
  جمعیة االمل العراقیة

  ١٩٩٥شباط  ٢٦ – ٢٥المؤتمر االول التأسیسي 

  التقریر المالي

  

كان واضحا منذ الخطوة االولى ألطالق مبادرة الجمعیة، أنھا تحتاج قبل كل شيء لتكریس 
بمسؤولیاتھا الى مصادر مالیة متنوعة مشروعة. بل كان من الصعب ، و النھوض وجودھا 

  الشروع بالمبادرة، اال اترانا بالحصول على مصدر مالي یؤمن عملیة التأسیس.

و اھداف الجمعیة و واضحا للترابط بین المالیة  ة تصوراو قد وضعت الجمعیة منذ البدای
نشاطاتھا، و لم یكن ممكنا النظر الى جانب اي منھما دون اآلخر، اي المالیة و النشاط. و من 
ھنا تبرز االھمیة الملحة للمالیة، و ضرورة تنویع مصادرھا، و ادامتھا و تطویرھا في حیاة 

  میادین ھذا النشاط.الجمعیة، و مستقبل نشاطھا، و توسیع 

و بعد مرحلة من التأسیس انطلقت الجمعیة ألقامة عالقات التعاون، مع المنظمات االنسانیة في 
مختلف البلدان، بھدف تمویل و دعم عدد من المشاریع، التي أقدمنا على اعدادھا. و بعد فترة 

ھذه المشاریع ،  وجیزة، حققت الجمعیة و فرعھا في كردستان، نجاحات ملموسة في تنفیذ بعض
و تطویرھا، و فتحت آفاقا رحبة لألستمراریة و التوسع. و لتحقیق ذلك اعتمدنا على قاعدتین 

  اساسیتین في دراسة المشاریع و تنفیذھا:

  االولى: مبدأ النظام التطوعي، و بمساھمة الفنیین و ذوي االختصاص، قدر االمكان.    

تاجیة و الخدمیة ذات الجدوى االقتصادیة. و ھدفنا ان تكون الثانیة:  البدء في تنفیذ المشاریع االن
  ھذه المشاریع مكتفیة ذاتیا، و ال تحمل الجمعیة اعباء مالیة.

، و توجد امامنا فرص طیبة لقد خطونا لحد اآلن خطوات ملموسة، و حققنا نجاحات متواضعة
ا، ألستثمار ھذه الفرص، یتوقف على مدى استجابة الفروع لمھماتنلالستمرار و التطویر. و ھذا 

و طرق ابواب جدیدة لدعم مالیة الجمعیة ، و حشد الدعم لھا، و توسیع صالتھا مع المنظمات 
  االھلیة و الحكومیة السناد مشاریع الجمعیة.

كما اننا واجھنا فشال في مشروع المحطة المتنقلة، و ال تزال تعوزنا الخبرة و االختصاص 
المشاریع و ادارتھا. علما ان جمعیتنا تختلف عن بقیة المنظمات الالزمین، في كیفیة اعداد 

المحلیة العاملة في كردستان، التي تعتمد في عملھا على تنفیذ المشاریع المعدة و الممولة من 
  الخارج، او توزیع مواد االغاثة فقط.

خدامھا، و ان من الھام االشارة، الى ان الحرص الشدید على صیانة موارد الجمعیة، و حسن است
وضوح ابوابھا و مصادرھا، و وضع تفاصیلھا باستمرار، تحت تصرف اعضاء الجمعیة و 

ھیئاتھا، یلعب دورا حیویا في تعمیق الثقة بھا، لیس من نشطاء الجمعیة فحسب، بل و الجمھر 
المستفید من نشاطھا، و كذلك الجھات و المؤسسات التي تقدم لھا الدعم المادي. و ھذا ینطبق 



ا على مدى قدرة الجمعیة و ھیئاتھا تكریس الطابع التطوعي للعاملین فیھا، و وضع آلیة ایض
تصون ھیئاتھا المسؤولة خاصة، من اي شبھھ لالستفادة من موارد الجمعیة او ایة ثغرة للتالعب 
بھا. و ھذه مھمة تحتاج الى تدقیق خاص و مستمر، من قبل المؤتمر، للبنود الخاصة بھذا الشأن 

  لنظام الداخلي، و لخلق آلیة فعالة و نشیطة.في ا

ان موارد الجمعیة، منذ تأسیسھا حتى االن، تبدو في غایة التواضع، نسبة الى جمعیات و 
مؤسسات مشابھة اخرى، اال ان الجانب االیجابي، یتمثل في االستفادة القصوى لھذه الموارد، 

  فور تأمینھا، في مشاریع نافعة و ضروریة.

