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ـوازنة الـعـديـد من االستـثـنـاءات وتتـضـمن هـذه االستـثـناءات ـبـدأ سنـويـة ا إن 
ـدة تـقل عن الـسـنـة وبـعـضـهـا اآلخـر ـوازنــة  ـوافـقـة عـلى نـفـقـات وإيـرادات ا ا
وازنات دة أكثـر من سنـة ومثـال ذلك ا ـوافقة عـلى نفـقات وإيـرادات  يتـضمن ا
ــائـيــة)  ومن أكـثـر االســتـثـنــائـيــة ألمـر طـار ( طــوفـان- حـرب  –مـوازنـات إ

االستثناءات شيوعا 
وازنة األثني عشرية:-  1- نظام ا

وجبها احلـكومة باإلنفاق في وهي موازنـة توضع لشهر أو أكثـر حيث تستمـر 
ـفتـوحة لهـا خالل السـنة الـسابـقة مع االسـتمرار حدود  1/12من االعتـمادات ا
ـدة نـفـسهـا ويـؤخـذ بهـا عـادة عـندمـا يـتـأخر بـجـبايـة اإليـرادات الـعامـة خالل ا
ـالـيــة اجلـديـدة وهـذا مــا يـأخـذ به ـوازنـة إلى مــا بـعـد دخــول الـسـنــة ا إقــرار ا
ـالي األسـاسي ادة / /7من الـقـانـون ا الـتـشـريع الـسـوري مثـال حيـث نصـت ا
ــوازنـة الــعـامــة من قـبـل الـســلـطـة عــلى مـا يــلي:- "إذا لم يــتم إقـرار مــشـروع ا
الية التي وضعت لها تفتح اعتمادات شهرية مؤقتة التشـريعية قبل بدء السنة ا
ـرسـوم يـتـخـذ في مـجلس الـوزراء عـلى أسـاس جـزء من اثـني عـشـر جزءا من

الية السابقة وحتصل اإليرادات وفقا لألنظمة النافذة" اعتمادات السنة ا
2- االعتمادات اإلضافية:-

ـوازنة العامـة لنفقة ويتم اللـجوء إليهـا عندما تـكون االعتمـادات اخملصصة في ا
من الـنــفـقـات غـيـر كـافـيـة ويـحـتـاج إلى اعــتـمـاداتـدة إضـافـيـة  جـديـدة فـتـتـقـدم
احلكومـة إلى السلـطة التـشريعـية بطـلب فتح اعـتمادات جـديدة إضافـية تصرف

الية خالل السنة ا
وازنة ×مبدأ شيوع ا

ـبـدأ أن تــغـطى جـمــيع نـفـقــات الـدولـة بــجـمـيـع إيـراداتـهـا ودون يـقــصـد بـهــذا ا
تخصيص إيراد مع لنفقة معينة.

ـسـاواة بـ إدارات احلــكـومـة ويـسـهل عــمل الـسـلـطـة فـائـدته يـحـقـق فـكـرة ا
التشريعية

االسـتــنـثـنــاءات:- تـخـصــيص إيـراد مــعـ لـســد أقـسـاط
القروض وفوائدها .

مؤسسات ذات موازنات خاصة (مستقلة)
شاريع معينة . تخصيص بعض القروض اخلارجية 

الهبات والتبرعات

”«uM « bO³Ž b «—

تـصل إلى  500كـغ إلى ارتفـاع عـمودي
 60مـتـراً كـحـد أقـصى. ويـتـوافـق طول
الـتـنقل فـي وحدة الـرافـعة والـذي يـبلغ
أقل من  12مـتــراً مع الـلـوائح الـدولـيـة
الــعـامـة. وتــتـخــصص وحـدة تــصـنـيع
ــركــبــات في بــريــســتــول بــتــصــنــيع ا
مـركـبـات مـكـافـحـة احلـرائق وسـيـارات
اإلســعـــاف واإلنــقــاذ ومـــركــبــات األمن
والـسالمـة. وتسـتعـرض الوحـدة للـمرة
ـنــطـقـة ــركـبـتــ في ا األولى هــاتـ ا
والـلت تتميزان بتصميم فريد ومبتكر
يـلبي مـتطـلبـات الزبـائن دون أي تأثـير
عــلـى أداء الــعــمل. ومن أبــرز األحــداث
األخـــرى الــــتي يـــشــــهـــدهــــا مـــعـــرض
إنـــتـــرســيـك لـــهــذا الـــعـــام اإلعالن عن

