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  :دمةـمق
  يـالتقرير السياس

  
   :أيتها الزميالت

  :أيها الزمالء
، ألقـت بثقلهـا عـىل  حياتنـا صـعبةينعقد مؤ�رنا السنوي هذا العـام وسـط ظـروف 

املهـام امللقـاة عـىل  3 ضـاعف، ماليومية ومجمل أع3لنا ونشاطاتنا الخاصة منها والعامة
وزاد مـن  .مثلهـا أو تعرضـنا لهـا ن واجهنـا عاتقنا ملواجهة مستجدات يومية ; يسبق لنا أ 

هـذا اإلرصار  ،قساوة هذه الظـروف الخارجيـة والداخليـة، املوضـوعية منهـا واملصـطنعة
الواليات املتحدة  الذي تفرضهالكبL عىل استمرار العقوبات االقتصادية والحصار الظا; 

الظاملـة  من تلك الحـرب مومراميه ماألمLكية ومعسكر أعداء سورية بغية تحقيق أغراضه
عـن تحقيقهـا بـالربيع الـدامي وتجيـيش  واوالتـي عجـز ، سنة عرشة عىل بلدنا منذ اثنتي

اعت3د سياسـة قليميـة ذات املواقـف املشـبوهة، وبـاإل العربيـة و  مظالميي األرض وأدواتهـ
  .جالقتل والتدمL وتخريب البنى التحتية واملرافق العامة  ومصادر الطاقة ووسائل اإلنتا

وحتـى  أمٍد بعيـد،ما بنته سورية منذ الحضارة والثقافة والتاريخ وكّل هدم أرادوا  لقد
لرضب الوحدة الوطنّيـة وإحـداث صـْدٍع عميـٍق يف الجبهـة الوسائل املتاحة  جميعب ،اليوم

ــِدِه  الّداخلّيــة، وتفتيــت �اســك املجتمــع الســورّي بأطياِفــِه املتعــّددة، و�زيــق أوارص َعْق
  .االجت3عيّ 

كريس وتعزيز االحتالل األجنبي ألراٍض عزيزة وغالية مـن وطننـا، وفيهـا أرادوا ت ك3
هـذا  فv أدواتهـم الحاقـدة لتسـويغمعظم الtوات الوطنية من نفط وغاز وحبوب، موظِّ 

العـدو  منالجوالن العرx السوري و  ،لواء اسكندرونتركيا لاالحتالل، ليضاف إىل احتالل 
يف تدمL سورية من خالل دعـم أدواتهـم اإلرهابيـة الصهيوz الذي أسهم إسهاماً كبLاً 

  .، وقد وجدوا يف اإلرهاب أدواٍت مناسبة لهموتزويدها باملال والسالح
وعيه العايل ; يسـمحا للمـؤامرة أن تعـرب وتفعـل فعلهـا  شعبنا ومنسوَب  إال أن أصالةَ 

رق ـملنطقـة بشـالفوىض وإعادة هيكلـة ا أن يحقق جشعه بتعميموملا يسّمى بالربيع  ،املقيت
بعـد أن اعتقـد هـذا  يوz هو املؤثر وصاحب القرار فيهجديٍد، يُراد أن يكون الصه أوسٍط 

اومتـه ونضـاله، إال أن هـذا املحتل أنه أحكم الخنـاق عـىل الشـعب الفلسـطيني وأنهـى مق
األقدر عىل مواجهة هذا املحتل، وإذالله وتحرير أرضه مـن ثبت يوماً بعد يوم أنه الشعب أ 
، ك3 يراد للعالقة مع املحتل الصهيوz أن تتوسع لتشمل كثـLاً مـن لعدو الصهيوzرجس ا

الدول العربية، وذلك وفق خطة ممنهجة لتعميـق التطبيـع مـع العـدو الصـهيوz بأشـكاله 
عـىل محاربتـه  عمـُل قاطعـاً يف اتحـاد الكتـاب العـرب، ونكافة، وهـو مـا نرفضـه رفضـاً 

  .وباقي فئات املجتمع والناشئة والتصدي له وتأصيله عند األطفال
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ــدور املفصــيل يف الصــمود ومكافحــة  أدتوقــد  ــا املســلحة وجيشــنا البطــل ال قواتن
كـان ألصـدقاء سـورية وحلفائهـا ، كـ3 وشـعباً  عىل وحدة سـورية أرضـاً  رهاب، حفاظاً إلا

رهاب وداعميه، وسـتظل األجيـال القادمـة تـذكر إليف االنتصار عىل ا كبLٌ   دورٌ vاملخلص
هذا الصنيع الذي ما كان ليحـدث لـوال صـمود وثبـات شـعبنا وجيشـنا  ثL من العرفانبك

  .عن أرضه ودفاعهُ 
توقـف عجلـة اإلنتـاج وعـدم ، وأدت إىل لظـا; قسـوةتـأثLات الحصـار ا وقد زادت
، وعـىل كلِّهـا خالقة، وإجراءات فعالة م3 انعكس سوءاً عىل مناحي الحياة وجود مبادرات

  .املواطنv عموماً 
وزلزلـت معهـا ... زلزلـت األرض زلزالهـاويف ظل هذه األوضاع االقتصـادية الخانقـة 

فـي3 حصـل سـي3  األوضاع التي كانت سائدة، وظهر تعاطف حقيقي مع مأساة شعبنا وال
عنـدما أصـاب ذلـك الزّلـزال  ...، وغLهـاطرطـوس حافظات الالذقية حلب ح3ة إدلـبمل

ة كبـLة، سـ دث خسـائراملدّمر وطننا الحبيب، وأح اهمت بلـمِّ شـمل أبنـاء بشــريَّة وماديـَّ
ظهرت حالة الوحدة واالنسجام والتالحم بv أبناء الشـعب يف محافظاتـه م، فهالوطن كلِّ 

  .كلِّها
التـي عملـت عـىل  ،لقد فتح السوريون قلوبهم وبيوتهم للمنكوبv من ضحايا الكارثة

 العفـوي أكـرب مـن كـل تلـك املـرارات ;ِّ شمل الوطن كلِّه، وبدت وحدة املشاعر وتدفقها
كثـL مـن  يف، ك3 ظهر التضامن العرx بـأبهى صـوره التي عشناها منذ الربيع الدامي

ة األمريكيـة التـي تـدعي الوقت الذي �ت فيه تعرية اإلدار الدول العربية والصديقة، يف 
  .دفاعها عن قيم الد�قراطية والحرية وحقوق اإلنسان

علينـا   الرغم من مأساوية الحدث وكارثيتـهوأمٍل، وعىلعة  ضوء بقلقد أظهر الزلزال 
عىل توسيع دائرتها املضـيئة وتعميـق مسـاراتها بحيـث أن نعمل ، إال أنه فرَض علينا جميعاً 

يعم النور جميع الجهات، وما علينا إال أن نكون يف طليعـة املتفـائلv بغـد سـوري أفضـل 
نوافذ األمـل عـىل حيـاة أكـt إرشاقـاً وعمـالً  وتفتح فيه تطوى فيه صفحة املايض املؤ;

  . وتفاؤالً
رقة عنـدما ـولقد ظهرت الّدول التي �لك مساحًة كبLًة من اإلنسـانيَّة بصـورتها املشـ

ها إىل جانب شعبنا يف سورية، وقرنـت القـول بالفعـل، وسـارعْت إىل تقـديم أعلنْت وقوفَ 
  .لزالملنكوx الز الّدعم املادّي واملعنوّي 

   



 ــ 4ــ 

 

  
كان موقف اتحاد الكتاب العرب واضـحاً يف هـذا املجـال، مـن خـالل مخاطبـة وقد 

رورة مخاطبة حكوماتهـا ـاألمانة العامة لالتحاد، وكذلك االتحادات يف الدول العربية بض
والتنسيق مع النقابات واملنظ3ت يف دولها للضـغط عـىل الحكومـات واملـنظ3ت العربيـة 

صار عن الشعب السـوري وتقـديم الـدعم لـه؛ كـ3 ر الحـوالدولية ومطالبتها برضورة كس
�ت مخاطبة البعثات الدبلوماسية والربملانات العربية والصديقة وبعـض االتحـادات مـن 
خالل وزارة الخارجية ومجلس الشعب وبعض االتحادات والنقابات يف سورية، فضالً عـن 

حسـب اإلمكانيـات بررين ـلـبعض املتضـ تـأمv املسـاكنو املساهمة بتقديم الدعم املادي 
حســب مــا يــأ� مــن تربعــات مــن الــزمالء يف اتحــاد الكتــاب العــرب ومــن باملتاحــة و 

األصدقاء، وسيستمر اتحاد الكتـاب العـرب بتقـديم كـل مـا يقـدر عليـه ومـا �ليـه عليـه 
الزلـزال وتـداعيات الواجب تجاه أبناء بلده وأمته، ك3 أنه سيقوم بتوثيـق بعـض أحـداث 

  .خالل بعض األع3ل األدبية والتوثيقيةوأثره عىل الشعب من 
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  تقرير املكتب التنفيذي
  2023/ 3/  13إىل مجلس االتحاد املنعقد بتاريخ 

  

�:�ن�����������א��د�א
	�د��א��� �
� �

 1/1/2022مـن  بـدءاً نضع بv أيديكم في3 ييل تقرير املكتب التنفيذي عن نشاط االتحاد 
  .عنايتكم، آملv أن يلقى 2022/ 12/  31ولغاية 

  
  

  :أوالً ـ الجانب التنظيمي 
  

  ولغايـــة 1/1/2022انتظمـــت اجت3عـــات املكتـــب التنفيـــذي خـــالل هـــذه الفـــرتة مـــن أ ـ 
  .، وكان الحضور واالهت3م جيدينجلسة/ 34/وبلغ عدد الجلسات ، 12/2022/ 31

  

  :عىل النحو اآل!كان القبول وعدمه  ـ يف مجال العضويةب 
  العدد          الصفة

  31          عضو
  12        عضو مشارك

  37          مرشح
�ديد فرتة الرتشيح      12  

  27      عدم قبول بصفة مرشح
  53      عدم املوافقة عىل التزكية

  2        إلغاء ترشيح
  1        عضو رشف

  
   

 اتحاد الكتاب العرب ـ دمشق
Arab Writers Union - Damascus 
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  :اإلداريـ الجانب  ثانياً   
  

  :واالنطالق باملرشوع لطباعة/ لقراءة للجميعسلسلة ا/ـ اعت3د مشـروع ثقايف وطني لطباعة  1
  .للكاتب وليد إخاليص» بيت الخلد«أ ـ رواية 

  .للكاتبة غادة الس3ن» كوابيس بLوت«ب ـ رواية 
  .للشاعر والناقد حامد حسن» الشعر بنية وترشيحاً «: ج ـ كتاب

