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 باكستان: مقترح مشروع

  

  : تشمل ھذه الوثيقة تعقيبات وتوصية أمانة الصندوق حول مقترحات المشروع التالية  

  اإلزالة

  ونيدوي/يونيب  )المرحلة األولى، الشريحة األولى(خطة إدارة إزالة مواد الھيدروكلوروفلوروكربون  
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  باكستان

)I (الوكالة عنوان المشروع 

 )الرائدة(يونيب، يونيدو   )المرحلة األولى( HCFCخطة إدارة إزالة 
 

)II ( 239.8 2009: السنة 7أحدث بيانات المادة )أطنان قدرات استنفاد األوزون( 
 

)III (رنامج القطري للب ةأحدث بيانات قطاعي)2009: السنة )أطنان قدرات استنفاد األوزون 

استخدام  تصنيع  ملعا مذيبات التبريد مكافحة الحريقرغاوى أيروسول مواد كيماوية
 المعامل

مجموع استھالك 
 القطاع

  الخدمة التصنيع  
HCFC-123          
HCFC-124          

HCFC-141b  49.5  84.7     134.2 
HCFC-142b          

HCFC-22    25.3 80.3    105.6 
 

(IV)  أطنان قدرات استنفاد األوزون(بيانات االستھالك( 

 246.6 نقطة البداية للخفض المجمع المستمر 247 )مقدر( 2010-2009خط أساس 

 )أطنان قدرات استنفاد األوزون(االستھالك القابل للتمويل 

 167.5 :المتبقي 71.7 :فق عليهالموا
 

(V)  المجموع 20132014 2012 2011 2010 خطة األعمال 

 

 يونيدو

  

  

  

 

 يونيب

إزالة المواد 
المستنفدة 
  أطنان(لألوزون 

قدرات استنفاد 
 )األوزون

71.7 71.7 

دوالر (التمويل 
 )أمريكي

5,203,91352.77352,7735,309,459

دوالر (التمويل 
 )أمريكي

197,843197,842395,685

 

(VI) المجموع 2015 2014 201120122013 2010 بيانات المشروع 

حدود استھالك بروتوكول 
 )مقدرة(مونتريال 

 222.3 247 247 ال يوجد ال يوجد ال يوجد

الحد األقصى المسموح به 
أطنان قدرات استنفاد (لالستھالك 
 )األوزون

 221.9 246.6 246.6 ال يوجد ال يوجد ال يوجد

كاليف ت
المشروع 
المطلوبة 
من حيث 

تكاليف  يونيب
 المشروع

200,000   200,000 40,000  440,000 

تكاليف 
 الدعم

26,000   26,000 5,200  57,200 
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المبدأ 
دوالر (

 أمريكي

تكاليف يونيدو
 المشروع

4,908,849  80,000 20,000  5,008,849 

تكاليف 
 الدعم

368,164   6,000 1,500  375,664 

 ةمجموع تكاليف المشروع المطلوب
 )دوالر أمريكي(من حيث المبدأ 

5,108,8490 0 280,000 60,000 0 5,448,849 

مجموع تكاليف الدعم المطلوبة 
دوالر (من حيث المبدأ 

 )أمريكي

394,164 0 0 32,000 6,700 0 432,864 

من  ةمجموع المبالغ المطلوب
 )دوالر أمريكي(حيث المبدأ 

5,503,0130 0 312,00066,7000 5,881,713

 

(VII)  2010(طلب التمويل للشريحة األولى( 

  إزالة المواد المستنفدة لألوزون  )دوالر أمريكي(تكاليف الدعم  )دوالر أمريكي(المبالغ المطلوبة الوكالة

 )أطنان قدرات استنفاد األوزون(

 26,000 200,000 يونيب

 368,164 4,908,849 يونيدو
 

 كالمشار أعاله) 2010(الموافقة على تمويل الشريحة األولى  :طلب التمويل

  للنظر بانفراد : توصية األمانة

  
  المشروع وصف

يونيدو، بوصفھا الوكالة المنفذة الرئيسية، وبالنيابة عن حكومة باكستان، إلى االجتماع الثاني والستين قدمت   - 1
دوالر  6,089,199بتكلفة إجمالية  ة النھائية للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةللجنة التنفيذية خطة إدارة اإلزال

دوالر أمريكي وتكاليف دعم  5,193,799أي (دوالر أمريكي  505,937أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة بمبلغ 
 116,402دوالر أمريكي وتكاليف دعم الوكالة  895,400دوالر أمريكي ليونيدو ومبلغ  389,535الوكالة 
 363,064دوالر أمريكي وتكاليف دعم الوكالة  4,840,849ويتضمن ھذا المبلغ . كما قدمت في البداية) ليونيب

طن قدرات  71.7دوالر أمريكي ليونيدو تمت الموافقة عليھا في االجتماع الستين من أجل اإلزالة التدريجية لـ 
ي تصنيع المبردات المنزلية والتجارية في خمس المستخدم ف HCFC-141bمن ) طن 651.8(استنفاد األوزون 

 23,471دوالر أمريكي وتكاليف دعم الوكالة  312,950وتطلب حكومة باكستان الموافقة على مبلغ . مصانع
دوالر أمريكي ليونيب من  58,240دوالر أمريكي وتكاليف دعم الوكالة  448,000دوالر أمريكي ليونيدو ومبلغ 

  . اإلزالةإدارة لى من المرحلة األولى من خطة أجل تنفيذ الشريحة األو

   خلفية

رقابة على تجارة الرض فأصدرت وزارة التجارة ووزارة المالية والدخل في باكستان تبليغات قانونية ل  - 2
وقد أقيم فعال نظام لتراخيص  .200منذ عام  الھيدروكلوروفلوروكربونالمواد المستنفدة لألوزون بما في ذلك مواد 

إال أنه من غير  د المستنفدة لألوزون لفرض الرقابة على تصدير واستيراد مواد الھيدروكلوروفلوروكربونالموا
ط األساس الستھالك مواد ذلك ألن خ أو للمستورد،/الممكن تحديد حصص مخصصة لقطاع ما و

  . إدارة اإلزالةفقط، خالل تنفيذ المرحلة األولى من خطة  2011الھيدروكلوروفلوروكربون سيتم تحديده عام 
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خيص من وزارة روحاليا ينبغي على جميع مستوردي مواد الھيدروكلوروفلوروكربون الحصول على ت  - 3
وينبغي على المستورد المرخص أن يقدم تفاصيل االستيراد . التجارة كل عام لكي يصبحوا مستوردين مرخصين

. وفلوروكربون بالتنسيق الوثيق مع وزارة التجارةلمكتب األوزون، والذي يسجل ويراقب استيراد مواد الھيدروكلور
  . 2011وسوف تستخدم ھذه البيانات في تحديد حصص المستوردين الفرديين التجاريين والصناعيين عام 

  الھيدروكلوروفلوروكربون وتوزيع القطاعات استھالك مواد 

كعامل نفخ  CFC-11لسابق اختارت غالبية شركات قطاع الرغاوى والتبريد التي كانت تستخدم في ا  - 4
HCFC-141b معدات التبريد اختارت عوامل نفخ أساسھا  عينوھناك بضع شركات فقط لتص. كتكنولوجيا بديلة
، كانت 2009الھيدروكلوروفلوروكربون المستھلكة عام بالمائة من إجمالي مواد  56وأكثر من . الھيدروكربون

بما في ذلك العزل في معدات (ي إنتاج الرغاوى الصلبة ف المستخدم كعامل نفخ للرغاوى HCFC-141bمادة 
سابقة الخلط  HCFC-141bوال يتم استيراد بوليوالت . ذات األديم المندمج والمرشوشة والرغاوى ،)التبريد

وحدة  350,000في صناعة حوالي  HCFC-22ويتم استھالك كمية كبيرة من . لتصنيع الرغاوي إلى البالد
ولقد نما قطاع خدمة التبريد بدرجة كبيرة على مر العقد األخير؛ وسوف . ومبردات سنويا اسبليت، ووحدات تغليف

إما ورش خدمة التبريد فيمكن وصفھا بأنھا صغيرة . يستمر ھذا االتجاه في إطار حالة االستھالك غير المقيد
شھريا  HCFC-22 كجم من 20وتستھلك الورش التي يعمل بھا فني واحد أو اثنين حوالي . ومتوسطة وكبيرة

أما ورش الخدمة التي بھا أكثر من فنيين اثنين فھي . طنا أو أقل خالل موسم الركود 20خالل موسم الذروة و 
ويتضح توزيع قطاعات مواد . خالل الموسم HCFC-22كجم  50إلى  40تستھلك حوالي 

  : التالي 1الھيدروكلوروفلوروكربون في باكستان في الجدول 

   2009في باكستان في عام  HCFCقطاعات مواد  توزيع .1الجدول 

 المجموع )أطنان( HCFC-22 )أطنان( HCFC-141b)أطنان( القطاع
 ODP متري ODP متري ODPمتري

      قطاع التبريد
 74.2 674.5   74.2 674.5 رغاوى التبريد المنزلي
 10.0 91.3   10.0 91.3 رغاوى التبريد التجاري

 23.0 417.4 23.0 417.4   يتكييف ھواء منزل
 2.3 42.2 2.3 42.2   تكييف ھواء تجاري
 109.5 1225.4 25.3 459.6 84.2 765.8 مجموع قطاع التبريد

       قطاع الرغاوى
 36.2 329.3   36.2 329.3 الرغاوى الجاسئة

 10.1 91.5   10.1 91.5 الرغاوى المرشوشة
 3.2 28.9   3.2 28.9 الرغاوى المرنة

 0.4 3.5   0.4 3.5 الرغاوي ذات أديم مندمج
 49.9 453.2   49.9 453.2 مجموع قطاع الرغاوي

 80.1 1,455.5 80.1 1,455.5   قطاع خدمة التبريد
 239.4 3,134.1 105.3 1,915.1 134.1 1,219.0 إجمالي االستھالك

 

    HCFCاستراتيجية وتكاليف إزالة مواد 

ة مواد الھيدروكلوروفلوروكربون لباكستان منھجا إلزالة ھذه المواد بشكل منتظم من تقترح خطة إدارة إزال  - 5
خالل تحويل شركات التصنيع في قطاع الرغاوى والتبريد ذات أعلى استھالك لمواد الھيدروكلوروفلوروكربون 

ولضمان . ية االحترار العالميحيث ثبتت الفاعلية التقنية والنجاعة للتكنولوجيا البديلة، مع األخذ في االعتبار بإمكان
  . 2اإلزالة التدريجية لھذه المواد ستنفذ الحكومة األنشطة الواردة في الجدول 
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   في باكستان HCFCخطة عمل إلزالة . 2الجدول 

 النشاط الوصف
2010-2015 2016-2030 

   .تحديث خط األساس وتجميد الحدود برنامج قطري
المحددة  مشروعاتال تنفيذالبدء في إعداد و استكمال

 .في إطار المرحلة الثانية

إعادة تقييم التكنولوجيات والحلول الجديدة وتعديل 
  .البرامج 

االستمرار في المراحل التالية لخطة إدارة إزالة مواد 
HFCF .  