االنـــضــمـــام الـــرســمـي لــلـــشـــركــة إلى
ـنـظمـة الـدوليـة لالسـتجـابة عـضـوية ا
حلــاالت الـطــوار الـصــنـاعــيـة وإدارة
ـنــظـمـة مـخــاطـر احلــرائق. وتـعـتــبـر ا
الـدولـية لـالستـجـابة حلـاالت الـطوار
الـصــنـاعـيـة وإدارة مـخـاطـر احلـرائق
منظمة غير ربحية وتمثل منبرًا دوليًا
. هـامـاً في مجـال االسـتجـابـة للـطوار
ومـن خالل دعـم األعـــــضــــــاء تـــــواصل
ـنـظمـة دورها في أداء دور هـام فيـما ا
ــشــاركـة اخلــبــرات وأحـدث يــتــعـلق 
الــتـــقــنــيــات فـي مــجــال االســـتــجــابــة
لــلـــطــوار الــصـــنــاعــيـــة ومــشــاركــة
ـــعـــلـــومـــات وتـــوفــيـــر الـــنـــصـــائح ا

والتدريبات التقنية الالزمة.

اجملـاالت الــصـنـاعـيــة الـتـجـاريـة وأمن
ـــعــلـــومــات والـــصــحـــة والـــسالمــة ا
واحلــرائـق واإلنــقــاذ وتــأمــ احملــيط
ـــثل مـــنـــصــة واألمن الـــشـــخـــصي. و
ــنـــتــجــات مــثـــالــيـــة لــعــرض أحـــدث ا
ـبتـكـرة.  وفي تـصريح له والـتـقنـيـات ا
ــديــر اإلداري قـــال مــحـــمــود عـــوض ا
ثل نـظـام إخـماد لـشـركـة بريـسـتـول: "
ياه مـنخفض الضغط احلـرائق برذاذ ا
نــقـلــة هــامــة نـحــو حتــقـيـق الـتــزامــنـا
ـتوفرة في بـتسـخيـر أحدث التـقنـيات ا
مـجال مـكـافحـة احلرائق خـاصة وأنـنا
ـياه سـتـصبح الـعـنصـر الذي نـرى أن ا
ــكـافــحـة ـيًــا  يــتم االعـتــمــاد عـلــيه عــا
ـسـتـقـبل في ظل الـتـوجه احلـريـق في ا
ــسـتـدامــة. وال تـقــتـصـر إلى احلــلـول ا
ثل نقلة أهـمية هذا النظـام على كونه 
هـائلة في كيـفية إخمـاد احلرائق بشكل
ـــا ألنـه يـــتـــمـــيـــز آمن ومــــنـــاسب وإ
بـسهـولة الـتعـامل ويضـمن التـنوع في
ـتـاحـة ويـتـمـتع بـتـصمـيم اخلـيـارات ا

نظام متوافق مع البيئة".
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وأضــــاف  "نـــحـن واثـــقــــون أن نــــظـــام
بــريـــســتــول الـــذي يــقـــوم عــلى الــرذاذ
"اجلـاف" سينـال إعجاب رواد الـصناعة
ـــســـؤولـــ في الـــقـــطـــاعــ وكـــبـــار ا
ـــشــاركـــ في احلـــكـــومي واخلـــاص ا
إنــتـرسـيـك وسـيــشـكل بــديالً مـنــاسـبًـا
ألنـظـمـة مــكـافـحـة احلـرائق الـتـقـلـيـديـة
واد ياه التقليدية أو ا الـتي تستخدم ا
الـكيـميائـية".  وإلى جـانب نظـام إخماد
ياه منخفض الضغط احلرائق برذاذ ا
تـستعرض الشركة منتج جديدين من
ـركبـات في بريـستول وحـدة تصـنيع ا

حـيث تـقـدم الـشـركـة "مـركـبـة اإلسـعاف
ــواصـفـات ــتـنـقــلـة" الـتـي صـمـمت  ا
مــســتــقــبــلــيـة وحتــتــوي عــلى اجلــيل
اجلـديــد من لـوحـات مـفـاتــيح الـتـحـكم
الـتي وضـعت بـأمـاكـن تضـمـن سـهـولة
الــوصـول إلــيـهــا بــأمـان وصــنـعت من
مـواد غـيـر قابـلـة لـلتـأثـر بـاحلريق من
أجل تــنـفــيــذ كـافــة أنـواع الــعــمـلــيـات
اإلســعــاف وضــمــان األمن والــسـالمـة.
كـمـا تسـتـعرض الـشـركة أيـضًـا "وحدة
الــرافــعـة  ?"FL60XRوهـي مـركــبـة
تــضم أعـلى مـنــصـة جـويــة في الـعـالم
مـــزودة بــسـاللم تـــؤمن الـــوصــول إلى
مــسـافـة أفــقـيــة تـعـادل  31.5مــتـر مع
نـصـة بحـمـولة صـنـدوق إنقـاذ أعـلى ا
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الدوالر االمريكي
اليورو األوربي