مــن  بــدءاً وع تكليــف الــدكتور جهــاد بكفلــوz عضــو املكتــب التنفيــذي مــديراً إلدارة الفــر ـ  2
بناًء عىل طلبه، وتكليف األستاذ ريـاض طـربة عضـو املكتـب التنفيـذي مـديراً  16/8/2022

  .16/8/2022من  بدءاً إلدارة الشؤون اإلدارية واملالية 
  :ــ اعت3د تسعLة جديدة ملنشورات االتحاد وفق اآل� 3

  بــ) ترجمـة دراسـات ـ روايـات ـ قصـص ـ(بيـع كتـب االتحـاد مـن األجنـاس األدبيـة ــ 
، 2019عـام الصـادرة مـا قبـل الشعر  س لكتب. ل/ 500/لنسخة الواحدة وس ل. ل/ 1000/

  .2020من سعر الغالف عىل منشورات االتحاد اعتباراً من عام % 40وحسم 
ها سـياق حرصـه عـىل تخفيضـناقش املكتب التنفيذي موضـوع ارتفـاع كلفـة الطباعـة، يف ـ  4

  :2023من مطلع عام ©ا ييل اعتباراً  وقرر العمل
  .كلها األدبية لألجناس) 22 × 15( لتصبح االتحاد كتب قياسات توحيد. أ

  ).صفحة 112( مالزم) 7( عىل يزيد ال ©ا الشعر ديوان مالزم عدد تحديد .ب
 ملزمـة) 20( عـىل يزيـد ال ©ـا والرواية األدx والنقد الدراسات كتب مالزم عدد تحديد .ج

  ).لمةك 50.000 أو صفحة 320(
ـــد .د ـــدد تحدي ـــالزم ع ـــب م ـــة كت ـــ القص ـــا رحـواملس ـــد ال © ـــىل يزي ـــة) 14( ع   ملزم

  ).كلمة 36.000 أو صفحة 224(
لغايـة  وصـالحيتهاـ اعت3د ¬وذج بطاقة العضوية الجديدة، وإضافة تاريخ إصدار البطاقـة،  5

إىل  عىل أن تبقـى البطاقـة القد�ـة سـارية املفعـول ،، ملن يرغب من الزمالءتاريخ محدد
  .حv انتهاء تاريخها ملن ال يرغب يف تجديد بطاقته

الكتـاب، وتجهيزهـا لها لتكون قاعة الئقة بالزمالء  ـ تجهيز قاعة املحارضات وتأمv ما يلزم 6
  .بغرفة تسجيل وجهاز إسقاط وغLه من أمور يتم العمل عىل استك3لها

مـن تـاريخ  بـدءاً ب الفرعـي يف حلـب األستاذ نذير جعفر رئيسـاً لهيئـة املكتـ الزميلـ تسمية  7
  .2022/ 10/ 5 يفمبارشته العمل 

حـول مشــروع  25/9/2022تـاريخ / 2694/الواردة إىل الديوان بـرقم  املذكرةناقش املكتب ـ  8
فتقـرر املوافقـة عـىل املقـرتح  ،تعاون تشار® بv وزارة اإلعـالم واتحـاد الكتـاب العـرب

وتم عقد لقـاء مـع السـيد معـاون وزيـر اإلعـالم بهـذا  إرسال املذكرة إىل وزارة اإلعالم،و 
  .الخصوص وغLه من أمور تهم الكتاب

ـ ©ناسبة الذكرى الخمسv لحرب تشـرين التحريريـة قـرر املكتـب الرتكيـز عـىل محافظـة  9
القنيطرة عموماً والجوالن خصوصاً يف الفعاليات واألنشطة األدبية، وإعادة طباعة املؤلفـات 

ــة يف ال ــام اآلتي ــاريع ــدماة«: الج ـــرين امل ــار تش ــدكتور » أزه ــييل،لل ــالم الُعج ــد الس   عب
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ملمـدوح » األبـرت«، نجـاح العطـارللـدكتورة  »مـن يـذكر تلـك األيـام«و لحنا مينـة» املرصد«
بـارك ربيـع، مل »والقمـر رفقـة السـالح«رية، ـفلـك حصـل» ثالثون ثانية فوق حيفا«عدوان، 

الكتابـة عمـل «لعيل املزعل، » املعتمةقناديل األيام «وهيب رساي الدين، » الرجل والزنزانة«
xـ » انقـال zقبــل  إعالنـات مدينــة كانـت تعـيش« ليـد الحـافظ،و ل» الخنــدق«لنـزار قبـا

دفـاتر «أبعد من نهار  ـ عيل عقلة عرسانلدكتور ل» صخرة الجوالن«ملحمد ملص ـ » الحرب
  .أل�ن حسن »الزفتية

شـيح خمسـة مؤلفـات تر  بالتنسيق مع جمعيـة الرتجمـة رـ تكليف الزميل حسام الدين خضو  10
  .بأجر مناسب ومن مختلف اللغاتمتميزة للرتجمة 

ـ قبول اعتذار الزميل صبحي الجاx من مهمة محاسب صندوق تقاعد الكتّـاب بسـبب وضـعه  11
  .1/7/2022من  بدءاً الصحي وتكليف السيد خلدون صبح بدالً منه 

مـدير إدارة الشـؤون االجت3عيـة بكتابـه الـوارد إىل الـديوان بـرقم  الزميـلـ بناًء عىل اقرتاح  12
تقرر إقامة مجلس عزاء يف فروع االتحاد ملن يتوىف من أعضاء  14/11/2022تاريخ / 3092/

الفرع يف موعد ال يتجاوز سبعة أيام من تـاريخ الوفـاة بـإرشاف هيئـة املكتـب الفرعـي يف 
  .املحافظة

أسوة بالسادة / متقاعد/املتقاعد من االتحاد بطاقة عضوية  ـ منح السيد عضو االتحاد 13
vأعضاء االتحاد العامل.  

الرتاث الالمـادي يف : (بالتحضL إلقامة ندوة بعنوانتكليف الزميل الدكتور فاروق اسليم ـ  14
 حـثُّ و ، بالتعاون مع الجمعية التاريخية السورية بحمص ونقابة الفنـانv، )محافظة حمص

مجــاالً لبحــوثهم العلميــة عــات عــىل جعــل منشــورات االتحــاد أســاتذة الجامالــزمالء مــن 
  .وللرسائل التي يرشفون عليها

م تــاريخ . ق/ 6/ 2990/رقــم  للحــزب ـ اطلــع املكتــب عــىل كتــاب األمــv العــام املســاعد 15
  :2022عام اتخاذ اإلجراءات اآلتية حتى نهاية واملتضمن  30/11/2022

مخصصـة /لآلليـات السـياحية / البنزين ـ املـازوت/من ماد�  أ ـ تخفيض الكمية املخصصة
  .من الكميات املخصصة حالياً، ماعدا وسائل النقل الج3عي% 40بنسبة / أو خدمة

ب ـ وقف مه3ت السفر التـي يرتتـب عليهـا رصف محروقـات اآلليـات املـذكورة أعـاله إال 
  .املساعد املسبقةلألسباب الرضورية وامللحة ©وافقة الرفيق األمv العام 
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املنتهـي إىل املوافقـة  16/11/2022ر اجت3ع مجلس االتحاد املؤرخ يف ــ اطلع املكتب عىل محض 16
  :اآل�عىل 

  .أ ـ محرض اجت3ع املجلس السابق
  .2022/ 10/  31ولغاية  16/6/2022ب ـ تقرير املكتب التنفيذي ونتائج أع3له خالل الفرتة من 

  .يل قوانv االتحاد ورفعها إىل املؤ�ر السنويج ـ إقرار مسودة تعد
جملـة عـىل الهذه  ، وتضافلكرتونياً ورقياً أو إ نرشهد ـ يحق للمكتب التنفيذي بعد املوافقة عىل املخطوط 

  .است3رة التنازل عن املخطوطة من صاحبها
  .عىل طباعة كتابه السابقـ عدم املوافقة عىل استالم أي مخطوط من مخطوطات الزمالء إال بعد ميض عامv  هـ

فتقـرر املوافقـة  ،ـ اطلع املكتب عىل محرض اجت3ع املكتب التنفيذي مع رؤساء فـروع االتحـاد 17
  :اآلتيةعىل مضمونه وعىل التوصيات والقرارات 

املوافقة عىل ما َخلَُص إليه اجت3ع املكتب التنفيذي التحاد الكتاب العرب مع السادة أ ـ 
  :واملتضمن 15/11/2022ملحافظات املنعقد بتاريخ رؤساء الفروع يف ا

ـ التأكيد عىل رضورة عقد اجت3ع سنوي عىل األقل لجميع األعضاء كلٌّ يف فرعه، وذلك  1/ أ
ملناقشة قضايا الزمالء، وتقوم هيئة املكتب الفرعي بتحديد وقت لالجت3ع السنوي ضمن 

قيت االجت3ع الشهر الخامس من كل عام، يتجاوز تو  الَّأ اجت3ٍع لهيئة املكتب الفرعي، عىل 
  .ويُعلم به املكتب التنفيذي

ـ التأكيد عىل العمل الج3عي ضمن هيئات املكاتب الفرعية، وأن الجميع رشكاء يف اإلعداد  2/ أ
، والتأكيد عىل مشاركة الفعاليات، ويف كل ما يتعلق بعمل الفرعللخطة الثقافية وتقديم 
  .يم الفعالياتالزمالء املؤهلv يف تقد

الزمالء أعضاء هيئة الفرع بالقرارات الخاصة بعمل  رضورة إرشاكب رؤساء الهيئات توجيهـ  3/ أ
  .الفرع والتشاور معهم

  .ـ رضورة رفع الكشوف الشهرية باملرصوفات، وتصفية السلف املالية املمنوحة قبل طلب سلف جديدة 4/ أ
�تvـ رضورة الحرص عىل  5/ أ vهيئات الفروع والجهات الحكومية والحزبية يف  العالقات ب

  .من التعاون أفضل ما �كنوتحقيق املحافظة 
ـ رفع التوصية الالزمة ملجلس االتحاد واملؤ�ر السنوي العام بخصوص زيادة التعويضات  6/ أ

  .املمنوحة لألعضاء
  .األسبوع األدx ألدب الشبابصحيفة ـ تخصيص صفحة أو أكt من صفحات  7/ أ
أو  »يوتيوب«ـ العمل عىل بث املحارضات والنشاطات الثقافية التي يقيمها االتحاد عىل قناة  8/ أ

  .تسجيلها ليصار إىل بثها عىل قناة االتحاد املوجودة ضمن أقسام موقع االتحاد عىل الشابكة
  .»محارضات وأمسيات شعرية أو قصصية«ـ عدم تكرار محتوى النشاطات  9/ أ
لزمالء واملهتمv يف كل محافظة للمشاركة يف املسابقات التي يعلنها االتحاد أو ـ تشجيع ا 10/ أ

