
  ٤٧٣

  المجمعأعمال السنوي عن التقرير
  م٢٠٠٤ دورة عام في

   بإشراف أمين المجمعهَّأعد

   عبد ربهعدنان. أ  
مع التقرير أهم ما قام به جملس يعرض .  ومكتبه وجلانه ومديرياته من أعمالا

 األنظمة اقرتاحات، وال يرقى إىل وفقوملا كان الكثري من قرارات اللجان، هو 
لس أو مستوى القرار إال إ  فقد اقتصرنا على إيراد املكتب،ّذا عزز بقرار من ا

ً غالبا باإلشارة واكتفيناتلك االقرتاحات، بعد أن أضحت قرارات، يف أعماهلما، 
  .ًإىل ذلك يف أعمال اللجنة املختصة، دفعا للتكرار اململ

  : مجلس المجمع وأهم قراراتهأعمال
ً للمؤمتر الثالث للمجمع، بناء اًموضوع )) املصطلح العلميقضايا(( إقرار -١

  . واقرتاح جلنة النشاط الثقايفاملكتبعلى توصية 
 املرشح ِّنِسِا أعلى لاخلامسة واخلمسني حد  اختاذاملكتب اقرتاح إقرار -٢

مع   .لعضوية ا
ٍ عضو واحد يف كل من االختصاصات الثالثة النتخاب الرتشيح -٣

اية عام .  الطبيعية، اللسانياتمالعلواهلندسة امليكانيكية، : اآلتية وحدد 
ً موعدا أخريا لقبول الرتشيحات٢٠٠٤ ً.  
مع التقرير الشامل املرافق للتقرير السنوي عن أعمال إقرار -٤  لعام ا

مع  ، واملوافقة على آليات تنفيذ توصياته اليت وضعها٢٠٠٣  بتكليفأمني ا
لس   .من ا



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٧٤  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

   :هين جلنة العلوم الطبيعية والزراعية  أربع جلان وقتية متفرعة عتأليف - ٥
  . علوم األحياء احليوانيةمصطلحاتجلنة  -١
  . علوم األحياء النباتيةمصطلحاتجلنة  -٢
  .اجليولوجية مصطلحات العلوم  جلنة -٣
  .جلنة مصطلحات العلوم الزراعية -٤
 الكتــــب اجلامعيــــة الــــسورية، مــــن مجــــع مــــصطلحات هــــذه العلــــوم مهمتهــــا

  .والزراعية جلنة العلوم الطبيعية وتقدمي اقرتاح توحيدها إىل
: من السادة  احلضارة املعاصرةألفاظ جلنة وقتية إلعداد معجم تأليف - ١

 شحادة اخلوري، والدكتور واألستاذالدكتور زهري البابا، واألستاذ جورج صدقين، 
  .موفق دعبول، والدكتور عزيز شكري

مع ونائبه -  أ - ٢ امع احتادعمال  أعن مناقشة تقرير السيدين رئيس ا  ا
مع يف االحتاد إظهار دور  معاللغوية العربية، والطلب إىل ممثلي ا  وعرض ا

  .توصياته ومقرتحاته يف اجتماعات االحتاد
امع اليت ألفها احتاد -  حمضر جلنة املعجم التارخيي مناقشة - ب   يف -  ا

 عدم وإقرارم، ٢٠٠٤/ل أيلو٦- ٤اجتماعها الثاين املنعقد يف القاهرة يف املدة من 
مع على إنشاء مؤسسة هلذا املعجم   .موافقة ا

ً انتخاب الدكتور حممد مروان حماسين ممثال للمجمع يف احتاد -ج
امع  معاللغويةا   .ً العلمية العربية رديفا للدكتور شاكر الفحام، رئيس ا
مع اشرتاك إقرار -٢ دكتور عبد  يف احتاد األكادمييات الدويل، وإيفاد الا

مع أمنياهللا واثق شهيد،   إىل برشلونه حلضور أعمال اجلمعية العامة لالحتاد ا



  
٤٧٥  عدنان عبد ربه.  أ– ٢٠٠٤التقرير السنوي يف دورة عام 

مع يف وتأليف، ٢٠٠٤يف أواخر آيار   جلنة برئاسته لدراسة خطة عمل ا
  .االحتاد الدويل لألكادمييات