  .الضرورة حسب HCFCإدارة دراسة النظام القانوني الحالي إلدارة المواد المستنفدة لألوزون وتحسين  النظام القانوني
   . وتنفيذھا HCFCتحديد تدابير تنظيمية إضافية إلدارة 

  . HCFCالقواعد التي يمكن أن تحظر أو تحّد بدائل معينة من غير /تحديد، وتعديل حسب االقتضاء، التشريع
 مبيعات وحصص

HCFC 
وإقامة  HCFCوقنوات المدخالت، ورقابة ومتابعة شبكات مبيعات  HCFCالتحقيق الدقيق في وضع استھالك 

  . حصري HCFCنظام مبيعات 
من (تحديد حصص استھالك للمستخدمين؛ رقابة الحصص واإلمدادات وفقا لحصص في إطار نظام الترخيص 

 )2011عام 
حظر على الشركات الجديدة المنتجة للمبردات،  الحظر

ومعدات تكييف الھواء ومواد الرغاوى التي تستخدم 
HCFC .   

جات ومعدات تستخدم أو حظر على استيراد منت
 .)2011من ( HCFCتحتوي على 

ومنتجات تحتوي على  HCFCحظر على واردات 
HCFC.   

خالل دون رقابة  HCFCحظر على إطالق مواد 
 . الخدمة

تنفيذ تقييم تعريفات االستيراد الحالية واالستمرار في التعريفات المخفضة الستيراد المعدات والمواد المطلوبة ل الحوافز المالية
   . HCFCمشروعات إزالة 

وتنفيذ سياسات تعزيز استخدام منتجات غير قائمة   HCFCتقييم سياسات الضرائب القائمة المتصلة بمواد 
   .HCFCمن خالل تخفيض الرسوم وفرض رسوم أعلى على منتجات بھا  HCFCعلى 

من الرسوم  HCFCحيث تعفي الكباسات المستخدمة لغازات  SRO564 (I)/2008إعادة النظر في 
  .الجمركية

  ). 2010من ( HCFCحظر على االستثمار في بناء مصانع جديدة تستخدم  الرقابة على االستثمار
 . HCFCرقابة صارمة على االستثمار في شركات جديدة، متوسطة أو معاد تشكيلھا تقنيا وتستھلك 

وتبادل  والتوعية التعليم
 المعلومات

ن أصحاب المصلحة بي HCFCزيادة الوعي بإزالة 
  .الجماھير المستھدفة األساسية والثانوية: الرئيسيين

البدء في دراسة حول المعارف والممارسات 
والمواقف والسلوك الخاص بالجماھير المستھدفة 

  . األساسية لتشكيل مواد المعلومات وفقا الحتياجاتھم
القيام بالتوعية والتعليم بحماية طبقة األوزون من 

اإلعالم العامة مثل الصحف وبرامج خالل وسائل 
  . اإلذاعة والتليفزيون
  إقامة ورش توعية 

ترجمة وتوزيع مواد معلومات حول اإلزالة / إنتاج
   HCFCالتدريجية لمواد 

االشتراك في المناسبات التجارية والصناعية لتعزيز 
  . ھذه القضايا لدى الصناعة

بما في ذلك وسائل " عناصر مضاعفة"إشراك 
والمنظمات غير  ةم واألكاديميات والطلباإلعال

 . الحكومية والمستھلكين وعامة الجمھور

  . االستمرار في أنشطة التوعية والتعليم
إبالغ المستھلكين بانتھاء صالحية الثالجات وأجھزة 

 HCFCتكييف الھواء ومعدات التبريد المحتوية على 
 .قبل األوان

المعدات القائمة على /والمنتجات HCFCوخلطات  HCFCرة لمواد تعزيز الرقابة على سجالت التجا اإلنفاذ
HCFC  المستخدمة لكودHS2012 في إطار اإلدارة العامة للجمارك .  

  . القيام ببناء قدرات مسؤولي الجمارك واإلنفاذ باإلضافة إلى مسؤولي الحكومة
  . لينالصناعيين والتجاريين المسج HCFCوضع نظام إبالغ إجباري لمستوردي مواد 

وخلطات  HCFCإقامة نظام يعمل إلكترونيا إلصدار ومراقبة الحصص والتراخيص للتجارة في مواد 
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 النشاط الوصف
2010-2015 2016-2030 

HCFC معدات قائمة على /ومنتجاتHCFC .  
  . إنشاء شبكات إقليمية وعبر الحدود لتحسين تنفيذ نظم التراخيص الوطنية

 . وتشغيلھا HCFCإعادة تدوير /إنشاء شبكات ومواقع السترداد إعادة تدوير/استرداد
 العمل على بناء القدرات لفنيي التبريد على أفضل ممارسات خدمة التدريب تدريب الفنيين

تحديد وتقسيم المسؤوليات لإلشراف وإدارة مشروعات اإلحالل التقني بين وكاالت حماية البيئة ومختلف  الرقابة
  . القطاعات والصناعات وأنشطة الرقابة على التجارة

  . ة اإلزالة التدريجية والبدء في استراتيجية ثواب وعقابتحديد خط
 . HCFCتقديم تقارير بصفة منتظمة حول التقدم في إزالة 

  

ومن ھذا المبلغ يرتبط . دوالر أمريكي 30,333,987في باكستان بـ  HCFCقدرت التكاليف اإلجمالية لإلزالة الكاملة لمواد   - 6
  . ة في قطاع خدمة التبريددوالر أمريكي بأنشط 6,552,491مبلغ 

 HCFC-141bأطنان قدرات استنفاد األوزون من  71.7لإلزالة، ستتم تدريجيا إزالة  2015و  2013ولتحقيق أھداف   - 7
مثل تدريب موظفي الجمارك وفنيي خدمة التبريد، وإعداد (نشطة في قطاع خدمة التبريد المستخدم في قطاع الرغاوى وسيتم تنفيذ عّدة أ

خالل المرحلة األولى من خطة إدارة اإلزالة، كما يتضح من ) السياسات والتنسيق مع إدارات الحكومة األخرى وأصحاب المصلحة
  . 3الجدول 

  2015-2011اكستان في التي سيتم تنفيذھا في ب HCFCملخص أنشطة إزالة  .3الجدول 

  مجموع التكاليف  األنشطة
 )دوالر أمريكي(

المستخدم في تصنيع الثالجات  HCFC-141bأطنان قدرات استنفاد األوزون من  71.7إزالة : قطاع التصنيع
  )يونيدو(المنزلية والتجارية في خمس شركات 

4,840,849* 

ترونيا إلدارة التراخيص والحصص؛ إعداد مناھج التدريب تطوير نظام يعمل إلك: السياسات وإنفاذ بناء القدرات
لمراكز التدريب والموانئ  HCFCفي مراكز تدريب الجمارك؛ وسائل تحديد  HCFCلنموذج رقابة تجارة مواد 

عبر الحدود /الرئيسية؛ ورش عمل للتدريب مع مسؤولي الحكومة المحلية؛ المشاركة في اجتماعات إقليمية
  )يونيب( ذللتعاون على اإلنفا

220,000 

تطوير مناھج تدريب مع مراكز تدريب المدربين؛ تنفيذ برامج تدريب المدربين : برنامج تدريب لفنيي الخدمة
 4,000مدونة أفضل الممارسات وتوزيع /فني تبريد؛ تطوير معايير 2,100لستين مدربا وبرامج تدريبية لـ 

فني؛ تنفيذ ورش عمل متخصصة للتدريب وتعزيز  5,000حافظة؛ إعداد برنامج طويل المدى لمنح شھادات لـ 
 )يونيب(جمعية التبريد 

409,200 

 266,200 )يونيب( أنشطة التوعية
أدوات مساعدة للتدريس؛ أجھزة تدريب؛ آالت استرداد؛ آالت إعادة تدوير؛ أدوات : المعدات لمراكز التدريب

 )يونيدو(خدمة 
352,950 

 6,089,199 مجموع التكاليف
  . تمت الموافقة على التمويل في االجتماع الستين للجنة التنفيذية*

  إجراءات التنفيذ

ستكون يونيدو، بوصفھا الوكالة المنفذة الرئيسية، مسؤولة عن تنفيذ مشروعات االستثمار، ويونيب، بوصفه   - 8
د، بما في ذلك بناء القدرات، الوكالة المتعاونة، سوف يقوم بتنفيذ األنشطة غير االستثمارية في قطاع خدمة التبري

  . في الباكستان HCFCالجمارك، والمساعدة على وضع السياسات التي ستساند أنشطة إزالة مواد ) إنفاذ(وتدريب 
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  تعليقات وتوصية األمانة

  تعليقات

استعرضت األمانة خطة إدارة إزالة مواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لباكستان في إطار الخطوط   - 9
 651.8(أطنان قدرات استنفاد األوزون  71.7، ومشروعين إلزالة )54/39المقرر (ية إلعداد ھذه الخطط التوجيھ

المستخدم كعامل نفخ للرغاوى واللذين وافقت عليھما اللجنة التنفيذية في اجتماعھا  HCFC-141bمن ) طن متري
والتي تم االتفاق عليھا في االجتماع في قطاع االستھالك  HCFCومعايير تمويل إزالة ) 60/32المقرر (الستين 
  ). 60/44المقرر (الستين 

لباكستان معلومات تفصيلية حول جميع شركات التصنيع التي  HCFCوتشمل خطة إدارة إزالة مواد   - 10
  . HCFCفي البالد والتكاليف اإلضافية لتحويلھا إلى تكنولوجيات غير مستھلكة لمواد  HCFCتستھلك 

  HCFCض المجمع في استھالك نقطة البداية للخف

من بروتوكول مونتلایر وذلك منذ  7بموجب المادة  HCFCأبلغت حكومة باكستان باستھالكھا لمواد   - 11
  : التالي 4 التي أبلغت عنھا الحكومة في الجدول 2009-2000لألعوام  HCFCوترد بيانات استھالك . 1993

   2009-2000في باكستان لألعوام  7جب المادة المبلغ عنھا بمو HCFCبيانات استھالك . 4الجدول 

2000200120022003200420052006200720082009 السنة
 ODP 34.5 34.5 46.3 58.2 14.0 5.3 65.5 183.7 189.5 239.8أطنان 

 