  .يقيمهاالنشاطات التي 
ـ التأكيد عىل رضورة إعالم وسائل اإلعالم املقروء واملر« واملسموع يف املحافظات بأنشطة  11/ أ

  .الفروع لتغطيتها إعالمياً 
  :ـ القرارات

أو مراجعة السادة املحافظv للحصول عىل أراٍض ملحافظات يف اـ تكليف هيئات الفروع  1/ ب
  .لصالح االتحاد بأسعار تشجيعيةمقرات 
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أو  التأكيد عىل عدم الس3ح بتكرار عنوان املحارضة أو مضمونها من الزميل عضو االتحادـ  2/ ب
عىل الجّدة يف طرح املوضوعات يف الفعاليات، وأن تكون بعض الفعاليات  والحرص، غLه

  .فاعليةت
، تكليف هيئات املكاتب الفرعية لالتحاد باالهت3م بالفريق الشباx الثقايف لكل محافظةـ  3/ ب

مع إقامة جلسات أدبية لهؤالء الشباب بحضور أعضاء من اتحاد الكتاب العرب لتقييم 
  .تجربتهم

لتكريم فظات إقامة فعاليات تكر�ية وفق رشوط محددة للزمالء أعضاء االتحاد يف املحاـ  4/ ب
  .عضو كل عام عىل األقل

  .إقامة أمسيات تأبv للزمالء أعضاء االتحاد الراحلv يف فروع االتحادـ  5/ ب
تكليف هيئات املكاتب الفرعية وجمعيات االتحاد بإعداد مقرتح لالسرتاتيجية الثقافية ـ  6/ ب

الء يف الخطة الثقافية الشاملة لفروع االتحاد لدراسته، إ�اناً برضورة مشاركة جميع الزم
  .املقرتحة لالتحاد

ـ ترشيح األستاذ األرقم الزعبي عضواً يف فريق العمل املمثل لوزارة الثقافة إلعداد ما  18
يخصنا من االسرتاتيجية املتعلقة بحق املؤلف والحقوق املجاورة من الخربات يف مجال 

  .5/12/2022تاريخ / 4062/ امللكية الفكرية تنفيذاً ملضمون كتاب وزارة الثقافة رقم
روع مبنى فرع درعا مـن مؤسسـة ـملشاملؤقت ر لجنة االستالم األويل ـاعتمد املكتب محضـ  19

مـع التوصـيات الــواردة يف مـذكرة رئـيس اللجنــة  8/12/2022اإلسـكان العسـكرية تــاريخ 
تـاريخ / 3319/املرفوعة إىل املكتب التنفيذي ومرفقاتها املسجلة يف ديوان االتحـاد بـرقم 

  :والتي تضمنت 19/12/2022
ـ رضورة متابعة هيئة الفرع ملوضوع حراسة املبنى عل3ً أنه يوجد حالياً حارس وحيد يطلب  أ

تم الطلب منه االستمرار بعمله لعدم إمكانية  ، وقدألف لLة سورية شهرياً / 300/ اً قدرهأجر 
  .دد الحراسزيادة عمع التأكيد عىل رضورة ، ترك املبنى من دون حراسة

  .أصوالًـ توجيه هيئة الفرع لالنتقال إىل املبنى لحv إيجاد مستثمر أو مستأجر  ب
  . االستث3رتظهر أثناء فرتة  ، و�كن أنـ تحفظت اللجنة عىل أي أخطاء يف التنفيذ غL ظاهرة ج
  .اإلرشاف إلنجاز الكشف النها« ـ إحالة محرض االستالم املؤقت إىل جهازد 
  .، وأمانة رس إدارة االستث3رة صورة عن محرض تسليم الفرع إىل هيئة الفرعـ إحال هـ
األصل إىل أمانة رس إدارة االستث3ر، صورة لكل : لكل منـ إحالة أصل املحرض أو صورة عنه  و

األصل الثاz يحال إىل فرع مؤسسة / من مدير إدارة االستث3ر ـ املحاسبة ـ الديوان
  .اإلسكان بدرعا

اإلعالن أكt من مرة عن استث3ر مبنى فرع درعا الذي انتهى ترميمه منذ فرتٍة قصLة،  ـ تمَّ  20
م مجموعة من العارضv، ولكنهم انسحبوا بسبب األوضاع الخاصة يف مدينة درعا،  توتقدَّ

وإنَّنا يف املكتب التنفيذي نسعى جاهدين وبشكل يومي الستث3ر هذا املبنى لصالح املزيد من 
  .ها االتحادإلي املالية التي يحتاجاملوارد 

يف للمؤسسـات  اً أمريكيـ اً دوالر / 150/ـ تحديد االشرتاك السنوي يف مجلـة اآلداب العامليـة بــ  21
    .الوطن العرx للعدد الواحد



 ــ 10ــ 

 

  

����א�������:� �

� �
  

استالم املخطوطات الواردة للنشـر ضـمن منشـورات االتحـاد بنهايـة شـهر تشــرين  إيقافـ  1
 zاعتباراً من شهر شباط من العام الذي يليه واستئناف استالمهامن كل عام، الثا. 

ـ وضع أسس وضوابط الختيار الشخصيات التي يكرّمها اتحاد الكتاب العرب، وذلك بالتنسـيق  2
  .بv املكتب التنفيذي والجمعيات والفروع

املركزيـة بخصـوص  الصـادر عـن القيـادة 9/9/2021تـاريخ / 2432/ـ االلتزام بالقرار رقـم  3
تحديد مبلغ مقطوع إلصالح اآلليـات العائـدة للقيـادة املركزيـة ولجميـع الفـروع الحزبيـة 

  واملنظ3ت الشعبية والنقابات املهنية 
اإلنكليزيـة ـ املوافقة املبدئية عىل إعادة إصـدار مجلـة األدب العـرx نصـف السـنوية باللغـة  4

  .التي ظهرت عند محاولة إعادة إصدارها بنسختها اإللكرتونية بعد تجاوز السلبيات
أعضـاء املكتـب ) ون مسـؤوليات قياديـةممـن يتولّـ(تخصيص أعضاء اتحاد الكتاب العـرب ـ  5

الفـروع  اتالجمعيـات ـ أعضـاء هيئـ ور التنفيذي ـ مجلس االتحاد ـ رؤساء التحرير ـ مقرّ 
ة إىل تخصـيص خطوط اتصال مجانية وفق ما هو معمول به يف الدوائر الحكومية إضـافب

مـن  واليتمكنـ اً َمّجانـاً دقيقـة شـهري/ 600/من الحصول عىل  مرؤساء الفروع ©يزة �كنه
 . التواصل إلقامة األنشطة والفعاليات الثقافية

ناقش املكتب كتاب الدكتور طالب عمران عضو اتحـاد الكتـاب العـرب الـوارد إىل الـديوان ـ  6
  .إحداث جمعية باسم الخيال العلميقرتاح املتضمن ا 10/8/2021تاريخ / 1973/برقم 
اس3ً ممـن عرفـوا / 15/أ ـ الطلب من الدكتور طالب عمران ترشيح ما ال يقل عن : فتقرر

لتأسـيس جمعيـة لُكّتـاِب الخيـال  طلبـاتهمبكتَّاب أدب الخيال العلمي ليصار إىل النظر يف 
  .العلمي ضمن جمعيات االتحاد

 اتحاد  الكتاب العرب كتباً عن الخيال العلمـي يحـدد ر السنوية يفـب ـ تضمv خطة النش
  .عددها املكتب التنفيذي كل عام

ـ رضورة مشاركة أعضاء املجلس يف اللجان التي يشكلها االتحاد، ووضع التصـورات والـرؤى  7
  .التي من شأنها أن تطور العمل وتنهض به
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�:الواقع االستثJريـ  ثالثاً  �
  

االتفاق وفق  يف اتحاد الكتاب العرب يف قاعة املرسح يف الطابق األريضالعمل  انتهى أوالً ــ
م لها ما يلزم من اإلمكانيات، ويقوم االتحاد ، و حيث أصبحت قاعة الئقةاملتعهد املربم مع  قدَّ

  ).جهاز إسقاط ـ غرفة تسجيل ـ كامLا(باستك3ل ما تحتاجه من تجهيزات 
يف توسع  23/9/2021املؤسسة العامة لإلسكان بتاريخ رشاء خمس شقق سكنية من بعد  ــ ثانياً 

، وبدأ العمل برتميم واحدة، وُجّهزت أربع شقق منها استلم االتحاد، )3/7/8(قدسيا الجزر 
  .وفق قرارات املجلس السابقةاألخرى الشقق 

ريف  مرت مربع يفعرشة آالف ) 10.000(موضوع رشاء مقاسم ©ساحة  تابع املكتب التنفيذيــ  ثالثاً 
xبهدف إقامة منشأة خدمات اجت3عية وسكنية واستث3رية تصب 64مقسم رقم / دمشق الغر ،

حيث يجري رفع مرشوع تخصيص العقار لرئاسة مجلس  يف مصلحة أعضاء االتحاد مستقبالً
 ،، لتتم املوافقة ومن ثمَّ البدء باإلجراءات التي تليهاوزارة اإلسكان واملرافق لتحويله إىلالوزراء 
  .عىل أقساطلتسديد قيمة العقار رتح إىل رئاسة مجلس الوزراء ورفع مق

/ 37/رقم ©وجب العقد  خاصة بهدف تحقيق مردود مادي لالتحاد مطبعة التعاقد معتم  ـرابعاً 
  1/12/2023 تاريخ

تكليف رؤساء فروع االتحاد يف املحافظات بالبحث عن موارد استث3ريَّة لرفد االتحاد  ـخامساً 
ميزانية من الحكومة وال من  ة باعتبار أن االتحاد ليست له أيّ ألموال الرضورية الالزمبا

  .أيِة جهِة أخرى
  : االستث7رية اآلتية املرشوعاتـ متابعة 

قامت اللجنة املكلفة ©تابعة العمل يف مبنى فرع الالذقية، بزيارات متعددة إىل املبنى : الالذقيةـ 
واملرشوع يف طالع عىل العمل فيه وخاصة الشقق الخاصة باالتحاد، ، وتم اال ورفع تقارير دورية

  .املراحل النهائية من العمل، وسيتم استالمها خالل فرتة قصLة
يعمل املتعهد الذي رست عليه املناقصة األخLة للحصول عىل : أرض املرشوع العارش يف الالذقيةـ 

  .اإلجراءات اإلدارية لبدء العمل
  .ستث3رها بالشكل األمثل وفق دفرت رشوط محددنستعّد إلطالق مناقصة ال : لبض الفرقان بحأر ـ 
استالمه من لجنة يف درعا، و ؤسسة اإلسكان العسكرية بعد تلز�ه أصوالً مل: مقر فرع درعاـ 

