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 مـن أجــل خیــــر اإلنســـــــان
 

 المؤتمر العام الثالث
12/2008 /19-18بغداد في   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 2008 لجمعیةل  العام الثالثمؤتمرلل التقریر المالي
 المقدمة 

تعتبر المالیة العصب الرئیسي لعمل الجمعیة ، فعلیھا تعتمد استمراریة انشطتھا وتطورھا وتنوعھا       

وانتشارھا في اماكن مختلفة من العراق وفق أھداف الجمعیة المثبتة في نظامھا الداخلي وخطة عملھا 
  ، وتتطلب دائما العمل على ایجاد مصادر تمویل  داخلیة وخارجیة ، تحترم استقاللیة الجمعیةالستراتیجیة

   .وال تتدخل في شؤونھا الداخلیة وسیاستھا العامة

  
ًونظرا للطفرة النوعیة في عمل الجمعیة منذ انتقال مركزھا العام إلى موقعھ الطبیعي في بغداد وفق        

 اعتمدنا في التقریر  وشمولھ أغلب المحافظات،لي، بعد سقوط النظام السابق،ما نص علیھ نظامھا الداخ
   .2007 /12 / 13 لغایة 1999مؤتمرین من  الجمعیة ما بین  مالیةالمالي عرض

   
در جدیدة لتمویل برامج الجمعیة، من المنظمات غیر كسب مصا:  یالحظ خالل ھذه الفترةو       

 ومعظم ھذه .ًا في الوقت الحاضر  مصدر40تجاوزت مم المتحدة، وقد الحكومیة الدولیة ومنظمات اال

 بل ًا فحسب، ذاتیً لم تحقق اكتفاءتجربة جیدة، فھي ن عیادة االمل في اربیل ا .المصادر ھي جدیدة تماما 
  .مصاریف مكتب اربیل االداریةت وفرا سنویا ملحوظا غطى اكثر حققو

  
 تركت محاسبة  فقد . داد بفترات عصیبة من حیث االدارة المالیة      مر مكتب الجمعیة الرئیسي في بغ

  الشيء حصل  ونفس. لھادون ایجاد بدیل 2006في الربع االخیر من سنة  بشكل مفاجيء  العملالجمعیة
 تأخیر انجاز وأدى إلى ،ما اربك العمل المحاسبي للجمعیة م  ،2007في عام مع امینة الصندوق السابقة 

    .2006 لعامامة للجمعیة المیزانیة الع

  

  االدارة المالیة
كانت اإلدارة المالیة للمركز العام المؤقت في دمشق تدار من قبل عضو الھیأة اإلداریة ، تساعدھا       

وفي نفس . وجرى استخدام برنامج محاسبي تقني لتنظیم المالیة. بشكل تطوعي احدى عضوات الجمعیة 
ًیزانیة الجمعیة السنویة تدقق أیضا من قبل مدقق قانوني خارجي مأذون  سجالت المالیة ومالوقت ، كانت

  .في سوریا
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كما تم  الموحد المعمول بھ في العراق ، حسابات الجمعیة النظام المحاسبيتعتمد  ، 2004منذ سنة و      
 2006نة ومع بدایة س.  تم تصمیمھ خصیصا للجمعیة وفق احتیاجاتھا ، د برنامج محاسبي تقني ااعتم

 كما ان سجالت المالیة تدقق اصولیا من قبل مدقق قانوني .صبح للجمعیة محاسب وامین صندوق ا
ذ خارجي مسجل في نقابة المحاسبین والمدقیین القانونیین في العراق وھو ینظم میزانیة الجمعیة من

التي نتعامل معھا ،  ویا عادة الى المؤسسات الشریكةویرسل ھذا التقریر سن . حتى اآلن دققھا وی2004
 خضع مكتب الجمعیة الرئیسي ومكتب اربیل 2005ومنذ سنة  .تاثیر ایجابي على العالقة معھم لھ وكان 

  .ا في میزانیة واحدة تعكس عمل الجمعیة  وبشكل موحدملمدقق قانوني واحد ، وتم دمجھ
  

 المؤقت في دمشق وفرع المركز من قبل المعتمدة المالیة بتطبیق الضوابطالجمعیة استمرت       

 المحاسب وامین ، باتفاق بین 2007في نھایة سنة علیھا  بعض التعدیالت كما أجریت .كردستان 
  .الصندوق والمدقق القانوني وسكرتیر المالیة في الھیئة االداریة