 و 2004لعام  HCFCخالل إعداد خطة إدارة إزالة مواد الھيدروكلوروفلوروكربون، لوحظ أن استھالك  - 12
ومع األخذ بھذا في . تم اإلبالغ عنه سھوا على أنه منخفض للغاية بالمقارنة بالسنوات السابقة والتالية 2005
مثل مناھج المربع األدنى المستقيم؛ (لالمتثال  HCFCط األساس لمواد ، تم استخدام عدة مناھج لتحديد خالحسبان

-HCFC؛ واتجاھات استھالك 2012- 2010خالل زيادة سنوية % 6ومنھج الربع األدنى القطعي المكافئ؛ و 
141b  وHCFC-22 .(أطنان قدرات استنفاد األوزون  246.6 األساس بـ لى أساس ھذا التحليل تم تقدير خطوع

من االستھالك % 6على أساس نمو سنوي بنسبة (أطنان قدرات استنفاد األوزون  285.1بـ  2012واستھالك 
لالمتثال كنقطة بداية  HCFCكومة باكستان خط األساس الخاص بھا لمواد واختارت ح). 2009المبلغ عنه عام 

-HCFCأطنان قدرات استنفاد األوزون من  71.7وبعد خصم . HCFCللخفض المجمع المستمر الستھالك 
141b  مصانع في باكستان والتي تم تمويلھا في االجتماع الستين، يصبح  في خمسالمستخدم كعامل نفخ للرغاوى
  . أطنان قدرات استنفاد األوزون 174.9القابل للتمويل  HCFCمن استھالك  المتبقي

  

  مسائل تقنية ومتعلقة بالتكاليف

بالسياسات وتعزيز بناء القدرات، والتدريب  الخاصةطرحت مسائل متعلقة بطلب التمويل لتنفيذ األنشطة   - 13
، واألدوات لمراكز التدريب )ليونيب دوالر أمريكي 895,400(لفنيي الخدمة، واالسترداد وزيادة الوعي 

ولوحظ أنه من غير المطلوب القيام بأنشطة إزالة إضافية لتحقيق ). دوالر أمريكي ليونيدو 312,950(
أطنان قدرات استنفاد األوزون من مواد  71.7، نظرا ألن الـ 2015و  2013مستويات الرقابة لعامي 

HCFC  من خط أساس % 29االجتماع الستين تمثل أكثر من المرتبطة بالمشروعات الموافق عليھا في
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HCFC . كما لوحظت أيضا متطلبات توضيح ضرورة أنشطة التنفيذ في قطاع الخدمة للوفاء بخطوات الخفض
   .))XV) (و( 60/44كما نص المقرر ( 2015و  2013لعامي 

عي ذي الصلة، وتعديل القواعد شرحت يونيدو أن األنشطة غير االستثمارية ضرورية لتعزيز اإلطار التشري  - 14
كما أن البدء في األنشطة . البيئية والمحافظة على الطاقة، وزيادة الوعي لضمان التنفيذ الناجح لخطط إدارة اإلزالة

في القطاعات التي ال تغطيھا المشروعات الموافق  HCFCفي قطاع الخدمة سوف يعالج الطلب المتزايد على مواد 
وسوف تخلق ھذه األنشطة . طي النمو في القطاعات األخرى على اإلزالة في قطاع الرغاوىعليھا، وذلك حتى ال يغ

ال يكون ھناك بدائل  حيث HCFCأيضا وعيا واتصاال بين أصحاب المصلحة، وھذا شيء ضروري في دفع إزالة 
رة التي تحددت كما أنھا أيضا سوف تمكن من االستمرار في استخدام القد. متاحة في السوق HCFCواضحة لمواد 

  . في المستقبل HCFCخالل مرحلة إزالة الكلوروفلوروكربون لضمان تحقيق أھداف إزالة 

دوالر  1,248,350بتكلفة إجمالية (تبرير األنشطة غير االستثمارية بكما درست أيضا مسائل مرتبطة   - 15
في قطاع الرغاوى، كان  HCFC-141bوشرحت يونيدو أنه من أجل تنفيذ المشروعات إلزالة استھالك ). أمريكي

من البداية، بمساندة أنشطة لزيادة الوعي، وتدريب موظفي  HCFC من الضروري أن يتم إنفاذ سياسات وقواعد الـ
وھذا لن يؤدي فقط إلى خلق بيئة مواتية لإلزالة في قطاع الرغاوى، بل سوف يؤدي أيضا . الجمارك وفنيي التبريد

وخالل تنفيذ المرحلة . 2014والتي ستعالج فيما بعد األخرى التصنيع  اتك في قطاعإلى تالفي الزيادة في االستھال
فني كما سيتم تنفيذ نظم أفضل للرقابة  1,000موظف جمارك و  90األولى من خطة إدارة اإلزالة، سيتم تدريب 

ون من أن يتفھموا بشكل باإلضافة إلى ذلك، ومن خالل برنامج التدريب سيتمكن الفني. والمتابعة للفنيين المدربين
أفضل مدونة الممارسات الجيدة لمعالجة مواد الھيدروكلوروفلوروكربون مما سيخفض من مستويات استھالك 

HCFC باإلضافة إلى االنبعاثات غير المراقبة لمواد  يّ األولHCFC . وبعد مناقشة بين األمانة ويونيدو، تم تعديل
أساسا تدريب موظفي الجمارك والفنيين، (ي لألنشطة غير االستثمارية دوالر أمريك 608,000مستوى التمويل إلى 

. 2014- 2010والتي سيتم تنفيذھا خالل فترة ) HCFCبما في ذلك معدات التدريب األساسي، وإنفاذ سياسات الـ 
  . أطنان قدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون 7.43وھذا التمويل مرتبط به إزالة 

  على المناخاألثر 

 HCFCوتبعا لذلك، يقترح برنامج إزالة . تعي حكومة باكستان تماما القضايا البيئية المتعلقة بتغير المناخ  - 16
فضال عن ذلك بدأت . إدخال تكنولوجيا بديلة ذات صفر قدرات استنفاد األوزون وإمكانية احترار عالمي منخفضة

ووفرت . اإلدخال الفوري للمبات اإلضاءة الفلورسنت المدمجةالحكومة في برنامج للمعايير ووضع البطاقات ب
أساس الستھالك الطاقة ألربعة أنواع من األجھزة المنزلية تشمل الثالجات  ة ألمانيا مساندة إضافية لوضع خطحكوم

الحفاظ  نفس البرنامج فعال إمكانية دوقد حد. والمبردات، ومراوح السقف وآالت الغسيل وأجھزة تسخين الماء بالغاز
والبرنامج يحتاج لمزيد من التطوير لتجميع ھدفين متالزمين من خفض المواد . على الطاقة على المستوى القطري

ومع البحث عن تمويل مشترك من مصادر لم يتم تحديدھا بعد، سيتم تنفيذ . المستنفدة لألوزون وتعزيز كفاءة الطاقة
وسيشمل اإلطار الخاص ببرنامج تنمية . ذات الكفاءة في الطاقة برنامج معزز لتخطي الحواجز المرتبطة بالمنتجات

، وھو عنصر من الصلة بين األوزون والمناخ في خطة إدارة اإلزالة، تعزيز HCFC اقتصادية فعال ومنخفض الـ
مليون وحدة تكييف ھواء بوحدات ذات فاعلية أكبر في الطاقة في  18بديل سريع على أساس السوق لحوالي 

، أن يحفز تحويل السوق اصلويمكن أيضا لبرنامج المعايير ووضع البطاقات، مع برنامج توعية وتو .باكستان
  . لصالح ھذه المعدات

باإلضافة إلى ذلك، يمكن بتنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة اإلزالة في باكستان أن نتالفى انبعاث حوالي   - 17
-HCFCطبقات الجو وھو مرتبط بمشروعات تحويل رغاوى  طنا من معادل ثاني أكسيد الكربون إلى 454,956

141b كما أن التخفيضات اإلضافية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون . التي تمت الموافقة عليھا في االجتماع الستين
 يمكن أن تتحقق من خالل إدخال ممارسات جيدة لخدمة التبريد التي تؤدي إلى انبعاث كميات أقل من غازات التبريد
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ومن المتوقع أن تؤدي األنشطة غير االستثمارية إلى ). 5الجدول (في الجو خالل عمليات تشغيل وصيانة المعدات 
  ). طن متري 135.09(أطنان قدرات استنفاد األوزون  7.43إزالة 

  األثر على المناخ  .5الجدول 

 سنويا/أطنان معامل االحترار العالمي المادة
 ثاني أكسيد الكربون –معادل 

 )سنويا/أطنان(
     قبل التحويل

HCFC-141b 713 651.8 464,733 
    بعد التحويل
 9,777 391.1 25 سيكلوبنتين

 (454,956)   األثر الصافي

  

  المعدلة 2014- 2010خطط أعمال 

 إن المستوى اإلجمالي لتمويل األنشطة غير االستثمارية في باكستان الوارد في خطة األعمال المجمعة  - 18
للصندوق متعدد األطراف، كما الحظت اللجنة التنفيذية في اجتماعھا الحادي والستين، يقدر  2014- 2010للسنوات 

المطلوب  دوالر أمريكي 677,800بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة بالمقارنة بمبلغ  دوالر أمريكي 501,230بـ 
  . األساسية التي ينبغي توفيرھا في مراكز التدريب ويتعلق الفارق في التمويل بالمعدات. في خطة إدارة اإلزالة

  مشروع اتفاق

يرد مشروع اتفاق بين حكومة باكستان واللجنة التنفيذية من أجل إزالة استھالك مواد   - 19
-HCFCوقد شمل االتفاق مشروعات الرغاوى إلزالة . من ھذه الوثيقة األولالھيدروكلوروفلوروكربون في المرفق 

141b ت عليھا اللجنة التنفيذية في االجتماع الستينالتي وافق .  