  .الستث3ره املُثىلعن الطرق يجري البحث شكلت يف االتحاد، 
  .ل جار عىل إعالن مناقصات ليصار إىل استث3رهاالعم): السطح ـ القبو ـ الحدائق(مبنى االتحاد ـ 

، واملنتهية صالحيتُها منذ أكt من عرشين أصوالً املوجودة يف قبو املبنى حراقات االتحادـ بيع 
  .مليون لLة سورية/ 125/بقيمة  عاماً 

لوحظ انخفاض كبـL بأعـداد الكتـب  10/8/2022بعد جرد املستودع بتاريخ  :مستودع االتحاد
بعد أن تم ترميم ما  ، ووضع املستودع حالياً مقبولوخصوصاً يف الجامعات السوريةن تم بيعها بعد أ 

  .، مع العمل عىل بيع املستودع بالسعر املناسبيجب ترميمه للحفاظ عىل الكتب
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مــ  قطعــة أرض يف نجهــا Dســاحة : لالتحــاد وهـي يــارس رشف هبــةً محمـد الــدكتور  قــدَّ
استك7ل إجراءات الهبة بعد أن تـم حصـول االتحـاد عـىل موافقـة  العمل جاٍر عىلو ، 2م/10,000/

  .رئاسة مجلس الوزراء
دونـم  وهـي، لالتحـاد لكتاب العرب قطعة أرض هبةقدم السيد عدنان عزام عضو اتحاد اـ 

، وسيتم العمل عىل تحويلها لصـالح  محافظة السويداءواحد من أرضه الكائنة يف بلدة سليم يف
  .نقل قيودها إىل اتحاد الكتاب العربصندوق التقاعد بعد 

  
  :ـ النشاطات الثقافية رابعاً  
  

  :ـ يف مجال املسابقات 1
  :نتائج املسابقات اآلتية اعتمد املكتب التنفيذيأ ـ 

التي �ت  »الشعر ـ املرسح ـ القصة ـ املقالة ـ الخاطرة«: ـ مسابقة لألدباء الشباب يف مجاالت
  .بالتعاون مع مؤسسة أرض الشام

لجائزة القدس لإلبداع األدx بالتعاون مع مؤسسة القدس الدولية  يف اإلعداد االتحاد شاركـ 
واتحاد الفنانv التشكيليv واالتحاد الوطني لطلبة سورية، وأقيم حفل تكريم للفائزين يف 

  .مكتبة األسد الوطنية بدمشق
تحاد واألمانة العامة للجائزة، وتم م بالتعاون بv اال 2022ـ جائزة فلسطv العاملية لآلداب لعام 

بLوت بحضور كتاب وأدباء وباحثv من / توزيع الجوائز يف حفل أقيم يف العاصمة اللبنانية
  .دولة 40حوايل 

  :ب ـ متابعة املسابقات املعلنة
  .التشجيعية التحاد الكتاب العرب يف مجال أدب األطفال إنجاز املسابقة الخاصة بالجائزةـ 
التسامح «: بالشباب يف مجال البحوث والدراسات تحت عنوان ز املسابقة الخاصةتم إنجاـ 

  .»رضورة وطنية سورية ...والتصالح
  :ـ يف مجال الندوات واالجت7عات النوعية 2
  :إقامة النشاطات النوعية اآلتيةـ 

باحثv م شارك فيها عدد من ال22/8/2022دمشق  »مستقبل العالقات السورية ــ الرتكية«ـ ندوة 
  .محمد يوفا رئيس لجنة الصداقة السورية ـ الرتكية. د: منهم
م شارك فيها ثُ¿لٌَّة من األدباء 17/9/2022الالذقية  »النقد األدx بv التنظL والتطبيق«ـ ندوة 

  .النقاد واملفكرين
شارك فيها عدد من الباحثv  11/10/2022دمشق  »طريق الحرير وآفاق مستقبلية«ـ ندوة 
  .محمد الحوراz. مهدي دخل هللا ـ د. د :منهم
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 1/10/2022دمشق  »الفريق الشباx الثقايف السوري«ـ إقامة احتفالية اإلعالن الرسمي لتشكيل 

اب للفريق الشباx الثقايف السوري، ش/ 1200/برعاية السيد رئيس االتحاد وحضور أكt من 
  :إضافة إىل اآل�

  .يف جميع املحافظات من كل عام الل الشهر التاسعخشبابية إقامة نشاطات ثقافية * 
شاباً وشابة وتم / 28/الذي شارك فيه  »سطور الشعر«إصدار ديوان الشباب من االتحاد * 

  .اإلعالن عن حفل توقيعه خالل االحتفالية
لتوثيق بطوالت الجيش العرx  »حكايات أثLة«إصدار الجزء الثاz والثالث من كتاب * 

  .قريباً حفل توقيعه3 السوري وسيتم
  .ـ إقامة ندوتv بالتعاون مع مركز الرتجمة التابع لحركة الجهاد اإلسالمي ومؤسسة األرض

بتاريخ / قراءات نقدية يف ثالث روايات لثالث أديبات شابات/ـ إقامة ندوة تكر�ية بعنوان 
5/10/2022.  

  .دارات االتحاد يف جناح االتحادثالثة كتب من إصتوقيع و املشاركة يف معرض الكتاب السنوي،  ـ
بناًء عىل قرار املؤ�ر  »عضوية الرشف«ـ إقامة لقاء تكر�ي للدكتور بشار الجعفري ©ناسبة نيله 

  .السنوي لالتحاد
  .ـ إطالق سلسلة ندوات حول الحفاظ عىل الرتاث املادي والالمادي

مع جامعة دمشق واتحاد الحرفيv تحت ـ املشاركة يف الندوة النوعية التي أقامها االتحاد بالتعاون 
، شارك فيها عدد من الباحثv السوريv والعرب »حول الرتاث املادي والالمادي«: عنوان

  .وترافقت مع معرض متنوع للحرف شبه املندثرة
الصادر عن  »القدود الحلبية«تزامناً مع إطالق كتاب  ـ إقامة حفل تأبv للمرحوم وليد إخاليص

واإلعالن عن حفل  العرب، وإقامة ندوة بالتعاون مع جمعية العاديات يف حلب،اتحاد الكتاب 
، وكذلك ندوة عن الكتاب الذي أصدره اتحاد الكتاب العرب لعام »القدود الحلبية«توقيع كتاب 

  .، بالتعاون مع جمعية العاديات يف حلب2021
  .املحافظاتجميع ـ متابعة إقامة معارض للكتاب يف 

  .مكتبة ريفية مجانيَّة يف املحافظات السورية/ 12/أقيمت ـ 
  .ـ إقامة مسابقة شعرية للشباب

  .ـ إطالق مسابقات ألفضل طفل قارئ يف بعض القرى واألرياف
ـ إقامة احتفالية خاصة باإلعالن الرسمي عن تشكيل الفريق الشباx الثقايف السوري تتويجاً 

  .افظةلجملة نشاطات للفرق الشبابية الثقافية يف كل مح
  .ـ متابعة النشاطات الثقافية الدورية والنوعية للفروع

  »..عيد الجالء ـ ذكرى حرب ترشين ـ تحرير القنيطرة«املشاركة الثقافية يف املناسبات الوطنية النوعية ـ 
   



 ــ 14ــ 

 

  :الفروع •
  م

رع
لف

ا
7ع  

جت
ا

ية  
مس

أ
  

  
رضة

حا
م

  

وة
ند

ان  
رج

مه
ات  

قي
ملت

و
  

قة
ساب

م
ض  

عر
م

يم  
كر

ت
  

  e
تأب

  

ركة  
شا

م
  

  
حة

بو
ص

أ
  

  1      1      21  19  4  6  12  دمشق  1
  1            1  4  15  11  ــ  ريف دمشق  2
  6  1    1  1  ــ  8  5  2  ــ  12  القنيطرة  3
  8  3      1  ـــ  1  1  3  ــ  18  درعا  4
      1  1      1    25  23  35  السويداء  5
  6      1  3  1  7  9  23  12  17  حمص  6
  14  22  1  1  4  1  22  8  18  20  11  ح7ة  7
    1          3  7  2  1  ــ  إدلب  8
      1  1  3  1  2  6  22  19  28  حلب  9

  20  ــ  2  2  3  2  3  7  9  14  6  الالذقية  10
    7  2  1  3  ــ  10  11  22  23  34  طرطوس  11
  24  7  1  1  3  ــ  2  3  10  3  12  الحسكة  12
          1      3  17  15  7  دير الزور  13
  1  6  2    1    1  4  4  11  16  الرقة  14

  81  47  10  10  23  5  82  87  176  158  208  املجموع

  
 :ـ العالقات الخارجية خامساً    

  

اجت3ع مجلس االتحاد العام لألدباء  28/7/2022ـ  26استضاف االتحاد خالل الفرتة من . 1
ورافق االجت3ع مهرجان الشعر العرx،  ،»أدباء من أجل العروبة«والكتّاب العرب تحت شعار 

: ، والثانية»ة العربيةدور األدب املقاوم يف الحفاظ عىل الهوي«: األوىل: وندوتان فكريتان
 شارك فيه3 أكt من خمسv باحثاً وشاعراً من اثني ،»الدولة الوطنية وتحديات اإلرهاب«

  .عرش اتحاداً ورابطة كتّاب عربية
اتحاد الكتاب العرب يف سورية نائباً لألمv العام لالتحاد العام لألدباء رئيس انتخاب وتم 

  .عن اعتزاز املشاركv ©وقف سورية القومي ر بيان رسمي يعربصدوالكتاب العرب، و 
تكرم السيد الرئيس بشار األسد رئيس الجمهورية باستقبال الوفود  ويف ختام أع3ل االجت3ع

، وأكد دعمه للكتاب واملبدعv، واستعداده الدائم ملكتب التنفيذيالزمالء أعضاء او  املشاركة
  .رتك رغم كل التحدياتلتقديم كل ما يرتقي بالعمل الثقايف العرx املش

ة وقّع االتحاد خالل افتتاح أع3ل مجلس االتحاد العام مذكرة تفاهم ثقايف مع الجمعية الع3ني. 2
كتب يف / 3/لألدباء والكتاب يف سلطنة ع3ن، و©وجب هذه املذكرة اتفق الجانبان عىل طباعة 

اد الكتاب العرب يف سورية الح اتحاد الكتاب العرب يف سورية، ومثلها يف اتحسلطنة ع3ن لص
  .لصالح الجمعية الع3نية لألدباء والكتاب يف سلطنة ع3ن

  .اتفاقيـة تعـاون بv اتحاد الكتاب العرب يف سورية واتحاد كتاب داغستانتوقيع . 3
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وقّع االتحاد أيضاً خالل افتتاح أع3ل مجلس االتحاد العام مذكرة تفاهم ثقايف مع االتحاد . 4
كتب يف / 3/اء والكتاب يف العراق، و©وجب هذه املذكرة اتفق الجانبان عىل طباعة العام لألدب
الح اتحاد الكتاب العرب يف سورية، ومثلها يف اتحاد الكتاب العرب يف سورية العراق لص