  . اليت اقرتحتها جلنة اللغة العربية وأصول النحواإلمالء قواعد إقرار -٣
  :ب المجمع وأهم قراراته مكتأعمال
لس أهم األعمال التنظيمية ملؤمتر االقرتاح -١ مـع على ا ينظـر ( الثالـث ا

لس   ).قرار ا
لس وضع حداالقرتاح -٢ مع أعلى لسن املرشح لعضوية ٍّ على ا  وملء ا

لس(شواغر العضوية على مرحلتني    ).ينظر قرار ا
 وقـــــــائمني مـــــــن الفئـــــــة األوىل  نتـــــــائج مـــــــسابقة تعيـــــــني عـــــــاملنيمناقـــــــشة -٣

 وإقـرار. ًباألعمال، ممن حيملون دبلوم الدراسات اللغوية أو دبلومـا يف املعلوماتيـة
  :نتائجها اليت جنح مبوجبها

  . اللغوي يف اللغة العربية، هو السيد حسني أسودالدبلوم من محلة عامل - أ
مود احلسن  يف اهليئة الفنية يف اللغة العربية مها السيدان حمعضوان - ب

  . املصطفىالدينوسعد 
  .برهوم يف اهليئة الفنية يف املعلوماتية هو السيد بسيم عضو - ج
 احلـضارة ألفـاظ على تكليف خرباء العمل يف جلنة إعداد معجم املوافقة -١

  .املعاصرة
لــدين التعاقــد -٢  ٦٥ و ٦٤ مــع األســتاذة ســكينة الــشهايب علــى حتقيــق ا

  .البن عساكرمن كتاب تاريخ مدينة دمشق 
مـــع برتمجـــة املعجـــم الطـــيب االقـــرتاح -٣ لـــس، قيـــام ا  نـــشرته الـــذي علـــى ا

  .األكادميية الفرنسية



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٧٦  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

 دمشق اآلنسة هال الضحاك للحصول على املاجستري من جامعة إيفاد -٤
  .بإجازة دراسية مدة عام بكامل األجر

مع، بناء على اوإيفاد قرتاح  السيد خري اهللا الشريف، أمني مكتبة ا
مع مبطبوعات جممع القاهرة ومعهد جلنة  املكتبة، إىل القاهرة لتزويد ا

امع وداراملخطوطات   الكتب القومية، واالطالع على أنظمة احتاد ا
  .واملاليةاللغوية العربية اإلدارية 

 دوام وحتديـد يوم اجلمعة يوم عطلة أسـبوعية لـدار الكتـب الظاهريـة، حتديد - ٥
ًيوم السبت من التاسعة صباحا حىت الواحدة ظهراالعاملني فيها  ً.  

  . قواعد اإلمالءكتاب طباعة إقرار -٦
 أقــيم الــذي يف املعــرض األول إلعــادة إعمــار مكتبــات العــراق االشــرتاك -٧

يف عمان، وإهداء مكتبات العراق العامة، ومكتبات الكليات اجلامعية 
معالكتبفيه    . املتوفرة لدى ا

  .م٢٠٠٥ لعاماملوازنتني اجلارية واالستثمارية للمجمع  مشروع إقرار -٨
مـــع التعاقـــد -٩  كلفـــةتب مـــع املهنـــدس مـــصطفى محيـــد إلنـــشاء مـــرأب يف ا

 ةـون لـــرية سوريــــا مخـــس وتـــسعون وتـــسعمئة ألـــف وأربعـــة عـــشر مليــــقدرهـــ
  ).س .ل١٤.٩٩٥.٠٠٠(
 عقـــــد ملحـــــق تـــــرميم املدرســـــة العادليـــــة، واملوافقـــــة علـــــى إقـــــرار متابعـــــة -١٠
س مخــس وتــسعمئة وأحــد عــشر .ل٥.٣١١.٩٠٥رميمهــا البــالغ قيمتــه ت

  . لرية سوريةمالينيوثالمثئة ألف ومخسة 
مـع إقـرار -١١  واألخــرى شـراء ســيارتني سـياحيتني إحــدامها لنائـب رئــيس ا

مع وقد مت شراء سيارة واحدة لنائب الرئيس مـن مـصادرات . ألعضاء ا



  
٤٧٧  عدنان عبد ربه.  أ– ٢٠٠٤التقرير السنوي يف دورة عام 

لـــوزراء الـــشراء منهـــا، فـــصرف  حـــصر قـــرار رئاســـة جملـــس االـــيتاجلمـــارك، 
  .الثانيةالنظر عن شراء السيارة 