   توصيةال

ويمكن للجنة . قدمت خطة إدارة إزالة مواد الھيدروكلوروفلوروكربون الخاصة بباكستان للدراسة الفردية  - 20
  : التنفيذية أن ترغب في دراسة ما يلي

على تحديد االستھالك على أن تالحظ أن حكومة باكستان قد وافقت في االجتماع الثاني والستين   )أ(
أطنان قدرات استنفاد  246.6( 2010و  2009أساس توقعات متوسط االستھالك ألعوام 

  ؛ HCFCكنقطة بداية للخفض المجمع المستمر في استھالك ) األوزون

لباكستان بمبلغ  HCFCالموافقة من حيث المبدأ على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة   )ب(
دوالر أمريكي ليونيدو، ومبلغ  375,664ر أمريكي وتكاليف دعم الوكالة دوال 5,008,849

دوالر أمريكي ليونيب، مع مالحظة  57,200دوالر أمريكي وتكاليف دعم الوكالة  440,000
دوالر أمريكي ليونيدو كان قد تمت الموافقة عليھا في االجتماع الستين  4,840,849أن مبلغ 

المستخدم في تصنيع الثالجات  HCFC-141bنفاد األوزون من أطنان قدرات است 71.7إلزالة 
  المنزلية والتجارية في خمس شركات؛ 

كما  HCFCالموافقة على االتفاق بين حكومة باكستان واللجنة التنفيذية لخفض استھالك مواد   )ج(
  من ھذه الوثيقة؛  األولورد في المرفق 
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في االتفاق لكي يشمل  2-األساس، أن تحدث الملحق أأن تطلب إلى األمانة، عندما يتم تحديد خط   )د(
األرقام الخاصة بالحد األقصى المسموح به لالستھالك وأن تبلغ اللجنة التنفيذية تبعا لذلك 

  الستھالك األقصى المسموح به؛ ابالمستويات الناتجة عن ذلك 

دوالر أمريكي  68,000بمبلغ لباكستان  2011-2010الموافقة على خطة التنفيذ األولى لعامي   )ھـ(
دوالر أمريكي وتكاليف دعم  200,000دوالر أمريكي ليونيدو ومبلغ  5,100وتكاليف دعم الوكالة 

  دوالر أمريكي ليونيب؛ و  26,000الوكالة 

من نقطة البداية للخفض المجمع  HCFCأطنان قدرات استنفاد األوزون لمواد  7.43خصم   )ز(
  . لوروكربونالمستمر الستھالك الھيدروكلوروف
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 ولاأل زفـكانم

  

  

 متعذد األطزافانوانهجىت انتىفيذيت نهصىذوق  باكستاناّتفاق بيه مشزوع 

 كهىروفهىروكزبىويتهيذرواستهالك انمىاد ان تخفيضبشأن 
 

 

ٝاُِد٘خ اُز٘ل٤ز٣خ ك٤ٔب ٣زؼِن ثئخشاء رخل٤ض ك٢ "( اُجِذ)" ثبًغزبٕزٌٞٓخ االرلبم اُزلبْٛ ث٤ٖ  ّٔثَ ٛزا٣ 1-

ًبٕٗٞ /ٍ أٍٝ ٣٘ب٣شهجَ زِٞ"( أُٞاّد)"أُق  -1ت ُِٔٞاّد أُغز٘لذح ُألٝصٕٝ أُسّذدح ك٢ اُزز٤٣َ االعزؼٔبٍ أُشاه

ٖٓ أع٘بٕ هذساد  55129 ٓوذاسٛبثبثزخ إ٠ُ ٤ًٔخ  ذاٍٝ اُض٤٘ٓخ ُجشٝرًٍٞٞ ٓٞٗزش٣بٍثٔب ٣زٔبش٠ ٓغ اُد 5115اُثب٢ٗ 

ثٔٞخت اُدذٍٝ اُض٢٘ٓ ُِزخل٤ض ك٢  5115بّ زٜالى أُغٔٞذ ثٚ ُؼاُسذ األهظ٠ ٖٓ االعرٔثَ  اعز٘لبد األٝصٕٝ

  2ثشٝرًٍٞٞ ٓٞٗزش٣بٍ

ٖٓ  5-٣1ٞاكن اُجِـذ ػ٠ِ االُزضاّ ثسذٝد االعزٜالى اُغ١ٞ٘ ُِٔٞاّد ػ٠ِ اُ٘سٞ أُج٤ّٖ ك٢ اُظق األكو٢  2-

أُشبس  ُد٤ٔغ أُٞاد ثجشٝرًٍٞٞ ٓٞٗزش٣بٍ زخل٤ضِاُدذٍٝ اُض٢٘ٓ ُكضال ػٖ  "(األٛذاف ٝاُز٣َٞٔ)"أُق  -5اُزز٤٣َ 

ّٜذارٜب ثبُز٣َٞٔ أُسّذدح ك٢ اُلوشح  2أُق-1إ٤ُٜب ك٢ اُزز٤٣َ  ٣ٝوجَ اُجِذ أّٗٚ، ثوجُٞٚ ٛزا االرلبم ٝٝكبء اُِد٘خ اُز٘ل٤ز٣خ ثزؼ

، ٣لوذ اُسن ك٢ عِت أٝ رِّو٢ ٓض٣ذ ٖٓ اُز٣َٞٔ ٖٓ اُظ٘ذٝم أُزؼّذد األعشاف ثبُ٘غجخ أل١ اعزٜالى ُِٔٞاد ٣زدبٝص 3

اُسذ األهظ٠ أُغٔٞذ ثٚ ُالعزٜالى ا٢ٌُِ ٖٓ ٓٞاد )أُق -5ٖٓ اُزز٤٣َ  5-1اُظق األكو٢ أُغزٟٞ أُسذد ك٢ 

غٞح اُٜ٘بئ٤خ ك٢ اُزخل٤ضبد ثٔٞخت ٛزا االرلبم ُد٤ٔغ أُٞاد أُسذدح ثبػزجبسٙ اُخ( أُشكن خ٤ْ، أُدٔٞػخ األ٠ُٝ

 3-5-4ٝ  3-1-4 ٤ٖاألكو٤ ٤ٖظلذد ك٢ اُأُق، ٝك٤ٔب ٣زؼِن ثأ١ اعزٜالى ٣زدبٝص أُغزٟٞ أُس-1ك٢ اُزز٤٣َ 

 2دأُٞآٖ ًَ ٖٓ ( االعزٜالى أُؤَٛ أُزجو٢)

اُِد٘خ اُز٘ل٤ز٣خ، ٖٓ ز٤ث أُجذأ، ػ٠ِ رٞك٤ش  ٞاكنسًٛ٘ب ثبٓزثبٍ اُجِذ الُزضآبرٚ أُسذدح ك٢ ٛزا االرلبم، ر 3-

ش اُِد٘خ اُز٘ل٤ز٣خ ٛزا ٝعزٞك2 ِذِجُ"( األٛذاف ٝاُز٣َٞٔ)"أُق  -5ٖٓ اُزز٤٣َ  1-3 اُز٣َٞٔ أُسّذد ك٢ اُظق األكو٢

اُدذٍٝ اُض٢٘ٓ ُِٔٞاكوخ ػ٠ِ )"أُق  -3اُز٣َٞٔ، ٖٓ ز٤ث أُجذأ، ك٢ اخزٔبػبد اُِد٘خ اُز٘ل٤ز٣خ أُسّذدح ك٢ اُزز٤٣َ 

 "(2اُز٣َٞٔ

َّ ٓبّدح ٖٓ أُٞاد ًٔب ٛٞ ٓج٤ّٖ ك٢ اُزز٤٣َ  4- ٝعٞف ٣وجَ أ٣ضًب 2 أُق -5عٞف ٣ِزضّ اُجِذ ثسذٝد االعزٜالى ٌُ

َّ ثز٤ٌِق ٖٓ اًُٞبُخ  أُّ٘لزح راد اُظِخ ٖٓ رسو٤ن زذٝد االعزٜالى أُزًٞسح، ػ٠ِ اُ٘سٞ اُث٘بئ٤خ أٝ إخشاء رسّون ٓغزو

 2ٖٓ ٛزا االرلبم( ة)5أُج٤ّٖ ك٢ اُلوشح اُلشػ٤خ 

ٝكبء اُجِذ ك٢ زبُخ ػذّ  عزٔز٘غ اُِد٘خ اُز٘ل٤ز٣خ ػٖ روذ٣ْ اُز٣َٞٔ ٝكوًب ُِدذٍٝ اُض٢٘ٓ ُِٔٞاكوخ ػ٠ِ اُز٣َٞٔ 5-

٣ًٞٓب ػ٠ِ األهَ ٖٓ اخزٔبع اُِد٘خ اُز٘ل٤ز٣خ أُؼ٢٘ ػ٠ِ اُ٘سٞ أُج٤ّٖ ك٢ اُدذٍٝ اُض٢٘ٓ  61هجَ  ثبُششٝط اُزب٤ُخ

 :ُِٔٞاكوخ ػ٠ِ اُز٣َٞٔ 

ٝاُغ٘ٞاد أُؼ٤٘خ ٢ٛ خ٤ٔغ 2 ن األٛذاف أُسذدح ُد٤ٔغ اُغ٘ٞاد أُؼ٤ّ٘خإٔ ٣ٌٕٞ اُجِذ هذ زو ( أ)

٤ٜب أُٞاكوخ ػ٠ِ خغخ إداسح إصاُخ أُٞاد اُغ٘ٞاد ٓ٘ز اُغ٘خ اُز٢ رٔذ ك

اُزضاّ ثبإلثالؽ ثج٤بٗبد اُجشآح ٝرغزث٠٘ اُغ٘ٞاد اُز٢ ال ٣ٞخذ ك٤ٜب 2 ا٤ُٜذسًِٝٞسٝكِٞسًٝشث٤ٗٞخ

 اُوغش٣خ ك٢ ربس٣خ اٗؼوبد اخزٔبع اُِد٘خ اُز٘ل٤ز٣خ اُز١ ٣وذّ ك٤ٚ عِت اُز٣َٞٔ؛

إٔ ٛزا اُزسون  د اُِد٘خ اُز٘ل٤ز٣خهشسإرا  إال، ٛذافرسو٤ن ٛزٙ األ٣زْ اُزسون ثشٌَ ٓغزوَ ٖٓ إٔ  ( ة)

 ؿ٤ش ٓغِٞة؛

شٌَ روش٣ش ٝخغخ ر٘ل٤ز )"أُق -4س٣ش ػٖ ر٘ل٤ز اُشش٣سخ ػ٠ِ ٤ٛئخ اُزز٤٣َ بإٔ ٣ٌٕٞ اُجِذ هذ هذّ رو (ج)

، ٝرش٤ش إ٠ُ أٗٚ هذ زون ٓغزٟٞ ٓزوذّ ٖٓ ٖٓ اُغ٘ٞاد اُزو٤ٔ٣ٞخ اُغبثوخع٘خ ًَ رـغ٢ "( ائراُشش
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ُششع ك٤ٜب ك٢ اُششائر أُٞاكن ػ٤ِٜب عبثوب ٝإٔ ٓؼذٍ طشف اُز٣َٞٔ أُزبذ  اُز٘ل٤ز ُألٗشغخ اُز٢

ك٢ أُبئخ ٝإٔ اُششائر األخشٟ أُٞاكن ػ٤ِٜب هذ  51ٖٓ اُشش٣سخ أُٞاكن ػ٤ِٜب عبثوب ٣ض٣ذ ػٖ 