  .لصالح االتحاد العام لألدباء والكتاب يف العراق
   20/9/2022ـ  17خالل الفرتة من ) دإرب(شارك االتحاد يف مهرجان عرار الثقايف يف األردن . 5
  .تلقى االتحاد دعوة لزيارة أرمينيا من أجل خلق فرص التواصل بv الكتّاب يف البلدين. 6
7 . vلتسهيل تنقل الكتَّاب ب vيعتزم االتحاد توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مع اتحاد الكتاب اللبناني

  .حايل لكنه تأجل لظروف طارئةالبلدين، وكان من املقرر التوقيع خالل الشهر ال
لزيارة  13/10/2022ـ  9استضاف االتحاد الكاتبة األردنية منLة قهوجي خالل الفرتة من . 8

  .سورية واملشاركة يف فعاليات ثقافية يف االتحاد
ى االتحاد دعوة إىل تونس للمشاركة يف املهرجان الدويل للشعر يف توزر ــ تونس  .9 خالل تلقَّ

، و; نتمكن من املشاركة بسبب اعتذار الجانب التونيس عن 27/11/2022ــ  24الفرتة من 
  .تغطية تكاليف الدعوة

تلقى االتحاد دعوة من االتحاد العام لألدباء والكتاب يف العراق للمشاركة يف مؤ�ر الرسد . 10
  الذي يتزامن مع معرض العراق الدويل للكتاب، خالل الفرتة من) الدورة الرابعة(
، ولكن تعذرت الزيارة لتأخر املوافقة تمَّ تشكيل وفد لتلبية هذه الدعوة، و 10/12/2022 ـ 9

  .األمنية العراقية
ْت عرشات  يف بLوت شارك االتحاد يف لجنة تحكيم جائزة فلسطv العاملية لآلداب. 11 التي ضمَّ

سLة . أدب أطفال. رواية. صةق(الُكتَّاب من مختلف أنحاء العا; يف أجناس أدبية مختلفة 
بحضور  3/11/2022ولغاية  31/10التي أعلنت نتائجها يف بLوت خالل الفرتة من و ، )ذاتية

/ 17/متسابقاً من / 311/دولة عربية وإسالمية، وشارك يف الجائزة  40ممثلv عن أكt من 
ديث عن قضية دولة عربية وغL عربية، وكان لسورية جائزة يف أدب األطفال املخصص للح

فلسطv، وتم االتفاق عىل أن تعلن نتائج الدورة املقبلة للجائزة من دمشق وأن يعقد مؤ�ر 
  .ثقايف عاملي للتضامن مع فلسطv وقضيتها يف سورية

12 . xهالل بن سا; بن حمود السيا z3استضاف اتحاد الكتاب العرب الشاعر الدبلومايس الع
: سا; بن محمد العربي يف ندوة شعرية حملت عنوانالشيخ ©شاركة الربملاz اإلعالمي 

  .م1/11/2022أطياب ع3نية تتضوع يف دمشق وذلك يوم الثالثاء الواقع يف 
شارك السيد رئيس االتحاد يف اجت3ع األمانة العامة يف القاهرة، ويف الفعاليات الثقافية . 13

هاية االجت3ع إصدار بيان يدعو لكرس ملعرض الكتاب الدويل يف القاهرة، وتم يف ن املرافقة
الحصار املفروض عىل سورية، ويدعم حق سورية يف محاربة اإلرهاب واستعادة أراضيها 

  .املحتلة
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  :ـ جمعيات االتحاد سادساً  
  

  .عقدت جمعيات االتحاد اجت3عاتها الشهرية منذ بداية العام بحسب مواعيدها املقررة
يات الندوة الوطنية للرتجمة التي تنظمها الهيئة العامة وشاركت جمعية الرتجمة يف فعال

الرتجمة بv التقليد واإلبداع ــ مواطن «: السورية للكتاب سنوياً، وكان محور الندوة لهذا العام
ندوة تكر�ية لألديب هاz الراهب يف الالذقية ، ك3 أقامت الجمعية »اإلبداع يف الرتجمة

  .جيه األسعد يف طرطوسوندوة تكر�ية لألديب الراحل و 
جي، وذلك ه دوة تكر�ية للكاتب املرسحي األستاذ عبد الفتاح قلعنجمعية املرسح  أقامت

  .يف مقر فرع حلب بشارع بارون
  .يف الالذقية »النقد األدx بv التنظL والتطبيق«عقدت جمعية النقد ندوة 

ر�ية للشاعرين يوسف أقامت جمعية الشعر وجمعية النقد األدx يف االتحاد ندوة تك
  .األدبية تجربته3الصياصنة وفادية غيبور سلطت الضوء عىل 

وتعمل إدارة الجمعيات يف االتحاد عىل تقديم الدعم الالزم لالرتقاء بعمل الجمعيات، 
تأمv خدمات النقل واإلقامة يف حال عقد  وخاصة لجهةوتفعيل عملها بشكل ملموس، 

بخصوص الندوة السنوية  إىل التنسيق مع مقرري الجمعياتيف الفروع، إضافة  اتاالجت3ع
  .أي نشاط يتم اقرتاحه للجمعية أو

  
  :ـ الشؤون االجتJعية سابعاً   

  

العمَل عىل تفعيل ) مديرية الشؤون االجت3عية(يتابع املكتُب التنفيذي، وفق خطة 
ازي والزيارات العالقات االجت3عية بv أعضاء االتحاد، وذلك بالقيام بواجبات التع

والعيادات، إضافة إىل تكريم عدد من الزمالء والزميالت، ومتابعة تفعيل العالقات االجت3عية 
مع املناشط الشبابية واإلعالمية مركزياً وفرعياً، وكذلك عقد اجت3عات فرعية ذات طابع 

  .اجت3عي
  

  :ـ التوجيه األدO ثامناً    
  

ذل جهودها من أجل األدب والتواصل مع أهله من التوجيه األدx يف ب إدارةُ  تستمرُّ 
والعمل معاً من أجل الكلمة ورقّيها وتطورها سواء يف العاصمة دمشق أم يف  ،زمالئنا األدباء

سورية كافة، والحرص عىل االهت3م بجيل الشباب ودعمهم الحافظات املفروع االتحاد يف 
  .واألخذ بيدهم

معهم يف  وعملت، عدة حاب املواهب الشابة مراتوقد التقت إدارة التوجيه األدx بأص
  .إنتاج أدx رفيع منتٍم لقضايا الوطن واألرض واإلنسانحرصاً عىل ورشات إبداعية 

سطور الشعر : عنوانبمجموعة شعرية شبابية مشرتكة االتحاد من إبداعات الشباب نرش و 
  .األسد الوطنيةوتم توقيع الكتاب وتكريم جميع الشعراء املشاركv فيه يف مكتبة 
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vخارجها إلعداد يف و داخل سورية  يف التواصل مع الزمالء الكتاب من مفكرين ومبدع
صت جريدة األسبوع األدx بعض أعدادها لنرش  ملفات ذات قيمة معرفية وثقافية، وقد خصَّ

ة منها   : ملفات خاصة عدَّ
  .ـ مرسح الطفل 1
  ـ أبو العالء املعري 2
  .السوري عبد الفتاح قلعه جي ـ مرسح الكاتب املرسحي 3
4 tـ قصيدة الن.  
  .ـ القصائد املشاركة يف مهرجان عرار الشعري يف األردن 5

للباحثv عن  فائدةمهّمة يف قادمات األيام وزاداً ذا  مراجعَ لتغدَو وتأ� هذه الجهود 
  .ضوء األدب ودوره يف الحفاظ عىل قيم الحق والخL والج3ل

يات الفكرية واألدبية والفنية من خالل ندوات نقدية ولقاءات الشخصعدد من تكريم ـ 
ناديا خوست ـ أنيسة عبود ـ األب الياس زحالوي ـ بشار الجعفري ـ حنا  :ومنهم، تكر�ية

  .وغLهم عبود ـ يوسف الصياصنة ـ عباس النوري
  
  :ــ قسم اإلرشاف الفني والتوزيع تاسعاً 
  

مجلة  ـمجلة املوقف األدx  ـجريدة األسبوع األدx « لكرتونياً إ توزيع دوريات االتحاد - 1
  .عىل املشرتكvوتوزيع مجلة الرتاث العرx ورقياً  »ـ مجلة الفكر السيايساآلداب العاملية 

  .نسخة/ 25/وزيع حصة املؤلف من الكتاب املطبوع بواقع ت - 2
  .ملكتب التنفيذييفية عن طريق الفروع وذلك بناًء عىل موافقة ار مكتبة/ 11/إهداء  - 3
 ــية مكتبة االتحاد املركز »إيداع«عىل مكتبة األسد الوطنية توزيع مطبوعات االتحاد  - 4

وعىل أعضاء املكتب التنفيذي وأعضاء . بواقع خمس نسخ من كل عنوان أرشيف االتحاد
وقسم  االنرتنتاملحاسبة وقسم املخطوطات وقسم مجلس إدارة صندوق التقاعد وقسم 

  .وسائل اإلعالم بواقع نسخة من كل عنوانو اإلخراج الفني ومصمم الغالف التنضيد و 
من إصدارات االتحاد وكتبه وقد فروع االتحاد يف املحافظات  تقديم هدايا من خالل - 5

  : اآل�توزعت عىل الشكل 
) 6209(طرطوس  )6393(ح3ة  ،)13901(حمص  ،)1787(السويداء  - )  4386( درعا 

، ك3 تم تقديم إهداءات من كتب االتحاد )245(دير الزور )  8263(لب ح) 6767(الالذقية 
لكلية اآلداب يف القنيطرة وملديرية الرتبية يف محافظة الرقة ولعرشات املدارس يف دمشق 

  .وريف دمشق وغLه3 من املحافظات السورية
 جميعقامة املعارض يف وجودة يف مستودع عرطوز من خالل إالكتب امل توزيع وبيع - 6

وخاصة الكتب  يف املستودع بأسعار رمزية، كبLةاملحافظات والتي كانت تشغل مساحة 
  .م2000التي صدرت ما قبل عام 
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القصص )  10( الشعر )  5(  الرواية)  10( لدراسات ا: االتحادلدى  عدد الكتب املطبوعة - 7
  ). 1( مذكرات )  1( نصوص )  4( أدب األطفال )  1( الرتجمة ) 2(

8 -  َّ�  ) 10( طباعتها بالتعاون مع دار سويد  تعدد الكتب التي 
9 -  َّ�  ) 5( طباعتها بالتعاون مع مؤسسة أرض الشام  تعدد الكتب التي 