  المالیة المرفقة تعكس بوضوح، مصادر المالیة، و ابواب توظیفھا، و صرفیاتھا.ان الجداول 

  

 ً   المالي لمركز الجمعیة في دمشق:الوضع  –أوال

 ٣١/١/١٩٩٥واردات مركز الجمعیة منذ التأسیس و لغایة  -

  

  التاریخ  الجھة المتبرعة  العملة  المبلغ
  ٩٣- ٩٢  لبنان و سوریا، السوید، بریطانیا، تبرعات افراد من كندا،قطر،  دوالر امریكي  ٦٦٠

  ٤/٥/٩٢  صندوق اغاثة ضحایا الحرب في بریطانیا  =  ١٧,٥٧٥
  ١/٧/٩٤  النجدة الشعبیة الفرنسیة  =  ١٠,٠٠٠
  ١٦/٨/٩٤  امریكا –اغاثة الشعب العراق   =  ٢,٠٠٠
  ٢٧/٨/٩٤  جمعیة التضامن مع الشعب العراقي في بلجیكا  =  ٨٦٧

  ٧/١٠/٩٤  الشعبیة الفرنسیةالنجدة   =  ٢٩,٩٦٥
  ١٧/١٠/٩٤  اللجنة الیونانیة للتضامن الدیمقراطي العالمي  =  ١٤,٩٢٨

    فائدة مصرفیة  =  ٩١٣
  ١/٩/٩٣  النجدة الشعبیة الفرنسیة  فرنك فرنسي  ٩٩,٩٩٠

  ١/٩/٩٣  صندوق اغاثة ضحایا الحرب في بریطانیا  جنیھ استرلیني  ٨٤٠
  ١/١١/٩٣  العراقیین في المانیاجمعیة الطلبة   مارك الماني  ٤,٩٦١
  ١/٨/٩٤  وزارة المالیة/ اقلیم كردستان  دینار عراقي  ٢٥,٠٠٠
  ١/١١/٩٤  منظمة جسور لمساعدة االطفال في المانیا  مارك الماني  ٦,٠٠٠

  

فأصبح اجمالي  ٢١٢٤٧تم تحویل مبالغ من العمالت اعاله الى الدوالر االمریكي بما یساوي ر
  الواردات:

 دوالر امریكي    ٩٨١٥٥ر -
 فرنك فرنسي    ١٢٦١ر -
 مارك الماني    ٦٠٤٦ر -
 دینار عراقي    ٢٥٠٠٠ر -



(عدا مصروفات االعداد للمؤتمر العام  ٣١/١/١٩٩٥المصروفات منذ التأسیس و لغایة  -
  االول)

  التاریخ  جھة الصرف  العملة  المبلغ
  ٣١/١/٩٥لغایة   مكتب دمشق -  مصاریف اداریة  دوالر امریكي  ٢,٠٤٥
  ٣٠/١١/٩٤لغایة   فرع كردستان  =  ٥٥,٦٢٠
  ١/٨/٩٤  فرع كردستان  دینار عراقي  ٢٥,٠٠٠

  

  (عدا مصروفات االعداد للمؤتمر العام االول) ٣١/١/١٩٩٥صافي المبالغ الموجودة لغایة  -

  الصافي  المصروفات  الواردات  العملة
  ٤٠,٤٩٠  ٥٧,٦٦٥  ٩٨,١٥٥  دوالر امریكي
  ١,٢٦١  /  ١,٢٦١  فرنك فرنسي
  ٦,٠٤٦  /  ٦,٠٤٦  مارك الماني

  

 ً   الوضع المالي لفرع الجمعیة في كردستان: –ثانیا

   ٣١/١/١٩٩٥واردات فرع الجمعیة منذ التأسیس و لغایة 

  التاریخ  الجھة الممولة  العملة  المبلغ
  ٣٠/١١/٩٤لغایة   مركز الجمعیة في دمشق  دوالر امریكي  ٥٥,٦٢٠
  ١/٨/٩٤  =  دینار عراقي  ٢٥,٠٠٠
  ٣١/١٠/٩٣  في المانیا منظمة وادي  =  ٥٨,٠٠٠
  ٣٠/٩/٩٤لغایة   =  مارك الماني  ٤,٠٠٠
  ١/٨/٩٤لغایة   منظمة جسور في المانیا  =  ١٠.٨٥٠

  ١/٥/٩٣  صندوق اغاثة ضحایا الحرب في بریطانیا  جنیھ استرلیني  ٥٠٠
  

، و استخالصا لتجربة العمل، خالل الفترة المنصرمة، ال بد من التأكید تقدم  و على ضوء ما
  النقاط التالیة، كتوجھات عامة، عند صیاغة الخطة المستقبلیة للجمعیة:على 

 ً تطویر الوضع المالي للجمعیة یتم عبر عدد من المجاالت المباشرة و غیر المباشرة. و  –أوال
تبقى المھمة االولى و الرئیسیة في ضمانة استمرار نشاط الجمعیة، ھو االعتماد على القدرات 

طھا و ادارتھا، و یجب ان یكون ذلك واضحا، في اي مشروع تقدم الجمعیة الذاتیة، لتمویل نشا
  على انشائھ و ادارتھ، سواء لوحدھا، او بالتعاون مع منظمات اخرى، و على االسس التالیة:

تطویر مفھوم العمل الطوعي في نشاط الجمعیة، و االستفادة القصوى من االمكانات  –أ 
جمعیة، في تقدیم االسناد و المشاركة في عملیات الجمعیة و المتوفرة لدى اعضاء و مؤازري ال

  انشطتھاو برامجھا و مشاریعھا.