الباون اإلسترليني
الدوالر الكندي

الفرنك السويسري
التومان االيراني
الدينار الكويتي
الدرهم االماراتي

ليرة سورية

t «uH «Ë   «ËdC)«

طـــمـــاطـــة/1000 بـــطـــاطـــة/ 1000
بــــصل/1000 خــــيـــار/750 فــــلـــفل
اخــــــضــــــر/1000 شــــــجــــــر/1000
فــــــاصـــــولــــــيــــــا خــــــضـــــراء/2000
بــــاذجنـــان/1000 لــــهــــانـــة/2000
قرنـابيط/2000 تـفاح احـمر/2000
برتقـال مستورد/1500 موز/1500
رقـي/1000 بــــــــــــــطــــــــــــــيـخ/1500
عـــنب/2500 بـــامـــيــة/6000 رولــة
ثوم/2000 كـوجـة مـسـتورد/1500
خـــــــــــوخ/2000 تـــــــــــمـــــــــــر/2000
عـــــــــرمـــــــــوط/1500 لـــــــــيـــــــــمــــــــون

حامض/2000
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12000 لـلـزوج الواحـد احـــــــــــــذية
نـســائـيـة /10000- 25000 احـذيـة
والدي وبـــــــنــــــاتـي من 5000-3000
احــذيـة شــبــابــيـة/15000- 25000
احـــذيـــة ريــاضـــيــة/7000- 20000
حــــقــــائب مــــدرســــة/15000-4000
حـــقــــائب ســــفـــر/175000-25000
قـــــمــــاصـل غــــنـم طــــويل/ 100000-
150000 قـــــــــــــمــــــــــــــاصـل غــــــــــــــنـم
قـصـيـرة/30000- 100000 احـزمـة
رجــالــيـة/1500-15000 قــمـاصــيل
نـسـائـية/40000-100000 قـماصل
مـــاعـــز طـــويـــلـــة/100000-80000
قـــمــاصـل مــاعـــز قــصـــيــرة/30000-
70000 حـقــيـبــة مالحــيـة/50000-

70000 كـــــــفوف قصيرة وطويلة /
1500- 4000 حقائب دبـلوماسية /

75000-30000
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دفــتـــر مــســتـــورد فــئــة 1500/200-
2500 دفتر مستورد فئة 750/100
دفـتر مـسـتـورد فـئة 500/600 دفـتر
مـســتـورد 500/40 دفــتـر مــسـتـورد
فئة250/30 دفتر رسم (سيم)/750
قــلم رصـاص/100 قــلم جـاف/250

قلم سوفت/ 2000-1250
dzUJ « —UFÝ«

/6250 فـــايـــســـوري/6250 اســبـ
بــــــــــــلــــــــــــشـــــــــــر/2750 بن/3750
ميركوري/2000 مارلبورو العربي/

15000 ميامي/4000 غمــــــدان /
3750 كلواز احمر واصفر/6000

دنهل/15500 جيتان/8000
Âu×K « —UFÝ«

حلم غنم عراقي/ 15 الف دينار حلم
شـــــرح بــــــقـــــر/15 الف حلـم بـــــقـــــر
مـــــــــــســـــــــــتــــــــــورد/8000 دجــــــــــاج
عـــــــراقي/5000 افـــــــخـــــــاذ دجــــــاج
مـــســتــورد/2250 ســمك مـــســتــورد

3000 سمك عراقي/7000
V¼c « —UFÝ«

ذهب عـيار 24 سـعـر الـبـيع لـلـمـثـقـال
الـواحد 225 الف سـعـر الـشراء 220
الف ذهب عيار 197 سعر البيع الف
ســعـر الــشـراء 195 الف ذهب عــيـار

18 سـعــر الــبـيع 150 ســعـر الــشـراء
145 الف.

