
حسابات تحت التسوية
مدينة
مجموع املوجودات

املبال
جزيئ 1
136,586,619.77

املطاليب  /الخصوم
جزيئ 2
وفر عام 2019

0.00

1,107,902,598.02
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مجموع املطاليب

حساب النفقات الجارية و اإليرادات عن الدورة املالية 2019
موقوفا بالعملة السورية يف 2019- 12-31
.
املبال
إجاميل
326,198,032.77

املصاريف

40,731,170.00
25,785,061.00
12,594,788.00
0.00
6,379,440.00
34,097,768.00
136,586,619.77
326,198,032.77

املبال

جزيئ
70,023,186.00

كشف رقم 2
اإليرادات

إجاميل
326,198,032.77

إجاميل النفقات
الباب األول (الرواتب واألجور)

جزيئ
1,419,650.00

الباب الثان (تكلفة إصدار مطبوعات)
الباب الثالث (النفقات اإلدارية)
الباب الرابع (أنشطة االتحاد)
الباب الخامس (التزامات عربية ودولية)
الباب السادس ( نفقات أخرى )
الباب السابع ( نفقات الفروع )
الرصيد ( الوفر )
326,198,032.77
اإلجاميل
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3,984,495.00
179,685,500.00
141,108,387.77

إجاميل اإليرادات
الباب األول (اشرتاكات األعضاء)
الباب الثان (إيرادات مطبوعات
االتحاد)
الباب الثالث (عوائد االستثامر)
الباب الرابع (موارد مختلفة)

اإلجاميل

بيان إجاميل النفقات و اإليرادات عن الدورة املالية 2019
موقوفا بالعملة السورية يف 2019- 12-31
تفصيل كشف رقم 2+ 3
اإلجاميل

املصاريف
الجزيئ

اإليرادات
اسم الحساب

إجاميل النفقات االدارية
189,611,413.00
 20,445,831.00رواتب الدامئني
رواتب مؤقتني ومتعاقدين
164,555.00
 4,542,397.00تعويض مكتب تنفيذي
تعويض طبيعة عمل
482,325.00
 1,727,810.00تعويض عن أعامل اضافية
تعويضات أخرى
726,107.00
التأمينات االجتامعية(حصة رب
 4,153,661.00العمل)
بدل لباس
145,000.00
7,263,100.00

اإلجاميل

الجزيئ

326,198,032.77
1,419,650.00
3,417,375.00
334,320.00
61,300.00
95,900.00
72,800.00

اسم الحساب
إجاميل اإليرادات
اشرتاكات أعضاء االتحاد العام
إيرادات مبيع الكتب
إيرادات مبيع جريدة األسبوع األديب
إيرادات مبيع تراث عريب
إيرادات مبيع موقف أديب
إيرادات مبيع آداب العاملية

إيرادات مبيع الفكر السيايس
2,800.00
 150,000,000.00إيرادات استثامر مبنى االتحاد
إيراد استثامر الوجيبة الشاملية ملبنى
 25,000,000.00االتحاد
إيراد استثامر الجزء الخا باالتحاد من
الوجيبة الغربية
2,125,500.00
إيراد استثامر الجزء الخا باملستثمر من
الوجيبة الغربية
2,500,000.00
إيراد ايجار أكشاك(الحسكة )
60,000.00
إيراد رسم وفيات
1,815,500.00
 43,555,032.77إيراد فوائد مرصفية
اقتطاعات ضامن صحي
952,869.00

ضامن صحي

 24,000,000.00إعانة صندوق التقاعد
إعانة سكنية
0.00
إعانة والدة
46,875.00
 6,325,525.00إعانة وفاة
إعانة زواج
0.00
 5,709,302.00تكلفة إصدار كتب
تكلفة إصدار جريدة األسبوع
 14,003,310.00األديب
 2,629,818.00تكلفة إصدار تراث عريب
 10,719,967.00تكلفة إصدار موقف أديب
 2,131,037.00تكلفة إصدار اآلداب العاملية
 2,626,409.00تكلفة إصدار فكر سيايس
تنازل الكتاب
932,889.00
 1,978,438.00نفقات البيع والتوزيع
 13,095,682.00نفقات خدمية
 7,530,129.00نفقات سلعية
 5,159,250.00نفقات صيانة
 1,921,475.00امسيات ومحارضات
قراءة يف الجمعيات
263,450.00
املؤمترات واالجتامعات والنقل
 9,813,978.00واالنتقال
دراسة طلبات االنتساب
595,885.00
املساهمة يف االمانة العامة
التحاد الكتاب
0.00