مـــع، وأربعـــة حواســـيب خيـــصص شـــراء -١٢  قارئـــة جديـــدة ملكروفلمـــات ا
 منهـا لـدار الكتـب الظاهريـة خلدمـة القـراء، وجهـاز تلقـيم ذايت آللـة واحد

  .الوثائقتصوير 

   لجان المجمع-٣
   المجلة والمطبوعاتلجنة

لةمن اللجنة أخرجت لد  ا  أقرت اليت لكتبا أما. والسبعني الثامن ا
  :نشرها فهي

لد :  البن عساكردمشق مدينة تاريخ - أ  لد) ٦٢(أجنز طبع ا   وال يزال ا
لدان وأمايف مطبعة دار البعث، ) ٦٣(   .فهما يف التنضيد) ٦٥(و ) ٦٤( ا

 ( ه٣٧٩- ٣١٦( استدراك الغلط الواقع يف كتاب العني للزبيدي كتاب- ب
وكتاب قواعد اإلمالء، يف . حتقيق الدكتور صالح الفرطوسي، وقد أجنز طبعه

 البعث ملا ينجز طبعهمطبعة
ّ

م صنعة ٦٤٢ / ه٥٢١وأما ديوان أيب النجم العجلي . 
  . مجران فلم ينجز بعد تنضيدهأديبحممد 
  : ومن أبرز القرارات التي اتخذتها اللجنة في هذا العامهذا
ً يف كــل مــؤمتر يف كتــاب مــستقل بــدءا مــن مــؤمتر ةَّاملقدمــ البحــوث طباعــة •

  .تيسري تعليم النحو
مـع، الـذيٍّ حـد أعلـى لعـدد صـفحات البحـث حتديد • ُ ينـشر يف جملـة ا

ً كبــريا، ويقبــل صــفحاتهْمقـداره ثالثــون صــفحة، أو نـشره يف أجــزاء إن كــان عـدد 
  .التجزئة



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٧٨  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

لـــة  ا األســـتاذ عاصـــم بيطـــار مهمـــة التـــصحيح األخـــري، ألعـــدادتكليـــف •
 النحـو، ومنحـه لقـاء ذلـك تعـويض املراجعـة تعلـيم مبـؤمتر تيـسري اخلـاصوالكتاب 

 ٥١٠١ عليــه يف قــرار رئــيس جملــس الــوزراء ذي الــرقم املنــصوصالعلميــة واللغويــة 
  .٢٠٠٤لعام 

  : مقرتحات الدكتور حممد مكي احلسين اجلزائري املتعلقةاستعراض •
لة، ب مبهام -أ   وببنية ما -اللجنة،جعمل يف  وبنظام ال- مقرر جلنة ا

لة لة، فأقرت ما مت االتفاق عليه منها، وسينشر يف ا   .تنشره ا
  : لجنة المخطوطات وإحياء التراث- ٢

 طبع كتاب األنواء، أليب إسحاق الزجاج، حتقيق على اللجنة وافقت -١
  .الدكتور عزة حسن

هلكة، يف دفع مضار السموم امل  من اهللكةاملنقذ كتاب ودرست -٢
  . حممد زهري البابا حتقيقهالدكتورتأليف ابن تغلب، ووافقت على تكليف 

  : لجنة المعجمات اللغوية- ٣
 اجلزء اخلاص باملالبس من يف تابعت اللجنة استكمال خطة العمل -

لس تأليف جلنة من   خرباء ثالثةمشروع معجم املعاين، واقرتحت على ا
  .للعمل يف هذا اجلزء من املشروع

   :المكتبةلجنة - ٤
) ًلألعضاء حصرا( إعارة الكتب مدةحتديد :  أهم ما قامت بهكان -

  .بثالثة أشهر قابلة للتجديد
معمبؤلفات على استكمال تزويد املكتبة والعمل -    . وأعمال السادة أعضاء ا
  . مكاتب األعضاء الراغبني يف ذلكيف جمموعة من املراجع األساسية ووضع - 