  
 الى   كانت اموال الجمعیة تنقل من لبنان الى كردستان ومن ثم2006      ومنذ تأسیس الجمعیة  وحتى 

 وكانت تتھدد ھذه  .لعدم وجود بنوك موثوق بھا في حینھ في العراقبغداد وعن طریق سوریا وبالید ، 
 نقل ھذه وأصبح.  اعضاء الھیئة االداریة  تحمل مسؤولیتھا عدد قلیل من، العملیات مخاطر كبیرة وكثیرة

 كما ان ون دوالر سنویا ، النصف ملیبحدودمبالغ ال وصلت حیث 1999 بعد سنة خطورة،  أكثرالمبالغ

ة  مسؤولیوتحمل ،  للسبب المشار إلیھ أعالهمصارف  كردستان وبغداد تحفظ في موال الجمعیة لم تكنأ
ً شخصیاًتھدیدا  شكل ً أمنیا ، ممامستقرةفترة غیر في ، أمین الشؤون المالیة في الفرع  الحفاظ علیھا

بلغت  2004أیار الرئیسي لعملیة سرقة في  مكتب الجمعیة تعرض الى والبد من اإلشارة . علیھ
  .محاوالت الشرطة في العثور على السارق الذي توارى عن االنظارلم تفلح و  ،ًدوالرا) 35897(

  
 حفاظا على ،والثاني في خارجھ ، ي داخل العراقول فاأل، ي مصرفین فمودعة موال الجمعیة أن آلوا     
جمد حساب الجمعیة في بغداد لفترة  ، مثلما حدث حینما ء طارييءي مصرف ألأموال في حال تعرض األ

طال كل المنظمات غیر صدر عن األمانة العامة لرئاسة الوزراء ، بسبب من قرار خاطيء ، من الزمن 
استطعنا خالل فترة التجمید من االعتماد على حسابنا الموجود خارج العراق لتسییر والحكومیة العراقیة ، 

  . انھاء التجمید منتوفقنا  حتى  ،عمل الجمعیة
  

  التوقیع على السنداتصالحیة ،  بتخویل من رئیس الجمعیة،لسكرتیر المالیة والسكرتیر العام     
تمد كشف  یعكما ان المدقق القانوني والمحاسب وامین الصندوق .ود والشیكات وتحریك الحساباتوالقی

 تحت تصرف ًل الجمعیة النقدیة موجودة حصرامواأ، واس لتسجیل الحسابات وتدقیقھاسأحساب البنوك ك

  .مین الصندوق أ
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  االیرادات والمصروفات 
،  تطورا ملحوظا في مالیة الجمعیة تشكل   2007 وحتى 2004السنوات االربعة الماضیة منذ      

وفیھا مشاریع وبرامج تعتبر كبیرة قیاسا بمشاریع منظمات محلیة تعتمد في الغالب في تمویلھا على 
  .ًویمكن اعتمادھا مقیاسا  لعمل الجمعیة الماضي . المنح والشراكات مع المنظمات ووكاالت االمم المتحدة 

  : كما یلي2007-2004 للسنوات عض النقاط في ضوء مالیة الجمعیة ومن الممكن االشارة الى ب     
) 1347015( وحدھا 2007وفي سنة ًدوالرا  )4169427(ة بلغ اجمالي الواردات للجمعی -

 ً دوالرا

 أكبر مصادر التمویل من عام 2004 ولغایة 2007
 
 

  النسبة  بالدوالرالمبلغ   الجھة
  منظمات األمم المتحدة

  
  من اإلیرادات%21قریبة من   875419.05

     373097  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
      346610.5  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة

      155712  ة لخدمات المشاریع مكتب األمم المتحد
  منظمة الھجرة الدولیة

   
 %14تزید عن    602459

   ھولندا–المجلس الكنسي للسالم 
  

 %9تزید عن    391483

 ورئاسة مكتب رئیس جمھوریة العراق
  مجلس وزراء أقلیم كردستان

  