537,400.00
164,525.00
93,876,911.00
206,150.00
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رسم انتساب وهويات
إيراد حسميات وعقوبات رواتب
موارد أخرى مختلفة
إيرادات رسم مخطوطات

اإلجاميل

املصاريف
الجزيئ

اإليرادات
اسم الحساب

اإلجاميل

الجزيئ

 5,267,870.00اعباء االهتالكات واملؤونات
 1,111,570.00نفقات سنوات سابقة
 18,286,517.00نفقات رواتب العاملني بالفروع
 6,466,721.00نفقات الفروع النرثية
 7,324,900.00نفقات الضامن الصحي للفروع
 2,019,630.00نفقات نشاط ثقايف فروع
إجاميل النفقات االستثامرية
24,001,260.00
تصوينة أرض الالذقية
0.00
مفروشات وأثاث
786,500.00
 23,214,760.00تجهيزات ومعدات
مكتبة االتحاد
0.00
وسائط نقل
0.00
ارايض
0.00
326,198,032.77
إجاميل النفقات
213,612,673.00

اسم الحساب

إجاميل اإليرادات

كشف إجاميل اإليرادات الفعلية من اإليرادات املقدرة للدورة املالية 2019
ورصيد كل باب من أبواب امليزانية
موقوفا بالعملة السورية يف 2019- 12 -31
الفرق
-580,350
-565,505
-1,274,500
53,958,388
51,538,033

اإليراد الفعيل
1,419,650.00
3,984,495.00
179,685,500.00
141,108,387.77
326,198,032.77

اإليراد املقدر
2,000,000
4,550,000
180,960,000
87,150,000
274,660,000

كشف رقم 6

دليل الحسابات
الباب األول  -اشرتاكات أعضاء االتحاد  +فوائد
الباب الثان  -إيرادات مطبوعات االتحاد -
الباب الثالث  -عوائد االستثامر -
الباب الرابع  -موارد مختلفة -
اإلجاميل
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21
22
23
26

امليزانية الختامية موقوفة يف 31/12/2018
املبل باللريات السورية
إجاميل
274,020,986.00

املبال
جزيئ 1

املوجودات  /األصول
إجاميل
268,366,826.00
5,654,725.00

جزيئ 2
املوجودات الثابتة
أرايض
مبان وانشاءات
تجهيزات ومعدات
وسائط نقل
مفروشات وأثاث
مركز التحويل
تأمينات مجمدة

63,525,094.00
136,472,110.00
48,432,543.00
19,508,676.00
5,821,238.00
250,875.00
10,450.00
21,903,987.00
9,100,385.00
2,642,083.00
5,052,444.00
3,650,000.00
1,459,075.00
186,410,856.00
172,265,795.00
123,070,877.00
48,829,489.00

املبال
جزيئ 1

املطاليب  /الخصوم
جزيئ 2

2,410,329.00
313,125.00
1,114,193.00
1,817,078.00
1,266,040.00
112,918.00
438,120.00

مرشوعات تحت التنفيذ
دراسات مبنى حلب
دراسات مبنى القنيطرة
دراسات فندق الالذقية
أرض فرع السويداء
تصوينة أرض الالذقية
املوجودات املتداولة
املخزون
مستودع كتب ودوريات
بضاعة أمانة ودوريات

130,822,045.00
72,183,919.00
42,399,976.00
4,358,159.00
11,629,116.00
250,875.00
562,408,256.25
512,453,348.00
49,954,908.25
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احتياطي املخزون (الجاهزة )
الدائنون
مستحقات دائنة
ذمم دائنة مختلفة
توقيفات متعهدين
دائنون متنوعون
دوائر مالية  -رضيبة الدخل
التأمينات االجتامعية
اقتطاعات لصالح صندوق
التقاعد
مجمع االهتالك
مبان وانشاءات
تجهيزات ومعدات
مفروشات وأثاث
وسائط نقل
مركز التحويل
الوفورات
وفورات سنوات سابقة
وفر عام 2018