 طشكذ ثبٌُبَٓ؛

شٌَ )"أُق  -4اُزز٤٣َ  ػ٠ِ ٤ٛئخ اُششائرُز٘ل٤ز  خخغإ٠ُ اُِد٘خ اُز٘ل٤ز٣خ إٔ ٣ٌٕٞ اُجِذ هذ هّذّ  (د)

ر٣َٞٔ اُشش٣سخ ك٤ٜب ِت غاُز٢ ٣ُرو٤ٔ٣ٞخ زز٠ اُغ٘خ ع٘خ  ًَ رـغ٢"( اُششائرر٘ل٤ز  ظس٣ش ٝخغبرو

أٝ زز٠ ٓٞػذ اًزٔبٍ خ٤ٔغ  ثٔب ك٢ رُي ٛزٙ اُغ٘خ ٗلغٜب، ،اُزب٤ُخ ثٔوزض٠ اُدذٍٝ اُض٢٘ٓ ُِز٣َٞٔ

 ػ٠ِ ٛزٙ اُخغخ؛زٜب ٞاكوٓٝإٔ ٣ٌٕٞ هذ زظَ ػ٠ِ  ،األٗشغخ اُٞاسدح ك٤ٚ ك٢ زبُخ اُشش٣سخ األخ٤شح

ٝعٞف رشطذ أُؤّعغبد أُسّذدح ك٢ 2 عٞف ٣ضٖٔ اُجِذ إخشاء سطذ ده٤ن ألٗشغزـٚ ثٔوزض٠ ٛزا االرلبم 6-

ٝكوًب ر٘ل٤ز األٗشغخ اُٞاسدح ك٢ خغخ ر٘ل٤ز اُشش٣سخ اُغبثوخ ٝرجِؾ ػٖ "( ٓؤّعغبد اُشطذ ٝاألدٝاس)"أُق  -5اُزز٤٣ـَ 

ٝع٤خضغ ٛزا اُشطذ أ٣ضًب ُِزسّون أُغزّوَ ػ٠ِ اُ٘سٞ أُج٤ّٖ ك٢ 2 أُق -5ك٢ اُزز٤٣َ أُسّذدح  ٜبٝٓغؤ٤ُٝبر ٛبألدٝاس

 2(ة)5اُلوشح اُلشػ٤خ 

رٞاكن اُِد٘خ اُز٘ل٤ز٣خ ػ٠ِ إٔ رٌٕٞ ُذٟ اُجِذ ٓشٝٗخ ك٢ إػبدح رخظ٤ض أُجبُؾ أُٞاكن ػ٤ِٜب، أٝ خضء ٖٓ ٝ 7-

ٝإػبداد 2 أُق-1لض ٝإصاُخ ُِٔٞاد أُسذدح ك٢ اُزز٤٣َ أعِظ خٛزٙ أُجبُؾ ٝكوًب ُزـ٤ّش اُظشٝف، ٖٓ أخَ رسو٤ن 

ًَٞثن ٓغجوًب ك٢ خغخ ر٘ل٤ز اُشش٣سخ ٝإٔ  اُِد٘خ اُز٘ل٤ز٣خ،  رٞاكن ػ٤ِٜباُزخظ٤ض أُظّ٘لخ ًزؼذ٣الد سئ٤غ٤ّخ ٣دت إٔ ُر

سح إخٔب٤ُخ ثظٞٝرزؼِن اُزـ٤٤شاد اُشئ٤غ٤خ ثئػبداد اُزخظ٤ض اُز٢ رؤثش (2 د) 5ًٔب ٛٞ ٓج٤ّٖ ك٢ اُلوشح اُلشػ٤خ 

ر٣َٞٔ آخش شش٣سخ ٓٞاكن ػ٤ِٜب، أٝ أُغبئَ اُز٢ ٣ٌٖٔ إٔ رزؼِن ثوٞاػذ أٝ ع٤بعبد  ٖٓك٢ أُبئخ أٝ أًثش  31 ػ٠ِ

أٓب إػبداد اُزخظ٤ض ؿ٤ش 2 اُظ٘ذٝم أُزؼذد األعشاف، أٝ اُزـ٤٤شاد اُز٢ رؤد١ إ٠ُ رؼذ٣َ أ١ ششط ٖٓ ٛزا االرلبم

ّْ ك٤ٌٖٔ إدٓبخ ،أُظّ٘لخ ًزؼذ٣الد سئ٤غ٤خ ٜب ك٢ خغخ ر٘ل٤ز اُشش٣سخ أُٞاكن ػ٤ِٜب، ٝاُز٢ رٌٕٞ ػ٘ذئز ه٤ذ اُز٘ل٤ز، ٣ٝز

ٝعٞف رؼبد أ١ ٓجبُؾ ٓزجو٤خ إ٠ُ اُظ٘ذٝم أُزؼذد 2 إثالؽ اُِد٘خ اُز٘ل٤ز٣خ ثشأٜٗب ك٢ اُزوش٣ش ػٖ ر٘ل٤ز اُشش٣سخ

 2األعشاف ُذٟ االٗزٜبء ٖٓ اُشش٣سخ األخ٤شح ك٢ اُخغخ

 ذ، ٝثظلخ خبطخـبد اُزجش٣ـبع اُلشػ٢ ُخذٓـٝخٚ اُزسذ٣ذ ُز٘ل٤ز األٗشغخ ك٢ اُوغعٞف ٠ُٞ٣ُ االٛزٔبّ ػ٠ِ  8-

 :ُٔب ٢ِ٣

إٔ ٣غزؼَٔ اُجِذ أُشٝٗخ أُزبزخ ثٔٞخت ٛزا االرلبم ُٔؼبُدخ االزز٤بخبد اُخبّطخ اُز٢ هذ رغشأ  (أ )

 خالٍ ر٘ل٤ز أُششٝع؛

اٌُبَٓ اُششٝط اُٞاسدح ثبُٔوشس٣ٖ  ثؼ٤ٖ االػزجبسالد اُث٘بئ٤خ ٝأُ٘لزح أُؼ٤٘خ ٣أخز اُجِذ ٝاًُٞبإٔ  (ة )

 2خالٍ ر٘ل٤ز اُخغخ 49/6ٝ 41/111

ًبكخ األٗشغخ اُز٢ ٣وّٞ ثٜب أٝ ػٖ ٣ٞاكن اُجِذ ػ٠ِ رسَٔ أُغؤ٤ُٝخ اُشبِٓخ ػٖ إداسح ٝر٘ل٤ز ٛزا االرلبم ٝ 9-

ألْٓ أُزسذح ُِز٤ٔ٘خ ٓ٘ظٔخ ا ٝهذ ٝاكوذ2 ٖٓ أخَ اُٞكبء ثبالُزضآبد ثٔٞخت ٛزا االرلبم ٤ٗبثخ ػ٘ٚ اُز٢ ٣ُضغِغ ثٜب

 ثشٗبٓح األْٓ أُزسذح ُِج٤ئخ ًٔب ٝاكن"( ُشئ٤غ٤خاًُٞبُخ أُ٘لزح ا)"ػ٠ِ إٔ رٌٕٞ اًُٞبُخ أُ٘لزح اُشئ٤غ٤خ  اُظ٘بػ٤خ

رسذ إششاف اًُٞبُخ أُ٘لزح اُشئ٤غ٤خ ك٤ٔب ٣زؼِن ( أُ٘لزح أُزؼبٝٗخ خاًُٞبُ)أُ٘لزح أُزؼبٝٗخ  ٌٕٞ اًُٞبُخ٣ػ٠ِ إٔ 

٣ُٝٞاكن اُجِذ ػ٠ِ ػ٤ِٔبد اُزو٤٤ْ اُذٝس٣ّخ اُز٢ هذ ُردش١ ك٢ إعبس ثشآح أػٔبٍ  2ذ ثٔٞخت ٛزا االرلبمثأٗشغخ اُجِ

غ أل١ ٖٓ اًُٞبُز٤ٖ أُ٘لزر٤ٖ بثاُشطذ ٝاُزو٤٤ْ اُزبثؼخ ُِظ٘ذٝم أُزؼّذد األعشاف أٝ ك٢ إعبس ثشٗبٓح اُزو٤٤ْ اُز

 2أُشزشًز٤ٖ ك٢ ٛزا االرلبم

ح اُشئ٤غ٤خ ٓغؤُٝخ ػٖ اُو٤بّ ثبألٗشغخ أُذسخخ ك٢ اُخغخ ػ٠ِ اُ٘سٞ أُلظَ ك٢ أٍٝ عزٌٕٞ اًُٞبُخ أُ٘لز 10-

عِت ٓوذّ ثشإٔ خغخ إداسح إصاُخ أُٞاد ا٤ُٜذسًِٝٞسٝكِٞسًٝشث٤ٗٞخ ٝاُزؼذ٣الد أُٞاكن ػ٤ِٜب ك٢ إعبس اُغِجبد 

غزوَ ٝكوب ُِلوشح اُلشػ٤خ ُٔأُوذٓخ ثخظٞص اُششائر اُزب٤ُخ، ثٔب ك٢ رُي ػ٠ِ عج٤َ أُثبٍ ال اُسظش اُزسون ا

ُألٗشغخ  ٤ٖرشَٔ ٛزٙ أُغؤ٤ُٝخ ضشٝسح اُز٘غ٤ن ٓغ اًُٞبُخ أُ٘لزح أُزؼبٝٗخ ُضٔبٕ اُزٞه٤ذ ٝاُززبثغ أُالئٔ(2 ة)5

ر٘ل٤ز األٗشغخ أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب  ػٖ عش٣نًبُخ أُ٘لزح اُشئ٤غ٤خ ٝعزوّٞ اًُٞبُخ أُ٘لزح أُزؼبٝٗخ ثذػْ ا2ُٞ ك٢ اُز٘ل٤ز
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اًُٞبُخ أُ٘لزح  ٝهذ أثشٓذ2 ثبء ك٢ إعبس اُز٘غ٤ن اُشبَٓ ٖٓ خبٗت اًُٞبُخ أُ٘لزح اُشئ٤غ٤خ–6اُزز٤٣َ ك٢ هبئٔخ 

خ ك٢ إعبس ٛزا االرلبم غ٤ظ ٝاإلثالؽ ٝأُغؤ٤ُٝبد اُذاخِاُشئ٤غ٤خ ٝاًُٞبُخ أُ٘لزح أُزؼبٝٗخ ارلبهب سع٤ٔب ثشإٔ اُزخ