570000   
   

  14% قریبة من

  النجدة الشعبیة الفرنسیة
  

 %7قریبة من    281994

 

اب خبرة نریش بل االلمانیة خمس ورش تدریب واكتسینفذت الجمعیة وبدعم كامل من مؤسسة ھ -
 وحتى االن وشارك 2004 على احتیاجات الجمعیة في السنوات منذ ً، وجاءت الورش ھذه بناء

فیھا عدد كبیر من كوادر الجمعیة والمنظمات والناشطات والناشطین القریبین من الجمعیة ، 

 .ذه الورش بما یزید عن المائة وثمانین الف دوالر امریكيوتقدر كلفة ھ
 

 للتضامن الیونانیة سبانیة واللجنةاجھزة طبیة من مؤسستین أدویة وأوتلقت الجمعیة  -
 .الدیمقراطي العالمي قدرت قیمتھا بخمسة وسبعین الف دوالر

  
وھي ، ًدوالرا) 70248( حسب التقدیرات بعد حساب االندثارات ھي وموجودات الجمعیة الثابتة -

وخمسة وعشرین   ،)أحداھا مایكروباص واألخرى صالون ( مولدات وسیارتین ثمانيتمثل قیمة
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استقبال فضائي  اجھزة ة وثالث ،ن جھاز حاسوب عادي ونقالین وسبعیواثن، جھاز تبرید 
  .مكاتب  واثاث ،لالنترنت

  
  المصروفات 

 وحدھا 2007 وفي سنة ً،دوالرا) 3806037(بلغت المصروفات للسنوات االربعة  -

 ً.دوالرا) 1366399(
 
ً دوالرا) 306174( منھا ًدوالرا ،) 3410440( كانت المصروفات على المشاریع منھا -

وھي .  فھو على بقیة المشاریع ًدوالرا) 3104266(  اما الباقي  وھو .مصروفات عیادة اربیل
  .من المصروفات االجمالیة  للجمعیة% 90تشكل نسبة قریبة من 

  
 تشكل نسبة قریبة من  التيً،دوالرا )113320(   الرواتب المصروفة من خارج المشاریعبلغتو -

ًدوالرا  )57320( اما ایجارات مكتبي بغداد واربیل فقط فقد بلغت . من اجمال المصروفات% 3

  .من المصروفات % 1.5نسبة ب

 
 

  النسبة   بالدوالرالمبلغ   المشاریع
 من %16 بنسبة تزید عن  561619.05  برامج الجندر 

  مصاریف الجمعیة
مشروعي مساعدة المھجرین في 

  كربالء و أربیل
  %17تزید عن  594512 

   %14 بنسبة قریبة من  471544.25  المشاریع الصحیة 
  

مشروعي لنكتب دستور العراق 
  معا و التعدیالت الدستوریة 

 %10قریبة من   330580

   %8تزید عن  281557  مشاریع الشباب والطلبة 
  

 
 بدل ًدوالرا) 12000( بضمنھا مبلغ )187053,92(بلغت مصاریف بناء مركز تدریب النجف  -

 كربالء كما تم فتح مكتب للجمعیة في. إیجار مساطحة لألرض لمدة عشرة سنوات قابلة للتمدید
 .ئم بشكل دالتوظیف ممثلتین للجمعیة في كل من السلیمانیة وكركوك  ، إضافة لھوتأجیر مقر 

 

ھناك الكثیر من المصروفات االداریة للجمعیة قد تم حسابھا من ضمن مصاریف مشاریع  -
الجمعیة، ولذلك ھي التظھر في بعض السنوات وفي سنوات اخرى تظھر بشكل منفصل ، حسب 

 .ما اقترحھ علینا المدقق القانوني ، كي تؤشر مصاریف الجمعیة الى عمل المركز بشكل اوضح 
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 عبئا غیر قلیال على میزانیة الجمعیة ، ونشیر ھنا الى المبالغ  اإلداریةصروفاتشكلت بعض الم -

ل الصیف الكبیرة التي صرفت على وقود المولدات  وصیانتھا وتبدیل الزیت ، وخاصة في فص
لجمعیة ، ووصلت في صیف یام للكھرباء وزیادة نشاط وفعالیة احیث االنقطاع المتواصل لعدة أ