إجاميل

املبال
جزيئ 1

املوجودات  /األصول
جزيئ 2
365,429.00

14,145,061.00
11,304,463.00
2,168,668.00
671,930.00
484,899,115.25
3,452,565.00
131,551.00
20,664,695.25
11,922.00
460,638,382.00
16,908.00
967,251,852.25

إجاميل
مكتبة أرشيف االتحاد
املدينون
سلف الفروع
سلف العاملني
سلف غري العاملني
املوجودات النقدية
صندوق العملة السورية
صندوق القطع
مرصف جاري بالعملة
السورية
مرصف جاري قطع
مرصف ودائع
حسابات تحت التسوية
مدينة
مجموع املوجودات

املبال
جزيئ 1

املطاليب  /الخصوم
جزيئ 2

0.00

967,251,852.25
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مجموع املطاليب

حساب النفقات الجارية و اإليرادات عن الدورة املالية 2018
موقوفا بالعملة السورية يف 2018- 12-31
.
املصاريف

املبال
إجاميل
227,072,881.25

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

املبال

جزيئ
64,271,308.00

كشف رقم 2
اإليرادات

إجاميل
227,072,881.25

إجاميل النفقات
الباب األول
(الرواتب واألجور)
الباب الثان
(تكلفة إصدار مطبوعات)
الباب الثالث
( النفقات اإلدارية )
الباب الرابع
(أنشطة االتحاد )
الباب الخامس
( التزامات عربية ودولية)
الباب السادس
( نفقات أخرى )
الباب السابع
( نفقات الفروع )
الرصيد ( الوفر )
اإلجاميل

227,072,881.25
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جزيئ
إجاميل اإليرادات
الباب األول
1,937,980.00
(اشرتاكات األعضاء)
الباب الثان
3,669,062.00
(إيرادات مطبوعات االتحاد)
الباب الثالث
( 155,071,628.00عوائد االستثامر)
الباب الرابع
 ( 66,394,211.25موارد مختلفة )

اإلجاميل

بيان إجاميل النفقات و اإليرادات عن الدورة املالية 2018
موقوفا بالعملة السورية يف 2018- 12-31
تفصيل كشف رقم 2+ 3

اإلجاميل
177,117,973.00

املصاريف
الجزيئ
19,289,399.00
198,180.00

اإلجاميل
227,072,881.25

اسم الحساب
إجاميل النفقات االدارية
رواتب الدامئني
رواتب مؤقتني ومتعاقدين

1,937,980.00
2,313,712.00

3,821,507.00
423,950.00
347,854.00
1,526,418.00

تعويض مكتب تنفيذي
تعويض طبيعة عمل
تعويض عن أعامل اضافية
تعويضات أخرى
التأمينات االجتامعية(حصة رب
العمل)
بدل لباس

7,066,901.00
22,000,000.00
0.00
6,250.00
5,606,250.00
0.00
6,777,550.00

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

3,848,599.00
136,000.00

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

اإليرادات
الجزيئ

648,490.00
115,800.00
330,020.00
181,020.00

إيرادات مبيع الفكر السيايس
80,020.00
 150,000,000.00إيرادات استثامر مبنى االتحاد
إيراد استثامر الوجيبة الشاملية
ملبنى االتحاد
2,000,000.00
إيراد ايجار الجدار الغريب
2,100,000.00
إيراد استثامر لوحة السطح
911,628.00
إيراد ايجار أكشاك(الحسكة )
60,000.00
إيراد رسم وفيات
3,535,000.00
 43,534,838.25إيراد فوائد مرصفية
اقتطاعات ضامن صحي
974,487.00
290,500.00
107,126.00
17,820,410.00
131,850.00
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اسم الحساب
إجاميل اإليرادات
اشرتاكات أعضاء االتحاد العام
إيرادات مبيع الكتب
إيرادات مبيع جريدة األسبوع
األديب
إيرادات مبيع تراث عريب
إيرادات مبيع موقف أديب
إيرادات مبيع آداب العاملية

رسم انتساب وهويات
إيراد حسميات وعقوبات رواتب
موارد أخرى مختلفة
إيرادات رسم مخطوطات