والجامعات واملؤسسات الحكومية ـ عدد الكتب التي تم إهداؤها للمدارس واملراكز الثقافية  10
  .نسخة /16,500/واملكتبات الريفية حوايل 

  
  :الدورياتـ  عارشاً  
  

  

Oأ ـ الرتاث العر:  
 

  لكرتونياً، فصدر العدد املزدوجالفصيل ورقياً وإ صدورها) رxالرتاث الع(تابعت مجلة ـ 
اً وقد تضمن ملفّ  2022يف وخريف عام لص) 167ـ  166( باملؤ�ر الذي دعت إليه املجلّة، اً خاصَّ

) 20/10/2022- 16(ذي ُعقد يف جامعة دمشق الو ) الحداثة والتجديد يف الرتاث العرxّ (وعنوانه 
بالتشارك مع كليّة اآلداب والعلوم اإلنسانيّة واتّحاد الحرفيvّ الذي أسهم ©عرض للحرف اليدويّة 

وقد افتتح املؤ�ر بجلسة ألقى فيها الدكتور محمد الحوراz . اً السوريّة ضّم أكt من ستv حرفّي 
جلسات علمية سبع ه شخصيّات مهتّمة بالرتاث، وعقدت في يف الجلسة عرش تة االتحاد، وكُرّمكلم

v صّ تخمن أعضاء اتحاد الكتاب العرب ومن أساتذة جامعيvّ م اً ألكt من عرشين باحث
يف تفعيل عالقات االتحاد يف الوسط الجامعي  اً ، ومؤثّر اً جدّ  اً سوريvّ وعرب، وكان املؤ�ر ناجح

فذ لبيع كتب االتحاد يف جامعة نك تيسL السبل لفتح مواالجت3عي السوري، وكان من نتائج ذل
  .دمشق

ويف ملف االعت3د األكاد�ي خاطب رئيس االتحاد وزير التعليم العايل والبحث العلمي أكt من ـ 
للحصول عىل رقم تصنيف خاص بنسختها اإللكرتونيّة، وقد  اً تصال دولّي مرّة، ك3 تابعت املجلة اال 

، وبناء عىل ذلك ستعمل املجلة للحصول )2958- 1311(، وهو 20/10/2022حصلت عليه بتاريخ 
وفق متطّلبات األكاد�ّي االعت3د  الستعادة اً ، وبه تستكمل املطلوب منها رقمّي العرxّ  املعادلعىل 

  .رة التعليم العايل والبحث العلمياوز 
العليا وأعضاء الهيئة  من طلبة الدراسات اً عىل ثالثv مشرتكويف مجال التوزيع حصلت املجلة ـ 

  .عة حلبالتدريسية بقسم اللغة العربية بجام

 

  : األسبوع األدOب ـ 
من العدد  2022خالل عام  اإلداري والتنفيذي بِطاقمهاإدارة صحيفة األسبوع األدx  أنجزتـ 
باستثناء لكرتوz بسبب التكاليف املادية الباهظة اقترصت عىل النرش اإل/ 1800ـ  1757/

نجاح العطار والعدد الخاص بزيارة . ين الخاصv بتكريم السيدة نائب رئيس الجمهورية دالعدد
مراعيًة  2022رؤساء اتحادات الكتاب يف الوطن العرx إىل سورية يف الشهر السابع من عام 

  :ضمن تلك األعداد األمور اآلتية
من  الضوء عىل كتاباتهم مبدعة وتسليط البحث عن كوادر أدبية جديدةساهمت بشكل كبL يف ـ  1

  /.إبداعات شابة/خالل نرشها باسم 
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ـ استقبال مشاركات نادي أصدقاء اتحاد الكتاب العرب الثقايف من كل املحافظات السورية  2
  /.أصدقاء نادي االتحاد/ ها باسم ودعمها ونرش 

قة إصدار يف جريدة األسبوع األدx بطريقة تضمن داإلداري  للطاقمالعمل وتوزيع ـ تنظيم  3
  .يف الوقت املناسب دون أخطاء لغوية أو نحوية هاالجريدة وإتقان

يساهم يف تقديم اإلبداع املتميز للكتاب، انتقاء املواد املستلمة وتصنيفها ©ا العمل عىل ـ  4
تنوع (مع مراعاة ) شكالً ومضموناً (خدم البنية الج3لية وتقد�ها للقارئ بشكل متجدد، و©ا ي

  ..)..قصة ـ شعر ـ دراسة ـ مقالدبية ـ األجناس األ 
  .ـ التواصل مع الفنانv التشكيليv السوريv لنرش لوحاتهم يف الصفحة األوىل للجريدة 5
  .تغطية املؤ�رات واللقاءات والندوات نصاً وصورةجميعها، و  الضوء عىل نشاطات االتحاد تسليطـ  6
والهيئة العامة للكتاب ودور النرش حاد االتدر من كتب كل ما يص موجز عن بشكلالنرش ـ  7

  .نتاج األدx والثقايفرش املعرفة واالطالع عىل اإل إسهاماً يف ن.. األخرى
وحرصاً منها عىل رفع الذائقة األدبية للقراء وحاجة الطلبة والدارسv يف الجامعات وغLها؛ 

مؤ�ر االتحاد العام  عدد: (مهّمة نذكر منها خاصة بإعداد ونرش ملفاتإدارة الجريدة قامت 
لألدباء والكتاب العرب ـ ملف أx العالء املعري ـ ملف قصيدة النt ـ عدد مرسح عبد الفتاح 
قلعه جي ـ ملف مهرجان عرار ـ ملف أدب الشباب ووسائل التواصل االجت3عي ـ مرسح 

  . مللفات أخرى جديدة لألعداد القادمةيتم التحضLو...) الطفل
اهب قامت بتسهيل استالم مواد النرش عرب مواقع التواصل االجت3عي وبريد لمو ودع3ً منها ل

  .الجريدة الخاص والتواصل الشخيص مع الكتّاب السوريv والعرب
 ،وما زالت إدارة الجريدة تعمل عىل رفع مستوى األداء والبحث عن مواهب جديدة تستحق الدعم

تة للنظر من سورية والوطن العرx والعا; عل3ً أن املشاركات يف الجريدة ازدادت بنسبة الف
نتيجة آلية العمل الجديدة املتبعة من إدارة الجريدة، والنشاط  ،)من العرب السوريv وغLهم(

، ومتابعتها عىل جميع األصقاعاملستمر يف التواصل واستقبال مساه3ت األدباء والكتّاب من 
رx ومواقع التواصل االجت3عي، واالتصال العاملوقع االلكرتوz لالتحاد عىل مستوى الوطن 

  .املبارش مع السادة األدباء للمساهمة بالجريدة ملا تجود به أقالُمُهم
  

  : اآلداب العاملية ج ـ 
  ــ تعمل املجلة بانتظام، 

  :األعداد اآلتيةصدر منها . 1
  .الخاص باألدب املقارن) 190ـ  189(ـ العدد املزدوج 

  .2022صيف ) 191(ـ العدد 
  .2022خريف ) 192(ـ العدد 

  .يف موعده 2023شتاء ) 193(وسيصدر العدد 
تعتزم املجلة إصدار ملفات عن األدب الفرنيس املعارص واألدب الالتيني املعارص يف حال . 2

  .وردت مواد كافية إىل املجلة
الجهد الذي مع ) األجر(تعاz املجلة من قلة املواد الواردة إليها بسبب عدم تناسب املكافأة . 3

  .يبذله املرتجم
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  :د ـ مجلة الفكر السيايس

  م، وال سي20223تم إصدار األعداد الدورية للمجلة خالل عام 
  .مقاالت وأبحاث حول االقتصاد/ 82/ـ العدد 
  .عدد خاص عن الجوالن/ 83/ـ العدد 
موعة عرين املقاومة ـ الحالة السياسية ـ مج«د خاص عن الحالة الفلسطينية عد/ 84/ـ العدد 
  »..األسود

  

Oهـ ـ مجلة املوقف األد:  
بواب صدرت املجلة شهرياً بانتظام ويف املوعد املحدد، مع حرص هيئة التحرير عىل تطوير أ 

تها بشكل مستمر، وتوخي الدقة يف حلة برصية جذابة ومشجعة لقراءاملجلة وزواياها وعىل إكسابها 
فقة واختيار العناوين الtية الالفتة لالهت3م والقراءة اختيار املقاالت املنشورة وكتب الجيب املر 

  .وكرس الصورة الروتينية النمطية
ك3 اهتمت هيئة التحرير بتخصيص صفحات من املجلة لألدباء الشباب املبدعv، وللزمالء 

  .املتقاعدين يف مختلف األجناس األدبية
ية يف كل عدد، ك3 حرصت حاولت هيئة التحرير نرش حوار مع قامة أدبية سورية أو عرب

عىل التنويع يف النرش بحيث يضم العدد مساه3ت للزمالء أعضاء االتحاد من مختلف الفروع، 
  .إضافة إىل مشاركات األدباء من البلدان العربية

  :وقد صدرت خالل هذه الفرتة األعداد اآلتية
  .)ثقافة األطفال( 172مرفقاً بكتاب الجيب ) كانون الثاz( 609العدد 
  ).مختارات من روائع الثقافة واألدب( 173مرفقاً بكتاب الجيب ) شباط( 610العدد 

  174مرفقاً بكتاب الجيب ) عدد خاص عن أدب الخيال العلمي) (آذار( 611العدد 
  ).نفثات مصدور وقصائد أخرى(

 175مرفقاً بكتاب الجيب ) عدد خاص عن أدب الحرب) (نيسان ـ أيار( 613ـ  612العدد 
  ).ية كوابيس بLوتروا(

  ).ديوان إيليا أx مايض( 176مرفقاً بكتاب الجيب ) حزيران( 614العدد 
  ).التذوق والج3ل يف كتابات األشرت( 177مرفقاً بكتاب الجيب ) �وز( 615العدد 
  ).الشاعر املتنبي بv الشاعرين حامد حسن ورضا رجب( 178مرفقاً بكتاب الجيب ) آب( 616العدد 
  ).مختارات من أشعار رسول يونان( 179مرفقاً بكتاب الجيب ) أيلول( 617العدد 

مرفقاً بكتاب ) عدد خاص عن األدب الساخر) (ترشين األول( 619ـ  618العدد املزدوج 
  ).رضيبة اللباقة ــ من روائع األدب األرمني الساخر( 180الجيب 

  ).ـ صالح الدين زعبالوي لغة العرب( 181مرفقاً بكتاب الجيب ) كانون األول( 620العدد 
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  :شام الطفولةو ــ 
وقد حاولنا خالل العام املايض  بنحو ستة أعداد، 2022ة خالل عام تقدمت مجلة شام الطفول

طفال يف بابv من فدخلنا املدارس والتقينا باأل  زيادة عدد أبوابها،بوذلك أن نعمق أسس املجلة 
 ،)ال يف مدارسهمشام الطفولة مع األطف(والثاz ) إبداعات األطفال(األول باب  أبواب املجلة،