ٝرٞاكن اُِد٘خ اُز٘ل٤ز٣خ ٖٓ ز٤ث أُجذأ،  2زظٔخ ُِز٘غ٤نزٔبػبد ٓ٘ر٤غ٤شا ُز٘ل٤ز اُخغخ ثشٌَ ٓ٘غن، ثٔب ك٢ رُي ػوذ اخ

ٖٓ  4-5ٝ  5-5 ٤ٖاألكو٤ ٤ٖخ ك٢ اُظلثبُشعّٞ أُج٤ّ٘ـ [ٝاًُٞبُخ أُ٘لزح أُزؼبٝٗخ]ػ٠ِ رض٣ٝذ اًُٞبُخ أُ٘لزح اُشئ٤غ٤خ 

 2أُق-5اُزز٤٣ـَ 

ٌّٖ اُجِذ، أل١ عجت ٖٓ األعجبة، ٖٓ رسو٤ن األٛذاف 11- أُسذدح ك٢  ئصاُخ أُٞادأُزؼِوخ ث ك٢ زبٍ ػذّ رٔ

، أٝ ػدضٙ ػ٠ِ أ١ ٝخٚ آخش ػٖ االٓزثبٍ ُٜزا االرلبم، كؼ٘ذئز ٣وجَ اُجِذ ثأٗٚ ُٖ أُق-5ٖٓ اُزز٤٣َ  5-1اُظق األكو٢ 

٣ٝسن ُِد٘خ اُز٘ل٤ز٣خ، زغت روذ٣شٛب، إٔ رؼ٤ذ 2 ٣سّن ُٚ اُسظٍٞ ػ٠ِ اُز٣َٞٔ ٝكوًب ُدذٍٝ أُٞاكوخ ػ٠ِ اُز٣َٞٔ

خ ثٌبك ر ُِٔٞاكوخ ػ٠ِ اُز٣َٞٔ رسّذدٙ اُِد٘خ اُز٘ل٤ز٣خ ثؼذ إٔ ٣جشٖٛ اُجِذ ػ٠ِ ٝكبئٚإ٠ُ ٝضؼٚ ٝكوًب ُدذٍٝ ٓ٘وُز٣َٞٔ ا

2 ْ شش٣سخ اُز٣َٞٔ اُزب٤ُخ ك٢ إعبس خذٍٝ أُٞاكوخ ػ٠ِ اُز٣َٞٔإٔ رزسون هجَ رغِ اُزضآبرٚ اُز٢ ًبٕ ٖٓ أُوشس

ًَّ عٖ ٖٓ  -7ش أُسّذدح ك٢ اُزز٤٣َ ٣دوبٔبُه٤ٔخ اُز٣َٞٔ ث ضإٔ رخل٣ٝؼزشف اُجِذ ثأٗٚ ٣دٞص ُِد٘خ اُز٘ل٤ز٣خ  أُق، ػٖ 

ُٔ٘دضح ك٢ أ١ ع٘خ ٖٓ اُغ٘ٞاد،  ٝعٞف ر٘بهش  2ٓوذسح ثأع٘بٕ هذساد اعز٘لبد األٝصٕٝرخل٤ضبد االعزٜالى ؿ٤ش اُ

ٝثؼذ 2 ساد راد اُظِخاُِد٘خ اُز٘ل٤ز٣خ ًَ زبُخ ٖٓ زبالد ػذّ آزثبٍ اُجِذ ُٜزا االرلبم ػ٠ِ زذح، ٝرزخز إصاءٛب اُوشا

 52ارخبر ٛزٙ اُوشاساد، ُٖ رشٌَ اُسبُخ أُؼ٤٘خ ػبئوب أٓبّ اُششائر أُوجِخ ٝكوب ُِلوشح 

خضغ ر٣َٞٔ ٛزا االرلبم ُِزؼذ٣َ ػ٠ِ أعبط أ١ هشاس ُِد٘خ اُز٘ل٤ز٣خ ك٢ أُغزوجَ هذ ٣ؤثش ػ٠ِ ر٣َٞٔ أ٣خ ٣ُٖ  12- 

 2أخشٟ راد طِخ ك٢ اُجِذٓششٝػبد أخشٟ ك٢ هغبػبد االعزٜالى أٝ أ١ أٗشغخ 

خ ٖٝٓ اًُٞبُخ أُ٘لزح اُشئ٤غ٤خ ٝاًُٞبُخ أُ٘لزح عٞف ٣غزد٤ت اُجِذ أل١ عِت ٓؼوٍٞ ٖٓ اُِد٘خ اُز٘ل٤ز٣ 13-

 ٣ز٤ر ًُِٞبُخ أُ٘لزح اُشئ٤غ٤خ ٝاًُٞبُخ أُ٘لزح أُزؼبٝٗخ ٝث٘ٞع خبص ػ٤ِٚ أ2ٕ ُز٤غ٤ش ر٘ل٤ز ٛزا االرلبم أُزؼبٝٗخ

 2ن ٖٓ االٓزثبٍ ُٜزا االرلبماُضشٝس٣خ ُِزسو ػ٠ِ أُؼِٞٓبد اإلعالع

ك٢ ٜٗب٣خ اُغ٘خ اُزب٤ُخ ٝاالرلبم أُوزشٕ ثٜب إٗدبص خغخ إداسح إصاُخ أُٞاد ا٤ُٜذسًِٝٞسٝكِٞسًٝشث٤ٗٞخ  ز٣ْ 14-

ٝك٢ زبُخ ثوبء أٗشغخ ٓؼِوخ خشٟ 2 أُق-٥5خش ع٘خ ٣سذد ك٤ٜب زذ أهظ٠ ٓغٔٞذ ثٚ إلخٔب٢ُ االعزٜالى ك٢ اُزز٤٣َ 

زز٠ ٜٗب٣خ اُغ٘خ  ٜبإرٔبٓ، كغ٤شخأ 7ٝاُلوشح  (د)5ب ُِلوشح اُلشػ٤خ ؤ ثٜب ك٢ اُخغخ ٝاُز٘و٤سبد اُزب٤ُخ ػ٤ِٜب ٝكواُز٘ج

إ٠ُ ( ٛ)ٝ( د)ٝ( ة)ٝ( أ) ُقأ-4ٝرغزٔش أٗشغخ اإلثالؽ أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ اُزز٤٣َ 2 ٤ُخ ُز٘ل٤ز األٗشغخ أُزجو٤خٔباُ

 2الف رُيز٤ٖ إرٔبٜٓب ٓب ُْ رسذد اُِد٘خ اُز٘ل٤ز٣خ خ

االرلبهبد أُسّذدح ك٢ ٛزا االرلبم زظشًا ضٖٔ ع٤بم ثشٝرًٍٞٞ ٓٞٗزش٣بٍ ٝػ٠ِ اُ٘سٞ أُج٤ّٖ ك٢  خ٤ٔغز ر٘ل 15-

ّْ رؼش٣لٜب 2 ٛزا االرلبم ًٝبكخ أُظغِسبد أُغزؼِٔخ ك٢ ٛزا االرلبم ُٜب أُؼ٠٘ أُ٘غٞة إ٤ُٜب ك٢ اُجشٝرًٍٞٞ، ٓب ُْ ٣ز

 2ثغش٣وخ ٓخزِلخ ك٢ االرلبم
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 تذييالث

 انمـىاد: أنف -1انتذييم 

 ٗوغخ اُجذء إلخٔب٢ُ اُزخل٤ضبد ك٢ االعزٜالى أُدٔٞػخ أُشكن أُبدح

 (ثأع٘بٕ هذساد اعز٘لبد األٝصٕٝ)

 118245 األ٠ُٝ خ٤ْ 55-ا٤ُٜذسًِٝٞسٝكِٞسًٝشثٕٞ

 138211 األ٠ُٝ خ٤ْ ة141-ا٤ُٜذسًِٝٞسٝكِٞسًٝشثٕٞ

 

 األهذاف وانتمىيم: أنف -2انتذييم 

 
 انمجمىع 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009   

خذٍٝ رخل٤ضبد ثشٝرًٍٞٞ ٓٞٗزش٣بٍ ُٔٞاد أُشكن خ٤ْ،  1-1

 (أع٘بٕ هذساد اعزٜالى األٝصٕٝ)أُدٔٞػخ األ٠ُٝ 

 ال ٣ٞخذ 55129 54626 54626 ال ٣ٞخذ ال ٣ٞخذ 55327 53924

كن اُسذ األهظ٠ أُغٔٞذ ثٚ ُالعزٜالى ا٢ٌُِ ٖٓ ٓٞاد أُش 1-5

 ( أع٘بٕ هذساد اعزٜالى األٝصٕٝ)خ٤ْ، أُدٔٞػخ األ٠ُٝ 

 ال ٣ٞخذ 55129 54626 54626 ال ٣ٞخذ ال ٣ٞخذ 55327 53924

ٓ٘ظٔخ األْٓ )ًِٞبُخ أُ٘لزح اُشئ٤غ٤خ اُز٣َٞٔ أُزلن ػ٤ِٚ ُ 5-1

 (دٝالس أٓش٢ٌ٣) (أُزسذح ُِز٤ٔ٘خ اُظ٘بػ٤خ

  849 918 4*   111 81 111 51  849 118 5 

دٝالس أٓش٢ٌ٣؛ )رٌب٤ُق دػْ اًُٞبُخ أُ٘لزح اُشئ٤غ٤خ  5-5

725)% 

 164 368*   111 6 511 1  664 375 

ثشٗبٓح األْٓ ]ًٞبُخ أُ٘لزح أُزؼبٝٗخ اُز٣َٞٔ أُزلن ػ٤ِٚ ُِ 5-3

 (دٝالس أٓش٢ٌ٣[ )(أُزسذح ُِج٤ئخ

 111 511   111 511 111 41  111 441 

دٝالس أٓش٢ٌ٣؛ )أُزؼبٝٗخ رٌب٤ُق دػْ اًُٞبُخ أُ٘لزح  5-4

13)% 

 111 56   111 56 511 5  511 57 

 5 448 849  61 111 581 111   5 118 849  (دٝالس أٓش٢ٌ٣)إخٔب٢ُ اُز٣َٞٔ أُزلن ػ٤ِٚ  3-1

 435 864  6 711 35 111   394 164  (دٝالس أٓش٢ٌ٣)ٓدٔٞع رٌب٤ُق اُذػْ  3-5

 5 881 713  66 711 315 111   5 513 113  (الس أٓش٢ٌ٣دٝ)إخٔب٢ُ اُزٌب٤ُق أُزلن ػ٤ِٜب  3-3

 724 (أع٘بٕ هذساد اعزٜالى األٝصٕٝ)أُزلن ػ٠ِ رسو٤وٜب ثٔٞخت ٛزا االرلبم  55 -إخٔب٢ُ اإلصاُخ ٖٓ ٤ٛذسًِٝٞسٝكِٞسًٝشثٕٞ 4-1-1