املصاريف
اسم الحساب
الجزيئ
اإلجاميل
نفقات صيانة
2,131,880.00
امسيات ومحارضات
1,292,625.00
قراءة يف الجمعيات
147,050.00
املؤمترات واالجتامعات والنقل
 15,162,091.00واالنتقال
دراسة طلبات االنتساب
497,135.00
املساهمة يف االمانة العامة
التحاد الكتاب
0.00
اعباء االهتالكات واملؤونات
3,244,604.00
نفقات سنوات سابقة
1,854,349.00
مةوقات
0.00
 17,355,442.00نفقات رواتب العاملني بالفروع
نفقات الفروع النرثية
9,356,050.00
نفقات الضامن الصحي للفروع
4,684,400.00
نفقات نشاط ثقايف فروع
901,440.00
إجاميل النفقات االستثامرية
8,094,700.00
تصوينة أرض الالذقية
0.00
مفروشات وأثاث
785,000.00
تجهيزات ومعدات
989,700.00
مكتبة االتحاد
20,000.00
وسائط نقل
6,300,000.00
ارايض
0.00
إجاميل النفقات
185,212,673.00

اإلجاميل

227,072,881.25

اإليرادات
الجزيئ

اسم الحساب

إجاميل اإليرادات

كشف إجاميل اإليرادات الفعلية من اإليرادات املقدرة للدورة املالية 2018
ورصيد كل باب من أبواب امليزانية
كشف رقم 6
موقوفا بالعملة السورية يف 2018- 12 -31
الفرق
137,980
-4,120,938
48,611,628
20,644,211
65,272,881

اإليراد الفعيل
1,937,980.00
3,669,062.00
155,071,628.00
66,394,211.25
227,072,881.25

اإليراد املقدر
1,800,000
7,790,000
106,460,000
45,750,000
161,800,000
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دليل الحسابات
الباب األول  -اشرتاكات أعضاء االتحاد  +فوائد
الباب الثان  -إيرادات مطبوعات االتحاد -
الباب الثالث  -عوائد االستثامر -
الباب الرابع  -موارد مختلفة -
اإلجاميل

21
22
23
26

امليزانية الختامية موقوفة يف 31/12/2017

إجاميل
265,946,286.00

املبال
جزيئ 1

املوجودات  /األصول
جزيئ 2
املوجودات الثابتة
أرايض
مبان وانشاءات
تجهيزات ومعدات
وسائط نقل
مفروشات وأثاث
مركز التحويل
تأمينات مجمدة

63,525,094.00
136,472,110.00
47,442,843.00
13,208,676.00
5,036,238.00
250,875.00
10,450.00
21,903,987.00
9,100,385.00
2,642,083.00
5,052,444.00
3,650,000.00
1,459,075.00
259,167,144.00
248,497,279.00
196,357,726.00
51,794,124.00

مرشوعات تحت التنفيذ
دراسات مبنى حلب
دراسات مبنى القنيطرة
دراسات فندق الالذقية
أرض فرع السويداء
تصوينة أرض الالذقية
املوجودات املتداولة
املخزون
مستودع كتب ودوريات
بضاعة أمانة ودوريات

إجاميل
268,113,740.00
4,553,108.00

املبال
جزيئ 1

املبل باللريات السورية
املطاليب  /الخصوم
جزيئ 2

1,281,443.00
216,525.00
1,114,193.00
1,940,947.00
870,626.00
22,446.00
1,047,875.00
127,577,441.00
70,535,504.00
41,361,241.00
4,195,595.00
11,234,226.00
250,875.00
588,693,103.00
540,835,280.08
47,857,822.92
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احتياطي املخزون (الجاهزة )
الدائنون
مستحقات دائنة
ذمم دائنة مختلفة
توقيفات متعهدين
دائنون متنوعون
دوائر مالية  -رضيبة الدخل
التأمينات االجتامعية
اقتطاعات لصالح صندوق
التقاعد
مجمع االهتالك
مبان وانشاءات
تجهيزات ومعدات
مفروشات وأثاث
وسائط نقل
مركز التحويل
الوفورات
وفورات سنوات سابقة
وفر عام 2017

إجاميل

املبال
جزيئ 1

املوجودات  /األصول
جزيئ 2
345,429.00

10,669,865.00
7,545,017.00
1,865,168.00
1,259,680.00
591,896,942.00
1,605,120.00
131,551.00
129,509,967.00
11,922.00
460,638,382.00
23,033.00
1,138,937,392.00