WOOzUA½ô« œ«u*« —UFÝ«

الـــســمـــنت الـــعــادي لـــلــطن الـــواحــد
بـالـديـنـار العـراقي 170 الف سـمنت
مقاوم للطن الواحد بالدينار العراقي
185 الف ســــمــــنـت ابــــيض لــــلــــطن
الواحـد بـالـدينـار الـعراقي 200 الف
رمل قالب سكس 20 متر مكعب 425
الف حـــصـى قالب ســـكس 20 مـــتـــر
مـكـتب 400 الف طـابــوق جـمـهـوري
4000 طـــابـــوقــة 800 الف طـــابــوق
عــــادي 4000 طـــــابــــوقــــة 750 الف
شــيــــــــش تـــســلــيح طن واحــد 850

الف .
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ـيـة اعـلــنت بـريــسـتــول الـشـركــة الـعــا
الــرائـــدة في مـــجــال تـــوفــيـــر خــدمــات
وتـقنـيات الـوقايـة من احلرائق ومـقرها
ـــعـــرض دبي عـن مـــشـــاركـــتــــهـــا في ا
ــؤتــمـر الــتــجــاري لألمن والــسالمـة وا
"إنـتــرسـيك" الـذي تـقـام فــعـالـيـته خالل
الـشـهر اجلـاري حـيث تسـتـعد لـلـكشف
عن نـظام جـديد إلخمـاد احلرائق وطرح
تــقـنــيـات جــديـدة ألول مـرة فـي الـشـرق
األوسط. وتـسـتـعـرض بـريـسـتول خالل
احلــدث الـبــارز نـظــام إخـمــاد احلـرائق
ـبــتـكـر الـذي يــعـتـمـد عــلى اسـتـخـدام ا
ـيـاه مـنـخـفض الـضـغط تـقـنــيـة رذاذ ا
والــذي يـعــد نـظــامًـا جــديـدًا ومــبـتــكـرًا
يـتميز بقـدرات هائلة على إطـفاء ألسنة
الـلهب بـسرعـة ودقة عـاليـت من جـهة
ويـضــمن حـمـايـة الـبــيـئـة احملـيـطـة من
ياه من األضـرار التي قد تـتسبب بـها ا
جـــهـــة أخــــرى. وســـيـــتم الــــكـــشف عن
ـركـز تــفـاصـيـل ومـزايـا نــظـام الــرذاذ ا
تـخصـص والعـامل بـحضـور أبرز ا
في صــــنـــاعــــة األمن والـــسـالمـــة خالل
احلـدث السـنـوي الذي تـنعـقد فـعالـياته
من  21إلى  23 مـن كـــانــــون الــــثــــاني
اجلــاري في قـاعـة أريـنــا في مـركـز دبي
ي. وبــفــضل اعــتــمـاد الــتــجــاري الـعــا
نخفض بـريستول على تقنية الضغط ا
والـتـدفق الـثنـائي فـإن الـنظـام اجلـديد
يــعــمل عــلى حتــويل الــســائل إلى رذاذ
وقـطرات بالغـة الصغر مـا يساعد على
ـــيــاه عــبــر تــيــار هــوائي إطالق رذاذ ا
سـريـع ومـوجّه إلخـمـاد احلـرائق بـدقـة.
وعن طـريق إجـراء تعـديل عـلى تصـميم
ـكن الـتـحكم بـكـمـية فـوهـة اخلـرطوم 

ـــيــاه وضـــغـط الــهـــواء وبـــالــتـــالي ا
ياه وكـثافة الرذاذ الـتحكم بـقوة دفع ا
يـزة في توفير الـناجت. وتسـاعد هذه ا
ـكن تـطـبـيقه في حـلـول أكـثـر تنـوعًـا 
الـعـديد من الـصـناعـات. يـعمل الـنـظام
ــيـاه إلى رذاذ اجلــديــد عـلى حتــويل ا
حتت ضـغط منخفض لـلغاية وهذا ما
زايـا التي ـنح التـقنـية الـعديـد من ا
تـتـفوق عـلى تـقنـيـات الضـغط الـعالي
بـاعتـبـار أن النـظام اجلـديد أقل تـكلـفة
ويـتــيح إمـكـانـيــة اسـتـخـدام الــتـقـنـيـة
كـجــهـاز بـكـرة خــرطـوم قـابـلــة لـلـنـقل.
ويــعـمل نـظـام إخــمـاد احلـرائق بـرذاذ
ـيـاه منـخـفض الـضغط عـلى إحـاطة ا
ـهـددين في األمـاكن التي األشـخـاص ا
تــعـــرضت لــلــحـــريق حلــمــايـــتــهم من
احلـرارة وألسنـة اللهب ليـتيح لرجال
اإلطـفاء إمكانـية إنقاذهم أثـناء قيامهم
ـكن لـلـعـديـد من األعـمـال ـهــمـة. و بـا
والـقطاعـات الصناعـية أن تسـتفيد من
تـطــبـيق الـنــظـام األمـثل لــلـرذاذ أثـنـاء
مــكـافــحــة احلـرائق دون أن تــتــسـبب
ــيـاه بــأي أثــر سـلــبي عــلى الــبـنــيـة ا
الـتحتـية احلسـاسة كمـا هو احلال في
مــجـاالت الــكـيــمـاويــات واإلنـشـاءات
والـــطـــاقــة والـــدفـــاع والـــتـــصــنـــيع
عرض والـتعدين واحلاسـوب. ويعد ا
ــؤتـمـر الــتـجـاري لـألمن والـسالمـة وا
"إنـترسيك" الـذي يقام سـنويًا في دبي
مـنـصة دولـيـة رائدة في صـنـاعة األمن
والـسالمة في مـنطـقة الـشرق األوسط
وأفــريـقــيــا وجـنــوب آسـيــا. ويــغـطي
ـعرض الذي يحضره أكثر من 1300 ا
عـارض ويـسـتـقـطب أكـثر من  30ألف
زائــــر مــــجــــاالت األمن الــــوقــــائي في