  
٤٧٩  عدنان عبد ربه.  أ– ٢٠٠٤التقرير السنوي يف دورة عام 

 والظاهرية املدخلتني يف احلاسوب على حواسيب معا مكتبيت ووضع -
  .السادة األعضاء

لس الدوريات وعرض - مع يف قاعة ا  والكتب اجلديدة الواردة إىل ا
  .ٍوتعيني مسؤول عنها

  . خلدمة القراء يف دار الكتب الظاهريةحاسوب جهاز ووضع -
  . والظاهريةللمجمع كتاب ٦٠٠ على شراء زهاء واملوافقة -
  :ة العلوم الرياضية والمعلوماتية والفيزيائية والكيميائيمصطلحات لجنة - ٥

اء:  قامت بهما أهم  املرحلة األوىل من مشروع توحيد مصطلحات إ
 السورية، وهي مرحلة النظر يف املصطلحات اليت اجلامعاتالفيزياء بني 

 لعرض دادواإلع ، بعضها واختيار األفضل منهاأواستخدمتها اجلامعات األربع 
ا عليه   .املشروع على اجلامعات لتضع مالحظا

  :الثقافي النشاط لجنة – ٦
ً ثقافيا ألقى فيه الدكتور عبد السالم العجيلي حماضرة ًمومسا اللجنة أقامت - 

 بعنوان حماضرة  الدكتور مروان احملاسيناألستاذ و،))  بهماهلونا ادِ جصار ((بعنوان 
 واملوسوعية االختصاص((دكتور عبد الكرمي اليايف حماضرة بعنوان  وال،)) الثقافيةالذاتية((

 ،الثالث لمؤمترل اًموضوع )) العلمياملصطلح قضايا(( قرتحتاو. )) اللغة العربيةوعلوم
 اللغة العربية قضايا(( ً اللجنة أيضاواقرتحت.  وتقومي حبوثهإقامته متابعة وتولت
تمع ً موضوع◌))وا  - ١٤ املدة من يف  انعقادهموعد اقرتحتكما ، الرابعللمؤمتر اٍ

  .م٢٠٠٥  تشرين الثاين١٧حىت 
  : وأصول النحوالعربية اللغة لجنة -  ٧

 وإحالتها على اإلمالءوضع قواعد :  أهم ما قامت به من أعمالكان



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٨٠  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

مع   طباعتها املكتب، واالقرتاح على )الذي أقرها يف جلسته العاشرة(جملس ا
  .ّيف كتيب وتوزيعه

  : مصطلحات العلوم الطبيعية والزراعيةلجنة - ٨
 أعمـــال يف ينظـــر( األربـــع، الفرعيـــة ـــا العمـــل يف جلاســـري اللجنـــة درســـت 

لـــس  املعنيـــة اجلامعيـــة الكتـــبِ وأقـــرت أســـلوب جتميـــع املـــصطلحات مـــن ،)ا
 مــــن الكتــــب ههــــذ كمــــا شــــرعت تــــدخل حمتويــــات. توحيــــدها ِوالعمــــل علــــى
  . اخلطةيف أوىل خطوة وهي احلاسوب ىلاملصطلحات إ

  : وتنسيق المصطلحات وتوحيدهاالحضارة ألفاظ لجنة - ٩
مع رسالة وجهت - ١  يف مديرة وحدة الوثائق إىل اللجنة باسم رئيس ا

مع يف بعمل فيها ّعرفت نا،ي بڤاملتحدة هيئة األمم  املصطلحات وضع ا
 العاملني بعض حتري إمكان االستفادة من خربات الوحدة يف تدريب وضمنتها
مع   .يف ا

 إىل والوقتية الدائمة املصطلحات جلان على أن تتطرق االتفاق جرى -٢
 ما ِّتقدمٍ السوابق واللواحق حبسب استعماهلا يف كل علم من العلوم، مث دراسة

  .وتوحيدها تنسيق املصطلحات جلنةتوصلت إليه تلك اللجان إىل 
لفاظ اجلديدة يف  األرصداالكتفاء بتكليف عاملني اثنني   اللجنةقررت -٣

 املشروع، وذلك يف املرحلة األوىل من الثالث، اليومية دمشقية الالصحف
 حسب االختصاص بغية دراستها، تساعده لفرزها اللجنة رئيس على وإحالتها

 ٍأللفاظًوقد أقرت اللجنة عددا من املقابالت العربية . اللجنة أمينة ذلك على
  . الصحفتلكأجنبية وردت يف 