إجاميل
مكتبة أرشيف االتحاد
املدينون
سلف الفروع
سلف العاملني
سلف غري العاملني
املوجودات النقدية
صندوق العملة السورية
صندوق القطع
مرصف جاري بالعملة
السورية
مرصف جاري قطع
مرصف ودائع
حسابات تحت التسوية
مدينة
مجموع املوجودات

املبال
جزيئ 1

املطاليب  /الخصوم
جزيئ 2

150,000,000.00

150,000,000.00

1,138,937,392.00

88

حسابات تحت التسوية دائنة
إيرادات مقبوضة مقدما
بدل ايجار سرييتيل مدفوعة
مقدما

مجموع املطاليب

حساب النفقات الجارية و اإليرادات عن الدورة املالية 2017
موقوفا بالعملة السورية يف 2017- 12-31
.
املبال
إجاميل
194,966,531.92

املصاريف

إجاميل
194,966,531.92

إجاميل النفقات

32,086,312.00
18,311,325.00
11,765,512.00
1,034,840.00
7,942,086.00
25,716,615.00
47,857,822.92
194,966,531.92

املبال

جزيئ
50,252,019.00

كشف رقم 2
اإليرادات

الباب األول
(الرواتب واألجور)
الباب الثان
( تكلفة إصدار مطبوعات)
الباب الثالث
( النفقات االدارية)
الباب الرابع
( أنشطة االتحاد )
الباب الخامس
( التزامات عربية ودولية)
الباب السادس
( نفقات أخرى )
الباب السابع
( نفقات الفروع )
الرصيد ( الوفر )

جزيئ
إجاميل اإليرادات
الباب األول
1,485,630.00
(اشرتاكات األعضاء)
الباب الثان
3,354,308.00
(إيرادات مطبوعات االتحاد)
الباب الثالث
( 100,928,218.00عوائد االستثامر)
الباب الرابع
( 89,198,375.92موارد مختلفة)

194,966,531.92

اإلجاميل
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اإلجاميل

بيان إجاميل النفقات و اإليرادات عن الدورة املالية 2017
موقوفا بالعملة السورية يف 2017- 12-31
تفصيل كشف رقم 2+ 3
املصاريف
اسم الحساب
الجزيئ
اإلجاميل
إجاميل النفقات اإلدارية
147,108,709.00
 19,342,399.00رواتب الدامئني
رواتب مؤقتني ومتعاقدين
553,700.00
تعويض مكتب تنفيذي
2,871,407.00
تعويض طبيعة عمل
321,400.00
تعويض عن أعامل اضافية
220,000.00
 1,048,400.00تعويضات أخرى
التأمينات االجتامعية
( 5,815,078.00حصة رب العمل)
بدل لباس
112,000.00
6,040,545.00
10,000,000.00
0.00
34,375.00
3,892,715.00
0.00
3,599,076.00
12,037,625.00
1,663,562.00
8,806,544.00
1,623,376.00
1,898,042.00
0.00
568,447.00
1,889,640.00
9,432,811.00
7,095,589.00
1,782,925.00
1,633,300.00
132,250.00
9,667,437.00
332,525.00

اإليرادات
اإلجاميل
194,966,531.92

الجزيئ
1,485,630.00
2,462,675.00
464,783.00
62,800.00
224,900.00
110,400.00

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

28,750.00
100,000,000.00

إيرادات مبيع الفكر السيايس
إيرادات استثامر مبنى االتحاد
إيراد استثامر الوجيبة الشاملية ملبنى
االتحاد
إيراد ايجار الجدار الغريب
إيراد استثامر لوحة السطح
إيراد ايجار أكشاك(الحسكة )
إيراد رسم وفيات
إيراد فوائد مرصفية
اقتطاعات ضامن صحي

328,750.00
127,714.00
41,470,550.00
116,500.00

رسم انتساب وهويات
إيراد حسميات وعقوبات رواتب
موارد أخرى مختلفة
إيرادات رسم مخطوطات

0.00
0.00
868,218.00
60,000.00
2,793,400.00
43,653,011.92
708,450.00
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اسم الحساب
إجاميل اإليرادات
اشرتاكات اعضاء االتحاد العام
إيرادات مبيع الكتب
إيرادات مبيع جريدة األسبوع األديب
إيرادات مبيع تراث عريب
إيرادات مبيع موقف أديب
إيرادات مبيع آداب العاملية