 فقط بسبب من ارتفاع أسعار الوقود خالل شھرین عشر الف دوالرثني إ الى أكثر من 2006
 ن إال أ2007فقات في ھذا الجانب في سنة كثر من مرة ، وعلى الرغم من محاوالت تقلیص النأل

ارتفاع االسعار مرة اخرى جعل لھذه المحاوالت ، ثم لدوالر بل اارتفاع سعر الدینار العراقي مقا
 . فصل الصیف تأثیرا قلیال وخاصة في

 

برواتب قلیلة في ظل  بعض الكوادر للعمل جرى تعیینفي السنتین االولیتین من عمل الجمعیة  -
 .ن وبفعالیة في الجمعیة ال قسم منھم یعمل حتى اآلماز، وظروف امنیة صعبة 

  
 ، أخذین بعین االعتبار ارتفاع سعر أكثر من مرة الجمعیة منتسبي رواتب ات علىزیادجرت  و -

مع توسع العمل وزیادة المھام، نقترح على قیادة الجمعیة الجدیدة دراسة و. ار العراقي الدین
 .وأخذ ذلك في نظر اإلعتبار عند وضع اللوائح اإلداریة والمالیة الجدیدة، مستوى الرواتب 

  

ومع توسع العمل ازداد . الخمسة واتجاوزی لم العاملین من بعدد قلیلبدأ العمل في مركز بغداد  -
 الكثیر إال أن  ، العاملینخمسة عشر من لىیزید ع الى ما ھم ، ووصل في بعض الفتراتعدد

،  ، غادر بعضھم إلى الخارج للحصول على اللجوءسباب مختلفة منھا امنیة منھم ترك العمل أل
 التدریب فرصوبالرغم من . ألسباباغیرھا من  و ،اخرىوالبعض األخر وجد فرصة عمل 

ھناك نقص كبیر في إال ان ، قابلیات التي تؤمنھا الجمعیة لمنتسبیھا وتطویر المھارات وال
االمكانیات والخبرات اإلداریة واإلدارة المالیة، مما یتطلب العمل على إیجاد فرص تدریب 
للعاملین المتخصصین في ھذا المجال ، لرفع كفاءتھم وأدائھم في اعداد التقاریر اإلداریة والمالیة 

 .في إدارة عمل الجمعیة لتطویر العمل المؤسساتي فیھاللمشاریع ، وكذلك 
  

 وھي تمثل االموال ًا دوالر)787482( ھو 2007ورصید الجمعیة الدفتري في نھایة سنة  -
المتداولة في الصندوق وفي المصارف وكذلك الموجودات الثابتة والسلف الخاصة بالنشاطات 

 .والدیون والمشاریع قید التنفیذ
  

منھا  نقدا في صندوق ، و ًدوالرا) 16416(ھو  2007 نھایة سنة  فيلصندوق النقد في اوبلغ -

  ً. دوالرا)5288(اربیل 
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 بضمنھ رصید إحتیاطي ثابت مقداره ًدوالرا ،) 450029( المبلغ ھو مجموعوفي المصارف فان  -

 2008 والمبلغ المتبقي یمثل المبالغ المرصودة للمشاریع المنفذة خالل عام ً.دوالرا) 100000(
  . واھمھا مشروع العیادة في اربیل قید البناء،وللمشاریع الجاري تنفیذھا حالیا

  

  المقترحات

 بھدف ایجاد مصادر تمویل ذاتیة  على مشاریع مشابھة دراسة تجربة عیادة أربیل وتعمیمھا -
 .متنوعة تؤمن جزءا كبیرا من المصاریف االداریة  للجمعیة واستمراریة بعض مشاریعھا 

 
 ، بدقةیع ان یمسك سجالتھا یستط، محاسب متخصص للعمل في مركز الجمعیةتعیینولویة من األ -

 . للجمعیة ورسم السیاسة المالیة،الحسابات ویساعد في تحلیل 
  

  .   لكل مرافق الجمعیة قبل نھایة كل سنةالتخمینیةالسنویة أھمیة وضع المیزانیة  -

  
  

  

=======================================  

 


