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فالترابط بین موارد . وتحقیق أهدافها ،وقدراتها على النهوض بمهامها ،ركنًا أساسیًا في عمل الجمعیة ،تحتل المالیة
  .عدد برامجهاوت ،وتوسع أنشطتها ،الجمعیة وخططها هو أمر حیوي لدیمومتها

خـالل الفتـرة الماضـیة بـین المـؤتمرین األول والثـاني،  لقد سعت الهیئة اإلداریة العامة والهیئة اإلداریة لفرع كوردستان، 
، مـن الجمعیـة علـى تحسـین إدارة تنفیـذ مشـاریع اكمـا عملتـ. إلى تطویر برامج الجمعیة في المجالین اإلنساني والتنموي

الیة وضوابط العمل، والتأكید على عملیة اإلشراف، والتوجه لدیمومة تمویلها ذاتیًا قدر خالل إعداد اللوائح اإلداریة والم
ًا ملحوظـًا . اإلمكان، وترشید النفقات اإلداریة، وتحسین مسـتوى اسـتخدام األجهـزة والتكنولوجیـا الحدیثـة وقـد تحقـق نجاحـ

  .في هذا المسعى
ت مع المنظمات العالمیة غیر الحكومیة، فقد تحقق كسب ومع التطور النوعي في مشاریع الجمعیة، وتوسع العالقا

. ال تزال المصادر الرئیسیة للتمویل هي من المنظمات العالمیة ،مصادر جدیدة لتمویل أنشطة الجمعیة، ولكن
، بسبب ظروف الجالیات فقد أثبتت  ،ومع ذلك. فالتبرعات والمساعدات من الجالیات العراقیة في الخارج ضعیفة جدًا

،  وكذلك المادي لعمل واإلعالميفي كسب الدعم المعنوي  ،كوین فرع للجمعیة في أمریكا أهمیة هذا النشاطتجربة ت
  .الجمعیة

للمنظمات  الهندسیة ، عبر تنفیذ عدد من المشاریعمحلیة وقد حقق فرع كوردستان نجاحًا ملموسًا في إیجاد موارد مالیة
، مساهمًا في الوقت نفسه في )986(قرار  - بل الغذاءالعالمیة العاملة في اإلقلیم، وخاصة في إطار برنامج النفط مقا

  .عملیة إعادة البناء والتنمیة في المنطقة
لتطویر الوضع المالي للجمعیة، كي یواكب  ،وتبدو الحاجة ماسة في الفترة الالحقة، للتحري عن إمكانات وأفاق جدیدة
نسانیة وتنمویة جدیدة، لصالح الفئات متطلبات المشاریع القائمة ودیمومتها بشكل متجدد، وتنفیذ مشاریع خی ٕ ریة وا

وفي هذا اإلطار، من األهمیة التنسیق بین الهیئة . االجتماعیة المهمشة والضعیفة، السیما األطفال والنساء والمشردین
اإلداریة وممثلیاتها وأعضائها في الخارج، إلقامة عالقات تعاون مع منظمات عالمیة جدیدة، وخاصة في البلدان 

في تزوید  وفي المقابل، یبرز دور الفرع في كوردستان. بیة وأمریكا الشمالیة، ونیل ثقتها لتمویل مشاریع الجمعیةاألور 
إضافة إلى أهمیة تطویر . لنوعیة المشاریع المطلوبة، وفق دراسة میدانیة مسبقة ،الهیئة اإلداریة بمقترحات ملموسة

جدیدة، باالستناد إلى ما هو مثبت في النظام الداخلي  نشاطاته في مجال األعمار، والبحث عن مصادر مالیة
  .للجمعیة، والضوابط القانونیة المعمول بها في إقلیم كوردستان

وقد . ومن الضروري اإلشارة، إلى أن مالیة الجمعیة مثبتة حسب األصول الحسابیة المعمول بها في المؤسسات العامة
، من . اف أمینة الشؤون المالیةنظمت إداریًا من قبل محاسبة متخصصة، تحت إشر  كما دققت سجالت المالیة أصولیًا

ونفس األمر ینطبق على مالیة فرع كوردستان، حیث أقر . لى الهیئة اإلداریةإقبل مدقق قانوني، الذي قدم تقریره 
  .التقریر المالي الخاص به 98المؤتمر الثاني للفرع في عام 
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  :1998- 1995نقاط الهامة بصدد التقریر المالي للسنوات السابقة من ویمكن إیجاز بعض ال
  

  في حقل الواردات
  لى تاریخ 1994بلغ إجمالي واردات الجمعیة، من ضمنها المدور من عام ٕ ) 342,172(، 31/12/1998، وا

  .دوالرًا أمریكیاً 
  بسبب المنح المالیة لبناء المدرسة في  1995كانت مالیة عام ،   .أربیل/ ناحیة جومانمرتفعة نسبیًا
  بسبب تنوع مصادر التمویل لدعم مشاریع جدیدة، كالمراكز النسائیة 1998بدأت اإلیرادات بالتحسن في ،

  .وعیادة كالر، وبعض التبرعات من الجالیة العراقیة في الخارج
 تتضمن ممتلكات الجمعیة في مركزها في دمشق:  

 جهاز استنساخ مع طاولة  
 جهاز تلفاكس  
 وتر مع الطابعة وماسحة ضوئیةجهاز كومبی  
 مكتبة صغیرة لحفظ الملفات والوثائق.  

  
  في حقل المصروفات

  ،دوالرًا أمریكیاً ) 297,639(بلغ إجمالي المصروفات، من ضمنها المبالغ المحولة إلى فرع كوردستان .  
  إي بن) 248,398(بلغ إجمالي المبالغ المحولة إلى الفرع في كوردستان ، بالمائة من ) 83,5(سبة دوالرًا أمریكیًا

  .المصروفات الكلیة
  ازدادت نفقات المركز، مع توسع العالقات واالتصاالت، وتفریغ سكرتیرة الجمعیة للعمل في كوردستان، وشراء

. دوالرًا أمریكیاً ) 26,111(المؤتمرین  بین ماوقد بلغ مجموعها . معدات وأجهزة، وبعض المطبوعات اإلعالمیة
  .بالمائة فقط من المصروفات الكلیة) 8,8(إذ تشكل  وهي ال تزال محدودة،

  وهي تشكل ) 7,958(بلغ إجمالي نفقات اجتماعات الهیئة اإلداریة ،   .بالمائة من المصروفات الكلیة) 2,7(دوالرًا
 الواردة عبر المركز، باستقطاع المشاریع  تخصیصات، من ةإلداریات الهیئة اجرى تغطیة نفقات المركز واجتماع

تقلیـل هـذه النسـبة باالتفـاق مـع الفـرع فـي  وفـي حـاالت خاصـة، یمكـن زیـادة أو. بالمائـة 12 -10نسـبة تتـراوح بـین 
  .انكوردست

  
  
  

   