املصاريف
اسم الحساب
الجزيئ
اإلجاميل
املساهمة يف االمانة العامة
 1,034,840.00التحاد الكتاب
 3,350,923.00اعباء االهتالكات واملؤونات
 4,591,163.00نفقات سنوات سابقة
مةوقات
0.00
 15,901,323.00نفقات رواتب العاملني بالفروع
 5,346,082.00نفقات الفروع النرثية
 3,756,310.00نفقات الضامن الصحي للفروع
نفقات نشاط ثقايف فروع
712,900.00
إجاميل النفقات االستثامرية
863,000.00
تصوينة أرض الالذقية
0.00
مفروشات وأثاث
60,000.00
تجهيزات ومعدات
803,000.00
مكتبة االتحاد
0.00
وسائط نقل
0.00
ارايض
0.00
إجاميل النفقات
147,971,709.00

الفرق
-314,370
-4,435,692
-5,531,782
43,448,376
33,166,532

اإليرادات
اإلجاميل

194,966,531.92

اسم الحساب

الجزيئ

إجاميل اإليرادات

كشف إجاميل اإليرادات الفعلية من اإليرادات املقدرة للدورة املالية 2017
ورصيد كل باب من أبواب امليزانية
كشف رقم 6
موقوفا بالعملة السورية يف 2017- 12 -31
دليل الحسابات
اإليراد املقدر
اإليراد الفعيل
الباب األول  -اشرتاكات أعضاء االتحاد  +فوائد
1,800,000
1,485,630.00
الباب الثان  -إيرادات مطبوعات االتحاد -
7,790,000
3,354,308.00
الباب الثالث  -عوائد االستثامر -
106,460,000
100,928,218.00
الباب الرابع  -موارد مختلفة -
45,750,000
89,198,375.92
اإلجاميل
161,800,000
194,966,531.92
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امليزانية الختامية موقوفة يف 31/12/2016
إجاميل
265,083,286.00

املبال
جزيئ 1

املوجودات  /األصول
جزيئ 2

63,525,094.00
136,472,110.00
46,639,843.00
13,208,676.00
4,976,238.00
250,875.00
10,450.00
21,903,987.00
9,100,385.00
2,642,083.00
5,052,444.00
3,650,000.00
1,459,075.00
261,502,979.00
247,376,274.00
194,661,051.00
52,369,794.00
345,429.00
14,126,705.00

املوجودات الثابتة
أرايض
مبان وانشاءات
تجهيزات ومعدات
وسائط نقل
مفروشات وأثاث
مركز التحويل
تأمينات مجمدة
مرشوعات تحت التنفيذ
دراسات مبنى حلب
دراسات مبنى القنيطرة
دراسات فندق الالذقية
أرض فرع السويداء
تصوينة أرض الالذقية
املوجودات املتداولة
املخزون
مستودع كتب ودوريات
بضاعة أمانة ودوريات
مكتبة أرشيف االتحاد
املدينون

إجاميل
267,011,985.00
6,712,268.00

املبال
جزيئ 1
2,326,709.00
16,525.00
1,114,183.00
3,254,851.00

124,226,518.00

540,835,290.08
534,413,209.65
6,422,080.43
100,000,000.00
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املبل باللريات السورية
املطاليب  /الخصوم
جزيئ 2
احتياطي املخزون (الجاهزة )
الدائنون
مستحقات دائنة
ذمم دائنة مختلفة
توقيفات متعهدين
دائنون متنوعون
دوائر مالية  -رضيبة الدخل
2,175,064.00
التأمينات االجتامعية
826,704.00
اقتطاعات لصالح صندوق التقاعد
253,083.00
مجمع االهتالك
 68,844,822.00مبان وانشاءات
 40,288,017.00تجهيزات ومعدات
 4,102,190.00مفروشات وأثاث
 10,740,614.00وسائط نقل
مركز التحويل
250,875.00
الوفورات
وفورات سنوات سابقة
وفر عام 2016
حسابات تحت التسوية