  
٤٨١  عدنان عبد ربه.  أ– ٢٠٠٤التقرير السنوي يف دورة عام 

امع احتاد وافق الذي بشأن مشروع الذخرية اللغوية، الرأي ادلتب جرى - ٤  ا
 تقرتح اللجنة على أن ورئيعلى القيام به وأوصت اجلامعة العربية بدفع العمل فيه، 

مع املشاركة يف هذا العمل  مع القادمةيفجملس ا   . خطة ا
يف عصور ( الواردة يف كتاب املصطلحات اللجنة على اطلعت -٥
 للجهد تقديرهم أعضاؤهالعماد يوسف قدسي، فأبدى ) نا وتوصيفهاحضارت

م عليه   .املبذول وبعض مالحظا
معجم األكادميية الوطنية « بشأن مشروع تعريب الرأي األعضاء تداول - ٦

 اقرتاح على الرأي استقر العام لألكادميية، واألمني كتاب ِ مضمون»بفرنسةللطب 
لس الدويل مواصلة مع  العمل مع ا  مع والتشاور ؛ته ترمجيف احلق علىحلصول ا

مع فيها يتوىل معها،هيئات ذات عالقة باملوضوع للوصول إىل صيغة تعاون   ا
 الدكتور مروان احملاسين األستاذ اللجنة تكليف واقرتحت. اإلشراف على العمل

معمتابعة   . املشروع يف األكادميية وا
  اللجان الدائمة الوقتية المتفرعة عن اللجان -١٠

لس عددا من اللجان ألف   : إلجناز أعمال خمتلفة أمههاالوقتيةً ا
   معجم ألفاظ الحضارةعداد إلالوقتية لجنة ال- أ

 املراجع اليت ميكن االستفادة منها يف إعداد مجع أهم ما قامت به، كان
 اخلاصة بالقسم األول الفصولمث وزعت .  العمل فيهأسلوب حتديد و،املعجم

 اقرتحت كما إعداده، تكليف خرباء العمل يف واقرتحت أعضائها، على همن
  .م٢٠٠٥خطة العمل يف عام 

 قراراتينظر يف ( العلوم الطبيعية والزراعية جلنة اللجان املتفرعة عن -ب
لس   ).ا



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٨٢  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

ا، خرباء كل جلنة من اللجان األربع مسارد قدم  ويقوم العاملون مصطلحا
ومل تستكمل بعد . احلاسوبمع بإدخال املصطلحات يف يف الدائرة الفنية يف ا

 يف اجلامعيةاللجنة الوقتية ملصطلحات العلوم الزراعية مسارد الكتب 
  .اختصاصها

   دار الكتب الظاهرية- ٤
وبذلك . إهداء/١١٩/كتاب منها / ٢٧٥ /الدورة دخل الدار يف هذه -

تة وسبعني  وتسعمئة وسوسبعنيًواحدا  (٧٦٩٧١يصبح جمموع كتب الدار 
  .كتاب) ألف

الت، فقد دخل أما جملة عربية ضمن /٢١٣/ يف هذه الدورة الدار ا
/ ١٧٠/ من خارج القطر والدارجملة أهديت إىل /١٣٩/ًعنوانا، منها /٢٧/

ًستا وعشرين  (٣٩٩٢٦دورية بلغة أجنبية، وبذلك يصبح عددها يف الدار 
  .جملة ودورية) وتسعمئة وتسعة وثالثني ألف

الت للتممتلكاتت يف هذا العام  جرد- من ّحقق  الدار من الكتب وا
 بضعة آالف بطاقة وجتديد وجرى جتليد بعض الكتب ،سالمتها من النقص

  .فهرسة تالفة
مشرتك،  /٣٠٨/ بلغ عدد القراء اجلدد املشرتكني يف الدار يف هذه الدورة-
 عدد رواد ويبلغ. مشرتك) ٤٧٢٨( يصبح جمموع املشرتكني يف الدار وبذلك

ً الواحد ما بني عشرة رواد صيفا ومئة رائد شتاءاليوماملكتبة يف  ويرتاد الدار . ً
 والسائحني لالطالع على معاملها التارخيية، وآثارها املواطننيعدد كبري من 