  .. وتفعيلها وهدفنا تعميق عالقة األطفال اإلبداعية باملجلة
  
  :ـ قسم التنضيد عرشحادي  

  

  :اآل�بيقوم قسم التنضيد الضو« 
  . تنضيد خاص باالتحاد ويشمل املخطوطات التي يصدرها االتحاد - 1
  . ب حسب قرارات املكتب التنفيذيتنضيد تجاري وتنضيد مساعدة للكتا - 2
تنضيد دوريات االتحاد وهي املوقف األدx وكتاب الجيب امللحق باملوقف األدx، الرتاث  - 3

  .العرx ـ الفكر السيايس ـ اآلداب العاملية
  :التنضيد الخاص باالتحاد

   :ما ييل 31/12/2022حتى  م1/1/2022خالل الفرتة من أُنجز 
  .مخطوطاً /63/  الضو«  دخل قسم التنضيدأ ـ  1

  : دوريات االتحاد
  :اآلداب العاملية

  )192/  191/  190 –189(األعداد أنجزت 
pالرتاث العر:  

  ) 165/  164 – 163( األعداد  أنجزت
  :الفكر السيايس

  )84 - 83 – 82 – 81( :األعداد أنجزت
pاملوقف األد:  

مع كتاب الجيب / 620/العدد اد حتى وما تاله من أعد/  609ـ  608/ العدد املزدوج  أنجز
  . امللحق بكل عدد

  .باإلضافة للتنضيد الخارجي والتجاري وأع3ل األعضاء، وتصويب األخطاء باملخطوطات
   



 ــ 22ــ 

 

  
 aاالنرتنتـ  عرش ثا:  
  

، وقد 2022عام أطلقت يف بداية التي االتحاد ملوقع الخاص بالنسخة الجديدة العمل  أُنجز
ولة التصفح والتحميل، ويتم العمل عىل تاليف املالحظات الطارئة وتصحيح بسههذه النسخة �يزت 

  .األخطاء الناتجة عن نقل البيانات واملعلومات من املوقع القديم
 

آلية للكتب الصوتية وتحسv ح3ية املوقع بالتعاون مع الرشكة  ِبَدمجربمجة تحديث ال
  .املربمجة التي صممت موقع االتحاد

 وأ ألعضاء تم قبولهم مؤخراً ما هو جديد من سL ذاتية  تزويد املوقع بكلعمل القسم عىل و 
 يُدرجواذين ; لألعضاء القدامى الالذاتية ، وإضافة السL تعديل السL الذاتية لألعضاء القدامى

  .يف دليل األعضاء ضمن املوقع
ـ اآلداب العاملية ـ  األسبوع األدx ـ املوقف األدx: (الدوريات الصادرة عن االتحاد تك3 نرش 

  ).الفكر السيايس ـ الرتاث العرx ـ شام الطفولة
  

  سLة جديدة 96سLة وإضافة  111تعديل   السL الذاتية  1
  عدداً  43  1800إىل  1757أعداد األسبوع األدx من   2
  )يَُعدُّ العدد املزدوج عدداً واحداً (أعداد  10  620إىل  609أعداد املوقف األدx من   3
  ثالثة أعداد  191ـ  190 /189 ـ 188األعداد  اآلداب العاملية  4
  أربعة أعداد  84ـ  81أعداد الفكر السيايس   5
6   xالعدد املزدوج عدداً واحداً  يَُعدُّ (عددان   165ـ  164/ 163األعداد الرتاث العر(  
  ).داً واحداً العدد املزدوج عد يُعدُّ (أعداد  6  24إىل العدد  18شام الطفولة من العدد   7
  
  .نرش الكتب الصادرة عن اتحاد الكتاب العرب بعد إعداد نبذة عنهاـ 

ـ تزويد املوقع باألخبار والبيانات والنشاطات الثقافية املركزية والفرعية وتحديث كل ما يلزم 
  .وبالرسعة املمكنة

) طفولةصفحة االتحاد وصفحة شام ال(ـ العمل عىل تنشيط صفحتي االتحاد عىل الفيسبوك 
  .ورفده3 بكل ما هو جديد من أخبار ونشاطات ثقافية

ـ متابعة الربيد اإللكرتوz لالتحاد، وإيصال املواد املرسلة إىل املجالت لتسهيل آلية العمل، والرد 
  .عىل أي استفسار وفق توجيهات رئاسة االتحاد

نرتنت ونرش وفعالياته عرب اإل  اطاته الثقافيةيكتب عن االتحاد ونش ا©ـ تزويد السيد رئيس االتحاد 
  .ما يتم اختياره منها عىل املوقع وعىل صفحة الفيسبوك
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  :عرش ـ املخطوطات ثالث  
  

  :ـ املخطوطـات الواردة إىل االتحاد 1
 1/1/2022مـن  اً مخطوطـ/ 120/الكتاب العـرب إىل اتِّحاد بـلغ عدد املخطوطات الواردة 

  :اآلتيةجناس ، موزعة عىل األ 22/12/2022ولغاية 
  
  

  

  نقـد  ترجمـة  قصـة  حمسـر  روايـة  أطفـال  راسـاتد  شعــر  
  

  خيال علمي
  شهادات

  ونصوص

  

  مذكرات
  أدب

  املجموع  الرحالت

  76        5  5  7  12  6  10  9  12  10  الخطة

  120    1  3  2    7  7  8  14  12  36  30  الوارد

  62      1  1    4  3  5  4  4  21  19  املوافقة

  38      2      2  3  1  8  5  9  8  عدم املوافقة

  19        1    1  1  2  2  3  6  3  القراءة

  58  1  1  5  4    3  5  3  5  4  12  15  املنشور

  29      1        2  3  6  2  6  9  املدورـ  رـقيد النش

  

  

  :ـ املخطوطات الواردة من وزارة اإلعالمـ 2
  اً مخطوط/ 912/      2022/ 12/ 22ولغاية  1/1/2022بلغ عدد املخطوطات الواردة من وزارة اإلعالم من 

  

  املجموع  عامية/ رفض  القراءة  عـدم موافقـة تداول  موافقة تداول  موافقة الطباعة  عدم موافقة طباعة
93  553  238  9  18  1  912  
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  يـJلـالتقرير ال
  

  

  

  2022/12/31امليزانية الختامية موقوفة يف 

 املبلغ باللeات السورية

 الخصوم/ املطاليب  املبالغ األصول/ ودات املوج املبالغ
   2جز}  1جز}  إج7يل   2جز}  1جز}  إج7يل

     194,032,578.00  املوجودات الثابتة     311,528,748.00
احتياطي  املخزون 

 )الجاهزة(
 الدائنون     107,424,198.00 أرايض   63,525,094.00  
  136,472,110.00    zمستحقات دائنة   17,177,912.00   اتوإنشاءمبا 
 ذمم دائنة مختلفة   21,000.00   تجهيزات ومعدات   88,543,805.00  
 توقيفات متعهدين   80,024,632.00   وسائط نقل   13,508,676.00  
 دائنون متنوعون   10,200,654.00   مفروشات وأثاث   9,217,738.00  

 4,259,679.00     مركز التحويل   250,875.00  
رضيبة  -دوائر مالية  

 الدخل
 التأمينات االجت3عية  1,900,924.00     تأمينات مجمدة   10,450.00  

 2,416,993.00     مرشوعات تحت التنفيذ     585,858,276.00
اقتطاعات لصالح 

 صندوق التقاعد

 1,623,058.00     دراسات مبنى حلب    9,100,385.00  
عات لصالح نقابة اقتطا

 الع3ل
 مجمع االهتالك     144,644,568.43 دراسات مبنى القنيطرة   2,642,083.00  
 وانشاءات مبانٍ  78,375,650.49     دراسات فندق الالذقية    5,052,444.00  
 تجهيزات ومعدات 44,948,289.61     أرض فرع السويداء   3,650,000.00  
 مفروشات وأثاث 5,343,266.13     وينة أرض الالذقيةتص   1,459,075.00  
 وسائط نقل 15,726,487.20     ترميم فرع درعا   401,217,500.00  
 مركز التحويل 250,875.00     اإلسكانشقق مؤسسة    162,736,789.00  

 الوفورات     800,327,117.18 املوجودات  املتداولة     135,202,609.00

   املخزون   106,394,435.00  
800,327,117.1

 وفورات سنوات سابقة   8
         مستودع كتب ودوريات 64,135,000.00    
         بضاعة أمانة ودوريات 41,829,006.00    

     969,000,000.00 مكتبة أرشيف االتحاد 430,429.00    
حسابات تحت التسوية 

 دائنة

       ناملدينو    28,808,174.00  

اجور استث7ر مبنى 
سنوات  3االتحاد عن 

 قادمة

 2025حتى  2023من        سلف الفروع 18,285,638.00    
    10,095,706.00 vسلف  العامل         
    426,830.00  vالعامل Lسلف غ         
         املوجودات النقدية     1,399,749,336.54

         دوق العملة السوريةصن   54,412,287.00  
         صندوق القطع      131,551.00  
         مرصف جاري بالعملة السورية   134,547,719.54  
         مرصف جاري قطع   11,922.00  
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 الخصوم/ املطاليب  املبالغ األصول/ ودات املوج املبالغ
   2جز}  1جز}  إج7يل   2جز}  1جز}  إج7يل

         مرصف ودائع   310,638,382.00  
         بنك بيمو السعودي جاري   7,475.00  
         بنك بيمو السعودي وديعة   500,000,000.00  
 2022نتيجة الدورة      216,910,507.93 مرصف التوفL ودائع   400,000,000.00  

         حسابات تحت التسوية مدينة     0.00
 مجموع املطاليب     2,432,338,969.54 مجموع املوجودات     2,432,338,969.54

  

  

  

  

  2022عن الدورة املالية   اإليراداتو حساب النفقات  الجارية 
 دون النفقات االستثJريةمن 

 2022- 12-31بالعملة السورية يف  موقوفاً 
 

. 
  اإليرادات  املبالغ  املصاريف  املبالغ

  جز}  إج7يل  جز}                   إج7يل
 يراداتاإل إج7يل   849,391,891.39 إج7يل النفقات   849,391,891.39

  192,257,945.00 
الرواتب واألجور ( الباب األول 

 1,760,920.00   )تقاعد وإعانة
اشرتاكات (الباب األول 

 )األعضاء 

  109,912,896.00 
 zإصدارتكلفة ( الباب الثا 

 77,292,157.00   )مطبوعات
 zإيرادات(الباب الثا 

 )مطبوعات االتحاد

  124,776,760.00 
 اإلداريةالنفقات (  الباب الثالث

(   519,992,500.00 
عوائد االستث3ر ( الباب الثالث 

( 
 )موارد مختلفة ( الباب الرابع  250,346,314.39   )أنشطة االتحاد ( الباب الرابع  57,686,109.00  