إجاميل

املبال
جزيئ 1

املوجودات  /األصول
جزيئ 2
10,634,179.00
1,758,143.00
1,734,383.00
0.00

490,276,983.08
1,785,361.00
131,551.00

18,826.00
1,038,786,061.08

27,709,767.08
11,922.00
460,638,382.00
0.00

إجاميل
سلف الفروع
سلف العاملني
سلف غري العاملني
ذمم مدينة مختلفة
املوجودات النقدية
صندوق العملة السورية
صندوق القطع
مرصف جاري بالعملة
السورية
مرصف جاري قطع
مرصف ودائع
حسابات تحت التسوية
مجموع املوجودات

املبال
جزيئ 1

املطاليب  /الخصوم
جزيئ 2
إيرادات مقبوضة مقدما 2017
حصة عام  2017بدل ايجار
سرييتيل

1,038,786,061.08

93

مجموع املطاليب

حساب النفقات الجارية و اإليرادات عن الدورة املالية 2016
موقوفا بالعملة السورية يف 2016- 12-31
املصاريف

املبال
جزيئ

إجاميل
151,416,336.43

إجاميل النفقات
الباب األول
(الرواتب واألجور )
الباب الثان
( تكلفة إصدار مطبوعات)
الباب الثالث
( النفقات اإلدارية )
الباب الرابع
( أنشطة االتحاد )

53,020,413.00
36,451,944.00
18,010,328.00
6,096,104.00

كشف رقم 2
اإليرادات

املبال
إجاميل
151,416,336.43

جزيئ
1,764,913.00
7,924,027.00
104,266,885.00
37,460,511.43

إجاميل اإليرادات
الباب األول
( اشرتاكات األعضاء )
الباب الثان
(إيرادات مطبوعات االتحاد)
الباب الثالث
(عوائد االستثامر)
الباب الرابع
( موارد مختلفة )

الباب الخامس
( التزامات عربية ودولية)

0.00

الباب السادس
( نفقات أخرى )
الباب السابع
( نفقات الفروع )
الرصيد ( الوفر )
اإلجاميل

7,789,077.00
23,626,390.00
6,422,080.43
151,416,336.43

اإلجاميل

151,416,336.43

بيان إجاميل النفقات و اإليرادات عن الدورة املالية 2016
موقوفا بالعملة السورية يف 2016- 12-31
تفصيل كشف رقم 2+ 3
اإلجاميل
144,994,256.00

املصاريف
الجزيئ

اإلجاميل
151,416,336.43

اسم الحساب
إجاميل النفقات اإلدارية

 17,892,214.00رواتب الدامئني
 1,110,951.00رواتب مؤقتني ومتعاقدين

اإليرادات
الجزيئ

1,764,913.00
7,097,197.00

2,560,727.00

تعويض مكتب تنفيذي

456,620.00

322,300.00
199,250.00

تعويض طبيعة عمل
تعويض عن أعامل اضافية

49,500.00
159,500.00
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اسم الحساب
إجاميل اإليرادات
اشرتاكات أعضاء
االتحاد العام
إيرادات مبيع الكتب
إيرادات مبيع جريدة
األسبوع األديب
إيرادات مبيع تراث
عريب
إيرادات مبيع موقف

اإلجاميل

املصاريف
الجزيئ

958,111.00

اإلجاميل

اسم الحساب

2,378,384.00

تعويضات أخرى
التأمينات االجتامعية(حصة
رب العمل)

135,000.00

بدل لباس

5,814,814.00

ضامن صحي

 16,000,000.00إعانة صندوق التقاعد
14,148.00

إعانة سكنية

18,750.00
5,615,764.00
0.00

إعانة والدة
إعانة وفاة
إعانة زواج

 6,827,786.00تكلفة إصدار كتب
تكلفة إصدار جريدة
 11,694,775.00األسبوع األديب

اإليرادات
الجزيئ

اسم الحساب
أديب
إيرادات مبيع آداب
العاملية
137,050.00
إيرادات مبيع الفكر
السيايس
24,160.00
إيرادات استثامر مبنى
 100,000,000.00االتحاد
إيراد استثامر الوجيبة
 2,000,000.00الشاملية ملبنى االتحاد
إيراد ايجار الجدار
 1,380,010.00الغريب
إيراد استثامر لوحة
السطح
826,875.00
إيراد ايجار
أكشاك(الحسكة )
60,000.00
 2,689,750.00إيراد رسم وفيات
 29,958,889.43إيراد فوائد مرصفية
اقتطاعات ضامن
صحي
805,403.00
223,000.00