  .العمرانية
  .ما تزال أعمال الرتميم جارية يف املدرسة العادلية -
  



  
٤٨٣  عدنان عبد ربه.  أ– ٢٠٠٤التقرير السنوي يف دورة عام 

  : مؤتمر المجمع- ٥

 ، األسد رئيس اجلمهورية العربية السوريةبشارادة الرئيس  كرمية من سيبرعاية
مع مؤمتره الثالث بعنوان   يف املدة من وذلك » املصطلح العلميقضايا«عقد ا

وقد شارك يف املؤمتر .  قاعة حماضراتهيف ٢٠٠٤ َ تشرين األول عام١٢- ١٠
  .باحثون من خمتلف األقطار العربية

 مبكتبة األسد يف الساعة احلادية احملاضرات  حفل افتتاح املؤمتر يف قاعةأقيم
 عدد من السادة الوزراء وحضره، ١٠/١٠/٢٠٠٤عشرة من صباح يوم األحد 

مع وأعضاؤه، وأعضاء املؤمتر   اجلامعات، وأساتذةوالسفراء العرب ورئيس ا
 مرتضى، هاينوألقيت يف احلفل كلمات األستاذ الدكتور . ومجهور من املثقفني

 الدكتور املؤمتر،واألستاذم العايل، ممثل السيد رئيس اجلمهورية راعي وزير التعلي
مع، واألستاذ أمحد شفيق اخلطيب،   الباحثني ممثلشاكر الفحام، رئيس ا

  .وستنشر قراراته وتوصياته مع حبوثه يف كتاب مستقل. املشاركني يف املؤمتر
  : مكتبة المجمع- ٦

مع هذا العام بـمكتبة إغناء جرى / ٥٨٩/كتاب، منها / ١١٨٤/ ا
     عدد الكتب العربية يف املكتبة يصبحوبذا . إهداء/ ٥٩٥/كتاب شراء و

  .كتاب/ ٢٨١٥٦/
الت /١٧٧/ زودت املكتبة األجنبية بـ كما كتاب، ودخل قسم ا

التجملة ودورية، ودخل قسم /١١٠/والدوريات العربية   والدوريات ا
  .جملة ودورية/ ٤٠/األجنبية 

  
  :فالت االستقبال ح- ٧



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٨٤  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

مع يف الشهر األول من هذا العام حفلي استقبال يف قاعة أقام  ا
مع لعضويه اجلديدينيفاحملاضرات  األستاذ عاصم البيطار واألستاذ :  ا

  .شكريالدكتور حممد عزيز 
مع باستقبال األستاذ عاصم البيطار خلفا لألستاذ الدكتور عادل احتفل ً ا

، قدمه فيها وحتدث ١٢/١/٢٠٠٤ة عقدها مساء االثنني  يف جلسة علنيالعوا
  . الدكتور حممد مكي احلسين اجلزائريالعلميةعن سريته 
مع باستقبال األستاذ الدكتور حممد عزيز شكري يف جلسة علنية كما  احتفل ا
ً ، خلفا لألستاذ الدكتور حممد بديع الكسم، ٢٨/١/٢٠٠٤ مساء األربعاء عقدها

  .حتدث عن سريته العلمية الدكتور موفق دعبول وفيهاوقد قدمه 
  : موازنة المجمع- ٩

/ ٢٠٠٤لعام ) اجلارية واالستثمارية( بلغ جمموع االعتمادات املخصصة - 
  .مخسة عشر وتسعمئة ألف وسبعة وثالثني مليون لرية سورية/ ٣٧.٩١٥.٠٠٠

/ ٢٠٠٤وبلغ جمموع ما أنفق من هذه االعتمادات يف عام  -
 وستمئة وتسعة عشر وثالمثئة ألف وأربعة ومخسنيًثا ثال/ ٣٤.٣١٩.٦٥٣

  .وثالثني مليون لرية سورية
 وأربعينًسبعا /٣.٥٩٥.٣٤٧/بلغ االعتماد المتبقي من الموازنة و - 

وحال . ًوثالثمئة وخمسة وتسعين ألفا وخمسمئة ألف وثالثة ماليين ليرة سورية
ليرة من /٧٠٠٤٧٠/نفاقه صعاب طارئة كالتي حالت دون صرف مبلغ إ دون

وكانت ). نظر أعمال وقرارات المكتبي(ل النقمخصصات شراء وسائط 
 .٪ ٩٠.٥٢النسبة المئوية لإلنفاق 