تحدید عملیة االغاثة و الدعم المباشر، الى الحدود الدنیا و الضروریة جدا، التي تملیھا  –ب 
  الحاالت االضطراریة و االستثنائیة، و تجنب االنجرار لتحویل الحاالت الطارئة الى دائمة.

االھتمام و التركیز على المشاریع االنتاجیة و التنمویة، ذات الجدوى االقتصادیة، التي  –ج 
تؤمن االحتیاجات الملحة للفئات االجتماعیة الفقیرة و ذوي الدخل المحدود، و یوفر الحد االدنى 

  من المردود ألدامة المشروع و تطویره.

اعداد مشاریع و تقدیم الدراسات، حول مختلف مناحي الحیاة، بما یستجیب للمتطلبات و  –د 
للحتیاجات الصحیة و االجتماعیة و الثقافیة و المعیشیة للمواطنین، مع مراعاة التوزیع 

الجغرافي.  و ان تكون ھذه المقترحات مدروسة بعنایة، لكسب ثقة الجھات و المنظمات 
  مشاریع، و التعاون مع الجمعیة في انجازھا.االجنبیة، لتمویل ال

ثانیا: لضمان استمرار الدعم االجنبي الحكومي و غیر الحكومي، ھو في القدرة على انجاح 
المشاریع و تنفیذھا باقل االھدار و الصرفیات االداریة و الخدمات، و تحقیق مردود ملموس، 

تطویره. و یعتمد ھذا ایضا على اھمیة االستفادة من توظیف الدعم المالي للمشروع المعني و ب
  ادارة المشروع من قبل عناصر متخصصة ذات كفاءة متمیزة.

و الرقابة المستمرة، و السیطرة على ابواب الصرف، سواء اثناء اعداد المشروع، او خالل 
التنفیذ، سیعزز ثقة الجھات الممولة بالجمعیة،و قدراتھا، و مصداقیتھا، مما یؤمن لھا توظیفات 
جدیدة لمشاریع مستقبلیة، و یوسع عالقتھا و تنوعھا، لكسب المزید من الدعم المادي المباشر، 

  او اعتماد الجمعیة كجھة منفذة لمشاریعھا.

ً: القیام بفعالیات و نشاطات ذات طابع خیري، یؤمن موارد مالیة للجمعیة، او تنظیم حمالت  ثالثا
على فروع الجمعیة، و اعضائھا و مؤازریھا، في تبرع عینیة و نقدیة لتمویل انشطتھا. و تقع 

  ة في تنظیم مثل ھذه النشاطات، و االستفادة من المناسبات لھذا الغرض.بلدان الشتات، المسؤول

اعداد جرد للجمعیات و المنظمات االنسانیة و الخیریة، و كذلك المنظمات الدولیة  -
ة عالقات تعاون، و كسبھا لدعم العاملة في كل بلد، بھدف االتصال بھذه الجھات، و اقام

 الجمعیة و انشطتھا.
و یمكن في ھذا الصدد االستفادة من المنظمات الحكومیة و االحزاب و اللجان البرلمانیة 

و غیرھا، ألسناد مشاریع الجمعیة، او توفیر بھض الخدمات و التسھیالت ألنشطتھا 
  المختلفة و توفیر الدعم المالي و العیني لھا.

:ً   تضبیط سجالت الجمعیة لتأمین دفع بدل االنتساب، و كذلك التبرعات السنویة و غیرھا. - رابعا

 ضبط سجل بجمیع ممتلكات الجمعیة في المركز و الفروع. -
العمل على تخصیص نسبة بسیطة معینة من كل مشروعو لتغطیة تكالیف القضایا  -

 االداریة و الفنیة و االتصاالت العامة للجمعیة.
بالمائة من التمویل المخصص الي مشروع  ١٠ – ٧وح بین تخصص نسبة تترا -

 الحتماالت المستقبل الالحقة و متطلباتھا.



  

  جمعية االمل العراقية

  

  

  اعضاء الھیئة اإلداریة العامة:

 الرئیس  –السید نعمان منى  -١
 نائب الرئیس –السید الشیخ عطا الطالباني  -٢
 نائب الرئیس –الدكتور خضر حسن  -٣
 السكرتیرة –اآلنسة ھناء ادور  -٤
 أمینة شؤون المالیة و المشاریع –السیدة سلمى جبو  -٥
 أمین شؤون العالقات العامة –السید جمال الجواھري  -٦
 أمینة اإلرتباط مع فرع الجمعیة في كردستان  -الدكتور أفین بكر  -٧

  

  اعضاء ھیئة الرقابة اإلداریة و المالیة:

 الرئیس  –الدكتور محمد الربیعي  -١
 عضو  –السیدة سوسن أحمد  -٢
  عضو  –السید إحسان وصفي  -٣

  

 

 