  0.00 
التزامات ( الباب الخامس 

       )عربية ودولية
       )أخرى  نفقات( الباب السادس  11,607,028.46  
       )نفقات الفروع ( الباب السابع  136,240,645.00  
       )الوفر ( الرصيد  216,910,507.93  
 اإلج7يل   849,391,891.39 اإلج7يل   849,391,891.39
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 2022عن الدورة املالية  واإليراداتالنفقات  إجJيلبيان 
 2022- 12-31بالعملة السورية يف  موقوفاً 

 

  2+ 3تفصيل كشف رقم           

 اإليرادات املصاريف
 اسم الحساب الجز} اإلج7يل اسم الحساب الجز} اإلج7يل

 إج7يل اإليرادات   856,386,414.08 إج7يل النفقات اإلدارية   632,481,383.46

  76,187,285.00 vÉ1,760,920.00   رواتب الدا 
اد اشرتاكات أعضاء االتح

 العام
 إيرادات مبيع الكتب 77,155,157.00   رواتب مؤقتv ومتعاقدين 1,580,439.00  

 91,700.00   تعويض مكتب تنفيذي 15,500,105.00  
إيرادات مبيع جريدة األسبوع 

xاألد 
 إيرادات مبيع تراث عرx 6,400.00   تعويض طبيعة عمل 0.00  
 إيرادات مبيع موقف أدx 700.00   فيةتعويض عن أع3ل إضا 7,428,600.00  

  15,897,066.00 
حصة ( التأمينات االجت3عية

 إيرادات مبيع آداب العاملية 38,200.00   )رب العمل
 إيرادات مبيع الفكر السيايس 0.00   بدل لباس 232,000.00  
 إيرادات استث3ر مبنى االتحاد 471,000,000.00   ض3ن صحي 7,769,085.00  

 45,000,000.00   صندوق التقاعد إعانة 65,000,000.00  
إيراد استث3ر الوجيبة 
 الش3لية ملبنى االتحاد

 )الحسكة ( أكشاك إيجارإيراد  3,992,500.00   سكنية إعانة 0.00  
 إيراد رسم وفيات 4,273,800.00   والدة إعانة 14,000.00  
 إيراد فوائد مرصفية 81,166,963.39   وفاة إعانة 2,649,365.00  
 اقتطاعات ض3ن صحي 1,813,769.00   زواج إعانة 0.00  
 رسم انتساب وهويات 2,349,000.00   كتب إصدارتكلفة  30,407,714.00  

  21,348,950.00 
 األسبوعجريدة  إصدارتكلفة 
x740,782.00   األد 

إيراد حسميات وعقوبات 
 رواتب

 موارد أخرى مختلفة 159,606,000.00   تراث عرx رإصداتكلفة  3,516,900.00  
 رسم مخطوطات إيرادات 7,390,522.69   موقف أدx إصدارتكلفة  8,672,246.00  
       اآلداب العاملية إصدارتكلفة  3,447,250.00  
       فكر سيايس إصدارتكلفة  3,834,205.00  
       أدب عرx إصدارتكلفة  404,500.00  
       تنازل الكتاب 5,269,819.00  
       نفقات البيع والتوزيع 33,011,312.00  
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       نفقات خدمية 63,218,188.00  
       نفقات سلعية 39,719,572.00  
       نفقات صيانة  21,839,000.00  
       ومحارضات أمسيات 5,593,050.00  
       قراءة يف الجمعيات 457,500.00  

  49,152,509.00 
املؤ�رات واالجت3عات والنقل 

       واالنتقال
       دراسة طلبات االنتساب 2,483,050.00  

  0.00 
العامة  األمانةاملساهمة يف 
       التحاد الكتاب

       االهتالكات واملؤونات أعباء 7,399,520.46  
       نفقات سنوات سابقة 4,207,508.00  

  79,616,818.00 
 vنفقات رواتب العامل

       بالفروع
       نفقات الفروع النtية 33,985,007.00  

  15,500,000.00 
نفقات الض3ن الصحي 

       للفروع
       نفقات نشاط ثقايف فروع 7,138,820.00  

       إج7يل النفقات االستث7رية   235,615,000.00
       اتأثاث ومفروش 0.00  
       تجهيزات ومعدات 27,700,500.00  
       ترميم فرع درعا 198,993,000.00  
       اإلسكانشقق مؤسسة  8,921,500.00  
  0.00         
  0.00         
  0.00         

 اإليرادات إج7يل   856,386,414.08 النفقات إج7يل   868,096,383.46
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  2022اجعة باألرصدة عن الدورة املالية ميزان املر 
  2022/12/31بالعملة السورية بتاريخ  موقوفاً 

  

  

 

 رصيد دائن رصيد مدين  اسم الحساب
 0.00 250,875.00 مركز التحويل

 0.00 10,450.00 تأمينات مجمدة
 0.00 63,525,094.00 أرايض
 z0.00 136,472,110.00 وإنشاءاتمبا 

 0.00 9,217,738.00 وأثاثمفروشات 
 0.00 13,508,676.00 وسائط نقل

 0.00 88,543,805.00 تجهيزات ومعدات
 0.00 5,052,444.00 مبنى فندق الالذقية تحت التنفيذ

 0.00 9,100,385.00 مبنى حلب تحت التنفيذ
 0.00 2,642,083.00 مبنى القنيطرة تحت التنفيذ

 0.00 1,459,075.00 تصوينة أرض الالذقية 
 0.00 3,650,000.00 أرض فرع السويداء

 0.00 162,736,789.00 شقق املؤسسة العامة لالسكان
 0.00 401,217,500.00 ترميم فرع درعا

 0.00 430,429.00 مكتبة االتحاد
 0.00 64,135,000.00 مستودع كتب ودوريات
 0.00 41,829,006.00 بضاعة أمانة ودوريات

 0.00 18,285,638.00 سلف الفروع
v0.00 10,095,706.00  سلف العامل 

vالعامل L0.00 426,830.00 سلف غ 
 0.00 0.00 حسابات تحت التسوية

 0.00 134,547,719.54 مرصف جاري
  0.00 11,922.00 مرصف قطع

 0.00 500,000,000.00 بنك بيمو السعودي وديعة
 0.00 7,475.00 بنك بيمو السعودي جاري

 0.00 400,000,000.00 عمرصف التوفL ودائ
 0.00 310,638,382.00 ودائع 

 0.00 54,412,287.00 صندوق
 0.00 131,551.00  صندوق قطع

 194,032,578.00 0.00 جاهزة
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 رصيد دائن رصيد مدين  اسم الحساب
 4,259,679.00  0.00 رضيبة الدخل

 17,177,912.00 0.00 املستحقات
 1,900,924.00 0.00 تأمينات اجت3عية
 80,024,632.00 0.00 توقيفات متعهدين

 2,416,993.00 0.00 صندوق التقاعد
 1,623,058.00 0.00 اقتطاعات نقابة الع3ل

 250,875.00 0.00 مخصص اهتالك مركز التحويل
 z78,375,650.49 0.00 وإنشاءاتمخصص اهتالك مبا 

 15,726,487.20 0.00 مخصص اهتالك وسائل نقل
 44,948,289.61 0.00 مخصص اهتالك تجهيزات ومعدات

 5,343,266.13 0.00 وأثاثمخصص اهتالك مفروشات 
 800,327,117.18 0.00 وفورات سنوات سابقة

 21,000.00 0.00 ذمم دائنة
 969,000,000.00 0.00 حسابات تحت التسوية دائنة

 216,910,507.93 0.00 نتيجة  الدورة
 2,432,338,969.54 2,432,338,969.54 اإلج3يل
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  التوصيات

  

  :لدراستها وإقرارها اآلتيةيقرتح املكتب التنفيذي عىل مجلس االتحاد واملؤ�ر العام التوصيات ـ 
  .2023عام م وخطته ل2022اعت3د تقرير املكتب التنفيذي لعام ـ  أ

  .س.ل/ 80,000/س سنوياً إىل . ل/ 60,000/ـ زيادة الض3ن الصحي لألعضاء من  ب
االنتساب إىل اتحاد الكتاب العرب ورسوم املخطوطات الواردة إىل االتحاد ج ـ زيادة رسوم 

  .واالشرتاكات الشهرية ©ا تقتضيه مصلحة االتحاد
  :بعض التعويضات ومنهاـ زيادة  د

  %/.100/بنسبة  والتزكية النقل وحضور االجت3عات 
  .س. ل/ 500,000/س إىل . ل/ 300,000/من ـ زيادة تعويض الوفاة  هـ
% 40من أجور االستكتاب والنرش واألنشطة الثقافية بدالً من % 75ـ منح العضو املتقاعد  و

  .1/1/2023اعتباراً من 
ز ـ التأكيد عىل موضوع لواء اسكندرون والجوالن واألرايض السورية املحتلة يف فعاليات هذا 

لحرب ترشين التحريرية وطباعة عدد من  50العام، وال سي3 مع مرور الذكرى الـ 
  .قة بالجوالن خصوصاً والقنيطرة عموماً األدبية املتعل الروايات واملرسحيات واألع3ل

الجامعة يف الندوات واملحارضات والفعاليات ـ التأكيد عىل تعميق مفهوم الهوية الوطنية  ح
  .ملصطلحات التي استخدمت يف الحرب عىل بلدنا وكشف حقيقتهاوتعرية ا

  .لتأكيد عىل التمسك بالثوابت الوطنية والحفاظ عىل املبادئ الثقافية واألدبية الجامعةـ ا ط
ـ الدعوة إىل االهت3م بالرتاث املادي والالمادي وصيانته أمام محاوالت الرسقة من  ي

zاملحتل الصهيو .  
القنيطرة درعا ـ : (ـ اعت3د املقرتحات الخاصة باملشاريع االستث3رية يف املحافظات اآلتية ك

أرض ظهر الجبل ـ / طريق الشاطئ األزرق ـ السويداء/ الرشيط األخرض/ الالذقيةـ 
  ).أرض الفرقان/ مبنى االتحاد ـ حلب/ دمشق

سي3 الفقرة الخاصة برشوط ـ املوافقة عىل تعديالت القوانv الناظمة لالتحاد وال  ل
عىل أال يكون عضواً يف املجلس لدورتv متصلتv أو «الرتشيح إىل مجلس االتحاد 

vوهو ما ينطبق حك3ً عىل أعضاء املكتب خالل فرتة عضويته يف االتحاد ،منفصلت ،
، وكذلك املواد املتعلقة باملخطوطات ، واملواد الخاصة باألعضاء املشاركv»التنفيذي

  .اردة من وزارة اإلعالم إىل اتحاد الكتاب العربالو 
  

  ذيالتنفياملكتب                       
  الكتاب العربالتحاد 

 