 - (أع٘بٕ هذساد اعزٜالى األٝصٕٝ)ب اُز٢ ٣زؼ٤ٖ رسو٤وٜب ك٢ ٓششٝػبد عبثوخ ٓٞاكن ػ٤ِٜ 55 -إصاُخ ٤ٛذسًِٝٞسٝكِٞسًٝشثٕٞ 4-1-5

 11121 (أع٘بٕ هذساد اعزٜالى األٝصٕٝ) 55 -االعزٜالى أُؤَٛ أُزجو٢ ٖٓ ٤ٛذسًِٝٞسٝكِٞسًٝشثٕٞ 4-1-3

  (أع٘بٕ هذساد اعزٜالى األٝصٕٝ)ة أُزلن ػ٠ِ رسو٤وٜب ثٔٞخت ٛزا االرلبم 141 -إخٔب٢ُ اإلصاُخ ٖٓ ٤ٛذسًِٝٞسٝكِٞسًٝشثٕٞ 4-5-1

 7127 (أع٘بٕ هذساد اعزٜالى األٝصٕٝ)ة  اُز٢ ٣زؼ٤ٖ رسو٤وٜب ك٢ ٓششٝػبد عبثوخ ٓٞاكن ػ٤ِٜب 141 -إصاُخ ٤ٛذسًِٝٞسٝكِٞسًٝشثٕٞ 4-5-5

 6624 (أع٘بٕ هذساد اعزٜالى األٝصٕٝ)ة  141 -االعزٜالى أُؤَٛ أُزجو٢ ٖٓ ٤ٛذسًِٝٞسٝكِٞسًٝشثٕٞ 4-5-3

 دٝالسا أٓش٤ٌ٣ب 363 164ْ ًُِٞبُخ هذسٛب دٝالسا أٓش٤ٌ٣ب ٝرٌِلخ دػ 4 841 ٢849 االخزٔبع اُغز٤ٖ ػ٠ِ ٓجِؾ رٔذ أُٞاكوخ ك*                        

  

 

 عهى انتمىيم انجذول انزمىي نهمىافقت: أنف -3انتذييم 

 ك٢ اُغ٘خ أُسذدح َ االخزٔبع اُثب٢ٗع٤دش١ اُ٘ظش ك٢ ر٣َٞٔ اُششائر أُوجِخ ُِٔٞاكوخ ػ٤ِٚ ك٢ ٓٞػذ ٤ُظ هج 1-

 2أُق-5ك٢ اُزز٤٣َ 

 تىفيذ انشزائح طريز وخطاشكم تق: أنف  -4انتذييم 

 :مه خمست أجزاءانمقذمت سىف يتأنف تقزيز وخطت تىفيذ انشزائح  1-

روش٣ش ٓغشٝد ثشإٔ اُزوذّ أُسشص ك٢ اُشش٣سخ اُغبثوخ، ٝرؼ٤ِن ػ٠ِ زبُخ اُجِذ ك٤ٔب ٣زؼِن ثئصاُخ  (أ)

٣ٝ٘جـ٢ إٔ ٣غِظ اُزوش٣ش 2 د ك٤ٜب، ٤ًٝل٤خ اسرجبط ثؼضٜب ثجؼضأُٞاد، ٤ًٝل٤خ إعٜبّ ٓخزِق اُ٘شبعب

اُضٞء ًزُي ػ٠ِ اإلٗدبصاد ٝاُخجشاد ٝاُزسذ٣بد أُشرجغخ ثٔخزِق اُ٘شبعبد أُذسخخ ك٢ 

اُخغخ، ٝإٔ ٣ؼِن ػ٠ِ اُزـ٤٤شاد اُز٢ رغشأ ػ٠ِ اُظشٝف ك٢ اُجِذ، ٝإٔ ٣وذّ ؿ٤ش رُي ٖٓ 

خبطخ ػ٠ِ ٓؼِٞٓبد ػٖ أ١ رـ٤٤شاد  أ٣ضبُزوش٣ش ٣ٝ٘جـ٢ إٔ ٣شزَٔ ا2 أُؼِٞٓبد راد اُظِخ

ثخغخ اُشش٣سخ اُغبثن روذ٣ٜٔب، ًسبالد اُزأخ٤ش، ٝزبالد اعزخذاّ أُشٝٗخ ك٢ إػبدح رخظ٤ض 
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ٖٓ ٛزا االرلبم، أٝ ؿ٤ش رُي  7أُجبُؾ خالٍ ر٘ل٤ز اُشش٣سخ، ػ٠ِ اُ٘سٞ أُ٘ظٞص ػ٤ِٚ ك٢ اُلوشح 

٤ـغ٢ اُزوش٣ش أُغشٝد خ٤ٔغ اُغ٘ٞاد راد اُظِخ ٝع2 ٖٓ اُزـ٤٤شاد، ٝإٔ ٣وذّ ٓجشساد زذٝثٜب

ٖٓ االرلبم، ٣ٌٖٝٔ ثبإلضبكخ إ٠ُ رُي إٔ ٣شَٔ أ٣ضب ٓؼِٞٓبد ػٖ ( أ)5أُسذدح ك٢ اُلوشح اُلشػ٤خ 

 األٗشغخ ك٢ اُغ٘خ اُسب٤ُخ؛

روش٣ش ُِزسون ٖٓ ٗزبئح خغخ إداسح إصاُخ أُٞاد ا٤ُٜذسًِٝٞسٝكِٞسًٝشث٤ٗٞخ ٝاعزٜالى أُٞاد  (ة)

ٝٓب ُْ روشس 2 ٖٓ االرلبم( ة)5أُق، ًٔب ٛٞ ٓج٤ٖ ك٢ اُلوشح اُلشػ٤خ -1إ٤ُٜب ك٢ اُزز٤٣َ  أُشبس

اُِد٘خ اُز٘ل٤ز٣خ خالف رُي، ٣زؼ٤ٖ روذ٣ْ ٛزا اُزسون ٓغ ًَ عِت خبص ثشش٣سخ ٖٓ اُششائر ٣ٝزؼ٤ٖ 

( أ)5ػ٤خ إٔ ٣وذّ اُزسون ٖٓ االعزٜالى ُد٤ٔغ اُغ٘ٞاد راد اُظِخ ػ٠ِ اُ٘سٞ أُسذد ك٢ اُلوشح اُلش

 إ٠ُ رغِْ روش٣ش رسون ػٜ٘ب؛اُِد٘خ  رششٖٓ االرلبم اُز٢ ُْ 

ك٢ اُشش٣سخ اُزب٤ُخ، ٓغ إثشاص اُزشاثظ ث٤ٜ٘ب ٝأخز  بٝطق خغ٢ ُِ٘شبعبد اُز٢ ع٤ُضغِغ ثٜ (ج)

٣ٝ٘جـ٢ إٔ ٣زضٖٔ 2 اُزدبسة أٌُزغجخ ٝاُزوذّ أُسشص ك٢ ر٘ل٤ز اُششائر اُغبثوخ ثؼ٤ٖ االػزجبس

ح إ٠ُ اُخغخ اُشبِٓخ ٝاُزوذّ أُسشص، كضال ػٖ أ١ رـ٤٤شاد ٌٓٔ٘خ ٖٓ سإلشبااُٞطق أ٣ضب 

أُسذدح ك٢ اُلوشح  اُغ٘ٞاد٣ٝ٘جـ٢ إٔ ٣ـغ٢ ٛزا اُٞطق 2 أُ٘ظٞس إٔ رغشأ ػ٠ِ اُخغخ اُشبِٓخ

ًٔب إٔ اُٞطق ٣٘جـ٢ إٔ ٣سذد أ١ ر٘و٤سبد اػزجش ٖٓ اُضشٝس١ إدخبُٜب 2 ٖٓ االرلبم( د)5اُلشػ٤خ 

 ٜب؛ا ُش٤لغوذّ رٝإٔ ٣ػ٠ِ اُخغخ اُشبِٓخ 

ٝكوب ُِٔوشساد ٝ 2ج٤بٗبدُُِزوش٣ش ٝاُخغخ، رذسج ك٢ هبػذح اُخبطخ ثبأُؼِٞٓبد ا٤ٌُٔخ  ٓدٔٞػخ ٖٓ (د)

، ٣٘جـ٢ روذ٣ْ اُج٤بٗبد ػ٠ِ راد اُظِخ اُز٢ رزخزٛب اُِد٘خ اُز٘ل٤ز٣خ ك٤ٔب ٣زؼِن ثبُشٌَ أُغِٞة

ٓغ ًَ عِت  روذ٣ٜٔب زغت اُغ٘خ اُزو٤ٔ٣ٞخعزؼذٍ ٛزٙ أُؼِٞٓبد ا٤ٌُٔخ، اُز٢ ٣زؼ٤ٖ 2ٝ االٗزشٗذ

ٝاُخغخ ( أػالٙ( أ)1اٗظش اُلوشح اُلشػ٤خ )، ًال ٖٓ اُغشٝد ٝاُٞطق اُخبص ثبُزوش٣ش شش٣سخ

، ٝعزـغ٢ ٗلظ اُلزشاد اُض٤٘ٓخ ٝاُ٘شبعبد؛ ًٔب أٜٗب عزِْ (أػالٙ( ج)1اٗظش اُلوشح اُلشػ٤خ )

( ج)1ُخغخ اُشبِٓخ ٝكوب ُِلوشح اُلشػ٤خ ثبُٔؼِٞٓبد ا٤ٌُٔخ أُزؼِوخ ثأ١ ر٘و٤سبد ردشٟ ػ٠ِ ا

ٝٓغ إٔ أُؼِٞٓبد ا٤ٌُٔخ ؿ٤ش ٓغِٞثخ إال ثبُ٘غجخ ُِغ٘ٞاد اُغبثوخ ٝأُوجِخ، عٞف ٣شَٔ 2 أػالٙ

أُ٘لزح  اُشٌَ خ٤بس روذ٣ْ ٓؼِٞٓبد إضبك٤خ ك٤ٔب ٣زؼِن ثبُغ٘خ اُدبس٣خ إرا سؿت اُجِذ ٝاًُٞبُخ

 ك٢ رُي؛ اُشئ٤غ٤خ

إ٠ُ ( أ)٢1 خٔظ كوشاد، ٣ِخض أُؼِٞٓبد اُٞاسدح ك٢ اُلوشاد اُلشػ٤خ ٖٓ ٓٞخض ر٘ل٤ز١ ك٢ زٞاُ (ٛ)