 d¹bIðË dJý
نتـسبـ سامي عـلوان صالح أتـوجه بشـكري وتـقديري لـلسـيد جـعفر مـحمـد درويش مديـر فرع تـموينـية الـرصافـة وا
ورويـدة صـبـاح  حـبـيب وسـنـدس نـايف نـعـمـان ومـيـعـاد حـسـن قـدوري عـلى تـفـانـيـهم في تـسـهـيل وأجنـاز مـعـامالت
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سؤول في الرابع عندما احتجز األمراء وا
اضي. من نوفمبر/ تشرين الثاني ا

ووجهت لـلمـحتجـزين تهم بـالفسـاد وأعطوا
اليـ من الـدوالرات خــيـارا بـسـداد مــئـات ا

مقابل حريتهم.
وكــان من أبــرز احملـــتــجــزين في ريــتــز رجل
ـيـا األمــيـر الـولـيـد بن ــعـروف عـا األعـمـال ا
طالل أحـد أغـنى الـرجـال في الـعـالم. والذي

مازال محتجزا لدى السلطات.
عتقل إلى تسويات مع وقد توصل بعض ا
ـن فـيـهم األمـيـر الـسـلـطــات وأفـرج عـنـهم 
متعب بن عبد الله الذي كان ينظر إليه على
أنـه مـنـافس عـلى الـعـرش. وقـد أطـلق سـراح
األمـيـر مـتـعب الـذي احـتـجـز ألكـثر مـن ثالثة
أســابــيع بــعــد أن وافق عــلى دفع أكــثــر من

مليار دوالر أمريكي.
وأكـد متـحـدث باسم فـندق ريـتـز كارلـتون أن
الــفــنــدق ســيـقــبل احلــجــوزات اعــتــبـارا من
مـنـتـصف فـبـراير / شـبـاط ولـكن مع الـقـبول

بإمكانية إلغاء احلجز في مهلة قصيرة.
وقــال الــنــائب الــعــام لــلــمــمــلــكــة الــعــربــيـة
الــســـعـــوديــة إن  100مـــلـــيــار دوالر "أسيء
ــنــتــظم اســتــخــدامــهــا من خالل الــفــســاد ا

واالختالس على مدى عدة عقود".
ورحب الــعــديــد مـن الــســعــوديــ بــحــمــلــة
مـكـافـحــة الـفـسـاد عــلى أمل أن يـعـاد تـوزيع
بعض الـثروات النـفطيـة للمـملكـة على عموم

سكانها.

قبل بعد أخرى اعتبارا من فبراير/ شباط ا
. سؤول أن أقفل منذ احتجاز األمراء وا

وقــد احــتــجــز أكــثــر من مــئــتـ مـن األمـراء
والــوزراء ورجــال األعــمــال في فــنــدق ريــتـز
وفـنــادق أخـرى. ومــنـذ ذلك احلــ أفـرج عن
ـوافـقة عـلى تـسـويات مـالـية بعـضـهم بـعد ا
ضخمة.وقد نقل النـزالء الذين كانوا يقيمون
في الـفـنـدق في ذلك الـوقت دون سـابق إنذار
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ـمـلـكــة الـعـربــيـة الـســعـوديـة إعـادة قــررت ا
افـتـتـاح فنـدق ريـتز الـفـاخـر الذي كـان مـركز
سـؤول احـتجـاز لـعشـرات األمراء وكـبـار ا
في حملـة نظمتهـا السلطات حملـاربة الفساد

اضي. في نوفمبر/ تشرين الثاني ا
وسـيـبـدأ فـنـدق ريـتـز كـارلـتـون ذي الـنـجـوم
اخلمـسة في الـرياض قـبول احلـجوزات مرة
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