1,087,564.00
8,232,735.00

تكلفة إصدار تراث عريب
تكلفة إصدار موقف أديب

294,809.00
3,362,660.00

806,550.00
1,909,408.00
0.00
936,444.00
4,956,682.00
7,538,284.00
7,000,192.00
3,471,852.00
774,853.00
85,000.00

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

126,000.00

4,943,076.00
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رسم انتساب وهويات
إيراد حسميات
وعقوبات رواتب
موارد أخرى مختلفة
إيرادات رسم
مخطوطات

املصاريف
اإلجاميل
اسم الحساب
الجزيئ
اإلجاميل
دراسة طلبات االنتساب
293,175.00
املساهمة يف االمانة العامة
التحاد الكتاب
0.00
 3,569,074.00اعباء االهتالكات واملؤونات
 4,220,003.00نفقات سنوات سابقة
مةوقات
0.00
نفقات رواتب العاملني
 15,059,025.00بالفروع
 3,576,120.00نفقات الفروع النرثية
نفقات الضامن الصحي
 4,159,910.00للفروع
نفقات نشاط ثقايف فروع
831,335.00
إجاميل النفقات االستثامرية
3,871,425.00
 1,459,075.00تصوينة أرض الالذقية
مفروشات وأثاث
27,000.00
 2,385,350.00تجهيزات ومعدات
مكتبة االتحاد
0.00
وسائط نقل
0.00
ارايض
0.00
151,416,336.43
إجاميل النفقات
148,865,681.00

اإليرادات
الجزيئ

اسم الحساب

إجاميل اإليرادات

كشف إجاميل اإليرادات الفعلية من اإليرادات املقدرة للدورة املالية 2016
ورصيد كل باب من أبواب امليزانية
موقوفا بالعملة السورية يف 2016- 12 -31
كشف رقم 6
الفرق
464,913
6,299,027
32,616,885
12,510,511
51,891,336

اإليراد الفعيل
1,764,913.00
7,924,027.00
104,266,885.00
37,460,511.43
151,416,336.43

دليل الحسابات
الباب األول  -اشرتاكات أعضاء االتحاد  +فوائد
الباب الثان  -إيرادات مطبوعات االتحاد -
الباب الثالث  -عوائد االستثامر -
الباب الرابع  -موارد مختلفة -
اإلجاميل

اإليراد املقدر
1,300,000
1,625,000
71,650,000
24,950,000
99,525,000
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التوصيات
أ ـ زيادة الراتب التقاعدي للمتقاعدين والورثة بنسبة  %100وذلــك بنــا ًء عــىل اقــرتاح
مجلس إدارة صندوق التقاعد.
ب ـ زيادة التعويضات (حضور الجمعيات ـ االستكتاب يف الدوريات والكتب الصــادرة
عن االتحاد بنسبة .)%25
ج ـ زيادة مكافأة املشاركة يف الندوات واملحارضات واألمسيات بنسبة .%25
د ـ زيادة تعويضات هيئات الفروع بنسبة .%100
هـ ـ رفع الضامن الصحي إىل  /40,000/ل .س سنوياً.
و ـ رفع رسم االنتساب إىل االتحاد ألول مرة بنسبة .%100
ز ـ رضورة وضع املبل يف حساب الودائع يف أكرث من بنك حكومي بأرسع وقت ممكن
علامً بأنه تم مراسلة البنك التجاري السوري واملرصف التوفري بهدف فتح وديعة بهذا
املبل لالستفادة من الفائدة املرصفية يف العام القادم ،ويف حال وضع مبل
 /1,800,000,000/ل .س يف حساب وديعة بنسبة فائدة  /%7/يحقق فائدة سنوية
 /126/مليون لرية سورية وهناك فائدة سنوية للوديعة السابقة مببل  /43/مليون آجار
عقد الشالح مبل  /42/مليون لرية سورية إيرادات مختلفة  /10/مليون وبذلك يكون
مجموع اإليرادات سنوياً  /221/مليون ل .س.
تعزز من الرصيد املدور لعام  2021يف حال مل ِ
تكف اإليرادات املتوقعة.
وميكن كة الودائع القدمية لزيادة املكافآت والتعويضات والضامن الصحي بنسبة ال
تقل عن ./%50/
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