 2أػالٙ( د)1

 مؤّسساث انزصذ واألدوار انمتعهقت به: أنف -5انتذييم 

 ٝزذح األٝصٕٝ اُٞع٤٘خ، اُزبثؼخ ُٞصاسح اُج٤ئخ، ك٢ زٌٞٓخ ثبًغزبٕ ٢ٛ اُدٜخ أُ٘ٞط ثٜب ٓغؤ٤ُٝخ 1

 2٘غ٤وٚ، ٝرو٤٤ٔٚ ٝسطذٙأُششٝع  ٝراُؼ٤ِٔبد اُشبِٓخ ُٔشاهجخ 

ُز٘غ٤ن اُؼَٔ ا٢ٓٞ٤ُ أُزؼِن ثز٘ل٤ز أُششٝع ٝأ٣ضب  –( ٓٞظق إداسح أُششٝع)ٝزذح إداسح أُششٝع   5

رؼ٤ْٔ أٗشغزٜب ُز٤غ٤ش ر٘ل٤ز ُٔغبػذح اُششًبد، ٝأٌُبرت ٝأُ٘ظٔبد اُس٤ٌٓٞخ ٝؿ٤ش اُس٤ٌٓٞخ ك٢ 

 ٤2ز ٝإثالؽ اُِد٘خ اُز٘ل٤ز٣خٝٓغبػذح زٌٞٓخ ثبًغزبٕ ك٢ سطذ اُزوذّ ك٢ اُز٘ل2 أُششٝع

ٓشاخغ ٓغزوَ ٝٓؼزٔذ ُٔشاخؼخ اعزٜالى أُٞاد أُغز٘لذح ُألٝصٕٝ أُجِؾ ٖٓ اُسٌٞٓخ ٝاُزسون ٓ٘ٚ ٖٓ  3

   2ٝاُزوبس٣ش أُشز٤ِخ ُِجشآح اُوغش٣خ 7خالٍ ث٤بٗبد أُبدح 
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 دور انىكانت انمىفذة انزئيسيت: أنف -6انتذييم 

ك٢ ٣ٌٖٝٔ ٓٞاطِخ رسذ٣ذ ٛزٙ األٗشغخ 2 خـخ أٗشغـػٖ ٓدٔٞػ ٓغئُٞخخ ـئ٤غ٤زح اُشـخ أُ٘لـٕٞ اًُٞبُـعزٌ 1-

 :، ٌُٖٝ ٣دت إٔ رشزَٔ ػ٠ِ األهَ ػ٠ِخ أُششٝعـٝث٤و

ضٔبٕ اُزسّون ٖٓ األداء ٝاُزسّون أُب٢ُ ثٔوزض٠ ٛزا االرلبم ٝاإلخشاءاد ٝأُزغِّجبد اُذاخ٤ِخ  (أ)

 ُخبّطخ ثبُجِذ؛اُخبّطخ ثٚ، ػ٠ِ اُ٘سٞ أُج٤ّٖ ك٢ خغخ اإلصاُخ ا

-4 َـٖ ك٢ اُزز٤٣ـػ٠ِ اُ٘سٞ أُج٤ خـش اُالزوــ٣سبٝاُزو خـز اُشش٣سـظ ر٘ل٤ذاد خغـٓغبػذح اُجِذ ك٢ إػ (ة)

 ؛أُق

رأ٤ٖٓ اُزسّون ُِد٘خ اُز٘ل٤ز٣خ ٖٓ إٔ األٛذاف هذ رسووذ ٝإٔ األٗشغخ اُغ٣ٞ٘خ أُشرجغخ ثٜب هذ ُأًِٔذ  (ج)

 2أُق-4سخ ثٔب ٣زٔش٠ ٓغ اُزز٤٣َ ػ٠ِ اُ٘سٞ أُج٤ّٖ ك٢ خغخ ر٘ل٤ز اُشش٣

ًّذ ٖٓ أخز اُزدبسة أٌُزغجخ ٝاُزوذّ أُسشص ثؼ (د) ٖ االػزجبس ك٢ اعزٌٔبالد اُخغخ اُشبِٓخ ٝك٢ ٤اُزأ

 أُق؛-4ٖٓ اُزز٤٣َ ( د)1ٝ( ج)1خغظ ر٘ل٤ز اُششائر أُوجِخ رٔش٤ب ٓغ اُلوشر٤ٖ اُلشػ٤ز٤ٖ 

أُق -4ُخغخ اُشبِٓخ ػ٠ِ اُ٘سٞ أُسذد ك٢ اُزز٤٣َ اُٞكبء ثٔزغِجبد اإلثالؽ اُخبطخ ثبُششائر ٝا (ٛ)

روذ٣ْ ػ٠ِ  اإلثالؽ ٓزغِجبدَٔ زٝرش 2ا ُزوذ٣ٜٔب إ٠ُ اُِد٘خ اُز٘ل٤ز٣خٝروبس٣ش إرٔبّ أُششٝػبد ر٤ٜٔذ

 ؛خ أُ٘لزح أُزؼبٝٗخًٞبُػٖ اُ٘شبعبد اُز٢ رضغِغ ثٜب اُ روبس٣ش

٤ِّٖٛ ُاُخجشاء اُزو٤٤ٖ٘ أُغزوِ ضٔبٕ ر٘ل٤ز (ٝ) ّٜذد ثٜب اًُٞبُخ أُ٘لزح ٤ٖ أُؤ ِٔشاخؼبد اُزو٤َ٘خ اُز٢ رؼ

 اُشئ٤غ٤خ؛

ّّ اإلششاف أُغِٞثخ؛ (ص)  إخشاء ٜٓب

ٌّٖ ٖٓ اُو٤بّ ثز٘ل٤ز خغخ ر٘ل٤ز اُشش٣سخ ثغش٣وخ كؼبُخ ٝٓزغٔخ ثبُشلبك٤خ  (ذ) ضٔبٕ ٝخٞد آ٤ُّخ رشـ٤ِ٤خ رٔ

 ٝاإلثالؽ اُذه٤ن ػٖ اُج٤بٗبد؛

 أُزؼبٝٗخ، ٝضٔبٕ اُززبثغ أُالئْ ك٢ األٗشغخ؛ر٘غ٤ن ٗشبعبد اًُٞبُخ أُ٘لزح  (ط)

ٖٓ االرلبم، رسذ٣ذ، ثبُزشبٝس ٓغ اُجِذ  11ك٢ زبُخ خلض اُز٣َٞٔ ٗز٤دخ ػذّ االٓزثبٍ ٝكوب ُِلوشح  (١)

ز٣َٞٔ ًَ ًٝبُخ ٓ٘لزح أٝ ُٝاًُٞبالد أُ٘لزح أُ٘غوخ، رخظ٤ض اُزخل٤ضبد ُٔخزِق ث٘ٞد ا٤ُٔضا٤ٗخ ٝ

 ث٘بئ٤خ ٓؼ٤٘خ؛

َٕ (ى)   ؛أُجبُؾ أُذكٞػخ ُِجِذ ٣غز٘ذ ك٤ٜب إ٠ُ اعزؼٔبٍ أُؤششاد ضٔبٕ أ

 2روذ٣ْ أُغبػذح ك٤ٔب ٣زؼِن ثذػْ اُغ٤بعبد اُؼبٓخ ٝاُذػْ اإلداس١ ٝاُزو٢٘ ػ٘ذ اُغِت (ٍ)

ثؼذ اُزشبٝس ٓغ اُجِذ ٝأخز أ١ آساء ٣ؼَشة ػٜ٘ب ثؼ٤ٖ االػزجبس، عزوّٞ اًُٞبُخ أُ٘لزح اُشئ٤غ٤خ ثبخز٤بس ٓ٘ظٔخ  2-

ٝاعزٜالى أُٞاد  ا٤ُٜذسًِٝٞسٝكِٞسًٝشث٤ٗٞخوِخ ٝر٤ٌِلٜب ثئخشاء اُزسون ٖٓ ٗزبئح خغخ إداسح إصاُخ أُٞاد ٓغز

-4ٖٓ اُزز٤٣َ ( ة)1ٖٓ االرلبم ٝاُلوشح اُلشػ٤خ ( ة)5أُق، ٝكوب ُٔب خبء ثبُلوشح اُلشػ٤خ -1أُزًٞسح ك٢ اُزز٤٣َ 

 2أُق
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 وتدور انىكانت انمىفذة انمتعاو: باء -6انتذييم 

 

٣ٌٖٝٔ ٓٞاطِخ رسذ٣ذ ٛزٙ األٗشغخ ك٢ ٝث٤وخ 2 ٓغؤُٝخ ػٖ ٓدٔٞػخ أٗشغخاًُٞبُخ أُ٘لزح أُزؼبٝٗخ  رٌٕٞ 1

 :أُششٝع راد اُظِخ، ٌُٖٝ ٣دت إٔ رشزَٔ ػ٠ِ األهَ ػ٠ِ

 روذ٣ْ أُغبػذح ك٢ إػذاد اُغ٤بعبد اُؼبٓخ ػ٘ذ اُغِت؛ (أ)

أُزؼبٝٗخ، ٝاُشخٞع إ٠ُ اًُٞبُخ  حزٔ٘لًٞبُخ اُاُُٜٞب ٓغبػذح اُجِذ ك٢ ر٘ل٤ز ٝرو٤٤ْ األٗشغخ اُز٢ رٔ (ة)

  أُ٘لزح اُشئ٤غ٤خ ُضٔبٕ ر٘غ٤ن اُززبثغ ك٢ األٗشغخ؛

ػ٠ِ اُ٘سٞ  ٜب ك٢ اُزوبس٣ش أُدٔؼخدساخاُشئ٤غ٤خ إل أُ٘لزحًٞبُخ اُروذ٣ْ روبس٣ش ػٖ ٛزٙ األٗشغخ إ٠ُ  (ج)

   2أُق-4اُٞاسد ك٢ اُزز٤٣َ 

 

 انتمىيم بسبب عذو االمتثال ضاث فيتخفي: أنف -7انتذييم 

 

َّ  5 511اُز٣َٞٔ أُخّظض ثٔوذاس  ٖٓ ٛزا االرلبم، ٣ٌٖٔ رخل٤ض ٓجِؾ 11ٝكوب ُِلوشح  1- دٝالس أٓش٢ٌ٣ ػٖ ً

ٜب اُٜذف ك٤ زسون٣ُْ أُق ٌَُ ع٘خ -5ٖٓ اُزز٤٣َ  5-1االعزٜالى ٣زدبٝص أُغزٟٞ أُسذد ك٢ اُظق ٖٓ ٓزش١ عٖ 

 2أُق-5 ٖٓ اُزز٤٣َ 5-1أُسذد ك٢ اُظق 

 

 تزتيباث محذدة انقطاعاث: أنف -8انتذييم 

_____ 


